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تعليمات النشر يف جملة »املرقاة« للدراسات والبحوث اإلسالمية
- أال يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــّدم أليــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــّر فيــه أبن حبثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتاًل مــن رســالة للدكتــوراه أو املاجســتري أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة ابلعمــق واألصالــة وحســن األســلوب ووضوحــه، 
والســالمة مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إىل املعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة ابملراجــع واملصــادر والواثئــق، وتوضــع 
اهلوامش يف أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة ابملصادر واملراجع يف آخر البحث.

4- هليئــة التحريــر احلــق فـــي حتديــد أولــوايت نشــر البحــوث، وتعطــى األولويــة 
الفلســطينية. ابلقضيــة  املتعلقــة  للموضوعــات 

5- ال جيــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر حبثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إال ألســباب تقتنــع هبــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغريهــا 

مــن النفقــات الــي حتملتهــا اجمللــة يف حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- يف حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق امللكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، وال جيــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكرتونيــاً، إال مبوافقــة اجمللــة.
7- اآلراء الــواردة فـــي البحــوث املنشــورة تعــرب عــن وجهــة نظــر الباحثــني وال تعــرب 

ابلضــرورة عــن رأي اجمللــة.
8- ال تدفــع اجمللــة مكافــآت وال تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث املنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا مل تكــن بتكليــف. وال تعــاد أصــول 

البحــوث املقدمــة للنشــر يف اجمللــة إىل أصحاهبــا.
9- يقــدم الباحــث ســرية ذاتيــة موجــزة مــع البحــث ابإلضافــة إىل ملخصــني ابللغــة 

العربيــة واإلجنليزيــة علــى أال يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- أال يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي حبــدود 30 صفحــة مبــا يف ذلــك 
األشــكال والرســوم واجلــداول واملراجــع، وتســّلم نســختان إلكرتونيتــان مــن البحــث عــرب 



موقع اجمللة أو الربيد اإللكرتوين )almirqatmagazine@gmail.com(، ابستخدام برانمج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وحبجــم  العربيــة حبجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة اإلجنليزيــة حبجــم )11(، وحبجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية واملســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون خبــط أســود ابرز
11- نظام التوثيق يف اهلوامش:

* عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو احلديث بذكر املخرج، واملدون احلديثي، والكتاب، والباب، ورقم احلديث.

* حيال على املصادر واملراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى املصــدر أو املرجــع: يذكــر اســم املؤلــف، مث اســم الكتــاب 
كاماًل، مث اسم احملقق )إن وجد(، مث مكان النشر، مث الناشر، مث رقم الطبعة، مث 
اترخيهــا، مث رقــم اجلــزء والصفحــة، مثالــه: ايســني، عبــد الســالم- تنويــر املؤمنــات، 

بــريوت، دار لبنــان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* ويف اإلحاالت املوالية لنفس املصدر يكتفى بذكر اسم املؤلف والكتاب خمتصراً، 

ورقم اجلزء والصفحة، مثاله ايسني، عبد السالم- تنوير املؤمنات 1/ 8.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
كلمة االفتتاحية

  احلمــد هلل رب العاملــني وأفضــل الصــالة وأمت التســليم علــى ســيدان حممــد
وبعــد  والتابعــني  وصحبــه  وآلــه 

فــإن هــذا العــدد ســيصدر وقــد وضعــت حــرب ســيف القــدس أوزارهــا، وقــد 
كانــت حــرابً نوعيــة بــكل معــى الكلمــة، مــا بعدهــا ليــس كمــا قبلهــا، هــذه احلــرب 
واســتجابة  القــدس،  عــن  ودفاعــاً  جهــاداً  الفلســطينية؛  املقاومــة  خاضتهــا  الــي 
لصرخــات األحــرار واحلرائــر حــول املســجد األقصــى، فهــذه احلــرب هــي األوىل 
الــي بدأهتــا املقاومــة وبقرارهــا، وهــي الــي أذاقــت عــدوان احملتــل، كل أصنــاف الــذل، 

وهلل الفضــل واملنــة.
فقــد دكــت صواريــخ املقاومــة أركان العــدو، وليــس مبانيــه ومصانعــه فقــط، وقــد 
مزقــت أصــوات االنفجــارات يف شــوارع تــل الربيــع هيبــة احملتــل وســلطانه، وليــس 
جدرانــه وجنــوده ومســتوطنيه فحســب، نعــم أصبحــت القــدس خطــاً أمحــر، وحــي 
الشــيخ جــراح خطــاً أمحــر، واملســجد األقصــى أكثرهــا وهجــاً وامحــراراً، فمــا عــاد 
يســتفرد االحتــالل أبهلنــا يف القــدس أو الضفــة، وال حــى أبهلنــا يف الداخــل احملتــل 
عــام 48، وال ابتــت يــده مطلقــة يصنــع مــا شــاء، وسيحســب ألــف حســاب قبــل 
أن ينتهــك حرمــة املســجد، أو يهجــر أهلنــا يف حــي الشــيخ جــراح، أو غريهــم مــن 

أهلنــا يف القــدس. 
ولعــل املفاجــأة األكــرب هلــذا العــدو اجملــرم، كانــت دخــول أهلنــا يف فلســطني 
احملتلــة عــام 48 علــى خــط املواجهــة، هــذه الكتلــة البشــرية املقيمــة يف أحشــاء 
مشــروع  مــن  جــزًء  أصبحــت  املليونــني،  ويتجــاوز عددهــا  الداخــل،  مــن  احملتــل 
املقاومــة واملواجهــة، وهــي قريبــة منــه بشــكل خينــق أنفاســه، ويقطــع وتينــه إبذن 
هللا، وليســت جمــرد كتلــة بشــرية، كان يظــن احملتــل أنــه غســل دماغهــا، وأهنــا نســيت 

فلســطني واألقصــى، وقــد خــاب فألــه حبــول هللا .
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لقــد هدمــت هــذه احلــرب جــدران الكيــان احملتــل، ومزقــت قلبــه، وأطاحــت 
بعــروش املطبعــني وإعالمهــم، هــذه اجلــدران الــي بذلــوا جهدهــم ووقتهــم وأمواهلــم؛ 
للرتويــج هلــا واإليهــام أبن قطــار التطبيــع انطلــق بقــوة ولــن يتوقــف، وســيتجاوز 
الفلســطينيني وقضيتهــم، وستسعد)إســرائيل( بثمــرات التطبيــع، وتقطــف نتائجــه 
دون إزعــاج حــى مــن الفلســطينيني. ولكــن خــاب فأهلــم بفضــل هللا تبــارك وتعــاىل، 
وأربكــت املقاومــة حســاابهتم، وأعــادت القضيــَة الفلســطينية إىل رأس األولــوايت، 

وأصبحــوا هــم وتطبيعهــم حمــاًل للتنــدر واالســتهزاء بــل والشــتيمة واالســتقذار. 
العلمــاء  أن دور  نعتقــد  أننــا  هنــا،  مــن خــالل جملتنــا  لــه  التنبيــه  وممــا جيــدر 
واملفكرين والباحثني أيضا، ينبغي أن يكون بعد معركة ســيف القدس خمتلفاً عّما 
قبلهــا، وهــذا شــأن العــامل احلــّي، واملفكــر اليقــظ، والباحــث النبيــه، الــذي يتعامــل 
مــع واقــع أمتــه، ويســعى للنهضــة هبــا، ويرتقــي ملســتوى احلــدث. ومعركــة كمعركــة 
ســيف القــدس وضعتنــا علــى طريــق التحريــر، وقربــت لنــا مســافة النصــر، ال يصــح 
أن نفــوت فرصهــا، فمــا أحــراان أن نرتقــي ببحوثنــا ودراســاتنا الشــرعية والرتبويــة 

والقانونيــة والنفســية والعســكرية، لنكــون مبســتوى النصــر والتحريــر.
ويســران عــرب كلمتنــا هــذه أن ندعــو العلمــاء والباحثــني، إىل مراجعــة األفــكار 
واألهــداف واالســرتاتيجيات، ابجتــاه التفعيــل ومضاعفــة األداء. وميــدان البحــث 
حبوثنــا  فلنكثــف  واملدافعــة.  واملقاومــة،  املواجهــة  مياديــن  أخطــر  مــن  العلمــي، 

ودراســاتنا ونســعى لتمّيزهــا كّمــاً ونوعــاً، مبــا بتناســب مــع نتائــج املعركــة.
علــى أنــه ال يقتصــر دوران املأمــول علــى البحــث والكتابــة والتفكــري، بــل يتعــداه 
إىل أشــكال اجلهــاد واملقاومــة والنصــرة كافــة، وحنــن نؤكــد هنــا. أننــا ال نتحــدث 
عــن دور أمتنــا ابعتبــاره دوراً إســنادايً، وال اثنــوايً، ولكننــا نعــد أمتنــا شــريكة يف 
التحريــر، وتقــف معنــا جنبــاً إىل جنــب يف خنــدق املقاومــة، وقــد أمــران ربنــا تبــارك 
ــُروا  ــُم اْنِف ــْم ِإَذا ِقيــَل لَُك ــا لَُك ــوا َم ــا اّلَِذيــَن آَمنُ ــا أَّيَُه وتعــاىل ابلنفــري مجيعــاً فقــال: Mيَ
ــاُع  ــَن اْلِخــَرِة َفَمــا َمتَ ــا ِم ْنَي ــاِة الّدُ ــى اْلَْرِض أََرِضيتُــْم بِاْلَحَي ِ اثَّاَقْلتُــْم ِإلَ ِفــي َســِبيِل الّلَ
ــا ِفــي اْلِخــَرِة ِإّلَ َقِليــٌلL ]التوبــة 38[ وهــذا النفــري الــذي دعــاان هللا  ْنَي ــاِة الّدُ اْلَحَي
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إليــه أبوابــه واســعة كمــا ال خيفــى عليكــم، بــدًء مــن النيــة الصادقــة كــم قــال نبينــا 
: »مــن ســأل هللا الشــهادة بصــدق بلغــه هللا منــازل الشــهداء وإن مــات علــى 

فراشــه« رواه مســلم. 
ــالً  ــاً َوثَِق ــُروا ِخَفاف إىل بــذل املــال والنفــس وفــق مــا أمــران هللا بــه بقولــه: Mاْنِف
 Lَذلُِكــْم َخْيــٌر لَُكــْم ِإْن ُكْنتـُـْم تَْعلَُمــوَن ِ َوَجاِهــُدوا بِأَْمَوالُِكــْم َوأَْنُفِســُكْم ِفــي َســِبيِل الّلَ
]التوبة 41[. وغري ذلك من أبواب اجلهاد ومن أمهها اإلعالم والنصرة اإلعالمية 
إذا  املتعــددة،  والدراســات جبوانبهــا  البحــث  ومنهــا  األجنبيــة،  ابللغــات  خاصــة 

وظفــت يف نصــرة فلســطني واألقصــى، ويف مواجهــة العــدو الصهيــوين.
وال يفوتنــا يف هــذا املقــام أن نؤكــد علــى أننــا نعطــي الدراســات املتعلقــة ابلقضيــة 
الفلســطينية أولويــة علــى غريهــا، كمــا أننــا نؤكــد لكــم ســعينا الدائــم لتطويــر جملتكــم 
املرقــاة، وحرصنــا علــى متثــل أفضــل املعايــري، للحصــول علــى فرصــة النشــر علــى 
دائمــة  البحثيــة )ســكوبس وغريهــا(، وحنــن يف حالــة مراجعــة  املنصــات  أفضــل 

ألدائنــا، مبــا حيقــق األفضــل جمللتنــا وابحثينــا.
النشــر  لنفعــل  للمجلــة؛  اإللكــرتوين  املوقــع  وتطويــر  حتديــث  بصــدد  وحنــن 
اإللكــرتوين، وليتــالءم مــع مــا نصبــوا إليــه مــن كفــاءة اجمللــة ومتيزهــا، ويســران دائمــاً 
وأبــداً أن نتلقــى اقرتاحاتكــم لغــاايت تطويــر األداء هليئــة التحريــر وجملتلكــم، بــل 

وهليئــة علمــاء فلســطني الــي تنتســب إليهــا هــذه اجمللــة.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

رئيس هيئة التحرير
ا.د. عبد اجلبار سعيد





 السنن اإلهلية يف سورة األحزاب
»دراسة موضوعية« 

الدكتور بكار احلاج جاسم*

ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الســنن اإلهليــة يف ســورة األحــزاب، وتــربز أمهيتــه مــن جهتــني: األوىل: مــن 
حيــث أمهيــة معرفــة الســنن اإلهليــة يف حيــاة اإلنســان؛ ألهنــا قوانــني اثبتــة ال تتغــري، والثانيــة: أنَّ موضوعــات ســورة 
األحزاب ذات صلة مباشرة بواقع املسلمني املعاصر، فاألحزاب ما زالت جتتمع على عداوة املسلمني، فتقدِّم 
ســورة األحــزاب ســنًنا إهليــة اثبتــة تـَُعــدُّ خطــًة حُمَْكَمــة يف حتمــل األمانــة الــي محَّلهــا هللا تعــاىل لإلنســان مــن خــالل 
األسوة احلسنة أبخالق النبوة، والصدق يف اإلميان واليقني بوعد هللا ووعيده، وكذلك أشارت هذه السورة إىل 
مكانة أهل بيت النبوة، حيث أراد هللا تعاىل هلم التخلية من مساوئ األخالق والتحلية مبحاسنها، فبالتخلية 
والتحليــة تكــون الرتقيــة، والتشــريف علــى قــدر التكليــف، فالقــرآن وأهــل البيــت العــرتة ال يفرتقــان إىل يــوم القيامــة 

كمــا أخــرب النــيملسو هيلع هللا ىلص، ألجــل هــذا أراد هللا تعــاىل أْن يطهرهــم، وســنناقش هــذه املســألة ابلتفصيــل.
الكلمات املفاتيح: السنن اإلهلية، األحزاب، املؤمنون، املنافقون، أهل البيت. 

Abstract:
This research discusses the Divine Ways in Surat Al-Ahzab. Highlighting this in two 
main aspects. First, the importance of understanding how the Divine Ways work in a 
person’s life. Because these ways are laws that do not change their course or can be 
changed by humans. Second, is how the topics of Surat Al-Ahzab are directly related 
to the reality of modern day Muslims. Parties still unite over the animosity of Muslims. 
And Surat Al-Ahzab presents the never-changing Divine Ways that gives us a strong 
plan to bear the responsibility that God entrusted to humans, through the good example 
of the Prophet’s (PBUH) way of life, truthfulness in faith, and complete belief in God’s 
fair rewards and punishments. This Surah also refers to the high status of The Family 
of The House (the Prophet’s House). As God wanted them to forsake evil manners and 
raise themselves with beautiful honorable ones. Because with great status comes great 
responsibility. As the Prophet (PBUH) said, life and practices of The Family of The 
House never separate from the teachings of Quran till Judgement Day. For that, God 
wanted to purify them. And more of that will be discussed next in details.
Keywords: Sunan, Surat Al-Ahzab, the believers, the people of the house.
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املقدِّمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه، 
أمــا بعــد فــإنَّ أصــدق الكتــب وأحســنها القــرآن العظيــم، ذلــك أنَّــه مــن لــدن حكيــم 
خبــري، فعلومــه وعجائبــه ال تنتهــي، ولــكل جمتهــد يف تدبــره نصيــب، فَمــْن أصــاب لــه 
أجــران، وَمــْن أخطــأ لــه أجــر واحــد! ومــن علومــه وحقائقــه الثابتــة الســنن اإلهليــة، قــال 
ِ تَْحِويًلL]ســورة  ِ تَْبِديــًل َولَــْن تَِجــَد لُِســّنَِت الّلَ تعــاىل فيهــا: Mَفلـَـْن تَِجــَد لُِســّنَِت الّلَ
فاطــر: 43[. هــذه الســنن مبثوثــة يف القــرآن، وخاصــة مــا يتعلــق ابلنفــس اإلنســانية 
واالجتمــاع البشــري، فأمــا الســنن املتعلقــة ابلكونيــات فقــد أشــار إليهــا القــرآن علــى 

جهــة اإلمجــال وســاقها لالســتدالل علــى حقائــق مســائل األلوهيــة والنبــوات. 
أواًل: سبب اختيار املوضوع: 

أردُت هبــذا املوضــوع إبــراز الســنن اإلهليــة وتذكــري أنفســنا هبــا، عســى أْن تكــون 
برانجمًــا عمليًــا يف حياتنــا؛ ألجــل التغيــري والنهضــة يف جمتمعاتنــا وأمتنــا.

اثنًيا: أمهية املوضوع: 
بــدأ اهتمامــي ابلســنن اإلهليــة يف القــرآن منــذ إعــداد رســالة املاجســتري الــي حبثــْت 
موضــوع الســنن اإلهليــة أتصيــاًل؛ هلــذا أقــدِّم حبثًــا يف الســنن اإلهليــة، واخــرتت ســورة مــن 
ــار موضــوع مــن  ســور القــرآن ألحبــث الســنن الــواردة فيهــا، وقــد جــرْت العــادة أْن خُيَْت
املوضوعات فُتْدَرس ســننه اإلهلية، فعدلت عن ذلك بغرض كشــف املناســبة والعالقة 
بــني ســنن الســورة الواحــدة، واخــرتت ســورة األحــزاب؛ ألهنــا متوســطة الطــول، وفيهــا 
ســنن إهليــة ذات أمهيــة كبــرية يف حيــاة املســلمني، وخاصــة يف هــذا العصــر الــذي جتتمــع 
 فيــه أحــزاب العــامَل علــى عــداوة املســلمني كمــا اجتمــع األحــزاب علــى عــداوة النــي
وأصحابــه رضــي هللا عنهــم، ولكــن خابــْت ظنوهنــم واهنزمــْت فلوهلــم، ولــن تتبــدل هــذه 

الســنة اإلهليــة مــا دام هنــاك مؤمنــون صدقــوا مــا عاهــدوا هللا عليــه!
اثلثًا: الدراسات السابقة: 

الدراســات املتعلقــة بســورة األحــزاب كثــرية، َمــْن يبحــث يف )جوجــل( جيدهــا، 
لــكل جمتهــد نصيبًــا، فاملــادة العلميــة واحــدة، ولكــن الغــرض  وكمــا ذكــرُت أنَّ 
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والطريقــة والكتابــة ختتلــف، فهــي أنفــاس وهللا القابــض الباســط واجلامــع املانــع، 
نســأله الســداد والصــالح، كمــا قــال يف هــذه الســورة: Mَوقُولُــوا َقــْوًل َســِديدًا 

األحــزاب:70، 71[. أَْعَمالَُكْمL]ســورة  لَُكــْم  يُْصِلــْح 
رابًعا: منهج البحث:

التحليلــي،  املنهــج االســتقرائي الوصفــي  البحــث هــو  املتبــع يف هــذا  املنهــج 
حيــث اســتقرأت مجيــع آايت الســورة فاخــرتت منهــا مــا يرتبــط ابلســنن، ومســألة 
الفصــل بــني آايت القــرآن مــن جهــة املوضوعــات دقيقــة قــد يتعــذر يف كثــري منهــا؛ 
ألنَّ للقــرآن طريقــة فريــدة يف ســرد املوضوعــات، فتجــد يف اآليــة الواحــدة عــدة 
موضوعــات يف األلوهيــة والنبــوة والكونيــات واإلنســانيات وغــري ذلــك! فنبحــث 
ونفــرز اآلايت مــن ابب ســددوا وقاربــوا، وتبقــى طريقــة القــرآن هــي الطريقــة املثلــى 

املعجــزة للبشــر!
خامًسا: خطة البحث:

جــاءت خطــة البحــث يف مقدمــة، ومتهيــد، ومخســة مباحــث، وخامتــة، وفهــرس 
للمصادر: 

املقدمــة تضمنــْت ســبب اختيــار املوضــوع، وأمهيتــه، والدراســات الســابقة، 
البحــث.  واملنهــج، وخطــة 

التمهيد: يشتمل على تعريف السنن اإلهلية، وفيه ثالثة مطالب.
املبحث األول: السنن اإلهلية املرتبطة ابلني ، وفيه ستة مطالب.

املبحث الثاين: السنن اإلهلية يف أهل بيت النبوة، وفيه أربعة مطالب.
املبحث الثالث: السنن اإلهلية يف املنافقني، وفيه أربعة مطالب.
املبحث الرابع: السنن اإلهلية يف املؤمنني، وفيه أربعة مطالب.

املبحــث اخلامــس: ســنة األمانــة الــي محَّلهــا هللا تعــاىل اخللــق، وفيــه ثالثــة 
مطالــب.

اخلامتة والتوصيات: تناولْت نتائج البحث وتوصياته.
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التمهيد: التعريف ابلسنن اإلهلية
املطلب األول: التعريف اللغوي:

الــي كان  طريقتــه   :النــي وســنة  والعــادة،  والســرية  الطريقــة  هــي:  ــنَّة  السُّ
يتحراهــا، وُســنَّة هللا: تقــال لطريقــة حكمتــه، وطريقــة طاعتــه)1(. جــاء يف لســان 
العــرب: »وُســنَّة هللا: أحكامــه، وأمــره، وهنيــه، وســنَّها هللا للنــاس: بيَّنهــا، وســنَّ 
ــْن  ــْوا ِم ــَن َخلَ ــي اّلَِذي ِ ِف ــّنََة الّلَ هللا ُســنَّة، أي: بــنيَّ طريًقــا قوميًــا، قــال هللا تعاىل:Mُس
َقْبُلL]ســورة األحــزاب: 62[. نصــب ُســنَّة هللا علــى إرادة الفعــل، أي: ســنَّ هللا 

ذلــك يف الذيــن انفقــوا األنبيــاَء، وأرجفــوا هبــم أن يـَُقتَّلــوا أىن ثقفــوا«)2( . 
املطلب الثاين: التعريف االصطالحي:

تطلق السُّنَّة ـ يف االصطالح ـ على عدة وجوه: 
أواًل: يــراد هبــا عنــد األصوليــني املصــدر الثــاين مــن مصــادر التشــريع اإلســالمي، 
فُعّرِفــت عندهــم أبهنــا: »مــا صــدر عــن الرســول مــن األدلــة الشــرعية، ممــا ليــس 

مبتلــو، وال هــو معجــز، وال داخــل يف املعجــز«)3(.
اثنيًــا: ويــراد هبــا عنــد أهــل احلديــث: »أقــوال النــي، وأفعالــه، وتقريراتــه، 
وصفاتــه اخلَلقيــة واخلُلقيــة، وزاد بعضهــم: وأقــوال الصحابــة والتابعــني، وأفعاهلــم«)4(.

اثلثًــا: ويــراد هبــا عنــد الفقهــاء: »مــا طلــب الشــرع فعلــه مــن املكلــف طلبًــا غــري 
الزم«)5(.

انظــر: األصفهــاين، أبــو القاســم احلســني بــن حممــد )ت502هـــ(، املفــردات يف غريــب القــرآن،   )1(
حتقيــق صفــوان عــدانن الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق بــريوت، ط1412/1ه. 
245، والفــريوزآابدي )حممــد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(، حتقيــق حممــد علــي النجــار، اجمللــس 

األعلــى للشــئون اإلســالمية وجلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي ابلقاهــرة،، 267/3 .
ابن منظور، حممد بن مكرم )ت: 711هـ (، دار صادر ببريوت، ط1414/3ه، 13/ 225.  )2(

اآلمــدي، ســيف الديــن علــي بــن أيب علــي )ت: 631هـــ(، اإلحــكام يف أصــول األحــكام،   )3(
ببــريوت، 156/1. الــرزاق عفيفــي، املكتــب اإلســالمي  حتقيــق عبــد 

جبــدة،  املعرفــة  عــامل  احلديــث،  ومصطلــح  علــوم  يف  الوســيط  شــهبة،  أبــو  حممــد  الدكتــور   )4(
.16 1413ه/1983م، 

الدكتور وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر بدمشق: ط4، 1/ 52.  )5(
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املطلب الثالث: التعريف ابملركب اإلضايف السُّنَّة اإلهلية: 
ــنَّة اإلهليــة مركــب إضــايف، وتقــدم يف التعريــف اللغــوي قــول ابــن منظــور:  السُّ
وُســنَّة هللا: أحكامــه وأمــره وهنيــه. وقــد وردت إضافتهــا يف القــرآن إىل هللا تعــاىل، 
ِ تَْبِديًلL]ســورة  ِ ِفــي اّلَِذيــَن َخلـَـْوا ِمــْن َقْبــُل َولـَـْن تَِجــَد لُِســّنَِة الّلَ كقولــه: Mُســّنََة الّلَ
ــُروا ِإْن  ــَن َكَف ــْل لِلَِّذي األحــزاب: 62[. وجــاءت مضافــة إىل األولــني، كقولــه: Mقُ
لِيَنL]ســورة  ــّنَُت اْلَّوَ ــْد َمَضــْت ُس ــودُوا َفَق ــلََف َوِإْن يَُع ــْد َس ــا َق ــْم َم ــْر لَُه ــوا يُْغَف يَْنتَُه
ــْم  ــْن َقْبِلُك ــْت ِم ــْد َخلَ األنفــال: 38[. وجــاءت جمــردة عــن اإلضافــة، كقولــه: Mَق
آل  بِينL]ســورة  اْلُمَكّذِ َعاِقَبــةُ  َكاَن  َكْيــَف  َفاْنظُــُروا  اْلَْرِض  ِفــي  َفِســيُروا  ُســَنٌن 
ــنَّة يف القــرآن تبــني أهنــا وردت ســت  عمــران: 137[. وبعــد اســتقراء كلمــة السُّ
عشــرة مــرة، يف إحــدى عشــرة آيــة، جــاءت مــرة جمموعــة، ومــرة أخــرى مفــردة، 
وجــاءت مــرة مضافــة، ومــرة أخــرى جمــردة عــن اإلضافــة، وقــد تبــنيَّ مــن خــالل 
اهلــالك ابملكذبــني  القــرآن: األول: وقائــع  اثنــني يف  أهنــا جــاءت مبعنيــني  ذلــك 
للرســل. والثــاين: املناهــج والشــرائع يف األمــم الســالفة، وبنــاًء علــى ذلــك ميكــن 
تعريــف الســنة اإلهليــة كمركــب إضــايف أبهنــا: »حكــم هللا املطَـّـرِد يف املكــوَّانت«. 
وقــد توصلــت إىل هــذا التعريــف بعــد حبــث الســنن اإلهليــة يف رســالة املاجســتري)1(. 

املبحث األول: السنن اإلهلية املرتبطة ابلنيب
املطلب األول: خماطبة النيب بصفة النبوة وترقيه يف الكماالت الرابنية:

خاطــب هللا تعــاىل األنبيــاء أبمسائهــم، وخاطــب النــي اخلــامت بصفاتــه؛ إظهــارًا 
لشرفه وعلو درجته، فتصدرْت سورة األحزاب مبخاطبة الني بصفة النبوة فقال 
َ َكاَن َعِليًمــا  َ َوَل تُِطــِع اْلَكاِفِريــَن َواْلُمَناِفِقيــَن ِإّنَ الّلَ ــا أَّيَُهــا الّنَِبــّيُ اتّـَـِق الّلَ تعــاىل: Mيَ
ــَوّكَْل  ــرًا َوتَ ــوَن َخِبي ــا تَْعَملُ َ َكاَن بَِم ــَك ِإّنَ الّلَ ــْن َربِّ ــَك ِم ــى ِإلَْي ــا يُوَح ــْع َم ــا َواتَِّب َحِكيًم
ــَل  ــا َجَع ــِه َوَم ــي َجْوِف ــِن ِف ــْن َقْلَبْي ُ لَِرُجــٍل ِم ــَل الّلَ ــا َجَع ِ َوِكيــًل َم ــالّلَ ِ َوَكَفــى بِ ــى الّلَ َعلَ
ــْم  ــْم َذلُِك ــْم أَْبَناَءُك ــَل أَْدِعَياَءُك ــا َجَع ــْم َوَم َهاتُِك ــّنَ أُّمَ ــُروَن ِمْنُه ــي تُظَاِه ِئ ــُم الّلَ أَْزَواَجُك
بــكار احلــاج جاســم، ســنن الطبيعــة واجملتمــع يف القــرآن الكــرمي »دراســة أتصيليــة تطبيقيــة«، دار   )1(

النــوادر بدمشــق، ط2012/1م، 19.
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ِبيَلL]ســورة األحــزاب:1،4[.  ُ يَُقــوُل اْلَحــّقَ َوُهــَو يَْهــِدي الّسَ َقْولُُكــْم بِأَْفَواِهُكــْم َوالّلَ
وأشــار األمــر ابلتقــوى إىل أنَّ الرتقــي يف الكمــاالت ال يتناهــي، وقــد قــال تعــاىل 
لنبيــهM :َوقـُـْل َرّبِ ِزْدنـِـي ِعْلمًاL]ســورة طــه:114[. فالعلــم ال يتناهــى، وكــذا 
الفيوضــات الرابنيــة علــى نبيــه ال تتناهــى؛ إْذ إنَّ هللا ومالئكتــه يصلــون علــى 
النــي، وقــد أمــر املؤمنــني أْن يصلــوا عليــه، قــال تعــاىل يف هــذه الســورة: Mِإّنَ 
َ َوَمَلِئَكتَــهُ يَُصلّـُـوَن َعلـَـى الّنَِبــّيِ يَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا َصلّـُـوا َعلَْيــِه َوَســلُِّموا تَْســِليمًا الّلَ

L]ســورة األحــزاب: 56[. ومــن كرامــة النــي علــى ربِّــه أن جعلــه وســيلة مــن 
وســائل القــرب والرتقــي، فأمــر املؤمنــني ابلصــالة عليــه؛ لريفــع ذكَرهــم بــه، قــال 
رســول هللا: »َمــْن َصلَّــى َعَلــيَّ َواِحــَدًة َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َعْشــرًا«)1(. وقــد جــاء يف 

فضــل هــذه الســنة الرابنيــة آاثر كثــرية، أُْفــرَِدْت يف كتــب خاصــة.
فأشارت هذه اآلايت إىل املنهج القومي والصراط املستقيم الذي حيفظ املؤمنني 
من االنزالقات، ويرقيهم يف درجات الكماالت، وهو اتباع الوحي والتزام التقوى، 
وعــدم طاعــة الكافريــن واملنافقــني، الذيــن مــا يــودون أْن ينــزل علــى املؤمنــني مــن خــري 
مــن رهبــم؛ بــل هــم أهــل أَثـَــرٌَة وعــداوة، وقــد فصَّــل القــرآن ســننهم يف ذلــك، وَمــْن 
يتــق هللا ويتــوكل عليــه فهــو حســبه، قــال تعــاىل هنــا: »َوتــَـوَكَّْل َعَلــى اللَِّ وََكَفــى اِبللَِّ 
َ يَْجَعــْل لَــهُ َمْخَرًجــا َويَْرُزْقــهُ ِمــْن َحْيــُث َل  وَِكيــاًل«. وقــال تعــاىل: Mَوَمــْن يَتَّــِق الّلَ
ُ لُِكّلِ َشــْيٍء  َ بَالـِـُغ أَْمــِرِه َقــْد َجَعــَل الّلَ ِ َفُهــَو َحْســبُهُ ِإّنَ الّلَ يَْحتَِســُب َوَمــْن يَتـَـَوّكَْل َعلـَـى الّلَ
َقْدرًاL]ســورة الطــالق:2،3[. وَمــْن كانــت وجهتــه اإلميــان ابهلل واليــوم اآلخــر فــال 
يلتفــت؛ ألنَّ امللتفــت ال يصــل! ومــن الســنن اإلهليــة أنَّ القلــب ال يتجــه وجهتــني 
ُ ِلَرُجــٍل ِمــْن قـَْلبـَــنْيِ يف َجْوفِــِه«.  يف الوقــت نفســه، قــال تعــاىل هنــا: »َمــا َجَعــَل اللَّ
فــال يوجــد قلبــان يف اإلنســان أحدمهــا لإلميــان وآخــر للكفــر، أو أحدمهــا للصاحلــات 
وآخر للسيئات، أو أحدمها للخري وآخر للشر...إخل. وهكذا ال جتتمع يف القلب 
الضرائــر! حــى املنافــق ال يســتطيع أن جيمــع بــني اإلميــان والكفــر يف قلبــه، فالنفــاق 

هــو إظهــار اإلســالم وإبطــان الكفــر؛ وهلــذا ال يفلــح املنافقــون يف ســلوكهم. 
أخرجــه مســلم بــن احلجــاج )ت 216هــ  (، حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب   )1(
بــريوت، د/ط، د/ت، كتــاب الصــالة، ابب الصــالة علــى النــي بعــد التشــهد، رقــم احلديــث 408.
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:املطلب الثاين: صفات النيب
ذكــر القــرآن للنــي مخســة أوصــاف يف قولــه تعــاىل: Mيَــا أَّيَُهــا الّنَِبــّيُ ِإّنَــا 
ــِر  بِِإْذنِــِه َوِســَراجًا ُمِنيــرًا َوبَّشِ  ِ ِإلَــى الّلَ ــرًا َونَِذيــرًا َوَداِعًيــا  أَْرَســْلَناَك َشــاِهدًا َوُمَبّشِ
ِ َفْضــًل َكِبيــرًا َوَل تُِطــِع اْلَكاِفِريــَن َواْلُمَناِفِقيــَن َوَدْع أََذاُهــْم  اْلُمْؤِمِنيــَن بِــأَّنَ لَُهــْم ِمــَن الّلَ
ِ َوِكيلL]ســورة األحــزاب: 45ـ  48[. هــذه أوصــاف  ِ َوَكَفــى بِــالّلَ َوتـَـَوّكَْل َعلـَـى الّلَ
مخســة جامعــة ألصــول الرســالة اخلامتــة، فقــد أرســل هللا تعــاىل النــي شــاهًدا 
ابحلــق علــى احلــق للحــق، ومــا تــزال شــهادة النــي حاضــرة يف أمتــه، قــال تعــاىل: 
ُســوُل  ــًة َوَســطًا لِتـَُكونُــوا ُشــَهَداَء َعلَــى الّنَــاِس َويـَُكــوَن الّرَ Mَوَكَذلِــَك َجَعْلَناُكــْم أُّمَ
املســتمر  الشــهود  تقتضــي  فالوســطية  البقــرة: 143[.  َعلَيـُْكــْم َشِهيدًاL]ســورة 
علــى النــاس؛ إلقامــة احلجــة عليهــم، وقــد ربطــت اآليــة بــني شــهادة األمــة علــى 
النــاس وشــهادة الرســول علــى هــذه األمــة نفســها؛ وذلــك لتبقــى األمــة حريصــة 
علــى أداء شــهادهتا كمــا يريــد هللا تعــاىل ورســوله، وشــهادة الرســول علــى 
شــهادة األمــة تتمثــل يف ســنته الشــريفة الــي تســتقي منهــا األمــة منهًجــا قوميًــا يف 
شــهادهتا وحياهتــا، وبنــاء علــى هــذا ُعِصمــت األمــة مــن الضاللــة، فــال جيتمــع 
مجيــع أفرادهــا علــى خطــأ، كمــا قــال النــي: »ِإنَّ هللَا اَل جَيَْمــُع أُمَّــِي أَْو قَــاَل: 
ــٍد َعلَــى َضاَللَــٍة َويَــُد هللِا َمــَع اجَلَماَعــِة َوَمــْن َشــذَّ َشــذَّ ِإىَل النَّــاِر«)1(.  أُمَّــَة حُمَمَّ
وإذا كانــت الوســطية تعــي اخلرييــة، فقــد أكــد هللا تعــاىل هــذه اخلرييــة يف األمــة، 
ــٍة أُْخِرَجــْت لِلّنَــاِس تَْأُمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن َعــِن  فقــال تعــاىل: Mُكْنتـُـْم َخْيــَر أُّمَ
L]ســورة آل عمــران:110[. دلَـّـْت اآليــة علــى خرييتهــا  ِ اْلُمنـَْكــِر َوتُْؤِمنُــوَن بِالّلَ
فيمــا مضــى، ومل تــدل علــى انقطــاع طــرأ)2(. وقــد نُقــل عــن عمــر أنــه قــرأ هــذه 
اآليــة مث قــال: »اي أيهــا النــاس مــن ســره أن يكــون مــن تلــك األمــة فليــؤد شــرط هللا 
أخرجــه الرتمــذي، حممــد بــن عيســى أبــو عيســى )ت 279هـــ(، ســنن الرتمــذي، مصطفــى   )1(
البــايب احللــي ابلقاهــرة، ط1975/2م، أبــواب الفــن عــن رســول هللا، ابب مــا جــاء يف لــزوم 

اجلماعــة. وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َغرِيــٌب ِمــْن َهــَذا الَوْجــِه«. رقــم احلديــث 2167.
التأويــل:  التنزيــل وأســرار  أنــوار  بــن عمــر )ت 691هـــ(،  البيضــاوي، انصــر الديــن عبــد هللا   )2(
البيضــاوي، حتقيــق حممــد عبــد الرمحــن املرعشــلي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب ببــريوت، د/ط/ 

.33/2 د/ت، 
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منهــا«)1(. وشــرط هللا كمــا ذكرتــه اآليــة هــو اإلميــان ابهلل تعــاىل واألمــر ابملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر.

ــرًا َوَنِذيــرًا«؛ ألن رســالته  وقــدَّم وصــف البشــارة علــى النــذارة فقــال تعــاىل: »َوُمَبشِّ
رمحة للعاملني كما قال تعاىل: Mَوَما أَْرَسْلَناَك ِإّلَ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَنL]سورة األنبياء: 
107[. ودعوتــه ليســت دعــوة رجــل إصالحــي ثــوري، إمنــا رســالة نبويــة إبذن هللا 
تعــاىل؛ هلــذا قيَّــد ذكــر الدعــوة إبذن هللا، فقــال تعــاىل: »َوَداِعًيــا ِإىَل اللَِّ إبِِْذنِــِه«. مث 
قــال: »َوِســرَاًجا ُمنِــريًا«. فـــ »لَــْو مَلْ َتُكــْن ِفيــِه آاَيٌت ُمبـَيَـّنَــٌة ... َكانَــْت بديهتــه تنبئــك 
ابخلرب«)2(. فالني سراج منري َخْلًقا وُخُلًقا وكتاابً وحكمًة وأصحاابً ومنهًجا، إنه 
ســراج منــري ال ينطفــيء نــوره أبــًدا. َعــْن َأيب ُهرَيــْـرََة قَــاَل: »َمــا رَأَيْــُت َشــيـًْئا َأْحَســَن 
ِمــْن َرُســوِل هللِا َكَأنَّ الشَّــْمَس جَتْــرِي يف َوْجِهــِه، َوَمــا رَأَيْــُت َأَحــًدا َأْســرََع يف َمْشــِيِه 
َا اأَلْرُض ُتْطَوى َلُه، ِإانَّ لَُنْجِهُد أَنـُْفَسَنا َوإِنَُّه َلَغيـُْر ُمْكرَتٍِث«)3(.  ِمْن َرُسوِل هللِا َكَأمنَّ
وَعــْن أَنَــٍس قَــاَل: »َكاَن َرُســوُل هللِا أَْزَهــَر اللَّــْوِن َكَأنَّ َعَرقَــُه اللُّْؤلُــُؤ ِإَذا َمَشــى 
ْمــُت  َتَكفَّــأَ، َواَل َمِسْســُت ِديَباَجــًة َواَل َحرِيــرًَة أَلْــنَيَ ِمــْن َكــفِّ َرُســوِل هللِا، َواَل شَِ

.)4(»ِمْســَكًة َواَل َعنـْبــَـرًَة أَْطيَــَب ِمــْن رَاِئَحــِة َرُســوِل هللِا
املطلب الثالث: والية النيب العامة:

بعــد إبطــال التبــي ـ كمــا ذُِكــَر يف أول ســورة األحــزاب ـ مل يعــد النــي أاًب لزيــد 
بــن حارثــة، وال ألحــٍد مــن الرجــال حقيقــًة، قــال تعــاىل يف هــذه الســورة: Mَمــا 
ــُكّلِ  ُ بِ يــَن َوَكاَن الّلَ ِ َوَخاتـَـَم الّنَِبّيِ ــٌد أَبَــا أََحــٍد ِمــْن ِرَجالُِكــْم َولَِكــْن َرُســوَل الّلَ َكاَن ُمَحّمَ
َشْيٍء َعِليمًاL]سورة األحزاب: 40[. ألنَّ أوالده الذكور ماتوا صغارًا؛ ومل يكن 
الطــربي، حممــد بــن جريــر )ت310هــ  (، جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن، دار الفكــر   )1(

.102/7 1984م،  بــريوت، 
قالــه عبــد هللا بــن رواحــة، انظــر: القســطالين أمحــد بــن حممــد شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(،   )2(

املواهــب اللدنيــة ابملنــح احملمديــة، املكتبــة التوفيقيــة ابلقاهــرة، 579/2.
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه: أبــواب املناقــب عــن رســول هللا، ابٌب. وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث   )3(

َغرِيــٌب«. رقــم احلديــث 3648.
أخرجــه مســلم يف صحيحــه: كتــاب الفضائــل، ابب طيــب رائحــة النــي ولــني مســه والتــربك   )4(

مبســحه، رقــم احلديــث2330.
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لــه أحفــاد إال مــن طــرف الســيدة فاطمــة رضــي هللا عنهــا، وكأنَّ انقطــاع نســبه مــن 
الذكــور يشــري إىل انقطــاع النبــوة مــن بعــده، فهــو خــامت النبيــني كمــا صــرَّح القــرآن 
هنــا، وقــد أخــرب النــي بذلــك، فقــال: »َكانَــْت بـَنُــو ِإْســرَائِيَل َتُسوُســُهُم األَنِْبَيــاُء 
ُكلََّمــا َهلَــَك نَــِيٌّ َخَلَفــُه نَــِيٌّ َوِإنَّــُه اَل نَــِيَّ بـَْعــِدي، َوَســَيُكوُن ُخَلَفــاُء فـََيْكثــُـُروَن قَالُــوا: 
ــا  َفَمــا أَتُْمــُراَن؟ قَــاَل: فُــوا بِبـَيـَْعــِة اأَلوَِّل فَــاأَلوَِّل َأْعطُوُهــْم َحقَُّهــْم فَــِإنَّ هللَا َســائُِلُهْم َعمَّ
اْســتـَْرَعاُهْم«)1(. ولكــن هللا تعــاىل قــد أكــرم نبيــه ابلواليــة العامــة علــى املؤمنــني، 
فقــال تعــاىل: Mالّنَِبــّيُ أَْولَــى بِاْلُمْؤِمِنيــَن ِمــْن أَْنُفِسِهمL]ســورة األحــزاب: 6[. 
فواليــة النــي عامــة يف الديــن والدنيــا، فَمــْن اختــذه وليًــا فقــد أفلــح وَســِعَد يف 
الداريــن، ذلــك أنَّ النــي هــو النــور املبــني والرمحــة املهــداة للعاملــني، والــكالم يف هــذا 
البــاب واســع، أشــري إىل بضعــة أحاديــث: قــال رســول هللا: »َمــا ِمــْن ُمْؤِمــٍن ِإالَّ 
ــْن  ــى بِاْلُمْؤِمِنيــَن ِم ــّيُ أَْولَ ْــَرُءوا ِإْن ِشــئـُْتْم: Mالّنَِب نـَْيــا َواآلِخــَرِة، اقـ َوَأاَن أَْوىَل بِــِه يف الدُّ
َــَرَك  ــُه َمــْن َكانُــوا، َوَمــْن تـ ــُه َعَصبـَُت َــَرَك َمــااًل فـَْلرَيِْث َــا ُمْؤِمــٍن َمــاَت َوتـ ــِهْمL، فََأميُّ أَْنُفِس
َديـًْنا أَْو َضَياًعا فـَْلَيْأِتِي فََأاَن َمْواَلُه«)2(. وقال رســول هللا: »ُكلُّ َنِيٍّ َســَأَل ُســْؤاًل 
ــِي  أَْو قَــاَل: لِــُكلِّ نَــِيٍّ َدْعــَوٌة قَــْد َدَعــا هِبَــا فَاْســُتِجيَب َفَجَعْلــُت َدْعــَوِت َشــَفاَعًة أِلُمَّ

يــَـْوَم الِقَياَمــِة«)3(.

أخرجــه البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد هللا )ت 256هـــ(، صحيــح البخــاري، حتقيــق د.   )1(
مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــري ببــريوت، ط/1987م، كتــاب أحاديــث األنبيــاء صلــوات 
ــمِّ أَمــر  هللا عليهــم، ابب مــا ذكــر عــن بــي إســرائيل، رقــم احلديــث 3455. وقولــه فــوا: »اِبلضَّ
جَلماَعــة مــن: وىف يَِفــي، َواأْلَمــر ِمْنــُه: ِف، فيــا، فــوا، َوَأصلــه: أَْوفــوا، َوَأصلــه أوفيــوا، نقلــت َحرََكــة 
اْليَــاء ِإىَل َمــا قبلَهــا، فَالتقــى ســاكنان فحذفــت اْليَــاء َفَصــاَر أَْوفــوا، مثَّ حذفــت الْــَواو اتَباعــا حلذفهــا 
يف اْلُمَضــارع لوقوعهــا بَــني اْليَــاء والكســرة، َفَصــاَر: أفــوا، مثَّ حذفــت اهْلمــَزة لالســتغناء َعنـَْهــا، 
َفَصــاَر: فــوا، علــى وزن: عــوا«. العيــي، أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، 

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب ببــريوت، 43/16.
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه: كتــاب التفســري ســورة األحــزاب، ابب النــي أوىل ابملؤمنــني مــن   )2(

أنفســهم، رقــم احلديــث 2399.
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه: كتــاب الدعــوات، ابب لــكل نــي دعــوة مســتجابة. رقــم احلديــث   )3(

.6305
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املطلب الرابع: شرف مقام النيب يف النبيني عليهم السالم:
أشــارت ســورة األحــزاب إىل ذلــك املقــام املنيــف مــن بــني النبيــني يف قولــه تعــاىل: 
يــَن ِميَثاَقُهــْم َوِمْنــَك َوِمــْن نـُـوٍح َوِإْبَراِهيــَم َوُموَســى َوِعيَســى اْبــِن  Mَوِإْذ أََخْذنـَـا ِمــَن الّنَِبّيِ
ــّدَ لِْلَكاِفِريــَن  اِدِقيــَن َعــْن ِصْدِقِهــْم َوأََع ــا لَِيْســأََل الّصَ ــا َغِليظً ــا ِمْنُهــْم ِميَثاًق ــَم َوأََخْذنَ َمْريَ
َعَذابًا أَلِيمًاL]سورة األحزاب: 7، 8[. فامليثاق األول هو النبوة والتبليغ، وامليثاق 
ــره قولــه تعــاىل: Mَوِإْذ أََخــَذ  الغليــظ هــو اإلميــان ابلنــي اخلــامت ونصرتــه، وقــد فسَّ
ــا  ٌق لَِم ــاٍب َوِحْكَمــٍة ثـُـّمَ َجاَءُكــْم َرُســوٌل ُمَصــّدِ ــا آتَْيتـُُكــْم ِمــْن ِكتَ يــَن لََم ــاَق الّنَِبّيِ ُ ِميَث الّلَ
ــا  ــِه َولَتَْنُصُرّنَــهُ َقــاَل أَأَْقَرْرتـُـْم َوأََخْذتـُـْم َعلَــى َذلُِكــْم ِإْصــِري َقالُــوا أَْقَرْرنَ ــّنَ بِ َمَعُكــْم لَتُْؤِمنُ

اِهِديَنL]ســورة آل عمــران: 81[. ــَن الّشَ ــْم ِم ــا َمَعُك ــاَل َفاْشــَهُدوا َوأَنَ َق
التــزام  ويف ســؤال الصــادق عــن صدقــه إشــارٌة إىل أمريــن: األول: تنبيــه إىل 
التقــوى ومراقبــة النفــس وحماســبتها. والثــاين: تبكيــت وتوبيــخ للمكذبــني، فــإذا كان 
الصــادق ُيْســأل عــن صدقــه فمــن ابب أوىل ُيْســأل الــكاذب عــن كذبــه. فاجلميــع 
ُيْســألون، قال تعاىل: Mَفلََنْســأَلَّنَ اّلَِذيَن أُْرِســَل ِإلَْيِهْم َولََنْســأَلَّنَ اْلُمْرَسِليَنL]سورة 
ُســَل َفَيُقــوُل  ُ الّرُ األعــراف: 6[. ســؤال الرســل فسَّــره قولــه تعــاىل: Mيـَـْوَم يَْجَمــُع الّلَ
ُم اْلُغيُوِبL]ســورة املائــدة: 109[.  ــَت َعــّلَ ــا ِإّنَــَك أَْن ــَم لََن َمــاَذا أُِجْبتُــْم َقالُــوا َل ِعْل
ــا َكانـُـوا يَْعَملُوَنL]ســورة احلجــر:  وقــال تعــاىل: Mَفَوَربِّــَك لََنْســأَلَّنَُهْم أَْجَمِعيــَن َعّمَ
92، 93[. قال رسول هللا: »اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم الِقَياَمِة َحىَّ ُيْسَأَل َعْن 
ُعُمــرِِه ِفيَمــا أَفـْنَــاُه، َوَعــْن ِعْلِمــِه ِفيــَم فـََعــَل، َوَعــْن َمالِــِه ِمــْن أَيْــَن اْكَتَســَبُه َوِفيــَم أَنـَْفَقــُه، 

َوَعــْن ِجْســِمِه ِفيــَم أَبْــاَله«)1(.
املطلب اخلامس: النيب هو األسوة احلسنة:

األســوة احلســنة مطلــب تربــوي عــام، نالحــظ أمهيتهــا مــن خــالل املؤسســات 
األســرية والرتبويــة، فاألســوة احلســنة جلميــع األفــراد واملؤسســات يف مجيــع املســتوايت 
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه: أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول هللا، ابب   )1(
يف القيامــة، رقــم احلديــث 2417. وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َغرِيــٌب اَل نـَْعرِفُــُه ِمــْن َحِديــِث ابْــِن 
َمْســُعوٍد، َعــِن النَّــِيّ ِإالَّ ِمــْن َحِديــِث احُلَســنْيِ بْــِن قـَْيــٍس، َوُحَســنْيُ بْــُن قـَْيــٍس ُيَضعَّــُف يف 

احَلِديــِث ِمــْن ِقبَــِل ِحْفِظــه«.
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ــْن َكاَن  ــَنةٌ لَِم ــَوةٌ َحَس ِ أُْس ــوِل الّلَ ــي َرُس ــْم ِف ــْد َكاَن لَُك هــو النــي، قــال تعــاىل: Mلََق
َ َكِثيرًاL]ســورة األحــزاب: 21[. ذكــر األســوِة  َ َواْلَيــْوَم اْلِخــَر َوَذَكــَر الّلَ يَْرُجــو الّلَ
احلســنة يف هــذه الســورة بــني موقــف املنافقــني وموقــف املؤمنــني ليشــري إىل مــا جيــب 
أْن يكــون عليــه كال الفريقــني؛ فهــاّل حرَّكــْت مــكارم النبــوة واألخــالق ـ أي: األســوة 
احلسنة ـ يف نفوس املنافقني نوازع الفطرة اإلنسانية حنو تلك الكماالت اإلنسانية؟ 
لــو مل يكــن ســيدان حممــد نبيًــا لكانــت أخالقــه اإلنســانية جاذبــة للنفــوس الكرميــة! 
فــأي شــيٍء فيــه ال يرضــى عنــه النــاس؟ إنــه اإلنســان الكامــل، والنــي اخلــامت، والرمحــة 
املهــداة، والنــور املبــني، والصــادق األمــني! وليــس بعــد ثنــاء ربــه عليــه ثنــاء، قــال 
تعــاىل: Mَوِإّنَــَك لََعلَــى ُخلـُـٍق َعِظيــٍم L]ســورة القلــم: 4[. وقالــت الســيدة عائشــة 
رضــي هللا عنهــا: »َكاَن ُخُلُقــُه اْلُقــْرآَن«)1(. وقــال تعــاىل: Mَوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإّلَ َرْحَمــًة 
لِْلَعالَِميَنL]ســورة األنبيــاء: 107[. فرســالته اقتصــرت علــى الرمحــة فــال تتجاوزهــا، 
ــْت العــوامل كلهــا علويهــا وســفليها! هلــذا كان هــو األســوة احلســنة ِلَمــْن  ورمحتــه عمَّ
أراد ســعادة الداريــن، فهــو أســوة حســنة ليــس غــري، ألنــه ال يكــون منــه إال احلســنة، 
فالســيئة ليســْت مــن أخالقــه، فوجهتــه وطريقــه الصــراط املســتقيم الــذي منــه وبــه 
يبــدأ، وإىل اجلنــة ينتهــي، لكــن اهلــوى يصــم ويعمــي، وقــد أردْت األهــواء املنافقــني 
والكافريــن يف املهالــك، وجنــا وأفلــح َمــْن عــرف قَــْدَر النــي فتأسَّــى بــه يف مجيــع 
أعمالــه. وقــد رأى الصحابــة رضــي هللا عنهــم النــي يتقدمهــم يف املعــارك فتقدَّمــوا، 
ورأوه صابــرًا اثبتًــا فصــربوا وثبتــوا، ورأوه كيــف كان يعصــب بطنــه مــن اجلــوع يــوم 
األحــزاب فأســرع بعضهــم بصنــع الطعــام كمــا فعــل جابــر)2(. َعــِن البــَـرَاِء قَــاَل: 
»َكاَن النَّــِيُّ يـَنـُْقــُل التُـّــرَاَب يــَـْوَم اخلَْنــَدِق َحــىَّ أَْغَمــَر َبْطنَــُه أَْو اْغبــَـرَّ َبْطنُــُه، يـَُقــوُل: 
أخرجه أمحد بن حنبل )ت 241ه  (، املسند، حتقيق شعيب األرانؤوط وعادل مرشد وآخرون،   )1(
الرســالة، ط1421/1ه/2001م،  مؤسســة  الرتكــي،  احملســن  عبــد  بــن  عبــد هللا  د  إشــراف 
املســند: مســند الصديقــة عائشــة بنــت الصديــق رضــي هللا عنهــا، رقــم احلديــث 24601. قــال 
الشــيخ شــعيب األرانؤوط حمقــق الكتــاب وخمــرج أحاديثــه: »حديــث صحيــح، وهــذا إســناد فيــه 
انقطــاع، احلســن - وهــو البصــري - إمنــا مسعــه مــن ســعد بــن هشــام عــن عائشــة...، وبقيــة 

رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني«. 
حديــث طعــام جابــر أخرجــه البخــاري يف صحيحــه: كتــاب املغــازي: ابب غــزوة اخلنــدق، رقــم   )2(

احلديــث 4101.
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ــا، َوثـَبِّــِت  ــْن َســِكيَنًة َعَليـَْن ــا، فَأَْنزَِل ــا، َوالَ َصلَّيـَْن قـَْن ــا، َوالَ َتَصدَّ ــْوالَ هللاُ َمــا اْهَتَديـَْن َواللَِّ َل
األَقْــَداَم ِإْن الَقـَيـْنَــا، ِإنَّ اأُلىَل قَــْد بـَغَــْوا َعَليـْنَــا، ِإَذا أَرَاُدوا ِفتـْنَــًة أَبـَيـْنَــا، َورَفَــَع هِبـَـا َصْوتَــُه: 

أَبـَيـْنَــا أَبـَيـْنَــا«)1(. هــذا هــو القائــد األســوة الــذي يـُْفتَــدى ابألرواح!
املطلب السادس: إيذاء النيب وأتباعه من املؤمنني:

لقــد توعــد القــرآن الذيــن يــؤذون هللا ورســوله، قــال تعــاىل: Mِإّنَ اّلَِذيــَن يـُـْؤذُوَن 
ــا َواّلَِذيــَن يُــْؤذُوَن  ــا ُمِهيًن ــْم َعَذابً ــّدَ لَُه ْنَيــا َواْلِخــَرِة َوأََع ُ ِفــي الّدُ َ َوَرُســولَهُ لََعَنُهــُم الّلَ الّلَ
اْلُمْؤِمِنيــَن َواْلُمْؤِمَنــاِت بَِغْيــِر َمــا اْكتََســبُوا َفَقــِد اْحتََملـُـوا بُْهتَانـًـا َوِإثًْمــا ُمِبينًاL]ســورة 
رســوله  وآذى  والشــرك  ابلكفــر  تعــاىل  هللا  آذى  فَمــْن   .]58  ،57 األحــزاب: 
ابالنتقــاص مــن نبوتــه وقــدره فجــزاؤه اللعــن، أي: الطــرد عــن رمحــة هللا يف الدنيــا 
واآلخــرة، والعــذاب املهــني يف جهنــم. فأمــا َمــْن آذى مؤمنًــا ابلقيــل والقــال بغــري 
وجــه حــق فقــد هبتــه وأمث إمثًــا عظيًمــا. قــال رســول هللا: »أَتَــْدُروَن َمــا اْلِغيبَــُة؟ 
قَالُــوا: هللاُ َوَرُســولُُه َأْعَلــُم، قَــاَل: ِذْكــُرَك َأَخــاَك مبـَـا َيْكــَرُه، ِقيــَل: أَفـََرأَيْــَت ِإْن َكاَن يف 
ــُه، َوِإْن ملَْ َيُكــْن ِفيــِه فـََقــْد  َأِخــي َمــا أَقُــوُل؟ َقــاَل: ِإْن َكاَن ِفيــِه َمــا تـَُقــوُل فـََقــِد اْغتـَبـَْت
بـََهتَّــُه«)2(. واْلبـُْهَتــان هــو اْلَكــِذب الَّــِذي يبهــت ســامعه، َأي: يدهشــه لفظاعتــه)3(. 
وقــال رســول هللا: »ِإنَّ هللَا قَــاَل: َمــْن َعــاَدى ِل َولِيًّــا فـََقــْد آَذنـْتُــُه اِبحلَــْرِب، َوَمــا 
تـََقــرََّب ِإَلَّ َعْبــِدي ِبَشــْيٍء َأَحــبَّ ِإَلَّ ممَّــا افـْتـََرْضــُت َعَلْيــِه، َوَمــا يــَـزَاُل َعْبــِدي يـَتـََقــرَُّب 
ِإَلَّ اِبلنَـَّوافِــِل َحــىَّ ُأِحبَّــُه، فَــِإَذا َأْحبـَبـْتُــُه ُكْنــُت مَسَْعــُه الَّــِذي َيْســَمُع بِــِه، َوَبَصــَرُه الَّــِذي 
ــُه الَّــِي مَيِْشــي هِبَــا، َوِإْن َســأََلِي أَلُْعِطيـَنَّــُه،  ــِه، َويَــَدُه الَّــِي يـَْبِطــُش هِبَــا، َورِْجَل يـُْبِصــُر ِب
َولَئِــِن اْســتـََعاَذين أَلُِعيَذنَـّـُه، َوَمــا تـَــَردَّْدُت َعــْن َشــْيٍء َأاَن فَاِعلُــُه تـَــَردُِّدي َعــْن نـَْفــِس 
ــْوَت َوَأاَن َأْكــَرُه َمَســاَءَتُه«)4(. واملــراد بــول هللا: العــامل ابهلل املواظــب 

َ
ْؤِمــِن، َيْكــَرُه امل

ُ
امل

علــى طاعتــه املخلــص يف عبادتــه، عــاداه مــن أجــل واليتــه وليــس علــى اإلطــالق، 
فيســتثى منــه مــا إذا كانــت احلــال تقتضــي نزاًعــا بــني اثنــني يف خماصمــة أو حماكمــة 
تــوىل هللا  َمــْن  ترجــع إىل اســتخراج حــق أو كشــف غامــض، وملَـّـا كان ول هللا 

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب املغازي: ابب غزوة اخلندق، رقم احلديث 4104.  )1(
أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الغيبة، رقم احلديث 2589.  )2(

انظر: بدر الدين العيي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 154/1.  )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الرقاق، ابب التواضع، رقم احلديث 6502.  )4(
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ابلطاعــة والتقــوى تــواله هللا ابحلفــظ والنصــرة، وقــد أجــرى هللا العــادة أبن عــدو 
العــدو صديــق، وصديــق العــدو عــدو، فعــدو ول هللا عــدو هللا، فمــن عــاداه كان 

كمــن حاربــه، وَمــْن حاربــه فكأمنــا حــارب هللا)1(.
وينبغــي علــى املؤمــن أْن يبتعــد عــن مواطــن الشــبهة، وأال يـَُهــوِّن مــن شــأن دينــه؛ 
حى ال يـَُهان ويـُْؤذى، وعندئٍذ يكله هللا تعاىل إىل نفسه فال يدافع عنه؛ هلذا عقَّب 
القــرآن بعــد الــكالم عــن خطــورة أذى املؤمنــني مبــا جيــب عليهــم مــن االلتــزام بدينهــم؛ 
ليكــون هللا تعــاىل وليهــم ونصريهــم، فقــال تعــاىل: Mيَــا أَّيَُهــا الّنَِبــّيُ قُــْل ِلَْزَواِجــَك 
ــَل  ــَن َف ــى أَْن يُْعَرْف ــَك أَْدنَ ــّنَ ذَلِ ــْن َجَلبِيِبِه ــّنَ ِم ــَن َعلَْيِه ــاِء اْلُمْؤِمِنيــَن يُْدنِي ــَك َونَِس َوبََناتِ
اإلنســان  ُعــِرف  فــإذا  األحــزاب: 59[.  َغُفــورًا َرِحيمًاL]ســورة   ُ يُْؤذَْيــَن َوَكاَن الّلَ
ابالســتقامة فاهلل يتوىل الدفاع عنه، فيبعد أذى الناس عنه، وإْن ظهر من أحٍد أذى 
ابرزه هللا ابحلــرب؛ ألنّــه عــادى وآذى وليًــا مــن أوليائــه، وقــد قضــْت ســنته ابلدفــاع 
َ َل يُِحــّبُ  َ يَُداِفــُع َعــِن اّلَِذيــَن آَمنـُـوا إِّنَ الّلَ عنهــم كمــا ســبق بيانــه، وقــال تعــاىل: Mإِّنَ الّلَ
اٍن َكُفوٍرL]ســورة احلــج: 38[. »َعــْن َأيب ُهرَيـْــرََة، أَنَّ َرُجــاًل َشــَتَم أاََب َبْكــٍر  ُكّلَ َخــّوَ
َوالنَِّيُّ َجاِلٌس، َفَجَعَل النَِّيُّ يـَْعَجُب َويـَتـََبسَُّم، فـََلمَّا َأْكثـََر َردَّ َعَلْيِه بـَْعَض قـَْولِِه، 
فـََغِضــَب النَّــِيُّ َوقَــاَم، فـََلِحَقــُه أَبـُـو َبْكــٍر فـََقــاَل: اَي َرُســوَل هللِا، َكاَن َيْشــُتُمِي َوأَنْــَت 
ــا َرَدْدُت َعَلْيــِه بـَْعــَض قـَْولِــِه َغِضْبــَت َوُقْمــَت، قَــاَل: إِنَّــُه َكاَن َمَعــَك َملَــٌك  َجالِــٌس، فـََلمَّ
يـَرُدُّ َعْنَك، فـََلمَّا َرَدْدَت َعَلْيِه بـَْعَض قـَْولِِه َوَقَع الشَّْيطَاُن فـََلْم َأُكْن أِلَقـُْعَد َمَع الشَّْيطَاِن، 
مُثَّ قَــاَل: اَي أاََب َبْكــٍر ثَــاَلٌث ُكلُُّهــنَّ َحــقٌّ: َمــا ِمــْن َعْبــٍد ظُلِــَم مبَْظَلَمــٍة فـَيـُْغِضــي َعنـَْهــا للَِِّ 
َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ أََعزَّ هللاُ هِبَا َنْصرَُه، َوَما فـََتَح َرُجٌل اَبَب َعِطيٍَّة يُرِيُد هِبَا ِصَلًة ِإالَّ زَاَدُه هللاُ 
هِبَا َكثـْرًَة، َوَما فـََتَح َرُجٌل اَبَب َمْسأََلٍة يُرِيُد هِبَا َكثـْرًَة ِإالَّ زَاَدُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ هِبَا ِقلًَّة«)2(.

انظــر: ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي )ت852 هــ (، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، دار   )1(
الكتــب العلميــة ببــريوت، ط1410/1هــ /1989م، 342/11.

الشــيخ شــعيب  وقــال  احلديــث 9624.  رقــم  املســند: مســند أيب هريــرة،  أمحــد يف  أخرجــه   )2(
األرانؤوط: »حســن لغــريه، وقــد خولــف ابــن عجــالن يف إســناد هــذا احلديــث، فقــد رواه الليــث 
بــن ســعد، عــن ســعيد املقــربي، عــن بشــري بــن احملــرر، عــن ســعيد بــن املســيب، مرســاًل، ورجحهــا 
البخــاري يف »التاريــخ« 102/2، والدارقطــي يف »العلــل« 153/8، فــإن الليــث أصــح النــاس 
روايــًة عــن املقــربي، وأمــا ابــن عجــالن فيقــع لــه يف أحاديثــه عــن ســعيد املقــربي بعــض األوهــام، 

لكــن للحديــث متابعــات وشــواهد تنهــض بــه إىل التحســني«. 
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املبحث الثاين: السنن اإلهلية يف أهل بيت النبوة
املطلب األول: معىن كلمة أهل البيت يف القرآن:

وردْت كلمــة أهــل البيــت يف القــرآن يف ســياق الــكالم عــن زوجــات األنبيــاء 
البيــت  أبهــل  املــراد  أنَّ  علــى  تــدلُّ  األحــزاب  آايت  فســياق  الســالم،  عليهــم 
نســاء النــي، وقــال تعــاىل يف إبراهيــم وأهلــه: Mَقالُــوا أَتَْعَجِبيــَن ِمــْن أَْمــِر 
ِ َوبََرَكاتُــهُ َعلَيـُْكــْم أَْهــَل اْلَبْيــِت ِإّنَــهُ َحِميــٌد َمِجيٌدL]ســورة هــود:  ِ َرْحَمــُت الّلَ الّلَ
ــوَك َوأَْهلَــَك ِإّلَ اْمَرأَتَــَك َكانَــْت  73[. وقــال تعــاىل يف لــوط وأهله:Mِإّنَــا ُمَنّجُ

M :وأهلــه ســورة العنكبــوت: 33[. وقــال تعــاىل يف موســى[Lِمــَن اْلَغابِِريَن
ِإْذ َرأَى نـَـارًا َفَقــاَل ِلَْهِلــِه اْمُكثـُـوا ِإّنـِـي آنَْســُت نـَـارًا لََعلِّــي آتِيـُكــْم ِمْنَهــا بَِقَبــٍس أَْو أَِجــُد 
ــاِر ُهًدىL]ســورة طــه: 10[. فهــذه اآلايت تؤكــد أنَّ زوجــة الرجــل مــن  ــى الّنَ َعلَ
أهــل بيتــه، واللغــة والعــرف العــام يؤكــدان ذلــك. فأمــا آيــة األحــزاب فأذكرهــا مــع 
ــّنَ َوَل  ــْرَن ِفــي بُيُوتُِك الســباق واللحــاق؛ ليتجلَّــى املعــى للناظــر، قــال تعــاىل: Mَوَق
َ َوَرُســولَهُ  َكاَة َوأَِطْعــَن الّلَ ــَن الــّزَ ــَلَة َوآتِي ــِة اْلُولَــى َوأَِقْمــَن الّصَ َج اْلَجاِهِلّيَ ــّرُ ْجــَن تََب تََبّرَ
َرُكــْم تَْطِهيــرًا َواْذُكــْرَن  ْجــَس أَْهــَل اْلَبْيــِت َويَُطّهِ ُ لِيُْذِهــَب َعنـُْكــُم الّرِ ِإّنََمــا يُِريــُد الّلَ
َ َكاَن لَِطيًفــا َخِبيرًاL]ســور  ِ َواْلِحْكَمــِة ِإّنَ الّلَ َمــا يُْتلَــى ِفــي بُيُوتُِكــّنَ ِمــْن آيَــاِت الّلَ

األحــزاب: 33، 34[. 
املطلب الثاين: معىن أهل البيت يف آية األحزاب:

الظاهــر مــن خــالل ســياق اآلايت أنَّ املقصــود أبهــل البيــت يف آيــة األحــزاب 
هــو نســاء النــي، فــإْن قيــل: لــو كان املــراد أبهــل البيــت يف هــذه اآليــة نســاء 
النــي كمــا هــو ظاهــر مــن الســياق، فلمــاذا مل يرجــع الضمــري إىل النســاء فيقــول: 
ليذهــب عنكــن الرجــس، كمــا رجــع إليهــن ضمــري النســوة أكثــر مــن عشــرين مــرة 
يف ســياق اآلايت؟)1( وملــاذا كانــت نســبة البيــوت إليهــن مــا قبــل كلمــة أهــل البيــت 
ومــا بعدهــا، فقــال تعــاىل: بيوتكــن، وعنــد ذكــر األهــل قــال: البيــت ابملفــرد أي: 
بيــت واحــد وليــس بيــواًت؟ يقــال يف اجلــواب: إنَّ املســألة بســيطة وواضحــة يعلمهــا 

مل أذكر مجيع اآلايت هنا، راجع هذه املسألة يف سورة األحزاب اآلايت من 28 إىل 34.  )1(
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األعجمــي قبــل العــريب، فقــد عــدل عــن ضمــري النســوة إىل ضمــري مجــع املذكــر حــى 
يشــمل النســاء والرجــال، فيدخــل أبنــاؤه وأحفــاده كمــا تدخــل نســاؤه وبناتــه يف 
أهــل البيــت، كمــا خاطبــت املالئكــة امــرأة إبراهيــم مث قالــوا: رمحــة هللا وبركاتــه 
ِ َوبََرَكاتـُـهُ َعلَيـُْكــْم  ِ َرْحَمــُت الّلَ ــِر الّلَ عليكــم أهــل البيــت: Mَقالُــوا أَتَْعَجِبيــَن ِمــْن أَْم
أَْهــَل اْلَبْيــِت ِإّنَــهُ َحِميــٌد َمِجيٌدL]ســورة هــود: 73[. لقــد عدلــوا عــن خماطبتهــا 
ابملفــرد املؤنــث إىل خماطبــة اجلمــع املذكــر، فقالــوا: عليكــم أهــل البيــت ومل يقــل: 
إشــارة  فيــه  والزوجــة، وكذلــك  الــزوج  أي:  واملــرأة  الرجــل  يشــمل  حــى  عليــِك، 
ــَرْت بــه وأحفادمهــا أي: إســحاق ويعقــوب وأبنــاؤه مــن بعــد.  لولدمهــا الــذي ُبشِّ
فأمــا القــول: ملــاذا أفــرد كلمــة البيــت ويف الســباق واللحــاق ذُِكــَر ابجلمــع مضافًــا 
إىل نــون النســوة، فقــال: بيوتكــن؟ فيقــال: أل التعريــف يف كلمــة البيــت للعهــد، 
فالبيــت املعهــود هــو بيــت النبــوة، وقــد كان للنــي بيــوت علــى عــدد زوجاتــه، 

مساهــا القــرآن: احلجــرات، فشــملت كلمــة البيــت بيوتــه كلهــا.
املطلب الثالث: احلديث الوارد يف أهل البيت يف السنة:

فإن قيل: لقد وردت رواايت كثرية تفيد أنَّ أهل البيت هم فاطمة وعلي واحلسن 
واحلســني رضــي هللا عنهــم، والســنة مبيِّنــة للقــرآن، إذن فاملــراد أبهــل البيــت هــم هــؤالء 
املذكــورون بنــص الســنة، يقــال يف اجلــواب: مــا ثبــت يف الســنة ال يعــارض القــرآن، بــل 
أكــدْت الســنة وبيِّنــْت أنَّ القــرآن عــدل عــن خماطبــة املؤنــث إىل خماطبــة املذكــر حــى 
يشــتمل املعــى علــى أبنــاء النــي وأحفــاده وصهــره علــي رضــي هللا عنهــم، فأكــدت 
أنَّ املــراد ابلبيــت هــو بيــت النبــوة، والنــي يُْدِخــُل فيــه َمــْن يشــاء، فهــو صاحــب 
 ألهــل الكســاء  ــُع النــيِّ البيــت، كمــا قــال: »َســْلَماُن ِمنَّــا أَْهــَل اْلبـَْيــِت«)1(. ومَجْ
أخرجــه احلاكــم، أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا )ت: 405هـــ(، املســتدرك علــى الصحيحــني،   )1(
حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة ببــريوت، ط1411/1هـــ/1990م، 
كتــاب معرفــة الصحابــة ر ضــي هللا عنهــم، ذكــر ســلمان الفارســيc. رقــم احلديــث 6539. 
ــَن  وقــال اهليثمــي: »َرَواُه الطَّبــَـرَاينُّ، َوِفيــِه َكِثــرُي بْــُن َعْبــِد اللَِّ اْلُمــَزينُّ، َوقَــْد َضعََّفــُه اجْلُْمُهــوُر، َوَحسَّ
ِْمــِذيُّ َحِديثَــُه، َوبَِقيَّــُة رَِجالِــِه ثَِقــاٌت«. اهليثمــي، أبــو احلســن نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر  الرتِّ
)ت 807هـــ(، جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، حتقيــق حســام الديــن القدســي، مكتبــة القدســي 

ابلقاهــرة، 1414ه/1994م، 130/6.
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ــْت َعاِئَشــةُ رضــي هللا عنهــا: »َخــرََج  وإدخــال ســلمان ال يــدلُّ علــى احلصــر. قَاَل
ــٌل ِمــْن َشــْعٍر َأْســَوَد، َفَجــاَء احلََْســُن بْــُن َعلِــيٍّ فَأَْدَخلَــُه،  النَّــِيُّ  َغــَداًة َوَعَلْيــِه ِمــْرٌط ُمَرحَّ
ــُه،  َســنْيُ َفَدَخــَل َمَعــُه، مُثَّ َجــاَءْت فَاِطَمــةُ فَأَْدَخَلَهــا، مُثَّ َجــاَء َعِلــيٌّ فَأَْدَخَل مُثَّ َجــاَء احلُْ
رَُكــْم َتْطِهــريًا«)1(. وقَــاَل  ـَـا يُرِيــُد هللاُ لُِيْذِهــَب َعْنُكــُم الّرِْجــَس أَْهــَل اْلبـَْيــِت َويَُطهِّ مُثَّ قَــاَل: ِإمنَّ
أَنَــٌس: »َوَشــِهْدُت َولِيَمــَة زَيـْنَــَب فََأْشــَبَع النَّــاَس ُخبــْـزًا َوحلًَْمــا، وََكاَن يـَبـَْعثُــِي فَأَْدُعــو 
ــا فـَــرََغ قَــاَم َوتَِبْعتُــُه، فـََتَخلَّــَف َرُجــاَلِن اْســَتأَْنَس هِبَِمــا احلَِْديــُث مَلْ خَيْرَُجــا،  النَّــاَس، فـََلمَّ
َفَجَعــَل مَيـُـرُّ َعلَــى ِنَســائِِه فـَُيَســلُِّم َعلَــى ُكلِّ َواِحــَدٍة ِمنـُْهــنَّ: َســاَلٌم َعَلْيُكــْم َكْيــَف أَنـْتُــْم اَي 
أَْهــَل اْلبـَْيــِت؟ فـَيـَُقولُــوَن: خِبَــرْيٍ اَي َرُســوَل هللِا، َكْيــَف َوَجــْدَت أَْهلَــَك؟ فـَيـَُقــوُل: خِبَــرْيٍ«)2(.

