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 جملة العلوم الشرعية 
 (األول)اجلزء  هـ1443 شوال الستونو  اخلامس العدد

 

 

 
 

 قواعد النشر 

 

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سععع ا اإلسعع ماة لامعلعع م ام ععرياةع اية ععة يلماععة مح مععة   

 تصدة ين يمااة امبحث امعلمي بامجامعة. يتُعنى بن ر امبح ث امعلماة يفق امض ابط اآلتاة :  

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::  أولاً

 مجدة امعلماة ياممنهجاة  يس مة االتجاه .أن  تسم باألصامة ياالبت اة  يا -1

 أن  لتزم باممناهج ياألايات يام سائل امعلماة اممعتبرة في مجامه . -2

 أن    ن امبحث اقاقاً في امت ثاق يامتخر ج . -3

 أن  تسم بامس مة املغ  ة . -4

 أال    ن قد سبق ن ره . -5

احععث نهسععه  أي كتاب  س اء أكان ذمك ملب  أال    ن مست ً من بحث أي ةسامة أي -6

 مغاره . 

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

م ععه ياً بسععارته امةاتاةلمختصععرةع يًقععراةاً   أن  قععدم امباحععث ًلبععاً بن ععره -1

 تضمن امت ك امباحث محق ق اممل اة امه ر ععة ملبحععث كععام ً  يامتزامععاً بعععدم 

 ن ر امبحث  ًال بعد م افقة خطاة من هائة امتحر ر .

 ع .A4ع صهحة مقاس ل60ات امبحث ين لأال تز د صهح  -2

ع 13  يامهعع امب بععنط لTraditional Arabicع 17أن   عع ن بععنط اممععتن ل  -3

 يأن    ن تبايد اممسافات بان األسطر ل مهراع .

 قدم امباحععث ثعع ث نسععع مطب يععة مععن امبحععث   مععن ملخععي بععاملغتان امعرباععة   -4

 احدة .. ياإلنجلاز ة  ال تز د كلماته ين مائتي كلمة أي صهحة ي 
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 ت ضن ه امب كل صهحة أسهلها يلى حدة .  -1

 تثبت اممصااة ياممراجن في فهرس  لحق بآخر امبحث .  -2

 ت ضن نماذج من ص ة ام تاب اممخط ً اممحقق في م انها اممناسب .  - 3

 ترفق جمان امص ة يامرس مات اممتعلقة بامبحث  يلى أن ت  ن ياضحة جلاة .  - 4

اً : يند يةيا أسماء األي م في مععتن امبحععث أي امدةاسععة تععةكر سععنة ام فععاة بامتععاة ع   رابعا

 امهجري ًذا كان امعَلَم مت فى .

اً : يند يةيا األي م األجنباععة فععي مععتن امبحععث أي امدةاسععة فبنهععا ت تععب بحععري    خامسا

يرباة يت ضن بان ق سان بحري  التاناة  مععن االكتهععاء بععةكر االسععم كععام ً 

 يند يةياه أليل مرة .

اً  تُح َّم امبح ث اممقدمة ملن ر في اممجلة من قبل اثنان من اممح مان يلى األقل. :   سادسا

 ال تعاا امبح ث ًمى أصحابها  يند يدم قب مها ملن ر .:    سابعااً

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع املراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 جملة العلوم الشرعية 
 (األول)اجلزء  هــ1443 شوالالستون و  اخلامسالعدد 

 

 
 احملتوايت 

 

تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب املصحف العثماين،  
 امليداين أمنوذجا  

 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل
13 

 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف 
 129 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 هـ( من املعاد   595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 187 احل بن عبد هللا الضبيعي د. أحالم بنت ص 

 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كورون 
 )يف ابب الصالة واملعاشرة( 

 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 
251 

 اإلجراءات االحرتازية من األوبئة بني الفقه والطب 
 -( أمنوذج ا  19فايروس ُكورون )كوفيد    –

 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنين 
325 

 السؤال اجلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصولية 
 421 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي

 



 



 

 

 
 
 
 
 

تناسب اآليات والسور حسب ترتيب النزول وترتيب المصحف  

 العثماني، الميداني أنموذجا  

 

 

 

 

 

 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

   أصول الدينكلية   – القرآن وعلومه قسم 

   اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

تناسب اآليات والسور حسب ترتيب النزول وترتيب المصحف العثماني،  

 الميداني أنموذجا  

 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل

 أصول الدين   كلية –القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 7 / 23تاريخ قبول البحث:   هـ   1442 / 3 /8تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

تناول البحث  مرتكز   ت فكرة  الكرمي    ة  عدة جوانب  القرآن  برتتيب  القول  نشأة  بيان  على 
وتفسريه حسب النزول، واملستند الداعي هلذا الرتتيب، مع دراسة اآلاثر املعتمد عليها لسلوك  
هذه الطريقة، وكون تفسري "معارج التفكر ودقائق التدبر" للميداين أمنوذج ا للدراسة، ومناقشة  

ريه حسب النزول، وبيان قيمتها، وعقد مقارنة بني  ما استند إليه الداعون لرتتيب القرآن وتفس
 املفسرين وما جاء عن امليداين يف تفسريه حسب ترتيب النزول، وبيان اجلديد فيه. 

 
-ترتيب املصببببحب حسببببب النزول    -تناسببببب السببببور  –تناسببببب اآل      الكلمات املفتاحية:

 تفسري امليداين حسب النزول.
 
 



 

 

The verses and suras are appropriate in the order of descent 

and the orded ottoman Quran al midany amodel 
 

Dr. Dakhel Abdullah Soliman ALdakhel 
Department : alqoran sciences – Faculty osool al deen  

imam mohammad ibn sauod Islamic university 
 

Abstract:  

The main idea of this research is to justify the saying of the array 

and interpretation of the Holy Quran according to it’s revelation, and 

to discuss the foundations of this arrangement. In addition, this 

research is studying the methods throughout Islamic history that led 

to the adoption of this way. Depending on Al-Maydany’s book ( 

Ma’arij Al-Tafakkur wa Daqa’iq Al-Tadabbur ) is a model of this 

study and discusses the base of the calls of collecting and editing the 

Quran according to its revelation. Revealing the value of these 

claims and making a comparison between interpreters verses Al- 

Mayday draws the light to the distinguish addition in his book.   

  

key words: Harmony of verses , Harmony of Suras , Collecting the 

verses according to the revelation , The interpretation of Al-

Maydany according to the revelation. 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : مقدمة
، وآالئه العظمى، أنزل القرآن،  الترتااحلمد هلل محد الشاكرين، على نعمه  

خلق اإلنسان، علمه البيان، فكتابه الفصل ليس ابهلزل، ال تنقضي عجائبه، 
الباط أيتيه  والعاقبة  وال  من حكيم محيد،  تنزيل  خلفه،  ومن  يديه  بني  من  ل 

، وعلى آله وصحبه  للمتقني، والصالة والسالم على سيدان حممد سيد املرسلني 
 ومن اسنت بسنته إىل يوم الدين، أما بعد: 

فإن أبواب العلم مؤهلة، واالجتهاد مفتوح ملن هو أهل له، وكل حياول أن  
إن    أييت الذي  اجتهاده  وفق  املخلصني  العلماء  من  واملسلمني  األمة  ينفع  مبا 

أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وينبه على خطئه، وأما إن كان من  
 الكائدين لإلسالم العابثني بشرعه فقوله مردود. 

 مث يف عصران احلاضر كانت هناك مطالبة جتديد للقرآن وتفسريه من جانبني:
العثماين فيقرأ حسب النزول، وإعادة طباعته   األول: إعادة ترتيب املصحب 

 ونشره يف العامل اإلسالمي. 
 اثنيا : تفسري القرآن الكرمي وفق النزول ال حبسب ترتيب املصحب العثماين. 

وإن كانت بذور الفكرة األوىل متقدمة، فقد تصدى هلا، وانتصر للقرآن علماء   
إال أهنا كانت على اجلانب   -كما سأبينه–مها أجالء كاخلطايب والباقالين وغري 

القرآن   يف  املخالفة  الفرق  بعض  من  والتشكيك  اجلدال  ابب  ومن  النظري، 
 الكرمي، ودعا هلا بعض املعاصرين.

النزول،   القرآن حسب  لتفسري  التطبيقي  اجلانب  بدأ  احلاضر  العصر  ويف 
بنكة امليداين  وذلك يف ثالث حماوال  كان أحدها للعامل عبد الرمحن حسن ح
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

حيث يرى أن ترتيب  ؛  يف تفسريه "معارج التفكر ودقائق التدبر"  -رمحه هللا–
السور اجتهاد من الصحابة وليس بتوقيب، فاستند يف الرتتيب على ما جاء  
عن علماء علوم القرآن وما وصل له اجتهاد الشيخ حممد علي خلب احلسيين  

هجرية يف إحدى    1327 سنة  ربيع الثاين  10شيخ عموم املقارئ املصرية يف  
 الطبعا  املصرية للمصحب الشريب. 

فيما ذهب إليه من القول أبن    -رمحه هللا–يل أن أانقش امليداين  بدا  مث  
ترتيب سور القرآن هو اجتهادي وليس توقيفي، وكذا ما جاء عن علماء علوم  
القرآن فيما نسب هلم، مث حاولت الوقوف على ما اعتمد عليه الشيخ حممد  
علي خلب احلسيين يف ترتيب النزول، فلم أقب على دليل قطعي يف ذلك وإمنا  
هو اجتهاد ظين؛ إما من جهة الداللة مع صحة اإلسناد؛ وإما من جهة ضعب  

ن مجع هذه  على م    -حسب اطالعي   – إسناد األثر املعتمد عليه، ولذا مل أقب  
الرواية والدراية،  اآلاثر ودرسها، فاستعنت ابهلل يف ذلك وتناولتها من   جانيب 

فخرج هذا البحث الذي ومسته ببببب)تناسب اآل   والسور حسب ترتيب النزول  
وترتيب املصحب العثماين، امليداين أمنوذجا ( ، وهللا املوفق واهلادي إىل طريق  

 مزيدا .  على نبينا حممد وآله وسلم تسليما   الرشاد، و 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تفسري  تسلي .1 هي  الكرمي،  القرآن  تفسري  يف  طريقة جديدة  على  الضوء  ط 

 القرآن حسب النزول.
أن تفسري القرآن الكرمي حسب النزول ميس جانبا  من قدسية القرآن الكرمي،   .2

 فيحتاج إىل سياج منيع الضوابط والقيود لإلقدام عليه.
تجديد   ملن يف قلبه مرض وللمغرضني لإلسالم بأن يف هذه الطريقة مدخال   .3

 القرآن الكرمي وإعادة ترتيبه تالوة. 
 أهداف البحث:

مناقشة ما استند إليه الداعون لرتتيب القرآن وتفسريه حسب النزول، وبيان   .1
 قيمتها.

عقد مقارنة بني املفسرين وما جاء عن امليداين يف تفسريه حسب ترتيب   .2
 النزول، وبيان اجلديد فيه.

هذه الطريقة يف التفاسري اليت خالفت مجهور  بيان اآلاثر املرتتبة على سلوك   .3
 املفسرين. 

 حدود البحث: 
تناول عدة جوانب مرتكز   القرآن  البحث  القول برتتيب  بيان نشأة  ا على 

الكرمي وتفسريه حسب النزول، واملستند الداعي هلذا الرتتيب، مع دراسة اآلاثر  
"  التفكر ودقائق التدبر املعتمد عليها لسلوك هذه الطريقة، وكون تفسري "معارج  

 ا للدراسة. للميداين أمنوذج  
  



 

 
20 

 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 الدراسات السابقة:
بعد مراجعة حمركا  البحث اإللكرتونية   -حسب اطالعي -مل أقب  

م   على  املطبوع  من  رأيت  وغريها  اليت  جوانبه،  جبميع  املوضوع  هذا  تناول  ن 
الطريقة، ودراسة  أمهيتها يف هذه الدراسة، كبيان اآلاثر املرتتبة على سلوك هذه 

النزول   القرآن الكرمي حسب ترتيب  املعتمد عليها يف تفسري  أسانيد املرو   
 رواية ودراية، وغري ذلك. 

 وقد وقفت على أهم دراستني قريبتني هلذه الدراسة: 
الرمحن   عبد  منهج  بعنوان:  األردن  جامعة  يف  ماجستري  رسالة  األوىل: 

ان للباحث/  التفسري،  يف  امليداين  يف  حبنكة  وجاء   علي صربا،  دي حسن 
( صفحة، وقسمها إىل أربعة فصول: الفصل األول: استخدام ترتيب  266)

النزول يف التفسري. الفصل الثاين: املنهج العام للتفسري يف )معارج التفكر( وبيان  
مصادره. الفصل الثالث: أصول منهج عبد الرمحن حبنكة يف التفسري. الفصل  

ي الشيخ عبد الرمحن حبنكة وبني األستاذ حممد عز   الرابع: مقارنة بني منهج
 دروزة. 

وهذه الرسالة بفصوهلا مغايرة لدراسة هذا البحث من جهة تناول مناسبة  
يف    -رمحه هللا -اآل   والسور حسب سبب النزول، وما اعتمد عليه امليداين  

ه،  هذا املنهج، ومناقشته فيما اعتمد عليه يف هذا الرتتيب وبيان صحته من رد
"وقد  :  (10صفحة ) - حفظه هللا -هذه الطريقة حيث قال  يقرر    الباحثفولذا  

ظهر  يف القرن املاضي طريقة جيدة، وهي تناول سور القرآن الكرمي ابلتفسري  
نزوهلا ترتيب  فيما    ،حسب  الفرق  ترتيب املصحب". وهبذا يظهر  ال حسب 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

الباحث امليداين  ،  تناوله  ملنهج  العام  الوصب  على  يف    -رمحه هللا-وارتكازه 
 ا.هالتفسري، وبني الدراسة اليت قدمت

م بعنوان: منهج عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين يف  الثانية: حبث حمك  
تفسريه )معارج التفكر ودقائق التدبر( للباحثني: جهاد حممد النصريا  وعبيدة  

د  ة، دراسا  علوم الشريعة والقانون، اجمللنيعبد احلكيم أسعد، اجلامعة األرد
العدد  40  ،2/2013( يف  جاء  وقد  عن  24م،  للحديث  صفحة، كان   )

الصفحة   يف  املناسبا  من  أسطر  للمناسبا  يف  بو (  490)  ستة  عام  صب 
 . يت قدمتهابينه وبني الدراسة ال والفرق جلي   -رمحه هللا -تفسري امليداين 

امليداين   تناقش  يف طريقته، وفيما    - رمحه هللا-وهناك مقاال  متفرقة مل 
ودراستها من    -رمحه هللا-ستند إليه، ومل يتتبع اآلاثر اليت اعتمد عليها امليداين  ا

 وهللا ويل التوفيق.   -حسب اطالعي-جانب الرواية والدراية واحلكم عليها
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 خطة البحث:  
 .ترمجة امليداين  املبحث األول:

 املبحث الثاين: املناسبا  القرآنية، وفيه ثالثة مطالب: 
 .األول: تعريب املناسبا  لغةاملطلب 

 . املطلب الثاين: تعريب املناسبا  اصطالحا  
 .العالقة بني أسباب النزول وتناسب اآل   املطلب الثالث:

 . املبحث الثالث: ترتيب اآل   والسور يف القرآن
  .املبحث الرابع: التناسب بني مقصود السورة ومضموهنا

  .وأمهيتهاملراد مبقصد السورة  املبحث اخلامس:
 . املبحث السادس: دراسة أسانيد آاثر النزول رواية ودراية

 وفيها أهم النتائج والتوصيا . اخلامتة:
 الالزمة للبحث.  الفهارس:
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

   منهج البحث:
 اتبعت فيه املنهج الوصفي التحليلي. وكان على النحو التايل:

 النزول.تقصي منشأ سلوك طريقة تفسري القرآن الكرمي حسب  .1
 . عليهان سلك هذه الطريقة والرد  استقراء املستند والعلل اليت اعتمد عليها م   .2
 حتليل موقب امليداين يف سلوكه هذه الطريقة والرد عليه. .3
ابلرسم   .4 مع كتابتها  اآلية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر  القرآنية،  اآل    عزو 

 العثماين. 
ذه الطريقة ودراستها سندا   مجع اآلاثر املروية اليت اعتمد عليها يف سلوك ه .5

 ومتنا .
يف   .6 ما  على  معتمدا   األصلية،  مصادرها  من  النبوية  األحاديث  ختريج 

البخاري ومسلم أو أحدمها، وما جاء يف غريمها خرجته من   الصحيحني 
 مظانه، مع بيان حكم أهل العلم يف درجة صحته.

 املختصة هبا.بيان الكلما  الغريبة الواردة يف البحث من الكتب  .7
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 املبحث األول: ترمجة امليداين: 
 امسه وكنيته: 

 هو عبد الرمحن بن حسن بن مرزوق بن عرايب بن ُغن يم حبنكة امليداين. 
إىل عرب بين خالد، وقد وفد  عائلة الشيخ إىل دمشق    وترجع عائلة حبنكة

 .( 1) من ابدية محاة واستقر  هبا
 وإطالق حبنكة مأخوذ من ح ب ك ُه ابللهجة البدوية، أو ح بَّك ُه، مبعىن: الثقة.  

 .(2) وقيل: هي مركب من: حب اللقا
 مولده ونشأته: 

حبنكة       الرمحن  عبد  الشيخ  املاضي    ولد  القرن  من  العشرينا   يف 
ه(، يف دمشق حي امليدان، وهو أكرب إخوته االثين عشر، سبعة ذكور  1345)

وهم: عبد الرمحن، وعبد هللا، وعبد الرزاق، وحممد، وحممود، وإبراهيم، وحسني،  
 ومخس بنا : خدجية، وأمينة، وعفاف، وعاطفة، والبنت الكربى ماتت رضيعة. 

جده مرزوق، وعاش يف كنفه، إىل أن مجع هللا مشل    شب الشيخ يف بيت     
 أبيه ابلعائلة حيث كان الجئا  يف األردن بسبب الثورة السورية.
 تزوج الشيخ عبد الرمحن يف بيت أبيه، والذي كان ينفق عليه. 

الزم الشيخ عبد الرمحن املشايخ وتفرغ لطلب العلم، مكتفيا  مبا أنفق  
رمحن إىل مهنة جتليد الكتب لتساعده يف توجه الشيخ عبد ال  عليه والده.

 
حكيم شجاع،  1) جماهد  عامل  قصة  امليداين  حبنكة  بن  الشيخ حسن  املريب  الداعية  الوالد  ينظر:   )

 .35للميداين:
 . 36( ينظر: املصدر السابق: 2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

أهله، وإعانة  مديرا    اإلنفاق  أصبح  وزارة    مث  يف  عمل  مث  املدارس،  إلحدى 
حيث مت عزله بسبب مواقفه    ،م(1967األوقاف يف دائرة الفتوى حىت عام )
 .(1) يف نصرة احلق، وقوته يف إنكار املنكر

 عقيدته: 
ملنهج أهل السنة واجلماعة    جيده موافقا    -رمحه هللا–الناظر يف كتب امليداين  

يف تناوله آل   العقيدة كاالستواء والنزول والكالم والرمحة والرؤ  وغري ذلك  
"ومل ألتزم   قال:ل السنة واجلماعة وغريهم،  إمجاال ، مما يربز فيه الفرق بني أه

مذهبا  معينا  من مذاهب أهل االعتقاد، إال مذهب أهل السنة واجلماعة  
لسالمة   أقرب  رأيتها  اليت  الطريقة  هي  السلب  وطريقة  عام،  بشكل 
الفطرة وصفاء الفكرة، وبُعدها عن التعقيدا  الفلسفية املتشبعة اليت 

ڌ    ڎ  چ  :. وقد ذكر عند تفسري قوله تعاىل(2) تكثر متاهاهتا وكبواهتا"

"وقد  ٥4األعراف:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    ،
لق اخللق    وصب هللا   نفسه أبنه استوى على العرش، وقد كان هللا قبل أن َي 

سبع   فسواهن  السماء  إىل  استوى  أنه  نفسه  ووصب  معه،  شيء  يكن  ومل 
مساوا ، استواء  وصب هللا به نفسه، فنحن نثبته ضمن حدود ما أثبت لنفسه  

  ضمن الواصفون،  وصفه  عما  سبحانه  بذاته،  يليق  استواٌء  هو  ،ونقول: 

 
الداعية  ، الوالد  11( ينظر: عبد الرمحن حبنكة العلم املفكر املفسر زوجي كما عرفته، لعائدة راغب:1)

 . 3/59، علماء ومفكرون عرفتهم، للمجذوم:64،  44املريب، للميداين:
 .8(العقيدة اإلسالمية وأسسها، للميداين:2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

إذ ال تدركه األبصار، وهو    ؛م الضئيال  اليت ال تصل إىل إدراك ذاتهمدركاهت
يدرك األبصار، وهو اللطيب اخلبري. وأحسن بيان حول االستواء الذي وصب  

مالك    هللا   اإلمام  قاله  ما  نفسه،  هللا–به  جمهول،  -رمحه  غري  )الكيب 
 .(1)واالستواء غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة("

 حياته العلمّية:

الرمحن يف بيت أهله بني عامل مفكر جماهد، متثل أببيه،  نشأ الشيخ عبد
 وحمب ٍّ للعلم وأهله، ساعٍّ يف خدمته، متث ل يف أمه وجد ه. 

الرمحن صبيًّا صغري ا يف مدرسة وقاية األبناء االبتدائية التابعة   بدأ الشيخ عبد
، مث التحق بعد ذلك مبعهد التوجيه (2) ا حيث كان والده مدير ا هل  ؛للجمعية الغراء

الشيخ   يروي  املعهد كما  هذا  وأصل  والده كذلك،  أسسه  الذي  اإلسالمي 
  - الرمحن غرفة يف الرواق الشمايل من جامع من جك، كان يقيم فيها والده   عبد

ملطالعة الكتب وإلقاء الدروس العامة واخلاصة، وإفتاء الناس يف أمور    -رمحه هللا
دينهم، وحل  اخلصوما  بينهم، وملا كثر طالبوا العلم حول الشيخ واملنقطعون  

 . (3) إليه توسعت الغرفة، وبُنيت غرفٌ 
الرمحن بعناية والده ورعايته وتعليمه وتدريبه، حىت   وهكذا سار الشيخ عبد

ه، وله من العمر عشرون عام ا، وصار مدرس ا فيه 1367خترج من املعهد عام  
ملواد خمتلفة، شأنه شأن جمموعة من طلبة الشيخ البارزين، واستمر ملدة ثالث  

 
 . 8/34، 6/590، وينظر:4/287( معارج التفكر، للميداين:1)
 .93-61( ينظر: الوالد الداعية:  2)
 .108-58( ينظر: املصدر السابق:3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

يف األزهر الشريب    ه، انتسب بعدها إىل كلية الشريعة1369سنوا  حىت عام
والتحق ابلسنة الثالثة حيث عودل له، وخترج فيها مث حصل على شهادة العاملية  

 مع إجازة يف التدريس.  - الدكتوراه -العلمي ة  

عاد إىل دمشق وعمل مدرس ا يف الثانوية العامة ابإلضافة إىل التدريس يف  
 معهد التوجيه.

التعليم ا 1379ويف عام   إدارة  إليه  أُسند   لشرعي يف وزارة األوقاف  ه 
وعمره مل يتجاوز الثانية والثالثني، مث أصبح عضو ا من أعضاء هيئة البحوث يف  
وزارة الرتبية والتعليم يف سورية، وبقي فيها إىل أن انتقل إىل العمل يف اململكة  

يف كلية    -ه  1387بعد أحداث جر  يف سورية وحرب    -العربية السعودية 
حممد بن سعود اإلسالمية ابلر ض ملدة سنتني، مث حتول    الشريعة جبامعة اإلمام

إىل كلية الشريعة يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، مث استقر مدرس ا يف كلية  
الدعوة وأصول الدين، واستمر هناك قرابة ثالثني عام ا تقاعد بعدها وقد بلغ  

 . (1) السبعني من عمره، وتفرغ حينها لكتابة التفسري وتدوينه
عضو ا يف اجمللس التأسيسي لرابطة العامل    -رمحه هللا    -عد تقاعده اختري  وب

حىت وافته    -سورية  -اإلسالمي يف مكة املكرمة، مث انتقل للعيش يف بلد املنشأ  
 املنية هناك.

 شيوخه:

بشيخه األول وهو والده حسن بن    -رمحه هللا–الرمحن   أتثر الشيخ عبد
العلماء    -رمحهما هللا  - مرزوق بن حبن كة   الشيخ حسن بن مرزوق  مث الزم 

 
 .19عرفته:  ( ينظر: زوجي كما 1)



 

 
28 

 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 واملشايخ ومنهم: 
 الشيخ طالب هيكل، أخذ عنه النحو والصرف والفقه الشافعي.

الشيخ عبد القادر األشهب وأخذ عنه امليداين مجع من الفنون، وقد توسع  
 يف األخذ منه.

 الشيخ حممود العطار، وهو فقيه حنفي وعامل، أكثر األخذ عنه. 
 .(1) لشيخ عبد الرمحن يف كتابه عن سرية والده وغريهم ذكرهم ا 

   تالميذه: 

تصدر لنفع طالب العلم وفق النظام األكادميي    - رمحه هللا–مبا أن امليداين  
من   غفرية  مجاعا   يديه  على  خترج  فقد  واجلامعا ،  واملعاهد  املدارس  يف 

التقليدية من  التالميذ، ومل أقب على من تتلمذ على يد الشيخ على الطريقة  
 املالزمة.

 آاثر امليداين: 
املكتبة اإلسالمية والعربية مبؤلفا  زاخرة يف شىت    - رمحه هللا–أمدَّ امليداين  

 املعارف والفنون؛ يف الدين واللغة واألخالق واآلداب وغريها، ومن مؤلفاته:
 أجنحة املكر الثالثة وخوافيها )التبشري، االستشراق، االستعمار(. .1

 سالمية وأسسها.األخالق اإل .2

 األمة الرابنية الواحدة.  .3

 أمثال القرآن وصوٌر من أدبه الرفيع. .4

 
 . 55-51( ينظر: الوالد الداعية:1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 بصائر للمسلم املعاصر.  .5

 البالغة العربية أسسها وعلومها وصور من تطبيقاهتا. .6

التحريب املعاصر )رد  على كتاب د. حممد شحرور: الكتاب والقرآن   .7
 قراءة معاصرة(. 

 تدبر سورة الفرقان.  .8

 احلضارة اإلسالمية وأسسها ووسائلها. .9

 ديوان آمنت ابهلل.  .10

 ديوان ترنيما  إسالمية.  .11

 صراع مع املالحدة حىت الع ظم. .12

 ضوابط املعرفة وأصوُل االستدالل واملناظرة.  .13

 النفاق وخبائث املنافقني يف التاريخ. ظاهرة  .14

 العقيدة اإلسالمية وأسسها.  .15

 غزٌو يف الصميم.  .16

 فقه الدعوة إىل هللا، وفقه النصح واإلرشاد. .17

 قبسا . .18

 .قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا  .19

 كواشب زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة.  .20

 الكيد األمحُر )دراسة واعية للشيوعية(.  .21

 لدعوة. مبادئ يف األدب وا  .22

 معارج التفكر ودقائق التدبر.  .23
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 مكايد يهودية عرب التاريخ.  .24

 نوح عليه السالم وقومه يف القرآن. .25

امليداين )قصة عامل جماهد   .26 الشيخ حسن حبن كة  املريب  الداعية  الوالد 
 حكيم شجاع(.

 وفاته: 
م، وذلك إثر  2004ه،  1425يف صيب    - رمحه هللا–تويف الشيخ عبد الرمحن  

 .(1) لقولون وامتداده إىل الكبد، فرمحه هللا رمحة واسعة إصابته بسرطان ا
  

 
 . 32( ينظر: منهج عبد الرمحن امليداين اندي حسن:1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املبحث الثاين: املناسبات القرآنية، وفيه ثالثة مطالب: 
 املطلب األول: تعريف املناسبات لغة: 

 تعريف املناسبات لغة:
املناسبا  مجع، مفردها: مناسبة، ومأخوذة من الفعل )    املناسبات يف اللغة: 

 ن س ب  (.
"والنون والسني والباء كلمة واحدة قياسها ات ِّصال شيء    قال ابن فارس:

نسبُت أْنُسُب، وهو    بشيء، منه النسب، مسي الت ِّصاله ولالتصال به، تقول:
عر إىل املرأة؛ كأنه ذِّْكرٌ  يُب فالن، منه النسيُب يف الش ِّ يتَّصل هبا، وال يكون   ن سِّ

ُب. والنسيُب: الطريق املستقيم، التصال   إال يف النساء، تقول منه: ن س ْبُت أْنسِّ
ه من بعض." إىل أبيه    "وانتسب فالن، أي: اعتزى  وقال ابن منظور:   (1) بعضِّ

واسم   أي مشاكلة،  مناسبة:  بينهما  ليس  ونقول:  إليهما،  إىل جده ورفع  أو 
ب على املبالغة"  .(2) الفاعل منه: انسِّ

وعليه فالتناسب يف اللغة يدور حول: التقارب والتناسق والرتابط واملشاكلة  
 واالتصال.  

  

 
 .424-5/423مادة: نسب،  مقاييس اللغة: (1)
 . 542. وينظر: القاموس احمليط: مادة: نسب:1/755لسان العرب: مادة: ن س ب،  (2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 املناسبة اصطالحا :  تعريف املطلب الثاين: 
: "ارتباط آي القرآن الكرمي بعضها ببعض؛ حىت  يابن العريب فقال ه  افهعرَّ 

املباين" منتظمة  املعاين،  متسقة  الواحدة  السيوطي    افه. وعرَّ (1) تكون كالكلمة 
"املعىن الرابط بني اآل   والسور، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو    أبهنا:

ين كالسبب واملس بَّب،  خيايل، أو غري ذلك من أنواع العالقا ، أو التالزم الذه
وحنوه" والضدين  والنظريين  واملعلول،  وعرفه(2) والعلة  علم   ا.  بكوهنا  البقاعي 

مستقل بذاته، فقال:" هو علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن الكرمي، وهو  
 . (3)سر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال"

عريب مل يذكر الوجه واملعىن الرابط خبالف تعريب  ونلحظ أن تعريب ابن ال
التعريب ما ليس منه كأنواع العالقا    السيوطي، إال أن السيوطي أدخل يف 

 وأوجه املناسبا  والعام واخلاص والعقلي واحلسي وغري ذلك.
 لعلم قائم بنفسه. اتعريف   اأما البقاعي: فإنه يعرفه

من   فاملختار  اصطالح  وعليه  التناسب  الرتابط  ا تعريف  أوجه  تلمس  هو:   :
 واالنسجام يف نظم القرآن. 

  

 
 .1440/ 5الدين:( سراج املريدين يف سبيل 1)
 . 2/289( اإلتقان يف علوم القرآن:2)
 .1/6( نظم الدرر يف تناسب اآل   والسور:3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 العالقة بني أسباب النزول وتناسب اآلايت:  املطلب الثالث:
حيث يتعاضدان يف    ؛ ا أبسباب النزولا جليًّ إن علم املناسبة يرتبط ارتباط  

ۀ  ۀ  ہ  چ جتلية معىن اآل  ، ودالالهتا، "قال ابن تيمية يف قوله تعاىل:  

"فتلك يف ،   ٥3الزمر:   چ  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےھ  ھ  ھ    ھ  ے ہ  ہ  ہ 
 . (1) حق التائبني؛ وهلذا عم وأطلق، وسياق اآلية يُبني ِّ ذلك مع سبب نزوهلا"

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  چ وجاء عن أيب حيان يف تفسريه لقوله تعاىل  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ نزل  اآلية، أبن سبب نزوهلا ملا  ؛   28٥البقرة:   چ  ڱ  ں

أشفقوا منها مث أعلنوا السمع والطاعة على ما أمل هبم  284البقرة:    چڍ  
النزول  بسبب  وبذلك ظهر  والثناء  املشقة  رفع  بني  هلم  من كرب فجمع 

 .(2)  مناسبتها ملا قبلها.
  

 
 .22/461، 18/185، 14/458. ومن األمثلة ينظر:10/51جمموع الفتاوى: (1)
 .2/755ينظر : تفسري البحر احمليط: (2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 املبحث الثالث: ترتيب اآلايت والسور يف القرآن: 
ترتيب اآل   يف كل سورة مستقلة، فإن إمجاع العلماء على أن ترتيبها  أما  

 .(1)توقيفي من هللا سبحانه
 وأما ترتيب السور: فقد اختلب العلماء يف ترتيب السور على ثالثة أقوال: 

عن أمر    كما أخرب به جربيل    إنه توقيفي، تواله النيب    القول األول:
مرتب السور، كما كان مرتب اآل      ربه، فكان القرآن على عهد النيب  

الذي مل    على هذا الرتتيب الذي لدينا اليوم، وهو ترتيب مصحب عثمان  
 يتنازع أحد من الصحابة فيه مما يدل على عدم املخالفة واإلمجاع. 

الثاين: اخ  القول  بدليل  الصحابة،  من  ابجتهاد  السور  ترتيب  تالف  إن 
 مصاحفهم يف الرتتيب. 

إن بعض السور ترتيبه توقيفي، وبعضه ابجتهاد من الصحابة،    القول الثالث:
حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور يف عهد النبوة، فقد ورد ما يدل  
 على ترتيب السبع الطوال واحلواميم واملفصل يف حياته عليه الصالة والسالم. 

 مناقشة األقوال: 
 األول: أدلة القول 

ترتيب   .1 حسب  املتوالية  القرآن  سور  ذكر  أحاديث كثرية  يف  ثبت  قد  أنه 
قال:    املصحب، ومن األحاديث املرتبة للسور ما جاء عن أيب أمامة  

ا  يقول:) اقرؤوا القرآن، فإنه أييت يوم القيامة، شفيع    مسعت رسول هللا  

 
 . 73( ينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن للبقاعي:1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

فإهنما أتتيان يوم القيامة ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛  
صواف   طري  من  فرقان  أو كأهنما  غيايتان،  أو كأهنما  غمامتان،  كأهنما 

 .( 1)حتاجان عن أصحاهبما...(
النيب   .2 على  ثقيب  وفد  قدمنا  قال:  عن جده  أوس  بن  عبد هللا  عن 

  وفيه: فقلنا:   رسول هللا احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي ،...
زيب من القرآن،    ل رسول هللا  كنت أتتينا فيه، فقا :) إنه طرأ عليَّ حِّ

فلما أصبحنا  :  فأحببت أن ال أخرج حىت أقرأه، أو قال: أقضية( ، قال
عن أحزاب القرآن كيب حتزبونه، فقالوا:    سألنا أصحاب رسول هللا  

ثالث، ومخس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وحزب  
 .(2) املفصل

قال:) أعطيت مكان التوراة    األسقع، أن النيب  ما جاء عن واثلة بن   .3
السبع، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين،  

. ويف هذا األثر واألثر السابق ) فلما أصبحنا  (3) وفضلت ابملفصل(  
( ما يدل على أن هذا التقسيم اثبت    سألنا أصحاب رسول هللا  

 .  نيب للصحابة على ما أطلعهم عليه ال
مسعود   .4 ابن  قال:جاء عن  وطه    ،  ومرمي  والكهب  إسرائيل  "بين 

 
مسل (1) الصالة، ابب: أخرجه  املساجد ومواضع  القرآن سورة    م يف صحيحه، كتاب:  قراءة  فضل 

 . 2/197(:804البقر، ح)
( وابن ماجه يف  1393( وأبو داود يف سننه ح)1108( أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ح)2)

 (. 1345سننه ح)
 ، وقال احملقق: إسناده حسن. 28/188( أخرجه أمحد يف مسنده:3)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 .(1) واألنبياء هن من العتاق األول، وهن من تالدي" 
املسبحا ،  .5 خبالف  والء  والطواسني  احلواميم  جعل  األدلة:  ومن 

 املبدوءا  بببب) أمل ( حيث مل جتعل متتالية.
املكي على املدين، وهو  عدم ترتيب القرآن على النزول، حبيث يقدم   .6

 ا. اثبت قطعيًّ 
  - كما جاء يف السنة الصحيحة -ا يف ترتيب السور  أن ما ثبت قطع   .7

القرآن   إذ  مرتب كذلك،  السور،  ترتيبه من  يذكر  مامل  أن  يدل على 
 وحدة متكاملة.

 أما ما استدل به من ذهب إىل أنَّ الرتتيب ابجتهاد الصحابة:
قال: قلُت   - رضي هللا عنهما-   عباسمسعُت ابن   عن يزيد  الفارسي، قال: .1

وإىل  العثمان   املئني  من  وهي  براءة  إىل  ع م دمُت  أن  مح  ل كم  ما  عفان:  بن 
األنفال وهي من املثاين، فجعلُتمومها يف السَّبع الطُّو ل، ومل تكتبوا بينهما  

مما يُنز ُل    -  -؟ قال عثمان: كان النيب     چھ     ھ  ھ   ھ  چ   سطرا :
عليه اآل ُ ، فيدعو بعض  م ن كان يكتُب له ويقول: له "ض ْع هذه اآلية   
يف السورة اليت يُذكر فيها كذا وكذا"، وتنزُل عليه اآليُة واآليتان فيقوُل مِّثل   
ر  ذلك، فكانت األنفاُل من أول ما نزل عليه ابملدينة، وكانت براء ُة من آخ 

بقصتها، فظننُت أهنا منها، فمِّن    ما نزل من القرآن، وكانت قصُتها شبيهة  
ھ     ھ  ھ   چ  هناك وضعُتها يف السَّبع الطُو ل، ومل أكتب بينهما سطرا :

 
 (.4739بخاري يف صحيحه، ح) أخرجه ال  (1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1)حسنه الرتمذي وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.  چھ  
 وهذا األثر فيه إشكاالن:

، (2) جهة اإلسناد: فقد ضعفه عدد من املتأخرين كالشيخ حممد رشيد رضا  :أوال  
اإلمام أمحد تعليقه على مسند  له"  فقال:  وأمحد شاكر يف  ، (3)"إنه ال أصل 

سناده ضعيب ومتنه منكر،  إ  ؤوط يف حتقيق املسند حيث قال:وشعيب األران
  -أيب مجيلة وهو ابن    - يزيد الفارسي هذا مل يرو عنه هذا احلديث غري عوف 

، فال  بن هرمز الثقة الذي خرج له مسلمافهو يف عداد اجملهولني، وهو غري يزيد  
 .(4)ينظر لتحسني الرتمذي وتصحيح احلاكم وموافقة الذهيب

وعلى فرض صحة اإلسناد، فإن فيه داللة على أنه مل يبق هلم من معرفة  
هذا حجة ملن ذهب  التوقيب يف ترتيب السور سوى األنفال والتوبة، وليس يف  

 إىل القول ابالجتهاد بسبب هذا األثر. 
جهة املنت: إن سورة األنفال ليست أول ما نزل يف املدينة، فهي نزلت    اثنيا :

نزول    بعد غزوة بدر، فكيب َيفى على عثمان   القرآن  وهو من علماء 
 غريها قبلها؟! 

 فإن قيل: لعله يريد: من أول، فتكون األولية نسبية.

 
ح)1) مسنده  يف  أمحد  أخرجه   )399( و  ح) 499(  سننه  يف  الرتمذي  يف  3340(،  والنسائي   ،)

 (. 43( وابن حبان يف صحيحه ح )7953"الكربى" ح)
 . 1/57ؤوط يف حتقيق مسند اإلمام أمحد: ( نقله عنه شعيب األران2)
 . ( 399، ح)1/329( مسند اإلمام أمحد حتقيق أمحد شاكر:3)
 (. 399، ح)1/57ؤوط:( ينظر : مسند اإلمام أمحد حتقيق شعيب األران4)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

نه ال يظهر من اخلرب غري األولية املطلقة، مث إهنا ال تصلح ألن تكون  فيجاب: أ
من النسبية األولية؛ ألنه نزل قبلها عدد من السور واآل  ، وقد مضى على  

سنة وأكثر قبل غزوة بدر، فهل يُتصور عدم نزول قرآن يف هذه  رسول هللا  
 .(1) ا نزل؟!الفرتة، حىت أتيت غزوة بدر وينزل عليه من سورة األنفال م 

ومما استدل به على أن الرتتيب اجتهادي وليس توقيفي، ما جاء يف حديث   .2
:    حذيفة   يف ليلة من رمضان فقام يصلي فلما كرب    )أتيت النيب  ق ال 

قال: هللا أكرب ذو امللكو  واجلربو  والكرب ء والعظمة، مث قرأ البقرة مث  
 .(2)النساء مث آل عمران، ال مير آبية ختويب إال وقب عندها(

أثناء القراءة  يف أنه دلَّ بعمله هذا على جواز خمالفة الرتتيب   وجياب عنه:
على هذا جرى عمل املسلمني، فرتاهم يف الكتاتيب يعلمون  يف الصالة وغريها، و 

. وقد جياب عليه: أبن هذا الرتتيب كان قبل العرضة  (3) األطفال من آخر القرآن
، واليت أعيد فيها ترتيب القرآن، ونسخت  للنيب    األخرية ملدارسة جربيل  

 بعض األحرف. 
ختالب   .3 الصحابة  مصاحب  أن  االجتهاد:  على  استدلوا  مصحب  وكذا 

 .مصحب ابن مسعود   وخباصةيف ترتيب السور   عثمان 
  ويرد عليه أبن اجتهاد بعض الصحابة يف ترتيب مصاحفهم اخلاصة كان اختيارا  

 
 . 210-209ينظر: احملرر يف علوم القرآن، مساعد الطيار: (1)
(،  1145( والنسائي ح)874، واللفظ له، وأخرجه أبو داود ح)5/398( أخرجه أمحد يف مسنده:  2)

 (. 772، ح)1/450وأصله يف صحيحه مسلم أبطول منه: 
 .142ينظر: مباحث يف علوم القرآن ملناع:( 3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

برتتيب    ا، فلما مجع يف عهد عثمان  ا مرتب  منهم قبل أن جيمع القرآن مجع  
اآل   والسور على حرف واحد، واجتمعت األمة على ذلك تركوا مصاحفهم،  

 . (1) لتمسكوا هبا ولو كان الرتتيب اجتهاد ًّ 
أما ما استدل به من ذهب إىل أنَّ بعض السور ترتيبها توقيفي،    الرأي الثالث:

  وبعضها ترتيبه اجتهادي؛ فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما 
هو توقيفي، أما القسم االجتهادي فإنه ال يستند إىل دليل يدل على أن ترتيبه  

ن ثبو  التوقيفي أبدلته ال يعين أن ما سواه اجتهادي مع أنه  إإذ    ؛اجتهادي
 . (2) قليل

السور توقيفي كرتتيب   وبعد عرض األقوال ومناقشتها، يرتجح أن ترتيب 
ل فيه النقل يف كل أموره، يف  اآل  ، والذي يظهر من أمر القرآن أن األص

 ترتيب سوره وآ ته.
 ترتيب سور القرآن:

القول برتتيب القرآن حسب النزول متقدم وإن مل يكن له صدى وإمنا كان  
من قبيل احملاجة ، ال كما جاء فيمن بعدهم من املستشرقني واملتأثرين هبم، فقد  

البالقالين   بكر  أبو  مبا  هب( يف  403)     -رمحه هللا–نقل  الرافضة  رده على 
"فمن التغيري الذي    تدعيه وتورده من شبها  حول ترتيب القرآن الكرمي، فقال:

ادعوه، وال غرض لعاقل فيه، قوهلم: إن أاب بكر وعمر وعثمان واجلماعة، فصلوا  

 
 . 143( املصدر السابق:1)
 . 143( ينظر: املصدر السابق: 2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

املتناسب وعضبوه املتصل  الكالم  ا  غري مفيد، وقدموا    (1) بني  ُمنبْب رتِّ حىت صار 
قدم املكي على    - بزعمهم– الكتابة والرسم، وهللا سبحانه  املدين على املكي يف

 .(2)املدين يف التأليب والرتتيب"
وممن قال ابلدعوة إىل إعادة ترتيب سور القرآن وفق أسباب النزول بعض  
املستشرقني، وذلك يف منتصب القرن التاسع عشر، ومنهم: املستشرق ) غرمي  

إلسالمية يف ترتيب سور القرآن، ويؤخذ  ( الذي اعتمد على الروا   واألسانيد ا 
الذي   املنهج  عن  وختليه  سقيمها،  من  الروا    صحيح  متحيصه  عدم  عليه 

 اشرتطه على نفسه من احرتام الروا   الصحيحة وتقدميها.
على غري    اا بضرورة ترتيب القرآن زمنيًّ املستشرق ) نولدكه ( وكان مقتنع  

 به كثريون.  ا أتثرالطريقة اإلسالمية، ورسم منهج  
ظهر  حماوال  لرتتيب سور القرآن ودراسة مراحله التارَيية، منها حماولة  
) وليم موير ( حيث قسم املراحل القرآنية إىل ست، مخس يف مكة وسادهتا يف  

وأسانيدها بعد دراسة نقدية حشد    املدينة، وقد اعتمد على سرية الرسول  
وقع يف أخطاء عديدة وأخذ بروا    هلا الكثري من معلوماته التارَيية؛ ولكنه  

م ( ومل تتخذ  1844واهية. ومنها حماولة املستشرق ) ويل ( اليت بدأها سنة )  
( إال سنة  النهائية  يقيم وزان  1872صورهتا  أنه ال  عليه  ويؤخذ  للروا      م(، 

( الطريقة الوحيدة املثمرة حقا ، ويف نظر    لذا كانت يف نظر ) بالشري   ؛واألسانيد
 حماولة لرتتيب القرآن.  أ) نولدكه ( نقطة االنطالق يف أْجر 

 
 . 1/609( أي: قطعوه. ينظر: لسان العرب: مادة )عضب(:1)
 . 1/70( االنتصار للقرآن:2)
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وكان ) ويل ( قد قسم املراحل القرآنية إىل أربع: ثالث يف مكة ورابعة يف  
املدينة، فتابعه على ذلك ) نولدكه ( وأتثر هبذه الطريقة كل من ) بل ( و )  

( ، وتظل ترمجة ) بالشري ( للقرآن أدق الرتمجا ، ال    رودويل ( و ) بالشري 
يغض من قيمتها إال الرتتيب الزمين للسور القرآنية بطريقة يعرتف ) بالشري (  

؛ لكنه أعادها إىل ترتيب  (1) نفسه أبهنا ال ختلو من تعسب يف إطالق األحكام
 .(2)املصحب العثماين، بعد ما تبني له عدم جدواها

يف اهلند ) مريزا    ملستشرقني إىل أن وصل إىل بعض البلدان، ومنهم:وتتابع أتثري ا
أبو الفضل (، أخرج نص القرآن يف ترمجة إجنليزية على الرتتيب الزمين، سنة  

 . ويف مصر حماولة الدكتور )زكي مبارك( حيث قال يف مقال له:(3) م(1911)
من ورطة كنت  أنقذين    -(4) تفصيل آ   القرآن الكرمي–"وصدور هذا الكتاب  

ا لعواقبها املضجرة، فقد فكر  منذ أعوام للدعوة إىل ترتيب املصحب  معرض  
ا يساير موضوعا  القرآن، وكنت أخشى االصطدام ابلرأي العام  ا جديد  ترتيب  

ا للرتتيب الذي جر  عليه املصاحب منذ عهد عثمان،  الذي ال يقبل تغيري  
فليس من احملتوم أن    ول  وكانت حجيت أن املصحب رُت ِّب بعد وفاة الرس

 .(5) يبقى على ترتيب واحد طول الزمان"
عملية   حماوال   ثالث  أمام  نقب  املستشرقني،  لدعوة  العرض  هذا  وبعد 

 
 . 177-175( ينظر: مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصاحل:1)
 . 30حسب ترتيب النزول:ينظر: تفاسري القرآن الكرمي  (2)
 . 341( ينظر: مذاهب التفسري اإلسالمي، جولد زيهر: 3)
 .7( أتليب جول البوم، ترمجة حممد فؤاد عبد الباقي، مقدمة الكتاب: ص:4)
 م.  1935نوفمرب سنة  6( جملة الراوية األسبوعية، 5)
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 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 جادة يف تفسري القرآن وترتيبه حسب النزول:  
التفسري احلديث، حملمد عزة بن عبد اهلادي بن درويش بن إبراهيم بن    األوىل: 

م( فتقدمت طباعته، 1963ا يف سنة )حسن دروزة، طبع يف اثين عشر جزء  
وليس هناك ما يرجح أتثر دروزة حبويش، فطريقة كل منهما ختتلب عن اآلخر،  

لواردة  فصاحب )بيان املعاين( عبد القادر حويش يصحح الروا   الضعيفة كا
بليس حارب اجلن، وقصة حواء  إوحبه لزوجة أور ، وأن    يف حق داود  

الروا     يرد  أنه  ذلك، كما  غري  إىل  اجلن...  من  بلقيس  أم  وأن  واحلية، 
الصحيحة الثابتة كما أنكر سبب نزول سورة )املسد( وقد أخرجها البخاري  

 .(1) ومسلم
دروزة يف تفسريه، من أتثره آبراء  ا أن كل هذا يتجاىف مع ما اتبعه حممد  علم  

مدرسة اإلصالح يف مصر، وال يلتقيان إال يف معرض ردمها للروا   الصحيحة  
 .(2)يف البخاري ومسلم يف بعض األحيان

آل غازي، املفسر القاضي    تفسري بيان املعاين، لعبد القادر مال حويش  الثانية:
خطيب  1978- 1880) مث  الزور،  بدير  صوفيًّ م(  وكان  السراي،  جامع  يف  ا  ا 

نقشبندي الطريقة، ويذكر عبد القادر حويش يف مقدمة تفسريه، أن فكرة وضع  
  17ه( املوافق  1355مثل هذا التفسري قد وردته يف أول شهر رجب سنة ) 

 .(3)  مطبعة الرتقي بدمشقم( يف 1964م(، وطبع سنة ) 1936أيلول سنة )

 
 . 21( سيأيت خترجيه ص1)
 .132-127الكرمي، فريد مصطفى سليمان:ينظر: حممد عزة دروزة وتفسري القرآن  (2)
 . 2/301( ينظر: تتمة األعالم:3)
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معارج التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، وهو    الثالثة:
موضع الدراسة، وسأكتفي ابلعلل املسوغة اليت ذكرها امليداين النتهاجه هذا  

الباعث من سريه يف تفسريه    - رمحه هللا–املسلك يف تفسريه، فقد بني امليداين  
رتيب النزول فقال:"... الذي ترجح لدي فيه أن أاتبع  وفق منهجه حسب ت

تدبر السور على ما ذكر العلماء بعلوم القرآن الكرمي، من ترتيب نزوهلا، ال على  
برتتيب املصحب الذي وزعت    ، التزاما  االجتهادي يف املصاحفوفق ترتيبها  

 . "(1)نسخ منه على معظم أمصار املسلمني يف عهد عثمان 
ا وإمنا هو اجتهاد  القرآن الكرمي ليس توقيفيًّ   فامليداين يرى أن ترتيب سور 

، وهذا يهون من الصحابة مبا أمرهم به خليفة املؤمنني عثمان بن عفان  
تفسري ًّ  ترتيبه  القرآن  إعادة  ترتيب  يف  األقوال  ذكر  سبق  وقد  امليداين،  عند   

 يب.  توقيفي أم اجتهاد؟، وبيان الراجح منها وهو التوق
"على ما ذكر العلماء بعلوم القرآن الكرمي"، ونقل امليداين عن الزركشي    ويف قوله

يف الربهان يف علوم القرآن، فقال:" ترتيب نزول السور يف العهد املكي، ويف  
وعليه   العهد املدين، وقال بعد ذكر ترتيب ما نزل من سور القرآن يف مكة:

أهنم    - الزركشي-انون سورة، وذكر استقر  الرواية من الثقا ، وهي مخس ومث
اختلفوا يف آخر ما نزل من السور مبكة: فقال ابن عباس: )العنكبو (، وقال  
ذكر مث  للمطففني(،  جماهد:)ويل  وقال  )املؤمنون(،  وعطاء:  - الضحاك 

املائدة على  -الزركشي يقدم  وقال: ومنهم من  املدين،  العهد  السورة يف  نزول 

 
 . 1/6( معارج التفكر:1)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 . (1))احلشر( وقبل)النور(" بعد)النصر( ترتيبهالتوبة. وجعل 
وبعد نقل النصني يتضح أن ترتيب القرآن حسب النزول أمر ظين، واخلالف  

 يف ترتيبه وفق النزول قطعي. 
جنده يلتزم يف ترتيبه ما اعتمده الشيخ حممد علي    - رمحه هللا–مث امليداين  

املصرية يف   املقارئ  احلسيين شيخ عموم  الثاين سنة    10خلب    1327ربيع 
 . (2) هجرية يف إحدى الطبعا  املصرية للمصحب الشريب

وما يلفت االنتباه أن امليداين يف سرده لرتتيب السور قدم: العلق مث القلم  
مث املزمل مث املدثر...، بينما يف تفسريه خالب ذلك فجعله: العلق مث املدثر مث  

 املزمل مث القلم. 
ا لألثر الذي رواه أبو بكر حممد  ق  مواف  -رمحه هللا–وقد جاء ترتيب امليداين  

بن احلارث بن أبيض حدثنا أبو العباس عبيد هللا بن حممد بن أعني البغدادي،  
"أول   ثنا حسان بن إبراهيم الكرماين، ثنا أمية األزدي، عن جابر بن زيد قال:

ما أنزل هللا من القرآن مبكة:)اقرأ ابسم ربك(...".ذكرها حممد بن احلارث يف  
، ، وساق الرواية أبو  (3)نقله السيوطي عنه يف اإلتقان يف علوم القرآن  جزئه كما

، ابإلسناد املذكور سوى شيخ ابن احلارث)عبيد هللا بن (4) عمرو الداين يف البيان
، وأخرجه  (5) حممد(، وهو مرسل؛ ألن جابر بن زيد اتبعي ثقة كما يف التقريب

 
 . 154-153قواعد التدبر األمثل: (1)
 . 178. وينظر: قواعد التدبر األمثل:1/151معارج التفكر: ينظر: (2)
(3) 1/50 . 
 . 135( ينظر: تقريب التهذيب:4)
 .873، رقم:191( تقريب التهذيب:5)
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القرآن أيضا  يف فضائل  الضريس  ابن عباس، إبسن(1)ابن  رضي هللا    -اده عن 
، فيه عمر بن هارون بن يزيد الثقفي، وهو مرتوك  ؛ لكنه ضعيب جدا  -عنهما

   (3) .(2) كما قاله ابن حجر يف التقريب
الدكتور طه فارس :"من خالل استعراض روا   ترتيب النزول  (4) ويقول 

يف الروا  ،  اليت وقفت عليها، ودراستها سندا  ومتنا ، وتتبع نواقضها مما صح  
ضعب   لشدة  األمر؛  هذا  مثل  يف  لالحتجاج  تصلح  ال  أبهنا  القول  ميكننا 
أسانيدها، وخمالفة متوهنا ملا صح يف بيان املكي واملدين، إضافة ملا اعرتى متوهنا 

 .(5)من خلل واضطراب يف ترتيب السور"
تفسري  وعند مقابلة ما اعتمده امليداين من ترتيب للعهد املكي وما جاء يف )ال

، إال أن دروزة مع تقدمية  (6) احلديث( لدروزة، أجد املطابقة بينهما فيما اعتمداه
، وامليداين  (7) أثناء التفسري قدم سورة )الفاحتة(  يف  سورة )العلق( يف الرتتيب إال أنه

 
 .73ينظر: فضائل القرآن البن الضريس: (1)
 .5014، رقم:728ينظر: تقريب التهذيب: (2)
( وسوف أتيت دراسة كاملة ألشهر اآلاثر اليت متسك هبا من قال ابلرتتيب خالف املصحب العثماين  3)

 والرد عليها. 
رآن من  م( ، دكتوراه يف التفسري وعلوم الق1970( طه حممد فارس، سوري اجلنسية، ولد سنة )4)

م، حماضر يف كلية اإلمام مالك بديب، ويف كلية الشريعة يف الشارقة،  2007جامعة أم درمان، عام  
وهو اآلن أستاذ مشارك يف اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات، له عدد من الكتب بني أتليب وحتقيق  

. 
 . 158تفاسري القرآن الكرمي حسب ترتيب النزول: (5)
 . 1/15السور املكية يف التفسري احلديث:( ينظر جدول ترتيب 6)
 . 1/283( ينظر: التفسري احلديث:7)
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 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 .(1) أخر سورة )الرعد( وجعلها كلها مكية على األرجح عنده
التدبر أمور  -هللا رمحه  –ويقول امليداين   ا جليلة تتعلق  :"واكتشفت يف هذا 

حبركة البناء املعريف ألمور الدين، وحركة املعاجلا  الرتبوية الرابنية الشاملة للرسول  
"(2). 

وجياب عن هذا فيقال: وإن ظهر  لبعض هذه األمور وقفا  اجتهادية،  
األفضل والفهم  األمثل،  األسلوب  حيقق  احلايل،  الرتتيب  وانسجام  فكذلك   ،
إىل وقتنا    القارئ وتدبره وجتلية حكمه التنزيلية خري شاهد منذ عصر النيب  

احلاضر، وقد استلهم العلماء بعض املؤلفا  من هذا التسلسل واالنسياق ما  
حتار فيه األلباب، ومن ذلك كتاب )الربهان يف تناسب سور القرآن( البن الزبري  

   والسور( للبقاعي، و)أسرار ترتيب  الغرانطي، و )نظم الدرر يف تناسب اآل
 القرآن( للسيوطي وغريها مما بث يف كتب التفسري. 

مث يقاُل هلم: ما املانع مِّن أن يكون  هللاُ سبحان ه قد علِّم  أن    قال الباقالين:"
  عبادِّه متعلقٌة بتقدميِّ بعضِّ املدين على املكي أو مجع ه يف الرَّسمِّ والتأليبِّ   مصلح ة 

ه، وأن نظم هوالت الوة، و  وأتليف ه    تقدميِّ التأليبِّ الن اسخِّ كلهِّ قبل  املنسوخِّ أو بعضِّ
م    على غري هذا الوجه، وأخذِّهم بتالوته كذلك  مفسدٌة هلم ولطٌب يف عصياهنِّ

م عن احلق ِّ والعملِّ به والتصديقِّ ملورده، فإن حاو لوا ذكر  حجة ٍّ    وخالفِّهم وعدوهلِّ
سألناُهم عنُه أبطلوا دليل هم    وا على إجازةِّ مايف هذا الباب، مل جيِّدوها، وإن مر  

 
 . 183( ينظر: قواعد التدبر األمثل:1)
 . 1/6( معارج التفكر:2)
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 . (1) "ظاهرا   بُطالان  
 ترتيب اآلي ونزوهلا:

إن من األمور اجملمع عليها أن ترتيب اآل   ليس حبسب نزوهلا، وإمنا  
يرجع إىل املناسبا  والروابط البالغية، حيث تنزل اآلية بعد اآلية بسنني وتكون  
يف الرتتيب قبلها، وليس أدل على هذا من تقدمي الناسخ على املنسوخ، مع  

فيمن يرى  -ثبو  أن الناسخ ال بد أن يكون متأخرا  عن املنسوخ يف النزول  
اآل    هذه  يف  تعاىل  -النسخ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كقوله 

ڤ  ڤ  چ  ، فهي انسخة لقوله تعاىل234البقرة:   چ  پ   پ  پ    ڀ

 .24٠البقرة:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
األول   أنزل  ألفوه كما  لعكرمة،  قلت:  قال:  سريين  بن  حممد  عن  وجاء 
ما   التأليب  هذا  يؤلفوه  أن  على  واجلن،  اإلنس  اجتمعت  لو  قال:  فاألول؟ 

 .(2) حممد وأراه صادقا  . قال استطاعوا
امتدادا  للمكي، يقول    دُّ إذ املدين يع  ؛وال ميكن الفصل بني املكي واملدين

"املدين من السور ينبغي أن يكون منزال  يف الفهم على املكي، وكذلك    الشاطيب:
املكي بعضه مع بعض، واملدين بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه يف التنزيل  

 
 . 2/111( االنتصار للقرآن:1)
. جاء يف طرف األثر: ملا كان بعد بيعة أيب بكر قد علي بن أيب  24( فضائل القرآن البن الضريس:2)

بيته. يف  جامع     طالب  يف  العالئي  قال  بكر، كما  أيب  من  يسمع  مل  فعكرمة  مرسل  واألثر 
 .  239التحصيل: 
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 . (1) مل يصح"وإال 
 سلك طريقني يف تناوله للتفسري: - رمحه هللا–ان امليداين وإن ك

األول:  )معارج    الطريق  وهو  تفسريه،  ترتيب  وأعاد  القرآن كله،  على  جاء 
 التفكر(.

أن جيمع آ   متعلقة مبوضوع واحد، مث يرتبها وفق النزول،    الطريق الثاين:
 كما يف )قواعد التدبر األمثل(، وهو ما يطلق عليه )التفسري املوضوعي(.
ا ويؤيت  فيقال: الطريقة الثانية قد يكون فيها شيء مما قاله امليداين واضح  
فيه ترتيب سورة   أما إخراج تفسري كامل يغري  تناوله،  إذا حسن  القرآن  أكله 

قبوله إن كان اجتهاد   اليت يرجح توقيب ترتيبه، وأمجعت األمة على  ا  الكرمي، 
لصحبة رسوله    كذلك، ملن حضروا التنزيل وشاهدوا التأويل، واصطفاهم هللا  

  .لنشر هذا الدين 
نقاط    -رمحه هللا–وامليداين   يف  القرآن  نزول  ترتيب  يعرف  به  ما  يوضح 

 ثالث:
 ترتيب نزول السور املبني عند العلماء ابلتنزيل.ابلنظر يف  األوىل: 
يعرف يف السورة الواحدة برتتيب اآل   فيها، ما مل يرد نص خبالف    الثانية:

ذلك، كأن يثبت تقدم نزول اآلية، أو عدد من اآل  ، أو يثبت أتخر نزوهلا، 
 فعندئذ يُبتَّبع ما ثبت يف النص املبني لتاريخ النزول.

تر   الثالثة: اليت  يُعرف  قواعد سنة هللا  إىل  اهلادي  العقلي  ابلتبصَّر  النزول  تيب 

 
 . 3/274( ينظر: املوافقا  يف أصول األحكام:1)
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 .(1)جرى وفقها إنزال معظم النصوص القرآنية وأحكام التشريع
وجياب عن النقطة األوىل مبا سبق من أن هذا الرتتيب ظين واخلالف بني  

 العلماء ابلتنزيل قائم، وليس قطعي الثبو . 
عليه يف النقطة األوىل، أبن ترتيب اآل    ويف النقطة الثانية إضافة ملا أجيب  

 . كما سبق ذكره  ،يف السور توقيفي ال خالف فيه بني العلماء 
فهذا   العقلي،  ابلتبصر  ابلرتتيب  يعرف  ما  َيضع    -أيضا– وأما  ظين 

بني   فاخلالف  عليه،  هللا  يفتحه  وما  ونظره،  املفسر  مللكة  اخلاضع  لالجتهاد 
للتقدمي والتأخري، والفرق ما بني النقطة األوىل وما ذكر  اجملتهدين قائم عرضة  

هنا أن يف األوىل تسليم للمجتهد السابق وهم العلماء يف علوم القرآن، من دون  
النظر يف الطريق املرجح أو األداة أو الرواية سواء كانت صحيحة أم سقيمة،  

 وغري ذلك. 
هدا  يف ترتيبها، وأنه مل يوفق  جمت  -رمحه هللا–ومن األمثلة اليت تناوهلا امليداين  

للصواب فيها ابجتهاده، ورده ملا صح من الرواية يف النزول، وحماولته للتوفيق  
بني الرواية الصحيحة الصرحية يف نزول سورة )املسد( وما بلغه اجتهاده، حيث  

"فسبب النزول الذي سبق بيانه قد رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس    قال:
، قال: ملا نزلت: ) وأنذر عشريتك األقربني، ورهطك منهم  -رضي هللا عنهما -

حىت صعد الصفا، فهتب:   صباحاه. قالوا:    املخلصني( خرج رسول هللا  
 خترج من سفح هذا  من هذا، فاجتمعوا إليه فقال: )أرأيتم إن أخربتكم أن خيال  

بني    ، قال: فإين نذير لكماجلبل أكنتم مصدقي، قالوا: ما جربنا عليك كذاب  
 

 . 153( ينظر: قواعد التدبر األمثل:1)
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  يدي عذاب شديد، فقال أبو هلب: تبا لك، ما مجعتنا إال هلذا، مث قام، فنزلت:
يومئذ(  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  األعمش  قرأها  هكذا  تب،  رواية  (1)وقد  ويف   ،

بين   فهر،    بين  ينادي    فجعل  الصفا(:  بعد: حىت صعد  )أي:  للبخاري 
يستطع أن َيرج أرسل  عدي، لبطون قريش حىت اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل 

أبو هلبٍّ وقريش فقال: )أرأيتكم لو أخربتكم أن  رسوال   لينظر ما هو، فجاء   
جربنا  خيال   ما  نعم،  قالوا:  مصدقي؟(،  أكنتم  عليكم  تغري  أن  تريد  ابلوادي   

 .(3()2) (عليك إال صدقا  
مع صراحة النصوص يف سبب نزول سورة )املسد(، ويف تقدمي آية سورة  

على ما سبق  -الشعراء على املسد، وصحتها وقد ورد  يف البخاري ومسلم
هلا، وجعل احلادثة غري   -رمحه هللا –، فإين ألعجب من رد امليداين -خترجيه هنا

أُخرى وأن هناك حادثة   ،) املسد   ( نزول سورة  يف    ما هو صريح يف سبب 
أواسط العهد املكي، بعد نزول سورة )الشعراء(، وهو غري العمل الذي قام به  

 . (4) الذي قال له فيه أبو هلب: تبا  لكالعهد املكي،  يف أوائل   النيب 
مث بدا يل أن أرجع إىل )التفسري احلديث( لدروزة يف هذا املوضع، فتعجبت  

 
سو  (1) التفسري،  صحيحه، كتاب:  يف  البخاري  ابٌب    رةأخرجه  وتب،  هلب  أيب  يدا  تبت 

وأنذر  6/179(:1971) تعاىل)  قوله  يف  ابب:  اإلميان،  صحيحه، كتاب:  يف  ومسلم   ،  ،
 . 1/134(:208عشريتك األقربني، )

أبو هلب: 2) قال  وفيه  املوتى،  اجلنائز، ابب: ذكر شرار  البخاري، كتاب:  تبا لك سائر    ( صحيح 
 . 2/104(:1394اليوم.)

 . 379-1/378معارج التفكر: (3)
 . 1/379ينظر: املصدر السابق:  (4)
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للروا  إنكاره سبب نزول سورة )املسد( مع ذكره  البخاري  من  الواردة يف    
 .(1)!!ومسلم، واعرتاضه عليها

يف معرفة أسباب النزول،    ةوجيدر التنبيه إىل أن الرواية الصحيحة هي املعتمد 
قال الواحدي:" ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال ابلرواية والسماع  

وو  التنزيل  شاهدوا  يف  قف ممن  وجدوا  علمها  عن  وحبثوا  األسباب  على  وا 
 .(2)الطلب"

وأختم بعد هذا العرض واملناقشة، أن السلب الصاحل واملفسرين يف تناوهلم  
والتزامهم مبا ثبت ترتيبه، وأن من أوجه اإلعجاز يف القرآن    لتدبر اآل   والسور،

قوة التناسب بني اآل   والسور، وكونه داللة جلية على أنه تنزيل من حكيم  
 محيد.

 ا ومن سبقه ظنًّ  -عفا هللا عنه–وعليه فإن هذا العمل الذي قام به امليداين  
السابقون!، قد يرتتب عليه خم أتوا جبديد غفل عنه  اطر وتنزال  ابسم  أبهنم 

التدبر، فتخرج طبعة للقرآن وفق هذه االجتهادا  الظنية، دون تفسريه، وقد  
بدأ  املناداة هبذا يف السنني األخرية إبعادة ترتيب املصحب على غري ما هو  

 .(3) عليه اآلن مع تظاهرهم ابلغرية الشديدة على اإلسالم
رفعها إىل مدير  ومن ذلك ما جاء يف طلب قدمه يوسب راشد، برسالة  

 
 . 1/497ينظر: التفسري احلديث: (1)
 . 30( أسباب النزول:2)
 عن حممد  ، نقال  561اجتاها  التفسري يف مصر وبالد الشام، فضل عباس رسالة دكتوراه:  ( ينظر:3)

 . 127دروزة وتفسري القرآن الكرمي:
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اجلامع األزهر بعنوان )رتبوا القرآن الكرمي كما أنزله هللا( ، وأحيلت إىل الشيخ  
ه( الذي قام بتفنيدها، والرد عليها بعنوان:)النقد 1351حممد عبد هللا دراز ) 

، (1) الفين ملشروع ترتيب القرآن الكرمي حسب نزوله( وجعله يف مقالني : خمتصر 
من املقال ما هو رد لبعث البواعث هلذا الرتتيب وإن طال  ، وسأذكر  (2) ومطول

"ويقول الكاتب    عليها، حيث يقول:  - حممد دراز– النقل فألمهيته، وإجابته  
يف توجيه هذا االقرتاح إن ترتيب القرآن يف وضعه احلايل يبلبل األفكار ويضيع  
الذي   التشريعي  التدرج  منهج  القرآن؛ ألنه َيالب  نزول  املطلوبة من  الفائدة 
روعي يف النزول ويفسد نظام التسلسل الطبيعي للفكرة؛ ألن القارئ إذا تنقل  

صطدم صدمة عنيفة وانتقل بدون متهيد إىل  امن سورة مكية إىل سورة مدنية  
 . (3)جو غريب عن اجلو الذي كان فيه"

ا على هذه املقدمة : أول ما نالحظه أن هذه املقدما   يقول حممد دراز ردًّ 
لو صحت كان جيب أن تؤدي إىل نتيجة غري اليت يدعو إليها الكاتب، ذلك  

تيب السور فحسب، بل أن  أنه كان يلزم مبقتضى استدالله أال يعاد النظر يف تر 
تنثر جنوم القرآن كلها؛ وترتب ترتيبا  جديدا  على وفق نزوهلا: املكي منها قبل  
املدين، واملتقدم يف كل منهما على املتأخر منه، حىت يصبح املصحب صورة  

 اترَيية ملراحل نزول القرآن.
فهل عسى أن يكون الكاتب رأى يف الدعوة إىل تعديل ترتيب اآلي جرأة  

 
 . 64-4/60( كنوز الفرقان:1)
 . 126-4/116السابق:( املصدر 2)
 . 4/60النقد الفين ملشروع ترتيب القرآن الكرمي حسب نزوله: ( املصدر السابق، مقال:3)
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طرية تثري سخط العامل اإلسالمي فأراد أن ميهد هلا خبطوة أقل خطرا  يف نظره،  خ
فدعا مؤقتا  إىل إعادة أتليب السور على حسب توارَيها، دون مساس بنظم  
أتبعه ابلضربة احلامسة اليت أتتلب مع   إذا مت ما أراد  اآلي يف سورها... حىت 

بب الذي بىن عليه تورعه مقدماته؟... والذي يعنينا هو أن نسجل هاهنا الس
كان ينزل    عن تغيري نظام اآلي فقد قال يف بيان املانع من ذلك: إن الرسول  

يلحق بعض   إنه كان  فيأمر إبحلاقها بسورة مضت، حىت  عليه بعض اآل   
 آ   مدنية بسور مكية.

يؤخذ حجة   منهما  اثنني، كل  اعرتافني  يتضمن  تقرير صحيح، وهو  هذا 
 عليه: 

افه أبن ترتيب اآلي قد روعي فيه وضع آخر غري منهج التسلسل  اعرت   األوىل:
التارَيي يف النزول. فإذا كان قد استساغ يف السورة الواحدة أن تشتمل على  
أجزاء مكية وأجزاء مدنية، فكيب ال يستسيغ أن تكون سوراتن متجاوراتن 
رة  إحدامها مكية واألخرى مدنية، مع أن األمر يف السور أهون؛ ألن كل سو 

  ؛ منه على اقرتاحه هو أيضا  وحدة مستقلة...على أن جتاور املكي واملدين ال مفرَّ 
ألنه سيضطر آخر األمر إىل االنتقال من سورة مكية إىل سورة مدنية فكيب  

املكية إىل أول السور يفسر الفجوة اليت ستحدث ابالنتقال من آخر السورة  
 املدنية مع بعد ما بني اللونني يف نظره؟

أتليفها يف   الثاين:  أن  اآل   هو  نظام  تغيري  املانع من  إن  قوله:  يف 
ومل يكن مبجرد اجتهاد    -بل تقول بتوقيب إهلي –نبوي    كان بتوقيبسورها  

من الصحابة، وإنه لذلك جيب أن تراعى هلذا الرتتيب قدسيته، فال يلحقه تغيري  
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وال تبديل. ومقتضى هذا التعليل أن املؤلب لو علم أن ترتيب السور يف مواضعها  
ريه، أال  أيضا حلافظ عليه، ومل جيرؤ على طلب تغيترتيب توقيفي  كما هي اآلن  

 يعلم أن األمر كذلك يف السور.
القول املالحظة اإلمجالية    وخالصة  املأثور  أيف هذه  الوضع  ن احرتام قدسية 

يقضي ابحملافظة على النسق القائم اآلن يف اآل   والسور مجيعا ، وأن فكرة  
السور   يف  الوضع  بتغيري  تقضي  النزول كانت  على حسب  املصحب  ترتيب 

 هي يف اآل   كانت أشد اقتضاء.  ، بل واآل   مجيعا  
املدنية يصدم   السورة  إىل  املكية  السورة  االنتقال من  إن  الكاتب:  ويقول 

غريب منقطع عن السياق. وضرب    القارئ صدمة عنيفة، ويدخله طفرة يف جو ٍّ 
 الكاتب مثال بسورة حممد بعد سور احلواميم. 

واجلو الغريب( ال  العنيفة( و )  فرد حممد دراز على هذه العبارا  )الصدمة 
تقنع طالب احلق، .... وحنن نقول :إن الذي يشعر به القارئ هو على عكس 
ذلك: كمال االنسجام ومتام االلتحام؛ بني هاتني السورتني، فليقرأ أول سورة  

السورة  ،   1محمد:    چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ         پ  چ حممد   وليقرأ صدر 
األحقاف:    چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  چ   قبلها إىل قوله

سورة   ٥ ختام  يف  ليقرأ  مث  احلديثني؟،  هذين  بني  املفارقة  أين  لنا:  وليقل   ،
ويف ختام سورة  ،  3٥األحقاف:    چىئ  يئ  جب  حب   خب    مئچ   األحقاف قوله تعاىل
مث   ، 38محمد:    چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ حممد قوله تعاىل  

 .(1)بني النهايتني   بني البدايتني، وتواز   لينظر هل يرى أحسن من هذا تقابال  
 

 . 164-4/161( كنوز الفرقان:1)
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ويشري حممد دراز يف موضع آخر إىل قاعدة جلية مبا يراه من يدعو إىل  
العلوم من أهم  إعادة ترتيبه بقوله:" إن املنهج القرآين يف تلوين البيان، وتنويع  

تشويق   البالغية:  من  املقاصد  للنفس  وتروحيا   للنشاط،  وتطرية  احلديث،  إىل  ا 
عناء العالئق البشرية، وصعودا  هبا بني الفينة والفينة إىل املأل األعلى، وإىل احلياة  
الفروع إىل   رد  العملية؛ ألن  الرتبية  أحكم وسائل  بل هو كذلك من  الباقية؛ 

عد العملية على دعائمها األوىل العقلية والوجدانية من شأنه أصوهلا، وبناء القوا
أن ميكن العقول والقلوب من هضم القوانني ومتثلها، وأن حيول النفوس إىل قوى  

 .(1) اإلرادا  أبقوى بواعثها" حمركة متدُّ 
 بقوله: وليس االنتقال من  مث يبني الفرق بني املقصد املكي واملدين إمجاال  

 إىل مقصد جديد؛ فإن مقاصد القرآن  النوعني إىل اآلخر كما يظن انتقاال  أحد  
وأهدافه يف السور املكية واملدنية واحدة، وهي إصالح العقائد، وتنظيم مناهج  

 .(2) السلوك لألفراد واجلماعا ، وإمنا يفرتق املكي عن املدين ابإلمجال والتفصيل
حبكمة التدرج يف   ور خمل  ويف رده على القائل: أبن الوضع احلايل للس 

"فهو انتقال نظر يدل على غفلة عظيمة وخلط بني مقامني  :  فقال،  التشريع
خمتلفني: مقام التنزيل والتعليم ومقام التدوين والرتتيل. ومها مقامان قد وضعا  
من أول يوم لتحقيق غرضني متفاوتني، فكان أوهلما يعتمد حاجا  التشريع،  

وضع البياين. وإن مراعاة إحدى احلاجتني يف موضع  واثنيهما يرتبط حباجا  ال

 
 . 4/116( املصدر السابق:1)
 .115-4/116( ينظر: كنوز الفرقان: 2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 . (1) خر ليس من احلكمة يف شيء بل هو وضع لألمور يف غري موضعها"اآل
الدالة على تصور السلب هلذه الطريقة يف التفسري وأهنا قد ختل    ومن النقول

 برتتيب النظم فتفسد إعجاز أسلوبه البني، ونظمه الباهر. 
قال أبو بكر بن األنباري: "أنزل هللا القرآن كله إىل مساء الدنيا، مث فرَّقه يف  

، و  يوقب  بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل ألمر حيدث، واآلية جوااب  ملستخربِّ
السور كاتساق    النيب      جربيل فاتساق  والسورة،  اآلية  موضع  على 

فمن قدَّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم    اآل   واحلروف كله عن النيب  
 .(2)القرآن"

قد وهم من قال ال يطلب لآلي الكرمية  ":  (3)وقال الشيخ ويل الدين امللوي 
املفرقة وفصل اخلطاب  ؛مناسبة الوقائع  أهنا على حسب    ،ألهنا على حسب 

فاملصحب على وفق ما    ؛وأتصيال    اوعلى حسب احلكمة ترتيب    ،الوقائع تنزيال  
اللوح احملفوظ مرتبة سوره كلها وآ ته ابلتوقيب أنزل مجلة إىل بيت    ،يف  كما 

 كل آية أن يبحث  ومن املعجز البني أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي يف  ،العزة
مستقلة أو  قبلها  ملا  مكملة  عن كوهنا  شيء  وجه    ، أول كل  ما  املستقلة  مث 

وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا    ،جم    ففي ذلك علمٌ   ،مناسبتها ملا قبلها

 
 . 4/117( املصدر السابق:1)
القرآن:2) علوم  الربهان يف  يف  1/260(  واإلتقان  القرآن:،  البن  1/217علوم  واإلحسان  الز دة   ،

 . 6/299عقيلة:
ه( وتويف  713( حممد بن أمحد بن إبراهيم، أبو عبد هللا املعروف ابن املنفلوطي الشافعي، ولد سنة )3)

 . 2/58، وطبقا  املفسرين للداوودي:9/7ه(. ينظر: طبقا  الشافعية للسبكي:774سنة )
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

  .(1)"مبا قبلها وما سيقت له
"اعتماد هذا املنهج يف    ويقول الدكتور طه فارس بعد دراسة هلذه التفاسري:

من  التف اإلسالم  وأعداء  املريضة  النفوس  أصحاب  أمام  الباب  يفتح  قد  سري 
 . (2)مستشرقني ومستغربني؛ فينالون من قدسية كتاب هللا تعاىل"

ويرى آخرون أن "القول بتفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب النزول مبثابة القول  
 . (3) إبعادة ترتيب املصحب"

 
  

 
 . 3/370القرآن:( اإلتقان يف علوم 1)
 . 201( تفاسري القرآن الكرمي حسب ترتيب النزول:2)
 ( إعادة ترتيب سور القرآن الكرمي جحود صريح بتنجيمه وبتوقيب ترتيبه، مقال حملمد شركي. 3)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 مقصود السورة ومضموهنا.املبحث الرابع: التناسب بني 
لغة   التناسب  تعريب  الفصل  هذا  من  األول  املبحث  يف  سبق  لقد 
واصطالحا ، وعرض اخلالف يف تعريفه االصطالحي مع اختيار التعريب األمثل  

"وجه ارتباط السورة أو اآلية    للتناسب عند أهل االصطالح يف هذا الفن وهو:
 . (1)مبا قبلها وما بعدها"
بعض الباحثني يف إطالق املصطلح املناسب التصال موضوع    وهنا نربز رأي

السورة ومقصدها جبزئياهتا وأغراضها املتعلقة ابلوحدة املوضوعية، حيث يرون  
بعد إنعام النظر التفرقة بني التناسب والتناسق، وعليه ال بد من تعريب التناسق  

 حىت يتجلى الفرق بينهما. 
 تعريف التناسق:

النون والسني والقاف، أصٌل صحيح يدل على تتابع يف الشيء.    التناسق لغة:
وكالٌم ن س ٌق: جاء على نظامٍّ واحد قد ُعطب بعضه على بعض، وأصله قوهلم:  
تب ْغٌر ن س ق، إذا كانت األسناُن متناسقة متساوية، وخ ر ٌز ن س ق: منظم، قال أبو  

 زبيد: 
ُبه الياقوُ  إهلاابجبيدِّ رميٍّ كرميٍّ زان ُه ن س ٌق          يكاُد يُ   .(2)لهِّ

الفريوز آابدي: التْنظيم، وانس ق     وقال  والتبَّْنسيُق:  ت كَّلم  س ج عا ،   : "وأْنس ق 
اتبع، وتناسقت األشياء وانت س ق ت وتب ن سَّقت بعضها إىل بعض بنفس    بينب ُهما:

 
 .58( مباحث يف التفسري املوضوعي:1)
 . 5/420( مقاييس اللغة البن فارس مادة )نسق( :2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1)املعىن"
القرآنية؛ ومتاسك بنائها،  "التحام موضوعا  السورة    التناسق يف االصطالح:

للسورة   العام  ابحملور  يسمى  ما  هو  واحد،  مقصود  خلدمة  معانيها  واتساق 
 . (2) القرآنية"

 العالقات بني التناسق املوضوعي، وعلم املناسبات القرآنية: 
 :عي وعلم املناسبا  يف جانبني مهاميكن حتديد العالقة بني التفسري املوضو 

 . والعمومعالقة اخلصوص 
 عالقة اخلصوص:   :أوال  

ما يهتم إببراز الرتابط، أو التماثل ابلنظر    -اغالب  –الناظر يف علم املناسبا   
إىل السورة الواحدة، من خالل بيان الرابط والعالقة واملناسبة بني آية وآية قبلها  
أو بعدها، أو بني مقطع ومقطع، أو سورة وسورة، أو مقطع وآية، بقرينة معينة؛  

 كالتضاد أو التماثل أو العطب وغري ذلك من أنواع الروابط.
بينما التناسق املوضوعي، يهتم ابجلزئيا  واألغراض املتعددة داخل السورة  
الواحدة، وربط هذه األغراض مبوضوع السورة العام وهو الكلية الكربى اليت هي  
إبحك ومنسبك  منسجم  االتساق  هذا  وأن  املتنوعة،  املقاصد  هذه  ام  حمور 

 عجيب غاية يف الفصاحة والبالغة.
 عالقة العموم:  اثنيا :

القرآنية؛   املناسبا   التناسق ال ميكن أن يتجرد وينفصل عن موضوع  إن 
 

 .277:مادة )نسق( ( القاموس احمليط: 1)
 . 140( وحدة النسق يف السورة القرآنية، رشيد احلمداوي:2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

ألن بيان التناسق بني املوضوعا  داخل السورة القرآنية؛ يقتضي أن يبني وجه  
املناسبا ،   لعلم  الوجود  حق  يلغي  ال  وهذا  وآخر،  موضوع  بني كل  الربط 

 الرتابط هو املناسبا  بعينها.ف
– وعالقة بني العلمني    ا أن هناك تداخال  وبناء على ما سبق يتضح جليًّ 

ولكن لكل منهما ما حيده ومييزه عن    -علم املناسبا  وعلم التناسق املوضوعي 
 . (1) اآلخر

إيضاح الفروق بني تداخل العلوم املتعلقة مبوضوعنا يف    - هنا–وحيسن بنا  
املبحث، حيث بينا حدود كل علم من املناسبا  وعلم التناسق املوضوعي،  هذا  

املوضوعي،   التناسق  بني  الفرق  ببيان  اإليضاح  هذا  ونكمل  بينهما،  والعالقة 
 وعلم التفسري املوضوعي.

ا  هو: عبارة عن مجع اآل   القرآنية اليت تتناول موضوع    التفسري املوضوعي
ن مث القيام بتصنيفها من حيث املكي واملدين،  ا، وما حمدد  ا، أو مصطلح  حمدد  

وترتيبها حسب زمن النزول إن تيسر ذلك، مث القيام بتقسيم املوضوع إىل عناصر  
مرتابطة، مأخوذة من اآل   نفسها، ورد اآل   إىل عناصرها، مع تفسريها 

 .(2)إبجياز
ه، والرتابط  هو: بناء السورة الذي يتسم ابلتناسق بني أجزائ  التناسق املوضوعي
 املعنوي بني آ ته. 

العام، إال أن كلمة )نسق( هي أدل على   السورة  وقد يعرب عنه: بسياق 
 

 27-26التناسق املوضوعي، للعمراين: ( ينظر:1)
 . 79للخالدي: التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق،  ينظر: (2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

التكامل والتناسب من الناحيتني املعنوية والبيانية، وأمشل ألجزاء السورة خبالف  
 . (1) السياق الذي يراد به سوابق اآل   ولواحقها

الوحدة  : املوضوعي  التناسق  على  يطلق  أن    وقد  ، وال شك  املوضوعية 
من املصطلحني، ففي الوحدة    بينهما فرق من جهة املنهج املتبع للمتدبر يف كلٍّ  

ا، مث جيهد  ا واحد  املوضوعية يوجه املتدبر اهتمامه يف بيان أن للسورة موضوع  
نفسه يف حشد املعلوما  اليت يراها مرتبطة هبذا املوضوع، دون تدرج بتتبع هذه  
املعلوما ، وأما التناسق فهو عبارة عن بيان الصلة بني املوضوعا  املتعددة  
داخل السورة الواحدة، ومن خالل ذلك يتم بيان املقصد العام اليت جاء   
تعاجله السورة القرآنية، وربط املوضوعا  املتعددة داخل السورة به، والفرق بني  

اإحيث    ؛ املنهجني واضح الوحدة  بببب)  ملوضوعية ( قد يكون يف  ن ما يسمى 
، خبالف التدرج  عدٌ وبُ   ا تكلبٌ حشد املعلوما  وربطها ابملوضوع املقرر مسبق  

املتعلق ابلتناسق املوضوعي داخل السورة للوصول من خالله إىل املقصد العام  
 .(2) للسورة

 
 

  

 
 . 140وحدة السياق يف السورة القرآنية: ( ينظر:1)
 . 28( ينظر: التناسق املوضوعي:2)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

 املبحث اخلامس: املراد مبقصد السورة، وأمهيته: 
 القصد يف اللغة: 

القصد: استقامة    القصد يف معاجم اللغة العربية بعدة معان، منها:جاء تعريب  
تعاىل:   قوله  ومنه  د،  قاصِّ فهو  قصدا ،  ُد  يْقصِّ ق ص د   ڤ  ڤ  ڦ  چ الطريق، 

:) القصد   وأييت القصد مبعىن: العدل ، ومنه حديث النيب    . ٩النحل:    چڦ
 . (1) القصد  تبلغوا (

االعتماد   القصد:  معاين  له  ومن  وق ص د   ق ْصدا   ُده  يْقصِّ ه  ق ص د  واأل مُّ، 
إتيان  والقصد:  جُتاه ك.  أي:   ، وق ْصد ك  ق ْصُدك   وهو  األمر،  إليه  وأْقص د ين 
ق ْصد ه:   وق ص ْدُ   مبعىن.  إليه  وقصْدُ   له  وقصْدُ   قص ْدتُه  تقول:  الشيء، 

 حنو  حنوه.
قتري. قلت:  والقصد يف الشيء: خالف اإلفراط وهو ما بني اإلسراف والت

 وهذا داخل يف العدل.
 ا كسرته.والقصد: الكسر يف أي وجه كان، تقول: قصد  العود قصد  

 . (2) والقِّصد ة: ابلكسر، القطعة من الشيء إذا انكسر
، قال ابن جين:    وغالب املعاين اليت تدور على هذه املادة ترجع للعمد واأل م ِّ

م والتوجه والنهوُد والنهوُض  "أصل )ق ص د( ومواقعها يف كالم العرب االعتزا

 
العمل، )( صحيح  1) القصد واملداومة على  الرقاق، ابب:  . من  8/98(:6463البخاري، كتاب: 

 حديث أيب هريرة. 
 .357-353/ 3( لسان العرب: مادة ) قصد ( :2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1) حنو الشيء، على اعتدالٍّ كان ذلك أو ج ْور"
 املقصد يف االصطالح: 

وعلى ما سبق فاملقصد املراد يف مقاصد السور هو:" الغرض العام الذي  
 .(2)سيقت السورة من أجله، واهلدف الكلي الذي بُنيت على أساسه"

 :أمهيته
املفسرون   به  اخلامس  اعتىن  القرن  سيما  وال  القرآنية،  الدراسا   وعلماء 

اهلجري وما بعده، واتسعت العناية به يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني، وقد  
 أسهموا بوضع اللبنة األوىل وهي يف حمورين من العلوم:

علوم القرآن: حيث تناولوا من خالله علم املناسبا  القرآنية، والرتابط    األول:
السو  القرآن(  بني  علوم  )الربهان يف  الزركشي يف كتابه  أمثال  من  واآل  ،  ر 

 وتبعه السيوطي يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآن(.
العلماء مؤلف    الثاين: ا  املقاصد والغا   لسور القرآن الكرمي، وقد أفرد بعض 
مقاصد  خاصًّ  على  لإلشراف  النظر  )مصاعد  يف  السور كالبقاعي  مبقاصد  ا 

 .(3) ا بذاتها قائم  ا قرآنيًّ أصبح علم  السور(، و 
يؤكد على هذه األمهية إبفراد القاعدة الثانية من قواعد    -رمحه هللا–وامليداين  

   التدبر األمثل "حول وحدة موضوع السورة القرآنية"، على أن متدبر كتاب هللا 
  ،عليه أن يضع نصب عينيه كشب املوضوع الذي تدور حوله السورة القرآنية

 
 .355/ 3( املصدر السابق: مادة )قصد(:1)
 . 91( الوحدة السياقية للسورة يف الدراسا  القرآنية:2)
 . 25-24، والتناسق املوضوعي:91راسا  القرآنية:ينظر: الوحدة السياقية للسورة يف الد (3)
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

مفا ُتصحح  قد  الرتابط  فباكتشاف  مجة،  فوائد  البحث  وترجح  فلهذا  هيم، 
 تفسريا . 

تفسري   إفراده  السورة ووحدة موضوعها،  اهتمامه، مبقصد  يدل على  ومما 
ا هذا املسلك من االهتمام بعنواهنا )تدبر سورة الفرقان يف  سورة الفرقان مدرج  
 وهو ما أكد عليه يف مقدمته إذ جعلها النقطة األوىل، بقوله:  وحدة موضوع( ،

"أوال : االهتمام ابلنظرة الكلية الشاملة، القائمة على أن السورة ذا  موضوع  
واحد، مبفهوم وحدة موضوع السورة القرآنية...، مع كشب ارتباط آ هتا ومعاين 

 .(1) مجلها بعناصر هذا املوضوع"
أن ما توصل إليه بعد تتبع طويل قاده إىل أن    - رمحه هللا–ويبني امليداين  

السورة القرآنية متعانقة اآل   واجلمل يف اآلية حول موضوع كلي واحد، يصور  
هذا التعانق كشجرة من األشجار البديعة املثمرة املشبعة ابلتنسيق    امليداين مقراب  

املعجبة،   اجلمالية  وابلعناصر  الكائنا   اجلمايل،  من  حي  أو كمثل كائن 
الراقيا ، فالشجرة مهما اختلفت صفا  أجزائها جمتمعة على أصل واحد،  

 .(2) والكائن احلي مهما اختلفت صفا  أعضائه جمتمع على أصل واحد
إىل أن وحدة موضع النص التعليمي الرتبوي   - رمحه هللا–كما ينبه امليداين 

ية، ومتابعة البحث فيها من كل اجلوانب  ال تعين احنصار الكالم يف جزئية فكر 
 املتعلقة هبا.

ويبني أن هذا إمنا هو من وظائب فصول العلوم، وحبوث االختصاص، اليت  

 
 . 5تدبر سورة الفرقان: (1)
 .28-27( ينظر: قواعد التدبر األمثل:2)
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قل أن يرافقها بالغة عالية، وأدب رفيع، وتوجيه تربوي، وأمر وهني، وترغيب  
 .(1) وترهيب، وموعظة وتذكري

أن    - للنص الرتبوي–ع  ويؤكد على هذا الدور أبنه يكفي يف وحدة املوضو 
يهدف إىل كلية من الكليا  الكربى الفكرية، وأن تكون أفكاره العامة مرتبطة  

 هبذه الكلية، سواء كانت مشتقة منه أو موصولة هبا بوجه من الوجوه.
الكلي، أبن املوضع  الفكرة ضمن  استدعاء  السبب يف  يبني  "الغرض    مث 

هو   البليغ  البياين  أو  الرتبوي  أو  الفكرة ضمن  التعليمي  إيراد  استدعى  الذي 
 . (2) املوضوع الكلي الذي يدور حوله النص"

يشري   وخفا  - رمحه هللا –كما  االرتباط  ظهور  عن  ئهإىل  انتج  فالظهور   ،
تشبه  متماسكة،  معانٍّ  وحدا   على  تشتمل  القرآنية  السورة  أبن  االعتقاد 

 قة هبا.حلقا  مرتابطة، مشمولة حبلقة أكرب منها؛ وهي داخلة فيها ومتعل
"أن   بقوله:  امث يقرب صورة الرتابط بني اجلزئيا  واملوضوع الكلي، ذهنيًّ 

يرسم دائرة كربى مث يربط هبا حلقة، مث ينظر يف احللقا  التالية، هل يربطها  
إىل كل   هكذا  يسري  مث  األصل،  الكربى  ابلدائرة  يربطها  أو  الفرع،  ابحللقة 

ارتباطها   عن  ويبحث  وبعد  احللقا ،  الفروع،  ابحللقا   أو  األصل  ابلدائرة 
البحث العميق والتأمل الدقيق، ال بد أن يكتشب نسيجا  عجيبا  بديع الصورة،  

 .(3)ويظهر له به رائعة من روائع إعجاز القرآن"

 
 . 28املصدر السابق:  ( ينظر:1)
 . 28املصدر السابق: (2)
 . 29-28( املصدر السابق:3)
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أما خفاء االرتباط وما يتبعه من انتزاع رابط ضعيب أو ومهي، فإنه انتج  
رتباط اجلزئيا  الفكرية هبا إمنا هو يشبه من اعتقاد أن وحدة موضع السورة وا

السالسل املستطيلة كاحلبال، فكل حلقة تتعلق مبا قبلها دون النظر الرتباط  
إال   اخلفاء  هذا  يزول  وال  املوضوع،  أساس  اليت هي  الكربى؛  بعضها ابحللقة 

 . (1) بتصحيح التصور، وفق ظهور االرتباط كما سبق
ه قارئ القرآن املتدبر له الذي يروم الوصول  يلفت انتبا  -رمحه هللا–وامليداين  

إىل مقصد السورة وموضوعها، من أن األمر حيتاج إىل أتمل دقيق، مع صرب  
، ويرى تقسيم السورة حبسب جزئياهتا إىل دروس، وإن كانت ال حتتمل      (2) وأانة

درس   واحد  إال  ابتصاهلا  ا  أو  بينها،  فيما  اجلزئيا   ترابط  ليسهل  إليه؛  أشار  ا 
إذا  -اغالب  –، مث يصدر كل درس سابق  (3) باشر ابلكلية العامة ملقصد السورةامل

خفيت صلته بسؤال يبحث له عن إجابة، وتكون اإلجابة هي الرابط للدرس  
"وهنا يرد سؤال يتطلب جوااب ..."    الالحق، فينتظم عقد الرتابط بينهما، فيقول:

اجلواب يف الدرس الثاين من دروس  "وأييت    مث يصله ابلدرس الذي يليه بقوله:
 .(4) السورة الثالثة..."
مبنهج فريد يف توضيح موضوع السورة ووحدهتا،    -رمحه هللا –ومتيز امليداين  

تبع   السورة  العناصر اليت يقسم هبا  ا لكل مقطع مستقل جبزئية،  فيبسطه وفق 

 
 . 29( ينظر: املصدر السابق: 1)
 . 1/37( ينظر: معارج التفكر:2)
 .29-27تدبر األمثل:( ينظر: قواعد ال3)
 . 43-40، وينظر: قواعد التدبر األمثل:39-1/38( معارج التفكر:4)
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اء يف  جتتمع  يف حتديد الكلية الكربى للسورة، ومن األمثلة على هذا: ما ج
"يدور موضوع    تفسريه لسورة الفرقان؛ فقد عنون ملوضوع السورة، مث أمجله بقوله:

السورة حول كليا  كربى من عناصر القاعدة اإلميانية، وحال الناس يف مرحلة  
 نزول السورة جتاهها مع التوجيه والرتبية واملعاجلة. 

عها يدور  على أن موضو   البحث الكلي الشامل آل   سورة )الفرقان( دلَّ 
،  حول كليا  كربى من عناصر القاعدة اإلميانية تتعلق ابهلل الرب اخلالق  

املبلغ له، مث الدعاة من بعده، وابملرس لِّ    والقرآن املنزل من لدنه، وابلرسول  
 .(1)إليهم إابن التنزيل، ويُبْلحق هبم من بعدهم"

 ويتضمنه، فقال: ا كل عنصر مبا حيتويه مث يقسمها إىل عناصر؛ مدرج  
الربوبية هلل   ، وما  "فالعنصر األول: جاء يف السورة حوله بيان توحيد 

وتعاىل، وواجب عبادته وحده ال  يلزم عنه عقال   تبارك  له  اإلهلية  توحيد   من 
 شريك له، وموقب الذين كفروا من هذه القضا ، واملعاجلة الرابنية هلم حوهلا. 

اء يف السورة حوله بيان أنه منزٌَّل من  العنصر الثاين: وهو القرآن، فقد ج
، وبيان موقب الذين كفروا منه، وبعض مقاالهتم  عند هللا على رسوله حممد 
 بشأنه، مع املعاجلة الرابنية. 

مث الدعاة من بعده، فقد جاء يف السورة    العنصر الثالث: وهو الرسول  
حممد   نبوة  إثبا   بيان  لل  حوله  عامة  رسالته  وأن  وبيان ورسالته،  عاملني، 

موقب الذين كفروا منه، وشبهاهتم حوله، واهتاماهتم له، ومقرتحاهتم حول ما  
للناس، لو شاء هللا أن يُرسل رسوال   تبليغ هللا دينه  ،  يرون ابلنسبة إىل وسيلة 

 
 . 17( تدبر سورة الفرقان:1)
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وجاء فيها املعاجلة الرابنية حول هذه القضا ، مع تربية الرسول وتسليته، وبيان 
بيان واجب  وظيفته، واإلشارة إىل   اخلامتة، مث  القاضية بعموم رسالته  احلكمة 

الدعاة الذين حيملون وظيفة الدعوة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من  
بعده، وما ينبغي أن يتحلوا به من صفا  حىت يكونوا حبق ٍّ عباد الرمحن وأئمة   

 للمتقني.
ُق هبم من بعدهم، وقد  والعنصر الرابع: وهو املرس ُل إليهم إابن التنزيل، ويُلح

جاء يف سورة )الفرقان( بيان الطور الذي وصل إليه مشركو مكة إابن نزوهلا، 
ومواقفها من قضا  اإلميان ابهلل ووحدانيته وصفاته، واإلميان ابلقرآن وما جاء  
للكافرين،   اإلنذارا   من  طائفة  وبيان  وبالغاته،  ابلرسول  واإلميان  فيه، 

 . (1) عاجلا  الفكرية والنفسية"والبشر   للمؤمنني، وامل
امليداين   النقل عن  الطريقة    -هنا–ومل أطل  الضوء على هذه  إال ألسلط 

الرائعة، واملنهج املميز حمبوك السبك يف عرضه ملوضوع السورة، بل مل يكتب  
هبذا العرض، وإمنا ربط ذلك مبا دلت عليه السورة من براعة    - رمحه هللا–امليداين  

"وجند هذه العناصر األربعة    االستهالل، فيقول بعد عرضه للعناصر السابقة:
ا  إليها يف اآلية األوىل من السورة؛ كأهنا حتد د ُخطُوط  مسري آ   السورة  مشار 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :حول هذه العناصر، فيقول هللا  

فالسورة تسري ضمن أربعة خطوط، وقد ُوز ِّع ْت فقراهُتا على    ، 1الفرقان:    چۈ   

 
 . 18-17( تدبر سورة الفرقان:1)
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توزيع   اخلطوط  وآ هُتا كمصابيح  هذه  مفرقا ،  غري  ا  فكرية  خطوط  من  مدالةٍّ 
 .(1) منظورة يف اللفظ"

وقد تتبعت كتب التفسري اليت اعتنت هبذا املنهج، والكتب اليت أفرد  يف  
بيان هذا النوع، من الرتابط والتناسب بني موضوع السورة وأغراضها، ومقارنة  

وابن  بعض السورة مبا يذكره امليداين، فاستوقفين التقارب بني ما يذكره امليداين  
عاشور يف تفسريه )التحرير والتنوير( من جهة موضوع السورة وأغراضها، وإن  

 ا بقويل:كنت مرتدد  
إن امليداين متأثر اببن عاشور، إال أين أرى ابن عاشور وضع اللبنة األوىل  
وامليداين طور وبسط ذلك؛ فللميداين إضافا  وز دة تفصيل، وسوف أنقل  

 ذه السورة بنصه لريى التقارب امللحوظ بينهما.  ما قاله ابن عاشور يف أغراض ه
واشتملت هذه السورة على االبتداء  :  أغراض هذه السورة  قال ابن عاشور:"

 بتمجيد هللا تعاىل وإنشاء الثناء عليه، ووصفه بصفا  اإلهلية والوحدانية فيها. 
وأدمج يف ذلك التنويه ابلقرآن، وجالل منزله، وما فيه من اهلدى، وتعريض  

 .المتنان على الناس هبديه وإرشاده إىل اتقاء املهالك، والتنويه بشأن النيب  اب
 وأقيمت هذه السورة على ثالث دعائم: 

األوىل: إثبا  أن القرآن منزل من عند هللا، والتنويه ابلرسول املنزل عليه  
  وأنه على الدنيا،  ، ودالئل صدقه، ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ 

 الرسل، ومن ذلك تلقي قومه دعوته ابلتكذيب.طريقة غريه من 
الدعامة الثانية: إثبا  البعث واجلزاء، واإلنذار ابجلزاء يف اآلخرة، والتبشري  

 
 . 18( املصدر السابق:1)
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ابلثواب فيها للصاحلني، وإنذار املشركني بسوء حظهم يومئذ، وتكون هلم الندامة  
 على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أمية كفرهم. 

الثالثة: االستدالل على وحدانية هللا، وتفرده ابخللق، وتنزيهه عن  الدعامة  
أن يكون له ولد أو شريك، وإبطال إهلية األصنام، وإبطال ما زعموه من بنوة  

 املالئكة هلل تعاىل. 
 إخل. "تبارك الذي"وافتتحت يف آ   كل دعامة من هذه الثالث جبملة 

ينذرهم    ،إىل الناس كافة  بعواث  م  قال الطييب: مدار هذه السورة على كونه  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ   وهلذا جعل براعة استهالهلا  ،ما بني أيديهم وما خلفهم

بني  ،   1الفرقان:    چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    تعاىل مجعا  من صنعه  بدائع  وذكر 
الرسول  ،  االستدالل والتذكري بتثبيت  على دعوته ومقاومته    وأعقب ذلك 

 الكافرين. 
للحالني ببعثة الرسل السابقني وما لقوا من أقوامهم مثل  وضرب األمثال  

والتوكل على هللا،   قوم موسى وقوم نوح وعاد ومثود وأصحاب الرس وقوم لوط.
والثناء على املؤمنني به، ومدح خصاهلم ومزا  أخالقهم، واإلشارة إىل عذاب  

 .(1)"قريب حيل ابملكذبني 
وابن عاشور واضح، ولعل امليداين متأثر   -رمحه هللا–فالتقارب بني امليداين 

عند   هو  عاشور  ابن  عند  ما  أصل  بني عدة سور، ووجد   قارنت  فقد  به 
 امليداين، إال أن امليداين فيه ز دا  وإضافا  مع عناية ترتيب.

ومن ذلك ما جاء يف سورة العاد   حيث قال: موضوع السورة: تعاجل  
 

 . 9/314( التحرير والتنوير: 1)
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على  ختل والسطو  والنهب  للسلب  الغزو  قبيحة  من  اجلاهلية،  اجملتمعا   يص 
ا، والتفاخر بذلك، مستخدمني إحدى نعم هللا على الناس   وظلم  األموال عدواان  

 .(1) وهي نعمة اخليل املهيأة من هللا للقتال يف سبيله عز وجل...
يف    -رمحهما هللا –ملا ذكره ابن عاشور   - كذلك–   موافق وما ذكره امليداين  

"أغراضها: ذ مُّ خصال تفضي أبصحاهبا إىل اخلسران يف اآلخرة،    تفسريه قال:
 وهي خصال غالية على املشركني واملنافقني، ويراد حتذير املسلمني منها.  

الناس أبن وراءهم حسااب   املؤمن    ووعظ  ليتذكره  على أعماهلم بعد املو  
 . (2)ويُبه دد به اجلاحد.."

 .-رمحهما هللا-التقارب بني ما ذكره امليداين وابن عاشوروتلحظ 
"موضوع السورة: فالسورة    وكذلك ما جاء يف سورة ) الفجر ( قال امليداين:

، وحتذيرهم من إهالكٍّ عاجلٍّ يف  تدور حول إنذار املكذبني برسالة الرسول 
احلياة الدنيا، كما حصل ملكذ ِّيب أهل القرون األوىل وت رهيبهم من عذابٍّ مؤجل  
ترغيب   مع   اجملرمني.  عذاب  دار  جهنم  يف  ذلك  ويكوُن  الدين،  يوم  إىل 

يف دخول جنَّة هللا اليت أعدها للمتقني ف م ْن هم    املستجيبني لدعوة الرسول  
 .(3)نهم، وهم األبرار واحملسنون"أْعل ى مرتبة  م

حيث قال    -رمحهما هللا–وما ذكره ابن عاشور هو أصل ما قاله امليداين  
"أغراضها: حو  من األغراض ضرب  املثل ملشركي أهل    يف التحرير والتنوير: 

 
 . 1/629( ينظر: معارج التدبر:1)
 . 15/498والتنوير: ( التحرير  2)
 . 1/516( معارج التفكر:3)
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مكة يف إعراضهم عن قبول رسالة رهبم مبثل عاد ومثود وقوم فرعون. وإنذارهم  
 بعذاب اآلخرة.

 مع وعده ابضمحالل أعدائه. النيب   وتثبيت
إذ حيسبون أن ما هم فيه من النعيم عالمة    ؛وإبطال غرور املشركني من أهل مكة

 من اخلصاصة عالمة على أن هللا أهاهنم.  املؤمنونأن هللا أكرمهم، وأن ما فيه 
وأهنم أضاعوا شكر هللا على النعمة، فلم يواسوا ببعضها الضعفاء، وما زادهتم  

على الكثر منها. وأهنم يندمون يوم القيامة على أن مل يقد ِّموا ألنفسهم    إال حرصا  
إمياهُنا،   إال  ينفعها  وال  ماهُلا،  نفسا   ينفع  ال  يوم  به  ينتفعون  ما  األعمال  من 

 . (1)وتصديقها بوعد رهبا، وذلك ينفع املؤمنني مبصريهم إىل اجلنة"
 . (2) وهلما لسورة ) الليل (وينظر كذلك للتقارب بينهما ما جاء يف تنا

ومن خالل تتبعي ملؤلفا  امليداين املتعلقة ابلتفسري القرآين، أجد امليداين  
 هنج يف بيان مقصد السورة العام كال املنهجني )التناسب والتناسق(، فأحياان  
يقدم املقصد العام الشامل ألغراض السورة، مث يبني اجلزئيا  املتعلقة به داخل  

يتدرج يف دراسة األغراض داخل السورة إىل أن    الغالب، وأحياان  السورة وهو  
يصل إىل املقصد العام الشامل للسورة، دون اإلشارة إىل سبب التفريق بينهما،  

من بيان الفرق بني ما يسمى ببب)الوحدة   وهل قصد امليداين ما أشران إليه سابقا  
 املوضوعية ( و ) التناسق املوضوعي ( .

