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قواعد النشر

يشترط للنشر في المجلة
أن يتسم البحث باألصالة واجلــدة واإلضافة العلمية وسالمة . 	

االجتاه.
أن يلتزم باملناهج واألدوات والوسائل العلمية املتعارف عليها يف . 	

التخصص.
أن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج.. 	
أال يكون قد سبق نشره.. 	
أال يكون مستال من بحث أو رسالة أو كتاب للباحث نفسه أو غيره.. 	
	 ..A	 ( صفحة مقاس	أال تزيد صفحات البحث مع ثبت املراجع عن )0

إجراءات تقديم البحوث:
أن يقدم الباحث طلبا بنشر البحث مع االلتزام بعدم نشره من . 	

بعد  إال  ينشره الحقا  وأال  النشر  وسائل  من  وسيلة  بــأي  قبل 
موافقة خطية من هيئة حترير املجلة.

أن يكون البحث مكتوبا بخط Traditional Arabic حجم خط . 	
املنت )۱۸(، وحجم خط احلاشية )		(.

عن . 	 يزيد  ال  وملخصا  للباحث  ذاتية  سيرة  بالبحث  يرفق  أن 
)0		 كلمة(، مع ترجمة للملخص باللغة اإلجنليزية.

ال تلتزم إدارة املجلة برد البحوث التي لم تنشر ألصحابها.. 	
يستحق الباحث بعد نشر بحثه خمس نسخ مستلة من بحثه، . 	

ونسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه ومكافأة مالية.
	 . iftamag@gmail.com ترسل البحوث على اإلمييل اخلاص باملجلة

من نسختني نسخة )word( ونسخة )pdf( على صندوق البريد 
رقم )۷۱	۲۲( الرياض )					(.

جميع املخاطبات تكون باسم رئيس حترير مجلة البحوث اإلسالمية.. 	
تنبيه: البحوث املنشورة يف املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

 

7

المشرف العام على المجلة - نائب المشرف العام - الهيئة االستشارية

املشرف العام على املجلة:
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

املفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء.

نائب املشرف العام:
معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد املاجد

األمني العام لهيئة كبار العلماء.

الهيئة االستشارية:
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بــن محمد بــن إبراهيم آل الشيخ 

رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء.

معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن التركي
املستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء.

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي وعضو هيئة كبار العلماء.

معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى.
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رئيس التحرير - مدير التحرير - أعضاء هيئة التحرير 

رئيس التحرير: 

األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي

مدير التحرير:

الدكتور عيسى بن محمد العويس

أعضاء هيئة التحرير:

أ.د. جبريل بن محمد البصيلي
عضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد

أ.د. أحمد بن عبداهلل بن حميد
جامعة أم القرى

أ.د. هشام بن عبدامللك آل الشيخ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أ.د. محمد بن حسني اجليزاني
اجلامعة اإلسالمية

أ.د. عبدالعزيز بن سعود الضويحي
جامعة امللك سعود
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المحتويات

صالعنوانم

بركة الطاعة وعموم نفعها للمطيع ومن حوله	
		كلمة سماحة مفتي عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء

اإلضافة العلمية يف البحوث الشرعية	
		كلمة رئيس التحرير

	
 تنازل الوارث عن نصيبه مجاناً لغيره من الورثة 

فقهاً وحساباً
د. عادل بن عبداهلل املطرودي

	9

	
 الوصايا الربانية يف خواتيم سورة النحل 

- دراسة حتليلية -
د. فهد بن متعب بن مبارك الدوسري

8	

خصائص املذهب احلنبلي يف فقه املعامالت 	
			أ.د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

	
 H صيغ االستغفار يف أحاديث املصطفى املختار

)جمعا وتخريجا وتعليقا(
د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

			

8
االستدالل بآثار الصحابة على حجية اإلجماع

دراسة استقرائية تأصيلية
د. أحمد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

		9

9
 أثر اجلملة االعتراضيَّة يف الوقـــف واالبتــداء 

 - دراسة قرآنية -
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل الزهراني

			

			املُلحق من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى0	

المحتويات
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كلمة سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

بركة الطاعة وعموم نفعها للمطيع ومن حوله

ــه وصحبه  احلمد هلل والــصــالة والــســالم على رســول اهلل وآل
ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فإن اهلل 
جل وعال حليم  جــواد كــرمي، ومن مظاهر كرمه وجــوده أنه يثيب 
على احلسنة بعشر أمثالها ويضاعف ملن يشاء فوق ذلك كما قال 
 ُ َواللَّ َحبٍَّة  ِمائَُة  ُسنُْبلٍَة  ُكّلِ  فِي  َسَنابَِل  َسبَْع  نْبََتْت 

َ
أ َحبٍَّة  ُ َكَمَثِل  َواللَّ َحبٍَّة  ِمائَُة  ُسنُْبلٍَة  ُكّلِ  فِي  َسَنابَِل  َسبَْع  نْبََتْت 
َ
أ َحبٍَّة  تعالى﴿ َكَمَثِل 

أنه  كرمه  ومن  الــبــقــرة:			(،   ( َعلِيٌم﴾  َواِسٌع   ُ َواللَّ يََشاُء  لَِمْن  َعلِيٌميَُضاِعُف  َواِسٌع   ُ َواللَّ يََشاُء  لَِمْن  يَُضاِعُف 
يجازي على احلسنة إذا هم بها العبد ولم يفعلها، وال يؤاخذ من هم 
بالسيئة ولم يفعلها، بل يكتب له بتركها حسنة ،كما جاء يف احلديث 
الصحيح َعِن ابِْن َعبَّاٍس L، َعِن النَِّبيِّ H، ِفيَما يَْرِوي 
َ َذِلَك،  يِّئَاِت ثُمَّ بنَيَّ َ َكتََب احَلَسنَاِت َوالسَّ َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ )َقاَل ِإنَّ اهللَّ
ُ لَُه ِعنَْدهُ َحَسنًَة َكاِملًَة، َفِإْن ُهَو  َفَمْن َهمَّ ِبَحَسنٍَة َفلَْم يَْعَملَْها َكتَبََها اهللَّ
ُ لَُه ِعنَْدهُ َعْشَر َحَسنَاٍت ِإلَى َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف  َهمَّ ِبَها َفَعِملََها َكتَبََها اهللَّ
ُ لَُه ِعنَْدهُ  ِإلَى أَْضَعاٍف َكِثيَرٍة، َوَمْن َهمَّ ِبَسيِّئٍَة َفلَْم يَْعَملَْها َكتَبََها اهللَّ

ُ لَُه َسيِّئًَة َواِحَدًة( )	(  َحَسنًَة َكاِملًَة، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها َفَعِملََها َكتَبََها اهللَّ
  ومن كرمه سبحانه أنه يعفو عن التائبني ويبدل سيئاتهم حسنات 
ُل  ولَئَِك ُيَبّدِ

ُ
َّا َمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َعَملًا َصاِلحًا فَأ ُل إِل ولَئَِك ُيَبّدِ
ُ
َّا َمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َعَملًا َصاِلحًا فَأ كما قال تعالى: ﴿إِل

ُ َسّيَِئاتِِهْم َحَسَناٍت﴾ )الفرقان:0	(. وبلغ من رحمته وفضله وكرمه  ُ َسّيَِئاتِِهْم َحَسَناٍتاللَّ اللَّ
أنه يوسع أثر الطاعة وبركتها حتى ال يقتصر خيرها على فاعلها 

وأخرجــه مســلم يف صحيحــه   ،)		9	( برقــم  البخــاري يف صحيحــه  أخرجــه   )	(
.)			( برقــم 
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بل يدخل فيه غيره، فالطاعات لها آثار حسنة وعواقب حميدة على 
املطيع وعلى من حوله، فبركتها ال تقتصر على فاعلها، وإن كان هو 
بها أسعد وأكثر انتفاعاً، ولكن دلت األدلة على تعّدي نفعها إلى غيره 
من أهل بيته وجيرانه وأصدقائه، وأهل بلده، وذلك أن الطاعة سبب 
لرضى الرب جل وعال، وإذا رضي اهلل عن العبد املطيع بارك له يف 
أهله، وماله، ووقته، وعمله، وظهر أثر ذلك يف مجتمعه، وبيئته، ومن 

حوله وإن كانوا مقصرين.
ومما يدل على ذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح الــذي رواه 
ُفُضاًل  َسيَّاَرًة،  َماَلِئَكًة  َوتََعالَى  تَبَاَرَك   ِ هلِلَّ »إنَّ  وغيره  مسلم  اإلمام 
ْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا َمْجِلًسا فيه ِذْكٌر َقَعُدوا معُهْم،  يَّتبَُعوَن َمَجاِلَس الذِّ
َماِء  َوَحفَّ بَْعُضُهْم بَْعًضا بَأْجِنَحِتِهْم، حتَّى مَيْلَُؤوا ما بيْنَُهْم وبنْيَ السَّ
 ُ َماِء، قاَل: َفيَْسَألُُهُم اهللَّ ُقوا َعَرُجوا َوَصعُدوا إلى السَّ نْيَا، َفِإَذا تََفرَّ الدُّ
، َوهـو أَْعلَــُم بِهـْم: ِمـن أَيَْن ِجئْتُْم؟ فيَقولوَن: ِجئْنَا ِمن ِعنـِد  َعزَّ َوَجلَّ
َويَْحَمُدونََك  َويَُهلِّلُونََك  َويَُكبُِّرونََك  ُيَسبُِّحونََك  األْرِض،  يف  لَك  ِعبَـاٍد 
قاَل:  َجنَّتََك،  يَْسَألُونََك  قالوا:  يَْسَألُوِني؟  ــاَذا  َوَم قاَل:  َويَْسَألُونََك، 
َوهْل َرأَْوا َجنَِّتي؟ قالوا: اَل، أَْي َربِّ قاَل: َفكيَف لو َرأَْوا َجنَِّتي؟ قالوا: 
 ، َربِّ يا  ــاِرَك  نَ ِمن  قالوا:  يَْستَِجيُرونَِني؟  َوِمَّ  قاَل:  َويَْستَِجيُرونََك، 
قاَل: َوهْل َرأَْوا نَــاِري؟ قالوا: ال، قاَل: َفكيَف لو َرأَْوا نَــاِري؟ قالوا: 
َسَألُوا،  ما  فأْعَطيْتُُهْم  لهْم  َغَفْرُت  قْد  فيَقوُل:  قاَل:  َويَْستَْغِفُرونََك، 
اءٌ،  ا اْستََجاُروا، قاَل: فيَقولوَن: َربِّ فيهم ُفاَلٌن َعبٌْد َخطَّ َوأََجْرتُُهْم ممَّ
ا َمرَّ َفَجلََس معُهْم، قاَل: فيَقوُل: َولَُه َغَفْرُت ُهُم الَقْوُم ال يَْشَقى  إنَّ
بِهْم َجِليُسُهْم« )	( . ويف رواية »فيقولون: يا رب إن معهم فالنا اخلطاء 

)	( أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) 89		(.
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لم يردهم إنا جاء حلاجة فيقول هم القوم ال يشقى جليسهم« )	( 
. فانظروا كيف غفر اهلل لهذا العبد اخلطاء ببركة طاعة املطيعني 

الذين جلس معهم.
ومما يدل على تعدي بركة الطاعة إلى أقرباء املطيع ما جاء 
ا الِْجَداُر فَكَاَن لُِغلَاَميِْن يَتِيَميِْن  مَّ

َ
ا الِْجَداُر فَكَاَن لُِغلَاَميِْن يَتِيَميِْن َوأ مَّ
َ
يف قصة اخلضر يف قوله تعالى: ﴿َوأ

ْن َيبْلَُغا 
َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصاِلحًا فَأ

َ
ْن َيبْلَُغا فِي الَْمِديَنةِ وََكاَن َتحَْتُه َكنٌْز لَُهَما وََكاَن أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصاِلحًا فَأ

َ
فِي الَْمِديَنةِ وََكاَن َتحَْتُه َكنٌْز لَُهَما وََكاَن أ

ُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنْزَُهَما َرْحمًَة ِمْن َرّبَِك﴾ )الكهف:	8(. ُشدَّ
َ
ُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنْزَُهَما َرْحمًَة ِمْن َرّبَِكأ ُشدَّ
َ
أ

ــة عن ابــن عباس L، قال:  فقد جــاء يف تفسير هــذه اآلي
»حفظا بصالح أبيهما ولم يذكر عنهما صالحاً«)	( وقيل إن هذا األب 
كان اجلد السابع لهذين اليتيمني، أي بينهم وبينه سبعة آباء، ومع 

ذلك انتفعوا بصالحه وطاعته.
وقال محمد بن املنكدر رحمه اهلل: »إن اهلل يحفظ بصالح العبد 
ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون يف 
حفظ اهلل ما دام فيهم«. وقال سعيد بن املسيب: »إني ألصلي فأذكر 

ولدي فأزيد يف صالتي«)	(.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل يف أسباب رفع العقوبة: 
بُوُهَما َصاِلحًا﴾ فانتفعا 

َ
بُوُهَما َصاِلحًاوََكاَن أ
َ
»سابعها: قال اهلل يف قصة الغالمني ﴿وََكاَن أ

بصالح أبيهما وليس من سعيهما«)	(
َِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلْفِِهْم  َِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلْفِِهْم َولَْيْخَش ال ومما يعضد ذلك قوله تعالى: ﴿َولَْيْخَش ال

)	( أخرجه الترمذي يف سننه برقم ) 00		(.
)	( أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، وقــال صحيــح علــى شــرط الشــيخني ولــم يخرجــاه 

ووافقــه الذهبــي علــى ذلــك، وأخرجــه النســائي يف الســن الكبــرى برقــم )8	8		(. 
)	( تفسير البغوي 	/	9	. 