إذن فنســاء النــي مــن أهــل البيــت ابملصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، 
وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت ابلنســب، وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت 
ــع الفقهــاء مصطلــح أهــل البيــت حــى  ابلــوالء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّ

شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم.
املطلب الرابع: معىن التطهري ألهل البيت: 

أحــكام  مــن  فيهــا  ومــا  اآلايت  ســياق  مــن خــالل  اآليــة  معــى  فهــم  ينبغــي 
تكليفيــة وتوجيهــات رابنيــة، فــأراد هللا تعــاىل هبــذه األحــكام أْن حيفــظ شــرف أهــل 
البيــت ومكانتهــم ابلتخليــة عــن املســاوئ والتحليــة ابحملاســن، كمثــل قــول انصــح 
ألخيــه، ينهــاه عــن الرذائــل وحيثــه علــى الفضائــل، وخيتــم نصيحتــه بقولــه: إمنــا أريــد 
لــك اخلــري والســمعة احلســنة والطُّهــر...إخل. فالتكليــف علــى قــدر التشــريف، وقــد 
ــاِء ِإِن  ــَن الّنَِس ــٍد ِم ــتُّنَ َكأََح ــّيِ لَْس ــاَء الّنَِب ــا نَِس علــل القــرآن ذلــك فقــال تعــاىل: Mيَ
ــا ــْوًل َمْعُروًف ــَن َق ــَرٌض َوقُْل ــِه َم ــي َقْلِب ــِذي ِف ــَع اّلَ ــْوِل َفَيْطَم ــَن بِاْلَق ــَل تَْخَضْع ــّنَ َف اتََّقْيتُ

L]ســورة األحــزاب: 32[. فأمرهــن مبــا أمــر لُِيذهــب عــن أهــل البيــت الرجــس 
أي: اخلبائــث والرذائــل الــي ال تليــق ابألشــراف والســادة، ويطهرهــم تطهــريًا، أي: 
يزكيهــم ابلفضائــل وحماســن األخــالق مبــا يليــق بشــرف االنتســاب إىل بيــت النبــوة، 
أخرجــه مســلم يف صحيحــه: كتــاب اللبــاس والزينــة، ابب التواضــع يف اللبــاس، رقــم احلديــث   )1(

.2424
أخرجــه مســلم يف صحيحــه: كتــاب النــكاح، ابب فضيلــة إعتاقــه أمتَــه مث يتزوجهــا، رقــم احلديــث   )2(

.1365
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فأهــل البيــت ليــس كغريهــم إن اتقــوا! وكذلــك إْن أخطــأوا فخطأهــم ليــس كخطــأ 
غريهــم، فــأراد هللا تعــاىل هلــم هبــذه األوامــر والتوجيهــات أْن يذهــب عنهــم الرجــس 
ويطهرهــم تطهــريًا يليــق أبْن يكونــوا أســوة حســنة للنــاس، فْلــرُيوا هللَا مــن أنفســهم 
خــريًا، وليكونــوا أهــاًل حلمــل األمانــة، وقــد أشــار رســول هللا إىل ذلــك التكليــف 
ــْكُتْم بِــِه لَــْن َتِضلُّــوا بـَْعــِدي، َأَحُدمُهَــا  والتشــريف فقــال: »ِإيّنِ اَترٌِك ِفيُكــْم َمــا ِإْن مَتَسَّ
ــَماِء ِإىَل اأَلْرِض، َوِعتــْـَرِت َأْهــُل  َأْعظَــُم ِمــَن اآلَخــِر: ِكتَــاُب اللَِّ َحْبــٌل مَمْــُدوٌد ِمــَن السَّ

بـَْيــِي، َولَــْن يـَتـََفرَّقَــا َحــىَّ يَــرَِدا َعَلــيَّ احلَــْوَض، فَاْنظُــُروا َكْيــَف خَتُْلُفــوين ِفيِهَمــا«)1(.
إذن فألجل هذا التالزم بني القرآن وأهل البيت أراد هللا تعاىل أْن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهريًا، فَمْن اتقى وأدى األمانة انل مرتبة الشرف األوىل، وَمْن 
بــه، ذلــك أنَّ شــرف  ضيَّــع األمانــة فأمــره إىل هللا إْن شــاء أحلقــه أبهلــه وإْن شــاء عذَّ
االنتســاب إىل بيــت النبــوة ال يغــي عــن شــرف القــرب مــن هللا ورســوله ابألعمــال 
الصاحلــة، وهلــذا قــال تعــاىل بعــد آيــة التطهــري: Mِإّنَ اْلُمْســِلِميَن َواْلُمْســِلَماِت 
ابِِريــَن  اِدَقــاِت َوالّصَ اِدِقيــَن َوالّصَ َواْلُمْؤِمِنيــَن َواْلُمْؤِمَنــاِت َواْلَقانِِتيــَن َواْلَقانِتـَـاِت َوالّصَ
اِئِميــَن  ــاِت َوالّصَ َق ِقيــَن َواْلُمتََصّدِ ــَراِت َواْلَخاِشــِعيَن َواْلَخاِشــَعاِت َواْلُمتََصّدِ ابِ َوالّصَ
َ َكِثيــرًا َوالّذَاِكــَراِت  اِئَمــاِت َواْلَحاِفِظيــَن فُُروَجُهــْم َواْلَحاِفظَــاِت َوالّذَاِكِريــَن الّلَ َوالّصَ
ــرًا َعِظيمًاL]ســورة األحــزاب: 35[. عــدد أنواًعــا مــن  ــَرًة َوأَْج ــْم َمْغِف ُ لَُه ــّدَ الّلَ أََع
األعمال الصاحلة، وقرن النســاء ابلرجال؛ ليتنبَّه املســلمون إىل أنَّ خصوصية أهل 
البيــت هــي تشــريف وتكليــف، فــإْن قصــروا يف التكليــف فاهتــم التشــريف، وذلــك 
الشــرف قــد ينالــه املســلمون ابألعمــال الصاحلــة الــي عددهــا هنــا، وأشــار إبظهــار 
النســاء يف الســياق إىل أنَّــه ال فــرق بــني الرجــل واملــرأة يف اإلميــان والعمــل الصــاحل، 
وقــد تســبق املــرأُة الرجــَل أبعماهلــا، فكذلــك ال فــرق يف اإلميــان والعمــل الصــاحل 
بــني املســلمني عموًمــا وأهــل البيــت، وقــد ُيْســَبق املســلم مــن أهــل البيــت بذلــك، 
فاملزيــة الــي أكــرم هللا تعــاىل هبــا أهــل البيــت ال تـُْنِقــص مــن املــزااي الكثــرية للمســلمني 

عموًمــا، فالفضــل مــن هللا يؤتيــه َمــْن يشــاء.
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه: أبــواب املناقــب عــن رســول هللا، ابب مناقــب أهــل بيــت النــي،   )1(

رقــم احلديــث 3788. وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغرِيــٌب«.
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املبحث الثالث السنن اإلهلية يف املنافقني
املطلب األول: التشكيك وإشاعة األكاذيب والفرار من املواجهة:

بــنيَّ القــرآن يف هــذه الســورة موقــف املنافقــني مــن جتمــع األحــزاب كمــا بــنيَّ 
موقــف املؤمنــني، ومثــل تلــك املواقــف تتكــرر يف كل ابتــالء يصيــب املؤمنــني علــى 
مــدار العصــور؛ هلــذا جيــب االهتمــام مبثــل هــذه املواقــف الــي تعــد ســنًنا كونيــة 
اثبتــة، وقــد بــدأ مبوقــف املنافقــني وفصَّــل فيــه؛ خلطورتــه علــى املؤمنــني عموًمــا، قــال 
ُ َوَرُســولُهُ ِإّلَ  تعــاىل: Mَوِإْذ يَُقــوُل اْلُمَناِفُقــوَن َواّلَِذيــَن ِفــي قُلُوبِِهــْم َمــَرٌض َمــا َوَعَدنـَـا الّلَ
ُغــُرورًا َوِإْذ َقالـَـْت طَاِئَفــةٌ ِمْنُهــْم يـَـا أَْهــَل يَْثــِرَب َل ُمَقــاَم لَُكــْم َفاْرِجُعــوا َويَْســتَْأِذُن َفِريــٌق 
ِمْنُهــُم الّنَِبــّيَ يَُقولـُـوَن ِإّنَ بُيُوتََنــا َعــْوَرةٌ َوَمــا ِهــَي بَِعــْوَرٍة ِإْن يُِريــُدوَن ِإّلَ ِفــَرارًا َولـَـْو دُِخلـَـْت 
َعلَْيِهــْم ِمــْن أَْقَطاِرَهــا ثـُـّمَ ُســِئلُوا اْلِفْتَنــَة َلتَْوَهــا َوَمــا تَلَّبَثُــوا بَِهــا ِإّلَ يَِســيرًا َولََقــْد َكانُــوا 
ِ َمْسئُوًلL]ســورة األحــزاب:  ــاَر َوَكاَن َعْهــُد الّلَ ُــوَن اْلَْدبَ ــُل َل يَُوّل َ ِمــْن َقْب َعاَهــُدوا الّلَ
12-15[. فــأول خطــوة خاطئــة يتخذهــا املنافقــون هــي التشــكيك يف الثوابــت 
واحملكمــات مــن الديــن، فــرأوا أنَّ وعــد هللا ورســوله هلــم ابلغلبــة والنصــر وغــري ذلــك 
كان ابطــاًل وزورًا! واخلطــوة اخلاطئــة الثانيــة هــي إشــاعة األراجيــف واألكاذيــب، 
ــمَّ يف العســل مــن خــالل إاثرة مصطلحــات رجعيــة عصبيــة طائفيــة إىل  ودسُّ السُّ
غــري ذلــك مــن األغــراض اخلبيثــة، كمــا تفعــل وســائل اإلعــالم املعاصــرة املكتوبــة 
ــْم  ــٌة ِمنـُْه ــْت طَائَِف واملســموعة واملرئيــة يف وقتنــا املعاصــر! قــال تعــاىل هنــا: »َوِإْذ قَاَل
اَي َأْهــَل يـَثْــِرَب اَل ُمَقــاَم َلُكــْم فَاْرِجُعــوا«. فتنبَّــه كيــف وجَّهــوا اخلطــاب ألهــل يثــرب 
قبــل دخــول  مــا  العــودة إىل  املنافقــني يف  إنــه خطــاب يشــري إىل غــرض  فقــط، 
النــي املدينــة املنــورة، أي: يريــدون أْن يرجعــوا إىل العصبيــة واجلاهليــة لتبقــى هلــم 
الســيادة! ويشــري قوهلــم: »اَل ُمَقــاَم َلُكــْم فَاْرِجُعــوا«. إىل تــرك املهاجريــن يواجهــون 
تلــك احلشــود! واخلطــوة الثالثــة الــي تعقــب تلــك الدعــوات واألراجيــف هــي الفــرار 
ــا َعــْوَرٌة  مــن املعركــة أبســلوب االســتئذان واالعتــذار الــكاذب، يقولــون: »ِإنَّ بـُُيوتـََن
َوَمــا ِهــَي ِبَعــْوَرٍة ِإْن يُرِيــُدوَن ِإالَّ فِــرَارًا«. فقــد فــروا، »َوَلَقــْد َكانـُـوا َعاَهــُدوا اللََّ ِمــْن قـَْبــُل 
اَل يـَُولُّــوَن اأْلَْداَبَر وََكاَن َعْهــُد اللَِّ َمْســُئواًل«. فقــد مجعــوا بــني خسيســتني: النفــاق 
والغــدر، وليــس ذلــك مــن مــكارم األخــالق عنــد الرجــال! ومــن شــناعات أخالقهــم 
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أنَّ إاثرة الفتنــة بــني النــاس مقدَّمــة عندهــم علــى عــورة البيــوت الــي اعتــذروا ألجلهــا 
اعتــذارًا كاذاًب، لقــد فضــح القــرآن شــأهنم هــذا، فقــال تعــاىل: »َولَــْو ُدِخلَــْت َعَلْيِهــْم 
ِمــْن أَْقطَارَِهــا مُثَّ ُســِئُلوا اْلِفتـَْنــَة آَلتـَْوَهــا َوَمــا تـََلبَـّثُــوا هِبَــا ِإالَّ َيِســريًا«. أي: لــو دخلــت 
تلــك اجلمــوع بيوهتــم مــن كل جانــب مث طُلِــَب منهــم الفتنــة لرتكــوا بيوهتــم واســتجابوا 

دون أتخــري! لقــد نكَّســوا ُســلََّم األولــوايت والضــرورات!
ولــن ينفعهــم الفــرار، قــال تعــاىل: Mقُــْل لَــْن يَْنَفَعُكــُم اْلِفــَراُر ِإْن َفَرْرتُــْم ِمــَن 
ِ ِإْن  ــَن الّلَ ــْم ِم ــِذي يَْعِصُمُك ــْن َذا اّلَ ــْل َم ــًل قُ ــوَن ِإّلَ َقِلي ــِل َوِإذًا َل تَُمتَُّع ــْوِت أَِو اْلَقْت اْلَم
ــرًا ــا َوَل نَِصي ِ َولِّيً ــْن دُوِن الّلَ ــْم ِم ــُدوَن لَُه ــًة َوَل يَِج ــْم َرْحَم ــوءًا أَْو أََراَد بُِك ــْم ُس أََراَد بُِك

L]ســورة األحــزاب: 16، 17[. إْن كان فــرار املنافقــني خوفًــا مــن القتــل فــإنَّ 
هــذا الفــرار ال يغنيهــم مــن املــوت أو القتــل املقــدَّر عليهــم، ولــن يتمتعــوا ابحليــاة وقتًــا 
طويــاًل، ذلــك أنَّ املــوت الــذي يفــرون منــه فإنــه مالقيهــم، وليــس لديهــم عصمــة 
متنــع نــزول قــدر هللا فيهــم، فــال يدفــع الســوء وال أيت ابلرمحــة إال هللا تعــاىل، وليــس 

ألحــٍد مــن دونــه مــن ول وال نصــري يف دفــع مفســدة أو جلــب مصلحــة.
املطلب الثاين: التعويق والشح واخلوف وسالطة اللسان:

مــن ســنن املنافقــني الــواردة هنــا: التعويــق والشــح واخلــوف وســالطة اللســان، 
ــا َوَل  ــّمَ ِإلَْيَن ُ ــْم َهل ــَن ِلِْخَوانِِه ــْم َواْلَقاِئِلي ــَن ِمنـُْك ِقي ُ اْلُمَعّوِ ــُم الّلَ ــْد يَْعلَ قــال تعــاىل: Mَق
ًة َعلَيـُْكــْم َفــِإَذا َجــاَء اْلَخــْوُف َرأَْيتَُهــْم يَْنظُــُروَن ِإلَْيــَك  يَأْتُــوَن اْلَبــأَْس ِإّلَ َقِليــًل أَِشــّحَ
تـَـُدوُر أَْعيُنُُهــْم َكاّلـَـِذي يُْغَشــى َعلَْيــِه ِمــَن اْلَمــْوِت َفــِإَذا َذَهــَب اْلَخــْوُف َســلَُقوُكْم بِأَْلِســَنٍة 
ــَك َعلَــى  ــْم َوَكاَن َذلِ ُ أَْعَمالَُه ــوا َفأَْحَبــَط الّلَ ــْم يُْؤِمنُ ــَك لَ ــِر أُولَِئ ًة َعلَــى اْلَخْي ِحــَداٍد أَِشــّحَ
ِ يَِســيرًا يَْحَســبُوَن اْلَْحــَزاَب لـَـْم يَْذَهبـُـوا َوِإْن يـَـأِْت اْلَْحــَزاُب يـَـَوّدُوا لـَـْو أَّنَُهــْم بـَـادُوَن  الّلَ
ِفــي اْلَْعــَراِب يَْســأَلُوَن َعــْن أَْنَباِئُكــْم َولَــْو َكانُــوا ِفيـُكــْم َمــا َقاتَلُــوا ِإّلَ َقِليًلL]ســورة 
األحــزاب: 18ـ20[. لقــد كشــف الوحــي أســاليب املنافقــني يف التعويــق، أي: 
تثبيــط املؤمنــني، وزعزعــة إمياهنــم وثباهتــم،  التحــزب؛ ألجــل  العوائــق، ويف  وضــع 
وبذلــك تنقلــب تلــك األســاليب حســرة عليهــم، ويــزداد املؤمنــون إميــااًن مــع إمياهنــم! 
واملنافقــون ال يشــاركون يف حــرب إال قليــاًل، وإْن شــاركوا فألجــل غرضــني رئيســني: 
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األول: حتقيق منفعة خاصة. والثاين: إاثرة الفتنة، وإفساد ذات البني، قال تعاىل: 
Mلَــْو َخَرُجــوا ِفيـُكــْم َمــا َزادُوُكــْم ِإّلَ َخَبــاًل َوَلَْوَضُعــوا ِخَللَُكــْم يَْبُغونـَُكــُم اْلِفْتَنــَة 
واخلبــال:  التوبــة: 47[.  بِالّظَالِِميَنL]ســورة  َعِليــٌم   ُ َوالّلَ لَُهــْم  اُعوَن  َســّمَ َوِفيـُكــْم 
ابلنمائــم  بينكــم  ســعوا  أي:  واالضطــراب، وألوضعــوا خاللكــم،  والشــر  الفســاد 
والتضريــب بــني ذات البــني)1(. ومــن ســنن املنافقــني املذكــورة هنــا: الشــح، ومعنــاه: 
خبــل مــع حــرص، فالشــحيح حريــص علــى مــا ليــس بيــده، فــِإذا حصــل بيــده َشــحَّ 
ــحَّ،  ُكــْم َوالشُّ ــل إِبخراجــه، فالشــح أْيمــر ابلبخــل؛ كمــا قــال رســول هللا: »ِإايَّ وخبَِ
، أََمَرُهــْم اِبْلُبْخــِل فـََبِخلُــوا، َوأََمَرُهــْم اِبْلَقِطيَعــِة  َــا َهلَــَك َمــْن َكاَن قـَبـَْلُكــْم اِبلشُّــحِّ فَِإمنَّ
فـََقَطُعوا، َوأََمَرُهْم اِبْلُفُجوِر فـََفَجُروا«)2(. فالبخيل: َمن َأجاب داعي الشَُّح، واْلُمؤثِر 
مــن َأجــاب داعــي اجلــود والســخاء)3(. فاملنافقــون »َأِشــحًَّة َعَلْيُكــْم« أيهــا املؤمنــون 
خاصــًة، وهــم »َأِشــحًَّة َعَلــى اخْلَــرْيِ« عامــًة. ومــن ســننهم: ســالطة اللســان، »فَــِإَذا 
َذَهَب اخْلَْوُف َســَلُقوُكْم أِبَْلِســَنٍة ِحَداٍد«. فاملنافقون إذا خاصموا فجروا، وذلك إذا 

انتهــت احلــرب وذهــب خوفهــم آذوا املؤمنــني أبلســنتهم الســليطة الفاجــرة! 
املطلب الثالث: اخلوف والرعب واجلُْب:

ومــن ســننهم: اخلــوف والرعــب واجلُــْن، قــال تعــاىل: Mَفــِإَذا َجــاَء اْلَخــْوُف 
َرأَْيتَُهــْم يَْنظُــُروَن ِإلَْيــَك تَــُدوُر أَْعيُنُُهــْم َكاّلَــِذي يُْغَشــى َعلَْيــِه ِمــَن اْلَمْوِتL]ســورة 
األحــزاب:19[. وقــال تعــاىل: Mَوِإْن يَــْأِت اْلَْحــَزاُب يَــَوّدُوا لَــْو أَّنَُهــْم بَــادُوَن ِفــي 
اْلَْعــَراِب يَْســأَلُوَن َعــْن أَْنَباِئُكْمL]ســورة األحــزاب:20[. أي: يرغبــون يف اخلــروج 
إىل البــوادي بعيــًدا عــن األحــزاب؛ ألهنــم إْن بـََقــْوا إمــا أْن حياربــوا وهــم شــاكون 

انظر: الزخمشــري، أبو القاســم جار هللا حممود بن عمر )ت 528 ه  (، الكشــاف عن حقائق   )1(
غوامــض التنـــزيل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، حتقيــق حممــد عبــد الســالم شــاهني: دار 

الكتــب العلميــة بــريوت: ط1: 1415هــ  / 1995م، 276/2. 
أخرجــه أبــو داود ســليمان بــن األشــعث )ت 275هــ  (، ســنن أيب داود، حتقيــق الشــيخ حممــد   )2(
حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، د/ط ، د/ت، كتاب الزكاة، ابب يف الشح، رقم احلديث 
ْســَناِد، َومَلْ خُيَّرَِجــاُه«.  1698. وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح اإْلِ

املســتدرك علــى الصحيحــني، كتــاب الــزكاة، ابب إايكــم والشــح، رقــم احلديــث 1516.
انظر: الفريوزآابدي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 300/3.   )3(
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ابلنصــر، وإمــا أال حياربــوا فتظهــر عداوهتــم للمؤمنــني، فرييــدون أْن يبقــوا يف حالــة 
التذبــذب والنفــاق؛ لذلــك يرغبــون ابالبتعــاد، ومــن بعيــد يســألون عــن األنبــاء! 
وينبغــي أال يعبــأ املؤمنــون ببعدهــم عــن القتــال؛ ألنَّ يف مشــاركتهم خبــااًل ومفســدة 

بــني ذات البــني.
املطلب الرابع: سنة هللا يف املنافقني:

النفــاق داء عضــال يفتــك ابألمــة، وخطورتــه علــى املنافــق نفســه أعظــم، حيــث 
حيبــط عملــه ويكــون يف الــدرك األســفل مــن النــار، إْن كان نفــاق اعتقــاد ال نفــاق 
 ِ ُ أَْعَمالَُهــْم َوَكاَن َذلِــَك َعلـَـى الّلَ عمــل، قــال تعــاىل: Mأُولَِئــَك لَــْم يُْؤِمنُــوا َفأَْحَبــَط الّلَ
ْرِك اْلَْســَفِل  يَِسيرًاL]ســورة حممــد: 28[. وقــال تعــاىل: Mِإّنَ اْلُمَناِفِقيــَن ِفــي الــّدَ
ِ َوأَْخلَُصوا  ِمــَن الّنَــاِر َولـَـْن تَِجــَد لَُهــْم نَِصيــرًا ِإّلَ اّلَِذيــَن تَابـُـوا َوأَْصلَُحــوا َواْعتََصُمــوا بـِـالّلَ
ُ اْلُمْؤِمِنيــَن أَْجــرًا َعِظيمًاL]ســورة  ِ َفأُولَِئــَك َمــَع اْلُمْؤِمِنيــَن َوَســْوَف يـُـْؤِت الّلَ َ ِديَنُهــْم لِلّ
النســاء 145، 146[. وقــد بــنيَّ القــرآن يف هــذه الســورة ســنة هللا فيهــم، قــال 
تعــاىل: Mلَِئــْن لَــْم يَْنتَــِه اْلُمَناِفُقــوَن َواّلَِذيــَن ِفــي قُلُوبِِهــْم َمــَرٌض َواْلُمْرِجُفــوَن ِفــي 
اْلَمِديَنــِة لَنُْغِريَّنَــَك بِِهــْم ثُــّمَ َل يَُجاِوُرونَــَك ِفيَهــا ِإّلَ َقِليــًل َمْلُعونِيــَن أَْيَنَمــا ثُِقُفــوا 
ِ تَْبِديــًل ِ ِفــي اّلَِذيــَن َخلـَـْوا ِمــْن َقْبــُل َولـَـْن تَِجــَد لُِســّنَِة الّلَ أُِخــُذوا َوقُتِّلـُـوا تَْقِتيــًل ُســّنََة الّلَ

L]ســورة األحــزاب 60 ـ 62[. فأكثــر األذى الــذي يصيــب املؤمنــني أيت مــن 
جهة املنافقني؛ وذلك لقرهبم وخمالطتهم، وقد توعدهم هللا تعاىل ابلوعيد الشــديد 
يف الدنيــا واآلخــرة إْن مل ينتهــوا عــن األذى أبْن يطردهــم عــن رمحتــه، ويســلط عليهــم 
َمــْن يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إىل النــاس، فــال جيالســوهنم وال يتعاملــون معهــم، 
وتكــون هناايهتــم وخيمــة، تلــك ســنة هللا فيهــم، وال ميكــن ألحــٍد أْن يبــدل ســنة هللا 
أو يغريها. واملراد بقوله تعاىل: »اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن«. 
أوصاف ثالثة ملوصوف واحد، كقوله تعاىل: )إن املســلمني واملســلمات واملؤمنني 
واملؤمنــات... ( إخل اآلية]ســورة األحــزاب: 35[. حيــث ذكــر أصنافًــا عشــرة، 

وكلهــم يوجــد يف واحــد، فهــم واحــد ابلشــخص كثــري ابالعتبــار)1(.
انظــر: الــرازي، حممــد بــن عمــر أبــو عبــد هللا )ت 606هـــ (، مفاتيــح الغيــب، دار الفكــر بــريوت،   )1(

د/ط، د/ت، 184/25.
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املبحث الرابع: السنن اإلهلية يف املؤمنني
املطلب األول: االبتالء:

الســورة  هــذه  منهــا يف  املذكــور  القــرآن كثــرية،  املتعلقــة ابملؤمنــني يف  الســنن 
ــودٌ  ــْم ُجنُ ــْم ِإْذ َجاَءتـُْك ِ َعلَيـُْك ــَة الّلَ ــُروا نِْعَم ــوا اْذُك ــَن آَمنُ ــا اّلَِذي ــا أَّيَُه قولــه تعــاىل: Mيَ
ُ بَِمــا تَْعَملـُـوَن بَِصيــرًا ِإْذ َجاُءوُكــْم  َفأَْرَســْلَنا َعلَْيِهــْم ِريًحــا َوُجنُــودًا لَــْم تََرْوَهــا َوَكاَن الّلَ
ِمــْن َفْوِقُكــْم َوِمــْن أَْســَفَل ِمنـُْكــْم َوِإْذ َزاَغــِت اْلَْبَصــاُر َوبَلََغــِت اْلُقلُــوُب اْلَحَناِجــَر 
ِ الّظُنُونَــا ُهَنالِــَك اْبتُِلــَي اْلُمْؤِمنُــوَن َوُزْلِزلُــوا ِزْلــَزاًل َشِديدًاL]ســورة  َوتَظُّنُــوَن بِــالّلَ
األحــزاب: 9 - 11[. تلــك واقعــة مــن وقائــع ابتــالءات املؤمنــني، وذلــك يــوم 
األحــزاب أو اخلنــدق، فقــد زاغــت األبصــار، أي: مالــت عــن حــد االعتــدال 
يف الرؤيــة، بســبب احلــرية والدهشــة عندمــا رأوا مجــوع الكافريــن وتكالبهــم، وقــد 
بلغــت القلــوُب احللقــوَم مــن الفــزع واخلــوف، وتعــددت احلســاابت والتكهنــات 
والتحليــالت السياســية والعســكرية يف نتائــج تلــك املعركــة الــي زلزلــت املؤمنــني 
زلــزااًل شــديًدا، فكشــفْت حقائــق اإلميــان والصــرب والثبــات والتــوكل، حًقــا كان 
االبتــالء عظيًمــا ميَّــز اخلبيــث مــن الطيــب، وأظهــر معــادن الرجــال! َعــْن ِإبـْرَاِهيــَم 
 التَـّْيِمــيِّ َعــْن أَبِيــِه قَــاَل: »ُكنَّــا ِعْنــَد ُحَذيـَْفــَة فـََقــاَل َرُجــٌل: لَــْو أَْدرَْكــُت َرُســوَل هللا
قَاتـَْلــُت َمَعــُه َوأَبـَْلْيــُت، فـََقــاَل ُحَذيـَْفــُة: أَنْــَت ُكْنــَت تـَْفَعــُل َذلِــَك؟ َلَقــْد رَأَيـْتـُنَــا َمــَع 
َرُســوِل هللا لَيـْلَــَة اأْلَْحــزَاِب َوَأَخَذتـْنَــا رِيــٌح َشــِديَدٌة َوقــُـرٌّ، فـََقــاَل َرُســوُل هللا: َأاَل 
ْبــُه ِمنَّــا َأَحــٌد،  َرُجــٌل أَيْتِيــِي خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم َجَعلَــُه هللاُ َمعِــي يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة؟ َفَســَكتـَْنا فـَلَــْم جيُِ
مُثَّ قَــاَل: َأاَل َرُجــٌل أَيْتِينَــا خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم َجَعلَــُه هللاُ َمعِــي يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة؟ َفَســَكتـَْنا فـَلَــْم 
ْبــُه ِمنَّــا َأَحــٌد، مُثَّ قَــاَل: َأاَل َرُجــٌل أَيْتِيَنــا خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم َجَعَلــُه هللاُ َمِعــي يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة؟  جيُِ
ا  ْبــُه ِمنَّــا َأَحــٌد، فـََقــاَل: قُــْم اَي ُحَذيـَْفــُة، فَْأتِنَــا خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم، فـَلَــْم َأِجــْد بـُـدًّ َفَســَكتـَْنا فـَلَــْم جيُِ
ــا  ، فـََلمَّ ــي َأْن أَقُــوَم، قَــاَل: اْذَهــْب فَْأتِــِي خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم، َواَل َتْذَعْرُهــْم َعلَــيَّ ِإْذ َدَعــاين اِبمسِْ
َــا أَْمِشــي يف مَحَّــاٍم َحــىَّ أَتـَيـْتـُُهــْم، فـََرأَْيــُت َأاَب ُســْفَياَن  َولَّْيــُت ِمــْن ِعْنــِدِه َجَعْلــُت َكَأمنَّ
ــُه َفذََكــْرُت  ــَأَرْدُت َأْن أَْرِمَي ــِد اْلَقــْوِس َف َيْصِلــي َظْهــَرُه اِبلنَّــاِر، فـََوَضْعــُت َســْهًما يف َكِب
، َولَــْو َرَميـْتُــُه أَلََصبـْتُــُه، فـََرَجْعــُت َوَأاَن أَْمِشــي  قــَـْوَل َرُســوِل هللا: َواَل َتْذَعْرُهــْم َعَلــيَّ
ــا أَتـَيـْتُــُه فََأْخبـَْرتُــُه خِبَــرَبِ اْلَقــْوِم َوفـََرْغــُت قُــرِْرُت، فَأَْلَبَســِي َرُســوُل  ــاِم، فـََلمَّ يف ِمْثــِل احلَْمَّ
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هللا ِمــْن َفْضــِل َعبَــاَءٍة َكانَــْت َعَلْيــِه ُيَصلِّــي ِفيَهــا، فـَلَــْم أََزْل اَنِئًمــا َحــىَّ َأْصَبْحــُت، 
ــا َأْصَبْحــُت َقــاَل: قُــْم اَي نـَْوَمــاُن«)1(. فـََلمَّ

املطلب الثاين: اليقني بوعد هللا، والصدق يف املواقف من سنن املؤمنني:
يف  صادقــني  تراهــم  وهلــذا  وغــريه؛  النصــر  يف  بوعــد هللا  املؤمنــون  يشــك  ال 
ــَزاَب  ــوَن اْلَْح ــا َرأَى اْلُمْؤِمنُ املواقــف وفيمــا عاهــدوا هللا عليــه، قــال تعــاىل: Mَولَّمَ
ُ َوَرُســولُهُ َوَمــا َزاَدُهــْم ِإّلَ ِإيَمانـًـا َوتَْســِليمًا  ُ َوَرُســولُهُ َوَصــَدَق الّلَ َقالـُـوا َهــَذا َمــا َوَعَدنـَـا الّلَ
ــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقَضــى نَْحَبــهُ َوِمْنُهــْم  َ َعلَْي ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن ِرَجــاٌل َصَدقُــوا َمــا َعاَهــُدوا الّلَ
َب اْلُمَناِفِقيــَن  اِدِقيــَن بِِصْدِقِهــْم َويَُعــّذِ ُ الّصَ لُــوا تَْبِديــًل لَِيْجــِزَي الّلَ َمــْن يَْنتَِظــُر َوَمــا بَّدَ
22ـ  األحــزاب:  َرِحيمًاL]ســورة  َغُفــورًا  َكاَن   َ الّلَ ِإّنَ  َعلَْيِهــْم  يَتُــوَب  أَْو  َشــاَء  ِإْن 
24[. لقــد صــدق رجــال مــن املؤمنــني مــا عاهــدوا عليــه هللا، ليــس يــوم األحــزاب 
فحســب؛ بــل صدقــوا يف اإلميــان واالتبــاع، ويف املهمــات واملدهلمــات! فأمــا يــوم 
ُ َوَرُســولُُه َوَصــَدَق  وا عــن موقفهــم بقوهلــم: »َهــَذا َمــا َوَعــَداَن اللَّ األحــزاب فقــد عــربَّ
ُ َوَرُســولُُه َوَمــا زَاَدُهــْم ِإالَّ ِإميـَـااًن َوَتْســِليًما«. فالزلــزال الشــديد الــذي أصاهبــم يــوم  اللَّ
األحــزاب زادهــم إميــااًن وتســليًما؛ ألهنــم علمــوا َمثَــَل الذيــن مــن قبلهــم حــني زلزلــوا 
ــا يَْأتُِكــْم َمَثــُل اّلَِذيــَن  فثبتــوا فنصرهــم هللا تعــاىل: Mأَْم َحِســْبتُْم أَْن تَْدُخلـُـوا اْلَجّنَــَة َولَّمَ
ُســوُل َواّلَِذيــَن  ــوَل الّرَ َــى يَُق اُء َوُزْلِزلُــوا َحتّ ــّرَ ــْتُهُم اْلَبْأَســاُء َوالّضَ ــْن َقْبِلُكــْم َمّسَ ــْوا ِم َخلَ
ِ َقِريٌبL]ســورة البقــرة: 214[. وكذلــك  ِ أََل ِإّنَ نَْصــَر الّلَ آَمنـُـوا َمَعــهُ َمتـَـى نَْصــُر الّلَ
ثبــت املؤمنــون يــوم األحــزاب. عــن أَنَــٍس بْــِن َمالِــٍك قَــاَل: »َكانَــِت األَْنَصــاُر 
ــَدا َعلَــى اجِلَهــاِد َمــا َحِيينَــا أََبَدا فََأَجابـَُهْم:  يــَـْوَم اخلَْنــَدِق تـَُقــوُل: حَنْــُن الَِّذيــَن اَبيـَُعــوا حُمَمَّ

َهاِجــَرْه«)2(.
ُ
ــُش اآلِخــَرْه فََأْكــرِِم األَْنَصــاَر َوامل ــَش ِإالَّ َعْي اللَُّهــمَّ اَل َعْي

املطلب الثالث: املؤمنون ال ينازعون هللا ورسوله يف حكم:
ــم ال ينازعــون هللا ورســوله  مــن ســنن املؤمنــني يف رســوخ اإلميــان والثبــات أهنَّ
فيمــا قضــى وأمــر، خالفًــا للمنافقــني، قــال تعــاىل: Mَوَمــا َكاَن لُِمْؤِمــٍن َوَل ُمْؤِمَنــٍة ِإَذا 
رَي، ابب غزة األحزاب، رقم احلديث 1788. أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسِّ  )1(

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه: كتــاب مناقــب األنصــار، ابب دعــاء النــي: أصلــح األنصــار   )2(
واملهاجــرة، رقــم احلديــث 3796.
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َ َوَرُســولَهُ  ُ َوَرُســولُهُ أَْمــرًا أَْن يـَُكــوَن لَُهــُم اْلِخَيــَرُة ِمــْن أَْمِرِهــْم َوَمــْن يَْعــِص الّلَ َقَضــى الّلَ
َفَقــْد َضــّلَ َضــَلًل ُمِبينًاL]ســورة األحــزاب: 36[. املؤمــن احلــق وقَّــاف عنــد احلــق، 
ال يداهــن وال ينافــق، اختيــاره مــا اختــار هللا ورســوله؛ ألنّــه يعلــم أنَّ هللا حيكــم 
أَْوىَل  النــي هــو  مــا يريــد، وأنَّ حكــم هللا عــدل ورمحــة وإحســان، ويعلــم أنَّ 
ابملؤمنــني مــن أنفســهم، كمــا تقــدم بيانـُـه، ويعلــم أنَّ يف معصيــة هللا ورســوله ضــالاًل 
بعيــًدا، وقــد كان الصحابــة رضــي هللا عنهــم مضــرب املثــل يف ســرعة االســتجابة هلل 
ولرســوله، ويف الثبــات علــى احلــق! جــاء يف الصحيــح مــن حديــث طويــل: »فـََرَجــَع 
ِ َوَوفَــْدُت َعلَــى  لُــوك،

ُ
ُعــْرَوُة ِإىَل َأْصَحابِــِه فـََقــاَل: َأْي قــَـْوِم، َوهللِا َلَقــْد َوفَــْدُت َعلَــى امل

ــُم  ُمــُه َأْصَحابـُـُه َمــا يـَُعظِّ ، َوهللِا ِإْن رَأَيْــُت َمِلــًكا قَــطُّ يـَُعظِّ قـَْيَصــَر وَِكْســَرى َوالنََّجاِشــيِّ
ــَم ُنَاَمــًة ِإالَّ َوقـََعــْت يف َكــفِّ َرُجــٍل ِمنـُْهــْم  ــًدا، َوهللِا ِإْن تـََنخَّ ــٍد حُمَمَّ َأْصَحــاُب حُمَمَّ
َفَدلَــَك هِبَــا َوْجَهــُه َوِجْلــَدُه، َوِإَذا أََمَرُهــْم ابـْتَــَدُروا أَْمــَرُه، َوِإَذا تـََوضَّــَأ َكاُدوا يـَْقَتِتلُــوَن 
َعلَــى َوُضوئِــِه، َوِإَذا َتَكلَّــَم َخَفُضــوا َأْصَواتـَُهــْم ِعْنــَدُه، َوَمــا حيُِــدُّوَن ِإلَْيــِه النَّظَــَر تـَْعِظيًمــا 
لَــه«)1(. وهلــذا انلــوا أعلــى شــهادة تزكيــة ورضــوان يف اتريــخ اإلنســانية، لقــد زكَّاهــم 
لـُـوَن ِمــَن اْلُمَهاِجِريــَن َواْلَْنَصــاِر  ــابُِقوَن اْلَّوَ ــم فأَْنعِــْم وَأْكــرِْم! قــال تعــاىل: Mَوالّسَ رهبُّ
ــاٍت تَْجــِري  ُ َعْنُهــْم َوَرُضــوا َعْنــهُ َوأََعــّدَ لَُهــْم َجّنَ َواّلَِذيــَن اتََّبُعوُهــْم بِِإْحَســاٍن َرِضــَي الّلَ
ــْوُز اْلَعِظيُمL]ســورة التوبــة: 100[.  ــَك اْلَف ــدًا َذلِ ــا أَبَ ــَن ِفيَه ــاُر َخالِِدي ــا اْلَْنَه تَْحتََه
إذن فاإلميــان والثبــات علــى احلــق لــه مثــن كبــري عنــد هللا تعــاىل، ال يفقهــه غــري املؤمــن 

الــذي ذاق طعــم اإلميــان ورســخ يف قلبــه.
 املطلب الرابع: سنة هللا يف املؤمنني:

اليقــني،  يف  وصدقــوا   ،هللا برســول  التأســي  يف  املؤمنــون  صــدق  عندمــا 
ُ اّلَِذيــَن َكَفــُروا  وصدقــوا يف الثبــات، كفاهــم هللا القتــال، كمــا قــال تعــاىل: Mَوَرّدَ الّلَ
ــَزَل  ــا َعِزيــزًا َوأَْن ُ َقِوّيً ــاَل َوَكاَن الّلَ ُ اْلُمْؤِمِنيــَن اْلِقتَ ــرًا َوَكَفــى الّلَ ــْم يََنالُــوا َخْي ــْم لَ بَِغْيِظِه
ْعــَب  اّلَِذيــَن َظاَهُروُهــْم ِمــْن أَْهــِل اْلِكتَــاِب ِمــْن َصَياِصيِهــْم َوَقــَذَف ِفــي قُلُوبِِهــُم الّرُ
َفِريًقــا تَْقتُلُــوَن َوتَْأِســُروَن َفِريًقــا َوأَْوَرثـَُكــْم أَْرَضُهــْم َوِديَاَرُهــْم َوأَْمَوالَُهــْم َوأَْرًضــا لَــْم 
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه: كتــاب الشــروط، ابب الشــروط يف اجلهــاد واملصاحلــة مــع أهــل   )1(

احلــرب، رقــم احلديــث 2732.
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ُ َعلَــى ُكّلِ َشــْيٍء َقِديرًاL]ســورة األحــزاب: 25 ـ 27[. وقــد  تََطئُوَهــا َوَكاَن الّلَ
M :َمــنَّ هللا تعــاىل علــى املؤمنــني فنصرهــم بريــح وجبنــود مل يروهــا، قــال تعــاىل
ــْم  ــْلَنا َعلَْيِه ــودٌ َفأَْرَس ــْم ُجنُ ــْم ِإْذ َجاَءتـُْك ِ َعلَيـُْك ــَة الّلَ ــُروا نِْعَم ــوا اْذُك ــَن آَمنُ ــا اّلَِذي ــا أَّيَُه يَ
ُ بَِمــا تَْعَملُــوَن بَِصيرًاL]ســورة األحــزاب: 9[.  ِريًحــا َوُجنُــودًا لَــْم تََرْوَهــا َوَكاَن الّلَ
ورد هللا تعــاىل بذلــك الذيــن كفــروا بغيظهــم أي: حبقدهــم وغضبهــم؛ لفشــلهم فيمــا 
ــَدِق: »اَي َرُســوَل هللا، َهــْل ِمــْن  ـَـْوَم اخْلَْن ــا يـ : قـُْلَن أرادوا. َقــاَل أبــو َســِعيٍد اخْلُــْدرِيِّ
َشــْيٍء نـَُقولُــُه فـََقــْد بـََلَغــِت اْلُقلُــوُب احْلََناِجــَر، قَــاَل: نـََعــْم اللَُّهــمَّ اْســتـُْر َعْورَاتَِنــا َوآِمــْن 
َرْوَعاتَِنــا. قَــاَل: َفَضــَرَب هللاُ َعــزَّ َوَجــلَّ ُوُجــوَه َأْعَدائِــِه اِبلرِّيــِح فـََهَزَمُهــُم هللاُ َعــزَّ َوَجــلَّ 
اِبلرِّيــِح«)1(. وكان مــن دعــاء الرســول يــوم األحــزاب: »اللَُّهــمَّ ُمْنــزَِل الِكتَــاِب، 
َســرِيَع احِلَســاِب، اللَُّهــمَّ اْهــزِِم اأَلْحــزَاَب، اللَُّهــمَّ اْهزِْمُهــْم َوزَْلزهِْلـُـْم«)2(. هــذا مــا يتعلــق 
ابألحــزاب الذيــن جــاءوا مــن خــارج املدينــة، فأمــا الذيــن مــن داخــل املدينــة فهــم 
ــا َرَجــَع  يهــود بــي قريضــة الذيــن نقضــوا عهدهــم وانضمــوا إىل املشــركني، »فـََلمَّ
ــاَلُم،  ــاَلَح َواْغَتَســَل فَــَأاَتُه ِجرْبِيــُل َعَلْيــِه السَّ َرُســوُل هللا ِمــَن اخلَْنــَدِق َوَضــَع السِّ
اَلَح َوهللِا َما َوَضْعُتُه، اْخرُْج  َوُهَو يـَنـُْفُض رَْأَسُه ِمَن الغَُباِر، فـََقاَل: َقْد َوَضْعَت السِّ
ِإلَْيِهــْم، قَــاَل النَّــِيُّ: فَأَيْــَن؟ فََأَشــاَر ِإىَل بَــِي قـَُرْيظَــَة، فََأاَتُهــْم َرُســوُل هللا، فـَنـََزلُــوا 
ــُة،  َقاتَِل

ُ
ــِإيّنِ َأْحُكــُم ِفيِهــْم َأْن تـُْقَتــَل امل ـَـَردَّ احُلْكــَم ِإىَل َســْعٍد، َقــاَل: َف َعَلــى ُحْكِمــِه، فـ

َوَأْن ُتْســَى النَِّســاُء َوالذُّرِّيَّــُة، َوَأْن تـُْقَســَم أَْمَواهُلـُـْم«)3(. هكــذا انلــوا جــزاء غدرهــم بعــد 
أْن قــذف هللا تعــاىل يف قلوهبــم الرعــب، وأنزهلــم مــن صياصيهــم، أي: حصوهنــم! 
عليهــم ومالئكتُــه، وخيرجهــم  يصلــي  أنَـّـه  أيًضــا  املؤمنــني  ســنن هللا يف  ومــن 
َ ِذْكــرًا  مــن الظلمــات إىل النــور، قــال تعــاىل: Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا اْذُكــُروا الّلَ
ــي َعلَيـُْكــْم َوَمَلِئَكتـُـهُ لِيُْخِرَجُكــْم ِمــَن  َكِثيــرًا َوَســّبُِحوُه بـُْكــَرًة َوأَِصيــًل ُهــَو اّلَــِذي يَُصلِّ
الّظُلَُمــاِت ِإلَــى الّنُــوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمِنيــَن َرِحيًمــا L]ســورة األحــزاب: 41 ـ 43[. 
أخرجه أمحد يف املســند: مســند أيب ســعيد اخلدري ، رقم احلديث 10996. وقال الشــيخ   )1(

شــعيب األرانؤوط: »إســناده ضعيــف«.
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب املغازي: ابب غزوة اخلندق، رقم احلديث 4115.  )2(

رقــم  مــن األحــزاب،   النــي املغــازي: ابب مرجــع  البخــاري يف صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )3(
.4122 احلديــث 
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ِذْكــُر هللِا نعمــٌة ليــس فوقهــا نعمــة، عرفهــا َمــْن عــرف وأنكرهــا َمــْن أنكــر! وهبــذه 
النعمــة خيرجــه هللا مــن الظلمــات إىل النــور، وهكــذا تتــواىل الرمحــة وتتعاظــم املثوبــة! 
فصــالة هللا علــى املؤمــن هــي الرمحــة، وصــالة املالئكــة هــي االســتغفار، واملؤمــن 
دائًمــا يذكــر هللا تعــاىل يف قيلــه وعملــه وحالــه، وكأنَّ املــراد ابلذكــر هنــا أْن تكــون 
الــي أشــار إليهــا القــرآن  للمؤمــن ُســْبَحٌة، أي: ورٌد يواظــب عليــه يف األوقــات 
يف الصبــاح واملســاء وأطــراف النهــار وآانء الليــل. قــال رســول هللا: »َأَحــبُّ 

اأْلَْعَمــاِل ِإىَل هللِا تـََعــاىَل أَْدَوُمَهــا َوِإْن قَــّل«)1(.
وكذلــك يصلــح هلــم أعماهلــم بشــرط القــول الســديد، قــال تعــاىل: Mيَــا أَّيَُهــا 
َ َوقُولـُـوا َقــْوًل َســِديدًا يُْصِلــْح لَُكــْم أَْعَمالَُكــْم َويَْغِفــْر لَُكــْم ذُنُوبـَُكــْم  اّلَِذيــَن آَمنـُـوا اتَُّقــوا الّلَ
َ َوَرُســولَهُ َفَقــْد َفــاَز َفــْوزًا َعِظيمًاL]ســورة األحــزاب:70، 71[. القــول  َوَمــْن يُِطــِع الّلَ
الســديد أي: الصــواب غــري املائــل عــن احلــق، يقــال: ســدد الســهم حنــو الرميــة: إذا 
مل يعــدل بــه عــن اهلــدف، والقــول الســديد يدخــل يف معــى التقــوى، خصَّــه ابلذكــر؛ 
ألمهيتــه وخطورتــه يف حيــاة اإلنســان، فالكلمــة مفتــاح األعمــال، هبــا تكــون صاحلــة 
 .Lَوقُولُــوا َقــْوًل َســِديدًا يُْصِلــْح لَُكــْم أَْعَمالَُكــْمM :أو فاســدة؛ هلــذا قــال تعــاىل
ابتــداًء مــن النطــق ابلشــهادتني:  فصــالح األعمــال وفســادها متعلــق ابللســان، 
»ال إلــه إال هللا حممــد رســول هللا«. وقــد ضــرب هللا تعــاىل مثــاًل للكلمــة الطيبــة 
َبــًة َكَشــَجَرٍة  ُ َمَثــًل َكِلَمــًة طَّيِ والكلمــة اخلبيثــة، فقــال: Mأَلَــْم تَــَر َكْيــَف َضــَرَب الّلَ
ــِإْذِن َربَِّهــا َويَْضــِرُب  ــَماِء تُْؤتِــي أُُكلََهــا ُكّلَ ِحيــٍن بِ َبــٍة أَْصلَُهــا ثَابِــٌت َوَفْرُعَهــا ِفــي الّسَ طَّيِ
ــُروَن َوَمَثــُل َكِلَمــٍة َخِبيَثــٍة َكَشــَجَرٍة َخِبيَثــٍة اْجتُّثَــْت ِمــْن  ُ اْلَْمَثــاَل لِلّنَــاِس لََعلَُّهــْم يَتََذّكَ الّلَ
 :ســورة إبراهيــم: 24ـ 26[. قــال رســول هللا[Lــْن َقَراٍر ــا ِم ــا لََه ــْوِق اْلَْرِض َم َف
ـَـا  ــُر اللَِّســاَن فـَتـَُقــوُل: اتَّــِق هللَا ِفينَــا فَِإمنَّ »ِإَذا َأْصبَــَح ابْــُن آَدَم فَــِإنَّ اأَلْعَضــاَء ُكلََّهــا ُتَكفِّ
حَنْــُن بِــَك، َفــِإْن اْســتـََقْمَت اْســتـََقْمَنا، َوِإْن اْعَوَجْجــَت اْعَوَجْجَنــا«)2(. وقــال رســول 
أخرجــه مســلم يف صحيحــه: كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب فضيلــة العمــل الدائــم مــن   )1(

قيــام الليــل وغــريه، رقــم احلديــث 783.
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه: أبــواب الزهــد عــن رســول هللا، ابب مــا جــاء يف حفــظ اللســان،   )2(
رقــم احلديــث 2407. وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث اَل نـَْعرِفُــُه ِإالَّ ِمــْن َحِديــِث مَحَّــاِد بْــِن َزيْــٍد، َوقَــْد َرَواُه 

َغيــْـُر َواِحــٍد َعــْن مَحَّــاِد بْــِن َزيْــٍد َوملَْ يـَْرفـَُعــوُه«.
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هللا: »ِإنَّ الَعْبــَد لَيـََتَكلَّــُم اِبلَكِلَمــِة ِمــْن ِرْضــَواِن هللِا اَل يـُْلِقــي هَلَــا اَباًل يـَْرفـَُعــُه هللاُ 
هِبـَـا َدَرَجــاٍت، َوِإنَّ الَعْبــَد لَيـََتَكلَّــُم اِبلَكِلَمــِة ِمــْن َســَخِط هللِا اَل يـُْلِقــي هَلـَـا اَباًل يـَْهــِوي 

هِبَــا يف َجَهنَّــَم«)1(.
املبحث اخلامس: األمانة سنة هللا اليت محََّلها اخللق

املطلب األول: األمانة السنة اإلهلية املكلَّف هبا اإلنسان:
ُخِتَمــْت ســورة األحــزاب آبيــة األمانــة، قــال هللا تعــاىل: Mِإّنـَـا َعَرْضَنــا اْلََمانَةَ َعلَى 
ــَماَواِت َواْلَْرِض َواْلِجَبــاِل َفأَبَْيــَن أَْن يَْحِمْلَنَهــا َوأَْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَملََها اْلِْنَســاُن ِإّنَهُ  الّسَ
ــِرَكاِت  ــِرِكيَن َواْلُمْش ــاِت َواْلُمْش ــَن َواْلُمَناِفَق ُ اْلُمَناِفِقي َب الّلَ ــّذِ ــوًل لِيَُع ــا َجُه َكاَن َظلُوًم
ُ َغُفــورًا َرِحيمًاL]ســورة األحــزاب  ُ َعلَــى اْلُمْؤِمِنيــَن َواْلُمْؤِمَنــاِت َوَكاَن الّلَ ُــوَب الّلَ َويَت
72،73[. أشارت هذه اآلية إىل فلسفة عميقة ال ميكن إدراكها ابلعقل، ظاهرها 
أنَّ اإلنســان هو الكائن الذي مَحَل ابختياره األمانة الي ُبَي عليها التكليف الذي 
ُبَي عليه املسؤولية واجلزاء، ومل يقدِّر ويفكر اإلنسان حني التحمل ابألداء والوفاء، 
فالتحمل ليس كاألداء؛ وهلذا ضيَّع كثري من الناس األمانة فظلموا أنفسهم وجهلوا 
عواقب األمور، وقد أوىف بعضهم هبا فأدَّاها على وجهها، وأوهلم املرسلون واألنبياء 

والرابنيــون وَمــْن تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن. 
املطلب الثاين: الكون يسبح حبمد ربِّه:

بيَّنْت آية األمانة أنَّ الســموات واألرض واجلبال اخرتن الطاعة والتســيري على 
ــَماِء َوِهــَي دَُخــاٌن َفَقــاَل  االختيــار والتكليــف، وقــال تعــاىل: Mثـُـّمَ اْســتََوى ِإلَــى الّسَ
لََهــا َولِــْأَْرِض ائِْتَيــا طَْوًعــا أَْو َكْرًهــا َقالَتَــا أَتَْيَنــا طَاِئِعينL]ســورة فصلــت: 11[. 

M :وهــذه املســألة ال يفقههــا اإلنســان، فاإلميــان هبــا مــن جهــة الوحــي، قــال تعــاىل
ــْبُع َواْلَْرُض َوَمــْن ِفيِهــّنَ َوِإْن ِمــْن َشــْيٍء ِإّلَ يَُســّبُِح بَِحْمــِدِه  ــَماَواُت الّسَ تَُســّبُِح لـَـهُ الّسَ
َولَِكــْن َل تَْفَقُهــوَن تَْســِبيَحُهْم ِإّنـَـهُ َكاَن َحِليًمــا َغُفورًاL]ســورة اإلســراء: 44[. وقــد 
ذُِكرْت قصة النملة واهلدهد يف القرآن، ووردت اآلاثر بشأن كالم اجلماد واحليوان 
ووقوعهــا  العقلــي،  إلمكاهنــا  املؤمنــني؛  علــى  غريبــة  ليســت  فاملســألة   ،للنــي

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الرقاق، ابب حفظ اللسان، رقم احلديث 6478.  )1(
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الســمعي. َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة قَــاَل: »َصلَّــى َرُســوُل هللا َصــاَلَة الصُّْبــِح، مُثَّ أَقـَْبــَل 
َعلَــى النَّــاِس، فـََقــاَل: بـَيـْنَــا َرُجــٌل َيُســوُق بـََقــرًَة ِإْذ رَِكبـََهــا َفَضرَبـََهــا، فـََقالَــْت: ِإانَّ مَلْ ُنْلَــْق 
ـَـا ُخِلْقنَــا لِْلَحــْرِث، فـََقــاَل النَّــاُس: ُســْبَحاَن هللا بـََقــرٌَة َتَكلَّــُم، فـََقــاَل: فَــِإيّنِ أُوِمــُن  هِلـَـَذا ِإمنَّ
هِبـَـَذا أاََن َوأَبـُـو َبْكــٍر َوُعَمــُر َوَمــا مُهَــا مَثَّ، َوبـَيـَْنَمــا َرُجــٌل يف َغَنِمــِه ِإْذ َعــَدا الذِّئْــُب َفَذَهــَب 
ِمنـَْها ِبَشاٍة َفطََلَب َحىَّ َكأَنَُّه اْستـَنـَْقَذَها ِمْنُه، فـََقاَل َلُه الذِّْئُب َهَذا: اْستـَنـَْقْذتـََها ِميِّ 
ــُبِع يـَْوَم الَ رَاِعَي هَلَا َغرْيِي، فـََقاَل النَّاُس: ُســْبَحاَن هللا ِذْئٌب يـََتَكلَُّم  َفَمْن هَلَا يـَْوَم السَّ

قَــاَل: فَــِإيّنِ أُوِمــُن هِبـَـَذا أاََن َوأَبـُـو َبْكــٍر َوُعَمــُر َوَمــا مُهَــا مَثَّ«)1(.
املطلب الثالث: نتيجة حفظ األمانة وإضاعتها:

أو  حفظهــا  علــى  املرتتبــة  النتيجــة  األمانــة  عــن  الــكالم  بعــد  القــرآن  بــنيَّ 
َواْلُمْشــِرِكيَن  َواْلُمَناِفَقــاِت  اْلُمَناِفِقيــَن   ُ الّلَ َب  Mلِيَُعــّذِ تعــاىل:  قــال  إضاعتهــا، 
َرِحيًمــا َغُفــورًا   ُ الّلَ َوَكاَن  َواْلُمْؤِمَنــاِت  اْلُمْؤِمِنيــَن  َعلَــى   ُ الّلَ َويَتُــوَب  َواْلُمْشــِرَكاِت 

L]ســورة األحــزاب:73[. هــذه الــالم تســمى الم العاقبــة، أي: محــل اإلنســان 
األمانــة؛ لتكــون عاقبتــه العــذاب إبضاعتهــا، أو التقصــري فيتــوب هللا عليــه ويغفــر 
لــه. وخــصَّ النســاء ابلذكــر مــن املنافقــات واملشــركات واملؤمنــات؛ للتأكيــد علــى أنَّ 
. وملَّا قال تعاىل عن اإلنســان: 

النســاء كالرجال يف محل األمانة واملســؤولية عنها)2(
»ِإنَـّـُه َكاَن ظَُلوًمــا َجُهــواًل«. قابــل هاتــني الصفتــني ابملغفــرة والرمحــة، قــال تعــاىل: 
ُ َغُفــورًا َرِحيًمــا«. فــكل ذنــب مــا دون الشــرك فمعلــق مبشــيئة هللا تعــاىل،  »وََكاَن اللَّ
َ َل يَْغِفُر أَْن يُْشــَرَك  فأما الشــرك فقد نصَّ على عدم مغفرته، قال تعاىل: Mِإّنَ الّلَ
ِ َفَقــِد اْفتَــَرى ِإثًْمــا َعِظيًمــا بِــِه َويَْغِفــُر َمــا دُوَن َذلِــَك لَِمــْن يََشــاُء َوَمــْن يُْشــِرْك بِــالّلَ

L]سورة النساء: 47، 48[. وهذه أرجى آية يف القرآن. وهكذا ُخِتَمْت سورة 
األحــزاب بوعيــد املنافقــني واملشــركني، كمــا بــدأْت ابألمــر بعــدم طاعتهــم.

رقــم  ابٌب،  عليهــم،  األنبيــاء صلــوات هللا  أحاديــث  البخــاري يف صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )1(
.3471 احلديــث 

وعلــل ابــن عاشــور ذلــك أبنــه كان للنســاء شــأن يف حــوادث غــزوة اخلنــدق مــن إعانــة لرجاهلــن   )2(
علــى كيــد املســلمني، وبعكــس ذلــك حــال نســاء املســلمني. انظــر: حممــد الطاهــر ابــن عاشــور 

التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر بتونــس، د/ط، د/ت. 132/22.
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اخلامتة:
بعــد هــذه الدراســة تتبــني أمهيــة الدراســة يف البحــث عــن الســنن اإلهليــة يف 
ــا قوانــني اثبتــة ال تتغــري وال تتبــدل كمــا ذكــر القــرآن، ومل جنــد مــا  القــرآن، ذلــك أهنَّ
ْخــرب عنهــا وحــي ال 

ُ
يعارضهــا يف الواقــع علــى مــدى العصــور، ولــن يكــون؛ ألنَّ امل

ينطــق عــن اهلــوى، فتميَّــزْت ابلصــدق والثبــات واالحتجــاج! ويف هــذه اخلامتــة أثبــت 
أبــرز الســنن اإلهليــة الــواردة يف البحــث حبســب الرتتيــب املتقــدم:

أواًل: الرتقــي يف الكمــاالت ال يتناهــى، وشــهود النــي  بســنته وســريته علــى 
أمتــه ال ينقطــع، ومل يكــن النــي  أاًب ألحــد، إمنــا كان وليًــا علــى املؤمنــني مجيًعــا، 
وهــو األســوة احلســنة ألمتــه؛ بــل للنــاس أمجعــني، علــى مجيــع املســتوايت الفرديــة 
واالجتماعيــة واملؤسســاتية، وَمــْن آذى هللا ورســوله واملؤمنــني فقــد آذن هللا تعــاىل 

ابحلــرب، وال شــك أنَّــه مهــزوم مطــرود.
اثنًيا: مصطلح أهل البيت يعي الرجل ونساؤه وذريته، فنساء الني  من أهل 
البيــت ابملصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت ابلنســب، 
وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت ابلــوالء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّــع الفقهــاء 
مصطلــح أهــل البيــت حــى شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم، وأهــل بيــت النبــوة ليس كغريهم 
إن اتقــوا! وكذلــك إْن أخطــأوا فخطؤهــم ليــس كخطــأ غريهــم، وقــد أراد هللا تعــاىل هلــم 
مبــا كلَّفهــم أْن يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــريًا يليــق أبْن يكونــوا أســوة حســنة 
للناس، فالتشــريف على قدر التكليف، وقد أخرب الني ابلتالزم بني القرآن وأهل 
بيتــه عرتتــه، وألجــل ذلــك أراد هللا تعــاىل أْن يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــريًا، 
فَمْن اتقى منهم وأدى األمانة انل مرتبة الشــرف األوىل، وَمْن ضيَّع األمانة فأمره إىل 
هللا إْن شــاء أحلقــه أبهلــه وإْن شــاء عذَّبــه، ذلــك أنَّ شــرف االنتســاب إىل بيــت النبــوة 

ال يغــي عــن شــرف القــرب مــن هللا ورســوله ابألعمــال الصاحلــة.
اثلثًــا: ســنن املنافقــني كثــرية، املذكــور منهــا يف ســورة األحــزاب: التشــكيك يف 
الثوابــت واحملكمــات مــن الديــن، وإشــاعة األراجيــف واألكاذيــب وإاثرة الفــن 
بــني املؤمنــني، والفــرار مــن مواجهــة املخاطــر الــذي تصيــب املؤمنــني، ومــن ســننهم 
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أيًضــا: التعويــق والشــح واخلــوف وســالطة اللســان. فالنفــاق داء عضــال يفتــك 
ابألمــة، وخطورتــه علــى املنافــق نفســه أعظــم، حيــث حيبــط عملــه ويكــون يف الــدرك 
األسفل من النار، إْن كان نفاق اعتقاد ال نفاق عمل، وسنة هللا يف املنافقني فيما 
ذكرتــه ســورة األحــزاب، إْن مل ينتهــوا عــن األذى؛ الطــرد مــن رمحــة هللا، وأْن يســلط 
عليهــم َمــْن يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إىل النــاس، فــال جيالســوهنم وال يتعاملــون 
معهــم، وتكــون هناايهتــم وخيمــة، تلــك ســنة هللا فيهــم، وال ميكــن ألحــٍد أْن يبــدل 

ســنة هللا أو يغريهــا كمــا عقَّــب القــرآن بعــد الــكالم عــن ســننهم وســنة هللا فيهــم.
رابًعــا: مــن ســنن هللا يف املؤمنــني االبتــالءات؛ ليمحــص اخلبيــث مــن الطيــب، 
وإصــالح أعماهلــم وتســديد أقواهلــم، وصــالة هللا عليهــم ابلرمحــة واملغفــرة، وصــالة 
  التأســي ابلنــي فــإْن صدقــوا يف إمياهنــم واتباعهــم يف  املالئكــة ابالســتغفار. 

وثباهتــم علــى احلــق نصرهــم نصــًرا عظيًمــا.
خامًســا: األمانــة ســنة هللا يف التكليــف الــي محَّلهــا اخللــق أمجعــني، فَمــْن أداهــا 

أفلــح، وَمــْن ضيَّعهــا خســر. 
التوصيات:

أواًل: االهتمام بدراسة السنن اإلهلية يف القرآن دراسة عميقة، وربطها ابلواقع 
الذي نعيشــه، حى تتحول تلك الســنن إىل برانمج عملي تطبيقي يف حياتنا.

اثنيًــا: أوصــي الباحثــني الذيــن مجعــوا بــني التخصــص العلمــي الدقيــق وعلــوم 
القــرآن أْن يبحثــوا الســنن اإلهليــة املتعلقــة ابلكونيــات علــى وجــه اخلصــوص، فذلــك 
يقــدِّم أدلــة علميــة علــى أنَّ القــرآن وحــي مــن عنــد هللا تعــاىل، وليــس إبداًعــا بشــراًي.
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الدكتور بسام رضوان عليان*

ملخص البحث. 

املعــى  أثرهــا علــى  الكــرمي، وبيــان  القــرآن  املتقدمــة يف  اجلملــة  بعنــوان: »حتليــل شــبه  البحــث  هــذا 
التفســريي دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ«، حيــث يهــدف هــذا البحــث إىل حتليــل شــبه اجلملــة املتقدمــة 
يف ســورة النبــأ، وبيــان أثــره علــى املعــى التفســريي، وذلــك مــن خــالل تعريــف التقــدمي لغــة واصطالًحــا وبيــان 
معناه البالغي، وتعريف شــبه اجلملة املتقدمة وأنواعها، مث الدراســة التطبيقية على ذلك متمثلة بســورة النبأ. 

يهدف هذا البحث إىل:
1- بيان أمهية علم اإلعراب والبالغة يف تفسري كتاب هللا تعاىل، والعالقة الوثيقة بينها. 

2- بيان أثر حتديد شبه اجلملة املتقدمة يف سورة النبأ وحتليلها على املعى التفسريي. 
وترجع أمهية البحث إىل أن هذا املوضوع جدير ابلدراسة؛ ملا له من أثر عظيم يف فهم كتاب هللا. 

وقــد اعتمــد الباحــث يف هــذا البحــث علــى املنهــج االســتقرائي التحليلــي القائــم علــى البحــث والتدبــر 
والتحليــل يف آايت ســورة النبــأ. 

الكلمات املفتاحية: )حتليل- شبه اجلملة- املتقدمة- القرآن- املعى التفسريي(. 

Abstract
This research is titled: “Analysis of the semi-sentence developed in the Noble Qur’an 
and its effect on the interpretive meaning An applied study on Surat al-Naba ‘. Its rhe-
torical meaning, the definition of the advanced semi-sentence and its types, then the 
applied study on that represented by Surat Al-Naba. ‹
This research aims to: 
1-Explain the importance of the science of expression and rhetoric in the interpretation 
of the Book of God Almighty, and the close relationship between them. 
2-Explain the effect of defining the semi-sentence mentioned in Surat Al-Naba ‘and 
analyzing it on the interpretive meaning. 
The importance of the research is due to: This topic is worthy of study because it has a 
great impact on understanding the Book of God. 
In this research the researcher relied on the inductive analytical approach based on 
research, reflection and analysis on the verses of Surat Al-Naba. ‹

Key words: (analysis - semi-sentence - advanced - Quran - interpretive meaning).
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b.eliyan@hotmail.com 2020/10/20م.  للنشــر 
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املقدمة: 
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني؛ 
ســيدان حممــد النــي األمــي، وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعــني، واتبعيهــم إبحســان إىل 

يــوم الديــن، وبعــد: 
فــإن االهتمــام بعلــوم القــرآن، مــن أجــل العلــوم وأرفعهــا؛ ملــا يف تعلمهــا واجلــد يف 
حتصيلهــا مــن نــزول الــربكات والرمحــات يف الدنيــا، ومــن الثــواب العظيــم يف اآلخــرة. 
ويعــد علــم النحــو والبالغــة مــن ضمــن العلــوم الــي تتعلــق ابلقــرآن الكــرمي، ومهــا 
مــن أجــلِّ علــوم الكتــاب احلكيــم؛ ألنــه يســتعان هبمــا علــى فهــم القــرآن الكــرمي 

وتفســريه، والغــوص يف درره وكنــوزه. 
يتعلــُق ابإلعــراب والبالغــة:  تعــاىل ابختيــار موضــوٍع  قمــت بفضــل هللا  لــذا 
»حتليــل شــبه اجلملــة املتقدمــة يف القــرآن الكــرمي، وبيــان أثرهــا علــى املعــى التفســريي 

دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ« والكتابــة فيــه. 
أسباب اختيار البحث: 

1- خدمة كتاب هللا تعاىل من خالل هذا البحث. 
2- هذا املوضوع جدير ابلدراسة؛ ملا له أثر عظيم يف فهم كتاب هللا. 

3- جــدة هــذا املوضــوع، إذ ال يوجــد- فيمــا أعلــم- مــن أفــرده ابلتصنيــف، 
غــري كالم مبثــوث يف كتــب التفســري واإلعــراب والبالغــة. 

أهداف البحث: 
الكــرمي،  خــالل خدمــة كتابــه  مــن  تعــاىل  مــن هللا  والثــواب  األجــر  1-نيــل 

فيــه.  والبحــث 
2- بيــان أمهيــة علــم اإلعــراب والبالغــة يف تفســري كتــاب هللا تعــاىل، والعالقــة 

الوثيقــة بينهــا. 
3- بيــان أثــر حتديــد شــبه اجلملــة املتقدمــة يف ســورة النبــأ وحتليلهــا علــى املعــى 

التفسريي. 
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الدراسات السابقة: 
مل أعثــر علــى حبــث حمكــم تنــاول موضــوع هــذه الدراســة، وهــي حتليــل شــبه 
اجلملــة املتقدمــة يف القــرآن الكــرمي، وبيــان أثرهــا علــى املعــى التفســريي دراســة 

تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآلت: 
مــا أثــر حتليــل شــبه اجلملــة املتقدمــة يف القــرآن الكــرمي يف ســورة النبــأ علــى املعــى 

التفسريي؟ 
أسئلة البحث: 

يتفرع عن السؤال الرئيس السابق هذه األسئلة الفرعية: 
س: ما تعريف التقدمي لغة واصطالًحا؟ 

س: ما البالغة املعنوية للتقدمي؟ 
س: ما تعريف شبه اجلملة؟ 

س: مــا أثــر حتليــل شــبه اجلملــة املتقدمــة يف القــرآن الكــرمي يف ســورة النبــأ علــى 
املعــى التفســريي؟ 

منهج البحث: 
اعتمــد الباحــث يف هــذا البحــث علــى املنهــج االســتقرائي التحليلــي القائــم علــى 

البحث والتدبر والتحليل يف آايت سورة النبأ. 
وخطوات الباحث يف البحث تقوم على النحو اآليت: 

1- ذكر اآليِة الي فيها شبه اجلملة املتقدمة يف سورة النبأ. 
2- التزام رواية حفص عن عاصم عند إيراد اآلايت القرآنية مدار البحث. 

3- عــزو اآلايت إىل مواضعهــا مــن املصحــف الشــريف، مــع ضبــط اآليــة 
ابلشــكل، وذكــر رقــم اآليــة، واســم الســورة، حســب املثبــت يف املصحــف املطبــوع 

يف )جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشــريف(. 
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4-اســتقراء شــبه اجلملــة وحتليلهــا وبيــان إعراهبــا، وذلــك ابلرجــوع إىل كتــب 
إعــراب القــرآن الكــرمي. 

5-بيــان األثــر التفســريي لشــبه اجلملــة املتقدمــة يف اآليــة بنــاء علــى التحليــل 
اإلعــرايب، وذلــك ابلرجــوع إىل كتــب التفســري. 

خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثني، وخامتة على النحو اآلت: 

والدراســات  اختيــاره،  وســبب  املوضــوع،  أمهيــة  علــى  وتشــتمل  املقدمــة: 
الســابقة، ومشــكلة البحــث، وأســئلة البحــث، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث. 

املبحث األول: التقدمي وبالغته املعنوية. 
املبحث الثاين: الدراسة التطبيقية. 

اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصل إليها الباحث، والتوصيات. 
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املبحث األول: التقدمي وبالغته املعنوية
املطلب األول: تعريف التفسري التحليلي. 

التفسري التحليلي مركب من كلمتني: التفسري، والتحليلي. 
التفسري يف اللغة: 

»الفــاء والســني والــراء كلمــة واحــدة تــدل علــى بيــان شــيء وإيضاحــه. مــن 
ــْرتُُه. َواْلَفْســُر َوالتَـّْفِســَرُة: َنظَــُر الطَِّبيــِب  ــْيَء َوَفسَّ ذلــك الفســر، يقــال: َفَســْرُت الشَّ

ِإىَل اْلَمــاِء َوُحْكُمــُه ِفيــِه«)1(. 
ْشكل«)2(. 

ُ
راد عن اللَّْفِظ امل

ُ
والتفسري »َكشف امل

التفسري يف االصطالح: 
»علــم يعــرف بــه فهــم كتــاب هللا، املنــّزل علــى نبيــه حممــد َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، 
اللغــة  وبيــان معانيــه، واســتخراج أحكامــه وحكمــه، واســتمداد ذلــك مــن علــم 
والنحــو والتصريــف، وعلــم البيــان، وأصــول الفقــه، والقــراءات، وحيتــاج إىل معرفــة 

أســباب النــزول، والناســخ واملنســوخ«)3(. 
التحليلي يف اللغة: 

ــْيء رجعــه ِإىَل عناصــره،  التحليــل: مصــدر حلَّــَل. وحلــل اْلعْقــَدة حلََّهــا َوالشَّ
يـَُقــال: حلــل الــدَّم وحلــل اْلبـَــْول، َويـَُقــال: حلــل نفســية فــاَلن درســها؛ لكشــف 

خباايهــا)4(. 

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، بــريوت،   )1(
ــنِي َوَمــا يـَْثِلثـُُهَمــا، مــادة فســر )504/4(.  1399هـــ، اَبُب اْلَفــاِء َوالسِّ

مــادة  الفــاء،  هـــ، فصــل  بــريوت، ط 3، 1414  العــرب، دار صــادر،  ابــن منظــور، لســان   )2(
فســر)55/5(. 

الزركشــي، الربهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب   )3(
العربيــة عيســى البــاىب احللــي وشــركائه )مث صوَّرتــه دار املعرفــة، بــريوت، لبنــان(، ط 1، 1376 

هـــ )13/1(. 
انظــر: إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، املعجــم الوســيط، دار الدعــوة، القاهــرة، ابب احلــاء، مــادة   )4(

حلــل )1/ 194(. 
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التحليلي يف االصطالح: 
التحليــل هــو: »عمليّــة تقســيم الــكّل إىل أجزائــه ورّد الّشــيء إىل عناصــره... 

وحتليــل اجلملــة: بيــان أجزائهــا ووظيفــِة ُكلٍّ منهــا«)1(. 
أمــا التفســري التحليلــى فهــو: »بيــان اآلايت القرآنيــة بيــااًن مســتفيًضا مــن مجيــع 
نواحيهــا، حبيــث يســري املفســر يف هــذا البيــان مــع آايت الســورة آيــة آيــة، شــارًحا 
مفرداهتا، وموجًها إعراهبا، وموضًحا معاىن مجلها، وما هتدف إليه تراكيبها من أسرار 
وأحــكام، ومبينًــا أوجــه املناســبات بــني اآلايت والســور، مســتعيًنا يف ذلــك ابآلايت 
القرآنيــة األخــرى ذات الصلــة، وأبســباب النــزول، وابألحاديــث النبويــة، ومبــا صــح 
عــن الصحابــة والتابعــني، وبغــري ذلــك مــن العلــوم الــي تعينــه علــى فهــم النــص القــرآين 
وتوضيحه للقراء، مازًجا ذلك مبا يستنبطه عقله، ومتليه عليه نزعته«)2(. ومن أمثلته: 

تفســري الطــربي، وابــن عطيــة، والزخمشــري، واآللوســي، والشــوكاين، وغريهــم. 
املطلب الثاين: تعريف شبه اجلملة وأقسامها: 

أواًل: تعريف شبه اجلملة: 
اجلــار  وعلــى  واملــكاين،  الزمــاين  بنوعيــه  الظــرف  علــى  التســمية  هــذه  تطلــق 

لســببني:  واجملــرور 
1 - أّن الظــرف واجلــار واجملــرور ينــوابن عــن اجلملــة وينتقــل إليهمــا ضمــري 

متعلقيهمــا، حنــو: الكتــاب علــى الطاولــة، أو الكتــاب عنــدك. 
فاجلــار واجملــرور والظــرف ينــوابن هنــا عــن اخلــرب املقــّدر الــذي هــو اجلملــة الفعليــة 

)اســتقر(. 
وهــذا يعــي أهنمــا شــبيهان ابجلملــة يف مثــل هــذا املوضــع، كمــا أن الضمــري 

املســترت يف الفعــل )اســتقر( قــد انتقــل مضمــرًا يف الظــرف واجلــار واجملــرور. 
الكتــب، ط1،  عــامل  املعاصــرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  احلميــد،  عبــد  خمتــار  أمحــد  د.  عمــر،   )1(
1429هـــ، مــادة حلــل )550/1(، املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، ابب احلــاء، 

مــادة حلــل )1/ 194(. 
جمموعــة مــن األســاتذة والعلمــاء املتخصصــني، املوســوعة القرآنيــة املتخصصــة، اجمللــس األعلــى   )2(

للشــئون اإلســالمية، مصــر، 1423 هـــ، ص 278. 
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2 - أن الظــرف واجلــار واجملــرور ســواء أكاان اتمــني أم غــري اتمــني ال يــؤداين 
معــى مســتقاًل يف الــكالم، وإمنــا يــؤداين معــى فرعيًــا؛ فكأهنمــا مجلــة انقصــة أو 

شــبه مجلــة)1(. 
اثنًيا: أقسام شبه اجلملة: 

وشبه اجلملة تنقسم إىل قسمني، مها: 
1-اجلــار واجملــرور، حنــو: ذهــب الطالــب إىل اجلامعــة. وحنــو: صلــى زيــد يف 

املســجد. 
2-الظــرف بنوعيــه الزمــاين واملــكاين، حنــو: ذهــب الطالــب إىل الرحلــِة يــوَم 

اخلميــِس. وحنــو: وقــف زيــد أمــاَم البيــِت. 
تعريف اجلار واجملرور: 

حــروف اجلــر تلــك الــي تقــوم بربــط األمســاء ابألمســاء، حنــو: الطالــُب يف الكليــِة، 
أو ربط األمساء ابألفعال، حنو: جئُت إىل الكليِة)2(. 

ومُسّيــت حــروف اجلــّر هبــذا االســم؛ ألهنــا جَتــرُّ معــى الفعــل قبَلهــا إىل االســم 
بعَدهــا، أو ألهنــا جتــرُّ مــا بعَدهــا مــن األمســاِء، أي خَتِفُضــه. وتســّمى »حــروَف 
اخلفــض« أيًضــا، لذلــك. وُتســّمى أيًضــا »حــروف اإلضافــة«؛ ألهنــا ُتضيــُف معــايَن 
األفعــال قبلهــا إىل األمســاء بعدهــا. وذلــك أنَّ مــن األفعــال مــا ال يَقــَوى علــى 
الوصــول إىل املفعــول بــه، َفقــوَّوه هبــذه احلــروف، حنــو: عجبــُت مــن خالــٍد، ومــررُت 
بســعيٍد. ولــو قلــَت: عجبــُت خالــًدا. ومــررُت ســعيًدا، مل جَيُــز؛ لضعــف الفعــل 
الــالزم وُقصــورِه عــن الوصــول إىل املفعــول بــه، إال أن يســتعني حبــروف اإلضافــة)3(. 

عدد حروف اجلر: 
حروف اجلر عشرون حرفًا؛ هي: 

انظــر: دعكــور، د. نــدمي حســني، القواعــد التطبيقيــة يف اللغــة العربيــة، مؤسســة حبســون للنشــر   )1(
والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، ط 2، 1998 م، ص 42. 

انظر: عيد، حممد، النحو املصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1971م، ص 531.   )2(
انظــر: الغالييــى، مصطفــى بــن حممــد ســليم، جامــع الــدروس العربيــة، املكتبــة العصريــة، صيــدا،   )3(

بــريوت، ط 28، 1414 هـــ ) 3/ 168(. 
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مــن - إىل - حــى - خــال - عــدا - حاشــا - يف - عــن - علــى - مــذ - 
منذ - رب - الالم - كي - الواو - التاء - الكاف - الباء - لعل - مى)1(. 

أقسام هذه احلروف من انحية االسم الذي جتره: 
تنقسم هذه احلروف من انحية االسم الذي جتره إىل قسمني، مها: 

1-قســم ال جيــر إال األمســاء الظاهــرة، وهــو: عشــرة حــروف، هــي: ُمــْذ - ُمنــُذ 
- حــى - الــكاف - الــواو - رب - التــاء - كــي - لعــل - مــى. حنــو: قولــه 

ِ َلَِكيــَدّنَ أَْصَناَمُكــْم بَْعــَد أَْن تَُوّلـُـوا ُمْدبِِريــَنL ]األنبيــاء: 57[.  تعــاىل: Mَوتَــالّلَ
اتهلل: التــاء: حــرف جــر وقســم مبــي علــى الفتــح ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، هللا: 
لفــظ اجلاللــة اســم جمــرور حبــرف اجلــر وعالمــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، 

واجلــار واجملــرور متعلقــان بفعــل حمــذوف تقديــره )أقســم()2(. 
2-قســم جيــر األمســاء الظاهــرة وجيــر الضمائــر املتصلــة؛ وهــو: العشــرة األخــرى، 
وهــي: مــن - إىل - خــال - عــدا - حاشــا - يف - عــن - علــى - الــالم - 

البــاء)3(. 
ُ بَِبــْدٍر َوأَْنتُــْم أَِذّلَــةٌ  فاألمســاء الظاهــرة؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mَولََقــْد نََصَرُكــُم الّلَ

َ لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَنL ]آل عمــران: 123[.  َفاتَُّقــوا الّلَ
ببــدر: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، بــدر: 
اســم جمــرور حبــرف اجلــر وعالمــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، واجلــار واجملــرور 

متعلقــان ابلفعــل )نصــر()4(. 

انظــر: ابــن عقيــل، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد   )1(
احلميــد، دار الــرتاث، القاهــرة، دار مصــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشــركاه، ط 20، 

1400 هـــ ) 3/ 3(. 
انظــر: حممــود بــن عبــد الرحيــم، صــايف، اجلــدول يف إعــراب القــرآن الكــرمي، دار الرشــيد، دمشــق،   )2(

مؤسســة اإلميــان، بــريوت، ط 4، 1418 هـــ )42/17(. 
انظر: حسن، عباس، النحو الوايف، دار املعارف، ط 15 ) 2/ 433، 434(.   )3(

انظر: حممود بن عبد الرحيم، صايف، اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي )298/4(.   )4(
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ُرونََهــا  ِ يَُفّجِ والضمائــر املتصلــة؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mَعْينــاً يَْشــَرُب بَِهــا ِعَبــادُ الّلَ
تَْفِجيراLً]اإلنسان: 6[. 

هبــا: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واهلــاء 
ضمــري متصــل مبــي علــى الفتــح يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، واأللــف للتأنيــث حــرف 
مبــي علــى الســكون ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واجلــار واجملــرور متعلقــان ابلفعــل 

)يشــرب()1(. 
تعريف الظرف بنوعيه الزماين واملكاين)2(: 

1-ظــرف الزمــان: وهــو اســٌم منصــوٌب يُْذَكــُر لبيــان َزَمــِن وقــوِع الفعــل. حنــو: 
ُ يـَـْوَم اْلِقَياَمــِةL ]البقــرة: 174[. حيــث إن كلمــة  قولــه تعــاىل: Mَول يـَُكلُِّمُهــُم الّلَ

)يــوم( ظــرف زمــان تتضمــن معــى )يف(، أي: يف يــوم القيامــة. 
يــوم: ظــرف زمــان منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضــاف. 
آخــره،  علــى  الظاهــرة  الكســرة  جــره  وعالمــة  جمــرور  إليــه  مضــاف  القيامــة: 

)يكلــم()3(.  ابلفعــل  متعلقــان  إليــه  واملضــاف  والظــرف 
2- ظــرف املــكان: هــو اســٌم منصــوٌب يُْذَكــُر لبيــان مــكان وقــوِع الفعــل. حنــو: 
قولــه تعــاىل: Mَفاْضِربـُـوا َفــْوَق الَْعَنــاِق َواْضِربـُـوا ِمْنُهــْم ُكّلَ بََنــاٍنL ]األنفــال: 12[. 
فــوق: ظــرف مــكان منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضاف. 
إليــه جمــرور وعالمــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره،  األعنــاق: مضــاف 

)اضربــوا()4(.  ابلفعــل  متعلقــان  إليــه  واملضــاف  والظــرف 

انظر: حممود بن عبد الرحيم، صايف، اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي )184/29(.   )1(
انظــر: ابــن هشــام، شــرح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب، حتقيــق: عبــد الغــي الدقــر،   )2(

الشــركة املتحــدة للتوزيــع، ســوراي، ص 299، والنحــو الــوايف )2/ 443(. 
انظر: حممود بن عبد الرحيم، صايف، اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي )346/2(.   )3(

انظــر: العكــربي، التبيــان يف إعــراب القــرآن، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي، عيســى البــايب احللــي   )4(
وشــركاه )619/2(. 



حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف القرآن الكرمي، وبيان أثرها على املعىن التفسريي52

املطلب الثالث: تعريف التقدمي لغة واصطالًحا: 
التقدمي لغة: نقيض التأخري)1(، وهو َكْون الشَّْيء أَواًل)2(. 

التقــدمي اصطالًحــا: »تـَْقــِدمي أَمــر َكاَن ُمَؤخــرًا َمــَع بـََقــاء امْســه ورمســه الَّــِذي َكاَن 
قبــل التَـّْقــِدمي؛ كتقــدمي اخْلـَـرَب علــى اْلُمبـْتَــَدأ َوتـَْقــِدمي اْلَمْفُعــول علــى اْلِفْعــل، َوحَنْو َذِلك 

ممَّــا يْبقــى لَــُه َمــَع التَـّْقــِدمي امْســه ورمســه السَّــاِبق«)3(. 
أو هــو: »الّتغيــري يف الرّتتيــب الطَّبيعــّي ألجــزاء اجلملــة؛ لغــرض بالغــّي؛ كــزايدة 

االهتمــام، أو القصــر، أو الّتشــويق، أو لضــرورة شــعريّة«)4(. 
املطلب الرابع: األغراض البالغية للتقدمي: 

األلفــاظ قوالــب املعــاين، فيجــب أن يكــون ترتيبهــا الوضعــي حبســب ترتيبهــا 
الطبيعي، ومن البني أن رتبة املســند إليه التقدمي؛ ألنه احملكوم عليه، ورتبة املســند 
التأخــري، إذ هــو احملكــوم بــه، ومــا عدامهــا فتوابــع ومتعلقــات أتت اتليــة هلمــا يف 

الرتبــة. 
ولكــن قــد يعــرض لبعــض الكلــم مــن املــزااي مــا يدعــو إىل تقدميــه، وإن كان حقــه 
التأخــري، فيكــون مــن احلســن تغيــري هــذا النظــام؛ ليكــون املقــدم مشــريًا إىل الغــرض 

الــذي يــراد، ومرتمجًــا عمــا يقصــد بــه)5(. 
وال خيلو التقدمي من أحوال أربع: 

1- ما يفيد زايدة يف املعى مع حتسني يف اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى، 
وإليــه املرجــع يف فنــون البالغــة، والقــرآن الكــرمي هــو العمــدة يف هــذا، انظــر إىل قولــه 

تعــاىل: Mُوُجــوهٌ يَْوَمِئــٍذ نَاِضــَرةٌ، ِإلَى َربَِّها نَاِظَرةLٌ ]القيامة: 22، 23[. 
انظــر: احلمــريي، نشــوان بــن ســعيد، شــس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم، حتقيــق: د   )1(
حســني بــن عبــد هللا العمــري، مطهــر بــن علــي اإلرايين، د. يوســف حممــد عبــد هللا، دار الفكــر 

املعاصــر، بــريوت، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، ط1، 1420هـــ )5408/8(. 
انظــر: نكــري، عبــد النــي بــن عبــد الرســول األمحــد، جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون،   )2(
عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاين فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــريوت، ط 1، 

هـــ )227/1(.   1421
جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )233/1(.   )3(

عمر، د. أمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعاصرة)71/1(.   )4(
انظر: املراغي، أمحد بن مصطفى، علوم البالغة »البيان، املعاين، البديع«، ص 100.   )5(
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جتــد أن تقــدمي اجلــار واجملــرور )إىل رهبــا( يف هــذا املثــال قــد أفــاد التخصيــص، 
وأن النظــر ال يكــون إال هلل، مــع جــودة الصياغــة وتناســق الفاصلــة. 

2- مــا يفيــد زايدة يف املعــى فقــط؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mَولَُكــْم ِفــي اْلَْرِض 
ُمْســتََقّرٌ َوَمتـَـاعٌ ِإلـَـى ِحيــٍنL ]الزمــر: 66[. فتقــدمي املفعــول بــه لفــظ اجلاللــة )هللا( 
يف هــذا املثــال؛ لتخصيصــه ابلعبــادة، وأنــه ينبغــي أال تكــون لغــري هللا تعــاىل، ولــو 

أخــره ملــا أفــاد الــكالم ذلــك. 
3- مــا يتكافــأ فيــه التقــدمي والتأخــري، وليــس هلــذا الضــرب شــيء مــن احلســن 

واجلمــال؛ كقــول الشــاعر: 
حبمد إهلي وهي منه سليب)1(وكانت يدي مألى به مث أصبحت

فتقديره: مث أصبحت وهي منه سليب حبمد إهلي. 
4- مــا خيتــل بــه املعــى ويضطــرب، وذلــك هــو التعقيــد اللفظــي؛ كتقــدمي الصفــة 
علــى املوصــوف، والصلــة علــى املوصــول، أو حنــو ذلــك مــن األنــواع الــي خرجــت 

عــن الفصاحــة، ومنهــا قــول الفــرزدق:
أبوه وال كانت كليٌب تصاهرْه)2(إىل ملٍك ما أمُّه من حمارٍب

 فتقديــره: إىل ملــك أبــوه مــا أمــه مــن حمــارب، أي مــا أم أبيــه منهــم، فقــدم خــرب 
املبتــدأ، وهــو مجلــة. 

وال شــك أن هــذا ال يفهــم مــن كالمــه للنظــرة األوىل، بــل حيتــاج إىل أتمــل 
وتريــث ورفــق، حــى يفهــم املــراد منــه)3(. 