مل يفرق بينهما، وإمنا كان    -رمحه هللا–أجد أن امليداين    وبعد طول أتمل

 
(1 )15/311-312  . 
 . 15/377، وعند ابن عاشور يف التحرير والتنوير:1/486( ينظر: عند امليداين معارج التفكر: 2)
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ا يف ذهنه، ويدرس ذلك قبل التدوين يف مؤلفاته  ا وابرز  املقصد العام حاضر    أحياان  
التفسريية، فيقدمه، مث يتناول العناصر داخل كل سورة ويبني الرابط بينها وبني  

 املقصد العام. 
ويف بعضها يدرس العناصر واألغراض واجلزئيا  يف السورة، وينظر يف الرابط  

يقدم دراسة    - رمحه هللا–والعالقة بينها، مث َيرج مبقصد كلي جامع هلا، فنجده  
 ذلك على موضوع السورة، وسوف أوضح ذلك: 

عنوان مقصد السورة على الدرس    -رمحه هللا–فمن األمثلة اليت يقدم امليداين  
ها ما جاء يف تناوله لسورة ) عبس ( ، مع األخذ بعني االعتبار عدم  ألغراض

 تفريق امليداين ملصطلحي ) التناسب ( و ) التناسق ( فليس مرادا  عنده: 
موضوع السورة: تضمَّنت سورة ) عبس ( توجيه عالج    -رمحه هللا  –قال  

جُتا الرابنية،  الرسالة  حلامل  األمثل  املنهاج  عناصر  بعض  حول  من  تربوي  ه  
فيه شدٌة   تربوي  للدعوة، وجُتاه من مل يستجب هلا. وتوجيه عالج  استجاب 
وكاب ر   عاند   الذي  املعاند،  الكافر  لإلنسان  وترغيبٍّ  وتب ْرهيبٍّ  إبقناعٍّ  وُعْنٌب 

رمحه    – واستهان بدعوة الداعي إىل هللا فلم يستجب لدعوته...، مث بدأ امليداين  
 جزئياهتا إىل أربعة دروس: بتقسيم السورة حسب أغراضها و  –هللا 

على ما كان منه بشأن   الدرس األول: جاء فيه عتاب الرسول حممد  
 ( . 16-1عنه، وقد تناول اآل   من ) ا  عبد هللا بن أم مكتوم األعمى متلهي

الدرس الثاين: جاء فيه تقريٌع بشدة وعنب لإلنسان الكافر بربه وتعجيٌب  
يه من أساس خلقته، تناولت  لا كان عمن شدة كفره وغلوه فيه، مع تذكري مل

 (. 23- 17اآل   من )
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الدرس الثالث: جاء فيه عرض بعض مظاهر ربوبيته سبحانه وتعاىل، وما 
 ( .32-24يستحقه من شكره للنعم، تناولت اآل   من ) 

وترهيبا ،    الدرس الرابع: جاء فيه عرض لقطا  من مشاهد يوم القيامة ترغيبا  
 .  (1) (42- 23وهو يف اآل   من )

لقضا  السورة على عنواهنا وكليتها الكربى    -رمحه هللا –تقدمي امليداين  ومن  
السورة    هما جاء يف تناوله لسورة ) املزمل ( حيث قال: موضوع السورة: يف هذ

للرسول   وصا   بعض  التكاليب    توجيه  ببعض  تتعلق  معه،  آمنوا  وللذين 
 التعبدية، واألعمال احلياتية، والسلوك الدعوي.

وفيها تلويح بوعيد شديد مؤجل إىل يوم الدين، وآخر معجل يف الدنيا، 
 وما جاء به. موجه للذين كذبوا الرسول  

واآلية األخرية من السورة نسخت فرضية قيام هللا الذي جاء يف أوائلها،  
 .(2)ر  إبقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر ابالستغفار ملن وعد ابملغفرة وأم

 فموضوع السورة يدور حول ما يلي:
وللمؤمنني مقرونة ابلوعد، ومعاجلٌة   سلوكية للرسول    "أوامر ووصا 

للكافرين ابلوعيد مع أتكيد أن رسالة اإلسالم رسالة تذكري، ال رسالة س ْوقٍّ  
  (4)يف سور أخرى. -كذلك –كما جاء .(3) ابإلجبار"

 
 وما بعدها. 6/16،  3/172.ومن األمثل ينظر : 215-2/214( ينظر: معارج التفكر:1)
 . 1/155( ينظر: معارج التفكر:2)
 . 1/155ر السابق:( املصد3)
 .1/513،  1/484( ينظر: املصدر السابق: 4)
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 املبحث السادس: دراسة أسانيد آاثر النزول رواية ودراية:
 أوال : الرواية : 

ُوُ  بُن  (1) ناسخ واملنسوخقال أبو جعفر النحاس يف كتابه ال .1 : حدثين مي 
ُز رَّعِّ 

ُر بُن  امل ْستاينُّ، ثنا أبو عبيدة  م ْعم  جِّ ، ثنا أبو حامتٍّ سهُل بُن حممدٍّ الس ِّ
العالءِّ يقول:) سألت   ، مسعت أاب عمروِّ بن  ثنا يونُس بن حبيبٍّ  ، املثىنَّ
جماهدا  عن تلخيص آي القرآن املدين من املكي، فقال: سألت ابن  عباس  

دة ، فهي مكيٌة إال ثالث  سورُة األنعام نزلْت مبكة مجلة  واح  عن ذلك فقال:
آ  ٍّ منها نب ز ْلن  ابملدينة : ) قل تعالوا أتل ( إىل متامِّ اآل   الثالث، وما  
وهود،    ، ويونس   ، األعرافِّ مبكة  سورُة  ونزلْت  مدنيَّاٌ ،  السورِّ  من  تقدَّم 
ويوسب، والرعد، وإبراهيم، واحلِّْجر، والنحل، سوى ثالث آ  ٍّ من آخرها  

م بني  نزلن  ُمْنص رفِّ فإهنن  واملدينة يف  إسرائيل،   ةكة  بين  وسورُة  أُحد،  من 
)هذان   آ  ٍّ  ثالث  سوى   ، واحلج ِّ واألنبياء،  وطه،  ومرمي ،  والكهب، 
املؤمنني،  ، فإهنن نزلن ابملدينة، وسورة  الثالثِّ خصمان( إىل متام اآل   
ابملدينة:   نزلن  آخرها  من  آ    مخس  سوى  الشعراء  وسورُة  والفرقان، 

يتبعهم  )والشعرا والقصص،  نو لغاو اء  النمل،  وسورة  آخرها،  إىل   )
والعنكبو ، والروم، ولقمان، سوى ثالثِّ آ  ٍّ منها نزلن ابملدينة: )ولو  
أمنا يف األرض من شجرة أقالم( إىل متام اآل   الثالث، وسورة السجدة  
الثالث، وسورة   اآل    متام  إىل  مؤمنا (  )أفمن كان  سوى ثالث آ  : 

وفاط نزلن  سبأ،  والزمر، سوى ثالث آ    والصافا ، وص،  ر، ويس، 
 

 . 2/316( الناسخ واملنسوخ:1)
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عبادي الذين أسرفوا( إىل متام الثالث    ابملدينة يف وحشي قاتل محزة: )قل   
والقمر،   والنجم،  والطور،  والذار  ،  وق،  السبع،  واحلواميم  آ  ، 
والرمحن، والواقعة، والصب، والتغابن، إال آ  ٍّ من آخرها نزلن ابملدينة،  

ن، واحلاقة، وسأل، وسورة نوح، واجلن، واملزمل، إال آيتني:)إن    لك، ووامل
ربك يعلم أنك تقوم(، واملدثر إىل آخر القرآن إال )إذا زلزلت(،و)إذا جاء  
نصر هللا(، و)قل هو هللا أحد(، و)قل أعوذ برب الفلق(، و)قل أعوذ برب  

 الناس(، فإهنن مدني ِّاٌ . 
األنفال،   والنور، واألحزاب، وسورة حممد،  ونزلت ابملدينة: سورُة  وبراءة، 

 والفتح، واحلجرا ، واحلديد، وما بعدها إىل التحرمي. 
 دراسة اإلسناد:  أوال :

النحاس جعفر  النحوي  أبو  املصري  إمساعيل  بن  حممد  بن  أمحد  هو   :
ث عن حممد بن جعفر بن أعني، وبكر بن  النحاس، أخذ عن الزجاج، وحدَّ 

يب   الفِّْر   بن  وجعفر  النسائي،  الرمحن  عبد  أيب  واحلافظ  الدمياطي،  سهل 
 .(1) ه(338والطحاوي وطبقتهم، ثقة تويف سنة ) 

قدم بغداد وحدث    يبصر   ، أ بُو بكر العبدي:ع ْبن ميوتميوت ْبن املزرّ  
وروى عنه أبو  ،  ومجاعة كثرية  ،هبا عن أيب عثمان املازين، وأيب حامت السجستاين

، وأبو بكر األنباري وغريهم، وامسه  ئبكر اخلرائطي، وأبو بكر بن جماهد املقر 
ا، فغلب االسم األول عليه ه( وقيل:  403، تويف سنة )ميو  مث تسمى حممد 

 
ينظر:1) النبالء:6/364املنتظم:  (  أعالم  سري  النحويني  15/401-402،  وطبقا    ،

 . 239واللغويني:
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 .(2)قال الذهيب: "وما أعلم به أبسا ".(1)ه(404سنة )
حامت   أبو  عثمان  بن  حممد  بن  املقرئ،  السجستاينسهل  النحوي،   ،

البصري، روى عن يزيد بن هارون، وأيب عبيدة، وعنه: أبو داود والنسائي وابن  
، (3)ه(. قال الذهيب: "وكان صدوقا "255خزمية وأبو روق اهلِّزاين، تويف سنة )

 .(4)"صدوق فيه دعابة" وقال ابن حجر:
شام بن عروة، ، أسند احلديث عن هأبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي

العالء وآخرين،   املغرية األثرم، وأبو عبيد   يوروى عنه علوأيب عمرو بن  ابن 
م، وأبو عثمان املازين ، وقد رمي  وعدة،  ، وأبو حامت الس جستاينالقاسم بن سال 

. قال  (5) ه( وقيل بعد ذلك، وقد قارب املائة208برأي اخلوارج، تويف سنة )
ذكره  : ليس به أبس. وعلي ابن املديين أحسن  (7) والدارقطين  (6) حيىي بن معني 
 . (8) وصحح روايته

 
بغداد:1) اتريخ  ينظر:  اجلوزي:14/358(  البن  واملنتظم  البن  13/172،  التاريخ  يف  والكامل   ،

 . 181/ 2، ومرآة اجلنان وعربة اليقظان لليافعي:6/643األثري:
 . 14/248سري أعالم النبالء: (2)
 . 1/470( الكاشب للذهيب:3)
 .420( تقريب التهذيب البن حجر:4)
للقفطي: (5) الرواة  إنباه  للذهيب:3/277ينظر:  والكاشب  البن  2/282،  التهذيب  وتقريب   ،

 .84لألنباري: ، ونزهة األلباء 962حجر:
 . 8/259اجلرح والتعديل: (6)
 .11/307إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي: (7)
 . 28/318هتذيب الكمال للمزي: (8)
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 . (1)"من أئمة األدب املتفق على إتقاهنم" وقال أبو عبد هللا احلاكم:
 .(3)"صدوق أخباري" ، وقال ابن حجر:(2)"ثقة" قال الذهيب:

ه  وذكره البخاري يف صحيحه يف مواضع يسرية مسا : قلت قال ابن حجر:"
 . (4) ا فيها وكناه تعليق  

، مسع  أبو بشر  ي الضيب،صبهاين العجلاأل  يونس بن حبيب بن عبد القاهر
روى عن أيب داود الطيالسي  و   ز د بن عثمان بن ز د بن أيب سفيان، واحلسن،

النضر بن مشيل، وعبد هللا بن حممد  و ريهم، ور غو براهيم  إوعامر بن   ى عنه: 
أبو مسعود عمن يكتب عنه من احملدثني فقدَّم يونس  األسدي، وغريمها، وسئل  

وذكره ابن    .(6)"صبهان وهو ثقةكتبت عنه أب  قال ابن أيب حامت:"  .(5) بن حبيب
 .(7) حبان يف الثقا 

التميمي املازين البصري. اإلمام    أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العراين
وأحد القراء العشرة، روى عن داود بن أيب هند، وجعفر الصادق، وهشام بن  
عروة، وأيب رجاء العطاردي، وجماهد، احلسن، وابن املنكدر، والزهري، وغريهم.  

 
 336. وذكره عنه مسعود يف سؤاالته:11/307( إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي:1)
 . 2/282( الكاشب:2)
 . 962( تقريب التهذيب:3)
ك  إِّْن ُكْننُتَّ تُرِّْدن   ( صحيح البخاري، كتاب: التفسري، ابب4) ُّ ُقْل ألِّ ْزو اجِّ ُب قب ْولِّهِّ: }   أ يبُّه ا النَّيبِّ : اب 

: } نْبي ا و زِّينب تب ه ا فب تب ع ال نْي  أُم ت ِّْعُكنَّ و ُأس ر ِّْحُكنَّ س ر اح ا مج ِّيال   . 117/ 6احل ي اة  الدُّ
 .9/237يب حامت:، واجلرج والتعديل البن أ287/ 8( ينظر: التاريخ الكبري للبخاري:5)
 . 9/237( اجلرح والتعديل:6)
 .9/290( ينظر: الثقا  البن حبان:7)
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  وروى عنه أبو عبيدة واألصمعي، وشعبة، ومعمر بن سليمان، ووكيع، وعدة. 
ل زهري بن حرب: كان أبو عمرو ال أبس به؛ ولكنه مل  ه(. قا154تويف سنة )

 حيفظ.
 .(1)قال حيىي بن معني: أبو عمرو ثقة. وقال أبو حامت: ال أبس به

، موىل السائب بن أيب السائب املخزومي، عن  جماهد بن جرب أبو احلجاج
أيب هريرة، وابن عباس، وسعد، وعنه قتادة، وابن عون، وسيب بن سليمان،  

له اجلماعة، تويف سنة  إمام ثقة يف  العلم، حجة، أخرج  القراءة والتفسري ويف   
 . (2) ه(104)

 احلكم على اإلسناد:
القرآن علوم  اإلتقان يف  يف  السيوطي  أخرجه  (3) قال    - النحاس–:"هكذا 

 بطوله، وإسنادُه جيٌد، رجالُه كلُّهم ثقاٌ  من علماء العربية املشهورين".
 قلت: وفيه أمران:

سيوطي: )بطوله(: وهذا غري دقيق، فإن رواية النحاس كما  األول: قول ال
 سبق يف كتابه الناسخ واملنسوخ، ومتنها مفرق على السور.

قول السيوطي:)كلهم ثقا (: وهذا جتوز يف العبارة، وقد سبق أن    الثاين:
 منهم الصدوق. 

 
للبخاري: 1) الكبري  التاريخ  ينظر:  حبان:9/55(  البن  الثقا   أعالم  6/344، كتاب  سري   ،

 . 1/223، ومعرفة القراء الكبار للذهيب:6/407النبالء:
 .921ن حجر: ، وتقريب التهذيب الب241- 2/240( ينظر: الكاشب للذهيب:2)
(3 )1/50 . 
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قوله:)   بدليل  التوثيق،  يف  تزيد  الشهرة  أبن  السيوطي:  قصد  يكون  وقد 
 وإسناده جيد(. 

الرواة  وعليه: لقلة ضبط بعض  السجستاين  - فإسناده حسن،  كأيب حامت 
 . وهللا أعلم. -يف حكم ابن حجر عليه - وأيب عبيدة

 اثنيا : الدراية: 
وبعد عرض اإلسناد وثبو  صحته، ال بد من النظر يف داللة متنه، ونتناوهلا 

 على ما يلي:
سبب ورود األثر: وهو سؤال أيب عمرو بن العالء جماهدا  "عن تلخيص آي  
القرآن املدين من املكي، فقال: سألت ابن  عباس عن ذلك"، وهو صريح يف  
أن سرد ابن عباس هلا، إمنا لبيان املكي واملدين، ملطابقة اجلواب للسؤال، وإن  

 كان ابن عباس ذكر املكي واملدين وفق ترتيب املصحب. 
قول ابن عباس: "سورُة األنعام نزلْت مبكة مجلة  واحدة ، فهي مكيٌة إال ثالث    يف

آ  ٍّ منها نب ز ْلن  ابملدينة: ) قل تعالوا أتل ( إىل متامِّ اآل   الثالث"، ما يدل  
على تصرحيه مبكان النزول، ال ترتيبه كذلك. وقدم سورة األنعام؛ ألن نزوهلا 

 جاء مجلة واحدة كما ذكر. 
ل ابن عباس: "وما تقدَّم من السورِّ مدنيَّاٌ "، يبني هنا أن السور اليت  ويف قو 

واملائدة. مث   والنساء،  البقرة، وآل عمران،  ترتيب املصحب، وهي:  قبل على 
."  رجع ملكان النزول بقوله: "ونزلْت مبكة  سورُة األعرافِّ

ن عباس مطابقة  ا ملا ذكره ابمث إذا تتبعنا ترتيب سور القرآن الكرمي وجدانه موافق  
فقد سردها وفق ترتيب املصحب، وعاد لبعض ما مل يذكره يف املكي بقوله: إال  
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برب   أعوذ  و)قل  أحد(،  هللا  هو  و)قل  هللا(،  نصر  جاء  زلزلت(،و)إذا  )إذا 
 الفلق(، و)قل أعوذ برب الناس(، فإهنن مدني ِّاٌ . 

ورة حممد، والفتح،  ونزلت ابملدينة: سورُة األنفال، وبراءة، والنور، واألحزاب، وس
 واحلجرا ، واحلديد، وما بعدها إىل التحرمي. 

فاكتمل بذلك ترتيب املصحب، وعليه فإن هذا األثر هو دليل ملن يرى ترتيب  
 املصحب وفق الرتتيب الذي ترجح التوقب فيه.

با أبو حممد ز د العدل، ثنا حممد  نأنبا أبو عبد هللا احلافظ، أ  .قال البيهقي2
نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا أمحد بن نصر بن مالك  بن إسحاق، ث

اخلُزاعي، ثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه، حدثين يزيد النحوي عن  
"اقرأ ابسم    عكرمة واحلسن بن أيب احلسن قاال:)ما أنزل هللا من القرآن مبكة:

ربك" و "ن" و "املزمل" و"املدثر" و"تبت يدا أيب هلب" و"إذا الشمس  
و"والفجر"  كو  يغشى"  إذا  و"والليل  األعلى"  ربك  اسم  و"سبح  ر " 

  و"اهلاكم"   و"العصر" و"العاد  " و"الكوثر"  نشرح"  أمل   و"  و"والضحى"
"قل    و  و"الفلق"  و"أصحاب الفيل"  "قل   أيها الكافرون"  و   و"أرأيت"

  أنزلناه" و"عبس" و"إان    "والنجم"  و "قل هو هللا أحد"    و  أعوذ برب الناس"
"والشمس وضحاها" "والسماء ذا  الربوج" "والتني والزيتون" و"إليالف  

"ق"    "ال أقسم بيوم القيامة" و"اهلمزة" و"املرسال " و  قريش" و"القارعة" و
البلد" "والسماء والطارق" و"اقرتبت الساعة" و  و "ص"   "ال أقسم هبذا 

" (1)واقعة" و"طسم"طه" و"ال  "يس" و"الفرقان" و"املالئكة" و  و"اجلن" و
 

 ( الشعراء. 1)
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إسرائيل" و"السابعة(1)"طس" و"طسم  و " و"هود" و"يوسب"  (2) " و"بين 
و"أصحاب احلجر" و"األنعام" و"الصافا " و"لقمان" و"سبأ" و"الزمر"  

 "حم عسق" و   " و(3) "حم السجدة  "حم الدخان" و  "حم املؤمن" و  و
و"الغاش و"الذار  "  و"األحقاف"  اجلاثية"  و"  الزخرف"  ية"  "حم 

و"أصحاب الكهب" و"النحل" و"نوح" و"إبراهيم" و"األنبياء" و"املؤمنون"  
"عمَّ يتساءلون"    و"آمل السجدة" و"الطور" و"تبارك" و"احلاقة" و"سأل" و 

و"النازعا " و"إذا السماء انشقت" و"إذا السماء انفطر " و"الروم" و"  
 العنكبو ".

"آل عمران" و"األنفال"    البقرة" و"ويل للمطففني" و"    وما نزل ابملدينة:
و"احلديد"   زلزلت"  إذا  و"  و"النساء"  و"املمتحنة"  "املائدة"  و  و"األحزاب" 

و"الرمحن" و و   و"حممد" و"الرعد"  و"الطالق"  اإلنسان"  أتى على  "مل    "هل 
و"املنافقون"  (4)يكن و"احلج"  و"النور"  هللا"  نصر  جاء  و"إذا  و"احلشر"   "

و"احلجرا  و و"اجملادلة"  حترم  "  مل  النيب  أيها  و"اجلمعة"  (5) "   و"الصب"   "
 .(6)و"التغابن" و"الفتح" و"براءة" 

 
 ( القصص. 1)
 ( يونس. 2)
 فصلت.  (3)
 البينة.  (4)
 ( التحرمي. 5)
 . 52-1/50.، ونقله عنه: السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن:7/142دالئل النبوة للبيهقي: (6)
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وقد سقط من    يريد هبا سورة يونس"، قال:  (1) "والسابعة  قال البيهقي: 
 .(2)هذه الرواية الفاحتة، واألعراف، و)كهيعص( فيما نزل مبكة"

 أوال  دراسة اإلسناد: 
أنبا أبو عبد هللا احلافظ، أنبا أبو حممد ز د العدل، ثنا حممد    قال البيهقي 

مالك   بن  نصر  بن  أمحد  ثنا  الدورقي،  إبراهيم  بن  يعقوب  ثنا  إسحاق،  بن 
اخلُزاعي، ثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه، حدثين يزيد النحوي عن عكرمة  

 .واحلسن بن أيب احلسن
و ْيه الضيب  أبو عبد هللا احلافظ ، هو حممد بن عبد هللا بن حممد بن مح ْد 

النيسابوري، يعرف اببن البي ِّع احلاكم، أمام أهل احلديث يف عصره، صاحب  
 .(3) ه(405املستدرك على الصحيحني ومعرفة علوم احلديث وغريها، تويف سنة)

القاسم السمذي  عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن علي بن زايد أبو   ،
بن    العدل  حممد  بن  هللا  عبد  عن  راهوية  بن  إسحاق  مسند  روى  الدورقي، 

شريويه، وأمحد بن إبراهيم بن بنت نصر، حدث عنه أبو سعد عبد الرمحن بن  
أاب بكر حممد بن محدون، وأاب   النصروي. قال احلاكم مسع  محدان بن حممد 

 
"السابعة" كما أثبته البيهقي  :"التاسعة" وهو تصحيب والصواب 7/143( املوجود يف دالئل النبوة:1)

الكربى   السَّابِّع ة ..."السنن  يُوُنس   ُسور ة   ُيس مُّون   و ك انُوا  السَّابِّع ة ،  الكربى:"...و افْبت حِّ  السنن  يف 
أيب شيبة يف مصنفه:6/243للبيهقي: ابن  املستدرك:7/520، وذكره    2/369، واحلاكم يف 
 15/385ه الذهيب.، وابن حبان يف صحيحه:ووافق  "صحيح على شرط مسلم ومل َيرجاه"  وقال:

 . 7/143ينظر: دالئل النبوة: (2)
ينظر:3) للذهيب:   (  احلفاظ  بغداد: 1045-3/1039تذكرة  واتريخ  أعالم  5/473،  وسري   ،

 .4/280، والوفيا :17/162النبالء:
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. قلت وهو  (1) ه(  391حامد بن الشرقي، وحدث من أصول صحيحه، تويف )
 احلاكم أكثر عنه يف مستدركه ويصحح روايته.   شيخ

بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي، أبو بكر    حممد بن إسحاق بن خزمية 
العامل احملدث اإلمام صاحب الصحيح، مسع إسحاق احلنظلي وحممود بن غيالن  

 .(2)ه(311وغريهم، وحدث عنه البخاري، ومسلم، وغريهم. تويف سنة )
موالهم، أبو يوسب    ن كثري بن زيد بن أفلح العبدييعقوب بن إبراهيم ب

الدورقي، روى عن ُهش يم والدراوردي، وروى عنه اجلماعة واحملاملي، وله مسند، 
 . (3) ه( 252تويف سنة )

 .(4) "ثقة" و"كان من احلفاظ" قال احلافظ ابن حجر:
ي،  ، أبو عبد هللا اخلزاعي املروزي البغدادأمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم

، ومحاد بن  روى عن رابح بن زيد ومالك بن أنساملصلوب، قتله الواثق ظلما ،  
، واحلسن بن  الدورقيو روى عنه حيىي بن معني    زيد، وهشيم بن بشري وغريهم،

، أثىن عليه أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني، يف البغداديني   يعدُّ واقد وغريهم،  

 
 . 322التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد البن النقطة: ( ينظر:1)
،  2/196، والوايف ابلوفيا :14/365، وسري أعالم النبالء للذهيب:2/720احلفاظ:( ينظر: تذكرة  2)

 36والتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد:
 .1087، وتقريب التهذيب البن حجر:2/393( ينظر: الكاشب للذهيب:3)
 . 1087( تقريب التهذيب:4)
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 .(2) ابن حجر  هووثق .(1)ه(231تويف سنة )
روى عن أبيه وخارجة بن مصعب وابن    ،يعلي بن احلسني بن واقد املروز 

املروزي، وأمحد بن  محد  أ    ر و ى ع نه:املبارك، وغريهم،   الدارمي، وأبو عبد هللا 
روى له البخاري يف "األدب"، ومسلم يفِّ  ، وغريهم،  بن راهويهانصر اخلزاعي، و 

 .(3)   ه(211والباقون، تويف سنة )  كتابهمقدمة 
و ق ال النَّس ائي: ،  (4) "سألت أيب عنه فقال ضعيب احلديث"  قال ابن أيب حامت: 

 .(5) ليس به أبس
ه( 210رأينا علي بن احلسني سنة )  أسند العقيلي من طريق البخاري قال:

بن راهويه سيء الرأي فيه لعلة اإلرجاء فرتكناه مث اوكان أبو يعقوب يعين إسحاق  
 . (7) ابن حبان يف الثقا وذكره    .(6)كتبنا عن إسحاق

كنت أمر عليه طريف النهار ومل أكتب    ونقل ابن حبان عن البخاري قال:
"صدوق    ، وقال ابن حجر:(9)"ضعفه أبو حامت وقواه غريه"  .قال الذهيب:(8) عنه

 
حامت:1) أيب  البن  والتعديل  اجلرح  ينظر:  الكمال  2/79(  وهتذيب  أعالم  1/506للمزي:،  ، وسري 

 ، 11/166النبالء:
 . 100( تقريب التهذيب:2)
 ،  20/406( ينظر: هتذيب الكمال للمزي:3)
 . 6/179( اجلرح والتعديل:4)
 . 20/407( ينظر: هتذيب الكمال:5)
 .226/ 3( ينظر: الضعفاء الكبري للعقيلي:6)
 .8/460( ينظر: الثقا  البن حبان:7)
 .4/186التهذيب البن حجر:هتذيب  ينظر: (8)
 . 2/38الكاشب: (9)
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فلم  (1)يهم" الشواهد واملتابعا ،  أنه ضعيب يعرب به يف  .قلت: والذي يظهر 
 النسائي وذكره ابن حبان يف الثقا .أقب على من وثقه غري 

ر و ى ع ن: أوىف ْبن دهلم، وأيوب  ،  ق اضِّي مرو  احْلَُسنْي بن َواقد أَبُو َعليّ 
ر و ى ع نه: زيد  ، وغريهم.  السختياين، واثبت البناين، وعكرمة موىل اْبن عباس

 .(2) ه(159وغريهم، تويف سنة )املبارك،  وابنْبن احلباب، واألعمش ، 
عنه فقال: ال    (5)والنسائي   (4) وسئل أبو زرعة  .(3) عليه أمحد ابن حنبل    اثىن
 أبس به. 

 .(6) حيىي ْبن م عِّني: ثقة  قال عنه
ر و ى   ، أ بُو احلسن القرشي، موالهم، املروزي.يزيد بن َأيب َسع يد النحوي

ن عباس،  ع ن: ُسل ْيمان ْبن بريدة، وأخيه ع بد اَّللَِّّ ْبن بريدة، وعكرمة موىل اب
 وجماهد بن جرب املكي. 

ر و ى ع نه: احلسن ْبن رشيد العنربي، واحلسني ْبن واقد، وع بد هللا ْبن سعد  
مرمي، أ يب  ْبن  نوح  بشار،  ْبن  وحممد  محزة    الدشتكي،  وأبو  املعلم،  ويسار 

 
 . 693( تقريب التهذيب:1)
، اجلرح والتعديل البن أيب  2/378، والتاريخ الكبري للبخاري:7/371( ينظر: طبقا  ابن سعد:2)

الكمال: 3/66حامت: هتذيب  النبالء: 3/143،  أعالم  سري  هتذيب  7/104،   ،
 . 2/373التهذيب:

 ، 6/492ينظر: هتذيب الكمال: (3)
 .3/66ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت: (4)
 .6/209ينظر: الثقا  البن حبان: (5)
 .101( ينظر: اتريخ ابن معني رواية الدوري:6)
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 السكري: املروزيون. 
  أبو و   (1)وثقه ابن معني   روى له البخاري يف "األدب" والباقون سوى مسلم.

 .(3) والدارقطين (2)ُزْرع ة، والنَّس ائي
حامت  أ بُو  فقال  و ق ال  أيب  احلْ دِّيثسألت  بَّان يف  (4) : صاحل  حِّ ابُن  .وذكره 

   ه(.301)كتاب "الثقا " ، و ق ال: قتله أ بُو مسلم سنة 
ِّي  مس ِّع  اْبن ع بَّاس وأاب س عِّيد    عكرمة موىل ابن َعبَّاس

اهْل امشِّ أ بُو ع ْبد اَّللَّ 
ابِّر ْبن ز ْيد و ع ْمرو ْبن دينار،    .وع ائِّش ة ه(  104والشعيب تويف سنة )روى ع ْنُه ج 

 . (5) ل ْيس  أحد من أصحابنا إال احتج بعكرمة :ق ال  أ بُو ع ْبد اَّللَّ 
   مقروان  فتجنبه، وروى له قليال  واعتمده البخاري وأما مسلم    قال الذهيب:"

وممن ، قال أبو حامت  ( 6) "وأعرض عنه مالك وحتايده إال يف حديث أو حديثنيبغريه،  
 (9) وابن حجر  (8)العجلي  ه. وثق(7)  روي عنه: يزيد النحوي واحلسني بن واقد.

 ونفيا عنه هتمة احلرورية. 

 
 .4/354( ينظر: اتريخ ابن معني رواية الدوري:1)
 . 32/143( ينظر: هتذيب الكمال:2)
 . 2/720( موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين:3)
 . 9/270ينظر: اجلرح والتعديل:( 4)
 . 7/7، واجلرح والتعديل:7/49ينظر: التاريخ الكبري: (5)
 . 3/93ميزان االعتدال: (6)
 . 7/8( اجلرح والتعديل:7)
 . 339( ينظر: الثقا  للعجلي:8)
 .688- 687( ينظر: تقريب التهذيب:9)
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جماهد وابن سريين  صدوق حافظ عامل كذبه  "  وممن توسط فيه الذهيب فقال: 
أليوب أكانوا يتهمون عكرمة فقال أما أان فلم أكن    : ومالك وقال محاد قيل

الصفريية  ،أهتمه اخلوارج  رأي  يرى  أمحد كان  املديين  ،وقال  ابن  كان    :وقال 
جندة رأي  يرى  به  .عكرمة  واحتجوا  وثقه مجاعة  ابن عدي:(1)"وقد  وقال   ،  

 .(2) روى عنه ثقة يف صحاحهم""وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا 
، اإلمام، أبو سعيد، أبوه يسار، ولد احلسن  احلسن بن أيب احلسن البصري

زمن عمر بن اخلطاب، ومسع عثمان، وروى عن عمران بن حصني وأيب موسى،  
وابن عباس، وجندب، وعنه عون، ويونس، وأُمم، كان كبري الشأن، رفيع الذكر،  

فاضل مشهور، وكان  ه(. ثقة فقيه  110رأسا  يف العلم والعمل، تويف سنة )
 . (3) لسيرسل كثريا  ويد

 احلكم على اإلسناد:
 . (4) حكم البيهقي على هذا اإلسناد: أبنه مرسل صحيح

، يعلي بن احلسني بن واقد املروز قلت: والذي يظهر من االختالف يف  
 ما يرجح أنه مرسل حسن وال يرتقي للصحيح.

 اثنيا : الدراية: 
 ابلنظر إىل املنت فإنه يتناول من جهتني: 

 
 . 136من تكلم فيه وهو ثقة: (1)
 . 272-5/271عدي:( الكامل يف الضعفاء البن 2)
 . 162، وجامع التحصيل يف أحكام املراسيل للعالئي:236( ينظر: تقريب التهذيب:3)
 . 7/144ينظر: دالئل النبوة: (4)
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املنت على أنه بيان لتحديد ما نزل مبكة وما نزل ابملدينة حيث  األوىل: داللة  
مث قال:" وما نزل ابملدينة"، فتصدير    ما أنزل هللا من القرآن مبكة"  جاء فيه:"

هذا مث ذكر السور بعدها مما يدل على أن املراد هبذا األثر هو بيان ملا نزل مبكة  
 سيأيت يف اجلهة الثانية.وما نزل ابملدينة وليس املقصود به الرتتيب، كما 

مقاصد   على  لإلشراف  النظر  "مصاعد  البقاعي يف  ذكره  ما  هو  الثانية: 
أنه عطب  "  السور" حيث قال بعد ذكره هلذا األثر: ترتيبه، غري  فذكره على 

 . (1) "الكل ابلواو، ال بب مث
وهو يشري هنا إىل أن العطب ابلواو ال يفيد الرتتيب، خبالف مث الدالة على  

 مع الرتاخي، وهو جلي ملن تدبره.  العطب 
البيهقي وقد أخربان علي بن أمحد بن عبدان، أان أمحد بن عبيد  3 .قال 

الصفار، ثنا حممد بن الفضل، ثنا إمساعيل بن عبد هللا بن ُزرارة  الرَّق ِّي، ثنا عبد  
  العزيز بن عبد الرمحن القرشي، ثنا ُخصيٌب عن جماهد عن ابن عباس أنه قال: 

أول ما أنزل هللا على نبيه من القرآن )اقرأ ابسم ربك(، فذكر معىن هذا  "إن  
:  احلديث وذكر السور اليت سقطت من الرواية األوىل يف ذكر ما نزل مبكة، قال
 (2)"وللحديث شاهد يف تفسري مقاتل وغريه مع املرسل الصحيح الذي تقدم".

 دراسة اإلسناد:  :أوال  
  ن حمُ مَّد ْبن الفرج ْبن سعيد أ بُو احلسن األهوازي، بْ   علي ْبن َأمْحَد ْبن عبدان 

 
 . 1/166( مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور:1)
- 1/53. ونقله السيوطي يف اإلتقان: 7/142دالئل النبوة للبيهقي:  ( يقصد األثر السابق، ينظر: 2)

54. 
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. ، وأمحد بن  من أبيه، وحممد بن حممويه  مسع  احلْ افُِّظ اْلُمح د ُِّث اْبُن اْلُمح د ِّثِّ
، وهو  القاسم الطرباين، وانتقى عليه حمُ مَّد ْبن أ يبِّ الفوارس  عبيد الصفار، وأيب 

ثب ن ا عنه األزهري، واألزجي، واحلسن ْبن  راوية مسند أمحد بن عبيد الصفار،   ح دَّ
ه(، ثقة  415، تويف سنة )غالب املقرئ، وحممد ْبن حمُ مَّد ْبن علي الشروطي

  .(1) وأبوه حافظ عصره
ُّ   ، احملد ِّث  احلافظ   أمحد بن عبيد بن إمساعيل  الُرع ْيينِّ يُّ  أبو    ،احلِّْمصِّ الثقة 

الصفار البصري  يكثر    ، احلسن  الذي  السنن  من  مصنب  البيهقي  بكر  أبو 
التخريج منه يف سننه: حدث عن الكدميي وحممد بن الفرج األزرق وحممد بن  

متتام   بن  غالب  الدارقطين وعلي  الرتمذي وطبقتهم، روى عنه  إمساعيل  وأيب 
الشريازي   عبدان  بن  أمحد  بن  وعلي  مجيع  بن  احلسني  وأبو  النجاد  القاسم 

نب املسند وجوده. قلت: مساع ابن  وآخرون، قال الدارقطين: كان ثقة ثبت ا ص
 .(2) عبدان منه كان يف سنة إحدى وأربعني وثالمثائة

أبو جعفر السقطي مسع سعيد بن    حممد بن الفضل بن جابر بن شاذان
سليمان الواسطي، وعبد األعلى بن محاد النرسي، وفضيل بن عبد الوهاب،  

 وإبراهيم بن حممد بن عرعرة، وحامد بن حيىي البلخي.
عنه ابنه إسحاق، وحممد بن خملد، وأبو سهل بن ز د القطان، وحممد،    روى

  كان ثقة.  قال اخلطيب:و ه(.  288، تويف سنة ) وأمحد بن يوسب بن خالد

 
، املنتخب من  9/257، واتريخ اإلسالم للذهيب:548، واتريخ جرجان:13/232( اتريخ بغداد: 1)

 .410كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 
 12/47، وسري أعالم النبالء للذهيب:3/62تذكرة احلفاظ: ( ينظر:2)
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 .(2) وذكره الدارقطين، فقال: صدوق. (1) ووافقه األلباين
قال احلاكم:  قلت: ولعل األظهر أنه صدوق، فإن الدارقطين كتب عنه،  

الدَّار ُقْطينِّ : حممد بن الفضل بن جابر بن شاذان السقطي، صدوق، وابنه قال  
 .(3) إسحاق صدوق، وابن ابنه أمحد بن إسحاق صدوق، كتبت عنهما

أبو احلسن الرقي، وقد ينسب إىل جده،   إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة
القرشي  . روى عن شريك ومحاد بن زيد وعبد الرمحن  (4) ه(  229سنة )تويف  

وغريهم، وروى عنه أبو بكر بن أيب الدنيا وعبد هللا بن أمحد بن حنبل، وحممد  
 . (5)  ، قال أبو حامت: أدركته ومل أكتب عنهالسَّقطي وغريهم 

قال اخلطيب: حدثين احلسن بن حممد اخلالل عن أيب احلسن الدارقطين  
قلت: هكذا أورد اخلطيب عن أيب    ثقة.  :مساعيل بن عبد هللا السك ريإقال:  

مساعيل بن عبد هللا بن زرارة أيب احلسن،  إاحلسن الدارقطين هذا الكالم يف ترمجة  
 بن خالد بن يزيد أيب  مساعيل بن عبد هللا إوحيتمل أن يكون قول الدارقطين عن  

عبد هللا السكري، وهو به أشبه لوصب أيب حامت الرازي له ابلصدق، ومل يذكر  
ولذا قال الذهيب: وهم ابن عساكر فذكره     .(6)ا غري ما أوردانهيف ابن زرارة شيئ  

إمساعيل بن عبد هللا بن  -يقصد إمساعيل بن عبد هللا بن خالد السكري–بدله 
 

 3/355( ينظر: السلسلة الصحيحة:1)
 2/277احلاكم يف املستدرك، للوادعي:، ورجال 4/256( ينظر: اتريخ بغداد:2)
 . 1/45( موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين:3)
 . 140( ينظر: تقريب التهذيب:4)
 .181/ 2( اجلرح والتعديل البن أيب حامت:5)
 . 4/1664بغية الطلب يف اتريخ حلب: ( ينظر:6)
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 .(2) . وذكره ابن حجر متييزا(1) دمي املو زرارة الرقي، وذا ق
روى ابن ماجه مخسة أحاديث قال  "  ونقل الذهيب عن احلافظ املزي قوله:

فيها: حدثنا إمساعيل ْبن عبد هللا الرقي، وإمنا ُهو  السكري ال ابن زرارة؛ ألن  
قال    .(3)"ابن زرارة ما  سنة تسع وعشرين، وإمنا رحل ابن ماجه بعد الثالثني 

 . (4) حجر: صدوق، تكلم فيه األزدي بال حجة  ابن
روى    ،روى عن خصيب،  َعبد العزيز ْبن َعبد الرَّمْحَن  البالسي القرشي

قال عبد هللا   عنه حممد بن سليمان لوين وإمساعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقى.
بن أمحد بن حنبل: عرضت على أيب أحاديث مسعتها من إمساعيل بن عبد هللا  
بن زرارة السكوين عن عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي عن خصيب عن أيب  

العزيز هذا  أصاحل عن   مساء بنت يزيد عن خزمية بن اثبت، فقال يل : عبد 
 اضرب على حديثه هي كذب أو قال موضوعة.

يكون    ق ال   البالسي ك ان   العزيز  ع بد  ق ال: ح دَّث نا  لوين،  و أ ْخرب  ان   اَّللَِّّ  ع بد 
ا يروي ع ن خصيب أحاديث بواطيل يرويها    ببالس، و هو هذا وعبد العزيز ه ذ 

ع ْنُه إِّمْس اعِّيل ْبن زرارة وإسحاق ْبن خلدون البالسي وفيها غري حديث خصيب،  
هلا  ليس  ذاك كله  أ ن س وسائر  ع ل يبْه ا.  ع ن  الثقا   يتابعه  قال  .(5) أصول، وال  

 
 . 1/247( الكاشب للذهيب:1)
 .140( تقريب التهذيب البن حجر:2)
 . 5/1088إلسالم :( اتريخ ا3)
 .140( ينظر: تقريب التهذيب البن حجر:4)
 6/504، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي:5/385اجلرح والتعديل البن أيب حامت: ( ينظر:5)
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بِّثِّق ة  النسائي: ابن حبان:(1)ل ْيس   قال  فيكثر  "  .  الث ِّق ا   أي ْيتِّ ابملقلواب  ع ن 
و إذا حدث عن خصيب ثقة  "  . قال ابن عدي:(2) "وامللزقا  ابإلثبا  فيفحش

فال أبس حبديثه وبروا ته إالَّ أن يروي عنه ع بد العزيز بن ع بد الرمحن البالسي،  
يُك ىنَّ أاب األصبغ فإن روا ته عنه بواطيل والبالء من ع بد العزيز ال من خصيب  

نسخة عنه  تضعيفه  كما  (3) "ويروي  على  األئمة  فاتفق  وكذا  .   ، سبق 
 ، وغريهم.(5) يب نعيموأ، (4) الدارقطين 

ابن عبد الرمحن ابن زيد     - مصغر ابلصاد املهملة آخره فاء  –  ُخَصيف
اجلزري، أبو عون، موىل بين أمية، عن سعيد بن جبري، وجماهد، وعنه سفيان، 

 . (6) ه(137وابن ُفضيل، تويف سنة )
قلت ليحىي: جمُ اهِّد    . وقال علي بن املديين(7) قال ابن معني: ليس به أبس

( : ل و ك ان  م ْنُصور   : من دون جمُ اهِّد؟ قلت خصيب )ق ال  ع ن اْبن ع بَّاس ق ال 
 .(8)  إِّنَّه خصيب ك ان  حيىي ضعب خصيفا  

 
 .72( ينظر: الضعفاء واملرتوكني للنسائي: 1)
 . 2/138( اجملروحني البن حبان:2)
 .3/528عدي:( الكامل يف ضعفاء الرجال البن 3)
 . 2/162( ينظر: الضعفاء واجملروحني للدارقطين:4)
 .1/105( ينظر: الضعفاء أليب نعيم:5)
 228/ 3( ينظر: التاريخ الكبري للبخاري:6)
 145ينظر: اتريخ ابن معني رواية الدوري: (7)
 1/276( أخبار املكيني من اتريخ ابن خثيمة:8)
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"صدوق سيء احلفظ،   ، وقال الذهيب:(2)، ووثقه العجلي(1) وضعفه أمحد
 . (3) ضعفه أمحد"

 .(4) ابإلرجاء" ىخره ورم "صدوق سيء احلفظ، خلط آب  قال ابن حجر:
، بفتح اجليم وسكون املوحدة، أبو احلجاج، موىل السائب  جماهد بن جرب

بن أيب السائب املخزومي، روى عن أيب هريرة، وابن عباس، وسعد، وروى عنه 
البخاري يف  عائشة  عن  وحديثه  سليمان،  بن  وسيب  عون،  وابن    (5)قتادة، 

، وابن معني يقول: مل يسمع  (8) والنسائي يف سننه (7) وأمحد يف مسنده (6) ومسلم
املديين:104من عائشة، تويف سنة )  "ال    ه( وقيل غري ذلك. قال علي بن 

. ونقل (9)أنكر أن يكون جماهد لقي مجاعة من الصحابة، وقد مسع من عائشة"
مرسال  جماهد أحب إيل من مرسال  عطاء  "  قوله:  حيىي القطان   البخاري عن

 
 1/209للذهيب:( املغين يف الضعفاء  1)
 143( ينظر: الثقا  للعجلي:2)
 . 1/373( الكاشب:3)
 . 297تقريب التهذيب: (4)
، وأخرجه  ( ،1776: )3/2كم اعتمر النيب    العمرة، ابب:  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: (5)

. وأمحد  (،4253:)5/142عمرة القضاء، ذكره أنس عن النيب    املغازي، ابب:  يف كتاب:
 . 10/471مسنده:يف 

 . ( ،1255:)4/61بيان عدد عمر النيب  احلج، ابب:  ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: 6)
 .10/471( :6430(  مسند اإلمام أمحد )7)
 . 1/127(:226القدر الذي يكفي للغسل،) ( سنن النسائي، كتاب: الطهارة، ابب:8)
 .11/78( إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي:9)
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 .(2) . وهو حجة ثقة إمام يف القراءة والتفسري(1)"بكثري
 احلكم على اإلسناد:

هذا اإلسناد ضعيب ال تقوم به احلجة، فعبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي  
ضعيب ابتفاق األئمة، وفيه حممد بن الفضل وإمساعيل بن عبد هللا بن زرارة  

صيب خمتلب فيه وضعفه أمحد، وهو صدوق سيء احلفظ، خلط  صدوقان، وخُ 
 آبخره. 

 اثنيا : الدراية: 
املرسل   ابإلسناد  قواه  وإن  البيهقي  فإن  ضعفه  على  اإلسناد  هذا  قلت 
الصحيح فيما تقدم ومبا جاء يف تفسري مقاتل، إال أنه يقال فيه ما قيل يف  

سناد جاء به البيهقي إلكمال  إذ هذا اإل  ؛اإلسناد السابق من علل يف املراد ابملنت 
ابلنظر إىل املنت    سناد السابق، وعليه فإنه يقال فيه:ما سقط من السور يف اإل
 فإنه يتناول من جهتني:

األوىل: داللة املنت على أنه بيان لتحديد ما نزل مبكة وما نزل ابملدينة حيث  
مث قال:" وما نزل ابملدينة"، فتصدير    ما أنزل هللا من القرآن مبكة"  جاء فيه:"

هذا مث ذكر السور بعدها مما يدل على أن املراد هبذا األثر هو بيان ملا نزل مبكة  
 وما نزل ابملدينة وليس املقصود به الرتتيب، كما سيأيت يف اجلهة الثانية.

لإلشراف على مقاصد السور"  الثانية: هو ما ذكره البقاعي يف "مصاعد النظر 
فذكره على ترتيبه، غري أنه عطب الكل ابلواو،  "  حيث قال بعد ذكره هلذا األثر:

 
 . 7/412 للبخاري:التاريخ الكبري (1)
 . 921، وتقريب التهذيب:2/241( ينظر: الكاشب:2)
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 .(1)"ال بب مث
وهو يشري هنا إىل أن العطب ابلواو ال يفيد الرتتيب، خبالف مث الدالة على  

 العطب مع الرتاخي، وهو جلي ملن تدبره. 
: أخربان حممد بن عبد هللا بن أيب أخربان أمحد، قال: حدثنا حممد، قال  .4

جعفر الرازي، قال: قال عمر بن هارون قال: حدثنا عمر بن عطاء، عن  
أبيه، عن ابن عباس، قال: " أول ما نزل من القرآن مبكة، وما أنزل منه  
ابملدينة األول فاألول، فكانت إذا نزلت فاحتة سورة مبكة فكتبت مبكة، مث  

ان أول ما أنزل من القرآن: اقرأ ابسم ربك الذي  يشاء، وكيزيد هللا فيها ما  
خلق مث ن والقلم، مث   أيها املزمل، مث   أيها املدثر، مث الفاحتة، مث تبت  
يدا أيب هلب مث إذا الشمس كور  مث سبح اسم ربك األعلى مث والليل إذا  
يغشى مث والفجر وليال عشر، مث والضحى، مث أمل نشرح، مث والعصر مث  

  مث إان أعطيناك الكوثر مث أهلاكم التكاثر مث أرأيت الذي يكذب،  والعاد 
مث قل   أيها الكافرون مث أمل تر كيب فعل ربك مث أعوذ برب الفلق مث أعوذ  
برب الناس مث قل هو هللا أحد مث والنجم إذا هوى مث عبس وتوىل مث إان  

وج مث والتني  أنزلناه يف ليلة القدر مث والشمس وضحاها مث والسماء ذا  الرب 
والزيتون مث إليالف قريش مث القارعة مث ال أقسم بيوم القيامة مث ويل لكل  
مهزة مث واملرسال  مث ق والقرآن مث ال أقسم هبذا البلد مث والسماء والطارق  
مث اقرتبت الساعة مث ص والقرآن مث األعراف، مث قل أوحي مث يس والقرآن  

مث طه مث الواقعة، مث طسم الشعراء، مث    مث الفرقان، مث املالئكة، مث كهيعص
 

 . 1/166( مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور:1)
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طس النمل، مث القصص، مث بين إسرائيل، مث يونس، مث هود، مث يوسب،  
مث احلجر، مث األنعام، مث الصافا ، مث لقمان، مث سبأ، مث الزمر، مث حم  
املؤمن، مث حم السجدة، مث حم عسق مث الزخرف، مث الدخان، مث اجلاثية،  

الذار  الكهب، مث  مث األحقاف، مث  الغاشية مث   ، مث هل أاتك حديث 
النحل، مث إان أرسلنا نوحا مث سورة إبراهيم، مث األنبياء، مث املؤمنون، مث تنزيل  
عم   مث  سائل  سأل  مث  احلاقة،  مث  امللك،  تبارك  مث  الطور،  مث  السجدة، 
يتساءلون مث النازعا ، مث إذا السماء انفطر  مث إذا السماء انشقت مث  

العنكبو ، مث ويل للمطففني. فهذا ما أنزل هللا عز وجل مبكة،    الروم، مث
وهي ست ومثانون سورة، مث أنزل ابملدينة سورة البقرة، مث األنفال، مث آل  
عمران، مث األحزاب، مث املمتحنة، مث النساء، مث إذا زلزلت مث احلديد، مث  

مث   أيها    سورة حممد، مث الرعد، مث سورة الرمحن، مث هل أتى على اإلنسان
النيب إذا طلقتم مث مل يكن مث احلشر، مث إذا جاء نصر هللا مث النور، مث احلج،  
مث املنافقون، مث اجملادلة، مث احلجرا ، مث مل حترم مث اجلمعة، مث التغابن، مث  
احلواريون، مث الفتح، مث املائدة، مث التوبة، فذلك مثان وعشرون سورة فجميع  

وأرب سورة  مائة  آية  القرآن  آالف  ستة  القرآن  آي  ومجيع  سورة،  عشرة  ع 
[ عشرة آية، ومجع حروف القرآن: ثالث مائة  35وستمائة آية وست ]ص:

ألب حرف، وثالثة وعشرون ألب حرف وستمائة حرف وواحد وسبعون  
 .(1)  " حرفا  

  
 

 . 33( فضائل القرآن البن الضريس:1)
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 : دراسة اإلسناد: أوال  
قال: أخربان حممد بن عبد   هللا بن أيب  أخربان أمحد، قال: حدثنا حممد، 

جعفر الرازي، قال: قال عمر بن هارون قال: حدثنا عمر بن عطاء، عن أبيه، 
 . عن ابن عباس

حدث ببغداد يف سنة  ، أبو احلسن،  أمحد بن إسحاق بن نيخاب الطييب
تسع وأربعني وثالث مائة عن: إبراهيم بن ديزيل، وحممد بن أمحد بن أيب العوام،  

روى عنه: أبو ،  ، وحممد بن أيوب، وعدةوبشر بن موسى، وأيب مسلم الكجي
احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأخوه أبو القاسم، وأبو علي بن  

 إال خريا  قال اخلطيب: مل نسمع فيه  ه(،  347، تويف سنة )شاذان، وآخرون
وقال  (1). الصدوق  الذهيب:"،  حجر:(2) "الشيخ،  ابن  وقال  "حمدث    ، 

"حمدث مشهور، روى عن حممد بن حيىي بن    ماكوال:، وقال ابن  (3)مشهور"
. وذكره ابن قطلوبغا يف )الثقا  ممن مل يقع  (4)الضريس، بفضائل القرآن وغريه"

 .(5) يف الكتب الستة(
وابن قطلوبغا يف )الثقا  ممن مل يقع يف الكتب   (6)ذكر ابن حبان يف )الثقا (

 
للخطيب:1) بغداد  اتريخ  ينظر:  واألنساب:4/35(  النبالء  8/289،  أعالم  وسري    ،

 . 15/530للذهيب:
 . 15/530( سري أعالم النبالء:2)
 .4/1429( تبصري املنتبه بتحرير املشتبه:3)
 . 7/338( اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلب واملختلب يف األمساء والكىن واألنساب:4)
(5 )1/279 . 
 . 152/ 9( الثقا  البن حبان:6)
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 .(1) الستة(
، ، واسم أيب جعفر، عيسى بن ماهان جعفر الرازيحُمَمَّد بن َعبد اَّللَّ بن َأيب  

: إِّبراهيم بن املختار، وداود بن حممَّد الروذي، وأبيه عبد هللا بن أ يب جعفر روى عن
،  (2) . من العاشرةبن هارون البلخياالرازي، وعبد الرمحن ْبن زيد ْبن أسلم، وُعم ر  

د بن الفرا  الرازي، وهبلول ابن إِّسحاق األ نْبارِّي ، وأ بو أ بو مسعود أ مح وروى عنه: 
ورى له أبو   حامت حُم مَّد ْبن إدريس، وحممد بن أيوب ابن حي ْىي  ْبن الضريس الرازيون. 

 . (3)داود
 :صدوق. (6) وابن حجر (5)والذهيب (4) أبو حامتعنه قال 

ي  بن يزيد بن جابر بن سلمة   عمر بن َهاُرون أ بو حفص الثبَّق فِّي     اْلبَـْلخ 
، تويف  راقيُّون وأهل بلدهع روى ع نه ال  ،يروي عن بن عُروب ة وابن جريج و شْعب ة

الثقا  املعضال  ويدعي شيوخ ا مل  (7) ه(194سنة ) ، وكان ممن يروي عن 
يرهم، وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه، قال حممد بن عمرو السويقي: شهد   

داد وهو حيدثهم فيسأل عن حديث البن جريج رواه عنه  عمر بن هارون ببغ
، قال عنه حيىي (8)  الثوري مل يُشارك فيه، فحدث به، فرأيتهم مزقوا عليه الكتب

 
 . 8/198( الثقا  ممن مل يقع يف الكتب الستة البن قطلوبغا:1)
 . 860التهذيب:ينظر: تقريب  (2)
 .6/366( ينظر: هتذيب الكمال للمزي:3)
 .302/ 7( اجلرح والتعديل البن أيب حامت:4)
 . 2/185( الكاشب للذهيب:5)
 . 860( تقريب التهذيب:6)
 .15/ 13( ينظر: اتريخ بغداد للخطيب:7)
 .2/90( ينظر: اجملروحني البن حبان:8)
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 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

، وقال أبو حامت: ضعيب احلديث خنسه ابن املبارك  (1) ةليس هو ثق   بن معني:
مر بن  ع"  ، قال السعدي:(2)  خنسة، وجاء عن أيب زرعة أن الناس تركوا حديثه

الناس حبديثه العجلي:(3)"هارون مل يقنع  النسائي:" (4)" ضعيب"  ، قال   ، قال 
مه بعضهم""واهٍّ    ، قال الذهيب:(5) ديث"م رْتُوك احل  ، و قال ابن حجر: (6)اهتَّ
 .(7)"مرتوك"

 . عمر بن عطاء، عن أبيه
 يف هذا اإلسناد وقفت منه ابحتمالني:
هو   عطاء  بن  عمر  يكون  أن  وضبطه  األول:  وراز،  بن  عطاء  بن  عمر 

  ابلو ر از، بفتح الواو والراء اخلفيفة وآخره زاي، وقيل:    (9) وابن حجر(8)الذهيب
ابن   الذهيب وضعفه ابن حجر، وعليه يكون سقط من اإلسناد  وران، فوهاه 

 جريج الواسطة بني عمر بن هارون وعمر بن عطاء.
وكذلك مل يعرف عن عمر بن عطاء بن وراز رواية عن أبيه، وعمر بن عطاء  

 
 .1/54( ينظر: اتريخ ابن معني، رواية ابن حمرز:1)
 . 6/141( اجلرح والتعديل :2)
 . 355( أحوال الرجال للسعدي:3)
 . 361الثقا  للعجلي: (4)
 . 84( الضعفاء واملرتوكني للنسائي:5)
 . 2/70( الكاشب:6)
 . 728( تقريب التهذيب:7)
 . 67( ينظر: الكاشب:8)
 . 725( ينظر: تقريب التهذيب:9)
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هو   عباس  وابن  عطاء  بن  عمر  بني  الواسطة  فإن  وعليه  عكرمة،  عن  يروي 
 عكرمة!!

الثاين: مث بدا يل أن أتتبع إسناد ابن الضريس فيمن نقل عنه هذا األثر عن  
من    اريس تصحيف  ابن عباس، فتبني يل أن يف كتاب فضائل القرآن البن الض

مجال   يف  السخاوي  ذكره  حيث  عطاء(!  بن  )عمر  إىل  عطاء(  بن  )عثمان 
فيه    (1) القراء النووي يف جزء  ذكر  عن عثمان بن عطاء بن أيب مسلم، وكذا 

، وابن حجر يف فتح الباري شرح  (2) اعتقاد السلب يف احلرف واألصوا  
 .(4)آن والسيوطي يف اإلتقان يف علوم القر ، (3) صحيح البخاري

وليزول الشك ويقوى هذا االحتمال تتبعت روا   عمر بن هارون عن  
سنة   تويف  الشافعي  عبدويه  بن  حممد  بكر  أبو  فذكرها:  عطاء،  بن  عثمان 

الغيالنيا 254) يف  )(5) ه(   سنة  املتوىف  واجلهضمي  أحكام  282،  يف  ه( 
سنة)(6) القرآن املتوىف  والطرباين  الشاميني 360،  مسند  يف  عمرو    ،(7)ه(  وأبو 

 ، وغريهم (8)آي القرآن ه( يف البيان يف عد ِّ 444الداين املتوىف سنة )

 
 . 1/106ينظر: (1)
 . 33( ينظر:2)
 . 9/41ينظر: (3)
 . 1/54( ينظر:4)
 . 1/305( ينظر:5)
 . 1/122( ينظر:6)
 . 3/337( ينظر:7)
 . 1/80( ينظر:8)
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   تثبت أن عمر بن هارون يروي عن عثمان بن عطاء اخلرساين ال  افالرو 
 عن عمر بن عطاء. 

بن أيب مسلم اخلراساين بن عطاء  بن    عثمان  أيب مسلم عبد هللا  واسم 
وسعد بن    روى عنه حممد بن شعيب بن شابور  ،أكثر روايته عن أبيه  ،األزدي

قال  ،  (2) "ليس بذلك"  ، قال البخاري:(1) ه(155تويف سنة )  الصلت وآخرون،
وقال    ،ال حيتج بهيكتب حديثه و   :وقال أبو حامت الرازي  ،  ضعيب  :حيىي

اجلنيد بن  ابن حبان  ،مرتوك  :علي  بروايته  :وقال  االحتجاج  ال ق  ،ال جيوز 
، وقال السعدي: ليس ابلقوي يف احلديث،  هو ضعيب احلديث جدا    :الدارقطين

  :وقال أبو حامتال أحتج حبديثه،    وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن خزمية:
  :قال  ،أن أصحابنا يضعفونه  :فقلت  ،ال أبس به  : فقال  ،عنه  سألت دحيما  

 .(3)وأي شيء حدث عثمان من احلديث واستحسن حديثه
اخلرساين، مسلم  أيب  بن  من    وعطاء  وطائفة  عباس  ابن  عن  أرسل 

عثمان،  (4) الصحابة ابنه  وعنه  والطبقة،  يعمر  بن  وحيىي  عكرمة  عن  وروى   ،
 .(5) ه(135واألوزاعي ومالك وغريهم، تويف سنة ) 

ملا فيها من املقلواب  اليت    ؛ال جيوز االحتجاج بروايته  قال ابن حبان: عطاء

 
 .38/448( ينظر: اتريخ دمشق البن عساكر: 1)
 . 6/244( التاريخ الكبري:2)
 .7/139، وهتذيب التهذيب البن حجر:2/170( الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي:3)
 .238ئي:( ينظر: جامع التحصيل للعال4)
 . 2/23( ينظر: الكاشب:5)
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 ،أو من انحية أبيه  عثمان  فلست أدري البلية يف تلك األخبار من  ،وهم فيها
، (1) وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس مبشهور ابلعدالة عن شيخ ضعيب

 . (2) "صدوق يهم كثريا  ويرسل ويدلس" وقال ابن حجر:
 اإلسناد:احلكم على 

هذا اإلسناد ضعيب جدا ، ففيه عمر بن هارون البلخي مرتوك، وعثمان  
اخلرساين ضعيب ال حيتج به، وفيه علة أخرى وهي إرسال عطاء بن  عطاء بن 

 أيب مسلم عن ابن عباس.
 : الدراية: اثنيا  

الذي يظهر أن هذا األثر يراد به معرفة املكي واملدين ال ترتيب النزول لقوله  
أنز ) ابملدينةمث  عكرمة  ل  مرسل  من  صح  ملا  معارضة  هنا  بب)مث(  والعطب   ،)

واحلسن، الذي جاء العطب فيه ابلواو، والصحيح مقدم فيكون مطلق العطب  
هو املقدم، فالضعيب ال يعارض الصحيح، أو يقدم عليه أو يرى أبن فيه ز دة  

وصحيحان،    ألن الز دة تقبل إذا كان خمرجهما واحد   ؛بب)مث( على العطب ابلواو
 أما هذا األثر فهو خمتلب وضعيب جدا .

حدثنا عبد هللا بن صاحل، عن معاوية  قال أبو عبيد القاسم بن سالم،    .5
بن صاحل، عن علي بن أيب طلحة، قال: نزلت ابملدينة سورة البقرة، وآل عمران، 
والذين   واألحزاب،  والنور،  واحلج،  والتوبة،  واألنفال،  واملائدة،  والنساء، 

 
 . 2/100ينظر: اجملروحني: (1)
 . 679( تقريب التهذيب:2)
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يريد  (1) رواكف واحلواريون  واملمتحنة،  واحلشر،  واجملادلة،  واحلديد،  والفتح،   ،
الصب والتغابن، و  أيها النيب إذا طلقتم، و  أيها النيب مل حترم، والفجر، والليل،  
وإان أنزلناه يف ليلة القدر، ومل يكن، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر هللا؛ وسائر  

 . (2) ذلك مبكة
 اإلسناد: دراسة  أوال :

حدثنا عبد هللا بن صاحل، عن معاوية بن صاحل، قال أبو عبيد القاسم بن سالم،  
 . علي بن أيب طلحة  عن

شريك  عبد هللا بن صاحل و يروي ع ن    ،البغدادي    القاسم بن َسالم أَبو عبيد
ْعف ر سنة    ، تويفر و ى عنه أهل العراق، وهشيم وحيىي القطان،   و إِّمْس اعِّيل بن ج 

ص احب ح دِّيث و فقه ودين وورع ومعرفة    الدنياأحد أ ئِّمَّة    كانو   ه(،  224)
م النَّاس ممَِّّن مجع وصنب واخ عن احلديث ونصره وقمع    ار وذبَّ تابألدب وأ  َّ

"اإلمام    ، وقال ابن جحر:(4) "ثقة عالمة"  ، قال الذهيب:(3)من خالفه وحاد عنه
 . (5)املشهور، ثقة فاضل، مصنب"

كاتب الليث بن سعد    أبو صاحل   صاحل بن حُمَمَّد بن مسلمعبد اَّللَّ بن  
ث هبا، وكان يذكر أنه رأى ز د بن  حدَّ   يعلم أنهقدم مع الليث بغداد، وال  

 
 ( يعين هبا سورة حممد. 1)
 .365( فضائل القرآن للقاسم بن سالم:2)
 . 23/354، هتذيب الكمال للمزي:9/16( ينظر: الثقا  البن حبان:3)
 . 2/128( الكاشب:4)
 . 791( تقريب التهذيب:5)
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من عبد اَّللَّ بن هليعة، والليث بن سعد، ومعاوية    ، مسعفائد، وعمرو بن احلارث
ثل أيب عبيد  روى عنه مجاعة من األئمة م،  بن صاحل، وحي ْىي  بن أيوب، وغريهم

البخاري، وحممَّد الذهلي، وأ محد بن منصور    وحممد بن سعدالقاسم بن سالم،  
ث عنه  د بن إسحاق الصاغاين، وعامة الشيوخ املصريني، وحدَّ مَّ الرمادي، وحم

 .(1) ه(223، تويف سنة ) الليث بن سعد
الذهيب: زرعة:  قال  أبو  قال  لني،  فيه  حديث،  صاحب  حسن    "كان 
ممن يكذب، وقال الفضل الشعراين: ما رأيته إال حيدث أو  احلديث مل يكن  

وكذَّبه  ُيسب ِّح،   أغاليط،  له  احلديث  مستقيم  عندي  هو  عدي:  ابن  وقال 
حجر: (2)جزرة" ابن  قال  فيه   .  وكانت  يف كتابه  ثبت  الغلط،  "صدوق كثري 
 .(3)غفلة"

قاضى    و،احلضرمي أبو عمر   بن حدير بن سعيد الكالعي  معاوية بن صاحل 
  ، بن سعد وعبد الرمحن بن جبري وسليم ابن عامراروى عن راشد    ،ندلساأل

وعبد هللا بن صاحل    ي عبد الرمحن بن مهدو الثوري والليث بن سعد    روى عنه
، قال حيىي القطان: ما كنا أنخذ عنه يف   ه(158، تويف سنة )الليث  كاتب

ن حنبل وعبد الرمحن بن مهدي يوثقاه،  ، وكان أمحد ابذلك الزمان وال حرفا  
أبو بكر بن أيب  ليس برضا، ونقل عنه  فقال:  واختلب عن حيىي بن معني: 

 
 . 11/155ينظر: اتريخ بغداد: (1)
 . 1/562الكاشب: (2)
 . 515( تقريب التهذيب:3)
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 عن حيىي بن معني : أنه ثقة.   (2): أنه صاحل، ونقل الطيالسي(1) خيثمة
صاحل احلديث، حسن احلديث يكتب حديثه وال حيتج    قال أبو حامت :

زرعةبه أبو  وقال  حمدث،  ثقة  ثقةقال  و ،  (3):  خراش:  ،  النَّس ائي:  اْبن  و ق ال 
وحدث ع ْنُه اللَّْيث وبشر ْبن السري وثقا  الناس   ، قال ابن عدي:(4) صدوق

أبسا   حبديثه  أرى  أحاديثهوما  يفِّ  يقع  أ نَُّه  إال  صدوق  عندي  و هو   ،  
 .(5) إفرادا 

 . (7)"صدوق له أوهام" ، قال ابن حجر:(6) "صدوق إمام" قال الذهيب:
لت: والصحيح: أن معاوية بن صاحل ثقة، فلم يضعفه إال حيىي بن سعيد  ق

  وهو معروف بتشدده، وأما حيىي بن معني فاختلفت الرواية عنه، قال الرتمذي:
"معاوية بن صاحل ثقة عند أهل احلديث، وال نعلم أحدا  تكلم فيه غري حيىي بن  

 . (8) سعيد القطان"
 بينهما  روى عن ابن عباس مرسال  ،  اهلامشيعلي بن أيب طلحة أبو احلسن  

جماهد وحممد بن زيد وراشد بن سعد، روى عنه بديل بن ميسرة ومعمر وعبد  

 
 .2/139اتريخ ابن الفرضي:  ( ينظر:1)
 .28/189( ينظر: هتذيب الكمال للمزي:2)
 . 383-8/382( ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت:3)
 .28/192( ينظر: هتذيب الكمال للمزي:4)
 .8/146( ينظر: الكامل يف الضعفاء:5)
 . 2/276( الكاشب:6)
 . 955( تقريب التهذيب:7)
 . 5/32( اجلامع الصحيح للرتمذي:8)
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،  ه(143ن صاحل، وغريهم، تويف سنة )، ومعاوية بهللا بن سامل وداود بن أيب هند
 . (5()4) وابن ماجه (3)والنسائي (2) وأبوداود (1) روى له مسلم

بن حنبل: علي  بن أ يب طلحة له أشياء منكرا   امحد  أ    امليموين عن   عن
 . (6) من أهل محص وهو 

، وقال دحيم: مل يسمع على بن أيب  (7) ونقل عبد هللا بن أمحد عن أبيه أنه ثقة
إن شاء هللا    - ، وقال أبو داود: هو يف احلديث(8)  طلحة من ابن عباس التفسري

، (10) ، وقد وثقه العجلي(9) مستقيم، كان له رأي سوء وكان يرى السيب  -تعاىل
 .(11) قال ابن حبان: وهو الذي يروي عن ابن عباس الناسخ واملنسوخ ومل يره

 احلكم على اإلسناد:
هذا اإلسناد حسن، فإن عبد هللا بن صاحل كاتب الليث بن سعد صدوق،  
وأما علي بن أيب طلحة فلم يسمع من ابن عباس ولكن الواسطة معلومة وهو  

 
 (. 1438، ح)4/159حكم العزل: النكاح، ابب: ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: 1)
 (. 2899ح)3/215يف مرياث ذوي األرحام:    ب:اب  ( أخرجه أبو داود يف سنن، كتاب: الفرائض،2)
 (.11569الكربى )حتفة األشراف:( أخرجه النسائي يف 3)
 (. 2738، ح)4/295ذوو األرحام: الفرائض، ابب: كتاب:   ( أخرجه ابن ماجه يف سننه،4)
 .490/ 20، وهتذيب الكمال للمزي:281/ 6ينظر: التاريخ الكبري للبخاري: (5)
 .20/491( ينظر: هتذيب الكمال للمزي:6)
 . 1/94( ينظر: علل أمحد:7)
 . 6/188ديل البن أيب حامت:( ينظر: اجلرح والتع8)
 .2/265ال  اآلجري أليب داود: ا( سؤ 9)
 . 1/348( الثقا  للعجلي:10)
 .7/211ينظر: الثقا  البن حبان: (11)



 

 
108 
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 .(1) جماهد كما وضحه ابن حجر يف التهذيب
ونقل ابن كثري األثر هبذا اإلسناد وقال: "وهذا إسناٌد صحيٌح عن ابن أيب  

 .(2)أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسري"طلحة مشهور، وهو أحد 
 اثنيا : الدراية: 

ترتيب املصحب  النزول حسب  ترتيب  الداللة يف  هذا األثر واضح 
العثماين، وليس فيه ما يدل على ترتيب النزول وفقها، وما ذكر عن ابن 

بيان   إمنا  هنا  املدعباس  والسور  املكية  عليه  ني للسور  الذي  الرتتيب  وفق  ة 
 املصحب الشريب، والعطب ابلواو دال على عدم الرتتيب كما سبق. 

وقال ابن كثري بعد أن ذكر هذا األثر: "وقد ذكر يف املدين سورا  يف كوهنا  
 . (3) مدنية نظر، وفاته احلجرا  واملعوذا "

. قال أبو بكر األنباري: حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج  6
ع مهام  ثنا  منهال،  وآل  بن  البقرة،  القرآن  من  املدينة  يف  "نزل  قتادة:  ن 

والنور،   واحلج،  والنحل،  والرعد،  وبراءة،  واملائدة،  والنساء،  عمران، 
واجملادلة،   احلديد،  والرمحن،  واحلجرا ،  والفتح،  وحممد،  واألحزاب، 
واحلشر، واملمتحنة، والصب، واجلمعة، واملنافقون، والتغابن، والطالق، و   

مل حترم، إىل رأس العشر، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر هللا، وسائر  أيها النيب 
 القرآن نزل مبكة".

 
 . 4/204( ينظر: هتذيب التهذيب:1)
 . 39( فضائل القرآن البن كثري:2)
 املصدر السابق.  (3)
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هذا األثر ذكره أبو بكر األنباري يف كتابه "الرد على من خالب مصحب  
ألحكام   اجلامع  يف  القرطيب  عنه  األثر  هذا  ونقل  مفقود،  والكتاب  عثمان" 

تفسريه(1) القرآن مقدمة  ابن كثري يف  واحلافظ  والسيوطي يف  (2) ،  اإلتقان يف  ، 
. وقد اتفقوا يف نقل األثر من طريق أيب بكر األنباري، إال أن  (3) القرآنعلوم  

القرطيب وابن كثري قدما سورة الرمحن على سورة احلديد خبالف السيوطي فإنه  
 قدم سورة احلديد على سورة الرمحن. 

يسري    هذا وقد جاء األثر عن قتادة من طرق أخرى صحيحة، مع خالف 
قال وحدثنا ُشر يح قال    يف املنت، حيث جاء من طريق احلارث احملاسيب قال:
قرة وآل عمران والن ِّساء  بحدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال السُّور املدنية ال

جر والنحل والنور واألحزاب وسورة حممَّد  واملائدة واألنفال والتَّوبة والرعد واحل
ديد واجملادلة واملمتحنة والصب  واحلجرا  واحل والفتح  -صلى هللا عليه وسلم-

معة واملنافقون والتغابن والن ِّساء القصرى و  أ يها النَّيب مل حترم ومل يكن وإِّذا  واجل
.  واخلالف بني  (4)  أ ر أ ْيتيفجاء نصر هللا والفتح وقل هو هللا أحد وهو يشك 

رة األنفال، وسورة  متنه وما جاء من طريق ابن األنباري يف أنه: زاد ذكر سو 
 احلجر، واإلخالص، ومل يذكر احلج، والرمحن، واحلشر، والبينة.

الداين مع اختالف يسري يف   وجاء أيضا  من طريق آخر عن أيب عمرو 

 
 . 1/61للقرطيب:( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن  1)
 . 1/98( ينظر: تفسري ابن كثري:2)
 . 1/57( ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:3)
 . 395( فهم القرآن للمحاسيب:4)
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 املنت أيضا :  
مَّد قال  أخربان فارس بن أ محد قال أ ان أ محد بن حمُ قال أبو عمرو الداين: "

أ ان أ محد ابن عثمان قال أ ان الفضل بن شاذان قال أ ان إِّبراهِّيم بن موسى قال  
أ ان يزيد ابن ُزر يع قال أ ان سعيد عن قتادة قال املدينِّ البقرة وآل عمران والن ِّساء  

ٱ      ٻ  چ و   چٻ    ٱ چ واملائدة واألنفال وبراءة والرعد واحلج والنور واألحزاب 

واملسبحا  من سورة    چ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ و     چٻ  ٻ  ٻ  
 چڄ  ڄ  ڃ  ڃچ و   چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  چ و     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ديد إِّىل  احل

 . (1)"مدين وما بقي مكي   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ و   چٹ  ڤ  چ و  
واخلالف بني متنه وما جاء من طريق ابن األنباري يف أنه: زاد ذكر سورة  

 األنفال، والبينة، ومل يذكر النحل، والرمحن.
له   احملققني  لنقل  األنباري،  بن  بكر  أيب  إسناد  دراسة  أتناول  وسوف 
واعتمادهم عليه كالقرطيب وابن كثري والسيوطي، وفيه إضافة نقلها القرطيب عن  

على هذا األثر، ستأيت يف قسم الدراية هلذا األثر، كما أن    ابن األنباري تعقيبا  
) احل سنة  تويف  الداين  عمرو  وأبو  أمحد،  اإلمام  فيه  تكلم  فهو  444ارث  ه( 

 متأخر عن ابن األنباري، فناسب تقدمي إسناد أيب بكر ابن األنباري.
 أوال : دراسة اإلسناد: 

قال أبو بكر األنباري: حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج  
 بن منهال، ثنا مهام عن قتادة.

 
 . 133آي القرآن:  ( البيان يف عد ِّ 1)
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 ،(1) احلافظ املشهوري،  أبو بكر األنبار   ،القاسم بن حممد بن بشارحممد بن  
  من    ومسع احلديث  ، كان من أعلم الناس ابلنحو واألدب وأكثرهم حفظ ا له

  ، وثعلب وغريهم  يوالُكد مي  ي وإبراهيم احلريب، إمساعيل بن إسحاق القاضأبيه و 
، (2)أهل السنةن  وكان صدوق ا خري ا م  ، كان ميليها من حفظه  كتب ا كثريةوصنب  

، وأبو عمر بن حيوية، وأبو عبد هللا  وروى عنه الد ارقطينه(، 328تويف سنة )
  .(3) بن بطة، وخلق كثري

بن زيد بن درهم، بن اببك   بن محاد  مساعيلإسحاق بن  إمساعيل بن  إ
ومسلم    وعلي بن املديين،  مسع حممد بن عبد هللا األنصاري،،  اجلهضمي، األزدي

  الفراهيدي، وسليمان الواشجي، وحجاج بن منهال األمناطي، ومسدَّد والقعنيب،
روى عنه موسى بن هارون احلافظ، وعبد هللا بن أمحد بن حنبل، وأبو  وغريهم،  

قال عبد الرمحن  ه(،  282وغريهم، تويف سنة )  وابن األنباري،  القاسم البغوي
ب إلينا ببعض حديثه، قال غريه:  بن أيب حامت الرازي: كان ثقة صدوقا ، وكت 

ثقة. الدَّار ُقط.  (4) كان  سألت  السلمي:  إمساعيل  ينِّ  قال  عن  إسحاق  ا،  بن 
 .(5) القاضي، فقال: إمام جليل ثقة، وهو اتج القضاة

 
 . 3/216( ينظر: مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب للعنسي:1)
 .4/299اتريخ بغداد للخطيب:( ينظر:  2)
الدارقطين:   (3) املغين لشيوخ اإلمام أيب احلسن  الدليل  ومناقب اإلمام أمحد البن  1/447ينظر:   ،

 . 118، والدر الثمني يف أمساء املصنفني للساعي:685اجلوزي:
لعياض:4) املدارك  ترتيب  ينظر:  البن  4/278(  املذهب  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج   ،

 . 13/339، وسري أعالم النبالء للذهيب:1/282فرحون:
 . 1/122( ينظر موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين:5)
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 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 

،  البصري مسع شعبة ومحاد بن سلمة  حجاج بن املنهال أبو حممد األمناطي
حيىي النيسابوري وحممد بن مسلم    ومهام ويزيد بن إبراهيم روى عنه أيب وحممد بن 

 .(1) هب(217سنة ) تويف
الرازي حامت  وأبو  حنبل  ابن  أمحد  وابن   (2) وثقه  سعد  وابن  والنسائي 

 (5) وابن حجر (4) والعجلي (3)قانع
الشيباين البصري    أبو عبد هللا العوذي األزدي احمللمي  مهام بن حيىي بن دينار
بن أيب كثري، وغريهم، وروى عنه ابن املبارك وأهل  امسع احلسن وقتادة وحيىي  

، قال أمحد ابن حنبل كان عبد الرمحن بن مهدي  (6) هب(  163البصرة، تويف سنة)
قال حيىي  يرضاه، ويف رواية صاحل بن أمحد بن حنبل قال: ثبت يف كل املشايخ،  

، وقال أبو حامت: ثقة صدوق يف حفظه  قتادة  بن معني مهام:  ثقة صاحل عن
 شيء، وهو يف قتادة أحب إيل.

، وسئل عنه أبو زرعة فقال:  يف احلديث  يزيد بن هارون كان مهام قو ًّ وقال  
 .(8)، ووثقه العجلي(7) بصري ال أبس به

 
 . 8/202، والثقا  البن حبان:2/380( ينظر: التاريخ الكبري ببخاري:1)
 . 3/176( ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت:2)
 . 8/82( ينظر: هتذيب التهذيب:3)
 . 1/286الثقا  للعجلي:  (4)
 . 224( تقريب التهذيب:5)
 . 7/586، والثقا  البن حبان:237/ 8( ينظر: التاريخ الكبري للبخاري:6)
 . 9/108( ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت:7)
 . 2/334( الثقا  للعجلي:8)
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بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن احلارث    قتادة بن دعامة بن قتادة 
بن سدوس أبو اخلطاب السدوسي البصري ولد أكمه روى عن أنس بن مالك  
وعبد هللا بن سرجس وأيب الطفيل وصفية بنت شيبة وأرسل عن سفينة وأيب  

 سعيد اخلدري وسنان بن سلمة بن احملبق وعمران بن حصني وغريهم. 
ليمان التيمي وجرير بن حازم وشعبة ومسعر  روى عنه: أيوب السختياين وس

ما أاتان    :قال ابن املسيب،  ويزيد بن إبراهيم التسرتي ومهام بن حيىي، وغريهم
  : وقال ابن مهدي  ،قتادة أحفظ الناس  :وقال ابن سريين  ،عراقي أحفظ من قتادة

وقد    ،هب(117قال محاد بن زيد تويف سنة )  ،قتادة أحفظ من مخسني مثل محيد
يكثر من    أحد املشهورين ابلتدليس وهو أيضا  .   (1) ه أرابب الصحاحاحتج ب
 .(2)  .اإلرسال

 احلكم على اإلسناد:
فيأخذ حكم   الرأي  يقال مبجرد  قتادة، ومثل هذا ال  مرسل صحيح عن 

 الرفع.
أيب   احملاسيب وطريق  احلارث  إسناده ما جاء سابقا  من طريق  كما يقوي 

 عمرو الداين. 
 الدراية:  اثنيا :

يقال يف هذا األثر ما قيل سابقا ، أبن ما ورد يف األثر بيان للسورة املدنية  
، وهي موافقة لرتتيب املصحب العثماين، وكذلك العطب ابلواو ال يقتضي  نزوال  

 
 . 315، وخالصة تذهيب هتذيب الكمال، للخزرجي:7/48( ينظر: هتذيب التهذيب البن حجر:1)
 .254التحصيل للعالئي:( ينظر: جامع 2)
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 الرتتيب كما ذكرانه عن البقاعي فيما سبق. 
قال  مث ما نقله القرطيب عن ابن األنباري، بعد أن ذكر هذا األثر إبسناده، 

واإلِّعراض عن اإلِّمجاعِّ ونظم السُّور    رٍّ: فمن عمل على تركِّ األ ثركأ بو ب
منازهل تقع    اعلى  أ ين  يدرِّ  واملدينة، مل  النَّاسِّ  المبكة     يففاحتة، الختالف 

عِّ نُبُزوهلا، ويضطرُّ إِّىل أت  ومائني  ني  اليت يف رأس مخسٍّ وثالث  خري اآليةموضِّ
 .(1)األ ربعني من البقرة إِّىل رأس 

هذه هي أهم اآلاثر اليت حيتج هبا من أجاز إعادة ترتيب القرآن حسب  
النزول أو من جيد له مندوحة واستساغة للتقدمي والتأخري، فقد حرصت على  

 ذه اآلاثر.دراستها، وبيان عللها ورجاهلا، وما فيها من داللة ظاهرة يف ه
مث أنبه ألمر مهم أال وهو حفظ جهود السابقني الذي ألفوا يف املناسبا   
بني السور واآل  ، وأن عملهم قائم على قبول املناسبة وظهورها على وفق  
ترتيب املصحب العثماين، وإعادة الرتتيب على ما يطالب به املتأخرون سواء  

إل يدعو  من  أو  التالوة،  دون  فقط  التفسري  املصحب  يف  تالوة  ترتيب  عادة 
به من جتلية   قاموا  السبق والفضل، وما  فلهم  يسقط عملهم وينبذ مؤلفاهتم، 

 ون على صنيعهم.املناسبا  مبا حيمد
  

 
 .62/ 1( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب:1)
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 اخلامتة
احلمد هلل املتفرد ابجلالل واإلكرام، عظيم الشأن، له احلمد يف األوىل واآلخرة،  

التجوال يف كتب العلم والتطواف  أمحده على نعمه وتوفيقه على اإلمتام، وبعد  
يف تضاعيفها يف املناسبة والتناسب والنزول آل   القرآن وسورها، وقفت على  

 بعض النتائج اليت من أمهها:
ڳ  چ حبفظه من التبديل وصانه من التغيري فقال:    أن القرآن تعهد هللا   •

و   ،٩الحجر:    چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ترتيبه  حفظ  احلفظ  هذا  فق  ومن 
 . -رضي هللا عنهم-العرضة األخرية واليت أمجع عليها الصحابة  

إن املطالبة إبعادة ترتيب القرآن حسب نزوله وخمالفة الرتتيب الذي اتفق   •
عليه الصحابة ومن بعدهم، مردود مبا التمسه العلماء من وجوه التناسب  

النظمي  بني اآل   والسور، وهو ما يدل عليه حسن الرتتيب والتناسق  
 وكذا املوضوعي. 

أن فتح من هذا الباب وإن كان يف التفسري ملن صحت نيته، هو مستند   •
 ملن اراتبت قلوهبم يف حماولة طلب إعادة ترتيب القرآن وفق النزول. 

هذا   • مثل  وانتهاج  فيها،  التشكيك  ميكن  ال  وحرمة  قداسة  للقرآن  أن 
يبة يف تكامل  األسلوب يضعب هذه احلرمة ويوغر فيمن ضعب إميانه الر 

 هذا القرآن ومتاسكه، وأنه عرضة للتغيري والتبديل.
أن من طالب هبذه الطريقة من التفسري حسب نزول القرآن مل يستند على   •

، وهو خالف  ادليل قطعي، وكذا يرى أبن هذا الرتتيب اجتهاد وليس توقيف  
عرضة   جيعلها  الثوابت  يف  واالجتهاد  بينا،  املسألة كما  هذه  يف  الصواب 
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 للتبديل والتغيري خلضوعها الجتهادا  خمتلفة. 
 التوصيات: 

ما   بني  مقارنة  عقد  املوضوع هو  هبذا  تتعلق  اليت  املهمة  التوصيا   من 
التمسه علماء القرآن من مناسبا  بني اآل   والسور، وما اجتهد فيه ممن  

ب يف التفسري على طريقة إعادة ترتيب القرآن حسب النزول، وبيان الفروق  أل  
 ينهما.ب

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. 
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 ه. 1432اليمن، الطبعة األوىل،  نعمان، صنعاء،

التحصيل يف أحكام املراسيل .41 العالئيأبو سعيد بن خليل بن ك،  جامع  ، يكلدي 
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  ه  1407الطبعة الثانية ،  ،  بريو   ،عامل الكتب ،  حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي 
 م. 1986

أيب بكر بن فرح األنصاري  اجلامع ألحكام القرآن أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن   .42
أطفيش  :حتقيق،  القرطيب  اخلزرجي وإبراهيم  الربدوين  املصرية،  أمحد  الكتب    ، دار 
 . م 1964هب 1384الطبعة الثانية،  ، القاهرة

، اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمي .43
 م. 1952 ه 1271الطبعة األوىل، ، بريو ، دار إحياء الرتاث العريب

املصنفني .44 أمساء  الثمني يف  االدر  طالب  أبو  عثمان  بن  أجنب  بن  علي  ،  لساعي، 
أمحد شوقي بنبني، حممد سعيد حنشي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  حتقيق:  
 م. 2009ه1430

ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى    دالئل النبوة .45
الطبعة ،  دار الكتب العلمية ب ودار الر ن للرتاث،  عبد املعطى قلعجى  :حتقيقلبيهقي،  ا

 م  1988هب /  1408، األوىل
الدارقطين .46 احلسن  أيب  اإلمام  لشيوخ  املغين  علي  الدليل  بن  صالح  بن  انيب   ،

 م. 2007ه 1428املنصوري، دار الكيان، الطبعة األوىل، 
الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، إبراهيم بن نور الدين ابن فرحون، حتقيق:   .47

 ه.1423علي عمر، الكتاب العريب، بريو ، لبنان، الطبعة األوىل، 
جال احلاكم يف املستدرك، مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة الوادعي، مكتبة ر  .48

 ه. 1425صنعاء األثرية، الطبعة الثانية، 
سراج املريدين يف سبيل الدين، حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري، حتقيق: عصمت   .49

 ه. 1440دندش، دار األمان، الرابط، الطبعة األوىل،  
األحاديث   .50 الدين سلسلة  انصر  حممد  وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة 

 ه1415األلباين، مكتبة املعارف، 
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 سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر.  .51
سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق: عزة عبيد الدعاس، دار   .52

 احلديث.
ع الصحيح، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيق:  سنن الرتمذي، وهو اجلام .53

أمحد حممد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة الثانية،  
 ه. 1399

 ه. 1398السنن الكربى، أمحد بن حسني بن علي البيهقي، دار املعرفة، بريو ،  .54
عبد    حتقيق: د.  ، سنن النسائي الكربى، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي .55

الطبعة ،  بريو ،  دار الكتب العلمية،  سيد كسروي حسن  ،الغفار سليمان البنداري 
 م. 1991 ه 1411األوىل، 

  الرمحن النسائي، حتقيق:   سنن النسائي، أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين، أبو عبد .56
 . ه1406غدة، مكتبة املطبوعا  اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية،    عبد الفتاح أبو

حتقيق :  ،  ال  اآلجري أليب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستايناسؤ  .57
  1399الطبعة األوىل ،  ،  املدينة املنورة  ،اجلامعة اإلسالمية،  حممد علي قاسم العمري 

 م. 1979 ه
ق: جمموعة  يق، حتسري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذ ه يب  .58

 ه. 1405مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ، إبشراف شعيب األرانؤوطحمققني 
مؤسسة   .59 صقر،  أمحد  حتقيق:  زكر ،  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  فقه  يف  الصاحيب 

 ه. 1428املختار، القاهرة، الطبعة األوىل،  
حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  ،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .60

  1414الطبعة الثانية ،  ،  بريو   ،مؤسسة الرسالة،  ؤوطحتقيق : شعيب األران،  البسيت
 م. 1993ه
حتقيق: حممد فؤاد عبد  ،  مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري صحيح   .61
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 .بريو  ،دار إحياء الرتاث العريب، الباقي
: قيق، حتبن عمرو بن موسى بن محاد العقيليأبو جعفر حممد    ،الضعفاء الكبري .62

هب   1404الطبعة: األوىل،  ،  بريو   ،دار املكتبة العلمية،  عبد املعطي أمني قلعجي
 . م1984

، أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن مهران األصبهاين، حتقيق: فاروق  الضعفاء أليب نعيم .63
 م. 1984ه1405محادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل،  

  ،ق: بوران الضناوي يق، حتالرمحن أمحد بن شعيب النسائيالضعفاء واملرتوكني أبو عبد   .64
هب ،  1405، الطبعة األوىل،  بريو ،  مؤسسة الكتب الثقافية ،  كمال يوسب احلو 

 . م1985
الضعفاء واجملروحني اإلمام أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي   .65

 لة. ، املكتبة الشامبد الرحيم حممد القشقري عحتقيق: ، الدارقطين
الزهري  .66 البصري  عبدهللا  أبو  منيع  بن  سعد  بن  الكربى، حممد  احملقق:  ،  الطبقا  

 . م 1968   األوىل،الطبعة ، بريو  ،دار صادر، إحسان عباس
طبقا  النحويني واللغويني، حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي، حتقيق: حممد أبو   .67

 .ه1392الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
، لزوجته: عائدة  زوجي كما عرفتهعبد الرمحن حبنكة امليداين العامل املفكر املفسر،   .68

 راغب اجلراح، دار القلم، دمشق. 
امليداين، دار القلم، دمشق،    عبد الرمحن حسن حبنكةالعقيدة اإلسالمية وأسسها،   .69

 م. 2012ه 1433الطبعة السادسة عشرة، 
 بن حنبلبن حممد ا  أمحد،  العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل رواية املروذي  .70

 الطبعة،  ، اهلندبومباي ،  الدارس السلفية،  وصي هللا بن حممد عباس  الشيباين، حتقيق:
 . م1988هب  1408، األوىل

، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل،  ينور الدين بن خمتار اخلادم  علم املقاصد الشرعية، .71
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 ه. 1421
عرفتهم،   .72 ومفكرون  اعلماء  املكتبة  جملذو حممد  الرابعة،  الطبعة  الشواف،  دار  ب، 

 الشاملة. 
حممد    احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، حتقيق:  الفروق اللغوية، أبو هالل .73

 ه. 1412اهرة، مصر، إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، الق
علي بن حسن احلليب، مكتبة    فضائل القرآن، إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: .74

 ه.1408ابن تيمية، الطبعة األوىل، 
مروان العطية وزمالؤه،    فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق: .75

 ه1420دار ابن كثري، الطبعة الثانية، 
القرآن   .76 أبو عبد هللا،  ومعانيهفهم  أسد بن عبد هللا احملاسيب  حتقيق:  ،  احلارث بن 

 ه.1398الطبعة الثانية، ، بريو  ،دار الفكر، دار الكندي ، حسني القوتلي
مكتب حتقيق    :القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق .77

مؤسسة الرسالة، بريو ،    الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: حممد نعيم العرقسوسي،
 ه.1426لبنان، الطبعة الثامنة، 

قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل، عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين،   .78
 ه.1409دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

الكاشب يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، أمحد بن حممد الذهيب، حتقيق:   .79
قبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة األوىل،  حممد عوامة، دار ال

 ه. 1413
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي    ، الكامل يف التاريخ .80

القاضي،  الشيباين هللا  عبد  العلمية،  حتقيق:  الكتب  الثانية، بريو   ، دار  الطبعة   ،  
 . هب1415

الرجال .81 ضعفاء  يف  عبدهللا   عبد،  الكامل  بن  عدي  بن  أمحد     أبو  حممد  بن  هللا 
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  ه   1409الطبعة الثالثة،  ،  بريو   ،دار الفكر  ،حتقيق: حيىي خمتار غزاوي ،  اجلرجاين
 م. 1988

سهل   .82 بن  هللا  عبد  بن  احلسن  هالل  أليب  والشعر،  الكتابة  الصناعتني  كتاب 
 ه. 1319العسكري، مطبعة حممود بك، الطبعة األوىل، 

 ابن أيب شيبة  األحاديث واآلاثر، عبد هللا بن حممد بن إبراهيمالكتاب املصنب يف   .83
 ه. 1409العبسي، حتقيق: كمال احلو ، مكتبة الرشد، الر ض، األوىل، 

الثالثة،   .84 الطبعة  الفكر،  دار  اإلفريقي،  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
 ه. 1414

الطبعة .85 القلم،  دار  مسلم،  مصطفى  املوضوعي،  التفسري  يف  الرابعة،   مباحث 
 ه. 1426

مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل، دار املاليني، الطبعة اخلامسة والعشرون،   .86
 ه. 1423

دار الوعي  ،  حتقيق: حممود إبراهيم زايد،  أبو حامت حممد بن حبان البسيت  ،اجملروحني .87
 . حلب ،
 م. 1935نوفمرب سنة  6جملة الراوية األسبوعية،  .88
ا .89 من  تصدر  الفرقان،  العدد جملة كنوز  األوىل،  السنة  القراء،  جلماعة  العام  الحتاد 

 ه. 1368األول، حمرم، 
جمموع فتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم احلراين، مجع وترتيب عبد الرمحن بن   .90

 ه. 1416قاسم وابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحب الشريب،
مركز   .91 الطيار،  سليمان  بن  مساعد  القرآن،  علوم  يف  واملعلوما  احملرر  الدراسا  

 ه. 1429القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، الطبعة الثانية، 
 حممد عزة دروزة وتفسري القرآن الكرمي، فريد مصطفى سليمان  .92
القاهرة،   .93 السنة،  أبوشهبة، مكتبة  الكرمي، حممد بن سويلم  القرآن  لدراسة  املدخل 
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 الطبعة الثانية.
ريب: عبد احلليم النجار، اهليئة املصرية  ، تعمذاهب التفسري اإلسالمي، جولد زيهر .94

 م. 2014العامة للكتاب، 
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عفيب الدين عبد  .95

بريو ، لبنان،    خليل املنصور، دار الكتب العلمية،  هللا بن أسعد اليافعي، حتقيق: 
 ه. 1417الطبعة األوىل، 

، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن محدويه بن  نيالصحيحاملستدرك على   .96
نعيم النيسابوري، ابن البيع، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 ه.1411بريو ، الطبعة األوىل، 
اجلارود، حتقيق: حممد بن عبد  .97 الطيالسي، سليمان بن داود بن  أيب داود    مسند 

 ه. 1419ر، الطبعة األوىل، دار هج احملسن الرتكي،
ؤوط وعادل مرشد، مسند أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق شعيب األران .98

 ه. 1416مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  
مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق: أمحد شاكر، دار احلديث،  .99

 القاهرة، الطبعة األوىل. 
األمسى يف مطابقة اسم كل   د السور "املقصدمصاعد النظر لإلشراف على مقاص .100

" إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط البقاعي، مكتبة املعارف، الر ض،  مىسورة للمس
 ه. 1408الطبعة األوىل، 

مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب، مجعه: حممد بن  .101
وق احلديثة، اليمن، الطبعة األوىل،  العنسي، مكتبة صنعاء األثرية، الفار   يأمحد املصنع

 ه. 1426
معارج التفكر ودقائق التدبر، عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين، دار القلم،   .102

 ه.1423دمشق، الطبعة األوىل، 
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معرفة القراء الكبار، حممد بن أمحد عثمان الذهيب، حتقيق: طيار آليت قوالج، مركز   .103
 ه. 1416الرتكية، الطبعة األوىل، البحوث اإلسالمية التابع لوقب الد نة 

دار حتقيق: نور الدين عرت،  املغين يف الضعفاء، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،   .104
 . 65، قطر، الطبعة إحياء الرتاث العريب

ارون، دار  حتقيق: عبد السالم حممد ه  مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكر ، .105
 ه. 1399، اجليل، الطبعة الثانية

، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، حتقيق: عبد هللا  أمحد  مناقب اإلمام .106
 ه. 1409بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، الطبعة الثانية،  

املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، حتقيق:  .107
العلمية، الطبعة حممد بن عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  

 ه. 1412األوىل، 
علي صربا، رسالة ماجستري،    اندي حسن يف التفسري،    منهج عبد الرمحن امليداين .108

 . 2006اجلامعة األردنية، أ ر، 
، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، حتقيق: عبد  املوافقا  يف أصول األحكام .109

الط العلمية،  الكتب  دار  دراز،  هللا  عبد  وحممد  دراز،  األوىل،  هللا  ه  1425بعة 
 م. 2004

، موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين، مجع وترتيب: السيد أبو املعاطي النوري  .110
أمحد عبد الرزاق عيد أمين إبراهيم  ،  أشرف منصور عبد الرمحان  ،يحممد مهدي املسلم

 . املكتبة الشاملة. وحممود خليل، يالزامل
علي    ن عثمان الذهيب، حتقيق:ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد ب .111

 ه.1382بن حممد البجاوي، دار املعرفة، بريو ، لبنان، الطبعة األوىل، 
حممد    الناسخ واملنسوخ، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، حتقيق: .112

 ه.1408عبد السالم حممد، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة األوىل، 
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 املصحف العثماين، امليداين أمنوذجا  تناسب اآلايت والسور حسب ترتيب النزول وترتيب  
 د. دخيل بن عبد هللا بن سليمان الدخيل 
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 أصول المفسرين في توجيه رسم المصحف 

 

 حسين المطيريد. أحمد بن سعد بن 

 أصول الدين   كلية –القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ 1443  /1  /1تاريخ قبول البحث:  هـ  1442  /6  /25تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

،  الرسمتناول هذا البحث مفهوم توجيه رسم املصحف، وعناية املفسرين ومنهجهم يف توجيه  
 . ههوأصول املفسرين يف توجي

ودراسة   املصحف،  رسم  توجيه  يف  ومنهجهم  املفسرين  عناية  بيان  إىل  البحث  ويهدف 
 . الرسم أصوهلم يف توجيه 

 وقد انتهى البحث إىل عدد من النتائج من أمهها:  
 توجيه رسم املصحف على مذهب مجهور املفسرين ال عالقة له مبعىن اآلية وسياقها.  -1
املفسرين يف توجيه رسم املصحف ال خترج يف   -2 يعتمد عليها مجهور  اليت  األصول والعلل 

 جمملها عن األصول والعلل اليت يعتمد عليها علماء الرسم. 
املذهب الذي يعتمد على فكرة الربط بني توجيه الرسم ومعىن اآلية وسياقها مل ينشأ عند   -3

 املفسرين إال متأخراً، وهو خمالف ملذهب مجهور املفسرين من املتقدمني واملتأخرين. 
 

 توجيه رسم املصحف، أصول املفسرين، التفسري. الكلمات املفتاحية:
 
 



 

 

The Principles of Interpreters in the Holy Qur’an Book 

Drawing Instructions 
 

Dr. Ahmed bin Sa'ad bin Hussain Al-Mutairi 
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Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This study handled the concept of the Holy Qur’an, drawing 

instructions, the interpreters' interest, methodology and principles 

regarding the Holy Qur’an, and drawing instructions . 

The study aims to show the interpreters' interest, methodology 

and principles regarding the Holy Qur’an, drawing instructions. 

The study has concluded several results, the most important of 

them: 

1. The instruction of the Holy Qur'an drawing according to the 

doctrine of the majority of interpreters has no relation to the 

verse's meaning and context. 

2. The principles and causes that the majority of interpreters rely on 

in the Holy Qur’an drawing instructions, not exceeded the 

principles and causes on which the scholars of drawing rely on . 

3. The doctrine that relies on the idea of linking the drawing 

instruction and the verse's meaning and context did not arise 

among the interpreters until late, and it is contrary to the doctrine 

of the majority of earlier and later interpreters.   