)	( أسباب رفع العقوبة ص 		.
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َ َولَْيُقولُوا قَْولًا َسِديًدا﴾ )النساء:9(.  َ َولَْيُقولُوا قَْولًا َسِديًداُذّرِيًَّة ِضَعافًا َخافُوا َعلَيِْهْم فَلَْيتَُّقوا اللَّ ُذّرِيًَّة ِضَعافًا َخافُوا َعلَيِْهْم فَلَْيتَُّقوا اللَّ
قال القاسمي رحمه اهلل: »ويف اآليــة إشــارة إلى إرشــاد اآلباء 
بالتقوى يف سائر شؤونهم حتى  الذين يخشون ترك ذرية ضعاف 

حتفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى« )	( .
ومما يدل على ذلك ما جاء من انتفاع اآلبــاء واألهــل بشفاعة 

الشهيد وأنه يشفع يف سبعني من أهل بيته )	(. 
ومما يدل على تعدي بركة الطاعة إلى غير املطيع أن اهلل وعد 
باستجابة الدعاء إذا استوفى شروط اإلجابة وانتفت املوانع لقوله 

ْسَتِجْب لَُكْم﴾ )غافر :0	(. 
َ
ْسَتِجْب لَُكْمَوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أ
َ
تعالى: ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أ

ومن عادة أهل الطاعة أنهم يدعون ألهلهم وأقاربهم وإخوانهم 
دعاءهم عم  واستجاب اهلل  دعوا  فإذا  وعامتهم  املسلمني،  وألئمة 
اخلير البالد والعباد، وانتفع سائر الناس بطاعة املطيعني بفضل 

رب العاملني. 
نبيه صلى اهلل عليه  ومما يدل على ذلك قوله تعالى مخاطباً 
نَْت فِيِهْم﴾ )األنفال:		(. فقد وعد اهلل 

َ
َبُهْم َوأ ُ لُِيَعّذِ نَْت فِيِهْمَوَما َكاَن اللَّ
َ
َبُهْم َوأ ُ لُِيَعّذِ وسلم: ﴿َوَما َكاَن اللَّ

-ووعده حق- أال يقع العذاب على املشركني ورسول اهلل معهم وبني 
ظهرانيهم بفضل بركته إكراماً له، فكيف إذا كان َمن حول املطيع ِمن 

املسلمني؟
قال ابن جرير رحمه اهلل : اختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك 
نَْت فِيِهْم﴾ وأنت معهم 

َ
َبُهْم َوأ ُ لُِيَعّذِ نَْت فِيِهْمَوَما َكاَن اللَّ
َ
َبُهْم َوأ ُ لُِيَعّذِ فقال بعضهم: تأويله ﴿َوَما َكاَن اللَّ

وهو مقيم   H النبي  وأنزلت هذه على  قــال:  بني أظهرهم 
)	( محاسن التأويل ص 			

)	( أخرجه أبو داود يف سننه برقم )				( والبيهقي يف سننه برقم )08	8	(
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مبكة قــال: ثم خرج النبي صلى اهلل عليه وسلم من بني أظهرهم 
فاستغفر من بها من املسلمني فأنزل اهلل بعد خروجه عليه حني 
َبُهْم وَُهْم يَْسَتْغفُِروَن﴾، قال ثم  ُ ُمَعّذِ َبُهْم وَُهْم يَْسَتْغفُِروَنَوَما َكاَن اللَّ ُ ُمَعّذِ استغفر أولئك بها: »﴿َوَما َكاَن اللَّ
خرج أولئك البقية من بينهم فعّذب الكفار«)	( ثم ذكر من قال بذلك 

من أهل التفسير. 
قــال: وقــال آخــرون: بل معنى ذلك وما كان اهلل ليعذب هؤالء 
املشركني من قريش وأنت فيهم يا محمد حتى أخرجك من بينهم 
َبُهْم﴾ وهؤالء املشركون يقولون: »يا رب غفرانك  ُ ُمَعّذِ َبُهْمَوَما َكاَن اللَّ ُ ُمَعّذِ ﴿َوَما َكاَن اللَّ
وما أشبه ذلك من معاني االستغفار بالقول قالوا: وقوله ﴿َوَما لَُهْم َوَما لَُهْم 
﴾: يف اآلخرة«. أي أن هذه تثبت العذاب يف اآلخرة،  ُ َبُهُم اللَّ َّا ُيَعّذِ ل

َ
ُأ َبُهُم اللَّ َّا ُيَعّذِ ل
َ
أ

واألولى تنفي العذاب الدنيوي.
ثم ذكر من قال ذلك فروى عن ابن عباس L قال فذهب 
وَُهْم   ُ اللَّ َبُهُم  ُيَعّذِ َّا  ل

َ
أ لَُهْم  وَُهْم َوَما   ُ اللَّ َبُهُم  ُيَعّذِ َّا  ل
َ
أ لَُهْم  ﴿َوَما  االستغفار:  وبقي   H النبي 

َّا الُْمتَُّقوَن﴾.)	( ْولَِياُؤهُ إِل
َ
ْولَِياَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَْمْسِجِد الْحََراِم َوَما َكانُوا أ َّا الُْمتَُّقوَنيَُصدُّ ْولَِياُؤهُ إِل

َ
ْولَِياَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَْمْسِجِد الْحََراِم َوَما َكانُوا أ يَُصدُّ

وجود  بركة  أن  على  دليل  ــة  اآلي أن  على  املفسرون  اتفق  وقــد 
عنهم  منعت  أطاعوه  قد  يكونوا  لم  وإن  بينهم   H الرسول 
العذاب يف الدنيا، وبركة وجود بعض املؤمنني الذين يستغفرون اهلل 
بينهم منعت نزول العذاب الدنيوي بهم. وهذا كاف لالستدالل بأن 

الطاعة يتعدى نفعها.
وقد ورد يف السنة أن اهلل يرحم عصاة املسلمني ويغيثهم وينزل 
عليهم املطر ألجل البهائم كما جاء يف احلديث: »لم تظَهِر الفاحشُة 

)	( تفسير الطبري 		/8		.
)	( تفسير الطبري 		/0		
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اعوُن واألوجاُع الَّتي  يف قوٍم قطُّ حتَّى يُْعِلنوا بها، إالَّ فشا فيهم الطَّ
لم تُكْن مَضْت يف أسالِفهم الَّذين َمَضوا قبلَهم، وال انتَقصوا املكياَل 
لطاِن عليهم، ولم  ِة املؤنِة وجوِر السُّ ننَي وِشدَّ وامليزاَن إالَّ أُِخُذوا بالسِّ
ماِء، ولوال البهائُم لم  مَيْنعوا زكاةَ أمواِلهم إالَّ ُمِنُعوا الَقْطَر من السَّ
مُيَْطروا.. احلديث« )	(  فاحلديث يدل على أن اهلل قد يرفع العقوبة 

الدنيوية عن الناس ألجل البهائم.
وأما حديث زينب بنت جحش J أن النبي H دخل 
عليها فزعاً يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب » وفيه أنها قالت: 
»أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال نعم إذا كثر اخلبث« )	(  فهذا احلديث 
يدل على أن ظهور املعاصي وطغيانها وكثرتها حتى تغَمر الطاعة من 
أسباب الهالك. وحينئذ ميكن أن يهلكوا جميعاً ولكنهم يبعثون على 
 ،L نياتهم، وعلى أعمالهم، كما جاء يف الصحيح عن ابَْن ُعَمَر
ُ ِبَقْوٍم َعَذاًبا، أََصاَب  ِ H: »ِإَذا أَنَْزَل اهللَّ يَُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

الَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم، ثُمَّ بُِعثُوا َعلَى أَْعَماِلِهْم« )	(.
وقال ابن حجر رحمه اهلل: قوله »أصاب العذاب من كان فيهم« 
يف روايــة النعمان عن ابن املبارك: أصــاب من كان بني أظهرهم« 

)	( أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه برقــم )9	0	(، والطبرانــي يف املعجــم األوســط برقــم 
)				(، واحلاكــم يف املســتدرك برقــم )			8( باختــالف يســير، وصححــه األلبانــي يف 

صحيــح اجلامــع برقــم )8	9	(. 
)	( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه برقــم ) 98		 (. وأخرجــه مســلم يف صحيحــه برقــم 
ــا  ــَل َعلَيَْه ــيَّ H، َدَخ ــٍش، أَنَّ النَِّب ــِت َجْح ــَب ِبنْ ــْن َزيْنَ )880	(، ولفــظ البخــاري َع
َفِزًعــا يَُقــوُل: »الَ ِإلـَـَه ِإالَّ اهللُ، َويـْـٌل ِللَْعــَرِب ِمــْن َشــرٍّ َقــِد اْقتـَـَرَب، ُفِتــَح اليَــْوَم ِمــْن َرْدِم يَأُْجــوَج، 
ِ أَنَْهِلــُك  َومأُْجــوَج ِمثـْـُل َهــَذا، َوَحلَّــَق ِبِإْصبَِعــِه، َوِبالَِّتــي تَِليَهــا« َفَقالـَـْت َزيْنـَـُب َفُقلـْـُت يـَـا َرُســوَل اهللَّ

ــوَن؟ َقــاَل: »نََعــْم ِإَذا َكثـُـَر اخَلبَــُث« احِلُ َوِفينَــا الصَّ
)	( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )08		 (.
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أخرجه اإلسماعيلي واملــراد من كان فيهم مّمن ليس على رأيهم. 
وقوله »ثم بعثوا على أعمالهم« أي بعث كل واحد منهم على حسب 
عمله إن كان صاحلاً فعقباه صاحلة وإال فسيئة، فيكون ذلك العذاب 

طهرة للصاحلني ونقمة على الفاسقني«)	(.
وإننا لنأمل أن يكون املطيعون يف بالد املسلمني عامة ويف بلدنا 
هذا خاصة هم السواد األعظم، وهم غالب األمة، وأن يرحم اهلل 
ويدلهم  املستقيم  الصراط  إلى  ويهديهم  املطيعني،  العصاة بطاعة 

على طريق التوبة والرجوع إلى سبيل الهدى والرشاد. 
واحلمد هلل أوالً وآخراً وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه 

ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

 عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
 مفتي عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء
 والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء

)	( فتح الباري البن حجر العسقالني 		/	.
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كلمة رئيس التحرير

اإلضافة العلمية في البحوث الشرعية

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ... أما بعد :
فإن من األعــراف املشتهرة عند الباحثني أن املجالت العلمية 
احملكمة تشترط يف البحوث املقدمة للنشر أن تكون فيها إضافة 
علمية تستدعي نشرها، كما أن اجلامعات تشترط هذا الشرط يف 
رسائل املاجستير والدكتوراه وقد نّصت الالئحة املوحدة للدراسات 
العليا يف اجلامعات السعودية على هذا الشرط يف إجــازة رسائل 

املاجستير والدكتوراه.
وأغلب املجالت العلمية تشترط هذا الشرط صراحة،  وإذا لم 
تصرح به فإنه ُعرٌف جار، ولهذا يعلل رد البحوث التي ال تصلح للنشر 
بأنها تخلو من اإلضافة العلمية، ويف أنوذج التقارير تخصص درجة 

كبيرة لإلضافة العلمية. 
أو ضبطه بضابط  تعريفه  العلمية يصعب  ومصطلح اإلضافة 
دقيق يخضع للقياس، لذا فإن احملكمني يتفاوتون يف تقدير اإلضافة 
وقد  املختلفة،  للتخصصات  تبعاً  البحث  إلجــازة  منها  بد  ال  التي 
يختلف أهل التخصص الواحد يف احلكم على هذا البحث أو ذاك 

بأنه يحقق إضافة علمية أو ال.
وال أزعم أنني سأضع ضابطاً دقيقاً ميكن االتفاق عليه، لكني 
سأحاول تقريب الفجوة بني طرفني؛ أحدهما: متساهل جداً يرى 
أن مجرد إعادة صياغة املعلومات ووضعها يف سياق جديد، وعبارة 
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والرسالة  للنشر  البحث  ترشح  علمية  إضافة  ليعد  يكفي  سهلة، 
لإلجازة، وتؤهل الباحث لنيل الدرجة العلمية، أو الترقية للرتبة التي 

يتقدم لها.
بها  حصل  التي  والبحوث  الرسائل  مــن  كثيراً  وجــدنــا  ولــهــذا 
أصحابها على درجات علمية لم تقدم ألهل التخصص ما يضيف 
جديداً إلى علمهم، فوجدنا بحوثاً مكررة قام الباحث فيها بتلخيص 
البحوث السابقة من غير استيعاب، فاستنسخ من كل بحث مبحثاً 
أو مطلباً أو فصاًل وغّير العبارات وجمعها يف رسالة أو بحث واحد.
ويف املقابل يوجد طرف آخر يشدد فيما يعتبر إضافة علمية، 
التي  التجريبية  أو  التطبيقية  بالبحوث  الشرعية  البحوث  ويقارن 
تنتهي إلى اختراع دواء أو اكتشاف مرض أو التوصل إلى آلة تختصر 
الوقت واجلهد أو يُستغنَى بها عن عدد من العاملني، ونحو ذلك، 
فإذا اطلع على بحث شرعي قال: لم نستفد من هذا البحث شيئاً 
مادياً، وحكم عليه بعدم اإلضافة العلمية، ولم يحتسب من اإلضافة 