إبراهيــم حممــد حســن اجلمــل،  تقــدمي وحتقيــق:  التعــازي واملراثــي واملواعــظ والوصــااي،  املــربد،   )1(
والتوزيــع، ص 173.  والنشــر  للطباعــة  مصــر  هنضــة  ســامل،  حممــود  مراجعــة: 

أبو علي، الفارســي، احلســن بن أمحد بن عبد الغفار، كتاب الشــعر أو شــرح األبيات املشــكلة   )2(
اإلعــراب، حتقيــق وشــرح: الدكتــور حممــود حممــد الطناحــي، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، مصــر، 

ط1، 1408هـــ، ص 109. 
انظــر: املراغــي، أمحــد بــن مصطفــى، علــوم البالغــة »البيــان، املعــاين، البديــع«، ص 100،   )3(
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ويف كّل األحوال ترجع مزااي التقدمي إىل أمرين رئيسني: 
األمــر األول: مــا يفيــد زايدًة يف املعــى وزايدًة يف مجــال اللفــظ، وهــذا غايــة مــا 

يعتــي بــه البلغــاء يف هــذا اجملــال. 
األمــر الثــاين: مــا يفيــد زايدًة يف أحدمهــا فقــط، ويدخــل هــذا أيًضــا ضمــن 

البلغــاء.  مقاصــد 
أّمــا مــا يتكافــأ فيــه التقــدمي والتأخــري فــال يهتــم بــه البلغــاء، وأّمــا مــا خيتــلُّ بــه 
املعــى أو يفقــد عنصــرًا مــن عناصــر مجــال الّلفــظ فيتجافــون عنــه وينفــرون منــه)1(. 

وتتلخص أغراض التقدمي يف: 
1- ختصيــص املســند ابملســند إليــه، أي: َقْصــُر املســند علــى املســَنِد إليــه، فــال 
يكــون لغــريه؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mلَُكــْم ِدينـُُكــْم َولِــَي ِديــِنL ]الكافــرون: 6[. 

َقْبــُل َوِمــْن بَْعــُدL ]الــروم: 4[.  ِ الَْمــُر ِمــْن  َ تعــاىل: Mلِلّ وحنــو: قولــه 
واجلملتــان امسيتــان، واألصــل فيهمــا تقــدمي املســَنِد إليــه، وقــدم فيهمــا املســند؛ 

إِلفــادة التخصيــص مبعــى القصــر)2(. 
2-التنبيــه مــن أّول األمــر علــى أنــه خــرٌب وليــس نعتًــا)3(؛ ألن النعــت ال يتقــدم علــى 
ْرِض  املنعــوت, خبــالف اخلــرب مــع املبتــدأ)4(؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mَولَُكــْم ِفــي الَْ

ــى ِحيٍنL]البقــرة: 36[.  ــاعٌ ِإلَ ــتََقّرٌ َوَمتَ ُمْس

انظــر: َحبـَنََّكــة، عبــد الرمحــن، البالغــة العربيــة، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــريوت،   )1(
 .)363/1( 1416هـــ  ط1، 

انظــر: الكفــوي: الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، حتقيــق: عــدانن درويــش   )2(
بــن  إبراهيــم  بــن  أمحــد  اهلاشــي،   ،258 ص  بــريوت،  الرســالة،  مؤسســة  املصــري،  وحممــد 
مصطفــى، جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 
الصميلــي، املكتبــة العصريــة، بــريوت، ص136، علــوم البالغــة »البيــان، املعــاين، البديــع«، ص 
105، الصعيــدي، عبــد املتعــال، بغيــة اإليضــاح لتلخيــص املفتــاح يف علــوم البالغــة، مكتبــة 
اآلداب، ط 17، 1426هـــ )192/1(، َحبـَنََّكــة، عبــد الرمحــن، البالغــة العربيــة )363/1(. 

انظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص136.   )3(
انظر: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة )192/1(.   )4(
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جاء يف هذه اآلية تقدمي املسند وهو )لكم( على املسند إليه وهو )مستقر(؛ 
لئــال يســبق إىل التوّهــم أن املســند قــد ســيق علــى ســبيل النعــت للمســند إليــه، وأن 
اخلــرب مل أيِت بـَْعــُد، مــع مــا يف هــذا التقــدمي مــن مراعــاة داٍع مجــال يف اللفــظ، 

اقتضتــه رؤوس اآلايت. 
وحنو: قول الشاعر: 

ْهِر)1(َلُه مِهٌَم اَل ُمنـَْتهى ِلِكَبارَِها َومِهَُّتُه الصُّْغَرى َأَجلُّ ِمَن الدَّ
أصــل الــكالم: »مِهَــٌم لَــُه اَل ُمنـْتـََهــى ِلكَبارِهــا« لكــّن هــذه الصيغــة توهــم أّن »لَــُه« 
صفــة هلمــم؛ ألّن النكــرة تســتدعي النعــت أكثــر ممّــا تســتدعي اخلــرب، وهــو يريــد 
أن يُثبــت ملمدوحــه مهًمــا ال منتهــى لكبارهــا، ودفًعــا للتوهــم الــذي كان ميكــن 
أن حيــدَث، قــدَّم املســند وهــو »لــه« علــى املســند إليــه وهــو »مِهَــٌم« ال منتهــى 

لكبارِهــا«)2(. 
3-التفــاؤل بســماع مــا يســر املخاطــب؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mل تَْثِريــَب َعلَيـُْكــُم 
اِحِميَنL]البقــرة: 36[. قــدم املســند يف هــذه  ُ لَُكــْم َوُهــَو أَْرَحــُم الّرَ اْلَيــْوَم يَْغِفــُر الّلَ
اآلية على سبيل التفاؤل والطمع بكرم هللا وفضله. فاملسند، وهو الفعل )يغفر(، 

قــد قــدم علــى املســند إليــه )هللا(؛ ليفيــد التفــاؤل مبغفــرة هللا تعــاىل. 
وحنو: قول الشاعر:

ُم وتـََزيَـَّنْت بِلَقاِئَك اأَلْعَواُم)3( َسِعَدْت بُغرَِّة َوْجِهَك اأَلايَّ
قــدم املســند يف هــذا املثــل؛ لقصــد إمســاع املخاطــب »مــن أول األمــر« مــا يتفــاءل 

بــه، ويغتبــط لــه)4(. 

العــريب،  الفكــر  إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  اللغــة واألدب، حتقيــق: حممــد  الكامــل يف  املــربد،   )1(
 .)95/3( 1417هـــ  ط3،  القاهــرة، 

انظر: َحبـَنََّكة، عبد الرمحن، البالغة العربية )379/1(.   )2(
جــالل الديــن القزويــي، اإليضــاح يف علــوم البالغــة، حتقيــق: حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، دار   )3(

اجليــل، بــريوت، ط 3 )198/2(. 
انظر: عوين، حامد، املنهاج الواضح للبالغة، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة )58/2(.   )4(
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فاملســند، وهــو الفعــل )ســعدت(، قــد قــدم علــى املســند إليــه )األايم(؛ ليفيــد 
التفــاؤل؛ ألنــه مــن جنــس الســرور والســعادة، وكذلــك الفعــل )تزينــت(، قــدم علــى 

املســند إليــه )األعــوام(؛ لنفــس الغــرض)1(. 
يقــال: األايم  الفعــل )ســعدت( هنــا جيــوز أتخــريه يف تركيــب آخــر أبن  إن 
ســعدت بغــرة وجهــك علــى أنــه مــن ابب اإلخبــار ابجلملــة ال علــى أن يكــون فعــاًل 
فاعلــه تقــدم عليــه، فتقــدمي )ســعدت( يف هــذا الرتكيــب املــؤدي إىل كــون املســند 
إليــه فاعــاًل مــع صحــة أتخــريه ابعتبــار تركيــب آخــر ألجــل مــا ذكــر مــن التفــاؤل، 
خبــالف مــا لــو أخــر )ســعدت( ابلنظــر للرتكيــب اآلخــر، فــال يكــون فيــه تفــاؤل؛ ملــا 

علمتــه مــن معــى التفــاؤل)2(، وكذلــك الــكالم ابلنســبة للفعــل )تزينــت(. 
4-التشــويق للمتأخــر )املســند إليــه(، إذا كان يف املتقــدِّم )املســند( مــا ُيشــوِّق 

لذكــره)3(. 
مبعــى: أن يكــون يف املســند املتقــدم طــول يشــوق النفــس إىل ذكــر املســند إليــه 
املتأخــر فيكــون لــه وقــع يف النفــس وحمــل مــن القبــول)4(؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mِإّنَ 
 Lــَماَواِت َوالْرِض َواْخِتــلِف اللَّْيــِل َوالّنََهــاِر ليَــاٍت لولِــي الْلَبــاِب ِفــي َخْلــِق الّسَ

]آل عمــران: 190[. 
جــاء يف هــذه اآليــة تقــدمي املســند وهــو )يف خلــق الســموات( علــى املســند إليــه 
وهــو )آلايت(؛ فتقــدمي املســند يف هــذه اآليــة أفــاد التشــويق إىل معرفــة املســند إليــه، 

واإلفصــاح عنه. 
5-االهتمــام بشــأن املقــّدم أو اإِلشــعار ابالهتمــام بــه؛ حنــو: قولــه تعــاىل: Mَوَجَعْلَنــا 

ــا َصَبــُروا َوَكانـُـوا بِآيَاتَِنــا يُوِقنـُـوَنL ]الســجدة: 24[.  ــةً يَْهــُدوَن بِأَْمِرنـَـا لَّمَ ِمْنُهــْم أَِئّمَ
انظر: مناهج جامعة املدينة العاملية، البالغة 2 - املعاين، جامعة املدينة العاملية، ص 301.   )1(
الديــن  لســعد  املعــاين  خمتصــر  علــى  الدســوقي  حاشــية  عرفــة،  بــن  حممــد  الدســوقي،  انظــر:   )2(

 .)149/2( بــريوت  العصريــة،  املكتبــة  هنــداوي،  احلميــد  عبــد  حتقيــق:  التفتــازاين، 
جــالل الديــن القزويــي، اإليضــاح يف علــوم البالغــة )197/2(، اهلاشــي، أمحــد بــن إبراهيــم بــن   )3(

مصطفــى، جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، ص136. 
انظر: الدســوقي، حممد بن عرفة، حاشــية الدســوقي على خمتصر املعاين لســعد الدين التفتازاين   )4(

 .)149/2(
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َوقُــدَِّم؛  )يُوِقنُــوَن(،  وهــو  عاملــه  علــى  ٌم  مقــدَّ معمــوٌل  )آِباَيتِنَــا(  تعــاىل:  قولــه 
ِلإِلْشــَعاِر أَبمَهّيَــِة آاَيِت هللِا يف حيَــاِة الَبَشــر، وبقيَمِتهــا العظيمــة يف رحلــة امتحاهنــم، 
ــُح مســريهتم ويُقــّوُم ُســلوكهم، وليــس الغــرض حصــر  فاإِليقــاُن هبــا هــو الــذي ُيَصحِّ
اإِليقــان هبــا، فــأركان اإِلميــان الــي جيــب اإِليقــان هبــا ال تقتصــر علــى آاَيت هللا. 
مــع مــا يف أتخــري )يُوِقنُــوَن( مــن مراعــاة عنصــر مجــالٍّ تســتدعيه رؤوس اآلايت)1(. 
 Lــٍة ُمْعِرُضــوَن ــي َغْفلَ ــْم ِف ــاِس ِحَســابُُهْم َوُه ــَرَب لِلّنَ وحنــو: قولــه تعــاىل: Mاْقتَ

]األنبيــاء: 1[. 
قولــه تعــاىل: )للنــاس( جــار وجمــرور مقــدم علــى الفاعــل )حســاهبم(؛ للعنايــة 
واالهتمــام؛ »ألن املقصــود األهــم االقــرتاب إىل املشــركني؛ ليورثهــم رهبــة وانزعاًجــا 

مــن أول األمــر« )2(. 
6-التخلّــص ممــا يُوهــم معــًى غــري مــراٍد يف دالالت الــكالم، ومــن أمثلــة ذلــك قــول 

هللا تعــاىل: Mَوَقــاَل َرُجــٌل ُمْؤِمــٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن يـَْكتـُـُم ِإيَمانـَـهLُ ]غافــر: 28[. 
ْن آِل ِفْرَعْوَن( نعت لـ )َرُجٌل مُّْؤِمٌن(.  قوله تعاىل: )مِّ

وقوله تعاىل: )َيْكُتُم ِإميَانَُه( نعت أيًضا لـ )َرُجٌل مُّْؤِمٌن(. 
وهــذان النعتــان متكافئــان يف الرتبــة، فليــس أحدمهــا أوىل ابلتقــدمي مــن اآلخــر، 
ــْن آِل ِفْرَعــْوَن( يوهــم أّن اجلــار  لكــن تقــدمي عبــارة )َيْكتُــُم ِإميَانَــُه( علــى عبــارة )مِّ
واجملــرور يف هــذه العبــارة متعلقــان بفعــل )يكتــم( مــع أهنمــا متعلقــان مبحــذوف هــو 
صفــة لـــ )َرُجــٌل مُّْؤِمــٌن( تقديــره )كائــٌن مــن آل فرعــون(، فرفــع تقدميهــا هــذا اإِليهــام، 

وجــاء البيــان ســليًما واضًحــا)3(. 
إىل غري ذلك من دواٍع ال ختفى على الدارس املتتبِّع الّلبيب. 

انظر: َحبـَنََّكة، عبد الرمحن، البالغة العربية )385/1(.   )1(
الكفوي: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ص 259.   )2(

انظــر: املراغــي، أمحــد بــن مصطفــى، علــوم البالغــة »البيــان، املعــاين، البديــع«، ص 108،   )3(
العربيــة )394/1(.  البالغــة  َحبـَنََّكــة، عبــد الرمحــن، 
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املبحث الثاين: الدراسة التطبيقية: 
بعــد اســتقراء املواضــع الــي اشــتملت علــى شــبه اجلملــة املتقدمــة يف ســورة النبــأ 
قــام الباحــث بتحليــل هــذه املواضــع وبيــان األثــر التفســريي املرتتــب عليهــا، وقــد 
اشــتملت ســورة النبــأ علــى اثــي عشــر موضًعــا، متمثلــة يف اثنــي عشــرة مســألة، 

وهــي كمــا أيت: 
املسألة األوىل: قال هللا تعاىل: Mَعّمَ يَتََساَءلُوَنL ]النبأ: 1[. 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
عــم: عــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، مــا: 
اســم اســتفهام، مبــي علــى الســكون، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وحذفــت األلــف 
رمسًــا؛ لســقوطها وقًفــا، وهــي هنايــة آيــة، وجيــب حــذف ألــف )مــا( االســتفهامية إذا 
جــّرت حبــرف جــر، وإبقــاء الفتحــة دليــاًل عليهــا)1(، وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور 
متعلقــان ابلفعــل بعدمهــا )يتســاءلون(، أو مبحــذوف حــال مــن ضمــري الفاعــل، 

تقديــره: )مســتفِهِمني أو مســتخربِين عــن أيِّ شــيء(. 
يتســاءلون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون؛ ألنــه مــن األفعــال 
اخلمســة، والواو: ضمري متصل، مبي على الســكون، يف حمل رفع فاعل، واجلملة 

الفعليــة: اســتئنافية، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

عن أي شيء يتساءل هؤالء املشركون ابهلل ورسوله من قريش اي حممد، وقيل 
ذلــك لــه ، فقــد روي أن قريًشــا كانــت ختتصــم وتتجــادل يف الــذي دعاهــم إليــه 
رســول هللا  مــن اإلقــرار بنبوتــه، والتصديــق مبــا جــاء بــه مــن عنــد هللا، واإلميــان 
ابلبعــث، فقــال هللا لنبيــه : عــن أي شــيء يتســاءل هــؤالء القــوم وخيتصمــون)2(. 
أصلــه عــن مــا يتســاءلون؟ فأدغمــت النــون يف امليــم؛ ألن امليــم تشــرتك مــع النــون 

انظر: حممود بن عبد الرحيم، صايف، اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي )214/30(.   )1(
انظــر: الطــربي، جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة   )2(

 .)149/24( هـــ   1420  ،1 ط  الرســالة، 
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يف الغنة يف األنف، واملعى عن أي شيء يتساءلون، فاللفظ لفظ استفهام، ومعناه 
التفخيــم والتعظيــم)1(؛ أي: تفخيــم شــأن مــا يتســاءلون عنــه، كأنــه لفخامتــه خفــي 
جنســه فيســأل عنــه)2(، وحذفــت األلــف يف االســتفهام؛ للتفريــق بينــه وبــني اخلــرب)3(. 
ويلحظ يف هذه اآلية أن حرف اجلر هو )عن(، وأن اجملرور جاء اسم استفهام 
مبنيًــا علــى الســكون يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 
متعلقهمــا )يتســاءلون(، وهــو فعــل مضــارع؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص 
ابلذّم، فهو ذّم خاص لكفار قريش؛ ألهنم جيادلون الني  يف يوم القيامة. فهذا 

التقــدمي أفــاد أن الــذم حمصــور ومقصــور وخمتــص بكفــار قريــش. 
املسألة الثانية: قال هللا تعاىل: Mاّلَِذي ُهْم ِفيِه ُمْختَِلُفوَنL ]النبأ: 3[. 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
الــذي: اســم موصــول، مبــي علــى الســكون، يف حمــل جــر نعــت اثٍن لـــ )النبــأ(، 
أو يف حمــل نصــب مفعــول بــه لفعــل حمــذوف، تقديــره )أعــي(، وعليــه: فاجلملــة 
ابتدائيــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، أو يف حمــل رفــع خــرب ملبتــدأ حمــذوف، تقديــره 

)هــو(، وعليــه: فاجلملــة ابتدائيــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
هم: ضمري منفصل، مبي على السكون الظاهر على آخره، يف حمل رفع مبتدأ. 

فيــه: يف: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واهلــاء: 
ضمــري متصــل، مبــي علــى الكســر، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وشــبه اجلملــة: اجلــار 

واجملــرور متعلقــان ابخلــرب بعدمهــا )خمتلفــون()4(. 
خمتلفــون: خــرب املبتــدأ مرفــوع، وعالمــة رفعــه الــواو؛ ألنــه مجــع مذكــر ســامل، 
انظــر: الزجــاج، معــاين القــرآن وإعرابــه، حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلي، عــامل الكتــب، بــريوت،   )1(

ط1، 1408هـ )271/5(. 
انظــر: البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، حتقيــق: حممــد عبــد الرمحــن املرعشــلي، دار   )2(

بــريوت، ط1، 1418هـــ )278/5(.  العــريب،  الــرتاث  إحيــاء 
انظــر: ابــن عطيــة، احملــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف   )3(

حممــد، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط1، 1422هـــ )423/5(. 
الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، حتقيــق: د. أمحــد حممــد  انظــر: الســمني احللــي،   )4(

 .)648/10( دمشــق  القلــم،  دار  اخلــراط، 
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واجلملــة االمسيــة: صلــة املوصــول، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، وضمــري الصلــة العائــد: 
الضمــري اجملــرور يف )فيــه(. 

اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
أي: الــذي طــال يف اخلــرب العظيــم نزاعهــم، وانتشــر فيــه خالفهــم علــى وجــه 
التكذيــب واالســتبعاد، وهــو النبــأ الــذي ال يقبــل الشــك وال يدخلــه الريــب، ولكــنَّ 
املكذبــني بلقــاء رهبــم ال يؤمنــون، ولــو جاءهتــم كل آيــة حــى يــروا العــذاب األليــم)1(. 
وقد قيل: إن النبأ الذي اختلفوا فيه هو الرســول  يف بعثته هلم. وقيل: هو 

القــرآن الــذي أنــزل عليــه يدعوهــم بــه. وقيــل: هــو البعــث بعد املوت)2(. 
القيامــة  يــوم  هــو  دليــاًل  أظهرهــا  أن   :- أعلــم  تعــاىل  وهللا  يظهــر-  والــذي 
والبعــث؛ ألنــه جــاء بعــده بدالئــل البعــث وبراهينــه كلهــا، وعقبهــا ابلنــص علــى يــوم 

الفصــل صراحــة)3(. 
ــَذا  »اختالفهــم يف النبــأ اختالفهــم فيمــا يصفونــه بــه، كقــول بعضهــم: Mِإْن َه
لِيــَنL ]األنعــام: 25[ وقــول بعضهــم: هــذا كالم جمنــون، وقــول  ِإّلَ أَســاِطيُر اْلَّوَ
بعضهــم: هــذا كــذب، وبعضهــم: هــذا ســحر، وهــم أيًضــا خمتلفــون يف مراتــب 
إنــكاره. فمنهــم مــن يقطــع إبنــكار البعــث مثــل الذيــن حكــى هللا عنهــم بقولــه: 
ٍق ِإنـَُّكــْم  ْقتـُـْم ُكّلَ ُمَمــّزَ ئـُُكــْم ِإذا ُمّزِ Mَوقــاَل اّلَِذيــَن َكَفــُروا َهــْل نَُدّلُُكــْم َعلــى َرُجــٍل يَُنّبِ
ِ َكِذبـًـا أَْم بِــِه ِجّنَــةLٌ ]ســبأ: 7- 8[، ومنهــم مــن  لَِفــي َخْلــٍق َجِديــٍد أَْفتـَـرى َعلـَـى الّلَ
ــاَعةُ ِإْن  يشــكون فيــه كالذيــن حكــى هللا عنهــم بقولــه: Mقُْلتُــْم َمــا نَــْدِري َمــا الّسَ

ــتَْيِقِنيَنL]اجلاثية: 32[«)4(.  ــُن بُِمْس ــا نَْح ــا َوم ــّنُ ِإّلَ َظّنً نَظُ
انظــر: الســعدي، عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا، تيســري الكــرمي الرمحــن يف تفســري كالم   )1(
املنــان، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن معــال اللوحيــق، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط1، 1420 ه، 

ص 906. 
انظــر: املــاوردي، النكــت والعيــون، حتقيــق: الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار   )2(

 .)182/6( لبنــان  بــريوت،  العلميــة،  الكتــب 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  القــرآن ابلقــرآن،  إيضــاح  البيــان يف  أضــواء  الشــنقيطي،  انظــر:   )3(

 .)406/8( هـــ   1415 لبنــان،  بــريوت،  والتوزيــع، 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 م )10/30، 11(.   )4(
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ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )يف(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الكســر يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا 
علــى متعلقهمــا )خمتلفــون( وهــو خــرب املبتــدأ؛ لالهتمــام والعنايــة ابجملــرور )النبــأ(، 
ولإلشــعار أبن االختــالف مــا كان مــن حقــه أن يَتعلــق بــه، مــع مــا يف التقــدمي مــن 

الرعايــة علــى الفاصلــة)1(. 
املسألة الثالثة: قال هللا تعاىل: Mَوبََنْيَنا َفْوقـَُكْم َسْبعاً ِشَداداLً ]النبأ: 12[. 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
وبنينــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق اجلمــع، مبــي علــى الفتــح، ال حمــل 
لــه مــن اإلعــراب، بنينــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى اليــاء؛ 
التصالــه بضمــري الرفــع، وان العظمــة: ضمــري متصــل، مبــي علــى الســكون، يف حمــل 
رفــع فاعــل، واجلملــة الفعليــة: معطوفــة علــى اجلملــة االســتئنافية، ال حمــل هلــا مــن 

اإلعــراب. 
فوقكــم: ظــرف مــكان منصــوب، وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى القــاف، 
وهــو مضــاف، والــكاف: ضمــري متصــل، مبــي علــى الضــم، يف حمــل جــر مضــاف 
إليه، وامليم: للجمع املذكر، حرف مبي على الســكون، ال حمل له من اإلعراب، 
وشــبه اجلملــة: الظــرف واملضــاف إليــه: متعلقــان ابلفعــل )بنينــا(، أو مبحــذوف 
حــال مــن ضمــري الفاعــل، تقديــره )جاِعلــني أو ُمنشــِئني فوقكــم(، أو مبحــذوف 
حــال مــن املفعــول بــه بعدمهــا، تقديــره )ســبًعا كائنــًة فوقكــم(، ولــو أتخــر الظــرف 

واملضــاف إليــه عــن املفعــول بــه؛ لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
سبًعا: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

شداًدا: نعت لـ )سبًعا( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

أي: وبنينــا وأوجــدان بقدرتنــا الــي ال يعجزهــا شــيء، فوقكــم- أيهــا النــاس- 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب،   )1(
بــريوت )85/9(، ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر)11/30(. 
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ــاِن، ال يؤثــر فيهــا مــرور الزمــان، ال  ســبع مســوات حمكمــة قويــة اخللــق، َوثِيَقــة اْلبـُنـَْي
شــقوق فيهــا وال فــروج، وال فطــور)1(. 

قــال ابــن كثــري: »يعــي: الســموات الســبع، يف اتســاعها وارتفاعهــا وإحكامهــا 
وإتقاهنــا، وتزيينهــا ابلكواكــب الثوابــت والســيارات«)2(. 

ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن شــبه اجلملــة مكونــة مــن ظــرف املــكان واملضــاف إليــه، 
وأن الظــرف هــو )فــوق(، وأن املضــاف إليــه جــاء ضمــريًا متصــاًل مبنيًــا علــى الضــم يف 
حمــل جــر، وأن الظــرف واملضــاف إليــه قدمــا علــى املفعــول بــه )ســبًعا(؛ إلفــادة احلصــر 
والقصر ولالهتمام ابلناس؛ لينبههم تعاىل على قدرته وسلطانه؛ فعرفوا أنه فعال ملا 
يريد، قادر على ما يشــاء)3(، وأن هللا تعاىل إمنا خلق هذه الســموات الســبع فوقهم؛ 
ليفتــح عليهــم األرزاق والــربكات منهــا، وينفعهــم أبنــواع منافعهــا)4(. فتقــدمي الظــرف 
واملضــاف إليــه علــى املفعــول الصريــح؛ لالعتنــاء ابملقــدم وهــو النــاس، والتشــويق إىل 
املؤخــر وهــو ســبع مســوات. يقــول أبــو الســعود: »وتقــدمُي الظــرِف علــى املفعــوِل ليــَس 
ــر تبقــى النفــُس  ملراعــاِة الفواصــِل فقــْط بــْل للتشــويِق إليــِه، فــإنَّ مــا حقُّــه التقــدمُي إذا أُخِّ

مرتقبــًة لــه، فــإذا ورَد عليهــا متّكــَن عنَدهــا فضــُل متكــٍن«)5(. 
 Lًاجــا تعــاىل: Mَوأَْنَزْلَنــا ِمــَن اْلُمْعِصــَراِت َمــاًء ثَّجَ قــال هللا  الرابعــة:  املســألة 

 .]14 ]النبــأ: 
أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

وأنزلنــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق اجلمــع، مبــي علــى الفتــح، ال حمــل 
انظر: الرازي، التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3، 1420هـ )10/31(،   )1(
الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب  القرطــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق: أمحــد 

املصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ )172/19(. 
ابــن كثــري، تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

ط 2، 1420 هـــ )303/8(. 
انظــر: أبــو منصــور، املاتريــدي، تفســري املاتريــدي )أتويــالت أهــل الســنة(، حتقيــق: د. جمــدي   )3(

ابســلوم، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط 1، 1426 هـــ )392/10(. 
دار  التأويــل،  األقاويــل يف وجــوه  التنزيــل وعيــون  عــن حقائــق  الكشــاف  الزخمشــري،  انظــر:   )4(

 .)179/3( هـــ   1407 ط3،  بــريوت،  العــريب،  الكتــاب 
أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي )87/9(.   )5(
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لــه مــن اإلعــراب، أنزلنــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى الــالم؛ 
التصالــه بضمــري الفاعــل، وان العظمــة: ضمــري متصــل، مبــي علــى الســكون، يف 
حمــل رفــع فاعــل، واجلملــة الفعليــة: معطوفــة علــى اجلملــة االســتئنافية، ال حمــل هلــا 

مــن اإلعــراب. 
مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، وحــرك ابلفتــح؛ اللتقــاء الســاكنني، ال 

حمــل لــه مــن اإلعــراب. 
الظاهــرة علــى  الكســرة  املعصــرات: اســم جمــرور حبــرف اجلــر، وعالمــة جــره 
آخــره، وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور متعلقــان ابلفعــل )أنزلنــا(، أو مبحــذوف حــال 
مــن ضمــري الفاعــل، تقديــره )رازِقِــني أو ابعثِــني مــن املعِصــرات( أو مبحــذوف حــال 
مــن املفعــول بــه بعدمهــا، تقديــره )مــاًء مرزوقًــا أو مبعــواًث مــن املعِصــرات(، ولــو أتخــر 

اجلــار واجملــرور عــن املفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
ماء: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثجاًجا: نعت لـ )ماء( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

أي: وأنزلنــا مــن الســحب والغيــوم الــي تنعصــر ابملــاء ومل مُتطــر بعــد مطــرًا منصبًــا 
بكثــرة ومتدفًقــا بقــوة، كثــري ومتتابــع الســيالن)1(. 

ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )مــن(، وأن اجملــرور جــاء امسًــا ظاهــرًا 
جمــرورًا حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى املفعــول بــه )مــاء(؛ إلفــادة احلصــر 

والقصــر واالختصــاص، مبعــى: وأنزلنــا مــن الســحاب ال مــن غريهــا مــاًء غزيــرًا. 
املسألة اخلامسة: قال هللا تعاىل: Mلِنُْخِرَج بِِه َحبّاً َونََباتاLً ]النبأ: 15[. 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
مــن  لــه  حمــل  ال  الكســر،  علــى  مبــي  حــرف  التعليــل،  الم  الــالم:  لنخــرج: 
اإلعــراب، نــرج: فعــل مضــارع منصــوب أبن املصدريــة املضمــرة بعــد الم التعليــل، 
انظر: الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفســري املنري يف العقيدة والشــريعة واملنهج، دار الفكر   )1(

املعاصر، دمشق، ط2، 1418 هـ )11/30(. 
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الظاهــرة علــى آخــره، والفاعــل: ضمــري مســترت وجــواًب،  الفتحــة  وعالمــة نصبــه 
صلــة  الفعليــة:  واجلملــة  نفســه،  ــم  املعظِّ تعــاىل  علــى هللا  عائــد  )حنــن(،  تقديــره 
املوصــول احلــريف، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، واملصــدر املــؤول مــن أن املضمــرة 
والفعــل بعدهــا )إخــراج( يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور 
متعلقــان ابلفعــل )أنزلنــا(، أو مبحــذوف حــال مــن ضمــري الفاعــل، تقديــره )أنزلنــا 

مــاًء مريديــن إلخــراج...(. 
بــه: البــاء: حــرف جــر، يفيــد الســببية، مبــي علــى الكســر، ال حمــل لــه مــن 
اإلعــراب، واهلــاء: ضمــري متصــل، مبــي علــى الكســر، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، 
واجلــار واجملــرور متعلقــان ابلفعــل )نــرج(، أو مبحــذوف حــال مــن ضمــري الفاعــل، 
تقديــره )ُمنِبتِــني بــه( أو مبحــذوف حــال مــن املفعــول بــه بعدمهــا، تقديــره )حبًــا انبتًــا 
بــه(، ولــو أتخــر اجلــار واجملــرور عــن املفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 

حًبا: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ونبــااًت: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق اجلمــع مبــي علــى الفتــح ال حمــل لــه 
مــن اإلعــراب، نبــااًت: اســم معطــوف علــى )حبًــا( منصــوب، وعالمــة نصبــه الفتحــة 

الظاهــرة علــى آخــره. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

أي: لنخــرج هبــذا املــاء الكثــري الطيــب النافــع املبــارك الــذي ننزلــه مــن املعصــرات 
َخــُر للنــاس واألنعــام، ونـَبَــااًت: َأي: الــكأل الــذي  إىل األرض حبًّــا كالــرب والشــعري يُدَّ

يـُْرعــى، مــن احلشــيش والــزروع)1(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )البــاء(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الكســر يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 
املفعــول بــه )حبًّــا(؛ إلفــادة العنايــة واالهتمــام، فكأنــه يقــول هبــذا املــاء ال بغــريه 

خيــرج هللاُ احلــبَّ والنبــات)2(. 
انظــر: الطــربي، جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن )156/24(، ابــن كثــري، تفســري القــرآن   )1(

 .)304/8( العظيــم 
انظــر: اخلطيــب، عبــد الكــرمي يونــس، التفســري القــرآين للقــرآن، دار الفكــر العــريب، القاهــرة   )2(
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املسألة السادسة: قال هللا تعاىل: Mلِلّطَاِغيَن َمآباLً ]النبأ: 22[. 
أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

للطاغــني: الــالم: حــرف جــر، مبــي علــى الكســر، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، 
الطاغــني: اســم جمــرور حبــرف اجلــر، وعالمــة جــره اليــاء؛ ألنــه مجــع مذكــر ســامل، 

وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور متعلقــان بـــ )مئــااًب( بعدمهــا)1(. 
مئــااًب: بــدل مــن خــرب كان )مرصــاًدا(، أو خــرب اثٍن لــكان، منصــوب، وعالمــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره)2(. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

إن جهنــم مــآب ومرجــع ومنقلــب ومصــري ونــزل للطاغــني املكذبــني، الذيــن ال 
يؤمنون ابهلل، وال ابليوم اآلخر)3(، فهو وصف ملصري الكفار يف ذلك اليوم الذين 
للتدليــل علــى كفرهــم وبغيهــم: فقــد أعــّدت جهنّــم لتكــون  وصفــوا ابلطاغــني؛ 

مــأوى هلــم ومرصدهــم املنتظــر)4(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )الــالم(، وأن اجملــرور جــاء امسًــا 
ظاهــرًا جمــرورًا حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى متعلقهمــا )مئــااًب(، وهــو 
بــدل مــن خــرب كان )مرصــاًدا(؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص املذمــوم. 
أي: إن جهنم كانت للمتجاوزين احلد يف الظلم والطغيان، هي املكان املهيأ 
هلــم ال لغريهــم، والــذي ال يســتطيعون اهلــرب منــه، بــل هــي مرجعهــم الوحيــد الــذي 

يرجعــون إليه)5(. 

 .)1418/16(
انظر: السمني احللي، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون )654/10(.   )1(

انظر: األلوســي، روح املعاين يف تفســري القرآن العظيم والســبع املثاين، حتقيق: علي عبد الباري   )2(
عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1415 هـ )214/15(. 

انظر: اخلطيب، عبد الكرمي يونس، التفسري القرآين للقرآن )1420/16(.   )3(
انظــر: دروزة، حممــد عــزت، التفســري احلديــث، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 1383هـــ   )4(

 .)406/5(
انظــر: طنطــاوي، د. حممــد ســيد، التفســري الوســيط للقــرآن الكــرمي، دار هنضــة مصــر للطباعــة   )5(

والنشــر والتوزيــع، الفجالــة، القاهــرة، ط1- 1997م، 1998م )255/15(. 
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 Lًَشــَرابا َول  بَــْرداً  ِفيَهــا  يَُذوقُــوَن  Mل  تعــاىل:  قــال هللا  الســابعة:  املســألة 
 .]24 ]النبــأ: 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
ال: حــرف نفــي مهمــل - إعــرااًب ال معــًى-، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه 

مــن اإلعــراب. 
يذوقــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون؛ ألنــه مــن األفعــال 
اخلمســة، والواو: ضمري متصل، مبي على الســكون، يف حمل رفع فاعل، واجلملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
فيهــا: يف: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واهلــاء: 
ضمــري متصــل، مبــي علــى الفتــح، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، واأللــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، ال حمل له من اإلعراب، وشــبه اجلملة: اجلار واجملرور 
تقديــره  الفاعــل،  مــن ضمــري  أو مبحــذوف حــال  )يذوقــون(،  متعلقــان ابلفعــل 
)شــاعرين أو طاِعِمــني فيهــا( أو مبحــذوف حــال مــن املفعــول بــه بعدمهــا، تقديــره 
)بــرًدا حمسوًســا أو موجــوًدا فيهــا(، ولــو أتخــر اجلــار واجملــرور عــن املفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
برًدا: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

وال شــرااًب: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق اجلمــع مبــي علــى الفتــح ال حمــل لــه 
مــن اإلعــراب، ال: حــرف نفــي مهمــل - إعــرااًب ال معــًى- مبــي علــى الســكون، 
ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، شــرااًب: اســم معطــوف علــى )بــرًدا( منصــوب، وعالمــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

أي: ال جيــدون يف جهنــم بــرًدا لقلوهبــم، وال شــرااًب طيًبــا يتغــذون بــه، ويغنيهــم 
عــن العطــش علــى حــال مــن األحــوال )1(. 

انظــر: ابــن كثــري، تفســري القــرآن العظيــم )307/8(، البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن،   )1(
نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت والســور، دار الكتــاب اإلســالمي، القاهــرة )205/21(. 
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ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )يف(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الفتــح يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 
املفعــول بــه )بــرًدا(؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص، وكأنــه أشــار بتقدميــه إىل 

أهنــم يذوقــون يف دار أخــرى الزمهريــر)1(. 
املسألة الثامنة: قال هللا تعاىل: Mِإّنَ لِْلُمتَِّقيَن َمَفازاLً ]النبأ: 31[. 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
إن: حرف توكيد ونصب ونسخ، مبي على الفتح، ال حمل له من اإلعراب. 
للمتقني: الالم: حرف جر، مبي على الكسر، ال حمل له من اإلعراب، املتقني: 
اسم جمرور حبرف اجلر، وعالمة جره الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل، وشبه اجلملة: اجلار 

واجملرور متعلقان مبحذوف خرب إّن مقدَّم، تقديره )إنَّ مفازًا كائٌن للمتقني(. 
مفــازًا: اســم إّن مؤخــر منصــوب، وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

ومجلــة إّن ومعموليهــا: ابتدائيــة، تقريريــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

الذيــن صانــوا أنفســهم عــن كل مــا ال يرضــي رهبــم، وعملــوا  أي: للمتقــني 
أبوامــره، واجتنبــوا نواهيــه، فــوزًا: أي جنــاة مــن العــذاب واهلــالك، وقيــل: فــوزًا مبــا 
طلبــوه مــن نعيــم اجلنــة، وحيتمــل أن يفســر الفــوز ابألمريــن مجيًعــا؛ ألهنــم فــازوا مبعــى 

جنــوا مــن العــذاب واهلــالك، وفــازوا مبــا حصــل هلــم مــن الّنعيــم)2(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )الــالم(، وأن اجملــرور جــاء امسًــا 
ظاهــرًا جمــرورًا حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى اســم إن )مفــازًا(؛ إلفــادة 

احلصــر والقصــر واالختصــاص احملمــود، ولالهتمــام ابملتقــني تنويًهــا هبــم)3(. 

والســور  اآلايت  تناســب  يف  الــدرر  نظــم  حســن،  بــن  عمــر  بــن  إبراهيــم  البقاعــي،  انظــر:   )1(
 .)205 /21 (

انظــر: اخلــازن، لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، حتقيــق: حممــد علــي شــاهني، دار الكتــب   )2(
 .)388/4( هـــ   1415 ط1،  بــريوت،  العلميــة، 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي )85/9(، ابــن عاشــور،   )3(
والتنويــر )44/30(.  التحريــر 
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 Lًل يَْســَمُعوَن ِفيَهــا لَْغــواً َول ِكّذَابــاM :قــال هللا تعــاىل التاســعة:  املســألة 
 .]35 ]النبــأ: 

أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
ال: حــرف نفــي مهمــل - إعــرااًب ال معــًى- مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه 

مــن اإلعــراب. 
يســمعون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون؛ ألنــه مــن األفعــال 
اخلمســة، والواو: ضمري متصل، مبي على الســكون، يف حمل رفع فاعل، واجلملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
فيهــا: يف: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واهلــاء: 
ضمــري متصــل، مبــي علــى الفتــح، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، واأللــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، ال حمل له من اإلعراب، وشــبه اجلملة: اجلار واجملرور 
متعلقــان ابلفعــل )يســمعون(، أو مبحــذوف حــال مــن ضمــري الفاعــل، تقديــره 
ــنَي فيهــا( أو مبحــذوف حــال مــن املفعــول بــه بعدمهــا، تقديــره  )واِجِديــَن أو حاسِّ
)لغــًوا حمسوًســا أو موجــوًدا فيهــا(، ولــو أتخــر اجلــار واجملــرور عــن املفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
لغًوا: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

وال كــذااًب: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق اجلمــع مبــي علــى الفتــح ال حمــل لــه 
مــن اإلعــراب، ال: حــرف نفــي مهمــل - إعــرااًب ال معــًى- مبــي علــى الســكون، 
ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، كــذااًب: اســم معطــوف علــى )لغــًوا( منصــوب، وعالمــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

الضمــري يف قولــه: )فيهــا( إمــا يعــود علــى الــكأس، أي ال جيــري بينهــم لغــو يف 
الــكأس الــي يشــربوهنا، وذلــك ألن أهــل الشــراب يف الدنيــا يتكلمــون ابلباطــل، 
وأهــل اجلنــة إذا شــربوا مل يتغــري عقلهــم، ومل يتكلمــوا بلغــو، وإمــا الضمــري يعــود إىل 
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اجلنــة، أي ال يســمعون يف اجلنــة شــيًئا يكرهونــه)1(. 
ويف اللغــو هــا هنــا أربعــة أقــوال: أحدهــا الباطــل. الثــاين: احللــف عنــد شــرهبا. 
الثالــث: الشــتم. الرابــع: املعصيــة. ويف )ِكــّذااًب( ثالثــة أقــوال: أحدهــا: ال يكــذب 

بعضهــم بعًضــا. الثــاين: أنــه اخلصومــة. الثالــث: أنــه املــأمث)2(. 
الــكالم، وال  لغــو  بينهــم حــني يشــربون  املتقــني ال جيــري  واملعــى أن هــؤالء 
يكــذب بعضهــم بعًضــا كمــا جيــري بــني الشــرب يف الدنيــا؛ ألهنــم إذا شــربوا مل تفــرت 

أعصاهبــم، ومل تتغــري عقوهلــم)3(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )يف(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الفتــح يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 

املفعــول بــه )لغــًوا(؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص ابملــدح. 
ــَماَواِت َواْلَْرِض َوَمــا بَْيَنُهَمــا  املســألة العاشــرة: قــال هللا تعــاىل: Mَرّبِ الّسَ

ْحَمــِن ل يَْمِلُكــوَن ِمْنــهُ ِخَطابــاLً ]النبــأ: 37[.  الّرَ
أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

ال: حــرف نفــي مهمــل - إعــرااًب ال معــًى- مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه 
مــن اإلعــراب. 

ميلكــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون؛ ألنــه مــن األفعــال 
فاعــل،  رفــع  حمــل  الســكون، يف  علــى  مبــي  متصــل،  والــواو: ضمــري  اخلمســة، 
واجلملــة الفعليــة: اســتئنافية، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، وميكــن أن تكــون حاليــة 

مــن )الرمحــن(، يف حمــل نصــب. 
منــه: مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، واهلــاء: 
ضمــري متصــل، مبــي علــى الضــم، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وشــبه اجلملــة: اجلــار 

انظر: الرازي، التفسري الكبري )22/31(.   )1(
انظر: املاوردي، النكت والعيون )189/6(.   )2(

انظــر: األرمــي، حممــد األمــني بــن عبــد هللا، تفســري حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم   )3(
القــرآن، إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم حممــد علــي بــن حســني مهــدي، دار طــوق النجــاة، 

بــريوت، لبنــان، ط 1، 1421 هـــ )38/31(. 
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الفاعــل،  واجملــرور متعلقــان ابلفعــل )ميلكــون(، أو مبحــذوف حــال مــن ضمــري 
تقديــره )ال ميلكــون آخذيــن منــه( أو مبحــذوف حــال مــن املفعــول بــه بعدمهــا، 
تقديــره )خطــااًب مســموًحا أو مأخــوًذا منــه(، ولــو أتخــر اجلــار واجملــرور عــن املفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
خطااًب: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
أي: هذا اجلزاء العظيم للمتقني هو كائن من ربك، الذي هو رب أهل السموات 
وأهــل األرض، ورب مــا بينهمــا مــن خملوقــات ال يعلمهــا إال هــو، وهــو- ســبحانه- 
صاحــب الرمحــة الواســعة العظيمــة الــي ال تقارهبــا رمحــة، وأهــل الســموات واألرض 
ومــا بينهمــا، خاضعــون ومربوبــون هلل- تعــاىل- الواحــد القهــار، الــذي ال يقــدر أحــد 
منهم- كائًنا من كان- أن خياطبه إال إبذنه، وال ميلك أن يفعل ذلك إال مبشيئته)1(. 
والضمــري يف قولــه: )ال ميلكــون( يرجــع ألهــل الســموات واألرض، وهــذا هــو 
الصــواب، فــإن أحــًدا مــن املخلوقــني ال ميلــك خماطبــة هللا ومكاملتــه، وقيــل: يرجــع 

للمشــركني. وقيــل: يرجــع للمؤمنــني)2(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )مــن(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الضــم يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 
املفعــول بــه )خطــااًب(؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص هبــول املوقــف. أي: 
هيبــة مــن اللَّ تعــاىل، وتعظيًمــا حلقــه؛ فــال ميلكــون مــن هيبتــه اخلطــاب ابلشــفاعة أو 

ابخلصومــة أو أبي شــيء كان)3(. 
املســألة احلاديــة عشــرة: قــال هللا تعــاىل: Mيـَـْوَم يَُقــوُم الــّرُوُح َواْلَملِئَكــةُ َصّفــاً 

ْحَمــُن َوَقــاَل َصَوابــاLً ]النبــأ: 38[.  ل يَتـََكلَُّمــوَن ِإّلَ َمــْن أَِذَن لـَـهُ الّرَ
أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

أذن: فعل ماض، مبي على الفتح الظاهر على آخره. 
انظر: طنطاوي، د. حممد سيد، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي )258/15(.   )1(

انظر: الرازي، التفسري الكبري )24/31(.   )2(
انظر: أبو منصور املاتريدي، تفسري املاتريدي )400/10(.   )3(
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لــه: الــالم: حــرف جــر، مبــي علــى الفتــح؛ التصالــه ابلضمــري، ال حمــل لــه مــن 
اإلعــراب، واهلــاء: ضمــري متصــل، مبــي علــى الضــم، يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، 
وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور متعلقــان ابلفعــل )أذن(، أو مبحــذوف حــال مــن 

الفاعــل بعدمهــا، تقديــره )الرمحــُن راضيًــا لــه(. 
الرمحــن: لفــظ اجلاللــة، فاعــل مرفــوع -مــع التعظيــم- وعالمــة رفعــه الضمــة 
الظاهــرة علــى آخــره، واجلملــة الفعليــة: صلــة املوصــول، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، 

وضمــري الصلــة العائــد: الضمــري اجملــرور يف )لــه(. 
اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

املعــى: »إّن الذيــن هــم أفضــل اخلالئــق وأشــرفهم وأكثرهــم طاعــة وأقرهبــم منــه 
وهــم الــروح واملالئكــة ال ميلكــون التكلــم بــني يديــه، فمــا ظنــك مبــن عداهــم مــن 

أهــل الســموات واألرض؟«)1(. 
واملقصــود مــن اآليــة الكرميــة، بيــان أن اخلالئــق مجيًعــا يكونــون يف هــذا اليــوم، 
يف قبضــة الرمحــن وحتــت تصرفــه، وأهنــم ال ميلكــون ألنفســهم نفًعــا وال ضــرًا إال 

إبذنــه تعــاىل)2(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )الــالم(، وأن اجملــرور جــاء ضمــريًا 
متصــاًل مبنيًــا علــى الضــم يف حمــل جــر حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى 

الفاعــل )الرمحــن(؛ إلفــادة العنايــة واالهتمــام هبــذه اخلالئــق. 
َفَمــْن َشــاَء  اْلَيــْوُم اْلَحــّقُ  Mَذلِــَك  تعــاىل:  قــال هللا  الثانيــة عشــرة:  املســألة 

 .]39 ]النبــأ:   Lًَمآبــا َربِّــِه  ِإلَــى  اتََّخــَذ 
أواًل: حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 

اختــذ: فعــل مــاض، مبــي علــى الفتــح الظاهــر علــى آخــره، يف حمــل جــزم جــواب 
الشــرط، والفاعــل: ضمــري مســترت جــوازًا، تقديــره )هــو(، عائــد علــى اســم الشــرط 
)َمــن(، ومجلــة )اختــذ( ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب جــواب الشــرط اجلــازم غــري مقرتنــة 
ابلفاء، ومجلتا فعل الشــرط وجوابه: يف حمل رفع خرب املبتدأ )َمن(، ومجلة الشــرط 

الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل )691/4(.   )1(
انظر: طنطاوي، د. حممد سيد، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي )259/15(.   )2(
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أبركاهنــا: ابتدائيــة، ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. 
إىل: حرف جر، مبي على السكون، ال حمل له من اإلعراب. 

ربــه: اســم جمــرور حبــرف اجلر-مــع التعظيــم-، وعالمــة جــره الكســرة الظاهــرة 
علــى البــاء، وهــو مضــاف، واهلــاء: ضمــري متصــل، مبــي علــى الكســر، يف حمــل جــر 
مضــاف إليــه، وشــبه اجلملــة: اجلــار واجملــرور متعلقــان ابلفعــل )اختــذ(، أو مبحــذوف 
حــال مــن ضمــري الفاعــل، تقديــره )ذاهبًــا إىل ربــه(، أو مبحــذوف حــال مــن املفعــول 
بــه بعدمهــا، تقديــره )مئــااًب موِصــاًل إىل ربــه(، ولــو أتخــر اجلــار واجملــرور عــن املفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
مئااًب: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

اثنًيا: األثر التفسريي لشبه اجلملة املتقدمة يف اآلية: 
أي: »فمن شاء يف الدنيا اختذ ابلعمل الصاحل واإلميان إىل ربه يف ذلك اليوم 
مرجًعا ومنجى وسبياًل وطريًقا إىل رمحته. ويف الكالم معى التهدد والوعيد، أي: 

مــن مل يفعــل ذلــك فســريى مــا حيــل بــه غــًدا«)1(. 
ويلحــظ يف هــذه اآليــة أن حــرف اجلــر هــو )إىل(، وأن اجملــرور جــاء امسًــا ظاهــرًا 
جمــرورًا حبــرف اجلــر، وأن اجلــار واجملــرور قدمــا علــى املفعــول بــه )مئــااًب(؛ لالهتمــام 
والعنايــة بــه، ومراعــاة للفواصــل، »كأنَّــه قيــل وإذا كان األمــر كمــا ذُكــَر مــْن حتقــِق 
اليــوِم املذكــوِر ال حمالــَة فمــن شــاَء أن يتخــَذ مرجًعــا إىل ثــواِب ربِـّـه الــذي ذُِكــَر شــأنُه 
العظيــُم فْعــَل ذلــَك ابإلميــاِن والطاعــِة« )2(. وفيــه وعــد ووعيــد وحتريــض وختويــف 

الكفــار مــن عقــاب هللا تعــاىل)3(. 

ابــن أيب طالــب، مكــي، اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة، حتقيــق: جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة   )1(
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة الشــارقة، إبشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، 
جمموعــة حبــوث الكتــاب والســنة، كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جامعــة الشــارقة، ط 

 .)8014/12( هـــ   1429 ،1
انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي )94/9(.   )2(

انظر: ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )429/5(.   )3(
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اخلامتة
بعــد أن مــّن هللا علــّي ابالنتهــاء مــن هــذا البحــث، فإنــي أســتخلص منــه بعــض 

اآلتيــة:  النتائــج 
النحــو  التحليلــي، فعلمــا  بــني اإلعــراب والبالغــة والتفســري  1-هنــاك عالقــة وطيــدة 
والبالغــة مــن العلــوم املهمــة الــي ال بــد للمفســر أن يتســلح هبــا، وهــذا ظاهــر يف كثــري 

مــن كتــب التفســري. 
شــبه  وتعريــف  التقــدمي،  وتعريــف  التحليلــي،  التفســري  تعريــف  البحــث  يف  2-ظهــر 

أقســامها.  وبيــان  اجلملــة، 
3- تبــني للباحــث أن حتديــد شــبه اجلملــة املتقدمــة يف اآليــة، وحتليلهــا لــه عظيــم األثــر 

يف فهــم اآليــة القرآنيــة وتدبرهــا. 
4-جــاءت شــبه اجلملــة املتقدمــة يف اثــي عشــر موضًعــا متمثلــة يف اثنــي عشــرة مســألة 

يف ســورة النبــأ. 
5- جــاءت شــبه اجلملــة املتقدمــة )اجلــار واجملــرور( يف أحــد عشــر موضًعــا متمثلــة يف 

إحــدى عشــرة مســألة يف ســورة النبــأ. 
6- جــاءت شــبه اجلملــة املتقدمــة )الظــرف املــكان واملضــاف إليــه( يف موضــع واحــد 

متمثــل يف مســألة واحــدة يف ســورة النبــأ. 
7-جاء حرف اجلر )عن( مرة واحدة، وجاء جمروره اسم استفهام مبنًيا على السكون. 

8- جــاء حــرف اجلــر )يف( ثــالث مــرات، وجــاء جمــرور أحدمهــا ضمــريًا متصــاًل مبنيًــا 
ــا علــى الفتــح.  علــى الكســر، وجــاء الثــاين والثالــث ضمــريًا متصــاًل مبنًي

9- جــاء حــرف اجلــر )مــن( مرتــني، وجــاء جمــرور أحدمهــا امسًــا ظاهــرًا جمــرورًا، وعالمــة 
جــره الكســرة، واآلخــر جــاء ضمــريًا متصــاًل مبنًيــا علــى الضــم. 

10- جاء حرف اجلر )الباء( مرة واحدة، وجاء جمروره ضمريًا متصاًل مبنًيا على الكسر. 
11- جــاء حــرف اجلــر )الــالم( ثــالث مــرات، جــاء جمــرور األول والثــاين امًســا ظاهــرًا 
جمــرورًا؛ وعالمــة جــره اليــاء؛ ألنــه مجــع مذكــر ســامل، والثالــث جــاء جمــروره ضمــريًا متصــاًل 

مبنًيــا علــى الضــم. 
12-جــاء حــرف اجلــر )إىل( مــرة واحــدة، وجــاء جمــروره امسًــا ظاهــرًا جمــرورًا، وعالمــة 

جــره الكســرة. 
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13-قــدم اجلــار واجملــرور علــى الفعــل املضــارع )يتســاءلون( مــرة واحــدة؛ إلفــادة احلصــر 
والقصــر واالختصــاص ابلــذّم. 

املبتــدأ؛ لالهتمــام  متعلقهمــا )خمتلفــون( وهــو خــرب  علــى  اجلــار واجملــرور  قــدم   -14
)النبــأ(.  ابجملــرور  والعنايــة 

15- قــدم الظــرف واملضــاف إليــه علــى املفعــول بــه )ســبًعا(؛ لالعتنــاء ابملقــدم وهــو 
النــاس، والتشــويق إىل املؤخــر وهــو ســبع مســوات. 

16- قدم اجلار واجملرور على املفعول به )ماء(؛ إلفادة احلصر والقصر واالختصاص. 
17- قدم اجلار واجملرور على املفعول به )حبًّا(؛ إلفادة العناية واالهتمام. 

18- قــدم اجلــار واجملــرور علــى متعلقهمــا )مئــااًب( وهــو بــدل مــن خــرب كان )مرصــاًدا(؛ 
إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص املذمــوم. 

19- قدم اجلار واجملرور على املفعول به )برًدا(؛ إلفادة احلصر والقصر واالختصاص. 
20- قــدم اجلــار واجملــرور علــى اســم إن )مفــازًا(؛ إلفــادة احلصــر والقصــر واالختصــاص 

احملمــود، ولالهتمــام ابملتقــني تنويًهــا هبــم. 
21- قدم اجلار واجملرور على املفعول به )لغوًا(؛ إلفادة احلصر والقصر واالختصاص ابملدح. 
والقصــر  احلصــر  إلفــادة  )خطــااًب(؛  بــه  املفعــول  علــى  واجملــرور  اجلــار  قــدم   -22

املوقــف.  هبــول  واالختصــاص 
23- قــدم اجلــار واجملــرور علــى الفاعــل )الرمحــن(؛ إلفــادة العنايــة واالهتمــام ابلــروح 

واملالئكــة. 
24- قــدم اجلــار واجملــرور علــى املفعــول بــه )مئــااًب(؛ لالهتمــام والعنايــة بــه، ومراعــاة 

للفواصــل. 
التوصيات: 

1-أوصــي املؤسســات العلميــة اإلســالمية جامعــات وكليــات ومــدارس ومجعيــات ومراكــز 
أن توّجــه بعثاهتــا العلميــة، ودراســاهتا العليــا، وأحباثهــا العلميــة حنــو األحبــاث الــي ختــدم القــرآن 

الكــرمي، وخاصــة املوضوعــات الــي هلــا عالقــة ابلنحــو والبالغــة وتفســري القــرآن الكــرمي. 
2-أوصــي طلبــة العلــم وخاصــة طلبــة العلــوم الشــرعية ابإلقبــال واإلقــدام علــى تعلــم 

اإلعــراب والبالغــة وتلقيهمــا علــى أيــدي مدرســني خمتصــني يف هــذا اجملــال. 
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ثبت املصادر واملراجع
1- أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 

بريوت. 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  ابلقــرآن،  القــرآن  إيضــاح  البيــان يف  أضــواء  الشــنقيطي،   -2

هـــ.   1415 لبنــان،  بــريوت،  والتوزيــع، 
3- البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، حتقيــق: حممــد عبــد الرمحــن املرعشــلي، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط1، 1418هـــ. 
4- جــالل الديــن القزويــي، اإليضــاح يف علــوم البالغــة، حتقيــق: حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، 

دار اجليــل، بــريوت، ط 3. 
5- الزركشــي، الربهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة عيســى البــاىب احللــي وشــركائه )مث صوَّرتــه دار املعرفــة، بــريوت، لبنــان(، ط 1، 

1376 هـــ. 
6- الصعيــدي، عبــد املتعــال، بغيــة اإليضــاح لتلخيــص املفتــاح يف علــوم البالغــة، مكتبــة 

اآلداب، ط 17، 1426هـــ. 
7- َحبـَنََّكــة، عبــد الرمحــن، البالغــة العربيــة، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــريوت، 

1416هـــ.  ط1، 
8- مناهج جامعة املدينة العاملية، البالغة 2 - املعاين، جامعة املدينة العاملية. 

9- العكــربي، التبيــان يف إعــراب القــرآن، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي، عيســى البــايب احللــي 
وشركاه. 

10- ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 م. 
11-املــربد، التعــازي واملراثــي واملواعــظ والوصــااي، تقــدمي وحتقيــق: إبراهيــم حممــد حســن اجلمــل، 

مراجعــة: حممــود ســامل، هنضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 
12- األرمــي، حممــد األمــني بــن عبــد هللا، تفســري حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم 
القــرآن، إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم حممــد علــي بــن حســني مهــدي، دار طــوق النجــاة، 

بــريوت، لبنــان، ط 1، 1421 هـــ. 
13- دروزة، حممد عزت، التفسري احلديث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1383هـ. 



حتليل شبه اجلملة املتقدمة يف القرآن الكرمي، وبيان أثرها على املعىن التفسريي76

14- ابــن كثــري، تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنشــر 
والتوزيــع، ط 2، 1420 هـــ. 

15- اخلطيب، عبد الكرمي يونس، التفسري القرآين للقرآن، دار الفكر العريب، القاهرة. 
16- الرازي، التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3، 1420هـ. 

17- أبــو منصــور، املاتريــدي، تفســري املاتريــدي )أتويــالت أهــل الســنة(، حتقيــق: د. جمــدي 
ابســلوم، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط 1، 1426 هـــ. 

18- الزحيلــي، د. وهبــة بــن مصطفــى، التفســري املنــري يف العقيــدة والشــريعة واملنهــج، دار 
الفكــر املعاصــر، دمشــق، ط2، 1418 هـــ. 

19- طنطــاوي، د. حممــد ســيد، التفســري الوســيط للقــرآن الكــرمي، دار هنضــة مصــر للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، الفجالــة، القاهــرة، ط1- 1997م، 1998م. 

20- الســعدي، عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا، تيســري الكــرمي الرمحــن يف تفســري كالم 
املنــان، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن معــال اللوحيــق، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط1، 1420 ه. 
21- الطــربي، جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة 

الرســالة، ط 1، 1420 هـــ. 
22- الغالييــى، مصطفــى بــن حممــد ســليم، جامــع الــدروس العربيــة، املكتبــة العصريــة، صيــدا، 

بريوت، ط 28، 1414 هـ. 
23- نكــري، عبــد النــي بــن عبــد الرســول األمحــد، جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون، 
عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاين فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــريوت، ط 1، 

1421 هـــ. 
الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، دار  24- القرطــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق: أمحــد 

القاهــرة، ط2، 1384هـــ.  املصريــة،  الكتــب 
الرشــيد،  الكــرمي، دار  القــرآن  إعــراب  اجلــدول يف  الرحيــم، صــايف،  بــن عبــد  25- حممــود 

هـــ.  بــريوت، ط 4، 1418  اإلميــان،  مؤسســة  دمشــق، 
26- اهلاشــي، أمحــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى، جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، 

ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف الصميلــي، املكتبــة العصريــة، بــريوت. 
الديــن  لســعد  املعــاين  الدســوقي علــى خمتصــر  بــن عرفــة، حاشــية  الدســوقي، حممــد   -27

بــريوت.  العصريــة،  املكتبــة  هنــداوي،  احلميــد  عبــد  حتقيــق:  التفتــازاين، 
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28- الســمني احللــي، الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، حتقيــق: د. أمحــد حممــد 
اخلــراط، دار القلــم، دمشــق. 

29- األلوســي، روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حتقيــق: علــي عبــد 
البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط 1، 1415 هـــ. 

30- ابــن عقيــل، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد 
احلميــد، دار الــرتاث، القاهــرة، دار مصــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشــركاه، ط 20، 

1400 هـــ. 
31- ابــن هشــام، شــرح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب، حتقيــق: عبــد الغــي الدقــر، 

الشــركة املتحــدة للتوزيــع، ســوراي. 
32- احلمــريي، نشــوان بــن ســعيد، شــس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم، حتقيــق: د 
حســني بن عبد هللا العمري، مطهر بن علي اإلرايين، د. يوســف حممد عبد هللا، دار الفكر 

املعاصــر، بــريوت، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، ط1، 1420هـــ. 
33- املراغي، أمحد بن مصطفى، علوم البالغة »البيان، املعاين، البديع« . 

34- دعكــور، د. نــدمي حســني، القواعــد التطبيقيــة يف اللغــة العربيــة، مؤسســة حبســون للنشــر 
والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، ط 2، 1998 م. 

الفكــر  إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  اللغــة واألدب، حتقيــق: حممــد  الكامــل يف  املــربد،   -35
1417هـــ.  ط3،  القاهــرة،  العــريب، 

36- أبو علي، الفارســي، احلســن بن أمحد بن عبد الغفار، كتاب الشــعر أو شــرح األبيات 
املشــكلة اإلعــراب، حتقيــق وشــرح: الدكتــور حممــود حممــد الطناحــي، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 

مصر، ط1، 1408هـ. 
37- الزخمشــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، دار 

الكتــاب العــريب، بــريوت، ط3، 1407 هـــ. 
38- الكفــوي: الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، حتقيــق: عــدانن درويــش 

وحممــد املصــري، مؤسســة الرســالة، بــريوت. 
39- اخلــازن، لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، حتقيــق: حممــد علــي شــاهني، دار الكتــب 

العلميــة، بــريوت، ط1، 1415 هـــ. 
40- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط 3، 1414 هـ. 
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41- ابــن عطيــة، احملــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف 
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 مقدمة حتقيق رشح العلل 
للدكتور مّهام سعيد يف ميزان علم االبتكار

أ. د علي إبراهيم عجني*

ملخص 

انطبــاق معايــري االبتــكار  العلــل للدكتــور مهــام ســعيد ومــدى  البحــث مقدمــة حتقيــق شــرح  تنــاول 
واإلبــداع عليهــا، وقــد قســمت البحــث إىل مبحثــني: األول: مفهــوم االبتــكار ومعايــريه ومكوانتــه، والثــاين: 
معــامل االبتــكار يف مقدمــة شــرح العلــل، وقــد توصلــت إىل أن هــذه املقدمــة تعــد عمــال ابتــكاراي يف علــم العلــل 

غــري مســبوقة كان هلــا أثــر كبــري يف فتــح آفــاق البحــث العلمــي يف علــم علــل احلديــث.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.

* أســتاذ احلديــث الشــريف، جامعــة آل البيــت األردنيــة، اتريــخ اســتالم البحــث 2020/8/29م، واتريــخ قبولــه للنشــر 
aliajeen@yahoo.com .2020/9/25م
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على الني األمني، وبعد

فإن تطور األمم يقاس مبا يقدم للموهوبني واملبتكرين من رعاية و اهتمام، فالبيئة 
املشــجعة علــى اإلبــداع تولــد االبتــكار، ومــن ذلــك دراســة وحتليــل أعمــال املبدعــني، 
وبيــان أوجــه اإلبــداع فيهــا، وأثرهــا علــى تطــور العلــم يف جماهلــا، ومنهــا العلــوم الشــرعية، 
الــي -لألســف-مل تنــل عنايــة مــن قبــل الباحثــني يف كشــف قيمتهــا يف ميــزان علــم 
االبتــكار، حــى ظــن بعــض الدارســني أن الدراســات الشــرعية ال عالقــة هلــا ابإلبــداع، 
فنــرى أن أصحــاب التخصصــات العلميــة األخــرى يكرمــون علماءهــم، ومينحوهنــم 
أومســة اإلبــداع وبــراءات االبتــكار، وأمــا علمــاء الدراســات اإلســالمية فــال عــزاء هلــم. 

مشكلة الدراسة: 
أتت هــذه الدراســة بعنــوان: مقدمــة حتقيــق شــرح العلــل للدكتــور مهّــام ســعيد 
يف ميــزان علــم االبتــكار، حماولــًة اإلجابــة عــن التســاؤل اآلت: هــل تعــد مقدمــة 
حتقيــق »شــرح العلــل البــن رجــب« الــي كتبهــا د. مهّــام ســعيد عمــاًل ابتــكاراًي؟ ومــا 

جوانــب االبتــكار فيهــا؟ 
أهــداف الدراســة: هتــدف الدراســة إىل بيــان جوانــب االبتــكار يف مقدمــة 

حتقيــق شــرح العلــل. 
منهج الدراسة: اتبع الباحث املنهج االستقرائي لتتبع مواضع االبتكار يف املقدمة، 

كما قام الباحث ابستنباط هذه املواضع بتطبيق مفاهيم علم االبتكار ومعايريه. 
قيمــة  لبيــان  ســابقة  دراســة  علــى  الباحــث  يقــف  مل  الســابقة:  الدراســات 
احلنبلــي.  رجــب  البــن  الرتمــذي«  علــل  »شــرح  حتقيــق  مقدمــة  يف  االبتــكار 

خمطط الدراسة: مت تقسيم الدراسة إىل مبحثني، على النحو اآلت: 
املبحث األول: االبتكار مفهومه، ومعايريه، ومكوانته. 

املبحث الثاين: معامل االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل. 
ويلهمنــا حــب  أعمالنــا،  يتقبــل  أن  الكــرمي  العــرش  العظيــم، رب  أســأل هللا 

وتكرميهــم.  العلمــاء 
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املبحث األول: االبتكار مفهومه، ومعايريه، ومكوانته. 
املطلب األول: مفهوم االبتكار: 

أوَّاًل: االبتكار لغة: 
قــال ابــن فــارس: »البــاء والــكاف والــراء أصــٌل واحــٌد يرجــع إليــه فرعــان مهــا 
منــه. فــاألّول أّوُل الشــيء وبَــْدُؤه. والثــاين مشــتقٌّ منــه، فــاألول الُبكــرة وهــي الغَــداة، 

ِضــيُّ يف ذلــك الوقــت. 
ُ
واجلمــع الُبَكــر. والتبكــري والُبكــور واالبتــكار امل

ويقــال أرٌض ِمْبــَكاٌر، إذا كانــت تْنبِــُت يف أّول نبــات األرض، فهــذا األصــُل 
األّول، ومــا بعــده مشــتقٌّ منــه. فمنــه الَبْكــر مــن اإلبــل، والِبْكــُر مــن كلِّ أَمــٍر أَولُــه. 

والِبْكــُر: الَكــْرم الــذي مَحَــَل أّول مــرّة«)1(. 
ــْيء  وابتكــر كلمــة حمدثــة، وفيهــا معــى بــذل اجلهــد، أي تكّلــف البكــور، َوالشَّ
ابْتِــكارًا، فهــو ُمبتِكــر، واملفعــول  ِإلَْيــِه. )2( وابتكــَر يبتكــر،  ابتدعــه غــري َمْســُبوق 
مبتَكــر، وابتكــر اجلهــاَز: اخرتعــه، ابتدعــه واســتنبطه غــري مســبوق إليــه، وابتكــر 
ُمبتِكــر: خــاّلق مبــدع، جمــدِّد ذو موهبــة ونبــوغ، وفــّن  طريقــة جديــدة، وعقــٌل 

ُمبتَكــر: جديــد، غــري مألــوف)3(. 
اثنًيا: االبتكار اصطالًحا: 

العلميــة  واهتماماهتــم  الباحثــني  مناحــي  حســب  خمتلفــة  تعاريــف  لالبتــكار 
إنتــاج  أو  الشــخصية  مســات  علــى  بنــاًء  تعريفــه  فيمكــن  الفكريــة،  ومدارســهم 

املبتكــرة)4(.  أو البيئــة  االبتكاريــة،  الشــخص، أو العمليــة 
ابــن فــارس: أمحــد بــن حســني بــن زكــراي، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، حتقيــق عبــد الســالم   )1(
= 2002م. )311-310-309/1(.  هـــ  العــرب، 1423  الكتــاب  احتــاد  طبعــــة  هــارون، 
انظــر: مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة،   )2(

الثانيــة، 1392ه-1972م، )67/1(.  الطبعــة 
انظــر: خمتــار، أمحــد خمتــار، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، عــامل الكتــب، القاهــرة، الطبعــة:   )3(

 .)234/1( م،   2008  - هـــ   1429 األوىل، 
وتنميتــه،  تعريفــه  االبتــكار  قطــر،  الدريــي، جامعــة  العزيــز  عبــد  حســني  الدريــي،  انظــر:   )4(
https: //qspace. qu. edu. qa/bitstream/ رابــط  علــى  النــت،  علــى  منشــور  مقــال 

وقــت   ،handle/10576/9287/018201-0006-fulltext. pdf?sequence=4&isAllowed=y

 .161 ص  مســاء،  اخلامســة  الســاعة   ،2020/  8  /  29 الدخــول 
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وتشــري بعــض املراجــع إىل أن بعــض الباحثــني يــرون فروقًــا بــني اإلبــداع واالبتــكار، 
ويــرون أن اإلبــداع يتنــاول اجلانــب النظــري واألديب، بينمــا االبتــكار يتنــاول اجلانــب 
التطبيقــي والعلمــي، مبعــى آخــٍر أي فكــرة أصيلــة جديــدة فهــي فكــرة مبدعــة، ولكــن 
إذا حتولت هذه الفكرة إىل واقع حقيقي ملموس فإهنا تتحول إىل ابتكار)1(، وعليه 
ميكــن القــول: إن كل ابتــكار إبــداع، وليــس كل إبــداع ابتــكار، ويعقــب د. العبيــدي 
علــى ذلــك بقولــه: »إن التفريــق املشــار إليــه ال يتجــاوز األطروحــات النظريــة، حيــث 
توجــد قرائــن يــدل جمموعهــا علــى أن املفهومــني - اإلبــداع و االبتــكار- يصــريان 
بــني اإلبــداع  التمييــز  عمليًــا إىل شــيء واحــد«)2(، ويــرى د. جنــم عبــود أن هــذا 
واالبتــكار كمراحــل متعاقبــة كان مقبــواًل يف املاضــي عندمــا كان التوصــل إىل الفكــرة 
اجلديــدة أو املفهــوم اجلديــد يظــل لعقــود طويلــة يف حالــة الركــون قبــل أن يتحــول إىل 
منتــج جديــد أو عمليــة جديــدة، وأن هــذا التمييــز مل يعــد عملًيــا)3(، وهــذا مــا يســري 

عليــه الباحــث يف دراســته يف أن اإلبــداع واالبتــكار مرتادفــان. 
وإىل هــذا يشــري تعريــف )بــريز Purs( )1960(: »اإلبــداع: جتســيد لقــدرة 
فيــه مســات  تتوافــر  إجنــاز  تقليديــة يف حتقيــق  غــري  اســتخدام طرائــق  الفــرد علــى 

اإلبــداع.  مفهــوم  االبتــكار يف  فأدخــل  واالبتــكار«)4(،  األصالــة 
وعليــه يظهــر الرتابــط بــني املعــى اللغــوي واملعــى االصطالحــي لالبتــكار، فــإن 
أصــل االبتــكار هــو أن يكــون أول الشــيء، والذهــاب يف أول الوقــت، وكذلــك 
املبتكــر أيت أبمــر هــو األول وميضــي فيــه فهــو مبتكــر لــه، ويبــذل جهــد االبتــكار 
فيــه، وأيت بشــيء غــري مســبوق، وهــو مــا يوصــف ابألصالــة، أي أنــه غــري مقلــد 

لغــريه، فهــو مــن ســبق اآلخريــن يف ابتــكاره. 
ويــرى )ولــس Wallace( )1985(: أن »اإلبــداع: عمــل هــادف يقــود إىل 

نواتــج أصيلــة وغــري معروفــة«)5(. 
انظــر: العبيــدي وآخــرون، حممدجاســم العبيــدي، اإلبــداع و التفكرياالبتــكاري، ديبونــو للنشــر،   )1(

عّمــان، الطبعــة األوىل، 2010م، نقــاًل عــن احلّمــادي، ص 137.                       
املصدر السابق.   )2(

انظر: جنم، جنم عبود جنم، إدارة االبتكار، دار وائل للنشر، عّمان، الطبعة األوىل 2003م، ص 18.   )3(
انظر: صبحي، تيسري صبحي، املوهبة واإلبداع، دار التنوير العلمي، 1992م، ص26.   )4(

اجلامعــي  الكتــاب  دار  العــني:  واإلبــداع،  والتفــوق  املوهبــة  جــروان،  فتحــي  جــروان،  انظــر:   )5(
ص89.  1999م،  1419هـــ/ 
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بقولــه:  اإلبداعــي  التفكــري  فيصــف  )1993م(   )Torrance )تورنــس  وأمــا 
»عملية حتسس للمشكالت، وإدراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم االنسجام 
والنقــص يف املعلومــات، والبحــث عــن احللــول الــي ميكــن التنبــؤ هبــا، وإعــادة صــوغ 
الفرضيــات يف ضــوء اختبارهــا؛ هبــدف توليــد حلــول جديــدة مــن خــالل توظيــف 

املعطيــات املتوافــرة، ومــن مث نشــر النتائــج وعرضهــا علــى اآلخريــن«)1(. 
خدمــات  إىل  القدميــة  املعرفــة  »حتويــل  بقولــه:  االبتــكار  عــّرف  مــن  وهنــاك 
جديــدة وخمتلفــة، مــن شــأهنا النهــوض مبســتوى الفــرد واجملتمــع إىل مســتوى متقــدم 

و رفيــع«)2(. 
املطلب الثاين: معايري اإلنتاج اإلبداعي: 

1- احلداثة أو اجِلدة )Novelty(: فاملنتج اإلبداعي شيء خيتلف عن املألوف. 
2- الفاعليــة )Effectiveness(: فاملنتــج اإلبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، 
حيقــق هدفًــا علــى أرض الواقــع، قــد يكــون هــذا اهلــدف مجاليًــا، أو فنيًــا، أو ذوقيًــا، 

أو روحيًــا، وقــد يكــون مــاداًي)3(. 
ويبــني كروبلــي هــذه الصفــات بقولــه: تشــري »اجلــدة« إىل شــيء غــري معــروف 
يف الســابق يف حميــط حمــدد، وتعــي »الفاعليــة« أن تســاعد اجلــدة علــى التعامــل 

مــع مشــكلة معينــة)4(. 
3- الرضــا االجتماعــي)5(: فاملعيــار الرئيــس لتقــومي اإلبــداع هــو أن يكــون النتــاج فيــه 

جديًدا وأصياًل، وذا قيمة للمجتمع يف الوقت ذاته)6(. 
انظر: نوفل، حممد بكر، اإلبداع اجلاد، عّمان: دار ديبونو للطباعة والنشر، 2009، ص31.   )1(

نقلــه الضبــع: أمحــد الضبــع، صناعــة األفــكار املبتكــرة، دار األجيــال للنشــر، القاهــرة، الطبعــة   )2(
ص10.  1430ه-2009م،  األوىل 

انظــر: كروبلــي: آرثــر كروبلــي، اإلبــداع يف الرتبيــة والتعليــم، ترمجــة إبراهيــم احلارثــي، وحممــد   )3(
 .11 ص  1422ه-2002م،  األوىل  الطبعــة  الــرايض،  الشــقري،  مكتبــة  مقبــل، 

املصدر السابق، ص 132.   )4(
انظــر: الســرور: انداي، مقدمــة يف اإلبــداع، دار ديبونــو للنشــر والتوزيــع، عمــّان، الطبعــة الثانيــة،   )5(

2005م، ص 133. 
انظر: شــاهني: عوين، وزايد: حنان، اإلبداع، دار الشــروق، عّمان، الطبعة األوىل، 2009م،   )6(

ص 80. 
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4- اســتمرارية األثــر: فكلمــا اســتمرت اآلاثر املرتتبــة علــى الناتــج كان ذلــك دليــاًل 
علــى أمهيتــه وقيمتــه ابلنســبة جملالــه، وبقــدر مــا ميثــل الناتــج إضافــة أساســية بقــدر 

مــا تســتمر آاثره)1(. 
املطلب الثالث: مكوانت التفكري اإلبداعي: 

عــّرف )جيلفــورد( )Guilford, 1986( التفكــري اإلبداعــي علــى أنــه: جمموعــة مــن 
املهــارات تتضمــن مهــارة الطالقــة، ومهــارة املرونــة، ومهــارة األصالــة، ومهــارة احلساســية 
جتــاه املشــكالت، ومــن مث العمــل علــى إعــادة صــوغ املشــكلة وشــرحها ابلتفصيــل)2(. 

1- الطالقة Fluency أو اخلصوبة أو السيولة: 
ويقصــد هبــا القــدرة علــى إنتــاج أكــرب عــدد مــن األفــكار املناســبة أو املالئمــة، 
فالشــخص املبــدع شــخص متفــوق مــن حيــث كميــة األفــكار الــي يقرتحهــا عــن 
موضــوع معــني يف وحــدة زمنيــة اثبتــة ابملقارنــة بغــريه، أي أنــه علــى درجــة مرتفعــة 

مــن القــدرة علــى ســيولة األفــكار وســهولة توليدهــا)3(. 
 :)Flexibility( 2- املرونة

وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع وخمتلــف مــن األفــكار - أو االســتجاابت 
والتحول من نوع معني من الفكر إىل نوع آخر- أي إمكانية تغيري إسرتاتيجياته 

يف النظر للمتغري الواحد. 
والســمة الفريــدة الــي متيــز املرونــة هــي قــدرة صاحبهــا علــى الفــكاك مــن أســر 
القصــور الــذات الفكــري، فنحــن نعلــم أننــا نفكــر دائًمــا يف أمنــاط معينــة، وهــذه 
األمنــاط تفــرض علينــا دائــرة مغلقــة تــدور فيهــا أفــكاران وال نســتطيع الفــكاك منهــا، 
أمــا صاحــب التفكــري املــرن فإنــه ينتقــل بــني الفئــات وبــني هــذه األمنــاط الفكريــة، 

وال يقــع أبــًدا يف ذلــك احلصــار الفكــري)4(. 
انظــر: الكنــاين: ممــدوح، ســيكولوجية اإلبــداع وأســاليب تنميتــه، دار املســرية، عّمــان، الطبعــة   )1(

 .122 1426ه-2005م، ص  األوىل، 
نوفــل: حممــد بكــر، اإلبــداع اجلــاد مفاهيــم وتطبيقــات، ديبونــو للطباعــة والنشــر، عّمــان، الطبعــة   )2(

األوىل، 2009م. ص32. 
انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 82، مصدر سابق.   )3(

انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 86-87. مصدر سابق.   )4(
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 :)Originality( 3- األصالة
يقصــد هبــا تلــك القــدرة الــي تبــدو يف ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر ابلفعــل إنتاًجــا 
جديــًدا، فاألصالــة تعــي اجلــدة أو النــدرة، وهنــاك شــرط آخــر ال بــد مــن توافــره 
إىل جانــب اجلــدة؛ كــي يعــدَّ اإلنتــاج أصيــاًل، وهــو أن يكــون مناســًبا للهــدف أو 
الوظيفــة الــي ســيؤديها العمــل املبتكــر، واألصالــة مرادفــة لإلبــداع نفســه، وتعــرف 

أبهنــا القــدرة علــى إبــداء أفــكار جديــدة وفريــدة وخالقــة أو توليدهــا)1(. 
 :)Sensitivity to Problems( 4- احلساسية للمشكالت

ويقصــد هبــا الوعــي بوجــود مشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضعــف يف البيئــة 
أو املوقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض األفــراد أســرع مــن غريهــم يف مالحظــة املشــكلة 
والتحقــق مــن وجودهــا يف املوقــف، وال شــك أن اكتشــاف املشــكلة ميثــل خطــوة 
أوىل يف عمليــة البحــث عــن حــل هلــا، ومــن مث إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال 

حتســينات أو تعديــالت علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة)2(. 
 :)Elaboration( 5- اإلثراء والتفاصيل

هي قدرة الفرد على اإلضافة إىل الفكرة األصيلة؛ جلعلها أكثر مالءمة ملواجهة 
املشكلة، وإقناع من حوله، وهي القدرة على وضع تفاصيل اخلطط أو األفكار)3(. 
ومما يؤكد هذه النتيجة وصول جمموعة من األفراد إىل أفكار إبداعية عالية املستوى، 
بيــد أهنــم مل حيــددوا تفاصيــل هــذه األفــكار إال عندمــا جيــيء شــخص آخــر ليكمــل مــا 

قد انتهى به الشخص األول من خالل التفكري فيما توصل إليه)4(. 
وتســهم عمليــة اإلفاضــة أو التفاصيــل يف عمليــة إكمــال املوقــف أو املوضــوع 
قيــد البحــث أو احلــل، حبيــث يصبــح أكثــر تفصيــاًل، وابلتــال كل خطــوة تســهم 

يف بنــاء اخلطــوة التاليــة)5(. 
انظر: نوفل: اإلبداع اجلاد، ص54. مصدر سابق.   )1(

انظر: جروان: املوهبة والتفوق واإلبداع، ص99. مصدر سابق.   )2(
انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 96. مصدر سابق.   )3(

انظر: نوفل: اإلبداع اجلاد، ص 56. مصدر سابق.   )4(
املصــدر الســابق، ولالســتزادة حــول هــذا املوضــوع ينظــر: عجــني، علــي، اإلبــداع رؤيــة إســالمية،   )5(

ديبونــو للنشــر عّمــان، الطبعــة الثانيــة، 2015م. 
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املبحث الثاين: معامل االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل. 
قبــل احلديــث عــن معــامل االبتــكار يف مقدمــة د. مهّــام، أود أن أبــني أن صفــة 
االبتــكار واإلبــداع عنــد علمــاء احلديــث ليســت صفــة طارئــة وحمدثــة، فــإن العلمــاء 
املتقدمــني اتصفــوا بذلــك، وعلــى رأســهم اإلمــام البخاري-رمحــه هللا- يف أتليفــه 
احلديــث  يف  أول كتــاب صحيــح  إخــراج  يف  أبــدع  حيــث  الصحيــح،  للجامــع 
النبــوي، ومــا زال أثــره العلمــي إىل يومنــا هــذا)1(، فمــا قــام بــه د. مّهــام اســتكمال 

ملســرية االبتــكار عنــد احملدثــني. 
املطلب األول: الروح االبتكارية عند مؤلف املقدمة. 