  

key words: Holy Qur'an Drawing instruction, Principles of the 

interpreters, interpretation "Tafsir". 
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  املقدمة
نبينا    والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،  احلمد هلل رب العاملني 

 .  حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
 :  بعد أما

العلماء  فإن علم رسم املصحف من العلوم القرآنية الشريفة اليت اعتىن هبا  
ولعل من  ،  بعلم هجاء املصاحفقدمياً  والذي كان يعرف  ،  منذ القرون األوىل

فيه   ما وبيان علل،  ر الرسمهايتعلق بتوجيه ظو   أهم فروع هذا العلم ومسائله ما 
ماء الرسم  لوالذي كان لع ،  فصلالوصل والبدال أو  اإلذف أو  احلزايدة أو  ال من  

 . اجملالقصب السبق يف العناية هبذا  
التفسري بتوجيه رسم املصحف وبيان علله وذلك من  ،  وقد اعتىن علماء 

مادة علمية تستحق  خالل أقواهلم املبثوثة واملنثورة يف تفاسريهم واليت تضمنت  
أصول املفسرين  أن يكون عنوان هذا البحث "ولذا اخرتت  ؛  البحث والدراسة

 . "يف توجيه رسم املصحف
 :  تيارهأمهية املوضوع وأسباب اخ

 .  عناية بعض املفسرين بتوجيه رسم املصحف -1
التألي -2 له إسهام يف  الرسم كمكي بن أيب    ف يف توجيهأن بعض املفسرين 

 .  مفقود " وهو"علل هجاء املصاحف يف كتابه[ 437: ت] طالب
 .  يف توجيه ظواهر الرسموالباحثني اختالف مذاهب الدارسني  -3
 .  رسم املصحفاسات القرآنية حول توجيه ندرة الدر  -4
 .  عند املفسرين  حفرسم املص  هتوجيأصول  مل أقف على دراسة مستقلة يف   -5
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 : أهداف البحث
 .  املفسرين يف توجيه رسم املصحف بيان عناية -1
 .  املفسرين يف توجيه رسم املصحف بيان منهج -2
 .  مجع أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف -3

 : الدراسات السابقة
املفسرين    أصول "   تتناول   مستقلة   واالطالع والتتبع مل أجد دراسات د البحث  بع 

تناولت توجيه  و سات  اوالذي وقفت عليه من الدر ،  "يف توجيه رسم املصحف
 :  رسم املصحف

ملنهج    رسم املصحف عند اإلمام مكي بن أيب طالب القيسي دراسة أتصيلية   -
 .  رشيد السامرائي عمر للدكتور، التعليل
بينما  ،  املصحف  الدراسة اقتصرت على منهج مكي يف تعليل رسموهذه  

 .  يف مجيع التفاسري اليت اعتنت بتوجيه رسم املصحف هذا البحث سيكون
 :  خطة البحث

 . وخامتة ، وفصلني ، ومتهيد، تتألف خطة البحث من مقدمة
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  املقدمة
ومنهج  ،  وأهداف البحث،  وأسباب اختياره،  وتشتمل على أمهية املوضوع

 . البحث وخطته
 .  وفيه مفهوم توجيه رسم املصحف: التمهيد

املصحف:  الفصل األول املفسرين ومنهجهم يف توجيه رسم  وفيه  ،  عناية 
 :  مبحثان

 .  عناية املفسرين بتوجيه رسم املصحف: املبحث األول
 .  منهج املفسرين يف توجيه رسم املصحف: املبحث الثاين
 .  وفيه أربعة مباحث، عند املفسرين أصول التوجيه: الفصل الثاين

 .  توجيه احلذف: املبحث األول
 . توجيه الزايدة: املبحث الثاين

 . توجيه البدل : املبحث الثالث
 .  توجيه الفصل والوصل: املبحث الرابع

 . وفيها أهم النتائج: اخلامتة
 .  ثبت املصادر واملراجع
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 :  منهج البحث
وفق املنهج العلمي  ،  االستقرائي الوصفييعتمد هذا البحث على املنهج  

 : التايل
ظواهر رسم املصاحف العثمانية مما خيالف  مجع أقوال املفسرين يف توجيه   -1

وخيتلف فيه الرسم  ،  يتطابق فيه النطق مع الرسم  الفيه اخلط اللفظ حبيث  
 .  كتب التفسري  منالقياسي مع االصطالحي 

أصول  -2 الرسم    دراسة  أبواب  حسب  املصحف  رسم  توجيه  يف  املفسرين 
 .  املعروفة

 .  مقارنة أقوال املفسرين أبقوال علماء الرسم يف التوجيه -3
 . البحث ثنااييف ئهم أمسا  عند ورود سنة وفاة األعالم ذكر  -4
من عزو اآلايت الكرمية إىل  ،  يةاملتبعة يف كتابة البحوث العلمالتزام الطرق   -5

وتوثيق  ،  وختريج األحاديث،  وتوثيق القراءات من مصادرها األصلية،  هاسور 
 . النقول واألقوال ابإلحالة إىل مصادرها األصلية إىل غري ذلك
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 مفهوم توجيه رسم املصحف : التمهيد
والو ْجُه  ،  يءشمستقبل كل    وهو،  ْجهالو  :  وأصله من،  مصدر:  التوجيه لغة

،  اجلانب والناحية  بكسر الواو وضّمها  هُ جْ والو ،  املقابلة:  جهةااملو و ،  واجِلهة مبعىن
السبيل الذي تقصده  :  ْجُه الكالموو  ،  أي الرأي نفسه،  هذا و ْجُه الرأي:  ويقال

يقال:  والوْجهُ ،  به والقسم  على وجوه:  النوع  فيه  أوجهوعلى  ،  الكالم  ،  أربعة 
 . (  1).ووجوه القرآن معانيه

،  ما كان من آاثرها الصقاً ابألرض:  ورسم الدار،  بقيته  أو ،  األثر:  الرسم لغة
 . (  2) أي كتب: ورسم على كذا وكذا

اصطالحا   هجائه  اللفظ  تصوير معرفة كيفية  :  الرسم  ر بتقدي،  حبروف 
 . (  3) االبتداء به والوقف عليه

يستعمل للداللة على قواعد الكتابة اليت يستعملها علماء  ومصطلح الرسم 
فيه املؤلفة  والكتب  املصحف  رسم  علم  على  للداللة  يستعمل  ،  العربية كما 

ىل ثالثة  إن الرسم ينقسم إولذا ف؛  (  4) ويستعمل أيضاً للداللة على خط العروض 
 :  أقسام

 . (  5) طابق فيه اخلطُّ اللفظ   وهو ما: الرسم القياسي:  األول
 

اللغة  1) مقاييس  معجم  انظر:  الصحاح  6/88-89(  العرب  6/2254-2256،  لسان   ،
 . 9/420، اتج العروس من جواهر القاموس 1620، القاموس احمليط ص 6/4775-4778

اللغة  2) مقاييس  معجم  انظر:  الصحاح  393-394/ 2(  العرب  5/1932-1933،  لسان   ،
 . 1438، القاموس احمليط ص 3/1646-1647

 .  1/707، كشف الظنون  3/312فية  ، شرح الشا1/193( مجيلة أرابب املراصد 3)
 . 26، امليسر يف رسم املصحف 88- 84و 42( انظر: املطالع النصرية 4)
 غالباً.  (5)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

  وخالف اخلطُّ ، ملصحفكتبه الصحابة يف ا   وهو ما: الرسم العثماين: الثاين
 .  (  2) حذف أو بدل أو وصل أو فصل وذلك بزايدة أو ، (  1) اللفظ  

  وهو الذي جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما :  خط العروض:  الثالث
 . (  3) حذفه

علٌم تُ ْعر ُف به خمالفة رسم املصاحف العثمانية  :  ارسم املصحف اصطالحً 
 . (4) وحنو ذلك ،  من حذف وزايدة وبدل وفصل ووصل،  ألصول الرسم القياسي

 ،  ومن خالل ما تقدم من التعريفات ميكن القول أبن توجيه رسم املصحف
 . " ببيان وجوه وعلل رسم املصاحف العثمانيةعلٌم يُ ْعىن": هو

"األسس العلمية اليت يقوم عليها  :  توجيه رسم املصحفول املفسرين يف  وأص
 . تعليل املفسرين لرسم املصحف"

  توجيه رسم املصحف كلمة مصطلح    علىم للداللة  علماء الرس   ويستعمل
"علل هجاء   كتابه[  437:  ت]  ومّسى مكي،  (  5) "معلل"  "علل" أو "تعليل" أو

  . (  7() 6) املصاحف"

 

 غالباً. ( 1)
 . 1/128، النشر 1/195( انظر: مجيلة أرابب املراصد 2)
 1/376الربهان يف علوم القرآن ر: ( انظ3)
الكتاب  4) معرفة رسم  إىل  الكاتبني  إرشاد  الطالبني يف رسم وضبط  181-1/180املبني  (  ، مسري 

 . 22الكتاب املبني ص 
 . 4/1143، 2/371، خمتصر التبيني  487، 1/328( انظر: املقنع 5)
 وهو مفقود. 134يب طالب وتفسري القرآن ص أ، ومكي بن 3/318  للقفطينباه الرواة إ( انظر: 6)
"امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه " ص    ( ذكر األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد يف كتابه7)

أن للداين كتاابً امسه "علل هجاء املصاحف" وعزا ذلك إىل مصدرين مها: املقنع  182-183
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

األول املصحف عناية  :  الفصل  رسم  توجيه  يف  ومنهجهم  وفيه    املفسرين 
 :  مبحثان

 عناية املفسرين بتوجيه رسم املصحف : املبحث األول
ويظهر  ،  اعتىن بعض املفسرين بتوجيه رسم املصاحف العثمانية وبيان علله

وإن مل    -وهذه األقوال،  ذلك من خالل أقواهلم املبثوثة يف تضاعيف تفاسريهم
املصحف  امهم    الكنها تشكل مصدرً   -تكن كثرية ؛  من مصادر توجيه رسم 

ولذا فسُأشري هنا إىل أبرز  ؛  املفسرين له عناية برسم املصحف  ض نظراً لكون بع
يُبني عن تلك  (  1) واحد    ة مبثال  التفاسري اليت ُعنيت بتوجيه رسم املصحف متبوع

 :  وهي كما يلي، العناية
 ( .  جامع البيان عن أتويل آي القرآن) تفسري الطربي-1

،  فكيف كتب ذلك بنون واحد:  فإن قال قائل"[  310:  ت: ]قال الطربي
؟ أن يكتب بنونني [  103:  يونس]  ِّمئّٰ:  وقد علمت أن حكم ذلك إذا قرئ

،  ألن النون الثانية ملا سكنت وكان الساكن غري ظاهر على اللسان حذفت:  قيل
إذ كانت مندغمة  ،  خلفائها(  إن)  فحذفوا النون من ،  كما فعلوا ذلك ب  إال ال

 (  2) "( ال) يف الالم من 
 ( .  تفسري القرآن العزيز) تفسري ابن أيب زمنني -2

[  ٢٤:  الشورى]  َّ رت ُّٱ:  حممد  قال "[  399:  ت: ] قال حممد بن أيب زمنني 

 

ومل أقف على كتاب للداين   ،للداين ومعجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين لعبداهلادي محيتو 
 يف هذين املصدرين.  - بعد البحث– هبذا االسم 

  د من األمثلة يف الفصل الثاين. ( سيأيت مزي1)
 387-16/386( تفسري الطربي 2)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

  وكتبت يف ،  وهللا ميحو الباطل على كل حال:  املعىن،  الوقوف عليها بواو وألف
،  اللتقاء الساكنني على الوصل؛  ألن الواو تسقط يف اللفظ؛  بغري واواملصحف  

 . (  1) "ولفظ الواو اثبت
 ( .  الكشف والبيان عن تفسري القرآن) تفسري الثعلب -3

[  ١٠:  املنافقون]  َّخصُّٱاختلف القرّاء يف قوله  و "[  427:  ت: ]قال الثعلب

ابلواو ونصب النون على جواب التمّّن أو  وأكون  :  فقرأ أبو عمرو وابن حميص
ا  وإمنا حذفت الواو من املصحف اختصارً :  قال أبو عمرو،  لالستفهام ابلفاء

 . (  2) "وأصلها الواو( كّلمن) يفكما حذفوها 
 ( . اهلداية إىل بلوغ النهاية) تفسري مكي بن أيب طالب-4

ابلواو لتدل على  وكتبت الصالة يف املصاحف  "[  437:  ت: ] قال مكي
تح ما  فلما حتركت الواو وانف.  وأصلها صلوة،  ألن أصل األلف الواو،  أصلها
 . (  3)".  قلبت يف اللفظ ألفاً ، قبلها

 ( .  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل) تفسري املهدوي-5
:  قوله [  ١١:  اإلرساء ]   َّىب نب مب زب ربُّٱ" [  440:  ت : ] قال املهدوي 

امل (  ويدع )  خط  يف  الالم  اللفظ ؛  صحف حمذوف  من   اللتقاء ؛  لسقوطها 
 (  4)"الساكنني 

 ( . التفسري البسيط) تفسري الواحدي -6
 

 4/168( تفسري ابن أيب زمنني 1)
 471-26/470( تفسري الثعلب2)
 1/133( تفسري اهلداية 3)
 4/99( تفسري املهدوي4)
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[  7٢:  ابلقرة]  ِّزتّٰٱ  وكتب يف املصحف"[  468:  ت: ]قال الواحدي

ألهنم قد حيذفون  ،  بغري ألف االختصار(  الرمحن)  كما كتبوا   بغري ألف قبل الراء 
 .  (  1) "حيذفون لكثرة االستعماللطول الكالم كما  

 ( .  تفسري القرآن) تفسري السمعاين-7
السمعاين ]قال  قيل"[  489:  ت:   حب جب ّٰٱ:  قوله:  فإن 

هو مكتوب يف املصحف بنون واحدة فكيف جعلتم  [  88:  األنبياء]  ِّخب
ون األوىل  ن النأل؛  أنه إمّنا كتب بنون واحد:  واجلواب عنه؟  أصح القراءتني بنونني 

الثو ،  متحركة ساكنةالنون  املتحركة،  انية  جنب  يف  الساكنة  ،  فخفيت 
 . (  2) "فحذفت

 . تفسري الراغب األصفهاين -8
 معّٰ  حذف الياء يف اخلط يف قوله "[  502:  ت : ]قال الراغب األصفهاين

الساكنني [  ١٤6:  النساء]  ِّجغ اللتقاء  اللفظ  ٱِّزب ربّٰ:  كقوله  اتباع 

 (  3) ."[ ١8: العلق]ٱِّٰذ يي ّٰٱ: وكقوله[  11: اإلسراء]
 ( .  غرائب التفسري وعجائب التأويل) تفسري الكرماين-9

الكرماين ] قال  ألف"[  505:  ت:  بزايدة  املصحف  يف    وكذلك ،  كتب 
إن صورة  ،  وذلك،  يف األحزاب[  ١٤:  األحزاب]  َّحف ُّٱٱو[  21:  النمل ]  ِّجغّٰٱ

قبل اخلطوط  ألفاً   الفتحة يف  العريب كانت  واواً ،  اخلط  الضمة كانت  ،  وصورة 

 

 3/63( تفسري الواحدي 1)
 3/405( تفسري السمعاين 2)
 . 4/208( تفسري الراغب 3)
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الكسرة كانت  هذا كتب ،  ايءً   وصورة   مع ّٰ  و[  47:  التوبة]  ِّمسّٰ  فعلى 

جعلوا  ،  وأوالت ، وكذلك أولئك، ألفاً  فجعلوا مكان الفتحة[ 21: النمل]  ِّجغ 
جعلوا مكان الكسرة  [  90:  النحل ]  َّ مت زت رت ُّٱ  وعلى هذا ،  مكان الضمة واواً 

 .  (  1)"لقرب عهدهم ابخلط األول ايءً 
 ( . معامل التنزيل) تفسري البغوي-10

البغوي   ِّحف جف مغ جغ مع جع  ّٰٱ"[  516:  ت: ]قال 
 معّٰوحذفت الياء من  ،  اجلنة:  يعّن  ِّ حف جف ّٰيف اآلخرة  [  ١٤6:  النساء]

 (  2) .وسقوطها يف اللفظ لسكون الالم يف هللا"،  يف اخلط لسقوطها يف اللفظ  ِّجغ
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  : )الزخمشريتفسري  -11

 ( .  التأويل
الزخمشري قلت"[  538:  ت: ]قال  وال  :  املصحفكيف خّط يف  :  فإن 

 :  قلت؟  بزايدة ألف، أوضعوا
واخلط العريب اخرتع قريباً من  ،  كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل اخلط العريب

،  فكتبوا صورة اهلمزة ألفاً ،  األلف أثر يف الطباعوقد بقي من ذلك  ،  نزول القرآن
 .  (  3) "[ 21:  النمل] ِّجغ  مع ّٰ:  وحنو، وفتحتها ألفاً أخرى

 ( .  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) تفسري ابن عطية -12
هذا  (  ما ل)  وكتبت الالم مفردة من قوهلم"[  542:  ت: ]قال ابن عطية

 

 . 1/455التفسري ( غرائب 1)
 . 2/303( تفسري البغوي 2)
 . 2/155( تفسري الزخمشري 3)



 

 
143 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

وإما ألهنم رأوا أن حروف  ،  فاتبعه الكاتبإما ألن على املصحف قطع لفظه  
 . (  1) "( يف ومن وعلى وعن) اجلر ابهبا االنفصال حنو 

 ( .  زاد املسري يف علم التفسري) تفسريابن اجلوزي-13
:  الشورى]  ِّرت ّٰ  الوقف عليها  :  وقال الزجاج " [  597:  ت : ] اجلوزي قال ابن  

واملعىن[  ٢٤ وألف  الباطل على كل  :  بواو  ميحو  أهنا ُكتبْت يف  ،  حال وهللاُ  غري 
فُكتبْت على  ،  الساكنني   ألن الواو تسقط يف اللفظ اللتقاء ؛  املصاحف بغري واو

 . (  2) "ولفظ الواو اثبت،  الوصل
 ( .  التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) تفسري الرازي -14

  َّىن من ُّٱ:  قرأ محزة والكسائي :  املسألة الثانية " [  606:  ت : ] قال الرازي 

ألف [  191:  البقرة ]ٱَّمي  خيُّٱٱَّيه  ىهُّ بغري  ذلك  ،  كله  مجيع  والباقون 
ألف ،  ابأللف  بغري  :  كما كتب ،  وإمنا كتبت كذلك لإلجياز ،  وهو يف املصحف 

 (  3) " وما أشبه ذلك من حروف املد واللني ،  صال :  وكذلك ،  الرمحن بغري ألف 
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي  )  تفسري القرطب-15

 ( .  القرآن
ليس لفظ [ ٤: اتلحريم]  َّري ٰى ُّٱ: وقيل" [ 671: ت: ]القرطب قال 

وكتب بغري  ،  فأضاف الصاحلني إىل املؤمنني :  الواحد وإمنا هو صاحلو املؤمنني 
فيه واحٌد  واجلمع  الواحد  لفظ  ألن  اللفظ  على  يف  .  واو  أشياء  جاءت  كما 

 

 . 4/419( تفسري ابن عطية 1)
 . 7/286( تفسري ابن اجلوزي 2)
 . 5/290( تفسري الرازي 3)



 

 
144 

 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
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 . (  1) "اللفظ دون وضع اخلطاملصحف متنوٌع فيها حكم 
 ( .  ويلأأنوار التنزيل وأسرار الت) تفسري البيضاوي-16

 ُّٱٱو[  ١٣:  الروم]  َّمضُّٱوكتب يف املصحف  "[  685:  ت: ]البيضاوي قال  
وكذا  [  ١٩7:  الشعراء]   َّ مت خت حت إثبااتً  [  ١٠:  الروم]  َّمئُّابلواو  ابأللف 

 (  2) "للهمزة على صورة احلرف الذي منه حركتها
 ( .  ويلأمدارك التنزيل وحقائق الت) تفسري النسفي-17

النسفي  ] قال  بناصيته [  15:  العلق ]   ِّجه ينّٰ" [  710:  ت :    لنأخذن 
الش القبض على  النار والسفع  يف    وكتبها ،  وجذبه بشدة  يء ولنسجنه هبا إىل 

 (  3) "املصحف ابأللف على حكم الوقف
 ( .  التسهيل لعلوم التنزيل) تفسري ابن جزي-18

جزي ابن  ]قال  والنون  [  15:  العلق]  ِّينّٰٱ  وأكد"[  741:  ت:  ابلالم 
 . (  4)"عليها  وكتبت يف املصحف ابأللف مراعاة للوقف، اخلفيفة

 ( . البحر احمليط) تفسري أيب حيان-19
أبو ]حيان  قال  فرقة"[  745:  ت:  ابلنون  [  ٣٢:  يوسف]  ِّيتّٰ:  وقرأت 

 .  (5) "مهور ابلنون اخلفيفةوكتبها يف املصحف ابأللف مراعاة لقراءة اجل،  املشددة
 .  ( اللباب يف علوم الكتاب) تفسري ابن عادل -20

 

 . 21/86( تفسري القرطب 1)
 . 3/47( تفسري البيضاوي 2)
 . 3/664( تفسري النسفي 3)
 . 4/727( تفسري ابن جزي 4)
 . 12/471أيب حيان ( تفسري 5)
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املصحف    بواو  يف رسم ( احلياة) ولذلك كتبوا"[  775:  ت: ]قال ابن عادل
 .  (  1) " لظهور الواو فيه (  وان احلي )   ه ويؤيد ،  األصل العزيز تنبيهاً على هذا  

 . (  غرائب القرآن ورغائب الفرقان) تفسري النيسابوري-21
يف املصحف  [  15:  العلق]  ِّينّٰوقد كتب  "[  728:  ت: ]قال النيسابوري

(  2) "ابأللف على حكم الوقف ألن النون اخلفيفة املؤكدة يوقف عليها ابأللف

 . 
 ( . اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن) الثعالبتفسري -22

يف املصحف حباء  [  ٢٤:  الشورى]  ِّرتّٰوكتب  "[  875:  ت: ] قال الثعالب
إىل غري ذلك ممَّا ذهبوا فيه  [  11:  اإلسراء]ٱِّزب ربّٰ:  كما كتبوا،  مرسلة

 .  (  3) "إىل احلذف واالختصار
 ( . والسورنظم الدرر يف تناسب اآلايت ) تفسري البقاعي-23

 رت ّٰوأما حذفها ابتفاق املصاحف أيضاً يف  " [  885:  ت: ]قال البقاعي

فللبشارة إبزهاق الباطل ،  يف الشورى مع أنه مرفوع أيضاً [ 24: الشورى] ِّمت زت
وذلك ملشاهبة الفعل ابألمر  ،  -كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل  -إزهاقاً هو النهاية  

 . (  4) " تقان والدفاعاملقتضي لتحتم اإليقاع بغاية اإل
 ( .  جامع البيان يف تفسري القرآن) اإلجيي تفسري-24

وكتابتها يف  ،  لنأخذن:  [  15:  العلق]  ِّينّٰ  "[  894:  ت: ]قال اإلجيي
 

 . 4/314( تفسري ابن عادل 1)
 . 6/533( تفسري النيسابوري 2)
 . 5/158( تفسري الثعالب 3)
 . 10/361( تفسري البقاعي 4)
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 .  (  1) "املصحف ابأللف على حكم الوقف
 ( .  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي) تفسري أيب السعود -25

:  الشورى] ِّرث يت   ىت  نت  مت  زت  رت  ّٰٱ" [  982:  ت : ] قال أبو السعود 

عنه إظهار    ئاستئناف مقرر لنفي االفرتاء غري معطوف على خيتم كما ينب[  24
اجلليل وسقوط الواو كما يف بعض املصاحف التباع اللفظ كما يف قوله    االسم 
 .  (  2) "[ ١١: اإلرساء] َّ مب زب رب ُّٱتعاىل 

املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين  السراج  )  تفسري اخلطيب الشربيّن-26
 ( .  كالم ربنا احلكيم اخلبري

خط يف املصحف علماء بواو قبل األلف  :  فائدة " [  997:  ت : ] قال الشربيّن 
  ( 3) " كاة والراب ز وعلى هذه اللغة كتبت الصالة وال ،  على لغة من مييل األلف إىل الواو 

  . 
الشوكاين-27 اجلامع  )  تفسري  القدير  الفتح  فّن  علم  بني  من  والدراية  رواية 

 ( .  التفسري
: اإلسراء]  ِّ زب رب ّٰٱ  وحذفت الواو من "[  1250:  ت: ]قال الشوكاين

 ّٰٱ:  هيف رسم املصحف لعدم التلفظ هبا لوقوع الالم الساكنة بعدها كقول[  11

 جع ّٰ[  ٢٤:  الشورى]ٱِّمت زت رت ّٰٱ   ٱ[  ١8:  العلق]ٱِّ ٰذ يي

 . (  4) "وحنو ذلك[  ١٤6:  النساء]  ِّمغ  جغ مع
 

 . 4/512( تفسري اإلجيي 1)
 . 8/31( تفسري أيب السعود 2)
 . 3/34( تفسري الشربيّن 3)
 . 3/251( تفسري الشوكاين 4)
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 .  ( حماسن التأويل) تفسري القامسي-28
مرسوم  [  ٤7: اتلوبة]  ِّمسّٰ  واعلم أن قوله"[  1332:  ت: ]قال القامسي
العريب    واخلط .  قبل اخلط العريب   ألن الفتحة كانت تكتب ألفاً ؛  يف اإلمام أبلفني 

صورة  فكتبوا  ،  وقد بقي من تلك األلف أثر يف الطباع ،  من نزول القرآن   اخرتع قريباً 
 .  (  1) " [  21:  النمل ]   ِّجغ  مع ّٰ  أخرى وحنوه   وفتحها ألفاً   اهلمزة ألفاً 

 .  ( التحرير والتنوير) تفسري ابن عاشور-29
ابن عاشور إما هي"[  1393:  ت: ]قال  (  ما)  الشرطية و(  إن)  وكلمة 

وكتبت يف املصحف بدون نون ومبيم مشددة حماكاًة  .  املؤكدة للتعليق الشرطي
 . (  2) "حلالة النطق

 ( . أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن) تفسريالشنقيطي-30
واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف  "[ 1393:  ت: ]قال الشنقيطي

النداء:  األوىل،  يف اخلط ألفان املتصلة بياء  الوصل يف  :  والثانية،  األلف  ألف 
العلم  ،  [  25:  النمل]  َّ ُّ َّ ٍّ  ُّٱ:  قوله أهل  بعض  اخلطووجه  ،  إسقاطهما يف 

اللفظ ملا سقطتا يف  الكتابة،  أبهنما  القرآن  :  قالوا،  سقطتا يف  ومثل ذلك يف 
 . (  3) "كثريٌ 

ما خالل  رسم    ومن  بتوجيه  عنايتهم  تظهر  املفسرين  أقوال  من  تقدم 
 : يلي وميكن مالحظة ما، والتعليل لرسم بعض كلماته، املصحف

 

 . 5/429( تفسري القامسي 1)
 . 11/185تفسري ابن عاشور ( 2)
 . 402-6/401( تفسري الشنقيطي 3)
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فالتفاسري يف القرن الرابع  ،  املفسرين بدأ مبكراً أن توجيه رسم املصحف عند   -1
ورمبا تكون هذه التفاسري قد  ،  اهلجري قد تضمنت نصوصاً يف توجيه الرسم

 .  االطالع عليها تفاسري أخرى مل يتيسر أيضاً  سبقتها
حىت القرن  قرن الرابع اهلجري  من ال  التفاسري من قرون  خمتلفة  ابتداءً أن هذه   -2

عشر وليست منحصرة يف قرن  معنّي مما يدل على عناية املفسرين    الرابع
 .  بتوجيه رسم الصحف

أتت على -3 املتقدمة  املفسرين  أقوال  الرسم  أن  والزايدة    أبواب  احلذف  من 
 .  والبدل والفصل والوصل
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 منهج املفسرين يف توجيه رسم املصحف: املبحث الثاين
املصحف جيد مذهبني رئيسني  إن الدارس ملنهج املفسرين يف توجيه رسم  

وفيما  ،  ولكل مذهب اجتاهه ومساته وخصائصه اليت يتمّيز هبا،  يف توجيه الرسم
 : يلي بيان هلذين املذهبني والقائلني هبما

 :  املذهب األول
تتعلق ابلنطق    لغوية  على علل وأصول يف توجيه الرسم  هذا املذهب  يقوم  

واالكتفاء  ،  واالختصار،  فظ والوصلبناء الرسم على الل:  مثل،  وتقاليد الكتابة
واعتبار احلرف  ،  وكراهة اجتماع صورتني متفقتني يف الرسم ،  ابحلركة عن احلرف 
ومراعاة  ،  األصل والتفخيم   اة ومراع ،  واعتبار احلرف الزائد للفرق ،  الزائد صورة للحركة 

،  ومراعاة الوقف ،  ومراعاة الوصل ،  ومراعاة الفواصل ،  ومراعاة األصل واإلمالة ،  الفرق 
ومراعاة  ،  وبناء الوصل على اللفظ ،  ألصل يف الفصل ا ومراعاة  ،  ومراعاة األفصح 
 .  كثرة االستعمال 

مذهب مجهور املفسرين من املتقدمني واملتأخرين ممن عنوا بتوجيه رسم    وهذا 
 . شارة إليهم يف املبحث السابقاإلاملصحف وتقدمت  

 :  هوخصائص أبرز مسات هذا املذهب
خترج يف جمملها    األصول والعلل اليت يعتمد عليها أصحاب هذا املذهب ال  -1

ويتضح ذلك من  ،  عن األصول والعلل اليت ذكرها علماء الرسم يف مؤلفاهتم
 .  خالل املوازنة بني كتب التفسري وكتب الرسم كما سيأيت يف الفصل الثاين

علماء  ن عالنقل من أبرز املصادر اليت يعتمد عليها أصحاب هذا املذهب   -2
املتقدمني  :  ت ]   وسيبويه ،  (  1) [ 154:  ت ]   البصري   أيب عمرو :  مثل ؛  اللغة 

 

 .  8/134، تفسري معامل التنزيل 471-26/470( تفسري الكشف والبيان 1)
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  حامت  وأيب ،  (  3) [207:  ت]  والفراء ،  (  2) [ 189:  ت ]   والكسائي ،  (  1) [ 180
:  ت]   والزجاج،  (  5) [ 285:  ت]   واملربد،  (  4) [ 255:  ت]  السجستاين

 .  وغريهم(  7) [377: ت] علي الفارسي  وأيب، (  6) [311
الثاين   القرن  علماء  من  وبعضهم  اللغة  أساطني  من  هم  العلماء  وهؤالء 

،  والعناية املبكرة هبذا العلم،  حفاملصإىل أمهية توجيه رسم    يشري  اهلجري مما
بل  ،  احلاجة إليهتدعو    وأنه ليس ضرابً من التكلف أو الرتف العلمي الذي ال 

 .  هو علم أصيل ضارب يف عمق التاريخ
كما  ،  وسياقها   اآلية   عالقة له مبعىن   على هذا املذهب ال توجيه املفسرين للرسم   -3

اآلية وسياقها    رسم ومعىن أيُّ أثر  لفكرة الربط بني توجيه ال   مل يظهر يف توجيههم 
 .  عند أصحاب املذهب الثايناليت ظهرت 

  توجيه رسم املصحف يف الفصل الثاينوستكون دراسة أصول املفسرين يف  
 

 . 406-13/405اجلامع ألحكام القرآن ، تفسري 1/685( غرائب التفسري وعجائب التأويل  1)
والبيان  2) الكشف  تفسري  البسيط  362/ 23(  تفسري  وت19/513-514،  معامل  ،  فسري 

 . 7/192التنزيل
)السدي( ومل يشر    )الكسائي( إىل  وقد حترفت يف تفسري الكشف والبيان "الطبعة احملققة" من

 احملقق إىل وجود فروق يف النسخ. 
البسيط   3) التحرير والتنوير514-19/513،  15/170( تفسري  ، تفسري أضواء  3/80  ، تفسري 

 . 9/367البيان 
 . 8/316( تفسري احملرر الوجيز 4)
 . 3/80، تفسري التحرير والتنوير 4/390( تفسري اجلامع ألحكام القرآن 5)
، تفسري  4/327، تفسري احملرر الوجيز  514-19/513،  15/170،  10/471( تفسري البسيط  6)

 . 10/217والتنوير ، تفسري التحرير 7/286، 1/71زاد املسري 
 . 17/133، تفسري التحرير والتنوير 6/503، تفسري احملرر الوجيز 15/170( تفسري البسيط 7)
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .  بناًء على هذا املذهب
 :  املذهب الثاين

تعتمد على فكرة الربط بني    يقوم هذا املذهب يف توجيه الرسم على نظرية  
وسياقها اآلية  ومعىن  الرسم  املفسري،  توجيه  عند  ينشأ  مل  املذهب  إال  وهذا  ن 

الدين    ولعل،  متأخراً  البقاعيبرهان  عمر  بن   يف كتابه[  885:  ت]   إبراهيم 
ن نشر هذا املذهب  م    ن أوائلمِ يُ ع دُّ    اآلايت والسور"  "نظم الدرر يف تناسب

 . انتشاره عند املفسرينوأسهم يف 
 :  أمثلة على توجيه رسم املصحف على هذا املذهب

 ( :  1) مثال
وحذفت واوه  [  ٢٤:  الشورى]  ِّمت زت رت ّٰٱ)[  885:  ت: ]قال البقاعي

ألنه تعاىل  ؛  يف اخلط يف مجيع املصاحف مع أنه استئناف غري داخل يف اجلواب
إمياء إىل أنه سبحانه ميحق   رفعه وعلوه وغلبته اليت دلت  ميحو الباطل مطلقاً 

ومعناه أتكيداً للبشارة ميحوه حمواً ال يدع  ، عليها الواو مطابقة بني خطه ولفظه
اعتماداً على صادق  ،  وصرب كما أمر حلولته:  له عيناً وال أثراً ملن ثبت لصولته

ويف احلذف أيضاً  ،  وعد هللا إمياانً ابلغيب وثقة ابلرسل عليهم الصالة والسالم
له بفعل األمر إمياء إىل أن إيقاع هذا احملو أمر ال بد من كونه على أمت    تشبيه

وأما  ،  الوجوه وأحكمها وأعالها وأتقنها كما يكون املأمور به من امللك املطاع
 . (  1) (احلق فإنه اثبت شديد مضاعف

 ( :  2) مثال
إبمجاع  [  5:  القمر]  َّ حف ُّٱولعل اإلشارة إبسقاط اي  ) [  885:  ت: ]قال البقاعي

 

 . 17/303( نظم الدرر 1)
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املصاحف من غري موجب يف اللفظ إىل أنه كما سقطت غاية أحرف الكلمة  
 (  1) ( .سقطت منرة اإلنذار وهو القبول

 ( :  3) مثال
البقاعي  ] قال  واو  ) [  885:  ت :  إبمجاع [  6:  القمر ]   َّ خك ُّٱوحذف   للرسم 

فكأنه إشارة إىل كوهنا أبدىن  ،  املصاحف من غري موجب ألن املقام لبيان اقرتاهبا
وأيضاً ففي حذفه تشبيه للخرب ابألمر إشارة إىل أن هذا الدعاء ال بد  ،  دعاء

على أن يكون على أعظم وجه وأتقنه وأهوله وأمكنه كما يكون كل مأمور من  
 . (  2) (األمر املطاع

إىل املصادر اليت اعتمد عليها يف توجيه الرسم  [  885:  ت]  ومل يشر البقاعي
ولكن يبدو أنه قد أتثّر ابثنني من علماء املغرب كان هلما  ،  على هذا املذهب

سبق يف التأسيس هلذا املذهب الذي يعتمد على فكرة الربط بني توجيه الرسم  ال
 :  ومها، ومعىن اآلية وسياقها

 [ .  638] املراكشي احلسن علي بن أمحد احلرايل  أبو:  األول
اعتمد احلرايل  وقد  مؤلفات  بعض  على  "مفتاح   تفسرييهوهي  ،  البقاعي 

املنزل" القرآن  املقفل لفهم  املقفل"  الباب  الباب    "ابإلضافة إىل كتابه  و"عروة 
 . (  3) التوشية والتوفية"

  ذهب إال أن احلرايل للرسم على هذا امل  اومل أجد يف هذه املؤلفات توجيهً 
وربطها بسياق    وإحياءات   جعل للحروف معاين ودالالت وإشارات وإمياءات

 

 . 19/98( نظم الدرر 1)
 . 19/99( نظم الدرر 2)
 . 134-132( اإلمام برهان الدين البقاعي ومنهجه يف التفسري 3)
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

اللمحة يف معرفة احلروف    وقد أابن عن هذا املنهج يف كتابيه"،  (  1) اآلية ومعناها
وربط فيهما بني  ،  "تفهيم معاين احلروف"  وكتابه  كشف" المعانيها ورتبها يف  و 

 .  (  2) رسم احلروف ومعانيها
الربط بني رسم    وهي  هذه النظرية   على هذا املذهب يقوم على وتوجيه الرسم  

أتثر هبذا املنهج    قد  البقاعي  فيبدو أن،  ية وسياقهاومعانيها مبعىن اآل  احلروف
 .  وطبقه يف تفسريه

 [ .  721]  العباس أمحد بن البناء املراكشي أبو: الثاين
الدليل من مرسوم   املراكشي "عنوان  التنزيل" يقوم  وكتاب  يف توجيه  خط 

ابلنقل  يف تفسريه  يُِشر    أو  ُيصرّحوإن مل    -والبقاعي،  (  3) على هذا املذهبالرسم  
"الربهان يف علوم   كتابهيف  [  794:  ت]  إال أن الزركشي  -من هذا الكتاب

علم  )  النوع اخلامس والعشرين نقل أكثر املادة العلمية هلذا الكتاب يف    القرآن"
 . (  5) وهو من مصادر البقاعي يف تفسريه (  4) (مرسوم اخلط

ومما يدل على أن البقاعي ساهم يف نشر هذا املذهب وانتشاره عند املفسرين  
ومنها  ،  هذا املذهبأن بعض كتب التفسري بعده تنسب إليه توجيه الرسم على  

 :  على سبيل املثال
 . (  6) [ 977:  ت] تفسري السراج املنري للخطيب الشربيّن - 1

 

 . 590،  490، 226ي يف التفسري ( تراث أيب احلسن احلرايل املراكش1)
 . 247-205( أبو احلسن احلرايل املراكشي آاثره ومنهجه يف التفسري 2)
 . 89( انظر على سبيل املثال عنوان الدليل: ص 3)
 . 430-1/380( الربهان 4)
 . 139( اإلمام برهان الدين البقاعي ومنهجه يف التفسري ص  5)
(6 )4/143  ،4/345 . 
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 .  (  1) [ 1069]   الدين اخلفاجي حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي لشهاب  - 2
 . (  2) [ 1332]  تفسري حماسن التأويل جلمال الدين القامسي -3

وال يستند على أسس  علمية وال  ،  يعضده النقل وال النظر  وهذا املذهب ال
 :  ملا يلي،  حقائق اترخيية

وهو خمالف ملا عليه ،  أن هذا املذهب مل ينشأ عند املفسرين إال متأخراً :  أوالً 
أيُّ أثر     يف تفاسريهم   حيث مل يظهر   املفسرين من املتقدمني واملتأخرين مجاهري  

 .  هلذا املذهب كما سبقت اإلشارة إليه يف املذهب األول
بل هو اجتهاد ممن   نقلي  يستند على دليل عقلي وال أن هذا املذهب ال: اثنياً 

 .  ذهب إىل القول به
ال:  اثلثاً  املذهب  هذا  أو  على  يعتمد    أن  السلف  مفسري  من  أحد   كالم 

 .  املتقدمني من علماء اللغة
ما يُبىن عليه مسائل يف   وبناًء على  أن  املذهب ال ميكن  فإن هذا  تقدم 

 .  وال يف غريه من مسائل علوم القرآن، وال يف اإلعجاز،  التفسري وأصوله
 

  

 

(1 )6/107 . 
(2 )7/41 . 
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  وفيه أربعة مباحث،  أصول التوجيه عند املفسرين : الفصل الثاين
 توجيه احلذف: املبحث األول

حروف  :  عن إسقاط أحد حروف مخسة من املصحف وهيعبارة  :  احلذف
 . (  1) (والنون،  والالم( ، والواو، والياء، األلف) املد الثالثة 

 :  أصول علل احلذف
 :  ( مراعاة التقاء الساكنني) والوصل بناء الرسم على اللفظ  -1

 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

  َّحف جف مغ  جغ مع جع ُّٱٱ"[  427:  ت: ]الثعلب قال  

من[  ١٤6:  النساء] الياء  وإمنا حذفت  اجلنة  يف  يؤت  :  وهو  اخلط كما حذف  يف 
يف ؛  اللفظ الالم  وسكون  لسكوهنا  اللفظ  من  سقطت  الياء  ، (  2) [ هللا]  ألن 

وكذلك  ،  هلذه العلة  حذفت الياء يف اخلط[  41:  ق]  ِّ ىك مك لك ّٰٱوكذلك قوله  
حذفت    ههنا  فالواوات[  6:  القمر]  ِّلك خك حكّٰ،  [  18:  العلق]  ِّٰذ ييّٰ

 . (  3) "اللتقاء الساكنني 

 

 . 169-168يتعلق به   ، ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما 32-31( مسري الطالبني 1)
 . 2/125( يف الطبعة "احملققة" حترّفت إىل ]اللغة[ والصواب ما أثبته كما يف معاين القرآن للزجاج 2)
 . 59/ 11( الكشف والبيان 3)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 ( :  2) مثال
الوصل [  ٥٤:  احلج ]   َّمضُّ:  قوله   " [  437:  ت : ] قال مكي  الياء يف    حذفت 

ألن الكاتب كتبها على لفظ  ؛  لسكوهنا وسكون الالم بعدها وحذفت من اخلط
:  النمل]  ِّىئ نئّٰولو كتبها على الوقف لكتبها ابلياء كما كتب ، الوصل

يف الروم بغري ايء  [ ٥٣: الروم] َّ يي ىي ُّٱوكتب  ،  يف النمل ابلياء على الوقف[  81
، ابلياء خالفت اخلطألنك إن وقفت  ،  وال حيسن الوقف عليه،  على الوصل

 . (  1) "حذفت الم الفعل لغري علة، وإن وقفت بغري ايء
 ( :  3) مثال

]الواحدي قال   ]2) َّ ختحت جت ُّٱٱوكتب "[  468:  ت:  يف  [  57:  األنعام( 
 ييّٰكما كتبوا    ألهنا سقطت يف اللفظ اللتقاء الساكنني ؛  املصاحف بغري ايء

 . (  3)"[  5:  القمر] ِّخف حف جف ّٰٱو [ 18: العلق] ِّٰذ
وقد وجه املفسرون احلذف بناًء على اللفظ والوصل يف عدد من الكلمات  

 :  وهي، القرآنية
 :  حذف األلف:  أوالً 
 .  [ ٣١: انلور ](  4)ِّ حم جم ّٰٱ

 

 . 7/4919( تفسري اهلداية 1)
عمرو    قراءة صحيحة قرأ هبا أبو   وهي  سكان القاف وكسر الضاد املعجمة)يقض( إبعلى قراءة  (  2)

 ، وقرأ الباقون ابلصاد مشددة مضمومة. عامر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلفوابن 
 . 2/258النشر:  85التيسري: 

 . 8/185( تفسري البسيط 3)
 . 18/214التحرير والتنوير   ، تفسري 4/553( تفسري التحصيل 4)
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 [  13: ص][ ١76: الشعراء](  1)ِّ خص  حص  ّٰٱ
   [ ٢٥: انلمل](  2)ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ

 [  ٤٩: الزخرف](  3) ِّ مه جه ّٰٱ

 [  ٣١: الرمحن](  4)ِّ رن مم ّٰٱ
 :  حذف الياء: اثنياً 
 [  ١٤6: النساء](  5)ِّ  جغ مع جع ّٰٱ

   [ ٥7: األنعام](  7() 6) ِّحت جت ّٰٱ

 [  ٥٤:  احلج](  8)ِّ مظ حط مض ّٰٱ

 

 . 6/503، تفسري احملرر الوجيز 3/125الكشاف ( تفسري 1)
 . 402- 401/ 6، تفسري أضواء البيان  142/ 15، تفسري اللباب  417/ 16( تفسري البحر احمليط  2) 
 . 4/553( تفسري التحصيل 3)
 . 27/258، تفسري التحرير والتنوير 4/553( تفسري التحصيل 4)
، تفسري  2/303، تفسري معامل التنزيل  4/208، تفسري الراغب  11/59( تفسري الكشف والبيان  5)

،  7/439، تفسري البحر احمليط  1/409، تفسري مدارك التنزيل  7/197  اجلامع ألحكام القرآن
 . 1/836تفسري فتح القدير 

عمرو    قراءة صحيحة قرأ هبا أبو   وهي  )يقض( إبسكان القاف وكسر الضاد املعجمةعلى قراءة  (  6)
 ، وقرأ الباقون ابلصاد مشددة مضمومة. يعقوب وخلفعامر ومحزة والكسائي و وابن 

 . 2/258النشر:  85التيسري: 
، تفسري مدارك  13/9مفاتيح الغيب    ، تفسري2/18، تفسري الكشاف  8/185( تفسري البسيط  7)

، تفسري  7/379، تفسري املنار  3/89غرائب القرآن ورغائب الفرقان    ، تفسري 1/509التنزيل  
 . 7/268التحرير والتنوير 

 . 17/307، تفسري التحرير والتنوير 7/4919( تفسري اهلداية 8)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 [  ١6٣: الصافات](  1) ِّ زث رث ّٰٱ

 [  ٤١: ق](  2)ِّ ىك مك ّٰٱ

 [  ٥: القمر](  3) ِّ  خف حف جف ّٰٱ

 [  ٢٤: الرمحن](  4) ِّ ٰذ يي ّٰٱ

 :  حذف الواو: اثلثاً 
 [  ١١: اإلرساء](  5)ِّ زب رب ّٰٱ

 [  ٢٤: الشورى ](  6) ِّ مت زت رت ّٰٱ

 [  ٤:  اتلحريم](  7)ِّري ٰى ّٰٱ

 

 .23/190التحرير والتنوير  ، تفسري113/ 18( تفسري اجلامع ألحكام القرآن 1)
والبيان  2) الكشف  تفسري  البسيط  11/59(  تفسري  القرآن13/270،  ألحكام  اجلامع  تفسري   ،  

7/197. 
 .13/270، 8/185( تفسري البسيط 3)
 . 27/251تفسري التحرير والتنوير ( 4)
، تفسري معامل التنزيل  208/ 4، تفسري الراغب  270/ 13، تفسري البسيط  99/ 4( تفسري التحصيل  5) 

 . 43/ 15، التحرير والتنوير  292/ 3، تفسري فتح القدير  248/ 2، تفسري مدارك التنزيل  81/ 5
العزيز  6) القرآن  التنزيل  4/168( تفسري  ، أنوار  7/286فسري زاد املسري  ، ت 7/192، تفسري معامل 

التأويل   وأسرار  احمليط  3/238التنزيل  البحر  تفسري  السليم  19/30،  العقل  إرشاد  تفسري   ،
 . 3/292، تفسري فتح القدير 8/31

،  19/201، تفسري اللباب  3/505، تفسري مدارك التنزيل  86/ 21( تفسري اجلامع ألحكام القرآن  7)
 .6/320قان  تفسري غرائب القرآن ورغائب الفر 



 

 
159 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

   [ 6: القمر](  1) ِّ لك خك ّٰٱ

 [  ١8: العلق](  2)ِّٰذ يي ّٰٱ
احلذف   يف  وتوجيه  الرسم  علماء  به  علل  مما  اللفظي  الوصل  على  بناًء 

  والداين ،  (  4) [ 442:  ت ]   واجلهّن ،  (  3) [ 440:  ت ]   املهدوي :  ومنهم؛  مصنفاهتم
 .  (  7) [1349: ت] واملارغّن،  (  6) [ 496:  ت ]   داود   أبو و ،  (  5) [ 444:  ت ] 

 :  االختصار -2
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

فقرأ ،  [  10:  املنافقون ]   َّخصُّٱ  اختلف القرّاء يف قوله و " [  427:  ت : ] قال الثعلب 
على جواب التمّّن أو  ( 8) ابلواو ونصب النون (  وأكون: )أبو عمرو وابن حميص

 

والبيان  1) الكشف  تفسري  الوجيز11/59(  احملرر  تفسري  القرآن8/139،  اجلامع ألحكام  تفسري   ،  
7/197. 

، تفسري معامل  4/208،  تفسري الراغب  185/ 8تفسري البسيط    11/59( تفسري الكشف والبيان  2)
، تفسري  7/197القرآن، تفسري اجلامع ألحكام  6/503، تفسري احملرر الوجيز  7/192التنزيل  

 .453/ 30، التحرير والتنوير 9/514، تفسري حماسن التأويل 3/292فتح القدير 
 .86ص   ( هجاء مصاحف األمصار3)
 . 120( البديع ص 4)
 . 2/33( املقنع 5)
 . 4/990، 4/904، 2/241( خمتصر التبيني 6)
 . 296( دليل احلريان ص 7)
 صري. عمرو الب هبا أبو أ ( وهي قراءة صحيحة قر 8)

 . 2/388النشر: ، 171التيسري: 
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

كما    إمنا حذفت الواو من املصحف اختصاراً :  قال أبو عمرو،  ستفهام ابلفاءاال
 . (  1) " وأصلها الواو( كّلمن) حذفوها يف 

 ( :  2) مثال
[  72:  البقرة]  َّ زت ُّٱ  املصحف وكتب يف  "[  468:  ت: ]قال الواحدي

ألهنم قد حيذفون  ؛  االختصاربغري ألف (  الرمحن)  بغري ألف قبل الراء كما كتبوا 
 .  (  2) "لطول الكالم كما حيذفون لكثرة االستعمال

 ( :  3) مثال
يف املصحف  [  ٢٤:  الشورى]  ِّرتّٰ  وكتبت "[  542:  ت: ]قال ابن عطية

ا ذهبوا فيه  إىل غري ذلك مم[  ١١:  اإلرساء]  ِّ زب رب ّٰٱ:  حباء مرسلة كما كتبوا
 . (  4() 3) "إىل احلذف واالختصار

:  ومنهم؛  وتوجيه احلذف لالختصار مما علل به علماء الرسم يف مصنفاهتم
 . (  6) [ 496:  ت] داود  وأبو، (  5) [444: ت]  الداين

  

 

 .471-26/470( تفسري الكشف والبيان 1)
 . 3/63( تفسري البسيط 2)
 . 7/514( تفسري احملرر الوجيز 3)
، تفسري  8/656، وتفسري احملرر الوجيز  8/134( لالستزادة من األمثلة ينظر: تفسري معامل التنزيل  4)

 . 5/158احلسان ، وتفسري اجلواهر 5/290مفاتيح الغيب  
 .2/105، 398، 1/354  ( املقنع 5)
 .532- 3/531، 2/33( خمتصر التبيني 6)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  االكتفاء ابحلركة عن احلرف-3
 :  أمثلة
 ( 1) مثال

ابن   زمنني أقال  ]يب  حممد"[  399:  ت:  قوله:  قال  يف    حص ّٰ:  القراءة 

النون[  ٣٢:  انلمل]  ِّخص النون األوىل  (  تشهدونّن: )وأصله،  بكسر  فحذفت 
 .  (  1)"والكسرة تدل عليها، ألهنا آخر آية؛ وحذفت الياء،  للنصب

 ( 2) مثال
ألن  ؛  حذفت [ 64:  الكهف ]   َّىئ نئ مئ ُّٱ  وأما قوله " [  427:  ت: ]قال الثعلب 

 .  (  2) " الكسرة دلت على الياء فحذفت لثقل الياء 

 ( :  3) مثال
: تعاىل   كقوله .  وقرئ حبذف الياء اكتفاء ابلكسرة " [  538:  ت : ] قال الزخمشري 

 (  3)."[  6:  القمر] َّ لك خك حك ُّٱ
 ( :  4) مثال

البيضاوي ]قال  ميضي  [  ٤:  الفجر]  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱ"[  685:  ت:  إذا 
والتقييد بذلك ملا يف التعاقب من قوة الداللة  [  ٣٣:  املدثر]  َّ جع مظ حط مض ُّٱ:  كقوله

أو يسرى فيه من قوهلم صلى املقام وحذف  ،  على كمال القدرة ووفور النعمة

 

 . 3/300( تفسري القرآن العزيز 1)
 . 11/59( تفسري الكشف والبيان 2)
 . 3/254( تفسري الكشاف 3)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 . (  1)"الياء لالكتفاء ابلكسرة ختفيفاً 
 ( :  5) مثال

والياء  ،  جمزوم حبذف النون [  78:  هود ]  َّ مث ُّٱ  و " [  1332:  ت : ] قال القامسي 
 .  (  2) " حمذوفة اكتفاء ابلكسرة 

 ( :  6) مثال
 ُّٱ:  انفع  وقرأ هذا احلرف ورش وحده عن  " [  1393:  ت : ] قال الشنقيطي 

وصالً [  ٤٤:  احلج]  َّ خت حت جت الراء  بعد  املتكلم  الباقون  وقرأ  ،  فقط  بياء 
عن احلرف    وتوجيه احلذف لالكتفاء ابحلركة (  3) " حبذفها اكتفاء ابلكسرة عن الياء 

مصنفاهتم الرسم يف  علماء  به  علل  ، (  4) [440:  ت]  املهدوي:  ومنهم؛  مما 
 . (  6) [496: ت]  داود وأبو ، (  5) [444: ت]  والداين

  

 

 .3/530( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل  1)
 . 6/120( تفسري حماسن التأويل 2)
 . 5/708تفسري أضواء البيان ( 3)
 .84، 85( هجاء مصاحف األمصار 4)
 . 37، 2/5( املقنع 5)
 .  3/504، 2/125( خمتصر التبيني 6)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  كراهة اجتماع صورتني متفقتني يف الرسم-4
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

الواحدي ]قال  يف  [  ١١٠:  يوسف]  ِّحص مس خس ّٰٱ"[  468:  ت:  كتبت 
املثلني  بنون واحدة كراهة الجتماع  والعليا وحميا  :  كما كتبوا ،  املصحف  الدنيا 

 (  1) "كراهة الجتماع املثلني ؛  ابأللف، وحنو ذلك
 :   (2) مثال

وقال  .  ِّخب حب جبّٰ"   أيضاً [  468:  ت : ] وقال الواحدي 
وقد  ،  إمنا حذفت النون من اخلط كراهية الجتماع صورتني متفقتني :  أبو علي

 . (  2) "كرهوا ذلك يف اخلط يف غري هذا املوضع
 ( :  3) مثال

 .  (  3) " فإن الداعي إىل احلذف اجتماع املثلني " [  685:  ت : ] قال البيضاوي 
حذف النون غري كراهة اجتماع    يف   آخر توجيه   ين إىل  املفسر وذهب بعض  

:  وقوله تعاىل [  ١١٠:  يوسف ]   ِّحص مس خس ّٰٱ  يف قوله تعاىل   صورتني متفقتني يف الرسم 
وهو أن النون الثانية ختفى مع اجليم  [  88:  األنبياء ]   ِّخب حب جب ّٰٱ

تظهر على اللسان فلما خفيت حذفت من اخلط خلفاء النطق    فال ، وهي ساكنة 

 

 . 12/272( تفسري البسيط 1)
 . 15/170( تفسري البسيط 2)
 . 2/431( تفسري أنوار التنزيل 3)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

  املارغّن و ،  (  2) كم يف احمل [  444:  ت ]   إليه الداين   أشار وهذا التوجيه  ،  (  1) هبا يف اللفظ 
 .  (  3) يف دليل احلريان [  1349:  ت ] 

وتوجيه احلذف لكراهة اجتماع صورتني متفقتني يف الرسم مما علل به علماء  
(  5) [496:  ت]  داود  وأبو ،  (  4) [444:  ت]  الداين:  ومنهم؛  مصنفاهتمالرسم يف  

  . 

 

، تفسري  18/246والبيان  ، تفسري الكشف  387-  16/386،  400-13/399( تفسري الطربي  1)
 .17/133، تفسري التحرير والتنوير 3/405، تفسري السمعاين  15/170البسيط 

 . 350-349( ص 2)
 . 227( ص3)
 .2/197، 2/50، 1/452( املقنع 4)
 . 985، 954، 4/926، 150، 86، 2/67( خمتصر التبيني 5)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 توجيه الزايدة : املبحث الثاين
يزاد يف الرسم من حروف املد الثالثة األلف والياء    ما  عبارة عن:  الزايدة

 . (  1) والواو 
 :  أصول علل الزايدة

 :  اعتبار احلرف الزائد صورة للحركة-1
 :  ومن أمثلته
:  اتلوبة]  ِّ حص مس ّٰٱ  املفسرين لزايدة األلف يف قوله تعاىل توجيه  

 .  [ ٢١: انلمل] ِّ  جغ مع ّٰٱ وقوله تعاىل[ ٤7
، أبلف زائدة[  ٤7:  اتلوبة]  ِّمسّٰ:  وكتبت":  [  437:  ت: ]قال مكي

 .  [ ٢١: انلمل] ِّ  جغ مع ّٰٱ: وكذلك
 . [  68:  الصافات] ِّ حج مث ّٰٱ: وكذلك

تكتب  :  والعلة يف ذلك الفتحة كانت  الفاً أّن  العريب  فكتبت هذه  ،  قبل 
،  جعلوا للفتحة صورة فزادوا األلف اليت بعد الالم،  احلروف على ذلك األصل

 (  2)."واأللف الثانية هي صورة اهلمزة
 مع ّٰ  وكذلك ، كتب يف املصحف بزايدة ألف " [ 505: ت : ] الكرماينوقال 

األحزاب[  14:  األحزاب ]  َّ حف ُّٱ  و[  ٢١:  انلمل]  ِّجغ  صورة  ن  أل  وذلك ،  يف 
قبل اخلطوط  ألفاً   الفتحة يف  العريب كانت  واواً ،  اخلط  الضمة كانت  ،  وصورة 
الكسرة كانت هذا كتب،  ايء  وصورة   مع ّٰ  و [  ٤7:  اتلوبة ]   ِّمسّٰ  فعلى 

 

 . 229يتعلق به ص   وما ، ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية  72( مسري الطالبني ص 1)
 .*3018-4/3017( تفسري اهلداية 2)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

جعلوا  ،  وأوالت،  وكذلك أولئك ،  ألفاً   فجعلوا مكان الفتحة [  ٢١:  انلمل ]   ِّجغ 
جعلوا مكان  [  ٩٠:  انلحل]ٱٱَّمت زت رتُّ  وعلى هذا ،  مكان الضمة واواً 

 (  1)."الكسرة ايء لقرب عهدهم ابخلط األول
الزخمشري  ] وقال  قلت " [  538:  ت:  املصحف :  فإن  يف  خّط  :  كيف 

كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل اخلط  :  قلت ؟ بزايدة ألف ، [  ٤7:  اتلوبة]  ِّمسّٰ
وقد بقي من ذلك األلف أثر  ،  واخلط العريب اخرتع قريباً من نزول القرآن ،  العريب 

  ِّجغ  مع ّٰ:  وحنو ،  وفتحتها ألفاً أخرى ،  فكتبوا صورة اهلمزة ألفاً ،  الطباع يف  
 (  2) . " [ ٢١: انلمل] 

اليت علل    وهو أحد األوجه،  (  3) وقد ذكر هذا التوجيه مجاعة من املفسرين 
  يف[  899:  ت]  والتنسي،  (  4) يف كتابه احملكم  الزايدة [  444:  ت]   هبا الداين 

 . (  5) الطراز كتابه
  

 

 .1/455( غرائب التفسري وعجائب التأويل  1)
 . 2/155( تفسري الكشاف 2)
، تفسري  16/64، تفسري مفاتيح الغيب 4/327، تفسري احملرر الوجيز 10/471( تفسري البسيط 3)

التنزيل   اللباب  1/684مدارك  تفسري  تفسري  10/109،  الفرقان  ،  ورغائب  القرآن  غرائب 
 . 10/217، التحرير والتنوير 5/429، تفسري حماسن التأويل 3/478

 . 341،  340، 328، 315( ص 4)
 . 339( ص 5)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :  اعتبار احلرف الزائد للفرق-2
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

الواحدي  ] قال  الواو يف  " [  468:  ت :  لئال  [  ٥:  ابلقرة]   ِّ حج  ّٰٱوكتبت 
 .  (  1) " (  إليك )   يشتبه يف الكتابة ب  

 ( :  2) مثال
:  قالوا؛  يف املصحف بواو بعد اهلمزة  وكتب"[  775:  ت: ] قال ابن عادل

مث  ،  اليت هي حرف جر(  إىل)  وبني ،  النصب واجلريف  (  كذاأويل  )  ليفرقوا بني 
  و ،  اسم إشارة(  أولئك)  وهذا كما تقدم يف الفرق بني ،  محل ابقي الباب عليه

 . (  2)"وقد تقدم وجمروراً  جاراً ( إليك)
 ( :  3) مثال

  واو بزايدة  [  ٥:  ابلقرة]  َّّٰ ُّٱ  وكتبوا":  أيضاً [  775:  ت: ]وقال ابن عادل
  .  قبل الالم
 ( .  3)"( إليك ) للفرق بينها وبني : قيل

  الداين :  علل هبا علماء الرسم منهم   وتوجيه الزايدة للفرق هو أحد األوجه اليت 
،  (  6) [899:  ت]   والتنسي،  (  5) [496:  ت]  داود   وأبو،  (  4) [ 444:  ت ] 

 . (  7) [ القرن الثامن: ت]   واللبيب
 

 . 2/82( تفسري البسيط 1)
 . 3/230( تفسري اللباب 2)
 . 1/303( تفسري اللباب 3)
 . 315، 313-312، واحملكم ص 2/124( املقنع 4)
 . 230( أصول الضبط ص 5)
 . 343( الطراز ص 6)
 . 430( الدرة الصقيلة ص 7)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 توجيه البدل: املبحث الثالث
وذلك إببدال الواو أو الياء من  ،  جعل حرف مكان آخر  عبارة عن :  البدل

إببدال األلف من  و،  إببدال التاء من اهلاء و،  إببدال الصاد من السني و،  األلف
 . (  1) النون

 :  أصول علل البدل
 :  إبدال األلف واواً :  أوالً 
 :  مراعاة األصل والتفخيم-1
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

يف املصاحف ابلواو لتدل على    الصالةوكتبت  "[  437:  ت: ] قال مكي
فلما حتركت الواو وانفتح ما  .  وأصلها صلوة،  ألن أصل األلف الواو،  أصلها
ألفاً ،  قبلها اللفظ  اجلمع؛  قلبت يف  قوهلم يف  أن  .  ص ل واتٌ :  دليله  وقد ذكران 

وإن األلف بدل  م ْوٌه  :  إن أصل ماء:  ولذلك قلنا؛  اجلمع يرد األشياء إىل أصوهلا 
فرد  ،  أْمو اءٌ :  على ذلك قوهلم يف اجلمع  ودلَّ .  واهلمزة بدل من اهلاء،  الواومن  

 .  إىل أصله
ألن بعض العرب يفخم الالم واأللف حىت تظهر  ؛  إمنا كتبت ابلواو:  وقيل

به يعلل ما  ،  والقول األول واآلخر،  األلف كأن لفظها يشوبه شيء من الواو
 (  2)."فاعلمه، كتبوه من  الزكوة  واحليوة  وشبهه ابلواو

 

 . 31يتعلق به  ، ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما 85( مسري الطالبني 1)
 . 134-1/133( تفسري اهلداية 2)
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ( :  2) مثال
  كتب ابلواو على لغة من [ 275: البقرة ]   ِّ رث  ّٰٱ" [  538:  ت : ] قال الزخمشري 

 (  1) " بواو اجلمع   يفخم كما كتبت الصالة والزكاة وزيدت األلف بعدها تشبيهاً 
 ( :  3) مثال

والذي عندي أن الصحابة كتبوه ابلواو  "[  1393:  ت: ]قال ابن عاشور
الكلمات   أواسط  يف  الياء  عن  املنقلبة  األلفات  أصله كما كتبوا  إىل  ليشريوا 

وكأهنم أرادوا يف ابتداء األمر أن جيعلوا الرسم مشريًا إىل  ،  بياءات عليها ألفات
،  ولذلك كتبوا الزكاة ابلواو،  أصول الكلمات مث استعجلوا فلم يطرد يف رمسهم

بوا الصالة ابلواو تنبيًها على أن أصلها هو الركوع من حتريك الصلوين ال  وكت
 (  2) ". من االصطالء
 (  3) "وهم كتبوا الزكاة والراب واحلياة ابلواو إشارًة إىل األصل": وقال أيضاً 

لماء  ع  من ما علل بهمراعاة لألصل والتفخيم    أللف واواً اإبدال    وتوجيه
  واجلعربي،  (  5) [ 444:  ت]  الداين و ،  (  4) [ 440:  ت]  املهدوي :  الرسم منهم

 . (  7() 6) [ 732: ت]

 

 . 1/164( تفسري الكشاف 1)
 . 3/80( تفسري التحرير والتنوير 2)
 . 1/234( املصدر اسابق 3)
 . 55ص( هجاء املصاحف 4)
 . 2/126( املقنع 5)
 . 620( مجيلة أرابب املراصد 6)
 ( ورجح اجلعربي التعليل ابألصل على التعليل ابلتفخيم. 7)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 :  من لغة أخرىمنقولة كتابية بناء الرسم على صورة  -2
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

الثعلب أّوله:  قالوا"[  427:  ت: ]قال  وقد  ،  وقياس كتابته ابلياء لكسرة 
ألّن أهل احلجاز تعّلموا  ؛  إمّنا كتبوه كذلك:  قال الفراء.  كتبوه يف القرآن ابلواو

احلرية أهل  من  لغتهم  ،  الربو:  ولغتهم،  الكتابة  على  احلرف  صورة  فعّلموهم 
 . (  1) "فأخذوه كذلك عنهم

 ( :  2) مثال
: قيل ابلواو [  275:  البقرة ]   ِّ رث  ّٰٱ:  وقرأ العدوي " [  745:  ت : ] حيان   بو أ قال  

ألهّنْم تعّلموا اخْلّط مْن أْهل  ؛  ولذلك كتبها أْهل احْلجاز ابْلواو،  وهي لغة احْلرية
 . (  2) "احْلرية
 ( :  3) مثال

وكتب يف القرآن خبطِّ الصحابة بواو  بعدها  "[  775:  ت: ]قال ابن عادل
 .  ألفٌ 

وأهل احلرية  ،  ألنَّ أهل احلجاز تعلَّموا اخلطَّ من أهل احلرية؛  إمنا ابلواو:  وقيل
خطّاً ال  ؛  ونقلها أهل احلجاز كذلك،  فكتبوها كذلك،  ابلواو(  الرِّب وا: )يقولون

 (  3) "لفظاً 

 

 . 7/393( تفسري الكشف والبيان 1)
 . 5/54( تفسري البحر احمليط 2)
 . 4/446( تفسري اللباب 3)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

من لغة أخرى نص    ه إبدال األلف واواً بناًء على صورة كتابية منقولةوتوجي
 . (  1) يف نثر املرجان[ 1238:  ت] عليه األركايت 

 :  مراعاة الفرق-3
 :  أمثلة
 ( :  1) مثال

[  275:  البقرة]  ِّ رث ّٰٱ  كتب:  قال حممد بن يزيد"[  671:  ت: ]قال القرطب

ألنه من راب  ؛ وكان الراب أوىل منه ابلواو،  بينه وبني الزان  يف املصحف ابلواو فرقاً 
 .  (  2)"يربو

 ( :  2) مثال
كتب كذلك للفرق بني الراب  :  وقال املربد " [  1393:  ت: ] قال ابن عاشور 

بينهما من جهة املعىن إال يف    ألن سياق الكالم ال يرتك اشتباهاً ؛  وهو أبعد ،  والزان 
اء]   ِّىف يث ىث ّٰٱ:  قوله تعاىل  َ ِرسإ

 .  (  3) " [  ٣٢:  اإلإ
  وتوجيه إبدال األلف واواً مراعاة للفرق نص عليه األركايت يف نثر املرجان 

 . (  4) [ 1238: ت]
 :  إبدال األلف ايءً : اثنياً 

 :  مراعاة األصل واإلمالة-1

 

(1 )1/368 . 
 . 4/390( تفسري القرطب 2)
 . 3/80( تفسري التحرير والتنوير 3)
(4 )1/368 . 
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 ( :  1) مثال
الواحدي ]قال  تعاىل"[  468:  ت:  .  [  ٣:  آل عمران]  ِّيه ىهّٰ:  قوله 

 . (  1) "وُكِتب ت ابلياء على أصل الكلمة
 ( :  2) مثال

على أن أصل األلف أن تكتب بصورهتا "[  1393:  ت: ]قال ابن عاشور
وأما كتابتها يف صورة الياء حيث تكتب كذلك فهو إشارة إىل أصلها  ،  األصلية

 . (  2) "أو جواز إمالتها
األلف ايء مراعاة لألصل واإلمالة من ما علل به علماء الرسم  وتوجيه إبدال  

 . (  4) داود  وأبو،  (  3) الداين :  منهم 
 :  مراعاة الفواصل-2

[  1:  الضحى]  َّنثُّكتب يف املصحف  "[  1393:  ت: ]عاشور قال ابن  

الواو ألفه  أصل  أن  مع  الياء  أكثر  ؛  أبلف يف صورة  مع  املناسبة  راعوا  ألهنم 
،  املختومة أبلف يف هذه السورة فإن أكثرها منقلبة األلف عن الياءالكلمات  

  ال  وألن األلف جتري فيها اإلمالة يف اللغات اليت متيل األلف اليت من شأهنا أن
 . متال إذا وقعت مع ألف متال للمناسبة كما قال ابن مالك يف »شرح كافيته«

،  بضمتني وتشديد الواو  وسجواً ،  بفتح فسكون  سجا الليل سجواً :  ويقال
به مجيع جسده    ىإذا غط،  إذا امتد وطال مدة ظالمه مثل سجو املرء ابلغطاء

 

 . 5/20( تفسري البسيط 1)
 . 18/62( تفسري التحرير والتنوير 2)
 . 2/170( املقنع 3)
 . 2/327، 2/119، 2/112( خمتصر التبيني 4)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

املتق للوجه  الياء  صورة  يف  أبلف  املصحف  يف  ورسم  واوي  يف كتابة  وهو  دم 
 . (  1) "الضحى

يف  [  440:  ت ]   املهدوي   وتوجيه إبدال األلف ايًء مراعاة للفواصل علل به 
 . (  2) كتابه هجاء مصاحف األمصار

 : إبدال هاء التأنيث اتءً : اثلثاً 
 :  مراعاة الوصل

  ُِِّّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ّٰ  " [  1393:  ت : ] قال ابن عاشور 

 "املصاحف بتاء مفتوحة مراعاة حلالة الوصلوكتبت كلمة شجرة يف [ 43:  الدخان]
علل به علماء    وتوجيه إبدال هاء التأنيث اتًء مراعاة حلالة الوصل من ما 

 . (  4) [ 444:  ت]  والداين، (  3) [ 440: ت] املهدوي : منهم، الرسم
 :  إبدال النون ألفاً : رابعاً 

 :  مراعاة الوقف
 [  ٣٢: يوسف] ِّ  يت  ّٰٱ - 1
 ( :  1) مثال

]الزخمشريقال   ابلتشديد  [  ٣٢:  يوسف]  ِّيتّٰقرئ  " [  538:  ت: 
على حكم  ؛  والتخفيف أوىل.  والتخفيف ألفاً  املصحف  النون كتبت يف  ألّن 

 

 . 30/395( تفسري التحرير والتنوير 1)
 . 55( ص 2)
 .40( هجاء مصاحف األمصار ص 3)
 . 2/230( املقنع ص 4)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 . (  1) "وذلك ال يكون إال يف اخلفيفة، الوقف
 ( :  2) مثال

اإلجيي  الدين  معني  ] قال    ِّزث رث  يت ىت ّٰٱٱ" [  894:  ت : 
اخلفيفة يكتب يف خط املصحف ألًفا على حكم  من األذالء والنون  :  [  ٣٢:  يوسف]

 . (  2) "الوقف
 ( :  3) مثال

أبو  ] السعود   قال    ابملخففة [  ٣٢:  يوسف ]   ِّزث رث يتّٰ" [  982:  ت : 
قر   ِّزث رثّٰ وقد  السجن  يف  األذالء  ولكن    ئ أي  ابلتثقيل  الفعالن 

 . (  4() 3) "ألن النون  ُكتبت يف املصحف ألفاً على حكم الوقف؛ املشهورة  أوىل
 [  ١٥: العلق] ِّ ين ّٰٱ - 2
 ( :  1) مثال

وكتبتها يف املصحف ابأللف  [  ١٥:  العلق]  ِّينّٰٱ" [  538:  ت : ] قال الزخمشري 
 .  (  5) " على حكم الوقف 

 ( :  2) مثال
]قال البيضاوي  وكتابته يف  .  [  ١٥:  العلق]  ِّ جه ين ّٰٱ" [  685:  ت: 

 

 . 2/255( تفسري الكشاف 1)
 . 2/222تفسري جامع البيان ( 2)
 .4/273( تفسري إرشاد العقل السليم 3)
 . 3/32( للمزيد من األمثلة ينظر: تفسري فتح القدير للشوكاين  4)
 . 4/224( تفسري الكشاف 5)
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .  (  1) " املصحف ابأللف على حكم الوقف 
 ( :  3) مثال

لنأخذن بناصيته  [  ١٥: العلق] ِّ جه ين ّٰٱٱ"[ 710:  ت: ]قال النسفي
الش على  القبض  والسفع  النار  إىل  هبا  وكتبها يف    يءولنسجنه  بشدة  وجذبه 

 .  (  3() 2) "املصحف ابأللف على حكم الوقف
 . (  4) فاً مراعاًة للوقف علل به الداين يف املقنعوتوجيه إبدال النون أل

 : إبدال السني صاداً : خامساً 
 :  ستعالء واإلطباق ليخف اللفظمراعاة اال-1

:  والصاد،  السني األصل[  6:  الفاحتة]   َّمي ُّٱٱ"[  440:  ت: ]قال املهدوي
 (  5) "فيخف اللفظ، لتتفق الصاد والطاء يف االستعالء واإلطباق؛ بدل منها

 مراعاة لالستعالء واإلطباق ليخف اللفظ ( الصراط) وتوجيه البدل يف
:  ت]   واللبيب ،  (  6) [643:  ت]  السخاوي :  منهم،  الرسممما علل به علماء  

 . (  7) [ القرن الثامن
 

 .3/552( تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل  1)
 . 3/664( تفسري مدارك التنزيل وحقائق التأويل 2)
، تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان  4/726لة: تفسري التسهيل لعلوم التنزيل  ( للمزيد من األمث3)

، تفسري  9/180، تفسري إرشاد العقل السليم  4/512، تفسري جامع البيان لإلجيي  6/533
 . 30/450التحرير والتنوير 

(4 )2/73 . 
 . 1/133( تفسري التحصيل 5)
 . 89( الوسيلة ص 6)
 . 228-227 ( الدرة الصقيلة7)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 :  وهي لغة قريشمراعاة األفصح -2
 ( :  1) مثال

وفصاحهنَّ إخالص الصاد وهي لغة قريش  "[  538:  ت: ]قال الزخمشري
 .  (  1) "وهي الثابتة يف اإلمام

 ( :  2) مثال
صاداً هي الفصحى وهي لغة    وإبدال سينه"[  745:  ت: ] حيان  قال أبو 

 . (  2) "قريش
 ( :  3) مثال

عاشور ابن  ]قال  قيل"[  1393:  ت:  املصحف  :  فإن  يف  كيف كتبت 
إن الصحابة كتبوها ابلصاد تنبيًها :  قلت؟  ابلصاد وقرأها بعض القراء ابلسني 

 . (  3) "ألهنم يكتبون بلغة قريش؛ على األفصح فيها
  عليه األركايت   عاة لألفصح وهي لغة قريش نصَّ ا مر (  الصراط )   وتوجيه البدل يف 

 .  (  4) يف نثر املرجان [  1238:  ت ] 

 

 . 1/11( تفسري الكشاف 1)
 . 1/77( تفسري البحر احمليط 2)
 . 1/190( تفسري التحرير والتنوير 3)
(4 )1/98 . 
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 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 الفصل والوصل توجيه : املبحث الرابع
الكلمة عما بعدها:  الفصل والوصل  ،  وهو األصل،  رمساً   عبارة عن قطع 

 . (  1) ويعرب عنهما ابملقطوع واملوصول ، مقابل له
 : أصول علل الفصل والوصل

 : األصل يف الفصلمراعاة  -1
 ( :  1) مثال

أن تكتب [  3:  البقرة ]  َّ مه ُّٱ:  يف قوله(  ما)  وأصل"[  437:  ت: ]مكي قال  
، متصلة مبا قبلها من اجلار يف اخلط(  ما)  وقد وقعت.  هنا مبعىن الذيأل؛  منفصلة

 . (  2) "وأصلها االنفصال، وهي مبعىن الذي
 ( 2) مثال

م ْوُصولة   (  نِِعّما)  و (  بِْئس ما)  كتبتوقد  ":  أيضاً [  437:  ت: ] وقال مكي
 .  (  3) "مما قبلها يف اخلط( ما) وأصلها أن تفصل 

 ( 3) مثال
عاشور  ابن  ] قال  االنفصال " [  1393:  ت :  اهلجاء كلها  ،  وأصل حروف 

 . (  4) "وكذلك هي يف اخلطوط القدمية للعرب وغريهم
 : بناء الوصل على اللفظ مما فيه إدغام - 2

 

 . 90( مسري الطالبني ص 1)
 . 1/135( تفسري اهلداية 2)
 . 1/136( املصدر السابق 3)
 . 18/329( تفسري التحرير والتنوير 4)
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 أصول املفسرين يف توجيه رسم املصحف
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 ( 1) مثال
السواد موصولة(  نأمّ )  وقد وقعت" [  437:  ت: ]قال مكي وكان  ،  يف 

 . (  1)"ولكن كتبت على لفظ اإلدغام ، حقها أن تكون مفصولة
 ( :  2) مثال

ولكنها  ،  مفصولة(  إن ما)  واألصل يف اللفظ"[  597:  ت: ]قال ابن اجلوزي
 . (  2)"وكتبت على اإلدغام ، مدغمة

 ( :  3) مثال
ابن عاشور (  ما)  الشرطية و(  إن)  وإما مركبة من"[  1393:  ت: ]قال 

، (  ما)  وحقها أن تكتب بنون بعد اهلمزة وبعدها،  الزائدة املهيئة لنون التوكيد
ولكنهم راعوا حالة النطق هبا مدغمًة فرمسوها كذلك يف املصاحف وتبعها رسم  

 ( .  3) "الناس غالًبا
 :  ليس فيه إدغام  يف الوصل مما والختصار  مراعاة كثرة االستعمال  - 3
 ( :  1) مثال

  وأصل ( ،  يؤم ِئذ  )  و (  حينِئذ  )  وكذلك وصلت "[  437:  ت: ]قال مكي
قبلها(  إذا) مما  االستعمال،  االنفصال  لكثرة  وصلت  واالختصار    لكن 

 .  (  4) "واإلجياز

 

 . 8/5456( تفسري اهلداية 1)
 . 1/71زاد املسري ( تفسري 2)
 . 15/68( تفسري التحرير والتنوير 3)
 . 1/136( تفسري اهلداية 4)
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 ( :  2) مثال
كما  ،  متصلة لكثرة االستعمال(  ويكأن)  كتبت " [  437:  ت: ]وقال مكي

 . (  1) " كتبوا اي ابن أم متصلة
 ( :  3) مثال

وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب ال  "[  671:  ت: ]قال القرطب
ألهنا ملا كثر استعماهلا  ؛  وإمنا كتبت متصلة.  ألن وي ليست مما يضاف؛  امساً 

 . (  2) "جعلت مع ما بعدها كشيء واحد
بناًء على اللفظ أو  وتوجيه الفصل بناًء على األصل وكذلك توجيه الوصل 

 :  منهم، مما علل به علماء الرسم واالختصار ماللكثرة االستع   مراعاةً 
:  ت]  والداين ،  (  4) [442:  ت]   واجلهّن،  (  3) [ 440:  ت]  املهدوي 

444] (5  )  . 

 

 . 8/5583( تفسري اهلداية 1)
 .327/ 16( تفسري اجلامع ألحكام القرآن 2)
 . 49( هجاء املصاحف 3)
 . 86( البديع 4)
 . 2/201( املقنع 5)
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 اخلامتة
بيان   البحث  املصحفبعون هللا وتوفيقه مت يف هذا  ،  مفهوم توجيه رسم 

 .  ومنهجهم مث أصوهلم يف توجيه رسم املصحف، ناية املفسرين بهوبيان ع
 :  من أمهها، وقد انتهى هذا البحث إىل عدد  من النتائج

 .  بدأت عناية املفسرين بتوجيه رسم املصحف منذ وقت مبكر -1
أتت أقوال املفسرين يف توجيه رسم املصحف على أبواب الرسم من احلذف   -2

 .  والزايدة والبدل والفصل والوصل
املصح -3 رسم  الرسمتوجيه  علوم  من  العلماء    ف  هبا  اعتىن  اليت  األصيلة 

 .  نو املتقدم
يف توجيه الرسم على علل وأصول لغوية تتعلق ابلنطق    مجهور املفسرين   عتمدي -4

 .  وتقاليد الكتابة
من أهم املصادر اليت يعتمد عليها مجهور املفسرين يف توجيه رسم املصحف   -5

 . النقل عن أئمة اللغة املتقدمني 
رسم املصحف على مذهب مجهور املفسرين ال عالقة له مبعىن اآلية  توجيه   -6

 .  وسياقها
ألصول والعلل اليت يعتمد عليها مجهور املفسرين يف توجيه رسم املصحف  ا -7

 .  خترج يف جمملها عن األصول والعلل اليت يعتمد عليها علماء الرسم  ال
اآلية وسياقها  املذهب الذي يعتمد على فكرة الربط بني توجيه الرسم ومعىن   -8

خمالف ملذهب مجهور املفسرين من   وهو،  رين إال متأخراً مل ينشأ عند املفس
 .  املتقدمني واملتأخرين
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البقاعي  يُ ع دُّ  -9 من أوائل املفسرين الذين  [  885:  ت]  اإلمام برهان الدين 
سامهوا يف نشر وانتشار املذهب الذي يعتمد على فكرة الربط بني توجيه  

نظم الدرر    وذلك من خالل كتابه"عند املفسرين  الرسم ومعىن اآلية وسياقها  
 .  يف تناسب اآلايت والسور

 .  واحلمد هلل رب العاملني وصلى على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي 

 املصادر واملراجع  ثبت
مركز الدراسات  ،  حممادي اخلياطي .  د ،  أبو احلسن احلرايل املراكشي آاثره ومنهجه يف التفسري - 1

 .  ه  1432ط األوىل  ،  القرآنية الرابطة احملمدية للعلماء 
  و أب :  حتقيق ،  رضوان بن حممد املخلاليت ،  الكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني إرشاد القراء  - 2

 .  ه  1428ط األوىل  ،  مصر ،  مكتبة اإلمام البخاري ،  اخلري عمر املراطي 
جممع  ،  أمحد شرشال .  حتقيق د ،  سليمان بن جناح ،  ختصار أصول الضبط وكيفيته على جهة اال - 3

 .  ه  1427،  نة املدي ،  امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
 .  بريوت ،  عامل الكتب ،  حممد األمني الشنقيطي ،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن - 4
ط  ،  ع ّمان ،  الفتح   دار ،  أكرم املوصلي .  د ،  اإلمام برهان الدين البقاعي ومنهجه يف التفسري - 5

 .  ه  1435،  األوىل 
حممد أبو الفضل  : حتقيق ،  مجال الدين علي بن يوسف القفطي ، نباه الرواة على أنباه النحاة إ - 6

 .  ه  1406ط األوىل  ،  القاهرة ،  دار الفكر العريب ،  إبراهيم 
،  هللا بن عمر البيضاوي   انصر الدين عبد ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل املسمى تفسري البيضاوي - 7

ط األوىل  ،  بريوت ،  ان دار الرشيد ومؤسسة اإلمي ،  د حممود األطرش ،  حممد حاّلق :  حتقيق 
 .  ه  1421

دار الرسالة  ،  ماهر حبوش وزمالؤه :  حتقيق ،  أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي ،  البحر احمليط - 8
 .  ه  1436ط األوىل  ،  دمشق ،  العاملية 

حتقيق  ،  حممد بن يوسف اجلهّن ،  رسم يف مصحف عثمان رضي هللا عنه   البديع يف معرفة ما - 9
 .  ه  1438ط األوىل  ،  دمشق ،  الغواثين للدراسات القرآنية دار  ،  غامن احلمد .  د 

حممد أبو الفضل  :  حتقيق ،  هللا الزركشي   بدر الدين حممد بن عبد ،  الربهان يف علوم القرآن - 10
 .  ه  1408،  بريوت ،  دار اجليل ،  إبراهيم 

دار  ،  حمب الدين حممد مرتضى احلسيّن الواسطي الزبيدي ،  اتج العروس من جواهر القاموس - 11
 .  الفكر 

[  440:  ت ]   أمحد بن عمار املهدوي ،  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل - 12
املتحدة :  حتقيق ،   الكمال  اإلسالمية ،  دار  والشؤون  األوقاف  األوىل  ،  قطر ،  وزارة  ط 

 .  ه  1435
،  اخلياطي السالم    حممادي بن عبد :  حتقيق ،  تراث أيب احلسن احلرايل املراكشي يف التفسري - 13

 .  ه  1418ط األوىل  ،  الدار البيضاء ،  مطبعة النجاح اجلديدة 
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دار طيبة  ، حتقيق علي الصاحلي ، حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي ، التسهيل لعلوم التنزيل - 14
 .  ه  1439ط األوىل  ،  مكة املكرمة ،  اخلضراء 

أبو السعود حممد بن  ،  تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي - 15
 .  ه  1414ط الرابعة ،  بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  حممد العمادي 

جامعة اإلمام  ،  حتقيق رسائل جامعية ،  أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ،  التفسري البسيط - 16
 .  ه  1430،  عمادة البحث العلمي ،  حممد بن سعود اإلسالمية 

 .  الدار التونسية للنشر ،  حممد الطاهر ابن عاشور ،  تفسري التحرير والتنوير - 17
األصفهاين - 18 الرغب  األصفهاين ،  تفسري  القاسم  أبو  حممد  بن  حممد  .  د :  حتقيق ،  احلسني 

ط  ،  دار الوطن الرايض ،  عادل الشدي . ود ،  ه  1420كلية اآلداب جامعة طنطا ،  بسيوين 
ط األوىل  ، جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين  ،  هند سردار . ود ، ه  1424األوىل 
 .  ه  1422

ضبط وتصحيح حممد  ،  حممد مجال الدين القامسي ،  تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل - 19
 .  ه  1418ط األوىل  ،  بريوت ،  دار الكتب العلمية ،  ابسل عيون السود 

،  املصرية العامة للكتاب اهليئة  ،  حممد رشيد بن علي رضا ( ،  تفسري املنار )   تفسري القرآن احلكيم - 20
 .  م 1990

حسني بن عكاشة و حممد  :  حتقيق ، هللا بن أيب زمنني  حممد بن عبد ،  تفسري القرآن العزيز - 21
 .  ه  1423ط األوىل  ،  الفاروق احلديثة ،  الكنز 

،  ايسر إبراهيم وغنيم بن عباس :  حتقيق ،  أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين ،  تفسري القرآن - 22
 .  ه  1418ط األوىل ،  الرايض ،  الوطن دار  

ط  ،  بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  فخر الدين الرازي ( ،  تفسري الرازي )   التفسري الكبري - 23
 .  1420،  الثالثة 

دار الكتب  ،  تصحيح أوتويرتزل ،  أبو عمر عثمان بن سعيد الداين ،  التيسري يف القراءات السبع - 24
 .  ه  1416ط األوىل  ،  بريوت ،  العلمية 

.  د :  حتقيق ،  حممد بن جرير الطربي ( ،  تفسري الطربي )   جامع البيان عن أتويل آي القرآن - 25
 .  ه  1422ط األوىل ،  مركز البحوث والدراسات بدار هجر ،  هللا الرتكي   عبد 

  دار ،  الرمحن اإلجيي الشافعي   حممد بن عبد ( ،  تفسري اإلجيي )   جامع البيان يف تفسري القرآن - 26
 .  ه  1424ط األوىل ،  بريوت ،  الكتب العلمية 

هللا حممد بن أمحد    أبو عبد ،  اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه السنة وآي الفرقان - 27
 .  ه  1427ط األوىل  ،  بريوت ،  مؤسسة الرسالة ،  هللا الرتكي   عبد .  د :  حتقيق ،  القرطب 
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،  إبراهيم عمر اجلعربي برهان الدين  ،  مجيلة أرابب املراصد يف شرح عقلية أتراب القصائد - 28
جامعة  ،  اللطيف مجيل للقراءات   كرسي الشيخ يوسف عبد ،  حممد إلياس أنور .  د :  حتقيق 
 .  ه  1438ط األوىل  ،  طيبة 

:  حتقيق ، الرمحن بن حممد الثعالب  عبد ( ، تفسري الثعالب )  اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن - 29
 .  ه  1418ط األوىل  ،  بريوت ،  لعريب دار إحياء الرتاث ا ،  املوجود   حممد معوض وعادل عبد 

شهاب الدين  ،  حاشية الشهاب املسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي - 30
 .  بريوت ،  دار صادر ،  أمحد بن حممد اخلفاجي 

وزارة  ،  العلي زعبول   عبد .  د ،  الغّن اللبيب   أبو بكر عبد ،  الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة - 31
 .  ه  1432ط األوىل  ،  قطر ،  األوقاف والشؤون اإلسالمية 

.  د :  حتقيق ،  إبراهيم املارغّن التونسي ،  دليل احلريان على مورد الظمآن يف فّن الرسم والضبط - 32
 .  ه  1437ط الثانية  ،  الرابط ،  دار األمان ،  السالم البكاري   عبد 

جملة العلوم الشرعية  ،  غامن احلمد .  د ،  رسم املصحف بني التعليل اللغوي والتوجيه الداليل - 33
 .  ه  1437،  العدد األول ،  العزيز   واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد 

،  املكتب اإلسالمي ،  الرمحن بن علي اجلوزي   مجال الدين عبد ،  زاد املسري يف علم التفسري - 34
 .  ه  1407ط الرابعة  ،  دمشق ،  بريوت 

اخلطيب    تفسري )   معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري السراج املنري يف اإلعانة على  - 35
،  القاهرة ( ،  املريية )   مطبعة بوالق ،  مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيّن ( ،  الشربيّن 
 .  ه  1285

،  قراءة وتنقيح حممد علي احلسيّن ،  علي الضباع ،  مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني - 36
 .  ط األوىل ،  د أمحد حنفي الطبع والنشر عبداحلمي 

،  دار الكتب العلمية ،  رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي ،  شرح شافية ابن احلاجب - 37
 .  بريوت 

العربية - 38 اللغة وصحاح  العلم  ،  أمحد عطار :  حتقيق ،  إمساعيل اجلوهري ،  الصحاح اتج  دار 
 .  م 1990ط الرابعة  ،  بريوت ،  للماليني 

جممع  ،  أمحد شرشال .  د :  حتقيق ،  هللا التّنسي   حممد بن عبد ،  اخلراز الطراز يف شرح ضبط  - 39
 .  ه  1420ط األوىل  ،  املدينة املنورة ،  امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

هند  :  حتقيق ،  أبو العباس أمحد بن البناء املراكشي ،  عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل - 40
 .  م 1990ط األوىل  ،  بريوت ،  دار الغرب اإلسالمي ،  شلب 

التأويل - 41 التفسري وعجائب  العجلي .  د :  حتقيق ،  حممود بن محزة الكرماين ،  غرائب  ،  مشران 
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 .  ه  1408ط األوىل  ،  بريوت ،  مؤسسة علوم القرآن 
الفرقان - 42 ورغائب  القرآن  النيس )   غرائب  ،  بوري ا تفسري  حممد  (  بن  احلسن  الدين  نظام 

 .  ه  1416،  بريوت ،  العلمية دار الكتب  ،  زراي عمريات :  حتقيق ،  بوري ا النيس 
:  حتقيق ،  حممد بن علي الشوكاين ،  فتح القدير اجلامع بني فّن الرواية والدراية من علم التفسري - 43

 .  ه  1418،  ط الثانية ،  املنصورة ،  دار الوفاء ،  الرمحن عمرية   عبد .  د 
حتقيق الرتاث يف  مكتب  :  حتقيق ،  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ،  القاموس احمليط - 44

 .  ه  1407ط الثانية  ،  مؤسسة الرسالة ،  مؤسسة الرسالة 
التأويل - 45 التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  جارهللا حممود بن عمر  ،  الكشاف عن حقائق 

 .  بريوت ،  دار املعرفة ،  الرايض ،  مكتبة املعارف ،  الزخمشري 
دار إحياء  ،  هللا حاجي خليفة   مصطفى بن عبد ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - 46

 .  بريوت ،  الرتاث العريب 
جمموعة من  :  حتقيق ،  أبو إسحاق أمحد بن حممد الثعلب ،  الكشف والبيان عن تفسري القرآن - 47

 .  ه  1436ط األوىل  ،  جدة ،  دار التفسري ،  الباحثني جبامعة أم القرى 
:  حتقيق ،  علي بن عادل   سراج الدين عمر بن ( ،  تفسري ابن عادل )   اللباب يف علوم الكتاب - 48

 .  ه  1419،  ط األوىل ،  دار الكتب العلمية بريوت ،  عادل معوض 
،  هللا علي الكبري وزمالؤه   عبد :  حتقيق ،  مجال الدين أبو الفضل حممد بن منظور ،  لسان العرب - 49

 .  دار املعارف 
الرحالة الفاروق  :  حتقيق ،  احلق بن عطية األندلسي   عبد ( ،  تفسري ابن عطية )   احملرر الوجيز - 50

 .  ه  1428ط الثانية  ،  قطر ،  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،  وزمالؤه 
،  غامن احلمد .  د :  حتقيق ،  أبو عمر عثمان بن سعيد الداين ،  احملكم يف علم نقط املصاحف - 51

 .  ه  1438ط األوىل  ،  بريوت - دمشق ،  دار الغواثين 
جممع  ، أمحد شرشال .  د : حتقيق ، سليمان بن جناح أبو داود ،  خمتصر التبيني هلجاء التنزيل - 52

 .  ه  1421،  امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
يوسف  :  حتقيق ،  هللا بن أمحد النسفي   عبد ( ،  تفسري النسفي )   ويل أ مدارك التنزيل وحقائق الت - 53
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 ( من المعاد ـه 595ت  )موقف ابن رشد الحفيد 

 

 أحالم بنت صالح بن عبد هللا الضبيعي .د

 أصول الدين  كلية –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   ç 1442 / 7 / 11تاريخ قبول البحث:   ç 1442  /5  /19تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

وأنه يعيد    ، على كل شيء قدير  ´  يعتقد مجاهري املسلمني من أهل السنة وغريهم أن هللا
  ، وقد خالف الفالسفة يف هذا املعتقد  . األرواح يوم القيامة إىل األجساد اليت كانت فيها يف الدنيا

إىل أجساد أخرى  ه( الذي يعتقد أن األرواح تعود  595)ومنهم ابن رشد احلفيد املتوىف عام  
واملعاد عنده للروح ال للجسد وأن هللا سيخلق أجساًدا    . غري األجساد اليت كانت فيها يف الدنيا

حتل   القيامة  يوم  األرواح  أخرى  هذه  مستحيل  ، فيها  أمر  اإلعادة  أن  ذلك  يف  وله    ، وحجته 
نه وبني ابن سينا  مع بيان الفرق بي  . تفصيالت يف ذلك جتدها أيها القارئ الكرمي يف ثنااي البحث

وإيراد بعض ردود شيخ اإلسالم ابن تيمة على الفالسفة عامة يف قوهلم    ، يف معتقده يف املعاد
وقول ابن رشد هذا خمالف ملا ورد يف الكتاب والسنة من إثبات قدرة هللا اليت ال    ،بقدم العال 

يف األرض وال يف    فرب العاملني ال يؤوده شيء  ،وأن اإلعادة أهون عليه سبحانه   ،حيدها شيء
 . السماء فهو على كل شيء قدير

 
 .معاد األبدان ،وحدة النفس ،قدم العال ،املعاد ،ابن رشد الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

Most Muslims, Sunnis and others; believe that Allah is capable of 

everything. Also, they believe that on Judgment Day, souls will return to 

bodies. Philosophers have disagreed with that, including Ibn Rushed the 

Grandson. He believed that souls would belong to other bodies; because 

Life after Death is the soul's return only, as he believes. He also argues that 

returning is impossible; His belief is contrary to what is stated in the Qur'an 

and Sunnah. They all prove that the power of Allah is not limited by 

anything and that returning is easy for Him. He feels no fatigue in the earth 

nor haven, and He is The Capable of everything.  

  

key words: Ibn Rushd (Averroes), Hereafter, Eternal Creature, Unity of 

the Intellect, Bodily Resurrection. 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : املقدمة
ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  إن احلمد هلل حنمد 

وأشهد    ،له ومن يضلل فال هادي له  من يهده هللا فال مضل    ،سيئات أعمالنا
عبده ورسوله صلى هللا    أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً 

  . إىل يوم الدين كثرياً   سلم تسليماً و وعلى آله وصحبه عليه 
 . [102]آل عمران: {ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه}
 ين ىن من خن حن جن يم  ىم  مم خم حم جم يل ىل  مل خل}

 . [1]النساء:{ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي  يه ىه جهمه
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي}

 . [71- 70]األحزاب: {مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ختمت
   :أما بعد

ما جاء يف  كواإلميان هبا    ،أركان اإلميان الستة  أصول الدين  فإن من أعظم 
العزيز الصحابة    ،-‘ -وسنة رسوله    ، كتاب هللا  أمجع عليه  - الكرام  وما 

من غري حتريف وال أتويل ابطل    ،إبحسان إىل يوم الدين  هلموالتابعون    ،-٪
اليت حجبها  وال إقحام للعقول القاصرة يف أمور الغيب  ، ملسو هيلع هللا ىلص لكالم هللا ورسوله

 .كما أخربهم  هللا عن عباده وأمرهم ابإلميان اجململ واملفصل هبا
مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  وهذه األركان الستة هي اإلميان ابهلل و 

  ،اإلميان ابليوم اآلخر  من أمور   اً أمر يف هذا البحث    ناول وسأت  ،شرهخريه و والقدر  
 . وهو املعاد األخروي
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

ابن  األتباع  وكان من هؤالء    ، يف املعاد  وأتباعهم  د تعددت أقوال الفرق وق
لالعتقاد الصحيح  اعتقاد يف املعاد خمالف  قد كان له  ف  ،رشد احلفيد الفيلسوف

موقف ابن رشد  )جعلت عنوان هذا البحث  ف  ،الذي جاء يف الكتاب والسنة
   .احلفيد من املعاد(

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
فيجب    ،ميان ابليوم اآلخر وما فيه هو إميان ابهلل وبباقي أركان اإلميانإن اإل  (1

 .أال يفرق املرء املسلم بني هذه األركان
ومنها    ،يل كل ركن من األركان الستةأن يؤمن بتفاص  جيب على املسلم أيضاً  (2

كما    وحساب وجزاء جبنة أو انر وغري ذلك اليوم اآلخر مبا فيه من بعث  
 . أخربان هبا الشارع احلكيم

حجبها هللا سبحانه عن  يف األمور الغيبية اليت  وخوض العقل  ترك إعمال   (3
 .املعاد الروحاين واجلسماين معاً كيفية ومن ذلك   ،عباده وأخربهم هبا

الفالسفة  وجود بعض   (4 املعاد    املنتسبني لإلسالمالشخصيات من  أنكرت 
  ومنهم أبو الوليد ابن رشد احلفيد   ،طاجلسماين وقالت ابملعاد الروحاين فق

   .والذي سأعرض موقفه ابلتفصيل يف هذه الدراسة هـ( 595)
 أهداف البحث:

 . بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف املعاد (1
 . أبيب الوليد ابن رشد احلفيدبيان نبذة تعريفية  (2
 . والرد عليه ،بيان عقيدة أيب الوليد ابن رشد احلفيد يف املعاد (3
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ابقة:الس الدراسات
عنوان مطابق  على  ل أقف  الشبكة العنكبوتية  يف  كتبات  املبعد البحث يف 

اليت تناولت فلسفة  البحوث  و   الكتب   ولكن وجدت بعض   ، عنوان هذا البحثل
بينهم ابن  ومن  أو تناولت آراء الفالسفة يف اإلسالم    ،ابن رشد احلفيد عامة

  ،ومن بينهم ابن رشد  عامة سالم  أو تناولت املعاد عند الفالسفة يف اإل  ،رشد
 البحوث: و  الكتب ومن هذه 

للدكتور: إايد    املعاد عند الفالسفة املسلمني من الكندي إىل ابن رشد() -1
- سورية  ،من مطبوعات دار صفحات للدراسات والنشر  ، كرمي الصالحي

ة حتليلية نقدية  نالكتاب عبارة عن مقار   ، م2012  ،الطبعة األوىل  ،دمشق
أهنم ليسوا على منهج واحد يف  و   ، اإلسالم يف املعادملواقف الفالسفة يف  

 . ذلك
مظاهره) -2 التهافت:  ابن رشد يف كتابه هتافت   أسبابه(   ، آاثره  ، هتافت 

عالل خالد كبري  الدكتور:  احلكمة  ،لألستاذ  دار كنوز    ، اجلزائر  ،طبعته 
األوىل تكشف  فيه  الكتاب    ،م2011- ه1432  ،الطبعة  نقدية  قراءة 

 . ومغالطات وتناقضات ابن رشد يف كتابه هتافت التهافتأخطاء 
طبعة الدار    ،للدكتور: عبد الباسط الناشي  رفع الرشد عن ابن رشد() -3

كتاب ينتقد فيه مؤلفه    ، م2012  ،الطبعة األوىل  ،تونس  ،التونسية للكتاب
ابن رشد احلفيد يف دفاعه عن آراء الفالسفة اليوانن وعلى رأسهم أستاذه  

الغزايل يف  )وينتقد ردوده يف كتابه    ،األول أرسطو التهافت( على  هتافت 
 .هتافت الفالسفة()كتابه 
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

جامي    ملؤلفه الشيخ: حممد أمان بن علي  العقل والنقل عند ابن رشد(  ) -4
السنة احلادية    ،حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ،علي  

األول  ،عشرة رمضان    ،العدد  فيه   ، م1978- ه1398غرة  حتدث  وقد 
يف  وتعرض  ،ور العقيدةمالعقل ابلنقل عند ابن رشد يف أ عالقة الشيخ عن 

 .أثناء ذلك ملسألة املعاد ورأي ابن رشد فيها والرد عليه إبجياز
منه) -5 اإلسالم  وموقف  الفالسفة  عند  قسم  البعث  يف  دكتوراه  رسالة   )

  ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –كلية أصول الدين    –العقيدة  
 . أشار فيها ملوقف ابن رشد من املعاد ،الكرمي احلميدي للدكتور: عبد

حبث موجود يف الشبكة    ،حملمد حيىي  الفالسفة وتعدد أطروحات املعاد() -6
 .طبعةوبدون  ،بصيغة الووردصفحات تسع  من العنكبوتية 

  (1) .هلشام ابلرايس موقف ابن رشد من مسألة البعث() -7
  للدكتورة:اإلسالميني وموقف اإلسالم منهم(  عند الفالسفة  البعث  ) -8

 . 43العدد  ،حلوان  –جملة كلية اآلداب   ،أمساء حسن أبو عوف
عند  ) -9 البعث  مدونة    الفالسفة(عقيدة  يف  زيف  مقال  حقيقة  كشف 

 ( 2) .ول أمتكن من معرفة اسم صاحب املقال أو صاحب املدونة ،التصوف

 
وهو مقال موجود على موقع الفكر وهو جامعة هتتم ابلقضااي احلضارية واملسائل الفلسفية وطرح    (1)  

 الدراسات الفكرية والعقدية  
https://alfikhir.blogspot.com/2015/04/blog-

post_12.html?showComment=1585902596654#c226361875573
5742354 

(2) http://kahfetsaofe.blogspot.com/2015/08/blog-post_34.html 

https://alfikhir.blogspot.com/2015/04/blog-post_12.html?showComment=1585902596654#c2263618755735742354
https://alfikhir.blogspot.com/2015/04/blog-post_12.html?showComment=1585902596654#c2263618755735742354
https://alfikhir.blogspot.com/2015/04/blog-post_12.html?showComment=1585902596654#c2263618755735742354
http://kahfetsaofe.blogspot.com/2015/08/blog-post_34.html
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

   خطة البحث:
 .وفهارس  ،وخامتة ،ومبحثني  ،ومتهيد  ،البحث من: مقدمة يتكون

 ،وأسباب اختياره  ،وأمهية املوضوع  ،املقدمة: وتشتمل على خطبة احلاجة
 . ومنهج البحث ،وخطة البحث ،وأهدافه

 . يف املعاد سلمني عقيدة املالتمهيد: 
 :طلبانوفيه م  ،عن ابن رشد احلفيد  موجزةنبذة املبحث األول: 

 .املطلب األول: التعريف اببن رشد
 .املطلب الثاين: حمنة ابن رشد 

الثاين:   املعاداملبحث  احلفيد يف  ابن رشد   ستةوفيه    ،والرد عليه  ،عقيدة 
 مطالب: 

 .وحدة النوع()وحدة النفس   املطلب األول:
 .املطلب الثاين: أزلية األنواع وحدوث األفراد األرضية

 .لث: التشكيك بعقيدة حشر األجساداملطلب الثا
 .األرواح تعود إىل أجساد أخرىاملطلب الرابع: 

 .قول ابن سينا يف املعاد وقول ابن رشد  الفرق بني املطلب اخلامس: 
يف رده على    -¬- من أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية  املطلب السادس:  

 .يف املعاد عامة مذهب الفالسفة
 .ويليها قائمة مصادر البحث ومراجعه ،اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 منهج البحث:  
وستكون إجراءات البحث    ، التحليلي سلكت يف حبثي هذا املنهج االستقرائي  

 كالتايل: 
 . يف املت   واسم السورة   عزو اآلايت إىل مواضعها من السور مع ذكر رقم اآلية  (1
فإن وجدت    ، فبدأت بصحيح البخاري   ، قمت بتخريج األحاديث من مصادرها  (2

ل أجده يف الصحيحني انتقلت  ن  فإ   ، فيه احلديث وإال انتقلت إىل صحيح مسلم 
اجلامع  ) سنن الرتمذي    ، الستة على الرتتيب: سنن أيب داود   إىل ابقي الكتب 

  ، أما إذا كان يف السنن الكربى له بينت ذلك   ، اجملتىب( ) سنن النسائي  ، الكبري( 
  ، ل أجده يف هذه األربعة انتقلت إىل مسند اإلمام أمحد ن  فإ   ، مث سنن ابن ماجه 

مث ابقي كتب    ، وقد اعتمدت على النسخة احملققة لنقل احلكم على األحاديث 
 . مع احلرص على بيان درجة احلديث من الصحة أو الضعف   ، السنة 

فإين أذكر اسم الكتاب والباب ورقم احلديث    ، عند اإلحالة يف ختريج احلديث  (3
الستة  الكتب  يف  إذا كان  والصفحة  ا   ، واجلزء  رقم  أذكر  فإين  غريها  جلزء  أم 

 . والصفحة فقط 
الصفحة  (4 أسفل  احلاشية  واملراجع يف  املصادر  إىل  اسم    ، اإلحالة  بذكر  وذلك 

أما    ، ورقم اجلزء إن وجد/ ورقم الصفحة   ، واسم املؤلف خمتصراً  ، الكتاب خمتصراً 
 . ابقي معلومات الكتاب فستذكر كاملة يف فهرس املصادر واملراجع آخر البحث 

فقد    ن ي أما املشهور   - مع أن الشهرة أمر نسب - ن  التعريف ابألعالم غري املشهوري  (5
   . يف املت   اكتفيت بذكر سنة وفاهتم 

 . ضبط ما يشكل وشرح الكلمات  (6
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 :يف املعاد  سلمني عقيدة امل : تمهيدال
 املعاد لغة:  

 .واترة ابلبعث  ،فيطلق اترة ابحلشر  ،أييت املعاد أبلفاظ مرتادفة
 يل  ىل مل خل }ومنه قوله تعاىل:    ،وهو املبعث  ،د  و  من ع  املعاد لغة:  و 

 ،لباعثك  هذه اآلية أي:  وأكثر التفسري يف  ،[85]القصص: {ممىم خم حم جم
 (1) .زجاجاملعاد أي اذكر مبعثك يف اآلخرة قاله الوعلى هذا كالم الناس: اذكر  

 (2) . أي موعدك يف اجلنة ،املوعدأي   :املعادو 
 ( 3) .املصري واملرجع  :واملعاد

أن يبعث هللا تعاىل املوتى من القبور أبن جيمع أجزاءهم  هو  ف  :املعاد شرعا  أما  
 ( 4) .األصلية ويعيد األرواح إليها
 األدلة على إثبات املعاد: 

والروح   ابجلسد  األخروي  يف ابألدلة  اثبت  املعاد  الواردة  الكتاب    الكثرية 
 ومن هذه األدلة: ،والسنة وإمجاع السلف الصاحل

 : الكتاب: أول  
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ}  (1

 . [56- 55]البقرة: {خس حس جس مخ جخ مح حجمججح
 

 .82/ 3 ،األزهري ، نظر: هتذيب اللغة( ي1)
 . 3/82 ، نظر: املصدر السابق( ي2)
الصحاح3) الكلوم وينظر:    ،2/514  ، اجلوهري  ،(  من  العرب  ودواء كالم  العلوم  نشوان    ،مشس 

 . 7/823 ،احلمريي
 .157/ 2 ،السفاريين ،وامع األنوار البهية( ل4)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

الطربي "هـ(  310)  -¬ -قال  بقوله:  :  مث  مث  )يعين  بعثناكم( 
 ( 1).أحييناكم"

 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث}  (2
 . [73]البقرة:{مل

خماطبة من هللا    { لك  اك يق ىق}  وقوله:":  -¬-  قال الطربي 
وأمرهم ابالعتبار   ،واحتجاج منه على املشركني املكذبني ابلبعث  ،عباده املؤمنني 

فقال هلم    ،مبا كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بين إسرائيل بعد مماته يف الدنيا
إبحيائي هذا القتيل بعد  اعتربوا    ،تعاىل ذكره: أيها املكذبون ابلبعث بعد املمات

فأبعثهم يوم    ،املوتى بعد مماهتم  فإين كما أحييته يف الدنيا فكذلك أحيي  ،مماته
 (2) ."البعث

 حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض} (3
 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 . [57]األعراف: {جنحن مم

استدل إبحياء األرض بعد موهتا على  : "هـ(  516)  -¬ -قال البغوي
 (3) ."إحياء املوتى

 زي ري  ينٰى ىن نن  من  زن رن اممم يل ىل  مل يك} (4
 .[79- 78]يس:{جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي

 
 . 1/691 ، فسري الطربي=جامع البيان عن أتويل آي القرآن( ت1)
 . 2/128 ،ملصدر السابق( ا2)
 . 3/239 ، فسري البغوي=معال التنزيل يف تفسري القرآن( ت3)
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فأجاب تعاىل عن هذا االستبعاد  ":  هـ(  1376)  -¬ -السعديقال  
وهذا  {ييجئ ىي ني مي زي ري}قال تعاىل: فقال:    ،كاف    جبواب شاف  
أن الذي أنشأها أول مرة قادر   ،ا ال شبهة فيها يقينً يعلم به علمً  ،مبجرد تصوره

قال تعاىل:    ،وهو أهون على القدرة إذا تصوره املتصور  ،على اإلعادة اثين مرة
وهو أن   ،من صفات هللا تعاىل  هذا أيضا دليل اثن    {هئ مئ خئ حئ}

ويعلم ما    ،يف مجيع األوقات ،علمه تعاىل حميط جبميع خملوقاته يف مجيع أحواهلا
فإذا أقر    ،والشهادةويعلم الغيب    ،تنقص األرض من أجساد األموات وما يبقى

العظيم العلم  هبذا  من    ،العبد  املوتى  هللا  إحياء  من  وأجل  أعظم  أنه  علم 
 ( 1)."قبورهم

 ا: من السنة: اثني  
كذبين ابن آدم  قال هللا:  ))قال:    -‘ -عن النب  ،-¢ -عن أيب هريرة   (1

فأما تكذيبه إايي فقوله: لن    ، وشتمين ومل يكن له ذلك  ، ومل يكن له ذلك
وأما شتمه    ،وليس أول اخللق أبهون علي من إعادته  ،كما بدأين   ، يعيدين

ومل يكن يل    ،مل ألد ومل أولد  ،إايي فقوله: اختذ هللا ولدا وأان األحد الصمد 
 (2) .((كفئا أحد

 
 . 699 ،( تفسري السعدي=تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 1)
  ...،ابب حدثنا أبو اليمان    ، سورة قل هو هللا أحد  ،كتاب التفسري  ،واه البخاري يف صحيحه( ر 2)

 . 892 ،4974رقم احلديث  
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

العقيلي    أيبعن   (2 حييي هللا  قال: قلت: اي رسول  هللا كيف    -¢ -رزين 
مررت  )):  ‘   قال  ؟،املوتى قحالبوادي    أوما  به    ،(1) قومك  مررت  مث 

قحال  ،خضراء به  مررت  خضراء  ،مث  به  مررت   اك  يق ىق}  ((؟ مث 

 ( 2) .[73]البقرة:{لك
  -‘ -قال: جاء العاص بن وائل إىل رسول هللا   -ƒ-عن ابن عباس   (3

: ‘   قال  ؟(4) ففته فقال: اي حممد أيبعث هللا هذا بعد ما أرم  ( 3) بعظم حائل
قال: فنزلت  ((  مث يدخلك انر جهنم  ،حيييكمث    ،مييتك  ،يبعث هللا هذا  ،نعم))

إىل   [ 77]يس: {مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}اآلايت  
 ( 5) .آخر السورة

 : سلمنيامل مجاع ا: إاثلث  
  يف مواطن كثرية من كتبهم   على إثبات املعاد اجلسماين أهل اإلسالم  أمجع  

  :منهم ،تعاىل †

 
  ،والنهاية يف غريب احلديث  ،1/437  ،اخلطايب  ،ينظر: غريب احلديث  .ي يبس من شدة القحط( أ1)

 . 4/18 ،ابن األثري
الكبري2) املعجم  األلباين  ،19/208  ،الطرباين  ،(  وزايداته  ، وحسنه  الصغري  اجلامع    ،ينظر: صحيح 

1/284. 
الغريبني يف القرآن    .فهو حميل  فإذا أتت عليه السنة   ، وكل متغري حائل  ، ( أي متغري قد غريه البلى3)

 . 2/512 ، اهلروي ،واحلديث
   . 1/40 ،ابن األثري  ،ينظر: النهاية يف غريب احلديث . أي بلي وف يِن   (4)
الصحيحني5) على  املستدرك  على شرط    . 2/466  ،احلاكم   ، (  هذا حديث صحيح  احلاكم:  قال 

 . الشيخني ول خيرجاه
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وأما قوله:  جربيل: "عند تفسريه حلديث    (1) -¬- أبو عبد هللا املروزياإلمام  
والثواب    ،واحلساب وامليزان  ،فأن تؤمن ابلبعث بعد املوت  ((رواليوم اآلخ))

 ( 2)."وبكل ما وصف هللا به يوم القيامة ،واجلنة والنار ،والعقاب
ابن حزم تنتقل إىل  : "هـ(  456)  - ¬-قال  وأما من زعم أن األرواح 

 (3) ."وهو كفر عند مجيع أهل اإلسالم  ، أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ
وأن الناس كلهم يبعثون يف    ،واتفقوا أن البعث حقوقال يف موضع آخر: "

حياسبون عما عملوا من خري وشر وأن هللا    وقت تنقطع فيه سكناهم يف الدنيا
 (4) ."تعاىل يعذب من يشاء ويغفر ل يشاء

داران    ،والنار حق  ، واجلنة حق  ، قوأن البعث حق واحلساب حوقال أيضا: "
جيمع هللا تعاىل يوم القيامة بني األرواح   ،خملداتن مها ومن فيهما ،بعد خملوقتان

من خرج عنه خرج عن    ،كل هذا إمجاع من مجيع أهل اإلسالم  ،واألجساد
 ( 5)."اإلسالم

 
  ، ومنشؤه بنيسابور  ،ه202ولد يف بغداد سنة    ،أبو عبد هللا  ،نصر بن احلجاج املروزيبن  حممد  هو  (  1)

  ،وبرع يف علوم اإلسالم  ،وكتب الكثري  ،كان إمام عصره بال مدافعة يف احلديث  ،ومسكنه مسرقند
  .ه294تويف سنة    ،من أعلم أهل زمانه ابختالف الصحابة والتابعني  ،عالمةا  جمتهدً   اوكان إمامً 

 .40-14/33 ، الذهب ،ينظر: سري أعالم النبالء
 .394-1/393 ،املروزي ، قدر الصالة ( تعظيم2)
 . 1/45 ،ابن حزم ،حمللى ابآلاثر( ا3)
 . 176 ، ابن حزم ، ( مراتب اإلمجاع4)
 . 311 ، ابن حزم ، درة فيما جيب اعتقاده( ال5)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 خس حس جس مخ}:  ̧  وأنكر قول هللا   ،فمن أنكر هذاوقال: "

أو    ،وقال: إن األرواح أعراض فانية  ،[ 11األعراف: ]{جض مص خص حص مس
خلالفه    ، فهو منسلخ من إمجاع أهل اإلسالم ،تنتقل إىل أجسام أخرقال: إهنا  

عنه  ،القرآن الثابتة  إىل    ...  واإلمجاع   ‘   والسنن  األرواح  بنقل  القول  وأما 
وكذلك من أنكر   ،وهو كفر بال خالف ،فهو قول أهل التناسخ ،أجسام أخر

فخارج عن دين اإلسالم    أو أنكر البعث   ،إحياء العظام واألجساد يوم القيامة
 ( 1).بال خالف من أحد من األمة"

اتفق مجيع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول ابلبعث يف  وقال أيضا: "
 (2) ."وعلى تكفري من أنكر ذلك ،القيامة

وقد أمجع املسلمون على أن من  : "هـ( 463)  -¬-وقال ابن عبد الرب 
مع ما يف    ،ويف ذلك ما ينبغي ويكفي  ،فال إميان له وال شهادة  ، أنكر البعث

 (3) .ك"فال وجه لإلنكار يف ذل ،القرآن من أتكيد اإلقرار ابلبعث بعد املوت
نقطع على كفر من  وكذلك  : "هـ(  544)  -¬ -  وقال القاضي عياض 

  يف ذلك على مذهب بعض الفالسفة والدهرية قال بقدم العال أو بقائه أو شك  
احلساب أو القيامة فهو كافر  أو  البعث  وكذلك من أنكر اجلنة أو النار أو   ...