العلمية ما سأذكره بعد قليل.
وهذا التفاوت الكبير ناشئ عن عدم ضبط مصطلح اإلضافة 
العلمية، ولو على سبيل التقريب وضرب األمثلة، وإذا نظرنا إلى 
الكتب املؤلفة يف مجال البحث العلمي الشرعي ال نظفر بتعريف 
كاف، فهي تنص على أن الباحث يجب أن يلم باألبحاث السابقة 
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املنشورة يف موضوع بحثه إن وجدت، و يذكر ما الذي أضافه هذا 
البحث عليها من فوائد وإضافات علمية، وال تزيد على ذلك، ولذا 
جند الباحث رمبا استعرض عشر دراسات أو أكثر يف موضوع بحثه 
وادعى أنه أضاف إليها، ورمبا عد مجرد جمعها يف موضع واحد 

إضافة. وقد يجيز ذلك بعض احملكمني.
وقد رأيت بعض املهتمني بالبحث العلمي يعد ما ذكره العلماء 
يف فوائد التأليف معياراً لإلضافة العلمية ويسوق قول أبي حيان 
يف فوائد التصنيف وهي : اختراع معدوم، أو جمع متفرق أو تكميل 
ناقص، أو تفصيل مجمل أوتهذيب مطّول أو ترتيب مختلط أو تعيني 

مبهم أو تبيني خطأ.
وهذا - مع أهميته يف حتديد فوائد التأليف- ال يخلو من خلط 
بني التأليف والبحث العلمي، فمن املعلوم أن التأليف وإن كان يف 
الغالب مسبوقاً ببحث يف املصادر لكنه يختلف عن البحث العلمي 
اختالفاً واضحاً لم يغفله علماء مناهج البحث. ومن الفروق بينهما 
أن التأليف يشمل أهم مسائل العلم الذي ينتمي إليه الكتاب املؤلف، 
يكون  فقد  التأليف،  من  الغرض  بحسب  بعضها  على  يقتصر  أو 
الكتاب مؤلفاً لطالب املرحلة اجلامعية، أو الثانوية، أو مؤلفاً لعموم 
وال  املستهدفة،  الفئة  تهم  التي  املعلومات  على  فيقتصر  الناس، 
يلزم املؤلف استيعاب املسائل، وال أدلتها، وال الترجيح بني األدلة، 
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بل يكفيه ما يحقق الهدف من تأليفه ويالئم قدرة الفئة املستهدفة، 
بخالف الباحث فهو يكتب يف مسائل جديدة، أو مسائل مشكلة من 
مسائل العلم ويلزمه استيعاب جوانب املسألة، وأدلتها، واملوازنة بني 
األدلة، والترجيح، وهو مطالب ببيان منهجه والدراسات السابقة يف 

موضوع بحثه واإلضافة التي توصل إليها.
وسأحاول يف هذه املقالة أن أقرب املصطلح من الضبط وأحصر 
ما يقبل اخلالف، وما ال ينبغي أن يختلف فيه مما يصح أن يطلق عليه 

أنه إضافة علمية يستحق هذا الوصف فأقول:
اإلضافة العلمية تختلف باختالف مجال البحث فالبحوث العلمية 
ينبغي أن تكون اإلضافة فيها مادية واضحة، تقدم حاًل  التطبيقية 
ملشكلة طبية أو مهنية أو اجتماعية أو مرورية أو طبيعية أو نحو ذلك.

أما البحوث الشرعية فاإلضافة فيها ال تستدعي اختراعاً جديداً 
وإنا يكفي أن تفيد أغلب املتخصصني يف العلوم الشرعية فائدة ال 
توجد كما هي يف البحوث السابقة، وإن وجدت إشارات إليها يف بعض 
املصادر فال يخل ذلك بكونها إضافة علمية يعتد بها. وإنا قلت أغلب 
املتخصصني، ألن اشتراط كونها جديدة على الكل نادر احلصول وإن 

كان هو غاية املأمول.
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وميكن أن نعّد أهم الصور التي تعد إضافة علمية فيما يلي:
تصحيح خطأ مشتهر يف مذهب من املذاهب أو أكثر.. 	
اجلمع بني ما ظاهره التعارض من األدلة على وجه ال يوجد . 	

يف أغلب املصادر املتاحة للقراء.
االستدالل بأدلة رافعة للنزاع لم يتفطن لها السابقون أو . 	

غالبهم.
حترير محل النزاع على وجه غير مسبوق مع إقامة الداللة . 	

على صحته.
تفريع النوازل املستجدة على قواعد وأصول ثابتة، لم تذكر . 	

يف البحوث السابقة.
ربط مسائل اخلالف بعضها ببعض وبيان السبب واملسبب . 	

واالستدالل على ذلك ، وتوظيف نصوص املصادر األصيلة 
للوصول إلى هذا الربط.

تقييد ما أطلقه العلماء أو أغلبهم بدليل صحيح ال يذكر يف . 	
أغلب املصادر املتاحة.

تخصيص عــمــوم اشــتــهــر بــني أهـــل التخصص مــع عــدم . 8
وبيان  تخصيصه  بيان  بعد  إال  لألدلة  أو  للواقع  مطابقته 

الدليل املخصص.
تفسير مجمل لم يشتهر بني أهل التخصص بيانه.. 9
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استخراج قاعدة شرعية أو مذهبية بطريق االستقراء.. 0	
إمــا من جهة أصالة . 		 له قيمة علمية،   إخــراج نص مخطوط 

محتواه وأهميته الذاتية يف التخصص، أو من جهة سبق مؤلفه 
ملن جاء بعده، وعلو منزلته بحيث يعد كالمه يف املوضوع أصاًل 
الشافعي  لإلمام  نصاً  الباحث  يخرج  فعندما  بعده،  جــاء  ملا 
مثاًل، فإننا نعد ذلك إضافة علمية حتى وإن وجدنا املعلومة 
نفسها عند اآلمدي أو الرازي أو الغزالي، ألن إسنادها لإلمام 

الشافعي له أهمية كبرى جتعلنا نطمئن أكثر إلى صحتها.
وحتقيق كتاب يف الفقـه أو أصـول الفقـه قـد يعـد إضافـة علميـة 
إذا كـان هذا الكتاب فيه شئ من اخلصائص السابقة التي أشرنا 

إليها يف الفقرات )	-0	(. 
أما إذا كان املخطوط تلخيصاً لكتاب مطبوع من غير أي إضافة 
أو تصحيح من مؤلفه، فال يعد ذلك إضافة علمية يعتد بها لنيل 
الدرجة العلمية إال إذا صحبته دراسة حتقق شيئا مما ذكر . ومن 
املعلوم أن أكثر العلماء الذين اشتغلوا باختصار املطّوالت لم يكن 
اختصارهم مجرداً عن فوائد وإضافات علمية، بل كانوا يسّمون 
الكتاب مختصراً لكتاب كذا، فإذا قرأته وجدت فيه زيادات مهمة 
على ما يف األصل، وتصحيحاً ألخطاء مؤلف األصل، ومتثياًل ملا لم 
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ميثل له، وتفريعا على بعض قواعده، وتقييداً ملا أطلقه، أو تخصيصاً 
ملا عّممه.

وخير مثال على ذلك كتاب تنقيح الفصول يف اختصار احملصول 
للقرايف، وكتاب مختصر الروضة للطويف، فإن من يطلع عليهما يجد 
فيهما من الفوائد واإلضافات العلمية الشيء الكثير الذي ال يوجد 

يف أصليهما.
التفاوت  ومنع  املصطلح،  هــذا  لتقريب  محاولة  فهذه  وأخــيــراً 
الكبير يف تفسيره وتنزيله على البحوث عند التحكيم. وللكالم بقية 
ال يتسع املجال لذكرها تتعلق بالوسائل املعينة على حتقيق اإلضافة 

العلمية. واهلل أعلم.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني.

رئيس حترير مجلة البحوث اإلسالمية
أ . د . عياض بن نامي السلمي





األستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

د.عادل بن عبداهلل المطرودي

تنازل الوارث عن نصيبه مجانًا لغيره من الورثة 

فقهًا وحسابًا
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ملخص البحث

- التنازل: ترك من له احلق حقه لغيره بعوض أو بغيره مبا يدل 
على خروجه من ملكيته.

- وقد تبني أن تنازل الوارث عن نصيبه مجانا لغيره من الورثة 
له صورتان:

الصورة األولى: التمليك على سبيل الهبة. 
الصورة الثانية: اإلعراض عن امليراث وتركه وإسقاط حقه فيه.

ومن حيث وقته له صورتان أيضاً:
معرفة  وقبل  التركة  قسمة  قبل  يكون  أن  األولــــى:  الـــصـــورة 

منها. نصيبه 
الصورة الثانية: أن يكون بعد قسمة التركة ومعرفة نصيبه سواء 

أكان مفرزا أو مشاعا.
_ وبني البحث صفة العمل يف قسمة املسائل التي فيها تنازل 

وأنه ال يخلو من حالني:
احلال األولى: أن يكون املُتنازل له واحدا.

احلــال الثانية: أن يكون املتنازل لهم مجموعة وهذا احلال لها 
ثالث صور:

الصورة األولى: أن يكونوا كلهم أصحاب فروض.
الصورة الثانية: أن يكونوا كلهم عصبة.

الصورة الثالثة: أن يكونوا عصبة وأصحاب فروض.
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني، أما بعد:

إليها  والتي متس احلاجة  املهمة  العلوم  املواريث من  فإن علم 
رحمهم   – العلماء  ناقش  وقد  تفاصيلها،  بعض  السؤال عن  ويكثر 
اهلل – أبرز تلك املسائل إال أن ثمت مسائل ما زالت بحاجة لنظر 
فقهي ودراسة علمية، ومن تلك املسائل ما يتعلق بتنازل الوارث عن 
نصيبه من التركة لغيره من الورثة فهي مسألة واقعية حتتاج إلى 

بيان حلكمها الشرعي وبيان لكيفية قسمتها حسابياً.
وألهمية هذا املوضوع، وورود جملة من األسئلة حوله فقد رغبت 
بكتابة بحث بعنوان: )تنازل الوارث عن نصيبه مجاناً لغيره من الورثة 
فقهاً وحساباً( وذلك لبيان أحكام تنازل الوارث بنصيبه لبقية الورثة 

وبيان الطرق املمكنة لقسمة هذه املسائل.
أسباب اختيار املوضوع:

أنني لم أجد من بحث هذا املوضوع وناقش جميع جوانبه.. 	
وابتكار طرق . 	 املــوضــوع،  هــذا  الباحث يف جمع مسائل  رغبة 

مناسبة لقسمة التركات التي تكون بهذه الصورة.
أهداف املوضوع:

بيان صور تنازل الوارث عن نصيبه لغيره من الورثة وحكم تلك . 	
الصور.
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وارث . 	 فيها  يكون  التي  املسائل  لقسمة  احلسابية  الطرق  شرح 
متنازل عن نصيبه.

إثراء املكتبة الفقهية بدراسة املسائل التي يحتاجها الناس يف . 	
مواريثهم.

الدراسات السابقة:
وسجالت  املعلومات  وقواعد  املكتبات  فهارس  يف  البحث  بعد 
الرسائل العلمية؛ لم أجد من بحث هذا املوضوع بصورة مستقلة 
لكنني وجدت بعض األبحاث التي حتمل عنوان التنازل لعلي أشير 

إلى أبرزها:
التنازل عن احلق املالي د. عبد الكرمي السماعيل وهو بحث . 	

علمي منشور يف مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
العدد 0	 لعام 				هـ وهو بحث مميز ناقش فيه الباحث – 
وفقه اهلل – كثيراً من مسائل التنازل عن احلقوق املالية إال أنه 

لم يتطرق للتنازل عن امليراث من قريب وال بعيد.
الفقهية . 	 الفروع  يف  وأثــره  عنه  والرجوع  احلقوق  عن  التنازل 

للماجستير يف  بحث مكمل  وهــو  اهلل  جــاد  إسماعيل  حلــازم 
اجلامعة اإلسالمية بغزة 				هـــ وهو منشور على اإلنترنت 

وليس يف البحث أي إشارة ملوضوع التنازل عن امليراث.
حقوق املــرأة الزوجية والتنازل عنها د. محمد الدهلوي وهو . 	

مثل سابقيه لم يناقش ما يتعلق بالتنازل عن امليراث.
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منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث املنهج املتبع يف مثل هذه األبحاث ومن 

أبرز سماته ما يأتي:
تصوير املسألة املراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ . 	

ليتضح املقصود من دراستها.
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ذكرت حكمها بدليله مع . 	

توثيق االتفاق من مظانه املعتبرة.
إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف اتبعت اآلتي: . 	

الصور محل خالف  بعض  كانت  إذا  الــنــزاع.  أ- حترير محل 
وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج- االقتصار على املذاهب الفقهية املعتبرة مع بيان ما تيسر 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على املسألة يف 

أحد املذاهب سلكت فيها مسلك التخريج.
د- توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.