يتحدث علماء اإلبداع عن ما يســمى بشــرارة اإلبداع أو ومضة اإلبداع، وهي 
مرحلــة اإلشــراق الــي يتفتــق فيهــا التفكــري فجــأة عــن حــل أو بــوادر حــل للمشــكلة، 
إهنــا حلظــة حــل اللغــز احملــري والشــعور ابلرضــا بعــد معــاانة قــد تطــول أو تقصــر)2(، 
وحيدثنــا د. مهّــام عــن والدة فكــرة كتابــة املقدمــة، وكيــف كانــت تــراوده وهــو يف 
مرحلــة املاجســتري قائــاًل: »أمــا والدة هــذه الفكــرة موضوًعــا للدراســة فقــد كانــت 
نواهتــا األوىل حبثًــا يف أوىل ســي الدراســات العليــا، ويومهــا كتبــت حبثًــا صغــريا يف 
العلــل أوقفــي علــى قيمــة هــذا املوضــوع ومكانتــه بــني علــوم احلديــث، وكان مــن بــني 
مراجعــي كتــاب خمطــوط البــن رجــب احلنبلــي، لقــد وجــدت يف هــذا الكتــاب كالًمــا 
جديــًدا يف املوضــوع فتــح أمامــي اباًب مغلًقــا وجلــت منــه إىل ميــدان رحــب فســيح، 
فزادين البحث رغبة يف البحث واالســتقصاء ومجع خمطوطات هذا العلم، ومل تثني 
العقبات و الصعوابت من أن أاتبع هذا األمر حى جتمعت عندي حصيلة جيدة 
أعانتــي علــى تكويــن صــورة أوليــة لفهــم هــذا العلــم، وملــا حصلــت علــى املاجســتري 
مل أتــردد يف اختيــار موضــوع للدكتــوراه مــن خــالل هــذه احلصيلــة فجعلــت »كتــاب 

شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب« موضوًعــا للرســالة حتقيًقــا و دراســة«)3(. 
انظــر: املصــدر الســابق، يف الفصــل الثالــث: عــن اإلمــام البخــاري وجامعــه الصحيــح: قــراءة مــن   )1(

منظــور علــم اإلبــداع. ص77. 
انظــر: ســرور، انداي، مقدمــة يف اإلبــداع ص 104، وجــروان، املوهبــة والتفــوق واإلبــداع. ص   )2(

109. مصــدر ســابق. 
ســعيد، مّهــام عبــد الرحيــم، شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، مكتبــة املنــار، األردن، الطبعــة   )3(

 .7  /1 1407ه-1987م.  األوىل 
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وعند حتليل هذا النص جند ما أيت: 
1-اختيــار الطالــب مهّــام ســعيد - وهــو يف هــذا العمــر- للكتابــة يف موضــوع العلــل 
دون ســواه مــن علــوم احلديــث الشــريف يــدل علــى روح املغامــرة عنــد هــذا الطالــب، 

والســيما أن علــم العلــل كمــا هــو معلــوم مــن أصعــب مباحــث علــوم احلديــث. 
2-علــى الرغــم مــن الصعــوابت الــي واجهتــه مــن مجــٍع ملخطوطــات أمهــات الكتب 
يف العلل-حيــث إن كثــريًا مــن كتــب العلــل مل تطبــع يف زمانــه- لكنــه أصــر علــى 

املضــي يف مشــروعه. 
3-أتمــل يف قولــه: لقــد وجــدت يف هــذا الكتــاب كالًمــا جديــًدا يف املوضــوع فتــح 
أمامــي اباًب مغلًقــا وجلــت منــه إىل ميــدان رحــب فســيح؛ لتكتشــف هــذه الــروح 
االبتكاريــة، وهكــذا املبتكــر يبحــث عــن اجلديــد، أمــا غــري املبتكــر فيبحــث عــن 

األمــور التقليديــة ويــراتح هلــا. 
4-بقــي هــذا املشــروع يــراوده حــى أهنــى مرحلــة املاجســتري، فالــروح االبتكاريــة 

عنــده مل هتــدأ حــى حتقيــق مرادهــا. 
5-وعليــه كان هــذا البحــث الصغــري شــرارة اإلبــداع، فمــا هــي إال ســنوات حــى 
أصبــح مشــروًعا كبــريًا أحيــا هللا تعــاىل علــى يــد صاحبــه علــم العلــل يف عصــران. 

ونلمس الروح االبتكارية عند د. مهّام يف عدة جوانب: 
1-وصفــه لكتــاب علــل الرتمــذي الصغــري أبنــه أول مصنــف يف علــوم 
احلديــث: قــال د. مهّــام: »ومــع أن هــذا الكتــاب مســبوق جبهــود متفرقــة يف علــم 
الدرايــة، كمــا أنــه مســبوق مبقدمــة صحيــح مســلم، رغــم كل هــذا فــإن كتــاب العلــل 
الصغــري جــاء أمت وأكمــل، وجــاز لنــا أن نعتــربه أول مصنــف يف علــوم احلديــث، 
وموضوعاتــه أشــل و أدق مــن موضوعــات »احملــدث الفاصــل« للرامهرمــزي«)1(، 
ويصــف الكتــاب بقولــه: »وهــذا الكتــاب الصغــري يف حجمــه، الكبــري يف أهدافــه 
ومعارفــه فلســفة كاملــة »للجامــع« أواًل، وللحديــث اثنيًــا«)2(. وهكــذا صاحــب 

الــروح االبتكاريــة يقــدر االبتــكار عنــد اآلخريــن. 
املقدمة: ) 1 / 41(.   )1(

املصدر السابق. ) 1/ 77(.   )2(
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2-ثنــاؤه علــى جتديــد ابــن رجــب لعلــم العلــل: فيقــول عــن قســم القواعــد 
الــي وضعهــا ابــن رجــب يف علــم العلــل: »ويف هــذا القســم جيــد الباحــث نفســه أمــام 
منهــج فريــد يف التصنيــف مل يشــارك فيــه ابــن رجــب أحــد مــن الســابقني، كمــا ســيجد 
الباحــث يف هــذه القواعــد متعــة مــا بعدهــا متعــة«)1(، ويقــول: »وهــي ال شــك بــدع 
يف موضوعهــا، وأســلوب جديــد يف عــرض علــوم احلديــث...، فــكان هبــذا أول مــن 
علمنــاه صنــف كتــااًب مفــرًدا فيــه قواعــد العلــل يف احلديــث، ويكــون هبــذا لفــت نظــر 
الباحثــني إىل اجتــاه جديــد يف دراســة علــوم احلديــث ينصــب علــى التقعيــد«)2(، وقــال 
يف وصــف الكتــاب: »وإمنــا ينصــب إعجابنــا علــى الكتــاب مبجموعــه ومــا فيــه مــن 
ســبق وتفصيــل وســعة اطــالع، وتقعيــد لقواعــد علــم العلــل، واملصطلــح بشــكل عــام، 
وأما اختياره يف هذه املســألة -أي مســألة ثبوت الســماع ورده على اإلمام مســلم- 
ففيما يلي حتليل ومناقشة ونقد ملا ذهب إليه«)3(، فعبارة التجديد واألولية واإلبداع 
والســبق والتفــرد تــراود د. مّهــام يف حديثــه عــن ابــن رجــب واإلعجــاب بــه، وهكــذا 
جنــد أن روح االبتــكار الــي ابتدأهــا اإلمــام الرتمــذي تســري يف نفــس ابــن رجــب 
بعــد مخســة قــرون مــن تصنيــف »العلــل الصغــري«، ومتضــي مســرية االبتــكار يف هــذا 
العلــم لتصــل للدكتــور مهّــام بعــد مــا يقــارب مــن ســبعة قــرون علــى أتليــف ابــن رجــب 
لـ »شــرح العلل«، فهل شــيفرة االبتكار هي ســر اختيار د. مهّام لتحقيق الكتاب، 

وابتــكار مقدمــة نظريــة معاصــرة يف علــم العلــل؟ 
3-الثقــة العاليــة ابلنفــس)4(: إن اختيــار د. مّهــام لكتــاب »شــرح العلــل البــن 
رجــب« ليكــون أطروحتــه للدكتــوراه جــاء -بعــد توفيــق هللا تعــاىل- نتيجــة لثقتــه 
بنفســه، وهــذه الثقــة مل أتت مــن فــراغ، فالرجــل واجــه الصعــاب يف الكتابــة يف 
موضــوع مل يطــرق مــن قبــل، ومجــع املخطوطــات، ولكــن روحــه االبتكاريــة وثقتــه 
بقولــه:  الصعبــة، ويصــف د. مهّــام عملــه  التجربــة  هــذه  بنفســه جعلتــه خيــوض 
»حبــث غــري مســبوق، اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل إىل جانــب أن 

املصدر السابق. )1 / 52(.   )1(
املصدر السابق. )1 / 54(.   )2(

املصدر السابق. )1 / 204(.   )3(
وهي إحدى صفات املبدعني، انظر: سرور، انداي، مقدمة يف اإلبداع، ص 108. مصدر سابق.   )4(
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كتــاب ابــن رجــب حيقــق مــن فضــل هللا ألول مــرة، فأكــون -إن شــاء هللا- قــد 
أكــدت و أسســت«)1(، ويصــف ترمجتــه البــن رجــب بقولــه: »واســتطعت بفضــل 
هللا أن أســجل ألول مــرة مشــيخة للرجــل وانتهجــت يف ذكــر الشــيوخ أســلواًب 
مبتكــرًا«)2(، وعنــد حديثــه عــن أســباب العلــة قــال: »إذ الــكالم عــن هــذه األســباب 
ــا، مل يقــع ل يف كتــاب مــن الكتــب الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن  منظًمــا جمتمًع
كتــاب ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم علــى العلــل كعلــم لــه 
قواعــده وأقســامه إال أنــه مل يفصــل أســباب العلــل يف مبحــث مســتقل، وإمنــا عــرض 
هلــا يف مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة احملاولــة يف هــذا الرتتيــب 
النظــري لعلــم العلــل«)3(، ومــع إعجابــه الشــديد بكتــاب ابــن رجــب إال أنــه انتقــده 

يف عــدة مواضــع مــن كتابــه. 
4-تعــدد ابتــكارات د. مهّــام: مل تتوقــف مســرية االبتــكار عنــد مقدمــة شــرح 
العلــل، فألــف د. مهّــام كتــاب »الفكــر املنهجــي عنــد احملدثــني«)4(، ووضــع الدليــل 
وأخــرج  اإلســالمي)5(،  للفكــر  العاملــي  املعهــد  إصــدار  النبويــة  للســنة  التصنيفــي 
النبويــة،  الســنة  النبويــة يف مركــز دراســات  للســنة  التصنيــف املوضوعــي  سلســلة 
ومنهــا موســوعة أحاديــث الفــن وأشــراط الســاعة، وموســوعة أحاديــث الشــمائل 

النبويــة، وغريهــا مــن املوســوعات)6(. 
املطلب الثاين: تطبيق معايري االبتكار على مقدمة شرح العلل

والرضــا  والفاعليــة،  اجلــدة،  أو  احلداثــة  وهــي:  االبتــكار  معايــري  بيــان  ســبق 
االجتماعــي، واســتمرارية األثــر، فهــل تنطبــق هــذه املعايــري علــى مقدمــة حتقيــق 

العلــل؟  شــرح 

مقدمة حتقيق شرح العلل. ) 1 / 8-7(  )1(
املصدر السابق. ) 1 / 10(.   )2(
املصدر السابق. )1 / 93(.   )3(

نشر البيان للبحوث والدراسات، الرايض، الطبعة األوىل 1433ه.   )4(
1414 ه- 1994 م.   )5(

للبحــوث  البيــان  مركــز  الســاعة،  وأشــراط  الفــن  أحاديــث  موســوعة  هتذيــب  مقدمــة  انظــر:   )6(
ص6-5.  1438ه-2017م.  األوىل،  الطبعــة  الــرايض،  والدراســات، 
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أواًل: احلداثــة واجلِــدة: وهــو اإلتيــان أبمــر جديــد غــري مســبوق، أو اخلــروج عــن 
املألــوف يف تنــاول أمــر مــا، ولتوضيــح احلداثــة يف املقدمــة نتعــرف علــى اترخيهــا، 
فأصــل هــذه املقدمــة رســالة علميــة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه يف كليــة أصــول 
الدين جبامعة األزهر، ونوقشت بتاريخ 1 صفر 1397ه املوافق 1977/1/20، 
بعنــوان: »كتــاب شــرح علــل الرتمــذي البــن رجب-حتقيًقــا و دراســة« وهــي قبــل 

حتقيــق كل مــن األســتاذ صبحــي الســامرائي، والدكتــور نــور الديــن العــرت)1(. 
فهــذه املقدمــة كتبــت قبــل مــا يقــارب مــن أربعــني عاًمــا، واحلديــث بطبيعــة 
احلــال ليــس عــن حتقيــق كتــاب شــرح العلــل البــن رجــب احلنبلــي - رمحــه هللا-، 
بــل عــن املقدمــة النظريــة الــي كتبهــا د. مهــام ســعيد، وإن كان حتقيــق هــذا الكتــاب 
بعينــه يعــد عمــاًل غــري مســبوق، والســيما يف تلــك الفــرتة الزمنيــة حيــث صعوبــة 
احلصــول علــى النســخ اخلطيــة واملراجــع العلميــة، فكثــري مــن الكتــب احلديثيــة الــي 

اعتمــد عليهــا احملقــق كانــت يف تلــك املرحلــة يف عــامل املخطوطــات. 
فمقدمــة التحقيــق تعــد أول دراســة نظريــة معاصــرة يف علــم علــل احلديــث، ومل 
يكتــب قبلهــا يف هــذا اجملــال، يقــول د. مهّــام: »وهــا أان بفضــل هللا تعــاىل أتقــدم 
غــري مســبوق،  أعلــم- حبــث  خبالصــة جهــدي وعصــارة فكــري، وهــو - وهللا 
اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل، إىل جانــب أن كتــاب ابــن رجــب حيقــق 
بفضــل هللا تعــاىل ألول مــرة، فأكــون - إن شــاء هللا- قــد أكــدت وأسســت«)2(، 
ويقول يف ثنااي حديثه عن أسباب العلة وأن دراسته هلذه األسباب غري مسبوقة: 
»إذ الــكالم عــن هــذه األســباب منظًمــا جمتمًعــا، مل يقــع ل يف كتــاب مــن الكتــب 
الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم 
علــى العلــل كعلــم لــه قواعــده وأقســامه إال أنــه مل يفصــل أســباب العلــل يف مبحــث 
مســتقل، وإمنــا عــرض هلــا يف مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة احملاولــة 
يف هــذا الرتتيــب النظــري لعلــم العلــل«)3(، وهــذا أمــر معلــوم ومتــداول بــني العلمــاء 
انظــر: ســعيد، مّهــام عبــد الرحيــم ســعيد، شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، مكتبــة املنــار،   )1(

 .)7-6  /  1( 1407ه-1987م،  األوىل  الطبعــة  األردن، 
املصدر السابق. )8-7/1(.   )2(
املصدر السابق. )1 / 93(.   )3(
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وطلبــة العلــم، واألوســاط األكادمييــة املتخصصــة يف احلديــث الشــريف وعلومــه، 
ــْد  قــال حمققــو كتــاب علــل ابــن أيب حــامت عنــد حديثهــم عــن أســباب العلــة: »ومل جنَِ
ــة مجَــَع هــذه األســباب، أو حتــدَّث عنهــا جمتمعــًة، ســوى أقــواٍل  أحــًدا مــن األئمَّ
منثــورة يف كتــب الرجــال، وبعــِض كتــِب علــوم احلديــِث، وأمثلــٍة يف كتــب العلــل؛ 
ــْبِق يف هــذا للدكتــور مهــام ســعيد يف مقدمــة  ميكــُن مجعهــا منهــا. وكان َقَصــُب السَّ
حتقيقــه لـ»شــرح علــل الرتمــذي« البــن رجــب«)1(، وهــذه شــهادة مجاعيــة صــادرة 
مــن عــدد مــن الباحثــني املختصــني، وقــال د. حــامت العــوين: »وكذلــك مقدمــة د. 
مهّــام ســعيد يف حتقيقــه لكتــاب شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، وهــي مقدمــة 

متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
فاملقدمــة يف إطارهــا العــام عمــل غــري مســبوق وغــري مألــوف، ووجــه الســبق فيــه 
أن علــم علــل احلديــث مل تكتــب فيــه مقدمــة دراســية توضيحيــة فجــاء د. مهّــام 
ســعيد فــكان الســبق مــن نصيبــه، وأمــا ســبقه يف وضــع مصطلحــات هــذا العلــم 
وتقســيماته وابتــكار معايــريه وحتليالتــه ونقــده وشــروحه، فهــذا ســيأت تفصيلــه. 

وبنــاًء عليــه فــإن إثبــات معيــار اجلِــدة واحلداثــة هلــذه املقدمــة: أن يذكــر دراســة 
ســبقت هــذه املقدمــة يف موضوعهــا، وهــذا مــا ال يوجــد، فتكــون هــذه املقدمــة 
عمــاًل غــري مســبوق وغــري مألــوف يف وقتهــا، مبعــى أن د. مهّــام هــو صاحــب أول 

نظريــة علميــة متكاملــة يف علــم علــل احلديــث. 
اثنيًــا: الفاعليــة: فاملنتــج اإلبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، حيقــق هدفًــا 
علــى أرض الواقــع، وتعــي )الفاعليــة( أن تســاعد اجلــدة علــى التعامــل مــع مشــكلة 
معينــة)3(، فمقدمــة حتقيــق شــرح العلــل مــع ِجدهتــا حققــت هدفًــا عظيًمــا بفتــح ابب 
احلميــد: ســعد بــن عبــد هللا، وجلريســي: خالــد بــن عبــد الرمحــن، مقدمــة حتقيــق العلــل البــن أيب   )1(
حــامت املؤلــف: أبــو حممــد عبــد الرمحــن ابــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظلــي، 
الــرازي ابــن أيب حــامت )املتــوىف: 327هـــ(، الناشــر مطابــع احلميضــي، الــرايض، ط1، 1427 

هـــ - 2006 م. )1 / 57(. 
العــوين: حــامت - املدخــل إىل فهــم علــم العلــل، ط2، 1431ه، ص 6، منشــور علــى النــت،   )2(
http: //www. dr- .اتريــخ الدخــول 28 / 8 / 2020 م، الســاعة 3و 40 علــى الرابــط

/alawni. com/files/books/pdf
املصدر السابق، ص 132.   )3(
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الدراســات يف علــم العلــل، وتعاملــت مــع مشــكلة علميــة عميقــة، فحواهــا أن هــذا 
العلــم بعــد التجديــد الــذي قــام بــه احلافــظ ابــن رجــب مــن خــالل شــرحه لعلــل اإلمــام 
الرتمــذي، توقــف عنــده، ومل يتطــور مــن بعــده، مبعــى أنــه توقــف ملــدة مــا يقــارب 
ســبعة قــرون مــن هنايــة القــرن الثامــن)1( إىل بدايــة القــرن اخلامــس عشــر اهلجــري، فجــاء 
د. مهّــام ســعيد فخــاض غمــار علــم العلــل، وفتــح أبوابــه املغلقــة، ووضــع تقســيماته 
 Innovated( املبتكرة ومصطلحاته املبدعة، وهو ما يعرف مبســتوى اإلبداع اجملدد
معروفــة)2(.  منــاذج  أو  معــان  مــن  جديــدة  أفــكار  توليــد  يف  ويبــدو   )Creativity

فالدكتــور مهّــام عمــد إىل شــرح علــل الرتمــذي للحافــظ ابــن رجــب كنمــوذج ســابق يف 
علــم العلــل، فولــد لنــا أفــكارًا جديــدة، ومصطلحــات غــري مســبوقة، بــل وضــع نظريــة 
متكاملــة يف علــم العلــل مبنيــة علــى شــرح ابــن رجــب، وأضــرب مثــااًل علــى فاعليــة 
املقدمــة اببتــكار د. مهّــام ملصطلــح: املــدارس احلديثيــة، حيــث جعــل معرفــة املــدارس 
احلديثيــة)3(، أول وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن العلــة، وكيــف فتــح آفــاق البحــث 
فيه ملن بعده، وهو الذي أشار على زميليه يف الدراسة د. أمني القضاة، فكتب يف 
مدرسة احلديث يف البصرة سنة )1980()4(، ود. شرف القضاة فكتب يف مدرسة 
احلديــث يف الكوفــة، مث توالــت الدراســات يف هــذا املصطلــح املبتكــر)5(، »وقــد أشــار 
د. مهّام بن سعيد إىل أمهية معرفة املدارس احلديثية، وأهنا من وسائل الكشف عن 
العلــة، وتعــد معرفــة خصائــص أي مدرســة مــن أول الوســائل الــي ذكرهــا يف كشــف 
العلــة، وقــد كان لــه قصــب الســبق يف إظهــار أمهيــة هــذه املــدارس يف عصــران«)6(، 
بــل وأصبــح هــذا العنــوان: »املــدارس احلديثيــة« أحــد مســاقات ختصــص احلديــث يف 

بعــض اجلامعــات يف الدراســات العليــا)7(. 
تويف احلافظ ابن رجب سنة 795ه.   )1(

انظر: العبيدي، حممد جاسم، اإلبداع و التفكري اإلبتكاري. ص 54.   )2(
انظر: مقدمة حتقيق شرح العلل. )1 /128(.   )3(

طبعت يف بريوت، دار ابن حزم، 1419ه، 1998م.   )4(
وانظــر حبــث: زهــري، حممــد، املــدارس احلديثيــة الداللــة واملضمــون، جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم   )5(

االقتصاديــة والقانونيــة، اجمللــد 24، العــدد الثــاين 2008، ص639. 
1437ه،  األردن،  إربــد،  الرافديــن،  مكتبــة  الــري،  يف  احلديــث  مدرســة  اثمــر،  حتاملــة،   )6(

 .11 ص  2016م. 
انظر: زهري، املدارس احلديثية، ص 639.   )7(
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اثلثًا: الرضا االجتماعي: فاملعيار الرئيسي لتقومي اإلبداع هو أن يكون النتاج فيه 
جديــًدا وأصيــاًل، وذا قيمــة للمجتمــع يف الوقــت ذاتــه، واجملتمــع هنــا هــم علمــاء احلديــث 
عموًمــا واملهتمــون بعلــم العلــل خاصــة، يقــول األســتاذ مصطفــى ابحــو- مــن علمــاء 
املغــرب - يف ثنــااي اســتعراضه مــا كتبــه املعاصــرون يف علــم العلــل عــن املقدمــة: »وهــو 
أحســن دراســة صدرت يف الباب« وذكر أنه تعقب الشــيخ يف بعض املســائل)1(، وقال 
د العوين: »وكذلك مقدمة د. مهّام سعيد يف حتقيقه لكتاب شرح علل الرتمذي البن 

رجــب، وهــي مقدمــة متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
ويقــول أحــد الباحثــني مــن اململكــة العربيــة الســعودية: »اســتفدت يف هــذا 
املوضوع-أســباب العلــة- ممــا كتبــه الدكتــور مهّــام ســعيد يف مقدمــة شــرح علــل 
شــهادة  فتلــك  املوضــوع«)3(.  هــذا  مــن كتــب يف  أحســن  حبــق  فهــو  الرتمــذي، 

مشــرقية.  وأخــرى  مغربيــة، 
رابًعــا: اســتمرارية األثــر: فكلمــا اســتمرت اآلاثر املرتتبــة علــى الناتــج كان ذلــك 
دلياًل على أمهيته وقيمته ابلنســبة جملاله، وبقدر ما ميثل الناتج إضافة أساســية بقدر 
ما تستمر آاثره، ومقدمة حتقيق شرح العلل تعد املقرر األول يف كثري من اجلامعات 
يف مســاق علــل احلديــث، بــل إن مصطلحــات املقدمــة انبثقــت منهــا رســائل علميــة 
متعددة، فعلى ســبيل املثال وضع د. مهّام مبحثًا كاماًل بعنوان: األشــباه يف العلل، 
وهــو مصطلــح مبتكــر مل يســبق إليــه، فقــدم الباحــث رامــز أبــو الســعود رســالته يف 
املاجســتري بعنــوان: »األشــباه يف العلــل- دراســة نظريــة تطبيقيــة«)4(، واعرتافًــا منــه 
بفضــل ابتــكار د. مهــاّم هلــذا املصطلــح عنــون املطلــب الثــاين بـــ: جهــود الشــيخ مهّــام 
ســعيد يف األشــباه، فذكر إطالق هذا االســم من قبل د. مهّام اعتماًدا على إحدى 

قواعــد ابــن رجــب، مث انقــش د. مهّــام يف بعــض املســائل. 

ابحــو، مصطفــى، العلــة وأجناســها عنــد احملدثــني. دار الضيــاء طنطــا، الطبعــة األوىل، 1406   )1(
ه، 1996م. ص 271. 

العوين: حامت، املدخل إىل فهم علم العلل، الطبعة الثانية 1431ه، ص7.   )2(
ســلطان فهــد الطبيشــي أســتاذ احلديــث املشــارك بقســم الثقافــة اإلســالمية كليــة الرتبيــة، جامعــة   )3(
 https: //fac. ksu. edu. :امللــك ســعود. لــه كتــاب مقدمــة يف علــم العلــل، منشــور علــى الرابــط

sa/sites/default/files، وقــت الدخــول: 28 /8 /2020 الســاعة 3 وربــع. 
نوقشت يف اجلامعة األردنية، عام 1421 ه-2000م، إبشراف د. محزة املليباري.   )4(
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عنــوان:  حتــت  الدكتــوراه  رســالة  البشابشــة  أمحــد  الباحــث  وكذلــك كتــب 
»الرتاجــم املعلّــة«)1(، وبــني أســبقية د. مّهــام يف وضــع هــذا املصطلــح، فعنــون أحــد 
مباحــث رســالته بـــ: نشــأة مصطلــح الرتاجــم املعلــة، وقــال: »يعــد د. مهّــام ســعيد 

أول مــن أطلــق هــذه التســمية علــى هــذا الفــن حبســب مــا وقفــت عليــه«)2(. 
والــذي أراه أن أثــر املقدمــة اخلفــي يف نشــر علــم العلــل رمبــا كان أكــرب مــن أثرهــا 
املذكــور يف الكتــب والرســائل، وذلــك أن تقســيمات د. مهّــام ومصطلحاتــه شــاعت 
يف الوســط العلمــي جيــاًل بعــد جيــل، ومــع كثــرت تداوهلــا أصبحــت مــن املســلمات، 
وهــذه املقدمــة زاد عمرهــا عــن أربعــني ســنة، فتناقلتهــا األجيــال، ومــع كثــرة التــداول 
مل يســأل النــاس عــن نشــأة هــذه املصطلحــات والتقســيمات، ومــن أيــن جــاءت، 
متاًمــا عندمــا حتــدث الشــافعي - رمحــه هللا - يف الرســالة عــن العــام واخلــاص، واملقيــد 
واملطلــق، وغريهــا مــن املصطلحــات األصوليــة وتداولتهــا األجيــال، فــال يقــال ملــن قال 
هــذا عــام وهــذا خــاص مــن أيــن لــك هــذا املصطلــح، وهكــذا يف ســائر الفنــون، مــع 

إقــرار اجلميــع اببتــكار اإلمــام الشــافعي - رمحــه هللا - لعلــم األصــول. 
فمثــاًل يكتــب النــاس يف العلــل عــن: ميــدان علــم العلــل، وهــذا عنــوان مــن وضــع 
د. مهّــام)3(، وقّســم مناهــج التأليــف يف علــم العلــل قائــالً: 1- علــى طريقــة املســائل 
املتفرقــة. 2- طريقــة املســانيد املعللــة. 3- طريقــة األبــواب املعللــة. 4- طريقــة مجــع 
احلديــث املعلــل لشــيخ واحــد. 5- طريقــة الرتاجــم املعللــة. 6- مــا كتبــه علمــاء 
التقســيمات،  النــاس هــذه  فيتناقــل  املصطلــح يف كتــب علــوم احلديــث، وهكــذا 
وأصلها للدكتور مهّام)4(. ومما ســاعد يف انتشــار هذه املصطلحات والتقســيمات أن 
تالميذ د. مهّام سعيد ممن درسوا املقدمة عليه وال سيما يف اجلامعة األردنية، تفرقوا 
يف العــامل اإلســالمي للتدريــس يف جامعــات دول اخلليــج العــريب وفلســطني وغريهــا؛ 
فنقلــوا هــذه االبتــكارات، كمــا وفــد عــدد مــن الطلبــة العــرب واملســلمني علــى اجلامعــة 
األردنية فتأثروا هبذه االبتكارات؛ فكثر تداوهلا، والتأليف على أساسها وتدريسها. 
نوقشــت يف جامعــة الريمــوك، ســنة 2012م، وطبعــت يف مركــز إحســان، املدينــة املنــورة، الطبعــة   )1(

األوىل 1438ه، 2017م. 
البشابشة، أمحد، الرتاجم املعلة. ص 39، مصدر سابق.   )2(

مقدمة حتقيق شرح العلل، )1 / 25(  )3(
انظر: مقدمة حتقيق شرح العلل )1 /46-45(.   )4(
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املطلب الثالث: مهارات االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل وجماالته:
أواًل: الطالقــة: أي أن املبتكــر علــى درجــة مرتفعــة مــن القــدرة علــى ســيولة 

األفــكار وســهولة توليدهــا، ومــن ذلــك: 
الــي قــام بتوليدهــا الدكتــور مهّــام  1- الطالقــة االصطالحيــة: فاملصطلحــات 
عديــدة، وســأذكرها حبســب ورودهــا يف املقدمــة: مصطلــح مســارات الروايــة يف 
البلــدان، عنــد حديثــه عــن علــل ابــن املديــي)1(، ومصطلــح أســتاذ فــن العلــل، أطلقــه 
علــى اإلمــام أمحــد)2(. وميكــن أن نذكــر هنــا بعــض التعريفــات الــي ابتكرهــا د. 
مهّــام كتعريفــه لالختــالط بقولــه: »آفــة عقليــة تــورث فســاًدا يف اإلدراك، وتصيــب 
لــه بســبب حــادث مــا، كفقــد عزيــز، أو  اإلنســان يف آخــر عمــره، أو تعــرض 
االختــالط،  عــن  الكشــف  مصطلــح:  ابتكــر  التعريــف  وبعــد  مــال«)3(،  ضيــاع 
ووضــع مصطلــح: خفــة الضبــط ابألســباب العارضــة)4(، وذكــر مــن ذلــك مصطلــح: 
االنشــغال عــن العلــم حفظًــا و كتابــًة)5(، ووضــع مصطلــح: قصــر الصحبــة للشــيخ، 
وقلــة املمارســة حلديثــه)6(، ومصطلــح: املــدارس احلديثيــة )7(، ومصطلــح: خريطــة 

األســانيد)8(، ومصطلــح: األشــباه يف العلــل)9(. 
2- طالقــة العناويــن: فعنــون: ميــدان علــم العلــل)10(، وعنــوان: أســباب العلــة)11(، 
ومــن عناوينــه ومصطلحاتــه: وســائل الكشــف عــن العلــة)12(، وقولــه يف أنــواع العلــل: 

علــة موضوعهــا: إبطــال الســماع الصريــح، أو نفــي الســماع املتوهــم)13(، 
املصدر السابق. ) 1 / 62(.    )1(
املصدر السابق. ) 1 / 70(.    )2(

املصدر السابق. ) 1 / 103(.    )3(
املصدر السابق. ) 1 / 107(.    )4(
املصدر السابق. ) 1 / 110(.    )5(
املصدر السابق. ) 1 / 113(.    )6(

املصدر السابق. ) 1 / 128(   )7(
املصدر السابق. ) 1 / 132(   )8(

املصدر السابق. ) 1 / 165(.    )9(
املصدر السابق. )25/1(  )10(

املصدر السابق. ) 1 / 93(.   )11(
املصدر السابق. ) 1 / 121(.   )12(

املصدر السابق. ) 1 / 139(  )13(
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رفــع  الوهــم يف  علــة  وقولــه:  بعضــه)1(،  أو  اإلســناد كلــه  إبــدال  علــة  وقولــه: 
املوقــوف، أو وصــل املرســل أو مــا فيــه انقطــاع)2(، وقولــه: علــة مجــع الشــيوخ وبقــاء 

واحــًدا)3(.  اللفــظ 
وقــد يقــول قائــل: إن هــذه العناويــن واملصطلحــات أصلهــا التطبيقــي وارد عنــد 
املتقدمــني فأيــن االبتــكار فيهــا؟ واجلــواب علــى ذلــك أن د. مهّــام اســتطاع بعقليتــه 
االبتكارية أن جيعلها يف قالب اصطالحي، وعناوين رئيســة، فهو مل يســبق إليها، 

وإال فــإن املــادة العلميــة كانــت مبثوثــة للجميــع، فلمــاذا مل يفعلــوا كمــا فعــل؟! 
3- طالقة التقسيمات: ومن ذلك تقسيمه البديع ملناهج كتب العلل املتقدمة، 
حيــث جعلهــا علــى ســتة مناهــج)4(، وتقســيمه ألســباب العلــة: الســبب العــام، مث 
ســاق ابقي األســباب)5(، وأيًضا تقســيمه لوســائل الكشــف عن العلة)6(، وتقســيماته 
ألنواع العلل يف السند)7(، وتقسيماته ألنواع العلل يف املن، فجعلها مخسة أنواع)8(. 
اثنيًــا: املرونــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع وخمتلــف مــن األفــكار - أو 
االســتجاابت والتحــول مــن نــوع معــني مــن الفكــر إىل نــوع آخــر- أي: إمكانيــة 
تغيــري إســرتاتيجياته يف النظــر للمتغــري الواحــد، فــإذا كانــت الطالقــة هتتــم بعــدد 
األفــكار، فــإن املرونــة هتتــم بطريقــة التفكــري أو إســرتاتيجية التفكــري، والقــدرة علــى 
التحــول مــن طريقــة إىل أخــرى حبســب مثــريات الفكــر، فاملبــدع ال جيمــد علــى 
طريقــة واحــدة، بــل ينــوع طــرق تفكــريه، فلقــد كانــت الطريقــة التقليديــة يف حتقيــق 
الــرتاث ماثلــة أمــام عــني د. مهّــام، وهــي الطريقــة األســهل بتقســيم البحــث إىل 
قســمني: قســم الدراســة، وقســم التحقيــق، والقســم الثــاين عمــل مهــاري ال بــد مــن 
إتقانه وفق أصول متفق عليها عند املختصني، أما القســم الدراســي فاســتطاع د. 
مهّام أن يغري طريقته بعيًدا عن الطريقة التقليدية، وإن طبق بعض حيثياهتا كاملعتاد، 

املصدر السابق. ) 1 / 144(.   )1(
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مــن وصــف النســخ، وترمجــة للمؤلــف وحنــو ذلــك، ولكنــه غــري طريقــة تفكــريه مــن 
واصف لكتاب إىل واضع نظرية وفق هذا الكتاب، فأخرج نفسه من هذا احلصار 
الفكــري، علــى الرغــم مــن أن الطريقــة املعتــادة هــي األســهل، وكأين بــه قــد اســتلهم 
مــن ابتــكار ابــن رجــب ابتــكارًا، يقــول ابــن رجــب يف ســبب وضعــه لقواعــد علــم 
العلــل: »وأردت بذلــك تقريــب علــم العلــل علــى مــن ينظــر فيــه، فإنــه علــم قــد هجــر 
يف هــذا الزمــان، فقــد ذكــران يف كتــاب العلــم أنــه علــم جليــل قــل مــن يعرفــه مــن أهــل 
هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وابهلل املستعان، وعليه التكالن«)1(. 
فالدكتــور مهّــام أراد تقريــب هــذا العلــم ألبنــاء عصــره، فوضــع نظريتــه يف علــم العلــل، 
وال ســيما أن هــذا العلــم يف زمــن أتليــف د. مهّــام ملقدمتــه كان أشــد غربــة عنــد 
املشــتغلني يف احلديــث ممــا وصــف ابــن رجــب يف زمانــه، فمــا ابلــك بغريهــم؟ ولــك أن 
تقــارن هنضــة علــم العلــل يف زماننــا لتــدرك مــا صنعتــه مقدمــة د. مهّــام يف العلــل، فكــم 
كتب يف العلل بعد هذه املقدمة من رسائل وكتب، وكم عقدت الدروس وأقيمت 
النــدوات واملناظــرات؟! وكيــف ســارت مصطلحــات هــذه املقدمــة املباركــة وعناوينهــا 

وتقســيماهتا بــني املختصــني، وتداوهلــا الدارســون؟! 
اثلثًا: األصالة: 

إذا كانــت الطالقــة هتتــم بعــدد األفــكار، واملرونــة هتتــم بتغــري طريقــة التفكــري، 
فــإن األصالــة تعــي التفــرد واإلبــداع وابتــكار اجلديــد، ويف احلقيقــة أننــا ال ميكــن عــزل 
األصالــة عــن الطالقــة واملرونــة، فهــي مراحــل متتاليــة تولــد اإلبــداع، ومسيــت األصالــة 
بذلــك إشــارة أن االبتــكار اجلديــد هــو أصيــل لصاحبــه، وليــس تقليــًدا لآلخريــن. 

ويقصــد هبــا تلــك القــدرة الــي تبــدو يف ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر ابلفعــل 
إنتاًجــا جديــًدا، فاألصالــة تعــي اجلــدة أو النــدرة، وتعــرف أبهنــا القــدرة علــى إبــداء 
أفــكار جديــدة وفريــدة وخالقــة أو توليدهــا، وســبق بيــان أصالــة مقدمــة د. مّهــام 
أبنــه أول مــن كتــب نظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوااًب 
كانــت مغلقــة أمــام الباحثــني، وقــد أشــار إىل ذلــك املختصــون بتاريــخ علــم العلــل 
كمــا ســبق بيانــه، وأضيــف ملــا ســبق بعــض النتائــج التفصيليــة الــي ســطرها د. مهّــام 

شرح علل الرتمذي، ) 2 / 663(.   )1(



مقدمة حتقيق شرح العلل للدكتور مهّام سعيد يف ميزان علم االبتكار98

يف مقدمتــه، فمــن ذلــك: تقســيمه للنقــد احلديثــي إىل قســمني: األول: علــم اجلــرح 
و التعديــل، وهــو نقــد أول ســهل ميســور، يهتــم ابلقــوادح الظاهــرة، القســم الثــاين: 

علــم العلــل، وهــو نقــد اثنــوي أعلــى مــن ســابقه وأدق)1(. 
ومــن نتائجــه قولــه: »ولعــل ابــن املديــي هــو أول مــن نقــل احلديــث إىل ميــدان 
الدراســة التحليليــة الشــاملة املســتقصية«)2(. ومــن نتائجــه التنبيــه إىل أن الباحثــني 
يف احلديــث قــد يقعــون يف الوهــم واخلطــأ إذا اعتمــدوا علــى كتــب الرتاجــم املشــهورة 
وتركــوا كتــب العلــل، مث مّثــل لذلــك بقضيــة إثبــات الســماع فقــال: »فــإن كثرييــن 
اســتعرض كتــب  أن  وبعــد  ذلــك«)3(،  غــري  األمــر  وحقيقــة  الســماع  هلــم  يذكــر 
العلــل قــال: »وهلــذا حــق لنــا أن نقــول إن كتــب العلــل هــي الكتــب األوىل لعلــوم 
احلديــث«)4(، ويفصــل يف ذلــك قائــاًل: »إن كل جزئيــة مــن جزئيــات علــوم احلديــث 
داخلــة يف علــم العلــل، إمــا دخــواًل مباشــرًا، أو غــري مباشــر كخــادم ألصــول هــذا 
العلــم وضروراتــه«)5(، وقريــب منــه قولــه: »إذ ظهــر ل بعــد البحــث واالســتقصاء 
أن أكثــر علــوم احلديــث اســتمد مــن علــم العلــل«)6(، ووضــح د. مّهــام مفهــوم 
الضبــط يف تعريــف احلديــث الصحيــح فقــال: »فالضبــط التــام الكامــل هــو ضبــط 
نســي يدخــل فيــه الوهــم و اخلطــأ القليــل النــادر«)7(، وعــن أهليــة الناقــد، يقــول: 
»إنــه حيتــاج ملكــة علميــة متعــددة اجلوانــب، كثــرية العناصــر، متتــاز ابلشــمول و 
التكامــل«)8(، وبعــد مناقشــة مســتفيضة ملوضــوع اشــرتاط اللقــاء، وذكــر لــرأي اإلمــام 
مســلم، ورأي اإلمــام البخــاري، وانتقــاده البــن رجــب؛ النتصــاره لــرأي البخــاري 
خلــص د. مهّــام إىل نتيجتــني: »أن رأي اإلمــام مســلم أوجــه وأثبــت، وأنــه يتنــاول 
أدىن مراتــب االتصــال، الثانيــة: ال مينــع هــذا أن يصنــف غــريه كتــااًب فيضيــف شــرطًا 
كشــرط اللقــاء والســماع، ولكــن هــذا الشــرط يبقــى شــرط كتــاب ال شــرط صحــة. 
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وهللا أعلم«)1(، ومن نتائجه: »أن كتب احلديث كتب معللة، روعي يف اختيارها 
ســالمتها مــن العلــة، وخاصــة كتــاب البخــاري ومســلم«)2(. ويف ذلــك رد علــى 
مــن يفتــش عــن علــل احلديــث يف كتــب احلديــث املشــهورة، وال ســيما صحيــح 

البخــاري ومســلم. 
رابًعا: احلساسية للمشكالت: 

ويقصــد هبــا الوعــي بوجــود مشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضعــف يف 
البيئــة أو املوقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض األفــراد أســرع مــن غريهــم يف مالحظــة 
املشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا يف املوقــف، وال شــك أن اكتشــاف املشــكلة ميثــل 
خطــوة أوىل يف عمليــة البحــث عــن حــل هلــا، ومــن مث إضافــة معرفــة جديــدة أو 
إدخــال حتســينات أو تعديــالت علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة، وهــذا عــني 
مــا قــام بــه د. مهّــام حيــث أدرك غربــة علــم العلــل يف زماننــا، وحاجــة النــاس لتقريبــه 
إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إمهــال النقــد احلديثــي املتكامــل، وكلهــا ثغــرات 
ومشــكالت واجهــت علــم احلديــث، فأدخــل حتســيناته، وأضــاف معرفــة جديــدة 
تتمثــل بنظريــة عــن علــم العلــل، معتمــًدا علــى مــا قدمــه ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه 
أبســلوب يفهمــه أهــل عصــره، فقــرب إليهــم علًمــا كان يظــن أنــه كهانــة، ففتــح اباًب 
مغلًقــا، وســهل طريًقــا وعــرة، حــى وصلنــا إىل هنضــة يف علــم العلــل مشــهودة، وكل 

ذلــك بفضــل هللا تعــاىل مث بفضــل هــذه املقدمــة. 
خامًسا: اإلثراء والتفاصيل: 

هي قدرة الفرد على اإلضافة إىل الفكرة األصيلة؛ جلعلها أكثر مالءمة؛ ملواجهة 
املشــكلة وإقنــاع مــن حولــه، وهــي القــدرة علــى وضــع تفاصيــل اخلطــط أو األفــكار، 
وتسهم عملية اإلفاضة أو التفاصيل يف عملية إكمال املوقف أو املوضوع قيد البحث 
أو احلل، حبيث يصبح أكثر تفصياًل، وهذا ما قام به د. مهّام حيث أضاف تفاصيل 
مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إىل أبــواب وفصــول ومباحــث، 
ونقل أقوال العلماء يف املسائل الي كان يطرحها ومناقشتها والرتجيح بينها، بل ونقد 
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بعض آراء كبار علماء العلل، كنقده لإلمام الســخاوي حيث قال: »وأرى أن كالم 
الســخاوي هــذا- يف جعــل معرفــة العلــة هيئــة نفســانية وخواطــر وجدانيــة- ال يســتفاد 
مــن جممــوع كالم النقــاد، وال يشــهد لــه هــذا العلــم، بــل يشــهد عليــه، وهــو مرفــوض 
مبنطق مئات األمثلة والشواهد الي احتوهتا هذه الرسالة«)1(، وكذلك انتقاده لتعريف 
احلافــظ ابــن حجــر يف تعريــف املعلــل بقولــه: »مث الوهــم إن اطلــع عليــه ابلقرائــن ومجــع 
الطــرق فهــو املعلــل«. قــال د. مهّــام: »وال يصلــح هــذا ألن يكــون حــًدا للعلــة، إذ هــو 
بيــان لطــرق الكشــف عــن العلــة«)2(، ومــن اإلضافــات املكملــة لعملــه االبتــكاري أنــه 
كان يقــرتح بعــض املشــاريع العلميــة خلدمــة علــم العلــل، فقــال عنــد حديثــه عــن كتــاب 
العلــل لإلمــام أمحــد: »ولــو قــدر هلــذا الكتــاب أن ترتــب مادتــه حبيــث جيمــع مــا يتعلــق 
بوكيــع، ومــا يتعلــق بشــعبة، ومــا يتعلــق هبشــيم وغريهــم، لــو قــدر لــه ذلــك لكــن علــى 
غايــة مــن الفائــدة؛ ملــا يذكــره مــن دقائــق املعــارف عــن هــؤالء«)3(، وطالــب برتتيــب علــل 
اإلمــام أمحــد علــى حنــو ترتيــب أيب طالــب لعلــل الرتمــذي الكبــري علــى األبــواب، فقــال: 
»وأي كتــاب ســيكون علــل أمحــد لــو قــدر لــه أن يرتــب مبثــل هــذا الرتتيــب«)4(، ومــن 
اإلضافــات وضــع املعايــري، فبعــد بيانــه مليــدان علــم العلــل أنــه أحاديــث الثقــات بــني 
ســبب دخــول أحاديــث الضعفــاء يف كتــب العلــل، مث بــني معيــار خفائــه بقولــه: »إن 
معيــار خفائــه ســؤال احلفــاظ عنــه، ووروده يف كتــب العلــل«)5(، ومــن اإلضافــات لعملــه 
أنه قام بطباعة عمله ونشره، وقسمه لفصول، األول: يف العلة وميداهنا وأشهر علماء 
العلل، والثاين: يف التعريف أبصل الكتاب وصاحبه، ومنهج ابن رجب فيه ومصادره 
يف العلــل، الفصــل الثالــث: دراســة حــول علــم العلــل مــن خــالل كتــاب ابــن رجــب، 
الفصــل الرابــع: دراســة يف مصطلــح احلديــث مــن خــالل كتــاب شــرح العلــل، ووضــع لــه 
فهــارس تفصيليــة، وعلــق علــى اجلــزء اخلــاص ابلتحقيــق بتعليقــات علميــة، كمــا وضــع 

عناويــن توضيحيــة لــكالم ابــن رجــب. 
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وإبــداء  الكتــاب  انتقــاد  عــدم  يعــي  ال  ابالبتــكار  مهّــام  د.  عمــل  ووصــف 
امللحوظــات عليــه، فقــد انتقــد يف نســبة التعريــف الــذي اختــاره لإلمــام العراقــي 
بقولــه: »نقــل البقاعــي يف نكتــه علــى ألفيــة العراقــي كالًمــا آخــر للعراقــي جــاء فيــه: 
واملعلــل خــرب ظاهــره الســالمة اطلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«)1(، والصــواب 
اجلامعــة  يف  الشــريف  احلديــث  أســتاذ  محــاد  حســني  انفــذ  د.  أ.  أفــادين  كمــا 
اإلســالمية يف غــزة، أن التعريــف للحافــظ ابــن حجــر يف ثنــااي مناقشــة البقاعــي 

لشــيخه ابــن حجــر)2(. 
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اخلامتة
أهم نتائج الدراسة: 

1-تعــد مقدمــة حتقيــق كتــاب »شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب« الــي كتبهــا د. 
مهّــام ســعيد عمــاًل مبتكــرًا مل يســبق إليــه، وكان لــه فاعليــة واضحــة يف وضــع نظريــة 
علميــة لعلــم العلــل يف زمننــا املعاصــر، وفتــح آفــاق البحــث العلمــي فيــه، وذلــك أن 

معايــري االبتــكار تنطبــق علــى هــذه املقدمــة. 
2-اتصــف مؤلــف املقدمــة بــروح ابتكاريــة واضحــة، علــى الرغــم مــن األحــوال 
الصعبــة الــي أحاطــت بعملــه يف حتقيــق الكتــاب، واســتطاع هبــذه الــروح الكشــف 
عــن مواضــع اإلبــداع عنــد ابــن رجــب احلنبلــي، كمــا جعلتــه يقــدم عمــاًل مبتكــرًا. 
3-ظهرت معامل االبتكار يف املقدمة مبا احتوته من مكوانت االبتكار، على 
النحــو اآلت: الطالقــة االصطالحيــة، وطالقــة العناويــن، وطالقــة التقســيمات، 
وكذلــك املرونــة الفكريــة فقــد كانــت الطريقــة التقليديــة يف القســم الدراســي لتحقيــق 
الكتــاب ماثلــة أمــام عينيــه، لكــن د. مهّــام اســتطاع أن يغــري طريقــة تفكــريه مــن 

واصــف لكتــاب، إىل واضــع نظريــة وفــق هــذا الكتــاب. 
وكذلــك األصالــة، وهــي تعــي اجلــدة أو النــدرة، ويعــد د. مهّــام أول واضــع 
لنظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوااًب كانــت مغلقــة أمــام 

الباحثــني، وقــد أشــار إىل ذلــك املختصــون بعلــم العلــل. 
وأيًضا احلساسية للمشكالت، حيث أدرك د. مهّام غربة علم العلل يف زماننا، 
وحاجــة النــاس لتقريبــه إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إمهــال النقــد احلديثــي 
املتكامــل، وكلهــا ثغــرات ومشــكالت واجهــت علــم احلديــث، فأدخــل حتســيناته 
وأضــاف معرفــة جديــدة تتمثــل بنظريــة علميــة عــن علــم العلــل، معتمــًدا علــى ما قدمه 
ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه أبســلوب يفهمــه أهــل عصــره، حــى وصلنــا إىل هنضــة يف 

علــم العلــل مشــهودة، وكل ذلــك بفضــل هللا تعــاىل مث بفضــل هــذه املقدمــة. 
وكذلــك اإلثــراء والتفاصيــل وهــي تســهم يف عمليــة إكمــال املوقــف أو املوضــوع 
قيد البحث أو احلل، حبيث يصبح أكثر تفصياًل، وهذا ما قام به د. مهّام حيث 
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أضــاف تفاصيــل مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إىل أبــواب 
وفصــول ومباحــث، ونقــل أقــوال العلمــاء يف املســائل الــي كان يطرحهــا ومناقشــتها 
والرتجيــح بينهــا، بــل ونقــد بعــض آراء كبــار علمــاء العلــل، ومــن اإلضافــات املكملة 
لعملــه االبتــكاري أنــه كان يقــرتح بعــض املشــاريع العلميــة خلدمــة علــم العلــل، ومــن 
اإلضافــات وضــع املعايــري، وكذلــك علّــق علــى اجلــزء اخلــاص ابلتحقيــق بتعليقــات 

علميــة، كمــا وضــع عناويــن توضيحيــة لــكالم ابــن رجــب. 
كمــا يوصــي الباحــث بدراســة ابتــكارات العلمــاء املعاصريــن يف العلــوم الشــرعية 
عموًمــا، وعلمــاء احلديــث خاصــة، ومــن ذلــك ابتــكار د. نورالديــن العــرت لعلــم 
بــني جامــع الرتمــذي والصحيحــني، وكذلــك  مناهــج احملدثــني يف كتابــه املوازنــة 

جهــوده يف علــم مصطلــح احلديــث.    
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 الرشح املفيد يف بيان أمنية الشهيد
)دراسة حتليلية حلديث متني الشهيد الرجوع إىل الدنيا يف سنن النسائي(

د. إبراهيم حممد حممود عبده*

ملخص 

يهــدف هــذا البحــث إىل أمــور عــدة؛ مــن أمههــا: بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد هللا 
تعــاىل، ونشــر ثقافــة اجلهــاد واالستشــهاد وإحياؤهــا يف نفــوس املســلمني؛ كــي يطهــروا أوطاهنــم ومقدســاهتم مــن 
دنــس الصهاينــة اجملرمــني. وقــد اتبــع الباحــث املنهــج التحليلــي واالســتنباطي يف شــرح احلديــث، وبيــان لطائفــه 
وفوائــد اخلاصــة ابملــن واإلســناد علــى حــدٍّ ســواء. وقــد توصــل الباحــث إىل مجلــة مــن النتائــج؛ أمُههــا: أنــه مل 
يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا ســوى الشــهيد، خبــالف العصــاة 
والكفــار وأهــل النــار فإهنــم يتمنــون الرجــوع إىل الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا، وأّن الســرَّ يف متــي الشــهيد الرجــوع 
إىل الدنيــا؛ ليقتــل يف ســبيل هللا تعــاىل مــرات أخــرى؛ ملــا يــرى مــن الكرامــات، وأنَّ هــذه الكرامــات ال تنحصــر 

فيمــن قُتــل شــهيًدا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا، وإن مــات علــى فراشــه.
كلمات مفتاحية: الشرح املفيد، أمنية الشهيد، سنن النسائي. 

Abstract:
This research aims at several things: The most important of which are: clarifying the 
status of the martyr, his dignities and virtues with God Almighty, and spreading the cul-
ture of jihad and martyrdom and reviving it in the hearts of Muslims in order to purify 
their homelands and their sanctities from the filth of the criminal Zionists. The research-
er followed the analytical and deductive approach in explaining the hadith and showing 
its benefits. The researcher reached a set of conclusions: The most important of them is: 
It is not mentioned in a verse or hadith that none of the people of Paradise wants to re-
turn to this world except the martyr, unlike the people of Hell who wish to return to the 
world of faith and repentance, and that the secret lies in the desire of the martyr to return 
to this The world, to kill again for the sake of God Almighty because of the dignities he 
sees, and that these dignities are not specific to those who have been martyred, but this 
includes everyone who intends to be martyred even if he dies in his bed.
Key words: The useful explanation, The wish of the martyr, Sunan al'imam alnisayiyu.

* أســتاذ احلديــث الشــريف املســاعد، كليــة الدعــوة اإلســالمية- غــزة، اتريــخ اســتالم البحــث 2020/8/30م، واتريــخ 
 ibrahemm22011@gmail.com .قبوله للنشر 2020/10/20م
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املقدمة:
احلمــد هلل رّب العاملــني، والصــالة والســالم علــى إمــام اجملاهديــن، وقائــد الغــر 
احملجلــني، ســيدان حممــٍد، وعلــى آلــه وصحبــه امليامــني، ومــن تبعهــم إبحســان إىل 

يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فلمــا كانــت التجــارة مــع هللا جتــارة راحبــة؛ ســعى إليهــا املتقــون، وحبثــوا عــن أبواهبــا، 
فلم جيدوا أعظم من ابب اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل، إذ فيه عالمة ظاهرة 
تــدل علــى صــدق املــرء مــع ربــه يف إتالفــه نفســه ومالــه مــن أجــل إعــالء رايتــه وقهــر 
َ اْشتََرى ِمَن  عدوه، وهذه التجارة أشار إليها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: Mِإّنَ الّلَ
ِ َفَيْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَن  اْلُمْؤِمِنيــَن أَْنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــْم بِــأَّنَ لَُهــُم اْلَجّنَــَة يَُقاتِلـُـوَن ِفــي َســِبيِل الّلَ
ِ َفاْستَْبِشــُروا  ــا ِفــي التـَّـْوَراِة َواْلِْنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمْن أَْوَفى بَِعْهــِدِه ِمَن الّلَ َوْعــدًا َعلَْيــِه َحّقً

بَِبْيِعُكــُم اّلـَـِذي بَايَْعتـُـْم بِــِه َوَذلـِـَك ُهَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيُمL]التوبــة: 111[.
فقــد بشــر هللا عبــاده اجملاهديــن ابلفــوز العظيــم، وأظهــر هلــم فضائــل وكرامــات 
متّيزهم عن غريهم من املؤمنني، حى متى الشــهيد بعد ما شــاهدها عيااًن أن يعود 
إىل الدنيا ليقتل يف ســبيل هللا مرات عديدة؛ طمًعا يف املزيد من فضل هللا تعاىل.

ويف هــذا البحــث ســوف أقــوم بتســليط الضــوء علــى هــذه الفضائــل والكرامــات 
الــي جعلــت الشــهيد يتمــى العــودة إىل الدنيــا مــن خــالل دراســة حتليليــة للحديــث 
الــذي أشــار إىل هــذا املعــى، وهــو حديــث الصحــايب حممــد بــن أيب عمــرية  يف 
ســنن النســائي، وقــد أمسيــت حبثــي هــذا بــــ »الشــرح املفيــد يف بيــان أمنيــة الشــهيد«.

أواًل: أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تكمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره فيما أيت:

1. حاجة الناس إىل من يذكرهم بفضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا ال سيما على 
أرض فلسطني املباركة املغتصبة من قبل ألدِّ أعداء هللا اليهود الصهاينة، خاصة وحنن 
نعيــش يف زمــن أســاء فيــه أعــداؤان اســتخدام مصطلــح اجلهــاد حــى ومســوه ابإلرهــاب، 
وكذلــك بعــض أبنــاء املســلمني الذيــن أفرطــوا يف اســتخدامه بــال ضوابــط وال أخــالق 

حــى وجلــوا ابلدمــاء، فقتلــوا األبــرايء ابســم هــذا املصطلــح الناصــع وهــو منهــم بــراء!
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2. حاجــة اجملاهديــن إىل مــن يثبتهــم ويرفــع مــن مهمهــم للتضحيــة ابلنفــس واملــال يف 
ســبيل هللا، وبــذل املهــج واألرواح دفاًعــا عــن العبــاد والبــالد الــي اســتباحها أعــداء هللا.

3. يُعدُّ هذا البحث ضراًب من ضروب اجلهاد، وهو جهاد القلم واللسان، عماًل بقول 
الصادق املصدوق : »َجاِهُدوا اْلُمْشرِِكنَي أِبَْموَاِلُكْم، َوأَنـُْفِسُكْم، َوأَْلِسَنِتُكْم«)1(.

اثنًيا: أهداف املوضوع:
1. بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد هللا تعــاىل؛ دفًعــا لعجلــة اجلهــاد 

والشــهادة يف ســبيل هللا.
2. نشــر ثقافــة اجلهــاد واالستشــهاد وإحياؤهــا يف نفــوس املســلمني؛ كــي يطهــروا 

أوطاهنــم ومقدســاهتم مــن دنــس الصهاينــة اجملرمــني.
3. بيان دور السّنة النبوية ابحلث على اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل.

4. بيان اهتمام العلماء أبحاديث اجلهاد والشــهادة من خالل حتليالهتم وأقواهلم 
وشــروحهم هلا.

5. اإلســهام يف نصــرة اجلهــاد واجملاهديــن علــى أرض فلســطني املباركــة مــن خــالل 
هــذا الســفر املتواضــع الــذي يــربز مكانــة اجلهــاد والشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل. 

يتبــع الباحــث املنهــج التحليلــي واالســتنباطي يف شــرح  الباحــث:  اثلثًــا: منهــج 
احلديث، حيث سيقوم بدراسة احلديث وشرحه شرًحا حتليلًيا ملتنه وإسناده؛ ليستنبط 

منــه اللطائــف والفوائــد.
رابًعــا: خطــة البحــث: ينقســم البحــث بعــد هــذه املقدمــة إىل: مبحثــني، وخامتــة، 

حســب اآلت:
املبحث األول: ما خيص قضااي اإلسناد.

املبحث الثاين: ما خيص قضااي املن.
اخلامتة: النتائج والتوصيات.

أبــو داود السجســتاين، الســنن )3/ 10(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َكرَاِهيَــِة تـَــْرِك اْلغَــْزِو، حديــث   )1(
رقــم2504، وأمحــد بــن حنبــل الشــيباين، املســند )19/ 272(، حديــث رقــم12246، َعــْن 
أَنَــٍس ، وقــد صححــه الشــيخ شــعيب األرانؤوط يف حتقيقــه للمســند، وقــال: علــى شــرط 
مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــري محــاد -وهــو ابــن ســلمة- فمــن رجــال مســلم«.
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قال اإلمام النسائي- رمحه هللا-: 
ــرِي ْبــِن َســْعٍد، َعــْن  ــا بَِقيَّــُة، َعــْن حبَِ ثـََن ـَـَراَن َعْمــُرو ْبــُن ُعْثَمــاَن، َقــاَل: َحدَّ َأْخبـ
َخالِــِد بْــِن َمْعــَداَن، َعــْن ُجبــَـرْيِ ابْــِن نـَُفــرْيٍ، َعــْن ابْــِن َأيب َعِمــريََة ، َأنَّ َرُســوَل 
اللَِّ  قَاَل: »َما ِمَن النَّاِس ِمْن نـَْفٍس ُمْسِلَمٍة يـَْقِبُضَها َربُـَّها حتُِبُّ َأْن تـَْرِجَع 

ــِهيِد«. نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا َغيــْـُر الشَّ ِإلَْيُكــْم، َوَأنَّ هَلـَـا الدُّ
 ، قَاَل اْبُن َأيب َعِمريََة : قَاَل َرُســوُل اللَِّ : »َوأَلَْن أُقـَْتَل يف َســِبيِل اللَِّ

َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن َأْن َيُكــوَن ِل َأْهــُل اْلَوبَــِر َواْلَمــَدِر«)1(.

املبحث األول: قضااي اإلسناد
املطلب األول: ختريج احلديث:

أخرجــه النســائي يف الكــربى)2( مــن طريــق عمــرو بــن عثمــان بــه مبثلــه، وأخرجــه 
املعرفــة  يف  ســفيان  بــن  ويعقــوب  اترخيــه)4(،  يف  والبخــاري  مســنده)3(،  يف  أمحــد 
والتاريــخ)5(، مــن طريــق حيــوة بــن شــريح، وأخرجــه ابــن أيب عاصــم يف اجلهــاد)6(، مــن 
طريــق عبــد الوهــاب بــن جنــدة احلَْوطــي. كالمهــا )حيــوة وعبــد الوهــاب( عــن بقيــة 

بــن الوليــد بــه، بنحــوه.
وللحديث شواهد:

األول: أخرجه النسائي)7(، وأمحد)8(، من حديث ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  بنحوه.

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا   )1(
تعــاىل، حديــث رقــم3153.

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن الكــربى )4/ 293(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف   )2(
ســبيل هللا تعــاىل، حديــث رقــم4346.

ابن حنبل، املسند )29/ 425(، حديث رقم17894.  )3(
أبو القاسم، سليمان بن أمحد الطرباين، التاريخ الكبري )1/ 15(.  )4(

يعقوب بن سفيان الفسوي، املعرفة والتاريخ، )1/ 287(.  )5(
أبو بكر، أمحد ابن أيب عاصم الشيباين، اجلهاد، )2/ 547(، حديث رقم214.  )6(

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، ابب َمــا يـََتَمــىَّ يِف َســِبيِل   )7(
اللَِّ ، حديــث رقــم3159، وقــد صححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )5/ 269(، 

رقــم5638. الصغــري وزايدتــه )985/2(،  اجلامــع  رقــم2228، وصحيــح 
ابن حنبل، املسند، )37/ 383(، حديث رقم22710، وقد صححه األرانؤوط.  )8(
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الثاين: أخرجه النسائي)1(، َعْن َأيِب ُهَريـَْرَة ، مبعناه.
الثالث: أخرجه البخاري)2(، ومسلم)3(، من حديث أََنِس ْبِن َماِلٍك ، بنحوه.

الرابــع: أخرجــه مســلم)4(، َعــْن َمْســُروٍق، قَــاَل: َســأَْلَنا َعْبــَد هللا بْــَن َمْســُعْوٍد 
 َعــْن َهــِذِه اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلـُـوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتـًـا بَــْل أَْحَيــاٌء 
ــَك،  ــْد َســأَْلَنا َعــْن َذِل ــا ِإانَّ َق ــاَل: أََم ــوَنL]آل عمــران: 169[، َق ــْم يُْرَزقُ ــَد َربِِّه ِعْن
فـََقــاَل: »أَْرَواُحُهــْم يف َجــْوِف طَــرْيٍ ُخْضــٍر، هَلـَـا قـََناِديــُل ُمَعلََّقــٌة اِبْلَعــْرِش، َتْســرَُح ِمــَن 
اجْلَنَّــِة َحْيــُث َشــاَءْت، مُثَّ أَتِْوي ِإىَل تِْلــَك اْلَقَناِديــِل، فَاطََّلــَع ِإلَْيِهــْم َربُـُّهــُم اطِّاَلَعــًة«، 
فـََقــاَل: »َهــْل َتْشــتـَُهوَن َشــيـًْئا؟ قَالُــوا: َأيَّ َشــْيٍء َنْشــَتِهي َوحَنْــُن َنْســرَُح ِمــَن اجْلَنَّــِة 
ــْن َأْن  ــْن يـُتـْرَُكــوا ِم ــْم َل ــا رَأَْوا أَنَـُّه ــَك هِبِــْم ثَــاَلَث َمــرَّاٍت، فـََلمَّ ــَل َذِل ــُث ِشــئـَْنا، فـََفَع َحْي
، نُرِيــُد َأْن تــَـُردَّ أَْرَواَحَنــا يف َأْجَســاِداَن َحــىَّ نـُْقَتــَل يف َســِبيِلَك  ُيْســأَُلوا، قَالُــوا: اَي َربِّ

ــَس هَلـُـْم َحاَجــٌة تُرُِكــوا«. ــا رََأى َأْن لَْي َمــرًَّة ُأْخــَرى، فـََلمَّ
 ، اخلامــس: أخرجــه الرتمــذي)5(، وابــن ماجــه)6(، عــن َجابِــر بْــن َعْبــِد هللا
يـَُقــوُل: َلِقَيــِي َرُســوُل هللِا ، فـََقــاَل ِل: اَي َجابِــُر َمــا ِل أَرَاَك ُمْنَكِســرًا؟ قـُْلــُت: اَي 
ــِه  ُ ِب ــَي اللَّ ــُرَك مبَــا َلِق ــاَل أَُبشِّ ــاَل: أََف ــا، َق ــااًل َوَديـًْن َــَرَك ِعَي َرُســوَل هللِا اْسُتْشــِهَد َأيب، َوتـ
ُ َأَحًدا َقطُّ ِإالَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب،  . قَاَل: َما َكلََّم اللَّ َأاَبَك؟ قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اللَِّ
َوَأْحيَــا َأاَبَك َفَكلََّمــُه ِكَفاًحــا. فـََقــاَل: اَي َعْبــِدي مَتَــنَّ َعلَــيَّ أُْعِطــَك. قَــاَل: اَي َربِّ 
حُتِْييــِي فَأُقـَْتــَل ِفيــَك اَثنَِيــًة. قَــاَل الــرَّبُّ َعــزَّ َوَجــلَّ: ِإنَّــُه قَــْد َســَبَق ِمــيِّ أَنَـُّهــْم ِإلَيـَْهــا اَل 

النسائي، السنن، )6/ 32(، كتاب اجلهاد، ابب متي القتل يف سبيل هللا، حديث رقم3151.  )1(
أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 22(،  كتــاب اجلهــاد   )2(

نـْيَــا، حديــث رقــم2817. َجاِهــِد َأْن يـَْرِجــَع ِإىَل الدُّ
ُ
والســري، اَبُب مَتَــيِّ امل

أبو احلسني، مسلم بن احلجاج النيسابوري، الصحيح اجلامع، )3/ 1498(، كتاب اإلمارة،   )3(
ــَهاَدِة يف َســِبيِل هللِا تـََعاىَل، حديث رقم1877. اَبُب َفْضِل الشَّ

مســلم بــن احلجــاج، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن َأنَّ أَْرَواَح   )4(
ِــْم يـُْرَزقُــوَن، حديــث رقــم1887. ــَهَداِء يف اجْلَنَّــِة، َوأَنَـُّهــْم َأْحيَــاٌء ِعْنــَد َرهبِّ الشُّ

أبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي، اجلامع املشهور بـ »السنن«، )5/ 80(، كتاب التفسري، ابب   )5(
ســورة آل عمــران، حديــث رقــم3010، وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغرِيــٌب ِمــْن َهــَذا اْلَوْجــِه«.

ْهِميَُّة، حديث  ابن ماجه القزويي، الســنن، )1/ 131(، كتاب الســنة،  اَبٌب ِفيَما أَْنَكَرْت اجلَْ  )6(
رقــم190، وقــال األرانؤوط: »إســناده جيــد«.
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يـُْرَجُعــوَن، قَــاَل: َوأُْنزِلَــْت َهــِذِه اآليَــُة: Mَولَ تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلُــوا ِفــي َســِبيِل الِل 
أَْمَواتًــاL]آل عمــران: 169[.

املطلب الثاين: دراسة رجال اإلسناد:
1- َعْمــُرو بــُن ُعْثَمــاَن بــِن َســِعْيِد بــِن َكثِــرْيِ بــِن ِديـْنَــاٍر الُقَرِشــيُّ َمْوهَلُــم، أَبُــو 

احِلْمِصــيُّ، ت250هـــ. َحْفــٍص 
قال الذهي: »صدوق حافظ«)1(، وقال ابن حجر: »صدوق«)2(.

أَبُــو ُيِْمــَد  بــِن َحرِيْــٍز احِلْمــرَيِيُّ  بــِن َكْعــِب  بــِن َصائِــِد  بــُن الَولِْيــِد  2- بَِقيَّــُة 
ت197هـــ. احِلْمِصــيُّ، 

قال الذهي: »احلافظ، وثقه اجلمهور فيما مسعه من الثقات، وقال النسائي: 
إذا قــال حدثنــا وأخــربان فهــو ثقــة«)3(، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق كثــري التدليــس 

عــن الضعفاء«)4(.
قلــت: الــراوي صــدوق، لكنــه مدلــس تدليــس التســوية، وهــو مــن الطبقــة الرابعــة 
الذيــن ال يغتفــر تدليســهم إال إذا صــرّح ابلســماع)5(، وقــد صــرّح ابلســماع كمــا يف 
ــرُي بْــُن َســْعٍد«، وبذلــك  ثَــِي حَبِ روايــة اإلمــام أمحــد)6(، إذ فيهــا: »قَــاَل بقيَّــُة: َحدَّ

تنتفــي علــة التدليــس عنــه هنــا وتغتفــر.
3- حبَِرُي ْبُن َسْعٍد اخْلََبائِِريُّ السَُّحوِلُّ أَبُو َخاِلٍد احلِْْمِصيُّ، ت148هـ.

قال الذهي: »حجة«)7(، وقال ابن حجر: »ثقة ثبت«)8(.

أبــو عبــد هللا، حممــد بــن أمحــد الذهــي، الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، )2/   )1(
83(، رقم4192.

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص424، رقم5073.  )2(
الذهي، الكاشف، )1/ 273(، رقم619.  )3(

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص126، رقم734.  )4(
ابن حجر العســقالين، تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس املشــهور بـ »طبقات   )5(

املدلســني«، ص49، رقم 117.
ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894.  )6(

الذهي، الكاشف، )1/ 264(، رقم539.  )7(
ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص120، رقم640.  )8(
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4- َخاِلُد بُن َمْعَداَن بِن َأِب َكِرٍب الَكاَلِعيُّ، أَبُو َعْبِد هللِا احِلْمِصيُّ، ت104هـ.
قــال الذهــي: »فقيــه كبــري ثبــت مهيــب خملــص، يقــال: كان يســبح يف اليــوم 

أربعــني ألــف تســبيحة«)1(، وقــال ابــن حجــر: »ثقــة عابــد يرســل كثــرًيا«)2(.
قلت: الراوي عنده علتان، ومها:

- التدليس: وال يضر؛ ألنه من املرتبة الثانية الذين اغتفر األئمة تدليسهم)3(.
- اإلرســال: وال يضــر كذلــك؛ ألن إرســاله عــن بعــض الصحابــة، وحديثــه هنــا 

عــن اتبعــي)4(.
 ، ، أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن احِلْمِصيُّ 5- ُجبـَيـُْر بُن نـَُفرْيِ بِن َماِلِك بِن َعاِمٍر احَلْضَرِميُّ

ت80هـ، وقيل بعدها.
وألبيــه  »ثقــة جليــل، خمضــرم،  ابــن حجــر:  وقــال  »ثقــة«)5(،  الذهــي:  قــال 

 )6(» مــا وفــد إال يف عهــد عمــر صحبــة، فكأنــه هــو 
قلت: الراوي عنده علتان، ومها:

- التدليس: وال يضر؛ ألنه من املرتبة الثانية الذين اغتفر األئمة تدليسهم)7(.
- اإلرســال: وال يضــر كذلــك؛ ألن إرســاله عــن أيب بكــر ، ومل يــرو عنــه يف 

هــذا احلديــث)8(.

الذهي، الكاشف، )1/ 369(، رقم1354.  )1(
ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص190، رقم1678.  )2(

بـــ  املشــهور  ابلتدليــس،  املوصوفــني  مبراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقالين،  حجــر  ابــن   )3(
رقــم46.  ،31 ص:  املدلســني«،  »طبقــات 

انظر: أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل، ص171، رقم167.  )4(
الذهي، الكاشف )1/ 290(، رقم761.  )5(

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص138، رقم904.  )6(
بـــ  املشــهور  ابلتدليــس،  املوصوفــني  مبراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقالين،  حجــر  ابــن   )7(

رقــم39.  ،28 ص:  املدلســني«،  »طبقــات 
أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل، ص153، رقم88.  )8(
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:)1( 6- ترمجة الصحاب اْبِن َأِب َعِمريََة
ــِن بــن َأيب عمــرية، ســكن  ــد الرَّمْحَ ــُن َأيب َعِمــريََة اْلُمــَزينُّ)2(، أخــو َعْب ــُد ْب هــو: حُمَمَّ
الشــام، لــه صحبــة، وقــد روى عــن النــي  ثالثــة أحاديــث فقــط، وهــي: حديــث 
الباب، وحديث: »َلْو َأنَّ َعْبًدا َخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِمْن يـَْوِم ُوِلَد ِإىَل َأْن مَيُوَت َهرًِما يف 
طَاَعــِة اللَِّ حَلَقَّــرَُه يف َذلِــَك اْليــَـْوِم، َولَــْو أَنَّــُه يـَُعــاُد لكيمــا يــَـْزَداُد ِمــَن اأَلْجــِر َوالثَـّــَواِب«)3(، 

وحديــث: »يـُْؤتَــى أِبَْهــِل اْلبَــاَلِء يــَـْوَم اْلِقَياَمــَة، فَــاَل يـُْنَصــُب هَلـُـْم ِميــزَاٌن«)4(()5(.
انظــر ترمجتــه يف: البخــاري، التاريــخ الكبــري )1/ 15(، رقــم5، وأيب نعيــم األصبهــاين، معرفــة   )1(
الصحابــة )1/ 185(، رقــم677، وابــن عبــد الــرب، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )3/ 
1376(، رقــم2341، واملــزي، هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال )26/ 236(، رقــم5526، 
ومغلطــاي، إكمــال هتذيــب الكمــال )10/ 303(، رقــم 4242، وابــن حجــر العســقالين، 

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )6/ 24(، رقــم7814.
هــذه النســبة لولــد ُعثَمــان َوأَوس ابــي َعمــرو بــن أد بــن طاخبــة بــن إليَــاس بــن ُمضــر، ُنســبوا ِإىل   )2(
أمهــم مزينــة بنــت كلــب بــن وبــرة، وهــم قبيلــة كبــرية، وقــد نســب إليهــا مجاعــة مــن الصحابــة. )انظــر: 
الســمعاين، األنســاب، 12/ 226، وابــن األثــري اجلــزري، اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، 205/3(.

ثـَنَــا َعلِــيُّ بْــُن  أخرجــه أمحــد ابــن حنبــل يف مســنده، )29/ 197، حديــث17650(، قــال: َحدَّ  )3(
ثـَنَــا ثــَـْوُر بْــُن يَزِيــَد، َعــْن َخالِــِد بْــِن َمْعــَداَن، َعــْن  ثـَنَــا َعْبــُد هللِا يـَْعــِي ابْــَن اْلُمبَــاَرِك، َحدَّ ِإْســَحاَق، َحدَّ
ــِد ْبــِن َأيب َعِمــريََة، وََكاَن ِمــْن َأْصَحــاِب النِّــِيِّ  َقــاَل:... احلديــث،  ــِن نـَُفــرْيٍ، َعــْن حُمَمَّ ـَـرْيِ ْب ُجبـ
موقوفًــا إال أنــه أيخــذ حكــم الرفــع؛ ألنــه ممــا ال جمــال للــرأي واالجتهــاد فيــه، ولــه شــاهد أخرجــه 

أمحــد يف مســنده )29/ 196، حديــث17649( عــن ُعتـْبَــَة بْــِن َعْبــٍد  مرفوًعــا.
وقــد صحــح إســناد حديــث ابــن أيب َعِمــريََة  احلافــظ ابــن حجــر يف )اإلصابــة يف متييــز   
الصحابــة 6/ 25(، حيــث قــال: »ســنده قــوي«، وقــال الشــيخ شــعيب األرانؤوط: »إســناده 
صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح غــري علــي بــن إســحاق- وهــو الســلمي موالهــم- فمــن 

رجــال الرتمــذي، وهــو ثقــة«.
ــِن  أخرجــه الطــرباين يف )املعجــم الكبــري للطــرباين 92/3، حديــث2760(، مــن طريــق َســْعِد ْب  )4(
ــِن  ــِن َأيب طَاِلــٍب   ِإىَل احلََْســِن ْب ــَة، َقــاَل: َدَخْلــُت َمــَع َعِلــيِّ ْب ــِن نـَُباَت ــِغ ْب َطرِيــٍف، َعــِن اأْلَْصَب
َعلِــيٍّ نـَُعــوُدُه، فـََقــاَل لَــُه َعلِــيٌّ : َكْيــَف َأْصَبْحــَت اَي ابْــَن َرُســوِل هللِا؟ قَــاَل: َأْصَبْحــُت حِبَْمــِد هللِا 
اَبرًِئ. قَاَل: َكَذِلَك ِإْن َشــاَء هللاُ. مُثَّ قَاَل احلََْســُن : َأْســِنُدوين. فََأْســَنَدُه َعِليٌّ  ِإىَل َصْدرِِه، 
ْعُت َجدِّي َرُسوَل هللِا  يـَُقوُل: »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة َشَجَرًة يـَُقاُل هَلَا َشَجَرُة اْلبـَْلَوى، يـُْؤَتى  فـََقاَل: مسَِ
أِبَْهــِل اْلَبــاَلِء يــَـْوَم اْلِقَياَمــَة، فَــاَل يـُْرفَــُع هَلـُـْم ِديــَواٌن، َواَل يـُْنَصــُب هَلـُـْم ِميــزَاٌن، ُيَصــبُّ َعَلْيِهــُم اأْلَْجــُر 

ـَـا يــُـَوىفَّ الصَّابِــُروَن َأْجَرُهــْم ِبغَــرْيِ ِحَســاٍبL ]الزمــر: 10[. َصبًّــا« ، َوقــَـَرأَ: Mِإمنَّ
قلــت: وقــد ضعــف إســناده اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )3/ 35، حديــث3818(، حيــث قــال: »َرَواُه 

الطَّبــَـرَاينُّ يف اْلَكبِــرِي، َوِفيــِه َســْعُد بْــُن َطرِيــٍف، َوُهــَو َضِعيــٌف ِجــدًّا«.
انظر: املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )26/ 236(.  )5(
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املطلب الثالث: احلكم على اإلسناد:
قلــت: احلديــث إســناده حســن، وال يضــر تدليــس بقيــة بــن الوليــد فقــد صــرّح 
ابلســماع يف روايــة اإلمــام أمحــد كمــا تقــّدم، ويرتقــي ابلشــواهد إىل الصحيــح لغــريه.

وقــد حســنه املنــذري)1(، وصححــه احلافــظ ابــن حجــر)2(، وقــال اهليثمــي: »َرَواُه 
َأمْحَــُد، َورَِجالُــُه ثَِقــاٌت«)3(. وصححــه مــن املعاصريــن األرانؤوط )4(، واأللبــاين)5(.

املطلب الرابع: ألفاظ التلقي واألداء:
قلت: فيه اإلخبار، والتحديث بصيغة اجلمع، والعنعنة، والقول.

املطلب اخلامس: لطائف اإلسناد:
1. رواتــه مجيعهــم شــاميون مِحِصيُــّـْون، وكــذا الصحــايب ابــن أيب عمــرية فإنــه نــزل 

الشــام وأقــام فيهــا.
2. رواية التابعي عن التابعي: »َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُجبـرَْيِ ْبِن نـَُفرْي«.