 ( 4) ."إبمجاع للنص عليه وإمجاع األمة على صحة نقله متواترا

 
 . 315 ،( املصدر السابق1)
 . 4/66 ، ابن حزم ، فصل( ال2)
 . 9/116 ، ابن عبد الرب ،لتمهيد( ا3)
 .290- 2/283 ،القاضي عياض  ،لشفا( ا4)
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  صرحياً   (1) وأتمل كيف دلت السورة : "هـ(  751)  - ¬-ابن القيمويقول  
 ،على أن هللا سبحانه يعيد هذا اجلسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه

ال أنه سبحانه    ،كما ينعم الروح اليت آمنت بعينها ويعذب اليت كفرت بعينها
ا أخرى غري هذه فينعمها ويعذهبا كما قاله من ل يعرف املعاد الذي  خيلق روحً 

 غري هذا البدن من كل  حيث زعم أن هللا سبحانه خيلق بدانً   ،أخربت به الرسل
والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق    ،عليه يقع النعيم والعذاب  ،وجه
وهذا غري ما اتفقت عليه الرسل    ، غري هذا البدنا غري هذه الروح وبدانً روحً 
إنكار للمعاد  وهذا يف احلقيقة    ،عليه القرآن والسنة وسائر كتب هللا تعاىل  ودل  

 (2)."وموافقة لقول من أنكره من املكذبني 
على ثالثة  نية  فجاءت براهني املعاد يف القرآن مبفيقول: "  ¬   ويواصل

   :أصول
 زن } : تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال يف جواب من قال :أحدها

 هئ  مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من 
 مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب}  :وقال  ،[79-78]يس: {جب

 . [4]ق:{َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ} :وقال ،[86- 85]احلجر: {مح جح
قدرته  :والثاين  جس مخ جخ مح جح}:  كقوله  ،تقرير كمال 

  ، [ 4]القيامة:{ين ىن نن من زن رن}:  وقوله  ،[81]يس:{خصمص حص مس خس حس

وجيمع    ، [6]احلج: {خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقوله
 

 . ( يقصد سورة ق1)
 . 6 ،ابن القيم  ، لفوائد( ا2)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 حس  جس مخ جخ مح جح}  :سبحانه بني األمرين كما يف قوله
   .[81]يس:{مض خض حض جض خصمص حص مس خس

حكمته كقوله    :الثالث  نت مت زت رت يب ىب}كمال 

  :وقوله  ،[ 27]ص: {خممم حم جم يل ىل مل خل}:  وقوله  [ 16]األنبياء: {ىت
 حت جت هب مب خب}  :وقوله  [36]القيامة:{ىن نن من زن رن}

 مس  خس}:  وقوله  [116- 115  ]املؤمنون:{محجخ جح مج حج  هتمث مت خت
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

الصواب أن املعاد معلوم ابلعقل  وهلذا كان    [ 21]اجلاثية:   { خف حف جف جغمغ
وأنه    ،وأن كمال الرب تعاىل وكمال أمسائه وصفاته تقتضيه وتوجبه  ،مع الشرع

 (1) ."منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص
  ، وعقابه  ،وثوابه  ، وهنيه  ،فإن ملكه احلق يستلزم: أمرهوقال يف موضع آخر: "

وبعث العباد ليوم جيزى فيه احملسن    ،وإنزال كتبه  ،إرسال رسلهوكذلك يستلزم  
فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ول يثبت   ،واملسيء إبساءته ،إبحسانه

وإن زعم أنه يقر بصانع    ،ا بربهولذلك كان منكر البعث كافرً   ،له امللك احلق
اجلالل  ،العال بصفات  املوصوف  احلق  ابمللك  يومن  لنعوت  املستحق    ،فلم 

 ( 2) ."الكمال
 حت جت هب مب خب}وقوله:  : "هـ(  774)  - ¬-وقال ابن كثري 

يقسم تعاىل بنفسه الكرمية أن ما وعدهم به    [23]الذارايت: {مثحج هت مت خت

 
 . 7-6 ،( املصدر السابق1)
 .1/248  ، ابن القيم  ،لتبيان يف أميان القرآن ( ا2)
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والبعث   القيامة  أمر  فيه  ،حمالةال  كائن    ،واجلزاءمن  مرية  ال  فال    ،وهو حق 
 ( 1)."تشكوا فيه كما ال تشكوا يف نطقكم حني تنطقون

أي إن يف النظر إىل خلق السماء واألرض  وقال أيضا يف موضع آخر: "
على قدرة هللا على بعث األجساد    ، لداللة لكل عبد فطن لبيب رج اع إىل هللا

 ، ألن من قدر على خلق هذه السماوات يف ارتفاعها واتساعها  ؛ووقوع املعاد
إنه لقادر على إعادة األجسام    ، وهذه األرضني يف اخنفاضها وأطواهلا وأعراضها

 (2) ."ونشر الرميم من العظام
سماين  يثبتون املعاد اجلأهل السنة واجلماعة  أن  بني  يتوهبذه األدلة والنقول  

معاً  يبع   ،والروحاين  املرء  هو  وأن  هو  من  ث  النصوص  ذلك  على  دلت  كما 
ا أخرى غري روحه كما  آخر غري جسده أو روحً  اوليس جسدً  ،الكتاب والسنة

 . يدعي املخالفون

 
 .7/420 ، ابن كثري ،فسري القرآن العظيم ( ت1)
 . 6/496 ،ملصدر السابق( ا2)
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 ( 1) عن ابن رشد احلفيد موجزة  نبذة: املبحث األول
 املطلب األول: التعريف اببن رشد: 

 ومولده:  امسه
حممـد بن أمحـد بن عبـد هللا حممـد بن أمحـد بن حممـد بن أمحـد بن أمحـد بن 

ومولده ســنة   ،وقاضــي اجلماعة هبا ،.احلفيد  ،الوليد  أابيكىن   ،قرطب ،بن رشــد
 (2).قبل وفاة جده القاضي أيب الوليد أبشهر ،ه520

  (3) :شيوخه
  (4).اروى عن أبيه أيب القاسم استظهر عليه املوطأ حفظً  (1

 
املغرب (  1) أخبار  تلخيص  يف  املعجب  املؤلف:  وفاة  حسب  احلفيد  رشد  ابن  ترمجة    ،مصادر 

وعيون األنباء يف طبقات    ،75-2/73  ،ابن األابر  ، والتكملة لكتاب الصلة  ،225-224و179
  ،ابن سعيد املغريب األندلسي  ،غرب يف حلى املغربامل  ،533-530  ،ابن أيب أصيبعة  ،األطباء

والصلة  ،1/104-105 املوصول  لكتايب  والتكملة  املراكشي   ، والذيل  األنصاري  عبد هللا    ، أبو 
النبالء  ،4/22-33 أعالم  اإلسالم  ،310-21/307  ،الذهب  ، وسري    ،الذهب  ،واتريخ 

املذهب  ،42/196-199 علماء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  فرحون  ،الديباج  -2/257  ، ابن 
 .523-6/522 ، ابن العماد احلنبلي ،الذهب يف أخبار من ذهب شذرات ،259

  ،والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  ،75و2/73  ،ابن األابر  ،نظر: التكملة لكتاب الصلة ( ي2)
 .22/ 4 ،أبو عبد هللا األنصاري املراكشي

 . 2/74 ،ابن األابر ،( ينظر: التكملة لكتاب الصلة 3)
أخذ عن   ،ه487ولد سنة  ،يكىن أاب القاسم  ،أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد قاضي قرطبة هو (4)

ا إىل  ظهر بنفسه وأببوته حمببً   ، عاقاًل   ، فاضاًل   ، اوكان خريً   ،أبيه ابن رشد اجلد كثرياً والزمه طويالً 
يوم اجلمعة الرابع عشر من رمضان من سنة    ¬  وتويف   . ا هبم ابر    ، للسالمة منهم ا  طالبً   ،الناس
 . 85 ، ابن بشكوال ،ينظر: الصلة يف اتريخ أئمة األندلس .ه563
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 (1).ا عن أيب القاسم بن بشكوالأخذ يسريً  (2
  (2).وأيب مروان بن مسرة  (3
  (3).ونحوأيب بكر بن مس (4

 
القاسم  ( هو  1) بن داحة  أبو  امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف  خلف بن عبد 

  ،اجملود  ،الناقد  ،احلافظ  ، العال  ، اإلمام  ، صاحب اتريخ األندلس  ، القرطب  ،األندلسي   ،األنصاري
النبالء  . ه578يف قرطبة سنة  وتويف    ، ه494ولد: سنة    ،حمدث األندلس   ،ينظر: سري أعالم 

 . 142-21/139 ،الذهب
وأصله من شنتمرية    ،من أهل قرطبة  ،عبد امللك بن مسرة بن فرج بن خلف بن عزيز اليحصب هو  (  2)

اختص ابلقاضي أيب الوليد بن رشد    ، يكىن: أاب مروان  ،من شرق األندلس ومن مفاخرها وأعالمها
والفضل والدين    ،واخلط احلسن  ، وكان ممن مجع هللا له احلديث والفقه مع األدب البارع  ، وتفقه معه

  وكان أهاًل   . ذ الناس عنهأخ  ،وكان على منهاج السلف املتقدم   . والورع والتواضع واهلدى الصاحل
ودفن يوم اخلميس بعد العصر لثمان بقني من رمضان    ¬  وتويف   . ورفعة قدره  ،لذلك العلو ذكره

 .348 ،ابن بشكوال ، ينظر: الصلة يف اتريخ أئمة األندلس .ه552من سنة 
بن  3) أبو بكر بن سليمان  أبو    وكان   ،امسه كنيته  ، من أهل قرطبة  ،مسحون األنصاري( هو  شيخه 

وكان يقول: ما جيوز علي الصراط أعلم ابلنحو    ،  يغلو يف الثناء عليهالذي صحبه طوياًل   الطراوة
ينظر:   .ه 564وقال ابن مضاء: تويف سنة  ، ه563تويف بقرطبة من علة خدر طاولته سنة   ،منه

 . 180-1/179 ، ابن األابر ، التكملة لكتاب الصلة
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  (2).هو وأبو عبد هللا املازريوأجاز له  (1)وأيب جعفر بن عبد العزيز (5
 (3).وأخذ علم الطب عن أيب مروان بن جريول البلنسي (6

 علومه: 
  ، درس الفقه واألصول وعلم الكالم  ،كانت الدراية أغلب عليه من الرواية

حىت حكي عنه أنه ل يدع النظر    ،ابلعلم من صغره إىل كربه  يِن  ع    ،وغري ذلك
د فيما  وأنه سو    ،وال القراءة منذ عقل إال ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله

ومال إىل    ،من عشرة آالف ورقة  واختصر حنواً   ،بوهذ    ،فوأل    ،وقيد  ،صنف

 
وقيل: هو أمحد بن أيب    ، أبو جعفر  ،شقري  ،ميمون املخزوميبن  زيز  الععبد  بن  أمحد  الوزير  ( هو  1)

وكان من أهل    ،بن أمحد بن ميمون املخزومي  وقيل: أمحد بن علي    ،احلسن بن ميمون املخزومي
ابن    ،ينظر: التكملة لكتاب الصلة   .ه550وتويف سنة    ،النباهة والنزاهة واحلفظ لآلداب والتواريخ

و   ،1/58  ،األابر والصلة والذيل  املوصول  لكتايب  املراكشي  ،التكملة  األنصاري  هللا  عبد    ، أبو 
1/258. 

ابإلمام خامتة العلماء احملققني    املازري: املعروفهللا حمم د بن علي بن عمر التميمي  عبد  ( هو أبو  2)
النظار احلافظ  اجملتهدين  األعالم  ذهن اثقب    ،واألئمة  مع  واالطالع  العلم  يف  الباع  واسع  كان 

ورسوخ اتم بلغ درجة االجتهاد وبلغ من العمر نيفاً ومثانني سنة ول يفِت بغري مشهور مذهب  
ول هي جند من جنود هللا  كثري احلكاايت عن الصاحلني يف جمالسه ويق   -¬-مالك وكان  

تويف يف    ، له آتليف تدل على فضله وتبحره يف العلوم منها شرح التلقني ليس للمالكية مثله  ،تعاىل
املالكية  .ابملهدية  ç  536ربيع األول سنة   الزكية يف طبقات  النور    ،ابن خملوف  ،ينظر: شجرة 

1/186-187 . 
وقيل    ، كنرباطيعرف اببن    ،وسكن قرطبة  ،ةمن أهل بلنسي   ،( هو عبد امللك بن حممد بن جريول3)

اط   . كان من أهل املعرفة ابلطب والتقدم يف صناعته  ،ويكىن أاب مروان  ، وقيل القنرباط  ،ابن القربر
أبو   ، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  ، 3/79 ،ابن األابر ،ينظر: التكملة لكتاب الصلة
 .4/712  ،حممد عبد هللا عنان  ،دولة اإلسالم يف األندلس  ،3/35  ،عبد هللا األنصاري املراكشي
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ع إىل فتواه يف  ز  ف  وكان يـ    ، علوم األوائل فكانت له فيها اإلمامة دون أهل عصره
  ، بمع احلظ الوافر من اإلعراب واآلدا  ،إىل فتواه يف الفقه  عز  ف  كما يـ    ،الطب

عنه أنه كان حيفظ شعري حبيب واملتنب ويكثر التمثل هبما يف جملسه    ي  كِ ح  و 
 ( 1) .ويورد ذلك أحسن إيراد

 :  (2)تصانيفه
 :وغري ذلك  ،والفلسفة ،والطب ،وأصولهالفقه  عدة تصانيف يفله 

 : الفقه وأصوله: أول  
  ،أعطى فيه أسباب اخلالف  ،كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد يف الفقه •

  . اوال يعلم يف فنه أنفع منه وال أحسن مساقً   ،وعلل ووجه فأفاد وأمتع به
 مطبوع( )

 مطبوع( ) .خمتصر املستصفى يف األصول يف أصول الفقه أو  الضروري  •

مجع فيه اختالف أهل العلم مع الصحابة والتابعني    ،التحصيلالبيان و كتاب   •
مثار   هي  اليت  االحتماالت  مواضع  وبني  مذاهبهم  ونصر  واتبعيهم 

 مطبوع( ) .االختالف

 مطبوع( ) .هكتاب املقدمات يف الفق •

  

 
 . 2/74 ،ابن األابر ،( ينظر: التكملة لكتاب الصلة 1)
الصلة2) لكتاب  التكملة  ينظر:  األابر  ،(  األنباء  ،2/74  ،ابن  أصيبعة  ،وعيون  أيب  -532  ،البن 

533. 
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 : الطب: ا اثني  

مراجعات ومباحث بني أيب بكر  وهي عبارة عن    كتاب الكليات يف الطب  •
  مطبوع() .ءوبني ابن رشد يف رمسه للدوا  (1) بن الطفيلا

  خمطوط() . شرح األرجوزة املنسوبة إىل ابن سينا يف الطب •

 ملؤلف جمهول( خمطوط  ) .(3) سجلالينو  (2) تلخيص كتاب االسطقسات  •

 
ولد   .فيلسوف  ،بكرأبو    ، طفيل القيسي األندلسين حممد بن حممد بن  حممد بن عبد امللك بو  ( ه1)

ا للسلطان أيب يعقوب  مث أصبح طبيبً   ، وخدم حاكمها  ،وتعلم الطب يف غرانطة  ، يف وادي آش
وهو صاحب    ،وحضر السلطان جنازته  ، سنة  واستمر إىل أن تويف مبراكش  ،ç  558يوسف سنة  

حي بن يقظان( قال املراكشي يف املعجب: رأيت له تصانيف يف أنواع الفلسفة  )القصة الفلسفية 
النفس( وكان أمري املؤمنني أبو  )ورأيت خبطه رسالة له يف    ، من الطبيعيات واإلهليات وغري ذلك
تويف سنة   ،  يظهرال  ،ا  وهنارً لياًل  ، اطفيل أايمً يقيم عنده ابن   ،يعقوب شديد الشغف به واحلب له 

املعجب  .ه581 املغرب  ينظر:  أخبار  تلخيص  املراكشي  ،يف  الواحد    ،179-176  ،عبد 
 . 6/249 ،الزركلي ،واألعالم

اليت هي    ة وتسمى العناصر األربع  ، مبعىن األصل  ، ( األسطقس ومجعه أسطقسات: وهو لفظ يوانين2)
  . ألنه أصول املركبات اليت هي احليواانت والنبااتت واملعادن   ؛املاء واألرض واهلواء والنار أسطقسات 

 . 24  ،اجلرجاين ، ينظر: التعريفات
الثامن من    ،وانتهت إليه الرايسة يف عصره  ،سنة من وفاة بقراط665( ظهر جالينوس بعد  3) وهو 

  وأخذ عن  ، وكان معلم جالينوس أرمينس الرومي  ، الرؤساء الذين أوهلم أسقلبيادس خمرتع الطب
  ،كثري الوفادة عليهم   ، ا عند امللوككان جالينوس وجيهً و   ،إغلوقن وله إليه مقاالت وبينهما مناظرات

فإن ملكها كان يف    ،وأكثر أسفاره إىل مدينة رومية   ،ا ملصاحل الناسكثري التنقل يف البلدان طالبً 
كندر األفروديسي  ا ما يلتقي مع اإلسوكان جالينوس كثريً   ،افكان يستحضره كثريً   ،اأايمه جمذومً 

وبني املسيح    ،نه مات يف أايم ملوك الطوائفإ   :قيل   ،وكان اإلسكندر يلقبه برأس البغل لعظم رأسه
 .350 ،ابن الندمي ،ينظر: الفهرست .أقدم منه ’ املسيح  ،سنة 57وبينه 
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 خمطوط() .تلخيص كتاب املزاج جلالينوس •
 خمطوط( ) .الطبيعية جلالينوستلخيص كتاب القوى  •
 خمطوط( ) .تلخيص كتاب العلل واألعراض جلالينوس •
 خمطوط( ) .تلخيص كتاب احلميات جلالينوس •
 خمطوط() .تلخيص أول كتاب األدوية املفردة جلالينوس •
 خمطوط( ) .مسألة يف نوائب احلمى •
 خمطوط()  .مقالة يف محيات العفن •

 خمطوط( ) .مقالة يف الرتايق •

 املنطق: ا: اثلث  
ملحق به تلخيص    ،يف الطبيعيات واإلهليات  ( 1) جوامع كتب أرسطوطاليس •

 خمطوط( ) .اا مستوفيً كتب أرسطوطاليس وقد خلصها تلخيصا اتم  
 مطبوع() .تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة ألرسطوطاليس •
 خمطوط() .تلخيص كتاب األخالق ألرسطوطاليس •
 مطبوع( ) .تلخيص كتاب الربهان ألرسطوطاليس •
 .تلخيص كتاب السماع الطبيعي ألرسطوطاليس •

 
وكان   ، ألنه واضع علم املنطق ، ( أرسطوطاليس بن نيقوماخوس: هو املعلم األول كما يسميه أتباعه1)

ا لإلسكندر  وكان وزيرً   ،وتلميذ ألفالطون صاحب نظرية املثل  ،وهو من الصابئة  ،يرى وحدة الوجود
ألنه كان يعلِ م أتباعه وهو    ؛وإليه ت نسب الفلسفة املشائية   ،بن فليبس املقدوين وكلهم على الشرك 

وكان أستاذه أفالطون يلقن    ، أتباعه ابملشائنيو   ، فل قِ بت فلسفته ابملشائية  ، ميشي وهم ميشون معه
امللل والنحل   . واتبعه على ذلك أرسطو  ،ا هلا ا تعظيمً احلكمة ماشيً  وجمموع    ، 2/178  ،ينظر: 

 . 161 ،4/115و  171 ،83/ 2 ،فتاوى ابن تيمية
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  مطبوع() .ألرسطوطاليس والفساد والكونشرح كتاب السماء والعال  •
 مطبوع( ) .شرح كتاب النفس ألرسطوطاليس •
 مطبوع( ) .كتاب هتافت التهافت يرد يف على كتاب التهافت للغزايل •
 مطبوع( ) .علم األصول كتاب منهاج األدلة يف •
االتصالكتاب   • والشريعة من  احلكمة  فيما بني  املقال    . صغري مساه فصل 

 مطبوع( )
 مطبوع() .املسائل املهمة على كتاب الربهان ألرسطوطاليس •
 مطبوع( ) .شرح كتاب القياس ألرسطوطاليس •

 مطبوع() .مقالة يف القياس •
 خمطوط( ) .كتاب احليوان •
 (2) .(1) تلخيص اإلهليات لنيقوالوس •
 .مقالة يف العقل •
الذي فينا وهو املسمى ابهليوالين أن   • العقل  الفحص هل ميكن  كتاب يف 

أو ال ميكن ذلك  املفارقة آبخره  الصور  الذي كان    ؟يعقل  املطلوب  وهو 
   .ابلفحص عنه يف كتاب النفسيعد أرسطوطاليس 

 
مقالة كتاب    وله كتاب يف مجل فلسفة أرسطاطاليس يف النفس  ،مفسر كتب أرسطاطاليسهو  (  1)

وكتاب    ،اا واحدً وخرج منه مقاالت مثل كتاب الرد على جاعل الفعل واملفعوالت شيئً   ،النبات
 . 313 ، ابن الندمي ،ينظر: الفهرست .اختصار فلسفة أرسطاطاليس

ألن ابن أيب أصيبعة ذكرها    ؛ دةظهر وهللا أعلم أن هذا الكتاب وما بعده من كتب مجيعها مفقو ( ي2)
 .ا يف مؤلفاته املطبوعة أو املخطوطةوحسب اطالعي ل أجد له ذكرً  ،533ص
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مقالة يف أن ما يعتقده املشاؤون وما يعتقده املتكلمون من أهل ملتنا يف   •
 . العال متقارب يف املعىنكيفية وجود  

يف كتبه املوضوعة يف صناعة    الفارايب  مقالة يف التعريف جبهة نظر أيب نصر •
املنطق اليت أبيدي الناس وجبهة نظر أرسطوطاليس فيها ومقدار ما يف كتاب  
زاد   ما  ومقدار  أرسطوطاليس  يف كتب  املوجودة  الصناعة  أجزاء  من 

 .الختالف النظر يعين نظريهما
 .اتصال العقل املفارق ابإلنسان مقالة يف  •
 . مقالة يف اتصال العقل ابإلنسان •
كتاب يف الفحص عن مسائل وقعت يف العلم اإلهلي يف كتاب الشفاء البن   •

 . سينا
 .مسألة يف الزمان •
اعرتض على احلكيم • املادة    (1) مقالة يف فسخ شبهة من  وبرهانه يف وجود 

 . املبني  وتبيني أن برهان أرسطوطاليس هو احلق  ،األوىل
بن سينا يف تقسيمه املوجودات إىل ممكن على    مقالة يف الرد على أيب علي   •

 .وإىل واجب بذاته  اإلطالق وممكن بذاته واجب بغريه
 .مسائل يف احلكمة •
 .مقالة يف حركة الفلك •
ألرسطوطاليس يف كتاب الربهان من  الفارايب  كتاب فيما خالف أبو نصر   •

 .الرباهني واحلدودترتيبه وقوانني 

 
 . أرسطو( يقصد 1)
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الفلسفة    ا يف كان ضليعً   أنه  يف املنطق احلفيد  ابن رشد    من كثرة كتب  يلحظو 
   .وعلومها

 أبرز صفاته: 
  حممود السرية عند توليه قضاء وكان    ،ا ابلعلم والفضل والتواضعموصوفً كان  

 ( 1) .له عند امللوك وجاهة كانتو  ،قرطبة
 تالميذه: 

   :وقد حدث ومسع منه
  (2) .بن حوط هللاأبو حممد  (1

  ( 3) .حممد أبو احلسن سهل بن  (2

 
 . 2/74 ،ابن األابر ،( ينظر: التكملة لكتاب الصلة 1)
هو عبد هللا بن سليمان بن داود بن عبد الرمحن بن سليمان بن عمر بن خلف بن حوط هللا  (  2)

ا يف  وكان إمامً   ،يكىن أاب حممد  ،وهبا ولد ونشأ  ،من أهل أندة عمل بلنسية  ، ارثياألنصاري احل
احلديث هلامعروفً   ، هبا  بصرياً   ، ضابطاً   ، امقيدً   ، صناعة  اخلط  ، ا ابإلتقان  ا ألمساء  حافظً   ،حسن 

  ،جيمع إىل االحتفال يف الرواية حسن االستقالل ابلدراية   ،ا على املعدلني واجملرحنيواقفً   ،الرجال
نزع فيه منزع ابن نصر    ، يف تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأيب داود والنسائي والرتمذيوألف كتاابً 
تويف يف    ،وامتحن ابلتجول فذهبت أصوله وضاعت كتبه يف بعض أسفاره  ،ول يكمله   ،الكالابذي

 .289- 2/287 ،ابن األابر ،ة لكتاب الصلة التكملينظر:  . ه612غرانطة سنة  
من أهل    ، سهل بن حممد بن سهل بن أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن مالك األزديهو  (  3)

كان من جلة العلماء األدابء واألئمة البلغاء اخلطباء مع التفنن يف العلوم    ،يكىن أاب احلسن  ،غرانطة
جرهتا   وانلته يف الفتنة حمنة آبخرة من عمره ، احمببً  ، اجوادً  ،امعظمً   ،ا يف بلدهرئيسً  ، والتصرف فيها

املنافسة واحلسادة فغرب عن وطنه وأ سكن مرسية مدة طويلة إىل أن هلك عدوه يف أواخر مجادى  
تويف سنة    ، اا موفورً وأقام به مربورً   ، فسرح إىل بلده يف أواخر رمضان من السنة  ، ه635األوىل سنة  

 . 126-4/125 ، ابن األابر ،كتاب الصلةينظر: التكملة ل .ه640
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 (1) . بن سالأبو الربيع  (3
 ( 2) .أبو بكر بن جهور (4

 ( 4).وغريهم ،(3) أبو القاسم بن الطيلسان  (5

 
الكالعي  هو  (1) من أهل    ،سليمان بن موسى بن سال بن حسان بن سليمان بن أمحد احلمريي 

  ،جتول يف بالد األندلس لطلب العلم   ،يكىن أاب الربيع  ،بلنسية وأصله من بعض ثغورها الشرقية
  ، ا يف صناعة احلديثوكان إمامً   ، روايةعين أمت العناية ابلتقييد وال  ،وأخذ عن كثريين من األجالء 

يتقدم أهل زمانه يف    ، ا للموالد والوفياتذاكرً   ،ا ابجلرح والتعديلعارفً   ،حافاًل   ،ا حافظً   ،به  بصرياً 
وكان حسن    ،وكتب الكثري  ،من أتخر زمانه أو عاصره  خباصةو   ،ذلك ويف حفظ أمساء الرجال

له نظري  ال  والضبط  ،اخلط  اإلتقان  يف  ابلبالغة    ، هناية  واالشتهار  اآلداب  يف  االستبحار  مع 
ا حسن  مدركً   ،اا مفوهً ا فصيحً خطيبً   ،ا يف نظم القريضجميدً   ،ا يف إنشاء الرسائل فردً   ،والفصاحة 

مع الشارة األنيقة    ،ويود سامعه لو وصل حديثه ول يقطعه  ،السرد واملساق ملا حيكيه وحيدث به 
واملبني عنهم ملا يريدونه على    ،وكان املتكلم عن امللوك يف جمالسهم   ، واهليئة اجلميلةوالزي احلسن  
  ،ا يف احلديث والكتابةوكان رئيسً   ،وويل اخلطبة ابملسجد اجلامع ببلنسية يف أوقات  ،املنرب يف احملافل

أنيشة مقباًل  التكملة لكتاب الصلة  .ه634 غري مدبر سنة  قتل يف معركة    ، ابر ابن األ  ، ينظر: 
4/100-103.   

وتويف   ، بكرأاب يكىن  ،من أهل مرسية ،جهور األزديبن حممد بن حممد بن يوسف بن أمحد هو ( 2)
 . 2/131 ، ابن األابر ،ينظر: التكملة لكتاب الصلة . ه629سنة 

من   ،( هو القاسم بن حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان األنصاري األوسي3)
وتصدر    ، شيوخه ينيفون على مائيت رجل  ، الطيلسانويعرف اببن    ، القاسم أاب  يكىن    ،أهل قرطبة 

وكان مع معرفته ابلقراءات والعربية متقدما يف صناعة احلديث معنيا بروايته    ، بقرطبة لإلقراء واإلمساع
  ،ه633آخر سنة    خرج من قرطبة بعد غلبة الروم عليها يف  ،ابلضبط واإلتقان  وتقييده معروفاً 

  . ه642فنزل مالقة وقدم للصالة واخلطبة جبامع قصبتها إىل أن تويف هبا يف شهر ربيع اآلخر سنة  
 . 76-4/75 ،ابن األابر ،ينظر: التكملة لكتاب الصلة

 . 2/74 ،ابن األابر ،( ينظر: التكملة لكتاب الصلة 4)
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 وفاته:  
التاسع من صفر سنة    يف مراكش تويف   وقبل وفاة    ،ه595يوم اخلميس 

ودفن خبارجها مث سيق إىل قرطبة فدفن هبا    ،املنصور الذي نكبه بشهر أو حنوه
 (1) .مع سلفه

 
*** 

  

 
 . 2/75 ، ( ينظر: املصدر السابق1)
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 : ة ابن رشدحمناملطلب الثاين: 
  ا عند قد قضى مدة يف أشبيلية قبل قرطبة وكان مكينً   احلفيد   كان ابن رشد 
مث أن املنصور فيما بعد نقم على    ،ا يف دولتهوجيهً  (1) املنصور  سلطان املوحدين

وهي بلد قريب من قرطبة وكانت  -انة  س  لي  اأيب الوليد بن رشد وأمر أبن يقيم يف  
 (2) .وأال خيرج عنها -أوال لليهود 

أخذ يف شرح كتاب احليوان ألرسطاطاليس صاحب    أنه ملاوسبب ذلك  
فقال يف هذا    ،فهذبه وبسط أغراضه وزاد فيه ما رآه الئًقا به  ، كتاب املنطق

وقد رأيتها عند ملك  "الكتاب عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وأبي أرض تنشأ:  
اإلخبار عن ملوك األمم وأمساء    جاراًي يف ذلك على طريقة العلماء يف"  الرببر

إنه مما اعتذر به ابن رشد    :ويقال  ،وكان عند سلطان املوحدين زرافة  ،قاليماأل
قال الرب    :أنه  ملك  قلت  فقال  ،ينإمنا  القارئ  على  تصحفت  ملك    :وإمنا 

 ( 3) .الرببر

 
املنصور بفضل    ،أبو يوسف  ،الكومي املوحدي  يوسف بن عبد املؤمن ابن علي  بن  يعقوب  و  ( ه1)

بويع له بعد وفاة أبيه سنة    ،ه554د سنة  ول  ، األقصى  من ملوك الدولة املؤمونية يف املغرب  ،هللا
عاد إىل    ،وعظمت الفتوحات  ،فاستقامت األحوال يف أايمه  ،ووجه عنايته إىل اإلصالح   ،ه580

  ،ابن خلكان  ،ينظر: وفيات األعيان  . ه595األرجح أنه تويف هبا سنة  و   ،ه594مراكش سنة  
 .8/203 ، الزركلي ،واألعالم  ،7/3-19

الذيل والتكملة لكتايب    ،532-531  ،ابن أيب أصيبعة  ،( ينظر: عيون األنباء يف طبقات األطباء2)
 . 27-4/26 ،أبو عبد هللا األنصاري املراكشي  ،املوصول والصلة

وعيون األنباء يف طبقات    ،224  ، عبد الواحد املراكشي  ،ب يف تلخيص أخبار املغربنظر: املعج( ي3)
 . 532 ،ابن أيب أصيبعة  ،األطباء
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أنه كان مىت حضر جملس  وأيضا   املنصور من ابن رشد  مما كان يف قلب 
  :العلم خياطب املنصور أبن يقولاملنصور وتكلم معه أو حبث عنده يف شيء من  

 (1) . تسمع اي أخي
ن قوًما ممن يناوئه من أهل قرطبة ويد عي معه الكفاءة  ا أومن األسباب أيضً 

أبن    ،ووجدوا إىل ذلك طريًقا  ،املنصورسعوا به عند    ،يف البيت وشرف السلف
فوجدوا فيها خبطه حاكًيا عن    ،أخذوا بعض تلك التالخيص اليت كان يكتبها

  ، "....فقد ظهر أن الزهرة أحد اآلهلة"بعض قدماء الفالسفة بعد كالم تقدم: 
فاستدعاه بعد أن مجع له الرؤساء    ،على هذه الكلمة  املنصور   فأوقفوا أاب يوسف 

حضر أبو الوليد قال له بعد أن    فلما  ،واألعيان من كل طبقة وهم مبدينة قرطبة
هذاذ  نب أخطك  األوراق:  هذا  املنصورفقال    !فأنكر  ؟إليه  هللا كاتب  لعن   :

وإبعاده وإبعاد    ،مث أمر إبخراجه على حال سيئة  ،وأمر احلاضرين بلعنه  ،اخلط
 ( 2) .من يتكلم يف شيء من هذه العلوم

املنصور وايل  أن من أسباب نكبته هذه اختصاصه أبيب حيىي أخي    ويذكر 
 ( 3) .قرطبة

أيضً  أسباب نكبته  أنه  وقيل من  ألسنة  ا  املشرق واألندلس على  شاع يف 
رحيً  أن  الناساملنجمة  هتلك  املدة  تلك  يف  وكذا  يوم كذا  يف  هتب  عاتية    ، ا 

حتت   واألنفاق  الغريان  واختذوا  معه  الناس  جزع  اشتد  حىت  ذلك  واستفاض 

 
 . 532 ،ابن أيب أصيبعة  ،نظر: عيون األنباء يف طبقات األطباء( ي1)
 . 225 ، عبد الواحد املراكشي ،( ينظر: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب2)
 . 4/27 ،أبو عبد هللا األنصاري املراكشي   ،والتكملة لكتايب املوصول والصلة( الذيل  3)
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وملا انتشر احلديث هبا وطبق البالد استدعى وايل قرطبة    ،ا هلذه الريحاألرض توقيً 
ط   ذاك  ذلك  ،بتهال  إذ  رشد  ،وفاوضهم يف  ابن  بقرطبة    ،وفيهم  القاضي  وهو 

 شأن هذه الريح من جهة  فلما انصرفوا من عند الوايل تكلم ابن رشد يف   ،يومئذ
إن صح  ":  (1) أبو حممد عبد الكبريفقال الشيخ    ،الطبيعة وأتثريات الكواكب

إذ ل تعلم    ،أمر هذه الريح فهي اثنية الريح اليت أهلك هللا تعاىل هبا قوم عاد
وهللا وجود  "فانربى ابن رشد ول يتمالك أن قال:    ."ريح بعدها يعم إهالكها

ما كان حق   احلاضرين  قِ فس    "!فكيف سبب هالكهم  ،اقوم عاد  أيدي  ط يف 
ملا جاءت به    ،وأكربوا هذه الزلة اليت ال تصدر إال عن صريح الكفر والتكذيب

 ( 2).آايت القرآن الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
: ملا  (3) ذكر شيخ الشيوخ اتج الدين: "هـ(  748)  -¬-  الذهبقال  

عنه سألت  البالد  إىل  اخلليفة    ،دخلت  جهة  من  داره  يف  مهجور  إنه  فقيل 
قالوا: رفعت    ؟فقيل: ل  .وال خيرج هو إىل أحد  ،وال يدخل أحد عليه  ،يعقوب

 
  ،سكن إشبيلية  ،من أهل مرسية  ، الكبري بن حممد بن عيسى بن حممد بن بقي الغافقيعبد  هو  (  1)

أاب حممد فقيهً   ،يكىن  والسمت  ، احافظً   ،اكان  اهلدي  احلديثمشاركً   ،حسن  علم  ا  بصريً   ،ا يف 
  ، مع التفنن يف غري ذلك من الطب وسواه  ، ا يف الفتيامتقدمً  ، على مذهب مالكا  قائمً   ،ابلشروط

وتويف إبشبيلية سنة    ،ويل خطة القضاء برندة والنيابة يف األحكام عن أيب الوليد بن رشد بقرطبة 
 . 3/144 ، ابن األابر ،ينظر: التكملة لكتاب الصلة .ه616

 . 4/30 ،ملصدر السابق( ا2)
  ، كان فاضاًل   ،اتج الدين بن شيخ الشيوخ  ،أبو حممد  ،مر بن حممد بن مح رويةهو عبد هللا بن ع(  3)

النفس  ،اعفيفً   ،انزهً  ال يلتفت إىل أحد من خلق هللا تعاىل    ،قليل الطمع  ،عايل اهلمة  ،شريف 
ينظر: مرآة    .ه642تويف سنة    ،وصنف التاريخ وغريه  ،ألجل الدنيا ال إىل أهله وال إىل غريهم 

 . 384-22/383 ،سبط ابن اجلوزي ،يخ األعيانالزمان يف توار 
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ردية أقوال  علوم    ، عنه  من  املهجورة  ابلعلوم  االشتغال  إليه كثرة  ونسب 
 (1) ."األوائل
الكتب  مث   املنصور  كتبت  الناس يف ترك  عن  البالد ابلتقدم إىل  لوم  عإىل 

  ، إال ما كان من الطب واحلساب  ،كلها  بهاوإبحراق كت  ،مجلة واحدة  الفلسفة 
الليل والنهار أوقات  النجوم إىل معرفة  به من علم  يتوصل  وأخذ مست    ،وما 

 . فانتشرت هذه الكتب يف سائر البالد وع مل مبقتضاها  ،ةالقبل
  ، وجنح إىل تعلم الفلسفة  ،نزع عن ذلك كله  ،إىل مراكش املنصور  مث ملا رجع  

 .والعفو عنه  ،وأرسل يستدعي أاب الوليد من األندلس إىل مراكش لإلحسان إليه
 ( 2).فمرض هبا مرضه الذي مات منه ،إىل مراكش  فحضر أبو الوليد

شبيلية شهدوا البن رشد أنه على غري ما نسب  مجاعة من األعيان إب  نإوقيل  
 ( 3) .ه595إليه فرضي املنصور عنه وذلك يف سنة  

 

 *** 
  

 
 .42/198 ، الذهب ،اتريخ اإلسالم ( 1)
  ، التكملة لكتاب الصلةو   ،225  ، عبد الواحد املراكشي  ،نظر: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب( ي2)

 . 2/74 ،ابن األابر
 . 532 ،ابن أيب أصيبعة  ،( ينظر: عيون األنباء يف طبقات األطباء3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 . والرد عليه عقيدة ابن رشد احلفيد يف املعاد : املبحث الثاين
الغزايل حامد  أبو  عامة    (1) قرر  الفالسفة  فقال: مسألة  يف  معتقد    املعاد 

إىل األبدان ووجود النار    يف إبطال إنكارهم لبعث األجساد ورد األرواح"مسألة  
وقوهلم إن كل    ،عد به الناساجلسمانية ووجود اجلنة واحلور العني وسائر ما و  

رتبة ذلك أمثلة ضربت لعوام اخللق لتفهيم ثواب وعقاب روحانيني مها أعلى  
 (2) ."من اجلسمانية وهو خمالف العتقاد املسلمني كافة

  ، الفالسفة املشائني يف البعث واملعادأرسطو وأتباعه من  عقيدة  هي  هذه  
  (3) .الغزايل وذكرها غريه من العلماء هاذكر كما  

 
أبو  1) الطوسي( هو  بن أمحد  بن حممد  بن حممد  علوم    ، الغزايل  ، الشافعي  ،حامد حممد  دخل يف 

  ،وغلب عليه التصوف   ،وكانت له تقلبات عقدية  ،وغلب عليه استعمال عباراهتم يف كتبه  ،األوائل
 . 346-19/322 ، الذهب ،ينظر: سري أعالم النبالء . ه505تويف سنة 

   . 282 ،الغزايل ،هتافت الفالسفة( 2)
وذكر شيخ اإلسالم يف كتبه يف مواضع عديدة رأي    ،2/193  ، الشهرستاين  ، ينظر: امللل والنحل(  3)

الغزايلالفالسفة عامة يف املعاد موافقً  جمموع    ،1/328  ،ينظر: بيان تلبيس اجلهمية  ،ا ملا ذكره 
والتأويل  ،279  ،13/238  ،12/337  ،6/5  ،الفتاوى املتشابه  يف  الفتاوى    ،17  ،اإلكليل 

  ،214  ، قاعدة يف احملبة  ، 37  ، شرح العقيدة األصفهانية  ، 279  ،بغية املراتد  ، 6/90  ،ىالكرب 
 .وغريه
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

ا  راد    ينفي ذلك فيقوليدافع عن الفالسفة ففإن ابن رشد احلفيد  ومع ذلك  
ينكرون حشر  أخذ يزعم أن الفالسفة    (1) من هذه املسألة وملا فرغ  : "على الغزايل

  (2) .وهذا شيء ما وجد لواحد ممن تقدم فيه قول" األجساد 
وقد لبس إبليس على أقوام من أهل  : "هـ(  597)  - ¬-قال ابن اجلوزي

فأراهم أن الصواب اتباع    ،ملتنا فدخل عليهم من ابب قوة ذكائهم وفطنتهم
الفالسفة لكوهنم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على هناية الذكاء  

كما ينقل من حكمة سقراط وأبقراط وأفالطون وأرسطاطاليس    ،وكمال الفطنة
واستخرجوا    ،وجالينوس وطبيعية  ومنطقية  هندسية  علوم  هلم  وهؤالء كانت 

ت ملا  أهنم  إال  خفية  أموراً  اإلهليات خلطوابفطنهم  اختلفوا    ،كلموا يف  ولذلك 
 (3) ."ول خيتلفوا يف احلسيات واهلندسيات ،فيها

مث أيخذ يف   ،بل فيهم من يصوم رمضان ويصلي موضع آخر: "وقال يف
النبوات وال    ، األجسادبعث  ويتكلم يف إنكار    ،االعرتاض على اخلالق وعلى 

 (4) ."يكاد يرى منهم أحد إال ضربه الفقر ف أ ض ر  بِهِ 
أن   املعلوم  ابملعاد  ومن  ويقول  اجلسماين  املعاد  ينكر  احلفيد  رشد  ابن 

وأن كال الفريقني   ،من املسائل املختلف فيهااملعاد وأحواله  بل جعل ،الروحاين

 
  ، مسألة 20حيث إن الغزايل رد على الفالسفة يف كتابه هتافت الفالسفة يف  ، 19يقصد املسألة ( 1)

 . كان آخرها مسألة البعث واملعاد
 . 554 ،ابن رشد ، هتافت التهافت( 2)
 . 46 ،ابن اجلوزي ، إبليسلبيس ( ت3)
 . 47 ،صدر السابق( امل4)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

ا يف  هبمع أن هذه املسألة قد قطع الشرع    ،(1) معذور يف أتويله للمعاد وأحواله
 .وليس فيها جمال لالختالفالنصوص الواردة يف الكتاب والسنة 
  أرسطو   ة فلسفا يف ذلك  متبعً   ،عناصرعدة  وكان يبين معتقده يف ذلك على  

 ، وجالينوس  ،ونيقالوس  ، بناء على شروحاته وتفسرياته لكتب أرسطو  ،وتالميذه
 : وهي كما يلي  أربعة مطالب قد جعلت هذه العناصر يف و 

 وحدة النوع(: ) وحدة النفس: املطلب األول 
ويعرب عنها يف مواضع من كتبه بوحدة    يعتقد ابن رشد احلفيد بوحدة النفس

وليس نفوس  أي أن النفوس اليت يف أجسام البشر إمنا هي نفس واحدة  ، النوع
أما  فيقول يف وحدة النفس: "  ،وهذا القول هو أساس عقيدته يف املعاد  ،متعددة

أيضا:  )وهي النفس    ،وهو وعمرو واحد ابلصورة  ،زيد فهو غري عمرو ابلعدد
مثل ما هو    ، غري نفس عمرو ابلعددفلو كانت نفس زيد مثاًل   ،واحد ابلنوع(

ا  واحدً   ،لكانت نفس زيد ونفس عمرو اثنني ابلعدد  ،زيد غري عمرو ابلعدد
فإذن مضطرٌّ أن تكون نفس زيد ونفس    ،فكان يكون للنفس نفس  ،ابلصورة

  أعين القسمة   ،والواحد ابلصورة إمنا يلحقه الكثرة العددية  ،ا ابلصورةعمرو واحدً 
  فيها  كان   أو  ،البدن  هلك   إذا   هتلك  ليست   النفس  كانت  فإن  ،من ِقب ِل املواد

وهذا    ،ابلعدد  واحدة   تكون  أن  األبدان  فارقت   إذا  فواجب  ،الصفة  هبذه  شيء
 (2) ."العلم ال سبيل إىل إفشائه يف هذا املوضع

 
 .51-49  ،ابن رشد ، : فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال( ينظر1)
 . 133 ،ابن رشد ، افت التهافت( هت2)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

مبعىن أن النفوس    ،أي وحدة النوع  وحدة النفس فابن رشد يف قوله هذا يرى  
تعود  مث بعد املوت  ،يف مجيع البشر إمنا هي نفس واحدة مقسمة وموزعة بينهم 

  ، للفالسفةا  هذه النفوس إىل نفس واحدة وهي النفس الكلية اليت يقول هبا تبعً 
ه يعلم أن ما يقوله خمالف للشرع والعقل  ة تدل داللة واضحة أنجبمل وخيتم كالمه  
 ."وهذا العلم ال سبيل إىل إفشائه يف هذا املوضع: "ر فيقولوأنه مستنك

  :وقال عنها  ،النفس  :أي  ،إمكان خلود احلادثوقد أنكر ابن رشد احلفيد  
فقال: "وإما أن يكون    ،هناية له  الهو  فكذلك  وما كان  أي ال بداية هلا  هنا أزلية  إ

 (1) .ا"فال يصح إال لو انقلب املمكن أزلي    ،شيء له ابتداء وليس له انقضاء
فهي إبدامة    ،كون النفس دائمة ال هتلكأبن  رد على ابن رشد يف ذلك  ي  و 

:  -¬-  ابن أيب العزالقاضي  يقول    ،وليس ذلك شيء من ذاهتا  هلا  ¸  هللا
ا  ا وهلوً وهلذا كانت احلياة الدنيا متاعً   ،احلي حبياة زائلةفاحلي حبياة ابقية ال يشبه  "

احليوانولعبً  هلي  اآلخرة  الدار  وأن  الدنيا كاملنام  ،ا  اآلخرة    ،فاحلياة  واحلياة 
وهي للمخلوق ألان نقول: احلي    ،وال يقال: فهذه احلياة اآلخرة كاملة  ،كاليقظة

هو الذي وهب املخلوق تلك احلياة    ،الذي احلياة من صفات ذاته الالزمة هلا
خبالف    ،ال أن الدوام وصف الزم هلا لذاهتا  ،هلاهللا  إبدامة  فهي دائمة    ،الدائمة

وصفات    ،فصفات اخلالق كما يليق به  ،كذلك سائر صفاته  ،حياة الرب تعاىل
 ( 2)."املخلوق كما يليق به

 
 . 199 ،ابن رشد ، ( هتافت التهافت1)
 . 1/90 ،ابن أيب العز ،رح العقيدة الطحاوية( ش2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}وقال تعاىل يف دوام النعيم األخروي:  
 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 خبمب حب جب هئ مئ} وقال سبحانه يف دوام العذاب األخروي:    ،[ 8]البينة:{نت

فاهلل سبحانه خلق    ،[ 23]اجلن:{مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 ، هما دائمتني إبدامته هلما سبحانهوجعل وما فيهما من نعيم وعذاب  اجلنة والنار  

   .ذاهتما وليس شيء من 
الكلية   النفس  رشد  ابن  شبه  "  ،ابلضوءوقد  شيء  فقال:  أشبه  والنفس 

مث يتحد عند احتاد    ،وكما أن الضوء ينقسم ابنقسام األجسام املضيئة  ،ابلضوء
 ( 1)."كذلك األمر يف النفس مع األبدان  ،األجسام

ابن رشد    كما يزعم  كلها تعود لنفس واحدة بعد املوتس  و ولو كانت النف
 مم  خم حم  جم هل خلمل حل جل مك لك خك}احلفيد ملا قال هللا تعاىل:  

 نب  مب زب  رب يئ ىئ نئ}وملا قال:    ،[281]البقرة: {من خن حن جن

 جخ}وملا قال:    ،[25]آل عمران:{يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 خم حم جم}وملا قال:    ، [51]إبراهيم:{حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ

قال:  و   ،[38]املدثر:{جن مم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل}ملا 

 . ذلك من اآلايتوغري  ، [111]النحل: {ين ىن من خن حن جن يم
عن   رشد  ابن  يغفل  اآلايت كل  فكيف  بكالم    ، هلااوأمث  هذه  ويصدق 

أو    الفالسفة الذين اعتمدوا على عقوهلم ول يكن هلم نور يهتدون به من كتاب 
  ؟!!!.سنة

 
 . 134 ،ابن رشد ، افت التهافت( هت1)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 : األرضية  : أزلية األنواع وحدوث األفراداملطلب الثاين
  ، العال وأبديته   ( 1) يراه الفالسفة من أزليةابن رشد يرى ما  من املعلوم أن  

  أنه  كما  -أي الفالسفة -  عندهم  العال   فإن"  وذلك لتأييده للغزايل عندما قال:
  ل   بل  وفناؤه   فساده  يتصور   وال   ،آلخره  هناية   ال  أبدي  فهو   لوجوده  بداية  ال  أزيل
قلت: أما قوله  "  فقال ابن رشد بعدها:  (2) كذلك"  أيضاً   يزال  وال  كذلك   يزل

من أزلية العال فيما مضى يلزم عنه فيما يستقبل  دليلهم األول    إن ما يلزم عن 
  (3) .فصحيح"

أن  -األوىل-أيضا: "وقد بقي علينا من مطالب هذه املقالة ابن رشد  ويقول  
فأما إنه أزيل    ،وأنه مع ذلك ليس فيه قوة على الفساد  ،نبني أن العال أبسره أزيل

وذلك أنه قد تبني أزلية احلركة املوجودة هلذا    ،فذلك يظهر من قرب عما تقدم
الواحدة إمنا توجد ملوضوع واحد    ، اجلرم املستدير وأهنا واحدة ابلعدد واحلركة 

ني يف أول هذا  وأيضا فقد تب  ،افبالواجب إذن ما يكون هذا اجلرم أزلي    ،ابضطرار
إذ كان ال ضد    ،الكتاب من نفس طبيعة هذا اجلرم أنه غري مكو ن وال فاسد

وكان من ضرورة وجود هذا اجلرم املستدير وجود سائر    ،وإذا كان هذا هكذا  ،له
لزم    ،إذ كان ال بد من شيء ساكن عليه يدور على ما تبني   ،األسطقسات

ذه األجسام املتحركة حركة استقامة  لكن ه  ،اضرورة أن يكون العال أبسره أزلي  
إمنا يوجد هلا البقاء يف كليتها ال يف أجزائها فهي حافظة لصورها النوعية وفاسدة  

 
  ،ينظر: تفسري ما بعد الطبيعة  . يعرف ابن رشد األزيل أبنه ما ليس له مبدأ أول فهو أزيل ضرورة(  1)

 . 3/30 ،ابن رشد
 . 124 ،الغزايل ،افت الفالسفة( هت2)
 . 198 ،ابن رشد ، افت التهافت( هت3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

اتفق هلا    ،إذ ل يكن فيها غري ذلك من جهة ما هي أضداد  ،أبجزائها وإمنا 
 (1) .البقاء ابلنوع وحفظ صورها عن حركة اجلرم السماوي"

ن  أو : "فيقول  يث يصرح ح  ،وحدوث األفراد  أبزلية األنواععتقد  يوعليه فإنه  
السماوية األجرام  ومشااًل ميينً   ، حبركات  األجسام    ،ا  =العناصر  )امتزجت 

وأن هذه األجسام األربعة ال    ،ان منها مجيع الكائنات املتضادةكو   ،(2) األربعة(
وأنه    ،أعين يف أجزائها  ،يف كون دائم وفساد دائم  ،من أجل هذه احلركات   ،تزال

  (3)."لو تعطلت حركة من هذه احلركات لفسد هذا النظام والرتتيب
 ، هاهنا   ابجلنس  املختلفة   احلركات  كون  إن:  (4) يقولون   فهم ويقول أيضا: "

لر   ال   دائمة   هاهنا  أن  يف  السبب  وأن  ،أزلية  ابلعدد  واحدة  حركة   هاهنا  أن  هو  ،ختِ 
  (5) ."ابلكل أزلية  ،ابألجزاء فاسدة كائنة   اأجسامً 

  مع   البحر  يف  األمر   يف أحد كتبه فيقول: "وكذلكويضرب على ذلك مثااًل 
  يظهر   (6) أ سطقس  أنه  ومن  ،الشمس  منه  وت صِعد  ،األهنار  من  فيه  ينصب  ما

 
 . 48-47 ، ابن رشد ،( ورسالة السماء والعال والكون والفساد1)
واحد ال ثقيل وال خفيف وهو اجلسم    ،بن رشد أن العال مكون من مخسة أجسام أو عناصر ( يرى ا2)

  ،واهلواء ، والنار  ،األرض()واألربعة الباقية هي: الرتاب  ،السماوي الكروي املتحرك حركة مستديرة
ينظر:    .وهلذا كانت األرض مركز جسم العال وهي اثبتة   ،األرض( ثقيل إبطالق)والرتاب    ،واملاء

 .145-144 ، ابن رشد ، هتافت التهافت
 . 145 ،ابن رشد ، ( هتافت التهافت3)
 . قصد الفالسفة( ي4)
 . 322 ،ابن رشد ، ( هتافت التهافت5)
إال أن إطالق    ،وكذا العنصر بلغة العرب  ،يقول اجلرجاين: "األسطقس هو األصل بلغة اليوانن(  6)

العناصر عليها ابعتبار أهنا تنحل    ، أسطقسات عليها ابعتبار أن املركبات تتألف منها وإطالق 
  .ويف إطالق لفظ العنصر معىن الفساد"  ،فلوحظ يف إطالق لفظ األسطقس معىن الكون  ،إليها

 . 11 ، اجلرجاين ،التعريفات
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

  "األسطقسات  أمر   من  تبني   ما  على  ابحلر   فاسد  كائن   ،ابلنوع  أزيل  أنه  أيضا
 (1) ."ابلنوع اأزلي   أبداي   كان"   أبنه أيضا ووصفه

ال له بداية وال هنايةوهذا يعين أن  املاء ليس  الذي هو  ابن    بحر  يف نظر 
املوجودات يف األرض من  ،رشد يعترب    ،تراب وهواء وانر  وكذلك ابقي  وهو 

 .يف األرض هي أصل الكائناتهذه األربع اجتماع 
 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق}وهذا االعتقاد خمالف لقوله تعاىل:  

ا فالبد  وما كان خملوقً   ، وله هنايةا فله بداية  وما كان خملوقً  ، [62]سورة الزمر:{ام
 . [27-26]الرمحن: {رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}أن يفىن 

عبد بن  حممد  الشيخ  "-¬-الوهاب  قال    ، يبعثونماتوا  إذا  والناس  : 
 ، [55]طه: {يت ىت نت مت زت رت يب ىب}  والدليل قوله تعاىل:

:  ]نوح {رثزث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب}وقوله تعاىل:  

 ىق يف ىف}والدليل قوله تعاىل:    ،وبعد البعث حماسبون وجمزيون أبعماهلم  ،[18- 17
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
ابلبعث كفر  ،[31]النجم: {زنمن تعاىل:    ،ومن كذب  قوله   مب خب}والدليل 
 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب
 ( 2)." [7]التغابن: {حصخص

  

 
 .  35 ،ابن رشد  ،عال والكون والفسادورسالة السماء وال ،29 ،ابن رشد ، ( اآلاثر العلوية1)
 . 23 ، حممد بن عبد الوهاب ،ثالثة األصول وأدلتها( 2)



 

 
229 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 حشر األجساد: عقيدة ب: التشكيك  املطلب الثالث
" رشد:  ابن  بين  قال  أنبياء  هم  األجساد  حبشر  قال  من  أول  أن  وذلك 

ٌ من الزبور  ،-’ -الذين أتوا بعد موسى  ،إسرائيل ومن كثري من    ،وذلك بنيِ 
وتواتر القول به    ،وثبت ذلك أيضا يف اإلجنيل  ،الصحف املنسوبة لبين إسرائيل

قال أبو حممد بن    ،وهذه الشريعة  ، وهو قول الصابئة  ،-  ’ -عن عيسى
 ( 1)."إهنا أقدم الشرائع ،حزم

إىل نبينا    -’ - األنبياء من آدم    حذرفقد    ،على هللا ورسلهوهذا كذب  
  ،جلنة والناريوم القيامة وما فيه من حشر األجساد وامن  أقوامهم    -‘ -حممد 

 جي}:  قال تعاىل  ،-’ -نب هللا نوح    ،منهم على سبيل املثال وليس احلصر

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
أنه عرفهم هبذا اليوم العظيم وما فيه من    وال بد   ،[59]األعراف:{يئ ىئ نئ مئ

 .فكل نب مكلف بذلك  ،أحوال وأهوال
 ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي}:  -’ - عن شعيب وقال سبحانه  

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .[84]هود:{يترث ىت نت مت زت رت يب
 مم خم حم جم يل ىل مل}:  -’ - سبحانه عن هود  وقال  

 ىي مي خي  حي جي يه  ىه مه  جه  ين ىن من  خن حن  جن  يم ىم

 . [21]األحقاف: {ييٰذ

 
 . 554 ،ابن رشد ، ( هتافت التهافت1)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 مح جح مج حج مث}قال:  ورب العاملني سبحانه ملا اتب على آدم  
 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص خس حس جسجخمخ
 جل مك لك خك حك جك مق حقخفمف حف جف مغ جغ مع
وأخربه    ،فاالجتباء: هو االصطفاء للنبوة  ، [124- 122طه:  ]{هل مل خل حل

سبحانه   القيامةهللا  يوم  رهبم  عند  املعرضني  يوم    إذن   ،بعقوبة  عن  علم  لديه 
 . ومبا أنه نب فال بد أنه أخرب أبناءه بذلك ،القيامة

قال:مل  -‰- وإبراهيم    خم  حم جم يل}  ا 
املوتى  [260]البقرة: {ممىم حييي  هللا  أبن  اتم كامل  يقني  على  ولو كان    ،كان 

أو حنو    ؟ املوتىعلى إحياء  تقدر  لقال: رب هل    ،(1) ذلك بقدرة هللا على  ا  شاك  
إبراهيم    ،ذلك الساعة وحشر  كان لديه علم  -  ’ -وهذا يعين أن  بقيام 

لذلك  ، األجساد أنه نب    ،فأراد أن يرى ذلك عياانً   ،ولكنه غري متصور  ومبا 
 . مرسل فقد بلغ وحذر قومه هذا اليوم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}:  وقال تعاىل
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ
بن    ،[172]األعراف: {زتمت أيب   السبع  السماوات  عليهم  وأشهد  "  :كعبقال 

اليوم   القيامة إال وقد أخذ عليه العهد يف ذلك  فليس من أحد يولد إىل يوم 

 
ي1) السنة(  شرح  الباري  ،116/ 1  ،البغوي  ،نظر:  حجر  ،وفتح  وجمموع    ،413-6/411  ،ابن 

 . 23/11 ،ابن تيمية ،الفتاوى
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

النسم  كانوا بني تلك    چ  وروي يف قصص هذه اآلية: أن األنبياء  ،(1) "واملقام
 ( 2).السرجأمثال  

- حممدوقد ذكران يف غري موضع: أن الرسل قبل  : "  -¬-قال ابن تيمية
 ( 3)."ا ملن نفى ذلك من املتفلسفةأنذروا ابلقيامة الكربى تكذيبً  -‘ 

ابن رشد يتهم  إخبار   احلفيد  ويف موضع آخر    األنبياء أبهنم متفاوتون يف 
وأحوالهأقوامهم اب  "  ،ملعاد  الشرائع  فيقول:  تعريف  اتفقت  احلال على    (4) هذه 

وملا كانت هذه احلال ليس هلا    ،ومسوها السعادة األخرية والشقاء األخري للناس
خيتلف يف حق نب نب  وكان مقدار ما يدرك ابلوحي منها    ،يف الشاهد مثال

األحوال اليت  اختلفت الشرائع يف متثيل    ، أعين يف الوحي  ،لتفاوهتم يف هذا املعىن
 (5) ."بعد املوت وألنفس األشقياء تكون ألنفس السعداء 

فابن رشد ل أيت أبدلة من الوحيني    ،بال علم وال دليلوهذا قول على هللا 
طو  بل كان حيتج بقول أساتذته من الفالسفة اليوانن أمثال أرس  ،على ما يقول

 حق مف خف حف جف}قال تعاىل:    ،وبىن اعتقاده على أقواهلم  ،وأفالطون وغريمها
أدري  وال    ، [36]اإلسراء:{جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق

  .أين أتى ابن رشد هبذا الكالممن 

 
تفسري  (  1) يف  الوجيز  العزيزاحملرر  عطية  ،الكتاب  ابن  القرطب  ، 2/474  ، تفسري  تفسري    ،وينظر: 

7/316. 
 . 2/475 ،فسري ابن عطية( ت2)
 .33-9/30 ،وينظر: املصدر نفسه ،4/266 ، ابن تيمية ،موع الفتاوى( جم3)
 . قصد املعاد وأحواله( ي4)
 . 201 ،ابن رشد ،لكشف عن مناهج األدلة ( ا5)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 : األرواح تعود إىل أجساد أخرى: املطلب الرابع
أجسام أخرى غري  ويعتقد أن األرواح تعاد إىل    ،ينكر ابن رشد املعاد اجلسماين

الدنيا يف  اليت كانت  يقول:  ،األجسام  الرجل "  حيث  هذا  قاله  يف    (1) وما 
كما دلت    ،والبد يف معاندهتم أن توضع النفس غري مائتة  ،هو جيد  (2) معاندهتم

اليت تعود هي أمثال هذه األجسام    وأن يوضع أن    ،عليه الدالئل العقلية والشرعية 
منا يعود  إو  ،ألن املعدوم ال يعود ابلشخص ،اليت كانت يف هذه الدار ال بعينها

 (3) ." أبو حامداملوجود ملثل ما عدم ال لعني ما عدم كما بني  
ألجساد اليت  األرواح تعود إىل أجساد أخرى غري ا وهذا تصريح منه أبن  

 .أن قدرة هللا ال تتعلق بذلك  منه  ظناً   ،اإلعادةلزعمه ابستحالة    ،كانت يف الدنيا
أن هللا تعاىل يعيد النفوس السعيدة إىل    (4) فأخربواوقال يف موضع آخر: " 
الدهر كله  فيها  تنعم  نعيمً   أجساد  احملسوسات  مثاًل   ، اأبشد  اجلنةوهو  وأنه    ،  

فيها الدهر كله أبشد احملسوسات  تعاىل يعيد النفوس الشقية إىل أجساد تتأذى  
يف متثيل  وهذه هي حال شريعتنا هذه اليت هي اإلسالم    ، الناروهو مثاًل   ،أذى
  (5) .احلال"هذه 

 
 . عليه يف هتافت التهافتقصد الغزايل يف رده ( ي1)
قصد الزاندقة الذين شكوا يف وجود املعاد األخروي وتعرضوا لذلك وأفصحوا به وأبطلوا الشرائع  ( ي2)

التمتع ابللذات  ، والفضائل التهافت  .ويرون أنه ال غاية لإلنسان إال    ،ابن رشد  ،ينظر: هتافت 
557. 

 .558-557 ،ابن رشد ، افت التهافت( هت3)
 . نبياء يف بعض الشرائع وليس كلهاي بعض األ( أ4)
 . 202 ،ابن رشد ،لكشف عن مناهج األدلة ( ا5)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

وألجل هذا جند أهل اإلسالم يف فهم التمثيل الذي جاء يف  ا: "وقال أيضً 
 يف أحوال املعاد ثالث فرق:  ملتنا 

الوجود   النعيم    بعينههو  فرقة رأت أن ذلك  الوجود الذي هاهنا من  هذا 
واحد ابجلنس  ، واللذة أنه  رأوا  أهنم  الوجودان    ،أعين  خيتلف  إمنا  ابلدوام  وأنه 

 . وهذا منقطع ،أعين أن ذلك دائم ،واالنقطاع
: فطائفة رأت أن  وهذه انقسمت قسمني   ،طائفة رأت أن الوجود متباينو 

وهلؤالء    ،ل به إرادة البيانث ِ وإنه إمنا م    ،هبذه احملسوسات هو روحاينالوجود املمثل  
 . فال معىن لتعديدها ،مشهورة حجج كثرية من الشريعة 

  لكن اعتقدت أن تلك اجلسمانية املوجودة هنالك   وطائفة رأت أنه جسماين
وهلذه أيضا حجج من    ،لكون هذه ابلية وتلك ابقية  ،خمالفة هلذه اجلسمانية

 . الشرع
 ألنه روي عنه أنه قال:  ،ممن يرى هذا الرأيويشبه ابن عباس أن يكون  

ويشبه أن يكون هذا الرأي هو أليق  ليس يف الدنيا من اآلخرة إال األمساء"  "
  (1)."ابخلواص

يؤيد القول أبن احلشر لألرواح فقط  فنجد يف هذا النص عن ابن رشد أنه  
األجساد أخرى  ، دون  ألجساد  ستعود  ستحشر  اليت  األرواح  هذه  غري    وأن 

يرى هذا    - ƒ-عباس  أن ابن    ويرى أيضاً   ،األجساد اليت كانت يف الدنيا
 .آنأن يرى مثل هذا الرأي وهو حرب األمة وترمجان القر   - ¢-وحاشاه    ،الرأي

 
 . 203 ،( املصدر السابق1)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

احلفيد   ابن رشد  أن نعرف حجة  أردان  الرأيولو  فإنه   ،على أتييده هلذا 
هذا الرأي ينبين على أمور ليس فيها منازعة  وذلك أن إمكان  يواصل ويقول: "

أنه ليس يلحق عند عودة النفس  والثاين:    ، أحدها: أن النفس ابقية  ،عند اجلميع
وذلك أنه    ،الذي يلحق عند عودة تلك األجسام بعينهاإىل أجسام أخر احملال  

  ،توجد متعاقبة ومنتقلة من جسم إىل جسميظهر أن مواد األجسام اليت هاهنا  
وأمثال    ،الواحدة بعينها توجد ألشخاص كثرية يف أوقات خمتلفةأن املادة    وأعين

مثال    ،ألن مادهتا هي واحدة  ،ميكن أن توجد كلها ابلفعل  الهذه األجسام  
إىل  واستحال ذلك الرتاب    ،مات واستحال جسمه إىل الرتاب  أن إنساانً   :ذلك
فكان منه مين تول د منه إنسان    ،فاغتذى إنسان آخر من ذلك النبات  ،نبات
  (1)." تلحق هذه احلال ال فوأما إذا فرضت أجسام أخر   ،آخر

غري   يف أتييده للقول ببعث األرواح إىل أجساد أخرىهذه حجة ابن رشد 
الروح أو النفس    عودة   أنه من احملالبل إنه يرى    ،كانت يف الدنيا األجساد اليت  

تفريق منه  وهذا    ،إىل اجلسد الذي كان يف الدنيا وإمكان عودهتا إىل جسد آخر
  .ورب العاملني سبحانه قادر على كل شيء   ،من غري دليل

 حي جي}  :الذين قال هللا تعاىل عنهموابن رشد بقوله هذا شابه الكفار  

 يم ىم ممحمخم جم يل ىل ملهبمت مب هئ مئ هي مي خي
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن
 يئ ىئ نئ مئرئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 . [52-49]اإلسراء:{ىبيب نب مب زب رب

 
 . 204-203 ،ملصدر السابق( ا1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

وهو أهون  وبعثه  على إعادته  قادر  خلق اإلنسان من تراب  الذي  فاهلل تعاىل  
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف}  :عليه
 حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}  ، [5]احلج:{خب حب جب هئ مئ خئ
 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}  ،[ 27]الروم: {زت
 . [33]األحقاف:{مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ

عيد األجسام من عجب الذنب الذي  ي ´ وقد ثبت يف السنة املطهرة أن هللا
قال: قال    ،-¢ -عن أيب هريرة  ف  ،بقدرته سبحانه  بعد أن يبلى اجلسد يبقى  

أربعون)):  -‘ -رسول هللا   النفختني  بني  يومً   ((ما  أربعون  قال:    ؟ اقال: 
قال:    ،قال: أبيت  ؟قال: أربعون سنة   ،قال: أبيت  ؟ اقال: أربعون شهرً   ،أبيت

ليس من اإلنسان    ،مث ينزل هللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ))
ومنه يركب اخللق يوم    ،الذنبعجب  ا وهو  ا واحد  إل عظم    ،شيء إل يبلى 

 (1).ة((القيام
  

 
ابب }يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا{   ،سورة عم  ،كتاب التفسري  ،واه البخاري يف صحيحه( ر 1)

 . 880 ، 4935رقم احلديث  ،زمرا
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 الفرق بني قول ابن سينا يف املعاد وقول ابن رشد: املطلب اخلامس: 
حيث  ى ابن سينا أن املعاد األخروي إمنا هو لألرواح فقط دون األبدان ير 

 ( 1) .وذلك هو املعاد" ،وإما سعيدة  ،إما شقية ،يقول: "فالنفس بعد املوت
  عند ختلص النفس عن البدن وآاثر الطبيعة   ، األخروية  ويقول: "فالسعادة

اللذات وإىل    ،ا إىل ذات من له امللك األعظما عقلي  ا نظرً انظرً   ،وجترده كامل 
الذين يعبدونه العال األعلى  ،الروحانيني  إليه واللذة    ،وإىل  وإىل وصوله كماله 

السعادة  تلك  وكما أن    ،عند ضد ذلك  والشقاوة األخروية   ،عند ذلكاجلليلة  
 (2) ."الشقاوة اليت تقابلها أليمة جداً فكذلك   ،عظيمة جداً 

  فابن رشد   ،قول ابن رشد وقول ابن سينا يف املعادومن هنا يتبني الفرق بني  
 أخرى غري  هللا ينشئ يوم القيامة أبداانً   ولكن    ،لألرواحأن املعاد  احلفيد يرى  

ا منه أن إعادة األبدان اليت يف  اعتقادً   ،األرواح يف الدنيا  األبدان اليت كانت فيها
 . تعاىل هللا عن ذلك ،الدنيا أمر صعب

ويرى أن األرواح    ،وجود األبدان يف املعاد ألبتةفإنه ال يرى  ابن سينا  أما  
وعليه فهو ال يرى    ،وهذا هو معادهاتتنعم أو تتعذب    تها لألبدانقبعد مفار 

 .قيام الساعة وال يؤمن ابليوم اآلخر
معتقدمها  وقوهلما انتج عن    ،فهما يتفقان على معاد األرواح دون األبدان

 . بقدم العال

 
 .111 ،ابن سينا ،لرسالة األضحوية( ا1)
 . 119-118 ،ملصدر السابق( ا2)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

يف رده   -¬-شيخ اإلسالم ابن تيمية   أقوالمن السادس: املطلب 
 يف املعاد: عامة الفالسفة على مذهب 

ولكن موهتا   ؛شك وهي ال تعدم وال تفىنواألرواح خملوقة بال  "  :¬  قوله -1
  (1)."وعند النفخة الثانية تعاد األرواح إىل األبدان ،مفارقة األبدان

هل هو على النفس والبدن أو على    عن عذاب القرب   ¬  سئل وعندما   -2
ويف املسألة أقوال شاذة  : "جوابهقال يف معرض    ...  ؟ دون البدن  ؛النفس

قول من يقول: إن النعيم والعذاب    ،واحلديثليست من أقوال أهل السنة 
الفالسفة    وهذا تقوله  .وأن البدن ال ينعم وال يعذب  ؛ال يكون إال على الروح
بل قد ثبت يف   ...  ،وهؤالء كفار إبمجاع املسلمني  ؛املنكرون ملعاد األبدان

الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأهنا  
والفالسفة اإلهليون يقولون هبذا لكن ينكرون معاد األبدان    ، منعمة أو معذبة

لكن قول الفالسفة أبعد عن أقوال أهل اإلسالم وإن كان قد يوافقهم   ...
بل من يظن أنه من أهل املعرفة    ،عليه من يعتقد أنه متمسك بدين اإلسالم

ه عند املسلمني  ومعاد األبدان متفق علي  ... ، والتصوف والتحقيق والكالم
  (2) ."واليهود والنصارى وهذا كله متفق عليه عند علماء احلديث والسنة

وأما املنافقون من هذه األمة الذين ال يقرون أبلفاظ القرآن  وقال أيضا: " -3
املشهورة مواضعه  ،والسنة  عن  الكلم  حيرفون  أمثال    ،فإهنم  هذه  ويقولون 

القرامطة الباطنية الذين قوهلم    :وهؤالء مثل  ،ضربت لنفهم املعاد الروحاين 
 

 . 4/279 ،( جمموع الفتاوى1)
 . 284-4/283 ،( املصدر السابق2)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

والصابئة اجملوس  قول  إىل    : ومثل  ،مؤلف من  املنتسبني  الصابئة  املتفلسفة 
من كاتب ضاهوهم  ممن  وطائفة  متطبب   ،اإلسالم  متكلم  ،أو  أو    ،أو 

وهؤالء كلهم   ،منافقكأصحاب رسائل إخوان الصفا وغريهم أو   ،متصوف
   ذلك بياانً قد بني    -‘ -ا فإن حممدً   ؛كفار جيب قتلهم ابتفاق أهل اإلميان

 ( 1) ."ا للعذرا قاطعً شافيً 

وكذلك هؤالء املتفلسفة أتباع أرسطو ل يسلكوا مسلك الفالسفة  وقال: " -4
املتقدمني  العال  ،األساطني  يقولون حبدوث هذا  أولئك كانوا  وكانوا    ،فإن 

العال عاملاً  - يصفونه ببعض ما وصف النب  ،آخر  يقولون: إن فوق هذا 
كما يوجد هذا يف كالم سقراط    ،األبدانمعاد  وكانوا يثبتون    ،به اجلنة  -‘ 

وقد ذكروا أن أول من قال منهم    ، واتليس وغريمها من أساطني الفالسفة
 ( 2) ."بقدم العال أرسطو

كر بذلك ليستدل  ذ    ، لق بعد أن ل يكنم أنه خ  واإلنسان ملا كان يعلوقال: " -5
وهلذا ذكر تعاىل ذلك يف خلق حيىي    ،به على قدرة اخلالق على تغيري العادة

الثانية  - ’ -بن زكراي النشأة  تعاىل:  ، يف   مث زث رث}   قال 

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
وقال   ،[9- 7]مرمي: {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن}  تعاىل:

 
 . 4/314 ،املصدر السابق( 1)
 . 17/351 ،ملصدر السابق( ا2)
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 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

فذكر اإلنسان مبا يعلمه من    ،[67-66]سورة مرمي: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
وعلى    ،ليستدل بذلك على قدرته على مثل ذلك  ؛اأنه خلقه ول يك شيئً 

 (1) ."ما هو أهون منه

فإن قصة أصحاب الكهف هي من    ،واألمر على ما ذكره السلفوقال: " -6
آية دالة على قدرة هللا   ، ا ال ميوتون ثالمثائة سنةفإن مكثهم نيامً  ،آايت هللا
وهي آية على    ،ليس كما يقوله أهل اإلحلاد   ، وأنه خيلق ما يشاء  ،ومشيئته

 خم حم جم يل ىل مل خل}  األبدان كما قال تعاىل:معاد  

الناس قد تنازعوا يف زماهنم:  وكان    ،[21]سورة الكهف: { خن حن جن يم ىم مم
 ( 2)."؟هل تعاد األرواح دون األبدان

من اخلوارق اخلارجة عن قوى النفوس إحياء املوتى    وكذلك أيضاً وقال: " -7
فيها    ...  من اآلدميني والبهائم وقد ذكر هللا ذلك يف غري موضع من كتابه

الداللة على إمكان  الثالث أن هذا من أعظم    ...  أنواع من االعتبار منها
من   الشيء  إمكان  على  أدل  فإنه ال  إليها  األرواح  وإعادة  األبدان  معاد 

 ( 3) ."ا علم أنه ممكنوقوعه أو وقوع نظريه فلما كان هذا واقعً 

وهؤالء املتفلسفة املنكرون ملعاد األبدان وحلدوث األفالك عامتهم  وقال: " -8
وإما    ،نفسانية إما قوة اإلدراك والعلمإن املعجزات والكرامات قوى  :  يقولون

فيجعلون    .فاإلدراك هو قوة النفس اليت ينال هبا العلم  ،قوة احلركة والعمل

 
 . 1/373 ،السنةنهاج ( م1)
   .5/384 ،جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح( ا2)
 . 186-1/184 ،لصفدية ( ا3)
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

من غري أن يكون    ،ما أخربت به الرسل وأمرت به كله استفادوه هبذه القوة
ومن غري أن يكون هلل   ،هناك مالئكة هم أحياء انطقون نزلوا عليهم بوحي

ومن غري أن يكون هناك رب خلق    ،ا عن أنفسهمجً كالم تكلم به خار 
  ، العال بقدرته ومشيئته يقدر على تغيري العلوايت وتبديل األرض والسموات

علم مناقضتهم    ،وحقيقة ما جاءت به الرسل   ،وكل من فهم حقيقة قوهلم
يعرفون ذلك  ،هلم الذين كانوا  الفضالء  لبعض شيوخنا  ما بني    :كما قيل 

بل حقيقة أمرهم أهنم ال يؤمنون    .فقال السيف األمحر ؟الفالسفة واألنبياء
ال ابهلل وال كتبه وال مالئكته وال رسله وال ابلبعث بعد املوت فهم أسوأ  

 ( 1)." من اليهود والنصارىحااًل 

 
*** 
 

  

 
 . 2/226 ،ملصدر السابق( ا1)
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 اخلامتة 
الصاحلات تتم  بنعمته  الذي  هلل  البحث  بعد  ،احلمد  من  وقد    ،االنتهاء 

 : تيةخلصت فيه للنتائج اآل
أبن جيمع أجزاءهم  ا هو أن هللا تعاىل يبعث املوتى من قبورهم  أن املعاد شرعً  (1

 . األصلية ويعيد األرواح إليها

تعاىل   (2 األخروي هي أن هللا  املعاد  واجلماعة يف  السنة  أهل  القادر  عقيدة 
وأنه  رواح إىل األجساد اليت كانت يف الدنيا  املعيد سبحانه يعيد األ  ئاملبد

 . سبحانه يبعث من يف القبور

على ما ورد يف الكتاب والسنة وإمجاع  بنوا معتقدهم  أهل السنة واجلماعة   (3
 . السلف الصاحل

الكتاب والسنة   (4 الواردة يف  املعاد األخروي  كثرة األدلة    ´  أبن هللاعلى 
 . يف الدنيا معاً يبعث األرواح واألجساد اليت كانت 

مذاهب  ولكنه اتبع    ،ا يف الفقهوأنه كان ضليعً التعريف اببن رشد احلفيد   (5
اليوانن   والزلة  فالفالسفة  اهلفوة  هذه  بسبب  حياته  آخر  يف  حملنة  تعرض 

   .العظيمة

املعاد وبعث األجساد ورد   (6 ينكرون  الفالسفة عامة وعلى رأسهم أرسطو 
هنا أمثلة مضروبة لتفهيم  إ  :ويقولون عنها  ،األلواح إليها ووجود النار واجلنة

 . العوام

فيد يف املعاد على عدة عناصر منها: القول بوحدة  تقوم عقيدة ابن رشد احل (7
ا   ،النفس األفراد  األنواع وحدوث  بعقيدة  التشكيك    ،ألرضيةالقول أبزلية 

 .األرواح تعود إىل أجساد أخرى غري اليت كانت يف الدنيا ، حشر األجساد
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 هـ( من املعاد 595موقف ابن رشد احلفيد )ت  
 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

فإذا    ،يرى ابن رشد احلفيد أن النفس واحدة ومنقسمة وموزعة بني البشر (8
وهذا    ،مات البشر عادت نفوسهم إىل نفس واحدة ومساها النفس الكلية

هللا عليه وعلى أمثاله يف القرآن الكرمي آبايت عديدة   وقد رد    ،قول ابطل
 .منها ا بعضً  ذكرت  

وأن    ،يرى ابن رشد أزلية العال وأبديته بناء على نظريته يف النفس الكلية (9
وهو    ،وأن النفوس اليت داخلهم غري خملوقة  ،األفراد األرضية حمدثة خملوقة 

 . يرى أن األزيل ال يصدر عنه إال أزيل

  يزعم ابن رشد احلفيد أن أنبياء بين إسرائيل الذين أتوا بعد موسى هم أول  (10
عثوا قبل موسى  وي رد عليه أبقوال األنبياء الذين ب    ،من قال حبشر األجساد

   .ألقوامهم حيذروهنم ذلك اليوميف القرآن 

تعود يوم القيامة  يزعم ابن رشد احلفيد أيضاً أن األرواح بعد موت أبداهنا   (11
الدنيا وحجته يف ذلك عدم القدرة    ،إىل أبدان أخرى غري اليت كانت يف 

وكان الرد عليه ابآلايت    ،تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً   ،عادةاإلهلية على اإل
 . على كل شيء ومنها إحياء املوتى اليت تثبت قدرة هللا 

وأهنما    ،بيان الفرق بني قول ابن رشد يف املعاد وبني قول ابن سينا فيه (12
 . يتفقان يف قدم العال

على الفالسفة عامة    - ¬-شيخ اإلسالم ابن تيمية د  ذكر مجلة من ردو  (13
 .ويف العال  يف معتقداهتم يف اليوم اآلخر
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 املصادر واملراجع قائمة 
 . القرآن الكري  •
ت:    ، ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد األندلسي املالكي   ، اآلاثر العلوية  •

 . م 1994  ، القاهرة   ، اجمللس األعلى للثقافة   ، سهري فضل هللا أبو وافية وسعاد علي عبد الرازق 
الدمشقي   ، األعالم  • الزركلي  بن فارس  بن علي  الدين بن حممود بن حممد  العلم    ، خري  دار 

 . م 2002  ، الطبعة اخلامسة عشر   ، للماليني 
محد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن  تقي الدين أبو العباس أ   ، اإلكليل يف املتشابه والتأويل  •

ت: حممد الشيمي    ، عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 . مصر   – اإلسكندرية    ، دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع   ، شحاته 

عبد    ت:   ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي   ، البداية والنهاية  •
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن   ، هللا بن عبد احملسن الرتكي    ، الطبعة األوىل   ، دار هجر 

 . م 1997- هـ   1418
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم    ، بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية  •

ت:    ، بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
  ، الطبعة الثالثة   ، اململكة العربية السعودية   ، املدينة املنورة   ، مكتبة العلوم واحلكم   ، موسى الدويش 

 . م 1995- هـ   1415
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم   ، أتسيس بدعهم الكالمية  بيان تلبيس اجلهمية يف  •

ت:    ، بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 . ه 1426  ، الطبعة األوىل   ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف   ، جمموعة من احملققني 

مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان    ،  واألعالم اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري  •
از الذهب    ، الطبعة الثانية   ، بريوت   ، دار الكتاب العريب   ، ت: عمر عبد السالم التدمري   ، بن ق امي 

 . م 1993- هـ   1413
ت: عبد هللا    ، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية   ، التبيان يف أميان القرآن  •

 . ç  1429  ، الطبعة األوىل   ، مكة املكرمة   ، دار عال الفوائد   ، ال البطاطي بن س 
ضبطه وصححه مجاعة من العلماء    ، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين   ، التعريفات  •

 . م 1983- هـ   1403  ، الطبعة األوىل   ، لبنان - بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، إبشراف الناشر 
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 د. أحالم بنت صاحل بن عبد هللا الضبيعي 

 

 ر و زِي   ، تعظيم قدر الصالة  •
ت: عبد الرمحن عبد اجلبار    ، أبو عبد هللا حممد بن نصر بن احلجاج امل

 . ه 1406  ، الطبعة األوىل   ، املدينة املنورة   ، مكتبة الدار   ، الفريوائي 
أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد    ، تفسري ابن عطية=احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  •

دار الكتب    ، ت: عبد السالم عبد الشايف حممد   ، حملاريب الرمحن بن متام بن عطية األندلسي ا 
 . ه 1422، الطبعة األوىل    ، بريوت   ، العلمية 

ت: حممد    ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي   ، تفسري البغوي=معال التنزيل يف تفسري القرآن  •
عة  الطب   ، دار طيبة للنشر والتوزيع   ، عبد هللا النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش 

 . م 1997- هـ   1417  ، الرابعة 
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب    ، تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن  •

ابلتعاون مع مركز   ، ت: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي   ، اآلملي أبو جعفر الطربي 
دار هجر للطباعة    ، البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة 

 . م 2001- هـ   1422  ، الطبعة األوىل   ، والنشر والتوزيع واإلعالن 
ت:    ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي   ، تفسري القرآن العظيم  •

 . م 1999- هـ   1420  ، الطبعة الثانية   ، دار طيبة للنشر والتوزيع   ، ة سامي بن حممد سالم 
القرآن  • القرطب=اجلامع ألحكام  بن أمحد بن أيب بكر بن فرح    ، تفسري  أبو عبد هللا حممد 

دار الكتب    ، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش   ، األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطب 
 . م 1964- هـ   1384  ، الطبعة الثانية   ، القاهرة   ، املصرية 

  ، ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد األندلسي املالكي   ، تفسري ما بعد الطبيعة  •
 . مكتبة لسان العرب   ، م 1938  ، بريوت   ، املطبعة الكاثوليكية   ، ت: موريس بويج 

ت: عبد    ، ابن األابر حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي البلنسي   ، التكملة لكتاب الصلة  •
 . م 1995- هـ   1415  ، لبنان   ، دار الفكر للطباعة   ، اهلراس   السالم 

دار الفكر للطباعة    ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي   ، تلبيس إبليس  •
 . م 2001- هـ   1421  ، الطبعة األوىل   ، لبنان - بريوت   ، والنشر 

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب    ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  •
وزارة    ، ت: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري   ، بن عاصم النمري القرطب 

 . ç  1387  ، املغرب   ، عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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ت:   ، ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد األندلسي املالكي  ، هتافت التهافت  •
   . م 1998  ، الطبعة األوىل   ، لبنان - بريوت   ، مركز دراسات الوحدة املربية   ، حممد عابد اجلابري 

  ، دار املعارف   ، ت: سليمان دنيا   ، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي   ، هتافت الفالسفة  •
 . الطبعة السادسة   ، مصر – القاهرة 

دار    ، ت: حممد عوض مرعب   ، أبو منصور   ، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي   ، هتذيب اللغة  •
 . م 2001  ، الطبعة األوىل   ، بريوت   ، إحياء الرتاث العريب 

ت:    ، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي   ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  •
 . م 2000- هـ   1420  ، الطبعة األوىل   ، مؤسسة الرسالة   ، عبد الرمحن بن معال اللوحيق 

حممد بن عبد الوهاب بن سليمان    ، والقواعد األربع   - وشروط الصالة    - ثالثة األصول وأدلتها   •
النجدي  واإلرشاد   ، التميمي  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  العربية    ، وزارة  اململكة 

 . ç  1421  ، الطبعة األوىل   ، السعودية 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد    ، املسيح اجلواب الصحيح ملن بدل دين   •

ت: علي    ، السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
  ، الطبعة الثانية   ، السعودية   ، دار العاصمة   ، بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم ومحدان بن حممد 

 . م 1999هـ/    1419
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد    ، العقل والنقل درء تعارض   •

جامعة    ، ت: حممد رشاد سال   ، هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
السعودية   ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  العربية  الثانية   ، اململكة  - هـ   1411  ، الطبعة 

 . م 1991
  ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطب الظاهري   ، فيما جيب اعتقاده الدرة   •

  ، لبنان - بريوت   ، دار ابن حزم   ، مركز البحوث اإلسالمية يف السويد   ، ت: عبد احلق الرتكماين 
 . م 2009- ه 1430  ، الطبعة األوىل 

اجلزء    ، القاهرة   ، خلاجني مكتبة ا   ، حممد عبد هللا عنان املؤرخ املصري   ، دولة اإلسالم يف األندلس  •
  ، واجلزء الثالث والرابع الطبعة الثانية   ، م 1997- ه 1417  ، األول والثاين واخلامس الطبعة الرابعة 

 . م 1990- هـ   1411
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إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون برهان    ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  •
 . القاهرة   ، دار الرتاث للطبع والنشر   ، ت: حممد األمحدي أبو النور   ، الدين اليعمري 

أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري    ، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  •
دار الغرب    ، اد معروف بشار عو   ، حممد بن شريفة   ، ت: إحسان عباس   ، األوسي املراكشي 

 . م 2012  ، الطبعة األوىل   ، تونس   ، اإلسالمي 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن    ، الرد على املنطقيني  •

 . لبنان - بريوت   ، دار املعرفة   ، أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
الطبعة    ، مصر   ، دار الفكر العريب   ، ت: سليمان دنيا   ، بن سينا ا   ، رسالة أضحوية يف أمر املعاد  •

 . م 1949  – ه  1368  ، األوىل 
ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد األندلسي    ، السماء والعال أو الكون والفساد  •

جهامي   ، املالكي  وجريار  العجم  رفيق  اللبناين   ، ت:  الفكر  األوىل   ، بريوت   ، دار    ، الطبعة 
 . م 1994

از الذهب   ، سري أعالم النبالء  • ت:    ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 
األرانؤوط  الشيخ شعيب  احملققني إبشراف  من  الرسالة   ، جمموعة  الثالثة   ، مؤسسة    ، الطبعة 

 . م 1985- هـ   1405
ت:    ، عمر بن علي ابن سال خملوف   حممد بن حممد بن   ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  •

 . م 2003- هـ   1424  ، الطبعة األوىل   ، لبنان   ، دار الكتب العلمية   ، عبد اجمليد خيايل 
عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري احلنبلي    ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  •

  ، دار ابن كثري  ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط   ، حققه: حممود األرانؤوط   ، أبو الفالح 
 . م 1986- هـ   1406  ، الطبعة األوىل   ، بريوت – دمشق 

ت: شعيب    ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي   ، شرح السنة  •
  1403  ، الطبعة الثانية   ، بريوت - دمشق   ، املكتب اإلسالمي   ، ؤوط وحممد زهري الشاويش األران 

 . م 1983- هـ 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد    ، شرح العقيدة األصفهانية  •

  ، ت: حممد بن رايض األمحد   ، هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 . ç  1425  ، الطبعة األوىل   ، بريوت   ، املكتبة العصرية 
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  ، مد ابن أيب العز احلنفي صدر الدين حممد بن عالء الدين علي  بن حم   ، شرح العقيدة الطحاوية  •
مؤسسة    ، ؤوط وعبد هللا بن احملسن الرتكي ت: شعيب األران   ، الصاحلي الدمشقي   ي األذرع 
 . م 1997- هـ   1417  ، الطبعة العاشرة   ، بريوت   ، الرسالة 

أبو    ، مذيال ابحلاشية املسماة مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء   ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى  •
دار    ، احلاشية: أمحد بن حممد بن حممد الشمين   ، الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب 

 . م 1988- هـ   1409  ، الفكر الطباعة والنشر والتوزيع 
بن    ت: حسني   ، نشوان بن سعيد احلمريي اليمين   ، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  •

- بريوت   ، دار الفكر املعاصر   ، عبد هللا العمري ومطهر بن علي اإلرايين ويوسف حممد عبد هللا 
 . م 1999- هـ   1420  ، الطبعة األوىل   ، سورية - دمشق   ، دار الفكر   ، لبنان 

ت: أمحد    ، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب   ، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  •
 . م 1987- هـ   1407  ، الطبعة الرابعة   ، بريوت   ، للماليني   دار العلم   ، عبد الغفور عطار 

  ، وسننه وأايمه   ‘   صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  •
الطبعة    ، الرايض   ، دار السالم للنشر والتوزيع   ، هللا البخاري اجلعفي   حممد بن إمساعيل أبو عبد 

 . م 1999- ه 1419  ، الثانية 
أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن    ، الصغري وزايداته صحيح اجلامع   •

 . املكتب اإلسالمي   ، آدم األشقودري األلباين 
تقي الدين أبو الع باس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم    ، الصفدية  •

  ، مصر   ، مكتبة ابن تيمية   ، شاد سال ت: حممد ر   ، بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 . ç  1406  ، الطبعة الثانية 

ت: السيد عزت    ، أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال   ، الصلة يف اتريخ أئمة األندلس  •
 . م 1955- هـ   1374  ، الطبعة الثانية   ، مكتبة اخلاجني   ، العطار احلسيين 

ت: حممود حممد    ، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي   ، طبقات الشافعية الكربى  •
 . ç  1413  ، الطبعة الثانية   ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع   ، وعبد الفتاح حممد احللو   ي الطناح 

أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي موفق الدين    ، عيون األنباء يف طبقات األطباء  •
 . بريوت   ، دار مكتبة احلياة   ، ت: نزار رضا   ، أبو العباس ابن أيب أصيبعة 
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  ، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب   ، غريب احلديث  •
  ç  1402  ، دمشق   ، دار الفكر   ، النب عبد القيوم عبد رب  و   : عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي ت 
 . م 1982  - 

فتحي  و   ت: أمحد فريد املزيدي   ، أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي   ، الغريبني يف القرآن واحلديث  •
  -   ç  1419  ، األوىل   الطبعة   ، اململكة العربية السعودية   ، مكتبة نزار مصطفى الباز   ، ي حجاز 

 . م 1999
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد    ، الفتاوى الكربى البن تيمية  •

الطبعة    ، دار الكتب العلمية   ، هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 . م 1987- هـ   1408  ، األوىل 

  ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي   ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  •
قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه:    ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي 

  ، دار املعرفة   ، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز   ، حمب الدين اخلطيب 
 . ه 1379  ، بريوت 

حممد بن أمحد  ابن رشد احلفيد أبو الوليد    ، فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال  •
 . الطبعة الثالثة   ، القاهرة   ، دار املعارف   ، ت: حممد عمارة   ، بن حممد األندلسي املالكي 

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطب    ، الفصل يف امللل واألهواء والنحل  •
 . القاهرة   ، مكتبة اخلاجني   ، الظاهري 

ق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف اببن  أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الورا   ، الفهرست  •
 . م 1997- هـ   1417  ، الطبعة الثانية   ، لبنان – بريوت   ، دار املعرفة   ، إبراهيم رمضان   ، الندمي 

  ، دار الكتب العلمية   ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية   ، الفوائد  •
 . م 1973- هـ   1393  ، الطبعة الثانية   ، بريوت 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب    ، بة قاعدة يف احمل  •
مكتبة الرتاث    ، ت: حممد رشاد سال   ، القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 

 . مصر - القاهرة   ، اإلسالمي 
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ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد    ، الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة  •
سلسلة الرتاث    ، مركز دراسات الوحدة العربية   ، ت: حممد عابد اجلابري   ، األندلسي املالكي 

 . 1998  ، الطبعة األوىل   ، لبنان - بريوت   ، الفلسفي العريب 
مشس    ، ملرضية لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة ا  •

العون حممد بن أمحد بن سال السفاريين احلنبلي  أبو    ، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها   ، الدين 
 . م 1982- هـ   1402  ، الطبعة الثانية   ، دمشق 

ت: عبد الرمحن    ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ، جمموع الفتاوى  •
اململكة العربية    ، املدينة النبوية   ، املصحف الشريف جممع امللك فهد لطباعة    ، بن حممد بن قاسم 

 . م 1995هـ/   1416  ، السعودية 
دار    ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطب الظاهري   ، احمللى ابآلاثر  •

 . بريوت   ، الفكر 
مشس الدين أبو املظفر يوسف بن ِقز أ وغلي بن عبد هللا املعروف    ، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان  •

كامل    ، حتقيق وتعليق: أبول كل جزء تفصيل أمساء حمققيه: حممد بركات   ، بـسبط ابن اجلوزي 
رضوان    ، فادي املغريب   ، أنور طالب   ، حممد رضوان عرقسوسي   ، عمار رحياوي   ، حممد اخلراط 

دار الرسالة    ، إبراهيم الزيبق   ، حممد أنس اخلن   ، ق زاهر إسحا   ، حممد معتز كرمي الدين   ، مامو 
 . م 2013- هـ   1434  ، الطبعة األوىل   ، سوراي – دمشق   ، العاملية 

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن    ، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات  •
 . بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، حزم األندلسي القرطب الظاهري 

أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم    ، املستدرك على الصحيحني  •
  ، ت: مصطفى عبد القادر عطا   ، بن احلكم الضب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع 

مع تضمينات اإلمام الذهب يف التلخيص وامليزان والعراقي يف أماليه واملناوي يف فيض القدير  
- ه 1422  ، الطبعة الثانية   ، لبنان - بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، الء وغريهم من العلماء األج 

 . م 2002
عبد الواحد    ، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عصر املوحدين  •

  ، املكتبة العصرية   ، ت: الدكتور صالح الدين اهلواري   ، بن علي التميمي املراكشي حميي الدين 
 . م 2006- هـ   1426  ، الطبعة األوىل   ، بريوت - صيدا 
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ت:    ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباين   ، املعجم الكبري  •
 . الطبعة الثانية   ، القاهرة   ، مكتبة ابن تيمية   ، محدي بن عبد اجمليد السلفي 

ت: شوقي   ، أبو احلسن على بن موسى بن سعيد املغريب األندلسي   ، املغرب يف حلى املغرب  •
 . م 1955  ، الطبعة الثالثة   ، القاهرة   ، دار املعارف   ، ضيف 

 . مؤسسة احللب   ، اإلمام أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين   ، امللل والنحل  •
بن عبد احلليم    تقي الدين أبو العباس أمحد   ، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية  •

:  ت   ، بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
  -   ç  1406  ، األوىل   الطبعة   ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   ، حممد رشاد سال 

 . م 1986
حممد بن حممد بن حممد  جمد الدين أبو السعادات املبارك بن    ، النهاية يف غريب احلديث واألثر  •

  ، ي وحممود حممد الطناح   ي ت: طاهر أمحد الزاو   ، ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 
 . م ç   -  1979  1399  ، بريوت   ، املكتبة العلمية 

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب    ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  •
الطبعة    ، اجلزء السابع   ، بريوت   ، دار صادر   ، إحسان عباس   ، بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي 

 . م 1994  ، األوىل 
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بوباء   "المشتبه بإصابته"  األحكام الفقهية المتعلقة بالمحجور عليه 
 كورونا )في باب الصالة والمعاشرة( 

 هيفاء بنت أحمد باخشوين .د

 اآلداب  كلية –الدراسات اإلسالمية قسم 
  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة 

   هـ  1442 / 7 / 16تاريخ قبول البحث:   هـ   1443 / 5 /5تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

يتناول هذا البحث األحكام الفقهية املتعلقة "ابحملجور عليه" املشتبه إبصابته"، بوابء كوروان  
البلوى يف أرجاء   اليت عمَّت هبا  نوازل األوبئة  الصالة واملعاشرة( وهو من  املستجد )يف ابب 

 فيها إىل معرفة األحكام الشرعية املتعلقة به. املعمورة، وحيتاج املكلف 
ويهدف البحث إىل بيان التدابري الوقائية اليت سلكتها الشريعة يف فرتة الوابء حفظاً للنفس   

البشرية، كما يهدف إىل بيان األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه املشتبه إبصابته هبذا الوابء،  
وخامتة،    ودراستها دراسة فقهية مقارنة. وقد اشتمل البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث 

التمهيد يف تعريف املصطلحات الواردة يف البحث، واملبحث األول: يف احلجر الصحي أسبابه  
أحكام   الثاين: يف  واملبحث  اخلمس،  الضرورايت  وأمهيته يف حفظ  الشرعي  وأنواعه، وحكمه 
  احملجور عليه املشتبه إبصابته يف ابب الصالة واملعاشرة، وحكم ختلفه أو حضوره لصالة اجلمعة 

واجلماعة، وحكم معاشرته لزوجته يف فرتة احلجر، واملبحث الثالث: جهود الدولة جتاه احملجور  
عليهم. وانتهى البحث ابلتأكيد على أمهية احلجر الصحي للمشتبه إبصابتهم هبذا الفريوس،  

س  وبيان حرص التشريع اإلسالمي على األخذ ابلتدابري الوقائية ملنع انتشار الوابء، وحفظاً للنف
 البشرية من اهلالك. 

 
 وابء، كوروان املستجد، احلجر الصحي، احملجور عليه، العدوى، وقاية. الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

This research deals with the jurisprudential rulings of the 

quarantined suspected person; the new Corona epidemic period, 

Covid-19, is one of the worst epidemics that have spread throughout 

the world. The person in charge needs to know the legal provisions 

related to the epidemic . 

The research aims to explain the preventive Sharia measures for 

the epidemic to preserve the human soul. 

  It also aims to explain the jurisprudential rulings related to the 

quarantined suspected of being infected by the epidemic. It addresses 

the same in a comparative jurisprudential comparative study. The 

research includes an introduction, preface, three topics and a 

conclusion. The preface includes the definition of the terminology 

contained in the study and the first topic: quarantine, its reasons, 

legal ruling and its importance regarding self-preservation. The 

second topic: the patient provisions the patient in terms of failure to 

Al-Juma and congregation prayer. In addition to the ruling on the 

abandonment of a spouse to the other due to quarantine. The third 

topic: is the duties of the country towards the patient. The research 

ended by emphasizing the importance of quarantining those 

suspected of being infected with this virus and demonstrating that 

the Islamic legislation adheres to taking preventive measures to 

prevent epidemic infections and preserve the human soul.   

  

key words: epidemic, corona, quarantine, quarantined, person, 

infection, prevention. 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، نبينا  

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد... 
أحكامه فإن   احلكيم شرع  الشارع  أن  شرعاً  املقرر  يف    من  العباد  ملصاحل 

ومل يشرع شيئاً من األحكام عبثاً، ومن ذلك ما قررته الشريعة  العاجل واآلجل،  
وتصوهنا له من كل سوء ميسها، أو  ء من أحكام حتفظ لإلنسان حياته،  الغرا 

الفتاكة،  يفسدهاضرر   انتشار األوبئة واألمراض  ومنها فريوس  ، ال سيما مع 
يف أرجاء املعمورة،   عظيماً ، والذي انتشر انتشاراً 19-كوروان املستجد كوفيد  

ح التدابري  مما  اختاذ كافة  إىل  ابلدول  هذا  دا  من  للحّد  والوقائية  االحرتازية 
 االنتشار.

االحرتازية   الوسائل  إحدى  يف  الكتابة  آثرت  إليها حكومتنا    اليتوقد  سعت 
ابحملجور  األحكام الفقهية املتعلقة  الرشيدة وفقها هللا، فكان حبثي بعنوان: )

 (. يف ابب الصالة واملعاشرة ابء كوروانبو  "إبصابته" املشتبه  عليه
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل حتقيق األمور اآلتية:
النفس   -1 حلفظ  اإلسالمية  الشريعة  سلكتها  اليت  االحرتازية  التدابري  بيان 

 اإلنسانية ووقايتها من اهلالك.
التشريعات   -2 من  غريه  اإلسالمي  التشريع  سبق  تقريره  بيان  يف  الوضعية 

 كام الفقهية املتعلقة ابحلجر الصحي. لألح
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

املتعلقة   -3 الفقهية  األحكام  املشتبه  مجع   " عليه  بإبابحملجور   ابء و صابته" 
 .مقارنة ودراستها دراسة فقهية  يف ابب الصالة واملعاشرة، ،كوروان

 أمهية البحث:
 أمهية البحث يف عدة أمور منها: تكمن 

احلاجة إىل مثل هذه املوضوعات املتعلقة ابألوبئة، واليت تعم هبا البلوى،   -1
 وتزداد حاجة املكلفني ملعرفة احلكم الشرعي فيها. 

 . عالقة البحث حبفظ الضرورايت اخلمس -2
الفقه اإلسالمي يف كل شؤون احلياة صحية واقتصادية وأمنية   -3 بيان دور 

 وغريها. 
 الدراسات السابقة:

أحكام احلجر الصحي يف الطب النبوي والعصر احلديث: دراسة علمية   -1
من منظور شرعي، ملعن بديع حسني، جملة البحوث والدراسات الشرعية،  

 ه. 1439العدد اخلامس والسبعون، 
أحكام احلجر الصحي، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والنظام، قاسم   -2

 هـ. 1421ماجستري، من املعهد العايل للقضاء، بن حممد القاسم، رسالة 
أحكام احلجر الصحي يف الطب النبوي والعصر احلديث دراسة علمية من   -3

الشرعية   والدراسات  البحوث  جملة  راغب،  بديع  معن  شرعي،  منظور 
 م.2018، يونيو 75، العدد  8ابلقاهرة، جملد 

الوعي    اإلسالم ونظام احلجر الصحي، لصالح حسني شهاب الدين، جملة  -4
 ه. 1417،  374اإلسالمي، العدد  
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، جلولدن صاري، ترمجه  م  1914-  1865حلجر الصحي يف احلجاز  ا -5
عبد الرزاق، البقاعي، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية،  عن الرتكية: بركات،  

 م.2003،  2العدد 
جملة هدي اإلسالم،  اهلدي النبوي يف الطب الوقائي، ابسم حسن وردة،   -6

 م.2013، 8، العدد  75جملد  
البصرة   -7 أحباث  جملة  زاند كلش،  لعلي  النبوي،  الفكر  يف  الوقائي  الطب 

 م.  2018، 43، جملد 1للعلوم اإلنسانية، العدد 
توحة،  الوقاية الصحية يف اإلسالم، ملروان علي القدومي، جملة القدس املف -8

 م. 2012،  26اجمللد  
فهذه األحباث وغريها منها ما تناول احلجر الصحي ضمن اإلعجاز النبوي،  

ابلرتكيز على    ينفردومنها ما تناوله ضمن الطب الوقائي، إال أن هذا البحث  
املتعلقة   الفقهية  املشتبه  األحكام  عليه  كوروان    بفريوس  صابتهإبابحملجور 

 املستجد، يف ابب الصالة واملعاشرة. 
 حدود البحث:  

أبهم   الدراسة  هذه  تُعىن  حيث  عنوانه؛  خالل  من  البحث  حدود  تتبني 
ريوس كوروان، وقد  صابته بفإباألحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه، املشتبه  

ه  ، ومعاشرتأو حضوره هلا  صالة اجلمعة واجلماعة اقتصرت على حكم ختلفه عن  
 . وفق مدة معينة حيددها األطباء؛  يف فرتة احلجر لزوجته

  



 

 
258 
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 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

   وإجراءاته:  منهج البحث
االستقرائي   املنهج  على  االعتماد  مت  فقد  البحث،  مبنهج  يتعلق  فيما  أما 

و االستنباطي ابلبحث،  ،  املتعلقة  املسائل  يف  الفقهاء  أقوال  ابستقراء  ذلك 
 ومجعها، وحتليلها. 

 أما عن إجراءات البحث فتتمثل يف اآليت:  
 مجع املادة العلمية وتوزيعها حسب مباحث ومطالب اخلطة. -
 ذكر صورة املسائل املراد حبثها قبل احلكم عليها.  -
  سواء أكانت حمل اتفاق، أم حمل خالف،   ،ذكر األقوال الفقهية يف املسائل -

 يف بيان اخلالف على املذاهب األربعة.  اً مقتصر 
عرض أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة قدر اإلمكان، مث الرتجيح مع ذكر   -

 سببه. 
 توثيق املادة العلمية من مراجعها املعتمدة.  -
 عزو اآلايت القرآنية إىل أرقامها وسورها. -
يف - احلديث  وإذا كان  املعتمدة،  مصادرها  من  النبوية  األحاديث    ختريج 

الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بذلك، وإن كان يف غريمها خرجته من  
 وذكرت أقوال أهل العلم يف احلكم عليه.   ، أو غريها،بقية الكتب التسعة

 وضع فهارس للمصادر واملراجع. -
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 ينتظم البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة: خطة البحث: 
 خطته.و منهجه، و أمهيته، و أهدافه، و مل على موضوع البحث، تتش املقدمة: -
لغة واصطالحاً،    عنوان  مفردات تعريف  -  التمهيد وفيه: - واأللفاظ  البحث 

 ذات الصلة. 
األول: - الصحي،  ا  املبحث  ثالثة    حكمه،و ،  أنواعهو أسبابه،  حلجر  وفيه 

 مطالب: 
 أسبابه وأنواعه. احلجر الصحي، ملطلب األول: ا

 صابته. إبللمحجور عليه املشتبه احلكم الشرعي  الثاين:املطلب 
 حبفظ الضرورايت اخلمس. احلجر الصحي وعالقته ملطلب الثالث: ا

وابء ب  املشتبه إبصابته  األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه  املبحث الثاين:-
 يف ابب الصالة واملعاشرة، وفيه مطلبان: كوروان،

عن صالة اجلمعة    حكم ختلف احملجور عليه املشتبه إبصابتهاملطلب األول:   
  وفيه مسألتان: هلا، ، أو حضوره واجلماعة

عن صالة    املشتبه إبصابته  ختلف احملجور عليهحكم  املسألة األوىل:         
 اجلمعة واجلماعة.         

الثانية:           لصالة    صابتهاملشتبه إب  حضور احملجور عليهحكم  املسألة 
 اجلمعة واجلماعة. 