هـ- استقصاء أدلــة األقــوال – حسب اإلمكان – مع بيان وجه 
الداللة. وذكر ما يرد عليها من مناقشات واجلواب عنها.

و – الترجيح مع بيان مبرراته، وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت.
االعتماد على املراجع األصيلة يف البحث، والرجوع إلى املراجع . 	

األجنبية لتصور النوازل والقضايا املستجدة.
النتائج . 	 أبـــرز  مــع  لــه  ملخص  على  تشتمل  للبحث  خــامتــة  وضــع 

والتوصيات.
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وضع فهرس للمصادر واملراجع. 	
خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث وخامتة.
وأهــداف  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أهمية  وفيها:  املقدمة: 

املوضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.
التمهيد وفيه مطلبان: 

املطلب األول: املراد بالتنازل.
املطلب الثاني: ملكية امليراث.

امليراث وحكمه.  للتنازل عن  الفقهي  التوصيف  املبحث األول: 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التوصيف الفقهي للتنازل عن امليراث.
املطلب الثاني: حكم التنازل عن امليراث.

املبحث الثاني: أحوال التنازل عن امليراث وفيه مطلبان:
املطلب األول: التنازل عن امليراث قبل قسمة التركة.
املطلب الثاني: التنازل عن امليراث بعد قسمة التركة.

املبحث الثالث: صفة العمل يف املسائل التي فيها تنازل.
اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

فهرس املراجع.
وأسأل اهلل عز وجل التوفيق والقبول وأن يجعله خالصاً لوجهه 

الكرمي موجباً ملرضاته ودخول جنات النعيم.
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التمهيد

وفيه مطلبان:
املطلب األول: املراد بالتنازل

تناَزل وهو  املاضي اخلماسي  الفعل  اللغة: مصدر  التنازل يف 
مشتق من نَزل نزوالً قال يف مقاييس اللغة: )النون والزاء والالم كلمة 

صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه)1(.
وجاء يف لسان العرب: )يقال نزلت عن األمر إذا تركته كأنك 

كنت مستعلياً عليه مستولياً)2(.
فالتنازل عن الشيء تركه والتخلي عنه ليتسلمه غيره فيقال: 
تنازل عن حقه يف الرئاسة، وتناَزلت عن حقها يف التركة أي تركته 

وتخلت عنه)	(.
وأما يف االصطالح فلم أقف على تعريف للتنازل يف كتب العلماء 

السابقني ولعل ذلك يرجع إلى وضوح معناه اللغوي وتعدد صوره)	(.
وقد عرفه املعاصرون بتعريفات منها:

أنــه تــرك صاحب احلــق أو من ينوب عنه حقه غير املعني أو . 	
املعني يف ذمة شخص أو متليكه إياه أو ما يف معناه سواء أكان 
احلق مالياً أو غير مالي، كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض)	(.

)	( مقاييس اللغة البن فارس )	/			(.
)	( لســان العــرب )		/80	(، مــادة )ن ز ل(، وينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث البــن 

األثيــر )	/		(.
)	( ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة د. أحمد مختار عمر )	/	9		(.

)	( ينظــر: التنــازل عــن احلــق املالــي د. عبــد الكرمي الســماعيل)	9( مجلة العلوم الشــرعية، 
جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســالمية، العــدد 0	، 				هـ.

)	( ينظر: حقوق املرأة الزوجية والتنازل عنها، د. محمد الدهلوي )		(.
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وقيل يف تعريفه: ترك املرء حقاً ثابتاً له شرعاً، قاباًل للترك أو . 	
متليكه له)	(.

وقيل: هو ترك من له احلق حقه لغيره بعوض أو بغيره مبا يدل . 	
على خروجه من ملكيته)	(.

وعند النظر واملقارنة بني هذه التعريفات تتبني لنا املالحظات اآلتية:
التعريف األول فيه تفصيل وبسط ينايف حال التعريفات فمثاًل . 	

قوله: )حقه غير املعني أو املعني( زيادة يف التعريف فلو اكتفى 
باحلق لكفى، إضافة إلى تكرار حرف العطف )أو( سبع مرات 

مما جعل صياغة التعريف تتسم بشيء من الركاكة.
عدم . 	 مع  )شرعاً(  كلمة  إضافة  عليه  يالحظ  الثاني  التعريف 

األولى  التعريف شرعي اصطالحي فكان  إليها؛ ألن  احلاجة 
هذا  يف  مناسبة  غير  لــه(  متليكه  )أو  قوله:  أن  كما  حذفها، 

السياق فكان األولى أن يقول أو متليكه لغيره.
التعريف الثالث يف نظري أنه أنسب هذه التعريفات وأقربها . 	

إلى اإلبانة عن املقصود مع استيفائه لشروط التعريفات، مع 
التنبيه إلى أن هذا البحث خاص بتنازل الــوارث عن نصيبه 
لغيره من الورثة مجاناً بال مقابل فقوله يف التعريف )بعوض( ال 

يدخل فيما نحن بصدده هنا)	(. 
)	( ينظــر: التنــازل عــن احلــق والرجــوع عنــه وأثــره يف الفــروع الفقهيــة، حــازم إســماعيل 

جــاد اهلل )		(.
)	( ينظر: التنازل عن احلق املالي، د. عبد الكرمي السماعيل )	9(.

)	( التنــازل عــن امليــراث مبقابــل مالــي يســمى عنــد العلمــاء )التخــارج( ولــه صــور وتفاصيــل 
ــة  ــة، د. ناصــر الغامــدي )	9	(، مجل ــني الورث ــا. ينظــر: التخــارج ب ــا يف مظانه يرجــع إليه

جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة، العــدد 		، 9			هـــ.
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املطلب الثاني: ملكية امليراث
إلــى ملك  املــورث  ينتقل من ملك  أن اإلرث  العلماء على  اتفق 
الوارث مبجرد موت املورث، وأنه يدخل يف ملك الوارث دون اختياره 
ولو لم يرض بذلك)	(؛ وذلــك بتمليك اهلل عز وجل له قال تعالى: 

نثََييِۡنۚ﴾)	(.
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱلۡأ ۡوَلِٰدُكۡمۖ لِلذَّ

َ
ُ فِٓي أ نثََييِۡنۚيُوِصيُكُم ٱللَّ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱلۡأ ۡوَلِٰدُكۡمۖ لِلذَّ

َ
ُ فِٓي أ ﴿يُوِصيُكُم ٱللَّ

ا تََرَك إِن َكاَن لَُهۥ  ُدُس ِممَّ ّلِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
بََوۡيهِ لِكُ

َ
ا تََرَك إِن َكاَن لَُهۥ َولِأ ُدُس ِممَّ ّلِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

بََوۡيهِ لِكُ
َ
وقال تعالى: ﴿َولِأ

َۚولَٞدۚ﴾)	(. َولَٞد
ۡزَوُٰجُكۡم﴾)	(.

َ
ۡزَوُٰجُكۡمَولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ
َ
وقال تعالى: ﴿َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

بََوۡيهِ﴾ وقوله: ﴿َولَُكۡم َولَُكۡم 
َ
بََوۡيهَِولِأ
َ
َكرِ﴾ وقوله: ﴿َولِأ َكرِلِلذَّ فالالم يف قوله: ﴿لِلذَّ

نِۡصُفنِۡصُف﴾ تفيد التمليك، فاهلل سبحانه قد ملك عباده اإلرث بحكمه 
العادل وقضائه النافذ فصار كل من مات عنه مورثه ورثه شاء أم أبى 

ما لم يكن محجوباً بوصف من األوصاف التي متنع اإلرث)	(.
جاء يف األشباه والنظائر: )ال يدخل يف ملك اإلنسان شيء بغير 

اختياره إال يف اإلرث اتفاقاً..()	(.
وكالم فقهاء املذاهب موافق لهذا االتفاق الذي ذكره صاحب 
الــوارث املورث  األشباه والنظائر فقد جاء يف املبسوط: )وخالفة 

تكون جبراً من غير اختيار املورث()	(.
)	( ينظــر: األشــباه والنظائــر للســيوطي )			(، واألشــباه والنظائــر البــن جنيــم )9		(، 

واملجمــوع املذهــب للعالئــي )	/9		(.
)	( سورة النساء: 		.
)	( سورة النساء: 		.
)	( سورة النساء: 		.

)	( ينظر: الشرح املمتع البن عثيمني )0	/			(.
)	( األشباه والنظائر للسيوطي )			(، وهو بنصه يف األشباه والنظائر البن جنيم )99	(.

)	( املبسوط للسرخسي )	/	8	(.
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القولي  التمليك احلكمي أقوى من  الذخيرة: )وألن سبب  ويف 
بدليل اإلرث فإنه ينتقل امللك قهراً بخالف البيع()	(.

ويف املجموع شرح املهذب: )ويخالف اإلرث فإنه ملك قهري()	(.
ويف أسنى املطالب: )واإلرث ملك قهري يحصل بال اختيار()	(.

ويف اإلنصاف: )الصحيح من املذهب أن اللقطة تدخل يف ملكه 
قهراً كامليراث()	(.

)	( الذخيرة للقرايف )8/	0	(.
)	( املجموع شرح املهذب للنووي )9/			(.

)	( أســنى املطالــب شــرح روض الطالــب لزكريــا األنصــاري )	/		(، وينظــر: روضــة 
.)			/	( احملتــاج  وحتفــة   ،)	9	/	( الوهــاب  وفتــح   ،)		0/	( الطالبــني 

)	( اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــالف للمــرداوي )	/			(، وينظــر: شــرح منتهــى 
اإلرادات للبهوتــي )	/			(، ومطالــب أولــي النهــى )	/			(.
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المبحث األول

التوصيف الفقهي للتنازل عن امليراث وحكمه
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التوصيف الفقهي للتنازل عن امليراث
تنازل الــوارث عن نصيبه من التركة لغيره من الــورثــة يجري 

على صورتني:
الصورة األولى: أن يكون التنازل على سبيل التمليك لبقية الورثة 
أو لبعضهم فهذه تعد هبة يجري عليها أحكام الهبة املعروفة عند 
الفقهاء؛ وذلك أن النصيب املتنازل عنه قد دخل يف ملك الوارث 
مبجرد موت مورثه فأصبح من جملة أمواله)	( التي ميلك التصرف 
بقصد  نصيبه  تنازل عن  فــإذا  الهبة،  التصرفات  ومن جملة  فيها 
متليكه لبقية الورثة فقد وهبه لهم، وهو يف الواقع قد ملك امليراث 

ثم وهبه لغيره بصيغة التنازل.
الـــصـــورة الــثــانــيــة: أن يكون التنازل على سبيل اإلعـــراض عن 
امليراث وتركه وإسقاط حقه فيه مثل أن يقول: تركت نصيبي من 

امليراث)	(، أو يقول: ال حاجة لي بامليراث)	(.
فهذه من قبيل إسقاط احلق واإلبراء منه وليس هبة؛ ألن الهبة 

متليك عني وهذه الصورة ال متليك فيها)	(.
)	( تقــدم يف املطلــب الســابق بيــان اتفــاق أهــل العلــم علــى أن امليــراث ميلكــه الــوارث قهــراً 

مبــوت املورث.
)	( ينظر: أسنى املطالب )	/			(، وغمز عيون البصائر للحموي )	/			-			(.

)	( ينظر: الفروع البن مفلح )	/		(، وكشاف القناع )	/			(.
)	( ينظــر: بدائــع الصنائــع )	/8		، 			(، والفــروع )	/	9	(، واإلنصــاف )	/			(، 
واملوســوعة الفقهيــة )	/9		(، وقــد اختلــف الفقهــاء يف اإلبــراء هــل هــو إســقاط أو متليــك؟ 

واجلمهــور علــى أنــه إســقاط حــق. ينظــر: املوســوعة الفقهيــة )	/8		(.
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املطلب الثاني: حكم التنازل عن امليراث
تقدم يف املطلب السابق أن التنازل عن امليراث ال يخلو من حالني: 

احلال األولى: أن يكون هبة.
احلال الثانية: أن يكون إسقاطاً حلقه، وبيان احلكم يف هاتني 

احلالني على النحو اآلتي:
احلال األولى: أن يكون التنازل على وجه الهبة)	( سواء أكان بصريح 
اللفظ كأن يقول: )تنازلت عن نصيبي من امليراث لبقية الورثة هبة مني 
لهم( أو يكون كناية كأن يقول: )تنازلت عن نصيبي من امليراث للورثة( 
ويكون يف نيته الهبة أو يفسرها مبعنى الهبة، وهذه احلال لها صورتان: 

الصورة األولى: أن تكون الهبة على وجه البر بأقاربه واإلحسان 
إليهم والصلة لهم وهذه الصورة مستحبة عند عامة أهل العلم)	(، 
وهي من اإلحسان الذي يرجى لفاعله األجر والثواب من اهلل عز 
وجل؛ فقد جاء احلث على اإلحسان إلى األقارب يف نصوص شرعية 
نَفۡقُتم ّمِۡن َخۡيٖر 

َ
نَفۡقُتم ّمِۡن َخۡيٖر يَۡسـَٔلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُۡل َمآ أ
َ
كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يَۡسـَٔلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُۡل َمآ أ

بِيِلۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن  ۡقَربِيَن َوٱلَۡيَتَٰمـٰى َوٱلَۡمَسِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسَّ
َ
بِيِلۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن فَلِۡلَوٰلَِديِۡن َوٱلۡأ ۡقَربِيَن َوٱلَۡيَتَٰمـٰى َوٱلَۡمَسِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسَّ
َ
فَلِۡلَوٰلَِديِۡن َوٱلۡأ

َ بِهِۦ َعلِيٞم ﴾)	(. َ بِهِۦ َعلِيٞم َخۡيٖر فَإِنَّ ٱللَّ َخۡيٖر فَإِنَّ ٱللَّ
)	( وذلــك كأن يكــون أحــد الورثــة غنيــاً موســراً فيتنــازل عن نصيبه لبقيــة الورثة أو لبعضهم 

مراعــاة منــه حلاجتهــم ورغبــة يف برهــم واســتغناء منه عــن هذا النصيب.
)	( ينظــر: املبســوط )		/		-8	(، وبدائــع الصنائــع )	/			(، وتبيــني احلقائــق )	/	9(، 
واملقدمــات املمهــدات )	/0		(، البيــان والتحصيــل )		/			(، وشــرح اخلرشــي على خليل 
)	/	0	-	0	، 	0	(، والفواكــه الدوانــي )	/			-			( وأســنى املطالــب )	/			-8		(، 
ــي  ــى اخلطيــب )	/9		(، واملغن وحاشــية قليوبــي )	/			-			(، وحاشــية البجيرمــي عل
)9/8		-			(، ومطالــب أولــي النهــى )	/8		-9		(، وكشــاف القنــاع )0	/9		(، وفتاوى 

اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء )		/	8	-	8	(.
)	( سورة البقرة: 			.
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اۖ َوبِٱلَۡوٰلَِديِۡن إِۡحَسٰٗنا  َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـٔٗ اۖ َوبِٱلَۡوٰلَِديِۡن إِۡحَسٰٗنا َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـٔٗ وقال تعالى: ﴿َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
على  )الصدقة   :H وقــال  َوٱلَۡيَتَٰمـٰى﴾)	(.  ٱلُۡقۡربَٰي  َوٱلَۡيَتَٰمـٰىَوبِِذي  ٱلُۡقۡربَٰي  َوبِِذي 

املسكني صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة()	(.
مشروعية  على  واضحة  ــة  دالل تــدل  وغيرها  النصوص  فهذه 
صلة األقارب باملال، واإلحسان إليهم مبا يعينهم على أمور حياتهم، 
ويدخل السرور على نفوسهم، وقد متثل السلف ذلك وعملوا به ومما 
 – L – ورد عنهم يف مسألتنا أن أسماء بنت أبي بكر الصديق
قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: )ورثت عن أختي عائشة 

مااًل بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما()	(.
ولم يرد يف الشريعة ما مينع ذلك)	( بل عمومات الشريعة حتث 
على مثل هذه الهبة ملا فيها من اخلير واإلحسان مع عدم وجود 

)	( سورة النساء: 		.
ــزكاة عــن  ــواب ال )	( رواه أحمــد يف مســنده )		/			-			( رقــم 					، والترمــذي. أب
رســول اهلل H، بــاب مــا جــاء يف الصدقــة علــى ذي القرابــة )	/9	-0	(، رقــم 
8		، وابــن خزميــة، كتــاب الصيــام بــاب الدليــل علــى أن األمــر بالفطــر علــى التمــر إذا كان 
موجــوداً أمــر اختيــار.. )	/8		(، رقــم 		0	، وصححــه ابــن خزميــة وابــن امللقــن وحســنه 
الترمــذي واأللبانــي. ينظــر: املراجــع الســابقة والبــدر املنيــر البــن امللقــن )	/			(، وإرواء 

الغليــل لأللبانــي )	/8		(.
عليهــا.  والتحريــض  وفضلهــا  الهبــة  كتــاب  بــه.  مجزومــاً  معلقــاً  البخــاري  رواه   )	(
أبــي  بــن  محمــد  بــن  والقاســم  رقــم  بــدون   ،)			/	( للجماعــة  الواحــد  هبــة  بــاب 
بكــر هــو ابــن أخــي أســماء، وابــن أبــي عتيــق هــو أبــو بكــر عبــد اهلل بــن أبــي عتيــق 
 .– أجمعــني  عنهــم  اهلل  رضــي   – الصديــق  بكــر  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد 
.)			/		( للعينــي  القــاري  وعمــدة   ،)			/	( حجــر  البــن  البــاري  فتــح   ينظــر: 

قــال العلمــاء: ماتــت عائشــة وورثتهــا أختاهــا أســماء وأم كلثــوم وأوالد أخيهــا عبــد الرحمــن، 
ــر خاطــر  ــكأن أســماء أرادت جب ــن شــقيقها ف ــم يك ــه ل ــا محمــد ألن ــا أوالد أخيه ــم يرثه ول
القاســم بذلــك وأشــركت معــه عبــد اهلل ألنــه لــم يكــن وارثــاً لوجــود أبيــه. ينظــر: فتــح البــاري 

ــاري )		/			(. )	/			(، وعمــدة الق
)	( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )		/	8	-	8	(.
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ضرر فيها مما يؤكد مشروعيتها.
الصورة الثانية: أن تكون الهبة على وجه اإلكراه سواء أكان هذا 
اإلكراه حقيقياً أو معنوياً فاحلقيقي كأن يُهَدد الوارث مبا يضره إن 
للنساء وذلك بأن  لم يتنازل عن نصيبه لغيره وهذا يحصل كثيراً 
تهدد بالضرب أو الطالق أو حرمانها من النكاح أو من زيارة والديها 

ونحو ذلك)	(.
وأما املعنوي فهو أن يُضطر الوارث للهبة حياء وإحراجاً أو خوفاً 

مما قد يقال فيه)	(.
فهذه الهبة غير صحيحة وال جتوز آلخذها بل هي محرمة ويجوز 
ملن وقع عليه ذلك اإلكراه أن يعود عن هبته وال ميضي فيها، وهذا 
مذهب عامة أهل العلم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 

والظاهرية)	( ومما يدل لذلك األدلة اآلتية:
ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ لَا  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ

َ
أ ُكلُٓواْ َيٰٓ

ۡ
تَأ لَا  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعالى:  قوله  األول:  الــدلــيــل 

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ﴾)	(.
َ
َّٓا أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱلَۡبِٰطِل إِل

َ
ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚأ

َ
َّٓا أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱلَۡبِٰطِل إِل

َ
أ

وجه االستدالل: أن إجبار اإلنسان على التنازل عن نصيبه من 
التركة أكل للمال بالباطل ألنه ليس برضاه.

)	( ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن )	/	0	(، والبيــان والتحصيــل )		/9		-0		(، وفتــح 
ــن حجــر الهيثمــي )	/			-			(،  ــة الب ــاوى الفقهي ــك لعليــش )	/			(، والفت ــي املال العل

ــى )	/8		(.  ــي النه ــب أول ومطال
)	( ينظــر: إحيــاء علــوم الديــن )	/99	-00	(، وفتــح العلــي املالــك )	/			(، وحاشــية ابــن 
قاســم العبــادي علــى حتفــة احملتــاج )	/			(، وحاشــية اجلمل على شــرح املنهــج )	/	9	(.

)	( ينظــر: املراجــع الســابقة، واملبســوط )		/		(، وبدائــع الصنائــع )	/	8	(، والبيــان 
والتحصيــل )		/9		-0		(، وتبصــرة احلــكام )	/			(، وإعــالم املوقعــني )	/			(، 

ومطالــب أولــي النهــى )	/8		(، واحمللــى )8/	9	-	9	(.
)	( سورة النساء: 9	.
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الدليل الثاني: قوله H: )ال يحل مال امرئ مسلم إال 
بطيب نفس منه()	(.

وجــه االســتــدالل: أن أخذ املال إكراهاً أو إحراجاً وحياًء ليس 
بطيب نفس من صاحبه فال يحل.

الدليل الثالث: قوله H: )إنا األعمال بالنيات وإنا 
لكل امرئ ما نوى..()	(.

وجه االستدالل: أن هذه الهبة من أعمال البر وهي مفتقرة إلى 
نية واملكره ال نية له)	(.

ــازري وسئل بعض  جــاء يف فتح العلي املــالــك: )ويف نـــوازل املـ
فقهاء بالدنا عما جرت به عادة قوم من عدم توريث البنات.. ومن 
طلبت منهن ميراثها وأبرزت وجهها وعزمت على أخذ حقها اجتمع 
مشايخهم وذو الوجاهة منهم.. فيكلمونها بذلك فإن لم يجدوا منها 
إال الصلح قالوا لها اصطلحي مع أخيك بكذا من اليسير فما ترى 
يف هذا؟ فأجاب: هذا وأمثاله مما ثبت خالفه يف الشريعة فإن كان 
األمر كما ذكر فهبة البنات واألخوات.. باطلة مردودة ولهن الرجوع 
يف حياتهن ولورثتهن القيام بعد مماتهن يف ذلك، ألن من مات عن 

ــه يف  ــاب مــن غصــب لوحــاً فأدخل ــاب الغصــب. ب )	( رواه البيهقــي يف الســن الكبــرى، كت
ــة وجــاء مــن عــدة  ــه جــداراً )	/00	(، وقــد رواه جماعــة مــن الصحاب ــى علي ســفينة أو بن
طــرق يعضــد بهــا بعضــاً وقــد حســنه البيهقــي وصححــه الشــيخ األلبانــي وأطــال يف بيــان 
طرقــه وشــواهده يف كتابــه إرواء الغليــل )	/9		-	8	(. وينظــر: البــدر املنيــر البــن امللقــن 

.)	9	/	(
 H رواه البخــاري. كتــاب بــدء الوحــي. بــاب كيــف بــدأ الوحــي إلــى رســول اهلل )	(
)	/	(، رقــم 	، ومســلم. كتــاب اجلهــاد، بــاب قولــه H : ))إنــا األعمــال بالنيــة(( 

)	/		( رقــم 	90	.
)	( ينظر: احمللى )8/	9	-	9	(.
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حق فلوارثه، ولو امتنعن من الهبة ألوجب ذلك استهانتهن والغضب 
عليهن وقطع متنهن، فإذا شهدت العادة بذلك فال حيازة عليهن يف 
ذلك؛ ألنهن مقهورات مغلوبات ويقبل قولهن فيه مبا يدعني، وال فرق 
بني املتجاالت ذوات األوالد وغيرهن هكذا.. وبذلك كتب عمر بن 
اخلطاب – I إلى أبي موسى األشعري لوجود احلياء واحلشمة 
ويقال سيف احلياء أقطع من سيف اجلوى ذكره اإلمام أبو حامد 
الغزالي.. قلت: ومن اإلكراه الذي تعذر به املرأة ويكون لها الرجوع 
فيما وهبت إذا منعت من التزويج قال صاحب املغارسة نقاًل عن 
املهذب الغالب يف أوقاتنا أن املرأة تعطي لوليها.. أو تترك ما لها يف 
ذمته من احلقوق عند منعها من النكاح فتترك حقها لكي يأذن لها 
يف التزويج وتشهد له بالرضا والتسليم فذلك كله ال يصح منه شيء 
ولها مطالبته مبا وهبت أو تركت أو مطالبة وارثــه إن مات إال إن 

طيبت له ذلك وسوغته عن طيب نفس منها من غير قادح)1(.
احلال الثانية: أن يكون التنازل عن امليراث على سبيل اإلعراض 
امليراث وتركه وإسقاط حقه فيه مثل أن يقول: ال حاجة لي  عن 
بامليراث أو تركت نصيبي من امليراث. فالتنازل بهذا املعنى باطل 
شرعاً)	(؛ ألنه ال متليك فيه للغير فال مينع ذلك دخول امليراث يف 
ملك الــوارث؛ ألن اإلرث يدخل يف ملك الــوارث قهراً دون اختياره 
فإسقاطه حلقه أو إعراضه عن امليراث غير معتبر شرعاً، ويبقى 

)	( فتــح العلــي املالــك )	/			(، وينظــر: البيــان والتحصيــل )		/9		-0		( والفتــاوى 
الفقهيــة البــن حجــر )	/			-			(، ودرر احلــكام شــرح مجلــة األحــكام علــي حيــدر 

.)			/	(
)	( ينظر: فتاوى دار اإلفتاء املصرية )	/			(.
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وهذا  يشاء  كما  فيه  التصرف  ميكنه  ملكه  يف  التركة  من  نصيبه 
مذهب عامة العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.

جاء يف األشباه والنظائر: )لو قال الوارث: تركت حقي لم يبطل 
حقه؛ إذ امللك ال يبطل بالترك()	(.

)اإلرث جبري يدخل يف ملك  ويف شرح اخلرشي على خليل: 
اإلنسان قهراً عليه()	(.

ويف املنثور يف الــقــواعــد: )اإلعـــراض عــن امللك أو حــق امللك 
ضابطه: أنه ]إن[ كان ملكاً الزمــاً لم يبطل بذلك كما لو مات عن 
ابنني فقال أحدهما: تركت نصيبي من امليراث لم يبطل حقه؛ ألنه 
الزم ال يترك بالترك، بل إن كان عيناً فال بد فيه من متليك وقبول 

وإن كان ديناً فال بد من إبراء()	(.
ويف كشاف القناع: )وإذا قال بعض الورثة: ال حاجة لي بامليراث 

اقتسمه بقية الورثة ويوقف له سهمه نصاً؛ ألن اإلرث قهري()	(.
ويف الشرح املمتع: )فيدخل )اإلرث( يف ملك الوارث قهراً عليه 
حتى لو أراد الوارث أن يتخلى وقال: أنا ال أريد نصيبي من التركة، 

فإنه ال ميكنه ذلك؛ ألن اهلل ملكه إياه..()	(.