3. فيه راو خمضرم، وهو: »ُجبـَيـُْر ْبُن نـَُفرْي«.
  4. يعــدُّ احلديــث مثــااًل لروايــة الوحــدان، حيــث إن الصحــايب ابــن أيب عمــرية

مل يــرو عنــه أحــد مطلًقــا غــري جبــري بــن نفــري)6(.
5. يصــح أن نطلــق علــى هــذا احلديــث أبنــه روايــة جماهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــري اجلهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان)7(، وصحابيــه ابــن أيب عمــرية أحســب 

أنــه نــزل الشــام مرابًطــا جماهــًدا)8(.
األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 131(، رقم1357.  )1(
ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة )6/ 25(.  )2(

اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5/ 297(.  )3(
انظر: حتقيقه ألمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم 17894.  )4(

األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 131(، رقم1357.  )5(
انظــر: ابــن حجــر العســقالين، هتذيــب التهذيــب، )383/9(. قــال املــزي يف: )هتذيــب الكمــال   )6(
يف أمســاء الرجــال 26/ 236(: »وقــد روى عنــه جبــري ْبــن نفــري حديثــا آخــر مســاه فيــه حممــًدا 

وهــو قولــه: يؤتــى أبهــل البــالء يــوم القيامــة فــال ينصــب هلــم ميــزان ...«.
َهاِد«. قال عنه الذهي يف )اتريخ اإلسالم 3/ 42(: »َكاَن َكِثرَي اجْلِ  )7(

كان مــن منهــج النــي  احلــث علــى اهلجــرة إىل بــالد الشــام لســكناها واملرابطــة فيهــا، فمــن   )8(
هــذه األحاديــث علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر:
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املطلب السادس: رسم شجرة اإلسناد:
 ابن أيب عمرية

|
جبري بن نفري

|
خالد بن معدان

|
حبري بن سعد

|
بقية بن الوليد

|
1- َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس- رضــي هللا عنهمــا-، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل هللِا : »أَوَُّل َهــَذا اأْلَْمــِر نـُبــُـوٌَّة   
َوَرمْحَــٌة، مُثَّ َيُكــوُن ِخاَلَفــًة َوَرمْحَــًة، مُثَّ َيُكــوُن ُمْلــًكا َوَرمْحَــًة، مُثَّ َيُكــوُن ِإَمــاَرًة َوَرمْحَــًة، مُثَّ يـََتكاَدُمــوَن 
رابِطُكــْم  أَْفَضــَل  َوِإنَّ  الــّراَِبُط،  جهادُِكــُم  أَْفَضــَل  َوِإنَّ  اِبجلَِْهــاِد،  فـََعَلْيُكــْم  احْلُُمــِر  تَــكاُدَم  َعَلْيــِه 
َعْســَقاَلُن )أخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري )11/ 88(، حديــث رقــم11138 ، وصححــه 

األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )7/ 802( حديــث رقــم3270(.
2- َعــِن ابْــِن َحَوالَــَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َســَيِصرُي اأْلَْمــُر ِإىَل َأْن َتُكونُــوا ُجنُــوًدا   
ــَة: ِخــْر ِل اَي َرُســوَل اللَِّ  ــُن َحَواَل ــاَل اْب ــٌد اِبْلِعــرَاِق«، َق ــٌد اِبْلَيَمــِن، َوُجْن ــاِم، َوُجْن ــٌد اِبلشَّ جُمَنَّــَدًة ُجْن
ــاِم، فَِإنَـَّهــا ِخــريَُة اللَِّ ِمــْن أَْرِضــِه، جَيْتَــِي ِإلَيـَْهــا ِخريَتَــُه ِمــْن  ِإْن أَْدرَْكــُت َذلِــَك، فـََقــاَل: »َعَلْيــَك اِبلشَّ
ِعَباِدِه، فََأمَّا ِإْن أَبـَيـُْتْم، فـََعَلْيُكْم بَِيَمِنُكْم، َواْسُقوا ِمْن ُغُدرُِكْم، فَِإنَّ اللََّ تـَوَكََّل ِل اِبلشَّاِم َوَأْهِلِه«. 
)أخرجــه أمحــد، املســند، )28/ 215(، حديــث رقــم17005، وأبــو داود، الســنن، )3/ 4(، 
ــاِم، حديــث رقــم2483، وصححــه األرانؤوط يف تعليقــه  كتــاب اجلهــاد، اَبٌب يف ُســْكَى الشَّ
علــى املســند، واأللبــاين يف صحيــح اجلامــع )1/ 682(، حديــث رقــم 3659 - 1442(.

3- َعــْن َأيب أَُماَمــَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »اَل تـَــزَاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَّــِي َعلَــى الدِّيــِن   
ــُر  ــْم أَْم ــْم ِمــْن أَلَْواَء َحــىَّ أَيْتِيـَُه ــَن اَل َيُضرُُّهــْم َمــْن َخاَلَفُهــْم ِإالَّ َمــا َأَصابـَُه ــَن َلَعُدوِِّهــْم قَاِهرِي ظَاِهرِي
هللِا َوُهــْم َكَذلِــَك«. قَالُــوا: اَي َرُســوَل هللِا َوأَيْــَن ُهــْم؟ قَــاَل: »بِبـَْيــِت اْلَمْقــِدِس َوَأْكنَــاِف بـَْيــِت 
اْلَمْقــِدِس«. )أخرجــه عبــد هللا بــن اإلمــام أمحــد يف زوائــده علــى مســند أبيــه )36/ 656(، 
حديــث رقــم22320 ، وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )7/ 564(، حديــث رقــم12248: 

رجالــه ثقــات، وصححــه األرانؤوط يف تعليقــه علــى املســند(.
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احلَْوطي حيوة بن شريح  عمرو بن عثمان   
|  |  |  

اجلهاد البن أيب عاصم مسند أمحد،  السنن الصغرى،   
والسنن الكربى للنسائي      والتاريخ الكبري للبخاري،

واملعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان
املطلب السابع: رحلة احلديث:

انتقل احلديث من مدينة رسول هللا  إىل محص يف الشام، واستقرَّ هبا.
املطلب الثامن: مناهج اإلمام النسائي يف احلديث:

.» 1- االختصار يف أمساء شيوخه: مثل: »بقية«، والصحايب: »ابن أيب عمرية
2- تقســيم مــن احلديــث الواحــد إىل مجــل إبســناٍد واحــد، حيــث روى أواًل مجلــة: 
ــبُّ أَْن تـَْرِجــَع إِلَْيُكــْم، َوأَنَّ هَلـَـا  »َمــا ِمــَن النَّــاِس ِمــْن نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة يـَْقِبُضَهــا رَبُـَّهــا حتُِ
ــِهيِد«، مثَّ قــال: »قَــاَل ابْــُن َأيب َعِمــريََة : قَــاَل َرُســوُل اللَِّ  نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا َغيــْـُر الشَّ الدُّ
، َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن أَْن َيُكــوَن ِل أَْهــُل اْلَوبَــِر َواْلَمــَدِر«)1(. : َوأَلَْن أُقـْتَــَل يف َســِبيِل اللَِّ

3- ختريــج احلديــث كشــاهد حلديــث أيب هريــرة ؛ ولعــلَّ الســبب عــدم شــهرة 
. هــذا الصحــايب ابــن أيب َعِمــريََة

املطلب التاسع: التحقق من شرط اإلمام النسائي يف احلديث:
كان النسائي شرطه يف كتاب السنن يتمثل فيما أيت)2(:

1- ختريــج أحاديــث الــرواة مــن الطبقــة األوىل والثانيــة والثالثــة يف األصــول، وخــرج 
اتصــل ســندهم، وهــذا  إذا  تركهــم  علــى  ممــن مل جيمــع  الرابعــة  الطبقــة  عــن رواة 

التخريــج يف املتابعــات والشــواهد.
2- عدم ختريج أحاديث الرواة املختلطني.

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا تعــاىل، حديــث   )1(
رقــم3153.

انظــر: أ.د. أمحــد أبــو حلبيــة، الكشــاف املبــني يف مناهــج احملدثــني، ص87، و أ. د. علــي   )2(
العامــة واخلاصــة، ص 111- 115. بقاعــي، مناهــج احملدثــني 
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قلــت: وإذا طبَـّْقنَــا هذيــن الشــرطني علــى رجــال إســناد هــذا احلديــث، فنجــد أن 
اإلمــام النســائي قــد التــزم هبمــا، فــال يوجــد أحــد فيهــم مــن الــرواة املختلطــني الذيــن 
تــرك حديثهــم لعلــة االختــالط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مجيعهــم ثقــات ســوى 
شــيخ النســائي عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة ال ينــزل عــن الثقــة كثــريًا، علًمــا 
أن النســائي خــرّج هــذا احلديــث شــاهًدا حلديــث أيب هريــرة  يف ذات البــاب)1(.

املطلب العاشر: سبب ورود احلديث:
مل أعثــر علــى ســبب ورود حلديــث ابــن أيب عمــرية، أمــا خبصــوص الشــواهد 
فلــم أعثــر كذلــك علــى ســبب ورود ألحاديــث عبــادة بــن الصامــت، وأيب هريــرة، 
وأنــس ، أمــا حديــث ابــن مســعود فســبب وروده أن الصحابــة  ســألوا النــي 
 َعــْن َهــِذِه اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلـُـوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتًــا بَــْل أَْحَيــاٌء 
ــَك،  ــْد َســأَْلَنا َعــْن َذِل ــا ِإانَّ َق ــاَل: أََم ــوَنL]آل عمــران: 169[، َق ــْم يُْرَزقُ ــَد َربِِّه ِعْن
فـََقــاَل: »أَْرَواُحُهــْم يف َجــْوِف طَــرْيٍ ُخْضــٍر، هَلـَـا قـََناِديــُل ُمَعلََّقــٌة اِبْلَعــْرِش، َتْســرَُح ِمــَن 
اجْلَنَّــِة َحْيــُث َشــاَءْت، مُثَّ أَتِْوي ِإىَل تِْلــَك اْلَقَناِديــِل، فَاطََّلــَع ِإلَْيِهــْم َربُـُّهــُم اطِّاَلَعــًة«، 
فـََقــاَل: »َهــْل َتْشــتـَُهوَن َشــيـًْئا؟ قَالُــوا: َأيَّ َشــْيٍء َنْشــَتِهي َوحَنْــُن َنْســرَُح ِمــَن اجْلَنَّــِة 
ــْن َأْن  ــْن يـُتـْرَُكــوا ِم ــْم َل ــا رَأَْوا أَنَـُّه ــَك هِبِــْم ثَــاَلَث َمــرَّاٍت، فـََلمَّ ــَل َذِل ــُث ِشــئـَْنا، فـََفَع َحْي
، نُرِيــُد َأْن تــَـُردَّ أَْرَواَحَنــا يف َأْجَســاِداَن َحــىَّ نـُْقَتــَل يف َســِبيِلَك  ُيْســأَُلوا، قَالُــوا: اَي َربِّ

ــا رََأى َأْن لَْيــَس هَلـُـْم َحاَجــٌة تُرُِكــوا«)2(. َمــرًَّة ُأْخــَرى، فـََلمَّ
وأمــا حديــث جابــر  فســبب وروده مواســاة النــي  لــه بعــد استشــهاد 
ُ بِــِه َأاَبَك؟ قَــاَل: بـََلــى اَي  ــُرَك مبـَـا َلِقــَي اللَّ ــا رآه منكســرًا، قــال لــه: أَفَــاَل أَُبشِّ

ّ
والــده مل

ُ َأَحــًدا قَــطُّ ِإالَّ ِمــْن َورَاِء ِحَجــاٍب، َوَأْحيَــا َأاَبَك َفَكلََّمــُه  . قَــاَل: َمــا َكلَّــَم اللَّ َرُســوَل اللَِّ
ِكَفاًحــا. فـََقــاَل: اَي َعْبــِدي مَتَــنَّ َعلَــيَّ أُْعِطــَك. قَــاَل: اَي َربِّ حُتِْييــِي فَأُقـْتَــَل ِفيــَك 
حديــث  هللا،  ســبيل  يف  القتــل  متــي  ابب  اجلهــاد،  32(، كتــاب   /6( الســنن،  النســائي،   )1(
رقــم3151، َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة ، َعــِن النَّــِيِّ  قَــاَل: »لَــْواَل َأْن َأُشــقَّ َعلَــى أُمَّــِي ملَْ َأخَتَلَّــْف َعــْن 
 ، ــوا َعــيِّ ــْم َأْن يـََتَخلَُّف ــِه، َوَيُشــقُّ َعَلْيِه ــْم َعَلْي ُلُه ــُدوَن مَحُولَــًة، َواَل َأِجــُد َمــا َأمحِْ َســرِيٍَّة، َوَلِكــْن اَل جيَِ

، مُثَّ ُأْحِييــُت، مُثَّ قُِتْلــُت، مُثَّ ُأْحِييــُت، مُثَّ قُِتْلــُت« ثَــاَلاًث. َولَــَوِدْدُت َأيّنِ قُِتْلــُت يف َســِبيِل اللَِّ
مســلم بــن احلجــاج، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن َأنَّ أَْرَواَح   )2(

ِــْم يـُْرَزقُــوَن، حديــث رقــم1887. ــَهَداِء يف اجْلَنَّــِة، َوأَنَـُّهــْم َأْحيَــاٌء ِعْنــَد َرهبِّ الشُّ
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اَثنَِيــًة. قَــاَل الــرَّبُّ : ِإنَّــُه قَــْد َســَبَق ِمــيِّ أَنَـُّهــْم ِإلَيـَْهــا اَل يـُْرَجُعــوَن...«)1(.
املطلب العاشر: سبب إيراد احلديث:

مل أعثــر علــى ســبب إيــراد للحديــث وشــواهده، ســوى حديــث ابــن مســعود، 
ــَن َمْســُعْوٍد  َعــْن َهــِذِه  ــَد هللِا ْب وهــو كمــا قــال َمْســُروُق بــُن األْجــدَِع: َســأَْلَنا َعْب
اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلُــوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتًــا بَــْل أَْحَيــاٌء ِعْنــَد َربِِّهــْم 

يُْرَزقُــوَنL]آل عمــران: 169[، قَــاَل: أََمــا ِإانَّ قَــْد َســأَْلَنا َعــْن َذلِــَك...«.
املبحث الثاين: قضااي املنت

املطلب األول: املطابقة بني الرتمجة واحلديث:
ترجــم اإلمــام النســائي للحديــث حتــت كتــاب اجلهــاد، ببــاب متــيِّ القتــل يف 

ســبيل هللا تعــاىل، ونــوع هــذه الرتمجــة ظاهــرة، وعالقتهــا ابحلديــث اتمــة.
املطلب الثاين: اللغة وغريب اللفظ:

1- نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة: ســواء كانــت ذكــرًا أم أنثــى)2(، وقــد مسُيــت النفــس نفًســا، 
لتولُّــِد النَـَّفــس منهــا، واتصالــه هبــا؛ كمــا مَسُّــوا الــروح روًحــا؛ ألن الــروح موجــود هبــا، 
وقــد فــّرق بعــض العلمــاء بــني »النفــس« و»الــروح«، فقــال: الــروح هــو الــذي بــه 
احليــاة، والنفــس هــي الــي هبــا العقــل، فــإذا انم النائــم، قـَبَــَض هللا نفســه، ومل يقبــض 

روحــه، والــروح ال يُقبــض إالّ عنــَد املــوِت)3(.
هللُا  »قبــض  أماتــه  فــالانً:  هللُا  قبَــَض  يقــال  مييتهــا)4(،  أي  رَبُـَّهــا:  يـَْقِبُضَهــا   -2

روَحــه«)5(.

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«، )5/ 80(، كتــاب التفســري، ابب ســورة آل عمــران،   )1(
حديــث رقــم3010، وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغرِيــٌب ِمــْن َهــَذا اْلَوْجــِه«، وابــن ماجــه، 
الســنن، )1/ 131(، كتــاب الســنة،  اَبٌب ِفيَمــا أَْنَكــَرْت اجْلَْهِميَّــُة، حديــث رقــم190، وقــال 

األرانؤوط: »إســناده جيــد«.
أبو احلسن ابن سيدة املرسي، املخصص، )5/ 169(.  )2(

أبو بكر األنباري، الزاهر يف معاين كلمات الناس، )2/ 374(.  )3(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(

د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية املعاصرة، ص2063.  )5(
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3- سبب تسمية »الشَِّهيِد«:
، وجُيْمــع َعَلــى ُشــَهَداَء، وقــد جــاء  ــِهيُد هــو َمــْن قُِتــل جُمَاهــًدا يف َســِبيِل اللَِّ الشَّ

يف َتْســِمَيته َشــِهيًدا َســبـَْعة أَقــْـَوال)1(:
.Lبل أَحَياءM :َأحدَها: أَنه َحّي َكأَنَُّه َشاهد، َأي: َحاضر لَقْوله تـََعاىَل«

َوالثَّاين: َأن هللا تـََعاىَل َوَماَلِئَكته شهُدوا َلُه اِبجْلنَِّة.
َوالثَّاِلث: أِلَن َماَلِئَكة الرَّمْحَة تشهده.

َوالرَّاِبع: لسقوطه اِبأْلَْرِض َوِهي الشاهدة.
َواخْلَاِمس: لِقَيامه ِبَشَهاَدة احْلق يف أَمر هللا تـََعاىَل َحىَّ قتل.

َوالسَّاِدس: أِلَنَُّه يْشهد َما أعد هللا تـََعاىَل َلُه من اْلَكرَاَمة اِبْلَقْتِل.
اِبْلَقْتــِل،  بَِتْســِليم نَفســه  ُســْبَحانَُه ابلوجــود واإلهليــة  أِلَنَـّـُه شــهد هلل  ــاِبع:  َوالسَّ

ابْلَقــْول«. َغــريه  َوشــهد 
بِــِل؛ ألنَّ بُيوهَتــم يـَتَِّخذوهنــا  4- أهــل اْلَوبَــِر: َأْي َأْهــِل الَبــواِدي، َوُهــَو ِمــْن َوبَــِر اإْلِ

ِمْنــُه)2(.
ــُع َمــَدرة،  ــُدن َواأْلَْمَصــاِر)3(، واملــَدُر: مَجْ

ُ
ــِل املَــَدر: أهــَل الُقــَرى وامل ــُد أبَِْه 5- ويرِي

َوِهــَي الِبْنيــة)4(.
قال السندي: »َواْلمرَاد َأن يكون ل َهُؤاَلِء عبيًدا فَأْعتقُهْم«)5(.

املطلب الثالث: املعىن العام للحديث:
لقد بنّي الني  فضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل يف هذا احلديث 

مــن جانبني:

ابــن اجلــوزي، غريــب احلديــث، )1/ 569-570(، و ابــن األثــري اجلــزري، النهايــة يف غريــب   )1(
احلديــث واألثــر، )2/ 513(، والنــووي، املنهــاج شــرح مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )2/ 164(.

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )5/ 145(.  )2(

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )4/ 309(.  )3(

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )5/ 145(.  )4(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )5(
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األول: بيانــه أنــه ال يتمــى أحــٌد مــن أهــل اجلنــة الرجــوع إىل الدنيــا بعدمــا ختلّــص 
مــن تبعاهتــا ومشــاقها إال الشــهيد الــذي قتــل يف ســبيل هللا تعــاىل؛ وذلــك ملــا يــرى 
مــن فضــل الشــهادة والكرامــات الــي أعدهــا هللا تعــاىل للمجاهديــن والشــهداء يف 

جنــات النعيــم.
الثــاين: أمنيتــه  القتــل والشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل، وتفضيلــه ذلــك علــى 

إعتــاق العبيــد مــن أهــل املــدن والقــرى والبــوادي يف ســبيل هللا تعــاىل.
املطلب الرابع: املنت اجلامع:

ســوف أعتمــد يف أصــل املــن روايــة اإلمــام النســائي)1(، وهــي الــي بنيــت عليهــا شــرح 
احلديث، وكل ُّ إضافة على من احلديث ســوف أجعلها بني معكوفني، هكذا ]  [.

نَّــَة[)3( ِمــَن  قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َمــا ]َعلَــى اأْلَْرِض[)2( ]ِمــْن َأَحــٍد َيْدُخــُل اجلَْ
ــوُت[)5( يـَْقِبُضَهــا َربُـَّهــا ]هللُا[)6(  النَّــاِس ِمــْن نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة ]نـَْفــُس ُمْســِلٍم[)4( ]نـَْفــٍس متَُ
ــبُّ ]َيُســرَُّها[)8( َأْن تـَْرِجــَع ]تـَُعــوَد[)9(، ]فَِإنَـّـُه يـََتَمــىَّ َأْن  ]هَلَــا ِعْنــَد هللِا َخيـْــٌر[)7( حُتِ

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا تعــاىل، حديــث   )1(
رقــم3153.

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )2(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )3(
. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس

أمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )4(
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )5(
تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس ، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة ابــن الصامــت ، ََِّمــا يـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
أمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )6(

ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )7(
تـََعــاىَل، حديــث 1877، عــن أنــس، والنســائي، الســن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، َمــا 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة بــن الصامــت ، َِّيـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )8(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )9(
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ْرِض ِمــْن َشــْيء[)2(  نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا ]َوِإنَّ لَــُه َمــا َعلَــى اأْلَ ــا الدُّ يـَْرِجــَع[)1(، ِإلَْيُكــْم، َوَأنَّ هَلَ
نـَْيــا، يـَُقــوُل: َحــىَّ  ــبُّ َأْن يـَْرِجــَع[)4( ]ِإىَل الدُّ ــِهيِد ]ِإالَّ اْلَقِتيــُل[)3(، ]فَِإنَّــُه حُيِ َغيــْـُر الشَّ
نـْيَــا[)6( ]فـَيـُْقتَــَل َمــرًَّة ُأْخــَرى[)7(  أُقـْتَــَل َعْشــَر َمــرَّاٍت يف َســِبيِل هللِا[)5( ]فـَيـُْقتَــَل يِف الدُّ
]فـَيـُْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت، ِلَما يـََرى ِمَن اْلَكرَاَمِة[)8( ]ِلَما يـََرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَدِة[)9(«.

، َأَحبُّ ِإلَّ ِمْن  وقَاَل َرُسوُل اللَِّ : »َوأَلَْن أُقـَْتَل ]أَلَْن أُقـَْتَل[)10( يف َسِبيِل اللَِّ
َأْن َيُكوَن ِل ]اْلَمَدُر َواْلَوبـَُر[)11( َأْهُل اْلَوبَِر َواْلَمَدر«.

املطلب اخلامس: األحكام املستفادة من احلديث:
1- ما حكم التمين، وما عالقته بطول األمل؟

اعلــم أن التمــي قســمان أحدمهــا مذمــوم، واآلخــر حممــود، فأمــا املذمــوم فهــو 
مــا جيعــل صاحبــه متعلًقــا يف الدنيــا، غافــاًل عــن اآلخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
األمــل، وقــد نعــت النــي  صاحبــه ابلعاجــز؛ ألنــه يعجــز عــن إدراك مصلحتــه يف 
اآلخــرة، فقــال: »الَكيِّــُس َمــْن َداَن نـَْفَســُه َوَعِمــَل ِلَمــا بـَْعــَد اْلَمــْوِت، َوالَعاِجــُز َمــْن 
َســِبيِل  يِف  ــَهاَدِة  الشَّ َفْضــِل  اَبُب  الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة،  مســلم،   )1(

. هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
. أمحد ابن حنبل، املسند،  )19/ 62(، حديث رقم12003، عن أنس  )2(

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )3(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َمــا َجــاَء يِف ثــَـَواِب   )4(
ــَهَداِء، حديــث1661، عــن أنــس، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، َمــا  الشُّ

. حديــث3159، عــن عبــادة ان الصامــت ، َِّيـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َمــا َجــاَء يِف ثــَـَواِب   )5(

. ــَهَداِء، حديــث رقــم1661، عــن أنــس الشُّ
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )6(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )7(

. عــن عبــادة بــن الصامــت
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )8(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )9(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )10(
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )11(
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.)1(» أَتـْبَــَع نـَْفَســُه َهَواَهــا َومَتـَـىَّ َعلَــى اللَِّ
يـَــزَاُل قـَْلــُب الَكبِــرِي َشــاابًّ يف  وهــو الــذي حــذر منــه النــي ، فقــال: »اَل 
نـْيَــا َوطـُـوِل اأَلَمــِل«)2(، ويف روايــٍة: »َيْكبــَـُر ابْــُن آَدَم َوَيْكبــَـُر َمَعــُه  اثـْنـَتــَـنْيِ: يف ُحــبِّ الدُّ

ــاِل، َوطُــوُل الُعُمــِر«)3(.
َ
اثـْنَــاِن: ُحــبُّ امل

ْــَرِة اْلَمــاِل، َوَأنَّ َذلِــَك  »يف َهــَذا احلَِْديــِث َكرَاَهــُة احْلِــْرِص َعَلــى طُــوِل اْلُعُمــِر وََكثـ
لَْيــَس مبَْحُمــوٍد، واحلِْْكَمــُة يف التَّْخِصيــِص هِبََذيْــِن اأْلَْمَريْــِن: َأنَّ احــب اأْلَْشــَياء ِإىَل 
ابــن آَدَم نـَْفُســُه، فـَُهــَو رَاِغــٌب يف بـََقائَِهــا؛ فََأَحــبَّ ِلَذلِــَك طُــوَل اْلُعُمــِر، َوَأَحــبَّ 
ــا طُــوُل  ــا َغالًِب ــِة الَّــِي يـَْنَشــأُ َعنـَْه حَّ ــْن َأْعَظــِم اأْلَْســَباِب يف َدَواِم الصِّ اْلَمــاَل؛ أِلَنَّــُه ِم

اْلُعُمــِر، َفُكلََّمــا َأَحــسَّ ِبُقــْرِب نـََفــاِد َذلِــَك اْشــَتدَّ ُحبُّــُه لَــُه َوَرْغبـَتُــُه يف َدَواِمــِه«)4(.
وأمــا النــوع احملمــود، فهــو الــذي يكــون يف أبــواب اخلــري، وترتــب عليــه األجــر واملثوبــة 
عنــد هللا تعــاىل، كمــن يتمــى أن  يتصــّدق يف ســبيل هللا، أو حيفــظ القــرآن الكــرمي، أو 

ُيستشــهد يف ســبيل هللا تعاىل، وعليه تنطبق أمنية الني  يف هذا احلديث.
وقــد أفــرد اإلمــام البخــاري- رمحــه هللا- كتــااًب يف صحيحــه أمســاه: »كتــاب 
ــَهاَدة«،  التمــي«، وجعــل حتتــه اباًب أمســاه: »اَبب َمــا َجــاَء يف التََّمــيِّ َوَمــْن مَتـَـىَّ الشَّ

وكذلــك: »اَبُب مَتَــيِّ اخْلَــرْيِ«.
قــال احلافــظ ابــن حجــر- رمحــه هللا-: »َهــِذِه التَـّْرمَجَــُة َأَعــمُّ ِمــَن الَّــِي قـَبـَْلَهــا؛ أِلَنَّ 
 َ ــَك ِإىَل َأنَّ التََّمــيِّ ــِة اخْلَــرْيِ، َوَأَشــاَر ِبَذِل ــْن مُجَْل ــاىَل ِم ــَهاَدِة يف َســِبيِل اللَِّ تـََع َ الشَّ مَتَــيِّ

ــَهاَدِة«)5(. اْلَمْطلُــوَب اَل يـَْنَحِصــُر يف طََلــِب الشَّ

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«، )4/ 219(، كتــاب ِصَفــِة اْلِقَياَمــِة َوالرَّقَائِــِق َوالْــَورَِع   )1(
َعــْن َرُســوِل هللِا ، ابٌب منــه، حديــث رقــم2459، عــن شــّداد بــن أوس ، وقــال: حديــث 

حســن.
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )8/ 89(، كتــاب الرقــاق، اَبُب َمــْن بـَلَــَغ ِســتِّنَي َســَنًة، فـََقــْد َأْعــَذَر   )2(

. ِإلَْيــِه يف الُعُمــِر، حديــث رقــم6420، عــن أيب هريــرة ُ اللَّ
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )8/ 90(، كتــاب الرقــاق، اَبُب َمــْن بـَلَــَغ ِســتِّنَي َســَنًة، فـََقــْد َأْعــَذَر   )3(

. ِإلَْيــِه يف الُعُمــِر، حديــث رقــم6421، عــن أنــس ُ اللَّ
انظر: ابن حجر العسقالين، فتح الباري )11/ 241(.  )4(

ابن حجر العسقالين، فتح الباري )13/ 218(.  )5(
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وعليه فقد أورد البخاري رمحه هللا أحاديث وآاثرًا كثرية يف ابب متي اإلنسان 
فعــل اخلــري، منها:

حديــث َأيب ُهَريــْـَرَة  َأنَّ َرُســوَل اللَِّ ، قَــاَل: »َوالَّــِذي نـَْفِســي بِيَــِدِه َوِدْدُت 
ــَكاَن أَبُــو  ــُل«، َف ــا مُثَّ أُقـَْت ــُل، مُثَّ ُأْحَي ــا مُثَّ أُقـَْت ــُل، مُثَّ ُأْحَي َأيّنِ أُقَاتِــُل يف َســِبيِل اللَِّ فَأُقـَْت

.)1( ُهَريــْـَرَة يـَُقوهُلـُـنَّ ثَــاَلاًث، َأْشــَهُد اِبللَِّ
وحديــث َأيب ُهَريـْــَرَة  َعــِن النَّــِيِّ ، قَــاَل: »لَــْو َكاَن ِعْنــِدي ُأُحــٌد َذَهبًــا، 
أَلَْحبـَْبــُت َأْن اَل أَيِْتَ َعلَــيَّ ثَــاَلٌث َوِعْنــِدي ِمْنــُه ِدينَــاٌر- لَْيــَس َشــْيٌء أَْرُصــُدُه يف َديْــٍن 

َعلَــيَّ- َأِجــُد َمــْن يـَْقبـَلُــُه«)2(.
وحتــت ابب »مَتـَـيِّ الُقــْرآِن َوالِعْلــِم«: حديــث َأيب ُهَريــْـَرَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل 
الُقــْرآَن، فـَُهــَو يـَتـْلُــوُه آاَنَء اللَّْيــِل   ُ : »اَل حَتَاُســَد ِإالَّ يف اثـْنـَتـَــنْيِ: َرُجــٌل آاَتُه اللَّ اللَِّ
 ُ َوالنَـَّهــاِر، يـَُقــوُل: لَــْو أُوتِيــُت ِمثْــَل َمــا أُوِتَ َهــَذا َلَفَعْلــُت َكَمــا يـَْفَعــُل، َوَرُجــٌل آاَتُه اللَّ

ــِه فـَيـَُقــوُل: لَــْو أُوتِيــُت ِمْثــَل َمــا أُوِتَ َلَفَعْلــُت َكَمــا يـَْفَعــُل«)3(. َمــااًل يـُْنِفُقــُه يف َحقِّ
2- هل أمر متين الرجوع إىل الدنيا يقتصر على الشهيد؟

مل يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أهنــم يتمنــون الرجــوع 

M :إىل الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا لآلخــرة، فقــد قــال هللا تعــاىل علــى لســاهنم
َحتـَّـى ِإَذا َجــاَء أََحَدُهــُم اْلَمــْوُت َقــاَل َرّبِ اْرِجُعــوِن * لََعلِّــي أَْعَمُل َصالًِحــا ِفيَما تََرْكُت 
ــْوِم يُْبَعثُوَنL]املؤمنــون: 99-  ــى يَ ــْرَزٌخ ِإلَ ــْم بَ ــا َوِمــْن َوَراِئِه ــا َكِلَمــةٌ ُهــَو َقاِئلَُه َكّلَ ِإّنََه
100[، وقــال أيًضــا: Mَولـَـْو تـَـَرى ِإِذ اْلُمْجِرُمــوَن نَاِكُســو ُرُءوِســِهْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َربََّنــا 
ــا ُموِقنُوَنL]الســجدة: 12[، وقــال  ــا ِإّنَ ــْل َصالًِح ــا نَْعَم ــِمْعَنا َفاْرِجْعَن ــا َوَس أَْبَصْرنَ
ــوَل َرّبِ  ــْوُت َفَيُق ــُم اْلَم ــَي أََحَدُك ــِل أَْن يَْأتِ ــْن َقْب ــْم ِم ــا َرَزْقَناُك ــْن َم ــوا ِم أيًضــا: Mَوأَْنِفُق

ــىَّ  ، َوَمــْن مَتَ البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )9/ 82(، كتــاب التمــي، اَبُب َمــا َجــاَء يِف التََّمــيِّ  )1(
ــَهاَدَة، حديــث رقــم7227. الشَّ

، حديث رقم 7228. يِّ اخَلرْيِ البخاري، الصحيح اجلامع، )9/ 83(، كتاب التمي، اَبُب مَتَ  )2(
َوالِعْلــِم،  الُقــْرآِن  ــيِّ  مَتَ اَبُب  التمــي،  كتــاب   ،)84  /9( اجلامــع،  الصحيــح  البخــاري،   )3(

.7232 يــث حد
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الِِحيَنL]املنافقــون: 10[. َق َوأَُكــْن ِمــَن الّصَ ــّدَ ْرتَِنــي ِإلـَـى أََجــٍل َقِريــٍب َفأَّصَ لـَـْوَل أَّخَ
3- فضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل:

لقــد وردت أحاديــث كثــرية ترغِّــب ابجلهــاد والشــهادة يف ســبيل هللا؛ ألنــه 
هبمــا مُيكَّــن للمســلمني يف األرض، ومهــا الطريــق إىل اجلنــة، منهــا مــا رواه البخــاريُّ 
ومســلم عــن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َأيب أَْوىَف  َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  قَــاَل: »َواْعَلُمــوا َأنَّ اجْلَنَّــَة 

ــُيوِف«)1(. حَتْــَت ِظــاَلِل السُّ
فبــنيَّ النــي  أنَّ طريــق اجلهــاد مــن أيســر الطــرق الــي توصــل العبــد للفــوز 
ابجلنــة، وبــنيَّ كذلــك أنَّ اجلهــاد والــرابط يف ســبيل هللا خــرٌي مــن الدنيــا ومــا عليهــا، 
ــاِعِديِّ ، أنَّ رســول هللا  فقــد روى البخــاريُّ ومســلم، َعــْن َســْهِل بْــِن َســْعٍد السَّ
نـْيَــا َوَمــا َعَليـَْهــا، َوَمْوِضــُع َســْوِط  ، قَــاَل: »راَِبُط يــَـْوٍم يف َســِبيِل هللِا َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ
نـَْيا َوَما َعَليـَْها، َوالرَّْوَحُة يـَُروُحَها الَعْبُد يف َســِبيِل هللِا  َأَحدُِكْم ِمَن اجلَنَِّة َخيـٌْر ِمَن الدُّ

نـْيَــا َوَمــا َعَليـَْهــا«)2(. تـََعــاىَل، أَْو الغَــْدَوُة، َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ
 ، َِّقَــاَل: َجــاَء َرُجــٌل ِإىَل َرُســوِل الل ، وروى البخــاريُّ عــن َأيب ُهَريـْــَرَة
فـََقــاَل: ُدلَّــِي َعلَــى َعَمــٍل يـَْعــِدُل اجلَِْهــاَد؟ قَــاَل: »اَل َأِجــُدُه«، قَــاَل: »َهــْل َتْســَتِطيُع 
ـُـَر، َوَتُصــوَم َواَل تـُْفِطــَر؟«  ــوَم َواَل تـَْفتـ ِإَذا َخــرََج اْلُمَجاِهــُد َأْن َتْدُخــَل َمْســِجَدَك فـَتـَُق

قَــاَل: َوَمــْن َيْســَتِطيُع َذلِــَك؟!)3(.
ويف رواية ملسلم: قيل: اَي رسوَل هللِا، َما يـَْعدُل اجلهاَد يف َسِبيِل هللِا؟ قَاَل: »اَل 
َتْســَتِطيُعونَُه«، فَأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـنَْيِ أَْو َثاَلاًث ،ُكلُّ َذِلَك يـَُقوُل: »اَل َتْســَتِطيُعونَُه«، 
َجاِهــِد يف َســبيِل هللِا َكَمثــِل الصَّائِــِم الَقائِــِم الَقانــِت آبايِت هللا ال 

ُ
مُثَّ قَــاَل: »َمثَــُل امل

ابَرِقَــِة  ــَت  حَتْ اجَلنَّــُة  اَبٌب:  والســري،  اجلهــاد  اجلامــع، )4/ 22(، كتــاب  الصحيــح  البخــاري،   )1(
السُّــُيوِف، حديث 2818، ومســلم، الصحيح اجلامع،  )1362/3(، كتاب اجلهاد والســري، 

، َواأْلَْمــِر اِبلصَّــرْبِ ِعْنــَد اللَِّقــاِء، حديــث 1742. اَبُب َكرَاَهــِة مَتَــيِّ ِلَقــاِء اْلَعــُدوِّ
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )35/4(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبُب َفْضــِل راَِبِط يــَـْوٍم يِف َســِبيِل   )2(
، حديــث2892، مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )1499/3(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل  اللَِّ

اْلَغــْدَوِة َوالرَّْوَحــِة يف َســِبيِل هللِا، حديــث1880.
 ، ــرَيِ ــاِد َوالسِّ البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 15(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبُب َفْضــِل اجِلَه  )3(

حديــث2785.
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َجاِهــُد يف َســِبيِل هللِا«)1(.
ُ
يـَْفتــُـُر ِمــْن ِصيَــاٍم، َواَل َصــاَلٍة، َحــىَّ يـَْرِجــَع امل

وإلعــالء منزلــة الشــهداء وبيــان مكانتهــم وكرامتهــم عنــد هللا كان النــي  يــود 
 ، ويتمــى أن يقتــل يف ســبيل هللا، فقــد روى البخــاريُّ  ومســلم، عــن َأيبْ ُهَريــْـَرَة
ُ ِلَمــْن َخــرََج يف َســِبيِلِه اَل خُيْرُِجــُه ِإالَّ ِإميَــاٌن يب  ، قَــاَل: »انـْتَــَدَب اللَّ َعــْن النَّــِيِّ
ــْواَل  ــُه اجْلَنَّــَة، َوَل َوَتْصِديــٌق ِبُرُســِلي، َأْن أُْرِجَعــُه مبَــا اَنَل ِمــْن َأْجــٍر أَْو َغِنيَمــٍة أَْو أُْدِخَل
َأْن َأُشــقَّ َعلَــى أُمَّــِي َمــا قـََعــْدُت َخْلــَف َســرِيٍَّة، َولَــَوِدْدُت َأيّنِ أُقـْتَــُل يف َســِبيِل اللَِّ مُثَّ 

ُأْحيَــا مُثَّ أُقـْتَــُل مُثَّ ُأْحيَــا مُثَّ أُقـْتَــُل«)2(.
فدلَّ ذلك أن أهبى الكرامات إمنا أتت ابلقتل والشهادة يف سبيل هللا؛ لذلك فال 

. عجب أن يتمى الشهيد أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات يف سبيل هللا
4- ما السبب يف متين الشهيد الرجوع اىل الدنيا؟ 

لقــد بــنّي النــي  الســر يف متــي الشــهيد الرجــوع إىل الدنيــا، وذلــك ليقتــل يف 
ســبيل هللا تعــاىل مــرات أخــرى، ملــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة)3(.

5- مــا هــي كرامــات الشــهيد الــيت مــن أجلهــا يتمــىن الرجــوع إىل الدنيــا ليقتــل 
مــرات أخــرى؟

لقد جاء يف بيان كرامات الشهيد آايت بّينات، وأحاديث كثرية واضحات، منها:
أواًل: ما جاء يف القرآن الكرمي:

- قــال تعــاىل: Mَواَل تـَُقولُــواْ ِلَمــْن يـُْقتَــُل يف َســبيِل اللِّ أَْمــَواٌت بَــْل َأْحيَــاء َوَلِكــن الَّ 
َتْشــُعُروَنL]البقرة: 154[.

- وقال تعاىل: Mَواَل حَتَْسَنَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ يف َسِبيِل اللِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّْم 
ــْن  يـُْرَزقُــوَن * َفرِِحــنَي مبـَـا آاَتُهــُم الّلُ ِمــن َفْضلِــِه َوَيْستـَْبِشــُروَن اِبلَِّذيــَن ملَْ يـَْلَحُقــواْ هِبِــم مِّ
ــَن اللِّ َوَفْضــٍل َوَأنَّ  َخْلِفِهــْم َأالَّ َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم حَيَْزنُــوَن َيْستـَْبِشــُروَن بِِنْعَمــٍة مِّ
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )1(

تـََعــاىَل، حديــث 1878.
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )16/1(، كتــاب اإلميــان، اَبٌب: اجِلَهــاُد ِمــَن اإِلمَيــاِن، حديــث   )2(
36، ومســلم، الصحيــح اجلامــع، )1495/3(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل اجلَِْهــاِد َواخْلـُـُروِج يف 

َســِبيِل هللِا، حديــث 1876.
راجع مطلب ختريج احلديث يف قضااي اإلسناد، ومطلب املن اجلامع يف قضااي املن.  )3(
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الّلَ اَل ُيِضيــُع َأْجــَر اْلُمْؤِمنِــنَيL ]آل عمــران: 171-169[.
فيخــرب هللا تعــاىل عــن الشــهداء أبهنــم وإن قتلــوا يف هــذه الــدار؛ فــإن أرواحهــم 

حيــة مرزوقــة يف دار القــرار)1(.
- وقــد اشــرتى هللا ســبحانه وتعــاىل مــن املؤمنــني نفوســهم لنفاســتها لديــه إحســااًن 

منــه وفضــاًل.
وكتــب ذلــك العقــد الكــرمي يف كتابــه العظيــم؛ فهــو يقــرأ أبــًدا أبلســنتهم ويتلــى، 
Mِإّنَ الّلَ اْشــتََرى  القــرآن)2(:  أزاًل يف حمكــم  العقــد  هــذا  لــزوم  مبينًــا  تعــاىل  قــال 
ُــوَن  ــِبيِل الّلِ َفَيْقتُل ــي َس ُــوَن ِف ــَة يَُقاتِل ــُم الَجّنَ ــأَّنَ لَُه ــم بِ ــَن أَنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن اْلُمْؤِمِني ِم
ــا ِفــي التـَّـْوَراِة َوالِنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمــْن أَْوَفــى بَِعْهــِدِه ِمــَن الّلِ  َويُْقتَلـُـوَن َوْعــدًا َعلَْيــِه َحّقً
َفاْستَْبِشــُروْا بَِبْيِعُكــُم اّلـَـِذي بَايَْعتـُـم بِــِه َوَذلـِـَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيُمL]التوبــة: 111[. 
قــال اإلمــام ابــن كثــري- رمحــه هللا- يف تفســري هــذه اآليــة: »خيــرب تعــاىل أنــه عــاوض 
مــن عبــاده املؤمنــني عــن أنفســهم وأمواهلــم إذا بذلوهــا يف ســبيله ابجلنــة، وهــذا مــن 
فضلــه وكرمــه وإحســانه؛ فإنــه قبــل العــوض عمــا ميلكــه مبــا تفضــل بــه علــى عبيــده 

املطيعــني لــه. وهلــذا قــال احلســن البصــري وقتــادة: ابيعهــم هللا فأغلــى مثنهــم«)3(.
ــَن  ُســوَل َفأُْولَـــِئَك َمــَع اّلَِذيــَن أَْنَعــَم الّلُ َعلَْيِهــم ّمِ - وقــال تعــاىل: Mَوَمــن يُِطــِع الّلَ َوالّرَ
الِِحيَن َوَحُسَن أُولَـِئَك َرِفيقًاL]النساء: 69[. َهَداء َوالّصَ يِقيَن َوالّشُ ّدِ الّنَِبّيِيَن َوالّصِ

َهَداءL]الزمر: 69[. - وقال تعاىل: Mَوِجيَء بِالّنَِبّيِيَن َوالّشُ
فقرن هللا سبحانه ذكر الشهداء مع النبيني؛ تكرميًا هلم، وبيااًن لعلو منزلتهم.

- وقال تعاىل: Mَويَتَِّخَذ ِمنـُكْم ُشَهَداءL]آل عمران: 140[.
قــال الســهيلي- رمحــه هللا-: »وفيــه فضــل عظيــم للشــهداء، وتنبيــه علــى حــب 
قــال: Mَويَتَِّخــَذ ِمنـُكــْم ُشــَهَداءL]آل عمــران: 140[، وال  هللا إايهــم حيــث 

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )402/1(.  )1(
ابن النحاس، مشارع األشواق، )64/1(، بتصرف.  )2(

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )374/2(.  )3(
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 ُ يقــال: اختــذت، وال اختــذ إال يف مصطفــى حمبــوب، قــال ســبحانه: Mَمــا اتََّخــَذ الّلَ
ِمــن َولٍَدL]املؤمنــون: 91[، وقــال: Mَمــا اتََّخــَذ َصاِحَبــًة َول َولَدًاL]اجلــن: 3[، 

فاالختــاذ إمنــا هــو اقتنــاء واجتبــاء«)1(.
اثنًيا: ما جاء يف السنة النبوية)2(:

- الشــهيد ال جيــد أمل القتــل: َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة  قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــا 
ــُد َأَحدُُكــْم ِمــْن َمــسِّ الَقْرَصــِة«)3(. ــِهيُد ِمــْن َمــسِّ الَقْتــِل ِإالَّ َكَمــا جيَِ ــُد الشَّ جيَِ

- الشــهيد يف اجلنــة)4(: َعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك  َأنَّ أُمَّ الرُّبـَيِّــِع بِْنــَت البــَـرَاِء َوِهــَي 
، َأاَل حُتَدِّثـُـِي َعــْن َحارِثَــَة،  أُمُّ َحارِثَــَة بْــِن ُســرَاَقَة أَتَــِت النَّــِيَّ ، فـََقالَــْت: اَي نَــِيَّ اللَِّ
وََكاَن قُتِــَل يــَـْوَم بَــْدٍر َأَصابَــُه َســْهٌم َغــْرٌب، فَــِإْن َكاَن يف اجلَنَّــِة َصبــَـْرُت، َوِإْن َكاَن َغيــْـَر 
َذلِــَك، اْجتـََهــْدُت َعَلْيــِه يف البُــَكاِء، قَــاَل: »اَي أُمَّ َحارِثَــَة ِإنَـَّهــا ِجنَــاٌن يف اجلَنَّــِة، َوِإنَّ 

ابـْنَــِك َأَصــاَب الِفــْرَدْوَس اأَلْعلَــى« )5(.
- الشــهيد تكفــر عنــه خطــاايه إال الديــن: َعــْن َعْبــِد هللِا بْــِن َعْمــرِو بْــِن اْلَعــاِص 

السهيلي، الروض األنف، )193/3(.  )1(
هــذه العناويــن اســتفدهتا مــن كتاهبــا »تفريــج الكــرب بفضائــل شــهيد املعــارك واحلــرب« لباســم   )2(

اجلوابــرة، بتصــرف يف بعضهــا.
 /6( ســننه  يف  والنســائي   ، رقــم7953  حديــث   ،)334 /13( مســنده  يف  أمحــد  أخرجــه   )3(
36(، كتــاب اجلهــاد، ابب مــا جيــد الشــهيد مــن األمل، رقــم 3161، والرتمــذي يف جامعــه 
)3/ 242(، كتــاب اجلهــاد، ابب فضــل املرابــط، حديــث رقــم 1668، وابــن ماجــه يف ســننه 
)4/ 84(، كتــاب اجلهــاد، ابب فضــل الشــهادة يف ســبيل هللا، رقــم 2802. وقــال الرتمــذي: 
»حديــث حســن صحيــح غريــب«، وقــال األرانؤوط: »إســناده قــوي«، وصححــه األلبــاين يف 

سلســلة األحاديــث الصحيحــة )2/ 649(، حديــث رقــم960.
 : َّــاَل َرُســوُل الل ــاَل: َق ْــَرَة ، َق ودرجــات الشــهداء تتفــاوت، ففــي احلديــث: َعــْن َأيِب ُهَريـ  )4(
َرَجتــَـنْيِ َكَمــا بــَـنْيَ  ، َمــا بــَـنْيَ الدَّ ُ لِْلُمَجاِهِديــَن يف َســِبيِل اللَِّ َهــا اللَّ »ِإنَّ يف اجلَنَّــِة ِمائَــَة َدَرَجــٍة، َأَعدَّ
ــَماِء َواأَلْرِض، فَــِإَذا َســأَْلُتُم اللََّ، فَاْســأَُلوُه الِفــْرَدْوَس، فَِإنَـّـُه أَْوَســُط اجلَنَّــِة َوَأْعلَــى اجلَنَّــِة...«،  السَّ
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب اجلهــاد، ابب درجــات اجملاهديــن يف 

ســبيل هللا، حديــث رقــم 2790.
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 20(،  كتــاب اجلهــاد، ابب مــن أاته ســهم غــرب   )5(

فقتلــه، حديــث رقــم 2809.
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ْيــَن«)1(. ــِهيِد ُكلُّ َذْنــٍب ِإالَّ الدَّ ، َأنَّ َرُســوَل هللِا ، َقــاَل »يـُْغَفــُر لِلشَّ
فالشــهادة يف ســبيل هللا تكفــر مجيــع مــا علــى العبــد مــن الذنــوب الــي بينــه وبــني 

هللا تعاىل)2(.
- الشــهيد رائحــة دمــه مســك يــوم القيامــة: َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة : َأنَّ َرُســوَل اللَِّ 
ــْن  ، َواللَّ َأْعلَــُم مبَِ  قَــاَل: »َوالَـّـِذي نـَْفِســي بِيَــِدِه اَل ُيْكلَــُم)3( َأَحــٌد يِف َســِبيِل اللَّ
ِم، َوالرِّيــُح رِيــُح املِْســِك«)4(. ُيْكلَــُم يف َســِبيِلِه ِإالَّ َجــاَء يــَـْوَم الِقَياَمــِة، َواللَّــْوُن لَــْوُن الــدَّ

- الشــهيد تظلــه املالئكــة أبجنحتهــا: َعــْن َجابِــر بْــِن َعْبــِد هللِا-رضــي هللا عنهمــا- 
قال: ِجيَء أبَِيب ِإىَل النَِّيِّ ، َوَقْد ُمثَِّل ِبِه، َوُوِضَع بـنَْيَ َيَدْيِه، َفَذَهْبُت أَْكِشُف َعْن 
َوْجِهــِه، فـَنـََهــاين قـَْوِمــي َفَســِمَع َصــْوَت َصاِئَحــٍة، َفِقيــَل: ابـْنَــةُ َعْمــرٍو- أَْو أُْخــُت َعْمــرٍو- 

الَِئَكــةُ ُتِظلُّــهُ أِبَْجِنَحِتَهــا َحــىَّ رُفِــَع«)5(.
َ
فـََقــاَل: »ملَ تـَْبِكــي- أَْو الَ تـَْبِكــي- َمــا زَالَــِت امل

- دار الشــهيد: َعــْن مَسُــَرَة بْــِن ُجْنــَدٍب ، قَــاَل: قَــاَل النَّــِيُّ : »رَأَيْــُت اللَّيـْلَــَة 
ــَجَرَة فََأْدَخــاَلين َدارًا ِهــَي َأْحَســُن َوأَْفَضــُل، ملَْ أََر قَــطُّ  َرُجلَــنْيِ أَتـَيَــاين، َفَصعِــَدا يب الشَّ

ــَهَداِء«)6(. اُر فَــَداُر الشُّ َأْحَســَن ِمنـَْهــا، قَــااَل: أَمَّــا َهــِذِه الــدَّ
- الشــهيد يـُــَزوَُّج ابثنتــني وســبعني مــن احلــور العــني، َوُيَشــفَُّع يف ســبعني مــن 
 : َِّقَــاَل: قَــاَل َرُســوُل الل ، أهلــه: ففــي حديــث املِْقــَداِم بْــِن َمْعــِد يَكــِرَب
ــِهيِد ِعْنــَد اللَِّ ِســتُّ ِخَصــاٍل: يـُْغَفــُر لَــُه يف أَوَِّل َدفـَْعــٍة، َويـَــَرى َمْقَعــَدُه ِمــَن  »لِلشَّ

أخرجــه مســلم، اجلامــع الصحيــح، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، ابب مــن قتــل يف ســبيل هللا   )1(
كفــرت خطــاايه إال الديــن، حديــث رقــم 1886.

ابن النحاس، مشارع األشواق، )720/2(.  )2(
يكلم: أي جيرح. )انظر: ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 199/4(.  )3(

أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 18(، كتــاب اجلهــاد، ابب مــن جيــرح يف ســبيل هللا   )4(
، رقــم 2803، وأخرجــه مســلم، اجلامــع الصحيــح، )3/ 1495(، كتــاب اإلمــارة، ابب 

فضــل اجلهــاد واخلــروج يف ســبيل هللا، حديــث رقــم 1876.
أخرجــه البخــاري )4/ 21(، كتــاب اجلهــاد، ابب ظــل املالئكــة علــى الشــهيد، حديــث رقــم   )5(
2816، ومســلم )4/ 1917(، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل عبد هللا بن عمرو بن 

حــرام، حديــث رقــم 2471.
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب اجلهــاد، ابب درجــات اجملاهديــن يف   )6(

ســبيل هللا، حديــث رقــم 2791.
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اجلَنَّــِة، َوجُيَــاُر ِمــْن َعــَذاِب الَقــرْبِ، َوأَيَْمــُن ِمــَن الَفــزَِع اأَلْكــرَبِ، َويُوَضــُع َعلَــى رَْأِســِه اَتُج 
نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا، َويــُـَزوَُّج اثـْنـَتــَـنْيِ َوَســْبِعنَي َزْوَجــًة ِمــَن  الَوقَــاِر، الَياُقوتَــُة ِمنـَْهــا َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ

ــِه«)1(. ــْن أَقَارِِب ــنِي، َوُيَشــفَُّع يف َســْبِعنَي ِم احلُــوِر الِع
- جســد الشــهيد ال أتكلــه األرض: ومــن إكــرام هللا ألجســادهم الــي بذلوهــا 
ألجلــه: إبقاؤهــا كمــا هــي؛ فــال أتكل األرض أجســادهم، ويف حديــث جابــر بــن 
عبــد هللا بــن حــرام -رضــي هللا عنهمــا- عندمــا دفــن أبــوه مــع آخــر، وكاان قــد قتــال 
ــُه آَخــُر  ــَن َمَع ــَكاَن أَوََّل قَِتيــٍل َوُدِف ــا، َف يف معركــة أحــد، قــال جابــر : »فََأْصَبْحَن
ـَـرْبٍ، مُثَّ ملَْ َتِطــْب نـَْفِســي َأْن أَتـْرَُكــُه َمــَع اآلَخــِر، فَاْســَتْخَرْجُتُه بـَْعــَد ِســتَِّة َأْشــُهٍر،  يف قـ

فَــِإَذا ُهــَو َكيــَـْوِم َوَضْعتُــُه ُهنـَيَّــًة)2( َغيــْـَر أُُذنِــِه«)3(.
ــا أَرَاَد ُمَعاِويَــُة  َأْن جُيْــرَِي اْلِكظَاَمــَة)4(  وعنــه  يف حديــث آخــر قــال: »َلمَّ
قَــاَل: َمــْن َكاَن لَــُه قَِتيــٌل فـَْليَــْأِت قَِتيلَــُه- يـَْعــِي قـَتـْلَــى ُأُحــٍد- قَــاَل: فََأْخَرَجُهــْم رِطَــااًب 
يـَتـَثـَنَـّــْوَن قَــاَل: »فََأَصابَــِت اْلِمْســَحاُة رِْجــَل َرُجــٍل ِمنـُْهــْم فَانـَْفطَــَرْت َدًمــا« فـََقــاَل أَبـُـو 

َســِعيٍد اخلـُـْدريُّ : »اَل يـُْنِكــْر بـَْعــَد َهــَذا ُمْنِكــٌر أَبَــًدا«)5(.
وعنــه  أيًضــا أنـّـه قَــاَل: »فـََرأَيْــُت َأيب يف ُحْفَرتِــِه َكأَنَّــُه اَنئِــٌم َوَمــا تـََغيَـّــَر ِمــْن َحالِــِه 
الشــهيد،  ثــواب  يف  ابب  اجلهــاد،  كتــاب   ،)239/3( جامعــه  يف  الرتمــذي  أخرجــه   )1(
ــَهاَدِة  َفْضــِل الشَّ حديــث،1663، وابــن ماجــه  يف ســننه )4/ 82(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب 
وابــن  مســنده )419/28(، حديــث17182،  وأمحــد يف  ، حديــث2799،  اللَِّ َســِبيِل  يف 
أيب عاصــم يف اجلهــاد )32/2(، قــال الرتمــذيُّ: »َحِديــٌث َصِحيــٌح َغرِيــٌب«، وقــال اهليثمــي 
يف )جممــع الزوائــد: 293/5(: »رواه أمحــد، ورجالــه ثقــات«، وحّســن إســناده ابــن النحــاس 
يف )مشــارق األشــواق 739/2(، وابــن حجــر يف )فتــح البــاري 2/6(، وصححــه األلبــاين يف 

ص36(. اجلنائــز،  )أحــكام  ويف  حديــث3213(،   ،647/7 الصحيحــة،  )السلســلة 
هنية: أي قلياًل، وهو تصغري هنة. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 279/5(.  )2(

أخرجــه البخــاري )2/ 93(، كتــاب اجلنائــز، ابب هــل خيــرج امليــت مــن القــرب واللحــد لعلــة؟،   )3(
حديــث رقــم 1351.

الكظامــة: كالقنــاة، وهــي آابر حتفــر يف األرض متناســقة، وخيــرق بعضهــا إىل بعــض حتــت   )4(
األرض، فتجتمــع مياههــا جاريــة، مث ختــرج عنــد منتهاهــا فتســيح علــى وجــه األرض. )ابــن األثــري 

اجلــزري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 178-177/4(.
أخرجــه ابــن املبــارك يف »اجلهــاد«، ص112، وعبــد الــرزاق يف املصنــف: )3/ 547، حديــث   )5(
رقــم6656( و )277/5، حديــث رقــم 9602(، وابــن ســعد يف الطبقــات: )11/3(، وابــن 
عبــد الــرب يف »التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد«، )242/19( و )142/13(.



131 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

ــا َوْجُهــُه،  ــَر هبَِ ـَـا ُكفِّــَن يف مَنِــَرٍة)1( مُخِ قَِليــٌل َوال َكثِــرٌي، َفِقيــَل لَــُه: فـََرأَيْــَت َأْكَفانَــُه؟ قَــاَل: ِإمنَّ
ْرَمــَل َعلَــى رِْجَلْيــِه َعلَــى  َوُجعِــَل َعلَــى رِْجَلْيــِه احْلَْرَمــُل)2(، فـََوَجــْدانَ النَِّمــَرَة َكَمــا ِهــَي، َواحلَْ

َهيـَْئِتِه، َوبـنَْيَ َذِلَك ِستٌّ َوأَْربـَُعوَن َسَنًة«)3(.
وَعــْن قـَْيــِس بْــِن َأيب َحــازٍِم)4( قَــاَل: »رََأى بـَْعــُض َأْهــِل طَْلَحــَة بْــِن ُعبـَْيــِد اللَّ أَنَّــُه 
ــوين  ــِه اْلَمــاُء، َفَحوُِّل ــْد آَذاين ِفي ــَكاٍن َق ــاَل: ِإنَُّكــْم َدفـَنـُْتُمــوين يف َم ــاِم، فـََق َرآُه يف اْلَمَن
ِمْنــُه«، قَــاَل: »َفَحوَّلُــوُه، فََأْخَرُجــوُه َكأَنَـّـُه َســْلَقٌة)5( ملَْ يـَتـَغَــريِّْ ِمْنــُه َشــْيٌء ِإالَّ َشــَعرَاٌت 

ــِه«)6(. ِمــْن حِلَْيِت
قــال الســهيلي- رمحــه هللا-: »ومــا وجــد يف صــدر هــذه األمــة مــن شــهداء 
أحــد، وغريهــم علــى هــذه الصــورة مل يتغــريوا بعــد الدهــور الطويلــة كحمــزة بــن 
عبــد املطلــب  فإنــه وجــد حــني حفــر معاويــة  العــني صحيًحــا مل يتغــري، 
وأصابــت الفــأس إصبعــه فدميــت، وكذلــك أبــو جابــر عبــد هللا بــن حــرام، وعمــرو 
بــن اجلمــوح، وطلحــة بــن عبيــد هللا  اســتخرجته بنتــه عائشــة مــن قــربه حــني رأتــه 
يف املنــام، فأمرهــا أن تنقلــه مــن موضعــه، فاســتخرجته مــن موضعــه بعــد ثالثــني ســنة 
كل شلة خمططة من مآزر األعراب فهي منرة. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واالثر، 118/5(.  )1(

نوع من النبات. انظر: القاموس احمليط، ص1271، وخمتار الصحاح، ص56.  )2(
أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات الكــربى، )562/3، 563(،  مــن حديــث األوزاعــي عــن الزهــري   )3(
عــن جابــر، وصححــه ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )257/3(، وقــال األرانؤوط يف حتقيقــه لـــ )ابــن 

القيــم، زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، 216/3(: »رجالــه ثقــات، وســنده صحيــح«.
وأخــرج مالــك يف املوطــأ )470/2( بنحــوه مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن أيب صعصعــة أنــه   
بلغــه أن عمــرو بــن اجلمــوح، وعبــد هللا بــن عمرو...قــال ابــن عبــد الــرب: »هكــذا هــذا احلديــث 
يف املوطــأ مقطوًعــا مل خيتلــف علــى مالــك فيــه، وهــو متصــل مــن وجــوه صحــاح مبعــى واحــد 

متقــارب«. )ابــن عبــد الــرب، التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، 239/19(.
قيــس بــن أيب حــازم البجلــي، أبــو عبــد هللا الكــويف، خمضــرم، مــات بعــد التســعني أو قبلهــا،   )4(
ويقــال: لــه رؤيــة، وهــو الــذي يقــال إنــه اجتمــع لــه أن يــروي عــن العشــرة املبشــرين ابجلنــة. )انظــر: 

املــزي، هتذيــب التهذيــب، 386/8، وابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ص456(.
ســلقة، ورد يف معــى »ســلق« عــدة معــان، لعــل األقــرب إىل معناهــا: هــو األملــس الطيــب.   )5(
)انظــر: ابــن األثــري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 391/2، وابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اتج  الزبيــدي،  املرتضــى  و  ص1155،  احمليــط،  القامــوس  والفــريوزآابدي،   ،96/3 اللغــة، 

.)454/25 العــروس، 
أخرجه عبد الرازق، املصنف، )277/5-278(، حديث رقم 9603.  )6(
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مل يتغــري، ذكــره ابــن قتيبــة يف املعــارف، واألخبــار بذلــك صحيحــة«)1(.
وجــاء يف شــرح الطحاويــة: »وأمــا الشــهداء فقــد شــوهد منهــم بعــد مــدد مــن 
دفنهــم كمــا هــم مل يتغــريوا، فيحتمــل بقــاؤه كذلــك يف تربتــه إىل يــوم حمشــره، وحيتمــل 
أنــه يبلــى مــع طــول املــدة، وهللا أعلــم، وكأنــه -وهللا أعلــم- كلمــا كانــت الشــهادة 

أكمــل، والشــهيد أفضــل، كان بقــاء جســده أطــول«)2(.
وأكتفــي هبــذا املقــدار مــن ذكــر كرامــات الشــهيد؛ دفًعــا لإلطالــة، ال ســيما وقــد 

تكفلــت بعــض املصنفــات بتفصيــل ذلــك)3(.
6- ما هو السرُّ يف أتمني الشهيد من الفزع؟ 

ألنــه ال جيتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع يف الدنيــا فــال يفــزع يف اآلخــرة، وقــد 
أخــرج النســائي يف ســننه)4(، َعــْن َرُجــٍل ِمــْن َأْصَحــاِب النَّــِيِّ ، َأنَّ َرُجــاًل قَــاَل: ايَ 
ــِهيَد؟ قَــاَل: »َكَفــى بَِبارِقَــِة  ، َمــا اَبُل اْلُمْؤِمنِــنَي يـُْفتـَنُــوَن يف قـُُبورِِهــْم ِإالَّ الشَّ َرُســوَل اللَِّ

ــُيوِف َعلَــى رَْأِســِه ِفتـْنَــًة«. السُّ
قــال احلكيــُم الرتمــذي: »َمْعنَــاُه أَنــه أظهــر صــدق َمــا يف َضِمــريه، َحْيــُث بــرز 

ــَؤال؟!«)5(. للحــرب َواْلَقْتــل، فلمــاذا يـَُعــاد َعَلْيــِه السُّ
إذا  نفــاق؛ كان  املقتولــني  هــؤالء  لــو كان يف  أنــه  القرطــي: »معنــاه؛  وقــال 
التقــى الزحفــان، وبرقــت الســيوف فــرُّوا؛ ألنَـّـه مــن شــأن املنافــق الفــرار والروغــان 
قصــة  أي:  املعــارف«  قتيبــة يف  ابــن  وقولــه: »ذكــره  األنــف، )52/1(،  الــروض  الســهيلي،   )1(
اســتخراج عائشــة ألبيهــا طلحــة. )انظــره يف: ابــن قتيبــة، املعــارف، ص134، يف أخبــار طلحــة 

.) بــن عبيــد هللا
ابن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص404.  )2(

وابــن  واحلــرب،  املعــارك  شــهيد  بفضائــل  الكــرب  تفريــج  اجلوابــرة،  د. ابســم  هــذا:  انظــر يف   )3(
بعدهــا.  ومــا   ،)661/2( األشــواق،  مشــارع  النحــاس، 

وانظــر: املنــذري، الرتغيــب والرتهيــب للمنــذري، )310/2 - 328(، فقــد ذكــر ســتة وأربعــني حديثًــا 
يف فضائل الشــهادة.

وقــال صديــق خــان: »إن األحاديــث الــواردة يف فضيلــة الشــهادة والشــهداء تبلــغ أربــع مائــة   
حديــث، كمــا قــال اجملــد يف ســفر الســعادة«. )صديــق خــان، العــربة مبــا جــاء يف الغــزو والشــهادة 

ص182(. واهلجــرة، 
النســائي، الســن، )99/4(، كتــاب اجلنائــز، ابب الشــهيد، حديــث2053، وصححــه األلبــاين   )4(

يف )صحيــح اجلامــع الصغــري، 827/2(.
احلكيُم الرتمذي، نوادر األصول يف أحاديث الرسول، )161/4(.  )5(
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عنــد ذلــك، ومــن شــأن املؤمــن البــذل، والتســليم هلل نفًســا، وهيجــان محيــَة هللا، 
والتعصــب لــه؛ إلعــالء كلمتــه، فهــذا قــد أظهــر صــدق مــا يف ضمــريه، حيــث بــرز 

للحــرب والقتــل، فلمــاذا يعــاد عليــه الســؤال؟!«)1(.
7- هــل هــذه الكرامــات خمتصــة فيمــن قُتــل شــهيًدا أم تتحصــل ملــن مــات مــن 

اجملاهديــن ميتتــة عادية؟
الــذي يظهــر مــن األحاديــث الصحيحــة أنَّ األمــر ال يقتصــر وال ينحصــر فيمــن 
قُتــل شــهيًدا، بــل إنــه يشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا وإن مــات علــى 
فراشــه، ودليلــه حديــث أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــْن 

ــَهاَدَة َصاِدقًــا، أُْعِطيـََهــا، َولَــْو ملَْ ُتِصْبــُه«)2(. طََلــَب الشَّ
وجــاء يف حديــث َســْهِل ْبــِن ُحنـَْيــٍف ، َأنَّ النَّــِيَّ  َقــاَل: »َمــْن َســَأَل هللَا 

ــَهَداِء، َوِإْن َمــاَت َعلَــى ِفرَاِشــِه«)3(. ــَهاَدَة ِبِصــْدٍق، بـَلَّغَــُه هللاُ َمنَــازَِل الشُّ الشَّ
ــَهاَدَة  يًعــا: أَنَـّـُه ِإَذا َســَأَل الشَّ قــال اإلمــام النــووي- رمحــه هللا-: »َوَمْعَنامُهَــا مجَِ
ــَهَداِء، َوِإْن َكاَن َعَلى ِفرَاِشــِه، َوِفيِه اســتحباب ســؤال  ِبِصْدٍق أُْعِطَي ِمْن ثـََواِب الشُّ

الشــهادة، واســتحباب نيــة اخلــري«)4(.
وجــاء يف بيــان مــن مــات مرابطًــا دون أن يقتــل، أحاديــث تبــنّي فضــل الــرابط 
ودرجات أصحابه يف اآلخرة، وأهنم ال يفزعون مثل الشهداء؛ ألهنم كانوا يف الدنيا يف 
حال حذر مع خوف من مباغتة العدوِّ يف أي حلظة؛ ألنَّ الرابط »هو اإلقامة ابلثغر 

، وخُييُفهــم«)5(. تقويــًة للمســلمني علــى الكفــار، والثغــر كل مــكان خييــف أهلُــه العــدوَّ
ْعــُت  روى مســلٌم يف صحيحــه مــن حديــِث َســْلَماَن الَفارِِســيِّ ، قَــاَل: مسَِ
َرُســوَل اللَِّ ، يـَُقوُل: »راَِبُط يـَْوٍم َولَيـَْلٍة َخيـٌْر ِمْن ِصَياِم َشــْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت 

أبو عبد هللا القرطي، التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، ص424.  )1(
ــَهاَدِة يِف  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1517(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب اْســِتْحَباِب طَلَــِب الشَّ  )2(

َســِبيِل هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1909.
ــَهاَدِة يِف  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1517(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب اْســِتْحَباِب طَلَــِب الشَّ  )3(

َســِبيِل هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1909.
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 55(.  )4(

املوسوعة الفقهية الكويتية )165/17(.  )5(
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َجــَرى َعَلْيــِه َعَملُــُه الَّــِذي َكاَن يـَْعَملُــُه، َوُأْجــرَِي َعَلْيــِه رِْزقُــُه، َوأَِمــَن اْلَفتَّــاَن«)1(.
ويف روايــٍة َعــْن َأيب ُهَريـْــَرَة ، َعــْن النــيِّ ، قَــاَل: »َمــْن َمــاَت ُمرَاِبطًــا يف 
، أْجــري َعَلْيــِه َأْجــر َعَملِــِه الصَّالِــِح الَّــِذي َكاَن يـَْعَمــُل، َوأْجــري َعَلْيــِه رِْزقــُه،  َســِبيِل اللَِّ

ُ يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة آِمًنــا ِمــْن اْلَفــزَِع«)2(. َوأَِمــَن ِمــْن اْلَفتَّــاِن، َوبـََعثَــُه اللَّ
8- أقسام الشهداء وحكمهم:

قال اإلمام النووي- رمحه هللا-: َواْعَلْم َأنَّ الشَِّهيَد َثاَلثَُة أَْقَساٍم:
َأَحُدَهــا: اْلَمْقتُــوُل يف حــرب الكفــار ِبَســَبٍب ِمــْن َأْســَباِب اْلِقتَــاِل، فـََهــَذا لَــُه ُحْكــُم 
ــَهَداِء يف ثــَـَواِب اآْلِخــرَِة، َويف َأْحــَكاِم الدُّنـْيَــا َوُهــَو أَنَّــُه اَل يـَُغسَّــُل َواَل ُيَصلَّــى َعَلْيــِه. الشُّ

اْلَمْبطُــوُن َواْلَمْطُعــوُن  َوُهــَو  نـْيَــا،  َأْحــَكاِم الدُّ الثَــّـَواِب ُدوَن  َوالثَـّـاين: َشــِهيٌد يف 
َوَصاِحــُب اهْلـَـْدِم َوَمــْن قُتِــَل ُدوَن َمالِــِه َوَغيـُْرُهــْم ممَّــْن َجــاَءِت اأْلََحاِديــُث الصَِّحيَحــُة 
ــَهَداِء، َواَل  بَِتْســِمَيِتِه َشــِهيًدا، فـََهــَذا يـَُغسَّــُل َوُيَصلَّــى َعَلْيــِه َولَــُه يف اآْلِخــَرِة ثــَـَواُب الشُّ

يـَْلــَزُم َأْن َيُكــوَن ِمْثــَل ثــَـَواِب اأْلَوَِّل.
َوالثَّالِــُث: َمــْن َغــلَّ ىف الغنيمــة، وشــبهه ممــن َوَرَدِت اآْلاَثُر بِنـَْفــِي َتْســِمَيِتِه َشــِهيًدا 
ــُل َواَل  نـْيَــا فَــاَل يـَُغسَّ ــَهَداِء يف الدُّ ِإَذا قُتِــَل يف َحــْرِب اْلُكفَّــاِر، فـََهــَذا لَــُه ُحْكــُم الشُّ

ُ َأْعَلــُم«)3(. ــُه ثـََوابـُُهــُم اْلَكاِمــُل يف اآْلِخــَرِة َوَاللَّ ــِه، َولَْيــَس َل ُيَصلَّــى َعَلْي
9- أنواع الشهداء حكًما؟

جاء يف أحاديث كثرية، أن الشهيد ال ينحصر فيمن قتل يف سبيل هللا، وإمنا 
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق واحلريــق والنفســاء... إخل، منهــا علــى 
ــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــا  ــاَل: َق ْــَرَة ، َق ســبيل الذكــر ال احلصــر حديــث َأيب ُهَريـ

ــِهيَد ِفيُكــْم؟« تـَُعــدُّوَن الشَّ
 ، مســلم، الصحيح اجلامع،  )1520/3(، كتاب اإلمارة، اَبُب َفْضِل الّراَِبِط يِف َســِبيِل هللا  )1(

حديث1913.
ماجــه )61/4(،  ابــن  وســنن  املســند،  )137/15(، حديــث9244،  ابــن حنبــل،  أمحــد   )2(
، حدبث2767.قال البوصريي: »َهَذا ِإْســَناد  كتاب اجلهاد، اَبُب َفْضِل الّراَِبِط يف َســِبيِل اللَِّ
َصِحيــح رَِجالــه ثَِقــات«، وصححــه األلبــاين واألرانؤوط. )البوصــريي، مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد 
ابــن ماجــه، 155/3، واأللبــاين، صحيــح اجلامــع الصغــري وزايدتــه، 1115/2، وأمحــد ابــن 

حنبــل، املســند، ، حتقيــق األرانؤوط137/15، حديــث9244(.
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )2/ 164(.  )3(
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قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن قُِتَل يف َسِبيِل هللِا فـَُهَو َشِهيٌد.
قَاَل: »ِإنَّ ُشَهَداَء أُمَِّي ِإًذا َلَقِليٌل«، قَاُلوا: َفَمْن ُهْم اَي َرُسوَل هللِا؟

قَــاَل: »َمــْن قُتِــَل يف َســِبيِل هللِا فـَُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف َســِبيِل هللِا فـَُهــَو 
َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف الطَّاُعــوِن فـَُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف اْلَبطْــِن فـَُهــَو َشــِهيٌد«.

ِديــِث أَنَـّـُه قَــاَل: »َواْلَغرِيــُق  قَــاَل ابْــُن ِمْقَســٍم)1(: َأْشــَهُد َعلَــى أَبِيــَك يِف َهــَذا احلَْ
َشِهيٌد«)2(.

مَيُــوُت يف  الَـّـِذي  فـَُهــَو  اْلَمْطُعــوُن  »فََأمَّــا  رمحــه هللا-:  النــووي-  اإلمــام  قــال 
ْســَهاُل، َوِقيــَل ُهــَو  الطَّاُعــوِن، َوأَمَّــا اْلَمْبطُــوُن فـَُهــَو َصاِحــُب َداِء اْلَبطْــِن َوُهــَو اإْلِ
الَّــِذي بِــِه ااِلْسِتْســَقاُء َوانِْتَفــاُخ البطــن، وقيــل: ُهــَو الَّــِذي َتْشــَتِكي َبْطنُــُه، َوِقيــَل ُهــَو 
الَّــِذي مَيـُـوُت بِــَداِء َبْطنِــِه ُمْطَلًقــا، َوأَمَّــا اْلغَــرُِق فـَُهــَو الَّــِذي مَيـُـوُت َغرِيًقــا يف اْلَمــاِء...

ــاىَل؛ ِبَســَبِب  ــِل اللَِّ تـََع َــا َكانَــْت َهــِذِه اْلَمــْواَتُت َشــَهاَدًة بِتـََفضُّ ــاَل اْلُعَلَمــاُء َوِإمنَّ َق
ْــَرِة أََلِمَهــا... هِتَا وََكثـ ِشــدَّ

قَــاَل اْلُعَلَمــاُء اْلُمــرَاُد ِبَشــَهاَدِة َهــُؤاَلِء ُكلِِّهــْم َغــرْيِ اْلَمْقتُــوِل يف َســِبيِل اللَِّ أَنَـُّهــْم 
نـَْيا فـَيـَُغسَُّلوَن َوُيَصلَّى َعَلْيِهْم«)3(. َيُكوُن هَلُْم يف اآْلِخَرِة ثـََواُب الشَُّهَداِء، َوأَمَّا يف الدُّ

10- فضل اإلعتاق وفكاك الرقاب:
، َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن َأْن َيُكــوَن ِل َأْهــُل اْلَوبَــِر  قولــه  »َوأَلَْن أُقـَْتــَل يف َســِبيِل اللَِّ

َواْلَمــَدِر«: قــال الســندي: »َواْلمــرَاد َأن يكــون ل َهــُؤاَلِء عبيــًدا فَأْعتقُهــْم«)4(.
قلــت: ومــن هنــا تظهــر أمهيــة إعتــاق الرقــاب؛ إذ جعلهــا وســيلة للمقارنــة مــع 

فضــل الشــهادة.
وقد جاءت أحاديث كثرية تبني فضل عتق الرقاب املسلمة؛ ففي الصحيحني 

هو: ُعبـَْيُد هللا ْبُن ِمْقَسٍم، أحد رواة احلديث.  )1(
ــَهاَدُة َســْبٌع ِســَوى  البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 24(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبٌب: الشَّ  )2(
لــه- )3/ 1521(، كتــاب  الَقْتــِل، حديــث2829، مســلم، الصحيــح اجلامــع، - واللفــظ 

ــَهَداِء، حديــث رقــم1915. اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن الشُّ
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 63-62(.  )3(

السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(
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مــن حديــِث َأيب ُهَريــْـَرَة ، َعــْن النَّــِيِّ ، قَــاَل: »َمــْن َأْعتَــَق َرقـَبَــًة ُمْســِلَمًة، َأْعتَــَق 
ُ بِــُكلِّ ُعْضــٍو ِمْنــُه ُعْضــًوا ِمــْن النَّــاِر، َحــىَّ فـَْرَجــُه ِبَفْرِجِه«)1(. اللَّ

ْعــُت احَلِديْــَث ِمــْن َأيبْ  ويف روايــٍة، قــال َســِعيُد بْــُن َمْرَجانَــَة: »فَاْنطََلْقــُت ِحــنْيَ مسَِ
َســنْيِ، فََأْعَتــَق َعْبــًدا لَــه، قَــْد َأْعطَــاُه بِــِه ابــُن َجْعَفــٍر  ُهَريــْـَرَة، َفذََكْرتُــُه ِلَعِلــيِّ بــن احلُْ

َعْشــَرَة آاَلِف ِدْرَهــٍم أَْو أَلْــَف ِدينَــاٍر«)2(.
قــال النــووي: »فيــه بيــان فضــل العتــق، وأنــه مــن أفضــل األعمــال، وممــا حيصــل 

بــه العتــق مــن النــار ودخــول اجلنــة«)3(.
وقــد قــال هللا c، مــن قبــل: Mَفــَل اْقتََحــَم اْلَعَقَبــَة % َوَمــا أَْدَراَك َمــا اْلَعَقَبــةُ َفــّكُ 
َرَقَبٍةL]البلــد: 11-13[، »وقولــه MاْلَعَقَبــةL: أي الطريــق الــي يف اجلبــل، 
يــت بذلــك؛ لصعوبــة ســلوكها، وهــو مثــٌل ضربــه c جملاهــدة النفــس واهلــوى  مسُِّ
ــٍةL: أي  ــّكُ َرَقَب والشــيطان، فجعلــه كالــذي يتكلــف صعــود العقبــة، وقولــه Mَف
إعتاقهــا وختليصهــا مــن أســار الــرق، فقــد بــنيَّ c أن العقبــة هــي هــذه الُقــَرب 

املذكــورة الــي تكــون هبــا النجــاة«)4(.
قلــت: ويدخــل يف عتــق الرقــاب فــكاك األســرى مــن قبضــة األعــداء، وذلــك 
بشــى الوســائل ســواء ابلفــداء، أو مببادلتهــم أبســرى الكفــار، أو إبعــالن النفــري 
األعــداء،  ســجون  ويُعذبُـّـون يف  يُفتنــون،  تركهــم  وعــدم  العــام؛ الســتخالصهم، 
فقضيــة األســرى يف زماننــا مــن األولــوايت، كمــا كان يف صــدر الدعــوة عتــق العبيــد 

ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن األولــوايت.
قــال الشــهيد ســيُِّد قطــب: »لقــد كان أبــو بكــر  يقتحــم العقبــة، وهــو يعتــق 
هــذه الرقــاب العانيــة هلل، وكانــت املالبســات احلاضــرة يف البيئــة جتعــل هــذا العمــل 
تـََعــاىَل: اللَّ  قـَــْوِل  اَبُب  ــاِن،  اأَلمْيَ اجلامــع، )145/8(، ِكتَــاُب َكفَّــارَاِت  الصحيــح  البخــاري،   )1( 

ــٍةL ]املائــدة: 89[،  َوَأيُّ الّرَِقــاِب أَزَْكــى، حديــث6715، مســلم، الصحيــح  ــُر َرقـََب Mأَْو حَتْرِي
ــِق، حديــث1509. ــِق، اَبُب َفْضــِل اْلِعْت ــاُب اْلِعْت اجلامــع،  )1147/2(، ِكَت

البخاري، الصحيح اجلامع، )144/3(، ِكَتاُب اْلِعْتِق، اَبٌب يِف الِعْتِق َوَفْضِلِه، حديث2517،   )2(
مسلم، الصحيح اجلامع،  )1147/2(، ِكَتاُب اْلِعْتِق، اَبُب َفْضِل اْلِعْتِق، حديث1509.

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )10/ 151(.  )3(
انظر: الشوكاين، فتح القدير، )541-540/5(.  )4(
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يُذكــر يف مقدمــة اخلطــوات والوثبــات القتحــام العقبــة يف ســبيل هللا«)1(.
وفــكاك األســرى اليــوم جيــب أن يُذكــر يف مقدمــة اخلطــوات والوثبــات القتحــام 
العقبــات الــكأداء يف اآلخــرة، قــال الشــيخ الســعدي: »فكُّهــا مــن الــّرِق، بعتقهــا أو 
مساعدهتا على أداء كتابتها، ومن ابب أوىل فكاك األسري املسلم عند الكفار«)2(.

املطلب السادس: اللطائف الدعوية والرتبوية يف احلديث:
1- علــى الدعــاة أن يســتفزوا مهــم املؤمنــني للجهــاد يف ســبيل هللا للدفــاع عــن 
الثوابــت واحلقــوق واســرتجاعها ال ســيما املقدســات املســلوبة والبــالد املنهوبــة مــن 

ِقبــل أعــداء هللا اليهــود.
2- فيــه مــا كان عليــه النــي  مــن علــو اهلمــة والتشــوف حنــو الدرجــات العلــى 

ومتنيــه الشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل.
3- علــى املؤمــن أن يرتقــي أبمنياتــه، فــال يتمــى إال مــا يقربــه مــن هللا ويرفــع درجاتــه 
يف أعــال اجلنــان، وعليــه أن جيتنــب األمنيــات الرخيصــة الــي تنســيه اآلخــرة وتصــده 

عن ســبيل هللا، فإن هللا حيب معال األمور ويبغض سفســافها.
4- استحباب طلب الشهادة والتعرض هلا والسعي حنوها ابتغاء وجه هللا تعاىل.

5- علــى املســلم أن جيمــع بــني أبــواب اخلــري كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــْدر 
املســتطاع، فقــد كان أحــد رواة احلديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء يف 

ــا عامــاًل.
ً
ترمجتــه: عابــًدا زاهــًدا جماهــًدا عامل

املســلمني،  حلمــة  يف  ذلــك  وأثــر  األســرى،  وفــكاك  الرقــاب  إعتــاق  أمهيــة   -6
بينهــم. والتكافــل 

7- علــى املســلم دائًمــا أن يســتحضر نيــة اخلــري يف كل شــئون حياتــه، فــال يــزال 
املــرء خبــري مــا دام ينــوي اخلــري، وهللا ســبحانه يثيــب علــى ذلــك.