يف فرتة    لزوجته   املشتبه إبصابته  معاشرة احملجور عليهحكم    :الثايناملطلب    
 . احلجر 
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 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

، وفيه املشتبه إبصابتهم  الدولة جتاه احملجور عليهم  جهود  املبحث الثالث:-
 مطالب:  أربعة

 . كورواناملطلب األول: اختاذ كافة التدابري الوقائية ملنع تفشي فريوس  
 تمع خبطر فريوس كوروان.نشر التوعية، وتثقيف اجمل: الثايناملطلب   
 إجراء الفحوصات وتتبع حاالت القادمني من اخلارج.: الثالثاملطلب   
 خالفني لألنظمة والقرارات. على امل: فرض العقوابت الرابعاملطلب   

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.خلامتةا
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 التمهيد
 البحث، واأللفاظ ذات الصلة:  مفردات عنوانأواًل: تعريف 

قُيد نشاطه، بسبب االشتباه إبصابته، هو الشخص الذي  احملجور عليه:     
  .ة حتول دون انتشار العدوىقبطري

الصحي:  لغة:  احلجر  أصل    احلجر  والراء  واجليم  املنع    واحد،احلاء  وهو 
َعَلْيِه حَيُْجُر َحْجراً  . بفتح احلاء وكسرها. يقال:  واإلحاطة على الشيء َحَجَر 

  .(1)   وُحْجراً وِحْجراً وُحْجراانً وِحْجراانً َمَنَع ِمْنهُ 
 .(2)   التصرفاملنع من احلجر اصطالحًا:  

تقييد نشاطات أشخاص يشتبه يف إصابتهم، أو فصل    تعريف احلجر الصحي: 
هؤالء األشخاص عن غريهم، بطريقة تؤدي إىل احليلولة دون انتشار العدوى  

 (. 3)   أو يف املنزل( مع توفر اشرتاطات معينة ةويكون احلجر يف )منشأة خمصص 
تقييد نشاطات أشخاص  أبنه: "    ،نظام املراقبة الصحية يف منافذ الدخول  هوعّرف

أو أمتعة أو حاوايت أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه يف    يشتبه يف إصابتهم ،
أو احلاوايت    ة م، أو فصل األمتعإصابتها، أو فصل هؤالء األشخاص عن غريه

لولة دون انتشار  أو وسائل النقل أو البضائع عن غريها، بطريقة تؤدي إىل احلي
   .(4)    "أو التلوثالعدوى 

 

 ( مادة ح ج ر. 4/167(، لسان العرب )2/138ينظر: معجم مقاييس اللغة ) (1)
 .304(، املطلع على ألفاظ املقنع صـــــــ228/ 8)ينظر: الذخرية للقرايف  (2)
)وقاية(.  (  3) ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية  الوطين  املركز  موقع  ينظر: 

ar-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home 
 .   47رقم م / املادة األوىل يف نظام املراقبة الصحية يف منافذ الدخول، الصادر مبرسوم ملكي  (4)

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar
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 العنوان:" العزل، اجلائحة": األلفاظ ذات الصلة مبفردات 
  أوضحت منظمة الصحة العاملية الفرق بينهما، حيث   احلجر الصحي والعزل:

يف فرض قيود على أنشطة األشخاص الذين مل يصابوا   احلجر الصحي يتمثل
فصلهم عن    أو ،  19- ابملرض ولكن حُيتمل أن يكونوا قد تعّرضوا لعدوى كوفيد

وفق مدة  اآلخرين. وميكن أن يكون احلجر الصحي يف مرفق معني أو يف املنزل،  
األطباء املصابني  :العزل أما   .حمددة حيددها  املرضى  األشخاص  فصل  فيعين 

   (.1) .أو الذين كانت نتائج اختباراهتم إجيابية ،19-اض كوفيد أبعر 
والعزل: الصحي  احلجر  بني  للمشتبه    الفرق  يكون  الصحي  مله  حب احلجر 

 للفريوس، بينما العزل يكون ملن أتكدت إصابته ابلعدوى.
التباس األمر واختالطه. وقريب منه    صابته" : إباملشتبه  " من االشتباه: وهو 

صابته: هو الشخص الذي اختلط أمره،  إبفاملشتبه  . (2) الشك يف ثبوت األمر 
 .ومل تتعني إصابته من عدمها

 

-.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adbhttps://laws.boe.gov
a9a700f28ca6/1-b04d-4b69-3b1e   

العزل الطيب الصادر عن موقع املركز الوطين للوقاية من    - وينظر: الدليل اإلرشادي للحجر الصحي 
 ar-c.gov.sa/ar/homehttps://covid19.cdاألمراض ومكافحتها )وقاية(. 

 https://www.who.int/arينظر: موقع منظمة الصحة العاملية ( 1)
 مادة ) ش ب ه(.  189القاموس الفقهي صـــــــ  (، 13/504( ينظر: لسان العرب )2)
العزل الطيب الصادر عن موقع املركز الوطين للوقاية من    - وينظر: الدليل اإلرشادي للحجر الصحي 

 األمراض ومكافحتها )وقاية(. 
ar-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adb-3b1e-4b69-b04d-a9a700f28ca6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adb-3b1e-4b69-b04d-a9a700f28ca6/1
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar
https://www.who.int/ar
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar
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  ض  َمر   الطاعون، أو كل  الَوأَبُ، ميدُّ ويقصر:تعريف الوابء لغة:    الوابء واجلائحة:
، ومجع املقصور أْوابٌء ومجع املمدود أْوبَِئٌة. وقد َوبَِئِت األرُض تـَْوأَبُ َوأَبً فهي  عامّ  

 .(1)   مرضهاَمْوبوَءًة، إذا كثُر 
فه األطباء القدماء بقوهلم: "الوابء فساد يعرض  عرَّ تعريف الوابء اصطالحًا:  

وفّرق األطباء حديثاً بني الوابء      .(2) جلوهر اهلواء، ألسباب مساوية وأرضية"  
يهاجم عدداً من الناس يف    املعدي الذي : املرض  واجلائحة، فعرفوا الوابء أبنه

فهي وصف األمراض املعدية اليت تنتشر يف    اجلائحةأما    معينة.   جغرافية  منطقة
  وقريب منه تعريف . (3)   منطقة جغرافية واسعة، وتؤثر على عدد كبري من الناس

أبنه: " كل مرض يصيب عدداً كبرياً من الناس  للوابء  املوسوعة الطبية احلديثة  
يف منطقة واحدة يف مدة قصرية من الزمن، فإن أصاب املرض عدداً عظيماً من  

 .  (4) "  االناس يف منطقة جغرافية شاسعة مُسي وابًء عاملي  
  ا وقد صّنفت منظمة الصحة العاملية تفشي فريوس كوروان بوصفه وابًء عاملي  

رئيسني مها:   واستخدام هذا املصطلح يعود لسببني وهذا ما نقصد ابجلائحة.  
 .(5)   واتساع نطاقها ،سرعة تفشي العدوى

 

 ( مادة )وأب(. 10/566)(،  احملكم واحمليط األعظم 1/79ينظر: الصحاح )( 1)
 . 334، التوقيف على مهمات التعاريف صــــ187معجم مقاليد العلوم للحدود والرسوم صـــــــ (2)
 (.23/108ينظر: املوسوعة العربية العاملية )( 3)
 (.13/1894املوسوعة الطبية احلديثة ) (4)
 https://www.who.int/arموقع منظمة الصحة العاملية (5)

https://www.who.int/ar
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الفريوسات الشائعة اليت    فريوس كوروان أحد    :COVID   (1))-19)  كوروان- 
أما    .احللق  والتهاابت  واجليوب األنفية،تسبب عدوى اجلهاز التنفسي العلوي،  

من فصيلة فريوسات    فهو   COVID-19))فريوس كوروان املستجد املسمى بــــــــ  
)كوروان( اجلديد؛ حيث ظهرت أغلب حاالت اإلصابة به يف مدينة ووهان  

   .(2) حاد م على صورة التهاب رئوي 2019الصينية هناية ديسمرب  
  

 

السعودية  (1) الصحة  وزارة  موقع  عن  الصادر  الشائعة  األسئلة  دليل  ينظر: 
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx          ، 

https://www.who.int/ar 
الطيب  (  4) املوقع  ينظر: 

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%
D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%

8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D
8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DD

D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D89%84%
%D8%A7%D-%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8

 9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.who.int/ar
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9D8%AA%D9%87%D8A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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   :: احلجر الصحياألول  ملطلبا
 :أسبابه وأنواعه

 متهيد: كيف ينتقل فريوس كوروان: 
كوروان املستجد من الشخص املصاب  أثبت الطب إمكانية انتقال مرض  

  انتقاله ميكن  إال أنه مل حيدد ابلضبط السبب الرئيس يف انتقاله، إذ    إىل غريه، 
من شخص إىل شخص عن طريق الُقطريات الصغرية اليت تتناثر من األنف أو  

أو يعطس. وتتساقط   19-الفم عندما يسعل الشخص املصاب مبرض كوفيد 
األشياء   على  الُقطريات  أن  هذه  وميكن حينها  احمليطة ابلشخص.  واألسطح 
اآلخرون   األشخاص  املرض،يصاب  أو    هبذا  األشياء  هلذه  مالمستهم  عند 

الفم  األسطح مث ملس أو األنف أو  العني  . كما ميكن أن  أحد حواسهم من 
مبرض كوفيد األشخاص  من    19- يصاب  خترج  اليت  الُقطريات  تنفسوا  إذا 

مما يستدعي أخذ التدابري الالزمة    ،و زفريهملصاب ابملرض مع سعاله أالشخص ا 
     .(1)   لألصحاءملنع تفشيه، أو انتقاله 

اثبتة إذا شاء هللا،   وعليه ُصنف كوروان ضمن األمراض املعدية، والعدوى فيه
وهي تعين: دخول العوامل املمرضة إىل جسم اإلنسان، ومنوها وتكاثرها فيه، 

والفريوسات هي أحد العوامل املمرضة اليت تسبب انتقال    .معها وتفاعل اجلسم  
مرض كوروان، ويصل هذا الفريوس إىل اإلنسان الصحيح من مريض ظهرت  

 

 https://www.who.int/ar ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية، ( 1)

https://www.who.int/ar
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جلرثوم حامل  من  أو  املرض،  أعراض  عليه  عليه  تظهر  مل  املرض،  راض  أعة 
 .(1) املرض

 :  مما تقدم يتبني لنا أن الشخص الذي حتصل منه العدوى
احلمى،  ) ، ومنها أعراضه إما شخص مصاب هبذا املرض، وظهرت عليه   -

والذي قد    ،ضيق التنفس  فقدان حلاسيت الشم والتذوق أو ألحدمها،   السعال،
ويف خمالطته لغريه، مضرة لنفسه ولغريه، من    .(2) (    يتطور إىل التهاب رئوي..

نشر للمرض، وفيه أيضا ضرر لنفسه، حيث إن املصاب ابملرض عموماً حيتاج  
وقد    .(3)  أعمالهإىل الراحة والسكينة وهذا ال يتحقق ملن خيالط الناس، وميارس  

أشار ابن القيم إىل هذا املعىن، عند بيانه للحكمة يف النهي عن اخلروج من  
"  أرض   قال:  حيث  عنالطاعون،  والدعة،    دجيب  السكون  الطاعون  وقوع 

وتسكني هيجان األخالط، وال ميكن اخلروج من أرض الوابء والسفر منها إال  
 وهذا ما يُسمى ابلعزل الصحي. .(4) " حبركة شديدة، وهي مضرة جداً 

وإما حامل مليكروب املرض، مل تظهر عليه آاثره، وهو على ضربني: إما أن   -
لكنه معد   فال تظهر عيه أعراض،  حيصل تعايش بني املرض وجهازه املناعي،  

)يقصد هبا الفرتة الزمنية من اإلصابة    لغريه، أو يكون املرض يف طور احلضانة 

 

 . 701ينظر: املوسوعة الطبية، الفقهية صـــــــ( 1)
العاملية،  (  2) الصحة  منظمة  موقع  املرض:  أعراض  يف  الكالم  تفصيل  ينظر: 

https://www.who.int/ar      السعودية الصحة  وزارة  موقع 
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 

 .107صــــ  ينظر: العدوى بني الطب وحديث املصطفى   (3)
 (.40/ 4زاد املعاد يف هدي خري املعاد ) (4)

https://www.who.int/ar
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
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ظهور   وقت  إىل  حسب    األعراض(،ابملرض،  تقصر،  أو  تطول  فرتة  وهي 
  .(2) ووفق تقدير األطباء  .(1) املرض

 :(3)  الصحيأسباب احلجر 
صابني مبرض كوروان املستجد؛ إذ ميكن انتقال العدوى إليهم بسبب  امل   خمالطة  -

 املخالطة.
مل    ن من إإذ  اجملتمع،    يف -هللاإبذن  -الفريوس ومنع تفشيه  حلّد من انتشار  ا -

 تظهر عليهم بعد أعراض املرض، قد يكونوا مصابني به.
 سالمة املخالطني، وشفاء املصابني.تأكد من لل -
، أو البدء بعالجهم  عليهمتحصينهم من هذا املرض، إذا مل تظهر أعراضه  ل -

 إذا ثبتت إصابتهم به.
  أنواع احلجر الصحي:

 حجر إجباري، )من جهة الدولة(: األول: 
  أماكن خمصصة   وتوفري ،  مناطق موبوءة حمددةألولئك القادمني من    خيصص 

احتياجاهتم  مع توفري كافة    وفق ما يقرره األطباء من مدة،يتم حجرهم فيها    هلم،
 الضرورية، حىت يتم التأكد من سالمتهم من املرض.

 (:، مع متابعة اجلهة الصحيةحجر اختياري، )من جهة املشتبه نفسهالثاين:  

 

 .102صــــــ   ينظر: العدوى بني الطب وحديث املصطفى   (1)
  https://www.who.int/arينظر: موقع منظمة الصحة العاملية،  (2)
 .351-350ينظر: األمراض املعدية ومستجداهتا العاملية صــــــــ ( 3)

https://www.who.int/ar
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وضعه  يتم  ف  وليس لديه أعراض تنفسية،  ،ابملرض  للمشتبه إبصابتهويكون  
  د حركته مبنع انتقاله من منطقة ألخرى، يّ أو تق  ،حتت املراقبة الطبية غري املباشرة

ملتابعة ظهور األعراض    املستمر معهم؛التواصل    معنعه من مغادرة بلده،  مأو  
مىت توفرت يف    ،اويكون حجره منزلي  . املرض  حضانةفرتة    انتهاءحىت  عليهم،  

واتباع اإلجراءات  املكان الشروط والضوابط املطلوبة من قبل اهليئات الصحية. 
 أثناء احلجر الصحي، وأمهها:يف املطلوبة 

من    ؛حتت احلجر لإلجراءات الوقائية  واألشخاصالتأكد من اتباع العاملني   -
 .ولبس الكمامة الطبية ،غسل اليدين

، واليت تتلف فور  استخدام األواين ذات االستخدام الواحد لألكل والشرب -
 استخدامها مباشرة.

يومي   - بشكل  ملسها  يتم  اليت  واألدوات  املكشوفة  األسطح  مجيع  تطهري 
الصحة وزارة  من  املعتمدة  مدربني   ،ابملطهرات  أشخاص  قبل  مع    ،ومن 

القفازات ارتداء  على  الطيب  وا  ،احلرص  والرداء  التنفسية  أثناء  يف  لكمامة 
 .التنظيف

أدوات   - استخدام  يتم  احلجر  األشخاص حتت  لغسل مالبس  احلاجة  عند 
والرداء الطيب( واستخدام    ،والكمامة التنفسية  ، احلماية الشخصية )القفازات

 .ابستخدام جمفف املالبس امث القيام بتجفيفه ،واملنظفات ،املاء الدافئ
 . التأكد من هتوية غرفة احلجر الصحي بشكل جيد -
 . التخلص اآلمن من النفاايت الطبية -
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الصحية، - اجلهة  مع  احلرارة  التواصل  درجة  ارتفاع  أي    ،يف حال  أو ظهور 
الطيب وإكمال اإلجراءات    ليتم التقييم   ،حتت احلجر  ملن هم أعراض تنفسية  

 .(1)   ةالالزم 
  

 

وقاية.  (  1) ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية  الوطين  املركز  من  الصادر  الصحي  احلجر  دليل  ينظر: 
-health-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals

ar-guidelines-quarantine-ear/hom-workers 
لألفراد.  الصحية  اخلدمات  لتقدمي  )صحيت(  بعنوان:  تطبيقاً  السعودية  الصحة  وزارة  أطلقت   كما 

health-your-for-https://covid19awareness.sa/apps 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-quarantine-guidelines-ar
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-quarantine-guidelines-ar
https://covid19awareness.sa/apps-for-your-health


 

 
270 

 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

 صابتهإباحلكم الشرعي للمحجور عليه املشتبه الثاين:  املطلب
 متهيد: 
؛ فإن  من وسائل دفع بالء املرض وانتشاره  لةً يوسكان احلجر أبنواعه    ملّا  

هذه   مسألتنا  يف  الصحي  مناطق  يستهدف  احلجر  من  القادمني  األشخاص 
  ويستمر  ،به  نتيجة خمالطتهم ملصابني   ابملرض   مأو من يشتبه إبصابته  موبوءة، 

احلجر املشتبه  هذا  املرض  الصحي    .به  حىت هناية حضانة  احلجر  فما حكم 
وهل يعّد ذلك من الوسائل    ،مراض املعدية؟األومن يف حكمهم من ذوي    هلؤالء

 االحرتازية املشروعة؟ 
 ميكن أن خترّج على ما ذكره الفقهاء يف  ، واخلالف فيها: املسألة ختريج 
   وحنومها،   (2)  واجلذام (1) كالربص  ،خمالطة األصحاء ملن به مرض معد    حكم 

  :اآلت وسيكون حترير البحث فيها مبشيئة هللا، على النحو 

 

(، لسان العرب  1029/  3الصحاح )    :يقع يف اجلسد. ينظر  الربص: داء معروف، وهو بياض (  1)
يسمى أيضاً ُمَهق، ويعّرف أبنه: اضطراب يف اجللد، ينتج عنه    ا ( مادة ب ر ص.  وطبي  5/  7)  

اخنفاض يف صبغة امليالنني، وهي الصبغة املسؤولة عن إعطاء الشعر واجللد والعينني اللون اخلاص  
هللا عبد  امللك  موسوعة  ينظر:  الصحي.   هبما.  للمحتوى  العزيز  عبد  بن   

-https://kaahe.org/ar
sa/Pages/Disease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9

 -%87%D9%8E%D9%82
D8%B5).aspx(%D8%A8%D8%B1% 

وإمنا مسي به لتجذم    تقرح،كل األعضاء وسقوطها عن  آتاجلذام: أصله جذم وهو القطع، وهو داء  (  2)
(، اتج العروس من جواهر القاموس  1/439. ينظر: ابن فارس،" مقاييس اللغة )األصابع وتقطعها

مرض معد  ومزمن    أبنه:. وعرف األطباء اجلذام وُيسّمى بداء األسد  (ج ذ م)مادة    (31/381)

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%8E%D9%82-%20(%D8%A8%D8%B1%D8%B5).aspx
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%8E%D9%82-%20(%D8%A8%D8%B1%D8%B5).aspx
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%8E%D9%82-%20(%D8%A8%D8%B1%D8%B5).aspx
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%8E%D9%82-%20(%D8%A8%D8%B1%D8%B5).aspx
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 خمالطة املشتبه به لغريه.  الصورة األوىل: -
 الصحيح للمشتبه به.   الصورة الثانية: خمالطة -
وميكن    املشتبه به من خمالطة األصحاء.  ويل األمر   منع  الصورة الثالثة: -

على ما ذكره الفقهاء يف قاعدة " سلطة ويل األمر منوط   هذه الصورة أن خترج 
 ابملصلحة". 

وخمالطة الصحيح  وهي خمالطة املشتبه به لغريه،    :والثانية  أما عن الصورة األول 
 على قولني:،  فإن أقوال الفقهاء يف حكم خمالطة من به مرض معد  للمشتبه به،  

  ذهب خمالطة ذوي األمراض املعدية لألصحاء، وإليه    جيب منع  لقول األول:ا
 .  (4) ، واحلنابلة (3)  والشافعية   ،(2) املالكية وبعض  ،(1)  احلنفية

 

ينظر:    .ويتسبب به نوع من الكائنات الدقيقة تدعى جرثومة اجلذام وهي من فئة البكترياي العصوية
واجملتمع. األسرة  لطب  السعودية  اجلمعية   موقع 

w.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94http://ww
cntId/14240/page/1/ / 

(، حاشية ابن عابدين رد احملتار على  4/59ينظر: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر)(  1)
 (. 6/364الدر املختار )

 (.  2/556التاج واالكليل )(، 2/184مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل) ينظر: ( 2)
املنهاج )  (  3) النجم الوهاج يف شرح  (، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  2/343ينظر: 

 (1 /476 .) 
/  1(، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )126/  6ينظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )  (  4)

699 . ) 

http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/14240/page/1/
http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/14240/page/1/
http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/14240/page/1/
http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/14240/page/1/
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ال جيب منع ذوي األمراض املعدية من خمالطة األصحاء إال يف    القول الثاين:
   .(1) بعض املالكية حالة األذى الشديد، وإليه ذهب

 األدلة للصورة األول: )خمالطة املشتبه به لغريه(: 
القائلون   األول  القول  أصحاب  منع استدل  املرضى    بوجوب  خمالطة 

 لألصحاء أبدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة والقواعد الشرعية. 
 أواًل: أدلتهم من القرآن الكرمي:  

 ىل  مل يك   ىك مك  لك  اكٹٱٹٱُّٱ
 . ٥٨األحزاب:  َّزن  رن  مم ام يل

حرمت اآلية أذية املؤمنني واملؤمنات سواء ابلقول أو    وجه الداللة من اآلية: 
، ويدخل يف ذلك املشتبه إبصابته هبذا املرض، ففي خمالطته لغريه ضرر،  (2) الفعل

 وأذية لغريه.
 اثنيًا: األدلة من السنة النبوية: 

، قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم،    عن عمرو بن الشريد، عن أبيه -1
 . (3) "  ِإانَّ َقْد اَبيـَْعَناَك فَاْرِجعْ : "ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسل إليه النيب

 

وح(  1) للدردير  الكبري  الشرح  )ينظر:  الدسوقي  الشرح  333/  1اشية  على  الصاوي  حاشية   ،)
 (. 445/ 1الصغري) 

 (.240/ 14ينظر: تفسري القرطيب )( 2)
 . 2231( رقم 4/1752أخرجه مسلم يف صحيحه/ كتاب السالم )( 3)
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احلديث على وجوب مباعدة اجملذوم، وكل    دلّ     : وجه الداللة من احلديث
ومينع من    ذي عاهة، كما منع اجملذوم يف وفد بين ثقيف من دخول املدينة، 

   املرض.خل يف ذلك من اشتبه إبصابته هبذا  دوي  ،(1) املسجد واالختالط ابلناس 
َعَلى    (2) اَل يُورَِدنَّ ممُِْرضٌ : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا    عن أيب هريرة   -2

 (. 3) "  ُمِصحّ  
املمرض: ذو املاشية املريضة، واملصح: ذو املاشية  وجه الداللة من احلديث:  

وفيه  الصحيحة ل هن.  أخيه  ي  ماشية  على  املرضى  ماشيته  يورد  أن  لممرض 
الصحيحة لئال يتوهم املصح إن مرضت ماشيته الصحيحة أن مرضها حدث  

املرضى عليها قد    تصحيح ما  يف بتومهه ذلك  فيكون داخاًل   ،من أجل ورود 
وكذلك الرجل يكون به املرض ال    عليه السالم من أمر العدوى.  النيبأبطله  
حلصول الضرر  دفعاً    ؛ غناء فريد  عنهجيد    إال أن ال  ،على املصحيرد  له أن    ينبغي

أيضاً  . ويف هذا دليل على أن احلجر قد يشمل احليواانت  (4) بفعل هللا وقدره  
 إذا أصيبت ابملرض املعدي.

   : القواعد الشرعية: اثلثاً 

 

 (. 228/ 14ينظر: شرح النووي على مسلم )( 1)
مِرض  (2)

ُ
املرضامل إبله  إبل مرضى، فنهى أن يسقي  له  الذي  إ  ى:  ، وهو من صحت  بل املصحمع 

 (. 319/ 4ماشيته من األمراض. ينظر: النهاية ) 
، ومسلم يف  5770( رقم  7/138أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب الطب / ابب ال هامة )(  3)

 . 2221( رقم 1743/ 4صحيحه/ كتاب السالم )
 (. 21/44(، الكواكب الدراري )9/450ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال ) ( 4)
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.  (1)   جاءت القواعد الشرعية مبنع إحلاق الضرر ابلغري، فال ضرر وال ضرار
بفريوس كوروان  الصحي   ابحلجر  العملويف   إبصابته  اشتبه  هلذه    ملن  امتثال 

 ودليلها:  القواعد الشرعية.
َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقَضى    :  "عن عبادة بن الصامت    -    

 .(3)"(2) َأْن اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ 
، وهذا النهي عام ألنه  (4) احلديث دّل على حترمي الضرر أبنواعه    جه الداللة: و 

النفي، وال شّك أن يف العمل ابحلجر الصح لذريعة    اسد  ي،  نكرة يف سياق 
 اإلضرار ابآلخرين. 

 األدلة للصورة الثانية: )خمالطة الصحيح للمشتبه به(: 
 

 .83( ، األشباه والنظائر/ للسيوطي صـــــــ 41/ 1ينظر: األشباه والنظائر/ للسبكي ) ( 1)
بدون    (2) اإلضرار ابآلخرين  تعود على املضر، والضرار: هو  ملنفعة  الضرر: هو اإلضرار ابآلخرين، 

(. وفرق بعضهم  35/  3  ينظر: تشنيف املسامع جبمع اجلوامع )  منفعة تعود على فاعل الضرر.
بينهما، أبن الضرر: ما كان بدون قصد، والضرار: بقصد. ينظر: شرح األربعني النووية/ للعثيمني  

 .353صـــ
. عن  2340( رقم  430/  3أخرجه ابن ماجه يف سننه/ ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره  )   (3)

وهذا  الصامت،  ادة بن  فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن الوليد عن عب
. ينظر: جامع العلوم  إسناد ضعيف، لضعف الفضيل بن سليمان وجهالة حال إسحاق بن حيىي

منها: حديث أيب سعيد اخلدري، عند   لكن للحديث شواهد كثرية يصح هبا،(،  2/208واحلكم )
  (6/258، والبيهقي يف السنن الكربى )4541( رقم  408/ 5، )3079( رقم  4/51الدار قطين )

رقم  10/225، )11877رقم   احلاكم.  20443(  احلديث  ينظر  وقد صحح  املستدرك،    :يف 
 (. 211-209/ 2(، وقواه احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )66/ 2) املستدرك

، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان/   83ينظر: األشباه والنظائر/ للسيوطي  صــــــــ ( 4)
 . 72جنيم صــــــ البن 
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 أواًل: من القرآن الكرمي:   
 . 195البقرة:  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٹٱٹٱ

دلت اآلية الكرمية على وجوب صون النفس ومحايتها    وجه الداللة من اآلية:
من الوقوع يف املهالك، ويف خمالطة املرضى لألصحاء دفع ابلنفس إىل املهالك  

 (1.)   

 اثنيًا: من السنة النبوية: 
،َواَل  (2) قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيَةَ   عن أيب هريرة   -1

ْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسِد" (4) َوالَ َصَفرَ (3) َهاَمةَ 
َ
 (. 5) ، َوِفرَّ ِمَن امل

فراره من    ابلفرار من اجملذوماملعاىف    ملسو هيلع هللا ىلص أمر النيب  وجه الداللة من احلديث:  
األسد؛ لشدة ما قد يناله من أذى، واملشتبه إبصابته بكوروان أيضاً يدخل حتت  

وفيه داللة على منع كل    اهلالك.مر؛ ملنع الضرر، وحفظاً لألنفس من  هذا األ
   ما يؤدي إىل العدوى ابألمراض السارية.

 

(1( البخاري  شرح صحيح  الدراري يف  الكواكب  ينظر:  صحيح  16/  21(  شرح  الباري  فتح    ،)
 (. 187/ 10البخاري ) 

( الِطرية بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم ابلشيء. ينظر: النهاية يف غريب احلديث  2)
 (. 152/ 3واألثر) 

واسم طائر. وهو املراد يف احلديث. وذلك أهنم كانوا يتشاءمون هبا. وقيل:  ( هاّمة: اهلامة: الرأس،  3)
 (.283/ 5هي البومة. ينظر: النهاية ) 

( صفر: كانت العرب تزعم أن يف البطن حية يقال هلا الصفر، تصيب اإلنسان إذا جاع وتؤذيه،  4)
لونه يف اجلاهلية، وهو  وأهنا تعدي، فأبطل اإلسالم ذلك. وقيل أراد به النسيء الذي كانوا يفع

 (. 3/35أتخري احملرم إىل صفر، فأبطله. ينظر: النهاية )
 . 5707( رقم 126/ 7( أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب الطب/ ابب اجلذام )5)
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يبدو يف ظاهره التعارض، فقوله عليه السالم فيه: )ال عدوى   احلديث  وهذا
وال طرية....( ينفي العدوى، مث قال عليه السالم: )وفر من اجملذوم كما تفّر  

أيضاً قد يبدو تعارضه مع قوله: )ال يوردن    من األسد( فيه إثبات للعدوى!!!
 ممرض على مصح( فيه إثبات للعدوى!! 

التوفيق بني هذه األحاديث، فمنهم من رّجح  وقد أفاض شَراح احلديث يف  
  - بينها، ومنهم من مجع بينها، واجلمع أوىل إلمكانه، كما فعل اإلمام ابن حجر

 ، ومما ذكره أن:يف الفتح، حيث بنّي طرق اجلمع بينها -رمحه هللا
نفي العدوى مجلة ومحل األمر ابلفرار من اجملذوم على رعاية خاطر اجملذوم  -

 .الصحيح البدن السليم من اآلفة تعظم مصيبته وتزداد حسرتهألنه إذا رأى  
محل اخلطاب ابلنفي واإلثبات على حالتني خمتلفتني فحيث جاء ال عدوى    -

كان املخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله حبيث يستطيع أن يدفع  
عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطري الذي يقع يف نفس  

القوي اليقني ال يتأثر به وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة  كل أحد لكن  
كان املخاطب بذلك من ضعف    (ممن اجملذو  فرّ )وحيث جاء  ...  فتبطلها

يقينه ومل يتمكن من متام التوكل فال يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى  
ما يكون سبباً  يباشر  العدوى عنه أبن ال  اعتقاد   فأريد بذلك سد ابب 

 . باهتاإلث
فيكون    ،إثبات العدوى يف اجلذام وحنوه خمصوص من عموم نفي العدوى  -

  : فكأنه قال  ،أي إال من اجلذام والربص واجلرب مثاًل   (ال عدوى)معين قوله  
 . إال ما تقدم أن فيه العدوى ال يعدي شيء شيئاً 



 

 
277 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

أن األمر ابلفرار من اجملذوم ليس من ابب العدوى يف شيء بل هو ألمر    -
واملخالطة وشم   املالمسة  بواسطة  الداء من جسد جلسد  انتقال  طبيعي وهو 

ولذلك يقع يف كثري من األمراض يف العادة انتقال الداء من املريض    ،الرائحة
 .إىل الصحيح بكثرة املخالطة

شيئ- أن  العدوى  بنفي  املراد  بطبعه  اً أن  يعدي  اجلاهلية    نفياً   ،ال  ملا كانت 
  فأبطل النيب ملسو هيلع هللا ىلص   ،تعتقده أن األمراض تعدي بطبعها من غري إضافة إىل هللا

 .اعتقادهم ذلك
ومحل األمر ابجملانبة على حسم املادة وسد     ورأساً العمل بنفي العدوى أصاًل -

أنه بسبب املخالطة   للمخالط شيء من ذلك فيظن  الذريعة لئال حيدث 
 .(1)  يثبت العدوى اليت نفاها الشارعف

قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول:    - رضي هللا عنهما-عن أسامة بن زيد   -2
رِْجٌس أُْرِسَل َعَلى طَائَِفة  ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل، أَْو َعَلى َمْن َكاَن    (2) »الطَّاُعونُ 

 

 (. 566، 565/ 1القول املفيد على كتاب التوحيد ) (، 161-10/160ينظر: فتح الباري  )( 1)
خيرج مع هلب ويسود ما حوله أو خيضر أو حيمر    وورم مؤمل جداً   -أي خرّاج  –( الطاعون هو: "بثر  2)

  محرة بنفسجية كدرة وحيصل معه خفقان القلب والقيء" املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج
(. وأطلق عليه بعضهم أبنه وابء؛ ألنه من أفراده، لكن ليس كل وابء طاعون. ينظر:  1/105)

ء أبنه: مرض معد  شديد اخلطورة تسببه بكترياي، وينتقل  فه األطبا(، وعرَّ 10/133فتح الباري )
عن طريق الرباغيث؛ حيث كان يعد من األمراض الوابئية شديدة االنتشار، والذي أودى حبياة  

بتاريخ   املاليني االسرتجاع  مت  السعودية،  الصحة  وزارة  موقع  السابق.  هـ  12/3/1440يف 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalCon

 tent/Diseases/Infectious/Pages/011.aspx 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.aspx
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، َوأَنـُْتْم هِبَا   ، َفاَل تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرض  ْعُتْم بِِه أِبَْرض  َلُكْم، فَِإَذا مسَِ قـَبـْ
 . (1)   َفالَ خَتْرُُجوا، ِفَرارًا ِمْنُه«

يف هذا احلديث بيان أن هللا سّلط مرض الطاعون، يث:  وجه الداللة من احلد
على بين إسرائيل، وفيه منع الدخول لألرض اليت انتشر فيها الطاعون؛ وقاية  
من اإلصابة ابلعدوى، ومنع اخلروج منها إن وقع وهم فيها؛ حماصرة للوابء ومنع  

أما إن كان اخلروج لعارض فال أبس البالد األخرى،  به.   تفشيه وانتشاره يف 
وهذا ما يُسّمى يف عصران ابحلجر الصحي، فمنع عليه السالم دخول األصحاء  
املرض   لتطويق  السليمة؛  األرض  إىل  املصابني  انتقال  ومنع  الوابء،  أرض  إىل 

 وحصره يف نطاق حمدود.
التسليم لقضاء هللا    ويف هذا احلديث أيضاً االحرتاز من األذى وأسبابه،  وفيه  

 .  (2) عند حلول اآلفات  
 اثلثًا: فعل الصحابة رضوان هللا عليهم: 

: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّابِ  ُ َعْنهُ   - َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاس  ، َخرََج ِإىَل  -َرِضَي اَّللَّ
بُوُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَرَّاِح َوَأْصَحابُُه،  الشَّْأِم، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِبَسرَْغ َلِقَيُه أَُمَراُء اأَلْجَناِد، أَ 

: فـََقاَل ُعَمُر: ادُْع يل   فََأْخرَبُوُه َأنَّ الَواَبَء َقْد َوَقَع أِبَْرِض الشَّْأِم. قَاَل اْبُن َعبَّاس 
َوَقعَ  َقْد  الَواَبَء  َأنَّ  َوَأْخرَبَُهْم  فَاْسَتَشاَرُهْم،  َفَدَعاُهْم  اأَلوَِّلنَي،  َهاِجرِيَن 

ُ
اِبلشَّْأِم،    امل

َوقَاَل   َعْنُه،  تـَْرِجَع  أَْن  نـََرى  َواَل  أِلَْمر ،  َخَرْجَت  َقْد  بـَْعُضُهْم:  فـََقاَل  فَاْختَـَلُفوا، 

 

(1 ( الغار  حديث  ابب  األنبياء/  أحاديث  صحيحه/ كتاب  يف  البخاري  أخرجه  رقم  175/  4(   )
 . 2218( رقم 4/1737صحيحه / كتاب السالم )، ومسلم يف 3473

 (. 207، 205، 204/ 14شرح النووي على مسلم )   :( ينظر2)
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، َوالَ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   - بـَْعُضُهْم: َمَعَك بَِقيَُّة النَّاِس َوَأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ 
، مُثَّ قَاَل: اْدُعوا يل األَْنَصاَر، نـََرى َأْن تـُْقِدَمُهْم َعَلى َهذَ  ا الَواَبِء، فـََقاَل: اْرَتِفُعوا َعينِّ

َواْختَـَلُفوا َكاْخِتاَلِفِهْم، فـََقاَل:   َهاِجرِيَن، 
ُ
َفَسَلُكوا َسِبيَل امل فَاْسَتَشاَرُهْم،  َفَدَعْوهُتُْم 

، مُثَّ قَاَل: ادُْع يل َمْن َكاَن َها ُهَنا ِمنْ   َمْشَيَخِة قـَُرْيش  ِمْن ُمَهاِجَرِة  اْرَتِفُعوا َعينِّ
ُهْم َعَلْيِه َرُجاَلِن، فـََقالُوا: نـََرى َأْن تـَْرِجَع اِبلنَّاِس   الَفْتِح، َفَدَعْوهُتُْم، فـََلْم خَيَْتِلْف ِمنـْ
َظْهر    َعَلى  ُمَصبٌِّح  ِإيّنِ  النَّاِس:  ُعَمُر يف  فـََناَدى  الَواَبِء،  َهَذا  َعَلى  تـُْقِدَمُهْم  َواَل 

؟ فـََقاَل ُعَمُر: َلْو    فََأْصِبُحوا َعَلْيِه. قَاَل أَبُو  ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَرَّاِح: أَِفَرارًا ِمْن َقَدِر اَّللَِّ
، أَرَأَْيَت َلْو َكاَن َلَك   َغرْيَُك قَاهَلَا اَي أاََب ُعبَـْيَدَة؟ نـََعْم نَِفرُّ ِمْن َقَدِر اَّللَِّ ِإىَل َقَدِر اَّللَِّ

َواِداًي َلُه ُعْدَواَتِن، ِإْحَدامُهَا َخِصَبٌة، َواأُلْخَرى َجْدبٌَة، أَلَْيَس ِإْن َرَعْيَت  إِِبٌل َهَبَطْت  
؟ قَاَل: َفَجاَء َعْبُد   تَـَها ِبَقَدِر اَّللَِّ ، َوِإْن َرَعْيَت اجَلْدبََة َرَعيـْ تَـَها ِبَقَدِر اَّللَِّ اخَلْصَبَة َرَعيـْ

فـََقاَل: ِإنَّ ِعْنِدي يف َهَذا   -ًبا يف بـَْعِض َحاَجِتِه  وََكاَن ُمتَـَغيِّ   - الرَّمْحَِن ْبُن َعْوف   
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ْعُتْم بِِه أِبَْرض     -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -ِعْلًما، مسَِ يـَُقوُل: »ِإَذا مسَِ

ِفَرارًا ِمْنُه« قَاَل: َفَحِمَد  َفالَ تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرض  َوأَنـُْتْم هِبَا َفالَ خَتُْرُجوا  
 . (1) اَّللََّ ُعَمُر مُثَّ اْنَصَرَف 

الداللة:   هللا  وجه  رسول  صحابة  عليه   امتثال  عنه  وردهم  الذي  للخرب 
عمر هّم  حيث  مشاورته    السالم،  بعد  الوابء،  أرض  إىل  السري  مبواصلة 

للمهاجرين واألنصار، واختالفهم يف األمر، إال أنه سرعان ما امتثل للخرب الوارد  
العودة ، فقال له: "    ، وأنكر عليه أبو عبيدة بن اجلراح عن رسول هللا  

 

،  5729( رقم  7/130( أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب الطب/ ابب ما يذكر يف الطاعون )  1)
 . 2219( رقم 4/1740ومسلم يف صحيحه/ كتاب السالم ) 
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؟ فـََقاَل ُعَمُر: َلْو َغرْيَُك قَاهلََ  ا اَي أاََب ُعبَـْيَدَة؟ نـََعْم نَِفرُّ ِمْن َقَدِر  أَِفَرارًا ِمْن َقَدِر اَّللَِّ
 "..  .  (1)اَّللَِّ ِإىَل َقَدِر اَّللَِّ
يف الرجوع عن  أرض الوابء دليل على أخذه ابحلذر    ويف قرار عمر  

املرء فيها جناة  اليت  األخذ ابألسباب  وطلب  و   من   واحلزم،  اهلالك.  هو  موارد 
ملا يسميه   الدخول ألرض  تطبيق عملي  الصحي، مبنع  اليوم ابحلجر  األطباء 

للو  تطويقاً  فيها؛  هم  ملن  منها  اخلروج  ومنع  للبالد  الوابء،  انتشاره  ومنع  ابء 
 األخرى. 

   أدلة القول الثاين:
 :املطهرة السنة  دلة من استدّل أصحاب القول الثاين أب

 أدلتهم من السنة النبوية: 
أخذ بيد جمذوم    - صلى هللا عليه وسلم  -، أن رسول هللا  عن جابر -1

 .(2)" ُكْل ثَِقًة اِبَّللَِّ َوتـَوَكُّاًل َعَلْيهِ "    فوضعها معه يف القصعة، وقال:
 

 املصادر السابقة.  :  ر( ينظ1)
، وأبو داود يف  3542( رقم 1172/ 2ابن ماجه يف سننه/ كتاب الطب/ ابب اجلذام )  أخرجه ( 2)

، والرتمذي يف سننه/ كتاب  3925( رقم  68/ 6سننه/ كتاب الطب/ ابب ما جاء يف الطرية ) 
.  كلهم من طريق املفضل  1817( رقم  266/ 4األطعمة/ ابب ما جاء يف األكل مع اجملذوم )

.  -رضي هللا عنهما  -الشهيد عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا   بن فضالة عن حبيب بن
".  مل أر يف حديثه أنكر من هذا احلديث الذي أمليُته"    : قال ابن عدي يف ترمجته يف الكامل

( . وقال األرانؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود: " إسناده  149/  8الكامل يف ضعفاء الرجال )  
ينظر: سنن أيب داود )  ضعيف لضعف مفضل بن فضالة ( وضعفه األلباين، ينظر:  69/  6". 

الرتمذي )3925( رقم    1/2صحيح وضعيف سنن أيب داود )   /  4، صحيح وضعيف سنن 
 .  1817( رقم 317
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 ونوقش من وجهني: 
 .(1) احلديث قد ضعفه علماء احلديث   أن  األول:
  وعلى فرض صحته، فيحمل على نفي ما كان سائداً يف اجلاهلية من  الثاين:

صلى هللا عليه -فأبطل النيب    ،أن األمراض تعدي بطبعها من غري إضافة إىل هللا
الذي ميرض  أّن  ليبني هلم    ، اعتقادهم ذلك وأكل مع اجملذوم  -وسلم  هللا هو 

وهناهم عن الدنو منه ليبني هلم أن هذا من األسباب اليت أجرى هللا    ،ويشفي
ويف فعله إشارة إىل    ،ففي هنيه إثبات األسباب  ،العادة أبهنا تفضي إىل مسبباهتا

، بل هللا هو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيئاً   ابلتأثري،  أهنا ال تستقل
ألنه    ؛ عليه وسلم مع اجملذومحيتمل أن أكله صلى هللاو .  شاء أبقاها فأثرتوإن  

 . (2)  يسري ال يعدي مثله يف العادة جذام  كان به
صلى هللا عليه -، قال: إن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -هريرة   أيبعن   -2
، َفَما    ".اَل َعْدَوى َوالَ َصَفَر َوالَ َهاَمة"    قال:  -وسلم  فـََقاَل أَْعَرايبٌّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

نَـَها   بـَيـْ فـََيْدُخُل  اأَلْجَرُب  الَبِعرُي  فـََيْأِت  َباُء،  الظِّ َا  الرَّْمِل َكَأهنَّ َتُكوُن يف  إِبِِلي،  اَبُل 
 . (3) "  َفَمْن أَْعَدى اأَلوََّل؟"فـَُيْجرهُِبَا؟ فـََقاَل: 

 

 تقّدم كالم علماء احلديث يف تضعيفه عند خترجيه.  (1)
نجم الوهاج يف  (، ال161 - 160  10(، فتح الباري )14/228ينظر: شرح النووي على مسلم )(  2)

 (، 233/ 7شرح املنهاج ) 
( رقم  128/  7أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب الطب/ ابب ال صفر، وهو داء أيخذ البطن )(  3)

 . 2220( رقم 4/1742، ومسلم يف صحيحه/ كتاب السالم )5717
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

، وإرادته  إثبات أتثري هللا تعاىل  و،  نفي العدوىدّل احلديث على    وجه الداللة:
 .(1) يف إحداث املرض

 ونوقش: 
والنفي يف احلديث حممول  ليس يف احلديث داللة على جواز خمالطة املرضى،  

ألنه إذا وجدان    ؛أن األمراض تعدي بطبعهامن  كان سائداً يف اجلاهلية    على ما
أواًل من غري عدوى   الداء  أنه من سبب    الثاين  يف فبم حيكم    ، األول  يف هذا 

 .  (2)  األول، ومل يكن لألول سبب إال مشيئة هللا وقدره 
 سبب االختالف بني الفريقني:  

ورود األحاديث يف العدوى، واليت يبدو يف ظاهرها التعارض، فأحاديث تنفي   
أتمر ابلبعد عن ذوي األمراض املعدية، وقد مّر معنا كالم  العدوى، وأحاديث  

 إمكانية اجلمع بني األحاديث، ودفع التعارض بينها. حول   العلماء
 الراجح من األقوال: 

مبنع    بوجوب  بعد النظر يف أدلة الفريقني، يرتّجح لدّي القول األول، القائل
، ومن  ي ألمثال أولئكاحلجر الصح  أمهية  خمالطة ذوي األمراض املعدية، واعتبار

ناقشة، وألن  وذلك لقوة أدلتهم، وسالمتها من امليف حكمهم من املشتبه هبم؛  
 ها عن األذى. مع مقاصد الشريعة يف حفظ النفس، وكفّ  يتفقهذا القول 

 

 (. 217/ 14ينظر: شرح النووي على مسلم )( 1)
(، إكمال املعلم بفوائد مسلم شرح  343/  9اإلمام الشافعي )ينظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب  (  2)

/  7(، النجم الوهاج )  292/  9(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )  144/  7صحيح مسلم ) 
233.) 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 الصورة الثالثة: منع ويل األمر املشتبه به من خمالطة األصحاء:  
منوط   الرعية  على  اإلمام  تصرف   " قاعدة:  حتت  املنع  هذا  ويدخل 

الناس، ورعاية مصاحلهم،  (1) ابملصلحة" األمر محاية  إذ من مسؤوليات ويل   ،
الدين،   مقاصد هذا  أعظم  النفس من  ما حيقق    وهلذا هلموحفظ  يتخذوا  أن 

املفسدة،  حةاملصل أعماهلم وتصرفاهتم انفذة وملزمة يف شؤون  ، ويدرأ  وتكون 
احلجر على ذوي األمراض   وجوب    ومن تلك اإلجراءات ،(  2) العامة واخلاصة  

  (3) املعدية، ومن يف حكمهم من املشتبه هبم، ويتم اإلنفاق عليهم من بيت املال 
احتاجوا من حف  ،إن  املقصد  هذا  ما حيقق  عليهم  احلجر  من    ظويف  النفس 

 ه إبذن هللا.لوابء، ومنع انتشار ااهلالك، وحماصرة 
أوّد ذكر توصية   املسألة،  الثانيةويف ختام هذه  الفقهية  الطبية  ،  (4) الندوة 

بشأن احلجر الصحي ملن يشتبه إبصابته هبذا املرض، أو ظهور إحدى العالمات  
ن عزل املريض املصاب ابلفريوس واجب شرعاً كما هو معروف، وأما  " أعليه:  

 

، األشباه  121(، األشباه والنظائر/ للسيوطي صـــــــ  309/   1ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية ) (  1)
 .104صـــــــ والنظائر/ البن جنيم  

 (.2/1050ينظر: املدخل الفقهي العام )( 2)
(، حتفة  9/411(، البيان والتحصيل )1/1033(، شرح التلقني )38/  6ينظر: البحر الرائق )(  3)

( احملتاج )2/276احملتاج  النهى  243احلكمية صـــــــ  ق الطر (،  395/  5(، مغين  أويل  ، مطالب 
(6/225 .) 

-فريوس كوروان املستجد )كوفيد"  الندوة الطبية الفقهية الثانية هلذا العام بعنوان:  ينظر: توصيات    (4)
شرعية". نظمها جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع    ( وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام 19

اإلسالمي   التعاون  بعد  -ملنظمة  /2  -عن    هـ 1441/شعبان 
https://www.spa.gov.sa/2047028. 

https://www.spa.gov.sa/2047028
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

أثناء احلجر  يف خبصوص املشتبه حبمله للفريوس أو ظهرت عليه أعراض املرض 
ه التقيد مبا يسمى ابلتباعد االجتماعي عن أسرته واملخالطني  املنزيل فيجب علي

له من عامة الناس، وكذلك ال جيوز ملن ظهرت عليه أعراض املرض أن خيفي  
ذلك عن السلطات الطبية املختصة وكذلك عن املخالطني له، كما ينبغي على  

ألن ذلك    ؛من يعرف مصاابً غري آبه ابملرض أن يعلم اجلهات الصحية عنه
ؤدي إىل انتشار هذا املرض واستفحال خطره، وعليه تنفيذ كل ما يصدر عن  ي

السلطات الطبية املختصة، وهلا أن تعزر من أصيب هبذا املرض وأخفاه، قال  
البقرة،  سورة    َّ خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني ُّٱٱهللا تعاىل

وتعاىل 195 وقال سبحانه   رت يب ىب نب  زبمب رب يئ  ُّٱٱ، 

 ..."  29  :سورة النساء َّ زت
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

 . حبفظ الضرورايت اخلمسالثالث: احلجر الصحي وعالقته  املطلب
خلق هللا اإلنسان، وجعله يف أحسن تقومي، وكرمه أكمل تكرمي، وميزه على  

 يق ىقُّ  قال تعاىل:  غريه من املخلوقات ابلعلم والبيان والعقل والتفكري،
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك

هذا التكرمي لكل بين اإلنسان، بغض النظر  ومنح  .   70اإلسراء:  َّ ىن نن
 عن لونه أو جنسه، أو دينه.

العصور، ال سيما يف عصران احلاضر حيث   انتشار األوبئة على مّر  ومع 
فريوس كوروان،   ماانتشر  اإلسالم  لنا  الصحي،    شرع  وتكمن  يسمى ابحلجر 

على   احلفاظ  يف  اخلمس أمهيته  على    (1) الضرورايت  امللل  سائر  اتفقت  اليت 
 وهي :  ،احملافظة عليها

 حفظ الدين. -1
 حفظ النفس   -2
 حفظ العقل  -3
 حفظ النسل   -4
 حفظ املال  -5

التشريع اإلسالمي حبفظ هذه   من جانبني    الكليات اخلمسولقد تكفل 
الوجود، والثاين: حفظها من جانب   أساسيني، أحدمها: حفظها من جانب 

من جانب الوجود، فيقصد به: توفري كل ما يقيم أركاهنا،    حفظهاأما    العدم.

 

 (. 31/ 1ينظر: املوافقات )( 1)
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

االختالل الواقع  ء  حفظها من جانب العدم، فمعناه: در   أما ويثبت قواعدها. و 
 .(1) أو املتوقع فيها 

النفس  ، و الزواجر عن الردة واملقاتلة مع أهل احلربحمفوظ بشرع    الدين ف
حمفوظة بشرع القصاص، والعقل حمفوظ بتحرمي املسكر، والنسل حمفوظ بشرع  

 (. 2)  الزواجر عن الزان، واملال حمفوظ بشرع الضماانت واحلدود 
وكل ما جاء به الشرع من أحكام هي تدابري وقائية حلفظ هذه الكليات  

التدابري اخلمس،   هذه  أحد  الصحي  اليت  واحلجر  هبا  الوقائية  اإلسالم    سبق 
ووضعه املبادئ    ،(3)  الوقائي حتت ما أمسوه ابلطب  له  األنظمة الطبية يف تشريعه  

ويف تطبيق احلجر الصحي، وااللتزام به، حفظ لنفس احملجور عليه ٱٱٱاألساسية له.
 ) املشتبه به(، وحفظ ألنفس اجلميع، أفراداً ومجاعات.

يف   وذلك  واحلذر  احليطة  أبخذ  عباده  أمر هللا  والتوقي،  االحرتاز  وألمهية 
 َّرن  مم ام يل ىل ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱموضعني من سورة النساء،  

 .102:  النساء َّ يفىف يث ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱو .71النساء: 

 

 (.18-17/ 2ينظر: املصدر السابق )( 1)
(، إرشاد الفحول إىل  266/  7(، البحر احمليط )  19/  2(، املوافقات )5/160ينظر: احملصول )  (  2)

 (.  129/ 2حتقيق احلق من علم األصول ) 
الطب الوقائي: "هو علم احملافظة على الفرد واجملتمع يف أحسن حاالته الصحية، ويقوم الطب    (3)

واإلرشادات واإلجراءات لوقاية اإلنسان من    الوقائي لتحقيق هذا اهلدف على جمموعة من التعاليم
األمراض السارية والوافدة قبل وقوعها، ومنع انتشار العدوى إذا وقعت، وللمحافظة على عمر  

ينظر: الطب الوقائي    اإلنسان بتحسني ظروف معيشته، ومنع احلوادث، وأسباب التوتر العصيب. 
 .     11إلسالم صــــــــ ايف 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

القيم ابن  يف    ملسو هيلع هللا ىلص هديه  "  املعاد بفصل    يف كتابه زاد  -رمحه هللا   - وعنون 
أهلها" جمانبة  إىل  األصحاء  وإرشاده  بطبعها،  املعدية  األدواء  من    ،(1) التحرز 

حتدث فيها عن أحاديث العدوى، وكيفية التوفيق بينها، وأنواع العدوى: عدوى  
 وعدوى الطاعون...اخل ما ذكرانه يف املبحث السابق.اجلذام، 

قد بينهما اإلسالم    -العدم   و   الوجود  هيتاحلفظ من ج  -  اجلانبني فكال  
، وشرع التداوي من املرض  وقوعهقبل عدة قرون، فشرع التحرز من املرض قبل  

  " الشاطيب:  اإلمام  يقول  الوقوع.  اجلوع  ن  فمبعد  أمل  دفع  يف  اإلذن  ذلك 
والعطش، واحلر والربد، ويف التداوي عند وقوع األمراض، ويف التوقي من كل  

كان أو غريه، والتحرز من املتوقعات حىت يقدم العدة هلا، وهكذا    امؤذ آدمي  
    .(2)  ..."ذه الدار من درء املفاسد وجلب املصاحلسائر ما يقوم به عيشه يف ه

  
  

 

 (.  134 / 4زاد املعاد )  (1)
 (. 261/ 2املوافقات )  ( 2)
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

 . املبحث الثاين: األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه املشتبه إبصابته
حكم ختلف احملجور عليه املشتبه إبصابته عن صالة اجلمعة    املسألة األول:

 : واجلماعة
ولعظم   اإلسالم،  شعائر  من  عظيمة  شعرية  املساجد  يف  اجلماعة  صالة 

 عليها أجوراً عظيمة، من ذلك ما جاء يف حديث عبد  الصالة فيها رّتب هللا
تـَْفُضُل َصاَلَة الَفذِّ ِبَسْبع   َصاَلُة اجلََماَعِة  قال: "   ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر أن رسول هللا   هللا

َصاَلُة اجَلَماَعِة تـَْفُضُل َصالََة الَفذِّ خِبَْمس   ، ويف رواية: "  (1) "    َوِعْشرِيَن َدَرَجةً 
 .(2) "  َوِعْشرِيَن َدَرَجةً 

الصالة يف اجلماعة شعار اإلسالم، ولو تركها أهل  وألمهيتها يقول الفقهاء:  
   .(3)   جربوا عليها وأكرهوامصر قوتلوا، وأهل حارة  

أما عن حكم أداء صالة اجلماعة يف املسجد، فد اختلف أهل العلم على  
 عدة أقوال، أشهرها ثالثة:

 

،  645( قم  1/131أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب اآلذان/ ابب فضل صالة اجلماعة )(  1)
 . 650( رقم 1/450ومسلم يف صحيحه/ كتاب املساجد )

حديث أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب سعيد اخلدري / كتاب اآلذان/ ابب فضل    (2)
 .649( رقم  1/450، ومسلم يف صحيحه/كتاب املساجد ) 646( رقم  1/131صالة اجلماعة )

/  2(، التاج واإلكليل ملختصر خليل          )  155/  1ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )  (  3)
396.) 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ )اجلزء األول(1443العدد اخلامس والستون شوال  

األول: احلنفية  القول  ذهب  وإليه  مؤكدة،  سنة  اجلماعة  ،  (1) صالة 
   .(3) ، ووجه عند الشافعية (2) واملالكية 

، يف األصح    القول الثاين: صالة اجلماعة فرض كفاية، وإليه ذهب الشافعية
 . (4) املنصوص

األعيان، وهو الصحيح من  القول الثالث: صالة اجلماعة فرض عني على  
 .(5)  -رمحه هللا - مذهب اإلمام أمحد

فهي  و  اجلمعة  صالة  ابلدليل  أما  لثبوهتا  جاحدها؛  يكفر  عني  فرض 
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  ،(6) القطعي

كان من هديه و  .9اجلمعة:   َّ حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن
  .(7)   غريه وتشريفه، وختصيصه بعبادات خيتص هبا عن   يوم اجلمعة،تعظيم    ملسو هيلع هللا ىلص

هل  ف ،  الناسومع انتشار هذا الوابء، واحلاجة إىل احلجر الصحي لبعض  
هؤالء للفريوس-  يُعذر  حبملهم  الشعريتني   - املشتبه  هاتني  عن  بتخلفهم 

 .؟العظيمتني من شعائر اإلسالم
 

 (. 2/324(، البناية شرح اهلداية )1/57(، االختيار لتعليل املختار )1/252ينظر: اللباب )( 1)
)ينظر:  (  2) واإلكليل  )2/395التاج  اجلليل  مواهب  للخرشي  2/81(،  خليل  خمتصر  شرح   ،)

(2/17 .) 
 (.4/184(، اجملموع ) 1/2/361، البيان )37ينظر: التنبيه يف الفقه الشافعي صـــ( 3)
 (.  1/465(، مغين احملتاج ) 399/ 1(، روضة الطالبني )184/ 4ينظر: اجملموع )( 4)
 (. 2/210(، اإلنصاف )2/417فروع ) (، ال2/130ينظر: املغين )( 5)
(،  218/  2(، املغين )  2/329(، الذخرية )256/  1الصنائع )  ، بدائع 40صــــــ  ينظر: اإلمجاع  (  6)

 (، 4/483اجملموع )
 (. 363/ 1ينظر: زاد املعاد ) ( 7)
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 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

خطورة وابء كوروان املستجد، وإمكانية نقل العدوى    اثبت طبي  صورة املسألة: 
أو عن طريق الرذاذ اخلارج    من الشخص املصاب إىل غريه، عن طريق املالمسة،

العطاس أو الكحة احلجر الصحي  حكم ما يرتتب عليه  فما    أو غريها.  من 
 ختلفهم عن صالة اجلمعة واجلماعة؟. من   هلؤالء

العدوى مانعة من حضور اجلمعة واجلماعة،  اختلف أهل العلم يف اعتبار  
 على ثالثة أقوال:

األول:  م  القول  به  من  معد  مينع  الصالة،    من   رض  اجلمعة  و إتيان  حضور 
  الشافعيةهو مذهب  و   ،(2) املالكية  بعض  و   ،(1) واجلماعة، وإليه ذهب احلنفية  

   (.4)   واحلنابلة ،(3) 
من إتيان املسجد، وحضور اجلمعة    مينع املريض مبرض معد    ال القول الثاين:    

 .(6) ، وإليه  ذهب الظاهرية (5) واجلماعة، وهو قول عند املالكية

 

 (،  661/ 1(،حاشية ابن عابدين ) 4/59ينظر: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ) ( 1)
(.  556/  2(، التاج واإلكليل)2/184(،  مواهب اجلليل )411/  9ينظر: البيان والتحصيل )(  2)

(،  411/  1من املالكية من ّصرح بوجوب منعهم من حضور اجلماعة. ينظر: البيان والتحصيل )
 (. 1033/ 1قني )شرح التل

/  2(، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج     )476/  1(، مغين احملتاج )2/343ينظر: النجم الوهاج )  (  3)
160  .) 

 (.  699/ 1(، مطالب أويل الُنهى )498/ 1ينظر: كشاف القناع )( 4)
/  1)     (، منح اجلليل شرح خمتصر خليل     389/  1ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )(  5)

450.) 
 (. 118/ 3ينظر: احمللى ابآلاثر) ( 6)
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كاجلذام وحنوه إذا مل جيدوا موضعاً يتميزون   أن من به مرض معد  القول الثالث:  
عليهم   وجبت  وإن وجدوا  عنهم،  تسقط  اجلمعة  فإن صالة  الناس،  عن  فيه 

 . (1)   ومنعت املخالطة، وينسب هذا القول للمالكية
 األدلة:  

األول القول  أصحاب  وفعل    متنوعة  أبدلة  :استدل  والسنة  الكتاب  من 
، وكلها توجب مراعاة حفظ النفس،  والقواعد الشرعية  الصحابة رضي هللا عنهم 

 سليمة من األمراض اخلطرية، منها: هائوبقا
األول:  -  مل يك  ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱالدليل 

على   .58األحزاب:   َّزن رن مم ام يل ىل داللة  وفيها 
املسلمني، فكيف أبذيتهم يف بيوت هللا، وال شك أن يف خروج املشتبه حترمي أذية  

شيخ اإلسالم    لحبمله للفريوس للصالة، ضرر على غريه بنقل العدوى هلم . قا
ا بغري ذنب يوجب ذلك،  أو ميتً   احي    افمن آذى مؤمنً : "  -رمحه هللا-ابن تيمية  

 .(2) "فقد دخل يف هذه اآلية
معد    :الثاينالدليل  - مبرض  املريض  خمالطة  منع  على  الدالة  ،  األحاديث 

ْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسدِ : "  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قوله    أيب هريرة  كحديث  
َ
"  َوِفرَّ ِمَن امل

 

/  2(، شرح خمتصر اخلرشي       )  184/  2(، مواهب اجلليل )1033/   1ينظر: شرح التلقني )(  1)
 (. 389/ 1(، حاشية الدسوقي )91

 (. 135/ 5منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية )  (2)
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" ، وحديث أيب    انَّ َقْد اَبيـَْعَناَك فَاْرِجعإِ "  :وفد ثقيفللمجذوم يف    ملسو هيلع هللا ىلص وقوله  ،
 .(1) "   يُورَِدنَّ ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحّ  اَل : " ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   هريرة 

الداللة: األمراض    وجه  واجملانبة ألصحاب  أمرت ابلبعد  األحاديث  أن هذه 
للفريوس خمالفة صرحية هلذه   املشتبه حبملهم  أمثال هؤالء  املعدية، ويف خروج 

 األحاديث، وتعريض املصلني لألذى. 
ابمرأة جمذومة    اخلطاب مرّ عن ابن أيب مليكة، أن عمر بن  :  لثالدليل الثا -

اَل تـُْؤِذي النَّاَس. َلْو َجَلْسِت يف    ،اَي أََمَة اَّللَِّ "    وهي تطوف ابلبيت، فقال هلا:
َفَمرَّ هِبَا َرُجٌل بـَْعَد َذِلَك. فـََقاَل هَلَا: ِإنَّ الَِّذي َكاَن َقْد هَنَاِك    َفَجَلَسْت.   ".بـَْيِتكِ 

 (. 2)  "َما ُكْنُت أِلُِطيَعُه َحي ا َوأَْعِصَيُه َميًِّتا"َقْد َماَت، فَاْخُرِجي. فـََقاَلْت: 
من الطواف مع الناس، فيه    للمرأة  اجملذومة  منع عمر    :منه  وجه الداللة

داللة على أخذه ابلتدابري الالزمة؛ حىت ال ختالط الناس، وتتسبب يف إيذائهم  
 بنقل العدوى إليهم.

م، فلما  اأن عمر خرج إىل الش  وعن عبد هللا بن عامر    الدليل الرابع: -
عبد الرمحن بن عوف: أن    فأخربه  -م  ابلغه أن الوابء قد وقع ابلش  ،كان بسرغ

 

 . 21، 24ان وجه الداللة منها. ينظر: صـــــــــــــــــــــــسبق خترجيه هذه األحاديث، وبي( 1)
، وعبد الرزاق يف مصنفه/ ابب  250( رقم 424/ 1أخرجه مالك يف املوطأ/ ابب جامع احلج  )( 2)

يف سنده انقطاع فإن عبد هللا  . و 9031( رقم  5/71الطواف أفضل أم الصالة وطواف اجملذوم )
. ينظر: جامع األصول يف أحاديث  - رضي هللا عنه  -طاببن أيب ملكية مل يدرك عمر بن اخل

 . 1501( رقم 215/  3الرسول )
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ْعُتْم بِِه أِبَْرض  َفالَ تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرض   قال:  "  ملسو هيلع هللا ىلص   رسول هللا  ِإَذا مسَِ
 .(1)  " َوأَنـُْتْم هِبَا، َفاَل خَتْرُُجوا ِفَرارًا ِمْنهُ 

الداللة:  اخلر   أن هنيه    وجه  أو  املوبوء،  البلد  الدخول إىل  ج منه فيه  و عن 
، وهذا ما أثبته الطب وأطلق عليه احلجر الصحي،  (2) حماصرة النتشار الوابء

فكيف جنيز بعد ذلك للمشتبه حبملهم للفريوس شهودهم الصالة مع مجاعة  
 املصلني!! أليس يف ذلك ضرر بنّي يف أذاهم والتسبب بنقل العدوى هلم؟. 

النهي عن دخول املسجد وشهود  :  اخلامسالدليل  - استدلوا ابلقياس على 
الصالة ملن أكل ثوماً أو بصاًل وحنومها، مما تتأذى منها املالئكة أو بنو اإلنسان،  

أن النيب    -رضي هللا عنهما-لعلة حصول األذى، حلديث جابر بن عبد هللا  
ى على عاقل قبل ورود ال خيفعبد السالم: "  17َمْن َأَكَل ثُوًما أَْو  قال : "    ملسو هيلع هللا ىلص

الشرع أن حتصيل املصاحل احملضة، ودرء املفاسد احملضة عن نفس اإلنسان وعن غريه 
وأن درء   فأرجحها حممود حسن،  املصاحل  أرجح  تقدمي  وأن  أفسد حممود حسن، 

 ...املفاسد فأفسدها حممود حسن 
وكذلك األطباء يدفعون أعظم املرضني ابلتزام بقاء أدانمها، وجيلبون أعلى  
يف   احلرية  عند  ويتوقفون  أدانمها،  بفوات  يبالون  وال  والصحتني  السالمتني 
التساوي والتفاوت؛ فإن الطب كالشرع وضع جللب مصاحل السالمة والعافية،  

ذلك، وجللب ما  ولدرء مفاسد املعاطب واألسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من  
 

كتاب الطب/    /من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد هللا بن عامر  أخرجه البخاري يف صحيحه   (1)
  ( الطاعون  يف  يذكر  ما  رقم  7/130ابب  السالم  5730(  صحيحه/ كتاب  يف  ومسلم   ،

 . 2219( رقم 4/1740)
 .100"، صـــــــينظر: العدوى بني الطب وحديث املصطفى  ( 2)
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أمكن جلبه من ذلك. فإن تعذر درء اجلميع أو جلب اجلميع فإن تساوت  
والتوقف عند اجلهل    ،الرتب ختري، وإن تفاوتت استعمل الرتجيح عند عرفانه

به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع  
 .(1)  "جللب مصاحل ودرء مفاسدهم 

قرارها  هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  رت  أصد  الدليل التاسع:-
الرخصة يف عدم شهود اجلمعة  1441/ 16/7( يف  246رقم ) هـ، خبصوص 

انتشاره،   الوابء، أو اخلوف من  انتشار  مستندين يف ذلك  واجلماعة يف حال 
 .(2)  .ودفع الضرر النفس،على ما تقدم من أدلة وجوب حفظ 

 القول الثاين أبدلة منها: استدّل أصحاب 
ن األعذار اليت تبيح التخلف عن اجلمعة املرض الذي يشق  ن مإ  الدليل األول:

معه اإلتيان إليها، أو علة ال ميكنه اللبث معها يف اجلامع حىت تنقضي اجلمعة،  
ا وال يهتدي للوصول  ، أو أعمى وال جيد قائدً ا، وال جيد مركوابً أو كان مقعدً 

 

 (.  6-5/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األانم )  (1)
انتشار وابء    (2) الرخصة يف عدم شهود اجلمعة واجلماعة فرتة  العلماء بشأن  قرار هيئة كبار  ينظر: 

    https://www.spa.gov.sa/2047028كوروان 
العام بعنوان:    وينظر: توصيات الثانية هلذا  الفقهية  الطبية  -تجد )كوفيدفريوس كوروان املس"  الندوة 

شرعية". نظمها جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع    ( وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام 19
اإلسالمي   التعاون  بعد  -ملنظمة  /2-عن    هـ1441/شعبان 

https://www.spa.gov.sa/2047028 . 

https://www.spa.gov.sa/2047028
https://www.spa.gov.sa/2047028
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، لقوله تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص...ولوكان اجلذام يدخل يف تلك األعذار لبينه الرسول  ابنفراده
 (. 1)  64: مريم َّهش مش هس مس ٱُّٱ

مل يبني لصحابته خطورة خمالطة    ملسو هيلع هللا ىلص ال يُسلم لكم أن الرسول    ونوقش أبنه: 
اجملذوم  عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: " وفر من    ثبت   ما  اجملذوم، بدليل 

ملسو هيلع هللا ىلص كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر أبي    كما أنه  ،(2) فرارك من األسد"
وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح    ،ويدهلم على كل ما فيه خري  ،وجه كان

 (. 3)   ابجملانبة فكان هذا وجه األمر حتدث يف األبدان خلاًل 
أخذ بيد   -صلى هللا عليه وسلم  - ، أن رسول هللا عن جابر الدليل الثاين: 

 .(4) " ُكْل ثَِقًة اِبَّللَِّ َوتـَوَكُّاًل َعَلْيهِ "    جمذوم فوضعها معه يف القصعة، وقال:
 ونوقش من وجهني: 

 احلديث قد ضعفه علماء احلديث.  األول:
 بيد اجملذوم ووضعها  ملسو هيلع هللا ىلصوعلى فرض صحته، فيحمل أخذ النيب   الثاين:
القصعة  إليه  على  يف  األمر  وتفويض  هللا،  على  التوكل  وأن  (5)   إثبات   ،

األمراض ال تعدي بطبعها كما كان يظن العرب يف جاهليتهم، إال بعد أن يشاء  

 

 (. 556/ 2(، التاج واإلكليل )121/ 3ينظر: احمللى)( 1)
 . 24سبق خترجيه صــ( 2)
 (. 162/ 10ينظر: فتح الباري )( 3)
 .29سبق خترجيه، وبيان كالم العلماء فيه، ينظر: صـــ( 4)
/  5(، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي )  300/  10ينظر: عون املعبود شرح سنن أيب داود )(  5)

199.) 



 

 
296 

 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

أن يكون أكله صلى هللا عليه وسلم مع اجملذوم أنه كان به    وحيتمل أيضاً هللا،  
 .(1)   أمر يسري ال يعدي مثله يف العادة

ابن أيب مليكة، أن عمر بن اخلطاب  استدلوا ابألثر الذي رواه    الدليل الثالث:
. اَل تـُْؤِذي النَّاَس.  "    ابمرأة جمذومة وهي تطوف ابلبيت، فقال هلا:  مرّ  اَي أََمَة اَّللَِّ

َرُجٌل بـَْعَد َذِلَك. فـََقاَل هَلَا: ِإنَّ الَِّذي    َفَمرَّ هِبَا  َفَجَلَسْت.  ".ْو َجَلْسِت يف بـَْيِتكِ لَ 
فـََقاَلْت:   فَاْخُرِجي.  َقْد َماَت،  َقْد هَنَاِك  َوأَْعِصَيُه "  َكاَن  َما ُكْنُت أِلُِطيَعُه َحي ا 

 (. 2)   "َميًِّتا
مل يزجرها ومل يعزم عليها ابجللوس يف    أن عمر بن اخلطاب  وجه الداللة:  
ذائها للناس ابلطواف ابلبيت، وإمنا خاطبها على سبيل النصح  يبيتها، وعدم إ

 والرفق.
عمر للمرأة لو جلست يف بيتك بعد أن أخربها أهنا تؤذي  أبن قول  ونوقش:  

 ، فإن ذلك منه ألسباب منها:الناس
لبالء الذي  والرمحة هبا ل  ل،لني القو   هلا كان من ابب   أن كالم عمر   -1

عرض عليها ابلرفق    ، عروف والنهي عن املنكريف األمر ابمل، والرفق  نزل هبا
 .(3)  ا وميتاً حي   ما هو أرفق هبا فأطاعته

 

 (. 161 -160/ 10(، فتح الباري ) 233/ 7(، النجم الوهاج ) 13/256ينظر: الذخرية )( 1)
 .29سبق خترجيه صــــــــ( 2)
 (. 602/ 2(، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك)  407/ 4ينظر: االستذكار )( 3)
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إليها إشارة كانت منها مقبولة  ، وإمنامل يزجرها ومل ينهها   أنه -2   ،أشار 
 .(1) وميتاً ا ولعله مل ختطئ فراسته فيها فأطاعته حي  

 أبدلة منها:على سقوطها عنهم،  واستدّل أصحاب القول الثالث 
ن  ا يتميزون فيه أوىل م أن منعهم من حضور الصلوات إذا مل جيدوا موضعً   -     

 . محل الناس على التأذي
 فإن حق اخللق مبين على املشاحة وحق هللا تعاىل مبين على املساحمة. أيضاً  

أما إن وجدوا موضعاً حبيث ال يلحق ضررهم ابلناس، عندئذ وجبت عليهم   
 .(2) اجلمعة إلمكان اجلمع بني حق هللا وحق الناس

 :  الرتجيح بني األقوال
متحققاً  املستجد  وابء كوروان  من  اخلوف  ابملالمسة    انتقاله  ملا كان 

للصالة،  واملخالطة، ابخلروج  حصوله  الظن  على  يغلب  من  فإن    أو  الراجح 
أصحاب األمراض املعدية،    أنوهو    -لقوة أدلتهم   -األقوال، هو القول األول 

حفاظاً على  حضور اجلمعة واجلماعة،    يعذرون بتخلفهم عن   واملشتبه إبصابتهم
وهذا الرأي يتنزل حىت مع القول بفرضية الصالة على األعيان؛   أرواح اآلخرين.

 ملا سبق من األدلة. وهللا أعلم.
  

 

 (. 407/ 4ينظر: االستذكار )( 1)
(2  )( التلقني  شرح  )1033/   1ينظر:  اجلليل  مواهب  اخل184/  2(،  خمتصر  شرح  رشي         (، 

 (.389/ 1(، حاشية الدسوقي )2/91)



 

 
298 

 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

لصالة  املشتبه إبصابته حضور احملجور عليهحكم : املسألة الثانية
 اجلمعة واجلماعة 

 أواًل: صورة املسألة: 
لشهود اجلمعة واجلماعة مع أخذهم بكافة    املشتبه إبصابتهم يف حال خروج  

فهل مينعون  ، واصطحاهبم للسجاد اخلاص هبم،  التدابري الوقائية كلبسهم للكمام
 ؟.  ةمن الصال 
على ما ذكره الفقهاء يف حكم خمالطة    أيضاً   املسألة ميكن أن خترّج هذه  

 ( 1)  على ثالثة أقوال: وا فيهااختلفوقد األصحاء ملن به مرض معد  
 من إتيان الصالة، وحضور اجلمعة   مينع من به مرض معد    القول األول:

  وهو مذهب الشافعية   ،(3) وبعض املالكية    ،(2) واجلماعة، وإليه ذهب احلنفية  

   (.5)   واحلنابلة ،(4) 

 

 .45 -38تقدم ذكر هذه األقوال أبدلتها يف املسألة السابقة صــــــــ( 1)
 (.661/ 1(،حاشية ابن عابدين ) 4/59ينظر: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ) ( 2)
(.  556/  2(، التاج واإلكليل)2/184)(،  مواهب اجلليل  411/  9ينظر: البيان والتحصيل )(  3)

(،  411/  1من املالكية من ّصرح بوجوب منعهم من حضور اجلماعة. ينظر: البيان والتحصيل )
 (. 1033/ 1شرح التلقني )

/  2(، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )476/  1(، مغين احملتاج )2/343ينظر: النجم الوهاج )  (  4)
160  .) 

 (.  699/ 1(، مطالب أويل الُنهى )498/ 1ينظر: كشاف القناع )( 5)
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من إتيان املسجد، وحضور اجلمعة    ال مينع املريض مبرض معد  القول الثاين:     
 .(2) ، وإليه  ذهب الظاهرية (1) واجلماعة، وهو قول عند املالكية

كاجلذام وحنوه إذا مل جيدوا موضعاً يتميزون  أن من به مرض معد   القول الثالث:  
عليهم  فيه   وجبت  وإن وجدوا  عنهم،  تسقط  اجلمعة  فإن صالة  الناس،  عن 

 . (3)   ومنعت املخالطة، وينسب هذا القول للمالكية
 : األقوال  الراجح من

أن احلكم عند  عند النظر إىل األقوال الثالثة الواردة يف املسألة، يتبني لنا  
أذية املسلمني،  التحقيق يدور مع علته، وهي حفظ النفس البشرية واملنع من  

ففي منع املصابني هبذا الوابء أو    ؛ويف الرأي األول حتقيق هلذا املقصد الشرعي
املشتبه إبصابتهم به، حفظ لسالمة اآلخرين، والنأي هبم عن مواطن األذى،  

الوابء  ال سيما مجاعة املصلني يف املساجد انتشار  ، وهذا يتوقف على مدى 
ابة به، زادت احلاجة حلجر هؤالء واملشتبه واستفحاله، فكلما زادت أعداد اإلص

قال ابن    هبم، حتقيقاً ملقصد الشريعة يف تقدمي حق حفظ النفس من األذى.
وحينئذ فيكون املنع    ، سبب املنع يف حنو اجملذوم خشية ضرره"  حجر اهليتمي:  

وأن املدار يف املنع على االختالط    ،ملا يف ذلك من املصاحل العامة  ؛...فيه  واجباً 

 

(1  )( الكبري  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  خليل         389/  1ينظر:  خمتصر  شرح  اجلليل  منح   ،)
(1/450 .) 

 (. 118/ 3ينظر: احمللى ابآلاثر) ( 2)
/  2(، شرح خمتصر اخلرشي         )184/  2(، مواهب اجلليل )1033/   1ينظر: شرح التلقني )(  3)

 (. 389/ 1حاشية الدسوقي ) (،91
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وحضور مجعة أو مجاعة ال اختالط فيه    ،فال منع من دخول مسجد  ،ابلناس
 . (1) ".هبم

ومع حرص اجلهات املعنية على االلتزام ابلتدابري الوقائية، إال أننا جند هتاوانً  
،  من البعض بعدم أمهية تلك االحرتازات، وهذا ما يدفعهم إىل  تركها أحياانً 

يف منع املصابني، واملشتبه إبصابتهم من حضور  وهنا أيت دور سلطة ويل األمر  
املساجد؛ ألن الشريعة جاءت ابلنهي عن أذية املسلمني، أو التسبب يف أذاهم،  
على مصلحة   اجلماعة  مصلحة  بتقدمي  الشرع ومقاصده  قواعد  من  تقرر  وملا 

سيما وقت انتشار األوابء  الفرد، وأن درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، ال  
املعدية، كوابء كوروان، والنفس بطبيعتها تنفر ممن ُأصيب بذلك، أو اشتبه حبمله  

وعلى ويل أمر منعه، أي: اجملذوم من  جاء يف مطالب أويل النهى: "    للفريوس،  
 .(3)"(2) »ِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرك ِمْن اأْلََسِد«    خمالطة األصحاء، حلديث

  

 

 (.1/212الفتاوى الفقهية الكربى )( 1)
 . 24سبق خترجه صــــ( 2)
 (.699/ 1مطالب أويل النهى/ للرحيباين )( 3)
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   لزوجته املشتبه إبصابته  معاشرة احملجور عليهحكم : الثايناملطلب 
 متهيد: 

الشرع،للنكاح مقاصد عظيمة،   أنه و   وفوائد مجّة، حّث عليه  انتشار إال  مع 
اإلجراءات، واالحرتازات يف سبيل حماصرة ، وجب اختاذ كافة  فريوس كوروان املستجد 

 ، هذا املرض، ومن هذه اإلجراءات احلجر الصحي للمشتبه إبصابته هبذا الفريوس
لفرتة معينة حددها األطباء؛ حىت تتبني إصابته ابملرض من عدمه، وبعدها   وذلك

حكم  سأتناول  فإين  لذا  واالستقرار.  ابألمن  األسرة  وتنعم  لطبيعتها،  احلياة  تعود 
  الزوجني، فرتة انتشار الفريوس. العشرة بني 

فعلى   ،(1) إن من سبل احلفاظ على احلياة الزوجية حسن العشرة بني الزوجني
يؤدي إىل اآلخر حقوقه،   الزوجني أن  فإن كل من  بطيب نفس وانشراح صدر؛ 

يف بدنه،   ا يف ماله، وهو الصداق والنفقة ابملعروف، وحق    ا للمرأة على الرجل حق  
أي  ، 1٩النساء:   َّخص  حص ٱُّٱاىل:  قال تع  .  (2)   وهو العشرة واملتعة 

 ،   (3) ابملعروفطيبوا أقوالكم هلن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما حتب ذلك منها،  

 

الِعشرة لغة: اسم من املعاشرة والتعاشر، وهي املخالطة، والعشري: الصديق والقريب، وعشري املرأة:  (  1)
( مادة )ع  574/ 4(، لسان العرب ) 747/ 2الصحاح )ينظر:   زوجها؛ ألنه يعاشرها وتعاشره.

 ش ر(. 
(، مطالب  184/  5ا: " ما يكون بني الزوجني من األلفة واالنضمام"  كشاف القناع )الِعشرة اصطالحً 

 (.   254/  5أويل النهى) 
 .   123ينظر: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية صـــــــــ ( 2)
 ( . 121/ 2ينظر: تفسري القرآن العظيم )( 3)
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 رن  مم  ام  يلُّ:قال تعاىل حق لكل منهما على اآلخر،  إذا املعاشرة ابملعروف  

 . 228البقرة:  َّمن زن

 اختلف الفقهاء يف حكمها على قولني: حكم العشرة ابملعروف:  
 إىل أن العشرة ابملعروف بني الزوجني مندوبة.   (2) واحلنابلة  (1) ذهب احلنفية -
 إىل وجوب العشرة ابملعروف داينة ال قضاء. (  3) وذهب املالكية   -

اشتباه  هل يبقى حق التمتع واملعاشرة بني الزوجني على حاله؟؟ مع  والسؤال: 
 ريوس كوروان املستجد؟ بف إصابة أحد الزوجني 

 : (4) أواًل: الرأي الطيب يف املسألة
أثبتت الدراسات الطبية ضرورة بقاء املشتبه إبصابته يف احلجر الصحي، مع  

عن أسرته وعدم خمالطتهم،    بعيداً   بقائهالتزامه بكافة متطلبات احلجر، ومنها  
   ملدة أربعة عشر يوماً.

انتقال أثبتت  مباشر   الفريوس   كما  الرذاذ    بطريق  طريق  من  عن  املتطاير 
عند الكحة أو العطاس، وبطريق غري مباشر عند ملس    املصاب أو املشتبه به

 .(5) األسطح واألدوات امللوثة، ومن مث ملس الفم أو األنف أو العينني 
 

 (. 334/ 2ينظر: بدائع الصنائع )( 1)
 (. 293/ 7ينظر: املغين )( 2)
 (.553/ 1ينظر: املقدمات املمهدات )( 3)
 عليه. سبب تقدمي الرأي الطيب؛ ألن الرأي الفقهي مبين ( 4)
السعودية    (5) الصحة  وزارة  موقع   ينظر: 

sa/awarenessplateform/VariousTopicshttps://www.moh.gov.
/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-01.png
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-01.png
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العاملية    و الصحة  منظمة  للحجر  نشرت  خيضع  مبن  خاصة  توصيات 
 ، أكدت فيها على:(1) الصحي 

مرت  -1 عن  تقل  ال  مبسافة  اجلسدي  التباعد  املشتبه   ين أمهية  للحاالت 
 ، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبية. إبصابتها ابلفريوس

 توفري أماكن خمصصة هلم، بعيداً عن حميط األسرة.  -2
 األدوات الالزمة هلم، وعدم مشاركة غريهم فيها.توفري كافة  -3
 التزامه آبداب العطاس والكحة، حىت ال ينتشر الرذاذ يف اهلواء.  -4
 : الرأي الفقهي: اثنياً 

والتباعد،  ملا كان   احلجر،  يوجب  القرباالشتباه  تقتضي  ،  واملعاشرة 
ن االشتباه يف إصابة أحد الزوجني ابلفريوس، حيول دون املعاشرة  واملالمسة، فإ

بينهما خالل الفرتة الزمنية اليت حددها األطباء. سواء أكانت هذه املعاشرة يف  
 الفرج، أم فيما دون الفرج. وقاية من انتشار هذا الفريوس.  

  نّ فإ، وأكثرها خطورة،  هذا الفريوس من أسرع الفريوسات انتقااًل   وحيث إن
عليه  -املصاب    على به  ويقاس  الزوجني   -املشتبه  معاشرة    االبتعاد عن  من 

املعاشرة، وجب على املعاىف منهما،    املعاىفاآلخر، فإذا طلب املشتبه به من  
 

A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8
-%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89

1.png0 
العاملية    (1) الصحة  منظمة  موقع  على  منشور  ينظر: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/W
 ara.pdf-2020.3-IHR_Quarantine-nCoV-2019-HO 

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-01.png
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-01.png
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/PublishingImages/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-01.png
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-ara.pdf
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، وال الزوج املعاىف ال يعّد  (1) املتعافية انشزاً   االمتناع عن ذلك، وال تعّد الزوجة
 لو امتنع؛ لالشتباه حبمله للمرض.  امولي  

 منع إحلاق الضرر كثرية، منها:واألدلة على  
األول:  ٱ  مل  يك   ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱالدليل 

 . 58األحزاب:  َّزن رن مم ام يل ىل

الداللة: ملن  هفي وجه  ووعيد  غريه،    هتديد  الزوجني    ويفيؤذي  أحد  معاشرة 
بصاحبه، وتسبب يف نقل  لآلخر مع احتمال إصابته ابلفريوس إحلاق لألذى  

 العدوى إليه، بل قد تنتقل العدوى إىل بقية أفراد األسرة.
، واألخذ  (2) األحاديث اليت جاء فيها األمر ابلبعد عن اجملذوم الدليل الثاين:   

وأسرعها   خطراً،  األمراض  أشد  من  وفريوس كوروان  لألذى.  دفعاً  ابألسباب 
 مسبباته؛ حفاظاً على األسرة. انتقااًل، فوجب البعد عن 

عن  ف  ،من إيقاع الضرر ابلنفس وابلغري  كما حّذر النيب  الدليل الثالث:  
 . (   3) "  َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ "  :عبادة بن الصامت، أن رسول هللا 

بتحرمي الضرر أبنواعه، فال ضرر وال    :جاءت القواعد الشرعيةالدليل الرابع:  
 وأيضاً يتحمل الضرر اخلاص    ضرار،

 

امل(  1) املكان  الّنشز، وهو  لغة: من  الصحاح ) النشوز  ينظر:  ( ، مادة )ن ش ز(    899/  3رتفع. 
واصطالحاً: كراهة كل من الزوجني صاحبه، وسوء عشرته، يقال: نشزت املرأة إذا عصت زوجها  

 (. 205/ 5وامتنعت عليه. ونشز عليها: إذا جفاها وضرهبا. ينظر: كشاف القناع ) 
 .21،24ينظر هذه األحاديث: صـــــــــ( 2)
 . 22ــسبق خترجه صــ( 3)
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العام  الضرر  اليت حيرص    .(1) ألجل دفع  نواة اجملتمع  واألسرة يف اإلسالم هي 
عليها سليمة نقية من األمراض، فيبقى اجملتمع سليماً من األمراض والفريوسات.  

حتّمل لضرر خاص  ر الصحي  أثناء فرتة احلجيف  ويف هجر أحد الزوجني لآلخر  
أبحدمها، يف سبيل جناة اجملتمع من ضرر عام قد يتسبب يف انتشار الفريوس،  

 .     اجملتمعوهالك 
اخلامس: املعقول:  الدليل  الزوجني يف    ومن  بني  املعاشرة  بسبب  توقف   ،

من مقاصد الشريعة    ة عظيم   حيقق مقاصد  إجراءات احلجر، جانب وقائي مهم،
، فالتشريع اإلسالمي جاء بكل ما من  أيضاً   النسل  النفس، وحفظ   حفظ  ي:وه

 ، وهذا يتفق متاماً مع احلجر.ألمراضااألسرة سليمة من شأنه حفظ 
  

 

 . 74ينظر : األشباه والنظائر/ البن جنيم صــــــ ( 1)
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

 . الدولة جتاه احملجور عليهم  جهودملبحث الثالث: ا
 : اختاذ كافة التدابري الوقائية ملنع تفشي فريوس كوروان  املطلب األول:

مسؤولية احلاكم يف الدولة كلما اشتد اخلطب، وتفاقم الوضع، ومع    تعظم
الوقائية ملنع تفشي هذا    ازدادت احلاجة لإلجراءات،جائحة كوروان   والتدابري 

حلزم  أخذ ابالفريوس، وكلما كان احلاكم مستشعراً مسؤوليته جتاه رعيته، كلما  
الوقائية التدابري  بشأن  حديث،  والصرامة  عمر    ويف  بن  هللا  هللا  -عبد  رضي 

أنه: مسع رسول هللا  -عنهما ُكلُُّكْم رَاع   "     يقول:  - صلى هللا عليه وسلم-، 
أَْهِلِه رَاع   َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاإِلَماُم رَاع  َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل يف  

ْرأَُة يف بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها،  
َ
َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامل

فاإلمام أو انئبه مسؤول    .(1) "  َواخلَاِدُم يف َماِل َسيِِّدِه رَاع  َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
إذ عليه   ؛لها الدينية والدنيوية، ال سيما وقت األزماتعن الرعية، يف أمورهم ك

انطالقاً من  و من انتشار الفريوس بني الناس،    ااختاذ كافة التدابري االحرتازية توقي  
كل تصرف لإلمام  ف   ،(2) قاعدة، " تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة"

جار  على قواعد الشريعة، ال خيالف نصاً فيها،  فيه حتقيق ملصلحة املسلمني،  
   .(3) انفذ على الرعية، وعليهم التزامه وتطبيقه إنهف

 

(  3/120أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب يف االستقراض/ ابب العبد راع يف مال سيده..)(  1)
 . 1829( رقم 3/1459، ومسلم يف صحيحه/ كتاب اإلمارة )2409رقم 

، األشباه  121نظائر/ للسيوطي صـــــــ  (، األشباه وال309/   1ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية ) (  2)
 .104والنظائر/ البن جنيم صـــــــ 

 (.2/1050ينظر: املدخل الفقهي العام )( 3)
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ال عربية السعودية منذ ظهور جائحة كوروان  ولقد اختذت حكومة اململكة 
واإلجراءات االحرتازية اليت تصدر    من القرارات  اً عدد (  19- )كوفيد  املستجد

الفريوس، وحرصاً على سالمة    ،تباعاً  ملا تقتضيه املصلحة؛ ملنع تفشي  ووفقاً 
فيها  واملقيمني  القيم   .(1)   املواطنني  ابن  يف سياق كالمه عن    - رمحه هللا-قال 

السياسة ما كان  التنظيم والعمل وفق املصلحة، مامل خيالف ما جاء به الشرع: "  
الفساد، وإن مل يضعه    فعاًل  الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن  يكون معه 

، وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك: " إال  -صلى هللا عليه وسلم  - الرسول
وإن أردت: ال    ما وافق الشرع " أي مل خيالف ما نطق به الشرع: فصحيح.

فاء  سياسة إال ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة فقد جرى من اخلل
الراشدين من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل ابلسنن، ولو مل يكن إال حتريق  

 . (2) " اعتمدوا فيه على مصلحة األمة فإنه كان رأايً ،  عثمان املصاحف
التدابري اخلاصة   لتقسيم البحث، سأقتصر على ذكر  ابحملجور عليه  ووفقاً 

   .(3)املشتبه به

 

   / https://makkahnewspaper.comلكرتوين لصحيفة مكة ينظر: املوقع اإل( 1)
الفريوس   انتشار  ملكافحة  احلكومية  اجلهود  يلخص  اإلعالم  وزارة  تقرير  ينظر: 
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Aga

_Apr_2020.pdf-_1st_Arabic_Version-navirus_inst_Coro 
 . 13 -12الطرق احلكمية صـــ (2)
التدابري واالحرتازات    (3) العربية السعودية جهوداً عظيمة يف فرض  لقد كان جلهود حكومة اململكة 

الوقائية؛ ملنع انتشار الفريوس، منها على سبيل املثال: تعليق العمرة والزايرة، فرض حظر التجول  
كلي واجلزئي، تعليق احلضور إىل مقرات العمل، منع التجمعات أبنواعها. حتويل الدراسة لتكون  ال

ولقد أصبحت اململكة مثاالً حُيتذى به يف مواجهة األزمات    لكرتونية وغريها كثري. عرب املنصات اإل

https://makkahnewspaper.com/
https://makkahnewspaper.com/
https://makkahnewspaper.com/
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf


 

 
308 
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 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

   :التوعية، وتثقيف اجملتمع خبطر فريوس كوروان : نشر الثايناملطلب 
انتشاره  سرعة  ما إن ظهر فريوس كوروان املستجد، ومت التأكد من خطورته و 

اجملال الطيب بنشر برامج    ومنظماته يف بطريق العدوى، حىت سارعت دول العامل  
يف  مما كان له أكرب األثر    وكيفية التصدي له،توعية عن خطورة هذا الفريوس،  

ولقد   يف ظل عدم وجود لقاح انجع للعالج منه.وذلك  احنصار رقعة انتشاره، 
السعودية جهودٌ  العربية  اململكة  لوزارة الصحة يف  التوعية    كان  كبرية يف نشر 

عرب موقعها    أمهية احلجر الصحي التأكيد على  ، و ستجد خبطر فريوس كوروان امل
الشريعة اإلسالمية نصبت الوالة على الرعية تنصيب  وذلك ألن    .(1)   لكرتويناإل

حياسب عليها    ومصلحة يف أمور دينهم ودنياهم،  ومسؤولية،  ظ،وحف  ،رعاية
فيها  تقصريه  وسلملقوله  ،  (2) عند  عليه  هللا  "  صلى  ِمْن  :  أَْمَر  َما  يَِلي  أَِمري  

 .(3) " اْلُمْسِلِمنَي، مُثَّ اَل جَيَْهُد هَلُْم، َويـَْنَصُح، ِإالَّ مَلْ َيْدُخْل َمَعُهُم اجْلَنَّةَ 
التعاون  ومما    منظمة  عن  املنبثق  اإلسالمي  الفقه  جممع  توصية  يف  جاء 

" ابلتباعد    اإلسالمي:  يسمى  مبا  واحلكومات  الدول  بقرارات  االلتزام  جيب 
ذلك  ،الجتماعيا ومنع    ،وحنو  الفريوس  تطويق  على  املساعدة  شأنه  من  مما 

 

كوروان   فريوس  ملكافحة  اململكة  جبهود  العاملية  الصحة  منظمة  إشادة  =ينظر: 
-2013-https://www.moh.gov.sa/CCC/News/Pages/news

001.aspx-13-05   
اإل(  1) املوقع  السعودية  ينظر:  الصحة  لوزارة  لكرتوين 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalC
ontent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 

   (.2/166ينظر: شرح النووي على مسلم )( 2)
 . 142(رقم 126/ 1أخرجه مسلم يف صحيحه/ كتاب اإلميان )( 3)

https://www.moh.gov.sa/CCC/News/Pages/news-2013-05-13-001.aspx
https://www.moh.gov.sa/CCC/News/Pages/news-2013-05-13-001.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
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ألن تصّرفات اإلمام منوطة ابملصلحة، عمالً ابلقاعدة الشرعية اليت    ؛انتشاره
 .   (1)  ( "تنص على أن )تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة 

  

 

  16توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية هلذا العام، واليت عقدت عرب تقنية مؤمترات الفيديو يوم  (1)
https://www.oic-(.  19-، حتت عنوان "فريوس كوروان املستجد )كوفيدـ2020بريل  أ

/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=aroci.org/topic 

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

 : وتتبع حاالت القادمني من اخلارج : إجراء الفحوصات، الثالثاملطلب 
عن   الصحيح ملن به مرض معد ، وهنيه    ةعن خمالط   تقّدم هني النيب  

مراض، وهي احرتازات  و اخلروج من األرض املوبوءة؛ منعاً لتفشي األ أالدخول  
 . ألمهيتها يف حماصرة الوابء ومنع تفشيه  ؛أصبحت الدول اآلن تنادي ابألخذ هبا

  حثيثة، إلجراء الفحوصات   اً ململكة العربية السعودية جهودبذلت حكومة اولقد  
كما بذلت    .(1) الطبية يف الكشف عن اإلصاابت احملتملة بعدوى فريوس كوروان  

منذ أن تطأ أقدامهم  جهوداً متواصلة الستقبال القادمني من خارج اململكة،  
أرض الوطن، إىل أن يتم توزيعهم يف األماكن املخصصة إلقامتهم، حيث يتم  

، حىت يتبني محلهم للفريوس من عدمه. مع  وفق ما يقرره األطباءحجرهم فيها  
كل ذلك يدخل ضمن    .(2)   ابحملجرتوفري كافة االحتياجات الالزمة إلقامتهم  

  قيحتق  فيها، و ابألخذ هبا  لشرع ا التدابري الوقائية من األمراض الوابئية، اليت أمر  
ودفع الضرر عنها قبل وقوعه،    ،من مقاصد الشريعة، هو حفظ النفسقصد  مل

من وسائل  ورفعه عنها بعد وقوعه، وما يتخذه ويل األمر من تدابري وقائية، هي  
  : )الدفع أسهل من الرفع(ـ  لقاعدة الفقهيةابعرّب عنه  دفع الضرر قبل وقوعه، و ي

 (3).  

 

 لكرتوين لوزارة الصحة السعودية ينظر: املوقع اإل( 1)
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages

005.aspx-04-04-2020-/News 
اإل(  2) املوقع  لصحيفة  ينظر:  لكرتوين 

 https://www.okaz.com.sa/news/local/2021315،عكاظ
 (. 2/155(، املنثور يف القواعد الفقهية )1/127ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ) ( 3)

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-04-04-005.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-04-04-005.aspx
https://www.okaz.com.sa/news/local/2021315
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واألمر بتنفيذ هذه التدابري الوقائية، منوط ابحلاكم؛ ألنه هو املسؤول عن  
مثل هذه التدابري،    إىلومن الناس من ال ينقاد    رعاية الرعية، وتدبري شؤوهنم،

  " األثر:  يف  جاء  احلاكم،  هبا  أمر  إذا  يـَزَُع  إال  اَل  َما  اِبلسُّْلطَاِن  لَيَـزَُع   َ اَّللَّ ِإنَّ 
  .(1) " اِبْلُقْرآنِ 

، وامتثال املكلف  ايعّد مطلباً وواجباً شرعي  والعمل هبذه التدابري واالحرتازات  
النص  هلا، تؤيده  ما  الشرعيةهو  األمر    ، وص  ويل  بطاعة  ابألمر  جاءت  اليت 

 َّ جمهل مل  خل حل جل  مك  لك خك حك جك ُّٱٹٱٹٱ  ابملعروف،

ْسِلِم ِفيَما  : "  صلى هللا عليه وسلموقال  ، 59النساء:  
ُ
ْرِء امل

َ
السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى امل

   .(2) " مبَْعِصَية  َفالَ مَسَْع َوالَ طَاَعةَ َأَحبَّ وََكرَِه، َما ملَْ يـُْؤَمْر مبَْعِصَية ، فَِإَذا أُِمَر  
  

 

قطاع،  ، ومعناه صحيح، إال أن يف سنده ان-رضي هللا عنه  -روي موقوف عن عثمان بن عفان   (1)
،  -رضي هللا عنه  -حيث أخرجه رزين من طريق حيي بن سعيد األنصاري، عن عثمان بن عفان

 . 2071( رقم 83/ 4وحيىي مل يدرك عثمان. ينظر: جامع األصول ) 
،  7144( رقم  63/  9أخرجه البخاري يف صحيحه/ كتاب األحكام/ ابب السمع والطاعة لإلمام )(  2)

 . 1839( رقم 3/1469) ومسلم يف صحيحه/ كتاب اإلمارة 
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 األحكام الفقهية املتعلقة ابحملجور عليه "املشتبه إبصابته" بوابء كوروان )يف ابب الصالة واملعاشرة( 
 د. هيفاء بنت أمحد ابخشوين 

 : خالفني لألنظمة والقرارات على املابت فرض العقو   :الرابعاملطلب 
فريوس   النتشار  للتصدي  االحرتازية،  واإلجراءات  الوقائية،  التدابري  من 
كوروان، فرض األحكام والعقوابت حبق املخالفني ملا يقره ويل األمر، من أنظمة  

وهذا ما فعلته حكومة اململكة العربية السعودية أعزها    .الصحيبشأن احلجر  
ازية، والتدابري الوقائية،  هللا، يف فرض العقوابت حبق خمالفي اإلجراءات االحرت 

. وجاءت هذه التنظيمات منسجمة مع قواعد الشريعة  (1) ملواجهة فريوس كوروان
كل    ءاليت تقوم يف أحد أهم مبادئها على حفظ مصاحل العباد، ودر اإلسالمية، 

:"    -رمحه هللا-ما من شأنه اإلضرار هبذه املصاحل، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها؛ وتعطيل املفاسد وتقليلها فإذا تعارضت  إ

مع   املفسدتني  أعظم  ودفع  أدانمها  بتفويت  املصلحتني  أعظم  حتصيل  كان 
 .  (2) "العدواناحتمال أدانها: هو املشروع. واملعني على اإلمث و 

ما أيمن معه كل ذي حق  واألنظمة  من القوانني    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  لقد سّن  و 
على حقه، ويدفع التعدي من األشرار، وذوي األطماع على أحد من األمة،  

  ه عليه السالمسنّ ومن ذلك  أو أهل الذمة على أكمل نظام، وأبدع إحكام،  
العقوابتل واألموال    ،والتعازير  ،والقصاصات  ،بعض  األنفس  هبا  لتحفظ 

   .(3)   واألعراض
 

جائحة كوروان،  (  1) ملواجهة  املقررة  والعقوابت  األحكام  بشأن  الداخلية  وزارة  إعالن  ينظر: 
https://www.spa.gov.sa/2082775    

 (. 284/ 28جمموع الفتاوى )( 2)
عهد   (3) على  اليت كانت  العلمية  واحلالة  واملتاجر  والصناعات  والعماالت  اإلدارية  الرتاتيب  ينظر: 

 (. 16/ 1أتسيس املدينة اإلسالمية يف املدينة النورة العلمية   )

https://www.spa.gov.sa/2082775
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 خلامتــــــــة ا
 وفيها أبرز النتائج، والتوصيات

 أواًل: أبرز النتائج:
ر  من أجل الوقاية من انتشا حركة األشخاص هو تقييداحلجر الصحي:   -1

بينما     ،يؤكد إصابتهم ابملرض تشخيص طيب مع عدم وجود   ،عدوى املرض
ى مؤكدة لدى الشخص املوضوع قيد  و العد  إذا كانت   العزل الطيبيكون  
 . العزل

كام الوقائية، والتدابري االحرتازية، املتمثلة يف  جاء التشريع اإلسالمي ابألح -2
 احلجر الصحي. 

على هللا والثقة مبا عنده  أمر الشارع احلكيم ابألخذ ابألسباب، مع التوكل  -3
 األحوال.سبحانه، يف كل 

للمشتبه يف محله للمرض، مع ضرورة االلتزام بكافة  احلجر الصحي    وجوب -4
 التعليمات واإلجراءات. 

ال -5 إبصابته  املشتبه  عليه  و للمحجور  اجلمعة  شهود  عن  اجلماعة،  تخلف 
 مع انتشار العدوى بوابء كوروان. ، ال سيما تقدمياً ملصلحة حفظ النفس

اجلماعة على مصلحة    تقدمي مصلحةبيان حرص الشريعة اإلسالمية على   -6
اجلمعة   حضور  من  إبصابته  املشتبه  مبنع  القول  مع  يتفق  وهذا  الفرد، 

 واجلماعة؛ لشدة خطورة وابء كوروان. 
  امتناع الزوج عن معاشرة زوجته بسبب احلجر الصحي؛ ال يُعّد هجراً، وإمنا  -7

 من قبيل االحرتازات الوقائية لفرتة حمدودة.  هو

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B2%D9%84_(%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
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تكاتف   -8 من  بّد  ملطالبها،ال  استجابتهم  وحتقيق  والهتا؛  مع  لتحقيق   الرعية 
 املصلحة املرجوة للجميع. 

 أبرز التوصيات: اثنيًا: 
وعلماء   -1 الطب  علماء  بني  واليت جتمع  املختصة  العلمية  الكراسي  إنشاء 

مع بيان ما اشتملت  الشريعة؛ إلعداد البحوث العلمية املتعلقة ابألوبئة اخلطرية،  
 عليه من نوازل فقهية. 

وامللتقيات وف  -2 الندوات  لبيان سبق    قإقامة  األمة من أحداث،  به  ما متر 
  لبين اإلنسان.خري يف تقرير كل التشريع اإلسالمي 

من   -3 الفقهية،  الطبية  ابلنوازل  متخصصة  علمية  مراكز  إلنشاء  الدعوة 
 جنليزية. مهامها: إخراج موسوعات طبية فقهية، ابللغتني العربية واإل

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،، 
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 ملصادر واملراجع ا
 القرآن الكرمي.  -
املنذر   - البن  طاإلمجاع،  املسلم،  دار  املنعم،  عبد  فؤاد  حتقيق:  ،  1النيسابوري، 

 م. 2004-ه1425
يق:  قإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي الشوكاين، حت -

 م. 1999، 1أمحد عناية، دار الكتاب العريب، ط
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصر الدين األلباين، إشراف:   -

 م. 1985-ه1405، 2بريوت، ط-ري الشاويش، املكتب اإلسالميزه
 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية. -
الكتاب   - دار  األنصاري،  حممد  بن  زكراي  الطالب،  روض  شرح  يف  املطالب  أسىن 

 اإلسالمي. 
عطا، حممد معوض، دار  االستذكار، يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، حتقيق: سامل   -

 م. 2000-ه1421 1بريوت، ط-الكتب العلمية
ط - العلمية،  الكتب  دار  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  والنظائر،   1األشباه 

 م. 1990-ه1411
 1األشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط -

 م. 1991-ه1411
-أيب حنيفة النعمان، البن جنيم، دار الكتب العلميةاألشباه والنظائر على مذهب   -

 م.1999- ه1419 1ريوت، طب
إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم، دار   -

 م. 1991-ه1441، 1بريوت، ط-الكتب العلمية
حيىي   - حتقيق:  عياض(،  للقاضي  مسلم  صحيح  )شرح  مسلم  بفوائد  املعلم  إكمال 

 م. 1998-ه1419، 1مصر، ط-عيل، دار الوفاءإمسا
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احلمي - عبد  أمني  العاملية،  ومستجداهتا  املعدية  أعد    داألمراض  وآخرون،  مشخص 
ابلتعاون بني وزارة الصحة واملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية،  

 م. 2004الرايض -مطابع دار اهلالل
بن سليمان املرداوي، دار إحياء الرتاث اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، علي   -

 .2العريب، ط
 . 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، إبراهيم بن جنيم، دار الكتاب اإلسالمي، ط -
 م. 1994،  1الزركشي، دار الكتيب، ط  حممد بن عبد هللاالبحر احمليط يف أصول الفقه،   -
  2الكاساين، دار الكتب العلمية، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين   -

 م. 1986ه،  1406
العلمية - الكتب  الغيتايب، دار  ،  1بريوت، ط  -البناية شرح اهلداية، حممود بن أمحد 

 م. 2000  -ه1420
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حيىي بن أيب اخلري العمراين، حتقيق: قاسم النوري،  -

 م. 2000-ه1421، 1جدة، ط-دار املنهاج
حممد بن أمحد بن  التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة،  البيان و  -

اإلسالمي  الغرب  دار  وآخرون،  حجي  حممد  حتقيق:  ط  -رشد،  ،  2بريوت، 
 م. 1988  -ه1408

 اتج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد الزبيدي، دار اهلداية. -
الكي، دار الكتب العلمية،  ليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف املواق املواإلكالتاج   -

 م. 1994-ه1416، 1ط
دار  - املباركفوري،  الرمحن  الرتمذي، أتليف: حممد عبد  حتفة األحوذي بشرح جامع 

 بريوت. -الكتب العلمية
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، الناشر: املكتبة التجارية الكربى،   -

 م. 1983  -ه1357
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الت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد والعماالرتاتيب اإلدارية   -
حتقيق:  ،  حممد عبد احلي الكتاين،  أتسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية

 . 2بريوت، ط-عبد هللا اخلالدي، دار األرقم
الزركشي   - هللا  عبد  بن  حممد  السبكي،  الدين  لتاج  اجلوامع  جبمع  املسامع  تشنيف 

الشافعي، حتقيق: سيد عبد العزيز، عبد هللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
 م. 1998-ه1418، 1الرتاث، ط

دار   - الدين،  العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: حممد مشس  القرآن  تفسري 
 . 1بريوت، ط–الكتب العلمية 

د هللا بن عبد الرب، حتقيق:  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، يوسف بن عب -
 ه. 1387مصطفى العلوي، حممد البكري، النشر: وزارة األوقاف ابملغرب،  

 التنبيه يف الفقه الشافعي، إبراهيم بن علي الشريازي، عامل الكتب.  -
،  1القاهرة، ط-التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف املناوي، عامل الكتب -

 م. 1990-ه1410
واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، عبد الرمحن بن أمحد  جامع العلوم  -

  - ه1422،  7بريوت، ط  -بن رجب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة
 م. 2001

اجلزري،   - األثري  البن  الرسول،  أحاديث  يف  األصول  القادر   :حتقيقجامع  عبد 
 . 1، مكتبة احللواين، طاألرانؤوط

ألحكام   - أمحد  اجلامع  حتقيق:  القرطيب،  أمحد  بن  حممد  القرطيب(،  )تفسري  القرآن 
  - ه1384،  2القاهرة، ط  -الربدوين، إبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب املصرية

 م. 1964
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار الفكر.  -
حاشية الصاوي على الشرح الصغري، أمحد بن حممد اخللوت الصاوي املالكي، دار   -

 ارف.املع
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احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، علي بن حممد املاوردي، حتقيق: علي   -
العلمية الكتب  دار  املوجود،  عبد  عادل  ط-معوض،  - ه1419،  1بريوت، 

 م. 1999
أبو  - حممود  تعليق:  احلنفي،  البلدحي  حممود  بن  هللا  عبد  املختار،  لتعليل  االختيار 

 م. 1937  -ه1356القاهرة،   -دقيقة، مطبعة احلليب
حتقي - القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الغرب قالذخرية،  دار  وآخرون،  حجي  حممد   :

 م.  1994، 1بريوت، ط-اإلسالمي
املختار   - الدر  على  احملتار  ط) رد  بريوت،  الفكر  دار  عابدين(  ابن  ، 2حاشية 

 م. 1992-ه1412
املكتب   - للنووي،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  ط-اإلسالميروضة  ،  3بريوت، 

 م. 1991-ه1412
ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة  - ،  27بريوت، ط-زاد املعاد يف هدي خري العباد، 

 م. 1994- 1415
،  1سنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرانؤوط، حممد كامل، دار الرسالة العاملية، ط -

 م. 2009-ه1430
 ء الكتب العربية.سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا -
- اجلامع الصحيح(، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي)سنن الرتمذي   -

 م. 1998ريوت، ب
سنن الدار قطين، علي بن عمر الدار قطين، حققه وضبطه: شعيب األرانؤوط، دار   -

 م. 2004  -ه1424بريوت،  -الرسالة
حممد عبد القادر، دار    السنن الكربى للبيهقي، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: -

 م. 2003  -ه1424،  3بريوت، ط -الكتب العلمية
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأللباين، مكتبة املعارف   -

 م.  1995ه، 1415 1الرايض، ط-للنشر والتوزيع
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اململكة بن تيمية،    أمحد بن عبد احلليم ،  السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية -
 هـ. 1418، 1، طواإلرشاد  ةو وزارة الشؤون اإل سالمية والدع -بية السعوديةالعر 

والتوزيع، ط - للنشر  الثراي  دار  العثيمني،  بن صاحل  النووية، حممد  األربعني  ،  3شرح 
 م. 2004  -ه1425

الغرب   - املالكي، حتقيق: حممد السالمي، دار  املازري  التلقني، حممد بن علي  شرح 
 م. 2008  1اإلسالمي، ط

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، أتليف: حممد عبد الباقي، حتقيق: طه عبد  -
 م.2003- ه1424  1القاهرة، ط-الرؤوف، مكتبة الثقافة الدينية

- : أبو متيم ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشدقشرح صحيح البخاري البن بطال، حتقي -
 م. 2003-ه1423،  2لرايض، طا

بريوت، -روف ابملنهاج، دار إحياء الرتاث العريبشرح النووي على صحيح مسلم، املع -
 ه. 1392، 2ط

 الشرح الكبري للدردير على خمتصر خليل، دار الفكر. -
 بريوت. -شرح خمتصر خليل للخرشي، حممد بن عبد هللا اخلرشي، دار الفكر -
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق:   -

 م.1987ه،  41407بريوت، ط-غفار، دار العلم للمالينيأمحد 
صحيح البخاري، مطبوع مع شرحه فتح الباري، رقم كتبه وأبوابه: حممد فؤاد عبد  -

 بريوت.-الباقي، صححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة
صحيح مسلم، مطبوع مع شرحه املنهاج للنووي، حقق أصوله: خليل شيحا، دار   -

 ه. 1415 2بريوت، ط-عرفةامل
برانمج   - األلباين،  الدين  انصر  حممد  داود،  أيب  سنن  وضعيف  منظومة  صحيح 

 اإلسكندرية. -نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنةالتحقيقات احلديثية، مركز 
منظومة  - برانمج  األلباين،  الدين  انصر  حممد  الرتمذي،  سنن  وضعيف  صحيح 

 اإلسكندرية. -م ألحباث القرآن والسنةالتحقيقات احلديثية، مركز نور اإلسال
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للكتاب،   - املصرية  العامة  اهليئة  الفنجري،  شوقي  أمحد  اإلسالم،  الوقائي يف  الطب 
 م. 1991، 3ط

 الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، مكتبة دار البيان. -
الدار السعودية    ،حممد بن علي البار ،  العدوى بني الطب وحديث املصطفى   -

 م. 1985-هـ 1405،  5ط
داود   - أيب  القيم: هتذيب سنن  ابن  ومعه حاشية  داود،  أيب  املعبود شرح سنن  عون 

وإيضاح علله ومشكالته، أتليف: حممد أشرف العظيم آابدي، دار الكتب العلمية 
 هـ. 1415 2بريوت، ط-

ي، دار الكتب غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد احلمو  -
 م.  1985- ه1405 1العلمية، ط

الفتاوى الفقهية الكربى، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، مجعها تلميذه:  -
 عبد القادر الفاكهي، الناشر: املكتبة اإلسالمية. 