)	( األشــباه والنظائــر البــن جنيــم مــع شــرحه غمــز عيــون البصائــر للحمــوي )	/			-			( 
وينظــر: البحــر الرائــق البــن جنيــم )	/			(.

)	( شــرح اخلرشــي علــى مختصــر خليــل )	/	9(، والشــرح الكبيــر للدرديــر مــع حاشــية 
.)			/	( الدســوقي 

)	( املنثــور يف القواعــد الفقهيــة للزركشــي )	/	8	-	8	( وينظــر: روضــة الطالبــني للنــووي 
ــب )	/			(. )	/	9	(، وأســنى املطال

)	( كشــاف القنــاع للبهوتــي )0	/			(، وينظــر: الفــروع البــن مفلــح )8/		(، وشــرح منتهــى 
اإلرادات للبهوتــي )	/			(.

)	( الشرح املمتع البن عثيمني )0	/			-			(.
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وبناء على ما سبق فإن التنازل عن امليراث إن كان على وجه الهبة 
فهو من األمور املشروعة إذا توفرت فيه شروط الهبة والتي منها أن 
تكون الهبة من شخص جائز التصرف وأن يكون مختاراً، وأما إن كان 
التنازل عن وجه اإلعــراض عن حقه من امليراث وإسقاطه فهو غير 

معتبر ويبقى نصيبه يف ملكه)	(.

)	( ينظــر: بدائــع الصنائــع )	/8		-9		(، وحاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربانــي 
احملتــاج  ومغنــي   )			-		0/	( الصغيــر  الشــرح  علــى  الصــاوي  وحاشــية   ،)			/	(

)	/0		(، وكشــاف القنــاع )0	/			(، ومطالــب أولــي النهــى )	/99	-00	(.
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المبحث الثاني

أحوال التنازل عن امليراث
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التنازل عن امليراث قبل قسمة التركة
يتنازل الوارث عن نصيبه – أحياناً – بعد موت مورثه مباشرة قبل 
أن يعلم مقدار التركة وما سيأخذه منها)	( إضافة إلى كون التركة 
فقهيتني  مسألتني  على  مبنية  املسألة  وهــذه  الــورثــة،  بني  مشاعة 

مشهورتني هما: 
هبة املجهول الذي مآله إلى العلم)	(.  -	

هبة املشاع.  -	
حكم  ليتبني   – اإليجاز  وجــه  على   – املسألتني  هاتني  وسأبني 

مسألتنا فأقول وباهلل التوفيق:
اختلف العلماء يف حكم هبة املجهول الذي يؤول إلى العلم على قولني:
القول األول: عدم صحة هبة املجهول الذي يؤول إلى العلم وهو 
مذهب احلنفية)	(، والشافعية)	(، واحلنابلة يف املشهور من املذهب)	(.

)	( اجلهالــة هنــا متفاوتــة فقــد يكــون الــوارث املتنــازل ال يعلــم شــيئاً عــن تركــة مورثــه، وقــد 
يعلــم علــى جهــة التقريــب ال الدقــة، وقــد يكــون عاملــاً بقدرهــا جاهــاًل بنصيبــه منهــا.

)	( التركــة قــد تكــون مجهولــة أول األمــر لكنهــا تتضــح وتتبــني بعــد معرفــة تفاصيلهــا وتقييم 
أصولها.

)	( ينظــر: املبســوط )		/		(، والبحــر الرائــق )	/	9	-	9	(، وحاشــية ابــن عابديــن 
.)	9	  ،80-	9/	(

)	( ينظــر: األشــباه والنظائــر للســيوطي )0		(، وأســنى املطالــب )	/	8	(، ومغنــي احملتــاج 
)	/			-			(، ونهايــة احملتــاج )	/			-			(.

)	( ينظــر: املغنــي )9/8		-0		(، واملقنــع والشــرح الكبيــر واإلنصــاف )		/		-		(، 
املربــع )	/			(. والــروض 
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الــقــول الــثــانــي: صحة هبة املجهول الــذي يــؤول إلى العلم وهو 
مذهب املالكية)	(، وقول عند احلنابلة)	(، واختاره شيخ اإلسالم ابن 

تيمية)	(، وابن القيم)	(، وابن عثيمني)	(.
األدلة واملناقشات:

استدل أصحاب القول األول القائلون بعدم صحة هبة املجهول 
مبا يأتي:

الدليل األول: قياس هبة املجهول على بيع املجهول بجامع أنها 
متليك يف احلياة فال تصح مع اجلهالة)	(.

ــفــارق؛ وذلـــك أن البيع مــن عقود  ونـــوقـــش: بــأنــه قــيــاس مــع ال
املال  تنمية  فيها  واملقصود  املشاحة  على  مبنية  وهي  املعاوضات 
عقود  من  فهي  الهبة  بخالف  باجلهالة  يختل  ذلــك  وكــل  وضبطه 
املسامحة وال غنب فيها وال غــرر ألن  التبرعات وهــي مبنية على 

املوهوب له بني غامن وسالم)	(.
الدليل الثاني: أن اجلهالة يف املوهوب تفضي إلى املنازعة بني 

الواهب واملوهوب والشريعة منعت ما يفضي إلى ذلك)8(.

)	( ينظر: البيان والتحصيل )		/			(، والذخيرة )	/	8	(، ومنح اجلليل )8/			(.
)	( ينظر: اإلنصاف )		/		(.

)	( ينظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )		/0		-			(.
)	( ينظر: إعالم املوقعني )	/8(.

)	( ينظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع )		/8	(.
)	( ينظــر: العنايــة شــرح الهدايــة للبابرتــي )	/9		(، وأســنى املطالــب )	/	8	(، واملغنــي 

.)		0/8(
املمتــع  والشــرح   ،)			( تيميــة  البــن  الكليــة  القواعــد   ،)		8/	( الذخيــرة  ينظــر:   )	(

.)	8/		(
)8( ينظر: املبسوط )		/		(.



د.عادل بن عبداهلل المطرودي

50

ويناقش: مبا نوقش به الدليل السابق، وبأن اجلهالة يف الهبات ال 
تفضي إلى املنازعة ألن الواهب يبتغي األجر والثواب بهبته، واملوهوب 
ال خسارة عليه فهو غامن أو سالم فمن أين تأتي املنازعة؟! واحتمال 

املنازعة – إن سلم بوجوده – ضعيف ال تلتفت الشريعة ملثله.
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة هبة املجهول مبا يأتي:

 – L – الدليل األول: ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص
أن وفد هــوازن أتــوا رســول اهلل H وهو باجلعرانة، وقد 
أسلموا، فقالوا: يا رسول اهلل إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من 
البالء ما لم يخَف عليك، فامن علينا، منَّ اهلل عليك، فقال رسول 
اهلل H: )أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم، أم أموالكم؟( قالوا: 
يا رسول اهلل، خيرتنا بني أحسابنا وبني أموالنا، بل ترد علينا نساءنا 
وأبناءنا فهو أحب إلينا، فقال لهم: )أما ما كان لي ولبني عبد املطلب 
برسول  نستشفع  إنا  فقولوا  فقوموا  الظهر  فإذا صليت  لكم،  فهو 
اهلل إلى املسلمني وباملسلمني إلى رسول اهلل H يف أبنائنا 
ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم( فلما صلى رسول اهلل 
بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال   H
رسول اهلل H: )أما ما كان لي ولبني عبد املطلب فهو لكم( 
فقال املهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول اهلل H وقالت 

األنصار: وما كان لنا فهو لرسول اهلل H.. احلديث)	(.

)	( رواه أحمد يف املســند )		/			-			( رقم 		0	 وأبو داود يف ســننه مختصراً. كتاب 
اجلهــاد. بــاب فــداء األســير باملــال )	/		( رقــم 	9		 والبيهقــي يف الســن الكبــرى، كتــاب 
قســم الفــيء والغنيمــة. بــاب التســوية يف الغنيمــة والقــوم يهبونــه الغنيمــة )	/			(، قــال 
الهيثمــي: ))رواه أحمــد ورجــال أحــد إســناديه ثقــات(( مجمــع الزوائــد )	/88	(، وحســنه 

األلبانــي يف السلســلة الصحيحــة )	/			(.
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وجه االستدالل: أن النبي H وهب لوفد هوازن نصيبه 
ونصيب بني عبد املطلب مع أنه ال يعلم مبلغه من اجلــزء والقدر 

جميعاً)	( فدل ذلك على صحة هبة املجهول.
باملعدوم  الوصية  على  املجهول  هبة  قياس  الــثــانــي:  الــدلــيــل 
الهبة بجامع  واملجهول فإذا صحت يف الوصية فكذلك الشأن يف 

أنهما من عقود التبرعات)	(.
الدليل الثالث: أن النهي ورد عن بيع الغرر، والهبة ليست بيعاً 
وال معاوضة وال يقصد بها املقامرة أو الغنب بل هي إحسان وبر 

فاألصل إباحتها)	(.
الترجيح: 

الراجح واهلل أعلم أن هبة املجهول صحيحة؛ وذلك لألسباب 
اآلتية:

أدلة  املناقشة وضعف  القول وسالمتها من  أدلــة هذا  قوة   -	
القول اآلخر بورود املناقشات املؤثرة عليه.

أن قاعدة الشريعة التسامح يف اجلهالة يف عقود التبرعات؛   -	
ألن مقصودها اإلحسان وليس التربح وعدم إفضاء اجلهالة فيها 

إلى محذور شرعي.
وأمــا املسألة الثانية التي تبنى عليها مسألتنا فهي هبة املشاع 

وقد اختلف العلماء فيها على قولني:

)	( ينظر: احمللى )08/8	-09	(، واملقدمات املمهدات )	/			-			(.
)	( ينظر: املقدمات املمهدات )	/			(، والروض املربع )	/	9	-98	(.

)	( ينظر: املقدمات املمهدات )	/			(.
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املالكية)	(،  أن هبة املشاع صحيحة وهو مذهب  الــقــول األول: 
والشافعية)	(، واحلنابلة)	(، والظاهرية)	(، وهو قول لبعض احلنفية 

إن كانت الهبة لشريكه يف املشاع)	(.
القول الثاني: أن هبة املشاع غير صحيحة إذا كان ميكن قسمته 

وصحيحة إن كان ال ميكن قسمته وهو مذهب احلنفية)	(.
ومرادهم بذلك: الشيوع وقت القبض ال وقت العقد فلو وهبه 

شيئاً مشاعاً ثم سلمه له مقسوماً صح ذلك)	(.
األدلة واملناقشات:

استدل أصحاب القول األول القائلون بصحة هبة املشاع بأدلة 
كثيرة من أبرزها ما يأتي:

وُهنَّ َوقَۡد  ن َتَمسُّ
َ
وُهنَّ َوقَۡد َوِإن َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ ن َتَمسُّ
َ
 الدليل األول: قوله تعالى: ﴿َوِإن َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ
ن َيۡعُفوَن﴾)8(.

َ
َّٓا أ ن َيۡعُفوَنفَرَۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فَرَۡضُتۡم إِل
َ
َّٓا أ فَرَۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فَرَۡضُتۡم إِل

)	( ينظــر: بدايــة املجتهــد )	/			(، والذخيــرة )	/			(، والتــاج واإلكليــل )8/		(، وشــرح 
مختصــر خليل للخرشــي )	/9		(.

)	( ينظــر: احلــاوي الكبيــر )99/9	-00	(، والبيــان للعمرانــي )9/8		-0		(، وأســنى 
.)	8	/	( املطالــب 

)	( ينظــر: املغنــي )8/			(، واملقنــع والشــرح الكبيــر واإلنصــاف )		/8	-9	(، وشــرح 
اإلرادات )	/			(. منتهــى 
)	( ينظر: احمللى )8/	0	(.

)	( ينظــر: الــدر املختــار مــع حاشــيته رد احملتــار البــن عابديــن )	/	9	(، وهــو خــالف 
املشــهور يف مذهــب احلنفيــة.

)	( ينظــر: البنايــة شــرح الهدايــة )0	/8		-9		(، واالختيــار لتعليــل املختــار )	/9	-0	( 
ومجمــع األنهــر )	/			(، والــدر املختــار مــع حاشــيته رد احملتــار )	/	9	(.

)	( ينظر: البناية شرح الهداية )0	/9		(، ومجمع الضمانات )	/			(.
)8( سورة البقرة: 			.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

اناول الوارة عن ن يبه مجانت لنيرم من الورعة فقهت وحسابت

53

وجه االستدالل:
أن اهلل عز وجل أوجب للمرأة بالطالق نصف الصداق، فعفوها 
للرجل عن جميعه كعفو الرجل ولم يفصل بني مشاع ومقسوم فدل 

ذلك على صحة هبة املشاع)	(.
ونوقش:

بأن اآلية الكرمية ال حجة فيها؛ ألن املراد من املفروض الدين 
ن َيۡعُفوَن﴾  والعفو إسقاط، وإسقاط 

َ
َّٓا أ ن َيۡعُفوَنإِل
َ
َّٓا أ وليس العني، بدليل قوله: ﴿إِل

األعيان ال يعقل والغالب يف املهر أن يكون ديناً وهبة الدين ممن عليه 
الدين جائز)	(.