الدنيــا  علــى  الباقيــة  اآلخــرة  والتابعــني  الصحابــة  مــن  الصاحلــني  إيثــار  فيــه   -8
َســنْيِ عندمــا َأْعتَــَق َعْبــًدا لَــه، قَــْد َأْعطَــاُه بِــِه ابــُن  الفانيــة، كمــا فعــل َعلِــيُّ ابــن احلُْ

َجْعَفــٍر َعْشــَرَة آاَلِف ِدْرَهــٍم أَْو أَلْــَف ِدينَــاٍر.
سيد قطب، يف ظالل القرآن، )3912/6(  )1(

السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص925.  )2(
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اخلـــاتــمـــــة
Lرزقنا هللا ُحسنها وزايدةM

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، الــذي أنعــم علــيَّ وأعانــي علــى إمتــام 
هــذا البحــث، فأســأله c أن يكتــب لــه القبــول يف الدنيــا واآلخــرة، وأن جيعلــه مــن 

األعمــال املبّلغــة إىل دار الســالم، واملوجبــة للفــوز حبســن اخلتــام، أّمــا بعــد:
فبعــد خــوض غمــار هــذا البحــث والعيــش معــه يف رحــاب الشــهادة وفضائــل 
نتائــج  إليــه مــن  الكــرام مــا توصلــت  القــرّاء  يــدي  بــني  الشــهيد وأمنياتــه، أضــع 

وتوصيــات:
أواًل: النتائج:

الــذي وضعــه  بشــرطه  احلديــث  هــذا  النســائي يف ختريــج  اإلمــام  التــزم  لقــد   .1
لســننه، فــال يوجــد يف إســناده أحــد مــن الــرواة املختلطــني الذيــن تــرك حديثهــم لعلــة 
االختــالط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مجيعهــم ثقــات ســوى شــيخ النســائي 
عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة ال ينــزل عــن الثقــة كثــريًا، علًمــا أن النســائي 

خــرّج هــذا احلديــث شــاهًدا حلديــث أيب هريــرة  يف ذات البــاب.
2. مــن منهــج اإلمــام النســائي يف هــذا احلديــث االختصــار يف أمســاء شــيوخه، 

وكذلــك تقســيم مــن احلديــث الواحــد إىل مجــل إبســناٍد واحــد.
3. مــن لطائــف إســناد هــذا احلديــث أنــه يعــدُّ مثــااًل لروايــة الوحــدان، حيــث إن 

الصحــايب ابــن أيب عمــرية  مل يــرو عنــه أحــد مطلًقــا غــري جبــري بــن نفــري.
4. يصــح أن نطلــق علــى هــذا احلديــث أبنــه روايــة جماهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــري اجلهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان، وصحابيــه ابــن أيب عمــرية قــد نــزل 

الشــام مرابطًــا جماهــًدا.
5. فيه فضل اهلجرة إىل الشام؛ للرابط فيها ومحاية ثغور املسلمني، ولذلك فإن راوي 

احلديث الصحايب ابن أيب عمرية، وغريه من الصحابة قد نزلوا الشام وأقاموا فيها.
6. مُســي الشــهيد بذلــك لعــدة أســباب، منهــا: أنَّ هللا تـََعــاىَل َوَماَلِئَكتــه شــهُدوا لَــُه 
اِبجْلنَّــِة، ولِقَيامــه ِبَشــَهاَدة احْلــق يف أَمــر هللا تـََعــاىَل َحــىَّ قتــل، وأِلَنَّــُه يْشــهد َمــا أعــد 

هللا تـََعــاىَل لَــُه مــن اْلَكرَاَمــة اِبْلَقْتــِل... إخل.
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7. اعلــم أن التمــي قســمان؛ أحدمهــا مذمــوم واآلخــر حممــود، فأمــا املذمــوم فهــو 
مــا جيعــل صاحبــه متعلًقــا يف الدنيــا، غافــاًل عــن اآلخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
األمــل، وأمــا النــوع احملمــود فهــو الــذي يكــون يف أبــواب اخلــري، وترتــب عليــه األجــر 

واملثوبــة عنــد هللا تعــاىل، ومنــه متــى الشــهادة والقتــل يف ســبيل هللا.
8. مل يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أهنــم يتمنــون الرجــوع 

إىل الدنيــا ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا لآلخــرة.
9. الســر يف متــي الشــهيد الرجــوع إىل الدنيــا، وذلــك ليقتــل يف ســبيل هللا تعــاىل 

مــرات أخــرى؛ ملــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة.
10. مــن هــذه الكرامــات الــي أعدهــا هللا للشــهيد ممــا ثبــت يف الســنة النبويــة: 
أنــه ال جيــد أمل القتــل، وأنــه ُتكفــر عنــه خطــاايه إال الديــن، وأنَّ رائحــة دمــه مســك 
يــوم القيامــة، وأنَّــه يــُـَزوَُّج ابثنتــني وســبعني مــن احلــور العــني، َوُيَشــفَُّع يف ســبعني مــن 

أهلــه، َوجُيَــاُر مــن عــذاب القــرب، وأيمــن مــن الفــزع األكــرب... إخل.
11. الســرُّ يف أتمــني الشــهيد مــن الفــزع؛ أنّــه ال جيتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع 

يف الدنيــا فــال يفــزع يف اآلخــرة.
12. الــذي يظهــر مــن األحاديــث الصحيحــة أنَّ الكرامــات والفضائــل ال تقتصــر 
وال تنحصــر فيمــن قُتــل شــهيًدا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا 

وإن مــات علــى فراشــه.
13. جــاء يف أحاديــث كثــرية، أن الشــهيد ال ينحصــر فيمــن قتــل يف ســبيل هللا، 

وإمنــا هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق واحلريــق والنفســاء... إخل.
14. يظهــر مــن فوائــد احلديــث فضــل اإلعتــاق وفــكاك الرقــاب يف ســبيل هللا 

تعــاىل؛ إذ جعــل ذلــك وســيلة للمقارنــة مــع فضــل الشــهادة.
15. يدخــل يف عتــق الرقــاب فــكاك األســرى مــن قبضــة األعــداء، فــإن لذلــك 

أمهيــًة وأثــرًا ابلغًــا يف حلمــة املســلمني، والتكافــل بينهــم.
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اثنًيا: التوصيات:
1. يوصــي الباحــث املتخصصــني يف العلــوم الشــرعية، وطلبــة احلديــث خاصــة 
إبظهــار كنــوز الســنة النبويــة، وإبــراز معاملهــا، وذلــك مــن خــالل الدراســة التحليليــة 

ألحاديثهــا.
املســلمني ومهومهــم؛  بواقــع  الــي هتتــم  الباحــث بدراســة األحاديــث  2. يوصــي 

لوضــع احللــول املناســبة هلــم.
3. علــى الدعــاة أن يســتفزوا مهــم املؤمنــني للجهــاد يف ســبيل هللا للدفــاع عــن 
الثوابــت واحلقــوق واســرتجاعها ال ســيما املقدســات املســلوبة والبــالد املنهوبــة مــن 

ِقبــل أعــداء هللا اليهــود.
مــن  أســراهم  إىل حتريــر  يســعوا  أن  املســلمني، وجماهديهــم  أمــور  علــى والة   .4
ســجون األعــداء، وذلــك بشــى الوســائل ســواء ابلفــداء، أو مببادلتهــم أبســرى 
الكفــار، أو إبعــالن النفــري العــام؛ الســتخالصهم، وعــدم تركهــم يُفتنــون، ويُعذبُّــون 
يف ســجون األعــداء، ولذلــك قضيــة األســرى يف زماننــا مــن األولــوايت، كمــا كان 

يف صــدر الدعــوة عتــق العبيــد ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن األولــوايت.
5. علــى املســلم أن جيمــع بــني أبــواب اخلــري كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــْدر 
املســتطاع، فقــد كان أحــد رواة احلديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء يف 

ــا عامــاًل.
ً
ترمجتــه: عابــًدا زاهــًدا جماهــًدا عامل

6. على املســلم دائًما أن يســتحضر نية اخلري يف كل شــئون حياته، فال يزال املرء 
خبري ما دام ينوي اخلري، وهللا ســبحانه يثيب على ذلك.
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22. أبــو بكــر، حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار األنبــاري، )ت 328هـــ(، الزاهــر يف 
معــاين كلمــات النــاس، حتقيــق د. حــامت صــاحل الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 

1412 هـــ -1992.
23. أبــو زكــراي، أمحــد بــن إبراهيــم بــن حممــد، حميــي الديــن الدمشــقّي مث الدمياطــّي، املعــروف 
اببــن النحــاس )ت814 هـــ(، مشــارع األشــواق إىل مصــارع العشــاق، ومثــري الغــرام إىل دار 
الســالم، حتقيــق: إدريــس حممــد علــي، وحممــد خالــد اســطنبول. الطبعــة األوىل ، دار البشــائر 

اإلســالمية، بــريوت، 1410هـــ.
24. أبــو زكــراي، حيــى بــن شــرف النــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب- بــريوت، ط2، 1392هـــ.
25. أبــو ســعيد، خليــل بــن َكْيَكلــدي العالئــي، )ت761ه(ـ، جامــع التحصيــل يف أحــكام 
بــريوت، 1407هـــ-  الكتــب-  عــامل  دار  الســلفي،  اجمليــد  عبــد  املراســيل، حتقيــق: محــدي 

1986م.
26. أبــو طاهــر، جمــد الديــن، حممــد بــن يعقــوب الفــريوزآابدى )ت817هـــ(، القامــوس احمليط، 

بريوت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ.
27. أبو عبد الرمحن، أمحد بن شــعيب بن علي اخلراســاين، النســائي، )ت303هـ(، الســنن 
الكــربى، حتقيــق: حســن عبــد املنعــم شــلي، مؤسســة الرســالة- بــريوت، ط1، 1421هـــ- 

2001م.
النســائي، )ت303هـــ(،  بــن علــي اخلراســاين،  بــن شــعيب  الرمحــن، أمحــد  أبــو عبــد   .28
أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات  ســنن النســائي- اجملتــى مــن الســنن-، حتقيــق: عبدالفتــاح 

1986م. 1406هـــ-  ط2،  حلــب،  اإلســالمية- 
املــْروزي  مث  الرتكــي  احلنظلــي،  واضــح  بــن  املبــارك  بــن  هللا  عبــد  الرمحــن،  عبــد  أبــو   .29

احلديثــة. املطبوعــات  دار  جــدة،  محــاد.  نزيــه  حتقيــق:  اجلهــاد،  )ت181هـــ(، 
30. أبــو عبــد هللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــي ابلــوالء، البصــري، البغــدادي املعــروف اببــن 

سعد )ت230هـ(، الطبقات الكربى، دار صادر، ط1، 1968م.
31. أبــو عبــد هللا، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت241هـــ(، 
املســند، حتقيــق، شــعيب األرنــؤوط، وآخــرون، إشــراف: د عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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32. أبو عبد هللا، شس الدين، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهي، )ت748هـ(، 
الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، ختقيــق: حممــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة 

اإلسالمية- جدة، ط1، 1413هـ- 1992م.
بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي القرطــي،  بــن أيب بكــر  بــن أمحــد  أبــو عبــد هللا، حممــد   .33
ت671هـــ، التذكــرة أبحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة، حتقيــق: د. الصــادق بــن حممــد بــن إبراهيــم، 

مكتبــة دار املنهــاج للنشــر والتوزيــع، الــرايض، ط1، 1425هـــ.
34. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الذهــي، ت748هـــ، اتريــخ اإلســالم 
ووفيــات املشــاهري واألعــالم، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 

2003م.
35. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، )ت256هـــ(، اجلامــع الصحيــح، حتقيــق: 

حممــد زهــري الناصــر، دار طــوق النجــاة- بــريوت، ط1، 1422هـــ.
36. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري، ت256هـــ، التاريــخ 

الكبــري، دائــرة املعــارف العثمانيــة، حيــدر آابد- الدكــن.
37. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن علــي بــن احلســن، املشــهور ابحلكيــم الرتمــذي، )ت320هـــ(، 
نــوادر األصــول يف أحاديــث الرســول ، حتقيــق: عبــد الرمحــن عمــرية، دار اجليــل- بــريوت.

38. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن يزيــد القزويــي، الشــهري اببــن ماجــه، )ت273هـــ(، ســنن ابــن 
ماجه، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، دار الرسالة العاملية، ط1، 1430هـ- 2009م.

39. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطــي، 
ت463هـــ، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي، دار اجليــل-  

بــريوت، ط1، 1412هـــ- 1992م.
40. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطــي 
)ت463هـــ(، التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، حتقيــق: مصطفــى العلــوي، وحممــد 

البكــري، مكــة، املكتبــة التجاريــة، ط2، 1402هـــ.
41. أبــو عيســى، حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي، )ت279هـــ(، جامــع الرتمــذي 
املشــهور بـــ »الســنن«، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار اجليــل- بــريوت، ودار العــرب 

بــريوت، ط2، 1998م. اإلســالمي- 
42. أبــو حممــد، عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد هللا، زكــي الديــن املنــذري )ت656هـــ(، 
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الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث الشــريف، ضبــط وتعليــق: مصطفــى عمــارة. الطبعــة الثالثــة، 
مصــر، مكتبــة مصطفــى البــايب احللــي، عــام 1388هـــ.

43. أبــو حممــد، عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـــ(، املعــارف، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت، ط1، 1407هـــ.

44. أبــو نعيــم، أمحــد بــن عبــد هللا األصبهــاين، )ت430هـــ(، معرفــة الصحابــة، حتقيــق: عــادل 
بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرايض، ط1، 1419هـ- 1998م.

45. أبــو يوســف، يعقــوب الفســوي، )ت277هـــ(، املعرفــة والتاريــخ، حتقيــق: أكــرم ضيــاء 
العمــري، مؤسســة الرســالة- بــريوت، ط2، 1410هـــ.

46. أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر،  )ت1424ه(، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، عــامل 
الكتــب، ط1، 1429هـــ- 2008م.

47. أمحــد يوســف أبــو حلبيــة، الكشــاف املبــني يف مناهــج احملدثــني، كليــة أصــول الديــن 
ابجلامعــة اإلســالمية بغــزة - فلســطني.

48. ابســم اجلوابرة، تفريج الكرب بفضائل شــهيد املعارك واحلرب، الطبعة األوىل، الرايض: 
دار الراية، عام 1413هـ.

49. ســيد قطب إبراهيم حســني الشــاريب، )ت1385هـ(، يف ظالل القرآن، دار الشــروق- 
بريوت- القاهرة، ط17، 1412هـ.

50. صديــق حســن خــان القنوجــي، العــربة مبــا جــاء يف الغــزو والشــهادة واهلجــرة، حتقيــق: 
حممــد الســعيد زغلــول. الطبعــة األوىل، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 1405هـــ.

51. عبــد الرمحــن بــن انصــر الســعدي، )ت1376ه(، تيســري الكــرمي الرمحــن يف تفســري كالم 
املنان، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ- 2000م.

52. عــالء الديــن مغلطــاي بــن قليــج احلنفــي، ت762 هـــ، إكمــال هتذيــب الكمــال، حتقيــق: 
أيب عبــد الرمحــن، عــادل بــن حممــد، وأيب حممــد أســامة بــن إبراهيــم، دار الفــاروق احلديثــة للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة  األوىل، 1422هـــ- 2001م.
53. علــي انيــف بقاعــي، مناهــج احملدثــني العامــة واخلاصــة )الصناعــة احلديثيــة(، دار البشــائر 

اإلســالمية- بريوت- لبنان، ط2، 1430هـ، 2009م.
54. مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي املــدين )ت179 هـــ(، املوطــأ، تصحيــح 

وترقيــم: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
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55. حممــد بــن أيب بكــر الــرازي، خمتــار الصحــاح، إخــراج: دائــرة املعاجــم يف مكتبــة لبنــان. 
بــريوت، مكتبــة لبنــان، عــام 1992م.

56. حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة )ت751هـــ(، زاد املعــاد 
يف هدي خري العباد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط14، 1407هـ.

57. حممــد بــن علــي الشــوكاين اليمــي، )ت1250هـــ(، فتــح القديــر، دار ابــن كثــري، دار 
الكلــم الطيــب- دمشــق، بــريوت، ط1، 1414هـــ.

58. حممــد مرتضــي احلســيي الزبيــدي، اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حتقيــق: إبراهيــم 
الــرتزي. بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، عــام 1385هـــ.

مكتبــة  والرتهيــب،  الرتغيــب  صحيــح  )ت1420هـــ(،  األلبــاين  الديــن  انصــر  حممــد   .59
2000م. 1421هـــ-  ط5،  الســعودية،  الــرايض،  املعــارف- 

60. حممــد انصــر الديــن األلبــاين )ت1420هـــ(، صحيــح اجلامــع الصغــري وزايدتــه )الفتــح 
الكبــري(، املكتــب اإلســالمي، د.ط، د.ت.

61. حممــد انصــر الديــن األلبــاين، أحــكام اجلنائــز وبدعهــا، الطبعــة األوىل، بــريوت، املكتــب 
اإلســالمي، عــام 1388هـــ.

62. حممد انصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 
مكتبة املعارف- الرايض، 1415هـ.

63. وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية- الكويــت، املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة- 45جــزًءا: 
األجــزاء )1- 23(، ط2، دار السالســل- الكويــت، األجــزاء )24- 38(، ط1، مطابــع 
دار الصفــوة- مصــر، األجــزاء )39 - 45(، الطبعــة الثانيــة، طبــع الــوزارة، )مــن1404- 

1427هـ(.



 معامل النظر املقاصدي يف آي الكتاب 
عند اإلمام عبد السالم ياسني منهجا وموضوعا

أ.د حمماد رفيع*

امللخص: 

يــروم هــذا البحــث تتبــع معــامل النظــر املقاصــدي يف تفســري آايت القــرآن عنــد اإلمــام عبــد الســالم 
ايســني، وذلــك مــن خــالل مبحثــني: أحدمهــا يتتبــع منهــج اإلمــام الــذي اعتمــده يف التفســري، والثــاين يتتبــع 

منــاذج مــن القضــااي املعرفيــة الــي اســتمدها مبنهجــه مــن القــرآن. 

Abstract: 
This research aiMs to trace consideration MiLestones of Maqasid in the interpretation 
of Quran at IMaM AbdessaLaM yassine through two topics: the first: foLLow iMaM 
yassine’s Method in his interpretation of the Quran; the second is foLLow ModeLs of 
cognitive issues.

* أســتاذ أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة ورئيــس قســم الدراســات اإلســالمية جبامعــة ســيدي حممــد بــن عبــد هللا بفــاس- 
املغــرب اتريــخ وصــول البحــث8\2\2021م، واتريــخ قبولــه للنشــر 13\3\2021م.
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مقدمة:
ملــا كان القــرآن خطــااب رابنيــا ختاميــا لإلنســان قصــد هدايتــه يف حياتــه للــي 
وأتويــال  تفســريا  العلمــاء  بــه  واهتبــل  وتدبــرا  تــالوة  املؤمنــون  التزمــه  أقــوم،  هــي 
واســتنباطا مــن أجــل االســتهداء بنــوره يف حيــاة النــاس أفــرادا ومجاعــة، فتفــاوت 
النــاس يف االســتمداد مــن هــذا املعــني الــرابين الــذي مجــع فأوعــى، إنــه Mِكتَــاٌب 
ــٍم َخِبيٍرL]هــود: 1[، فتفــاوت النــاس  ــُدْن َحِكي ــْن لَ ــْت ِم لَ ُــّمَ فُّصِ ُــهُ ث ــْت آيَات أُْحِكَم
يف االســتمداد مــن هــذا الكتــاب بتفاوهتــم فيمــا توســلوا بــه مــن مناهــج التزموهــا، 
فمنهــم ســابق لزمانــه فيمــا اســتمده غــري منحصــر يف تفاصيــل فــن زمانــه، ومنهــم 
مقتصــر علــى مدلــوالت ألفاظــه إفــرادا ال تركيبــا ظاهــرة وابطنــة، ومنهــم دون دلــك .

ولعــل مــن األعــالم املعاصريــن الذيــن متيــزوا يف االســتمداد مــن كتــاب هللا تعــاىل 
علــى حنــو غــري معهــود يف كثــري مــن اســتمداداته اإلمــام عبــد الســالم ايســني رمحــه 
هللا الــذي كان يصــدر يف كل اجتهاداتــه التفســريية والتأويليــة والتنظرييــة عــن نظــر 
مقاصــدي انفــذ، فنريــد مــن خــالل هــذا البحــث التحقــق مــن دعــوى صــدور هــذا 
اإلمــام يف تفســري القــرآن عــن نظــر مقاصــدي، خصوصــا وأن املوضــوع بكــر غــري 

مطــروق فيمــا أجنــز مــن أحبــاث ودراســات علميــة يف فكــر هــذا اإلمــام.
ومــن أجــل اإلحاطــة إبثبــااتت هــذه الدعــوى اخــرتان أن نعــاجل املوضــوع يف 
مبحثــني اثنــني: أحدمهــا منهجــي والثــاين معــريف، وذلــك وفــق منهــج جيمــع بــني 
اســتقراء املــادة العلميــة مــن مظاهنــا األصليــة يف كتــاابت اإلمــام ايســني، ومــن مظــان 
أخــرى تبعيــة عنــد املوجــب، وبــني حتليــل القضــااي وتعليــل اآلراء ومقارنتهــا بغريهــا 

يف ســياق التصــور العــام للموضــوع.
املبحث األول: معامل النظر املقاصدي منهجيا

متيز منهج اإلمام ايسني يف النظر يف آايت كتاب هللا تعاىل ابجلمع دون تفريق 
متثــل املوضــوع والقــول فيــه، وذلــك يف ســياق رؤيــة مقاصديــة مبصــرة للموضــوع 
وانظمــة للمنهــج، ميكــن رصــد هــذا املنهــج يف النظــر يف الكتــاب مــن املعــامل اآلتيــة:
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االحتكام واالمتثال للقرآن حاال ومقاال
مــن املداميــك األوىل املؤسســة ملنهــج اإلمــام ايســني يف النظــر يف القــرآن تدبــرا 
وتفســريا واســتدالال واســتنباطا حتقــق حالــة قلبيــة وعقليــة مــن التفاعــل اإلميــاين مــع 
القــرآن للناظــر يف القــرآن امتثــاال ملقتضياتــه واحتكامــا لتكاليفــه حــى ينفتــح ابب 
الفهــم والعطــاء، يقــول: »إمنــا حيتكــم إىل القــرآن، ويرقــي فهمــه إىل التلقــي عــن 
القــرآن، وحيفــظ حرمــة القــرآن، مــن كان القــرآن ربيــع قلبــه، والنظــر فيــه قــرة عينــه، 

واالمتثــال لــه راحــة روحــه«)1(.
قــد يســتغرب البعــض مــن عــد هــذا النــوع مــن احلالــة الذاتيــة الروحيــة املمزوجــة 
تســطيح  نــروم  إن كنــا  ذلــك  والتفســري،  البحــث  منهجيــة يف  قاعــدة  ابلعاطفــة 
معــى املنهــج، أمــا إن كنــا نتوخــى روح املنهــج وعمقــه املفضــي إىل اإلبــداع، فــال 
ميكــن جتــاوز حالــة التفاعــل القلــي والعقلــي للباحــث مــع املوضــوع، خصوصــا إذا 
تعلــق األمــر ابخلطــاب اإلهلــي لإلنســان عــرب الزمــان واملــكان ويف كل األحــوال، 
لــزوم اإلميــان  مــن حيــث  البشــري  تلقــي اخلطــاب  فتلقــي اخلطــاب اإلهلــي غــري 
هــذه  علــى  يلــح  ايســني  اإلمــام  ظــل  لذلــك  الثــاين،  دون  األول  يف  واالمتثــال 
القاعــدة اإلميانيــة يف تلقــي اخلطــاب القــرآين، ألنــه أدرك مــن النــص القــرآين نفســه 
إليــه االفتقــار واالضطــرار  ابتــداء علــى شــرط  مــن هللا  تفهيــم معانيــه عطــاء   أن 

ْمَناَها ُسلَْيَماَن َوُكّلً آتَْيَنا ُحْكمًا َوِعْلمًاL]األنبياء:79[. Mَفَفّهَ
اكتمــال  بقــدر  التلقــي  اكتمــال  أن  القــرآين  اخلطــاب  مــن  أوعــب  كمــا 
ِعَبــاِدِه  ِمــْن   َ الّلَ يَْخَشــى  Mِإّنََمــا  تعــاىل:  قولــه  بدليــل  وامتثــاال  عبوديــة  الرتقــي 
ــْن ُهــَو  اْلُعلََماُءL]فاطــر:82[، وقولــه ســبحانه يف بيــان مســالك التلقــي: Mأَّمَ
َقانـِـٌت آنـَـاَء اللَّْيــِل َســاِجدًا َوَقاِئًمــا يَْحــَذُر اْلِخــَرَة َويَْرُجــو َرْحَمــَة َربِّــِه قـُـْل َهــْل يَْســتَِوي 
.]9 اْلَْلَباِبL]الزمــر:  أُولُــو  ــُر  يَتََذّكَ ِإّنََمــا  يَْعلَُمــوَن  َل  َواّلَِذيــَن  يَْعلَُمــوَن  اّلَِذيــَن 

فــأول خطــوة منهجيــة يف حســن التلقــي عــن القــرآن إضمــار قصــد التعبــد حــى 
يكــون العلــم املتلقــى انفعــا، فقيمــة العلــم مــن حيــث هــو وســيلة إىل التعبــد كمــا 
ايسني عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ: مطبعة فضالة، احملمدية، ط1989/1م، ص23.  )1(
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قــال الشــاطي رمحــه هللا)1(، فاإلمــام ايســني أدرك متامــا أن قضــااي العلــم واملعرفــة ال 
ختــرج عــن إطــار التعبــد الناظــم للشــرائع كلهــا، قــال الشــاطي: »الشــرع إمنــا جــاء 
ابلتعبــد، وهــو املقصــود مــن بعثــة األنبيــاء عليهــم الســالم«)2(، فكلمــا صــح القصــد 
صــح العلــم املتلقــى ونفــع، وهــو ال خيــرج عــن كونــه عمــال انشــئا عــن اإلميــان، وعليــه 

كان الكفــر يف نظــره مانعــا مــن موانــع الفهــم والتلقــي)3(.
استقراء املعاين اجلزئية لبناء املعرفة الكلية

إن مــن معــامل النظــر املقاصــدي يف منهــج اإلمــام ايســني رمحــه هللا إصــراره علــى 
التماس املعارف الكلية الناظمة للمعارف اجلزئية، وذلك استجابة منه ملقتضى حال 
واقــع األمــة الــذي بلــغ مــن التعقيــد والرتكيــب يف حاجياتــه وأســئلته مــا تتعــذر معــه 
اإلجــاابت اجلزئيــة، وهــذا مــا أعلنــه بوضــوح يف قولــه: »لكــن الــذي حنــن حباجــة إليــه هو 
الفقــه الكلــي الــذي يشــمل كل العبــادات الفرديــة واملعامــالت اجلزئيــة، يف نســق واحــد 

يــؤدي وظيفــة إحيــاء األمــة وإعادهتــا إىل حضــن الشــريعة وصــراط هللا.«)4(.
مــن هــذا املنطلــق تعامــل مــع آايت كتــاب هللا تعــاىل ملتمســا منهــا علــى جهــة 
االســتقراء األجوبــة الكليــة الشــافية حلــال األمــة لتقــوى علــى اســتئناف النهــوض 
احلضــاري، فلــم يكــن رمحــه هللا ممــن يتتبــع املعــاين اجلزئيــة مــن ألفــاظ آايت كتــاب 
هللا تعــاىل، كمــا هــو ديــدان أهــل املــدوانت التفســريية الذيــن يتتبعــون معــاين القــرآن 
آيــة آيــة مــن بدايتــه إىل هنايتــه وفــق املنهــج اجلزئــي، وإمنــا يســتعرض آراء املفســرين 
مــن هــذا القبيــل يف اآليــة أو املقطــع القــرآين لينتقــل بعدهــا إىل اآلفــاق الدالليــة 

لــآلايت يف ضــوء الكليــات الشــرعية الشــاهدة.
فعنــد تدبــره وتفســريه ملــا جــاء يف ســورة البلــد، ذكــر ابملنهــج الفقهــي اجلزئــي يف 
اســتنباط مــا ابآلايت مــن املعــاين اجلزئيــة الفرديــة، حيــث قــال: »فــال نقــاش يف أن 
فك الرقبة املؤمنة يف الكفارات وغريها قربة، والصدقة على اليتيم واملسكني عمل 
ينظــر الشــاطي، أبــو إســحاق. املوافقــات يف أصــول الشــريعة، حتقيــق عبــد هللا دراز، دار الكتــب   )1(

العلميــة، بــريوت، طبعــة3، 2003، 41/1.
الشاطي، املوافقات 41/1.  )2(

ينظر ايسني عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص24.  )3(
ايســني، عبــد الســالم. املنهــاج النبــوي تربيــة وتنظيمــا وزحفــا، طبعــة 1989/2بــدون املــكان،   )4(

ص 222.
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صــاحل، وصحبــة املؤمنــني ومشــاركتهم يف احلــق والصــرب انضمــام للجماعــة مأمــور 
بــه، األحــكام التفصيليــة ابقيــة علــى وجههــا«)1(، فهــي جــزء مــن مدلــول اآلايت 
الزمــان واملــكان  املرجعــي علــى  وليســت هنايــة مدلــول اخلطــاب اإلهلــي احلاكــم 
واحلــال، يقــول رمحــه هللا: »للفقيــه أن يــدرج فــك الرقــاب يف ابب الكفــارات، 
املؤمــن  انضمــام  ويــدرج  الصدقــات،  ابب  يف  واملســكني  اليتيــم  إطعــام  ويــدرج 
للجماعــة يف ابب الوعــظ والرقائــق.«)2(، لكــن منشــود اإلمــام مــن النظــر الكلــي 
املنهاجــي ال يســعه »مــا يســع الفقيــه، ال يســعه أن يقــف عنــد ذلــك التصنيــف. 
وإال ضاعــت مــن أمامــه معــاين النــداء واالســتجابة والعقبــة واالقتحــام«)3(، فقيمــة 
املعــاين اجلزئيــة املســتنبطة يف نظــر اإلمــام ايســني مبقــدار اندراجهــا يف ســلك الفقــه 
الكلــي؛ حيــث يقــول: »ومــا فرعــوا مــن األحــكام مثــرة مذكــورة مشــكورة إن مل 
يتعــارض شــيء منهــا مــع منهــاج الســنة الكلــي: الشــورى والعــدل واإلحســان«)4(.
وعنــد بيانــه مفهــوم »الدرجــة« يف قولــه تعــاىل: Mَولَُهــّنَ ِمْثــُل اّلَــِذي َعلَْيِهــّنَ 
ُ َعِزيــٌز َحِكيٌمL]البقــرة: 226[، ذكــر  َجــاِل َعلَْيِهــّنَ َدَرَجــةٌ َوالّلَ بِاْلَمْعــُروِف َولِلّرِ
أن التفســري الفقهــي التارخيــي ملفهــوم الدرجــة ال ينفــك عــن الشــرط االجتماعــي 
والثقــايف الــذي يعيشــه، وعــن احلاصــل واملمكــن يف زمنــه،)5( فهــذا احلافــظ ابــن 
كثــري يــرى أن الدرجــة يف اآليــة »يف الفضيلــة واخلَْلــق واخلُلُــق واملنزلــة وطاعــة األمــر 
واإلنفــاق والقيــام ابملصــاحل والفضــل يف الدنيــا واآلخــرة«، وذكــر اإلمــام الطــربي يف 
معــى الدرجــة »يطعــن األزواج الرجــال، وليــس الرجــال يطيعوهنــن«، وذكــر القرطــي 

أقــواال كثــريا منهــا: »اإلمــرة والطاعــة«، ومنهــا »اللحيــة«، وغريهــا.
»هــذه  بقولــه:  الدرجــة  ملفهــوم  اجلزئيــة  احملامــل  تلــك  علــى  اإلمــام  وعقــب 
»الدرجــة« الــي أعطاهــا هللا عــز وجــل للرجــال علــى النســاء بصريــح النــص القــرآين 
هــي ترجيــح لِكفــة الرجــال يف ظاهــر األمــر، وهــي إمنــا هــي تثقيــل مليــزان الرجــل 

ايسني، عبد السالم. مقدمات يف املنهاج ص57.  )1(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص58.  )2(

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )3(
ايسني عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص17.  )4(

بــريوت،  والنشــر،  للطباعــة  لبنــان  دار   ، املومنــات  تنويــر  الســالم.  عبــد  ايســني،  ينظــر   )5(
.57 /1 2003م. /1 ط
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مبثاقيــل املســؤولية، وختفيــف عــن أعبــاء املــرأة الــي ندهبــا الشــرع ملســؤولية عظيمــة 
نهــا أحــكام التوزيــع للواجبــات واملســؤوليات  يصــرح هبــا الشــرع ويلــوح إليهــا ويضمِّ

بــني الرجــل واملــرأة.«)1(.
وهــذا نظــر مقاصــدي عميــق يف وضــع األحــكام واملعــاين اجلزئيــة يف ســياق 
معانيهــا الكليــة، إذ املعــاين اجلزئيــة مندرجــة حتــت معانيهــا الكليــة، وإال تناقضــت 
األحــكام الشــرعية التفصيليــة يف منظــور النظــرة اجلزئيــة، خصوصــا وأهنــا جعلــت 
املــرأة مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة)2( حســب تعبــري اإلمــام ايســني، مــع أن حديــث 
القــرآن عــن الــزوج والزوجــة إمنــا جــاء يف ســياق البنــاء األســري أتسيســا وتدبــريا.

مقاصــداي كليــا  نظــرا  يكــون  أن  يلــزم  النظــر يف آايت هللا  أن  يــرى  فاإلمــام 
املفاهيــم  مــن خــالل  األمــة وحاهلــا  لواقــع  اهلدايــة  معــامل  اســتمداد  مــن  للتمكــن 
القرآنيــة احلبلــى ابملعــاين الشــاملة الشــافية، ومنهــا مفهــوم »اقتحــام العقبــة« الــذي 
عــده مفهومــا قرآنيــا انظمــا ملعــاين مشــروع هنــوض األمــة، حيــث يقــول: »اقتحــام 
العقبــة إذن حتــرك إرادي تتعــرض لــه العقبــة فتمانعــه ويغالبهــا حــى يتــم االقتحــام. 
حركــة الفــرد املؤمــن يف ســلوكه إىل هللا عــز وجــل، وحركــة اجلماعــة اجملاهــدة يف 

حركتهــا التغيرييــة، وحركــة األمــة يف مســريهتا التارخييــة«)3(.
فاملفهوم مركب من شــطرين أوهلما االقتحام مبا هو ســلوك إرادي جهادي يف 
اجتــاه مقــام اإلحســان واالســتخالف، واثنيهمــا العقبــة الــي متثــل الواقــع املوضوعــي 
الطبيعي واإلنساين املطلوب اقتحامه، وهبذا االقتحام يتقدم اإلنسان يف مقامات 
اإلميــان إىل ذروة اإلحســان)4(، ولذلــك فاملعــاين الكليــة ملكــوانت العقبــة وأبعادهــا 
الــواردة يف الســورة عنــد اإلمــام ثالثــة: أوهلــا: الــرق الــذي يســتعبد اإلنســان فــإذا هــو 
رهــني إبرادة غــري إرادتــه، واثنيهــا: العــوز الــذي يقعــد ابملســكني واليتيــم، متنعهــم 
املســغبة واالهتمــام ابلقــوت عــن كل خري.واثلثهــا: االنفــراد عــن مجاعــة املؤمنــني 

الذيــن يتأتــى الســفر واالقتحــام يف كنفهــم)5(.
ايسني، عبد السالم، املصدر السابق 203/1.  )1(
ايسني، عبد السالم، املصدر السابق 56/1.  )2(

ايسني، عبد السالم، مقدمات يف املنهاج ص16.  )3(
ط  البيضــاء،  األفــق،  مطبعــة  واحلكــم،  اإلســالميون  العــدل  الســالم،  عبــد  ايســني،  ينظــر   )4(

ص23. 2000/1م. 
ينظر ايسني، عبد السالم. مقدمات يف املنهاج ص57.  )5(
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بعــد ذلــك جنــد اإلمــام يصــوغ املعــاين الكليــة ملكــوانت مفهــوم العقبــة بلغــة 
الرقبــة حتريــر  يقــول: »فــك  الزمــان، حيــث  إجرائيــة معاصــرة جتيــب عــن أســئلة 
اإلنســان مــن العبوديــة لغــري الّل عــز وجــل، إطعــام اليتيــم واملســكني، حتريــر لطاقاتــه 
لينتــج مــا بــه يســتطيع أن يطعــم املعوزيــن ابتــداء مــن إطعــام نفســه، الكينونــة مــع 
الذيــن آمنــوا حتريــر لإلنســان املؤمــن الفــرد مــن العزلــة واخلمــول واالنفــراد، وإدمــاج 
لــه يف اجلماعــة ليتحــزب هلل عــز وجــل. ثــالث جمــاالت: اجملــال النفســي، واجملــال 

االقتصــادي، واجملــال السياســي.«)1(.
وإشــكال ضبــط املعرفــة اجلزئيــة ابملعرفــة الكليــة الــذي التزمــه اإلمــام ايســني يف 
منهجــه هــو اهلــم األعظــم الــذي بــى عليــه اإلمــام الشــاطي مشــروعه التجديــدي 
يف كتابــه املوافقــات حيــث قــال: »فمــن الواجــب اعتبــار تلــك اجلزئيــات هبــذه 
الكليــات عنــد إجــراء األدلــة اخلاصــة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس إذ 
حمــال أن تكــون اجلزئيــات مســتغنية عــن كلياهتــا، فمــن أخــذ بنــص مثــال يف جزئــي 
معرضــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، وكمــا أن مــن أخــذ ابجلزئــي معرضــا عــن كليــه فهــو 

خمطئــي كذلــك مــن أخــذ ابلكلــي معرضــا عــن جزئيــه »)2(.
قراءة الرتاث التفسريي يف سياقه التارخيي

مييــز اإلمــام ايســني بــني نــص القــرآن التأسيســي ونــص بيانــه التفســريي، فالنــص 
األول إهلي املصدر، مرجعي أبدي شامل لكل األزمنة واألمكنة واألحوال خبالف 
النصــوص التفســريية الــي ترجــع إىل االجتهــاد البشــري النســي الــذي ال يتجــاوز 
حــدود وعائــه الزمــي واملــكاين ثقافــة ومعرفــة، فهــذه النســبية للنصــوص التفســريية 
تقتضــي منهجيــا قراءتــه واالســتئناس بــه وفــق شــروطه الزمانيــة واملكانيــة الــي أنتــج 
فيــه، دون االحنســار يف مذاهبــه وحــدود أفقــه، ألن ذلــك يف نظــر اإلمــام مــن شــأنه 
أن يــؤدي إىل آفــة التقليــد الــي حتــرم صاحبهــا مــن اإلفــادة املباشــرة مــن كتــاب هللا.

فتقليد الرجال وتقديس اجتهاداهتم ونزع النســبية عنهم يف نظر اإلمام ايســني 
مــن شــأهنا أن تشــكل حجبــا معرفيــة ومنهجيــة بــني املقلــد ومصــدر اهلدايــة املعرفيــة 

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )1(
)2(  الشاطي، أبو إسحاق، املوافقات 5/3 .
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القــرآن  التجــرد حلاكميــة  اإلمــام رمحــه هللا: »ال يســتطيع  يقــول  يف كتــاب هللا، 
املباشــرة وحتكيمــه املقلــدة الذيــن رقــدوا عنــد قدمــي فحــل مــن فحــول العلمــاء 
املاضــني إىل عفــو هللا إن شــاء هللا، جاهلــني نســبية ذلــك الفحــل أو ذلــك املذهــب 
اجتهــاده  ومالبســات  عهــده،  يف  احلكــم  واتريــخ  اترخيــه،  إطــار  يف  وحمدوديتــه 

السياســية واالجتماعيــة والشــخصية والصراعيــة املذهبيــة الــي خاضهــا«)1(.
فالنظــر إىل الــرتاث عمومــا والــرتاث التفســريي خصوصــا يف نســبيته يتمكــن 
التمييــز  علــى  القــدرة  العلمــي ابكتســاب  للــرتاث  النقــدي  النظــر  مــن  الباحــث 
مبعيــار القــرآن بــني أصيلــه ودخيلــه، وبــني املفيــد املناســب وبــني غــريه، فنفيــد مــن 
تــراث ســلفنا مــا ينفــع واقعنــا وقضــاايان ممــا يشــهد لــه القــرآن، يقــول اإلمــام: »يف 
جتــارب ســلفنا الصــاحل مــن العلمــاء ويف حماوالهتــم واجتهاداهتــم مــا هــو حــرّي إبثــراء 
جتربتنــا، وتقــومي حماوالتنــا، وتوجيــه اجتهــادان إن حنــن وضعناهــا مجيعــا أمــام القــرآن 
والقــرآن حيكــم، نفحصهــا علــى ضوئــه، يف نشــوئها وتسلســلها، وتعاقــب أشــكاهلا 
ومناهجهــا، وأتثرهــا حبركــة احليــاة العامــة وأتثريهــا فيهــا، وإقدامهــا وإحجامهــا، 

ونتائــج صواهبــا وخطئهــا«)2(.
فمــن ابب اإلنصــاف ومقتضــى النظــر املنهجــي الكلــي كان حــرص اإلمــام 
ايســني علــى إبــراز الواقــع البئيــس والظــرف اخلطــري الــذي عاشــه علمــاء الســلف 
وقاومه بعضهم بفقه العزمية واالختيار وصانعه آخرون بفقه الرتخص واالضطرار، 
ألن الــكل مدفــوع عــن دائــرة الشــأن العــام »فــإن أبــدى اجملتهــد رأيــه يف »السياســة 
الشــرعية »فإمنــا هــو آمــر ابملعــروف انه عــن املنكــر مــن خــارج ويف حــدود ال ينبغــي 
أن يتعداهــا« )3(، وهــي الظــروف التارخييــة االســتثنائية الــي تلــت االنقــالب األمــوي 
على احلكم اإلسالمي، وتطورت سوءا مع الزمان وازدادت قتامة مع األحداث، 
فــآل األمــر بعــد طــول مقاومــة ومصابــرة حســب اإلمــام ايســني إىل احنبــاس اإلنتــاج 

املعــريف إبعــالن انســداد ابب االجتهــاد هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري)4(.
ايسني عبد السالم، املصدر السابق ص22.  )1(
ايسني عبد السالم. املصدر السابق ص 33.  )2(
ايسني عبد السالم. املرجع السابق ص 72.  )3(
ينظر ايسني عبد السالم. العدل، ص 66.  )4(
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التفسري وفق السياق املعاصر
انطلــق اإلمــام ايســني يف النظــر يف آايت كتــاب هللا تعــاىل مــن واقــع حــال األمــة 
وإشكاالته الكربى ومطالبه الكلية ألنه املقصود الزمي خبطاب هللا يف كتابه، ومنه 
تســتمد اهلدايــة املطلوبــة هلــذا الواقــع، مــن أجــل االنتقــال ابألمــة مــن درك الفتنــة حتــت 
احلكــم اجلــربي إىل التمكــني احلضــاري حتــت اخلالفــة الثانيــة علــى منهــاج النبــوة، 
فجــاءت نظراتــه التفســريية بعيــدة عــن املقــارابت النظريــة اجملــردة، ومرتبطــة مبــا جييــب 

عــن أســئلة الزمــان احلاضــر الــي منهــا انطلــق أصــال يف مشــروعه التجديــدي.
وقــد أفصــح اإلمــام ايســني بوضــوح اتم عــن أصــل مراعــاة واقــع األمــة يف منهــج 
نظره يف الرتاث التفسريي حني قال: »نرجع إىل أتصيالهتم انظرين إليها من إزاء 

القــرآن والســنة، انظريــن إليهــا أيضــا مــن زاويــة واقعنــا وظروفنــا«)1(.
فــإدراك الواقــع واســتيعاب خصوصياتــه وحيثياتــه مقدمــة الزمــة عليهــا يتأســس 
إدراك وجه املصلحة املرجو جلبها أو املفســدة املطلوب درؤها من أحكام كتاب 
هللا تعــاىل، وذلــك بنــاء علــى أن »شــرع هللا أينمــا كانــت مصلحــة املســلمني. ومــن 
ال يعرف واقع املســلمني ومنابع الفتنة يف اترخيه، وحاضرهم يف العامل وحضورهم، 
وطبيعة الصراع الدائر بني اإلســالم والصليبية اليهودية، ال يســتطيع أن ينزل شــرع 

هللا علــى واقــع يســتعصي، وميتنــع، ومياطــل«)2(.
ومقتضــى القــول مبراعــاة الواقــع وظروفــه االنطــالق مــن إشــكاالته وأســئلته يف النظــر 
إىل كتــاب هللا تعــاىل التماســا للهدايــة، خصوصــا وأن املطلــوب منــا »حتليــل جمتمعاتنــا 
لتشــخيص أمراضنــا، وإعــداد النظريــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والتنظيمية الكفيل تطبيقها بعالج األمة، ضرورة.«)3(، كما أن زماننا له خصوصيات 
يفارق هبا أزمنة املفسرين والفقهاء من علمائنا، فلزم النظر يف كتاب هللا هبذا املقتضى 
، يقول اإلمام:« حنن يف زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثري وأن ما بقي آئل إىل ضياع 
إن مل ننهض للطلب، طلب اإلســالم كله، طلب اإلميان بشــعبه، طلب اخلالفة على 

منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل واإلحسان.«)4(.
ايسني عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 109.  )1(

ايسني، عبد السالم. تنوير املؤمنات ص65.  )2(
ايسني، عبد السالم. املنهاج النبوي ص329.  )3(

ايسني عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص 96.  )4(



معامل النظر املقاصدي يف آي الكتاب عند اإلمام عبد السالم ايسني156

وبنــاء علــى هــذا االختــالف يف املوضــوع الــذي اقتضــى اختــالف املنهــج، أو 
ابلتعبــري األصــول اختــالف املناطــات الــي اســتوجبت اختــالف األحــكام، راح 
اإلمــام ايســني يتتبــع مفاســد الواقــع الــي حلــت ابألمــة لريتبهــا ترتيبــا أولــواي ليلتمــس 
هلــا مــن كتــاب هللا تعــاىل العــالج املنهاجــي الكلــي املنظــم، يقــول اإلمــام مقــررا مراعــاة 
الواقــع يف النظــر يف كتــاب هللا: »وال يكــون االجتهــاد فاحتــة لعمــل جمــد إن كان 
اجملتهــدون واملقــررون ال يعطــون للمــادة املــراد الفعــل فيهــا حقهــا مــن االعتبــار.«)1(.

املبحث الثاين: معامل النظر املقاصدي معرفيا
يعــد مــا مت رصــده يف املبحــث الســابق مــن معــامل النظــر املنهجــي إطــارا حكــم نظــر 
اإلمام ايسني يف آايت كتاب هللا تعاىل الذي أمثر معارف نوعية أتصيلية اختط منها 

مشروع املنهاج النبوي، وميكن تصنيف أهم تلك املعارف على النحو اآلت: 
أوال: املعارف القرآنية الكلية:

1( النظر إىل العدل واإلحسان يف القرآن مشروعا حضاراي:
فقد ألفينا اإلمام ايسني يقرر ابلقطع كلية العدل يف الشريعة)2(، فيقول: »العدل 
أم املصاحل الي يقصد إليها الشرع. هو ُصلب الدين، وحوله ُتطيُف مهوُم املسلمني، 
وبــه بعــث هللا الرســل والنبيئــني، مبشــرين ومنذريــن«)3(، كمــا أن العــدل يف نظــر اإلمــام 
أســاس الصــالح »وركــن ركــني يف صــرح الدولــة اإلســالمية، وعلــى إقامتهمــا مــدار 
صــالح احلكــم، واالقتصــاد، والشــورى، واإلدارة، واألمــر كلــه«)4(، فــال حيمــي »األمــن 
االقتصادي والعسكري، واالستقرار السياسي واالجتماعي، سوى العدل الذي يبي 

مــا خربــه الظلــم، وحييــي مــا أماتــه، وحيــرك مــا أمخــده، وينــري مــا أظلمــه«)5(. 
ط  البيضــاء،  األفــق،  مطبوعــات  الدميقراطيــني،  الفضــالء  مــع  حــوار  الســالم.  عبــد  ايســني   )1(

.51 ص  1994/1م. 
فقــد حتــدث اإلمــام عــن مفهــوم العــدل الشــامل لنظــام احلكــم وللقضــاء ولالجتمــاع واالقتصــاد،   )2(
ينظــر دراســتنا: مراجعــة الــرتاث األصــول واملقصــدي يف ضــوء الكليــات القرآنيــة عنــد األســتاذ 
عبــد الســالم ايســني، أعمــال املؤمتــر األول: مركزيــة القــرآن يف نظريــة املنهــاج النبــوي عنــد عبــد 

الســالم ايســني، اســتانبول 2012م، ص
ايسني عبد السالم. العدل ص202.  )3(

ايســني، عبــد الســالم. يف االقتصــاد البواعــث اإلميانيــة والضوابــط الشــرعية، ط2003/2م،   )4(
البيضــاء، ص 190

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص197.  )5(
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كمــا تتبــع اإلمــام مــوارد لفظــة اإلحســان يف القــرآن فوجدهــا »غايــة الغــاايت 
شــاملة،  متعــددة  معــاين  علــى  دالــة  فهــي  العاليــة«)1(،  اهلمــم  ذوي  نظــر  وحمــط 
 منهــا، املعــى االجتماعــي ممثــال يف حتســني العالقــة خبلــق هللا، ابتــداء ابلوالديــن

 ،]23 ِإْحَسانًاL]اإلســراء:  َوبِاْلَوالَِدْيــِن  ِإّيَــاُه  ِإّلَ  تَْعبُــُدوا  أَّلَ  َربُّــَك  Mَوَقَضــى 
فاألقربــني واليتامــى واملســاكني والنــاس أمجعــني، كمــا أمــر احلــق ســبحانه يف قولــه 
: Mَوقُولـُـوا لِلّنَــاِس ُحْســنًاL]البقرة: 83[، ومعــى املهــارة واإلتقــان كمــا يف قولــه 
صلــى هللا عليــه وســلم : »إن هللا كتــب اإلحســان علــى كل شــيء فــإذا قتلتــم 
القتلــة وإذا ذحبتــم فأحســنوا الذحبــة »)2(، ومنهــا وعلــى رأســها املعــى  فأحســنوا 
التعبــدي، وهــو أعلــى درجــات الديــن كمــا فســرها النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف 
حديــث جربيــل املشــهور: »أن تعبــد هللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه فإنــه يــراك«.

فقــد أدرك رمحــه هللا أن العــدل واإلحســان والزمتهمــا الشــورى كليــات انظمــة 
لتفاصيــل الشــريعة مــن جهــة وإجــاابت كليــة عــن عمــق األزمــة يف واقــع األمــة مــن 
جهــة أخــرى، فبالعــدل يؤمــن مصــري األمــة يف التاريــخ، وابإلحســان أيمــن الفــرد 

علــى مصــريه عنــد ربــه.
وســيلة حتقيــق هــذا املشــروع يف نظــر اإلمــام ايســني هــو مفهــوم »الصحبــة 
واجلماعــة« الــذي اســتقاه علــى ســبيل االســتقراء والتتبــع مــن كتــاب هللا تعــاىل 
وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، ويفســر هــذا املفهــوم بقولــه: »لقــاء رجــل 
يربيــك ومجاعــة مؤمنــة تؤويــك حتضنــك، حــى يســري بصحبــة املــرىب واجلماعــة إىل 
قلبك وســلوكك أول ســلك من أســالك نور اإلميان، وأول نفحة من عبريه، وأول 
فيــض مــن مائــه«)3(، فبذلــك يندمــج مفهــوم الصحبــة يف مفهــوم اجلماعــة ليشــكال 
مفهومــا مركبــا متكامــال نظــرا وعمــال، متامــا كمــا كان األمــر زمــن التأســيس النبــوي 
ــٌد  للجماعــة األوىل وفــق مقتضــى اخلطــاب القــرآين املوجــه يف قولــه تعــاىل: Mُمَحّمَ

ــاُء بَْيَنُهْمL]الفتــح:29[. ــاِر ُرَحَم ــى اْلُكّفَ اُء َعلَ ــّدَ ــهُ أَِش ــَن َمَع ِ َواّلَِذي َرُســوُل الّلَ
ايسني، عبد السالم. اإلحسان: مطبعة األفق، البيضاء، ط 1/ 1998م. 18/1.  )1(

)2(  مسلم يف اجلامع الصحيح، كتاب الصيد والذابئح ابب األمر إبحسان الذبح والقتل. 
ايسني، عبد السالم. املنهاج النبوي ص123.  )3(
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وموجــب القــول مبشــروع اجلمــع بــني الصحبــة واجلماعــة حتقيــق اجلمــع بــني 
العــدل واإلحســان مــن حيــث هــو شــرط القتحــام العقبــة)1(، وقــد مجــع اإلمــام أبعــاد 
هذه العقبة يف أمرين: عقبة يف األنفس ويف آفاق الكون، فلزم اجلمع يف مشــروع 
االقتحــام بــني عقبــة األنفــس وعقبــة اآلفــاق لتجــاوز ســلوك الصوفيــة الذيــن زاغــوا 

عــن فتنــة اآلفــاق حــني اعتزلــوا اجملتمــع)2(.
أما قبلة املشــروع االســرتاتيجية فيحددها اإلمام يف اخلالفة الثانية على منهاج 
النبــوة انطالقــا مــن البشــارة النبويــة يف حديــث اخلالفــة علــى منهــاج النبــوة الــذي 

اختــذه اإلمــام حمــور مشــروعه ونظــره.
2( وحدة األمة أم املقاصد اآلن

أصــر اإلمــام ايســني علــى الدعــوة إىل وحــدة األمــة ابعتبارهــا الفريضــة العظمــى 
الــي ينبغــي إقامتهــا ابتــداء يف األذهــان حــى ييســر هللا قيامهــا يف األعيــان، فقــال: 
»وحــدة دار اإلســالم -بيــت اإلســالم- ضــرورة ملحــة وواجــب شــرعي وأمــل عزيــز 
على األمة«)3(، ألنه الســبيل الســتعادة القوة لألمة »وال قوة إال بوحدة املســلمني 

- عــراب مث عــراب وعجمــا - وال بقــاء يف عــامل التكتــالت لكيــان هزيــل«)4(. 
والوحــدة يف نظــر اإلمــام ايســني هــو الســلك الناظــم أصالــة للمؤمنــني يف كل 
زمــان، وأن التفــرق داء يطــرأ علــى وحــدة املؤمنــني حلظــات ضعــف متســكهم حببــل 
هللا املتــني، يقــول: »أمــة النبيئــني واملرســلني أمــة واحــدة، وأمــة املؤمنــني ال افــرتاق 
بــني أجزائهــا العضويــة، لكــن النــاس يف فـَتــْـَرٍة مــا بــني املذَكِّريــن، ويف ضمــور اإلســالم 
يف القلــوب، يتقطَّعــون أمرهــم بينهــم زُبـُـراً. أي قطعــا خالفيــة مذهبيـــة قوميـــة وطنيــة 

قبليــة. إســالُمها يف حكــم الــدم لتالشــي عقيــدة التوحيــد عندهــا.«)5(.
فالوحدة خوطب هبا املؤمنون خطاب تكليف منذ اللحظة التأسيســية األوىل 
ــواL]آل  قُ ــا َوَل تََفّرَ ِ َجِميًع ــِل الّلَ ــوا بَِحْب هلــذه الوحــدة يف قولــه تعــاىل: Mَواْعتَِصُم
)1(  يعد اقتحام العقبة املســتفاد من ســورة البلد مفهوما مركزاي يف اجلهاز املفهومي لإلمام ايســني، 

ينظــر كتابــه مقدمــات يف املنهــاج.
ينظر ايسني، عبد السالم. اإلحسان 94/1.  )2(

ايسني، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص47.  )3(
ايسني، عبد السالم. يف االقتصاد ص239.  )4(

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص216.  )5(
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عمــران: 103[، حيــث مجعــت اآليــة -بــني األمــر ابالعتصــام بعمــود الوحــدة ومعقدهــا وهــو 
احلبــل القــرآين املمــدود مــن الســماء إىل أرض- الواقــع بعبــارة اإلمــام ايســني)1(، وبــني النهــي 
عــن نقيــض الوحــدة ومنافيهــا وهــو التفــرق، ولعــل هــذا النــوع مــن الصيغــة يف طلــب الوحــدة 

ميثــل أعلــى درجــة يف االحنتــام واإللــزام.
ومــا يؤكــد ضــرورة هــذه الوحــدة ورفعهــا إىل مصــاف األولويــة املقاصديــة العظمــى 
عنــد اإلمــام حــال واقــع األمــة، وهــو حــال خيتلــف عــن حــال األمــة يــوم حتــدث علمــاؤان 
عن املقاصد دون أن يلحوا على مقصد الوحدة »فهم كانوا يعيشــون وحدة شــعوب 
مجعها اإلسالم ال تكاد تشعر ابلتفرقة الي فرقتها اإلمارات السَّْيفية، واللغة والسحنة 
والقطــر. مل يكــن يقــدح يف وحدهتــم تلــك وجــود خالفــات مذهبيــة يعيشــون صراعاهتــا 

الكالميــة أو العنيفــة داخــل إطــار الوحــدة ال خارجــه«)2(.
وعليــه فرســالة التوحيــد إمنــا تبلغهــا أمــة« واحــدة حتمــل رســالة للعاملــني تبلغهــا 

وجتاهــد عليهــا وتتوحــد عليهــا وحتكــم مبقتضاهــا«)3(.
3( حتكيم املصلحة األخروية يف الدنيوية:

مــن املعــارف الكليــة الــي اســتثمرها اإلمــام ايســني مــن أتملــه وتدبــره يف كتــاب 
هللا تعــاىل أن املصلحــة العظمــى الناظمــة ملــا ســواها هــي مصلحــة اآلخــرة، يقــول: 
»علة الِعَلِل يف الشــريعة وأم املصاحل وآخرة االجتهاد هي إخراج العباد من داعية 
اهلــوى ليكونــوا عبــاداً هلل، كمــا قــال هللا جــّل هللا: Mَوَمــا َخلَْقــُت اْلِجــّنَ َواْلِْنــَس ِإّلَ 

لَِيْعبُُدوِن)4(L]الــذارايت: 56[«)5(.
والقــول بتحكيــم املصلحــة األخرويــة يف الدنيويــة عنــد اإلمــام ايســني هــو مــن 
ابب حتكيــم املقصــد يف الوســيلة)6(، إذ ال تنــال املصلحــة األخرويــة إال ابملصلحــة 
الدنيويــة الــي مساهــا القــرآن النصيــب يف قولــه تعــاىل علــى لســان قــوم موســى لقــارون 

ينظر ايسني، عبد السالم. العدل ص 218  )1(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص 96.  )2(

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )3(
ايسني، عبد السالم. العدل ص 150.  )4(

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص165.  )5(
ينظر ايسني، عبد السالم. املصدر السابق ص164.  )6(
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احلريــص علــى مصلحــة الدنيــا املنقطعــة عــن اآلخــرة: Mَوَل تَْنــَس نَِصيَبــَك ِمــَن 
ْنَياL]القصــص: 77[، قــال اإلمــام ايســني يف تعليقــه علــى هــذه اآليــة: »وإن  الّدُ
توفــرَي هــذا النصيــب للعبــاد ضــرورة لكيــال تفتنهــم الدنيــا ابلفقــر واملــرض واجلهــل 

واحلاجــة عــن مطلبهــم األخــروي«)1(
غــري أن هــذا النصيــب إمنــا يكتســب معنــاه واعتبــاره إذا كان منتظمــا يف ســلك 
اَر اْلِخَرَة L]القصص:  ُ الــّدَ املقصــد األصلــي يف قولــه تعــاىل: Mَواْبتـَـِغ ِفيَمــا آتَاَك الّلَ
77[، أمــا القصــد التبعــي املرتتــب عــن هــذا الرتتيــب املصلحــي فهــو مــا عــرب عنــه 
اإلمــام ايســني بصفــاء قلــب العبــد مــن هــم الدنيــا ومشــغلة الــرزق حبفــظ النصيــب 
مــن األمــن والعافيــة والقــوت)2(، مســتدال علــى ذلــك بقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: 
»مــن كانــت اآلخــرُة مهَّــه جعــل هللا ِغنــاه يف قلبــه، ومجــع عليــه شلــه، وأتتــه الدنيــا 
وهــي راغمــة. ومــن كانــت الدنيــا مهَّــه جعــل هللا فقــَره بــنَي عينيــه، وفــرق عليــه شلــه، 

ومل أيتــه مــن الدنيــا إال مــا قــدر لــه«)3(.
4( النقد األخالقي للعوملة املعاصرة

يقــف اإلمــام مــع قولــه تعــاىل: Mأَلـَـْم تـَـَر َكْيــَف َفَعــَل َربّـُـَك بَِعــاٍد إَِرَم ذَاِت اْلِعَمــاِد 
ْخــَر بِاْلَواِد َوِفْرَعــْوَن ِذي اْلَْوتَاِد  اّلَِتــي لـَـْم يُْخلـَـْق ِمْثلَُهــا ِفي اْلِبَلِد َوثَُمــوَد اّلَِذيَن َجابُوا الّصَ
ـُـَك َســْوَط َعــَذاٍب إِّنَ  اّلَِذيــَن طََغــْوا ِفــي اْلِبــَلِد َفأَْكَثــُروا ِفيَهــا اْلَفَســاَد َفَصــّبَ َعلَْيِهــْم َربّ
َربََّك لَِباْلِمْرَصاِدL]الفجر: 6-14[، ليســتنبط منها معيارا قرآنيا أخالقيا يف نقد 
منتــج مــن منتجــات الرأمساليــة الغربيــة، وهــي العوملــة املتوحشــة الــي تعيــث يف األرض 
فسادا ابملال حرصا عليه واحتكارا واستكبارا يف األرض، ذلك أن »الشح والتعلق 
ابلربح صفتان مالزمتان للفرد الفاسد الذي يقرعه القرآن الكرمي، كما أن اخلضوع 

للمــال هــو لــب الرأمساليــة الــي تعيــث يف األرض الفســاد.«)4(.
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )1(

ينظر ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )2(
الرتمــذي يف الســنن، كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،   )3(

ابب 30، رقــم 2465، وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة رقــم 950.
ايسني، عبد السالم. اإلسالم واحلداثة، وجدة/املغرب: مطبوعات اهلالل، طبعة2000/1م،   )4(

ص274.
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وعلــى مشــرحة احلكــم القــرآين اخللقــي مــن خــالل اآليــة الســابقة يعــرض اإلمــام 
ايســني رمحــه هللا حالــة االســتكبار الرأمســال املتعاظــم املتمثــل يف العوملــة، فيقــول: 
»ال اختــالف بــني مثــال الرأمساليــة احلديثــة واألمثلــة الــي يســردها القــرآن الكــرمي 
عن األمم الســابقة، فكل الشــروط متوفرة: االســتكبار، اإلفســاد، الســطوة والقوة، 
االدعــاء. لذلــك لــن يلبــث العقــاب الــرابين املناســب لفداحــة اجلرائــم املعاصــرة أن 

َعــومَل.«)1(.
ُ
يصيــب املســؤولني عــن الفوضــى املعاصــرة واجلــور امل

فعلــة مــا حــاق مــن العــذاب بتلــك األمــم املســرودة يف اآليــة الســابقة يف نظــر 
اإلمــام ايســني هــي االســتكبار واإلفســاد يف األرض واالدعــاء، وهــي العلــة نفســها 
الــي قامــت عليهــا العوملــة، واحلكــم دائــر مــع علتــه كمــا يقــول األصوليــون، وهللا 
تعــاىل يقــرر هــذه اجلدليــة بــني احلكــم الســني والعلــة يف غــري مــا آيــة، ومنهــا قولــه 
ــي  ــُروا ِإّنِ ــْل َفاْنتَِظ ــْم قُ ــْن َقْبِلِه ــْوا ِم ــَن َخلَ ــاِم اّلَِذي ــَل أَّيَ ــُروَن ِإّلَ ِمْث ــْل يَْنتَِظ تعــاىل: Mَفَه

َمَعُكــْم ِمــَن اْلُمْنتَِظِريَنL]يونــس: 102[.
ويذكر اإلمام ايسني الرأمسالية ومنتجاهتا حمذرا من عموم احلكم اإلهلي واطراده 
علــى مجيــع خلــق هللا، فيقــول: »وعيــد هللا عــز وجــل موجــه إىل العاملــني يف مجيــع 
األزمنــة أن يرتاجعــوا قبــل أن ينهــار هبــم شــفا اجلــرف يف اهلاويــة. فهــل تســرتجع 
الرأمسالية املعاصرة وعيها بعد أن انسدت اآلفاق يف وجهها، وتغري وجهتها قبل أن 

حيــل العقــاب بســببها ابلبشــرية مجعــاء؟ وهــل هــي قــادرة علــى التحكــم يف ذاهتــا؟«)2(
اثنيا: املعارف القرآنية التفصيلية

مــن املعــارف التفصيليــة اللطيفــة النبيهــة الــي ذكرهــا اإلمــام ايســني يف ســياق 
تناولــه لتفســري مجلــة مــن اآلايت القرآنيــة، نذكــر علــى ســبيل املثــال:

1(ثنائية القوامة واحلافظية
اُموَن َعلَى  َجاُل َقّوَ وقد استمد اإلمام ايسني هذه الثنائية من قوله تعاىل: Mالّرِ
الَِحــاُت  ُ بَْعَضُهــْم َعلـَـى بَْعــٍض َوبَِمــا أَْنَفُقــوا ِمــْن أَْمَوالِِهــْم َفالّصَ ــَل الّلَ الّنَِســاِء بَِمــا َفّضَ
L]النســاء:34[، فلــم ينظــر اإلمــام إىل  ُ ــِب بَِمــا َحِفــَظ الّلَ ــاٌت لِْلَغْي ــاٌت َحاِفظَ َقانِتَ

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق، ص275.  )1(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )2(
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تلــك الثنائيــة نظــرة جتزيــئ وتفريــق بينهمــا، وإمنــا نظــر إليهمــا نظــرة مقاصديــة مــن 
حيــث هــي ثنائيــة متعاضــدة متكاملــة، فحافظيــة املــرأة حكمــا ووظيفــة ومقصــدا 
هــي الوجــه الداخلــي لوحــدة األســرة، بينمــا وجههــا اخلارجــي املكمــل هــو درجــة 

القوامــة للرجــل، فــال تفهــم الواحــدة إال يف ســياق األخــرى)1(.
أمــا الدرجــة فقــد كشــف اإلمــام ايســني عــن مقصدهــا االجتماعــي، فقــال:« 
أمــري  مبثابــة  هــي  السياســية.  الزوجيــة  االجتماعيــة  القافلــة  يف  إمــارة  »الدرجــة« 
الســفر الــذي أوصــت بــه الســنة النبويــة. إمــارة بدوهنــا تكــون الفوضــى يف القافلــة، 

فتضعــف، فيجــد العــدو فيهــا مغمــزا، فيعــدو عليهــا وميزقهــا.«)2(
شــرعية عظمــى وكليــات  مقاصــد  اإلمــام  نظــر  فتنتظمهــا يف  احلافظيــة  وأمــا 
ضروريــة عليــا، أمساهــا مقصــد العبوديــة هلل تعــاىل الــذي ينتظــم الرجــل يف قوامتــه 
واملــرأة يف حافظيتهــا يف ســياق رحلتهمــا مــن الدنيــا إىل اآلخــرة، يقــول: »مهمــة 
كبــرية تلــك الــي تـَْعــِدُل بــني قوامــة الرجــل وحافظيــة املــرأة ليحمــل الرجــل واملــرأة 
عبئهــا. هــذه املهمــة هــي عبــادة هللا تعــاىل، تلــك العبــادة املعلولــة خبــوف العقــاب 

األخــروي ورجــاء اجلنــة ورضــى املــوىل وقربــه.«)3(.
أمــا املقاصــد األخــرى الناظمــة للحافظيــة، فمنهــا حفــظ النــوع البشــري، وحفــظ 
يقــول  للمــرأة مبقتضــى حافظيتهــا،  فطرتــه، وقــد أســند هللا هــذه املهمــة اجلليلــة 
اإلمام: »النساء بفطرهتن حيفظن استمرار اجلنس البشري مبا هن حمضن لألجنة، 
وحضــن للرتبيــة.«)4(، ففــي ذلــك حفــظ الديــن والنفــس والعقــل، يقــول اإلمــام: 
»الديــن الــذي هــو رأس املقاصــد وغايــة الغــاايت، يـُْرَضــع مــن ثــدي األمهــات 
الصاحلــات القانتــات احلافظــات. وتعهُُّدهــن جلســوم األطفــال ونباهتــا وغذائهــا 
وصحتهــا كتعهدهــن للعقــل الناشــئ، أيمــرن ابحلســن، ويزجــرن عــن القبيــح، وجيــن 

ــنَّ اللغــة«)5(. عــن األســئلة، ويلقِّ
يف كتابنــا قيــد الطبــع« مراجعــات يف الــرتاث املقاصــدي واألصــول والفقهــي عنــد اإلمــام ايســني   )1(

كالم مفصــل عــن هــذه الثنائيــة يف الفصــل الرابــع.
ايسني، عبد السالم. تنوير املومنات 203/1.  )2(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 99/2.  )3(
ايسني، عبد السالم. تنوير املومنات 88/2.  )4(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 92/2.  )5(
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ومــن واجبــات احلافظيــة يف نظــر اإلمــام حفــظ النســب، وهــو كليــة مــن الكليــات 
الضروريــة اخلمــس، فأنفــس »مــا حتفظــه نســاء األمــة أنســاب األمة...احلفــاظ عليهــا، 
والعفــة، وحفــظ الفــروج، والتحصــن مــن فاحشــة الــزىن، واجــب مقــدس يف مقدمــة 
واجبــات احلافظيــة.«)1(، وتكتمــل مقاصــد احلافظيــة مبقصــد املــال املأخــوذ مــن حديــث 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »خــري النســاء امــرأة إذا نظــرت إليهــا ســرتك، وإذا 
أمرهتا أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها وماِلَك«)2(، فقد رأى اإلمام يف 
نص احلديث ما يشــري إىل كفاءة املرأة يف تدبري الشــأن املال واالقتصادي لألســرة)3(.

2( مسألة تعدد الزوجات
نظــر اإلمــام رمحــه هللا إىل املســألة وفــق منهجــه املقاصــدي إبنصــاف، فميــز بــني 
ممارســات النــاس ملســألة التعــدد يف ســياقاهتم االجتماعيــة والثقافيــة، وبــني مــا أتصــل 
يف شــريعة هللا حكمــا ومقصــدا، فلــم يغــض الطــرف عــن مآســي املــرأة وظلمهــا عــرب 
قــرون مــن الزمــان ابســم مشــروعية التعــدد، حــني كانــت تســتبدل املــرأة كمــا تســتبدل 
األحذية)4(، ورأى أن يف دعاوى أهل التغريب من احلداثيني والعلمانيني يف مناهضة 
تعــدد الزوجــات الكثــري مــن الصــواب الــذي أريــد بــه ابطــل، مــن حيــث مــا حلــق ابملــرأة 
مــن صنــوف الظلــم بســبب التعــدد الظــامل مــن الرجــل املســتهرت، لكــن ليــس ذلــك مــن 
الشــريعة، قال رمحه هللا: »فإن اســتغل بعض الرجال هذه التوســعة الشــرعية لُيشــِبعوا 

أنفســهم لــذة ويشــبعوا النســاء ظُلمــا فاحلَيــف منهــم ال مــن الشــريعة.«)5(.
فتعــدد الزوجــات يف نظــر اإلمــام مــن حيــث هــو مبــاح)6( يف الشــريعة اإلســالمية 
َوثُــَلَث  َمْثَنــى  الّنَِســاِء  ِمــَن  لَُكــْم  طَــاَب  َمــا  Mَفانـِْكُحــوا  تعــاىل:  قولــه  مبقتضــى 
َوُربَاَعL]النســاء:3[، ومــن حيــث موقــع املســألة يف النســق التشــريعي العــام فهــو 
حــل اســتثنائي حلــاالت اســتثنائية، ملــا ميكــن أن يلقــاه الرجــل، أو يعانيــه اجملتمــع 

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 91/2.  )1(
أخرجــه الطــربي يف تفســريه 295/8 بســند فيــه أبــو معشــر وهــو ضعيــف، لكــن لــه شــواهد   )2(

تقويــه، منهــا مــا ذكــره األلبــاين يف صحيــح النســائي ضمــن السلســلة الصحيحــة.
ينظر ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )3(

ينظر ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 33/1.  )4(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 189/2.  )5(

ينظر ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 190/2.  )6(
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مــن مشــاكل: كأن تقــوى يف الرجــل »احلاجــة فــال تكفيــه امــرأة واحــدة، أو متـْـَرض 
وهــو صحيــح، أو تعُقــم وهــو يطلــب الولــد. واجملتمــع يربــو فيــه عــدد النســاء علــى 
عــدد الرجــال، فتجــيء شــريعة التعــدد لتصــون ِحّصــًة منهــن عــن العنوســة والشــارع. 
تكــون شــريعة التعــدد هــي احلــل الوحيــد إن حصــدت احلــرُب الرجــال كمــا حــدث 

يف احلربــني العامليتــني يف قــرن العجائِــب والعنــف.«)1(.
وقــد يرتقــي حكــم التعــدد يف نظــر اإلمــام إىل مرتبــة الضــرورة »حلــل مشــاكل 
خاصــة، ضــرورة لوقايــة النــْشء وكفالتــه. إنــه حفــاظ علــى الذريــة أْن تضيــع يف 
حضــن أم زانيــة مهمــا أصبحــت األم الزانيــة يف اجملتمــع الــدوايب حمطّــاً لِلتكــرمي.«)2(، 
وهــذا خــالف ملــن جيعــل التعــدد يف اإلســالم أصــال وزواج الواحــدة اســتثناء، فــال 
يعــدل عــن األصــل إىل االســتثناء إال لضــرورة)3(، وخــالف ملــن يذهــب إىل إنــكار 

تقييــد التعــدد إىل حــد اعتبــاره بدعــة ضالــة)4(.
وهكــذا عــاجل اإلمــام رمحــه هللا قضيــة التعــدد معاجلــة مقاصديــة تربويــة بنائيــة 
علــى حنــو غــري مســبوق يف حــدود علمــي، فــأابن عــن حكــم املســألة فقهيــا، وعــن 

وظيفتهــا يف النســق االجتماعــي العــام، وعــن املقاصــد الشــرعية املرجــوة منهــا.
3( مفهوم البيعة:

ــَن  لقــد تتبــع اإلمــام مفهــوم البيعــة املؤصــل مــن خــالل قولــه تعــاىل: Mِإّنَ اّلَِذي
 ُ ــْد َرِضــَي الّلَ L]الفتــح:10[، وقولــه ســبحانه: Mلََق َ ــوَن الّلَ ــا يَُباِيُع ــَك ِإّنََم يَُباِيُعونَ
ــِكيَنَة  ــَزَل الّسَ ــْم َفأَْن ــا ِفــي قُلُوبِِه ــَم َم ــَجَرِة َفَعِل ــَك تَْحــَت الّشَ َعــِن اْلُمْؤِمِنيــَن ِإْذ يَُباِيُعونَ
َعلَْيِهــْم َوأَثَابَُهــْم َفْتًحــا َقِريبًاL]الفتــح: 18[، ومــن خــالل قولــه صلــى هللا عليــه 
إمامــا  ابيــع  نبايعــه صادقــني خمتاريــن: »مــن  مــن  علــى طاعــة  احلــت  وســلم يف 
فأعطــاه صفقــة يــده ومثــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع«)5(، وغريهــا مــن النصــوص 

ايسني، عبد السالم. املصدر السابق 189/2.  )1(
ايسني، عبد السالم. املصدر السابق.  )2(

ينظر الطويل، حممد بن مسفر. تعدد الزوجات يف اإلسالم ص8.  )3(
ينظر أبو زهرة، حممد. تنظيم اإلسالم للمجتمع، طبعة 1385هـ، القاهرة، ص79-77.  )4(

مســلم يف اجلامــع الصحيــح، كتــاب اإلمــارة، ابب النــاس تبع لقريش واخلالفــة يف قريــش، رقــم   )5(
.1844
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القرآنيــة واألحاديــث النبويــة كثــري، فألفــى البيعــة عقــدا مقدســا متبــادال بــني احلاكــم 
واحملكــوم، قــال اإلمــام ايســني: »عقــد مبادلــة بشــروط يقبلهــا اجلانبــان«)1(، وهــو 
عقــد أسســه القــرآن وفصلتــه ونفذتــه الســنة مــن خــالل املبايعــة بــني الرســول صلــى 

هللا عليــه وســلم والصحابــة.
وميــز بذلــك اإلمــام بــني املفهــوم املؤصــل يف الشــرع كتــااب وســنة وســرية، وبــني 
املفهــوم املبــدل يف التاريــخ أحــدااث ووقائــع، فانتقــد بعــض الصــور التطبيقيــة املعاصــرة 
ملســألة البيعــة، حيــث أكــد أن البيعــة: »ليســت شــكلية مــن الشــكليات، وإمنــا هــي 
أمــر يُــربَم يف غايــة اجلديــة والصرامــة«)2(، كمــا أهنــا »ليســت جمــرََّد عقــد سياســي 
مــدين، بــل هــي عهــد بــني ذمــٍم مؤمنــة تنــدرج فيهــا شــروط بيعــة النســاء)3( ابعتبارهــا 
الشــروط األساســية، وتضــاف إليهــا الشــروط التنظيميــة األخــرى، مــن ضمنهــا قــول 
احلــق يف كل الظــروف، أي معارضــة املنكــر. ففــي مقابــل واجــب الطاعــة الــذي 

حتمَّلــه املبايِــع واجــب آخــر يوازنــه هــو واجــب قــول احلــق«)4(.

ايسني، عبد السالم. املنهاج النبوي ص98.  )1(
ايسني، عبد السالم. العدل ص108.  )2(

وهــي الشــروط الــواردة يف ســورة املمتحنــة يف قولــه تعــاىل: »اي أيهــا النــيء إذا جــاءك املومنــات   )3(
يبايعنــك علــى أال يشــركن ابهلل شــيئا وال يســرقن وال يزنــني وال يقتلــن أوالدهــن وال ايتــني ببهتــان 
يفرتينــه بــني أيديهــن وأرجلهــن وال يعصينــك يف معــروف، فبايعنهــن واســتغفر هلــن هللا إن هللا 

غفــور رحيــم« )املمتحنــة:12(
ايسني، عبد السالم. العدل ص197.  )4(
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خامتة
يف ختــام هــذه البحــث يف فضــاء النظــر املقاصــدي الــذي يصــدر عنــه اإلمــام 
عبــد الســالم ايســني رمحــه هللا يف تفســري وأتويــل آايت كتــاب هللا تعــاىل، أود أن 

أقــرر مــا خلــص إليــه البحــث مــن نتائــج علــى النحــو اآلت:
- مل يكــن لإلمــام تفســري كامــل للقــرآن ابملعــى املعهــود عنــد املفســرين، لكــن كل 
مــا كتبــه يف صياغــة مشــروع نظريــة املنهــاج النبــوي إمنــا اســتمده مــن القــرآن أصالــة 
ومــن الســنة تبعــا، بعــد معاشــرة دائمــة للقــرآن تــالوة وتدبــرا ومتثــال واســتمدادا، إميــاان 

منــه ويقينــا أن هــدى هللا يف القــرآن هــو اهلــدى.
- مما ميز هللا به اإلمام رمحه هللا أنه كان ينظر يف كتاب هللا نظر مفتقر مضطر إىل عطاء 
مواله ال نظر مستظهر يستطرد معارفه، مدركا أن االستمداد من معني هللا إمنا حيصل 
من ابب العبودية واالفتقار، ال من ابب االعتداد ابملعارف واألفكار، لذلك ألفيناه يلح 
على االمتثال واالحتكام للقرآن يف كل شيء مع التحرر من الوسائط املعرفية واحلجب 

العقدية، فذاك هو شرط التلقي والعطاء، وإال كان االستظهار وحصل االدعاء.
- كان اإلمــام رمحــه هللا ممــن يعظــم كتــاب هللا مبــى ومعــى يبحــث عــن املعــاين 
ظواهــر  عنــد  يقــف  وال  ومجلــه،  ألفاظــه  يف  الثاويــة  العظيمــة  واملقاصــد  الكبــرية 
النصــوص مــا مل تكــن مــرادة، وذلــك حبثــا عــن األجوبــة الشــافية الوافيــة لألســئلة 
احلارقــة املنبعثــة مــن واقــع األمــة املقهــور املنفصــل عــن مســتقبلها املطلــوب، فوفــق 

رمحــه هللا يف اســتمداد معــارف وقضــااي نوعيــة شــافية لكثــري مــن أدواء األمــة.
- مل يكــن اإلمــام رمحــه هللا يف اســتمداده مــن كتــاب هللا مــن أهــل التجريــد يف 
فضــاء أتويــل النصــوص بعيــدا عــن ســياق واقعــه، وإمنــا كان يبحــث عــن اهلدايــة 
مــن  فــكان يســتمد  أفــرادا وجمموعــا،  املطلوبــة حلــال األمــة ومشــاكل اإلنســانية 
مبــاين القــرآن املفاهيــم املفتاحيــة يف التحليــل والتعليــل كاملنهــاج واقتحــام العقبــة 
والعــدل واإلحســان وغريهــا، كمــا يســتمد مــن معانيــه املقاصــد الكــربى، وعلــى 
رأســها مشــروع العدل واإلحســان على ســكة املنهاج النبوي الذي ميثل اســتئناف 

النهــوض احلضــاري لألمــة يف أفــق اخلالفــة الثانيــة املوعــودة.
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 أثر مكمالت مقاصد الرشيعة يف معامالت املصارف
دراسة تأصيلية تطبيقية

رزق »حممد غازي« الغرابلي*   د. حسن بن إبراهيم هنداوي**

امللخص:

تنــاول هــذا البحــث موضــوع مكمــالت مقاصــد الشــريعة، وأثرهــا يف االجتهــاد. وألجــل بيــان هــذا 
األثر؛ تعرض البحث ملســائل من معامالت املصارف. واتبع الباحثان املنهج االســتقرائي؛ واملنهج التحليلي 
ــا  مــن أجــل حتقيــق أهــداف البحــث، الــذي كان مــن أهــم نتائجــه أن ملكمــالت مقاصــد الشــريعة دورًا مهمًّ
يف تشــريعات أحــكام املعامــالت املصرفيــة، وظهــر أثــر ذلــك جليًّــا عنــد النظــر يف مــآالت املعامــالت احلديثــة 

الــي جتــري بــني النــاس.