العسقالين، رقم كتبه   - البخاري، أمحد بن علي بن حجر  الباري شرح صحيح  فتح 
ي، صححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، وأبوابه: حممد فؤاد عبد الباق

 ه. 1379بريوت، -دار املعرفة
 فتح البيان يف مقاصد القرآن، حممد صديق القنوجي، املكتبة العصرية، بريوت، صيدا.  -
احلنبلي، حتقيق: عبد هللا   - للمرداوي، حممد بن مفلح  الفروع  الفروع ومعه تصحيح 

 م. 2003 - ه1424،  1بريوت، ط - الرتكي، مؤسسة الرسالة
 م. 1988، 2القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، ط -
قواعد األحكام يف مصاحل األانم، أبو حممد عز الدين بن عبد السالم، راجعه وعلق   -

 م. 1991ه،  1414عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،  
اململكة    -العثيمني، دار ابن اجلوزي القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد بن صاحل   -

 ه.1424العربية السعودية، 
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يف ضعفاء الرجال، أمحد بن عدي اجلرجاين، حتقيق: عادل عبد املوجود،    الكامل -
 م. 1997،  1بريوت، ط -علي معوض، دار الكتب العلمية 

 كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور البهوت، دار الكتب العلمية. -
الدراري يف شرح صحيح البخاري، حممد بن يوسف الكرماين، دار إحياء  الكواكب   -

 م. 1981-ه1401، 2بريوت، ط-الرتاث العريب
،  1بريوت، ط  -اللباب يف شرح الكتاب، عمر بن علي النعماين، دار الكتب العلمية -

 م. 1998  -ه1419
 هـ. 1414 3بريوت، ط-لسان العرب، البن منظور، دار صادر -
،  1بريوت، ط-نع، إبراهيم بن حممد بن مفلح، دار الكتب العلميةاملبدع يف شرح املق -

 م. 1997- هـ1418
 اجملموع شرح املهذب، للنووي، دار الفكر. -
الفتاوى  - تيمية،  جمموع  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  القاسم،  ،  بن  الرمحن  عبد  حتقيق: 

 م 1995اململكة العربية السعودية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
كم واحمليط األعظم، علي بن إمساعيل بن سيده، حتقيق: عبد احلميد هنداوي،  احمل -

 م. 2000-ه1421، 1بريوت، ط-دار الكتب العلمية
، مؤسسة الرسالة،  دراسة وحتقيق: طه جابر العلوايناحملصول، حممد بن عمر الرازي،  -

 . م1997، 3ط
 بريوت.-الظاهري، دار الفكراحمللى ابآلاثر، علي بن أمحد بن حزم األندلسي  -
  - ه1425،  2دمشق، ط  - املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم -

 م. 2004
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 م. 1994-ه1415، 2املكتب اإلسالمي، ط
، ايسني  طقيق: حممود األرانؤو املطلع على ألفاظ املقنع، حممد بن أيب الفتح البعلي، حت -
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 م. 1994-ه1415
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 لكرتونية:املواقع اإل
   / http://www.ssfcm.org/publicاجلمعية السعودية لطب األسرة واجملتمع 

-slat-http://www.islamicbook.ws/asol/feqh/ahkam
almridh.pdf /للشيخ عبد العزيز بن ابز.      أحكام صالة املريض وطهارته 

 دليل احلجر الصحي الصادر من املركز الوطين للوقاية من األمراض ومكافحتها وقاية  
-health-shttps://covid19.cdc.gov.sa/ar/professional

ar/-guidelines-quarantine-ar/home-workers 
صحيفة عكاظ   

https://www.okaz.com.sa/news/local/2021315 
 / https://makkahnewspaper.comصحيفة مكة 

 /https://altibbi.comالطيب  
http://www.iifa-جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي 

aifi.org/ 
املركز الوطين للوقاية من األمراض ومكافحتها )وقاية(.  

ar-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home 
  https://www.who.int/arمنظمة الصحة العاملية

موسوعة امللك عبد هللا بن عبد العزيز للمحتوى الصحي 
sa/Pages/Home/Home.aspx-https://kaahe.org/ar 

    وزارة اإلعالم
ttps://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight

-_1st_Arabic_Version-onavirus_Against_Cor
Apr_2020.pdf_ 

 https://www.spa.gov.sa/2047028  وكالة األنباء السعودية
 

*** 
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http://www.islamicbook.ws/asol/feqh/ahkam-slat-almridh.pdf%20أحكام%20صلاة%20المريض%20وطهارته/
http://www.islamicbook.ws/asol/feqh/ahkam-slat-almridh.pdf%20أحكام%20صلاة%20المريض%20وطهارته/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-quarantine-guidelines-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-quarantine-guidelines-ar/
https://www.okaz.com.sa/news/local/2021315
https://makkahnewspaper.com/
https://makkahnewspaper.com/
https://makkahnewspaper.com/
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https://altibbi.com/
https://altibbi.com/
http://www.iifa-aifi.org/
http://www.iifa-aifi.org/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar
https://www.who.int/ar
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Home/Home.aspx
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_Version_-_Apr_2020.pdf
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 د. تهاني بنت عبد هللا الخنيني 
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فايروس ُكورونا    – االحترازية من األوبئة بين الفقه والطب اإلجراءات 

 - ا ( أنموذج  19)كوفيد 

 د. تهاني بنت عبد هللا الخنيني 

 الشريعة   كلية –الفقه  قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ 1442  /9  /6تاريخ قبول البحث:   هـ   1442 / 7 /2تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

هذه الدراسة جاءت لبيان اإلجراءات االحرتازية يف الفقه اإلسالمي؛ من األوبئة عموًما،  
ا، وما متيز به من الثراء يف التشريعات الوقائية، ومقارنة ذلك ابلتعليمات  ووابء كوروان خصوصً 

الصحية الصادرة من منظمة الصحة العاملية، ومن أبرز ما توصلت له الدراسة: أن اإلجراءات  
من انحية   أقسام  ثالثة  إىل  تقسيمها  العاملية، ميكن  الصحة  منظمة  هبا  اليت اندت  االحرتازية 

ت الفقهية يف هذا اجملال، قسم وافقت فيه املنظمة التوجيهات الشرعية سواء  عالقتها ابلتشريعا
الشريعة   به  تفردت  املرض والوابء، وقسم  انتشار  أو يف خصوص  الدوام  مطلوبة على  كانت 
اإلسالمية، وقسم اندت به منظمة الصحة العاملية، ومل تنص عليه الشريعة، ولكن قررته القواعد  

رعية، ومن أهم اإلجراءات االحرتازية اليت جاءت هبا الشريعة: حترمي اخلروج  الفقهية، واملقاصد الش
من البلد الذي أصابه الوابء والدخول إليه إال ما جاء استثناؤه، وكذلك من اإلجراءات اليت  
تتماشى مع مقاصدها: إجراء الفحص الطيب على القادمني من البلدان املصابة ابألوبئة، وعزل  

تبه هبم، وفرض حظر التجول إذا مل ميكن السيطرة على الوابء إال بذلك، واإللزام  املصابني أو املش
ابلتداوي، ووجوب توعية الناس وتثقيفهم يف ذلك، واتباع اإلرشادات واآلداب املتعلقة ابحملافظة  
على الصحة، ووجوب حتمل الفرد املسؤولية يف ذلك، وحتمل املؤسسات اجملتمعية سواء الطبية  

الشرعي الصدد،  أو  هذا  املناطة هبم يف  املسؤوليات  األمنية واالحتسابية،  أو  اإلعالمية،  أو  ة، 
وختمت الدراسة ببيان سلطة ويل األمر يف اإللزام ابإلجراءات االحرتازية من األوبئة ومشروعيته  

 لداللة األدلة النقلية، والقواعد الفقهية، واملقاصد الشرعية عليه. 
 

 التدابري الوقائية. -وابء ُكوروان -األوبئة –اإلجراءات االحرتازية  الكلمات املفتاحية:
 



 

Precautionary Procedures from epidemics Between jurisprudence 

and medicine – Coronavirus is a model. 
 

Dr. Tahani Abdullah Al-Khanini 
Department Fiqh - Faculty Sharia  

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This study shows the statement of measures in Islamic 

jurisprudence (Fiqh))؛from the epidemics in general, the Corona 

epidemic in particular, compared to health instructions issued by the 

World Health Organization (WHO). The study highlights the 

findings of the study: The precautionary measures called for by 

WHO can be divided into three sections about jurisprudence 

legislation (Fiqh) in this field, a section in which WHO has approved 

the Islamic sharia directives, a section that has been unique to 

Islamic sharia, a section called for by the World Health 

Organization. It was not provided for by the Shariah, but is 

determined by the Islamic jurisprudence rules, legitimate purposes, 

and the most important precautionary measures provided by Sharia. 

Prohibit exits from and access to the country affected by the 

epidemic, except what is being exempt, also procedures consistent 

with their purposes: a medical examination of those who are affected 

by epidemics, isolation of infected or suspected countries.   The 

curfews were imposed if the epidemic could only be controlled by 

that procedure; to be required to mediate. People must sensitize; 

educate, and follow guidance and literature on preserving health.   

  

key words: Precautionary Procedures, Epidemic, Corona epidemic 

(Covid 19), Preventive measures. 



 

 
329 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة
هلل حنمده ونستعينه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات   إن احلمد 

  ن حممداً أأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  
بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد يف هللا حق جهاده، فصلى هللا    عبده ورسوله،

 ن. ىل يوم الديإعليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه إبحسان 
 .بعد.أما 

تفاصيل حياة اإلنسان، ونظم حياته   أحكامه  يف  فإن الفقه اإلسالمي مشل
، والذكورة واألنوثة،  مع ربه ونفسه وجمتمعه، يف كل أحواله من الصغر والكرب

والصحة واملرض، واحلياة واملوت. فما ينزل به أو مبجتمعه من انزلة إال وجتد  
ه ومقاصده، وله فيها حكم ينري للمسلم  أبدلته وقواعد  الفقه اإلسالمي حاضراً 

حياته ويبصره بواجباته، ال يعوزه يف ذلك جدة احلادثة وحدوثها على غري عهد  
 .قساب

(  19روان كوفيد  و وما نزل ابملسلمني وغريهم من الوابء اليوم )فريوس ك 
حيث تصدى أبحكامه وتشريعاته لكل ما أفرزه    ؛ليجسد حيوية الفقه، وازدهاره

  ، وأحكام األسرة  ،واملعامالت  ،يف العبادات  ؛هذا املرض من تساؤالت ونوازل
على هذا    يف هذا البحث   أسلط الضوء  وقد أحببت أن  وغريها،  ،والعقوابت

  ، الوابء من جانب اإلجراءات االحرتازية من األوبئة يف الفقه وعالقتها ابلطب
السب العلميوأبرز  الشريعة،    ق  هذه  به  تتمتع  )اإلجراءات  بـــ  مسيته  أو الذي   :

 .(  منوذجاً أ  19روان كوفيد  و فريوس ك  –االحرتازية من األوبئة بني الفقه والطب  
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 - ( أمنوذجا  19فايروس ُكوروان )كوفيد    –اإلجراءات االحرتازية من األوبئة بني الفقه والطب  
 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:  
 تظهر أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف النقاط اآلتية:

األحكام الفقهية املتعلقة ابإلجراءات االحرتازية  مسيس احلاجة إىل معرفة   - 1
نظرً  الراهن  الوقت  يف  األوبئة  )فايروس  من  وابء  لتفشي    (،19كوفيد  ا 

 فبحث أحكامه من الضرورة مبكان.
اجملتمع كاألطباء - 2 يف  عدة  لشرائح  أمهية كبرية  ذو  املوضوع  هذا    ، أن 

 وأفراد اجملتمع كافة.  ،والة األمرو  ،والعلماء
والثروة العلمية اليت    ،إبراز السبق واإلعجاز التشريعي يف الفقه اإلسالمي - 3

 . ني خلفها فقهاء املسلم
 . وحديثاً   إبراز العالقة التكاملية بني الفقه والعلوم األخرى قدمياً  - 4
الضوء  - 5 بصحة    تسليط  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  اهتمام  على 

نص    ،املواطن السابعة    واليت  املادة  يف  للحكم  األساسي  النظام  عليها 
 واملادة احلادية والثالثني. ،والعشرين

 أهداف املوضوع:  
 يهدف حبث هذا املوضوع إىل: 

 االحرتازية من األوبئة. بيان األحكام الشرعية املتعلقة ابإلجراءات  - 1
املتعلقة ابألوبئة   - 2 الطبية  الشرعية واإلرشادات  العالقة بني األحكام  بيان 

 ( على وجه اخلصوص. 19كوفيد  ا وبوابء )فريوس  عمومً 
من انتشار وابء    إبراز مسؤولية الفرد واملؤسسات اجملتمعية ودورها يف احلد    - 3

 .(19كوفيد )فريوس  
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أتصيل سلطة ويل األمر يف اإللزام ابالحرتازات الوقائية من وابء )فريوس   - 4
 من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.  (19كوفيد 

الرائدة يف مكافحة وابء - 5 السعودية  العربية  اململكة  )فريوس    إبراز جهود 
خادم  ،  (19كوفيد   بقيادة  املستوايت  على كافة  تبذهلا  اليت  وجهودها 

 .ومسو ويل عهده األمني   احلرمني الشريفني 
 الدراسات السابقة:

للعلماء والباحثني مسامهات فاعلة وجهد مشكور يف تناول    ،لقد كان 
  وتتبع ما أاثره هذا الوابء من مسائل حتتاج إىل بيان وإجالء، ولقد أُديل فيه 

العلمية   واملؤسسات  األفراد،  مستوى  على  نوازله  حبث  وطرق  عدة،  بسهام 
 والبحثية.

منها يركز على أثر هذه اجلائحة يف حياة املسلم،    تتبعها وجدت كثرياً وعند  
أو    ،أو العقوابت  ،أو قضااي األسرة  ،أو املعامالت  ، سواء من انحية العبادات

التقاضي وحنوها، وهذا مما ال يندرج حتت نطاق هذه الدراسة. وبعض الدراسات  
إىل جانب املسؤولية    تطرقت إىل اإلجراءات االحرتازية وأحكامها، دون إشارة 

الفردية أو اجملتمعية يف االلتزام بذلك، على حني أن بعض البحوث كانت على  
العكس يف تناول املسؤولية جتاه التصدي هلذه اجلائحة، دون تطرق إىل أتصيل  

 اإلجراءات االحرتازية وبيان أحكامها.
ية من  وقد اجتهدت يف هذه الدراسة إلبراز األمرين، اإلجراءات االحرتاز 

الفردية    التأصيلية الناحية   املسؤولية  وبيان  الطبية،  ابملعلومات  مقارانً  فقهاً 
واجملتمعية، وسلطة ويل األمر يف سن األنظمة يف ذلك مقارنة ابألنظمة الطبية  
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 العاملية، والنظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية. 
 ة: ومن أبرز األحباث اليت تتقاطع مع هذه الدراس

بعنوان: -1 إميان    )  حبث  للباحثة:  الوقائية من األمراض والكوارث(  التدابري 
املربد، رسالة ماجستري مقدمة لقسم الفقه يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام  
بعض   ذكر  يف  البحث  مع  توافقت  وقد  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد 

االحرتازية الباحثة اإلجراءات  ذكرت  حيث  والطعا  ،  النظافة  م،  إرشادات 
املرض،   من  التداوي  وكذلك  الصحي،  ابحلجر  األمراض  من  والوقاية 

 أشارت للمسؤولية الوقائية من لدن الفرد والويل والدولة بشكل خمتصر.و 
اإلله السيف، رسالة    أحكام املرض املعدي( للباحث: عبد  )  حبث بعنوان: -2

عود  ماجستري مقدمة لقسم الفقه يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن س
اإلسالمية، وقد جاءت معظم مباحث الدراسة يف بيان آاثر املرض املعدي  

أشار   وقد  الشرعية،  األحكام  املرض  الباحث  على  من  الوقاية  طرق  إىل 
الصحي، والتطعيم، وجتنب املخالطة للمصاب،    ا احلجرمنهاملعدي، وذكر  

 والتحرز من نقل الدم، وحكم الدخول للبلد املصاب واخلروج منه. 
التثقيف    أضفتُ د  وق يف دراسيت هذه أنواع احلجر الصحي، وأشرت إىل 

كذلك الدور    الصحي، واملنع من األنشطة اليت أتخذ طابع االجتماع، وأبرزت
ابلفرد اجملتمعية  ،املنوط  األمر  ،واملؤسسات  مع    ،وويل  االحرتازات  تفعيل  يف 

 التأصيل واالستدالل قدر اإلمكان، والتمثيل مبا يناسب هذه اجلائحة. 
بعنوان: -3 الشريعة    )   حبث  ضوء  يف  الوابئية  األمراض  من  الوقائية  التدابري 

الزاييت ايسني  للباحث:  الفقهية    ،اإلسالمية(،  اجلمعية  جملة  يف  منشور 
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االحرتالسعوديةا لإلجراءات  تطرق  وقد  الناحية  ،  زية من وابء كوروان من 
 الفقهية، ومسؤولية احلاكم والرعية يف ذلك. 

بعنوان: -4 وابء    األحكام  )  حبث  من  الوقائية  املتعلقة ابإلجراءات  الفقهية 
كوروان املستجد يف ضوء السياسة الشرعية(، د. حممود عمر علي، والبحث  
الشرعية،   السياسة  ابب  من  االحرتازية  ابإلجراءات  اإللزام  جانب  يربز 

 وسلطة ويل األمر. 
إن كان هناك بعض التقاطع يف مفردات هذين البحثني مع هذه الدراسة  و 

العالقة بني اإلجراءات االحرتازية يف الفقه والطب،    يهاقد أضفُت فال أنين  إ
الدور املناط ابملؤسسات اجملتمعية على اختالفها وتنوعها  الطبية،    )  وأبرزُت 

اإلعالمية، الشرعية، األمنية واالحتسابية(، وسعيُت لتأصيل سلطة ويل األمر  
األ إىل  اإلشارة  الشرعية، مع  األدلة  والنظام  من خالل  العاملية،  الطبية  نظمة 

 األساسي للحكم. 
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 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

 خطة البحث:  
 . مباحث وخامتة أربعةحيتوي البحث على مقدمة ومتهيد و 

املوضوعاملقدمة   أمهية  اختياره  ،وتشمل  البحث  ،وأهدافه  ،وأسباب    ،وخطة 
 ومنهج البحث. 

 وفيه مطلبان: ،التعريف مبوضوع البحث التمهيد:
 .عنوانالتعريف مبصطلحات الاملطلب األول:  

 وعالجه. وأعراضه، أسبابه،( 19كوفيدفريوس  ) املطلب الثاين: التعريف بوابء 
 وفيه مطلبان:   ، ( 19كوفيد فريوس  )   : اإلجراءات االحرتازية من وابء ول املبحث األ 

( من منظور  19كوفيدفريوس  )  إلجراءات االحرتازية من وابء ا   املطلب األول:
 العاملية. منظمة الصحة 

 املطلب الثاين: اإلجراءات االحرتازية من األوبئة يف الفقه اإلسالمي. 
(  19كوفيد فريوس  )  املطلب الثالث: العالقة بني اإلجراءات االحرتازية من وابء 

 من وجهة نظر الطب والفقه. 
  للوابء، املبحث الثاين: مسؤولية الفرد واجملتمع يف تفعيل االحرتازات الوقائية  

 وعالقة ذلك مبقاصد الشريعة. 
املبحث الثالث: سلطة ويل األمر يف اإللزام ابإلجراءات االحرتازية للوقاية  

 . من الوابء
الرابع  وابء   : املبحث  مكافحة  يف  السعودية  العربية  اململكة    فريوس )   جهود 

 (. 19كوفيد 
  اخلامتة.
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 منهج البحث:  
 املسائل الفقهية وهو كاآليت: سلكت يف هذا البحث املنهج املتبع يف دراسة 

 مجعت املادة العلمية من مظاهنا عن طريق االستقراء.  - 1
صورت املسألة ليتضح املقصود منها وبيان مواضع االتفاق فيها أبدلتها،   - 2

ومواضع االختالف، بذكر األقوال من املذاهب األربعة، واالستدالل على  
ذلك، وبيان ما يرد من مناقشات وما جياب عنها به إن وجدت، مث ذكرت  

 الراجح مع بيان سبب الرتجيح. 
 وثقت من املصادر املعتربة.  - 3
األحاديث من مصادرها وحكمت  ع - 4 اآلايت إىل سورها، وخرجت  زوت 

 عليها.
 ذكرت خامتة ضمنتها خالصة البحث، ونتائجه. - 5
 ذيلت البحث بفهرس املصادر واملراجع.  - 6

وختاماً أشكر هللا سبحانه وتعاىل على ما يسر وأعان، وأشكر كل من  
العلمي جبامعة  ساعدين على إمتام هذا البحث، وأخص ابلشكر عمادة البحث  

هذا   لتمويلها  السعودية  العربية  اململكة  يف  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام 
برقم 1441يف عام    البحثي   املشروع  قد  ول (،  20  - 12  - 18  -016)  ه، 

فما كان فيه من حق وصواب فمن هللا، وما    ،جهديهذا البحث    بذلت يف
 كان غري ذلك فمن نفسي والشيطان، واستغفر هللا منه.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

 وفيه مطلبان:  .التمهيد: التعريف مبوضوع البحث
 . العنواناملطلب األول: التعريف مبصطلحات 

 : تعريف اإلجراءات: أواًل 
من الفعل أجرى جيري،    ؛وهو مصدر  ،مفرده إجراء  مجع    :لغة   اتاإلجراء

اجليم والراء والياء أصل واحد،  )  ابن فارس:جرى(، قال  )  وأصله من الثالثي:
وهو انسياح الشيء، يقال للماء جرى املاء جيري َجْريَة وَجراٍي(، ويطلق على  

ابلكسر والشد: الوجه الذي أتخذ فيه وجتري عليه،    واإلْجر اي    ،(1) السريع  ر   مَ الْ 
ه، أي من طبيعته، ويطلق   ويطلق على الطبيعة واخللقة، يقال: الكرم من إ ْجر اي 

الوكيل، ألنه جيري جمرى موكله، الرسول اجلاري يف    اجلَر يُّ على  ويطلق على 
فعاًل متعدايً   ،(2) األمر  فصار  الفعل جرى  اهلمزة على  بعد  وأدخلت  ن كان  أ 
 .إمراره وجعله جيريا، ليدل على القيام ابلفعل و الزمً 

مما يدل    ملعىن املستخدم حالياً ابهذا املصطلح يف كتب اللغة    ذكرومل ي 
صحيح   استعمال  احلاضر  العصر  يف  واستعماله  مولد،  لفظ  أنه    موافق    على 

ابختالف إضافته،  خيتلف  تفسريه  مما جيعل    ويستعمل مضافاً ،  لقياسات اللغة
فأجرى املاء:    األمر.اجلراين يف  وإن كانت التفسريات ترجع إىل معىن واحد هو:  

وأجرى عليه    أرسله،  ، وأجرى فالانً يف حاجته:اسريه:  أساله، وأجرى السفينة
أو اتصااًل وحنوه: قام به،   وأجرى حبثاً، أو عملية جراحية،  .(3) كذا: أدامه له

 

 .1639القاموس احمليط ص، 37/348اتج العروس    ،1/448مقاييس اللغة    (1)
 .1639القاموس احمليط ص، 37/348اتج العروس    ،1/448مقاييس اللغة    (2)
 . 1097عجم الوسيط صامل :انظر (3)



 

 
337 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1) طبقها وجعلها جارية عليه :وأجرى القوانني عليه
  – حسب ما وفقت عليه    – مل ينص الفقهاء  :  اصطالحاً اإلجراءات   

يف    على تعريف خاص لإلجراءات، وإن كانوا يستخدمون هذا املصطلح كثرياً 
احلسي أو    اإلمرار  يف  وغالب استخدامهمكتاابهتم وتناوهلم لألحكام الشرعية  

 وال خيرج استخدامهم يف الغالب عن االستخدام اللغوي.  ،(2) املعنوي
أما يف العصر احلاضر فيستخدم للداللة على تدبري شأن معني، أو اختاذ  

اجلنائية، واإلجراءات املطلوبة للتقدم لشيء    ت. كاإلجراءا(3) خطوات ألمر ما
 وغريها. وإجراءات السفر، معني، 

اخلطوات اليت تساعد على تقدم العمل    وميكن تعريفها بشكل عام أبهنا:
 بشكل متتابع ليصل إىل املراد. 

الكلمة  وبذلك   فأصل  اللغوي واالصطالحي،  املعىن  العالقة بني  تظهر 
مير مبراحل حىت    متتابعاً   يدل على اإلمرار واجلراين، واإلجراءات تتطلب عمالً 

 صل فيه إىل املراد.و ي
 االحرتازية:  فتعريا: اثنيً 

احلاء والراء والزاء  )  أصله من الفعل حرز، قال ابن فارس:االحرتاز لغة:  
أصل واحد، وهو من احلفظ والتحفظ، يقال حرزته واحرتز هو: أي حتفظ(، 

 

 .244املعجم العريب األساسي ص  :انظر (1)
 . واملعنوي كإجراء احلكم على قاعدة وحنوه  ،احلسي كإجراء املاء (2)
 . 244ص املعجم العريب األساسي (3)
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 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

 .(1) ن هذه الزاء مبدلة من سني، وأن األصل احلرس وهو وجه إ :وقيل
وأحرزت الشيء  واحلرز: املوضع احلصني، يقال هو يف حرز ال يوصل إليه،  

إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن األخذ، واحرتز من كذا    :أحرزه إحرازاً 
 .(2) : أي حصني اه، وجعل نفسه يف حرز منه، ومكان حمرزوحترز: إذا توق

ز  لالحرتا  –رمحهم هللا    –ال خيرج استعمال الفقهاء    ا:اصطالحً االحرتاز  
التحفظ وهو  اللغوي  معناه  الفقهي:جاء يف    ،(3) عن  هو  )  املعجم  االحرتاز: 

 .(4) التوقي للشيء واجتناب له(
 تعريف األوبئة:  : اثلثاً 

الواو والباء واهلمزة كلمة  )  مجع ومفرده وابء، قال ابن فارس:األوبئة لغة:   
،  (5) واحدة هي الوابء، وأرض  َوب ئة على َفع لة وقد َوب ئت، وموبوءة وقد ُوب َئْت(
كثرية    والوابء ابلقصر واملد واهلمز: الطاعون، وقيل: كل مرٍض عام، وأرض وب ئة:

 .(6) وبئةاستومخها ووجدها   الوابء، واستوأب األرض:
 .  (7) العامالوابء عند الفقهاء: املرض   ا:اصطالحً األوبئة 

ويطلقونه أيضاً على الطاعون، وهو مرض يعم الكثري من الناس يف جهة  

 

   .2/38مقاييس اللغة    (1)
 . 635القاموس احمليط ص  ، 5/333لسان العرب  :انظر   (2)
 .  1/129املصباح املنري  :انظر (3)
 . 73املعجم الفقهي اللفظ املستغرب من شواهد املهذب ص    (4)
 .  6/83مقاييس اللغة    (5)
 .  69، والقاموس احمليط 1/189لسان العرب  :انظر   (6)
 .1/475 املغرب يف ترتيب املعرب  :انظر   (7)



 

 
339 

 جملة العلوم الشرعية
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وأمراضهم، ويكون   الناس  أحوال  املعتاد من  اجلهات دون غريها خبالف  من 
 .(1) مرضهم غالباً مرضاً واحداً خبالف سائر األوقات فإن أمراض الناس خمتلفة 

 وتعريفهم ال خيرج عن املعىن اللغوي.

االنتشار السريع لألمراض إىل عدد كبري من السكان يف    :ا طبي  ويعىن به  
غضون فرتة زمنية قصرية. فعلى سبيل املثال، يعترب معدل هجوم ما يزيد على  

 ملدة أسبوعني متتاليني وابء.  شخصٍ   100,000حالة لكل   15
واسع  نطاق  على  الوابء  األمراض  ملكافحة  أتالنتا  مركز  : أبنه  ويعر ف 

أكثر مما هو    ،أو حاالت صحية أخرى  ،إصاابت  أو   ، حدوث حاالت مرضية
معينة  ؛متوقع منطقة  األشخاص  ،يف  من  معينة  بني جمموعة  فرتة  ،  أو  خالل 

أو أن تكون ذات صلة    ،معينة. وعادة ما يفرتض أن احلاالت هلا سبب مشرتك
 .(2) ببعضها البعض بطريقة ما

 واملقصود ابلعبارة: اإلجراءات االحرتازية من األوبئة:  
من   اإلنسان  صحة  على  للمحافظة  املتخذة  والتدابري  اخلطوات  أي 

 . األمراض اليت حتمل صفة االنتشار والتفشي بني البشر
 تعريف الطب:: رابعاً 

 

   . 7/197قى شرح املوطأاملنت   (1)
منها     (2) والوقاية  األمراض  على  السيطرة  )مركز   : أجنيب(    –انظر    Principles ofمصدر 

Epidemiology, Third Edition (PDF). Atlanta, Georgia  :

Centers for Disease Control and Prevention. 2012  
 على الرابط :  ،  حبدوث األوبئة واجلوائح ومواجهتها وموقع منظمة الصحة العاملية :اإلنذار 

https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/c

/ar/index.htmlsr/disease/avian_influenza/phase 

https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/ar/index.html
https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/ar/index.html
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 وهو عالج اجلسم والنفس. ، من الفعل طب بتثليث الطاء لغة:الطب 
يف   هباوالطب  واملهارة  ابألشياء  احلذق  طبُّ    ،األصل:  رجل  يقال: 

  ، ويطلق مبعىن الرفق  ،وإن كان يف غري عالج املرض  ، وطبيب إذا كان كذلك
 .والطبيب: الرفيق

قال أبو    ،واملطَبوب: املسحور  ، ُطب  الرجل  يقال:  وأييت مبعىن السحر  
ط بً   :عبيدة السحر  التفاؤل ابلربء  ا إمنا مسي  املفازة وهي    ،على  كما يكىن عن 

 مهلكة تفاؤالً ابلفوز والسالمة.
له  تطبب  وقالوا:  الطب.  علم  يتعاطى  الذي  له    أي   واملتطبب:  سأل 

 .(1) ومجع القليل َأطب  ة  والكثري: أطباء  ،األطباء
اجلانب  ر   عُ :  ا الطب اصطالحً   بعضها ركزت على  تعريفات  بعدة  الطب  ف 

ظري وبعضها على اجلانب التطبيقي، ومن التعريفات اليت مجعت بينهما ما  الن
أنه: الظريفة  الرتبة  هناية  يف  وعملي  )  جاء  نظري  علمه  أاب علم  الشريعة  حت 

البنية   هذه  عن  واألمراض  العلل  ودفع  الصحة  حفظ  من  فيه  ملا  وعمله 
 . (2) الشريفة(

التعاريف احلديثة للطب: على الصحة  علم وفن يتعلق ابحملافظة  )  ومن 
  .(3) وعالجها(والوقاية من األمراض وختفيفها 

ابألشياء  و   احلذق  هو  الذي  للطب  اللغوي  املعىن  بني  العالقة  تتضح 
 

  ،260-3/258اتج العروس    ،8/114،113لسان العرب ج    ،139القاموس احمليط ص  :انظر (1)
 . 549املعجم الوسيط ص

   1/215 هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة   (2)
  عن قاموس مرمي وبسرت. ، نقاًل 43موسوعة الفقه الطيب ص  (3)
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إذ إن علم الطب وممارسته يتطلب دقة    ؛االصطالحيوبني املعىن    هبا،واملهارة  
 وبراعة يف التطبيق.   والتجريب،يف األداء 

   الفقه:تعريف ا: خامسً 
إدراك    لغة:الفقه   والقاف واهلاء أصل واحد صحيح، يدل على  الفاء 

الشيء والعلم به، تقول: فقهت احلديث أفقهه، مث اختص بذلك علم الشريعة،  
 الكالم: أي فهمه، ومنه قوله تعاىل:  هَ ق  واحلرام: فقيه، وفَ فقيل لكل عامل ابحلالل  

َّ حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغحض ُّٱ
، ويطلق الفقه على  (1) 

 .(2) الفطنة 

اصطالحً  ابألحكام  ر   عُ   ا:الفقه  العلم  أشهرها:  من  تعريفات  بعدة  ف 
 . (3) عية العملية من أدلتها التفصيليةالشر 

اللغوي   املعىن  بني  ابألحكام  والعالقة  فالعلم  ظاهرة،  واالصطالحي 
 الشرعية ال يتحقق دون فهم وفطنة. 

بوابء التعريف  الثاين:  أسبابه19ان  و كور فايروس  )   املطلب  ،  وأعراضه   ،( 
   : وعالجه

  19ب ابلتاجي، والعدد  ، يعر  مصطلح أجنيب  19مصطلح وابء كوفيد  
ديسمرب من عام   31يف   إشارة إىل السنة اليت ظهر فيها، فقد كان أول ظهوره

ظهور  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف الصني ب  ، حيث أُبلغ م2019

 

 .التوبة من سورة  ،9: جزء من اآلية (1)
   . 13/522، لسان العرب 4/442مقاييس اللغة  :انظر (2)
   .1/34البحر احمليط  : ، وانظر1/12شرح التلويح على التوضيح  (3)
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مت و يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب الصينية،    حاد حدثتاالت التهاب رئوي  ح
اجليين التسلسل  طريق  عن  الفريوس  على  رمسيً   ،التعرف    فريوس   أن  اوأعلن 

الفريوس املسبب لتلك احلاالت من ق َبل السلطات الصينية    هو روان اجلديد(  و كُ )
أن فريوسو   ،م2020يناير    7يوم   مرتبط ابحليوان؛ و كُ )   يُعتقد  اجلديد  روان( 

حيث إن أغلب احلاالت األولية كان هلا ارتباط بسوق للبحرايت واحليواانت  
 .يف مدينة ووهان

 RNAبفريوس    روان هي جمموعة من فريوسات ذات الصلة و فريوسات الكُ و 

الفريوسات) من  أسرة كبرية  من  تشكلت  الريبوزي(  النووي  احلمض    ، فريوس 
ينتقل الفريوس بني البشر من الشخص  و   ،يف الثدييات والطيور  اً تسبب أمراضو 

محاية دون  القريبة  املخالطة  طريق  عن  آخر  إىل شخص  ابلعدوى  ،  املصاب 
بني  ما  عدوى اجلهاز التنفسي اليت ميكن أن ترتاوح  وتسبب هذه الفريوسات  

التنفس  ،  مثل متالزمة التنفس يف الشرق األوسط  إىل فتاكة  ة معتدل ومتالزمة 
 (. SARS-Cov) احلادة الشديدة 

ضيق  و   ،السعالو ،  روان(: احلمىو كُ )   عراض النمطية لفريوساألتشمل  و 
يتسبب يف مضاعفات  وأحيااًن تتطور اإلصابة إىل التهاب رئوي. وقد  ،التنفس
فتاكة  حادة   واملسنني  أو  الضعيف،  املناعي  اجلهاز  ذوي  األشخاص  لدى 

وأمراض القلب  واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل: السرطان، والسكري،  
، ومعظم األشخاص الذين ليس لديهم مشاكل  وأمراض الرئة املزمنة  ،واألوعية

يعانون من مرض تنفسي معتدل   غالباً ما (19كوفيد) بفريوس صحية وأصيبوا
 ويتعاىف دون أن يتطلب معاملة خاصة. 
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روان  و الكُ رض ويف الوقت احلايل، ال توجد لقاحات أو عالجات حمددة مل
لكن هناك العديد من التجارب السريرية اجلارية لتقييم العالجات    ،19  كوفيد 
 .(1) احملتملة 

بثالث مراحل إمجااًل، مرحلة  ومنحىن هذا الوابء كأي متفشية وابئية مير  
، مث مرحلة  االتصاعد، مث مرحلة الثبات واالستقرار وتقارب عدد احلاالت يوميً 

تنتهي   اجلديدة، مث  احلاالت  أكثر من  التعايف  التناقص حيث تكون حاالت 
 .(2) املتفشية ويصبح الفريوس ضمن فريوسات األمراض املومسية

ئص هذا املرض، لتكون يف االعتبار من هذا العرض ميكن أن نلخص أبرز خصا
 عند النظر يف األحكام الشرعية املتعلقة ابالحرتازات الوقائية منه:

 روان مرض معٍد، سريع االنتقال. و وابء ك  -1
اليت مل تتضح فيه مجيع خصائصه، من   -2 وابء ما زال يف أطواره األوىل 

 

 :  انظر (1)
Coronavirus. (2020). Retrieved 13 June 2020, from 

topics/coronavirus#tab=tab_1-https://www.who.int/health 

 : وموقع وزارة الصحة السعودية 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalConte

nt/Corona/Pages/corona.aspx 

 نفلونزا الطيور :  أ ،انظر: منظمة الصحة العاملية، اإلنذار حبدوث األوبئة واجلوائح ومواجهتها  (2)
https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/c

sr/disease/avian_influenza/phase/ar/index.html  

Podger, J. (2020). “The three phases of investing through a 

global pandemic | Fidelity | coronavirus,asset allocation. 

Retrieved 10 October 2020, from 

ownloadPdfFree/573https://research.opiniopro.com/File/D

82  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/ar/index.html
https://web.archive.org/web/20090429100200/www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/ar/index.html
https://research.opiniopro.com/File/DownloadPdfFree/57382
https://research.opiniopro.com/File/DownloadPdfFree/57382
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 طرق انتقاله، واكتساب املناعة ابإلصابة به، وعالجه.
 . البشكل فع    لقاح للوقاية منه أو دواء للتعاجل منهمل يتوصل إىل -3
فغالبً  -4 لألشخاص،  إصابته  اخلطورة يف  متفاوت يف  أن  وابء  يعدو  ا ال 

املومسية، ولكن هناك نسبة قد يسبب هلم خطورة    ا ا كاألنفلونز يكون عابرً 
ابلغة، إذا تطور إىل التهاب رئوي، وتكمن معه خطورة أخرى إذا انتشر  
وكثرت احلاالت، وأصبح هناك عجز يف تقدمي الرعاية الطبية، بسبب 

 عدم كفاية أجهزة التنفس.
على  أتثريها  يربز  اليت  األوصاف  من  والرابعة  الثالثة  النقطة  تكون  وقد 
األحباث   تناولتها  اليت  األوبئة  من  غريه  عن  الوابء  هذا  هبا  ويفرتق  األحكام، 

 يف موضوع اإلجراءات والتدابري الوقائية منها. املتنوعة 
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وفيه    (،19  فريوس كوفيد )  ملبحث الثاين: اإلجراءات االحرتازية من وابء ا
 مطلبان:  

األول: اإلجراءات االحرتازية من وابء ( من  19فريوس كوفيد  )  املطلب 
 منظور منظمة الصحة العاملية:  

وابء    نفس والغري من انتشارالمحاية  يف    ةتقرير ملنظمة الصحة العاملييف  
والتقليل من فرصة اإلصابة به جاءت اإلرشادات واختاذ  ،  19كوفيد  روان  و ك

 االحتياطات التالية:  
أو غسلها   ،ابستخدام الكحول ها. نظف يديك بشكل منتظم وشامل بفرك1

 .يهايقتل الفريوسات اليت قد تكون عل ألن ذلك  ؛ابلصابون واملاء
  ،نأقدام( بينك وبني اآلخري  3)   . حافظ على مسافة مرت واحد على األقل2

فريوس كوفيد   ذلك  مبا يف  الفريوسات  إليك  تنتقل  ال  عند  ؛  19حىت 
سائلة  قطرات  املريض  فقد يرش    ،أو حتدثه  ،أو عطاسه  ،سعال أحدهم

 صغرية من أنفه وفمه وتستنشقها أنت. 
ألنه يصعب احلفاظ على مسافة مرت    ؛. جتنب الذهاب إىل أماكن مزدمحة3

 واحد بينك وبني اآلخرين.  
وميكنها    ؛كثريةا  تلمس أسطحً ألن اليد    ؛ملس العيون واألنف والفم. جتنب  4

قل الفريوس إىل  ينت  ميكن أن   ومبجرد تلوث األيدي   ،التقاط الفريوسات
 أن يدخل جسدك ويصيبك.  هومن مث ميكن  ، أو فمك  ، أو أنفك  ،عينيك

  أو ابستخدام ،  تغطية فمك وأنفك مبرفق الذراعاتبع النظافة التنفسية اجليدة ب.  5
واغسل    ،مث التخلص منها فوراً   ،أو تعطس  ،عندما تسعل   ؛ ةاملناديل الورقي
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 حىت ال تتسبب بنقل الفريوس لألسطح اليت يلمسها غريك.  ،يديك
و    ،والصداع  ،ومنعزالً حىت مع أعراض طفيفة مثل السعال  ،يف املنزل  ابق.  6

،  واالحتياجاتحيضر لك املؤن  واستعن مبن    ،حىت تتعاىف  ،دلةتاحلمى املع
ارتد  و  منزلك،  ملغادرة  حباجة  إصابة    إذا كنت  لتجنب  الواقي  القناع 

 اآلخرين.  
عن العناية    احبثو صعوبة يف التنفس،  أ  ،و سعالأ  ،. إذا كان لديك محى7

واتباع توجيهات سلطتك    ،مكنأذا  إالطبية، ولكن جيب االتصال املسبق  
املستكملة عن احلالة يف  و   ،ثةاملعلومات احلديألنه لديها    ،الصحية احمللية

  ،وهذا سيحميك أيضاً   ، إىل املنشأة الصحية املناسبةوسرتشدك    ،منطقتك
 ويساعد على منع انتشار الفريوسات وغريها من اإلصاابت.

املوثوقة، مثل  8 املصادر  الواردة من  املعلومات  . مواصلة االطالع على آخر 
 .(1) أو سلطاتكم الصحية احمللية والوطنية ،منظمة الصحة العاملية

أما ما يتعلق ابحلجر الصحي الذي تنفذه بعض الدول مبنع السفر وإغالق  
بعدم تطبيق القيود املفروضة على السفر  ، فتوصي منظمة الصحة العاملية  املنافذ

اليت ال تعاين من تفشي البلدان  التجارة على  هذه  ألن    ؛(19–كوفيد  )  أو 
وقف تقدمي املعونة والدعم التقين، وقد تؤدي إىل تعطيل األعمال  القيود قد ت

التجارية، وقد تكون هلا آاثر اجتماعية واقتصادية سلبية على البلدان. غري أنه 
حني    ، يف ظروف معينة، قد تكون التدابري اليت تقيد حركة الناس مفيدة مؤقتاً 

 

   موقع منظمة الصحة العاملية : على الرابط : :انظر   (1)
-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel

public-for-2019/advice  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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بداية مرحلة   املرض، ويف  يكون هلا مربر صحي كما يف  االحتواء من تفشي 
البلدان غري املتضررة أبن تكسب الوقت لبدء وتنفيذ تدابري التأهب الفعالة،  

وتتناسب مع خماطر الصحة العامة،    ،على أن تكون هذه القيود قصرية املدى
 .(1) وتطور احلالة، حىت ال تتضرر 

  

 

 موقع منظمة الصحة العاملية : على الرابط :   :انظر (1)
-who-detail/updated-room/articles-https://www.who.int/news

-to-onrelati-in-traffic-international-for-recommendations

outbreak-19-ovidc   

 والرابط :  
-detail/key-clesroom/arti-https://www.who.int/news

-of-quarantine-and-repatriation-for-considerations

-novel-of-outbreak-the-to-relation-in-ravellerst

 ncov-2019-oronavirusc 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
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 املطلب الثاين: اإلجراءات االحرتازية من األوبئة يف الفقه اإلسالمي:  
اعتنت الشريعة اإلسالمية ابإلنسان يف كل مراحل حياته وظروفه اليت مير  
هبا، وبينت له الطريق السليم الذي يسلكه ليحقق احلكمة اليت خلقها هللا من  

رعاية له يف حال املرض،  أجله وهي العبودية، ومن مظاهر عنايتها ما أولته من  
، بعد وقوعه وقبله،  ها خاصة تتناسب مع هذا الطارئ يف حياتفشرعت أحكامً 

ابجلانب   اهتمت  متاماً كما  مقاصدها  حلماية  الوقائي  ابجلانب  واهتمت 
 .العالجي

  شرعت يف الفقه اإلسالمي ويف هذا املبحث سأبني مجلة من املسائل اليت   
على    البشر  وإصابتها   واألوبئة،   شار األمراضلتحقيق اجلانب الوقائي من انت

 :  النحو اآليت
 : احلجر الصحي:  املسألة األوىل

هو منع املصابني ابألمراض الوابئية من خمالطة  املقصود ابحلجر الصحي:  
 .(1) ومالمسة غريهم، ومنع غري املصابني ابالختالط مبن يصيبه مرض وابئي

املتفشي حصره   السيطرة على املرض والوابء  الطرق  إن من سبل  بشىت 
 حىت ال ينتشر، وحصره يتم بطرق منها:  

 : احلجر الصحي على بلد ومنع السفر منها وإليها.الطريقة األوىل
حيث مت    ؛19روان كوفيد  و وهذا ما اختذته كثري من الدول مع أزمة ك 

ى احلاالت  وحماولة السيطرة عل  من انتقاله،  إغالق املطارات واملنافذ الربية، للحد   
البلدان   يف  الصحي  واحلجر  األخرى.  واإلجراءات  هبا،  ابلعالج،  انتشر  اليت 

 

 . 336املوسوعة الطبية الفقهية ص ،27احلجر الصحي ص :انظر   (1)
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جماوزهت غريها    اوعدم  أنإىل  املصابني    ألجل  مبخالطة  املشكلة  تستفحل  ال 
، وهو  خرى، ومن مث تفشيه فيما بينهموحاملي الفريوس غريهم يف البلدان األ 

رمحهما هللا    – البخاري ومسلم  واألصل يف ذلك ما رواه  إجراء مطلوب شرعاً،  
قال: "الطاعون رجز ]أو عذاب[ أرسل على    يف صحيحيهما عن النيب    –

بين إسرائيل، أو على من كان قبلكم فإذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه، 
 .(1)هبا فال خترجوا فراراً منه" وإذا وقع أبرض وأنتم

على أن اخلروج من البلد الذي وقع    –رمحهم هللا    –وقد اتفق الفقهاء  
. (2) حلاجة كطلب عالج وحنوه جائز ال حرج فيه، ومستثىن من النهيالوابء  فيه  

لغري حاجة معتربة    الوابءواتفقوا كذلك على أن اخلروج من البلد الذي وقع فيه  
 منهي عنه، لكنهم اختلفوا يف النهي هل هو للتحرمي أو للكراهة على قولني:

للكراهة    الوابءأن النهي عن اخلروج من البلد الذي وقع فيه    القول األول:
 .(4) واملذهب عند املالكية، (3) احلنفيةوهو مذهب  ،وليس للتحرمي

للتحرمي،    وابء أن النهي عن اخلروج من البلد الذي وقع فيه ال  القول الثاين:
 

،  5728رقم   1012الطاعون صأخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب، ابب ما يذكر يف   (1)
  5772رقم    982ومسلم يف صحيحه يف كتاب الطب، ابب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها ص

 واللفظ له. 
اآلاثر   (2) معاين  شرح  القاري  4/307انظر:  عمدة  املوطأ  21/385،  شرح  املنتقى   ،7/198  ،

،  5/256نة للبغوي  ، شرح الس10/188، فتح الباري  4/9، الفتاوى الفقهية  10/457الذخرية  
 .4/43، زاد املعاد  3/370اآلداب الشرعية 

 .385/ 21، عمدة القاري  6/757، رد احملتار 4/307انظر: شرح معاين اآلاثر  (3)
حاشية العدوي  ،340/ 2، الفواكه الدواين  10/457، الذخرية  17/396انظر: البيان والتحصيل   (4)

2/493. 
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 .(3) ، واحلنابلة(2) ، ومذهب الشافعية (1) وهو قول بعض املالكية 
 األدلة:

 القائلني ابلكراهة(: ) ول:أدلة القول األ
أنه قال: »الطاعون رجز أرسل على بين    ما جاء عن النيب    الدليل األول:

أو على من كان قبلكم فإذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه، وإذا   ،إسرائيل
 .(4) وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه« 

أن النهي يف احلديث للكراهة وهو هني ألجل الطرية ال    وجه الداللة:
رض على املصح لئال يقع يف نفسه أن  املم اإلعداء، فهو من ابب هنيه أن حيل  

ما أصابه من شيء أنه لو مل يقدم لنجا منه، بل ال حميد ألحد من قدر هللا  
 . (5)تعاىل

وإمنا هو ملا يف ذلك    ؛النهي يف احلديث ليس من ابب التطري  أبن  نوقش:
إىل   ابلنفس  اإللقاء  تعذر    التهلكة كمن من  هبا حريقاً  فرأى  دار  دخول  أراد 

 .(6) اطفاؤه، فعدل عن دخوهلا لئال يصيبه

 

 . 14/362انظر: التمهيد  (1)
الباري  14/426شرح صحيح مسلم للنووي  انظر:   (2) الفقهية  10/188، فتح  الفتاوى   ،4/9  ،

 . 5/256، شرح السنة 2/191، حاشية اجلمل 4/232فتاوى الرملي 
، حاشية ابن القيم على سنن أيب داود مع عون املعبود  370/ 3انظر: اآلداب الشرعية البن مفلح   (3)

8/367. 
 تقدم خترجيه.  (4)
 .10/457الذخرية   ،17/396، البيان والتحصيل 4/307معاين اآلاثر انظر: شرح  (5)
 . 21/385، وانظر عمدة القاري 8/234انظر: املنهل العذب املورود  (6)
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أن انساً من عكل وعرينة قدموا   ما رواه أنس بن مالك  الدليل الثاين:
وتكلموا ابإلسالم فقالوا: »اي نيب هللا إان كنا أهل ضرع ومل نكن   على النيب  

وأمرهم أن   ،املدينة، فأمر هلم رسول هللا بذود وبراعٍ  (1) واستومخواأهل ريف، 
 احلديث.  (2)...«.خيرجوا فيه فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا

هؤالء األعراب    فأمر النيب    ،أن الوابء قد وقع ابملدينة  وجه الداللة:
 .(3) أن خيرجوا إىل اإلبل يف الصحراء 

الفرار، وهو من ضرورة  أن خروجهم من املدينة كان للعالج ال  نوقش:  
ألن اإلبل اليت أمروا أن يتداووا أبلباهنا وأبواهلا ما كانت تتهيأ إقامتها    ؛الواقع

مث إن ما أصاهبم أصاهبم خاصة دون سائر  ،  وإمنا كانت يف الصحراء  ،يف البالد
 .(4) الناس

  وابء أن القول جبواز اخلروج من األرض اليت وقع هبا ال   الدليل الثالث:
مروي عن عدد من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب، وأبو موسى األشعري،  

 . (5) -رضي هللا عنهم أمجعني  – وعمرو بن العاص  ،واملغرية بن شعبة

 

 .  9/4370أي: استثقلوها ومل يوافق هواؤها أبداهنم. النهاية يف غريب احلديث    (1)
احلديث بتمامه أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب، ابب من خرج من أرض ال تالميه   (2)

ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، ابب حكم احملاربني    ، ، واللفظ له5727رقم    1011ص
 . 4353رقم  738واملرتدين ص

 . 21/385وعمدة القاري  ، 4/307انظر: شرح معاين اآلاثر  (3)
الباري   (4) فتح  الطاعون ص10/189انظر:  فضل  املاعون يف  وبذل  وعمدة    290،  بعدها،  وما 

 . 21/385القاري 
 وما بعدها.   257، بذل املاعون يف فضل الطاعون 17/397انظر: البيان والتحصيل  (5)
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 أوجه:  ثالثةاجلواب عنه من 
النيب    األول: الصريح من  للنهي  قول معارض  اخلروج وال    أنه  عن 

 .حجة لقول أحد مع قول رسول هللا  
ومعاذ    ،أنه قد خالفه مجع من الصحابة منهم شرحبيل بن حسنةالثاين:  

، وقول الصحايب حجة ما مل خيالفه صحايب  - رضي هللا عنهم    –بن جبل  
 . (1) آخر

عندما ذهب للشام    لعل احلديث مل يبلغهم كما مل يبلغ عمر    الثالث:
فيها إال بعد تشاوره مع الصحابة، ومن مث أبلغه    طاعون وقت انتشار ال

عبدالرمحن بن عوف مبا مسعه من النيب  
 (2). 

 

 . 257بذل املاعون يف فضل الطاعون  (1)
رقم    1012واحلديث بطوله يف صحيح البخاري يف كتاب الطب، ابب ما يذكر يف الطاعون ص (2)

الطاعون والطرية ص5729 الطب، ابب  ونصه كما يف    5784رقم    982، ومسلم يف كتاب 
 مسلم: 

خرج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أهل األجناد، أبو    أن عمر   عن عبدهللا بن عباس   
فأخربوه أن الوابء وقع ابلشام، قال ابن عباس: فقال    ،اجلراح وأصحابه رضي هللا عنهم   عبيدة بن

عمر: ادع يل املهاجرين األولني فدعوهتم، فاستشارهم، وأخربهم أن الوابء قد وقع ابلشام، فاختلفوا،  
فقال بعضهم: قد خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب  

هذا الوابء، قال: ارتفعوا عين، مث قال: ادع يل األنصار    وال نرى أن تقدمهم على    رسول هللا 
ارتفعوا عين، مث   املهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال:  له فاستشارهم، فسلكوا سبيل  فدعوهتم 
الفتح، فدعوهتم فلم خيتلف عليه   قال: ادع يل من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة 

تقدمهم على هذا الوابء فنادى عمر يف الناس: إين مصبح    رجالن فقالوا: نرى أن ترجع ابلناس وال
لو غريك    على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن اجلراح: أفراراً من قدر هللا؟ فقال عمر:

: نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا، أرأيت لو كانت  -وكان عمر يكره خالفه    – قاهلا اي أاب عبيدة
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،  أنه ندم على رجوعه إىل املدينة  أنه روي عن عمر    الدليل الرابع:
حيث قال: جئت عمر حني    وعدم دخوله الشام، روى ذلك ابنه عبدهللا  

 : (1) قدم فوجدته قائاًل يف خبائه فانتظرته يف ظل اخلباء فسمعته يقول حني تضور 
 .(2) اللهم اغفر يل رجوعي من سرغ()

إذ لو    ؛وهذا دليل على أن الدخول واخلروج ليس للتحرمي  وجه الداللة:
 كان كذلك ملا ندم عمر على عدم دخوله للشام.

، وكيف يندم على فعل ما أمر  أن هذا ال يصح عن عمر    أجيب عنه:
 .(3) ويستغفر منه، ويرجع عنه  ،به النيب 

 ن ابلتحرمي(: و القائل) أدلة القول الثاين:
قال: »الطاعون رجز أرسل على    ما جاء عن النيب    :الدليل األول

 

اتن إحدامها خصيبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها  لك إبل فهبطت وادايً له عدو 
بقدر هللا، وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر هللا؟ قال: فجاء عبدالرمحن بن عوف، وكان متغيباً يف  

يقول: "إذا مسعتم به أبرض    بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً، مسعت رسول هللا  
ض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه". قال: فحمد هللا عمر بن اخلطاب  فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبر 

 مث انصرف. 
انظر القاموس احمليط    .أي :التضور :التلوي والصياح من شدة األمل أو اجلوع والتقلب بطناً لظهر (1)

البن األثري   ،النهاية يف غريب احلديث واألثري  ، مادة ض و ر ، 8/100لسان العرب  ، 551ص 
3/105 

، وسرغ  13/41يف توجيه عمر إىل الشام    واألثر أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب التاريخ  (2)
بفتح السني وسكون الراء: منطقة يف أول احلجاز وآخر الشام بني املغيثة وتبوك من منازل حاج  

 .  3/211مرحلة، انظر معجم البلدان  ةالشام بينها وبني املدينة ثالث عشر 
 . 14/364، التمهيد 285، بذل املاعون يف فضل الطاعون ص10/187ح الباري انظر: فت (3)
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  ،بين إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه
 .(1) وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه«

احلديث يدل على حرمة اخلروج من أرض وقع هبا الطاعون    وجه الداللة: 
 .(2) النهي التحرمي  فراراً منه، وكذلك الدخول إليها ألن األصل يف

رضي هللا  -أنه مروي عن عدد من الصحابة، ومنهم عمر    الدليل الثاين:
نه فهم منه التحرمي وإال  إإذ    ؛من الشام بعد مساعه للحديثحيث رجع    -عنه

 .(3) ملا رجع 
قال: »الفار من الطاعون    عن النيب    ما رواه جابر    الدليل الثالث:
 .(4) كالفار من الزحف« 
من البلد الذي وقع    أن احلديث فيه وعيد شديد ملن فر    وجه الداللة:

الزحف الفار من  إمثه كإمث  وأن  الطاعون،  الزحف من كبائر    ، فيه  والفرار من 
ألن الوعيد ال يرتتب إال على ترك    ؛الذنوب، فكذلك اخلروج من بلد الطاعون

 أو اقرتاف أمر حمرم، وهللا أعلم.   ،أمر واجب
 القول الراجح:

 

 تقدم خترجيه.  (1)
 .14/426، شرح النووي على صحيح مسلم 4/174انظر: حتفة األحوذي  (2)
 . هتقدم خترجي (3)
؛ وأبو  3193رقم    3/293والطرباين يف املعجم األوسط  ،  14478رقم    22/365أخرجه أمحد   (4)

والبوصريي    ،3867رقم    3/51؛ واهليثمي يف جممع الزوائد  4408، رقم  7/379مسنده  يعلى يف  
، وقال: رواه أبو يعلى وأمحد بن حنبل بسند صحيح  1826رقم  2/426يف إحتاف اخلرية املهرة 

 . 1638، رقم 72/ 6وصححه األلباين يف إرواء الغليل ، وأصله يف الصحيح بغري هذا السياق
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وغريه من    يرتجح وهللا أعلم حترمي اخلروج من البلد الذي نزل فيه الطاعون
الوارد يف احلديث    واالنتشار،  األوبئة اليت متاثله يف سرعة السراين النهي  وأن 

 حممول على التحرمي ال الكراهة ألمور:
القول  األول ألدلة  املناقشة  وتوجه  بذلك،  القاضي  القول  أدلة  قوة   :

 املخالف. 
النهي  الثاين من  احلكمة  أن  أعلم- :  من    - وهللا  ومنعه  املرض  حماصرة 

محلوا فريوسات املرض إىل    حيتمل كوهنم قدخبروج األشخاص الذين  االنتشار  
  ، ، ويف هذا حتقيق ملقصد حفظ النفسفينقلوا هلا الوابء  ؛مناطق أخرى سليمة

 .وعدم تعريضها للهالك، أو تعريض اآلخرين له
إجراء  احلجر الصحي على القادمني من املناطق املوبوءة و   :طريقة الثانيةال

 : هلم الفحوصات 
احلد من حتركات األصحاء الذين اختلطوا مبن أصيب    واملقصود بذلك:

 . (1) مبرض سار خالل فرتة القابلية للعدوى

اقتضت احلاجة للتحرك واخلروج من البلد املوبوء والدخول إىل غريه،    فإذا 
القادمونخي فهل   البلد؟  للبلد  ضع  على  الصحي كاحلجر  يلزم    للحجر  وهل 

 فحص؟ لل  ني القادمإخضاع 
حىت ولو مل تظهر    ُروان؛و كما يف وابء ك  إن حجر القادمني من البلدان املوبوءة،

، هو للتحقق من محلهم هلذا الفريوس،  الطيب هلمفحص  ال  إجراءو   ،آاثر املرض
ذكره الفقهاء يف مسألة اخلروج  فيما  وعند التأمل  ، وإصابتهم ابملرض من عدمه

 

   . 704الفقهية املوسوعة الطبية  (1)
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بعضهم جعل النهي    ، جند أنإىل غريهلبلد الذي نزل به الطاعون والوابء  من ا
وقد هني عنه    ،ألن الفرار من املهالك مأمور به، وذلك  فيه تعبدي غري معلل

  اختلف وقد    ،وبعضهم ذكر علة للنهي  ، (1) ال نعلمه  يف هذه الصورة فهو لسر 
 :ابلعلة يف هذا التوجيه على النحو اآليت من جعله معلالً 

ضائع    –ابملرض    –صار من عجز عنه  أن الناس لو تواردوا على اخلروج ل .1
 .(2) وميتاً  ااملصلحة لفقد من يتعهده حيً 

 .(3) الضعفاء لو شرع اخلروج فخرج األقوايء لكان يف ذلك كسر قلوب  .2
وخوف الفتنة    ،أنه ال يؤمن أن يقع يف القلب ما ينايف التوكل واإلميان ابهلل .3

الناس الطحاوي حني ذكر  ل   أشار  اكم،  على  النهي  ذلك  احلكمة من 
أن ال يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير هللا عز وجل عليه أن يصيبه )  فقال:

فيقول: لوال أين قدمت هذه األرض ما أصابين هذا الوجع، ولعله لو أقام  
فأمر أن ال يقدمها خوفاً من هذا  ؛  يف املوضع الذي خرج منه ألصابه

  : هبا لئال يسلم فيقول  مر أن ال خيرج من األرض اليت نزل أوكذلك    ، القول
رض ألصابين ما أصاب أهلها، ولعله لو قام هبا ما  لو أقمت يف تلك األ
 .(4) شيء(أصاب به من ذلك 

الرمحة والشهادة   .4 الوصول إىل  العلة من املنع من اخلروج والفرار  اليت  أن 

 

 . 4/9الفتاوى الفقهية  :انظر (1)
 . 4/286فيض القدير  ، 4/9الفتاوى الفقهية  :انظر (2)
 . 4/9الفتاوى الفقهية  :انظر (3)
 . 4/119بريقة حممودية  ، 4/304انظر: شرح معاين اآلاثر  (4)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1) من مات به - صلى هللا عليه وسلم-وعد النيب  
يكون   .5 الغالب  يف  الطاعون  به  اعامً أن  يقع  الذي  البلد  وقع    ،يف  فإذا 

الفرار يفيده  وال يظهر على ظاهر    ،فالظاهر مداخلة سببه ملن هبا فال 
الذي يقع به ال  البلد  الباطن، فاخلارج من  التأثري يف  اإلنسان إال بعد 

 . (2) خيلص غالباً مما استحكم به
ويف احلقيقة ال مينع التعليل هبا مجيعاً فال تعارض بينها فيما يظهر وهللا  

، فقد  وهي مداخلة سببه للجسم  ،هي األظهرأعلم، وإن كانت العلة الرابعة  
أثبت الطب احلديث أن الشخص السليم يف منطقة الوابء قد يكون حامالً  

حضانة الفريوس،  ومل يظهر مرضه بعد، ومن مث ينقل العدوى يف فرتة    للفريوس 
وفرتة حضانة املرض هي املدة اليت تسبق ظهور األعراض منذ دخول الفريوس  

ومع ذلك ال يبدو على الشخص    ،للجسم فيكون انقسامه وتكاثره على أشده
 .(3) ، يف البلدان السليمة أنه يعاين من املرض، وقد ينقله لآلخرين

 

 .  4/119حممودية  بريقة :انظر (1)
أحكام القرآن البن العريب  ، 14/356الرب  التمهيد البن عبد، 4/304انظر: شرح معاين اآلاثر  (2)

، فتح الباري  4/69، الفتاوى الفقهية  2/492، حاشية العدوي  10/457، الذخرية  1/304
 . 4/42، زاد املعاد 302، بذل املاعون يف فضل الطاعون ص10/189

جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي    ، حممد البار  .د   ،انظر: الطاعون بني الطب وحديث املصطفى    (3)
الوقائية لألمراض  ،  173العدد احلادي عشر ص   األدلة اإلرشادية للمراقبة الوابئية واإلجراءات 

وما بعدها،    59املعدية، إعداد مجع من املختصني بوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية ص
ئي يف اإلسالم للصيديل عمر  ، والطب الوقا46  –   45هللا السعيد ص  واحلجر الصحي د. عبد 

، واآلاثر املرتتبة على اإلصابة ابألمراض املعدية يف املنظور الشرعي والطيب  84 –  82هللا ص عبد
 . 704، واملوسوعة الفقهية الطبية ص34يوسف صالح الدين ص
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 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

، كما  البلدان املوبوءةاحلجر الصحي على القادمني من   وبذلك يتبني أن
إجراء الفحص الطيب الكاشف عن املرض، واإللزام به أمر  و   روان؛و يف وابء كُ 

 جائز ومشروع ملا أييت: 
ال  )  أنه قال:  عن النيب    سعيد اخلدري    ما رواه أبو  الدليل األول:

 .(1) ضرر وال ضرار(
الداللة:  دل  أن    وجه  إحلاق    احلديث  هو  والضرر  الضرر،  إحلاق  حترمي  على 

، ويف  (2) مفسدة بغريه ابتداء، والضرار إحلاق مفسدة بغريه على سبيل اجملازاة
 .إجراء الفحص حصر ملادة الضرر أن تنتشر وتلحق ابآلخرين

أن النهي عن اخلروج من البلد الذي وقع فيه الوابء إذا    الدليل الثاين:
خبروج األصحاء من البلد املوبوء، مع احتمال    ؛انتشار املرض كان لعلة منع  

املوبوءة   البلدان  من  القادمني  حجر  فإن  األخرى،  البلدان  إىل  للوابء  محلهم 
الطيب   الفحص  إبجراء  سالمتهم  تتأكد  حىت  ابلناس  االختالط  من  ومنعهم 

 تتحقق فيه ذات العلة، وهي احلد من انتشار الوابء. ؛الكاشف عن املرض

 

،  2341، رقم:  335أخرجه ابن ماجه يف ابب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، ص    (1)
وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد    ،2/66اكم يف املستدرك من حديث أيب سعيد اخلدري  واحل

، ومالك يف املوطأ، كتاب  6/69على شرط مسلم ومل خيرجاه، والبيهقي يف ابب ال ضرر وال ضرار  
  الرواية   مرسالً عن عمرو بن حيىي. وروي موصوالً، واملرسل صححه األلباين، وأما  2/745األقضية  
، وابجلملة فإن جمموع طرق  498/ 1ففيها ضعف، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة  املوصولة 

املرجع   انظر:  به،  واحتجوا  العلم  أهل  مجاهري  تقبله  وقد  وحيسنه  بعضاً  بعضها  يقوي  احلديث 
 السابق.

 .3/81النهاية يف غريب احلديث واألثر  :انظر   (2)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

درء املفاسد مقدم  )  أن من القواعد املقررة يف الشريعة:  دليل الثالث:ال
، واإللزام ابحلجر الصحي للقادمني من البلدان املوبوءة،  (1) على جلب املصاحل( 

اخلاصة   املصاحل  بعض  تعطل  عليها  يرتتب  وإن كان  هلم،  الطيب  والفحص 
من   املرتتبة  املفاسد  أن  إال  وحنوها،  احلرايت  وحد  تطبيقها  ابلشخص،  عدم 

تتعدى الشخص إىل اآلخرين بنقل العدوى وتفشي الوابء، مما قد يعم بسببه 
   الضرر.

 :  احلجر الصحي على املرضى املصابني ابلوابء :ةالثالث لطريقةا
به:   وضع املصابني مبكان خاص ومنعهم من خمالطة غريهم،  واملقصود 

 .(2) االختالط هبم ووضعهم حتت املراقبة، ومنع غريهم من األصحاء من 
من  فأول  وقد كان العزل معروفاً يف احلقبة السابقة من التاريخ اإلسالمي،  

يف اإلسالم ودار املرضى الوليد بن عبد امللك، وذلك يف سنة    .(3) بىن املارستان
حببس   وأمر  األرزاق،  هلم  وأجرى  األطباء  املارستان  يف  وجعل  ومثانني،  مثان 

 .(4) األرزاقمني لئال خيرجوا، وأجرى عليهم، وعلى العميان و اجملذ
السيطرة  وإذا كان عزل املصابني أو املشتبه هبم، من الطرق الناجعة يف  

إن ذلك  من انتشاره، ف  ، واحلد  روان خاصةو الوابئي بعامة؛ ووابء كُ   على املرض 
قد يصل إىل حكم الوجوب يف بعض احلاالت،  و ، شرعاً من التداوي املطلوب  

 :  لألدلة التاليةوذلك 
 

 . 78، األشباه والنظائر1/74انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم  (1)
 . 336، املوسوعة الطبية الفقهية ص27احلجر الصحي ص :انظر (2)
 .  863هو املصحة أو املستشفى، انظر املعجم الوسيط ص (3)
   .4/267 املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر  :انظر (4)
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َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ  :قوله تعاىل  الدليل األول:
 (1) . 

  اآلية دلت على وجوب حفظ النفس وعدم تعريضها للهالك،   وجه الداللة:
من   غريهم  مع  االختالط  من  ابلوابء  املصابني  متكني  عدم  حفظها  ومن 

 .  األصحاء
وإن كانت اآلية وردت على سبب خاص، إال أن االعتبار بعموم اللفظ   

ال خبصوص السبب، فكل ما يصدق عليه أنه هتلكة يف الدين أو الدنيا فهو  
 . (2)  معىن اآليةداخل يف

قال: »الطاعون رجز أرسل على    أنه   ما جاء عن النيب    :الدليل الثاين
بين إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه  

 .(3) وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه«
إذا كان النهي عن اخلروج من البلد الذي وقع فيه الوابء    وجه الداللة:

األصحاء من البلد املوبوء، مع احتمال محلهم  لعلة منع انتشار املرض، خبروج 
للوابء إىل البلدان األخرى، فإن عزل املرضى املتحقق من إصابتهم، وكذلك  
املشتبه هبم تتحقق فيه ذات العلة، ويساعد على السيطرة على املرض، وضمان  

 عدم اختالط املرضى ابألصحاء.
أبو هريرة    الدليل الثالث: النيب    ما رواه  ال يورد  )  قال:   أنه   أن 

 

  .من سورة البقرة 195جزء من اآلية  (1)
 .1/242فتح القدير للشوكاين  :انظر (2)
   . تقدم خترجيه (3)
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 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1) ممرض على مصح(
الداللة الضرر عنده يف    :وجه  يف احلديث إرشاد إىل جمانبة ما حيصل 

ابملرض الوابئي    صاب، ومن ذلك اختالط امل (2) العادة بفعل هللا تعاىل وقدره
 ، واجتماعه هبم.األصحاءبغريه من 

ال  )   قال:    أن النيب  ما جاء يف حديث أيب هريرة  الدليل الرابع:  
 . (3) وفر من اجملذوم فرارك من األسد(،  صفر وال عدوى وال طرية وال هامة 

، (4) ابلفرار من اجملذوم، واجلذام  يف احلديث أمر من النيب    وجه الداللة:
الوقاية  ذو فائدة كبرية يف  ، ولوال أن هذا اإلجراء معدٍ   كما هو معروف مرض  

من األمراض السارية ملا كان لألمر به فائدة، واإلنسان مكلف ابحلفاظ على  
فاحلاصل أن األمور  )   صحته، وعدم تعريض نفسه للهالك. قال ابن حجر:

ينبغي   فال  منها  احلذر  الرابنية  احلكمة  أابحت  وقد  الضرر  منها  يتوقع  اليت 

 

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم ابب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء     (1)
   . 2221رقم  ،985ص  ،وال غول وال يورد ممرض على مصح

   . 14/434 شرح النووي على صحيح مسلم  :انظر   (2)
رقم    1009بصيغة اجلزم يف كتاب الطب، ابب اجلذام ص  معلقاً أخرجه البخاري يف صحيحه    (3)

وقد وصله أبو نعيم من طريق أيب داود الطياليسي ومسلم بن قتيبة كالمها عن سليم بن    5707
أيضا،  حيان شيخ عفان ابن خزمية  الباري    ، ووصله  فتح  ابن حجر يف  ذلك  ,  10/167ذكر 

  ،7/135ه ابب اعتبار السالمة يف الكفاءة  والبيهقي يف سنن  ،15/449  وأخرجه أمحد يف مسنده 
 .  2/414الصحيحة  لةوصحح الرواية األلباين يف السلس

هو مرض التهايب مزمن يصيب اجللد واألعصاب واألغشية املخاطية وينتشر يف املناطق اليت تكثر     (4)
 . 282انظر موسوعة األمراض التناسلية والبولية واجللدية ص ،فيها احلروب وتزداد فيها اجملاعات
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 .(1) للضعفاء أن يقربوها(

هذا طريق من طرق املداوة، حيث إن املداوة منها  أن  الدليل اخلامس:  
 . (2) ا، والتداوي يف أصله مشروعا، ومنها ما يكون عالجيً ما يكون وقائيً 

 أثناء الوابء:  يف : احلد من التحركات والتجمعات ةالثانيملسألة ا
واملقصود بذلك: إذا كان الوابء مما يتصف بسرعة االنتشار، وتزداد نسبة  

ابالختال  التجمعات    ط،انتشاره  من  مينع  فهل  عليه،  السيطرة  ميكن  ومل 
بعض   من  وحدت  التجول،  حظر  الدول  بعض  فرضت  واالنتقاالت، كما 

   ؟(3) األنشطة اليت أتخذ طابع االجتماع 

إذا مل ميكن السيطرة على الوابء ابلعالج، ومل ميكن احلد من انتشاره إال  
التجول  اليت أتخذ    - روانو كما يف وابء كُ   –   بفرض حظر  واملنع من األنشطة 

مدة زمنية تسرع  ،  ، خاصة يف الطور األول من الوابء "التصاعد"طابع االجتماع
يف اجلملة،  من فرصة تالشيه واضمحالله، فالذي يظهر وهللا أعلم جواز ذلك  

مراعاة املقاصد  ، مع التأكيد على  (4) األمر من ويل    إذا كان أمراً   وقد يكون واجباً 
األخذ بكافة االحتياطات الالزمة  و   ،الدين والنفس  الشرعية األخرى من حفظ 

 :  يلتحقيق السالمة ملا يل

تقرير مبدأ احلجر الصحي على املنطقة  من  السنة الشريفة  به  جاءت  ما   -1
 

   . 10/162فتح الباري    (1)
 .سيأيت تفصيل احلكم يف مسألة التداوي   (2)
وغريها مما اختذته احلكومات    ،عد، ومنع العمرة، واملناسبات االجتماعية كتحويل الدراسة عن بُ    (3)

   .للسيطرة على الوابء
 ثالث: سلطة ويل األمر يف اإللزام ابإلجراءات االحرتازية.  املبحث ال :انظر   (4)
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وميكن أن ينسحب هذا احلكم داخل البلد،   املوبوءة كما مت بيانه آنفاً،
 . يف هذا اإلجراءتتحقق وهي منع انتشار املرض، ألن العلة يف ذلك 

ما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم    -2
وفر من  )  :، وقوله  (1) إان قد ابيعناك فارجع(: )فأرسل إليه النيب  

 .(2) اجملذوم فراراك من األسد(
الداللة: النيب    دل    وجه  بدون    فعل  ابلكالم  اجملذوم  مبايعة  من 

مصافحة، وأمره مبجانبة اجملذوم، على وجوب االحرتاز واالحتياط وأخذ  
ويقاس عليه تطبيق االحرتازات اليت تساعد على الوقاية من    ،(3) احلذر
وفرض حظر التجول، جبامع حفظ    ،من التحركات  روان كاحلد   و وابء ك 

 النفس، وعدم تعريضها للهالك. 
هريرة   -3 أبو  رواه  النيب    ما  على  )  قال:  أنه  أن  ممرض  يورد  ال 

 .(4) مصح(
يف احلديث إرشاد إىل جمانبة ما حيصل الضرر عنده    أن  :ةوجه الدالل  

العادة مظنة  (5) يف  الوابء  تفشي  وقت  واختالطهم  الناس  واجتماع   ،
ذلك   من  واملنع  العدوى،  مادة  بعد  النتشار  سبب حلسم  هللا  تقدير 

 التلف واهلالك.
 

   . 2231رقم : 990ص  ،أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم ابب اجتناب اجملذوم وحنوه   (1)
   .سبق خترجيه   (2)
 .  22/337شرح صحيح مسلم للهرري  :انظر   (3)
 . تقدم خترجيه (4)
   . 14/434 شرح النووي على صحيح مسلم  :انظر   (5)
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أعظمهما   -4 روعي  مفسداتن  تعارضت  إذا  أنه  الشريعة  قررته  مما  أن 
الناس، وقد حيصل  (1) ابرتكاب أخفهما  الوابء بني  انتشار  ، ومفسدة 

اليت  منه إهالك لعدد من الصحي بكثرة احلاالت  للقطاع  هم، وإرهاق 
  حتتاج إىل إسعاف، أعظم من مفسدة منع الناس من اخلروج واالختالط،

 إذا روعيت حاجاهتم األساسية.
إىل -5 يشري  ما  الفقهاء  بعض  قد جاء عن  جاء يف كشاف  ف،  اهذ  أنه 

للجذماء خمالطة األصحاء عموماً )  القناع: أحد    وال جيوز  وال خمالطة 
معني صحيح إال إبذنه، وعلى والة األمور منعهم من خمالطة األصحاء  

وإذا امتنع ويل األمر من    ،أبن يسكنوا يف مكان مفرد هلم وحنو ذلك
 .(2)وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق(  ،ذلك أو اجملذوم أمث

عن حكم الفرار من الطاعون وإليه، وهل حكم مكانه يف   وسئل اهليتمي
أنه لو خص  )  بيوت اجلريان كحكم مكانه يف قرية أخرى؟ فكان من جوابه:

حملة من بلدة ومل يوجد منه شيء يف بقية حمالت تلك البلد كان حكم احمللة  
فراراً   حينئذٍ  منها  اخلروج  فيحرم  املستقل  البلد  لغري    كحكم  إليها  والدخول 
رض يف قوله " إذا وقع  واملراد ابأل)  :وورد حنوه يف فتاوى الرملي  ،(3) .أ ه(ةحاج

أو    ،أم حملة  ، أم قرية  ، سواء كان بلداً   ؛حمل اإلقامة الواقع به الطاعون  رض "أب
يكون هلا حضور وأتثري   والظروف األخرى والعرف  ، (4) ال مجيع اإلقليم( ،غريها

 

 . 76، األشباه والنظائر البن جنيم ص 1/71قواعد األحكام يف مصاحل األانم  :انظر (1)
(2)   6/126.   
   .4/9الفتاوى الفقهية  :انظر   (3)
   .232/ 4فتاوى الرملي    (4)
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 يف هذه املسألة.

 : من الوابء : التداوي ةالثالث ملسألةا
  ،على خالف بني الفقهاء يف هذه املشروعية  التداوي يف أصله مشروع

 ؟ هل هي على اإلابحة أو االستحباب أو الوجوب 
 .( 3) ، واحلنابلة أنه على اإلابحة( 2) ، واملالكية(1) فمذهب احلنفية 

 .(5) االستحبابوقول بعض احلنابلة أنه على  ،(4) مذهب الشافعية و 
، (6) الصاوي يف حاشيته على أوضح املسالك كونقل بعض الفقهاء وجوبه  

، وذكر بعض  (7)وذكر أن بعضهم قيده مبا إذا ظن نفعه،  وابن مفلح يف املبدع
طع حبصول املوت برتكه كالقطع ابملوت عند ترك الطعام والشراب  احلنفية أن ما قُ 

 .(8) على اإلابحة فيجب، أما ما غلب على الظن فهو 
الفقهاء   أن مجلة من  التحقيق جند  استحباب  وعند  أو  إابحة  قرر  ممن 

وإن مل يصرح بذلك، وإمنا يفهم من سياق    إذا خيف من التلف  هأوجب،  التداوي

 

 . 10/66، العناية شرح اهلداية 5/127بدائع الصنائع  :انظر   (1)
 .  338/ 2، الفواكه الدواين 4/119، املدخل 7/261املنتقى  :انظر (2)
 . 2/76، كشاف القناع 2/348اآلداب الشرعية  :انظر   (3)
 .1/294، أسىن املطالب  5/97اجملموع  :انظر   (4)
 .462/ 2اإلنصاف  ،2/167الفروع :انظر   (5)
(6) 4 /771  . 
(7) 2/216.   
   .354/ 5الفتاوى اهلندية  :انظر (8)
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كحسم  احلنفية  (1) كالمه،  عند  فاملذهب  قطعها،  بعد  السارق  ،  (2) يد 
الشافعية   ،(3) واملالكية  بعض  احلنابلة،  (4) واختيار  عند  وجوب  (5) واملذهب   ،

احلسم، والعلة يف ذلك خوف حصول التلف واهلالك بسبب جراين الدم بعد  
حلسم إال نوع من أنواع  ا  ، وما القطع، فحسم الطرف يساعد على إيقاف النزف

 .التداوي

تدخله األحكام التكليفية  وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن التداوي  
والتحرمي، وأن الواجب    ،والكراهة  ،واإلابحة  ،واالستحباب  ،الوجوب  ،اخلمسة

 .(6) منه ما يعلم أنه حيصل به بقاء النفس ال بغريه 
اإلسالمي  التابع ملنظمة التعاون  الدويل  وقرر ذلك جممع الفقه اإلسالمي  

األصل يف  )  ، ونص القرار:يف دورته السابعة فيما خيص موضوع العالج الطيب
والسنة القولية    ،التداوي أنه مشروع، ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكرميحكم  

  الذي هو أحد املقاصد الكلية من التشريع.،  والفعلية، وملا فيه من حفظ النفس
التداوي ابختالف األحوال واألشخاص فيكون واجباً على  ،  وختتلف أحكام 

 

  . وال يتمادى حىت ينزي وميوت  ، احلسم يكون حبديدة حمماة أو ابلزيت احملمي لينقطع جراين الدم   (1)
 .  5/151، حاشية اجلمل 8/92، شرح اخلرشي على خمتصر خليل 5/393العناية  :انظر

 . 104/ 4، رد احملتار 224/ 3تبيني احلقائق  :انظر (2)
 .  8/92، شرح خمتصر خليل للخرشي 2/214الفواكه الدواين  :انظر (3)
. قال الشربيين: )وعلى األصح لإلمام إمهاله  5/151حاشية اجلمل    ، 5/494مغين احملتاج    :انظر  (4)

تلف لتعذر فعل ذلك من    ... نعم لو كان إمهاله يؤدي إىل. وال جيرب املقطوع عليه بل يستحب له
   .و جنون أو حنو ذلك مل جيز لإلمام إمهاله كما قاله البلقيين( أاملقطوع إبغماء 

 . 3/378، شرح منتهى اإلرادات 10/285اإلنصاف  :انظر (5)
 .18/12فتاوى شيخ اإلسالم  :انظر (6)
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و عجزه، أو  الشخص إذا كان تركه يفضي إىل تلف نفسه أو أحد أعضائه أ
ويكون مندوابً إذا كان  ،  كان املرض ينتقل ضرره إىل غريه، كاألمراض املعدية

ويكون  ،  تركه يؤدي إىل ضعف البدن وال يرتتب عليه ما سبق يف احلالة األوىل
ويكون مكروهاً إذا كان بفعل خياف  ،  مباحاً إذا مل يندرج يف احلالتني السابقتني 

 .(1) (املراد إزالتها منه حدوث مضاعفات أشد من العلة
   :نها على سبيل التمثيل ال احلصرواألدلة على مشروعية التداوي كثرية م

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ:  قوله تعاىل  الدليل األول: 

 (2)َّجئ

مراض، وهو  به من األ  تعاجل دلت اآلية على أن العسل مما ي  وجه الداللة:
 . (3) نوع من أنواع التداوي

ما أنزل  »قال:   عن النيب   –     –ما رواه أبو هريرة    الدليل الثاين:
 .(4) « هللا داء إال أنزل له شفاء

لكل  »  أنه قال:    عن النيب  –    –ما رواه جابر    الدليل الثالث:
 .(5) « داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ إبذن هللا عز وجل

 

:    :انظر   (1) الرابط  على  اجملمع  موقع  على  http://www.iifa-القرار 

.html1858ifi.org/a 
 . من سورة النحل 69 جزء من آية (2)
   .123/ 10اجلامع ألحكام القرآن  :انظر (3)
،  1005أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب، ابب ما أنزل الداء إال أنزل له شفاء، ص (4)

 . 5678ح 
،  977جه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، ابب لكل داء دواء واستحباب التداوي، صأخر  (5)

 . 2204ح 

http://www.iifa-aifi.org/1858.html
http://www.iifa-aifi.org/1858.html
http://www.iifa-aifi.org/1858.html
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وأصحابه   قال: أتيت النيب  عن أسامة بن شريك    الدليل الرابع:
مث قعدت فجاء األعراب من هاهنا وهاهنا،   ،على رؤوسهم الطري فسلمت  اكأمن

مل يضع داء إال وضع    تعاىل تداووا فإن هللا  )  فقال:  هللا أنتداوى؟   ل اي رسو فقالوا:  
   .(1) له دواء غري داء واحد اهلرم(

بن كعب    يب  إىل أُ بعث    أن النيب  : )ما رواه جابر    الدليل اخلامس:
 .(2)مث كواه عليه( طبيباً فقطع منه عرقاً 

الداللة   األحاديثوجه  هذه  النيب  أن    :من  على    دل  وفعله    قول 
 مشروعية التداوي. 

 .وعلى هذه األدلة وغريها استند من قال ابالستحباب واإلابحة
وعدم  استدل ابآلايت اليت أتمر ابحملافظة على النفس  ومن قال ابلوجوب   

  عليها كقوله ألن التداوي إذا علم نفعه كان فعله من احملافظة    ؛تعريضها للهالك
َّ حئ جئ يي ىي ني  ُّٱ تعاىل:

يف   ، وحنوها، وكذلك محل أمر النيب  (3)
 .قوله تداووا على الوجوب

خيتلف   احلكم  فإن  الوابئي،  ابملرض  املصاب  بتداوي  يتعلق  وفيما 
وكونه وقدرته عليه،    قابليته للعالج، وتوفره، ، ومدى  خطورتهابختالف الوابء و 

 

واللفظ    ، 3855رقم    ،549ص  ،أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطب ابب الرجل يتداوى   (1)
عليه  ،له واحلث  الدواء  يف  جاء  ما  ابب  الطب  يف كتاب  سننه  يف  رقم    ،469ص  ،والرتمذي 

شفاء ص  ،2038 له  أنزل  إال  داء  هللا  أنزل  ما  ابب  الطب  يف كتاب  ماجه  رقم    ، 495وابن 
 . 2/461وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ،3436

 . 2207ح   ،ص ، أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم ابب لكل داء دواء (2)
 . ، سورة البقرة195جزء من اآلية  (3)



 

 
369 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 آمنا ال ضرر فيه.
(، فقد سبق يف التعريف به أنه مرض  19كوفيد  )  روان و ويف مثل وابء ك

سريع السراية واالنتقال واالنتشار، وإن كان يتفاوت خطورة من عدمها على  
حسب األشخاص واألعمار واحلالة الصحية، فاحلاالت ذات األعراض اخلفيفة  

عالج، بدون  جتاوزها  للشخص  وامللطفات  ميكن  املسكنات  ابستخدام    ، أو 
االستحباب  من  وهذا مشروع كما سبق على االختالف املذكور بني الفقهاء  

حلجر الصحي على نفسه  اب، لكن يبقى عليه وجوب اجلانب الوقائي  أو اإلابحة
ألنه قد ينتقل منه إىل من يشتد عليه املرض ويشرف معه    ؛من خمالطة اآلخرين

 على اهلالك. 
فيشرع يف حقه التداوي كما  من تكون أعراض الوابء شديدة يف حالته،  و 

نقل عن الفقهاء، وإن كان املتوجه إجيابه مىت وجد، وُعلم نفعه، وكونه آمناً ال  
فيه، حفظاً  الشارع من صيانة    ضرر  وكف األذى    لنفس من اهلالك،ا ملقصد 

 ومحاية للغري من انتقال املرض وسرايته إليه.  عنها،
 : التثقيف الصحي: ةالرابعسألة امل

منط   تبين  على  الناس  حث  هدفها  إعالمية  عملية  به:  حياة  املقصود 
من    وممارسات صحية سليمة من أجل رفع املستوى الصحي للمجتمع، واحلد  

 . (1) انتشار األمراض

الصحية للفرد    توجيهات جيدها مل تغفل جانب ال  املتأمل لسنة النيب  إن  
وعالقات    ،ومعامالت  ،من عبادات  ؛اجلوانب األخرى يف حياته  كما رعت

 

  . 186املوسوعة الفقهية الطبية ص (1)
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العبد على  أإذ إن قوة اجلسد وصحته من    ؛وحنوها  ،اجتماعية عظم ما يعني 
وأرشدهم يف كل  نصح أمته،    فالنيب    وخالفة األرض كما أمره،عبادة هللا،  

حىت تصح    ، ووجههم إىل اآلداب اليت ينبغي عليهم أن يراعوها،تفاصيل حياهتم
  جاء عن فقد  قضاء احلاجة،    ن إرشاده طالإ، حىت  وتطيب نفوسهمأجسادهم  

،  يعلمكمأرى صاحبكم  : إين  قال لنا املشركونأنه قال:    سلمان الفارسي  
إنه   أجل،  فقال:  اخلراءة،  يعلمكم  أو  حىت  بيمينه  أحدان  يستنجي  أن  هناان 

ال يستنجي أحدكم بدون  )  يستقبل القبلة، وهناان عن الروث والعظام، وقال:
أحجار( سنته  ،  (1) ثالثة  جلمع  العلماء  من  نشط كثري  التداوي    وقد  يف 

  وما ذاك منه  ونقل ذلك الكثري عن أصحابه رضي هللا عنهم،  والتطبيب،  
ومن أصحابه إال استشعار للمسؤولية يف تثقيف الناس ونصحهم وإرشادهم،  

بعلمائها وتراثها العلمي الضخم يف هذه القضية،  متيزت احلضارة اإلسالمية  قد  و 
 واإلرشاد.فمصنفات أطباء املسلمني شاهدة على ذلك فهي تنضح ابلتثقيف 

ملن نزل هبم الطاعون، وتوجيهه للتعامل مع اجملذوم، وما    فإرشاد النيب  
على استشعار املسؤولية  سطره األطباء من تدبري هذا املرض، وعالجه، دليل  

 وأداء الواجب املنوط بصاحب العلم واخلربة.  
القوانني واألنظمة الطبية احلديثة على األطباء    وهذا األمر هو  ما تسنه 

الطبية،  و  األخالقيات  به  وتطالب  الصحيني،  اهليئة  املمارسني  أصدرت  فقد 
ملزاولة   واملعايري  األسس  مهامها وضع  اليت من  الطبية  للتخصصات  السعودية 

أخالقيات مزاولة مهنة  )  املهن الصحية مجلة من األخالقيات الطبية يف كتيب
 

   . 262رقم : ،125ص  ،ابب االستطابة ،أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة (1)
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 الطب( يتوجب على األطباء واملمارسني الصحيني االلتزام هبا، ومن ضمنها:  
املناسبة    - 1 الصحية  ابلتوعية  اجملتمع  بصحة  مالعناية  الطبيب  حسب  وقع 

 املشاركة يف الربامج الوقائية ومحاية البيئة. و 
 التفاعل مع وسائل اإلعالم من أجل توفري املعلومات الصحية للمجتمع. - 2
عرض املعلومات العلمية للمجتمع، على الطبيب أن يدرك مسؤوليته  عند  -3

وعليه أن يوضح للمستفيدين إذا    ،ايف عرض اآلراء املوثوقة واملقبولة مهنيً 
 . اآراء خمالفة ملا هو مقبول مهنيً  أو ،كان يعرض آراء شخصية

اجملتمع  أن يسهم قدر االستطاعة يف حل املشكالت الصحية على مستوى  -4
 .(1) واقرتاح احللول املناسبة هلا

جاء    الطبية  وقد  لألخالقيات  العاملي  اإلسالمي  امليثاق  يف  كذلك 
الثالثة  ما يؤكد ذلك، ففي املادة    اد مو   مائة ومثان  والذي حيوي على(2) والصحية

على الطبيب أن يعمل على تثقيف املريض حول مرضه خصوصاً، وحول  :  عشرة
لصحتهصحته   حفظه  وحول كيفية  ابلطرق    ،عموماً،  األمراض  من  ووقايته 

املناسبة والفعالة، وذلك ابلتثقيف املباشر وجهاً لوجه، أو ابستخدام الوسائل  
على الطبيب أن   :اخلامسة واألربعني ويف املادة ، الفعالة األخرى مىت توافرت له

 

 على الرابط :  ، أخالقيات مهنة الطب الصادر عن اهليئة السعودية للتخصصات :انظر (1)
 https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_mhn_lTb.pdf 

الطبية واملكتب    (2) للعلوم  املنظمة اإلسالمية  امليثاق كان من توصيات االجتماع املشرتك بني  هذا 
وجملس    ،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  ،مليةلشرق املتوسط ملنظمة الصحة العا  ياإلقليم

 على الرابط :   والتكنولوجيا املنظمات الدولية للعلوم الطبية وشبكة جامعة عجمان للعلوم  
-Cover-Ethics-Code-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic

2004.html .   

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_mhn_lTb.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html
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ومحاية    ،ية من املرضيساعد اجملتمع يف التعامل مع عناصر تعزيز الصحة والوقا
البيئة الطبيعية واالجتماعية، وأن يكون على مستوى املسؤولية يف قيامه ابلتوعية  

 . والتثقيف الصحي للمجتمع
ة  وكذلك تضمن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان عدة مواد من ضمنها: املاد

ابلتمتع أبعلى  تقر الدول األطراف حبق كل فرد يف اجملتمع  )  ون:التاسعة والثالث
بلوغ ميكن  والعقلية  البدنية  الصحة  من  يف    ،ه(مستوى  املتخذة  التدابري  ومن 

   .(1) ق ذلك: نشر الوعي والتثقيف الصحي سبيل حتقي

روان وتوعية الناس به، هو إجراء  و لذلك فإن نشر كل ما يتعلق بوابء كُ و 
تشهد له    هاملناط بهذا الدور  من اإلجراءات االحرتازية املطلوبة من الطبيب، و 
 األدلة الشرعية، وهي أكثر من أن حتصى ومنها:  

 ىل  مل يك ىكمك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  قوله تعاىل:  الدليل األول: 

َّين ىن نن من زن رن مم ام يل
 (2). 

دلت اآلية على أنه ينبغي للشخص الذي ليس له خربة    وجه الداللة:
يرده للبصراء ابألمور ممن  أن ال يتحدث به و   وال استبطان لألمور،  ، ابألحوال

 .(3) هم وجتارهبمتله حبث ونظر وجتربة، ويستخرجون تدبريه بفطن
إال   اللفظ، وهو  أواآلية وإن وردت على سبب خاص  العربة بعموم  ن 

 

 على الرابط :   ،امليثاق يف موقع جامعة الدول العربية :انظر   (1)
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Co

 mmitteeCharter.aspx 

 . من سورة النساء 83جزء من اآلية    (2)
 .  3/726، والبحر احمليط 540/ 1تفسري الكشاف  :انظر (3)

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
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إبطالقه يشمل كل ما جيب فيه رد األمر إىل أهل اخلربة والبصرية، وفيه داللة  
لتوضيح   العلم  أهل  قبل  واالجتهاد من  التصدي  ضمنية كذلك على وجوب 

 .(1) األمور اليت حتتاج إىل بيان وكشف وتعليم ملن ال حيسنها 
يف إرشاد الناس وتوجيههم،    يف تطبيق هذا األصل وافرة،  وسنة النيب  

والدراية،   اخلربة  أهل  إىل  الرجوع  بعده،  وكذلك  من  صحابته  ومن  وكذلك 
 : الشواهد على ذلك

قال: كنت أقرئ رجااًل من املهاجرين،      البخاري عن ابن عباس  اه رو ما  
، وهو عند عمر بن اخلطاب،  منهم عبدالرمحن بن عوف، فبينما أان يف منزله مبىن

 أتى أمري  حجها، إذ رجع إيل  عبدالرمحن فقال: لو رأيت رجاًل   يف آخر حجة 
املؤمنني اليوم، فقال: اي أمري املؤمنني، هل لك يف فالٍن يقول: لو قد مات عمر  

فتم ْت، فغضب    ،(2) يعت فالاًن، فوهللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتةً لقد اب
عمر، مث قال: إين إن شاء هللا لقائم العشية يف الناس، فمحذرهم هؤالء الذين  
يريدون أن يغصبوهم أمورهم، قال عبدالرمحن: فقلت: اي أمري املؤمنني، ال تفعل؛  

فإهنم هم الذين يغلبون على قربك  ،  وغوغاءهمفإن املوسم جيمع َرعاع الناس  
ُها عنك كل مطري  ٍ،   حني تقوم يف الناس، وأان أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطري  

ْل حىت َتقَدَم املدينة؛ فإهنا دار  هوأال يُعوها، وأال يضعوها على مواضعها، فأم
،  ناً اهلجرة والسنة، فتخلص أبهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمك

 

 . 3/726البحر احمليط  :انظر   (1)
فتح    : انظر  ،فجأة وبغتة من غري تدبر، ووقعت من غري مشورة من مجيع من كان ينبغي أن يشاور (2)

 . 150 –  12/147الباري 
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إن    -فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوهنا على مواضعها، فقال عمر: أما وهللا  
   .(1) ألقومن بذلك أول مقام أقومه ابملدينة  -شاء هللا  

عمر   من  التصرف  الناس  وهذا  توعية  ببيان   ،يف  الشائعات  وقطع 
األنفس، وميكن  اليت حيفظ فيها األمن، وتعصم هبا  بشأن اإلمارة  وإن كان    ،احلق

الشعائر إقامة  من  الصحة  ،هبا  حفظ  يف  من    ؛فكذلك  يف كثري  التفاقهما 
وقوع    ،املصاحل حديث  من  سبق  ما  عليها  واحلفاظ  الصحة  خصوص  ويف 

أن    - رضي هللا عنهما  - س بن عباا  عن روى البخاري ومسلم  الطاعون، فقد  
األجناد،    خرج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أهل  -رضي هللا عنه-عمر  

وأصحابه اجلراح  بن  عبيدة  عنهم  -أبو  هللا  وقع  -رضي  الوابء  أن  فأخربوه   ،
فدعوهتم،  األولني  املهاجرين  يل  ادع  عمر:  فقال  عباس:  ابن  قال  ابلشام، 
فاستشارهم، وأخربهم أن الوابء قد وقع ابلشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد  

عك بقية الناس وأصحاب  خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: م
وال نرى أن تقدمهم على هذا الوابء، قال:   - صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا  

ارتفعوا عين، مث قال: ادع يل األنصار فدعوهتم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل  
املهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عين، مث قال: ادع يل من كان ها  

الفتح، فدعوهتم فلم خيتلف عليه رجالن  هنا من مشيخة قريش   من مهاجرة 
الوابء هذا  على  تقدمهم  وال  ابلناس  ترجع  أن  نرى  يف    ،فقالوا:  عمر  فنادى 

الناس: إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن اجلراح: أفراراً  

 

  1176ص  ،ابب رجم احلبلى يف الزان إذا أحصنت  ، أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود (1)
   .6830رقم :
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وكان عمر يكره خالفه    – لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة  من قدر هللا؟ فقال عمر:
من قدر هللا إىل قدر هللا، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادايً    : نعم نفرُّ -

اخلصبة رعيتها   إن رعيت  أليس  إحدامها خصيبة واألخرى جدبة  له عدواتن 
عبد فجاء  قال:  بقدر هللا؟  رعيتها  اجلدبة  رعيت  وإن  بن    بقدر هللا،  الرمحن 

ا علماً، مسعت  عوف، وكان متغيباً يف بعض حاجته فقال: إن عندي من هذ
يقول: "إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض    رسول هللا  

 وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه". قال: فحمد هللا عمر بن اخلطاب مث انصرف. 
ما يدل على وجوب حتمل    في األثرين من تصرف أمري املؤمنني عمر  ف

وأهل االختصاص    ،وإيضاح األمور على أويل األمر   ،مسؤولية اإلرشاد والتوجيه
 واألمور احلادثة لعموم الناس. ،واخلربة والدراية ابلنوازل

الدين النصيحة  )  أنه قال:    ما رواه متيم الداري عن النيبالدليل الثاين:  
فقال:ثالاثً  اي رسول هللا؟  ملن  قلنا:  املسلمني  )  (  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  هلل 

 .(1) وعامتهم(
الداللة:  وأنه من    دل    وجه  لكل مسلم،  النصح  احلديث على وجوب 

الدين املأمور به، وهو مطلق يف كل أمر حيتاج فيه املسلمون إىل نصح وإرشاد،  
يف مصاحلهم، ومعونتهم يف أمر دينهم ودنياهم ابلقول والعمل، وتنبيه غافلهم،  

ومن ذلك ما حيتاجون  ،  (2) ور فد حمتاجهم، ودفع املضار عنهم  وتعليم جاهلهم، 

 

النصيحة صأخرجه    (1) الدين  بيان أن  رقم    ، 44اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان ابب 
:55.   

 .  1/224، وجامع العلوم واحلكم 2/457شرح صحيح مسلم للهرري   :انظر (2)
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إليه يف شأن احملافظة على صحتهم، والوقاية من األمراض من ذوي االختصاص  
 وهم األطباء.

من سئل  )  أنه قال:  عن النيب    ما رواه أبو هريرة  الدليل الثالث:  
 .(1) عن علم علمه مث كتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر(

عامة العلماء  يف احلديث حتذير من كتم العلم، وإن كان    وجه الداللة: 
يفسرونه ابلعلم الشرعي وما يتوقف عليه عبادة هللا، إال أنه ال مينع أن يدخل  

وتنكري  )  ، قال املناوي:وهللا أعلم  يف عموم احلديث كل علم حيتاج الناس إليه
   .(2) م مشول العموم لكل علم حىت غري الشرعي(هعلم يف حيز الشرط يو 

مراعاة  ةاخلامس  سألةامل من  :  الوقاية  على  املساعدة  واآلداب  العادات 
   :املرض

الوقاية   الصحة:  أساسي  مراعاة  على  اإلسالمية  الشريعة  أكدت  لقد 
يف تفصيل جانب الوقاية على   والعالج، وجاءت كثري من السنن عن النيب 

ولقد  يف صورة رائعة فذة قلما توجد يف شرائع أو قوانني بشرية،  وجه اخلصوص،  
ابجلمع والبيان والدراسة، وهي أكثر من    وحديثاً   تناوهلا الفقهاء، والعلماء، قدمياً 

أن تستوعب يف هذا البحث املختصر، ولعلي أبرز منها ما له عالقة ابنتشار  
 

والرتمذي   ،3658رقم  ، 525أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب العلم ابب كراهية منع العلم ص (1)
واللفظ له، وقال:   ،2649رقم  ، 601ص   ما جاء يف كتمان العلم  يف سننه يف كتاب العلم ابب

فكتمه    ، يب هريرة حديث حسنأحديث   علم  سئل عن  السنة ابب من  ماجه يف كتاب  وابن 
وصححه ابن حجر يف املطالب العالية   ، 14/214 وأخرجه أمحد يف املسند ، 266رقم  ،41ص
  . 2/411داود قال األلباين : حسن صحيح، صحيح سنن أيب و ،3/313

 .  6/212فيض القدير  (2)
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ن مسببات األمراض وانتقاهلا  إإذ    ؛روانو ويدخل فيها تبعاً وابء كُ   األوبئة عموماً، 
حتصل بطرق كثرية، والشريعة اإلسالمية استوعبت يف إرشاداهتا طرق مكافحة  

   .العدوى واملرض
نبينا   لنا  شرع  األمراض  سبالً   فقد  من  تكاثر    للوقاية  فرص  بتقليل 

يف جمال النظافة الشخصية، ويف جمال نظافة البيئة،  ،  مسببات املرض وانتقاله
 . ، ويف جمال املخالطةجمال الطعام والشرابويف 

الشخصية: النظافة  جمال  لنظافة  شرع    ففي  واالستجمار  االستنجاء 
،  ، ملا يصحب اخلارج منهما من الكائنات الدقيقة والسموم الضارة(1)السبيلني 

صلى هللا  -قال: كان رسول هللا    - رضي هللا عنه  -رواه أنس  يدل على ذلك ما 
وسلم حنوي،  -عليه  وغالم  أان  فأمحل  اخلالء  وعنزة    يدخل  ماء  من  إداوة 

   .(2) فيستنجي ابملاء(

الصالة الوضوء  وشرع   والليلة مخس مرات   قبل  اليوم  تتكرر يف   ،(3) اليت 
وفيه غسل األعضاء الظاهرة املكشوفة مخس مرات يف اليوم والليلة، كما يف قوله  

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعاىل:

 

 . 1/111املغين  2/110، اجملموع 1/104منح اجلليل  ، 1/20انظر: بدائع الصنائع  (1)
ومسلم    ،150رقم    ،31ص   ، أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ابب االستنجاء ابملاء  (2)

،  واللفظ له  ،270رقم    ، 127ص  ، يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب االستنجاء ابملاء من التربز
مثل نصف    ، والعنزة:1/75واإلداوة: إانء صغري من جلد يتخذ للماء، النهاية يف غريب احلديث  

 . 7/2910الرمح أو أكرب شيئاً وفيها سنان مثل سنان الرمح، النهاية يف غريب احلديث 
 .  1/138روع ، الف1/26األم  ،2/397، حاشية العدوي 1/12انظر: العناية شرح اهلداية  (3)



 

 
378 

 - ( أمنوذجا  19فايروس ُكوروان )كوفيد    –اإلجراءات االحرتازية من األوبئة بني الفقه والطب  
 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

َّجه ين ىن من  خن حن جن
، وكما ورد عن النيب  (1)

  فقد جاء عن عثمان ،    أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إانئه فغسلهما
واستنثر، مث  واستنشق  الوضوء، مث مضمض  ميينه يف  أدخل  مرات، مث  ثالث 
غسل وجهه ثالاثً، ويديه إىل املرفقني ثالاثً، مث مسح برأسه مث غسل كل ر جل  

النيب  ثالاثً  وإىل جانب كون  ،  (2) يتوضأ حنو وضوئي هذا  ، مث قال: رأيت 
  ،فيه محاية ألعضاء اجلسم الداخلية كذلكفإن    الوضوء محاية لألعضاء اخلارجية

املضمضة   عرب  فتنظيفهما  هلا،  األساسيان  املدخالن  مها  واألنف  الفم  ألن 
اليت تنفذ عربمها  يهما  والكائنات الدقيقة املستعمرة ف  ،واالستنشاق إزالة للجراثيم

 .إىل ابطن اجلسد

وانقطاع   ، واالحتالم ،كما بعد اجلماع  إما واجباً  (3) كما شرع الغسل 
يف مواضع عدة، وقد أثبتت الدراسات أن   وإما مستحباً ، احليض والنفاس

من اجلراثيم والكائنات املسببة   %90االستحمام يزيل عن جسم اإلنسان 
 .(4) لألمراض 

 

   . سورة املائدة 6جزء من اآلية  (1)
ص   (2) الوضوء  يف  املضمضة  ابب  الوضوء  يف كتاب  صحيحه  يف  البخاري  رقم    ،33أخرجه 

رقم    114ومسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب صفة الوضوء وكماله ص   ،واللفظ له،164
226.   