وأجيب:
ن َيۡعُفوَن﴾ أي إال أن يتركن 

َ
َّٓا أ ن َيۡعُفوَنإِل
َ
َّٓا أ باملنع إذ معنى قوله تعالى: ﴿إِل

نصف الصداق فيعود جميعه للزوج)	( والصداق قد يكون ديناً وقد 
يكون عيناً كما لو جعل مهرها عقاراً معيناً فإذا طلقها قبل الدخول 

فلها نصفه مشاعاً فإذا عفت عنه فقد وهبته إياه مشاعاً)	(.
الدليل الثاني: ما رواه قيس بن أبي حازم أن رجاًل أتى رسول 
اهلل H بُكبة شعر من املغنم فقال: يا رسول اهلل إنا نعمل 

عر فهبها لي فقال H: )نصيبي منها لك()	(. الشَّ
)	( ينظر: أحكام القرآن البن العربي )	/	9	(.

)	( ينظر: بدائع الصنائع )	/0		-			(.
)	( ينظر: معالم التنزيل للبغوي )	/	8	(، وتفسير القرآن العظيم البن كثير )	/			(.

)	( ينظر: أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي د. صالح السلطان )	/9		-0		(.
ــول )	/			(  ــاب مــا جــاء يف الغل ــاد. ب ــاب اجله ــن منصــور يف ســننه. كت )	( رواه ســعيد ب
رقــم 				 وابــن أبــي شــيبة يف مصنفــه، كتــاب الســير، مــا قالــوا يف عــدل الوالــي وقســمه 
قليــاًل كان أو كثيــراً )	/8		(، رقــم 	90		 وإســناده ال بــأس بــه وقيــس بــن أبــي حــازم 
ــم يلقــه وقيــل إنــه صحابــي وقــد  ــار التابعــني وهــو ثقــة أدرك النبــي H ول مــن كب
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وجه االستدالل:
ظاهٌر فالنبي H وهب نصيبه من الغنيمة لهذا الرجل 

مع أن نصيبه منها مشاع بينه وبني غيره من الغانني.
ونوقش:

بأن النبي H إنا قال ذلك على وجه املبالغة يف النهي 
عن الغلول، أي: ال أملك إال نصيبي فكيف أُطيِّب لك هذه الكبة من 
الغنيمة؛ أال ترى أنه ليس لواحد من الغانني أن يهب نصيبه قبل 
القسمة؛ ألنه ال يدري أين يقع نصيبه، أو كان ذلك مما ال يحتمل 
القسمة، فالكبة من الشعر إذا ُقسمت على جند عظيم ال يصيب كل 

واحد منهم ما ينتفع به)	(.
وأجيب:

النبي  تنهض يف مقابل تصريح  بــأن هــذه مجرد احتماالت ال 
H بهبته لنصيبه، ولو كانت هبة املشاع ال تصح ملا وهب 
النبي H نصيبه وألخبره بأنه ال يجوز له ذلك لكونه غير 

متميز فلما لم ينقل شيء من ذلك دل على صحة هبة املشاع)	(.
الدليل الثالث: ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص – L – يف 
قصة وفد هوازن حينما جاؤوا لطلب فكاك نسائهم وأوالدهم وأموالهم 
روى عــن العشــرة املبشــرين باجلنــة مــا عــدا عبــد الرحمــن بــن عــوف وروى عــن كثيــر مــن 
الصحابــة ومراســيل كبــار التابعــني إذا اعتضــدت مبــا يؤيدهــا فإنــه يحتــج بهــا عنــد جمــع من 
األئمــة كالشــافعي وأحمــد وغيرهمــا. ينظــر: اجلــرح والتعديــل البــن أبــي حــامت )	/	0	(، 
وميــزان االعتــدال للذهبــي )	/	9	-	9	(، وتهذيــب التهذيــب البــن حجــر )8/	8	-89	(. 
والكبــة هــي الشــيء املجتمــع مــن تــراب وغيــره وبــه ســميت كبــة الغــزل. ينظــر: جمهــرة اللغــة             

البــن دريــد )	/		(، وتــاج العــروس للزبيــدي )	/	9(.
)	( ينظر: املبسوط )		/		(، وبدائع الصنائع )	/			(.

)	( ينظر: أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي )	/			-			(.
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فقال H: )أما ما كان لي ولبني عبد املطلب فهو لكم()	(.
وجه االستدالل منه: 

أن النبي H وهبهم نصيبه ونصيب بني عبد املطلب 
مع كونه مشاعاً يف الغنيمة فدل على صحة هبة املشاع.

ونوقش من وجهني:
أن احلديث ليس فيه هبة وإنا هو رد لسبيهم عليهم ورد   -	

الشيء لصاحبه ال يسمى هبة)	(.
وأجيب: بأن هذا غير مسلم؛ ألن النبي H وأصحابه قد 
ملكوا الغنيمة بدليل قوله: )ما كان لي ولبني عبد املطلب( ولو لم ميلكها 

ملا قال ذلك، وإذا ملك الشيء كان رده هبة ملن رُد إليه)	(.
وفد  مجيء  قبل  الغنيمة  قسم  قــد   H النبي  أن   -	
هــوازن، وإذا كان كذلك فما رده النبي Hوأصحابه فهو 
مفرز مقسوم غير مشاع فكل واحد من الغانني قد رد ما غنمه إلى 

صاحبه)	(.
الــدلــيــل الــرابــع: قياس الهبة على البيع؛ فما جاز بيعه جازت 
هبته، واملشاع الذي ينقسم يجوز بيعه فتجوز هبته، دليل ذلك ما ال 

ينقسم فكل عقد صح فيما ال ينقسم صح فيما ينقسم)	(.

)	( سبق سياقه بطوله وتخريجه .
)	( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )		/			(.

)	( ينظر: أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي )	/			(.
)	( ينظر: فتح الباري )8/		-		(، وأحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي )	/			(.

)	( ينظر: املغني )8/8		(، ورؤوس املسائل اخلالفية للعكبري )	/		0	(.
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ونوقش:
بأن البيع ال يشترط فيه القبض وال يفتقر إليه بخالف الهبة 
فالقبض شرط لتمامها واملشاع ال يقبل القبض إال بضم غيره إليه 
وهو غير موهوب له، وألن يف جتويز هبة املشاع إلزاماً للواهب شيئاً 

لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة)	(.
وأجيب عنه من وجهني:

أنه ال يلزم الواهب مؤنة القسمة إال إذا رضي بذلك)	(؛ ألنه   -	
محسن وما على احملسنني من سبيل.

لم يعهد أن يكون الشيوع مبطاًل يف التبرعات كالقرض والوصية   -	
وذلك مثل أن يدفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضاً عليه 
ويعمل يف النصف اآلخر بشركته، أو بأن يوصي لرجلني بألف درهم فإن 
ذلك صحيح مع أن القبض شرط حلصول امللك يف القرض ولم تشترط 

القسمة، فدل ذلك على أن الشيوع ال يبطل التبرع)	(.
الدليل اخلامس: أن ملك الواهب واملتصدق ليس إال ملكا صحيحا 
والتصرف فيه تصرٌف فيما صح امللك فيه وال مزيد، فتملك املوهوب 
له واملتصدق عليه باجلزء املشاع كما ملكه الواهب واملتصدق وال فرق 
البتة، ويتصرف املوهوب له واملتصدق عليه كما يتصرف فيه الواهب 

واملتصدق واملكتري ووكالؤهم وال فرق)	(.
غير  املشاع  هبة  بــأن  القائلون  الثاني  القول  أصحاب  واستدل 

)	( ينظر: تبيني احلقائق )	/	9-	9(، والعناية شرح الهداية )8/9	-0	(.
)	( ينظر: أحكام املشاع )	/			(.

)	( ينظر: العناية شرح الهداية )8/9	(، وفتح القدير )9/		(.
)	( ينظر: احمللى )0/8		(.
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صحيحة باألدلة اآلتية:
الدليل األول: ما روي عن النبي H أنه قال: )ال جتوز 

الهبة إال مقبوضة()	(.
وجه االستدالل: 

أن احلديث دل على عدم صحة الهبة إال بالقبض واملشاع ال 
ميكن قبضه قبل قسمته)	(.

ونوقش من وجهني:
.H أن احلديث ال أصل له عن النبي  -	

أن القبض يحصل يف املشاع تقديراً؛ ألن القبض يكون يف كل   -	
شيء بحسبه)	(.

الدليل الثاني: ما روته عائشة – J – أن أبا بكر الصديق – 
I – كان نحلها جادَّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته 

الوفاة قال: واهلل يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، 
وال أعز علي فقراً منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو 

كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنا هو اليوم مال وارث، وإنا 
هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب اهلل..()	(.

)	( ذكــره كثيــر مــن احلنفيــة يف كتبهــم ولــم أقــف علــى أصــل لــه يف كتــب الســنة قــال العالمــة 
ــه عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري )		/			(:  بــدر الديــن العينــي احلنفــي يف كتاب
))هــذا حديــث منكــر ال أصــل لــه بــل هــو مــن قــول إبراهيــم النخعــي(( رواه عبــد الــرزاق يف 
مصنفــه كتــاب املواهــب، بــاب الهبــات )9/	0	( رقــم 9				 ونصــه: ))الهبــة ال جتــوز حتــى 

تقبــض والصدقــة جتــوز قبــل أن تقبــض((. 
)	( ينظر: حتفة الفقهاء )	/			(، وبدائع الصنائع )	/			(.

)	( ينظر: العناية شرح الهداية )	/			(.
ــم  ــن النحــل )	/0		( رق ــا ال يجــوز م ــاب م ــة، ب ــاب األقضي ــك يف املوطــأ. كت )	( رواه مال
	0		، وابــن أبــي شــيبة يف مصنفــه، كتــاب البيــوع واألقضيــة. بــاب مــن قــال ال جتــوز 
الصدقــة حتــى تقبــض )0	/			( رقــم 	0	0	. وعبــد الــرزاق يف مصنفــه. كتــاب الوصايــا. 
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وجه االستدالل:
أن أبا بكر – I – اعتبر القبض والقسمة يف الهبة لثبوت 
امللك؛ ألن احليازة يف اللغة جمع الشيء املفرق يف حيز وهذا معنى 
القسمة ألن األنصباء الشائعة قبل القسمة كانت متفرقة والقسمة 

جتمع كل نصيب يف حيز)	(.
ونوقش من عدة وجوه:

ــة  ــة هــب ــحــ ــى صــ ــ ــل ــ ــه داللـــــــــة ع ــ ــي ــ أن هـــــــذا األثـــــــــر ف  -	
ــهــا مــشــاعــاً مـــن الــتــمــر، ووافـــقـــتـــه عــائــشــة ــاع حــيــث وهــب  املـــشـ
– J – على ذلك، وغاية ما فيه أن الهبة ال تلزم إال بالقبض، ولو 

قبضتها مللكتها)	(.
أن اشتراط القبض يف الهبة محل خالف بني السلف واخللف   -	

وقد جاء عن جمع من الصحابة صحة الهبة من دون قبض)	(.
على التسليم باشتراط القبض فإن القبض يف املشاع ممكن؛   -	
ألن قبض كل شيء بحسبه، ولذلك فإنه يسوغ بيع املشاع ويحصل 
قبضه بحلول املشتري محل البائع يف ملكية املشاع فكذلك الشأن يف 

الهبة.
الدليل الثالث: أن الهبة عقد تبرع فلو صحت يف مشاع يحتمل 
القسمة لصار عقد ضمان؛ ألن املوهوب له ميلك مطالبة الواهب 
بــاب النحــل )9/	0	( رقــم 	8			. والبيهقــي يف الســن الكبــرى. كتــاب الهبات. باب شــرط 

القبــض يف الهبــة )	/9		-0		(. وصححــه ابــن امللقن يف البــدر املنير )	/			(.
)	( ينظر: بدائع الصنائع )	/0		(، وتبيني احلقائق )	/	9(.

)	( ينظر: احمللى )8/	0	-08	(، وأحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي )	/			(.
)	( ينظــر: مصنــف ابــن أبــي شــيبة. كتــاب البيــوع واألقضيــة. مــن قــال ال جتــوز الصدقــة 

حتــى تقبــض )0	/			(، واملغنــي )0/8		-			(.
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بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي ذلك إلى تغيير املشروع – 
امللك يف  توقف  ولهذا   – إلــى عقد ضمان  تبرع  فيتحول من عقد 
الهبة على القبض؛ ألنه لو ملكه بنفس العقد لثبتت له والية املطالبة 
تغيير  وفيه  التبرع  عقد  الضمان يف  إيجاب  إلى  فيؤدي  بالتسليم 

للمشروع)	(.
ونوقش من وجهني:

أن واهب املشاع إما أن يرضى بالقسمة أو ميتنع، فإن رضي   -	
كان ملتزماً بها فلم يكن يف ذلك إلزاما له مبا لم يلتزمه، وإن امتنع 
لم يلزمه مؤنة القسمة عند أبي حنيفة؛ ألن مؤنة القسمة عنده على 

الطالب دون املمتنع)	(.
وعلى التسليم بهذا اإللــزام فإن طلب املوهوب له القسمة   -	
وألزم بها الواهب فهو كما إذا ألزم بها البائع إذا باع حصة مما ميلكه 
فكما أن ذلك ال مينع صحة البيع وإن كان فيه إلزام مبا لم يلتزمه 

فكذلك ال مينع صحة الهبة)	(.
الترجيح:

الراجح – واهلل أعلم – أن هبة املشاع صحيحة، وذلك لألسباب 
اآلتية:

قوة أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشة املؤثرة وضعف   -	
أدلة القول اآلخر بورود املناقشات املؤثرة عليه.