Abstract
This research deals with the topic of complementing the objectives of Sharia, and its 
effect on Ijtihad. In order to clarify this effect, the research review examples from bank 
transactions. The researchers used the inductive approach and the analytical approach 
in order to achieve the objectives of the research. One of the most important results of 
which was that the complementary objectives of the Sharia play an important role in 
the legislation of the provisions of banking transactions. The effect of this was evident 
when looking at the events of modern transactions that take place between people.
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مقدمة:
ــا يف االجتهــاد؛ حيــث تعّينــت أمهيتهــا يف حفــظ  تلعــب املقاصــُد دورًا مهمًّ
مصــاحل العبــاد، ومصــاحل العبــاد يف الدنيــا جاريــٌة مــع تغــرّي األماكــن واألزمــان، 
ممــا يســتدعي إعمــاَل املقاصــِد عنــد الّنظــر يف األحــكام املســتجّدة. ويّتصــل بعلــِم 
املقاصــِد اتصــااًل وثيًقــا فقــُه مكّمــالت مقاصــد الّشــريعة. وهــذه املكّمــالت هــي 
التتّمــات مــن املقاصــد واألحــكام، الــي ختــدُم املقاصــَد األصلّيــة وتــدور يف مِحاهــا 
تدُخــُل يف  للمقاصــد -وإن كانــت ال  منضّمــٌة  وهــي  مزيّنــًة وحمّســنًة ومكّملــة، 
أصلهــا مباشــرة- حبيــث ال يكــون هلــا اعتبــار حــني تســتقّل بذاهتــا)1(. وتكمــن أمهيــة 
فقــه املكمــالت يف االجتهــاد يف الــدور الــذي تؤديــه يف متكــني املقاصــد األصليــة 
الثابتــة املنصــوص عليهــا أو املســتقرأة مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا، وصيانتهــا مــن 
كل مــا يســبب هلــا االعتــالل واالختــالل، بــل وجعلهــا علــى أمت األحــوال. وقــد 
ختــرّي الباحثــان يف الشــق التطبيقــي مــن البحــث مســائل متعلقــة ابجملــال املصــريف، 
وهــو مــن أبــواب املعامــالت املاليّــة املعاِصــرة الــي هــي ابٌب مــن أبــواب الّشــريعة الــي 
تبــدو فيهــا احلاجــة ماّســة إىل تفعيــل مكّمــالت املقاصــد وإعماهلــا عنــد االجتهــاد، 
ويُعــّد ابب املعامــالت املالّيــة مــن األبــواب املهمــة الــي تلتفــت هلــا األنفــس ومتيــل 
إليهــا يف مرحلــة التطــور املــال واالقتصــادي والتكنولوجــي الكبــري الــذي اخــرتق 
أيًضــا؛  أمهّيتهــا  وتتعــنّي  هبــا،  املشــتغلني  اجملتهديــن  وتشــغل ابل  املعاصــر،  العــامل 

لصلتهــا الوثيقــة ابالقتصــاد الــذي يعــّد قــوام حيــاة النــاس وعمــارة األرض.
تعريــف  األول  املبحــث  تنــاول  مباحــث؛  ثالثــة  يف  الدراســة  جــاءت  وقــد 
الثــاين إىل  املبحــث  الكشــف عنهــا، وتطــرق  املكمــالت وتقســيماهتا ومســالك 
دور املكمــالت يف االجتهــاد وشــرط اعتبارهــا، فيمــا تنــاول املبحــث الثالــث أتثــري 

املصــارف. بعــض معامــالت  املقاصــد يف  مكمــالت 
إشكالية البحث:

تروم هذه الدراسة إىل كشف اللثام عن إشكال متعلق بغياب فقه املكّمالت 
أو عــدم تبــنّي ضوابطــه وكيفيــة إعمالــه يف االجتهــاد لــدى بعــض املفتــني يف القضــااي 
انظــر: الشــاطي، أبــو إســحق، املوافقــات يف أصــول الشــريعة، حتقيــق: عبــد هللا دراز )القاهــرة،   )1(

دار احلديــث، 1427هـــ، 2006م( ج1، ص268، ص271.
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املعاصــرة، األمــر الــذي أحــَدَث قصــورًا يف بعــض التصــورات والفتــاوى. ويــربز هــذا 
اخللــل جليًّــا يف القضــااي الفقهيــة املتعّلقــة ابملعامــالت املالّيــة املعاصــرة، ومــن بينهــا 
املعامــالت املصرفيــة. لذلــك أراد الباحثــان مــن هــذه الدراســة تنزيــل فقــه مكمــالت 
املقاصــد علــى بعــض مســائل املعامــالت الصرفيــة املعاصــرة، وجتليــة أثــر املكّمــالت 

يف اســتنباط أحكامهــا وحتقيــق املنــاط فيهــا.
أمهية البحث:

تتجّلى أمهّية هذا املوضوع يف أنه:
- يُعــّد مفتاًحــا للفقهــاء واجملتهديــن إلعمــال فقــه مكّمــالت مقاصــد الشــريعة يف 
فتاواهــم واجتهاداهتــم، ســّيما يف عصــران الــذي اشــتبكت فيــه املســائُل، ودخــل 
ميــداَن اإلفتــاء غــرُي املتخصصــني، األمــر الــذي ســتبان آاثره يف حتقيــق االتّــزان يف 

الفتــوى والتصــّورات.
- يُظهــر اآلاثر الفقهيــة واألصوليــة لفقــه املكّمــالت وأمهّيتــه يف تصــورات املســائل 

واســتنباط أحكامهــا مبــا يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة اإلســالمية.
- يبــنّي البحــث أثــر فقــه مكمــالت مقاصــد الشــريعة يف بنــاء األحــكام الوســطية 

املنســجمة مــع مقاصــد الشــارع يف جمــال املعامــالت املصرفيــة املعاصــرة.
أهداف البحث:

يهدف البحث إىل:
- بيان تعريٍف وتقسيٍم جامٍع للمكّمالت، ومسالك الكشف عنها.

- الكشف عن دور مكمالت الشريعة يف االجتهاد واستنباط األحكام.
- مناقشــة تطبيقــاٍت فقهيّــٍة متعلقــة ببــاب املعامــالت املاليّــة املعاصــرة، وإعمــال فقــه 

مكّمالت الشــريعة فيها.
منهج البحث:

مــن أجــل حتقيــق أهــداف هــذا البحــث، اتبــع الباحثــان املنهــج االســتقرائي؛ 
وذلــك مــن خــالل تتّبــع املــادة العلمّيــة ملوضــوع املكمــالت؛ للوصــول إىل تعريــف 
وتقســيم جامع هلا، وإبراز مســالك الكشــف عنها، ودورها يف االجتهاد، واملنهج 
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التحليلــي الــذي سيســتخدُمه الباحثــان يف حتليــل أتثــري هــذا الفقــه وُمناقشــته يف 
الّتطبيقــات الفقهيــة املتعّلقــة ابملعامــالت املصرفيــة املعاصــرة.

الدراسات السابقة:
من الدراســات ذات العالقة مبوضوع حبثنا: كتاب »فقه املقاصد« جلاســر عودة، 
و»مقاصــد الشــريعة اإلســالمية الثالثــة ومكّمــالت كل منهــا« إلبراهيــم الراببعــة، 
و»مقاصد الشريعة وتطبيقاهتا يف املعامالت املصرفية املعاصرة« لعبد الودود السعودي، 
و»مكمالت مقاصد الشريعة: أتصياًل وتطبيًقا على بعض املسائل املعاصرة« لغازي 
العتيي. وهذه الدراســات عدا الدراســة األخرية، تناولت جانب املقاصد عموًما دون 
تركيز خاص على مكمالت املقاصد. أما حبث العتيي فقد تناول مكمالت مقاصد 
الشــريعة لكــن دون توســع. واإلضافــة الــي يقدمهــا حبثنــا أنــه يتوســع يف بيــان تعريــف 
املكمــالت وتقســيماهتا، ومناقشــة أثــر هــذه املكمــالت يف املعامــالت املصرفيــة، وهــو 

اجلانــب الــذي مل تتناولــه أي دراســة ســابقة حســب اطــالع الباحثــنْي.
املبحث األول: تعريف مكمالت مقاصد الشريعة ومسالك الكشف عنها

املطلب األول: تعريف مكّمالت مقاصد الّشريعة
ــل، وهــو مــن َكُمــَل الشــيء، وَكَمــَل وَكِمــَل  أواًل: املكمــالت لغــًة: مجــع ُمَكمِّ
كمااًل وكمواًل فهو كامٌل: أي اتمٌّ، وأكملت الشــيء: أي أمجلته وأمتمته، ويُقال 
كمل إذا متت أجزاؤه وكملت حماســنه، وعلى هذا فقد دارت معانيها يف معاجم 

اللغــة علــى التمــام واجلمــال)1(.
وإذا عرفنــا هــذا تبــنّي لنــا أمهيتهــا يف اعتبارهــا وااللتفــات إليهــا عنــد اســتنباط 
األحــكام، إذ إّن احلكــم الشــرعي قــد ينتابــه شــيٌء مــن القصــور أو اجلنــوح أو 

النقصــان إذا مل تتــّم مراعــاة املكّمــالت عنــد اســتنباطه.
الكتــب،  عــامل  دار  )الــرايض:  العــرب  لســان  الديــن،  مجــال  حممــد  منظــور،  ابــن  انظــر:   )1(
1424هـــ/2003م(، ج7، ص118؛ الفــريوزآابدي، حممــد، القامــوس احمليــط، ضبــط وتوثيــق: 
يوســف البقاعــي )بــريوت: دار الفكــر، ط1، 1424هـــ/2003م(، ص950؛ ابــن فــارس، 
أمحــد، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون )مصــر: مكتبــة اليازجــي، ط3، 
1402هـ/1981م(، ج5، ص139؛ الفيومي، أمحد، املصباح املنري )القاهرة: دار احلديث، 

ص321. 1424هـــ/2003م(، 
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اثنًيا: مكمالت املقاصد يف اصطالح األصوليني
، وإن  افتقــرت كتــب األصوليــني األوائــل لتعريــف مكّمــالت املقاصــد، تعريًفــا حــدايًّ
كانت قد وردت إشــارات يف ثنااي املصّنفات حول مساٍت عاّمةً للمكّمالت أو شــيٍء 
من خصائصها، وسنبنّي إبجياز املكمالت يف تعبريات األصوليني املتقدمني واملعاصرين.

1-املكمالت يف تعبريات األصوليني املتقدمني:
حُيســب لإلمــام الغــزال أنــه أّول مــن ذكــر املكّمــالت لفًظــا ومعــى، حيــث قــال: 
»ويتعلق أبذايل كل قسم من األقسام ما جيري جمرى التكملة والتتمة هلا«)1(. ويقصد 
ابألقســام؛ الضروريــة واحلاجيــة والتحســينية، الــي حتــدث عنهــا شــيخه يف الربهــان)2(. 
وهــذا بيــاٌن صريــٌح يف أّن كّل مقصــٍد مــن املقاصــد الثالثــة لــه متممــات ومكمــالت لــه.

يقــول األبيــاري: »املكّمــالت ال تراعــى إال إذا مل يُفــِض اعتبارهــا إىل إبطــال 
املهمــات، وهــي املقاصــد األصليــة، فــإن أفضــى إىل ذلــك وجــب االعــرتاض علــى 

التتمــة؛ حتصيــاًل لألمــر املهــم«)3(.
وابلتــال فاملكمــالت نوعــان: منهــا مــا جيــب مراعاتــه وااللتفــات إليــه، وهــو الــذي 
يســاهم يف حفــظ املقصــد املهــم، ومــا ال جيــب مراعاتــه وااللتفــات إليــه بــل جيــب 

إبطالــه واالعــرتاض عليــه، وهــو مــا يســهم يف إبطــال املقصــد األســاس أو تعطيلــه.
يقــول اآلمــدي: »املكمــالت: مــا ليــس أصــاًل مقصــوًدا«)4(. فثّمــة فــرق بــني 
املقصــد واملكمــل، وهــو أن املقصــد وقــع لــه مــن امســه نصيــب، وهــو أنــه مقصــود 
للشــارع أصالــًة، أمــا املكمــل، فــال ميكــن القــول إنــه ليــس مقصــوًدا أصــاًل، فــاهلل 
مــا شــرع شــرًعا أو حكــم حكًمــا إال وفيــه مــا حيقــق مصــاحل العبــاد أصالــًة أو تبًعــا، 

فيكــون املكمــل مقصــوًدا مــن الشــارع تبًعــا.
الغــزال، أبــو حامــد، املســتصفى مــن علــم األصــول )بــريوت: دار الفكــر، د ط، د ت(، ج2،   )1(

ص481.
اجلويــي، عبــد امللــك بــن عبــد هللا، الربهــان يف أصــول الفقــه، حتقيــق: عبــد العظيــم الديــب )قطــر:   )2(

ط1، 1399هـ(، ج2، ص926-923.
األبيــاري، علــي، التحقيــق والبيــان يف شــرح الربهــان يف أصــول الفقــه، حتقيــق: علــي اجلزائــري،   )3(

)الكويــت: دار الضيــاء، ط1، 1434هـــ/2013م(، ج3، ص404.
اآلمــدي، علــي، اإلحــكام يف أصــول األحــكام، حتقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي )الــرايض: دار   )4(

ص343. ج3،  1424هـــ/2003م(،  ط1،  الصميعــي، 
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يقــول اإلمــام الشــاطي: »كل مرتبــة مــن هــذه املراتــب -يقصــد مراتــب املقاصــد 
الثــالث- ينضــّم إليهــا مــا هــو كالتتمــة والّتكملــة، ممــا لــو فرضنــا فقــده مل خيــّل 

حبكمتهــا األصليــة«)1(.
مســات  أبــرز  مــن  وهــذا  ابلــّذات،  االســتقالل  بعــدم  يوحــي  الّضــم  وتعبــري 
ــل، بينمــا ميكــن أن يســتقل  ــل مســتقاًل دون املكمَّ املكمــالت، فــال عــربة للمكمِّ
املقصد األســاس بنفســه وال ختتّل حكمته، وإن غابت عنه مكّمالته أو بعضها.

يقــول الفتوحــي: »ومعــى كونــه مكّمــاًل لــه أنــه ال يســتقّل ضــرورايًّ بنفســه، بــل 
بطريــق االنضمــام، فلــه أتثــري فيــه، لكــن ال بنفســه، فيكــون يف حكــم الضــرورة 

مبالغــة يف مراعاتــه«)2(.
وهــذا يتفــق مــع مــا أّصلــه الشــاطي، فاملكمــل يؤثــر يف املقصــد وال بــد، جتميــاًل 

وتتميًمــا، لكــن هــذا التأثــري يبقــى جممــًدا دون االنضمــام.
2-املكمالت يف تعبريات األصوليني املعاصرين:

عنــد األصوليّــني املعاصريــن، وقــف الباحثــان علــى مجلــة مــن الّتعريفــات املتعّلقــة 
مبكّمــالت مقاصــد الّشــريعة، نعــرّج علــى أمههــا.

فقــد عــرّب اإلمــام الطاهــر بــن عاشــور عــن املكّمــالت مبصطلــح »الوســائل«، 
وقال: »وأما الوسائل فهي األحكام الي ُشرعت؛ ألّن هبا حتصيل أحكام أخرى، 
فهــي غــري مقصــودة لذاهتــا، بــل لتحصيــل غريهــا علــى الوجــه املطلــوب األكمــل، إذ 

بدوهنــا قــد ال حيصــل املقصــد، أو يكــون معّرًضــا لالختــالل واالحنــالل«)3(.
يقــول د. حممــد اليــويب: »ميكــن أن يوضــع ضابــط للمكّمــل أبنــه: مــا يتــم 
بــه املقصــود أو احلكمــة مــن الضــروري، أو احلاجــي، أو التحســيي علــى أحســن 
الوجــوه وأكملهــا، ســواء بســّد ذريعــٍة تــؤدي إىل اإلخــالل ابحلكمــة بوجــٍه مــا، أم 

الشاطي، املوافقات يف أصول الشريعة، ج2، ص24.  )1(
الفتوحــي، حممــد، شــرح الكوكــب املنــري، حتقيــق: حممــد الزحيلــي ونزيــه محــاد، )الــرايض: مكتبــة   )2(

العبيــكان، ط1، 1413هـــ(، ج4، ص163
ط2،  النفائــس،  دار  )تونــس:  اإلســالمية  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  حممــد  عاشــور،  ابــن   )3(

ص417. 1421هـــ/2001م(، 
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بتكميلــه حبكــٍم يظهــر بــه املقصــود ويتقــّوى«)1(.
ومل يســتقِص اليــويب يف تعريفــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مكمــاًل، بــل إنــه 
ذكــر مــا ذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، لذلــك كان األوىل أن يضيــف يف هنايــة 
التعريــف لفظــي »أم غريهــا«؛ ليبقــى البــاب مفتوًحــا ألشــياء أخــرى قــد تدخــل فيــه.

ملقاصــد  اخلادمــة  األمــور  »هــي  املكمــالت:  يف  العتيــي  غــازي  د.  يقــول 
.)2 الشــريعة«)

وقــد اهتــدى د. العتيــي إىل أن يطلــق عليهــا وصــف: األمــور، حــى تشــتمل 
األحــكام والوســائل والتوابــع واألوصــاف واجلزئيــات وغريهــا، وال يهضــم حــق أّي 

منهــا، وهــو حمــّق يف هــذا.
تعقيب الباحثني على تعريفات املعاصرين للمكمالت:

ُيالحــظ وجــود تفــاوٍت بــني مــا أوردانه مــن تعريفــات لــدى العلمــاء املعاصريــن 
أّن  علــى  تتفــق  مجيًعــا  لكنهــا  الشــريعة،  مقاصــد  مكّمــالت  مدلــول  حتقيــق  يف 
املكّمــالت هــي خــوادم للمقاصــد جتّملهــا وتتّممهــا، ال تســتقّل بذاهتــا، وإمنــا تعتــرَب 

بطريــق)3( االنضمــام إىل املقاصــد األصليّــة.
وبعــد مــا ظهــر لنــا مــن مدلوهلــا الفعلــي ووظيفتهــا احلقيقيــة، ميكــن أن نعــرِّف 
هُتَمــل  تُعَمــل تقويــًة للمقصــود أو  الــي  املكمــالت أبهنــا: »األحــكام والوســائل 

حفاظًــا علــى املقصــود«.
قلنــا: »األحــكام والوســائل« حــى تســتوعب كل املكمــالت، فاملكمــالت ال 
تقتصــر علــى الوســائل كمــا أورد بعــض األصوليــني، لكنهــا تســتوعب أيًضــا مجيــع 
األحــكام الــي شــرعها هللا تعــاىل؛ لتكميــل املقاصــد األصليــة، وهــذه األحــكام منهــا 
ما يســبق الفعل، ومنها ما يقارنه، ومنها ما يتبعه كما ســيتبنّي يف املطلب التال.

اليــويب، حممــد، مقاصــد الشــريعة اإلســالمية وعالقتهــا ابألدلــة )الــرايض: دار اهلجــرة، ط1،   )1(
ص339. 1418هـــ/1998م(، 

انظــر: العتيــي، غــازي، مكمــالت مقاصــد الشــريعة- أتصيــاًل وتطبيًقــا علــى بعــض القضــااي   )2(
والنــوازل، س3، ع5، 2011م(، ص53. األصــول  جملــة  )الســعودية،  املعاصــرة 

 )3(



أثر مكمالت مقاصد الشريعة يف معامالت املصارف176

وهــذه املكمــالت يتــم إعماهلــا واعتبارهــا وااللتفــات إليهــا إذا كان مؤداهــا تقويــة 
املقصــود األصلــي وتتميمــه وجتميلــه وحتســينه، كمــا يتــم إمهاهلــا وإســقاطها إذا كان 
مؤداهــا إبطــال املقصــود األصلــي، حــى وإن كانــت يف أصلهــا وســيلة مشــروعة؛ 
وذلــك للمحافظــة علــى املقصــود األصلــي مــن االختــالل أو االعتــالل، وســيتبني 

ذلــك بوضــوح عنــد احلديــث عــن شــرط اعتبــار املكمــل يف املبحــث الثــاين.
املطلب الثاين: مسالك الكشف عن مكمالت مقاصد الشريعة

ال يســتقيم أن نطلــق علــى أي حكــم أو وســيلة أو وصــف أو غــريه مكمــاًل 
إذن كيــف ميكــن معرفــة  معلومــة.  ملقصــٍد هكــذا دون مســالك انظمــة وطــرق 
مكمــالت املقاصــد وتعيينهــا؟ إّن احلكــم علــى أي أمــر أو وســيلة أو وصــف أو 
غريهــا أبنــه مكمــل أو غــري مكمــل، يُعــرف بطــرق معيَّنــة نذكــر منهــا مــا أيت:

أواًل: النصوص
النــي . ومثاهلــا  الــواردة يف كتــاب هللا أو يف ســنة  النصــوص  ونقصــد هبــا 
القصــاص، فهــو مقصــود حلفــظ النفــس، والتماثــل فيــه خــادم هلــذا املقصــود ومقــوٍّ لــه، 
فهو مكمل له، والتماثل يف القصاص هو رأي مجهور العلماء الذي استنبطوه من 
ــَدى  ــِن اْعتَ ــاُت ِقَصــاٌص َفَم ــَراِم َواْلُحُرَم ــْهِر اْلَح ــَراُم بِالّشَ ــْهُر اْلَح قولــه تعــاىل: Mالّشَ
َعلَيـُْكــْم َفاْعتـَـُدوْا َعلَْيــِه بِِمْثــِل َما اْعتََدى َعلَيـُْكْم َواتَُّقــوْا الّلَ َواْعلَُمــوْا أَّنَ الّلَ َمَع اْلُمتَِّقين
ــِه  ــا ُعوِقْبتُــم بِ ــِل َم ــوْا بِِمْث L]البقــرة:194[، ومــن قولــه تعــاىل: Mَوِإْن َعاَقْبتُــْم َفَعاِقبُ
ابِرينL]النحــل:126[، ومــن احلديــث الثابــت الــذي  َولَِئــن َصَبْرتـُـْم لَُهــَو َخْيــٌر ّلِلّصَ
أخرجــه الشــيخان عــن أنــس  ›‹أن يهــودايًّ قتــل جاريــة علــى أوضــاح هلــا فقتلهــا 
حبجــر، فجــيء هبــا إىل النــي  وهبــا رمــق فقيــل هلــا: أقتلــك فــالن؟ فأشــارت 
برأســها أن ال، مث قــال هلــا الثانيــة، فأشــارت برأســها أن ال، مث ســأهلا الثالثــة فقالــت: 

نعــم، وأشــارت برأســها، فقتلــه رســول هللا  حبجريــن‹‹)1(.
البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب: الــدايت، ابب: مــن أقــاد ابحلجــر،   )1(
مســلم، كتــاب  صحيــح  مســلم،  احلجــاج،  ابــن  ج12، ص213؛  احلديــث:6879،  رقــم 
القســامة واحملاربــني والقصــاص والــدايت، ابب: ثبــوت القصــاص يف القتــل ابحلجــر وغــريه مــن 

احملــددات واملثقــالت، رقــم احلديــث:1672، ج3، ص1300.
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ومثاهلــا أيًضــا الطهــارة، فهــي شــرط لصحــة الصــالة، والشــرط مكمــل للمشــروط، 
ــلِة  وقــد جــاء ذلــك يف قولــه تعــاىل: Mيَــا أّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوْا ِإَذا قُْمتُــْم ِإلَــى الّصَ
فاْغِســلُوْا ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديـَُكــْم ِإلَــى اْلَمَراِفــِق َواْمَســُحوْا بُِرؤُوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم ِإلَــى 
اْلَكْعَبيِنL]املائــدة:6[. وفيمــا رواه أبــو هريــرة رضــي هللا عنــه: أّن النــي  قــال: 
»ال يقبَــل هللا صــالة أحدكــم إذا أحــَدث حــى يتوضــأ«)1(. وهــذا املكمــل هنــا ُحكمــه 
الوجــوب، ألنّــه شــرط لصحــة الصــالة، ومــا ال يتــم الواجــُب إال بــه فهــو واجــب.

اثنًيا: النظر والتجارب.
فــكل مــا تتحقــق فيــه صفــات املكمــل وشــروطه فهــو مكمــل وإن مل يكــن 
منصوًصــا عليــه. وإّن العلــم احلديــث والتطــور التكنولوجــي قــد أفــرز لنــا وســائل 
ا ميكــن أن تســاهم إجيابيًّــا يف حتقيــق مقصــود الشــارع مــن األحــكام،  كثــرية جــدًّ

وتنســجم مــع كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العامــة..
فــإذا كانــت الدعــوة الفرديــة وجمالــس العلــم الــي كانــت جتمــع عشــرات أو مئــات 
الطلبــة يف العصــور الســالفة هــي الدارجــة يف ســياق األمــر ابملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر؛ فــإن اإلذاعــة والتلفــاز اليــوم هــي مــن الوســائل الــي حتقــق مثــل هــذا املقصــود 

أبيســر ممــا كان يتحقــق يف العصــور األوىل وأســرع منــه وأشــل..
وإمنــا أدركــت هــذه املصلحــة ابلنظــر والتجربــة، وبعــض احملققــني علــى أن العقــل 
يستطيع أن حيكم على األشياء ابحلسن والقبح، ومعلوم أننا مدعوون للنظر والتأمل 
والتفكــر، شــرط عــدم اإلعــراض عــن الوحــي، كمــا فعــل بعــض الفالســفة واملتكلمــني.

ولــوال أن العقــل قــد يــدرك مصلحــة الفعــل أو مفســدته ملــا هنــض إليــه أو ابتعــد 
عنــه، وملــا دعــي اإلنســان إىل التأمــل والنظــر، وملــا ُكــّرِم ابلعقــل مناطًــا للتفكــري 

وجعلــه مناطًــا للتكليــف أيًضــا، فالتكليــف يــدور مــع العقــل وجــوًدا وعدًمــا..
فأي وسيلة أو مكمل، ميكن أن توضع على ميزان املكمالت، فإذا انطبقت 
عليهــا صفاهتــا مــن حيــث تكميــل املقصــود وجتميلــه وحتســينه دون أن تصــل إىل 
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب: احليــل، ابب: يف الصــالة، رقــم احلديــث:6554، ج6،   )1(
ص2551؛ ابــن احلجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب: الطهــارة، ابب: وجــوب الطهــارة للصــالة، 

رقــم احلديــث:225، ج1، ص204.
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درجــة القواطــع أو الضــرورات، فثمــة املكمــالت الــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا ويتــم 
إعماهلــا يف االجتهــاد..

أمــا التجربــة فهــي أصــل كبــري وبنيــت عليــه عديــد العلــوم، وهــي شــديدة الصلــة 
الــدوران، وهــو أن »يوجــد احلكــم عنــد وجــود  مبــا يســميه األصوليــون مســلك 
الوصــف، وينعــدم عنــد عدمــه«)1(، فيعلــم بذلــك كــون الوصــف علــة للحكــم، 

ومثلهــا دوران التحــرمي مــع وصــف اإلســكار)2(.
املبحث الثاين: أثر املكمالت يف االجتهاد وشرط اعتبارها

املطلب األول: أثر املكمالت يف االجتهاد
املكمــالت ميــدان رحــب لالجتهــاد فيهــا؛ ذلــك أهنــا ليســت كلهــا منصوًصــا أو 
متفًقــا عليهــا، وليســت كلهــا علــى درجــة واحــدة مــن القــوة يف حتقيــق املقصــود أو 
خدمتــه أو تتميمــه وجتميلــه، وهــي متفاوتــة تفــاوت املقاصــد ذاهتــا، ويقــدم أحدهــا 

علــى اآلخــر وفًقــا لضوابــط مقاصديــة ليــس هــذا مكاهنــا.
اجتهــاًدا ونظــرًا  يقتضــي  املرتبــة والقــوة والقطعيــة وغريهــا  التفــاوت يف  وهــذا 
مصلحيًّــا يفضــي إىل تقــدمي املكمــالت األقــوى واألحســن علــى مــا دوهنــا، فيقــدم 
اجملتهــد مــا حقــه التقــدمي، ويؤخــر مــا حقــه التأخــري، ويُنــزل كل شــيء منزلتــه، حبيــث 
يتحقــق مقصــود الشــارع علــى أحســن األحــوال وأمتهــا وأكملهــا، ومبــا ميكنهــا مــن 

حتقيــق مصــاحل العبــاد الــي أرادهــا هللا تبــارك وتعــاىل.
وتكمــن أمهيــة فقــه املكمــالت يف االجتهــاد يف الــدور الــذي تؤديــه يف متكــني مــا 
يصطلــح عليــه ابلقواطــع مــن املقاصــد، وهــي الثابتــة املنصــوص عليهــا أو املســتقرأة 
مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا الغــراء، وصيانتهــا مــن كل مــا يســبب هلــا االعتــالل 

واالختــالل، بــل وجعلهــا علــى أمت األحــوال.
ويقــع جــزء مــن دور اجملتهــد علــى متييــز مــا هــو مكمــل ممــا ليــس كذلــك، فــال 
دار  مطابــع  )الكويــت:  الفقهيــة،  املوســوعة  اإلســالمية ابلكويــت،  والشــئون  األوقــاف  وزارة   )1(

ص341. ج28،  1413هـــ/1993م(،  ط1،  الصفــوة، 
انظــر: خمــدوم، مصطفــى، قواعــد الوســائل يف الشــريعة اإلســالمية )الــرايض، دار اشــبيليا، ط1،   )2(

1420ه/1999م(، ص136-135.
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ميكــن أن يكــون البــاب مــواراًب لــّكل أحــد لُيدخــل إىل املكمــالت مــا جيــول يف 
خاطــره مــن الوســائل أو األحــكام أو غــريه دون أن يســلك مســالكها، بــل يتأكــد 

تعيــني املكمــالت عــرب املســالك الشــرعية؛ للكشــف عنهــا.
عنــد  وتفعيلهــا  الشــريعة  مقاصــد  مكمــالت  معرفــة  يف  االجتهــاد  أّن  كمــا 
الوقــوع يف اخللــل عنــد تصويــر املســألة، ويضمــن  يقــي مــن  اســتنباط األحــكام 

التمييــع. أو  التشــدد  مــن  خاليــة  أحكاًمــا 
هل العلم ابملكمالت من شروط اجملتهد؟

مل أجــد عنــد األصوليــني مــا حيســم اجلــواب عــن هــذا الســؤال، لكــن ابلبنــاء علــى 
ما اشرتطوه يف اجملتهد ولصحة االجتهاد، يلوح للباحث أن العلم بفقه املكمالت 
شرط للمجتهد، فإن معرفة اجملتهد ابلقواعد الكلية للشريعة ومبقاصدها العامة قد 

يكــون كافيًــا لبلوغــه رتبــة االجتهــاد مــع حتقــق الشــروط األخــرى املعلومة.
لكــن العلــم مبكمــالت الشــريعة شــرط لصحــة االجتهــاد، حيــث إن إمهاهلــا 
الناتــج عــن عــدم العلــم هبــا قــد يــؤدي إىل اعتــالل الفتــوى أو خروجهــا علــى حــاٍل 

منافيــة ملقصــود الشــارع. 
لذلــك فإنــه إذا كانــت صحــة النظــر يف املســألة يتوقــف علــى العلــم مبكمــالت 
املقاصــد، وكان هلــا أثــٌر قــويٌّ يف الفتــوى؛ فحينهــا ينبغــي العلــم بفقــه املكمــالت؛ 
ألّن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــٌب، وال يتحقــق النظــر الصحيــح إال 

ابملكمــل، فيكــون العلــم ابملكمــل واجبًــا.
املكمالت واجتهاد النوازل:

إّن التطــور اهلائــل يف شــى جمــاالت احليــاة، الــذي أفرزتــه التكنولوجيــا احلديثــة 
واخرتاعــات اإلنســان الــي فاقــت خيــال املتقدمــني واملتأخريــن، حقيــق معهــا أن 
يفتــح ابب االجتهــاد علــى مصراعيــه، وأن جُيتهــد يف املســائل املتشــابكة املســالك، 

ومنهــا املعامــالت املاليــة املعاصــرة.
فقــد حفلــت الــدول اليــوم مبؤسســات ماليــة مل تكــن عنــد مــن كانــوا قبلنــا، وكل 
مؤسســة فيهــا مــن األنظمــة مــا يولــد عشــرات املســائل الفقهيــة الــي حتتــاج اجتهــاًدا 

ملعرفــة حكــم هللا فيهــا، ويدخــل يف هــذا؛ اجملــال املصــريف.
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وينبغــي للمجتهــد يف مســائل النــوازل عموًمــا أن ينظــر يف الوســائل واملكمــالت 
الــي مل ينــص عليهــا الشــارع؛ ليحــدد أقواهــا يف حتصيــل املصــاحل، وينظــر حــى يف 
املكمــالت والوســائل الــي حددهــا الشــارع احلكيــم، ويــرى إن كانــت هــي وســائل 
ظرفيــة أريــدت يف مرحلــة معنيــة وميكــن أن تكــون بعــض الوســائل املســتجدة أقــوى 
منها يف التأدية إىل مقصود الشــارع، أم إهنا ال تزال على قوهتا وحتقيق مقصودها 

الــذي أراده الشــارع)1(.
ولعــّل العــدول عــن فقــه املكمــالت عموًمــا أو ضعــف االلتفــات إليــه أو قصــور 
اعتبــاره عنــد االســتنباط، ســيما يف مســائل النــوازل، يولّــد خلــاًل وآاثرًا ســلبية ميكــن 
أن متتــد حليــاة األمــة بُرمتهــا، ومــن أبرزهــا: تقــدمي املفضــول علــى الفاضــل، وجعــل 
املقاصــد مكمــالت واملكمــالت مقاصــد، واســتعمال املكمــالت املشــروعة يف غــري 
مــا وضعــت لــه، واعتبــار املكمــالت الــي تــؤدي إىل إبطــال املقاصــد األصليــة، ورمبــا 

األخــذ ابملكمــالت غــري املشــروعة لغــري ضــرورة، وغريهــا)2(.
املطلب الثاين: شرط اعتبار املكمالت

املكمــالت يف أتثريهــا يف االجتهــاد تبــٌع لتأثــري املقاصــد، فاملكمــالت ابلنســبة 
للمقاصــد كاجلــزء ابلنســبة للــكل، وال ميكــن أن تنفــك املكمــالت عــن مقاصدهــا 
يف الــدور الــذي تؤديــه يف الرتجيــح، بغــض النظــر إن كان هــذا الــدور أصليًّــا أو 
اتبًعــا. وهــذا يؤصــل ألثــر خــاّص للمكمــالت يف الرتجيــح يف بعــض األحيــان، فــال 
يُهمــل املكمــل مثــاًل إذا كان ســيعود علــى أصلــه ابلتحســني والتكميــل والتجميــل، 

كمــا إنــه ال يُعمــل ابملكمــل إذا كان ســيعود علــى أصلــه ابإلبطــال مثــاًل.
العــادل للخــروج إىل اجلهــاد مكمــل ملقصــد حفــظ  فــاإلذن مــن ول األمــر 
الديــن، ويعــود علــى أصلــه ابلتكميــل والتتميــم والتحســني، لكــن انتظــار اإلذن مــن 
أئمــة اجلــور للخــروج إىل اجلهــاد مكمــل معطــل للمقصــد األســاس، فــاألول جيــب 

إعمالــه، والثــاين جيــب إمهالــه..

انظــر: القرضــاوي، يوســف، دراســة يف فقــه مقاصــد الشــريعة، )القاهــرة: دار الشــروق، ط1،   )1(
ص189-174. 1427هـــ/2006م(، 

خمدوم، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية، ص111.  )2(
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ويف هــذا يقــول األبيــاري رمحــه هللا: »والتكميــالت إمنــا تراعــى إذا مل يُفــِض 
االعــرتاض علــى  ذلــك وجــب  أفضــى إىل  فــإذا  املهمــات،  إبطــال  اعتبارهــا إىل 

املهــم«)1(.. لألمــر  حتصيــاًل  التتمــة؛ 
ويقــول اإلمــام الشــاطي رمحــه هللا: »كّل تكملــة فلهــا مــن حيــث هــي تكملــة 

شــرطـ وهــو: أال يعــود اعتبارهــا علــى األصــل ابإلبطــال«)2(..
وهذا يشبه كالم إمام احلرمني يف برهانه حني أثبت أّن القياس اجلزئي إذا جاء 

علــى خــالف املصــاحل الضروريــة يــرتك مــن أجلهــا، وتقــدَّم القاعــدة الكلية عليه)3(.
وُيســتخلص مــن ذلــك أنــه ال يعتــّد ابملكمــل إذا ترتــب علــى االلتفــات إليــه 
إبطــال األصــل، وإذا أدى االعتــداد ابملكمــل إىل إبطــال األصــل ألغينــا املكّمــل؛ 

حمافظــة علــى مقصــود الشــارع الــذي هــو األســاس..
ومــن أمثلــة ذلــك: أّن حفــظ النفــس مقصــٌد ضــروري، وحتــرمي أكل النجاســات 
مكّمــل حلفــظ املــروءة الــذي هــو مقصــود حتســيي، فلــو دعــت ضــرورة إىل إحيــاء 
نفــس بتنــاول النجاســة كان تنــاول النجاســة أوىل؛ ألنــه بذلــك حيفــظ املقصــد 
الضــروري، وحينهــا يتوجــب إبطــال املكمــل، إذ إن اعتبــار املكمــل يف هــذه احلالــة 

مــؤداه إبطــال الضــروري، وهــذا ال يســتقيم مــع مبــادئ الشــرع)4(.
املبحث الثالث: أتثري مكمالت املقاصد يف بعض معامالت املصارف.

يتنــاول الباحثــان يف هــذا املبحــث أثــر مكمــالت مقاصــد الشــريعة يف متعلقــات 
واالعتمــاد  الضمــان،  وهــي: خطــاب  احلديثــة،  املصرفيــة  اخلدمــات  مــن  مخســة 

املســتندي، والودائــع املصرفيــة، واحلــواالت النقديــة، واملراحبــة لآلمــر ابلشــراء.
املطلب األول: خطاب الضمان.

ويتكون هذا املطلب من فرعني، يتناول الفرع األول مفهوم خطاب الضمان، 
ويتناول الفرع الثاين مسائل مكمالت املقاصد يف متعلقات خطاب الضمان.

األبياري، التحقيق والبيان، ج3، ص404.  )1(
الشاطي، املوافقات يف أصول الشريعة، ج2، ص26.  )2(

انظر: اجلويي، الربهان، ج2، ص927.  )3(
انظــر: علــي، حممــد، املقاصــد الشــرعية وأثرهــا يف الفقــه اإلســالمي )القاهــرة: دار احلديــث،   )4(

ص216-215. 2007م(،  ط1، 
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الفرع األول: مفهوم خطاب الضمان
اخلطــاب لغــة: مــن خطــب خيطــب خماطبــًة وِخطــااًب، وهــو احلديــث بــني متكلــم 
وسامع، وخاطبه يف األمر: أي حّدثه بشأنه وكامله، واخلطاب هو الكالم والرسالة)1(.

الضمــان لغــة: مــن ضِمــن الرجــل وحنــوه ضمــااًن: أي كفلــه والتــزم أن يــؤدي عنــه 
ما قد يقصر يف أدائه. وضمن الشــيَء: جزم بصالحيته وخلوه مما يعيبه. وضمنه 

احتواه. والضامن الكفيل أو امللتزم أو الغارم. والضمان: الكفالة وااللتزام)2(.
الضمــان اصطالًحــا: اســتعمل الفقهــاء هــذا املصطلــح مبعــى الكفالــة، ومبعــى 
ضــم ذمــة الضامــن إىل ذمــة املضمــون يف املطالبــة حبــق. واســتخدم مبعــى الغُــرم 

ــا. واســتخدم مبعــى االلتــزام ابلقيــام بعمــل مــا)3(. مطلًق
خطاب الضمان يف القانون التجاري:.

هو تعهٌد هنائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معني، 
أو قابل للتعيني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك من البنك خالل مدة حمددة)4(.

وهــذا التعهــد ضمــاٌن لوفــاء هــذا العميــل ابلتزامــه جتــاه الطــرف الثالــث خــالل مــدة 
معينة، على أن يدفع البنك املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل سراين الضمان، 
بغــض النظــر عــن معارضــة املديــن أو موافقتــه يف ذلــك الوقــت، حــال فشــل العميــل 

ابلوفــاء ابلتزاماتــه جتــاه الطــرف الثالــث أو إخاللــه بشــروط التعاقــد معــه)5(.
أنيــس، إبراهيــم، وآخــرون، املعجــم الوســيط )مصــر: مكتبــة الشــروق الدوليــة، ط4، 1425هـــ/   )1(

2004م(، ص243.
املرجع السابق، ص544.  )2(

انظــر: محــاد، نزيــه، معجــم املصطلحــات املاليــة واالقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء )دمشــق: دار   )3(
القلــم، ط1، 1429هـــ/2008م(، ص291-293؛ قلعجــي، حممــد رواس، وقنيــي، حامــد، 
معجــم لغــة الفقهــاء )بــريوت: دار النفائــس، ط2، 1408هـــ/1988م(، ص285؛ القــاري، 
أمحــد عبــد هللا، جملــة األحــكام الشــرعية )جــدة: هتامــة، ط1، 1401هـــ/1981م، ص354.

انظــر: عــوض، علــي مجــال الديــن، عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة )القاهــرة: دار النهضــة   )4(
احلديثــة، ط1، 1998م(، ص357؛ الزحيلــي، وهبــة، أصــول الفقــه اإلســالمي )دمشــق: دار 

الفكــر، ط1، 1416هـــ/1986م(، ص468.
ط1،  وهبــة،  مكتبــة  )القهــرة:  الشــرعية  والرقابــة  االســتثمار  احلميــد،  عبــد  البعلــي،  انظــر:   )5(
1411هـــ/1991م(، ص47 )نقــاًل عــن فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك فيصــل الســوداين، 

ص63 واملصــري ص36 ومــا بعدهــا(.
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ويتضح من ذلك أنَّ املقصود من استصدار خطاب الضمان حتقيق غاية أتمينية 
هدفها مساعدة العميل يف تقوية مركزه االئتماين جتاه املكفول له أو املستفيد)1(.

الفرع الثاين: أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات خطاب الضمان
املسألة األوىل: مشروعية خطاب الضمان ذاته

يســتمدُّ خطــاب الضمــان دوره مــن امســه، فهــو ضامــن للحكومــات والشــركات 
واملؤسســات واألفــراد؛ ملنــع مماطلــة املشــرتي يف دفــع املســتحقات، أو التقصــري 

التنفيــذي أو الزمــي يف أدائهــا، أو التخلــف عنهــا.
والتقصري أو التخلف عن دفع املستحقات دون عذر غّش وسرقة، واملماطلة 
نــوع مــن الظلــم املنهــي عنــه ســيما يف حــق الغــي. قــال : »مــن غشــنا فليــس 

منــا«)2(. وقــال: »مطــل الغــي ظلــم فــإذا أتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع«)3(.
وابلتــال فــإّن خطــاب الضمــان هبــذا االعتبــار يعــّد حاميًــا للمــال مــن التلــف 
أو الضيــاع أو الغــش أو املماطلــة، ويكــون بذلــك مكمــاًل ملقصــود حفــظ مــال 
البائــع، ومقصــود حفــظ ِديــن املشــرتي. وهلــذا عــّده الفقهــاء مــن عقــود اإلرفــاق 

واإلحســان، إذ بــه مصلحــة راجحــة لكليهمــا.
هــذا عــن خطــاب الضمــان إمجــااًل. وعنــد التفصيــل فــّإن خطــاب الضمــان 
مت تكييفــه علــى صورتــني حبســب الغطــاء؛ فــإذا كان مغطــى كليًّــا فهــو وكالــة، 
وإذا كان غــري مغطــى مطلًقــا فهــو كفالــة، وإذا كان جــزء منــه مغطــى وجــزء غــري 

مغطــى، فاملغطــى يكيّــف علــى أنــه وكالــة، وغــري املغطــى كفالــة.
والكفالــة والوكالــة كلتامهــا مــن مكمــالت مقصــد تيســري التعامــالت بــني النــاس 
مــن جانــب، وحتفــظ مــال الدائنــني وأصحــاب احلقــوق مــن جانــب آخــر، وهبــذا 
تظهــر أمهيتهمــا يف ســياق حتقيــق مقاصــد الشــارع يف رفــع احلــرج عــن املكلفــني. 
انظــر: محــود، ســامي، تطويــر األعمــال املصرفيــة )القاهــرة: مطبعــة الشــرق ومكتبتهــا، ط2،   )1(

ص294. 1402هـــ/1982م(، 
ابــن احلجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب اإلميــان، ابب مــن غشــنا فليــس منــا، رقــم احلديــث: 93،   )2(

ج1، ص441.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب احلوالــة، ابب يف احلوالــة وهــل يرجــع يف احلوالــة، رقــم   )3(

ص277. ج3،   ،2299 احلديــث 
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لذلــك ال غــرو أن جُتِمــع األُمــة مــن غــري إنــكار، علــى مشــروعيتهما)1(.
وهبــذا فــإّن خطــاب الضمــان مســتنٌد مشــروٌع، وهــو مكّمــٌل يُعمــل ويُعتــرب؛ 
لتقويــة مقصــود حفــظ املــال إذا خــال ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــري مشــروعة.
املسألة الثانية: الشرط يف خطاب الضمان

خطــاب الضمــان هــو عقــد شــبيه بعقــد الرهــن، وهــو مــن عقــود اإلحســان 
عليــه، ويف  يرتتــب  مبــا  راضيًــا  متطوًعــا  العقــد  هــذا  دخــل  فالضامــن  واإلرفــاق، 
ذلــك حتقيــق ملقصــود حاجــي؛ لتيســري التعامــل املــال بــني النــاس وحفــظ حقوقهــم 

وصيانتهــا مــن الضيــاع، وهــذا مكمــل حلفــظ املــال.
لذلــك كان هــذا العقــد الزًمــا يف حــّق الضامــن دون املضمــون، واشــرتاط اخليــار 
فيــه ابطــل؛ ألنــه يتنــاىف مــع حقيقــة معنــاه. فالشــرط هنــا مبطــل للضمــان نفســه، إذ 
مــن خصائــص الضمــان نشــوؤه علــى حالــة اإلحســان واإلرفــاق، والشــرط مكمــل 

ملشــروطه، واملكمــل يســقط إذا عــاد علــى أصلــه ابإلبطــال.
جــاء يف شــرح منتهــى اإلرادات: »وإن شــرط خيــار يف ضمــان أو يف كفالــة 
أبن قــال: أان ضمــني مبــا عليــه، أو كفيــل ببدنــه ول اخليــار ثالثــة أايم مثــاًل؛ فســد 

الضمــان والكفالــة؛ ملنافاتــه هلــم«)2(.
املسألة الثالثة: إصدار خطاب الضمان لعملية حمرمة

إذا كان إصــدار خطــاب الضمــان مكمــاًل ملقصــود حفــظ املــال، فــإنَّ إصــداره 
للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة حمرمــة معــنٌي علــى اإلمث، وابلتــال مبطــٌل 
ملقصــود حفــظ الديــن. فعــن جابــر قــال: »لعــن رســول هللا  آكل الــراب وموكلــه 

وكاتبــه وشــاهديه«)3(. والكفيــل أقــوى مــن الكاتــب والشــاهد)4(.
انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص89 و94.  )1(

البهــوت، منصــور، شــرح منتهــى اإلرادات )القاهــرة: عــامل الكتــب، ط1، 1414هـــ/1993م(،   )2(
ج5، ص278.

ابــن احلجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، ابب لعــن آكل الــراب وموكلــه، رقــم احلديــث   )3(
ص295. ج4،   ،1636

الشــرعية، )البحريــن: هيئــة  املعايــري  املاليــة اإلســالمية،  هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات   )4(
ص146. 1439هـــ/2017م(،  ط،  د  احملاســبة، 
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وال ميكــن العمــل مبكمــٍل حيفــظ مقصــوًدا ضــرورايًّ ويُبطــل مقصــوًدا آخــر مقّدًمــا 
عليــه، ســّيما مــع انعــدام الضــرورة. ويف حالــة إصــدار خطــاب الضمــان ليــس مثــة 

ضــرورة تدفــع إلابحتــه ضمــن عمليــة حمرمــة.
وقــد جــاء يف املعايــري الشــرعية: »ال جيــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب ضمــان 

ملــن يطلبــه للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة حمرمــة«)1(.
املسألة الرابعة: أخذ األجرة على خطاب الضمان

خطــاب الضمــان بنوعيــه: االبتدائــي والنهائــي، إمــا أن يكــون بغطــاء أو بدونــه، 
فــإذا كان دون غطــاء فقــد كّيفــه الفقهــاء علــى أنــه كفالــة، والكفالــة عقــد تــربع 
ومعــروف يُقصــد بــه اإلرفــاق واإلحســان واملعــروف، وقــد تقــرر يف الفقــه اإلســالمي 
عــدم جــواز أخــذ األجــرة عليهــا؛ وألهنــا اســتعداد لإلقــراض، واإلقــراض نفســه ال 

جيــوز أخــذ عــوض عنــه وهــو راب)2(.
فــإذا دفــع العميــل مبلغًــا مقابــل هــذا الضمــان حتولــت عمليــة الضمــان إىل قــرٍض 
قــرض، والقــرض الــذي جيــر نفًعــا راب، والــراب حمــّرم. ومــن هنــا حــُرم 

ُ
جــّر نفًعــا علــى امل

أخــذ األجــرة علــى صــورة خطــاب الضمــان هــذه تكميــاًل ملقصــود حفــظ املــال.
وقــد علــل ابــن عابديــن املنــع أبن الكفيــل مقــرض يف حــق املطلــوب، وإذا شــرط 
لــه اجلعــل مــع ضمــان املثــل، فقــد شــرط لــه الــزايدة علــى مــا أقرضــه فهــو ابطــل؛ 

ألنــه راب)3(.
جــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي 12 )2/12( يف دورة انعقــاد مؤمتــره 
الثــاين جبــدة ديســمرب 1985، وكذلــك يف املعايــري الشــرعية؛ أّن خطــاب الضمــان 
ال جيــوز أخــذ األجــر عليــه لقــاء عمليــة الضمــان –والــي يُراعــى فيهــا عــادة مبلــغ 

الضمــان ومدتــه -ســواًء أكان بغطــاٍء أم بدونــه)4(.
املعايري الشرعية، ص146.  )1(

انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص354؛ املعايري الشرعية، ص134.  )2(
عابديــن، حممــد أمــني، منحــة اخلالــق علــى البحــر الرائــق، حتقيــق: زكــراي عمــريات )بــريوت: دار   )3(

الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج6، ص373-372.
انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، العدد الثاين )1407هـ/1986م(،   )4(

ج2، ص1210؛ املعايري الشرعية، ص146.
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ــٌح للحكــم بتحــرمي أخــذ األجــرة  وتكميــل حفــظ املــال يف هــذه املعاملــة ُمرجِّ
لقــاء عمليــة الضمــان، وإمهــال هــذا املكمــل حيــّول هــذه املعاملــة إىل معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
املطلب الثاين: االعتماد املستندي.

االعتمــاد  مفهــوم  األول  الفــرع  يتنــاول  فرعــني،  مــن  املطلــب  هــذا  ويتكــون 
متعلقــات  يف  املقاصــد  مكمــالت  مســائل  الثــاين  الفــرع  ويتنــاول  املســتندي، 

املســتندي. االعتمــاد 
الفرع األول: مفهوم االعتماد املستندي

االعتمــاد لغــة: مــن اعتمــد الشــيء يعتمــده اعتمــاًدا، مبعــى اتــكأ. واعتمــد 
الرئيــس األمــر إذا وافــق عليــه وأوعــز إبنفــاذه)1(.

املســتند لغــة: مــن ســند يســند ُســنوًدا، مبعــى ركــن إليــه واتــكأ واعتمــد عليــه، 
وأســند إليــه األمــر: وََكَلــه إليــه)2(.

االعتماد املستندي يف القانون التجاري:
ويطلــق عليــه أيًضــا »خطــاب اعتمــاد«، وهــو التســهيل املــال الــذي متنحــه 
املصــارف لعمالئهــا املســتوردين، حيــث ميكنهــم مــن فتــح اعتمــادات حلســاب 
املصدريــن يف اخلــارج، حيــث إبمــكان هــؤالء احلصــول علــى ثقــة املصــارف«)3(.

فــإذا رغــب شــخص يف شــراء بضاعــة مــن مــورد أجنــي، وال يريــد أن يدفــع 
للبائع قبل أن يســتلم البضاعة ويتأكد من مالءمتها للشــروط املتفق عليها، لكنه 
بنفــس الوقــت يريــد أن يُطمئــن البائــع جبديتــه وقدرتــه علــى أداء حقــه، فيســتصدر 
هــذا االعتمــاد مــن بنــك حملــي يف بلــده ابملبلــغ الــالزم، فــإذا تســلم البائــع هــذه 
الوثيقــة أمكنــه أن يســحب علــى أحــد البنــوك املذكــورة يف االعتمــاد شــيًكا ابملبلــغ 
البضاعــة  تثبــت شــحن  الــي  الواثئــق  بعــد اســتالم  البنــك  لــه  املســتحق، فيدفــع 

أنيس، املعجم الوسيط ص626.  )1(

املرجع السابق، ص454-453.  )2(
ط1،  الرســالة،  مؤسســة  )بــريوت:  الفــي  التجاريــة  املصطلحــات  معجــم  جليــل،  قســطو،   )3(

ص31. 1977م(، 
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البنــك األجنــي هــذه املســتندات وصــورة الشــيك  واســتالم املشــرتي. مث يرســل 
للبنــك األول؛ كــي يتــوىل حتصيــل القيمــة مــع املصاريــف مــن املشــرتي)1(.

الفرع الثاين: أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات االعتماد املستندي
املسألة األوىل: مشروعية االعتماد املستندي ذاته

تظهــر أمهيــة االعتمــاد املســتندي مــن خــالل دوره يف متكــني البائــع أو املصــدر 
مــن اســتالم مثــن البضاعــة فــور تقــدمي املســتندات الــي تثبــت شــحنها ومطابقتهــا 
للشــروط املتفــق عليهــا مــع املشــرتي. وهــو بذلــك يُطمئــن البائــع علــى حتصيــل مالــه، 

واملشــرتي علــى حتصيــل بضاعتــه ابلشــروط الــي طلبهــا)2(.
واالعتماد املســتندي هبذه الصورة فيه تســهيل بنّي للتعامالت املالية والتجارية 
بــني النــاس، ورفــع للحــرج الناتــج عــن بعــد املســافات، وصعوبــة تســليم األمــوال 
ابليــد، وأتخــر تســليم البضاعــة ورمبــا تلفهــا، أو تســليم البضاعــة علــى غــري الشــروط 
املــوّرد واملصــّدر، ســواًء  للبائــع واملشــرتي، أو  املتفــق عليهــا. ويف هــذا مصلحــة 

بســواء، فتتحقــق مصــاحل اجلميــع بــال تلــف أو خلــل.
ومــن هــذه الناحيــة فــإنَّ االعتمــاد املســتندي يعــّد مكمــاًل ملقصــد التيســري، 
وهــو مــن املقاصــد احلاجيــة يف البيــع والشــراء والتعامــالت املاليــة والتجاريــة. ولقــد 

اســتقرت قواعــد التعامــل هبــذه االعتمــادات ابألعــراف والعــادات التجاريــة)3(.
ابإلضافــة إىل ذلــك فــإنَّ التكييــف الفقهــي لالعتمــاد املســتندي يف املصــارف 
اإلســالمية ال خيلــو أن يكــون وكالــة أبجــر، أو مراحبــة لآلمــر ابلشــراء، أو علــى 
أســاس املشــاركة)4(، وهــذه التعامــالت مشــروعة؛ تيســرًيا للتعامــل املــال بــني النــاس، 
واالطمئنــان علــى حتصيــل احلقــوق، ورفًعــا للحــرج املتولــد عــن قلــة املــال يف العاجــل، 
ط6،  النفائــس،  دار  )األردن:  املعاصــرة  املاليــة  املعامــالت  حممــد،  شــبري،  انظــر:   )1(

.281 -280 2007م(،ص / 1427هـــ
انظــر: أبــو النصــر، عصــام، املعامــالت املاليــة املعاصــرة يف ميــزان الفقــه اإلســالمي )القاهــرة: دار   )2(

النشــر للجامعــات، ط1، 1428ه/2007م(، ص154.
انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص464.  )3(

انظــر: شــبري، املعامــالت املاليــة املعاصــرة، ص284؛ الزحيلــي، املعامــالت املاليــة املعاصــرة،   )4(
ص467-466.
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وعــن بعــد املســافات أو ضــرورة االســتيثاق مــن حتقــق الشــروط أو غريهــا.
وهبــذا فــإّن االعتمــاد املســتندي مشــروٌع، وهــو مكّمــٌل يُعمــل ويُعتــرب؛ لتقويــة 
مقصــود حفــظ املــال إذا خــال ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى غــري 

مشــروعة.
املسألة الثانية: أخذ األجرة على االعتماد املستندي

جيوز للمصرف اإلسالمي أخذ أجرة على خطاب االعتماد إذا كان التاجر املستورد 
مالــًكا لقيمــة اخلطــاب؛ ألن العالقــة بــني العميــل واملصــرف يف هــذه احلالــة تكــون عالقــة 
وكالــة أبجــر، وقــد قــال الفقهــاء جبــواز األجــرة للوكيــل)1(. وهــذا األمــر جــاٍر يف املصــارف 

التجارية واإلســالمية. وعند ذلك فال حرج يف حتصيل البنك أجرًا على الوكالة.
لكــن الفقهــاء املعاصريــن اشــرتطوا أن يُراعــى يف هــذه األجــرة التخفيــف عــن 
النــاس ومــا هــو متبــع حســب العــرف التجــاري)2(. وهــذا الشــرط مكمــل ملقصــد 

التيســري ورفــع احلــرج عــن النــاس، ومحايتهــم مــن اســتغالل املصــارف حلاجتهــم.
وإذا كان التاجر املستورد ال ميلك قيمة اخلطاب جزئيًّا أو كليًّا، فإن املعاملة تتم يف 
البنــوك التجاريــة علــى أهنــا قــرض، وأيخــذ املصــرف فوائــد علــى هــذا القــرض، خمفضة من 
اتريــخ الســداد يف اخلــارج وحــى وصــول املســتندات، ونســبة أعلــى إذا أتخــر العميــل يف 

الدفــع، وكل ذلــك ال جيــوز؛ ألنــه راب؛ تكميــاًل ملقصــود حفــظ املــال)3(.
أمــا املصــارف اإلســالمية فإهنــا تقيــم املعاملــة يف هــذه احلالــة علــى أســاس املراحبــة 
لآلمــر ابلشــراء أو املضاربــة، وإن أقامتهــا علــى أســاس القــرض فبــال فوائــد ربويــة، 
إمنــا أتخــذ فقــط بــدل أتعــاب عــن هــذه العمليــة بصفتهــا وكيــاًل)4(. إذ إن أي معاملــة 
يرتتــب عليهــا فوائــد ربويــة أو ذريعــة هلــا فهــي راب حمــرم؛ تكميــاًل ملقصــود حفــظ املــال.

املوسوعة الفقهية الكويتية، ج45، ص91.  )1(
أجــاز مؤمتــر املصــرف اإلســالمي يف ديب عــام 1399هـــ/1979م أخــذ املصــرف أجــرة علــى   )2(
فتــح االعتمــاد علــى ســبيل الوكالــة، بشــرط مراعــاة التخفيــف عــن النــاس، ومراعــاة مــا هــو متبــع 
حســب العــرف التجــاري. )انظــر: جمموعــة مــن الباحثــني، الفتــاوى االقتصاديــة، ص289(.

البنــوك احلديثــة يف ضــوء اإلســالم )قطــر: دار احلرمــني  الســالوس، علــي، معامــالت  انظــر:   )3(
ص73. 1403هـــ/1983م(،  ط1،  للنشــر، 

انظر: شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص284؛ الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص466.  )4(
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ومبا أن االعتماد املستندي هو أحد تطبيقات الضماانت، فقد جاء يف »املعايري 
الشرعية« ضرورة أال يؤخذ ابالعتبار جانب الضمان عند تقدير األجرة، وعليه فال 
جيــوز للمؤسســة أن أتخــذ زايدة علــى املصروفــات الفعليــة يف حــال تعزيزهــا العتمــاد 
صــادر مــن غريهــا؛ ألن تعزيــز االعتمــاد ضمــان حمــض)1(. وخطــاب االعتمــاد مــن هــذه 

اجلهــة يعــّد مكمــاًل ملقصــود حفــظ مــال البائــع ومقصــود حفــظ ِديــن املشــرتي.
ــٌح للحكــم بتحــرمي أخــذ األجــرة  وتكميــل حفــظ املــال يف هــذه املعاملــة ُمرجِّ
لقــاء االعتمــاد ذاتــه، وإمهــال هــذا املكمــل حيــّول هــذه املعاملــة إىل معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
املسألة الثالثة: العالقة بني البنك اإلسالمي والبنك املراسل

يف عملية االعتماد املستندي ينبغي أن تكون العالقة بني املصرف اإلسالمي 
وبــني البنــك املراســل »األجنــي« خاليــة مــن شــبهات احلــرام ويف مقدمتهــا الفوائــد 

الربويــة، وذلــك تكميــاًل ملقصــود حفــظ املــال والديــن)2(.
واملخــرج الشــرعي مــن ذلــك يكــون ببنــاء العالقــة علــى أســاس دائــن مبديــن مــع 
اجتنــاب الــراب. حبيــث يقــام التعامــل بــني البنكــني مــن خــالل الودائــع املتبادلــة، 
كأن يــودع املصــرف اإلســالمي مبلغًــا لــدى بنــك أجنــي دون فائــدة مــع اإلذن 
ابســتعماهلا يف عمليــة االعتمــاد املســتندي. وإذا كان مبلــغ االعتمــاد أكــرب مــن 

الوديعــة دفعهــا البنــك املراســل دون فائــدة ربويــة)3(.
واخُتلــف يف مســألة دفــع البنــك اإلســالمي فوائــد ربويــة علــى األمــوال الــي 
يدفعهــا البنــك املراســل كقــرض. فقــال بعــض الفقهــاء ابجلــواز بدعــوى الضــرورة 
فتــح  املطلــوب  البضائــع  إىل  ماســة  حاجــة  يف  البــالد  تكــون  التجاريــة، كأن 
االعتمــادات املســتندية هلــا)4(. وقــال آخــرون: إنــه ال ضــرورة تبيــح ذلــك، فضــاًل 

املعايري الشرعية، ص402.  )1(
انظر: شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص286.  )2(

انظر: املرجع السابق، ص286.  )3(
أجــاز بعــض املتخصصــني، مثــل د. عــوف الكفــراوي، حممــد عبــد هللا العــريب، أمحــد النجــار،   )4(
هــذه الصــورة بدعــوى الضــرورة التجاريــة. )انظــر: الكفــراوي، عــوف، النقــود واملصــارف يف النظــام 
اإلســالمي )مصــر: دار اجلامعــات املصريــة، د ط، د ت(، ص78؛ العبــادي، عبــد هللا، موقــف 
الشــريعة مــن املصــارف اإلســالمية )مصــر: دار الســالم، ط2، 1415هـــ/1994م(، ص301.
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عــن إمكانيــة بنــاء التعامــل مــع البنــوك األجنبيــة علــى أســس خاليــة مــن الــراب)1(.
ويــرى الباحثــان أّن الضــرورة يف هــذه املســألة غــري متحققــة، حبكــم انفتــاح العــامل 
اليــوم، وتعــدد الفــرص الــي تتيــح إمكانيــة اســترياد الســلع مــن أماكــن متعــددة يف 
العــامل وبطــرق خمتلفــة ومشــروعة. وال يُعمــد إىل الطــرق امللتويــة؛ متســًكا مبكمــالت 

املقاصــد مــن قبيــل اجتنــاب الــراب، وتقويــة لألصــول املقصــودة وحمافظــة عليهــا.
املسألة الرابعة: إصدار االعتماد املستندي لعملية حمرمة

أشــران يف املســألة األوىل مــن هــذا املطلــب إىل أّن االعتمــاد املســتندي ينطــوي 
علــى مصلحــة للبائــع واملشــرتي، فتتحقــق مصــاحل اجلميــع بــال تلــف أو خلــل. وهبــذا 
يعــّد مكمــاًل للمقاصــد احلاجيــة يف التيســري ورفــع احلــرج، وجتــاوز املخاطــر احملتملــة، 

واالطمئنان إىل اســتالم املســتحقات.
لكــن إن صــدر اخلطــاب للحصــول علــى قــرض ربــوي، أو لتوريــد بضائــع حمرمــة 
أو كان ضمــن عمليــة تعــود ابملضــرة علــى األمــة، أصبــح االعتمــاد مبطــاًل ملقصــود 
حفــظ الديــن، وحينهــا يهمــل هــذا املكمــل حمافظــة علــى األصــل املقصــود؛ فإنــه ال 
، انهيــك  ميكــن العمــل مبكمــل حيفــظ مقصــوًدا حاجيًّــا، ويبطــل مقصــوًدا ضــرورايًّ

عمــا إذا انعدمــت الضــرورة، وهــو الغالــب األعــم.
ويتبــني دور هــذا اخلطــاب يف رعايــة املقاصــد وتتميمهــا وتكميلهــا إذا خــال 
مــن شــبهات احلــرام، ومتــت إجراءاتــه مبــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، 

وروعــي فيهــا مقصــد التيســري ورفــع احلــرج.
املطلب الثالث: الودائع املصرفية.

ويتكون هذا املطلب من فرعني، يتناول الفرع األول مفهوم الودائع املصرفية، 
ويتناول الفرع الثاين مسائل مكمالت املقاصد يف متعلقات الودائع املصرفية.

الفرع األول: مفهوم الودائع املصرفية
الوديعــة لغــة: جُتمــع علــى ودائــع. مــن أودع الشــيء إذا صانــه. وأودع فــالاًن 
الشــيَء دفعــه إليــه؛ ليكــون عنــده وديعــة. واإليــداع: وضــع البضائــع يف خمــازن. 

انظر: شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص286.  )1(
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والوديعــة: مــا اســتودع، واملســتودع هــو مــكان حفــظ الوديعــة)1(. 
الودائع املصرفية يف القانون التجاري:

حمسوســة  ماديــة  أشــياء  العينيــة  ونقديــة.  عينيــة  نوعــان:  املصرفيــة  الودائــع 
واملســتندات. الواثئــق  أو  والفضــة،  كالذهــب 

أمــا الودائــع النقديــة، فهــي مبالــغ مــن النقــود يعهــد هبــا أفــراد أو هيئــات إىل 
املصــرف، ويتعهــد األخــري بردهــا لــدى الطلــب، أو ابلشــروط املتفــق عليهــا)2(.

الفرع الثاين: أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات الودائع املصرفية
املسألة األوىل: مشروعية اإليداع ذاته

األصــل يف جــواز اإليــداع الكتــاب والســنة وإمجــاع العلمــاء)3(. وهــو نــوع مــن 
أنواع احلفظ واالئتمان. وهو مشروع من ابب اإلعانة والتيسري، وحتقيق مصلحة 
املســلمني، ودفــع الضــرر واحلــرج عنهــم، فهــم يف حاجــة ماســة الســتعانة بعضهــم 

ببعــض؛ حلفــظ املــال وصيانــة األمتعــة.
ويف تشــريع اإليــداع تكميــل حلفــظ املــال مــن الضيــاع والتلــف، ورفــع للحــرج 
عــن النــاس، وتيســري عليهــم. وتكميــل ملقصــود حفــظ الديــن إذ هبــا يتحصــل املــودَُع 
عنــده علــى األجــر، ويف حفــظ الودائــع ثــواب جزيــل يف الدنيــا واآلخــرة، فــاهلل يف 

عــون العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه.
فقــد يكــون لــدى أحدهــم مــال وال يكــون عنــده موضــع أمــني حيفظــه فيــه، أو 
يكــون عاجــزًا عــن دفــع األيــدي اآلمثــة عنــه، وقــد يريــد أحــد ســفرًا لقضــاء حاجــة 
وال أيمــن أن يــرتك مالــه دون إشــراف، وقــد يقتــي ســلعة قــد ال حيتاجهــا اآلن لكنــه 

حيتاجهــا يف قــادم األايم فرييــد حفظهــا، وهكــذا)4(.

انظر: أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ص1021.  )1(
انظــر: األمــني، حســن عبــد هللا، الودائــع املصرفيــة النقديــة )الســعودية: دار الشــروق، ط1،   )2(

ص208. 1403هـــ/1983م(، 
انظر: املرجع السابق، ص34-33.  )3(

انظــر: اخلــن وآخــران، الفقــه املنهجــي علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي )دمشــق: دار القلــم، ط2،   )4(
1416هـ/1996م(، ص243-242.
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املسألة الثانية: اشرتاط األجر على حفظ الوديعة
اختلفــت املذاهــب الفقهيــة يف حكــم حفــظ الوديعــة أبجــرة)1(. ذهــب احلنفيــة 
والشــافعية إىل جــواز اشــرتاط الوديــع أجــرًا علــى حفــظ الوديعــة، وعــدوا شــرطه 
صحيًحــا ملزًمــا. وقــد جــاء يف املــادة )814( مــن مرشــد احلــريان: ليــس للمســتودع 

أن أيخــذ أجــرًة علــى حفــظ الوديعــة مــا مل يشــرتط ذلــك يف العقــد)2(.
بــل إّن الشــافعية نصــوا علــى حــق الوديــع يف أخــذ األجــرة علــى احلفــظ واحلــرز 
حيــث يكــون قبــول الوديعــة واجبًــا علــى الوديــع؛ لتعّينــه، قالــوا؛ ألّن األصــح جــواز 
أخــذ األجــرة علــى الواجــب العيــي، كإنقــاذ الغريــق، وتعليــم الفاحتــة، وحنــو ذلــك)3(.

ويــرى الباحثــان رجحــان هــذا الــرأي، فاشــرتاط األجــرة علــى الوديعــة مكمــل 
ملقصــود حفــظ مــال املــودع، وبــه يتقــوى املقصــود، إذ يكــون الوديــع أكثــر حرًصــا 
علــى احلفــظ والصــون، فضــاًل عــن كونــه وســيلة مــن وســائل الكســب احلــالل الــي 

ميكــن أن يعتــاش منهــا اإلنســان، ويف هــذا تكميــل حلفــظ مالــه أيًضــا.
املسألة الثالثة: مشروعية اإليداع يف املصارف

أســلفنا أّن اإليــداع اســتئمان ينطــوي علــى التيســري واإلرفــاق إمجــااًل، فمــاذا عــن 
اإليــداع يف املصــارف؟ هــل يســري عليــه مــا يســري علــى اإليــداع املعتــاد بــني األفــراد؟

ابلنســبة للودائــع العينيــة؛ فــال حــرج فيهــا إذ إنَّ البنــك حيتفــظ بعينهــا ويردهــا 
كمــا هــي، وهلــذا جــاز للمصــرف اإلســالمي أن يؤجــر خزائنــه ملــن أراد االنتفــاع 

هبــا)4(. وهــذا فيــه تكميــل ملقصــود حاجــي حلفــظ املــال مــن التلــف والضيــاع.
أما بشأن الودائع النقدية، فاحلّق أّن مثة فرق مهم؛ وهو أّن املصرف ال أيخذ 
الودائــع النقديــة كأمــاانت حيتفــظ بعينهــا مث يردهــا إىل أصحاهبــا عنــد الطلــب، إمنــا 
يســتهلكها يف أعمالــه االســتثمارية أو التجاريــة، ويلتــزم للمــودع بــرّد املثــل. يقــول 

انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج3، ص144.  )1(
ابشــا، حممــد قــدري، مرشــد احلــريان إىل معرفــة أحــوال اإلنســان يف املعامــالت الشــرعية، حتقيــق:   )2(

جمــدي ابســلوم )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2017م(، ص866.
اهليتمــي، ابــن حجــر، حتفــة احملتــاج بشــرح املنهــاج )مصــر: املكتبــة التجاريــة الكــربى، د ط، د   )3(

ت(، ج7، ص100.
شبري، املعامالت املالية املعاصرة، هامش ص264.  )4(
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فقهــاء القانــون إّن هــذا الفــرق خيرجهــا مــن كوهنــا وديعــة لتصبــح قرًضــا)1(.
وعلــى هــذا التكييــف فــإّن الودائــع املصرفيــة جائــزة إذا خلــت مــن الفوائــد الربويــة 
كمــا يف الودائــع اجلاريــة. أمــا الودائــع االســتثمارية واالدخاريــة فهــي راب؛ ألهنــا تؤخــذ 
بفوائــد حمــددة مســبًقا، ويعطيهــا البنــك آلخريــن بفوائــد أعلــى ويربــح الفــرق)2(، وهــذه 

زايدة واضحــة يف عقــد القــرض، ال تصــح تكميــاًل حلفــظ املــال وحفــظ الديــن. 
املسألة الرابعة: مشروعية اإليداع يف البنوك الربوية

جواز اإليداع يف املصارف مشروٌط ابخللو من الراب. لكن ماذا لو اضطر املسلم 
أن حيفــظ أموالــه وممتلكاتــه يف بنــك ربــوي؛ لعــدم وجــود بنــك إســالمّي يف حمــّل إقامتــه 
أو كان البلــد الــذي يعيــش فيــه ال يســمح بوجــود البنــوك اإلســالمية، وال يســتطيع 

االنتقــال إىل بلــٍد آخــر يوجــد فيــه بنــٌك إســالمي، وخيشــى علــى مالــه وممتلكاتــه؟
يــرى فريــٌق مــن العلمــاء أّن حفظــه ألموالــه وممتلكاتــه يف بنــٍك ربــوّي يكــون 
حينــذاك جائــٌز)3(؛ ألّن حفــظ املــال ضــرورّي، واجتنــاب الــّراب مكّمــل لــه، وإذا كان 
االمتنــاع عــن إيــداع املــال يف بنــك ربــوي يرتتّــب عليــه ضيــاع املــال وفســاده ابلّســرقة 
أو الّســطو أو حنومهــا، فإنــه يراعــى حفــظ املــال ويُهمــل مكّملــه؛ ألّن مــن شــرط 

اعتبــار املكّمــل أال يعــود علــى أصلــه ابإلبطــال.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــى أمكــن املســلم اإليــداع يف بنــٍك ال يتعامــل 
ابلــّراب َوَجــَب َســْحب املــال مــن البنــك الرّبــوي فــورًا؛ تكميــاًل ملقصــد حفــظ املــال 

وتقويــًة لــه)4(.
انظــر: الســالوس، علــي، حكــم ودائــع البنــوك وشــهادات االســتثمار )مصــر: مكتبــة دار القــرآن،   )1(

ط14، 1424هـ/2003م(، ص83.
شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص266.  )2(

انظر: مكي، جمد، فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا )دمشق: دار القلم، 1420ه(، ص597-  )3(
598؛ الســالوس، علــي، االقتصــاد اإلســالمي والقضــااي الفقهيــة املعاصــرة )بــريوت: مؤسســة 
والضوابــط  القواعــد  موســوعة  علــي،  النــدوي،  د.ط، 1418هـــ(، ج1، ص157؛  الــراين، 
املعرفــة، د.ط، 1419هـــ(، ج1،  )الــرايض: دار عــامل  املاليــة  للمعامــالت  الفقهيَّــة احلاكمــة 

ص138،139.
انظــر: العتيــي، مكمــالت مقاصــد الشــريعة- أتصيــال وتطبيقــا علــى بعــض القضــااي املعاصــرة،   )4(

ص92.
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املسألة اخلامسة: التصرف ابلفوائد الربوية اليت يدفعها املصرف الربوي
إذا اضطــر املســلم إليــداع مالــه يف بنــك ربــوي كمــا ذكــران يف املســألة الســابقة، 
فإنّــه يتدافــع مكمــالن ابلنســبة للفوائــد الــي يدفعهــا لــه املصــرف الربــوي، ويكــون 

املــودع واقًعــا بــني خياريــن:
األول: تــرك الفوائــد الربويــة وعــدم أخذهــا؛ تكميــاًل حلفــظ املــال مــن الــراب. والثــاين: 
أخذها ودفعها للفقراء واملساكني أو إنفاقها على املصاحل العامة كبناء املستشفيات؛ 
تكمياًل حلفظ النفوس، وحلرمان املصارف من التصرف هبا على املؤسسات التبشريية 

أو استخدامها يف حمرمات أخرى، وذلك تكمياًل حلفظ مقصود الدين)1(.
وعنــد تعــارض مكمــل حفــظ املــال مــع مكمــالت حفــظ النفــس والديــن، 
قدمــت األخــرية؛ فاملكمــل تبــع ملــا كملــه، ومرتبــة حفــظ املــال دون مرتبــة حفــظ 
النفــس أو الديــن. وهبــذا فــإنَّ املســلم أيخذهــا ويدفعهــا للمحتاجــني أو يصرفهــا 

علــى مصــاحل عامــة ختــدم املســلمني.
املسألة السادسة: اإليداع يف البنوك على سبيل املضاربة

اندى بعــض الباحثــني بتكييــف ودائــع البنــوك علــى أهنــا مضاربــة، فــربُّ املــال 
هــو املــودع، والبنــك هــو املضــارب)2(.

لكــن هــذه املعاملــة حــني تتــم يف املصــارف فإنــه يتــم اشــرتاط ضمــان رأس املــال، 
ويتــم اشــرتاط دفــع مبلــغ مقطــوع مــن الربــح، وهــذان الشــرطان ال جيــوزان يف عقــد 
املضاربــة، واشــرتاطهما يُبطــل هــذا العقــد إذ مــن خصائــص املضاربــة احتمــال الربــح 
ضــارب، واالتفــاق علــى نســبة مــن الربــح وليــس مبلغًــا مقطوًعــا.

ُ
واخلســارة علــى امل

ومعلــوم أنَّ الشــروط مكملــة ملــا اشــرتطت فيــه، وعليــه فــإن هــذه املكمــالت –
وهــي الشــروط املوجــودة يف معاملــة البنــوك يف هــذه احلالة-تســقط وال تعتــرب؛ ألهنــا 
تفضــي إلبطــال أصــل العقــد وخصائصــه. وقــد أســقطت البنــوك اإلســالمية هــذه 
الشــروط، وأجــرت املضاربــة ابلطريقــة اإلســالمية املشــروعة، حبيــث يوقــع العميــل 

-عنــد اإليداع-علــى عقــد مضاربــة خاليــة مــن الشــروط املذكــورة.
انظر: املرجع السابق ص92.  )1(

ممن اندى بذلك شــوقي الفنجري، ومفي مصر األســبق حممد ســيد طنطاوي. 1995م. نقال   )2(
عــن: شــبري، املعامــالت املاليــة املعاصــرة، ص266.
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املطلب الرابع: احلواالت املصرفية
احلــواالت  مفهــوم  األول  الفــرع  يتنــاول  فرعــني،  مــن  املطلــب  هــذا  يتكــون 
املصرفيــة، ويتنــاول الفــرع الثــاين مســائل مكمــالت املقاصــد يف متعلقــات احلــواالت 

املصرفيــة.
الفرع األول: مفهوم احلواالت املصرفية

احلوالــة لغــًة: اســم مــن أحــال الغــرمي إذا دفعــه عنــه إىل غــرمي آخــر. وهــي مــن 
حــال الشــيُء إذا تغــرّي، ومــن حــال الشــيَء إذا نقلــه، وحــال العمــل إىل فــالن إذا 

انطــه بــه. وحــّول الشــيء إذا نقلــه مــن مــكان إىل مــكان آخــر)1(.
احلوالــة يف اصطــالح الفقهــاء: »نقــل الديــن واملطالبــة مــن ذمــة احمليــل إىل ذمــة 

احملــال عليه«)2(.
احلوالــة املصرفيــة يف القانــون التجــاري: هــي أمــر صــادر مــن مصــرف آلخــر، 
أو لفرع من فروع املصرف نفسه لدفع مبلغ معني لشخص معني بناًء على طلب 
عمالئــه. ومبزيــد تفصيــل عرفــت أبهنــا: »عمليــة نقــل النقــود أو أرصــدة احلســاابت 
مــن حســاب إىل حســاب، أو مــن بنــك إىل بنــك أو مــن بلــد آلخــر، ومــا يســتتبع 

ذلــك مــن حتويــل العملــة احملليــة ابألجنبيــة أو األجنبيــة أبجنبيــة أخــرى«)3(.
الفرع الثاين: أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات احلواالت املصرفية

املسألة األوىل: مشروعية احلوالة ذاهتا
احلوالــة عمليــة مشــروعة ابلقــرآن والســنة واإلمجــاع واملعقــول؛ ألهنــا عقــد إرفــاق، 
وهــذا العقــد قائــم بذاتــه، وقــد شــرعت؛ لتكــون وســيلة مــن أجــل تيســري االســتيفاء 
واإليفاء بني املتعاملني. ومن خالل تعريفها ميكن أن نســتنتج أن فيها نفًعا يعود 

علــى الدائــن، وختفيًفــا يلحــق ابملديــن)4(.

انظر: أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ص209-208.  )1(
ابشا، مرشد احلريان، ج1، ص279، املعايري الشرعية، ص179.  )2(

عــوض، حممــد هاشــم، دليــل العمــل يف البنــوك اإلســالمية )اخلرطــوم: فــال لإلعــالن والطباعــة،   )3(
ط1، 1406هـــ/1985م(، ص71.

انظر: املعايري الشرعية ص179.  )4(
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واحلوالــة وهــي تقــوم هبــذه األدوار تعــّد مــن مكمــالت مقصــد التيســري ورفــع 
احلــرج، وهــو مــن املقاصــد احلاجيــة املكملــة للضروريــة.