الدواين    ، 1/35انظر: بدائع الصنائع    (3) القناع  1/213، مغين احملتاج  2/265الفواكه  ، كشاف 
1/138. 

التصور الطيب حول قاعديت )ال ضرر وال ضرار( و)املشقة جتلب التيسري( ضمن حبوث ندوة    :انظر   (4)
 . 1/382ق القواعد الفقهية على املسائل الطبية تطبي
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اليدين من أكثر األعضاء مباشرة ملسببات األمراض فقد جاءت   وألن 
كما    ،التوجيهات النبوية زايدة على الوضوء بغسلهما بعد االستيقاظ من النوم

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال  )نه قال:  أ  عن النيب    روى أبو هريرة  
، وقبل  (1) يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاثً فإنه ال يدري أين ابتت يده(

كان      أن رسول هللا  )  - رضي هللا عنها  -جاء عن عائشة، فقد  الطعام وبعده
ء عن  وجا   ،(2) (وإذا أراد أن أيكل غسل يديه  ،إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ

ومل يغسله فأصابه   ( 3) من انم ويف يده غمر)  قال:  أن النيب    أيب هريرة  
نفسه( إال  يلومن  فال  ابألكل، (4)شيء  أمر  اليمىن،    كما  ابليد  واملصافحة 

 

ومسلم   ، 162، رقم 33ص أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ابب االستجمار وتراً    (1)
يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلانء  

 ( .واللفظ له ،278رقم  131ص  ،قبل غسلها ثالاثً 
والرتمذي يف    ،223رقم    42خرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطهارة ابب اجلنب أيكل صأ  (2)

والنسائي    ، 1846رقم    434جاء يف الوضوء قبل الطعام وبعده ص  سننه يف كتاب األطعمة ابب ما 
إذا أراد أن أيكل ص رقم    35يف سننه يف كتاب الطهارة ابب اقتصار اجلنب على غسل يديه 

رقم   473وابن ماجه يف سننه يف كتاب األطعمة ابب الوضوء عند الطعام ص ، فظ لهوالل ،257
 . 1/88وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  ،3260

 . 7/3060النهاية يف غريب احلديث واألثر  :الغمر : الدسم والزهومة من اللحم، انظر (3)
  ، 3852رقم :  548اليد من الطعام صأخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األطعمة ابب يف غسل      (4)

والرتمذي يف سننه يف كتاب األطعمة ابب ما جاء يف كراهية البيتوتة ويف يده ريح غمر    ،واللفظ له
وقال : هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث األعمش إال    ،1860رقم    437ص

  478ويف يده ريح غمر صيف كتاب األطعمة ابب من ابت   وابن ماجه يف سننه ،من هذا الوجه
مسلم  ،3297رقم   على شرط  :إسناده صحيح  ابن حجر  عنه  الباري    ،وقال    ، 579/ 9فتح 

 . 2/459وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
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  أنه قال:  عن النيب    ، فقد روى أبو قتادة  وختصيص اليسرى إلزالة األذى
وال يتنفس  ،ميسكن أحدكم بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينهال )

 .(1) يف اإلانء(

غسل  إىل  وأرشد إىل تقليم األظافر ملا تسببه من جتمع هائل للجراثيم، و 
ال)  الرباجم  الوسخعقد  وهي  فيها  جيتمع  األصابع  ظهور  يف  إلزالة    (2) (اليت 

  قال:   أن النيب    -رضي هللا عنها-فقد روت عائشة    ،املستعمرات اجلرثومية
املاء،  ) واستنشاق  والسواك،  اللحية،  وإعفاء  الشارب  قص  الفطرة  من  عشر 

 ، ، وانتقاص املاء(ةوقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العان
وسنن    ،(3) قال زكرايء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة

من أسس الوقاية الصحية بتحقيق    الفطرة الواردة يف هذا احلديث متثل أساساً 
 . النظافة الشخصية

، فقد روى أبو  لسعال والتثاؤبوحنوه كا  ووجه بتغطية الفم عند العطاس
النيب    هريرة   ثوبهأنه  : )عن  أو  يده،  إذا عطس وضع  فيه،   كان  على 

 .  (4) (وخفض، أو غض هبا صوته

 

البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء   (1) النهي عن االستنجاء ابليمني ص  أخرجه  رقم    31ابب 
واللفظ   ، 267رقم    126ن االستنجاء ابليمني صومسلم يف كتاب الطهارة ابب النهي ع  ،153

   .له
 . 1/273النهاية يف غريب احلديث واألثر  :انظر (2)
   . 261رقم  125ص  أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب خصال الفطرة   (3)
واللفظ له    ،5029رقم :  707أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب ابب يف العطاس ص   (4)

جاء يف خفض الصوت وختمري الوجه عند العطاس    يف سننه يف كتاب األدب ابب ماوالرتمذي  



 

 
381 

 جملة العلوم الشرعية
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حتقق  ويف جمال نظافة البيئة جاءت السنة النبوية جبملة من اإلرشادات  
خاصة ما    ؛إبذن هللا وقاية البشر من كثري من الكائنات املمرضة املسببة لألوبئة

عن قضاء احلاجة يف الطريق،    فنهى النيب  ،  ينتقل منها عند قضاء احلاجة
  أن رسول هللا    -رضي هللا عنه  -فقد روى أبو هريرة   ،(1) والظل، واملاء الراكد 

رسول هللا؟ قال: الذي يتخلى يف    اتقوا اللعانني، قالوا: وما اللعاانن اي)  قال:
ال يبولن أحدكم  )  :أنه قال    عن النيبوروى كذلك    ،(2) طريق الناس أو ظلهم( 

   .(3)يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه(

، تجمال الطعام والشراب، فقد أابحت الشريعة اإلسالمية أكل الطيبا  ويف
ومن   وعقله،  يف جسده  الضرر  ابإلنسان  تلحق  اليت  اخلبائث  أكل  وحرمت 

اخلنازير، والكالب،  لإلنسان  احملرمات اليت تتسبب يف نقل األمراض واألوبئة  
اجلارحة والطيور  والسباع  وامليتة،  السامة،  واحليواانت  واحليواانت  والقوارض،   ،

 : ة على ذلك، ومن األدل (4) املستخبثة كالقنفذ واخلفاش وحنوها

 

صحيح  ، 2745رقم    622ص حسن  حديث  هذا  أخرجه  و   .وقال:  املسند بنحوه  يف    أمحد 
، وصححه األلباين يف صحيح سنن  10/602، وجود ابن حجر إسناده يف فتح الباري  15/412

 . 3/236أيب داود 
 .  1/119املغين  ،2/101، اجملموع 1/399، التاج واإلكليل 1/255انظر: البحر الرائق    (1)
  ، 127أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل ص     (2)

   . 269قم ر 
البول يف املاء الدائم ص   (3) البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ابب    ، 239رقم    ، 44أخرجه 

  132ومسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة ابب النهي عن البول يف املاء الراكد ص  ، واللفظ له
 . 281رقم 

الصنائع    (4) بدائع  بعدها،  4/144انظر :  للخرشي    وما  بعدها، 3/30شرح خمتصر خليل    ، وما 
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تعاىل:  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قوله 

َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
(1) . 

ذي انب    هنى عن أكل كل     أن النيب  )  :أبو ثعلبة اخلشين  وما رواه  
السباع(  بؤرً ،  (2) من  تشكل  احليواانت  هذه  أن  احلديث  العلم  أثبت  ا  وقد 

 .الفاتكة ابإلنسانلتجمعات هائلة وخطرية من الكائنات الدقيقة 
حىت    (3) وهي البهيمة اليت أتكل العذرة   وهنى كذلك عن أكل حلوم اجلاللة

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن    ، فقد (4)حتبس على الطعام الطاهر أايماً 
يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وعن اجلاللة    هنى رسول هللا  )  جده قال:

 .(5) عن ركوهبا وأكل حلمها(
 

 وما بعدها.   200/  6، كشاف القناع 9/3اجملموع 
   . سورة املائدة 3جزء من اآلية  (1)
ومسلم    ، 5780رقم:    1020البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب، ابب ألبان األُتن ص أخرجه   (2)

ذي خملب   ذي انب من السباع وكل    يف صحيحه يف كتاب الصيد والذابئح، ابب حترمي أكل كل   
 . 4988، رقم: 863من الطري ص

 . 382انظر: املطلع على أبواب املقنع ص  (3)
 . 9/413، املغين 9/30وع، اجملم5/39انظر: بدائع الصنائع  (4)
األهلية ص    (5) احلمر  أكل حلوم  األطعمة ابب يف  داود يف سننه يف كتاب  أبو  رقم    543أخرجه 

  430والرتمذي يف سننه يف كتاب األطعمة ابب ما جاء يف أكل حلوم اجلاللة وألباهنا ص  ،3811
ااي ابب  والنسائي يف سننه يف كتاب الضح  ،وقال : هذا حديث حسن غريب  ، 1824رقم :  

، وقال: هذا  2/46واحلاكم يف املستدرك    ،4452، رقم  617النهي عن أكل حلوم اجلاللة ص
والبيهقي يف سننه   ومل خيرجاه، ،حديث صحيح اإلسناد ملا قدمنا من القول يف إبراهيم بن املهاجر

وقوى ابن حجر يف التلخيص   ،9/333 ما جاء يف أكل اجلاللة وألباهنا  ابب ،يف كتاب الضحااي
النهي عن أن يشرب من يف السقاء    وفيه:  ، إسناد رواية احلاكم والبيهقي من حديث أيب هريرة  
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النيب   اآلنية  وأمر  منعاً   ،بتغطية  السقاء  اجلراثيم    وربط  تسلل  من 
  أنه قال:   عن النيب    ، فقد روى جابر  واملكروابت الناقلة لألمراض إليها

األ) وغلقوا  رقدمت،  إذا  املصابيح  األ أطفئوا  وأوكوا  الطعام  بواب،  سقية، ومخروا 
 . (1) والشراب(

رضي هللا  -جاء عن ابن عباس  كما    وهنى عن الشرب من فم السقاء،
أو النفخ يف الشراب  ،  (2) السقاء(  هنى عن الشرب من يف    النيب    نأ)  -   عنهما

   املتقدم.كما يف حديث أيب قتادة   والتنفس فيه

  ،مر ابألكل ابليد اليمىناأل ومن صور النظافة ومراعاة الوقاية من األمراض  
أيكل من اجلوانب    ، أووأن ال تطيش يده يف الصحفة  ،واألكل مما يلي اإلنسان

األخرى، فقد جاء عن عمر بن أيب سلمة أنه قال: كنت غالماً يف حجر رسول  
اي غالم سم  : )وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول هللا    هللا  

 .  (3)هللا وكل بيمينك وكل مما يليك(

فريوس كوفيد    )  الثالث: العالقة بني اإلجراءات االحرتازية من وابء املطلب  
 

. وقال عنه األلباين يف صحيح سنن أيب  4/286  وعن اجملثمة واجلاللة وهي اليت أتكل العذرة.
 .  2/450 داود : حسن صحيح 

واللفظ    5624رقم    997شربة ابب تغطية اإلانء ص  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األ   (1)
ومسلم يف صحيحه يف كتاب الشربة ابب استحباب ختمري اإلانء وهو تغطيته وإيكاء السقاء   ،له

   .2012رقم   899ص  وإغالق األبواب
   . 5629رقم    997خرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األشربة ابب الشرب من فم السقاء ص  أ  (2)
الب   (3) ابليمني  أخرجه  واألكل  الطعام  على  التسمية  ابب  األطعمة  يف كتاب  صحيحه  يف  خاري 

واللفظ له، ومسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة ابب آداب الطعام    .5376رقم :    960ص
   .2022، رقم  902والشراب وأحكامهما ص
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 . ( من وجهة نظر الطب والفقه19
من خالل النظر يف اإلجراءات االحرتازية اليت تنادي هبا منظمة الصحة  
العاملية، والتوجيهات الشرعية اليت قررهتا أدلة الكتاب والسنة والقواعد واملقاصد  

الشري أن  تقدماً الشرعية، جند  أحرزت  اإلسالمية  يف    اعلميً   وسبقاً   واضحاً   عة 
والقضاء عليها بعد وقوعها، قبل أن    ،التحرز من مسببات األوبئة بكل أشكاهلا

إذا أدركنا  وال عجب يف ذلك  ،  تنادي هبا املؤسسات الصحية أبربعة عشر قرانً 
املصدرأهنا   الذي ال    ؛رابنية  اخلبري  اللطيف  به هو  ألن من شرع ذلك وأمر 

أعلم أبحواهلم وحاجتهم وما   يعزب عن علمه مثقال ذرة، وخلق عباده وهو 
  ميصلح معاشهم ومعادهم، سواء كانت هذه االحرتازات على مستوى الفرد أ

 اجلماعة.
ما صرحت به منظمة الصحة العاملية من توجيهات سلوكية  ابملقارنة بني  و 

الوقايةتسا الشريعة اإلسالمية،  من هذا الوابء  عد يف  ، وكذلك ما جاءت به 
 ثالثة أقسام: إىلميكن تقسيم هذه اإلجراءات 

وافقت فيها منظمة الصحة العاملية التوجيهات    إجراءات  القسم األول:
هبا    وإن كان مأموراً   - فيما يتعلق بسلوكيات النظافة والتطهر  وذلك  ،  الشرعية
على انتشار    مساعداً   نه يتأكد ذلك عند كوهنا عامالً أعلى الدوام إال  شرعاً  

سواء عزل املصابني  حال اإلصابة ابلوابء  وإبجراء العزل ، -الوابء حال وقوعه 
بتطبيق احلجر الصحي على مستوى البلدان  و  ،أو األصحاء عرب حظر التجول

 والدول. 
إجراءات جاءت هبا الشريعة اإلسالمية، وأمرت هبا على    القسم الثاين:
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الدوام ويف كل األحوال عند انتشار األوبئة وعدمها، ومل تنص عليها منظمة  
الصحة العاملية، من اجتناب احملرمات من الطعام والشراب، وأكل احليواانت  

 اب.  املستخبثة، واملفرتسة، وآداب قضاء احلاجة، والعناية حبفظ الطعام والشر 
إجراءات اندت هبا منظمة الصحة العاملية ومل أيت ذكرها    القسم الثالث:

األشخاص  ،كالتباعدالشريعة،  يف    صرحياً  بني  فيما  اآلمنة  املسافة  ،  وترك 
  اتقريرهأن هذه اإلجراءات جاء يف  عند التأمل جند  و ،  واجتناب األماكن املزدمحة
، اليت تفيد حترمي إيقاع الضرر  (1) ال ضرر وال ضرار( )  : القواعد الشرعية، كقاعدة

درء املفاسد مقدم على  )  :بشىت أنواعه سواء على النفس أو اآلخرين، وقاعدة
فصيانة    ،(3) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب()   :وقاعدة،  (2) جلب املصاحل(

الواجبات املتحتمة عليه، وإذا مل ميكن حتقيق  اإلنسان نفسه ونفس غريه من  
كما أنه من املقاصد    ذلك إال بتفعيل هذه اإلجراءات صارت من الواجبات،

 ىي ني ُّٱكما يف قوله تعاىل:  الضرورية يف الشريعة اإلسالمية حفظ النفس  

َّ حئ جئ يي
نوع محاية للنفس من  ، ويف اتباع هذا النوع من السلوك  (4)

 . وهللا أعلماإلصابة ابلعدوى وحلوق املرض 

  

 

 .  112، األشباه والنظائر للسيوطي ص72انظر: األشباه والنظائر البن جنيمص   (1)
   .78، األشباه والنظائر البن جنيم ص1/74انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم  (2)
 . 132انظر: منظومة القواعد الفقهية البن سعدي ص   (3)
   .سورة البقرة 195 جزء من اآلية   (4)
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  ، املبحث الثاين: مسؤولية الفرد واجملتمع يف تفعيل االحرتازات الوقائية للوابء 
 . وعالقة ذلك مبقاصد الشريعة

 .(1)إلسالمية هي: غاايت الشرع من أحكامهمقاصد الشريعة ا
اإلسالمية جاءت للمحافظة على  لقد اتفقت األمة على أن الشريعة  و 

اخلمس، ملة   إهنانقل  بل    الضرورات  الدين،    ،(2) مراعاة يف كل  وهي: حفظ 
، وإن مل يثبت ذلك  وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال

 .(3) شهد بذلكتبدليل خاص، أو أصل معني، إال أن جمموع األدلة واألحكام  
الضرورايت، أقسام:  ثالثة  يف  تقع  املقاصد  هذه  واحلاجيات،    ومراتب 

املصاحل،والتحسينيات أصل  والضرورايت  للضرورايت،    ،  واحلاجيات كالتتمة 
والضرورية أصل البد منه لقيام مصاحل  ،  (4) كالتكملة للحاجيات  والتحسينيات
حيث إهنا إذا فقدت مل جتر الدنيا على استقامة بل على فساد    ؛الدين والدنيا

   وهتارج، واحلفظ هلا يكون أبمرين:

مراعاهتا من   عبارة عن  قواعدها، وذلك  ويثبت  أركاهنا  يقيم  مبا  األول: 
 جانب الوجود. 

املتوقع فيها، وذلك عبارة عن    وأالثاين: ما يدرأ عنها االختالل الواقع  
فعلى سبيل املثال: حفظ النفس من جانب الوجود    مراعاهتا من جانب العدم،

وحنوه واملشروابت  املأكوالت  الضرورة،   ،اكتناول  عند  امليتة  تناول    وإابحة 
 

 .22إرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد ص    (1)
 .  2/20انظر: املوافقات    (2)
 . 1/31انظر: املوافقات    (3)
 . 2/25املوافقات  :انظر   (4)



 

 
387 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

، وعلى هذا النحو يف  (1) كشرع القصاص، والدايت  وحفظها من جانب العدم
 املقاصد األخرى.

الدين هو أهم الضرورايت وأمسى املقاصد، وبقية املقاصد وسائل  وحفظ 
العقل الرتفع   فلو عدم املكلف لعدم من يتدين، ولو عدم  للمحافظة عليه، 

 .(2) التدين، ولو عدم النسل مل يكن يف العادة بقاء، ولو عدم املال مل يبق عيش

روان  و ووابء كُ وما سبق بيانه من اإلجراءات االحرتازية من األوبئة عموماً،  
، ومن مث  خصوصاً، إمنا هو وسيلة من الوسائل اليت حيصل هبا حفظ النفس

 : حفظ الدين، يشهد لذلك
املؤمن القوي خري وأحب  : )قال: قال رسول هللا    بو هريرة  أما رواه  

 .(3) ىل هللا من املؤمن الضعيف(إ
وقوة اجلسد ال تتأت ى ،  (4) فاملقصود هنا قوة اجلسد، وقوة اإلرادة والعزمية

  ترويض النفس على قلة ىل املنع من  إوإذا كان بعض الفقهاء أشار    مع املرض،
، فتعريضها للوابء واألمراض من ابب  (5) املؤدية إىل الضعف يف العبادة   األكل

 .أوىل
املالية والطبية من   وهبا حيصل حفظ املال كذلك، ابحملافظة على املوارد 

 

 . ، بتصرف2/17املوافقات  (1)
 . 2/32انظر: املوافقات    (2)
ص   (3) له،  واإلذعان  ابلقدر  اإلميان  ابب  القدر  يف كتاب  صحيحه  يف  مسلم  ،  1161أخرجه 

 .  2264رقم:
 .24/577انظر: شرح صحيح مسلم للهرري  (4)
   .1/140، بريقة حممودية 1/101انظر: غمز عيون البصائر   (5)
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فتفعيل اال حرتازات وسيلة من وسائل تقليل اإلصاابت، ومن مث  االستنزاف، 
يف   الشديد  النقص  احلاالت  من كثرة  يلحقها  قد  اليت  املشايف،  إىل  اللجوء 

، واإلرهاق الشديد  األدوات، واملالبس الواقية، وغرف املرضى، وأجهزة التنفس
  وغريها.  للطواقم الطبية،
 .على السواءيف هذه احلالة مناطة ابلفرد واجملتمع  واملسؤولية

ة بوجه عام: حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع  واملقصود ابملسؤولي 
ا على: التزام الشخص مبا يصدر  وتطلق أخالقيً ،  (1)عليه تبعته، ويتحمل آاثره

ا على: االلتزام إبصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقاً  ، وقانونيً  وفعاًل عنه قواًل 
 .(2) لقانون

املدنيةإذ   املسؤولية  أقسام:  ثالثة  على  و املسؤولية  عن هي  :  تنشأ  اليت 
أو   والعقوبة  املساءلة  وتستلزم  والنظام،  القانون  خمالفة  أو  اإلخالل ابحلقوق، 

 الضمان. 
  ،أو العقل  ،أو املال  ،: وتنشأ عن االعتداء على النفسواملسؤولية اجلنائية

  مما يستوجب مساءلة الفاعل وعقوبته.  ،أو العرض
  ا واملسؤولية األخالقية أو األدبية: وتنشأ عن عصيان األمر املطلوب شرعً 

ويكون    للقيام بفعل معني، أو االمتناع من فعل معني، مما يستوجب املؤاخذة،
عند   واحملاسب  املراقب  وهو  الفعل،  هبذا  للقيام  الدافع  هو  الديين  الوازع 

 

 . 2/1784، املوسوعة الفقهية 411املعجم الوسيط ص :انظر   (1)
   . 411املعجم الوسيط ص   (2)
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 .(1) التقصري 

وامتثال القواعد السلوكية، وإن    وااللتزام ابإلجراءات االحرتازية من الوابء؛
مثة من الفقهاء  الشريعة، و   اعبودية هلل، أرشدت إليه  دُّ كان يف الدرجة األوىل يع

نه إذا كانت خمالفتها وعدم امتثاهلا سبباً  أمن ذكر أهنا من مجلة املستحبات، إال  
انتشاره، وتعريض النفس للهالك فإنه يُتأكد  يغلب على الظن منه نقل الوابء و 

األمر به للمقاصد والقواعد اليت سبق إيرادها، فإن كان األمر واإللزام هبا من  
األحكام   يف  اإللزام  يف  سلطة  من  له  ملا  واجب،  االمتثال  فإن  األمر  ويل 

أخ ل  االجتهادية فإن  والعقوبة، خاصة  الفرد  ،  للمساءلة  فهو مستحق  بذلك 
 . فيه العقوابت على املخالفةفيما تسن  

وتتمثل مسؤولية الفرد اباللتزام ابإلرشادات السلوكية، وتطبيق االحرتازات  
واقي الفم  أو لبس    التجمعات،  و أاالمتناع عن السفر،  ك  الوقائية املوصى هبا،

اخلروج،  واألنف  تطبيق    عند  يف  واملرافق  واملنشآت  املقرات  تعليمات  واتباع 
، والتزام احلجر  واإلفصاح عن اإلصابة ابلوابءوغريها مما سبق،    إجراءات الوقاية،

، وتلقي املعلومات واألخبار  االصحي وعدم اخلروج واالختالط ابآلخرين هنائيً 
، وما يتعلق  خولة ابلتصريح عن كل ما يتعلق بذلكمن املصادر املعتمدة وامل
ملا هلا من أثر سيء  ، وعدم نقل الشائعات وتروجيها،  ابلتثقيف الصحي أيضاً 
والتبليغ عن كل ما من شأنه اإلضرار ابآلخرين أو جتاوز  على األفراد واجملتمع،  

 والتواصي والتكاتف مع اجملتمع يف كل ما يكون عوانً يف جتاوز األزمة. النظام، 

 

جملة جامعة    ، املسؤولية جراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند احلاجة يف الفقه والقانون  : انظر  (1)
 . 204ص ،2005،  19النجاح )العلوم اإلنسانية(، جملد
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من  ل  شهدوي مجلة  تطبيق  ذلك  يف  الفرد  مسؤولية  على  يدل  فمما  األدلة 
 :اإلجراءات االحرتازية
َّهل مل خل حل جل مك  لك ُّٱ  قوله تعاىل:  الدليل األول:

(1). 
من أطاعين  )  أنه قال:  عن النيب    ما رواه أبو هريرة    الدليل الثاين:

فقد أطاع هللا، ومن يعصين فقد عصى هللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن  
 .(2) ري فقد عصاين(ماأليعص 

وجوب طاعة  على  اآلية واحلديث    دلت  :من اآلية واحلديث  وجه الداللة
والة األمور وهي مقيدة بغري األمر ابملعصية، واحلكمة يف األمر بطاعتهم احملافظة  

 .(3) ملا يف االفرتاق من الفساد   ،على اتفاق الكلمة
عندما سألت الرسول    -رضي هللا عنها  -حديث عائشة  الدليل الثالث:

   :كان عذاابً يبعثه هللا على من يشاء، فجعله هللا رمحة  )  عن الطاعون فقال
وميكث فيه ال خيرج من البلد    ،للمؤمنني، ما من عبد يكون يف بلد يكون فيه

حمتسباً  له    ،صابراً  هللا  ما كتب  إال  يصيبه  ال  أنه  أجر  يعلم  مثل  له  إال كان 
 . (4)شهيد(

 

 من سورة البقرة.95جزء من اآلية    (1)
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األحكام، ابب قول هللا: )وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل    (2)

ب طاعة  ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة، ابب وجو 7138، رقم  1229األمر منكم(، ص
 .  1835، رقم:824األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية، ص

 .  13/112انظر: فتح الباري  (3)
،  1144أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب القدر، ابب )قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا( ص  (4)

 .  6619رقم 
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أتكيد على املسؤولية امللقاة على    هذا التوجيه من النيب    وجه الداللة:
، والصرب على ذلك، واالحتساب  الفرد يف احملافظة على نفسه وعلى اآلخرين

 . عند هللا
 ومن األدلة على ذلك أيضًا:  
مثل  )  نه قال:أ  عن النيب    - رضي هللا عنهما-ما رواه النعمان بن بشري  

فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب  القائم على   حدود هللا والواقع 
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء  
مروا على من فوقهم فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا، فإن  

 .  (1) جنوا وجنوا مجيعاً(  يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم 

الداللة:  يقرر  وجه  الفرد جتاه جمتمعه  هذا احلديث أصل  إذ    ؛مسؤولية 
حرية تصرفاته موقوفة على أتثريها يف اجملتمع، فمىت ما تعلق بتصرفاته ضرر على  

 اآلخرين وجب منعه منها، وعقوبته عليها. 
فيما سبق فهو مسؤول كذلك عمن   الفرد مسؤول عن نفسه  وكما أن 

، فيمنعهم مما قد  واله هللا عليهم من الزوجة واألوالد واخلدم واملوظفني وحنوهم
  - إبذن هللا - الضرر أو ابآلخرين، وأيمرهم مبا حيقق السالمة والوقاية يلحق هبم 
 . من الوابء

أن    -رضي هللا عنهما  -هللا بن عمر   ما رواه عبد  والدليل على ذلك: 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فاألمري الذي على الناس  )  قال:  رسول هللا  

 

،  403أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الشركة، ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه؟ ص  (1)
 .  2493رقم: 
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بيته وهو مسؤول  فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل  
عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على  

رعيته، عن  مسؤول  وهو  سيده  عن    مال  مسؤول  وكلكم  راع  فكلكم  أال 
 .(1)رعيته(

اجملتمع   مؤسساهتم  ومؤسسات  يف  املسؤولية،  هذه  حتمل  يف  كاألفراد 
فهم جزء من منظومة اجملتمع،    واليتهم، ومقرات األعمال املختلفة، ومن حتت  

ويتوجب عليهم االلتزام التام مبا يصدر من اجلهات العليا والسلطات يف الدولة  
والتعاون يف كل ما  من قرارات تقضي ابختاذ االحتياطات الوقائية من الوابء،  

وخمالفة ذلك جيعلهم حتت طائلة احملاسبة،  من شأنه جتاوز األزمة أبقل اإلضرار،  
 . ملا سبق من األدلة ،يقاع العقوبة التعزيريةوإ

وقد خيتص ببعض املؤسسات نوع من املسؤولية تساعد بشكل أو آخر  
الوقاية   الوابء،  - إبذن هللا-على  الطبية  من  مسؤولية    يقع عليها  فاملؤسسات 

الستقبال احلاالت    من قبل األطقم الطبية  ، واالستعداد التام والتأهبالعالج
والعناية القصوى ابإلجراءات االحرتازية لعدم نقل الوابء إىل  ها،  املرضية وإسعاف

والبحث العلمي يف سبيل   األصحاء كون هذه الفئة من أكثر الناس تعرضاً له،
على    للمجتمع  مكافحة الوابء، وعالجه، وتشجيع ذلك، والتثقيف الصحي

 .كافة املستوايت
 

التطاول على   (1) العتق ابب كراهية  البخاري يف صحيحه يف كتاب  الرقيق وقوله عبدي أو    أخرجه 
ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة ابب فضيلة األمري    ،واللفظ له  ، 2554، رقم  412ص  ،أميت

رقم    ، 820ص،العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم 
1829.   
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عاتقها   على  يقع  اإلعالمية  ونشر  واملؤسسات  الوعي،  بث  مسؤولية 
وا  املوثوقة،  مصادرها  من  والوقائية  الصحية  املؤسسات  املعلومات  مع  لتعاون 

 جتاوز هذه األزمة.   علىاجملتمع  تساعداملعنية لتنفيذ خطط وبرامج 
واملؤسسة األمنية واالحتسابية تتحمل مسؤولية الرقابة واملتابعة يف تطبيق  

رارات، وضبط املخالفات، وإحالتها للجهات  اإلجراءات االحرتازية، وتنفيذ الق
 املختصة.

وهذا جزء من رعاية األمانة اليت محلتها هذه املؤسسات على عاتقها،  
 جخمح جح ُّٱووفاء ابلعقد الذي بينها وبني الدولة، وهللا سبحانه وتعاىل يقول:  

َّ خس حس جس مخ
(1). 

هبذه النازلة،  واملؤسسات الشرعية ُمطالبة  ببحث كل ماله عالقة شرعية  
توفيق هللا على  عد  وبياهنا للناس، مما يتعلق ابإلجراءات االحرتازية اليت تعني ب

احملافظة على الصحة، واحلد من تفشي الوابء، أو ما تولده هذه النازلة من أتثري  
واملعامالت،   الفقه كالعبادات،  أبواب  الشرعية يف شىت  األحكام  بعض  على 

، ومطالبة  كذلك بتذكري الناس ابلتوبة إىل  والقضاء  وأحكام األسرة، واجلناايت،
 هللا وااللتجاء إليه والتضرع له برفع الوابء. 

قال ابن القيم يف معرض حديثه عن جواز االجتهاد ابلفتوى يف احلادثة  
وعلى هذا درج السلف واخللف، واحلاجة  )  اليت ليس فيها قول ألحد العلماء:

داعية إىل ذلك لكثرة الوقائع، واختالف احلوادث، ومن له مباشرة لفتاوى الناس  
العامل مجيعها،   فإنه ال يفي بوقائع  االتساع،  اتسع غاية  املنقول وإن  أن  يعلم 

 

 سورة اإلسراء.   34جزء من اآلية  (1)
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وأنت إذا أتملت الوقائع رأيت مسائل كثرية واقعة وهي غري منقولة، وال يعرف  
 . (1) كالم ألئمة املذاهب وال أتباعهم(  فيها

للحاكم أن جيتهد رأيه، وجعل له على خطئه    وقد جوز    )  وقال أيضاً:
الرأي   اجتهاد  واحداً،أ يف  وقد كان    جراً  واتباعه،  احلق  معرفة  إذا كان قصده 

النوازل، ويقيسون بعض األحكام على    أصحاب رسول هللا   جيتهدون يف 
 .(2)النظري بنظريه(بعض، ويعتربون 

  

 

 . 6/208إعالم املوقعني  (1)
 .  9/512شرح سنن أيب داود  (2)
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املبحث الثالث: سلطة ويل األمر يف اإللزام ابإلجراءات االحرتازية للوقاية  
 . من الوابء 

التغليب    املقصود ابلسلطة يف اللغة: مشتقة من الفعل سلط، والتسلط 
 . (1) ومنه مسي السلطان بذلك والقدرة، والقهر 

فيما من شأنه    الفاعلة للقيامويف االصطالح يقصد هبا: امتالك القدرة  
 .(2) تدبري أمور الدولة

يف الشريعة    اوهذه السلطة ميلكها من ُنص ب حاكماً على الناس، ومبوجبه
الدين   أمور  املسلمني يف  على  األمر  استحقاق تصرف ويل  يثبت  اإلسالمية 

، وال تستقيم أمور الناس يف دينهم  (3) والدنيا يف حدود الشرع، ودائرة مقاصده
احلق  هذا  له  إمام  نصب  بدون  أحواهلم  وتدبري  جلب  ودنياهم  يتحقق  وال   ،

لشريعة إال ابجتماع الناس على  املصاحل ودرء املفاسد عن األمة وحفظ مقاصد ا
 إمام.

إلزام الرعية بفعل الواجبات الشرعية وترك  احلق يف  الشرع  فويل األمر منحه  
  ،وإقامة العدل الشاملأداء احلقوق، وإظهار الشعائر الدينية، وعلى   ،احملرمات

املناسبة واملعنوية  املادية  الوسائل  اختاذ  ذلك  يف  إصدار    ؛وله  ذلك  يف  مبا 
الناس معامالت  لتنظيم  الشريعة  قواعد  من  املنبثقة  له    ،التنظيمات  أن  كما 

الشرع   االنقياد ألحكام  الرعية على  إجبار  املادية يف  القوة  وأنظمة  استخدام 

 

 . ، مادة س ل ط867ص  ،القاموس احمليط :انظر (1)
   .164النظام السياسي يف اإلسالم ص  (2)
 . 135غياث األمم يف التياث الظلم ص  ،6/298البحر الرائق  :انظر (3)
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 . (1) الدولة

رعاية اإلمام لكل ما من شأنه حفظ  ؛  رعاية الناس والقيام مبصاحلهمومن  
ابتداء  الصحة ودفع األسقام، وقد أشار الفقهاء إىل ذلك يف مناسبات عديدة 

، إىل  (2) االحتساب عليهمو ،  اختبارهم يف فنهمو من أخذ العهد على األطباء  
قد ذكروا أنه مما جيب  . و (3) تضمينهم واحلجر عليهم جلهلهم وإضرارهم ابلناس 

ألن عمله إقدام  ،  الطبيب  :والتقصري  تمام مراعاته من انحية ال  على والة احلسبة
 .(4) النفوس على 

ذكر ابن عابدين يف  ؛  ويف خصوص اإلجراءات االحرتازية من األمراض
الناس لضرره،  له من مداخلة  العائن ووجوب منع اإلمام  معرض حديثه عن 

من خمالطة الناس،    -رضي هللا عنه  -ذكر أنه كضرر اجملذوم الذي منعه عمر
 .(5) كما يف قصة اجملذومة اليت كانت تطوف يف البيت 

إنه إذا كان له مال أمر أبن يشرتي لنفسه من يقوم )  وقال حممد بن رشد:
أو يستأجر له من يفعل له ذلك كله، فإن    ،ويستسقي له ماءه  ،أبمره وخيرج له

بيت مال   بذلك من  له  يقوم  أن  اإلمام  احلق على  له مال كان من  مل يكن 

 

   . 137ألحكام االجتهادية صسلطة ويل األمر يف ا (1)
 .  169-1/166معامل القربة  :انظر (2)
 .  6/147، حاشية ابن عابدين 1/321درر احلكام  :انظر (3)
 . 302واألحكام السلطانية أليب يعلى ص  ،335األحكام السلطانية للماوردي ص :انظر (4)
فنهاها عن    - رضي هللا عنه  -كانت تطوف يف البيت فرآها عمر  أصل القصة هي أن امرأة جمذومة  (5)

اخلروج من البيت لئال تؤذي الناس، وستأيت يف أدلة القول مبشروعية إلزام ويل األمر ابإلجراءات  
 االحرتازية.
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 .(1) (املسلمني؛ ألن استسقاءه املاء معهم من مائهم ضرر هبم

اجملذوم واألبرص مينعان من املسجد ومن صالة اجلمعة  )  أسىن املطالب:   جاء يف و 
 . (2) ابلناس(ومن اختالطهما 

  وال جيوز للجذماء خمالطة األصحاء عموماً ) كشاف القناع:وكذلك يف   
وال خمالطة أحد معني صحيح إال إبذنه، وعلى والة األمور منعهم من خمالطة  

وإذا امتنع ويل األمر من    ،األصحاء أبن يسكنوا يف مكان مفرد هلم وحنو ذلك
 .(3) وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق( ،ذلك أو اجملذوم أمث

اإلنسان   حلقوق  العاملي  اإلعالن  ألزم  ب مجيع  وقد  املستوى  الدول  توفري 
. مث جاء العهد  (4) يف املادة الرابعة والعشرين  الصحي والرعاية الصحية لإلنسان

الدويل فتضمن إقرار الدول بتحقيق أعلى مستوى من رعاية الصحة ابختاذ عدة  
 ، (5) الوقاية من األمراض الوابئية واملتوطنة وعالجها ومكافحتها   تدابري من بينها:

  يف الباب اخلامس كما أن النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية  
والثانية    ،يف املادة السابعة والعشرين واحلادية والثالثني   يف احلقوق والواجبات

من  ي،  والثالثني  البيئة  ومحاية  الصحية،  الرعاية  توفري  يف  املواطن  حق  تضمن 
 

 . 9/409البيان والتحصيل  (1)
 .  1/213أسىن املطالب  (2)
(3) 6/126.   
 اإلعالن يف موقع هيئة حقوق اإلنسان السعودية على الرابط:  :انظر (4)

sa/Pages/hrclibrary.aspx-https://hrc.gov.sa/ar   

سان  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مكتبة حقوق اإلن  : انظر  (5)
   جبامعة منيسوات الرابط :

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html  

https://hrc.gov.sa/ar-sa/Pages/hrclibrary.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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األمر يف بعض احلاالت، إلزام ويل األمر  . وقد يتطلب تطبيق هذا  (1) التلوث 
املواطنني إبجراءات صحية تكفل بعد توفيق هللا محاية الفرد واجملتمع من خطورة  

 األمراض املتفشية واخلطرية.

من   قرارات  وقد كان  منظمة  ضمن  عن  املنبثق  اإلسالمي  الفقه  جممع 
دورته   تعاونال يف  ابلت  اإلسالمي  اإللزام  األمر  لويل  بعض  السابعة:  يف  داوي 

 .  (2) األحوال كاألمراض املعدية، والتحصينات الوقائية 
ر ابإلجراءات االحرتازية من األوبئة  مومما يدل على مشروعية إلزام ويل األ

 ما يلي:   روان خصوصاً و ومن وابء ك  عموماً 
أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما  - ما رواه عبدهللا بن عمرالدليل األول:  

  :راع ومسؤول عن رعيته: فاألمري الذي على الناس فهو راع  كلكم  )  قال
عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، واملرأة  
راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده  

 .(3)فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(أال   وهو مسؤول عن رعيته،

 

 على الرابط :  18-17النظام األساسي للحكم ص  :انظر (1)
 -https://nshr.org.sa/wp

content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf  
   sa7r/daifi.org/r-http://www.iifaالقرار على موقع اجملمع على الرابط :   :انظر (2)
الرقيق وقوله عبدي أو     (3) التطاول على  العتق ابب كراهية  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه 

ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة ابب فضيلة األمري    ،واللفظ له  ، 2554رقم    ، 412ص  ،أميت
رقم    ، 820ص،العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم 

1829.   

https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf
https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf
http://www.iifa-aifi.org/rr/d7sa
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ال اإل   :داللةوجه  فيه داللة على أن  مام جيب عليه رعاية من  احلديث 
، (1) عنهم املفاسد   أاسرتعاه هللا عليهم، ورعايتهم تكون مبا حيقق هلم املصاحل ويدر 

ففيه أن  )   قال النووي:ومن ذلك اإللزام بكل ما يدفع عنهم الضرر واهلالك.  
كل من كان حتت نظره شيء فهو مطالب ابلعدل فيه، والقيام مبصاحله يف دينه  

 .(2)ودنياه ومتعلقاته(
البغوي: الرعية، واحلياطة من ورائهم،  :  فرعاية اإلمام )  وقال  أمور  والية 

 .(3) وإقامة احلدود واألحكام فيهم(

: دف   أهنا قالت  -رضي هللا عنها  -عائشة  ما جاء عن  :ينالدليل الثا 
رسول هللا    فقال  هللا  أهُل أبيات من أهل البادية حضرة األضحى زمن رسول  

:  قالوا: اي رسول    ،»ادخروا ثالاثً مث تصدقوا مبا بقي«. فلما كان بعد ذلك
الودك منها  وجيملون  من ضحاايهم  األسقية  يتخذون  الناس  إن  فقال  ،(4) هللا 

»وما ذاك«؟ قالوا: هنيَت أن تُؤكل حلوُم الضحااي بعد ثالٍث.    :  رسول هللا
 .(5) « اهنيُتكم من أجل  الد افة اليت دف ت فكلوا وادخروا وتصدقو  » إمنا  فقال:

 

 .  13السياسة الشرعية البن تيمية ص  :انظر   (1)
 .  417/ 12شرح النووي على صحيح مسلم    (2)
   .5/311شرح السنة للبغوي    (3)
. والودك: دسم اللحم ودهنه  2/713النهاية    :جيملون: أي يذيبونه الستخراج الدهن منه. انظر   (4)

 .  4379/ 9النهاية  : الذي يستخرج منه، انظر
ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود  ،  كتاب األضاحيأخرجه البخاري يف صحيحه يف     (5)

ابب ما كان من النهي  ،كتاب األضاحييف صحيحه يف   مسلم  و ،5569رقم : 989ص ،منها
ص  مىت شاء؛    عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخه وإابحته إىل 

   . واللفظ له  1971رقم : ،879
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أو حاجة  مام إذا رأى مصلحة  يف احلديث داللة على أن لإل  وجه الداللة: 
ألزمهم أبكل األضاحي وعدم    ألن النيب    ؛(1) أن أيمر الناس به   ما يف أمرٍ 

، ويقاس عليها  حلاجة الناس والشدة اليت كانوا فيها  ادخارها أكثر من ثالثة أايم
غريها مما فيه رعاية املصاحل بدفع الضرر، كاإللزام ابإلجراءات االحرتازية من  

 . الوابء
، فكان  (2) جل اجلهد، ومن أجل الدافة أإمنا كان ذلك من  )  قال املهلب:

منه عليه السالم ملعىن، فإذا زال املعىن سقط احلكم، وإذا ثبت املعىن ورأى    نظراً 
 .(3) ذلك اإلمام عهد مبثل ما عهد به عليه السالم توسعة على احملتاجني(

ال بلوغه  خروجه للشام و يف قصة    ما جاء عن عمر  :  ثالثالدليل 
   .(4) وأمره ملن خرج معه ابلعودة إىل املدينة وعدم الدخول  ،الطاعون فيها  تفشي

إمنا هو    -وهو ويل أمر املسلمني آنذاك  أن فعل عمر    وجه الداللة: 
رجوع  وحفظ الناس الذين والهم هللا أمرهم، و   من ابب االمتثال ألمر النيب  

للمدينة وعدم نزوهلم الشام، إمنا هو من  عليهم  هللا    وانالصحابة مع عمر رض
 عند اخلرب الوارد عن  ويل أمرهم، وقد أمرهم بذلك نزواًل لابب السمع والطاعة  

 ، وهللا أعلم. هملا بلغ النيب 
 

   .31/ 6شرح صحيح البخاري البن بطال    (1)
، وهم القوم يسريون مجاعة سرياً ليس ابلشديد، ويف ه  (2) ذا احلديث يقصد هبم: قوم  من الفعل دف 

من األعراب قدموا املدينة عند عيد األضحى فنهاهم عن ادخار حلوم األضاحي ليفرقوها ويتصدقوا  
 .4/1384النهاية يف غريب احلديث  :هبا فينتفع أولئك القادمون إليها، انظر 

   .31/ 6 صحيح البخاري البن بطال شرح   (3)
 .  20سبقت يف ص   (4)
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 . (1)(وفيه تفقد اإلمام أحوال رعيته) فوائد احلديث:  قال ابن حجر ذاكراً 

ابمرأة    مر    -رضي هللا عنه  -عمر رواه ابن أيب مليكة أن  ما  :  رابعالدليل ال
لو جلست  ،  أمة هللا ال تؤذي الناس  اي)  فقال هلا:،  جمذومة وهي تطوف ابلبيت

فقال هلا: إن الذي كان هناك  ؛  ، فجلست، فمر هبا رجل بعد ذلك(يف بيتك
 .  (2)اعصيه ميتً أا و قد مات فاخرجي فقالت: ما كنت ألطيعه حيً 

عمر    الداللة:وجه   اخلليفة  من  التصرف  هذا  أمر    أن  ويل  وهو 
دليل على جواز اإللزام ابإلجراءات االحرتازية من قبل والة األمور،    - املسلمني 

  ني حيال بني اجملذوم  احلكم أبن   ويف هذا احلديث من الفقه)  الرب:  قال ابن عبد
  ، هلم، وأذى املؤمن واجلار ال حيل  من األذى  ذلك   ملا يف   بني اختالطهم ابلناس و 

صلى    -يف عهد رسول هللا وكان    ، املسجديؤمر ابجتناب  آكل الثوم    كان  وإذا 
وهو عند بعض الناس    ؟رمبا أخرج إىل البقيع فما ظنك ابجلذام   -هللا عليه وسلم

ن  ألو جلست يف بيتك بعد   للمرأة ، وأما قول عمر  يعدي وعند مجيعهم يؤذي
من لني القول    –وهللا أعلم    –فإن ذلك كان منه    ؛لناسأخربها أهنا تؤذي ا 

مل يزجرها ومل ينهها وأشار    – وهللا أعلم    –فلهذا  :  -إىل أن قال    -......هلا
مقبولةإإليها   منها  حيً   ،شارة كانت  فأطاعته  فيها  فراسته  ختطئ  مل  ا  ولعله 

   .(3)ا(وميتً 

 

   .10/190فتح الباري البن حجر   :انظر   (1)
وعبدالرزاق يف    ،1275، رقم :  1/567  أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب احلج ابب جامع احلج    (2)

   . 9031، رقم :5/71مصنفه يف كتاب احلج ابب الطواف أفضل أم الصالة وطواف اجملذوم 
   . 13/355االستذكار    (3)
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 د. هتاين بنت عبد هللا اخلنيين

يف مجلة من األحكام  إن قواعد الشريعة تدل مبجموعها    :امسالدليل اخل
، ومن املصلحة إلزام الناس بتطبيق  (1) ( تصرف اإلمام منوط ابملصلحة)  :على أن

األوبئة عموماً  تفشي  من  االحرتازية  ألن    ؛ووابء كوروان خصوصاً   اإلجراءات 
يثقل كاهل  مما  ،  عدد كبريبني    بشكل سريعٍ   تفشيهذلك حيد من انتشار املرض و 

  ، الصحية  نظومة ؤدي إىل تدهور امل، ويواحدٍ   األطباء ابلرعاية الصحية يف زمنٍ 
   عدم كفاية أجهزة التنفس الصناعي، وغرف العناية املشددة.العناية الفائقة لو 

مجلة من األحكام  هبا  أن من قواعد الشريعة اليت تنتظم  :  دسالدليل السا 
، واإللزام  (2) (املفاسد مقدم على جلب املصاحلدرء  )   :الشرعية االجتهادية قاعدة

ابإلجراءات االحرتازية من الوابء وإن كان يرتتب عليها تعطل بعض املصاحل  
كتوقف األعمال، والسفر، وحد احلرايت وحنوها، إال أن املفاسد املرتتبة من  
عدم تطبيقها، تربو على ذلك، بل قد تشل حركة الناس لفشو املرض وتلحق  

 ر.هبم الضر 
  

 

   . 158األشباه والنظائر للسيوطي ص ، 2/252 قواعد األحكام يف مصاحل األانم :انظر (1)
 . 78، األشباه والنظائر البن جنيم ص 1/74انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم  (2)
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الرابع:   وابءاملبحث  مكافحة  السعودية يف  العربية  اململكة    روان و ك  جهود 
 (. 19كوفيد   فريوس)

إمياانً من اململكة العربية السعودية بدورها، وانطالقاً من النظام األساسي  
ينص   والذي  والواجبات؛للحكم،  احلقوق  يف  اخلامس؛  الباب  املادة    يف  يف 

والعشرين الطوارئ)  :السابعة  حالة  يف  وأسرته  املواطن  حق  الدولة    ،تكفل 
االجتماعي  ،والشيخوخة  ،والعجز  ،واملرض الضمان  وتشجع    ،وتدعم 

 :احلادية والثالثني املادة  و املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخلريية(،  
الثانية  تعىن الدولة ابلصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن(، واملادة  )

البيئة)  :والثالثني  منع  و   ،وتطويرها  ،ومحايتها،  تعمل الدولة على احملافظة على 
ملكافحة  (1) التلوث عنها( املختلفة جبهود مشكورة  الدولة مبؤسساهتا  قامت   ،

ان، والتصدي آلاثره، ليس على الصعيد احمللي فقط بل حىت الصعيد  و وابء كور 
الدويل، وهذه اجلهود كانت إبشراف ودعم مباشر من خادم احلرمني الشريفني  
ومسو ويل عهده األمني، مما ساهم بشكل كبري يف جتاوز هذه األزمة إبذن هللا،  

 حىت أيذن هللا بكشف هذه الغمة.وما تزال اجلهود قائمة 
ميكن تصنيفها إىل عدة  اليت  حبزمة من اإلجراءات    اجلهود تتمثل  وهذه

 والدعم الدويل. واخلدمات، ودعمها مبا يكفل هلا النجاح، رات،  اأصناف: القر 
رات عدة ساعدت  ا، أصدرت احلكومة السعودية قر راتافعلى صعيد القر 

  ومن األمثلة على ذلك: تعليق السفر ،  بشكل كبري على حتجيم انتشار الوابء
 

 على الرابط :  18-17ص  النظام األساسي للحكم :انظر (1)
 https://nshr.org.sa/wp-

content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf   

https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf
https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/528_PDF1.pdf
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، وتعليق الدراسة احلضورية، وتعليق احلضور إىل مقرات  اوبرً   امن وإىل اململكة جوً 
العمل ابستثناء القطاعات األمنية والصحية، وتعليق مجيع املناسبات واألفراح  
واألنشطة اليت تتسم ابلتجمعات، وإيقاف صالة اجلمعة واجلماعة يف املساجد،  

  ا كليً   تعليق حضور املصلني والزائرين للحرمني الشريفني، وفرض حظر التجولو 
، يف فرتات  إغالق األسواق وبعض احملالت التجاريةو يف بعض املناطق،    اأو جزئيً 

 .(1) خمتلفة تتناسب مع مراحل الوابء
اإلجراءات، كتكثيف    أسهموقد   بعض  القرارات  هذه  تطبيق  جناح  يف 

حال   يف  العقوابت  وسن  املتعددة،  اإلعالمية  الوسائل  عرب  أبمهيتها  التوعية 
وإنشاء   القرارات،  هذه  تنفيذ  متابعة  يف  األمنية  اجلهود  وتكثيف  املخالفة، 

 هذه  املنصات والتطبيقات الذكية اليت تساعد األفراد على تسيري أمور حياهتم يف
تعليمية    األزمة، التعليم عن بعد عرب منصات  التعليم أ كتحويل   ، (2) قرهتا وزارة 

اإلجراءات احلكومية عن بعد، وكذلك    (3) واعتماد الربامج املساعدة على أمتتة
توفري   أو  الصحية،  الناحية  من  الشخص  اليت ختدم  الذكية  التطبيقات  تفعيل 

 

)كوفيد    :انظر  (1) ملستجدات  اليومي  اإلعالمي  على  19التقرير  املالية،  واملعرفة  التواصل  مركز   ،)
 الرابط:

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunicat

ion_Center/Documents/31May2020.pdf  

 موقع وزارة التعليم عرب الرابط: :انظر (2)
 https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  

بدون تدخل بشري، وهي عملية هتدف إىل   ااألمتتة هي مصطلح يطلق على كل شيء يعمل ذاتيً  (3)
 ويكبيداي على الرابط:   : جعل املعامل أكثر اعتماداً على اآلالت بدالً من اإلنسان، انظر

4%D8%BAhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B

%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%8A   

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Documents/31May2020.pdf
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Documents/31May2020.pdf
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%8A


 

 
405 

 جملة العلوم الشرعية
 األول(هـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

   يف تفعيل اإلجراءات االحرتازية. املستلزمات املعيشية، وحنوها، مما يسهم 

وعلى صعيد اخلدمات، قامت وزارة الصحة بدعم من حكومة اململكة  
جبهود مباركة يف مسارين متوازيني، مسار التوعية والتثقيف، ومسار الكشف  

 . والعالج
اإلرشادية،   األدلة  إصدار  يف  يتمثل  التثقيفي  التوعوي  فاملسار 

العالجية عرب    ،والربوتوكوالت  ومستجداهتا،  اجلائحة  خيص  ما  بكل  والتوعية 
موقع وزارة الصحة، والوسائل اإلعالمية، ومواقع التواصل االجتماعي، وكذلك  
اإلعالن عن قنوات التواصل السريع للمواطنني واملقيمني مع وزارة الصحة، عرب  

 كتطبيق صحة، وتطمن(.  ) وتطبيقات األجهزة الذكية  ،األرقام اهلاتفية
واملسار الكشفي والعالجي، متثل يف استقبال الطواقم الطبية للمسافرين يف كافة  

اململكة تقدمي    ،مطارات  وكذلك  عليهم،  للكشف  والبحرية  الربية  ومنافذها 
  ،ني أو املقيم  ،واخلدمات العالجية للمصابني سواء من املواطنني   ، الرعاية الصحية

الفحوصات يف حاالت اإلصابة  أنظمة اإلقامة، وكذلك إجراء أو حىت خمالفي  
 . (1) أو االشتباه عرب عدة مواقع اثبتة ومتحركة يف مجيع مناطق اململكة

 

 موقع وزارة الصحة من خالل الروابط التالية:   :انظر (1)
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Forms/CommunicationCent

er937/Documents/call-center-937.pdf 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/

News-2020-05-08-004.aspx 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalConte

nt/PublicHealth/Pages/Expanded_Testing.aspx  

   https://www.spa.gov.sa/2052997وموقع وكالة األنباء السعودية واس: 
  : املدين  للطريان  العامة  اهليئة  https://gaca.gov.sa/web/ar-وموقع 

https://www.spa.gov.sa/2052997
https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-03/03/2020-aa_80156
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ابلتربع مببلغ  وعلى صعيد الدعم الدويل قامت حكومة اململكة مشكورة  
تقدمي  ، و لدعم مجيع بلدان املنطقةملنظمة الصحة العاملية    عشرة ماليني دوالر

لوازم  و   الطبية  نقل املعدات ، و لدولة الصني   عبارة عن معدات طبية   مساعدات
واختبارات الفحص املختربي، واألدوية وغريها من    العاملني يف جمال الصحة

 .( 1) اليمنإىل  اإلمدادات الطبية 
إال    -محاها هللا  –  وما هذا وغريه من حكومة اململكة العربية السعودية

لتجاوز هذه األزمة    ودور اجملتمع،  على حياة الفرد  للمسؤولية، وحفاظاً ا  استشعارً 
 إبذن هللا.

  

 

aa_80156-03/03/2020-ar_sa-of-sa/news/translation   
الرابط:  :انظر  (1) على  العاملية  الصحة  منظمة  https://www.who.int/news-  موقع 

-forces-join-arabia-saudi-hostories/detail/w-oom/featurer

-region-mediterranean-eastern-the-in-19-covid-fight-ot

beyond-and   

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-03/03/2020-aa_80156
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-saudi-arabia-join-forces-to-fight-covid-19-in-the-eastern-mediterranean-region-and-beyond
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-saudi-arabia-join-forces-to-fight-covid-19-in-the-eastern-mediterranean-region-and-beyond
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-saudi-arabia-join-forces-to-fight-covid-19-in-the-eastern-mediterranean-region-and-beyond
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-saudi-arabia-join-forces-to-fight-covid-19-in-the-eastern-mediterranean-region-and-beyond
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 اخلامتة:
وأعان   يسر  ما  على  وتعاىل  سبحانه  هللا  إ أمحد  البحث  من  هذا  جناز 

النتائج اليت توصلت إليها على النحو  ، وهي  وإمتامه، ويف ختامه أعرض أهم 
 التايل:

االحرتازية   -1 ابإلجراءات  األوبئة:املقصود  املتخذة    من  والتدابري  اخلطوات 
االنتشار   صفة  حتمل  اليت  األمراض  من  اإلنسان  صحة  على  للمحافظة 

 . والتفشي بني البشر
روان عبارة عن فريوس يصيب اجلهاز التنفسي، سريع االنتشار،  و أن وابء ك -2

 وآاثره ترتاوح ما بني املعتدلة إىل الفتاكة.
ومتيز  مت -3 واملرض،  الصحة  للفرد يف حال  بعنايتها  اإلسالمية  الشريعة  يزت 

 الفقه بثرائه ابلتشريعات الوقائية ضد األمراض.
الفقهاء   -4 فيه    –رمحهم هللا    – اتفق  الذي وقع  البلد  أن اخلروج من  على 

واتفقوا كذلك   ي،الوابء حلاجة كطلب عالج وحنوه جائز ومستثىن من النه
 . البلد الذي وقع فيه الوابء لغري حاجة معتربة منهي عنهعلى أن اخلروج من  

  ،حترمي اخلروج من البلد الذي نزل فيه الطاعون  الراجح من قويل أهل العلم -5
وغريه من األوبئة اليت متاثله يف سرعة السراين واالنتشار، وأن النهي الوارد  

 . يف احلديث حممول على التحرمي ال الكراهة
وإجراء الفحص الطيب    ،احلجر الصحي على القادمني من البلدان املوبوءة -6

 .الكاشف عن املرض، واإللزام به أمر جائز ومشروع
،  من التداوي املطلوب شرعاً   دُّ يعتبه هبم  أو املش  ابلوابء  عزل املصابني أن   -7
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 .وقد يصل إىل حكم الوجوب يف بعض احلاالت
الذي يظهر وهللا أعلم جواز فرض حظر التجول إذا مل ميكن السيطرة على   -8

وقد يكون واجباً إذا كان أمراً من ويل  الوابء واحلد من انتشاره إال بذلك،  
عية األخرى من حفظ الدين  األمر، مع التأكيد على مراعاة املقاصد الشر 

 ة.األخذ بكافة االحتياطات الالزمة لتحقيق السالم، و والنفس
ابختالف الوابء وخطورته،    حكمه  تداوي املصاب ابملرض الوابئي خيتلف  -9

، ويف  ا ال ضرر فيهوقدرته عليه، وكونه آمنً   وتوفره،  ،ومدى قابليته للعالج
مبا خيفو مثل وابء ك التداوي  للمصاب  املرض، وجيب عليه  روان يشرع  ف 

وعدم خمالطة اآلخرين   ،مراعاة اجلانب الوقائي من االلتزام ابحلجر الصحي
 فرتة املرض. 

من   -10 جانب  يف  للفرد،  الصحي  التثقيف  جبانب  النبوية  السنة  اعتنت 
من واجبات الطبيب املنوطة    اإلرشادات والتوجيهات املتعددة، وهذا يعدُّ 

 أثناء مزاولة مهنته. يف به، واألخالقيات اليت جيب أن يتحلى هبا 
ووجهته يف    ،اعتنت السنة النبوية بصحة الفرد يف جانيب الوقاية والعالج -11

 ،وشرابه  ،يف طعامه  -إبذن هللا  -كافة جوانب حياته مبا يكفل له الصحة 
 .سلوكياتهوكافة  ،وطهارته ، وقضاءه للحاجة ،ونومه

األدلة الشرعية جاءت بتحميل الفرد مسؤولية االلتزام بكل ما يساعد  -12
  على احملافظة على الصحة، وتطبيق اإلجراءات االحرتازية من تفشي األوبئة،

،  وحتميله مسؤولية من واله هللا عليهموتنفيذ ما يصدر من السلطات العليا،  
واألمنية،   واإلعالمية،  والشرعية،  الطبية،  اجملتمعية،  املؤسسات  وكذلك 
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 واالحتسابية، كل على حسب مسؤوليته وواجباته املنوطة به. 
عليه  -13 دلت  مشروع  األوبئة  من  االحرتازية  ابإلجراءات  األمر  ويل  إلزام 

 األدلة النقلية، والقواعد الفقهية، واملقاصد الشرعية.
روان بكافة  و العربية السعودية رائدة يف التعامل مع جائحة وابء كاململكة  -14

مؤسساهتا، وجهودها ابرزة يف عدة جماالت، وحققت جناحاً بفضل هللا يف  
 التخفيف من انتشاره، حبزمة من القرارات واخلدمات املختلفة. 
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 فهرس املصادر:  
 القرآن الكرمي  -1
لدين أبو احلسن سليمان املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء ا -2

 .دار إحياء الرتاث العريب، ط:الثانية
لإل -3 العشرة،  املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  إمساعيل  إحتاف  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  مام 

األوىل   الرايض، ط:  الوطن،  دار  العلمي،  للبحث  املشكاة  دار  البوصريي، حتقيق: 
 هـ. 1420

إرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد، د. يعقوب الباحسني، ط: دار التدمرية، الرايض،   -4
 ه. 1438األوىل، 

اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من   االستذكار -5
اثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار، البن عبد الرب أيب عمر  معاين الرأي واآل

دار    ط:  ،قلعجي  املعطي   عبد  الرب النمري، اعتىن به: د.  بن عبديوسف بن عبدهللا  
 . ه1414  ،األوىل ، القاهرة –حلب   ، دار الوعي ،قتيبة دمشق

الرمحن   األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أليب الفضل جالل الدين عبد -6
 هـ. 1415السيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط: األوىل 

األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم ابن جنيم، اعتىن به: زكراي عمريات، ط: دار  -7
 . 1419الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

يوسف   -8 والطيب،  الشرعي  املنظور  يف  املعدية  ابألمراض  اإلصابة  على  املرتتبة  اآلاثر 
 م. 2008صالح الدين يوسف، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، ط: األوىل 

هللا األندلسي املالكي املعروف اببن العريب،    أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبد -9
 دار الكتب العلمية، ط: األوىل. 

حممد حامد   للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء، حتقيق:األحكام السلطانية   -10
 ه.1421،بريوت،ط: دار الكتب العلمية،الفقي

  :حتقيق،ية أليب احلسن علي بن حممد املاوردي األحكام السلطانية والوالايت الدين -11
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 ه.1409،األوىل  ،الكويت،ط: مكتبة دار ابن قتيبة،أمحد املباركي
 اآلداب الشرعية واملنح املرعية، حملمد بن مفلح بن حممد املقدسي، عامل الكتب.  -12
إعداد مجع  األدلة اإلرشادية للمراقبة الوابئية واإلجراءات الوقائية لألمراض املعدية،  -13

 هـ. 1428من املختصني بوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية، ط: 
إرواء الغليل يف أحاديث منار السبيل، حملمد انصر الدين األلباين، إشراف: زهري   -14

   هـ. 1399األوىل  الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط:
بن زكراي    أسىن املطالب شرح روض الطالب، أبو حيىي زين الدين زكراي بن حممد -15

 األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي.
يب بكر بن أهللا حممد بن    إعالم املوقعني عن رب العاملني، لشمس الدين أيب عبد -16

القيم اجلوزية، حتقيق: مشهور حسن سلمان، ط: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية 
 ه. 1423السعودية، األوىل،  

الش -17 يوسف  بن  حملمد  التفسري،  يف  احمليط  األندلسي،  البحر  حيان  اببن  هري 
 .مكة املكرمة ،مصطفى أمحد الباز،املكتبة التجارية:ط ، عرفان حسونة:عناية

هللا الشافعي،    البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد -18
 هـ 1413اعتىن به: عبد القادر العاين، ط: الثانية 

أمحد    -19 بن  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين  لعالء  الشرائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
 هـ. 1406الكاساين، دار الكتب العلمية، ط: الثانية 

بذل املاعون يف فضل الطاعون، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: أمحد  -20
   عصام الكاتب، دار العاصمة، الرايض.

يف شرح طريقة حممدية، حملمد بن مصطفى اخلادمي، ط: مطبعة  حممودية    بريقة -21
 ه.1384احلليب 

الغرب   -22 دار  القرطيب،  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أليب  والتحصيل،  البيان 
 هـ. 1408اإلسالمي، ط: الثانية 

القادر مزاج،    اتج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضي الزبيدي، حتقيق: عبد -23
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 . هـ1385مطبعة الكويت، 
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب   -24

 الثانية  اإلسالمي، ط:
الرمحن املباركفوري،    حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي، أليب العال حممد بن عبد -25

 الرمحن حممد عثمان، دار الفكر.  راجعه، عبد
املشقة جتلب التيسري( د.    )  وال ضرار( و  الضرر  )  التصور الطيب حول قاعديت -26

عبداجلواد الصاوي، ضمن أحباث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، 
 اليت أقامتها وزارة الصحة، يف مدينة الرايض. 

(، مركز التواصل واملعرفة املالية،  19كوفيد  )  التقرير اإلعالمي اليومي ملستجدات -27
الرابط:  على 
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunicatio

n_Center/Documents/31May2020.pdf 
هللا   التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد -28

 هـ. 1424بن حممد بن عبد الرب األندلسي، الفاروق احلديثية، القاهرة، ط: الثالثة 
من جوامع الكلم، للحافظ زين الدين    يف شرح مخسني حديثاً   جامع العلوم واحلكم -29

عبدأ الفرج  حتقيق:    يب  رجب،  اببن  املعروف  البغدادي،  الدين  بن شهاب  الرمحن 
 ه.  1419مؤسسة الرسالة، بريوت، السابعة،  شعيب األرانؤوط، إبراهيم ابجس، ط:  

حاشية اجلمل على شرح املنهج، املعروفة بفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج   -30
 سليمان اجلمل، دار الفكر. ،الطالب

حاشية الصاوي املسمى ببلغة السالك ألقرب املسالك، حممد بن أمحد اخللوي،  -31
 الشهري ابلصاوي، دار املعارف. 

  فاية الطالب الرابين، علي الصعيدي العدوي، دار الفكر،حاشية العدوي على ك -32
 هـ. 1414ط:

 . ه1410،األوىل ، األردن ،ط: دار الضياء ،احلجر الصحي، د عبدهللا السعيد -33

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Documents/31May2020.pdf
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/KnwoledgeCommunication_Center/Documents/31May2020.pdf
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درر احلكام شرح غرر األحكام، للقاضي حممد بن فراموز الشهري مبنالخسرو، دار   -34
 .إحياء الكتب العربية

 الدستور العاملي اإلسالمي لألخالقيات الطبية والصحية   -35
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/122352/EM_RC52

_7_ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

الذخرية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، دار الكتب العلمية، ط: األوىل   -36
 هـ. 1422

رد احملتار على الدر املختار يف شرح تنوير األبصار حاشية ابن عابدين، حممد بن  -37
 هـ. 1412الثانية   أمني بن عمر ابن عابدين، دار الفكر، بريوت، ط:

  العباد، البن القيم اجلوزية، حتقيق: شعيب األرانؤوط، عبدزاد املعاد يف هدي خري   -38
 هـ.1415الثامنة  القادر األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:

سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرايض،   -39
 هـ. 1415ط: 

سالة مقدمة لنيل ، محود حممد الغشيمي، ر سلطة ويل األمر يف األحكام االجتهادية -40
درجة الدكتوراه من املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  

 منشورة يف الشبكة العنكبوتية. 
ابن ماجه لإلمام أيب عبد -41 القزويين،  سنن    إشراف: د.   الرمحن بن يزيد بن ماجه 

 هـ. 1421دار السالم، الرايض، ط: الثانية  ،صاحل آل الشيخ
سنن أيب داود، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين،    سنن أيب داود -42

 . هـ1421دار السالم، الرايض، ط: الثانية  ، صاحل آل الشيخ إشراف: د.
صاحل آل    . إشراف: د  ،نن الرتمذي لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي س -43

   . هـ1421الشيخ، دار السالم، الرايض، ط:الثانية 
السنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، جملس دائرة املعارف   -44

 هـ. 1344النظامية، يف اهلند حيدر آابد،  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/122352/EM_RC52_7_ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/122352/EM_RC52_7_ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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صاحل   .د :إشراف ،سنن النسائي، لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي -45
 هـ. 1421م، الرايض، ط: الثانية  دار السال ،آل الشيخ

 ط: مكتبة صبيح، مصر.  ، مسعود بن عمر التفتازاين،شرح التلويح على التوضيح -46
 هللا اخلرشي، دار الفكر.   شرح خمتصر خليل، حممد عبد -47
عون املعبود(، لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن أيب    مع   )  شرح سنن أيب داود -48

بكر ابن القيم اجلوزية، حتقيق: عبدالرمحن عثمان، ط:املكتبة السلفية، املدينة املنورة، 
 ه. 1388الثانية، 

أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: علي معوض، عادل  شرح السنة   -49
 ه.  1424،العلمية، بريوت، الثانيةدار الكتب  املوجود، ط: أمحد عبد

اببن   -50 املعروف  عبدامللك  بن  بن خلف  احلسن علي  البخاري أليب  شرح صحيح 
 .الرايض،مكتبة الرشد :ط ،بطال، اعتىن به: أبو متيم ايسر إبراهيم

  شرح صحيح مسلم لإلمام حميي الدين بن شرف النووي، دار املعرفة، بريوت، ط: -51
 . مأمون شيحاهـ، حتقيق: خليل 1415الثانية 

دار الكتب العلمية،   حممد الطحاوي، ط:  شرح معاين اآلاثر، أليب جعفر أمحد بن -52
 ه. 1399بريوت، 

شرح منتهى اإلرادات املسمى بدقائق أويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس   -53
 هـ 1414األوىل  البهويت، عامل الكتب، ط: 

صاحل    .إشراف: د  إمساعيل البخاري،هللا حممد بن    صحيح البخاري لإلمام أيب عبد -54
 هـ. 1421دار السالم، الرايض، ط: الثانية،  ،آل الشيخ

  حملمد انصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرايض، ط: ،  صحيح سنن أيب داود -55
 . 1419األوىل 

  ، حملمد انصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرايض، ط: صحيح سنن النسائي -56
 . 1419األوىل 

 ،سابوري صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي الني -57
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 هـ. 1421، دار السالم، الرايض، ط الثانية  صاحل آل الشيخ .إشراف: د
الفقهي   -58 اجملمع  جملة  البار،  حممد  د:  املصطفى،  وحديث  الطب  بني  الطاعون 

 اإلسالمي، التابعة لرابطة العامل اإلسالمي على الرابط: 
https://search.mandumah.com/Record/107569   

هللا، دار الثقافة،    الطب الوقائي يف اإلسالم، العميد الصيديل: عمر حممود عبد -59
 هـ. 1411األوىل   الدوحة، ط:

الدين أيب حممد   -60 بدر  البخاري،  القاري شرح صحيح  العيين،  عمدة  حممود أمحد 
 هـ. 1421هللا حممود عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل  اعتىن به: عبد

 . العناية شرح اهلداية، حممد بن حممود البابريت، دار الفكر -61
غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، ألمحد بن حممد احلنفي احلموي، دار   -62

 هـ 1405الكتب العلمية، ط: األوىل 
غياث األمم يف التياث الظلم، إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين، حتقيق: مصطفى   -63
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   -67

 . دار الفكر ،الباقي حممد فؤاد عبد حتقيق: عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز، ترتيب: 
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 هـ. 1415الفكر، ط:

الصغري، حملمد عبد -71 القدير شرح جلامع  املعرفة، الرؤوف    فيض  دار  املناوي، ط: 
 ه.1391بريوت، الثانية، 

الفريوز آابدي، حتقيق: مكتب الرتاث يف القاموس احمليط، جملد الدين حممد يعقوب   -72
 هـ 1413الثالثة  مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط:

قواعد األحكام يف مصاحل األانم أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم   -73
 . هـ1419ط: الثانية ،الدمشقي، مؤسسة الراين، بريوت

، دار الفكر عامل الكتب،  كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت -74
 هـ. 1402

مصطفى    :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، حملمود بن عمر الزخمشري، عناية -75
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دار   -77 مفلح،  بن  بن حممد  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  املقنع، أليب  املبدع شرح 

 هـ 1418الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل
هللا    عبدجممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيق:   -78

 هـ. 1414الدرويش، دار الفكر، بريوت، ط:
اجملموع شرح املهذب، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، مكتبة اإلرشاد ومكتبة   -79

 املطيعي. 
الرمحن بن حممد بن    جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب: عبد -80

امل الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  حممد،  وابنه  املنورة  قاسم  دينة 
 هـ. 1416
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،  املسؤولية جراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند احلاجة يف الفقه والقانون -82
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 هـ. 1410سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط: الثانية
اإلمام أمحد   -84 بن حنبل، حتقيق: شعيب األرانؤوط، عادل مرشد، مؤسسة  مسند 

 ه. 1421الرسالة، ط: األوىل 
دار  -85 الفيومي،  علي  بن  بن حممد  الكبري، ألمحد  الشرح  غريب  املنري يف  املصباح 

 .الفكر
ط:   ،حبيب األعظمي  :املصنف أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق -86
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احلسبة،   معامل -88 معامل  يف  األخوة  القربة  بن  أمحد  بن  حممد  بن  مكتبة    :،ط،حملمد 

 .القاهرة،املتنيب
املعجم األوسط، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، قسم التحقيق بدار  -89

 هـ. 1415احلرمني، دار احلرمني، القاهرة، ط:
أتلي -90 ومتعلميها،  ابلعربية  للناطقني  األساسي،  العريب  من كبار    :فاملعجم  مجاعة 

 ،اللغويني العرب بتكليف من املنظمة العر بية للرتبية والثقافة والعلوم
املعجم الفقهي اللفظ املستغرب من شواهد املهذب، أليب عبدهللا حممد بن علي   -91

القلعي، حتقيق احلسن  إمساعيل حسان  :بن  اآلداب،د. خالد  مكتبة    ،القاهرة،ط: 
 . هـ1430 ،األوىل

 هـ. 1425املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق، ط:الرابعة  -92
املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح انصر بن عبد السعيد بن علي املطرزي، دار  -93
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 هـ. 1415األوىل  اخلطيب، دار الكتب العلمية، ط:
حممد    عبدالسالم  مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، بتحقيق: -95
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إمساعيل احلسيين، دار أسامة،    موسوعة األمراض التناسلية واجللدية والبولية، د. -100
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 ه.1417،الثانية ،الغرب اإلسالمي
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*** 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%8A
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_mhn_lTb.pdf
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 ة أصولية دراس في القرآن الكريم حقيقته وأدواته السؤال الجدلي 

 

 نوف بنت عبد هللا بن بجاد العـتيـبـي د.

 الشريعة   كلية –  أصول الفقهقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 7 / 11: تاريخ قبول البحث    هـ 1442 / 3 /9: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

وجوا  سؤال  فاجلدل كله:  اجلدل؛  أحد شطري  هو  اجلديل  اجلديل  بالسؤال  وللسؤال   ،
مصطلحات   من  يشاهبه  وما  السؤال  بني  الفرق  وتبيني  إيضاحها،  مت  غريه،  عن  متيزه  حقيقة 
وما   اجلدل  والتفريق كذلك بني  الطلب كاالستخبار، واالستفسار، واالستعالم، واالستفهام، 

السؤال   تيشاهبه من مصطلحات كاحلوار واملناظرة واملناقشة واملراء، واعتىن البحث بعرض أدوا
اجلديل مقرونًة ابلشواهد القرآنية املتعددة، مث بيان أقسام السؤال اجلديل وتطبيقاهتا يف القرآن  
والقسم   الدليل،  السؤال عن  الثاين:  والقسم  املذهب  السؤال عن  األول هو:  فالقسم  الكرمي؛ 

وال  االعرتاض  سبيل  على  السؤال  الرابع:  والقسم  الدليل،  وجه  عن  السؤال  يف  قالثالث:  دح 
 الدليل، والقسم اخلامس: السؤال عن اإللزام . 

ودراسة هذا املوضوع دليل على ثراء القرآن الكرمي ابلتطبيقات اجلدلية واألصولية؛ لذلك  
التأصيلية   واألصولية  اجلدلية  ابلدراسات  االهتمام  على  احلث  البحث:  توصيات  من  فإن 

 التطبيقية. 
 

 .قرآن الكرمي، أدواتل، االسؤال، اجلدل :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

Argumentative questions are one part of the two parts of 

argumentation: questions and statements. An argumentative 

question has a nature that renders it distinct from other questions. 

This nature has been explained and the difference between a 

question and similar terms imparting a request such as istikhbar 

(i.e. asking for news), istifsar (i.e. asking for an explanation of), 

isti’lam (i.e. asking about) and istifham (i.e. inquiring) has been 

indicated, along with indicating the difference between 

argumentation (jadal) and similar terms such as dialog (hiwar), 

debate (monazarah), discussion (monaqashah) and disputation 

(mira’).  The study presents the devices used for argumentative 

questions, accompanied by several Qur’anic citations. It then sets 

forth the categories of argumentative questions and their 

applications in the Holy Qur’an, with the first category being: to 

ask about the interlocutor’s doctrine, the second: to ask about the 

supporting evidence, and the third: to ask how the evidence is 

relevant, the fourth: to ask for the sake of objecting to and refuting 

the evidence, and the fifth: to ask about what makes it compelling 

to accept the argument . 

The study of this topic is evidence of the Qur’an’s richness in 

argumentative and fundamentalist applications. So, one of the 

recommendations of the research is to encourage applied 

foundational argumentative and fundamentalist studies.   
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 :ْلُمقدمةا
  املرسلني، األنبياء و ة والسالم على أشرف  والصال  ،احلمد هلل رب العاملني 
للعاملني،   رمحة  أمجعني   ،حممدنبينا  املبعوث  وصحبه  آله  تبعه  ،وعلى    م ومن 
 : وبعد، إبحسان إىل يوم الدين

قال وأفضاله عليه كثرية،  اإلنسان عظيمة،  نعم هللا على   :تعاىل  هللا   فإن 
قدرة  نحة الومن نعم هللا على اإلنسان م  ،  (1) َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ

 ِّ  ُّ َّ ٱُّٱ:  قال تعاىل  ووسائله،  التعلم  أبدوات   وتزويده ،  على التعلم

 .(3)َّجب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ جل وعال: وقال   ،(2)َّ ّٰ

وقد زّود اإلسالم املسلم ابملنهج السليم للتعلم، وأرشده إىل أدواته وطرائقه  
،  (4)َّمئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّ:تعاىل هللا  قال    وأمهها السؤال،

 .  (5)َّ رث يت ىت نت ُّٱ: وقال تعاىل

وتُ فب املصاحلُ،  ُتستجَلُب  املضارالسؤال  وابلسؤالستدفع  خزائُن    ،  تَنفت ُح 
العلوم، وتَنقط ُع أسباُب اجلهل، وعظَّم هللاُ شأن السؤال ابستخدامه بكثرة يف  

   .كتابه العظيم
مؤلفا وأدواته يف  اجلديل  ما يسمى ابلسؤال  األصول،  وقد ورد  ت علماء 

 
 . النحلمن سورة  1٨من اآلية  (1)
 . البقرةمن سورة  31من اآلية  (2)
 . العلقمن سورة  5اآلية  (3)
 . ألنبياء امن سورة  ٧من اآلية  (4)
 . لفرقانارة من سو  5٩من اآلية  (5)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 ضع عديدة يف القرآن الكرمي.كما وردت له شواهد يف موا 
عزمت   ابهلل  -لذا  وعال: مستعينًة  حبث:    -جل  يف    اجلديل السؤالعلى 

 . -دراسة أصولية-القرآن الكرمي حقيقته وأدواته 
 املوضوع وأسباب اختياره:   أمهية

 تظهر أمهية املوضوع من خالل األمور اآلتية:  

ال اجلديل يف القرآن  وع؛ حيث مل أقف على دراسة تعىَن ابلسؤ ملوض دة ا ج    -1
 الكرمي.

 .احلاجة إىل دراسات ختدم اجلانب األصويل فيما يتعلق ابلسؤال اجلديل -2
ومنها ما    هابجلدل ومسائل  ةافتقار الساحة العلمية إىل دراسات متخصص   -3

 اجلديل يف القرآن الكرمي.  يتعلق ابلسؤال
 ت األصولية.  الكرمي ابلشواهد على املوضوعا ثراء القرآنإبراز جانب  -4

 وضوع: أهدف امل
 مجع ما يتعلق ابلسؤال اجلديل يف كتب األصول واجلدل. -1
 الربط بني الدراسة النظرية يف األصول وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي. -2
 خدمة القرآن الكرمي من خالل استثمار اجلانب األصويل. -3
والشواهد    التطبيقاتصول واجلدل من خالل  ود علم األدفع دعاوى مج  -4

 القرآنية. 
 إبراز جهود األصوليني فيما يتعلق ابلسؤال اجلديل.  -5
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 الدراسات السابقة:
أقف   مل  اجلدل  مبوضوع  اهتمت  اليت  الدراسات  يف  والنظر  البحث  بعد 

مَ  موضوع  على  تناول  الكرمين  القرآن  يف  اجلديل  بيان    السؤال  حيث  من 
دلية يف القرآن الكرمي أو  سواًء أكانت الدراسات اجلته وعرض أدواته؛ و حقيق

 الدراسات اجلدلية يف بقية العلوم.  
 خطة البحث: 

 مبحثني وخامتة، وتفصيلها كما يلي:   -بعد املقدمة-يتضمن البحث 
 املبحث األول: حقيقة السؤال اجلديل، وفيه ثالثة مطالب:

 .ا وصفي  يل ابعتباره مركباً تعريف السؤال اجلداملطلب األول: 
   األلفاظ ذات الصلة. : املطلب الثاين

  تعريف السؤال اجلديل ابعتباره علماً ولقباً.املطلب الثالث: 
 املبحث الثاين: أدوات السؤال اجلديل وأقسامه، وفيه مطلبان:

 أدوات السؤال اجلديل؛ وهي: إحدى عشرة أداة. املطلب األول: 
اهلمزة األوىل:  هل،    األداة ،  األداة    األداة   ف،الثالثة: كي  األداةالثانية: 

َمْن،    األداة،  الرابعة: ما أّي،    األداةاخلامسة:  السابعة:    األداةالسادسة: 
  األداةالعاشرة: مىت،    األداةالتاسعة: أين،    األداة  ،الثامنة: كم  األداةأّّن،  

ن.  احلادية عشرة: أَّيَّ
 أقسام السؤال اجلديل.املطلب الثاين: 

األول:  لا املذهبقسم  عن  الدليل  : ينالثاالقسم  ،  السؤال  عن  ،  السؤال 
السؤال على سبيل   الرابع:القسم ، : السؤال عن وجه الدليلالثالثالقسم 
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 . : السؤال عن اإللزامامسالقسم اخل، االعرتاض والقدح يف الدليل
 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة: 

 ثبت أهم املصادر واملراجع.
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 هج البحث: نم
 :  يتاتبعت يف هذا البحث املنهج اآل

 استقراء املادة العلمية من مصادرها األصلية، وتوثيقها.-1
الشواهد  إ-2 هذه  صلة  ببيان  والعناية  عزوها،  مع  القرآنية  الشواهد  يراد 

 ابملوضوع. 
ختريج األحاديث من مصادرها األصلية، فإن كان احلديث يف الصحيحني  -3

فإأو أحدمها اكتفي  أخرجه    ينت بتخرجيه منهما، وإن مل يكن يف أحدمها 
 من املصادر األخرى، مع بيان احلكم عليه. 

وهم  -4 التفسري،  وعلم  الفقه  أصول  علم  يف  املشهورين  غري  األعالم  ترمجة 
مع   واإلثقال،  لإلطالة  تفادَّيً  مطبوعة،  شهرية  مصادر  هلم  ليس  الذين 

 معقوفتني.   االلتزام إبْتباع العَلم بسنة وفاته بني 
 آخر البحث.ثبت املصادر واملراجع ُتذكر يف  ر،املعلومات املتعلقة ابملصاد -5

وأن يتقبله   ،وأن ميتد نفعه  ،أن يبارك يف هذا البحث جل وعال:أسأل هللا  
 بقبول حسن، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 

هللا، وعلى    والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبد
 آله وصحبه أمجعني.
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 ل: حقيقة السؤال اجلديل، وفيه ثالثة مطالب:ألو املبحث ا
  :ا تعريف السؤال اجلديل ابعتباره مركباً وصفي  املطلب األول: 

 تعريف السؤال لغة:  
سؤاالً يقال   ،سأل  مصدر  السؤال: الشيء  عن  وسألته  الشيء،  سألته   :  

وسألت هللا    استعلمتهو   ستخربتهالشيء: ا  وسألته عنواجلمع أسئلة،    ،ومسألةً 
املطلوب ؤ واملس  ،طلبتها  :ةعافيال عز وجل   ،(1) ول   جي  يه ىهُّ:  قال هللا 

 .(3) تطلبون حقوقكم به :ومعناه، (2) َّمي خي حي
األصفهاين قال   ما  "  :هـ(502)  الراغب  أو  معرفة،  استدعاء  السَُّؤاُل: 

امل إىل  يؤّدي  ما  أو  مال،  واستدعاء  املعرفة،  إىل  املعرفة  يؤّدي  فاستدعاء  ال، 
الّلسان،   على  ابلكتابة،واليجوابه  له  خليفة  املال    اإلشارة،  أو   د  واستدعاء 

 . (4) "بردّ  والّلسان خليفة هلا إّما بوعد، أو جوابه على اليد،
 :اصطالحاً  السؤالتعريف 

عقيل  ابن  أبداته يف    هـ(:513)  قال  لإلخبار  الطلب  هو:  السؤال  "حد 
 .(5) "اإلفهام

 ىن اللغوي واالصطالحي:بني املعالعالقة 
 

العرب  انظر:    (1) الكبري  ، 11/31٩)سأل(  مادة  لسان  الشرح  غريب  يف  املنري    ل( و   )ساملصباح 
(1/2٩٧).   

 . من سورة النساء 1من اآلية  (2)
 .11/31٨مادة )سأل( لسان العرب انظر:  (3)
 .43٧املفردات يف غريب القرآن ص  (4)
 . 3٧وية للعسكري ص الفروق اللغوانظر:  ، 1/2٩٨عقيل اضح البن الو  (5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

الطلب عموماً  ستدعاء و أن السؤال يف اللغة حيمل معىن اال  تقدميتبني مما  
فخاص   األصوليني  عند  السؤال  أما  وحنوه؛  مال  طلب  أو  خرب  طلب  سواء 

 بطلب اخلرب فقط.
 تعريف اجلدل لغة: 

دَّة الَفْتل   وفتلته فتالً شددت فتله  إذا  جدالً  احلبل   جدلتُ يقال:  ،اجَلْدل: ش 
؛  اجليم والدال والالم أصل واحد  : جدل"  :هـ(3٩5، قال ابن فارس)(1) حمكماً 

اسرتسال   يف  الشيء  استحكام  ابب  من  اخلصومة    وهو  وامتداد  فيه،  يكون 
الكالم يقال:  (2) "ومراجعة  خاصم،  إذا  َدااًل  َوج  ُمَُاَدَلًة  وشخٌص  َجاَدَل  ؛ 

اشتدت خصومته  :َجد لٌ  ف(3)إذا  ال ،  اخل اجلدل:  يف  عليهالدد  والقدرة    صومة 
احلو  ابمقابلة  و (4) حلجةجة  علىأي  دله:  جَ ،  األرضالـ  صرعه  وهي  ؛  َجَداَلة 
 .(5) اجَلْدل: الصَّرْع ف

اللغة حيمل معىن:   والقوةو   اإلحكامفاجلدل يف  الصراع  و   الشدة والصالبة 
 .واخلصومة

 
 . 11/103 )ج د ل(  مادة لسان العرب انظر: ( 1)
  .433/ 1مادة )جدل( مقاييس اللغة  (2)
 . 1/٩3)ج د ل(  مادة  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريانظر:  (3)
واألثرانظر:  (  4) ال  ، 1/24٧  )جدل(   مادة   النهاية يف غريب احلديث    )ج د ل(   مادة عرب  لسان 

 . ٩٧5ص  )جدل(  مادة يوس احمليط للفريوزآابدالقام، 11/105
اللغة انظر:  (  5) ل(    مادة  مقاييس  د  ل1/434)ج  العرب  ،  ل(   مادة سان  د    ، 11/104  )ج 

 . ٩٧6ص  )جدل( مادة  يالقاموس احمليط للفريوزآابد
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 : تعريف اجلدل اصطالحاً 
أبو   قال   أواًل: بني  ":  هـ(45٨)  يعلى  القاضي  الكالم  تردد  هو  اجلدل: 

 .(1) "واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه  د كلإذا قص ؛اثنني 
ا على  مهو إظهار املتنازعني مقتضى نظرهت: "هـ(4٧٨)  قال اجلويين  اثنيًا:

  .(2) التدافع والتنايف ابلعبارة أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة"

طرف له  بني طرفني فهو مفاعلة؛ وكل    نالحظ أن اجلدل البد أن يكون
بينهما على سبيل  اير  رأي مغ أن يكون اجلدل  التدافع  للطرف اآلخر؛ على 
الشفوي  واملغالبة ال على سبيل التعاون والتوافق؛ وذلك يشمل اجلدل  والتنايف  
 .(3) والكتايب

اجلدل: هو الفتل للخصم عن املذهب  : "هـ(513)  قال ابن عقيل   اثلثًا:
  .(4) " فيه، وال خيلو أن يفتل عنه حبجة أو شبهةابحملاجة  

املرداوي  رابعًا: "هـ(٨٨5)  قال  لطلب    اجلدل::  قصده  عن  اخلصم  فتل 
 .(5) "صحة قوله وإبطال غريه

رد املخالف ابلكالم عن ما يقصده من نفي حكم  " معناه:  فتل اخلصم"
 ه.أو إثبات

 
 . 1/1٨4العدة يف أصول الفقه  (1)
   . ٩1الكافية يف اجلدل ص  (2)
   .1٩  ،1٨نظر: الكافية يف اجلدل ص ا (3)
 . 1/511الواضح البن عقيل ( 4)
 . ٧/36٩4 حبري شرح التحرير ( الت5)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   433

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

م إال من أجل  ن اجملادل ما تكل" معناه: أطلب صحة قوله وإبطال غريهو"
فجمع بني    ؛إبطال مذهب اخلصم  ذلك   يثبت صحة مذهبه، ويضم إىلأن  

 . (1) األمرين: أن يصحح مذهبه، وأن يبطل مذهب اخلصم

اجلدل: دفع املرء خصمه عن إفساد  ":  هـ(٨16)  اجلرجاين قال    خامسًا:
يف   اخلصومة  وهو  تصحيح كالمه،  به  يقصد  أو  شبهة،  أو  حبجة،  قوله: 

  .(2) "احلقيقة

 دل:  العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي للج
العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي حلد اجلدل    هـ(4٧٨)  اجلويين  بنّي 

 من عّدة وجوه: 
فكأن كل واحد    ؛إلحكامحيمل معىن االلغة    أن اجلدل يف  الوجه األول:

إذ كان يكشف لصاحبه صحة كالمه إبحكامه وإسقاط كالم    من اخلصمني 
 . ، مسيا متجادلني فاملخال

ألن كل واحد  من اخلصمني    ؛وذ من الفتلمأخ  أن اجلدل   الوجه الثاين:
  يفتل صاحبه عما يعتقده إىل ما هو صائر إليه.

فكأن اخلصمني يتصارعان    ؛عْر الصَ   أن اجلدل حيمل معىن  الوجه الثالث:
 .(3)عليه وكل واحد  منهما يقصد إسقاط كالم صاحبه بغلبته وقوته 

ابن قولك:  ":  هـ(656)  اجلوزي   قال  من  أجدله  بلحلا  جدلتُ اجلدل  ؛ 

 
 .4/35٩شرح الكوكب املنري انظر:  (1)
 . ٧4( التعريفات ص: 2)
 .  1٩الكافية يف اجلدل ص  انظر: (3)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

فتالً ؛  جدالً  فتله  أن يكون  ،  حمكماً   إذا  وله هبذا االشتقاق معنيان: أحدمها: 
سبباً  النظر  حمافل  يف  إَّيه  بتوجيه    استعمالك  موافقتك  إىل  خصمك  لفتل 

شبهته وإبطال  حمكماً ،  أدلتك  لكونه  بذلك  مسي  يكون  أن  لألدلة    الثاين: 
   .(1) وبة"سئلة واألج واأل

 
 . 100 صطالح يف اجلدل واملناظرة ص كتاب اإليضاح لقوانني اإل  (1)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 ات ذات الصلة.حصطلاملاملطلب الثاين: 
  :املصطلحات ذات الصلة ابلسؤالأواًل: 

مع   املصطلحات  بعض  ف  السؤالتشرتك  الطلب؛  طلب يف  االستخبار: 
والبيان  ،اخلرب التوضيح  طلب  العلم، ،  واالستفسار:  طلب    واالستعالم: 

 .(1) : طلب الفهم االستفهامو 
 االستخبار:ؤال و الفرق بني الس -1

أن االستخبار  :  بني السؤال واالستخبارق  فر ال":  هـ(3٩5)  قال العسكري 
األمر والنهي وهو أن  وطلب    ،والسؤال يكون طلب اخلرب  ،طلب اخلرب فقط

من    االستخبار أخصّ ؛ ف(2)"ل السائل غريه أن أيمره ابلشي أو ينهاه عنهأيس
 .( 3) باراً وليس كل سؤال استخ ل استخبار سؤال،فك  السؤال،

 : الفرق بني السؤال واالستفسار -2
  طلب بيان معىن اللَّفظ هو:    االستفسار؛ ألن  االستفسارمن    سؤال أعمُّ ال

اللفظ  إذا كان  ُممالً غريباً   وشرحه  أو  ف(4) ،  بطلب  ،  خاص  االستفسار 
أهبم؛  التوضيح االستفسارفكل    ملا  عنه  صح  االستبهام  فيه  ثبت  أما  ما  ؛ 
 .(5) غريه و  توضيحلاطلب  فيشمل السؤال  

 
 . 62٧امع شرح مجع اجلوامع ص الغيث اهل ،1/2٩٨ اضح البن عقيل الو  انظر: (1)
 . 3٧اللغوية للعسكري ص الفروق  (2)
 . ٨3الكليات ص  ،5/466تفسري الراغب األصفهاين انظر:  (3)
للزركشي    انظر:  (4) احمليط  التحرير  ،٧/3٩٧البحر  شرح  الفحول   ،354٧/ ٧التحبري    إرشاد 

 . 2/15٨ للشوكاين
لآلمدي  اإلحكام    انظر:  (5) األحكام  أصول  األصول  هن  ،4/6٩يف  دراية  يف  الوصول  اية 
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 : ستعالمالفرق بني السؤال واال  -3
 .(1)إدراك الشيء على حقيقته أي: طلب لعلماطلب  : االستعالم

اخلرب   طلب  هو  الصدق  أيوالسؤال  حيتمل  ما  طلب  الكذب    وأ: 
 .(2) لذاته

؛  السؤالمن    أعمُّ   االستعالم : أن  السؤال واالستعالم  وميكن أن يفرق بني 
طل   االستعالم ألن   وطلبب  يشمل  فال    السؤال خبالف    التصديق  التصور 

 التصديق فقط.  طلب إالتناول ي
التصورو  األحكام معناه:    طلب  احلقائق ُمردة عن  إدراك  وهذا    (3) طلب 

 .(4) لذوات املفردة خاص اب
معناه:و  التصديق  إىل    طلب  بعضها  املفردات  هذه  نسبة  إدراك  طلب 

   .(6) ربيةوهذا خاص ابملركبات اخل، (5) بعض، نفًيا وإثباتً 

 
 . 4/5٧وسوعة الفقهية الكويتية امل ،35٧2/٨

ُمموع فتاوى ورسائل    ،1/2٩٨الواضح البن عقيل    ،5٨0املفردات يف غريب القرآن صانظر:    (1)
 .  4/26٨ العثيمني

الفقه ص    انظر:  (2) األدلة يف أصول  احمليط    ،1/16٩الفقه  يف أصول    العدة   ،205تقومي  البحر 
 . 6/٧4كشي للزر 

الروضة    (3) الوصول  انظر:  و   1٧1/ 1شرح خمتصر  املنري  ،  22ص    لألنصاري غاية  الكوكب  شرح 
1/5٨. 

 .1/56انظر: روضة الناظر وجنة املناظر  (4)
املناظر    (5) وجنة  الناظر  الوصول    وانظر:،  1/56روضة  الكوكب    ، 22ص    لألنصاريغاية  شرح 

 . 1/5٨ملنري ا
 .6/520بن تيمية  انظر: الفتاوى الكربى ال (6)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   43٧

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

  السؤال التصديق دون التصور فيف    :أي  ،يةوالسؤال يكون يف اجلملة اخلرب 
 .طلب اخلربهو: 

يستحيل  أما التصور ف  ،واجلمل اخلربية هي اليت حتتمل التصديق والتكذيب
وأقل    ،إىل خرب  إذ ال يتطرق التصديق والتكذيب إال  ؛التصديق والتكذيب فيه
 . (1) انما يرتكب منه اخلرب مفرد
أن   يتبني  فال    السؤال  أما  التصديقو   التصوريشمل    االستعالم وبذلك 

 يشمل إال التصديق. 
 : الفرق بني السؤال واالستفهام -4

املخاطب،  ":  هـ(٨16)  اجلرجاين قال   ما يف ضمري  استعالم  االستفهام: 
الصورة   تلك  فإن كانت  الذهن،  الشيء يف  وقيل: هو طلب حصول صورة 

الشيئني، بني  نسبة  وإال  وقوع  التصديق،  هو  فحصوهلا  وقوعها،  ال  فهو    أو 
خبالف   ،االستفهام ال يكون إال ملا جيهله املستفهم أو يشك فيه، ف(2) "التصور

ال يعلم  يسأل عما  أو قد  مثاًل    االختبار  لغرض يسأل عما يعلم  فقد  السائل  
 .(3) فرييد املعرفة 

تعريفهاستعالم    االستفهامو  من  واضح  هو  يع  ؛كما  من    عمَّ أ  دُّ لذلك 
ألنالسؤال على  ستعالم  اال  ؛  فال    يق التصدو   التصوريدخل  السؤال  خبالف 

 يدخل إال على التصديقات.

 
 . 1/56ملناظر روضة الناظر وجنة ا (1)
 . 1٨التعريفات ص  (2)
 .  3٧الفروق اللغوية للعسكري ص انظر:  (3)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 الطلب:الفرق بني السؤال و  -5
العسكري ال  ":  هـ(3٩5)  قال  السؤال  أن  والسؤال  الطلب  بني  الفرق 

السعي وغريه  ،يكون إال كالماً    والسؤال يستدعي جواابً ،  (1) "ويكون الطلب 
يس كل  سؤال طلب، ول  لفكيفتقر،    يفتقر إىل جواب، وقد ال ب: قد  والطل 

 . (2) طلب سؤاالً 
الطلب عام حيث يقال فيما تسأله  ":  هـ(10٩4)  أبو البقاء الكفويقال  

نفسك من  تطلبه  وفيما  غريك  من  ،  من  تطلبه  فيما  إال  يقال  ال  والسؤال 
 .(3)"غريك

 .جلدلاثنيًا: املصطلحات ذات الصلة اب
  :واحلوار اجلدل الفرق بني -1

الكالم":  احلوار في  تراجع  والرد"  هوالتجاوب  قال  (4) ابملخاطبة    الطربي ، 
حياوره:  ؛  (5) ﴾  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ ڤ﴿   جل وعال:يف تفسري قول هللا    هـ(310)

ويكلمه  أي وقال  (6) خياطبه  حياوره"  (:هـ510)  البغوي ؛  خياطبه   :وهو 

 
 .2٨٩الفروق اللغوية للعسكري ص  (1)
 .2٨٧ص  معجم الفروق اللغوية ،5/466تفسري الراغب األصفهاين  انظر: (2)
حاشية السيوطي على تفسري  ،  5/466هاين  تفسري الراغب األصف  وانظر:  ،5٨1لكليات ص  ا  (3)

  . 3/311بيضاوي ال
 . 20ص  احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة  (4)
   .من سورة الكهف 3٧من اآلية  (5)
 . 1٨/23جامع البيان عن أتويل آي القرآن انظر:  (6)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 .(1)"وجياوبه
واجلدل" احلوار  بني  أهنمالفرق  يلتق:  مراجعة  ا  أو  يان يف كوهنما حديثاً 

فيه لدد يف اخلصومة، وشدة يف  كالم بني طرفني لل أن اجلدال  ، ويفرتقان يف 
 الكالم، مع التمسك ابلرأي والتعصب له. 

خصومة   وجود  دون  الطرفني  بني  الكالم  مراجعة  ُمرد  فهو  احلوار  وأما 
وه؛ فاحلوار أعم من  ابلضرورة، بل الغالب عليه اهلدوء والبعد عن التعصب وحن

 .(2) اجلدل من هذا الوجه 
 :ني اجلدل واملناظرةالفرق ب -2

إظهارًا  ":  املناظرة الشيئني  بني  النسبة  يف  اجلانبني  من  ابلبصرية  النظر 
 .(3) "للصواب

يقـصد كـل واحـد مـنهما    ،هي: احملاورة بني شخصني حـول موضـوع"  أو
  مـع رغبتـه الـصادقة يف ظهـور  ،هوإبطـال وجهـة نظـر صـاحب،  إثبات وجهة نظره

 . (4)"هظهور  ىدف به لاالعرتااحلـق و 
العجـم   الدكتور قال   "(ـه1420)  رفيـق  واجلـدال:  املنـاظرة  بـني  فـرق   ،ال 

والفروع ابألصول  العلماء  عرف  يف  واجلدل  اجلدل    ،واجملادلة  بني  وإنّ فرق 

 
 .5/1٧1 ن معامل التنزيل يف تفسري القرآ (1)
   .26ص  ء الكتاب والسنة احلوار آدابه وضوابطه يف ضو  (2)
 . 232 التعريفات ص (3)
اإلسالم  (4) يف  واملناظرة  احلديث  احلوار  العصر  الكويتية  انظر:  و   34ص    يف  الفقهية  املوسوعة 

15/126. 
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

مشتق من غري ما اشتق  وذلك أن اجلدل يف اللغةّ    :طريقة اللغة واملناظرة عـلى
 .(1) "نظرمنه ال
أ  ذهب و  فرق  إىل   ( هـ13٩4)  بو زهرةالشيخ حممد  اجلدل    اً أن هناك  بني 

واجلـدل  املنـاظرة  عبـارات  األلـسنة  على  "تدور  قوله:    وأحياانً ...    واملناظرة يف 
األخر  موضع  يف  إحداها  اختالفاً   أن  واحلق  ،ىتطلق    يف   واضحاً   بينها 

الـصواب يف  يكون الغر   فاملناظرة:  االصطالح؛ املوضـوع  ض منها الوصول إىل 
اختلفـت  الـذ فيـهي  املتناقـشني  الغـرض  ،أنظـار  يكـون  إلـزام   واجلـدل:    منـه 

 .(2) "والتغلـب عليـه يف مقـام االستدالل  ،اخلـصم
يظهر اعتباري    والذي  الفرق  واملناظرةأن  اجلدل  يرجع  ؛بني  إىل    حيث 

يف زمن دون آخر، فقد ساد يف عصر من    هتاوشهر   بعض املصطلحاتظهور  
استعمال  ، فة يف كل حبث بني اثنني يف مسألة علميةور مصطلح املناظر العص 

  املناظرة هنايـةقط، ف  يـستعمله   بـدليل أن القـرآن مل  متـأخراً   جاء  مصطلح املناظرة 
إليه توصـل  العلماء  مـا  يد  على  التطوير  طريق  عن  إقرار  ،اجلدال   ، املصطلح  يف 

خم  وتعيني   ، القواعد عيد  وتق أ و ،  صوصةالضوابط ضمن حدود  املنـاظرة ن  اخلالصة 
 .(3)املناظرة هي اجلدال ابليت هي أحسنف  ؛ واجملادلـة مبعنـى واحـد 

اجلدل هو:  ":  هـ(130٧)  قال حممد صديق إن علم  يقال:  أن  يبعد  ال 

 
 . 2/156٨ عند املسلمني مـصطلحات أصـول الفقـه  موسـوعة  (1)
 . 5 تريخ اجلدل ص (2)
اوار  احل انظر:    (3) والسنة  الكرمي  القرآن  ص  يف  اإلسالو   احلوار  ،3لنبوية  يف  العصر    م املناظرة  يف 

 . 3٨ ، 3٧ص  احلديث
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 . (1) "واحدل منهما آألن امل ؛علم املناظرة
 : ةالفرق بني اجلدل واملناقش -3

 املناقشة:
فارس ابن  وا:  نقش":  هـ(3٩5)  قال  والقاف  أصل صحيح  النون  لشني 

ومنه املناقشة:  ...    يدل على استخراج شيء واستيعابه حىت ال يرتك منه شيء
 . (2) "االستقصاء يف احلساب حىت ال يرتك منه شيء

وانتقش    ...  وأصل املناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه"
:  حتمل معىناملناقشة  ؛ ف(3)"اً يدع منه شيئ  ه وتنقشه: أخذه فلم منه مجيع حق

الشَّْيء والتفتيش  اء يفستقصاال واملطالبة    الفحص احملاسبة و   يف   اْلَكْشف َعن 
 . (4)ُمساحمة ف يهـ ابجلليل واحلقري وترك ال

" الوجوه  يقال:  من كّل  وحبثها  وفحصها  درسها  املسألة:  انقش  -انقش 
مواضيَع علميّ  مهمَّة املؤمتُر  علنً   -ة  املشكلَة  املناقشة موضوع حت  -ا انقش    -ت 

املراد هبا هنا ال خترج عن املعىن اللغوي؛    واملناقشة؛  (5) معه قضّية هامَّة" انقش  
 على وجه االستقصاء واالستيفاء.   ما عند اآلخر  املناق ش يستخرج حيث

واملناقشةيفر التوميكن   اجلدل  بني  طرف  أب:  ق  من  تتحقق  املناقشة  ن 
 

 . 355أجبد العلوم ص  (1)
 .5/4٧0  ( نقشمادة ) معجم مقاييس اللغة (2)
 .6/35٨ (نقشمادة )لسان العرب  (3)
اللغة  انظر:(  4) شرح  ،2/٨٧6  )شقم(مادة    مجهرة  القاري  الب  عمدة    ، 23/113خاري  صحيح 

 .3/226٨ة املعاصرة معجم اللغة العربي
 .3/226٨بية املعاصرة ( معجم اللغة العر 5)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

بني وا التبادل  سبيل  على  وليس  ألنحد  طرفني؛  ء  استقصا  هي  املناقشة    
استيفاؤه   ولكن  طرفني،  بني  يكون  العادة  يف  واحلساب  واستيفاؤه،  احلساب 

يستقصي حُمصًيا ومستوعًبا كل    يكون لصاحل أحد الطرفني دون اآلخر، حبيث
اآلخر على  له  ف ما  اجلدل  خبالف  مثاًل،  العلمية  املناقشات  ذلك  ومن  ال  ؛ 

 يتحقق إال بوجود طرفني. 
 راء:اجلدل واملالفرق بني  -4

طعن يف كالم الغري إلظهار خلل فيه، من غري أن يرتبط به غرض    :راءملا"
 .(1) سوى حتقري الغري" 

، والباعث  (3)للشخص لبيان غلطه وإفحامه  (2) : هو كثرة املالحاة املراءأو"
   .(4) "على ذلك الرتفع
فيه   طعن يف كالم الغري إبظهار خلل  املراء"  : قاً مفرّ   هـ(505)  قال الغزايل 
  اجلدالو،  وإظهار مزية الكياسة  ط به غرض سوى حتقري الغريمن غري أن يرتب

 .(5) "عبارة عن أمر يتعلق إبظهار املذاهب وتقريرها
حال؛  ف على كل  ومذموم  عنه  منهي  بعد  فهو  املراء  احلق  يف  خماصمة 

إظهار احلق وبيان احلجة دون    هيقصد مناجلدل  ف ؛ليس كذلك  اجلدل و ظهوره  
 

 .3/1416( أصول الفقه البن مفلح 1)
   .15/242  مادة ) حلا ( لسان العرب انظر:  .املنازعة واملخاصمةو  اللوم  : واملالحاة( 2)
  انظر:   .سه وصوتهفَ قطع نَـ ، وانق جواابً إذا مل يط:  فحم : هو اإلسكات يف اخلصومة، من  فحاماإل  (3)

 . 12/44٩(فحم مادة )لسان العرب 
 .166( خمتصر منهاج القاصدين ص 4)
 . 3/11٨( إحياء علوم الدين 5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 .  لنيل منهاخلصم أو حتقريه وا  تعمد إحراج
 .(1) خبالف اجلدل فإنه يكون ابتداًء واعرتاضاً املراء ال يكون إال اعرتاضاً  و 

 
اللغوية   انظر:(  1) الفروق  الدين ،  15٩ص   معجم  علوم  الفائق يف غريب    ،11٩،  3/11٨  إحياء 

   .3٧1األذكار للنووي ص ،2/232 احلديث
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

  تعريف السؤال اجلديل ابعتباره علماً ولقبًا.املطلب الثالث: 
إىل اإلشارة  اجلدل  جتدر  شطري  أحد  هو  اجلديل  السؤال  لشطر  اف؛  أن 

والشطر   األسئلة،  هو:  للجدل  األ األول  هو:  للجدل  فالثاين  اجلدل  جوبة؛ 
وجواب األول،  سؤال  ابلطرف  يتعلق  ما  يبني  البحث  وهذا  أبو  ؛  قال 

   .(1) "سؤال وجواب اجلدل كله:: "هـ(45٨)يعلى
  .(2) "سؤال وجواب... ينقسم إىل  اجلدل: "هـ(٧٨4) اجلويين  قالو 

ما    ة االستفهام أوإلخبار أبدا ا طلب     أبنه:وميكن تعريف السؤال اجلديل
 وجه املدافعة.   ا على يقوم مقامه

 شرح التعريف:
 . (3) كل ُميب خمربأي طلب اجلواب؛ ف :إلخباراطلب 

 ؛اإلخبار :واجلواب هو ،االستخبار: هو السؤال: "هـ(45٨)قال أبو يعلى
ن مذهبه ول فقال: ما تقول يف كذا؟ فإنه مستخرب عؤ فإذا سأل السائل املس

 . (4) "خمرب عنهفيما سأله عنه، وإذا أجابه فهو 
االستفهام:  أبدا ومهاة  حرفان  أمساء  ،  وهل  ،اهلمزة:  لالستفهام  وتسعة 

وأَّينوهي ومىت،  وأين،  وكم،  وأّّن،  وأّي،  وَمْن،  وما،  فالسؤال  (5): كيف،  ؛ 

 
 . 1/551واملتفقه للخطيب البغدادي   الفقيهوانظر:  ، 1/1٨4صول الفقه لعدة يف أا (1)
 . 45لكافية يف اجلدل صا (2)
 . 302 ،1/300الواضح البن عقيل انظر:  (3)
 . 1/1٨4العدة يف أصول الفقه  (4)
 . 26٧ ،266/ ٨ اجلدول يف إعراب القرآن انظر:  (5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

  .من جهة الصيغة واملعىن سؤالٌ هبذه األدوات 
ما يقوم مقامها  األمر  ،(1) شارة: مثل اإلأو  فعل  ىن  الذي حيمل مع  ( 2) أو 

 . (3) طلبالسؤال وال
دليالً على صحة    -عليه السالم -  مثاله: سؤال وطلب فرعون من موسى

 مي خي حي جي ُّٱ:  الوارد يف قول هللا تعاىل  ٱَّٱيي ُّٱرسالته بفعل األمر 
واملعىن سؤال    ، ؛ فاللفظ لفظ أمر(4)َّٱٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

 وطلب.
  -الم عليه الس-  صاحل  ب قوم مثود من نيب هللاومثاله أيضاً: سؤال وطل 

األمرعلى صح  دليالً  بفعل  رسالته  واملعىن سؤال    َّٱيي ُّٱة  أمر  لفظ  فاللفظ 
 وطلب.