ويتأكــد هــذا إذا ُعلــم أّن احلوالــة املصرفيــة تكيّــف علــى أهنــا وكالــة أبجــرة، 
والوكالــة مــن مكمــالت املقاصــد احلاجيــة؛ لتيســري التعامــالت بــني النــاس مــن 

جانــب، وحلفــظ مــال الدائنــني وأصحــاب احلقــوق مــن جانــب آخــر.
فــإّن احلوالــة املصرفيــة عمليــة مشــروعة، وهــي مكّمــٌل يُعمــل ويُعتــرب؛  وهبــذا 
لتقويــة مقصــود حفــظ املــال إذا خــال ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــري مشــروعة.
املسألة الثانية: اجتماع الوكالة أبجر والصرف يف احلوالة املصرفية

احلــواالت اخلارجيــة الــي تتــم بــني البنــوك يف أكثــر مــن بلــد وختتلــف العمــالت 
بينهمــا، تتضمــن أكثــر مــن معاملــة، فباإلضافــة إىل كوهنــا وكالــة أبجــرة، فإهنــا 

تشــتمل علــى عمليــة صــرف. 
وعمليــة الصــرف يف الفقــه اإلســالمي هلــا شــروط، مــن بينهــا تقابــض البدلــني 
قبــل تفــرق العاقديــن مــن جملــس العقــد ابتفــاق الفقهــاء، ســواء كان القبــض حقيقيًّــا 

أو حكميًّــا)1(. وهــذا الشــرط غــري متحقــق يف احلــواالت اخلارجيــة.
واملخــرج الشــرعي لذلــك أبن جُيــري البنــك القيــود احملاســبية املتعلقــة بعمليــة 
التحويــل مبجــرد االتفــاق مــع العميــل، ويســلم العميــل يف جملــس العقــد إشــعارًا 
ملــن  ُملزًمــا  اعتبــاره  علــى  التجــاري  العــرف  القبــض، وجــرى  مقــام  يقــوم  بذلــك 
أصــدره، وهبــذا يتحقــق القبــض احلكمــي)2(، ومــن خــالل ذلــك تــزول آاثر الــراب 

املــال. تكميــاًل ملقصــود حفــظ 
جــاء يف املعايــري الشــرعية: جيــوز إجــراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ 
املقــدم مــن طالــب احلوالــة، وتتكــون تلــك العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو 
حكمــي بتســليم املبلــغ إلثباتــه ابلقيــد املصــريف، مث حوالــة )حتويــل( للمبلــغ ابلعملــة 

املشــرتاة مــن طالــب احلوالــة)3(.
انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص164.  )1(

انظر: شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص278.  )2(
املعايري الشرعية، ص60.  )3(
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فإجــراء القيــود احملاســبية وفــق مــا بيـّنّــا مكمــٌل ينبغــي إعمالــه؛ تقويــة ملقصــود 
حفــظ املــال مــن ُشــبهة الــراب، وإمهــال هــذا املقصــود يقلــب املعاملــة إىل معاملــة 

ربويــة يدفعهــا الشــرع.
املسألة الثالثة: حتصيل األجرة على احلوالة

يف احلــواالت الداخليــة يتــم نقــل النقــود مــن مــكان آلخــر بنفــس الدولــة، وذلــك 
بنفــس العملــة يف الغالــب، وعليهــا يتقاضــى البنــك أجــرة أو عمولــة نظــري قيامــه 
ابلوكالــة عــن احمليــل يف تســليم املبلــغ للُمحــال إليــه. وحتتســب هــذه األجــرة ابلنظــر 

للتكلفــة التقديريــة للمصروفــات الفعليــة الــي يقــوم هبــا البنــك إلمتــام التحويــل)1(.
أمــا يف احلــواالت اخلارجيــة، فــإنَّ البنــك يســتفيد يف عمليــة الصــرف مــن فــرق 
العمــالت احلاصــل بــني يــوم العقــد ويــوم التحصيــل واحلاصــل مــن فــرق بيــع العملــة 

وشــرائها. وهــذه الفائــدة راب، حيــُرم حتصيلهــا تكميــاًل ملقصــود حفــظ املــال.
لكن إن مت إجراء القيود احملاسبية املتعلقة بعملية التحويل مبجرد االتفاق مع العميل، 
وتســليمها له يف جملس العقد إشــعارًا بذلك، فإن هذا يقوم مقام القبض، ويتحقق به 

القبض احلكمي، وحينها جيوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل)2(.
فإجــراء القيــود احملاســبية وفــق مــا بيـّنّــا مكمــٌل ينبغــي إعمالــه تقويــة ملقصــود 
حفــظ املــال مــن ُشــبهة الــراب، وإمهــال هــذا املقصــود يقلــب املعاملــة إىل معاملــة ربويــة 

يدفعهــا الشــرع. ويف هــذا العمليــة تكميــل حلفــظ املــال مــن الــراب.
املسألة الرابعة: ضمان مبلغ احلوالة

جــاء يف قــرارات جممــع الفقــه اإلســالمي )1/ 88( الــدورة التاســعة: إذا كان 
ــم ضامنــون للمبالــغ، جــراًي  القائمــون بتنفيــذ احلــواالت يعملــون لعمــوم النــاس فإهنَّ

علــى تضمــني األجــري املشــرتك)3(..
وقــد اتّفــق الفقهــاء علــى أّن األجــري املشــرتك إذا تلــف عنــده املتــاع بتعــدٍّ أو 
ــا إذا تلــف بغــري هذيــن ففيــه تفصيــل يف املذاهــب)4( . تفريــط جســيم : يضمــن. أّم

انظر: شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص276 و277.  )1(
انظر: املعايري الشرعية، ص60. انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي )العدد التاسع، ج65(.  )2(
انظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي التاسع املنعقد أبيب ظي يف أبريل 1995، برقم )1/88/د9(.  )3(

الســالوس، علــي، وآخــرون، موســوعة فقــه املعامــالت املاليــة املعاصــرة )القاهــرة: دار الســلف   )4(
الصــاحل، ط1، 1440هـــ(، ج1، ص122.
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والذيــن يقولــون بتضمينــه، أرجعــوا األمــر إىل حتقيــق مقصــود الشــارع يف حفــظ 
أمــوال النّــاس ، ســيما مــع فســاد النــاس وخيانــة األجــراء. وهبــذا يكــون التضمــني هنــا 

مكمــاًل حلفــظ املــال.
ويــرى الباحثــان أّن ضمــان املبالــغ مكّمــٌل جيــب إعمالــه تكميــاًل حلفــظ أمــوال 
النــاس، وأن إمهــال هــذا املكمــل رمبــا يدفــع ضعــاف النفــوس واإلميــان إىل استســهال 
أكل أمــوال النــاس أو بعضهــا بغــري حــّق ســيما يف هــذا الزمــان الــذي ظهــرت فيــه 
مؤسســات كاملــة أشــبه ابلعصــاابت ال يهمهــا ســوى الرتبــح ولــو علــى حســاب 

أمــوال النــاس دون مراعــاة ملبــادئ الشــرع.
املطلب اخلامس: املراحبة لآلمر ابلشراء

يتكــون هــذا املطلــب مــن فرعــني، يتنــاول الفــرع األول مفهــوم املراحبــة لآلمــر 
ابلشــراء، ويتنــاول الفــرع الثــاين مســائل مكمــالت املقاصــد يف متعلقــات املراحبــة 

لآلمــر ابلشــراء.
الفرع األول: مفهوم املراحبة لآلمر ابلشراء

املراحبــة لغــًة: مــن ربــح يربــح مبعــى َكَســَب، والرِّبــُح هــو املكســب، وقيــل ربــح 
مبعــى زاد ومنــا. وراحبــه علــى بضاعتــه إذا أعطــاه رحبًــا. وبيــع املراحبــة: البيــع بــرأس 

املــال مــع زايدة مشــروطة، يقــال أعطــاه مــااًل مراحبــًة علــى الرّبــح بينهمــا)1(.
املراحبــة يف اصطــالح الفقهــاء )قدميًــا(: ونتحــدث هنــا عــن املراحبــة بصيغتهــا 
القدميــة. فقــد جــاء يف كشــف القنــاع: هــي أن يبيعــه بثمنــه املعلــوم، وربــٍح معلــوم، 
فيقــول: رأس مــال فيــه مائــة بعتكــه هبــا، وربــح عشــرة)2(. وقيــل هــي البيــع بــزايدة 
علــى الثمــن األول)3(، كأن يشــرتي الشــيء بعشــرة داننــري ويبيعــه بربــح دينــار، رحًبــا 

مقطوًعا، أو بنسبة عشرية مثل %1)4(.
انظر: أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ص322.  )1(

ط،  د  الكتــب،  عــامل  )بــريوت:  اإلقنــاع  مــن  عــن  القنــاع  منصــور، كشــاف  البهــوت،   )2(
ص230. ج3،  1403هـــ/1983م(، 

ابــن املنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، حتقيــق: عبــد احلميــد محــدان   )3(
الكتــب، ط1، 1410هـــ/1990م(، ص302. عــامل  )القاهــرة: 

انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص67.  )4(
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املراحبــة لآلمــر ابلشــراء يف املصــارف )حديثًــا(: ونتحــدث هنــا عــن املراحبــة 
كمــا جتريهــا املصــارف يف الوقــت احلــال. هــي طلــب الفــرد أو املشــرتي مــن شــخص 
آخر )أو املصرف( أن يشرتي سلعة معينة مبواصفات حمددة، وذلك على أساس 
وعــد منــه بشــراء تلــك الســلعة الالزمــة لــه مراحبــة، وذلــك ابلنســبة أو الربــح املتفــق 

عليــه، ويدفــع الثمــن علــى دفعــات أو أقســاط تبًعــا إلمكاانتــه وقدراتــه املاليــة)1(.
الفرع الثاين: أثر مكمالت املقاصد يف متعلقات املراحبة لآلمر ابلشراء

املسألة األوىل: مشروعية املراحبة ذاهتا من حيث املبدأ
املراحبــة علــى صورهتــا القدميــة عّدهــا الفقهــاء مــن بيــوع األمانــة؛ ألنَّ املشــرتي 
أيمتــن البائــع علــى إخبــاره ابلثمــن األول الــذي اشــرتى بــه الســلعة. واتفــق الفقهــاء 

يف كل العصــور علــى جوازهــا مــن غــري نكــري)2(.
وهــذه املعاملــة الــي تتــم حاليًّــا بعقــود مركبــة يف املصــارف، فيهــا –مــن حيــث 
املبــدأ- إرفــاق وإحســان ابملشــرتي، فهــو مل يســَع إليهــا إال ألنــه ال يســتطيع أن 
جيلــب الســلعة بنفســه؛ إمــا لصعوبــة توريدهــا مــن بلــد آخــر، وإمــا لعــدم امتالكــه 
املــال الــكايف لشــرائها دفعــة واحــدة، واملراحبــة وســيلة ميكــن مــن خالهلــا للمؤسســة 
املالية أن جتلب له السلعة وأن يقسط له الثمن، ويف هذا تكميل ملقصد التيسري.

وهــذه املنفعــة الــي يتحصلهــا املشــرتي تكــون يف مقابــل زايدة معلومــة يف الربــح 
للبائع، مببلغ مقطوع أو نســبة مئوية من مثن الشــراء، ويتم هذا التحديد ابالتفاق 

والرتاضــي بينهما.
فــإن املراحبــة هبــذه الصــورة، تعــّد مكمــاًل يُعمــل تقويــة ملقصــود  وعلــى هــذا 
حفــظ املــال، ويُهمــل إن انطــوت املعاملــة علــى أي شــروط غــري مشــروعة، وذلــك؛ 

للمحافظــة علــى املقصــد األصلــي وهــو حفــظ املــال.

انظر: القرضاوي، يوسف، بيع املراحبة لآلمر ابلشراء )الكويت: دار القلم، ط1، 1984م(،   )1(
ص27 ومــا بعدهــا.

الكاســاين، عــالء الديــن، بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع )بــريوت: دار الكتــب العلميــة،   )2(
ط2، 1406هـــ/1986م(، ج5، ص220؛ ابــن جــزي، حممــد بــن أمحــد، القوانــني الفقهيــة، 

حتقيــق حممــد مــوالي )د.ت، د.ط، دون ســنة النشــر(، ص174.
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املسألة الثانية: الوعد من العميل بشراء السلعة يف املراحبة لآلمر ابلشراء
العنصــر األول يف بيــع املراحبــة لآلمــر ابلشــراء هــو الوعــد امللــزم الــذي يقدمــه 

املشــرتي للمصــرف بعزمــه علــى شــراء الســلعة.
ويف هــذا الوعــد نــوع مــن الطمأنــة إىل عــزم الشــراء مــن جانــب املشــرتي بعــد 
متلك املؤسســة للســلعة، وهذه الطمأنة مقصود حتســيي مكمل ملقصد رفع احلرج. 

ولذلــك مل يكــن هــذا الوعــد مــن لــوازم املراحبــة، لكــن إن متَّ فقــد أصبــح ملزًمــا.
والوفــاء ابلوعــد مــن جانــب العميــل للمؤسســة فيــه تكميــل ملقصــود حفــظ 
الديــن؛ ألن الوفــاء ابلوعــد واجــب داينــة، فإخــالف الوعــود مــن صفــات املنافقــني، 
قــال : »أربــع مــن ُكــّن فيــه كان منافًقــا خالًصــا، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــّن، 
كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«)1(..
كمــا إن اإللــزام ابلوعــد فيــه تكميــل حلفــظ مقصــود مــال املؤسســة مــن التلــف 
أو الضياع، فاملصرف الذي اشــرتى ســلعة معينة ونكث املشــرتي وعده بشــرائها، 
ســيتضرر إذا مل جيــد مــن يشــرتيها بعــده؛ لعــدم حاجــة الكثرييــن هلــا، كمثــل جهــاز 
طــي اندر أو لوحــة فنيــة اندرة، كمــا ســتتضرر املؤسســة أيًضــا؛ ألن ماهلــا الــذي 
اشــرتت بــه الســلعة ســُيحجب عــن التشــغيل واالســتثمار مــدة بقــاء الســلعة دون 

بيــع، ويف الشــريعة »ال ضــرر وال ضــرار«)2(.
وعلــى هــذا، فــإّن الباحثــني يرّجحــان مشــروعية هــذا الوعــد؛ بوصفــه مكمــٌل 
يُعمــل تقويــة ملقصــود حفــظ الديــن وحفــظ املــال، وال يُهمــل؛ ألنــه ال يعــود علــى 

أصلــه إببطــال وال إخــالل.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب اإلميــان، ابب عالمــة املنافــق، رقــم احلديــث: 34، ج1،   )1(
مــن اإلميــان أخــالق  ليــس  ابــن احلجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب اإلميــان ابب:  ص213؛ 

املنافقــني، رقــم احلديــث: 50، ج1، ص411.
بــن ماجــة، حممــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة، كتــاب األحــكام، ابب مــن بــى يف حقــه مــا يضــر   )2(
جبــاره، ج2، ص784، حديــث رقــم 2341، قــال األلبــاين: صحيــح )األلبــاين، حممــد انصــر 
الديــن، إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل )بــريوت: املكتــب اإلســالمي، ط2، 

1405هـــ(، ج3، ص408(.
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املسألة الثالثة: املواعدة امللزمة للطرفني يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء
مل جُيــز الفقهــاء أن تشــتمل وثيقــة الوعــد أو مــا يف حكمهــا علــى مواعــدة ملزمــة 
للطرفــني )العميــل واملؤسســة(، فاملواعــدة امللزمــة تشــبه يف هــذه احلالــة عقــد البيــع 
نفســه قبــل التملــك)1(. ويف هــذا تكميــل ملقصــود حفــظ املــال؛ ألن البيــع قبــل 

التملــك بيــع مــا ليــس عنــده، وهــذا ينطــوي علــى كثــري مــن الغــرر.
وجتــوز املواعــدة امللزمــة بــني الطرفــني إذا اشــرتط اخليــار ألحــد الطرفــني أو كليهمــا. 
جــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدول رقــم 41 )5/3(: »املواعــدة – وهــي 
الــي تصــدر مــن الطرفــني – جتــوز يف بيــع املراحبــة بشــرط اخليــار للمتواعديــن، كليهمــا 
أو أحدمهــا، فــإذا مل يكــن هنــاك خيــار فإهنــا ال جتــوز؛ ألنَّ املواعــدة امللزمــة يف بيــع 
املراحبة تشبه البيع نفسه، حيث يشرتط عندئذ أن يكون البائع مالًكا للمبيع حى 

ال تكــون هنــاك خمالفــة لنهــي النــي  عــن بيــع اإلنســان مــا ليــس عنــده«)2(.
واخليــار يف هــذه احلالــة ميّكــن أحــد املتعاقديــن مــن فســخ العقــد إذا ثبــت لــه 
عــدم موافقــة املبيــع للشــروط املتفــق عليهــا، أو إذا طــرأت ظــروف منعــت أحدمهــا 

مــن االلتــزام ابلوعــد، وهــذا مكمــل حلفــظ املــال مــن الغــرر أو التلــف.
لزمــة يف هــذه احلالــة؛ ألّن الواجــب أن يُهمــل 

ُ
ويرتّجــح عــدم جــواز املواعــدة امل

هــذا املكمــل للمحافظــة علــى املقصــود األصلــي مــن البيــع مــن االختــالل.
املسألة الرابعة: الزايدة يف الثمن إذا ُدفع على أقساط

جيــوز يف عقــد املراحبــة زايرة ربــح معلــوم وحمــدد مســبًقا علــى ســعر الســلعة 
األصلــي، ويتــم هــذا ابلتوافــق والرتاضــي. فمــاذا عــن الــزايدة الثانيــة يف الثمــن إذا 

اتفــق الطرفــان علــى ســداد مثــن الســلعة علــى دفعــات مؤجلــة؟.
الــذي عليــه مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة جــواز بيع 
الســلعة أبكثــر مــن ســعر يومهــا؛ ألجــل األجــل)3(، وممــن ذهــب إىل هــذا كثــري مــن 

املعايري الشرعية، ص205.  )1(
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدول رقم 41 )5/3(.  )2(

املرغينــاين، علــي، اهلدايــة شــرح بدايــة املبتــدي، حتقيــق: طــالل يوســف )بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث   )3(
العريب، ط1، 1995م(، ج3، ص58؛ الدسوقي، حممد بن عرفة، حاشية الدسوقي على خمتصر 
املعاين، حتقيق: عبد احلميد هنداوي )بريوت: املكتبة العصرية، ط1، 2007م(، ج3، ص165؛ 
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املعاصريــن، مــن بينهــم الشــيخ عبــد العزيــز ابــن ابز، والشــيخ يوســف القرضــاوي..
ويتجلــى تكميــل بيــع التقســيط ملقاصــد الشــريعة يف كونــه وســيلة مرغوبــة لكثــري 
مــن النــاس مــن أجــل توفــري احلاجــات، وتيســري احلصــول علــى اخلدمــات، ســيما يف 
اجملتمعــات الفقــرية أو لــدى الفئــات ذات األجــور املتدنيــة. وال يقصــد منهــا املــراابة 
أو الربــح غــري املشــروع، وهــذا يصلــح بديــاًل مشــروًعا عــن القــروض الربويــة تكميــاًل 

ملقصــود حفــظ املــال)1(.
ويف الــزايدة علــى الثمــن يف بيــع التقســيط أيًضــا تكميــٌل ملقصــود حفــظ مــال 
البائــع، إذ إنــه ضحــى بشــيء مــن الزمــن مــن أجــل التيســري علــى املشــرتي، وكان 
إبمكانه أن يستغله يف استثمار ماله ورمبا ربح مبلغ أكرب خالل هذه املدة، وللزمن 
قيمــة اقتصاديــة مهمــة يف العقــود واملعامــالت املاليــة وأنظمــة التجــارة ينبغــي مراعاهتــا.
املسألة اخلامسة: أخذ العربون أو الرهن أو هامش اجلدية يف عمليات املراحبة

مــن خمرجــات مؤمتــر املصــرف اإلســالمي يف الكويــت عــام 1403هـــ، املوافــق 
1983م، أنَّ أخــذ العربــون يف عمليــات املراحبــة وغريهــا جائــز)2(، ويف هــذا احُلكــم 
تكميــٌل حلفــظ مــال املؤسســة، إذ إن العربــون حيقــق شــيًئا مــن الضمــان واالطمئنــان 

إىل التــزام العميــل ابلشــراء.
لكــّن املؤمتــر اشــرتط أبنــه ال حيــق للمصــرف أن يســتقطع مــن العربــون املقــدم إال 
ــٌل  مبقــدار الضــرر الفعلــي املتحقــق عليــه مــن جــراء النكــول)3( . وهــذا الشــرط مكمِّ

ملشــروطه، وال جيــوز إمهالــه؛ حمافظــًة علــى األصــل.
وجــاء يف املعايــري الشــرعية أنــه جيــوز للمؤسســة يف حالــة اإللــزام ابلوعــد أن 
أتخــذ مبلغًــا نقــدايًّ يســمى هامــش اجلديــة، يدفعــه العميــل بطلــب مــن املؤسســة مــن 
اخلطيــب الشــربيي، حممــد بــن أمحــد، مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج )بــريوت: دار 
الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ/1994م(، ج2، ص79؛ ابــن مفلــح، إبراهيــم، املبــدع يف شــرح 

املقنــع )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج4، ص105.
انظر: الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص60.  )1(

جمموعــة مــن الباحثــني، الفتــاوى االقتصاديــة، ج1، ص167؛ وجــاء يف املعايــري الشــرعية أنــه   )2(
جيــوز للمؤسســة أخــذ العربــون بعــد إبــرام عقــد بيــع املراحبــة لآلمــر ابلشــراء مــع العميــل، وال جيــوز 

ذلــك يف مرحلــة الوعــد )املعايــري الشــرعية ص209(.
جمموعة من الباحثني، الفتاوى االقتصادية، ج1، ص167.  )3(
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أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة املاليــة للعميــل، وكذلــك؛ لتطمئــن إىل إمــكان تعويضهــا 
عــن الضــرر الالحــق هبــا يف حــال نكــول العميــل عــن وعــده امللــزم)1(. 

العميــل ضمــاانت  مــن  تطلــب  أن  النقديــة  املؤسســات  الفقهــاء  بــل شــّجع 
مشــروعة يف عقــد بيــع املراحبــة لآلمــر ابلشــراء، مثــل كفالــة طــرف اثلــث أو رهــن 
وديعــة اســتثمارية للعميــل، أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو تقــدمي شــيكات 
أو ســندات ألمــر قبــل إبــرام عقــد املراحبــة لآلمــر ابلشــراء ضمــااًن للمديونيــة الــي 
ستنشــأ بعــد إبــرام العقــد)2(. ويف كل هــذه الضمــاانت تكميــل حلفــظ مــال البائــع 

مــن التلــف أو الضــرر.
والضماانت املذكورة السابقة ختتلف عن عمولة االرتباط الي منعها الفقهاء، 
وهــي رســوم معينــة تفــرُض علــى الوعــد. فقــد جــاء يف املعايــري الشــرعية: »ال جيــوز 
حصــول املؤسســة مــن العميــل علــى عمولــة ارتبــاط«، و»مســتند املنــع هــو أهنــا 

مقابــل حــق التعاقــد، وهــو إرادة ومشــيئة، وليــس حمــاًل للمعاوضــة«)3(.
املسألة السادسة: الزايدة يف الثمن حال أتخر العميل عن السداد

مل جيــّوز الفقهــاء الــزايدة يف الثمــن املتفــق عليــه إذا أتخــر العميــل يف ســداد 
األقســاط املتفــق عليهــا؛ وعــدوا هــذه الــزايدة راًب، ومنعــوه؛ تكميــاًل حلفــظ املــال. 
ورأوا أن ُيصــار إىل تــاليف الضــرر الواقــع علــى الدائــن أو املصــرف أبحــد طــرق 

التوثيــق الــي متكنــه مــن اســتيفاء حقــه دون التــورط يف الــراب.
وكمخــرج شــرعي لذلــك، أجــازوا أن ينــّص يف عقــد املراحبــة لآلمــر ابلشــراء علــى 
التــزام العميــل املشــرتي ابلتصــدق مببلــغ أو نســبة مــن الديــن ُتصــرف يف اخلــريات يف 
حــال أتخــره عــن ســداد األقســاط يف مواعيدهــا املقــررة، علــى أن تصــرف يف وجــوه 

اخلــري مبعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة، وال تنتفــع هبــا املؤسســة)4(.
املعايري الشرعية، ص208.  )1(
املرجع السابق، ص215.  )2(

املرجع السابق، ص206، و946.  )3(
املعايــري الشــرعية، ص216. الزحيلــي، املعامــالت املاليــة املعاصــرة، ص178. عملــت بــه هيئــة   )4(
الرقابــة الشــرعية وبيــت التمويــل الكويــي وبنــك املؤسســة العربيــة املصرفيــة اإلســالمي، وغريهــم 

)جمموعــة مــن الباحثــني، الفتــاوى االقتصاديــة، ج1، ص139(.



أثر مكمالت مقاصد الشريعة يف معامالت املصارف204

ويف هــذا الصــرف علــى وجــوه اخلــري تكميــل ملقاصــد حاجيــة متعلقــة مبرافــق 
املســلمني العامة، كرتميم الشــوارع، أو بناء احلمامات العامة يف األماكن البعيدة، 

أو إانرة الطرقــات، وبنــاء املظــالت علــى أطــراف املــدن، وغريهــا.
النتائج والتوصيات:

أواًل: النتائج
- مكمــالت مقاصــد الشــريعة هــي: »األحــكام والوســائل الــي تُعَمــل؛ تقويــًة 

هُتَمــل؛ حفاظًــا علــى املقصــود«. للمقصــود، أو 
طبيعتهــا،  ابعتبــار  خمتلفــة؛  ابعتبــارات  متعــددة،  أقســام  املقاصــد  مكمــالت   -
وابعتبــار موقعهــا مــن املقصــد األصلــي، وابعتبــار قرهبــا أو بعدهــا مــن املقاصــد.

- ملكمــالت مقاصــد الشــريعة دور مهــم جــدًّا يف االجتهــاد واســتنباط أحــكام 
وســط خاليــة مــن االعتــالل. وقــد ظهــر أثرهــا عنــد النظــر يف مــآالت املعامــالت 

احلديثــة الــي جتــري بــني النــاس.
يُهمــل  وأن  األصلــي،  املقصــد  يقــوي  الــذي  املكمــل  يقــدم  أن  اجملتهــد  دور   -

مــا. ولــو بوجــٍه  املقصــد األصلــي  اختــالل  يــؤدي إىل  قــد  الــذي  املكمــل 
- فهــم اجملتهــد لفقــه املكمــالت مظنــة اســتنباط أحــكام وســط خاليــة مــن اخللــل، 
خاصــة إذا تعلــق األمــر ابملعامــالت املاليــة احلديثــة الــي متثــل عصــب حيــاة النــاس 

االقتصاديــة يف الوقــت احلاضــر. 

اثنًيا: التوصيات
بدراســة  ابالهتمــام  اإلســالمي  ابالقتصــاد  املهتمــني  مجيــع  الباحثــان  يوصــي   -
مكمــالت املقاصــد دراســة معمقــة؛ ملــا هلــا مــن أثــر يف كل تفصيــالت املســائل 
االقتصاديــة املطروحــة علــى الســاحة اليــوم، واملتعلقــة مبجــاالت االقتصــاد كافــة، 

والتأمينيــة وغريهــا. والتجاريــة  واالســتثمارية  املصرفيــة 
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املراجع واملصادر:
ابــن عاشــور،  حممــد الطاهــر. )1421هـــ(. مقاصــد الشــريعة اإلســالمية، ط2، حتقيــق: حممــد 

الطاهــر امليســاوي، تونــس: دار النفائــس.
ابــن فــارس، أمحــد. )1402هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة، ط3، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، 

مصــر: مكتبــة اليازجــي.
ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــة، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة: دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة.
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ُقِرَئْت يِف َبْيِت امَلْقِدِس َأْرَبَعَة َعرَشَ َعاًما َتَوالًِيا يِف الَعرْشِ 
األََواِخِر ِمن َرَمَضان من عام )899 هـ - 913 هـ(

د. حممد خالد كالب*

امللخص:

يتحــدث البحــث عــن نســخٍة خطيّــٍة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري، هــذه النســخة نســخت يف مدينــة 
تربيــز -إحــدى مــدن إيــران حاليًّــا- نســخها الشــيخ الَوْســطاين يف شــهر شــوال ســنة )833 هـــ(، مــن نســخٍة 
مأخــوذة عــن نســخٍة حمــّرَرٍة بقلــم الشــيخ: رضــّي الديــن احلســن بــن حممــد الصَّغَــايّن )ت 650 هـــ(، واســتقرت 
آخــر القــرن التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس بواســطة الشــيخ املارديــي -ســاكن بيــت املقــدس- وقرأهــا علــى 
اثنــني مــن أســاتذته يف بيــت املقــدس، مث قرأهــا يف جمالــس عديــدة يف آخــر عشــرة أايم مــن رمضــان علــى مــدار 

14 عاًمــا علــى التــوال.

Abstract:
The search talks about a written copy of the Sahih of Imam al-Bukhari, this copy was 
copied in the city of Tabriz - one of the cities of (Iran) now - copied by Sheikh Al-Wasa-
tani in the month of (Shawwal) in the year (833 AH), from a copy taken from a copy 
edited by Sheikh: Radhi Al-Din Al-Hasan bin Muhammad Al-Saghani (d.650 AH), and 
settled at the end of the (ninth) century AH in (Jerusalem) by Sheikh Al-Mardini - a 
resident of Jerusalem-, and he read it to two of his teachers in Jerusalem, then he read it 
in several councils in the last ten days From Ramadan for 14 years in a row.

* أستاذ احلديث املساعد، قسم الدراسات اإلسالمية جامعة األقصى- غزة، اتريخ استالم البحث 2020/8/29م، 
واتريخ قبوله للنشر 2020/9/25م.
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املقدمة
»احلمُد هلِل تـََعاىَل، وَصاَلًة وَســالًما َعَلى َســيِّداَن حُمَمٍَّد وأَتـَْباِعِه َصَحابًَة َوآاًل«، 

أّمــا بـَْعد:
  يـَُعــّد كتــاب »اجلامــع الصحيــح املســَند املختصــر مــن أمــور رســول هللا
وســننه وأايمــه« املشــهور بــني النــاس بـــ »صحيــح البخــاري« مــن الكتــب احلديثيــة 
املباركــة، ومصــادر الســنة املشــّرفة، الــي مل يــزل يتعّجــب املــرء مــن الَقبُــول الــذي 
َوَضَعــه هللا للمؤلِّــف واملؤلَـّـف مًعــا يف األرض، حــى تلّقْتــه األّمــة ابلَقبــول، وأقبــل 
عليــه الّســلف واخللــف؛ مساًعــا وقــراءًة، روايــًة ودرايــًة، إمساًعــا وإقْــراًء، فــال تــكاد جتــد 
مســجًدا عامــرًا، أو مدرســًة علميّــًة، أو زاويــًة تعّبديــًة قدميـًـا وحديثًــا إال وَحِفلــت بــه 
وأقبلــت عليــه؛ إمــا متلّــًكا لنســخٍة منــه أو أكثــر، أو قــراءًة لــه يف جنباهتــا املعمــورة، 

أو َعْقــد جمالــس مســاٍع لــه حيضــره املئــات بــل األلــوف مــن أهــل العلــم وُطاّلبــه.
ومــن األماكــن املباركــة الــي َشــِهَدت عنايــة أهلهــا بِـــ »صحيــح اإلمــام البخــاري« 
مدينــة بيــت املقــدس الشــريف، وخباصــة مســجدها األقصــى املبــارك ومــا جــاوره مــن 
املــدارس والرابطــات، وكتــب الرتاجــم والتواريــخ حافلــة بنمــاذج مشــّرفة هلــذه العنايــة، 
وطُــَرر املخطوطــات وِطبَــاق الســماعات مليئــة ابألمثلــة الرتاثيــة الــي تثبــت عنايــة 

املقادســة املبّكــر بصحيــح البخــاري روايــة ودرايــة.
ويف هــذا البحــث تســليٌط للضــوء علــى صفحــٍة مشــرقٍة مــن عنايــة املقادســة أو 
نــزالء هــذا الثـّْغــر املبــارك بـــِ )الصحيــح(، ومساعهــم وقراءهتــم لــه ســنوات متتاليــة، 
يذكــر فيــه الباحــث رحلــة خمطــوط نفيــس ُنِســخ يف مدينــة املوّحديــن تربيــز -إحــدى 
مــدن إيــران حاليًّــا- علــى يــد اإلمــام العالمــة الَوْســطَاينّ أواخــر شــوال ســنة )833 
هـــ(، مــن نســخٍة منقولــٍة عــن نســخٍة حمــّرَرٍة خبــط اإلمــام العالمــة: رضــّي الديــن 
احلســن بــن حممــد الصَّغَــايّن )ت 650 هـــ(، والــي قــّدر هلــا االســتقرار أواخــر القــرن 
التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس علــى يــد الشــيخ املارديــي -نزيــل بيــت املقــدس- 
والــذي قــام بقراءهتــا علــى شــيخْيه يف بيــت املقــدس، مث قراءهتــا يف جمالــس عــدة يف 

العشــر األواخــر مــن رمضــان علــى مــدار أربعــة عشــر عاًمــا توالًيــا.
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أمهية البحث وبواعث اختياره:
1. يؤرِّخ صفحًة اترخيّيًة ُمْشرِقًة من احلياة العلمية يف بيت املقدس وأكنافه.

2. يُْظِهر عناية أهل فلسطني بصحيح البخاري، ومتّلك نسخه اخلطية النفيسة.
3. يســّلط الضــوء علــى جمالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي يف املســجد 

األقصــى وجنباتــه املباركــة.
أهداف البحث:

البخــاري، واختيــار  اإلمــام  املقادســة بصحيــح  عنايــة  علــى  الضــوء  تســليط   .1
والقــراءة. الســماع  جملالــس  النفيســة  اخلطيــة  النســخ 

2. أتريــخ مرحلــة مهمــة مــن قــراءة صحيــح اإلمــام البخــاري يف بيــت املقــدس، 
وأكنافــه ومساعــه علــى أهــل العلــم النازلــني يف رُبُِطــه وزواايه، واملدّرســني يف مدارســه 

ومســاجده.
لـــِ  اخلطيــة  النســخ  متلّــك  علــى  املقــدس  بيــت  يف  العلــم  أهــل  حــرص  إبــراز   .3

اهلجــري. العاشــر  القــرن  مطلــع  يف  متتاليــة  ســنواٍت  وقراءهتــا  )الصحيــح(، 
الدراسات السابقة:

مل يقــف الباحــث -بعــد تتبّــٍع واســتقراٍء- علــى أحــٍد أفــرد هــذه النســخة ببحــٍث 
ودراســٍة، وحســب هــذه الدراســة أن تكــون أول مــن تســّلط الضــوء علــى هــذه 

النســخة ودراســتها وإبــراز عنايــة املقادســة هبــا.
خطة البحث:

وزَّع الباحث خطته على مبحثني وخامتة على النحو اآلت:
املبحث األول: التعريف بناسخ املخطوط، وقيمة نسخته اخلطية.

املبحث الثاين: التعريف ابملارديي وجهوده يف قراءة النسخة يف بيت املقدس.
اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

ولنشرع يف حبثنا، سائلني هللا التوفيق واإلعانة، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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املبحث األول: التعريف بناسخ املخطوط وقيمة نسخته اخلطية.
املطلب األول: التعريف بناسخ املخطوط الَوْسطَاين.

أواًل: امسه ونسبه.
مل يـََقــع يف َخلَــِد )اإلمــام العاّلمــة( –كمــا نـََعتَــُه بذلــك الِبقاعــي)1(، واقتصــر 
السَّــَخاوي علــى الثــاين)2(- الشــيخ: بــدر الديــن حســني بــن عــّز الديــن يوســف بــن 
عــالء الديــن علــي اخِلاَلطــّي)3( األصــل، الَوْســطَايِن)4(، مث الّدمْشــقي)5(، املشــهور بـــِ 
)قاضــي اجلزيــرة()6( وجــدُّه بـــِ )أخــي عبــد هللا()7(؛ أن تكــون نســخته النفيســة الــي 
يــز( –إحــدى مــدن  ِديــن)8( )ِترْبِ دجبََّتـَْهــا يـَرَاُعــُه، وَحبَـَّرتـَْهــا َأاَنِملُــُه، يف مدينــة املوحِّ
أذربيجــان املشــهورة)9(-  أواخــر شــوال ســنة )833 هـــ()10( مــن نســخٍة منقولــٍة عــن 
نســخٍة حمــّرَرٍة خبــّط اإلمــام العالمــة: رضــّي الديــن احلســن بــن حممــد الصَّغَــايّن أن 
تســتقّر أواخــر القــرن التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس، وُتْصبــح مــن النَُّســِخ العريقــة 

للبقاعــي )174/2(، رقــم )207(، وعنــه:  الشــيوخ واألقــران  الزمــان برتاجــم  انظــر: عنــوان   )1(
.)159/3( الالمــع  الضــوء  يف  الســخاوي 

املصدر السابق.  )2(
نســبة ملدينــة )ِخــالط( بلــٌد بـــِ )أرمينيــة( غــرب آســيا. انظــر: القامــوس احمليــط للفــريوزآابدي ص   )3(

)666(، وعنــه: ابــن الَعَجمــي يف ذيــل لــّب اللبــاب يف حتريــر األنســاب ص )122(.
نســبة ملدينــة )َوْســطَان( مــن مدائــن العــراق. انظــر: الــدّر الكمــني بذيــل العقــد الثمــني البــن فهــد   )4(

املكــي رقــم )649(، والضــوء الالمــع للســخاوي )233/11(.
انظر: إحتاف الورى أبخبار أم القرى البن فهد املكي )336/4(.  )5(

انظر: الدّر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم )649(.  )6(
واملقصــود بـــِ )اجلزيــرة(: جزيــرة ابــن عمــر، بلــدٌة فــوق )املوصــل(. انظــر: معجــم البلــدان للحمــوي   

.)138/2(
انظر: الدّر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم )649(، وعنوان الزمان برتاجم الشيوخ   )7(

واألقران للبقاعي )174/2(، رقم )207(، وعنه السخاوي يف الضوء الالمع )233/11(.
( يف خامتــة النســخة، ويُفهــم مــن خــالل ترمجــة البقاعــي لــه  هكــذا نـََعتـََهــا الّناســخ )الَوْســطَاينِّ  )8(
إشــاعة بعــض املغرضــني وإذاعتــه عــن هــذه املدينــة مــا ليــس صحيًحــا؛ فقــال البقاعــي –وعنــه 
الســخاوي يف ضوئــه )159/3(-: »أخــربين –أي: الَوْســطَاينّ - أّن تربيــز ليــس هبــا ذّمــّي، بــل 

كّل أهلهــا مســلمون ال خيالطهــم غريهــم«.
انظر: معجم البلدان للحموي )13/2(، وهي اآلن إحدى املدن اإليرانية.  )9(

جــاء يف حاشــية هنايــة اجلــزء األول مــن نســخة صحيــح البخــاري اخلطيــة مــا نصــه: »اتفــق   )10(
االبتــداء بكتابــة الصحيــح املســند يف غــرة رمضــان ســنة )831 هـــ(«.
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ذواِت الشَّــْأن، يـَُعــوَُّل عليهــا يف قــراءة احلديــث النبــوي يف جمالــس الســماع يف أروقــة 
املســجد األقصــى –حــّرره هللا- وبــني جنباتــه املباركــة –أعــاد هللا جمدهــا- مث قــّدر 
هللا هلــا االســتقرار اآلن يف مكتبــة )دامــاد إبراهيــم ابشــا( برتكيــا، وحتمــل أجزاؤهــا 

األربعــة األرقــام التاليــة: )269-268-267-266(.
ــاها بَِيــِدِه: أنَّ راِقَمَهــا »عــاملٌ فاِضــٌل  متتــاز النســخة الــي َرَقشــها الَوْســطَاينّ ووشَّ
ابرٌِع)1(، لــه مشــاركٌة متينــٌة يف العلــوم، يؤّكــده قــْول الســخاوي بعــد ِذْكــر اتريــخ 
واحلــاوي،  القــرآن،  هبــا  هـــ(: »حفــظ  ســنة )795  بعــد  )وســطان(  ميــالده يف 
والطوالــع، والكافيــة البــن احلاجــب، وختليــص املفتــاح، وأخــذ هبــا الفقــه واحلديــث 

والنحــو والصــرف واملعــاين والبيــان عــن الشــيخ أمحــد الكيــالين«)2(.
اثنًيا: نشأته العلمية وأهم شيوخه ورحالته.

ال َغْرَو أن ينشغل الَوْسطَاينّ ابلعلم منذ نعومة أظفاره، فهو سليل أعالٍم كباٍر، 
نـََعَت البقاعي والده بـاإلمام املفيد عز الدين)3(، وجّده ابإلمام عالء الدين)4(.

وبعــد أن فــرغ الوســطاين ِمــَن النْهــِل ِمــْن ُعلُــوم بلــده؛ ميَّــَم َشــْطَر مدينــة املوحديــن 
احلســيي  أمحــد  بــن  حســني  الديــن  شــرف  بــن  وّل  الشــريف:  »فــالزم  ِترْبِيــز؛ 
اإلردبيلــي، حــى أخــذ عنــه الزهراويــن مــن الكشــاف، ومجيــع العضــد، وحاشــية 
الشــيخ ســعد الديــن، وغــري ذلــك مــن املعــاين والبيــان واألصــول، وقــرأ عليــه مجيــع 

»شــرح املطالــع« للقلــب الــرازي«.
يف هذه املدينة اغتنم الَوْســطَاينّ وجود ُنَســٍخ خطّيٍة نفيســٍة لصحيح البخاري؛ 
ينســخ عليهــا نســخة خاصــة لــه يســتفيد منهــا يف رحلتــه العلميــة إفــادًة واســتفادًة، 

فكانــت هــذه النســخة الــي نـُـوِل احلديــث عنهــا اهتماًمــا ورعايــًة.

وصفــه بذلــك: املــؤرخ عبــد الباســط امللطــي يف )نيــل األمــل يف ذيــل الــدول( –جعلــه ذيــاًل لتاريــخ   )1(
الذهي من ســنة )744 هـ( إىل )896 هـ(- )413/5(.

الضوء الالمع للسخاوي )159/3(.  )2(
نقلــه الســخاوي يف الضــوء الالمــع )159/3-160(، أمــا الســيوطي يف نظــم العقيــان رقــم   )3(

)69( فأثبتــه –دون نســبة إىل البقاعــي- بقولــه: »اإلمــام املقــرئ عــّز الديــن«. 
نقلــه الســخاوي يف الضــوء الالمــع )159/3-160(، وانظــر: نظــم العقيــان للســيوطي رقــم   )4(

.)69(
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وبعــد أن أقــام الَوْســطَاينّ يف ِترْبِيــز ُمــّدًة؛ »َرَحــل إىل )اجلزيــرة(؛ فــَـَوِلَ هبــا تدريــس 
)اجملدية( و)الســيفية(، وانتفع به أهلها، مث َوِلَ َقَضاَءَها«)1(.

وقــّرر بعدهــا الرحلــة إىل الــداير املصريــة؛ يتغــّى خالهلــا لقــاء شــيخ الــداير وعــامل 
األمصــار احلافــظ ابــن حجــر العســقالين رمحــه هللا، فوصلهــا ســنة )843 هـــ(، وقــرأ 
هبــا -كمــا قــال الســخاوي- »علــى شــيخنا -أي: ابــن حجــر- البخــاري مــن 
نســخٍة كتبهــا مــن نســخة الشــيخ عبــد الرمحــن احلــاّلل، وهــي ُكِتَبــت مــن نســخٍة 

قُرِئَــت علــى مؤّلفــه، وعليهــا خــّط الِفَرْبــرِي«.
وَختَــَم الســخاوي ترمجتــه قائــاًل: »مث حــج، ورجــع مــع الركــب الشــامي، مث رجــع 
إىل )اجلزيــرة(، مث رحــل أبهلــه إىل دمشــق ســنة إحــدى ومخســني -أي: ومثامنائــة-، 
ــا، مث رجــع إىل القاهــرة ســنة ســبع ومخســني  فقطنهــا، وانتفــع بــه أهلهــا ِعْلًمــا وِديًن
-أي: ومثامنائــة- قاصــًدا احلــج، وتوّجــه فيهــا مــع الركــب املصــري، فحــج، وختلّــف 
إىل أن مات يف ربيع اآلخر ســنة )858 هـ()2(«، و»ُصّلي عليه ابملســجد احلرام، 

وُدفِــن ابملعــاّلة«)3(.
ومــن مجلــة فوائــد لقائــه احلافــَظ ابــَن حجــر: اّطالعــه علــى »فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري«، َمــا رَاَق للَوْســطَاينّ تلخيــص فوائــد هــذا الشــرح علــى نســخته 

اخلطيــة مــن صحيــح البخــاري.

الضوء الالمع للسخاوي )159/3(.  )1(
ــْهر-، وكــذا ذكــره  هكــذا أثبتهــا الســخاوي، ومثلــه الســيوطي يف نظــم العقيــان –دون ذكــر الشَّ  )2(
املــؤرخ عبــد الباســط امللطــي يف )نيــل األمــل يف ذيــل الــدول( )412/5-413( يف أحــداث 
ووفيــات ســنة )858 هـــ(، أمــا ابــن فهــد املكــي فقــد أثبــت وفاتــه يف الــدّر الكمــني بذيــل العقــد 
الثمــني البــن فهــد املكــي رقــم )649( خــالف ذلــك، قــال: »أقــام بـــِ )مكــة( إىل أن مــات هبــا 

يف يــوم الثــالاثء، رابــع عشــري ذي احلجــة، ســنة )857 هـــ(«.
مث ظهــر ل أن الســخاوي قــد ترجــم لــه يف موضعــني مــن الضــوء الالمــع؛ األول هــو يف )159/3-

160( رقم )608(، والثاين يف )160/3( رقم )610( قال: »حسني بن يوسف الدمشقي 
ويعــرف بـــِ )قاضــي اجلزيــرة(، مــات بـــِ )مكــة( يف ذي احلجــة ســنة ســبع ومخســني، ودفــن بـــِ 

)املعــالة(. أرخــه ابــن فهــد«، وبنحــوه قــال يف )178/11(. 
والصواب أهنما واحٌد؛ بدليل أن بقية ترمجته يف املوضع األول هي عني ما ذكره ابن فهد يف ذيله. 

الدّر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم )649(.  )3(



215 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

وكان ابتــداء حتشــيته نســخَة )الصحيــح( بعــد عــاٍم مــن إقامتــه بدمشــق، وعلــى 
وجــه التحديــد: »غــرّة رجــب األَصــّب مــن شــهور ســنة )852 هـــ(«، والفــراغ منــه 

يف »عاشــر شــهور ســنة )853 هـــ(«)1(.

املطلب الثاين: التعريف بقيمة نسخته اخلطية.
نَــصَّ انســخ النســخة اخلطيــة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري علــى اأَلْصــل الــذي 
نســخ منــه نســخته هــذه، وهــي نســخة الشــيخ الفقيــه احملــّدث اللغــوي)2( رضــّي 

ــاين -رمحــه هللا- وصورتــه)3(: الديــن الصََّغ

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 266/أ([.  )1(
نعته هبذا الفاسي يف العقد الثمني )407/3(.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 266/أ([.  )3(
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بــن  بــن حممــد  الديــن احلســن  الفضائــل رضــّي  أبــو  واإلمــام الصَّغَــاين؛ هــو: 
احلســن البغــدادي الصَّغَــاين -ويكتبهــا بعضهــم: الّصاغــاين)1(- الُعَمــرّي. ولــد مبدينة 
)الهــور( مــن بــالد اهلنــد)2( ســنة )577 هـــ()3(، وتــويف يف بغــداد ســنة )650 هـــ()4(.

قــال تلميــذه الدمياطــي: »كان شــيًخا صاحلًــا صدوقًــا َصُمــواًت َعــن فضــول 
الــكالم، إماًمــا يف الّلغــة والِفْقــه واحلديــث«)5(، وقــال الذهــي: »كان إليــه املنتهــى 
يف معرفــة علــم اللغــة، لــه مصنفــات كبــار يف ذلــك، ولــه بصــر ابلفقــه واحلديــث مــع 

الديــن واألمانــة«)6(.
اعتــى ابلســنة النبويــة تصنيًفــا وأتليًفــا؛ مــن أعالهــا: صحيــح اإلمــام البخــاري، 
فقــد ألّــف كتــاب »مشــارق األنــوار« يف اجلمــع بــني الصحيحــنْي، وكتــاب »شــرح 

البخــاري« يف جملــد، وغريهــا)7(.
وكــذا اعتــى هبــا مساًعــا وقــراءًة وروايــًة؛ قــال التقــي الفاســي: »مســع صحيــح 
البخــاري علــى أيب ســعد اثبــت بــن مشــرف بقراءتــه عليــه، واحلافــظ أيب الفتــوح 
نصــر بــن حممــد احلصــري احلنبلــي مــا بــني قــراءة ومســاع، وقــراه علــى عبــد العزيــز بــن 

أمحــد بــن مســعود الناقــد«)8(.
ومن عيون جهوده: نسخته النفيسة من صحيح اإلمام البخاري -رمحه هللا-.

َمْتِنهــا وَضْبــِط َحِديثهــا علــى  َكتـََبهــا الصغــاين يف بغــداد، واعتــى بَتْصِحيــح 
مــا يّســر هللا لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح املتقنــة ورواايتــه املوثوقــة، يف 
طليعتهــا: نســخٌة مقــروءٌة علــى اإلمــام الِفَربْــري -تلميــذ اإلمــام البخــاري وراوي 
صحيحــه املشــهور- وعليهــا خطّــه، وقــد أثــى علــى هــذه النســخة احلافــظ الكبــري 
العســقالين يف أعظــم شــرح لصحيــح البخــاري »فتــح البــاري«؛ فقــال بعــد أن 

منهم: الفاسي يف ذيل التقييد )511/1(.  )1(
األعالم للزركلي )214/2(.  )2(

ذيل التقييد للفاسي )512/1(.  )3(
اتريخ اإلسالم للذهي )14/ 637(.  )4(
اتريخ اإلسالم للذهي )14/ 637(.  )5(

العرب يف خرب من غرب للذهي )3/ 265(.  )6(
اتريخ اإلسالم للذهي )14/ 637(.  )7(

ذيل التقييد للفاسي )1/ 512(.  )8(
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نعتهــا بـــ »النســخة البغداديــة«: »الــي صّححهــا العالمــة أبــو حممــد ابــن الصََّغــاين 
َعَهــا مــن أصحــاب أيب الوقــت، وقابلهــا علــى عــّدِة ُنَســٍخ،  اللُّغَــوّي، بعــد أْن مسَِ

وَجَعــل هلــا عالمــات«)1(.
أبرز الصغاين مّيزة صنيِعه يف هذه النســخة -كما نقله عن الناســخ الَوْســطَاين 

يف خامتــة اجلــزء الثــاين- مــا نصــه:
تتــّم  بنعمتــه  الــذي  الصحيــح، واحلمــد هلل  اجلامــع  مــن  النِّْصــف األول  »جَنَــَز 
الصاحلــات، وعلــى ُرُســِله الصلــوات الزاكيــات، علــى يــدْي مــن أوبَقْتــه آاثُمــه، وأوثقْتــه 
أْجرامــه، احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن حيــدر بــن علــي بــن إمساعيــل الصََّغــاينّ، 
َعــنّيَ هللا لــه بـُْقَعــًة يتخذهــا متعبّــًدا، واعتــزل عبــادة الِعبَــاد وعمــارة البــالد متزّهــًدا، 
َنَســَخُه من ُنْســَخٍة ُكِتَبْت يف زمان البخاري رمحه هللا وعليها خّط الفربري -تغمده 
هللا برمحتــه- إال ثالثــة أجــزاٍء كانــت قــد َضاَعــت مــن نســخة الفربــري وُنســخ بدهلــا، 
فعالمــة الفربــري )فــــــ(، ومــا خالــف نســخة الفربــري مــن النســخ الــي ُقوبلــت هبــا نقطــة 
هذه صورهتا )o(، وما وافق نســخة الفربري من النســخ نقطة فوق الفاء املمطوطة 
وهــذه صورهتــا )فـــــْ(، وعالمــة روايــة احلمــوي )حــــــــ(، وعالمــة روايــة أيب اهليثــم )هــــــــ(، 
وعالمــة روايــة أيب إســحاق املســتملي )ســــــ(، وعالمــة روايــْي املســتملي وأيب اهليثــم 

)ســـهــــ(، وصّححــت مواضــع االشــتباه وااللتبــاس«)2(. وهــذه صورتــه:

فتح الباري البن حجر )153/1(.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 268/ب([.  )2(
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مث حكــى الّصغَــاين مــا ألــزم بــه نفســه مــن عبــادٍة قــام هبــا بــني يــدْي نســخه 
للصحيــح، متغيـّيًــا بذلــك اســتمطار الربكــة، وراجيًــا اســتنزال القبــول هلــا مــن هللا، 

وانتشــارها بــني النــاس؛ قــال:
»َشــَرَط الكاتــب -أَجــارَه هللاُ مــن أليــِم عقابــه، وعظيــم عذابــه- علــى نفســه أْن 
يكتبها وهو صائٌم على الطهارة، ويصّلي بعد فراغه من كّل حديٍث مسَنٍد إىل الني 
 ركعتــنْي ُشــْكرًا هلل تعــاىل، ويســجد بعدمهــا ســجدة يســأل هللا فيهــا حاجتــه الدينيــة 
والدنيوية، ويقرأ بعد رْفع رأسه من السجدة عشر آايٍت فصاعًدا من القرآن، ويصّلي 
علــى النــي  عشــر مــرّاٍت فصاعــًدا، مث يشــرع يف كتابــة احلديــث الــذي يليــه، وال 
يكتــب إال أبقــالٍم معّينــة، وال يكتــب هبــا ســوى هــذا الكتــاب، وحيفــظ بُرايتهــا ويوصــي 

أن يســّخن هبــا املــاء الــذي يُغســل بــه بعــد موتــه«)1(. وهــذه صورتــه:

نســخه  أثنــاء  ابلصغــاين  احمليطــة  واالجتماعيــة  السياســية  الظــروف  عــن  أمــا 
قــال:  العــني؛  القلــب ويدمــع  يبكــي  مبــا  فعــرّب عنهــا  للصحيــح؛ 

»كان يف ُمــّدة كتابــة هــذا النِّْصــف َأِســريًا يف أيــدي الكفــار، انزح األهــل والــدار، 
ممنوًعــا مــن اخلــروج وحــده حــى إىل اجلَُمــع واألعيــاد، مــوكَّاًل عليــه مــن ال يعبــد هللا 
وحده وهو يشرك به، فوافق الفراُغ عصر يوم اجلمعة يوم النحر سنة مخٍس وعشرين 
وســتمائة، مث اثب الفهــم وعلــم أن الوظيفــة األخــرية ُكتبــت علــى غــري الشــرط املذكــور 
ســهًوا فأعيــدت علــى الشــرط مراعــاة للوفــاء ابلعهــد، وفـَــرّج هللا عنــه أوان فراغــه، 
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
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وأطلــق عنــه ِغــالق األســر، وكأّن الفــراغ والَفــرَج كاان كفرســْي رهــان، وهلل احلمــد وعليــه 
التــكالن، وكان هــذا األمــر بســاحل كْنبائِــت مــن ســواحل اهلنــد، مّكــن هللا مــن أهلــه 
مقانــب اإلســالم وكتائبــه، وحّكــم فيهــم غواســله وقواضبــه، إال الذيــن آمنــوا وعملــوا 

الصاحلــات وقليــٌل مــا هــم، وصلــى هللا علــى رســله وأنبيائــه وســلم«)1(. 
وهذه صورته:

وقــد ذكــر البّحاثــة احملّقــق عبــد الرحيــم يوســفان -حفظــه هللا- يف مقّدمــة حتقيــق 
كتــاب »أمســاء شــيوخ البخــاري« للصغــاين)2( أبــرز مــا متيــزت بــه نســخة الصغــاين 

البغداديــة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري، نذكرهــا ابختصــار:
1. زايداٌت على مْن الصحيح ليست يف النسخ املتداولة، وهي على وجوٍه:

أ. أسانيد ملتوٍن سبق أن ذكرها البخاري.
ب. زايدة معّلقات ليست يف النسخ املتداولة.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
أمساء شــيوخ البخاري للصغاين -مقدمة التحقيق- ص )18-20(، وهي مما أحلقها األســتاذ   )2(
عبــد الرحيــم يوســفان علــى مقدمــة حتقيــق صديقــه حســني مهــدي رمحــه هللا للكتــاب، دون أن 
يذكــر يوســفان امســه عليــه، وقــد نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة ابمســه مفــردة، وأخــربين حفظــه 

هللا أهنــا مــن إضافاتــه علــى مقّدمــة التحقيــق.
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ت. وْصل حديٍث جاء يف الّنسخ املتداولة معّلًقا.
ث. زايداٌت مــن كالم اإلمــام البخــاري علــى األســانيد، مــن بيــاِن مبهــٍم أو تتميــم 

إســناٍد.
ج. زايداٌت يف شرح احلديث.

ح. زايداٌت فقهيٌة بعضها من غري طريق الفربري.
خ. زايداٌت مــن نســخة الفربــري تُعّضــد تفــّرًدا لــراٍو مــن الــرواة للصحيــح يف النســخ 

الــي أبيدينــا.
ْهَمل من الرواة.

ُ
2. زايداٌت يف اهلوامش، أغلبها يف التوجيه اللغوي، ومنها يف بيان امل

بيــت  النســخة يف  قــراءة  التعريــف ابملارديــين وجهــوده يف  الثــاين:  املبحــث 
املقــدس.

املطلب األول: التعريف ابملارديين -مالك النسخة اخلطية-.
بعــد وفــاة الشــيخ الَوْســطَاينّ؛ آلَــت نســخته اخلطّيــة –بطريقــٍة مــا- إىل الشــيخ 

ارِِديــي مث املقدســي.
َ
الفاضــل: عــالء الديــن علــي بــن احلســن امل

ولعــّل أّول ظهــوٍر الســم املارديــي –حْســب مــا َوَصَلنَــا- كان يف خامتــة نْســِخه 
كتــاب »طبقــات القــراء« للحافــظ الذهــي)1(، أفــاد يف خامتتهــا أمريْــن:

- نسبته لبيت املقدس: ممّا يعطي إشارًة تقريبّيًة لتأريخ نزوله هذا الثغر املبارك.
- اتريخ الفراغ من النسخ: يوم السْبت، )22( ربيع األول، سنة )860 هـ(. 

نسخة اخلزانة امللكية ابلرابط رقم )115(.  )1(
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وصورته: 

ــة يف نْســخ املخطوطــات، ففــي يــوم اإلثنــني،  مث واصــل املارِديــي مهّمتــه الرتاثّي
)13( من شهر صفر لعام )869 هـ(؛ فـَرَغ من َنْسخ كتاب »األشباه والنظائر« 

للســبكي)1(، وصورتــه:

نسخة املكتبة األزهرية رقم )131590(.  )1(
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ويف هنــار يــوم اخلميــس، )25( مــن شــهر صفــر، لعــام )883 هـــ(؛ فــرغ مــن 
نســخ »شــرح ألفيــة ابــن مالــك« البــن عقيــل)1(، وصورهتــا:

أمــا آخــر ظهــوٍر المســه –حْســب مــا وصلنــا-: هــو مــا جــاء علــى مساعــات هــذه 
النســخة النفيســة مــن صحيــح البخــاري الــي قرأهــا يف عــّدة جمالــس يف املســجد 

األقصــى عــام )899 هـــ( ومــا بعــده مــدة أربعــة عشــر عاًمــا متتاليًــا.
الكبــري يف املســجد  بتعلّــق أهلهــا  ارِديــي: نســبة إىل )َمارِديــن()2(، ومتتــاز 

َ
وامل

ــا ملــن ينــزل  األقصــى، بــل بلــغ عشــُقهم للقــدس واألقصــى أن أنشــأوا رابًطــا خاصًّ
نسخة دار إسعاف النشاشيي يف القدس رقم: )256/541م(.  )1(

للحمــوي  البلــدان  معجــم  انظــر:  اجلزيــرة.  بــالد  مــن  بلــدٌة  والــدال،  الــراء  بكْســر  )مارِِديــن(   )2(
)39/5(، وهــي اآلن مدينــة داخــل تركيــا علــى احلــدود مــع ســوراي، وتقــع يف اجلنــوب الشــرقي 

األانضــول. مــن 
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القــدس مــن أهــل )َمارِديــن(، قــال العليمــي: »)راَِبط املارديــي(: ببــاب ِحطّــة، 
َمْنُســوٌب المرأتــنْي  ُمَقابــل )الكامليّــة()1(، َوِهــي جبــوار )الرتبــة األوحديــة(، َوْقفــه 
مــن ُعتـََقــاء اْلملــك الصَّــاحل -َصاحــب مارديــن-، َوَشــْرطُه أن يكــون ملــن يَــرُِد مــن 
مارديــن، َوقــد وقـَْفــُت علــى حْمَضــٍر اَثبِــٍت بوْقِفــِه؛ اَترخيــه يف ســنة ثَــاَلث َوِســتِّنَي 

َوَســْبعمائة«)2(.
وهــذا الــرابط مل يــزل موجــوًدا حــى اآلن، وكتــب إّل األخ البّحاثــة: يوســف 

األوزبكــي املقدســي –حفظــه هللا- مــن بيــت املقــدس)3( مــا نّصــه: 
»إذا خَرْجَت من املسجد األقصى املبارك من ابب ِحطّة، فعلى يسارك:

أواًل: املدرسة األوحدية؛ وفيها تربة واقفها امللك األوحد األيويب)4(.
اثنيًــا: مبــى الــرابط املارديــي؛ مــن وقْــف اثنتــنْي مــن النســاء علــى القادمــني 

مارديــن«. أهــل  مــن  للمجــاورة 
وأفادين –أفاده هللا- أن اسم هذا الرابط تـُُنوِسَي اآلن، ومل يـَُعد يـَُقال له »رابط 
املارديــي«، وتســكنه عائلــة مقدســية أصوهلــا ماردينيــة يقــال هلــا: )الكاظمــي()5( أو 
)الكازمــي(، وهــذه العائلــة امسهــا القــدمي يف ســجالت احملاكــم الشــرعية يف القــدس: 

)القندوس(.
املطلب الثاين: التعريف جبهوده يف قراءة النسخة يف بيت املقدس.

ارِِديــِي( الــذي متّلــك هــذه النســخة وقــرأ منهــا علــى شــيوخه، مْل 
َ
أمــا )العــالء امل

َــنْي  تصْلنــا مــن أخبــاره العلميــة –غــري مــا ســبق- إال مــا جــاء يف اإلجازتــنْي املثبتـَتـ
آخر اجلزء الثاين والرابع، والسماعات املدونة آخر اجلزء الرابع من هذه النسخة، 

تفصيلهــا علــى النحــو التــال: 
أواًل: إجــازة العالمــة شــس الديــن أيب اجلــود حممــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم 
)املدرســة الكامليــة(: خبــط ابب حطــة، جبــوار ]املدرســة[ الكرمييــة مــن جهــة الشــمال، واقفهــا   )1(

احلــاج كامــل مــن أهــل طرابلــس. انظــر: األنــس اجلليــل للعليمــي )2/ 42(
األنس اجلليل للعليمي )42/2(.  )2(

بتاريخ: )2019/10/26م(.  )3(
عن هذه الرتبة انظر: األنس اجلليل للعليمي )39/2(.  )4(

قال الباحث: هلذه العائلة فرٌع يف غزة حيملون االسم نفسه.  )5(
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اخلليلــي املقدســي األنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ()1( للعــالء املارديــي.
جاء يف أوهلا بعد البسملة واحلمدلة: 

»قــرأ مجيــع هــذا اجلامــع الصحيــح لإلمــام أيب عبــد هللا البخــاري -ســقاه هللا 
ــْفر املبــارك والثالثــة قبلــه علــى  تعــاىل مــن صــوب رضوانــه اجلــاري- مــن هــذا السِّ
ســيدان ومــوالان العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل الشــيخ اإلمــام العــامل العالمــة األوحــد 
املرحــوم  بــن شــيخنا  الديــن  املســلمني أيب عبــد هللا حممــد شــس  الفهامــة مفــي 
الســعيد الشــيخ اإلمــام العالمــة أيب إســحاق إبراهيــم برهــان الديــن بــن أيب عبــد 
الرمحــن أمحــد األنصــاري اخلليلــي املقدســي نفــع هللا تعــاىل بعلومــه: الشــيخ الفاضــل 
الصــاحل اخلــرّي الــورع اخلاشــع بركــة املســلمني أبــو احلســن علــي عــالء الديــن بــن 
األمــري حســن بــن علــي املارديــي مث املقدســي -شــيخ الســادة الفقــراء الصماديــة 

ابلقــدس الشــريف، وأحــد الفقهــاء ابملدرســة الصالحيــة هبــا-«)2(.
قال العليمي يف ترمجته من األنس اجلليل )207/2( -بعد أن نعته بـ »الشيخ العالمة«-: »مولده   )1(
مبدينة سيدان اخلليل عليه الصالة والسالم يف شعبان سنة )845 هـ(، حفظ القرآن واملنهاج وألفيه 
ابــن مالــك واجلزريــة وبعــض الشــاطبية، واشــتغل علــى والــده، مث أخــذ عــن مجاعــٍة مــن العلمــاء ابلــداير 
املصريــة؛ أجّلهــم: شــيخ اإلســالم قاضــي القضــاة شــرف الديــن حيــى املنــاوي، ومنهــم: الشــيخ كمــال 
الديــن إمــام الكامليــة، وأخــذ العلــوم عــن الشــيخ تقــي الديــن الشــميِّ احلنفــي، وَفُضــَل ومَتَيــّـَز، وأُِجيــز 
ابإلفتاء والتدريس، وأعاد ابملدرسة الصالحية يف زمن شيخ اإلسالم كمال الدين ابن أيب شريف، 
وله تصانيف؛ منها: شــرح اآلجرومية، وشــرح املقدمة اجلزرية، وشــرح مقدمة اهلداية يف علوم الرواية 
للجزري، وشرح معونة الطالبني يف معرفة اصطالح املعربني، وقطعة من شرح تنقيح اللباب لشيخ 
اإلســالم ول الديــن العراقــي، وغــري ذلــك مــن التعاليــق والفوائــد، وَدّرس وأفــى يف حيــاة والــده وبعــده 

مــع وجــود أعيــان العلمــاء، وهــو مســتمرٌّ علــى ذلــك إىل يومنــا«.
قــال الباحــث: بّيــض العليمــي لوفــاة شــس الديــن أيب اجلــود؛ ألنــه انتهــى مــن اترخيــه إىل عــام   
)901 هـ(، وبسبب هذا رأينا كّل من ترجم أليب اجلود يؤرخ وفاته أبنه كان حيَّا سنة )901 
هـــ(، ومــع التتبــع مل أجــد مــن ذََكــر اتريــخ وفاتــه يف املصــادر املطبوعــة، لكــن وقْفــُت -بفضــل هللا 
ومّنتــه- علــى حاشــية نســخة مكتبــة قليــج علــي ابشــا برتكيــا رقــم )729( مــن كتــاب األنــس 

اجلليــل ]لوحــة )169/أ([ مــا نّصــه:
»تــويّف الشــيخ شــهاب الديــن أمحــد األنصــاري يف شــهور ســنة عشــر وتســعمائة بــدرب دمشــق   
احملــروس وُدِفــن هنــاك، وتــويف أخــوه األكــرب شــس الديــن حممــد يف ســنة اثنــي عشــرة وتســعمائة 

ابلقــدس الشــريف، وُدفِــن مبَاِمــاّل -رمحهمــا هللا تعــاىل-«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 266/ب([.  )2(
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وصورة النص السابق:

وجاء يف آخرها: 
بــن عمــر  القــادر  بــن عبــد  »مســع مواضــع منــه، منهــا جملــس اخلتــم: خليــل 
اجلعــربي)1( -لطــف هللا تعــاىل هبــم- وهــذا خطــه، وصــّح وثبــت يف جمالــس آخرهــا 
يف يــوم اجلمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان املعظّــم مــن شــهور ســنة تســٍع 
وتســعني ومثامنائــة بِــرَِواق ابب حطّــة)2( أحــد أبــواب املســجد األقصــى الشــريف، 
وأجــاز املســمع للقــاري ومــن مســع روايــة مجيــع مــا جيــوز لــه وعنــه روايتــه بشــرطه عنــد 
هــو: غــرس الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن عبــد القــادر بــن عمــر اخلليلــي اجلعــربي الشــافعي –ســبط   )1(
اخلطيــب شــهاب الديــن القلقشــندي خطيــب املســجد األقصــى- أصلــه مــن )قلعــة جعــرب( علــى 
الفــرات، ولــد يف مدينــة القــدس الشــريف يف احملــّرم ســنة )869 هـــ(، قــال العليمــي يف األنــس 
اجلليل )213/2(: »حفظ القرآن، واشــتغل ابلعلم على مجاعٍة منهم: شــيخ اإلســالم الكمال 

ابــن أيب شــريف، والشــيخ برهــان الديــن األنصــاري، وغريمهــا«. 
مث قــال العليمــي بعــد أن نعتــه بـــ »الشــيخ العــامل احملــدِّث«: »اعتــى بعلــم احلديــث الشــريف، ورحــل   
ٌ من  إىل مصر والشــام يف طلبه، وأخذ عنه مجاعة، ومجع معجًما ألمساء شــيوخه، وهو رجٌل خريِّ
أهل العلم والدين والتواضع، وِلَ ِحصًَّة يف مشــيخة حرم ســيدان اخلليل عليه الصالة والســالم مما 
كان بيــد والــده، والنــاس ســاملون مــن يــده ولســانه، وهــو ممـّـن أحبّــه يف هللا –عاملــه هللا بُلطفــه-«.

ابب حطّــة: أحــد أبــواب املســجد األقصــى مــن جهــة الشــمال. انظــر: األنــس اجلليــل للعليمــي   )2(
.)29/2(
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أهلــه بســؤال القــاري، واحلمــد هلل وحــده«)1(.
وصورة النص السابق:

وبعــد أربعــة أايم مــن هــذه القــراءة؛ قــرأ املارِديــي الصحيــَح كامــاًل يف املســجد 
األقصــى، وأثبــَت هــذا خبطّــه علــى طُــرّة اجلــزء الثــاين منــه)2(. 

وصورة نصه:

اثنًيــا: إجــازة العالمــة أيب املعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن حممــد 
بــن خليــل بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي 

)ت 922 هـــ()3( للعــالء املارديــي.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 266/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 269/ب([.  )2(

هــو الشــيخ: أبــو املعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن حممــد بــن خليــل بــن أيب بكــر بــن   )3(
حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي.
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جاء يف أوهلا بعد البسملة واحلمدلة: 
»اعتى حبْمل احلديث، وَحَضر جمالسه والزم يف القدمي واحلديث، الشيخ الفاضل 
الكامل الناســك العارف الســالك الشــيخ عالء الدين علي بن حســن املارديي -نفعه 
هللا ابلعلــم الشــريف ورقــاه إىل احملــّل املنيــف-؛ فـََقــرَأَ علــّي مجيــع اجلامــع الصحيــح لإلمــام 
البخــاري -رضــي هللا عنــه وأرضــاه، وأعــال يف جنــة الفــردوس منزلــه ومــأواه- قــراءًة حســنًة 
متقنًة حمّررًة مبّينًة ضابطًة ألفصح اللغات، مشتملة على أقرب الطرق وأصّح الرواايت، 

وقــد أَجْزتـُـه أن يرويــه عــي ومجيــع مــا جيــوز ل وعــي روايتــه حبــّق روايــي لــه«)1(.
وصورة النص السابق:

ترجم له العليمي يف األنس اجلليل )180/2(؛ قال: »«الشــيخ اإلمام العامل العالمة شــيخ اإلســالم   
القــدوة احملقــق، أحــد أعيــان علمــاء بيــت املقــدس يف العلــم والقــراءات، رجــل عــامل صــاحل، مل تُعلــم لــه 
صبــوة«، مث قــال: »اشــتغل َوحصــل َوفضــل ومتيــز َوَصــاَر مــن أَْعَيــان بَيــت اْلُمَقــّدس وتصــدر لإلفتــاء 
ْــَوى هِنَايَــة يف  ــه يف اْلَفتـ ــة الّســلف الصَّاحِلــني، َوعبارَت والتدريــس، ونفــع اْلُمســلمني َوُهــَو ســالك َطريَق

احْلســن، َوالنَّــاس َســاِلُموَن مــن يَــده َولَســانه، يـَتـُْلــو كتــاب هللا حِبســن َصــوت َوطيــب نَغَمــة«.
قال الباحث:   

كل مــن ترجــم لــه يذكــر وفاتــه بعــد )901 هـــ(؛ بنــاًء علــى ترمجــة العليمــي لــه يف األنــس اجلليــل   
الــذي فــرغ منــه ســنة )901 هـــ(، وقــال يف ترمجتــه: »وهــو حــيٌّ يــرزق إىل يومنــا أبقــاه هللا تعــاىل 
ونفــع بــه املســلمني«. والصــواب: أن اتريــخ وفاتــه كان ســنة )922 هـــ(، يــدّل عليــه قــول ابــن 
طولــون يف كتابــه مفاكهــة اخلــالن يف حــوادث الزمــان ص )319( -يف أحــداث عــام )922 
هـــ(-: »ويف يــوم اجلمعــة، اتســعه ]أي: مــن شــهر ربيــع األول[ بعــد صالهتــا بـــاجلامع األمــوي، 

نــودي ابلصــالة غائبــة علــى رجــل عــامٍل ابلقــدس، يـَُقــال لــه: )القباقــي(«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 270/أ([.  )1(
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وجاء يف آخرها: 
»وغــري ذلــك، وجبميــع مــا جيــوز ل وعــي روايتــه بشــرطه عنــد أهلــه. وَصــَدَرت هــذه 
اإلجازة املباركة ســادس عشــرين شــهر رمضان ســنة تســعمائة بـِ )اخلانقاة الطولونية()1( 
ابملســجد األقصى. قال ذلك وكتبه فقري عفو هللا تعاىل: إبراهيم بن حممد بن خليل 

بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي الشــهري ابلقباقــي الشــافعي غفــر هللا لــه«)2(.
وصورة النص السابق:

اثلثًا: السماعات املثبتة على اجلزء الرابع من هذه النسخة.
1. مث قرأه الشــيخ اجلليل: أبو احلســن علي بن املارديي صاحبه املســمى فيه اثنًيا 
علــى فقــري عفــو ربــه: حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي األنصــاري يف جمالــس، آخرهــا 
يف الســابع والعشــرين مــن رمضــان ســنة أحــد وتســعمائة ابملســجد األقصــى ببــاب 

حطّــة مبشــهد مــن حضــر، وأجــزُت لــه وهلــم ذلــك. 
غفر هللا ل وله وللمسلمني)3(.

)املدرســة الطولونيــة(: بداخــل املســجد علــى الــرواق الشــمال، يصعــد إليهــا مــن الســلم املتوصــل   )1(
الناصــر حممــد  ابــن  الديــن أمحــد  الــي أنشــأها شــهاب  منــه اىل منــارة ابب األســباط، وهــي 
الطولــوين الظاهــري يف زمــن امللــك الظاهــر برقــوق، علــى يــد مملوكــه أقبغــا قبــل الثمامنائــة. انظــر: 

األنــس اجلليــل للعليمــي )40/2(.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )267(- ]خمطوط )جزء 2، 271/أ([.  )2(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(
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2. مث قــرأه اثلثًــا علــّي يف ســنة اثنــني وتســعمائة ابملســجد األقصــى الشــريف ببــاب 
حطــة املبــارك.

وكتبــه: حممــد بــن إبراهيــم األنصــاري متلّفظًــا لــه إبجازتــه وملــن مســع شــيًئا منــه، 
واحلمــد هلل وحــده)1(.

3. احلمد هلل رب العاملني. 
بلــغ قــراءة مــن أول )الصحيــح( إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي بــن 
حســن املارديــي يف ســنة ثــالٍث وتســعمائة بــرابط املاردانيــة يف العشــر الثالــث مــن 

شــهر رمضــان املعظّــم قــدره. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه)2(.

4. احلمد هلل رب العاملني. 
مث قــرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بن حســن املارديي يف الســابع والعشــرين من شــهر رمضان املعظم قدره ســنة أربٍع 

وتســعمائة بــرابط املاردانيــة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/أ([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/أ([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(
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5. احلمد هلل وحده. 
بلــغ قــراءًة مــن أول )الصحيــح( إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة مخــٍس وتســعمائة 

بــرابط املاردانيــة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه)1(.

6. احلمد هلل وحده. 
بلــغ قــراءة مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: 
علــي بــن حســن املارديــي يف العشــر الثالــث مــن شــهر رمضــان املعظّــم قــدره ســنة 

ِســتٍّ وتســعمائة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممٍد وآله وصحبه وسالمه، وحسبنا 

هللا ونعم الوكيل)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(
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7. احلمد هلل رب العاملني. 
بلغ قراءة من أول اجلامع الصحيح إىل آخره العبد الفقري إىل هللا تعاىل: علي 
بن حســن املارديي يف التاســع والعشــرين من شــهر رمضان املعّظم قدره ســنة ســبع 

وتسعمائة برابط املاردانية. 
واحلمد هلل وحده، وصلى هللا على من ال ني بعده)1(.

8. احلمد هلل وحده. 
مث قــرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بــن حســن املارديــي يف العشــر األخــري مــن رمضــان املعظّــم قــدره ببــاب الرمحــة، كان 

ختامــه ســنة مثــاٍن وتســعمائة)2(.

9. احلمد هلل رب العاملني. 
الثامــن  املارديــي يف  بــن حســن  علــي  تعــاىل:  إىل هللا  الفقــري  العبــد  قــرأه  مث 
والعشــرين مــن شــهر رمضــان املعظَـّـم قــدره مــن أول )الصحيــح( إىل آخــره ســنة 

املاردانيــة.  بــرابط  وتســعمائة  تســٍع 
واحلمد هلل وحده)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )3(
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10. احلمد هلل رب العاملني. 
مث قــرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان املعظّــم قــدره ســنة 

عشــرة وتســعمائة بــرابط املاردانيــة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه)1(.

11. احلمد هلل رب العاملني. 
مث قــرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان املعظــم قــدره ســنة 

أحــد عشــر وتســعمائة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 268/أ([.  )2(
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12. احلمد هلل رب العاملني. 
مث قــرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
اثــي عشــر  بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة 

وتســعمائة. 
واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد وآله وسالمه)1(.

13. احلمد هلل رب العاملني. 
مث قــرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل: علــي 
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة ]ثــالث[ عشــر 

وتســعمائة. 
واحلمد هلل وحده)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم )269(- ]خمطوط )جزء 4، 268/أ([.  )1(
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اخلامتة:
يف ختــام حبثنــا هــذا، نذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي خلــص إليهــا الباحــث 

يف هــذا البحــث، موزعــة علــى النحــو اآلت:
أواًل: النتائج.

1. تعــد نســخة اإلمــام الَوْســطَاينّ املنســوخة عــام )633 هـــ( مــن نســخ صحيــح 
البخــاري النفيســة؛ ألهنــا منســوخة عــن نســخة منســوخة عــن نســخة اإلمــام الكبــري 

رضــي الديــن الصَغــاين رمحــه هللا.
2. زادت نفاسة هذه النسخة عدة أمور:

- كون انسخها من العلماء الكبار الراسخني أصحاب الرحلة يف طلب العلم.
- لقــاء انســخها احلافــَظ ابــن حجــر واطالعــه علــى شــرحه فتــح البــاري؛ مــا حــدا 
األول إىل حتشــية هــذه النســخة مــن فوائــد هــذا الشــرح علــى حاشــية نســخته 

اخلطيــة.
3. ترجــع نفاســة نســخة الصغــاين إىل إتقــان انســخها وتفننــه واعتنائــه بتصحيــح 
متنهــا وضبــط حديثهــا علــى مــا يّســر هللا لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح 
املتقنــة ورواايتــه املوثوقــة، يف طليعتهــا نســخٌة مقــروءٌة علــى اإلمــام الِفَربْــري -تلميــذ 

اإلمــام البخــاري وراوي صحيحــه املشــهور- وعليهــا خّطــه. 
4. آلــت نســخة الَوْســطَاينّ إىل أحــد العلمــاء الــذي -نزلــوا بيــت املقــدس واســتقروا 

ارِِديــي مث املقدســي.
َ
هبــا- وهــو الشــيخ: عــالء الديــن علــي بــن احلســن امل

بنســخه  واشــتهر  املقــدس،  بيــت  يف  احلديــث  علمــاء  مــن  املارديــي  يعــدُّ   .5
هلــا. ومتلكــه  للمخطوطــات، 

6. أهــل )مارِديــن( هلــم تعلّــق كبــري يف بيــت املقــدس واملســجد األقصــى، وبلــغ 
ــا ملــن ينــزل القــدس مــن  عشــقهم لـــِ القــدس واألقصــى أن أنشــأوا فيــه رابًطــا خاصًّ

أهــل مارديــن، يقــال لــه: الــرابط املارِديــي.
7. أول ظهــوٍر كان الســم املارديــي -حســب مــا وقــف عليــه الباحــث- علــى 
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نســخة نســخها املارديــي مــن كتــاب »طبقــات القــراء« للذهــي عــام )860 هـــ(.
8. قرأ املارديي صحيح البخاري من هذه النسخة على الشيخني اجلليلني:

- الشــيخ العالمــة شــس الديــن أبــو اجلــود حممــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم اخلليلــي 
املقدســي األنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ(، يف جمالــس آخرهــا يف يــوم اجلمعــة 
الثالث والعشــرين من شــهر رمضان املعّظم من شــهور ســنة تســٍع وتســعني ومثامنائة 

بــرواق ابب حطّــة أحــد أبــواب املســجد األقصــى الشــريف.
- الشــيخ العالمــة أبــو املعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن حممــد بــن 
خليــل بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي )ت 
922 هـــ(، ســادس عشــرين شــهر رمضــان ســنة تســعمائة بـــِ )اخلانقــاه الطولونيــة( 

ابملســجد األقصــى.
- أثبــت املارديــي جهــوده املباركــة يف قــراءة صحيــح البخــاري يف بيــت املقــدس 
علــى مــدار أربعــة عشــر عاًمــا تواليًــا يف العشــر األواخــر مــن رمضــان، يوضحــه 

اآلت: اجلــدول 

املكانالتاريخم
رواق ابب حطة يف املسجد األقصى)23( رمضان عام )899 هـ(1
املسجد األقصى)27( رمضان عام )899 هـ(2
اخلانقاه الطولونية يف املسجد األقصى)26( رمضان عام )900 هـ(3
رواق ابب حطة يف املسجد األقصى)27( رمضان عام )901 هـ(4
رواق ابب حطة يف املسجد األقصىعام )902 هـ(5
رابط املاردانية يف بيت املقدسالعشر الثالث من رمضان عام )903 هـ(6
رابط املاردانية يف بيت املقدس)27( رمضان عام )904 هـ(7
رابط املاردانية يف بيت املقدس)27( رمضان عام )905 هـ(8
بيت املقدسالعشر الثالث من رمضان عام )906 هـ(9
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رابط املاردانية يف بيت املقدس)29( رمضان عام )907 هـ(10
ابب الرمحة يف املسجد األقصىالعشر األخري من رمضان عام )908 هـ(11
رابط املاردانية يف بيت املقدس)28( رمضان عام )909 هـ(12
رابط املاردانية يف بيت املقدس)27( رمضان عام )910 هـ(13
بيت املقدس)27( رمضان عام )911 هـ(14
بيت املقدس)27( رمضان عام )912 هـ(15
بيت املقدس)27( رمضان عام )913 هـ(16

اثنًيا: التوصيات.
لصحيــح  اخلطيــة  النســخ  لــكل  واالســتقراء  التتبــع  بــزايدة  الباحــث  يوصــي   .1
اإلمــام البخــاري، واســتخراج النســخ اخلطيــة املنســوخة أو املســموعة أو املقــروءة يف 

فلســطني، وعقــد دراســات حبثيــة حوهلــا.
2. عْقــد مؤمتــٍر علمــيٍّ عــن عنايــة أهــل فلســطني بصحيــح اإلمــام البخــاري عــرب 

العصــور.
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املصادر واملراجع
	 األعــالم، خــري الديــن الزركلــي )ت 1396 هـــ(، دار العلــم للماليــني، لبنــان، 

الطبعــة اخلامســة عشــر، عــام )2002م(.
	 األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل، جمــري الديــن العليمــي )ت 928 هـــ(، 

حتقيــق: عــدانن تبانــة وآخــر، مكتبــة دنديــس، عمــان.
	 اتريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري األعــالم، شــس الديــن الذهــي )ت 748 
هـ(، حتقيق: بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلســالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

عــام )2003م(.
	 ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد، تقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 

حتقيــق: كمــال يوســف احلــوت، 
	 ذيل لّب اللباب يف حترير األنســاب، شــهاب الدين ابن العجمي )ت 1086 
هـــ(، حتقيــق: شــادي آل نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات اإلســالمية 

وحتقيــق الــرتاث والرتمجــة، اليمــن، الطبعــة األوىل، عــام )2011م(.
	 صحيــح البخــاري –خمطــوط/ نســخة دامــاد إبراهيــم ابشــا برتكيــا: رقــم )266-

.-)269-268-267
	 الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع، شــس الديــن الســخاوي )ت 902 هـــ(، 

دار مكتبــة احليــاة، بــريوت.
	 العرب يف خرب من غرب، شس الدين الذهي )ت 748 هـ(، حتقيق: د. صالح 
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