تعاىل هللا   جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخٱُّ:  وقال 

 . (5)َّحض
عقيل ابن  يف ":  هـ(513)  قال  مذهبك  ما  للمسؤول:  السائل  قال  إذا 

النب العامل؟ أو ما مذهبك يف شرب  من جهة الصيغة    يذ؟ فهذا سؤالٌ حدث 
 

بصرية  هي عبارة عن رموز حركية    :شارةلغة اإل؛ و أي استخدام لغة اإلشارة للسؤال عن أمر ما  (1)
ب تعتمد  معني  ونظام  برتتيب  عن  تستعمل  التعبري  يف  اليدين  استخدام  على  أساسي  شكل 

 . 205اإلعاقة، أنواعها وطرق التغلب عليها ص . األفكار
 .2/1٧احملصول للرازي  . طلب الفعل ابلقول على سبيل االستعالء :األمر (2)
 .43٧آن ص املفردات يف غريب القر  ،1/300ل البن عقي الواضح انظر:  (3)
 . فاألعرا من سورة 106اآلية  (4)
 . من سورة الشعراء154اآلية  (5)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 . واملعىن
مذهبك يف حدث العامل، أو يف شرب النبيذ، فهذا    فإن قال: أخربين عن

استخباراً  حيث كان  من  السؤال  معىن  معناه  لفظ  وإن كان  لفظه  لكن   ،
 .(1) "االستدعاء واألمر

املدافعة:  وجه  اخلالف   على  لوجود  عقيل؛  وذلك  ابن   هـ(: 513)  قال 
سؤال  و " ي  ل  جد  كل  ال  ألنه  املذهب؛  يف  على خالف  مع  فإنه  جدل  صح 

 .(2) يف املذهب"املوافقة 

 
 .1/300الواضح البن عقيل انظر:  (1)
 . 4/3٧4شرح الكوكب املنري  ، 1/30٩الواضح البن عقيل ( 2)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 املبحث الثاين: أدوات السؤال اجلديل وأقسامه، وفيه مطلبان:
 املطلب األول: أدوات السؤال اجلديل، وهي: إحدى عشرة أداة.

 :األداة األوىل: اهلمزة
 .(1) وهي أصل أدوات االستفهاماهلمزة حرف استفهام، 

 .(2) "االستفهاماأللف أمُّ حروف ": هـ(311) الزجاج قال 
كأداة من أدوات السؤال اجلديل يف مواضع  ٱحرف االستفهام اهلمزة  وورد

 كثرية يف القرآن الكرمي منها: 
   .(3) َّهب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱٱتعاىل:قول هللا  -

يف سؤال منكري البعث    َّريُّٱٱيف هذه اآلية ورد حرف االستفهام اهلمزة
 .(4) املشركني  من
َّ مص خص حص مس خس ٱُّٱ تعاىل:وقول هللا  -

(5). 
اهلمزة   ورد  االستفهام  حرف  اآلية  هذه  قبل    َّٱمئ  ُّٱٱيف    ني املكذبمن 

 .(6) ن للبعث ياملنكر 

 
 . 1٩عاريب ص ن كتب األمغين اللبيب ع ،31اجلىن الداين يف حروف املعاين ص:  انظر: (1)
 .1/1٨1إعرابه للزجاج معاين القرآن و  (2)
 . ورة اإلسراءمن س 4٩اآلية  (3)
تفسري    ،10/2٧3اجلامع ألحكام القرآن    ،1٧/463جامع البيان عن أتويل آي القرآن    انظر:  (4)

 . 5/123 القرآن العظيم 
 . النازعات من سورة 10اآلية  (5)
وحقائق  انظر:  (6) التنزيل  التنزيل    ،3/5٩6التأويل  مدارك  لعلوم  القرآن    ،2/44٩التسهيل  تفسري 

 . ٨/313، 5/٨4 العظيم 
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ  جل وعال:وقول هللا    -

َّ زي ري ٰى ين ىن
(1). 

اهلمزة االستفهام  حرف  منكري    َّٱزي ري  ُّٱٱٱورد  سؤال  يف 
 . (2) البعث

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱ  جل وعال:  ول هللاوق  -

َّ خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي
(3). 

اهلمزة  االستفهام  اآلية حرف  احتجاج  يف سؤال    َّ  من ُّٱٱٱجاء يف هذه 
 .(4) نكري البعثلزام مإو 
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱتعاىل: وقول هللا    -

 .(5)َّٱىك مك لك اك يق ىق يف ىف
  ملنكري   لزاميف سؤال اإل   َّ  من ٱٱُّٱاهلمزة ورد يف هذه اآلية حرف االستفهام  

 .(6) بعد املوت  احلياة

 
 .املؤمنونمن سورة  ٨2 ،٨1اآليتان  (1)
 .٩/60٨٩بلوغ النهاية  إىلاهلداية انظر:  (2)
 . األحقافمن سورة  33اآلية  (3)
القرآن  انظر:    (4) آي  أتويل  عن  البيان  تفس  ، 22/142جامع  يف  الوجيز  الكتاباحملرر  العزيز    ري 

 .16/21٨ لقرآناجلامع ألحكام ا ،5/106
 . اءاإلسر من سورة  ٩٩اآلية  (5)
 .10/334اجلامع ألحكام القرآن  ،6/42٩٨بلوغ النهاية  إىلاهلداية انظر:  (6)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 حص  مس خس حس جس مخ جخ  مح جح  ُّٱٱتعاىل:وقول هللا    - 

َّ مض خض حض جض خصمص
(1). 

اهلمزة االستفهام  حرف  اآلية  هذه  يف  اإلٱَّٱجح ُّٱٱورد  سؤال    لزام يف 
 .(2) ملنكري البعث

 األداة الثانية: هل.
االستفه  وهياستفهام،    حرفهل   يف  إال  تقع  سيبويهال  قال   ام؛ 

، وتنفرد اهلمزة عن هل يف أهنا  (3) م" ال يف االستفها: "هل ال تقع إ هـ(1٨0)
 .(5) ، ودخوهلا على النفي(4) تستعمل لطلب التصور

االستفهام   حرف  يف    َّٱملُّوورد  مواضع كثرية  يف  اجلديل  السؤال  يف 
 القرآن الكرمي منها:  

 خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱجل وعال:قول هللا    -

َّ ىه مه ينجه ىن من
(6 ). 

للمشركني: هل   لزام يف سؤال اإلٱَّٱملُّحرف االستفهام  يف هذه اآلية ورد

 
 . يس من سورة ٨1اآلية  (1)
القرآن  انظر:  (2) آي  أتويل  عن  البيان  القرآ  ، 20/556جامع  تفسري  يف  التنزيل    ، 4/24  نمعامل 

 15/60 جلامع ألحكام القرآنا
 . 3/1٨٩الكتاب  (3)
ص:    للجرجاين   التعريفات  ."هية من غري أن حيكم عليها بنفي أو إثباتالتصور: هو إدراك املا"  (4)

5٩. 
 . 341اجلىن الداين يف حروف املعاين ص  انظر: (5)
 . من سورة يونس 34اآلية  (6)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 تدعون أن آهلتكم تبدأ اخللق مث تعيده؟ 
ويف ذلك    ،فإهنم ال يقدرون على دعوى ذلك هلا":  هـ(310)  الطربي قال  

  احلجة القاطعة والداللة الواضحة على أهنم يف دعواهم أهنا أرابب، وهي هلل يف 
 .(1)"العبادة شركاء، كاذبون مفرتون

هللا    -  حف  جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  ُّٱٱٱتعاىل:قول 

َّ خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف
(2). 

 للمشركني:   لزاميف سؤال اإلٱَّٱملُّ  جاء يف هذه اآلية حرف االستفهام

آهلتكم أن  تدعون  فهذا سؤال    هل  متيت وحتيي؟  أو  ترزق  أو  هلم    إلزامختلق 
 .(3) لى دعوى ذلك ال يقدرون عألهنم  

هل من شركائكم من   تفهام:قال على جهة االس":  هـ(6٧1)القرطيبقال  
 .(4)؟"يفعل من ذلكم من شيء

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱتعاىل: قول هللا    -

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .(5)َّىت

 
القرآن    (1) البيان عن أتويل آي  القر ر:  انظ، و 15/٨5جامع  التنزيل يف تفسري    ، 2/41٩آن  معامل 

 .  1٧/24٨مفاتيح الغيب  
 . الروممن سورة  40ة اآلي (2)
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان    ، 20/10٧جامع البيان عن أتويل آي القرآن  انظر:    (3)

 . 643ص 
 . 14/40 اجلامع ألحكام القرآن  (4)
 . ممن سورة األنعا 14٨اآلية  (5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

للمشركني: هل   لزام يف سؤال اإلٱَّٱملُّيف هذه اآلية ورد حرف االستفهام 
أن  تدع وأواثنكآهلتون  ضاالً ت  م كم  ال  ضاللتهن  م   رشد  قصد  أو  سبيل إىل  ؟ 

جائراً ت املستقيم؟   سدد  الطريق  واضح  إىل  اهلدى  أن    عن  يقدرون  ال  فإهنم 
 .  أو هتدي جائراً  يدعوا أن آهلتهم وأواثهنم ترشد ضاالً 

وذلك أهنم إن ادعوا ذلك هلا أكذبتهم املشاهدة، وأابن عجزها عن ذلك  
 .(1) هلم   إلزام؛ فهذا سؤال ملعاينةاالختبار اب

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱجل وعال:قول هللا    -

 نئ زئمئ رئ ّٰ ٌٍَُِّّّّّ ٰرٰى ٰذ يي  ميىي

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ

   .(2)َّرث
يف طلب الدليل على دعوى  ٱَّٱملُّ  جاء يف هذه اآلية حرف االستفهام

ُمستندؤ املشركني: أن شركهم ابهلل هم وآاب ما أحل هللا  القضاء  ه  هم وحترميهم 
 .(3) والقدر

 
   . 15/٨٧قرآن جامع البيان عن أتويل آي الظر: ان (1)
 . من سورة يونس 35اآلية  (2)
  تيسري الكرمي   ، 3/35٧تفسري القرآن العظيم ،  12/211عن أتويل آي القرآن  جامع البيان   انظر:   (3)

   .2٧٨ الرمحن يف تفسري كالم املنان ص
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

ٱة: َمْن. األداة الثالث

ٱ.(1) )َمْن( عن العاقل  استفهام، ويُستفهم بـاسم  َمنْ 

يف السؤال اجلديل يف مواضع كثرية يف القرآن  ٱَّمبُّوورد اسم االستفهام  
 الكرمي منها:  

هللا    - وعال:قول   مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱجل 

َّ مح جح حجمج مث هت
(2).  

االست اسم  اآلية  للمشرك  َّٱمب  ُّفهام  جاء يف هذه  اإللزام  ٱني: يف سؤال 
فإقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم   َّٱهت مت خت حت جت هب مبُّ

 .(3) عقاًل إقرارهم بتوحيد األلوهية 
 حك  جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغُّٱجل وعال:قول هللا    -

َّحن جن مم خم جمحم هل مل حلخل جل مك لك خك
(4).  

االستفهام   اسم  اآلية  للمشركني:   َّٱمب  ُّجاء يف هذه  اإللزام  ٱيف سؤال 

 . َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ
يقرر    اً كثري ":  هـ(٧٧4)ريكث   ابن قال   ابالعرتاف    تعاىل:ما  اإلهلية  مقام 

 
 . 1/413النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية انظر:  (1)
 . العنكبوتمن سورة  61اآلية  (2)
  ، 3/425  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد   ،1٨/43٨جامع البيان عن أتويل آي القرآن    انظر:   (3)

 . 6/2٩4 تفسري القرآن العظيم
 مج  حج مث  هت مت ُّٱٱىل:، ونظري هذه اآلية: قول هللا تعاالعنكبوتمن سورة    63اآلية    (4)

 مي ُّٱ  :تعاىل  قوله هللا، و 25لقمان:    َّ جض مص خص حص مسخس  حس جس مخجخ  مح جح

 .3٨زمر: ال َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 .(1) "بتوحيد الربوبية
ا اآلية  هـ( 46٨)  لواحدي وقال  تفسري  إقرارهم":  يف  ألن    ؛امحد هللا على 

التوحيد  يلزمهمذلك   عليهم  ويوجب  وقال  (2) "احلجة،  : هـ(510)  البغوي؛ 
  .(3) "احلجة عليهم ولزوم  على إقرارهم قل احلمد هلل"
  .(4)َّٱىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّٱٱ:تعاىلقول هللا  -

 يبُّٱٱيف سؤال اإللزام للمشركني   َّٱمب  ُّجاء يف هذه اآلية اسم االستفهام  

 ؟ َّمت زت رت
الدكتور   األستاذ  اآلية  ه(1404)   حممد عضيمةقال  تفسري  وهذا  ":  يف 

فإذا   قولك،  أهذا  لصاحبه:  املناظر  يقول  قويلكما  هذا  هذا    ،قال:  قال: 
إقراره تقريًرا  قولك فيح له  ،منه  اقاً ثه عليه واستيل كي  على    فيلزمك   :مث يقول 

 . (5) "هذا القول كيت وكيت
 ىن  نن من  زن رن اممم يل ىل مل يك  ُّٱٱتعاىل:قول هللا    -

َّين
ٱ.(6)

يف سؤال من خاصم وجادل يف    َّٱمب  ُّيف هذه اآلية ورد اسم االستفهام  

 
 . 2٩4/ 6 تفسري القرآن العظيم  (1)
 .425/ 3 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  (2)
 .13/361 جلامع ألحكام القرآن وانظر:  ،3/56٧ معامل التنزيل يف تفسري القرآن  (3)
 . من سورة الرعد 16اآلية  (4)
معامل    ، 3/12  يد الوسيط يف تفسري القرآن اجمل  نظر:، وا3/2٨1دراسات ألسلوب القرآن الكرمي    (5)

 . 4/30٧التنزيل يف تفسري القرآن
 . يسمن سورة  ٧٨اآلية  (6)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 .  (1) البعث بعد املوت
َّ خيمي حي جي يه ىه جهمه ين ىنٱُّٱتعاىل:قول هللا  -

(2).  

يف االستفهام    جاء  اسم  اآلية  من    َّٱمب  ُّهذه  سؤال  يؤمنون  يف  ال 
  أو حديداً   حجارةً بعد املوت؟ حىت لو كانوا    عادهتمإ: من القادر على  ابآلخرة

خلقاً   امتناعاً   أشدّ   ومها أو  والرفات  العظام  شديد  من  يف  آخر  يعظم  اً 
 .(3) صدورهم

 : ما.  الرابعةاألداة 
استفهام  (ما) ويُستفهم  اسم  العاقل من حيوان ونبات  )ما(    بـ ،  عن غري 
 .(4) ومجاد

 ويدخل )ذا( على )ما( فيأيت بعدها يف صورتني: 
 الصورة األوىل: اسم إشارة، حنو: ما ذا الكتاب؟ أي: ما هذا الكتاب؟ 

 .(5) والثانية: اسم موصول، حنو: ماذا أتى بك؟ أي: ما الذي أتى بك؟ 
االستفهام اسم  مو السيف  )ما(    وورد  اجلديل يف  القرآن  ؤال  اضع كثرية يف 

 الكرمي منها:  

 
القرآن  انظر:   (1) البيان عن أتويل آي  اجمليد،1٧/16٧جامع  القرآن  تفسري  احملرر ،3/520الوسيط يف 

 .4/464الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 . اءاإلسر ورة من س 51من اآلية  (2)
تفسري    ،6/4221النهاية  بلوغ    إىلاهلداية    ،1٧/465ويل آي القرآن  جامع البيان عن أتانظر:    (3)

 . 5/٨5 القرآن العظيم 
 . 1/14٧شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،2/2٩6 املقتضب، 2/416 الكتاب لسيبويه (4)
  .1/152ابن مالك  شرح ابن عقيل على ألفية   ، 2/416 الكتاب لسيبويهانظر:  (5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

َّ مم ام يل ىل مل يكُّٱ  جل وعال:قول هللا    -
ويف موضع آخر    ،(1)

هللا   قول  يف  )ما(  على  )ذا(   يب ىب نب مب زب ٱُّٱٱتعاىل:دخلت 

َّ رت
(2). 

االستفهام  اسم  اآليتني  هاتني  يف  إبراهيم  َّٱام  ُّٱجاء  سؤال  يه  عل-  يف 
 .(3) ؟ نتعبدو  ء  أي شيألبيه وقومه:   -السالم 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئٱُّٱتعاىل:هللا    قول   -

 .(4)َّجت

  -عليه السالم-يف سؤال إبراهيم   َّٱام  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام
وقومه: التماثيل  ألبيه  هذه  هذهأي  ؟  (5) ما  صورة    األصنام  ما  على  املصورة 

 . (6) ؟على عبادهتام مقيمون اليت أنت نسالسباع والطيور واإل
اليت مثلتموها، وحنتموها    ما هذه التماثيل":  ه( 13٧6)  سعدي ابن  قال  

فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت هلا؟    ؟...أبيديكم، على صور بعض املخلوقات

 
 . لشعراءمن سورة ا ٧0اآلية  (1)
 . من سورة الصافات ٨5اآلية  (2)
تفسري  ،  13/10٩  اجلامع ألحكام القرآن  ،1٩/361  جامع البيان عن أتويل آي القرآنانظر:    (3)

 .5٩2ص   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، 6/145 القرآن العظيم 
 . ياءمن سورة األنب 52اآلية  (4)
  مع ألحكام القرآن اجلا".  خبلق من خلق هللا تعاىل   نوع مشبهاً اسم موضوع للشيء املص  : التمثال"  (5)

11/2٩6. 
معامل    ، ٧/4٧66بلوغ النهاية    إىلاهلداية    ،1٨/455  انظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (6)

 .  2/40٨مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ، 3/2٩1ن التنزيل يف تفسري القرآ



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 456

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

واحلال أنكم مثلتموها،   وأين عقولكم اليت ذهبت حىت أفنيتم أوقاتكم بعبادهتا؟
  .(1)"تعبدون ما تنحتون العجائب،وحنتموها أبيديكم، فهذا من أكرب 

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٱُّٱٱ:جل وعالقول هللا    -

َّ يترث ىت نت  مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ 
(2). 

اسم االستفهام اآلية ورد  للمشركني  يفٱَّٱام  ُّٱيف هذه  اإللزام   خت ُّٱسؤال 

  .(3)َّمث هت مت
يقول: أروين أي شيء خلقوا من  ":  يف تفسري اآلية  هـ(310)  قال الطربي 

   . (4) "ألرضا
هللا    -  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱتعاىل:قول 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث
   .(5)َّحط مض

ٱسؤال اإللزام للمشركني   يفٱَّٱام  ُّٱيف هذه اآلية أيضاً ورد اسم االستفهام 

 .(6) َّٱمث هت مت ختُّ

 
 . 525ص  م املنانيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالت (1)
 . فاطر من سورة 40اآلية من  (2)
النهاية    إىل اهلداية    انظر:  (3) اجمليد  ،٩/5٩٨٩بلوغ  القرآن  تفسري  يف  اجلامع    ، 3/50٧  الوسيط 

 . 14/355ألحكام القرآن 
 .20/4٨0  جامع البيان عن أتويل آي القرآن (4)
 . ة األحقافمن سور  4اآلية  (5)
 . 6٩1ص  م املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال  ،6/55٧ متفسري القرآن العظيانظر:  (6)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   45٧

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 األداة اخلامسة: كيف. 
 .(1) عن احلال ( كيف)   اسم استفهام، ويُستفهم بـ  (كيف)

السٱَّٱىل  ُّسم االستفهام  د اوور  كثرية يف    ديل يف مواضعؤال اجليف 
 القرآن الكرمي منها:  

 نن زنمن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱٱجل وعال:قول هللا    -

 حب  جب مئهئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
َّحج مث هت مت خت حت هبجت مب خب

 (2).  
االستفهام اسم  ورد  اآليتني  هاتني  اإللزام    يف  َّىلُّ  يف  سؤال 

املمات بعد  للبعث  الثوابللمنكرين  اجلاحدين  بدأيك؛  والعقاب  ،  هللا    ف 
وأحدثها  األشياء أنشأها  ابتداءً   ؟وكيف  وأحدثها  أوجدها  يتعذر  ،  وكما  ومل 

 .(3) ، فكذلك ال يتعذر عليه إنشاؤها معيداً عليه ذلك
ا ابتداءً ":  هـ(46٨)لواحديقال  أنه ال خالق  لزمتهم    ،إال هللا  إذا علموا 

ينكرونه، يقرون  عليهم بذلك ألنه أمر ال  هللا  فاحتج"؛  (4) "   يف اإلعادة  احلجة
من قدر على ما تقرون قادر على إعادته بعد موته، وذلك أهو عليه فيما  به ف

  .(5) "تعقلون، وكل عليه هني 
 

العربية  ،3/2٨٩املقتضب  انظر:    (1) العربية  ،  52ص    أسرار  اللغة  قواعد  يف  الواضح  النحو 
1/413.   

 .من سورة العنكبوت 20-1٩ تاناآلي (2)
   . 20/21لقرآن جامع البيان عن أتويل آي ا انظر:  (3)
 .416/ 3 ن اجمليد الوسيط يف تفسري القرآ (4)
 . ٩/5612هاية بلوغ الن إىل اهلداية  (5)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 هن  من حنخن جن مم خم حم جم  هل مل خل  حل ُّٱٱتعاىل:قول هللا  -

َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه
(1).  

ام ملنكري  سؤال اإللز   يف  َّٱىل  ُّ  جاء يف هذه اآلية اسم االستفهام
 . َّٱحنخن جن مم خم حمٱُّ البعث بعد املوت

موهتا؟  يحتي  فكيف بعد  ميتةً ف  األرض  تكون  نبات    هامدةً   األرض  ال 
أرسل   فإذا  السحاب   تعاىل:هللا  فيها،  هتزت وربت  ا،  املاء  وأنزل عليها   إليها 

إحياء األجساد  ذلك قادٌر على    فعل  ؛ فالقادر علىمن كل زوج هبيج  وأنبتت
إن تعاصى  عاصى عليها شيء و يت  ال  تعاىل:فقدرته  ؛  ا ومتزقهابعد موهتا وتفرقه

 .(2) خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقوهلمة على قدر ذلك 

أي: كيف جيعلها تنبت بعد أن  ":  يف تفسري اآلية  هـ(46٨) لواحديقال ا 
حمليي املوتى    :تعاىلإن ذلك الذي فعل ما ترون، وهو هللا    ؟ مل تكن فيها نبت

  .(3) "يف اآلخرة

 
 . الروم من سورة 50اآلية  (1)
تفسري    ،٩/5٧02بلوغ النهاية    إىلاهلداية  ،  20/116  جامع البيان عن أتويل آي القرآنانظر:    (2)

العظيم  الكرمي    ،6/536  ،6/323،  3/430  القرآن  يفتيسري  املنان  الرمحن  ص   تفسري كالم 
644. 

 .43٧/ 3 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  (3)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   45٩

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 األداة السادسة: أّي.
بـاسم استفهام، و   (يّ أ) املتشاركني يف أمر  )أّي(    يُستفهم  عما مييز أحد 

العاقل  ،  يعمهما وغري  والعاقل  والعدد  واحلال  واملكان  الزمان  عن  هبا  ويسأل 
 . (1) على حسب ما تضاف إليه

يف السؤال اجلديل يف مواضع يف القرآن الكرمي  ٱَّملُّوورد اسم االستفهام  
 ها: من
 ين  ىن من حنخن جن يم  ممىم خم  جمحم يل  ىل مل خل ٱٱُّٱجل وعال:قول هللا    -

 رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه

َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
(2).  

االستفهام اسم  ورد  اآلية  هذه  للمشركني    يف   َّٱمل   ُّ  يف  موجه  سؤال  
 .َّجمحم يل ىل مل ُّٱ ملسو هيلع هللا ىلصاملكذبني اجلاحدين لنبوة حممد 

جزيقال   جو   سؤالٌ ":  هـ(٧41)ابن  املقصود  اابً يقتضي  عليه   ...ينبين 
ستشهاد ابهلل الذي هو أكرب شهادة على صدق رسول هللا  واملقصود ابلكالم ا

ملسو هيلع هللا ىلص  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد  سيدان  نبوة  بصحة  علمه  هي  هبذا  هللا  وإظهار    ،وشهادة 
 .(3) " معجزته الدالة على نبّوته

 
العلوم ص  ،2/2٩4  املقتضب  انظر:  (1) البالغة    ،312مفتاح  علوم  يف  النحو    ،3/65اإليضاح 

 .1/413الواضح يف قواعد اللغة العربية
 . األنعام من سورة 1٩اآلية  (2)
  إىل اهلداية    ،11/2٨٩البيان عن أتويل آي القرآن  جامعنظر:  وا  256/ 1  التسهيل لعلوم التنزيل  (3)

تيسري الكرمي الرمحن يف  ، 2/2٧5رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احمل ، 3/1٩٧٨بلوغ النهاية 
 . 252تفسري كالم املنان ص 



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 460

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

َّ خي حي جي ٰه ٱُّٱٱتعاىل:قول هللا  -
(1). 

االستفهام اسم  اآلية  هذه  يف  للمشركني    َّٱمل  ُّ  جاء  موجه  سؤال   يف 
املتحكمني ا أيهمعلى هللا  ملتقولني  أبن هلم يف اآلخرة ما    املتضمن واملتكفل  : 

 . (2) للمسلمني؟
الفاسدة ":  ه(13٧6)ابن سعديقال   الدعوى  الكفيل هبذه  فإنه   ؟أيهم 

   .(3) "ال ميكن التصدر هبا، وال الزعامة فيها

 األداة السابعة: أّّن. 
استفهام  (أّنّ ) مبعىن:  ،اسم  مىتو ،  (5) (4) كيف  أتيت  ومبعىن:  ،  (٧() 6) مبعىن: 

 .(٨) من أين 
اسم االستفهام   السؤال اجلديل يف قول هللا  (  أّنّ )وورد   لك ُّٱ  تعاىل:يف 

 ٰه مه هنجه من خنجنحن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك

 
 . القلم  من سورة 40اآلية  (1)
النهاية    إىلاهلداية    انظر:  (2) يف  ،12/٧643بلوغ  التنزيل  ال  معامل  اجلامع    ،5/13٩  قرآنتفسري 

 . 1٨/24٧ آن ألحكام القر 
 . ٨٨1 سري كالم املنان ص تيسري الكرمي الرمحن يف تف (3)
 .البقرة من سورة 25٩من اآلية ٱَّمئ  خئ  حئ  جئ يي ىي  ٱٱُّٱ:كما يف قول هللا تعاىل   (4)
الغة  اإليضاح يف علوم الب ،  250فقه اللغة وسر العربية ص    ،5/112شرح كتاب سيبويه    انظر:  (5)

3/6٧.   
 .ةمن سورة البقر  223من اآلية  َّٱحض جض مص خص ُّٱٱ: كما يف قول هللا تعاىل   (6)
 . 1/134معجم اللغة العربية املعاصرة ، 40/3٨٨تج العروس   ،15/43٨لسان العرب  انظر: (٧)
 . 3/6٧اإليضاح يف علوم البالغة ، 26٨أسرار العربية ص  ،5/112شرح كتاب سيبويه  انظر: (٨)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 .(1) َّحي جي
من أين يكون له ولد، وال يكون الولد إال من  ":  هـ(46٨)  لواحديقال ا 
 .(2) " صاحبة؟
 .ثامنة: كماألداة ال

 . (3) عن العدد ()كم هم بـام، ويُستفاسم استفه (كم)
يف السؤال اجلديل يف مواضع يف القرآن الكرمي  (  كم)وورد اسم االستفهام  

 منها:
َّ ممىم خم حم  جم يل ىل مل خل  ٱُّٱٱجل وعال:قول هللا  -

(4).  

: كم  بين إسرائيليف سؤال  موجه ل  َّ يلُّٱورد يف هذه اآلية اسم االستفهام
لعصا واليد  ا؟ ك-عليه السالم-  نبوة موسى  على صدقجاءهتم    حجة قاطعة

يف التوراة واإلجنيل    حممد ملسو هيلع هللا ىلصكم آية  معرفة بنعت النيب  البيضاء وفلق البحر و 
 .(5) ى صدق نبوته؟ علتدل 

أي: سل َّي حممد    َّ ىل  مل خل  ُّٱ  تعاىل:قوله  ":  هـ(510)  البغوي قال  

 
 . األنعام سورة من 101ية اآل (1)
 .306/ 2 فسري القرآن اجمليد الوسيط يف ت (2)
 . 1/413النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  ، 312مفتاح العلوم ص ،3/55تضب املقانظر:  (3)
 . البقرة من سورة 211من اآلية  (4)
القرآن  انظر:    (5) آي  أتويل  عن  البيان  ا  ، 4/2٧0جامع  تفسري  التنزيل يف    ، 1/26٩  لقرآن معامل 

القرآن   العظيم   ، 3/2٨اجلامع ألحكام  القرآن  الرمحن يف تفسري    تيسري الكرمي  ،1/56٨  تفسري 
 . ٩5كالم املنان ص 
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

  .(1) ؟"آية بينة  : أعطينا آابءهم وأسالفهم منَّجم يلُّٱ :يهود املدينة
 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٱتعاىل:  قول هللا  -

َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ
(2). 
: كم  ةسؤال  موجه ألهل مك  يف   َّيل ُّ  ورد يف هذه اآلية اسم االستفهام

القرون   هودمن  السالم -كقوم  السالم -صاحلقوم  و   -عليه  قوم  و -عليه 
السالم -لوط سافروا  ؛وغريهم  -عليه  إذا  مساكنهم  يف  يف    ميشون  وخرجوا 

ك اآلَّيت العظيمة الدالة على ما كانوا  يشاهدون تل، و ملعيشةالتجارة وطلب ا
عليه من النعم، وما حل هبم من ضروب اهلالك، أال خيافون أن حيل هبم مثل  

 .(3) ؟ما حل ابلكفار قبلهم 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱٱٱٱتعاىل:قول هللا  -

َّ ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن
ٱ.(4)

م من  سؤال  موجه لقريش: ك   يف  َّيلُّ  امية اسم االستفهجاء يف هذه اآل
السابقة هلكت بسبب كفرها قائم يبني ويوضح كم من    ؟األمم  فهذا سؤال 

   ؟األدلة القائمة واملشاهدة على تكذيب الرسل 
مل يتبني هلؤالء املكذبني للرسول،    يعين: أو ":  ه( 13٧6)  ابن سعدي قال  

 
 .1/26٩ معامل التنزيل يف تفسري القرآن  (1)
 . طه  من سورة 12٨اآلية  (2)
ن يف  رمي الرمحتيسري الك  ،5/325 تفسري القرآن العظيم ،260/ 11 اجلامع ألحكام القرآن انظر:  (3)

 . 516 تفسري كالم املنان ص 
 . السجدة من سورة 26اآلية  (4)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

الصواب إىل  سلك  َّام يل ىل ملُّٱويهدهم  مسلكهمالذين  ، وا 
 ين  ُّ  هود، وصاحل، وقوم لوط  ، كقوما عياانً هدوهنفيشا  َّننىن من زنُّ

يستدل هبا، على صدق الرسل، اليت جاءهتم، وبطالن ما هم    َّ زيمي ري ٰى
عليه، من الشرك والشر، وعلى أن من فعل مثل فعلهم، فعل هبم، كما فعل  

ٱشر والتناد ُمازي العباد، وابعثهم للح  تعاىل:وعلى أن هللا  ،  أبشياعه من قبل

فيآَّيت هللا  َّ ىي نيُّ فلو كان هلم مسع صحيح،   عون هبا، فينتف،  عوهنا، 
 .(1)"وعقل رجيح، مل يقيموا على حالة جيزم هبا، ابهلالك

 رت يب ىب نب مب  زب  رب يئ ىئ نئ  مئ ُّٱٱتعاىل:قول هللا    -

َّ
(2). 

كم من    :ةسؤال أهل مك  يف  َّ يلُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام
 .(3) ؟ اليةكذيب الرسل من األمم اخلاآلَّيت املشاهدة على ت

ذكره: أمل ير هؤالء    تعاىل:يقول  ":  يف تفسري اآلية  هـ(310)  ي الطرب قال  
املشركون ابهلل من قومك َّي حممد كم أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلنا، وكفرهم  

ٱ. (4) "؟آبَّيتنا من القرون اخلالية

َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱتعاىل:قول هللا  -
(5).  

ركني من قريش:  سؤال املش  يف  َّيلُّ  امورد اسم االستفه  اآلية   يف هذه 
 

 . 65٧ لكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص تيسري ا (1)
 . يس من سورة 31اآلية  (2)
 . 4/12 انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن (3)
 .20/51جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (4)
 . ص  من سورة 3اآلية  (5)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 . (1) ؟رسل الب كذّ   ممن  هم قبلكم من القرون أهلكنا  
من األمم  :  يعين  ؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ":  هـ(510)   البغويقال  

 . (2) "استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة :اخلالية، فنادوا
 األداة التاسعة: أين.

 .(3) ( عن املكان أين) ، ويُستفهم بـستفهاماسم ا (أين)
القرآن  ٱ(أين)وورد اسم االستفهام   السؤال اجلديل يف مواضع كثرية يف  يف 

 الكرمي منها:  
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱٱُّٱٱتعاىل:قول هللا    -

َّجئ
(4).  

الذين    مشركني للسؤال  موجه   يف  َّٱمي  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام
نتم تزعمون أهنا  أين شركاؤكم الذين ك:  تشفع هلم عند هللا  يزعمون أن آهلتهم

 . ٱ(5) ؟تشفع لكم 
أهنم لكم آهلة من    َّ جئ يي ىي ني مي  ُّٱ":  هـ(310)  الطربي قال  

افرتاءً  هللا،  أرابابً وكذابً   دون  دونه  من  وتدعوهنم  كنتم  ،  إن  هبم  فأتوا  ؟ 

 
 .6200/ 10بلوغ النهاية  إىلاهلداية  انظر: (1)
 .4/53 معامل التنزيل يف تفسري القرآن  (2)
والصفات   ،2٨٩/ 3املقتضب  انظر:    (3) املعاين  سيبويه    ، 34ص    حروف  ،  1/4٨2شرح كتاب 

   . 223علل النحو ص 
 . األنعام من سورة 22اآلية  (4)
  تفسري   ، 11٧/ 2  يل يف تفسري القرآن امل التنز مع   ، 2/260  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدانظر:    (5)

 .253ص   ن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمح ، 3/246 القرآن العظيم 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   465

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

يكن  ":  وقال  ،(1) "صادقني  هبذا    جواهبم مل  اختربوا  ورأوا السؤالحني   ،  
وارتفعت  احلقائ َّمت خت  حت  جت هب مب خب حب ُّٱٱاعيدو الق، 

تربءوا    (2)
  .(3) " ن جتاوزه ومغفرته للمؤمنني من الشرك وانتفوا منه ملا رأوا م  

َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يثُّٱ تعاىل:قول هللا  -
 (4). 

  وا أشركسؤال  موجه للذين    يف  َّٱمي  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام
الشاألنداد واألواثن  هللاب أين  م  هنإ  :على زعمكم وقولكم واألنداد  ركاء ابهلل: 

 ٱ(5) ؟ينصرونكم ويشفعون لكم 
وليس   َّيق ىق يفٱُّه(يف تفسري اآلية: "13٧6) ابن سعديقال  

 لك  اك ُّ  هلل شريك، ولكن ذلك حبسب زعمهم وافرتائهم، وهلذا قال:

 .(6) "دفعهم؟ أين نفعهم و أينهم، بذواهتم، و فأين َّمك
 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱٱتعاىل:قول هللا    -

 .(٧)َّجح مج حج مث هت مت خت حت جت
جيادلون  سؤال  موجه للذين    يف  َّٱمي  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام

 
 .11/2٩٧جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (1)
 . األنعام من سورة 23من اآلية  (2)
 . 6/401 اجلامع ألحكام القرآن  (3)
 . القصص من سورة ٧4اآلية  (4)
البيانظر:    (5) القرآن  جامع  آي  أتويل  عن  النهاية    إىلاهلداية    ،1٩/606ان    ، ٨/556٧بلوغ 

 . 13/303 اجلامع ألحكام القرآن  ،4/3٩ يف تفسري القرآن اجمليدالوسيط 
 . 622 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص  (6)
 . غافر من سورة  ٧4من اآلية و  ٧3اآلية  (٧)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 466

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

   .(1) : أين الذين أشركتم ابهلل من األنداد واألواثن؟الواضحة البينة يف آَّيت هللا
اآليةهـ(٧٧4كثري)ابن  قال   تفسري  تعبدوهنا    أين":  يف  اليت كنتم  األصنام 
 . (2) "اليوم؟هللا؟ هل ينصرونكم   من دون

 حج مث هت مت خت حت جت هب ُّ:  السؤالعلى هذا  واب  اجلوجاء  

فقدانهم فال   :قالوا ضلوا عنا(يف تفسري اآلية"  510، قال البغوي)َّجح مج
 .(3) "نراهم، بل مل نكن ندعوا من قبل شيئاً 

َّ نث مث زث رث يت  ىت نت  مت زت رت  ُّٱٱتعاىل:قول هللا    -
يف هذه   ،(4)

ركني ابهلل يف  موجه للغاوين املش ل   سؤا  يف  َّٱمي  ُّٱتفهاماآلية ورد اسم االس
 .(5) ؟ أين الذين كنتم تعبدوهنم من دون هللا  العبادة:

 
 . ٧42 ري كالم املنان ص ن يف تفس تيسري الكرمي الرمحانظر:  (1)
 . 15٨/ ٧  القرآن العظيم تفسري (2)
 .4/122 يف تفسري القرآن  معامل التنزيل  (3)
 . الشعراء من سورة  ٩3من اآلية و  ٩2اآلية  (4)
معامل    ، ٨/5323بلوغ النهاية    إىلاهلداية    ،1٩/36٧جامع البيان عن أتويل آي القرآن  انظر:    (5)

 .  5٩3 الم املنان صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك ، 3/4٧2 ن التنزيل يف تفسري القرآ
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 األداة العاشرة: مىت. 
 .(1) زمانال ( عن مىت) اسم استفهام، ويُستفهم بـ (مىت)
يف السؤال اجلديل يف مواضع يف القرآن الكرمي  ٱ(مىت)ورد اسم االستفهام  و 

 منها: 
َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱجل وعال:هللا قول  -

(2 ()3). 
  ملسو هيلع هللا ىلص سؤال املكذبني للرسول    يف  َّٱىن   ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام
يف    هـ(310)الطربيقال    ،(4) ؟ قيام الساعةوما جاء به من اآلَّيت البينة: مىت  

مىت   :يقول هؤالء املستعجلون رهبم ابآلَّيت والعذاب حملمد ملسو هيلع هللا ىلص":  تفسري اآلية
إن كنتم صادقني    الذي تعدان من العذابمىت جييئنا هذا  ل:  يقو ؟  هذا الوعد

 .(5) ؟"فيما تعدوننا به من ذلك 
َّمس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱٱتعاىل:قول هللا  -

(6). 
:  ملسو هيلع هللا ىلصسؤال الكفار للرسول    يف  َّٱىن  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام

 
   . 26٨أسرار العربية ص  ، 22٨اللمع يف العربية البن جين ص  ،3/2٨٩املقتضب انظر:  (1)
 . يونس من سورة 4٨اآلية  (2)
من سورة    ٧1اآلية  و   األنبياء  من سورة  3٨: يف اآلية  وقد تكررت هذه اآلية بنصها يف عدة سور  (3)

 .امللكمن سورة  25اآلية و   يسسورة من  4٨اآلية  و  سبأ من سورة  2٩ة  اآليو  نملال
التسهيل لعلوم    ،٨/34٩  اجلامع ألحكام القرآن  ،2/422  معامل التنزيل يف تفسري القرآنر:  انظ  (4)

 . 2/1٨4 التنزيل
 .1٨/444جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (5)
 . السجدة من سورة 2٨اآلية  (6)
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 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

يف تفسري    هـ(٧٧4كثري ) ابن  ، قال  (1) ؟ بيننا وبينكم  القضاء واحلكم   مىت يوم
نتقم  دال علينا، ويُ تُ   زعم أن لك وقتاً ا َّي حممد؟ كما ت عليننصر  مىت تُ ":  اآلية

هذا؟   يكون  فمىت  منا،  خائفني لك  خمتفني  إال  وأصحابك  أنت  نراك  ما 
 . (2)"ذليلني!

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه جهمه ين ىن ُّٱٱتعاىل:قول هللا  -

   .(3) َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

االستفهام اسم  اآلية  املستبال  ؤ س  يف  َّىنُّ  جاء يف هذه  عدين  الكفار 
امل مىتعادوقوع  واإلعادة يوم    :  قال  (4) ؟البعث  سعدي،  يف    (ـه13٧6)ابن 

اآلية "تفسري  على    َّ ٌٍّّ ٰى ٰرُّ:  تزعمه  الذي  البعث  وقت  مىت  أي: 
 ِّ ُّ َّ ُّ  ؛منهم ألصل البعث بل ذلك سفه منهم وتعجيز  اً قولك؟ ال إقرار 

وا  َّرئ ّٰ الفائدة  وإمنا  فائدة،  وقته  تعيني  يف  تقريره  فليس  على  ملدار 
 .(5) "وإال فكل ما هو آت فإنه قريبواإلقرار به وإثباته 

 
ال:  انظر  (1) القرآن  جامع  آي  أتويل  عن  النهاية    إىلاهلداية    ،20/1٩٨بيان    ، ٩/5٧٧5بلوغ 

 .604/ 3 معامل التنزيل يف تفسري القرآن  ،3/455 ط يف تفسري القرآن اجمليدالوسي
 . 3٧4/ 6 تفسري القرآن العظيم  (2)
 . اإلسراء من سورة 51اآلية  (3)
 . 5/٨4 يم قرآن العظتفسري ال ،2٧5/ 10 اجلامع ألحكام القرآنانظر:  (4)
 . 460 ن يف تفسري كالم املنان ص تيسري الكرمي الرمح (5)
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 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 األداة احلادية عشرة: أاين.
 . (1) الزمان  عن هاويُستفهم بـ أتيت مبعىن: مىت؛ اسم استفهام،  (أَّين)

يف السؤال اجلديل يف مواضع يف القرآن الكرمي  (  أَّين)وورد اسم االستفهام  
 منها: 

هللا    - وعالقول   لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف ٱُّٱٱ:جل 

 .(3() 2) َّمك
  ملسو هيلع هللا ىلص سؤال الكفار للرسول    يف   َّ مف  ُّ  يف هذه اآلية ورد اسم االستفهام

أَّين الساعة:  إثباهتاأي    (4) ؟مرساها   عن  يقع  قال  ،  (5) وقيامها؟  مىت 
  يسألكذكره لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص:  تعاىل:يقول : "يف تفسري اآلية هـ(310)الطربي

  قبورهم  تبعث فيها املوتى من ث عن الساعة اليتَّي حممد هؤالء املكذبون ابلبع 
ٱ: السؤالعلى هذا  اجلواب  وجاء    ،(6)؟"، مىت قيامها وظهورهاَّحقمق مفٱُّ
 .َّمك لك خك حك جكُّ

 
اللمع يف العربية البن جين   ،5/112،  1/٩٧  سيبويه  شرح كتاب  ، 3/1٧٩األصول يف النحو  انظر:  (1)

  .2/223البديع يف علم العربية، 22ص 
 . األعراف من سورة1٨٧من اآلية  (2)
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ  :ىلهللا تعا  يف قول  ه السؤال بنص  وقد تكرر   (3)

 . النازعات من سورة 43و 42آليتان ا َّ حل
مادة   لسان العرب  أي: اجلبال الثوابت. انظر: راسياتالبال ، ومنه: اجلثبتأي: رسا الشيء  نم   (4)

 . 14/321 (رسا)
النهاية    إىلاهلداية    انظر:  (5) القرآن  ،12/٨045بلوغ  تفسري  يف  التنزيل  اجلامع    ،2/256  معامل 

 . 1٩/20٩ حكام القرآن أل
 .24/213البيان عن أتويل آي القرآن  جامع  (6)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٧0

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱٱتعاىل:قول هللا  -
(1).  

االستفهام اسم  ورد  اآلية  هذه    للرسول ٱ(2) ني اخلراص  سؤال  يف  َّمفُّ  يف 
واحلس   أَّين  :ملسو هيلع هللا ىلص اجملازاة  هللايوم  يدين  ويوم  أبعماهلماب،  العباد  وجاء    ،(3) ؟  

 . (4)أي: يعذبون ؛َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ :السؤالعلى هذا اجلواب 
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱٱتعاىل:قول هللا    -

َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت
(5). 

سؤال   يف   َّمفُّ  اسم االستفهام  َّمئ خئ جئحئٱُّٱتعاىل:جاء يف قوله  
ول  يق: "هـ(310)الطربيل  ، قا(6) ؟ة لقياميوم ا: أَّين  كذباملاإلنسان الكافر  

دائباً   يسأل  ذكره:  تعاىل: السائر  آدم  قدماً   ابن  هللا  معصية  يوم  يف  مىت   :
 جت هب مب خب حب جبٱُّ  :السؤالعلى هذا  اجلواب  ، وجاء  (٧) " ؟القيامة

 . َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 
 .الذارَّيت من سورة 13و 12آليتان ا (1)
 . ٧/21لسان العرب ( خرصمادة )انظر:  .كذب  :خرص أي، من الكذابوناخلراصون هم:  (2)
 . 22/400جامع البيان عن أتويل آي القرآن انظر:  (3)
 . 4/2٨1 سري القرآنزيل يف تفمعامل التنانظر:  (4)
 . القيامة من سورة 10 اآلية  إىل 6 من اآلية  (5)
القرآن  ظر: ان  (6) التنزيل    ،1٩/٩5  اجلامع ألحكام  العظيم   ،2/433التسهيل لعلوم  القرآن    تفسري 

٨/2٧6 ،2٧٧ . 
 .24/54جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (٧)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٧1

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 :أقسام السؤال اجلديلاملطلب الثاين: 
اجلديل جتدر السؤال  أقسام  إيضاح  أ   قبل  إىل  السؤال وهي  اإلشارة  قسام 

 النحو التايل:على 
ستفادة  االسؤال  ويسمى    تعليمي السؤال  ال  اثنيًا:   ديل،اجلسؤال  ال  أواًل:

 .(1) سرتشاداالو 
وحقه    :سؤال جدل   ؛السؤال ضرابن":  هـ(502)  الراغب األصفهاين قال  

علم أن  وحق امل  :وسؤال تعلمعليه وال انقصاً عنه،    أن يطابقه جوابه ال زائداً 
شفاء سقيم، فيطلب ما يشفيه طلبه املريض،  يه كطبيب دقيق يتحرى  صري في

 .  (2)"أو مل يطلبه
  :أقسام السؤال اجلديل
( ابن عقيل  " هـ(513قال  أقسام:  اجلدل على مخسة  سؤال عن    :سؤال 

الدليل، وسؤال عن تصحيح   الدليل، وسؤال عن وجه  املذهب، وسؤال عن 
 . (3) " ن اإللزامالدعوى يف الدليل، وسؤال ع

ما يصار إليه من    ؛ ويراد ابملذهب:(4) ل عن املذهبسؤاالالقسم األول:  

 
 . 3/1410لح ه البن مفأصول الفق ،1/306الواضح البن عقيل انظر:  (1)
يب الكاشف عن حقائق السنن  شرح املشكاة للطي  وانظر:،  1/444ألصفهاين  تفسري الراغب ا  (2)

البيضاوي  ،  2/4٨٧ تفسري  على  السيوطي  الراضي  ،  2/40٨حاشية  وكفاية  القاضي  عنايه 
 . 2/٩٩حماسن التأويل  ،2/2٩٩

 . 1/306الواضح البن عقيل  (3)
للخ  ،1466  ،1465/ 5الفقه  العدة يف أصول  انظر:    (4) واملتفقه  البغدادي  الفقيه    ، 2/٧٧طيب 

ص   اجلدل  يف  التحرير    ، 4٨  ،4٧الكافية  شرح  املنري    ٧/3٧10التحبري  الكوكب  شرح 



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٧2

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

ما  (1) األحكام  موضوع  والقول يف  الرأي  ما    ،أي:  السائل:  يقول  أن  مثاله: 
مذهبك يف التجسيم؟ فهو سؤال عن ماهية املذهب يف التجسيم، وكذلك أن  

التجسيم؟   يف  مذهب  لك  هل    قوليف  ...  هيةاملاقبل    (2) واآلنية-يقول: 
نعم، قال: ما هو؟ فجاء  السائل: هل لك م فإذا قال:  التجسيم؟  ذهب يف 

السؤال عن ماهية املذهب بعد السؤال عن آنية املذهب، وكان ذلك يف املرتبة  
 . (3) "األوىل من سؤاالت اجلدل

األول  هـ(4٧٨)قال اجلويين القسم  املذهب،  : "عن  َهّلية  أوله سؤال عن 
 .(4) "مث عن نفس املذهبذهٌب، أم ال؟ يعين: هل له م

 ٰىُّٱ جل وعال:وورد السؤال عن حقيقة املذهب على لسان فرعون؛ قال 

يقول: أي شيء رب العاملني  : "هـ(510قال البغوي)؛  (5) َُّّ َّ ٍّ ٌّ
؛ ونظريه قول  (6)"يستوصفه إهله الذي أرسله إليه  ؛ الذي تزعم أنك رسوله إيل

 
املنهاج يف    ، 551املسودة يف أصول الفقه ص    ، 31ص    علم اجلذل يف علم اجلدل   ،4/3٧5

 . 2/1٧1للشوكاين  اد الفحول إرش ،٧/450 البحر احمليط للزركشي ، 34ترتيب احلجاج ص 
   .301لى مهمات التعاريف ص التوقيف ع (1)
وجود مذهب   :؛ أي3٨التعريفات ص:  ".  حتقق الوجود العيين من حيث مرتبته الذاتية اآلنية: " (2)

سؤال عن كنه هذا  ال يكون سابقاً وجود هذا املذهب والرأي  السؤال عن و ، موضوع ما يف
  املذهب وحقيقته.

 .30٧ ، 1/306يل ح البن عقالواض (3)
 .  4٧اجلدل ص الكافية يف  (4)
 . اءمن سورة الشعر  23اآلية  (5)
الكشاف   ،1٩/343  جامع البيان عن أتويل آي القرآن وانظر:    ،3/465معامل التنزيل يف تفسري القرآن    (6)

 .3/30٧عن حقائق غوامض التنزيل 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٧3

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

َّ حي جي ٰه مه ُّٱ  جل وعال:هللا  
أي: : "هـ(٧4٧)ابن كثريل  اق  ،( 1) 

بعث إله  الذي  من  لكم  علمت  وما  أعرفه،  ال  فإين  هو؟  من  وأرسلك  ك 
 . (2)"غريي

  -عليهما السالم -  ففي هذه اآلية سأل فرعون عن مذهب موسى وهرون
قال: الصانع:  أي  يف  موسى  َّي  ربكما  إيل:  فمن  ربكما  رسويل    ؛إذا كنتما 

الذي أرسلكما؟ ويالح  فأخرباين: المن ربكما  أنه أضاف  إليهما، ومل  ظ  رب 
 .(3) لعدم تصديقه هلما، وجلحده للربوبية احلقة إىل نفسهيضفه 

يف الصانع: من رب    -عليه السالم-فالسؤال كان عن مذهب موسى  
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱتعاىل:واجلواب عنه جاء يف قوله هللا    ؟ العاملني 

َّ مب زب رب ىئيئ
إبراهيم   جل وعال:، ونظريه قول هللا  (4) -  يف قصة 

َّ مم ام يل ىل مل يك ُّٱ-معليه السال
(5). 

"هـ(310)الطربيقال   من    :ذكره  تعاىليقول  :  قومك  على  واقصص 
،  (6) "خرب إبراهيم حني قال ألبيه وقومه: أّي شيء تعبدون؟  املشركني َّي حممد

 تعبدون؟   فالسؤال عن املذهب كان: ما

 
 . من سورة طه 4٩اآلية  (1)
 . 22/56مفاتيح الغيب ظر: وان   ،2٩٧/ 5تفسري القرآن العظيم  (2)
 . 223، 16/222 واملنهج التفسري املنري يف العقيدة والشريعة ظر: ان (3)
 . من سورة الشعراء 24اآلية  (4)
.  َّ رت يب ىب نب مب زب ٱُّٱٱ:وقال تعاىل يف آية أخرى  ،من سورة الشعراء  ٧0اآلية    (5)

 . الصافات من سورة ٨5اآلية 
 .1٩/361القرآن  جامع البيان عن أتويل آي  (6)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٧4

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

ٱ.  (1)َّٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱٱ واجلواب عنه:

إبراهيم الس-  وكان  أهن  -الم عليه  ؛  سأهلم  لك مع ذأصنام و   م عبدة يعلم 
، والسؤال عن املذهب ميكن االستغناء  (2) فال يشرتط اجلهل مبذهب املسؤول

النظر   أهل  مجهور  رأي  وهذا  املسؤول،  مبذهب  عاملاً  السائل  إذا كان  عنه 
 .هـ(513)خالفاً البن عقيل

ان عاملاً  قال مجهور أهل النظر: إن السائل إذا ك":  هـ(4٧٨)اجلويينقال  
املسؤول وكان مذمب عنده ذهب  فيه-هبه مشهوراً  يبتدئ  -الشك  أن  له  كان 

 . ( 3) ابلسؤال عن الداللة"
عقيل  ابن  عرف كل  ":  هـ(513)وقال  قد  اثنان  اجتمع  إذا  أنه  واعلم 

  ومها على خالف يف املذهب، أغنامها علمهما   ،واحد منهما مذهب صاحبه
 ب. ماهية املذه ، وهو السؤال عنعن ضرب من ضروب السؤال

حكم االجتهاد أن ال يسقط السؤال جلواز تغري يطرأ    قلت: وقد جيري يف
عرف به، فيزول ما عرفه، وذلك يعدم الثقة ابلبقاء على    الذيعلى املذهب  

 . (4) "املذهب، فال غناء إذا عن السؤال
؛ أو الربهان أو احلجة أو البينة، ويراد  (5) سؤال عن الدليلال  القسم الثاين:

 
 . عراءمن سورة الش ٧1اآلية  (1)
البحر احمليط    ،24/510مفاتيح الغيب    ،3/31٧لتنزيل  الكشاف عن حقائق غوامض اانظر:    (2)

 . ٨/162يف التفسري 
 . 4٩ الكافية يف اجلدل ص (3)
 . 1/313الواضح البن عقيل  (4)
الفقه  انظر:    (5) واملتف  ،1466  ،1465/ 5العدة يف أصول    ، 2/٧٧البغدادي    قه للخطيبالفقيه 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٧5

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 .(1) نظر فيه إىل مطلوب خربي التوصل بصحيح الكن ما ميلدليل: اب
اعلم أن سؤال اجلدل: هو الذي يقصد به نقل  : "هـ(513قال ابن عقيل)

  .(2) "  اخلصم عن مذهبه بطريق احملاجة
 مي خي حي جي ٱُّٱٱوورد السؤال عن دليل املذهب يف قول هللا عز وجل:

لدليل  ، فطلب فرعون يف هذه اآلية ا(3)ٍَّّ ٌّ ٰرٰىٰذ يي ىي
 . -عليه السالم- موسىهان على مذهب نيب هللا والرب 

قال له فرعون: إن كنت جئت آبية، يقول: حبجة  ":  هـ(310)قال الطربي
 . (4) "َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وعالمة شاهدة على صدق ما تقول

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ  جل وعال:فجاء اجلواب على سؤاله يف قول هللا  

فَـ (5)َّنب مب زب رب يئ ىئ ٱ نئ مئ زئ العصلْ قَ ،  ثعباب  ، انً ا 
عليه -ى  ن غري مرض دليالن على صحة مذهب موسم  ظهار اليد بيضاءوإ

 
اجل يف  ص  الكافية  التحرير    ، 4٨  ،4٧دل  شرح  املنري    ، ٧/3٧10التحبري  الكوكب  شرح 

املنهاج يف    ، 551املسودة يف أصول الفقه ص    ، 31ص    علم اجلذل يف علم اجلدل   ،4/3٧5
 . 2/1٧1إرشاد الفحول للشوكاين  ،٧/450البحر احمليط للزركشي  ، 34ترتيب احلجاج ص 

أصول    ،1/21صر شرح خمتصر ابن احلاجب  بيان املخت   وانظر:  ،2/6٧1لروضة  ح خمتصر اشر   (1)
  . 1/1٩ه البن مفلح الفق

 . 1/306الواضح البن عقيل  (2)
 . األعراف من سورة 106اآلية  (3)
القرآن  (4) آي  أتويل  عن  البيان  التنزيل    وانظر:   ، 13/14  جامع  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

 . 3/454 سري القرآن العظيمتف  ،14/32٧مفاتيح الغيب  ،2/13٨
 .األعراف من سورة 10٧، 10٨آليتان ا (5)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٧6

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

ٱٱجل وعال:وجواابً على سؤال فرعون وطلبه الدليل والبينة، قال هللا    ،السالم

َّ مب خب حب جب هئ مئ خئُّٱ
(1).  

عليه  -وورد السؤال عن دليل املذهب أيضاً على لسان مثود قوم صاحل  
قول هللا    -السالم   جض  مص  خص حص مس  خس  حس جس مخ جخ  ٱُّٱ  تعاىل:يف 

َّ حض 
ٱ  .(2)

مثودهـ(  ٧٧4)ابن كثريبني   قوم  أن  اآلية  تفسري  دليالً  يف  وطلبوا  سألوا 
إهنم اقرتحوا عليه  : "فقال   -عليه السالم -على صدق مذهب نيب هللا صاحل  

وقد اجتمع -  جاءهم به من رهبم فطلبوا منه  آية أيتيهم هبا، ليعلموا صدقه مبا
انقة   -إىل صخرة عندهم  وأشاروا  -ذه الصخرة  اآلن من ه   أن خيرج هلم-ملؤهم  

ٱعشراء من صفتها كذا وكذا.

أجاهبم إىل ما  فعند ذلك أخذ عليهم نيب هللا صاحل العهود واملواثيق، لئن  
 ليؤمنن به، وليصدقنه، وليتبعنه، فأنعموا بذلك.   سألوا

جل، أن  ، فصلى، مث دعا هللا، عز و -عليه السالم -فقام نيب هللا صاحل،  
 . (3) "لى سؤاهلمع  بهمجيي

هللا   قول  يف  والبينة  للدليل  طلبهم  على  اجلواب  وعال:فجاء   مص ُّٱٱجل 

   . (4)َّمغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

 
 . القصص من سورة 32ية اآل (1)
 . من سورة الشعراء154اآلية  (2)
 . 15٧/ 6 تفسري القرآن العظيم  (3)
 . األعرافمن سورة  ٧3 اآلية (4)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٧٧

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 جع  مظ  حط مض خض  ُّٱٱتعاىل:وجاء السؤال عن دليل املذهب يف قوله    -

 مك لك خك حك جك حقمق مف حفخف جف مغ جغ مع

َّ جل
(1) . 

ؤال وطلب  اللفظ لفظ أمر واملعىن س  َّٱخك حكُّ  تعاىل:فقول هللا  
 .(2) لنصارىا و وى: أبنه لن يدخل اجلنة إال اليهود للدليل على صدق الدع

ابلربهان على صحة الدعوى    تعاىل:طالبهم هللا  ":  هـ(٧51قال ابن القيم) 
املسمى    َّ جل  مك لك خك حك  جك ُّٱفقال:   سؤال  وهذا هو 

فمن ادعى دعوى بال دليل يقال له هات برهانك إن كنت    املطالبة ابلدليل
   .(3) " يتفيما ادع صادقاً 

 حك جك ُّٱٱٱجل وعال:ؤال عن دليل املذهب أيضاً يف قول هللا  وجاء الس  -

  .(4)َّمل خل حل مكجل لك خك

ختذ من  ا سؤال عن دليل مذهب من    َّٱخك حكُّ  تعاىل: فقول هللا  
 . دون هللا آهلة

قيلكم ذلك ":  هـ(310)قال الطربي هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم حمقون يف 

 
 . البقرة من سورة 111اآلية  (1)
تيسري الكرمي    ،2/٧5  اجلامع ألحكام القرآن  ، 2/430  لقرآنجامع البيان عن أتويل آي ا  انظر:  (2)

 . 63الرمحن ص 
 . 4/151فوائد بدائع ال (3)
 . األنبياء من سورة 24اآلية  (4)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٧٨

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

اآلية  ه(يف13٧6)سعديابن  ل  قاو .  ( 1)"على صدقكم  ودليالً   حجةً  :  تفسري 
 .(2) "حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه أي:"
الشواهد    - هللا    القرآنيةومن  قول  املذهب  دليل  عن  السؤال  فيها  ورد  اليت 

 ين منىن خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاىل:

َّ جي يه ىه مه جه
(3). 

مع  م أن  سؤال عن دليل من زع  َّٱخك حكُّ  جل وعال:فقول هللا  
 .(4)صادقني  انوا كإن   ى خر أ  آهلةً  هللا

قل هاتوا برهانكم على صحة ما  ":  يف تفسري اآليةهـ(٧٧4)قال ابن كثري
 .(5) "تدعونه من عبادة آهلة أخرى، إن كنتم صادقني يف ذلك

جل  نية اليت ورد فيها السؤال عن دليل املذهب قول هللا  آومن الشواهد القر   -
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ  وعال:

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

  .(6)َّرث

 
   . 5/33٧ تفسري القرآن العظيم انظر:  ،1٨/426  جامع البيان عن أتويل آي القرآن (1)
 . 521 تيسري الكرمي الرمحن ص (2)
 . النمل من سورة 64اآلية  (3)
  ، 3/3٨3  يد الوسيط يف تفسري القرآن اجمل،  1٩/4٨6  رآن جامع البيان عن أتويل آي الق  ر: انظ  (4)

 . 13/225 اجلامع ألحكام القرآن  ،3/511معامل التنزيل يف تفسري القرآن 
 . 206/ 6 تفسري القرآن العظيم  (5)
 . األنعام من سورة14٨اآلية  (6)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٧٩

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

سؤال عن دليل    َّٱنبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  تعاىل:فقول هللا  
يف   املستندين  املشركني  هللا مذهب  أحل  ما  وحترميهم  القضاء  على    شركهم 

 .(1) والقدر
القرطيب اآليةهـ(6٧1)قال  تفسري  هذا  :  أي":  يف  أن  على  دليل  أعندكم 

 .(2) ؟ مكمدليل على زع أعندكم  أي: "؛ ا؟ كذ
ال خيلو  سؤال عن وجه الدليل  وال  ، (3) سؤال عن وجه الدليل الالقسم الثالث:  

 من صورتني:
ه؛ ألنه ظاهر  سؤال عنواضحاً، فال حيُسن ال  وجه الدليل األوىل: إن كان  

 الوضوح.  
إن كان   الدليلالثانية:  ال  وجه  حيسن  هنا  عنغامضاً،  لتبيينه  سؤال  ه 

  توضيحه.و 
وهو السؤال عن وجه    السؤال الثالث:: "هـ(45٨) ىقال القاضي أبو يعل

 الدليل وكيفيته: 
غامضاً حيتاج    -الذي استدل به املسؤول -فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل

عنه السؤال  بيان وجب  ألنه ال جيوز    فإن؛  إىل  إىل غريه كان خمطئاً؛  جتاوزه 
 

 . جامع البيان عن أتويل آي القرآنانظر:  (1)
 . ٧/12٨ مع ألحكام القرآن اجلا (2)
الفقه  ظر:  ان  (3) البغدادي  ا،  1466  ،1465/ 5العدة يف أصول  واملتفقه للخطيب  ،  2/٧٧لفقيه 

ص    علم اجلذل يف علم اجلدل   ،4/3٧5شرح الكوكب املنري  ،  ٧/3٧10التحبري شرح التحرير  
الفقه ص    ،31 أصول  يف  ص    ،551املسودة  احلجاج  ترتيب  يف  احمل  ، 34املنهاج  يط  البحر 

 . 2/1٧1ل للشوكاين إرشاد الفحو ، ٧/450للزركشي 



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٨0

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

سأله  جهة املسؤول على ما  منه من    تسليمه إال بعد أن ينكشف وجه الدليل 
جلي  ،  عنه ظاهراً  السؤال  اوإن كان  هذا  أو    ؛مل جيز  متعنتاً  عنه  السائل  وكان 

 .(1) " جاهالً 
أو  : "(4٧4الباجي)قال  و  الدليل: هو أن يستدل آبية  السؤال عن وجه 

وجه   أن  ذلك  ومجلة  الدليل؛  وجه  ببيان  فيطالب  منه  دليله  يتبني  فال  خرب 
إما  الدليل ال خي غاألو  أو  يكون واضحاً  أن  ن  قـُبح  فإن كان واضحاً  مضاً، 

السؤال عنه إال أن   الدليل....فيستغىن بظهور وجه الدليل عن  يطالب بوجه 
   . (2) يكون يف اآلية أو اخلرب وجهان من الدليل؛ فيسأل عن أيهما يعتمد "

الدال : " هـ(513)ابن عقيلقال  و  املطالبة بوجه  إىل  السائل  :  لة إمنا حيتاج 
دكان    إذا ذكر  قد  الشيء  اجمليب  إذ كان  احلكم،  يقتضي  ال  وجه  من  ليله 

ال   واألخرى  احلكم،  تقتضي  إحدامها  جهتني:  من  إليه  يشار  قد  الواحد 
 . (3)"تقتضيه

وبعد البحث والتقصي مل أقف على شاهد  من القرآن يرد فيه سؤاٌل عن  
القرآ يف  األدلة  وضوح  إىل  راجع  ذلك  ولعل  الدليل؛  الكرمي وجه  ووجه    ن 

منها؛ َّ مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ  جل وعال:قال هللا    الداللة 
 (4)  ،

 
 . 5/14٧1قه العدة يف أصول الف (1)
 . 40 ، 3٩ املنهاج يف ترتيب احلجاج ص (2)
 . 1/30٧الواضح البن عقيل  (3)
 . احلديد من سورة ٩اآلية  (4)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٨1

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

ٱ  .(1) َّيل ىل مل خل ُّٱتعاىل:وقال هللا 

 .(2) السؤال على سبيل االعرتاض والقدح يف الدليل القسم الرابع:
الباجي) ثالثة  ":  (4٧4قال  على  الدليل  يف  القدح  وجه  على  السؤال 
املطالبة واال(3) أضرب:  و (4) عرتاض،  صور  ؛  (6)"(5) ة عارض امل،   عرتاض اال ومن 

 . (٨() ٧)يف الدليل: الطعن يف العلة ابلنقض  القدح و 
هللا   قول  لذلك  وعال:يشهد   يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّٱ  جل 

 زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب

 
البقرة  ٩٩اآلية    وانظر:   ،احلج  من سورة  16اآلية    (1) العنكبمن سو   4٩اآلية    ،من سورة    ،وترة 

 .ألحقافمن سورة ا ٧اآلية  ،من سورة اجلاثية 25ة اآلي ،من سورة سبأ 43اآلية 
الفقه    (2) أصول  الفقه    وانظر:  ،5/14٧2العدة يف  أصول  الفقيه  ،  1466  ،1465/ 5العدة يف 

البغدادي   للخطيب  ص    ،٨3  ، 2/٧٧واملتفقه  اجلدل  يف  التحرير  ،  4٧الكافية  شرح  التحبري 
املشرح    ،3٧10/٧ ا  ،3٧5/ 4نري  الكوكب  علم  يف  اجلذل  يف  ،  31ص    جلدلعلم  املسودة 

 . 2/1٧1إرشاد الفحول للشوكاين  ، ٧/450البحر احمليط للزركشي  ، 551أصول الفقه ص 
واملطالبة بتصحيح اإلمجاع وإثباته، واملطالبة    (3) املطالبة بتصحيح األخبار وإثبات أسانيدها،  "هي 

وغري   وتصحيحها  العلة  املإبجياد  من  احل  .طالبات"ذلك  ترتيب  ، ص  40ص    جاجاملنهاج يف 
41. 

الدليل مبا يبطله؛ وذلك مثل الطعن يف أسانيد احلديث بتضعيف انقله    "هو االعرتاض يف نفس   (4)
املنهاج يف    .والكسر وغري ذلك"  الطعن يف العلة ابلنقضأو الطعن يف اإلمجاع ببيان اخلالف أو  

 . 41ص   ترتيب احلجاج
 . 41ص   املنهاج يف ترتيب احلجاجو أقوى منه " أن يقابل دليله مبثله أو مبا ه هو  :عارضة"امل (5)
 . 40ص   املنهاج يف ترتيب احلجاج (6)
 .1/1٧٧العدة يف أصول الفقه  . " النقض: هو وجود العلة مع عدم احلكم " (٧)
 .  41ص    املنهاج يف ترتيب احلجاج ،150٨/ 5العدة يف أصول الفقه انظر:  (٨)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٨2

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث 
(1). 

وهي:   العلة  وجدت  اآلية  هذه  والرباهني يف  أتكل  اليت  ار  والن  احلجج 
 . القرابني املتقبلة
ا الرس  كم: وهوحلوختلف  وقتلوا كزكرَّي وحيي تصديق  -  ل؛ حيث ُكّذبوا 

 .(2) -عليهما السالم
ابلنقض يف قول هللا    السؤال على سبيل االعرتاض والقدح يف الدليل فجاء  
 . َّ يق ىق يفٱىف يث ُّٱ جل وعال:

 ُّّٰٱ  تعاىل:سؤال النقض يف قوله  ":  هـ(634)  عبد الرمحن اجلزريقال  

ت  العلة   معناه:...    َّىئ  نئ مئ زئ رئ اإل اليت  عندكم  ميان  وجب 
قتلتموهم فَل َم  َدْت  ُوج  قد  غري    ؟؛ابلرسل  ذكرمت  مبا  التعليل  أن  على  فدل 

وهذا النقض وارد على معىن كالمهم، فدل على جواز إيراد ما يهدم  ،  صحيح
 .(3)"كالم اخلصم على أي وجه  كان.

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱجل وعال:ويشهد لذلك أيضاً قول هللا    -

 حي جي يه  ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم

َّخي
(4). 

 خلُّٱ تعاىل:هللا  من صور النقض قوله ": هـ(634)عبد الرمحن اجلزريقال 

 
 . آل عمرانمن سورة   1٨3اآلية  (1)
 . 1٧٧/ 2 القرآن العظيم  تفسري (2)
 . 114ل من القرآن الكرمي ص استخراج اجلدا (3)
 . من سورة البقرة 1٧0اآلية  (4)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٨3

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

النقض يف    َّٱمنىن خن حن جن  يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل
 .(1) " َّ خي حي جي يه  ىه  مه جه ين ُّٱقوله:

: وهي تقليد اآلابء،  من عبادة األصنام واألندادهذه اآلية وضحت العلة  
ا  احلكم: وهو صحة  للصواب وختلف  واهلداية  السؤال على  فجاء  ؛  (2) لعقيدة 

الدليل يف  والقدح  االعرتاض  هللا    سبيل  قول  يف  وعال:ابلنقض   ينٱُّٱ  جل 

 . ٱَّخي حي جي يه  ىه مه جه
ابلنقض يف سورة أخرى    عرتاض والقدح يف الدليل االسؤال  وورد هذا أيضاً    -

هللا   وعال: قال   جن  يم ىم مم  خم  حم  جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  جل 

 مي خي حي جي يه  ىه مه ينجه ىن من خن حن
َّىي

وض(3) اآلية  فهذه  العلة  ،  واألندادحت  األصنام  عبادة  :  من 
حنن هلم تبع وهم لنا  وهي تقليد اآلابء؛ لذلك قال املقلدون من املشركني:  

وقادة للصوابأئمة  واهلداية  العقيدة  صحة  وهو  احلكم:  وختلف   ، (4)  ،
  ابلنقض يف قول هللا   عرتاض والقدح يف الدليل السؤال على سبيل اال فجاء  

، ويشهد  َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه  ُّ  جل وعال:
 .ابلنقض آية أخرى عرتاض والقدح يف الدليلاالسؤال ل

 
 . 114استخراج اجلدال من القرآن الكرمي ص  (1)
 . 4/1٧3بدائع الفوائد  ،6/34٧ تفسري القرآن العظيمانظر:  (2)
 . املائدة من سورة 104اآلية  (3)
أتوي  انظر:   (4) عن  البيان  القرآنجامع  آي  العظي،  11/13٧ل  القرآن  تيسري  ،  3/211م  تفسري 

   . 246ص الكرمي الرمحن 



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٨4

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 زن  ُّٱ  تعاىل:ومن صور النقض قوله  ":  هـ(634)عبد الرمحن اجلزريقال  

 هئ  مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

َّ مث هت  مت خت حت جت هب خبمب حب جب
السؤال    ، فجاء (2) "(1)

ٱحئٱُّ  ال:جل وعابلنقض يف قول هللا    على سبيل االعرتاض والقدح يف الدليل

 .َّٱخبمب حب جب هئ مئ خئ
توجب  ف  اليت  اليهود مبوسى  العلة  السالم -إميان  من  قد وجدت  -عليه 

املنزل مجلة واحدة العصا حية؛  ومن سائر املعجزات  ،الكتاب  واليد    ،كقلب 
  ،واملن والسلوى  ،وانفجار احلجر ابملاء  ،وتظليل الغمام  ،وفلق البحر  ،البيضاء
 .لواح وغريها من اآلَّيت ن هللا كلمه وكتب له يف األ ومن أ

موسى به  جاء  مبا  وإمياهنم  اليهود  تصديق  وهو:  احلكم  عليه  -وختلف 
وهم كفرة  فقد كفر    ،-السالم  واملذهب،  الرأي  يف  جنسهم  بين  من  أمثاهلم 

 .-عليه السالم-زمان موسى
منقوضة    َّ ييجئ ىي ني مي زي ري ُّيت استندوا عليها  فعلة اليهود ال

-موسى  آبَّيت  فقد كفروا  ؛َّٱخبمب حب جب هئ مئ خئٱحئٱُّكفرهم  ب
 .(3) ملسو هيلع هللا ىلص  ، كما كفروا آبَّيت حممد-عليه السالم

 
 . القصصمن سورة  4٨اآلية  (1)
 . 115استخراج اجلدال من القرآن الكرمي ص  (2)
،  4/2٩0  يزكتاب العز احملرر الوجيز يف تفسري ال،  3/401الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  انظر:    (3)

الغيب   التأويل    ،24/605مفاتيح  وأسرار  التنزيل  الكتاب  ال  ، 4/1٨0أنوار  علوم  يف  لباب 
15/26٧. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٨5

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

اآلية  هـ(310)  الطربي قال   تفسري  علّ ":  يف  الذين  يكفر  مل  هذه  أو  موا 
يف    (هـ٧41) ابن جزي  ، وقال(1) ؟" احلجة من اليهود مبا أويت موسى من قبلك

ا أويت موسى فلو  واملعىن أهنم كفروا مب ؛وهعليهم فيما طلب هذا رد  ": تفسري اآلية
 .(2)"مثل ذلك لكفروا به آتينا حممداً 

سؤال  : "الهـ(513ابن عقيل)هذا القسم من أقسام السؤال اجلديل مساه  و 
الدليل الدعوى يف  أو ما يسمى (3) "عن تصحيح  العلة يف  "  ،  املطالبة إبجراء 

، (6) ليل بطرد الد  ةطالب ، أو امل(5)"املطالبة بنفوذ الدليل وجرَّينه"  أو  ،(4)"امعلوهل
 . (٧) هذا القسم حتت مسمى: تصحيح الربهان هـ( ٧٨4وأورد اجلويين )

 
القرآن    (1) آي  أتويل  عن  البيان  وانظر:1٩/5٨٧جامع  النهاية    إىلاهلداية    ،  ،  ٨/5543بلوغ 

 .13/2٩4 اجلامع ألحكام القرآن  ،2/64٧ مدارك التنزيل وحقائق التأويل
 . 2/115لعلوم التنزيل  التسهيل (2)
 . 1/306ضح البن عقيل الوا  (3)
التحبري شرح التحرير    ،1/312الواضح البن عقيل    :وانظر  ،552الفقه ص    املسودة يف أصول   (4)

٧/3٧10. 
 . 2/1٧1إرشاد الفحول للشوكاين   ،٧/450البحر احمليط للزركشي   (5)
ص  انظر:    (6) الفقه  أصول  يف  ل  البحر  ،552املسودة  الفحول    ،٧/450لزركشي  احمليط  إرشاد 

 . 2/1٧1وكاين للش
 . 4٧ص  الكافية يف اجلدلانظر:  (٧)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٨6

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 .(1)سؤال عن اإللزام: الاخلامس القسم
اإللزام: هو التعليق على اخلصم ما ال يقول به  : "هـ(513قال ابن عقيل)
 بداللة ما يقول به.

خر؛  حدمها يشهد بشبه ابآلهو اجلمع بني مذهبني من جهة أن أ  واإللزام:
 يسوي بينهما املسؤول. ل

يقول   مذهب  على  به  يقول  ال  مبا  للخصم  املطالبة  هو  اإللزام:  وقيل: 
 .(2)"به

 يه  ىه مه جه ينٱُّ:  وجليف قول هللا عز    اإللزام وقد ورد سؤال  

َّ خي حي جي
 (3).  

َّ منىن خن حن جن يم ىم ممٱُّ :اموجه لليهود حيث قالو  سؤال وهذا ال
(4).  

حيان أبو  "هـ(٧45)قال  مبا:  ذلك  قالوا  القرآن  إمنا  إنزال  إنكار  يف  لغة 
ما ال بد هلم من اإلقرار به من إنزال التوراة على    فألزموا  على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5) "موسى

 
ص  انظر:    (1) اجلدل  يف  التحرير  ،  4٧الكافية  شرح  املنري    ،٧/3٧10التحبري  الكوكب  شرح 

4/3٧5. 
 . 1/1٩٧الواضح البن عقيل  (2)
 . األنعاممن سورة  ٩1من اآلية  (3)
 . األنعاممن سورة  ٩1من اآلية  (4)
  ، 4/426  ن التأويلحماس  ،3/161تفسري أيب السعود  وانظر:    4/5٨0البحر احمليط يف التفسري    (5)

  .20٧/ 4تفسري األلوسي 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٨٧

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

يف قول هللا    همع قوم-عليه السالم -يف جدال إبراهيم    اإللزاموجاء سؤال    -
ٱ .(1) َّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱٱ:عز وجل

 .(2) "ا هو حجة عليهمإال م فما أحاروا جواابً " :(6٨3)قال الزخمشري
آهلةف  تكن  مل  متكلمة  انطقة  تكن  مل  إذا  وهذا  األصنام  من    إلزام ؛  هلم 

 . (3) خالل مذهبهم فيها أبهنا آهلة 
إبراهيم   سأهلم  السالم-مث  تبارك    إلزامسؤال    -عليه  هللا  قول  يف  آخر 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱتعاىل:و 

َّ
  إلزام ؛ وهذا  مل تكن آهلة  لضركانت عاجزة عن النفع أو ا   األصنام إذا، ف(4)

   .هلم من خالل مذهبهم فيها أبهنا آهلة
مع النمرود قال هللا    -عليه السالم -يف جدال إبراهيم    اإللزاموجاء سؤال    -

 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ  تعاىل: و تبارك  

َّ ىكيك مك لك  اك
ٱ  .(5) 

الذي  مرود؛ ألن الرب هو  للن  إلزامطلب    َّٱىق يفُّ  تعاىل:ففي قول هللا  
األمر كلهبي والنمرود    ده  قدير  على كل شيء  وهو  الكون  يدبر  الذي  وهو 

 .(6) عاجز عن ذلك 
 

 . األنبياء من سورة 63من اآلية  (1)
  .125/ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2)
 . 2/110النحل و  امللل  ،٧1اإلابنة عن أصول الدَّينة ص انظر:  (3)
 . األنبياء من سورة 66من اآلية  (4)
 . األنبياء من سورة 63ية من اآل (5)
اجلامع ألحكام    ،1/351معامل التنزيل يف تفسري القرآن    ،1/٨5٩بلوغ النهاية    إىل اية  اهلد  :انظر  (6)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٨٨

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

كما ادعيت حتيي    إن كنت إهلاً : "يف تفسري اآلية  هـ(٧٧4)قال ابن كثري
املغرب من  هبا  فأت  وانقطاع  ،ومتيت  عجزه  علم  على  فلما  يقدر  ال  وأنه  ه، 

 .(1) " وقامت عليه احلجة هبت أي: أخرس فال يتكلم،  املكابرة يف هذا املقام 
ابن  و  يف    له بطرد دليله إن كان صادقاً إلزام  وهذا  : "ه( 13٧6سعدي)قال 

 .(2) "دعواه
 جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱتعاىل:أيضاً يف قوله    اإللزام وورد سؤال    -

 حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  حف جف جغمغ مع

َّ خل
(3). 

هللا   قول   َّخكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّ  تعاىل:ففي 
هذه    للمشركني   إلزامسؤال   فهل  آهلة؛  أبهنا  األصنام  يف  مذهبهم  من خالل 

 .(4) اآلهلة ختلق أو ترزق أو متيت أو حتيي؟
الطربي "هـ(310)قال  يف  :  هلل  جتعلوهنم  اليت  وأواثنكم  آهلتكم  من  هل 

من   ذلكم  من  يفعل  من  شركاء  إَّيه  أو    ؟شيءعبادتكم  يرزق،  أو  فيخلق، 
 .(5) ؟" من ذلك يفعل شيئاً  يف يعبد من دون هللا من الفك...مييت، أو ينشر

 
 . 3/2٨6 القرآن

 . 6٨6/ 1 تفسري القرآن العظيم  (1)
  . 111ص  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (2)
 . الروم من سورة 40ية من اآل (3)
  تفسري القرآن العظيم ،14/40 ع ألحكام القرآناجلام ،٩/56٩4بلوغ النهاية  إىل اهلداية  انظر:  (4)

6/31٩.  
 .20/10٧جامع البيان عن أتويل آي القرآن   (5)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٨٩

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 ني  مي زي ري  ٰى  ين ُّٱٱ:  أيضاً يف قول هللا عز وجل اإللزامسؤال    وجاء -

َّ ىي
(1).  

فكيف تكون آهلة وهي    ؟هل هذه اآلهلة اليت يؤمن هبا املشركون ختلق شيئاً 
   ؟عاجزة عن اخللق 

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:  أيضاً يف قول هللا عز وجل  اإللزامال  ؤ وجاء س  -

َّ ىه مه ينجه ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم
  ، وسؤال (2)

موجه   اإللزام اآلية  هذه  األصنام    يف  أن  اعتقادهم  خالل  من  للمشركني 
اخللق مث تعيده؟ فكيف تكون آهلة وهي عاجزة عن    أتبدفهل آهلتكم  ٱآهلة؛

جزي،  (3) ذلك؟ ابن  "هـ(٧41)قال  الكفار  آلية:ا:  على  فإن    ؛احتجاج 
أهنم    :رتفون هبا؟ فاجلوابإبعادة اخللق، وهم ال يع  قيل: كيف حيتج عليهم

ويف   اإلعادة،  على  وال  االبتداء  على  يقدرون  ال  شركاءهم  أن  معرتفون 
 . (4) "ذلك إبطال لربوبيتهم

 يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ:  أيضاً يف قول هللا عز وجل  اإللزام وورد سؤال    -

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ

وس(5)َّىت نت مت زت يبرت ىب اآلية   اإللزام   ؤال،  هذه  أيضاً    يف 

 
 .األعراف  من سورة 1٩1من اآلية  (1)
 . يونس من سورة 34من اآلية  (2)
  .11/1٧0نري للزحيلي التفسري امل ، 15/٨5ل آي القرآن ن عن أتويجامع البياانظر:  (3)
 . 1/356التنزيل التسهيل لعلوم  (4)
 . يونس من سورة 35من اآلية  (5)



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٩0

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

موجه للمشركني من خالل اعتقادهم أن األصنام آهلة؛ فهل آهلتكم هتدي  
ٱ.(1) ؟للحق؟ فكيف تكون آهلة وهي عاجزة عن اهلداية 

قول هللا عز وجل  اإللزام وورد سؤال    -  جغ مع جع مظ  حطُّٱ:أيضاً يف 

َّ خفمف حف جف مغ
(2). 

سعدي ابن  اآلية13٧6)قال  تفسري  "ه(يف  له  ال  أي::  جعلتموهم  ذين 
وتعبدوهنم،  شركاء،   هذاتدعوهنم  على  خلق كخلقه،    :يلزم  هلم  يكون  أن 

ورزق كرزقه، فإن كان هلم شيء من ذلك فأرونيه، ليصح ما ادعيتم فيهم من  
ٱ.(3) " استحقاق العبادة

 
 .26٧/ 4 تفسري القرآن العظيم  ،2/41٩معامل التنزيل يف تفسري القرآن انظر:  (1)
 . من سورة لقمان 11اآلية من  (2)

 . 64٧ص  املنان فسري كالم تيسري الكرمي الرمحن يف ت (3)



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٩1

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 اخلامتة:
والصالة والسالم على نبينا حممد    احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،

وصح آله  فقد كشوعلى  وبعد:  أمجعني،  عن  به  الدراسة  هذه  نتائج فت 
 نعرضها كاآليت:  

أن السؤال اجلديل كان حمط اهتمام ودراسة من علماء اجلدل واألصول؛  -1
 اتضح ذلك من خالل استقراء مظان املوضوع يف مؤلفاهتم.

واضح على    آنية يف هذا املوضوع هو رد  أن العدد الكبري من الشواهد القر -2
 واألصول.ود علم اجلدل دعوى مج

هذه الدراسة تبني االرتباط التكاملي بني العلوم؛ فالسؤال اجلديل موضوعه  -3
االستفهام،   أدوات  وهي:  لغوية  وأدواته  جديل،  التأصيل  حيث  من 

 وتطبيقاته يف القرآن الكرمي وتفسريه.
 ما أييت:  وأبرز التوصيات واالقرتاحات

 ة التطبيقية.  دلية واألصولية التأصيلياالهتمام ابلدراسات اجل  علىاحلث -1
 فراده بدراسة مستقلة.إميكن إذ دراسة اجلواب اجلديل؛ -2



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٩2

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.  -1
: د. عبد الكرمي  ، حتقيقسلمة بن ُمْسل م الصحاري   اإلابنة يف اللغة العربية، أتليف: -2

د.جاسر أبو  ،  سن عوادد.حممد ح،  د.صالح جرار،  د. نصرت عبد الرمحن،  ةخليف
والثقافة  ،  ةصفي القومي  الرتاث  عمان  -مسقط    -وزارة  األوىل  ،  سلطنة  الطبعة: 

   .م 1٩٩٩  -هـ 1420
  ،1، طدار ابن حزم  أتليف: أبو الطيب حممد صديق خان احلسيين،  ،أجبد العلوم -3

 . هـ 1423
حتقيق:    ،علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن  أتليف:  ،اإلحكام يف أصول األحكام -4

 . هـ1404الطبعة األوىل،  ، بريوت –تاب العريب دار الك، د. سيد اجلميلي
 .بريوت ،دار املعرفة، أتليف: حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الدين -5
حتقيق: عبد القادر  ،  أبو زكرَّي حميي الدين حيي بن شرف النووي   أتليف: ،  األذكار -6

والتو   ،نؤوطاألر  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  بريوت  الناشر:    طبعة   لبنان  –زيع، 
 . هـ1414جديدة منقحة، 

أتليف: حممد بن علي بن حممد  ،  إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول -٧
عناية،   حتقيق:   الشوكاين،  له:   أمحد  امليس  قدم  فرفور  د. ،  خليل  الدين  دار  ،  ويل 

 . هـ141٩، 1،طالكتاب العريب
،  1، طرقمالناشر: دار األ،  ألنصاري ا  أتليف: عبد الرمحن بن حممد  ،أسرار العربية -٨

 . هـ1420
، عبد الرمحن بن جنم اجلزري السعدي   استخراج اجلدال من القرآن الكرمي، أتليف: -٩

األملعي  حتقيق: عواض  بن  زاهر  نشر:  الدكتور  التجارية،  الفرزدق  الطبعة:  ،مطابع 
 . هـ1401الثانية، 

حققه وعلق عليه ،  حممد بن مفلح، مشس الدين املقدسي  قه، أتليف:أصول الف -10
 . 4هـ1420، 1، طمكتبة العبيكان، الدكتور فهد بن حممد السََّدَحان وقدم له:



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٩3

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

األصول يف النحو، أتليف: أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف  -11
 .بريوت –نمؤسسة الرسالة، لبنا ، : عبد احلسني الفتلي، حتقيقاببن السراج

البالغة -12 علوم  يف  حم  ، اإليضاح  عمرأتليف:  بن  الرمحن  عبد  بن  املعايل  مد  أبو   ،
دار اجليل،  ،  حممد عبد املنعم خفاجي  ، حتقيق:الشافعي، املعروف خبطيب دمشق

 . 3لبنان، ط-بريوت
البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي الشافعي، قام   -13

،  2الء، الكويت، ط عمر األشقر، مكتبة آ .لقـادر العاين، وراجعه دعبد ا :بتحريره
 . ه1413

البحر احمليط يف التفسري، أتليف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف   -14
-بريوت  -دار الفكر،  صدقي حممد مجيل  ، حتقيق:بن حيان أثري الدين األندلسي

 . هـ 1420الطبعة:  لبنان،
 بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  أتليف: حممد  ،بدائع الفوائد -15

 . عريب، بريوت، لبناندار الكتاب ال ،اجلوزية
العربية -16 علم  يف  بن    ،البديع  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  ُمد  أتليف: 

األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكرمي  عبد  ابن  حممد  بن  د.  ،  حممد  ودراسة:  حتقيق 
 . 1،طعة أم القرى جام ،فتحي أمحد علي الدين

اجلدل -1٧ أبو:  أتليف،  تريخ  دارازهرة  حممد  ونشر:  طباعة  الطبعة  ،  العريب،  لفكر 
 م. 1٩34األوىل، يناير 

 :حتقيق،  علي بن سليمان املرداوي ، أتليف:  التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه -1٨
السراح  د. القرين، د.أمحد  الرمحن اجلربين، د.عوض  الرشد،  عبد  ، الرَّيض  ،مكتبة 

 . هـ1421
قيق: الدكتور  محد ابن جزي الغرانطي، حتأتليف:حممد بن أ ،التسهيل لعلوم التنزيل -1٩

الطبعة: األوىل  لبنان،  -بريوت  –شركة دار األرقم بن أيب األرقم  ،  عبد هللا اخلالدي 
 .  هـ1416

أتليفالتعريفات -20 اجلرجاين،  بن علي  بن حممد  األبياري   ، : علي  إبراهيم  ، حتقيق: 
 . هـ1405الطبعة األوىل، لبنان،  - بريوت ،دار الكتاب العريب



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٩4

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

العتفس -21 إرشاد  السعود=  أيب  أتليف:أبو  ري  الكرمي،  الكتاب  مزاَّي  إىل  السليم  قل 
-بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب    السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى،

 لبنان.
األصفهاين،   -22 الراغب  ابلراغب  أتليفتفسري  املعروف  حممد  بن  احلسني   :

نشره:كليةفاألص سردار،  هند  د.  ودراسة:  حتقيق  الدين  هاين،  وأصول  -الدعوة 
 ه.  1422، 1ة أم القرى،طجامع

الزخمشري  -23 القاسم    =   تفسري  أبو  أتليف:  التنزيل،  غوامض  عن حقائق  الكشاف 
:  3طبريوت،    –حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا، دار الكتاب العريب  

 . هـ140٧
العظي -24 القرآن  بن كثري    أتليف:  ،متفسري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  القرشي أبو 

الدمشقي والتوزيع،  سامي بن حممد سالمة  ، حتقيق:البصري مث  للنشر  ، دار طيبة 
 . هـ1420الطبعة: الثانية 

واملنهج -25 والشريعة  العقيدة  يف  املنري  د  ،التفسري  مصطفى    .أتليف:  بن  وهبة 
 . هـ141٨لثانية، االطبعة: ، دمشق -دار الفكر املعاصر، الزحيلي

الفقه -26 أصول  يف  األدلة  هللا   أتليف:  ،تقومي  عبد  زيد  عيسى    أبو  بن  عمر  بن 
احلنفي امليس  ، حتقيق:الّدبوسّي  الدين  العلمية،  خليل حميي  الكتب  الطبعة: ،  دار 

 . م2001 -هـ1421األوىل، 
التعاريف، أتليف: -2٧ العارفني بن    التوقيف على مهمات  الدين حممد بن تج  زين 

 . هـ1410الطبعة: األوىل، ،القاهرة: عامل الكتب زين العابدين احلدادي، نعلي ب
عبد الرمحن بن انصر بن عبد   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، أتليف:  -2٨

الطبعة: األوىل  ،  مؤسسة الرسالة،  حتقيق:عبد الرمحن بن معال اللوحيق  هللا السعدي،
 م. 2000-هـ 1420

بن غالب  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري    ، أتليف:لقرآناجامع البيان يف أتويل   -2٩
 . هـ1420الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، محد حممد شاكر: أيقق، حتالطربي 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٩5

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

القرآ -30 أتليف:حممد بن أمحد بن أيب بكر بن   ،تفسري القرطيبن=  اجلامع ألحكام 
املص الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  القرطيب،    –ية  ر فرح 

 م. 1٩64 -هـ 13٨4،  2طالقاهرة، 
القرآن  اجلدول يف -31 الصايفحم:  أتليف  ،إعراب  الرحيم  عبد  بن  الرشيد ،  مود  دار 

 .  هـ141٨الطبعة: الرابعة، ، دمشق –مؤسسة اإلميان 
اللغة -32 رمزي    يق:ق، حتأبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ، أتليف:  مجهرة 

بعلبكي لل،  منري  العلم  دار  األوىل،  لبنان،    -بريوت  –اليني  مالناشر:  الطبعة: 
 . م1٩٨٧

ا -33 حروف  يف  الداين  أتليف:اجلىن  املرادي   ملعاين،  قاسم  بن  حسن  الدين  بدر 
حتقيق: املالكي واألستاذ  . د  ،  قباوة  الدين  فاضل:  فخر  ندمي  الكتب  ،  حممد  دار 

 م. 1٩٩2 - هـ 1413، 1ط ،العلمية، بريوت
البيضاوي  -34 تفسري  على  السيوطي  بكرلأت،  حاشية  أيب  بن  الرمحن  عبد   يف: 

 . هـ1424 ، نشر سنةل الدينكلية الدعوة وأصو   -القرى  جامعة أم ، السيوطي
، يوكفاية الراض  ي حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي، املسماة: عناية القاض -35

 . بريوت –دار صادر ، املؤلف: شهاب الدين أمحد بن حممد املصري احلنفي
النهاوندي   حروف املعاين والصفات، أتليف: -36 البغدادي  عبد الرمحن بن إسحاق 

القاسمالزج أبو  احلمد  حتقيق:   ، اجي،  توفيق  الرسالة،  علي    -بريوت  –مؤسسة 
 . م1٩٨4 : الطبعة: األوىل لبنان،

حسن   -3٧ حممد  بن  حيي  إعداد:  والسنة،  الكتاب  ضوء  يف  وضوابطه  آدابه  احلوار 
  -هـ1414:  1ط  الدمام،   :زمزمي، دار الرتبية والرتاث: مكة املكرمة، رمادي للنشر

 ؤمتن.  م، توزيع: مؤسسة امل1٩٩4
القرآن -3٨ يف  بن   احلوار  سعيد  بن  انصر  إعداد:  من  حبث  النبوية،  والسنة  الكرمي 

 سيف السيف.
د.    : ، أتليفاحلوار واملناظرة يف اإلسالم يف العصر احلديث، أمحد ديدات منوذجاً  -3٩

عبد بن  ُملة   إبراهيم  يف  منشور  حبث  السنيدي،  العدد:  جا  الكرمي  القرى  أم  معة 
 . هـ1430، حمرم 46



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٩6

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

أتدراس -40 الكرمي،  القرآن  ألسلوب  عضيمة  ليف: ات  اخلالق  عبد  تصدير:  ،  حممد 
 . دار احلديث، القاهرة، حممود حممد شاكر

موفق الدين عبد هللا ابن أمحد   :أتليفروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه   -41
، مكتبة الرشد،  ةلكرمي بن علي النملبد اع  .د  :بن قدامه املقدسي احلنبلي، حتقيق

 هـ.  1414،  2، طالرَّيض
،  على ألفية ابن مالك، أتليف: عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي  شرح ابن عقيل -42

احلميد  حتقيق: عبد  الرتاث  ،  حممد  للطباعة  -دار  مصر  دار  طالقاهرة،   ،20  ،
 . هـ1400

: أمحد  ، حتقيقرزابنن املشرح كتاب سيبويه، أتليف: أبو سعيد السريايف احلسن ب -43
سيد علي  بريوت  دار  ،  مهديل،  العلمية،  األوىل،  ،  نلبنا  –الكتب  الطبعة: 

 . م200٨
الكوكب  -44 أتليف: املنري  شرح  النجار،  ،  اببن  املعروف  الفتوحي  أمحد  بن    حممد 

محادحتقيق ونزيه  الزحيلي  حممد  العبيكان،  :  الرَّيض،  مكتبة  الثانية  ،  الطبعة 
 م. 1٩٩٧ -هـ141٨

عبد هللا بن    ، حتقيق:يف: سليمان بن عبد القوي الطو ، أتليفالروضة  تصر شرح خم -45
 . هـ140٧الطبعة: األوىل،  ، مؤسسة الرسالة، احملسن الرتكيعبد 

الفقه -46 أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد، أتليف:  العدة يف أصول  ،  القاضي 
  -  هـ 1410  ،2طج نصه: د أمحد بن علي بن سري املباركي، حققه وعلق عليه وخرَّ 

 . م1٩٩0
عبد -4٧ بن  حممد  أتليف:  النحو،  ا  علل  احلسن،  أبو  العباس،  بن  الوراقهللا    ،بن 

الدرويش  حتقيق: الطبعة:  ،  السعودية  ،الرَّيض  -مكتبة الرشد،  حممود جاسم حممد 
 . م1٩٩٩ -  هـ1420األوىل، 

الطويف  -4٨ الكرمي  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  أتليف:  اجلدل،  علم  يف  اجلذل  علم 
فرانز  حتقيق:الصرصري،   النشر:  دار  َهاينريشس،  لفهارت  بفيسَبادن    فو  شتاينر 

 م. 1٩٨٧ –ه  140٨



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٩٧

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

البخاري  -4٩ شرح صحيح  القاري  أتليف: عمدة  الدين  ،  بن    بدر  حممود  حممد  أيب 
العلمية،  العيين  أمحد الكتب  دار  عمر،  حممد  حممود  هللا  عبد  وصححه:  ضبطه   ،

 هـ. 1421لبنان، الطبعة األوىل   –بريوت
الوص -50 األصولول يف  غاية  لب  اإلسالم زكر ،  شرح  بن  املؤلف: شيخ  بن حممد  َّي 

 مصر.  -، طبع مبطبعة دار الكتب العربية الكربى ألنصاري أبو حيي أمحد بن زكرَّي ا
ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم   :، أتليفشرح مجع اجلوامعالغيث اهلامع  -51

 ه. 1425:  1ية، طالعراقي، حتقيق: حممد تمر حجازي، دار الكتب العلم
: علي حممد حتقيق  ، حممود بن عمر الزخمشري   أتليف:،  الفائق يف غريب احلديث -52

 .الطبعة الثانية،  لبنان -بريوت دار املعرفة، ، حممد أبو الفضل إبراهيم-البجاوي 
حممد    حتقيق:  تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  أتليف:،  الفتاوى الكربى  -53

عطا  -عطا   األوىل  ،  العلميةالكتب  دار  ،  مصطفى  الطبعة    -هـ  140٨الطبعة: 
 . م1٩٨٧

اللغوية،   -54 مهران    ف: أتليالفروق  بن  سهل  بن  عبدهللا  بن  احلسن  اهلالل  أبو 
سليم،   ابراهيم  حممد  عليه:  وعلق  حققه  والثقافة،  العسكري،  العلم  دار  الناشر: 

 .  مصر -القاهرة 
أبو عبد الرمحن    قيق:حت  دي،الفقيه واملتفقه، أتليف:أمحد بن علي اخلطيب البغدا -55

 . هـ1421لطبعة: الثانية، ا، الدمام -دار ابن اجلوزي ، زي عادل بن يوسف الغرا
القاموس احمليط، أتليف: ُمد الدين حممد يعقوب الفريوزآبدي، مؤسسة الرسالة،   -56

 م. 1٩٩٨، هـ141٩بريوت، لبنان، الطبعة السادسة،  
أيب   -5٧ احلرمني  إمام  أتليف:  اجلدل،  يف  بن  املعايلالكافية  عبدهللا  بن  امللك  عبد   

اجلويين امل  يوسف  خليل  حواشيه:  وضع  علي الشافعي،  حممد  منشورات:  نصور، 
 بيضون، دار الكتب العلمية: بريوت.

وشرح:   -5٨ حتقيق  قنرب،  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  سيبويه  أتليف:  الكتاب، 
 .  3عبدالسالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة 



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 4٩٨

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

، أتليف: الصاحب حميي  ةضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظر ب اإليكتا -5٩
وسف اجلوزي، حتقيق: حممود الدغيم،الناشر: مكتبة مدبويل، الطبعة األوىل  الدين ي
 م،القاهرة.  1٩٩5  -هـ 1415

قابلة على نسخة خطية واعدة للطبع ووضع   -60 الكليات، أتليف: أيوب احلسيين، 
لنشر،  ستاذ: حممد املصري، مؤسسة الرسالة لواألدرويش  فهارسه: الدكتور: عدانن  

 ه.  141٩، 2ط
العرب -61 املصري أتليف  ،لسان  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  دار صادر  ،  : حممد 

 . الطبعة األوىل، ريوتللنشر والتوزيع، ب
املوصلي -62 جين  بن  عثمان  أتليف:  العربية،  يف  حتقيقاللمع  فارس ،  فائز  دار  ،  : 

 يت. ، الكو الكتب الثقافية
ع  العثيمني، مجبن حممد  صاحل    بن   حممد  :، أتليفموع فتاوى ورسائل العثيمنيُم -63

الوطن   دار  السليمان،  انصر  بن  فهد  األخرية    –وترتيب:  الطبعة  الثرَّي،    –دار 
 ه. 1413

التأويل -64 أتليفحماسن  احلالق    :،  قاسم  بن  سعيد  حممد  بن  الدين  مجال  حممد 
الطبعة:  ،  بريوت  –لكتب العلميه  دار ا  ، : حممد ابسل عيون السود، حتقيقالقامسي
 . هـ 141٨ -األوىل 

تفس -65 الوجيز يف  األندلسي  احملرر  غالب  بن  احلق  عبد  أتليف:  العزيز،  الكتاب  ري 
حتقيق:  احملاريب حممد،  الشايف  عبد  السالم  العلمية  ،  عبد  الكتب  ،  بريوت  –دار 

 . هـ1422  -الطبعة: األوىل 
حممد    : قدم له،  الرمحن بن قدامة ن عبد  أمحد ب:  أتليف ،  خمتصر منهاج القاصدين -66

عليهع،  دمهان األ:  لق  القادر  وعبد  البيان،  ؤوطرانشعيب  دار  سورَّيمكتبة   ،–  
 . هـ13٩٨: ، سنة النشردمشق

التأويل  -6٧ وحقائق  التنزيل  أمحد =  مدارك  بن  هللا  عبد  أتليف:  النسفي،  تفسري 
بديوي   :حققه،  النسفي الدين مستو  ،يوسف  له: حميي  ال،  قدم  الطدار  يب، كلم 
 . هـ141٩، 1، طبريوت

اجلّد: ُمد الدين عبد   بتصنيفها بدأ  )  آل تيمية   أتليف:   ل الفقه، املسودة يف أصو  -6٨



 

 
 الشرعيةجملة العلوم   4٩٩

 (األول)اجلزء    هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

 ( السالم، وأضاف إليها األب:عبد احلليم، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية
 . دار الكتاب العريب،: حممد عبد احلميدحتقيق

الكب -6٩ الشرح  غريب  يف  املنري  للرااملصباح  العالمة    أتليف:،  فعيري  بن العامل  أمحد 
الفيوميحم املقري  علي  بن  دار  مد  القاهرة،  ،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  احلديث 

 هـ. 1421، 1مصر، ط
البغوي  -٧0 تفسري  القرآن=  تفسري  يف  التنزيل  أتليف:معامل  بن  ،  احلسني  حممد  أبو 

، ان احلرشعة وسليمحممد النمر وعثمان مج  ج أحاديثه:حققه وخرَّ ،  مسعود البغوي 
 ه.141٧، 4ط ،دار طيبة

: عبد  ، حتقيقالزجاج  بن السري بن سهل  إبراهيم   القرآن وإعرابه، أتليف: معاين -٧1
 . هـ140٨الطبعة: األوىل ، بريوت –عامل الكتب  ،اجلليل شليب

املعاصرة -٧2 العربية  اللغة  أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة   د.، أتليف:  معجم 
 . م200٨ - هـ142٩الطبعة: األوىل،  ، لكتبر: عامل االناش، فريق عمل

عبد  ، حتقيق:  احلسني أمحد بن فارس بن زكرَّي  أبو: أتليف:  معجم مقاييس اللغة -٧3
 . هـ13٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر:   دار الفكر، السالم حممد هارون

يق:  حتق  ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أتليف:  -٧4
ما  املبارك د.  هللا  /زن  محد  علي  الفكر  النا،  حممد  دار  الطبعة:  ،  دمشق  –شر: 

 م. 1٩٨5سادسة،  ال
بفخر  -٧5 امللقب  الرازي  عمر  بن  حممد  أتليف:  الكبري،  التفسري  الغيب=  مفاتيح 

 . هـ1420 -الطبعة: الثالثة لبنان،  -بريوت-دار إحياء الرتاث العريب، الدين الرازي 
ضبطه  ،  أيب بكر بن حممد السكاكي اخلوارزمييوسف بن    مفتاح العلوم، أتليف: -٧6

نعيم عليه:  وعلق  هوامشه  بريوت  ،  زرزور   وكتب  العلمية،  الكتب  ،  لبنان  –دار 
 م. 1٩٨٧  - هـ 140٧الطبعة: الثانية، 

القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب   واملفردات يف غريب القرآن، أتليف: أب -٧٧
 لبنان.    –، بريوت دار املعرفةكيالين،   األصفهاين، حتقيق وضبط: حممد سيد

أتليف: املقتض -٧٨ األ  ب،  عبد  بن  يزيد  بن  العباس،  حممد  أبو  األزدي،  الثماىل  كرب 
 لبنان. -بريوت –  ،عامل الكتب ، : حممد عبد اخلالق عظيمة، حتقيقاملعروف ابملربد



 

 
 جلديل يف القرآن الكرمي حقيقته وأدواته دراسة أصوليةالسؤال ا 500

 د. نوف بنت عبد هللا بن جباد العـتيـبـي 

 .مؤسسة احلليب، نشر: امللل والنحل، أتليف: أبو الفتح حممد الشهرستاين -٧٩
حتقيق: عبد اجمليد تركي،   أبو الوليد الباجي،  ب احلجاج، أتليف:ج يف ترتياملنها  -٨0

 م، دار الغرب اإلسالمي. 2001الثالثة: الطبعة 
  ، الكويت  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ، إصدار  املوسوعة الفقهية الكويتية -٨1

 م. 1٩٨3  -هـ 1404الطبعة الثانية ، الكويت -السالسل  دار
، مكتبة  لعجـمرفيـق اعند املسلمني، الدكتور:    فقـهأصـول ال  مـصطلحات  موسـوعة -٨2

 م. 1٩٩٨لبنان، الطبعة األوىل،  - لبنان انشرون، بريوت
الدار ،  اجلارم ومصطفى أمني  يعل  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية، أتليف: -٨3

 .املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع
واألثر -٨4 احلديث  ُما،  النهاية يف غريب  بن  ملؤلف:  املبارك  السعادات  أبو  الدين  د 

حتقيق: طاهر    ،الشيباين اجلزري ابن األثري  د بن حممد بن حممد ابن عبد الكرميحمم
 هـ. 13٩٩بريوت،  -الناشر: املكتبة العلمية ،حممود حممد الطناحي - ي أمحد الزاو 

األصول  -٨5 دراية  يف  الوصول  الرحيم ،  هناية  عبد  بن  حممد  الدين  صفي   أتليف: 
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