)	( ينظر: بدائع الصنائع )	/0		(، وتبيني احلقائق )	/	9-	9(.
)	( ينظر: العناية شرح الهداية )9/9	(، وأحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي )	/8		(.

)	( ينظر: البناية شرح الهداية )0	/			(.
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ألن  الــتــبــرعــات؛  عــقــود  يف  التسامح  الشريعة  قــاعــدة  أن   -	
مقصودها اإلحسان والبر وليس التربح، ولم يعهد يف الشريعة أن 

تكون التبرعات أشد شرطاً من املعاوضات.
أن اللوازم التي منع احلنفية ألجلها هبة املشاع ضعيفة األثر   -	
املترتبة على  الكبيرة  املصالح  مقابل  ومغتفرة يف  وقليلة احلــدوث 
الهبة من البر واإلحسان والصلة ونشر الود واحملبة بني املسلمني 

وغير ذلك مما جاءت الشريعة باحلث عليه.
وبناء على ما مضى يف مسألتي هبة املجهول وهبة املشاع، وبعد 
استقراء جلملة وافرة من كتب املذاهب األربعة بحثاً عن نصوص 
للباحث  فــالــذي ظهر  املــقــدار،  املــيــراث مجهول  هبة  صريحة يف 
عدم وجــود نصوص صريحة حول هذا املوضوع يف كتب احلنفية 
والشافعية واحلنابلة، إال أنه ميكن تخريج قول لهم بناء على رأيهم 
يف هبة املجهول واملشاع؛ خالفاً للمالكية، فقد ذكر بعضهم كالماً 

حول هذه املسألة، ومحصل األقوال يف هذه املسألة:
القول األول: صحة تنازل الوارث عن نصيبه قبل علمه مبقدار 
التركة ومقدار ما سيأخذه منها، وهو املذهب عند املالكية)	(، وقول 

عند الشافعية)	(، واحلنابلة)	(، والظاهرية)	(.

)	( ينظــر: البيــان والتحصيــل )		/			(، والنــوادر والزيــادات )		/			(، ومواهــب اجلليل 
)	/		(، ومنــح اجلليــل )8/			 - 			(، وفتــح العلــي املالــك )	/			(.

)	( ينظر: البيان للعمراني )9/8		 - 0		(، وأسنى املطالب )	/	8	(.
)	( ينظــر: اإلنصــاف مــع الشــرح الكبيــر )		/8	، 9	، 		(، وشــرح منتهــى اإلرادات 

.)			/	(
)	( ينظر: احمللى )8/	0	(.
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القول الثاني: عدم صحة تنازل الوارث عن نصيبه قبل علمه 
مبقدار التركة ونصيبه منها، وهو مذهب احلنفية)	(، وقول لبعض 

املالكية)	(، والشافعية)	(، واحلنابلة)	(.
األدلة واملناقشات:

يستدل ألصحاب القول األول مبا يأتي:
الدليل األول: أن الوارث قد ملك امليراث مبجرد موت املورِّث 

فتصرفه فيه بالتنازل تصرٌف يف ملكه فال مانع من صحته)	(.
يوجد نص مينع  وال  التنازل  األصــل صحة  أن  الثاني:  الدليل 
ذلــك، وال قياس صحيح، ومــا ورد من نهي عن بيع الغرر فهو يف 
املعاوضات، وما نحن بصدده هنا ال يُقصد به املعاوضة بل هو بر 

وإحسان وصلة)	(.
ويستدل ألصحاب القول الثاني مبا يأتي:

أن تنازل الوارث عن نصيبه قبل علمه مبقدار التركة يفضي 
إلى املنازعة والشقاق؛ ألنه قد يكون أكثر مما يظن فيندم على 
ذلك ويتحسر على تنازله)	(، وقد يفضي ذلك إلى القطيعة أو أمور 

أعظم منها.

)	( ينظر: املبسوط )		/		(، وحاشية ابن عابدين )	/9	 - 80، 	9	(.
ــوادر  ــل )		/			(، والن ــان والتحصي ــد عندهــم. ينظــر: البي ــس هــو املذهــب املعتم )	( لي

والزيــادات )		/			(، ومواهــب اجلليــل )	/		(.
)	( ينظر: مغني احملتاج )	/			 - 			(، ونهاية احملتاج )	/			 - 			(.

)	( ينظر: اإلنصاف )		/		(.
)	( ينظــر: الذخيــرة )8/		(، املجمــوع )9/			(، ومطالــب أولــي النهــى )	/			(، واحمللــى 

.)		0/8(
)	( ينظر: املقدمات املمهدات )	/			(.

)	( ينظر: منح اجلليل )8/			(.
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ويناقش:
املنازعة؛ ألن  التنازل والهبة ال تفضي إلى  	- أن اجلهالة يف 
الواهب يبتغي األجر والثواب، ويف الغالب أنه ال يفعله إال الستغنائه 
عنه، وقد يقال: بأن التنازل صحيح لكنه ال يلزم إال بالقبض؛ ألنه 
هبة والهبة ال تلزم إال بالقبض)	(، فإن ظهر له أن املال فوق ما يظن 

فله التراجع عن تنازله ما لم يقبض اآلخر املال.
	- وقد يقال أيضاً: بأن التنازل صحيح لكن ننظر فإن تبني أن 
املال فوق ما يظن وكان الوارث غير عارف بحال مورثه فإنه يحلف 
على ذلك ويقبل قوله، وأما إن كان معروفاً بقربه من مورثه واطالعه 

على سره فال يقبل قوله)	(.
الترجيح:

الراجح - واهلل تعالى أعلم - صحة تنازل الــوارث عن نصيبه 
قبل علمه مبقدار التركة وما سيأخذه منها؛ وذلك لألسباب اآلتية:

	 - أن الراجح صحة هبة املجهول واملشاع وهذه املسألة مخرجة 
عليها عند عامة أهل العلم.

	 - قوة أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشات.
وهل يترتب على صحة تنازل الوارث عن نصيبه لزوم هذه الهبة 

مبجرد تصريحه بالتنازل؟
لم أقف على كالم يف ذلك لفقهاء احلنفية والشافعية واحلنابلة، 

وإنا أشار لذلك املالكية وذكروا فيها ثالثة أقوال:

)	( ينظر: مغني احملتاج )	/			(، والروض املربع )	/			(.
)	( ينظر: النوادر والزيادات )		/			(.
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القول األول: اللزوم مطلقاً ولو ظهر أنه كثير بعد ذلك.
القول الثاني: عدم اللزوم مطلقاً.

القول الثالث: اللزوم إن عرف قدر جميع املال املوروث ولو جهل 
نصيبه منه، وعدم اللزوم إن جهل مقدار املال، والصحيح عندهم يف 

املذهب اللزوم مطلقاً)	(.
جاء يف فتح العلي املالك:"املعروف من املذهب أن اجلهل بقدر 
املوروث ال يبطل الهبة، وكالم املدونة املتقدم صريح يف ذلك، ونصه 
الــنــوادر بعد ذكــر كــالم العتبية املتقدم عن سماع أصبغ: قال             من 
أبو محمد، وأعــِرُف البن القاسم يف غير موضع أن هبة املجهول 
جائزة، وقال ابن عبداحلكم: جتوز هبة املجهول وإن ظهر أنه كثير 
بعد ذلك، وقال ابن عرفة بعد ذكر كالم املدونة اللخمي هبة املجهول 
والصدقة به ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف 
الندم، ثم ذكر يف لزوم هبة ما جهل قدره من إرث ناجز ثالثة أقوال:

األول: اللزوم مطلقاً وعــزاه للمدونة مع ابن رشــد، وابــن عبد 
احلكم قائاًل: ولو ظهرت كثرته.

الثاني: عدم اللزوم مطلقاً، وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم.
والثالث: اللزوم إن عرف قدر جميع املال املوروث، ولو جهل نصيبه 
من امليت وعدم اللزوم إذا جهل قدر املال ولو عرف قدر نصيبه، وعزاه 

البن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض املتأخرين")	(.

)	( ينظــر: منــح اجلليــل )8/			 - 			(، وفتــح العلــي املالــك )	/			(، والبيان والتحصيل 
.)			/		(

)	( فتح العلي املالك )	/			 - 			(.
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وإذا أردنا أن نخرج قوالً للحنفية والشافعية واحلنابلة يف هذه 
املسألة فالذي يظهر أن مذهبهم يف ذلك أنه إن تنازل ملن يف يده املال 
من الورثة لزم مطلقاً حلصول القبض، وإن كان لغير من يف يده املال 
فال يلزم إال بالقبض، وحينئذ فله الرجوع إن ظهر له أن املال أكثر 
مما يظن ورغب يف الرجوع، ومستند هذا التخريج مذهبهم يف أن 

الهبة ال تلزم إال بالقبض)	(.
الترجيح:

الراجح - واهلل أعلم - أنه إن تنازل ملن يف يده املال من الورثة 
لزم مطلقاً، وإن كان لغير من يف يده املال ولم يقبضه فله الرجوع إن 
تبني أن املال أكثر مما يظن. وهل يلزمه أن يحلف على عدم علمه؟ 
الذي يظهر - واهلل أعلم - أنه ال يلزمه؛ ألن له حق الرجوع مطلقاً ما 
لم تقبض الهبة، واألولى لإلنسان أال يتنازل عن نصيبه حتى يتبني 
له مقداره؛ خروجاً من اإلشكال، ودرءاً للمفاسد التي قد تترتب على 

التنازل باملجهول.
املطلب الثاني: التنازل عن امليراث بعد قسمة التركة

لئال  يعلم مقداره  يتنازل عن نصيبه حتى  للوارث أال  يستحب 
يندم على ذلك إذا تبني له أن املال كثير فإذا قسمت التركة)	( فال 

تخلو من حالتني:
)	( ينظــر: الهدايــة شــرح بدايــة املبتــدي )	/				(، ومغنــي احملتــاج )	/			(، والــروض 

ــع )	/			(. املرب
)	( يجــدر التنبيــه هنــا إلــى أن قســمة التركــة يف الفرائــض يــراد بهــا حتديــد األنصبــاء يف 
املعــدودات وحتديــد النســبة يف غيــر املعــدود كالعقــارات ونحوهــا، وهــي تختلــف عــن قســمة 
األمــالك التــي يفردهــا الفقهــاء ببــاب مســتقل يســمونه بــاب القســمة ويقصــدون بــه فــرز 

األنصبــاء وإزالــة الشــيوع عنهــا.
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نصيبه  وارث  كل  يَعلم  بحيث  التركة  تفرز  أن  األولــــى:  احلـــال 
وينفك عن الشركاء ففي هذه احلال يصح تنازله عن نصيبه للورثة 
اآلخرين؛ ألنه ماله املعلوم غير املشاع تبرع به ملن يصح التبرع له 

فكان جائزاً ولم أقف على من يخالف يف ذلك واهلل أعلم.
احلـــال الــثــانــيــة: أن يكون يف التركة بعد القسمة مــال مقسوم 
بالنسبة ومشاع بني الورثة؛ وذلك كبعض العقارات أو البيوت فيكون 
ألحد الورثة مثاًل عشرة باملائة من هذه العمارة لكنها مشاعة بني 
الورثة لكون قسمة هذا العقار وفك الشيوع يحتاج إلى تراض بني 
الشركاء وهو ما يعرف بقسمة التراضي وهي التي يكون فيها ضرر 

أو رد عوض من أحد الشركاء)	(.
فيبقى الشركاء مشتركني يف ذلك العقار لعدم رغبتهم بالقسمة 
أو لعجزهم عن بذل العوض يف مقابل إخراج بقية الشركاء، ويف هذه 
احلال يجري اخلالف الذي سبق بيانه يف هبة املشاع)	( والذي يظهر 
واهلل أعلم هو صحة هبة املشاع ال سيما وأن الهبة هنا لشريكه فيه فاألمر 

يف ذلك أوسع وأيسر وليس فيه محذور وال ضرر واهلل تعالى أعلم.

)	( ينظــر: بدائــع الصنائــع )	/9	(، ومواهــب اجلليل )	/			(، وأســنى املطالب )	/			(، 
واإلنصاف )		/			(.

)	( سبق بيانه يف املطلب السابق.
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المبحث الثالث

صفة العمل يف املسائل التي فيها تنازل
قبل احلديث عن صفة العمل ال بد من التأكيد على أن تنازل 
الوارث عن نصيبه ال يعني عدم تأثيره على غيره يف املسألة فهو وإن 
تنازل يعد من جملة الورثة الذين يؤثرون ويتأثرون من حيث حجب 
لإلرث  ألنه مستحق  املسألة؛  واقــع  بحسب  احلرمان  أو  النقصان 
أصاًل وقد دخل يف ملكه ثم وهبه لغيره فتركه للمال ال يستلزم عدم 
التأثير، واألصل بقاء تأثيره وتأثره ما لم يرد مانع شرعي، فعلى 
سبيل املثال لو أن شخصاً هلك عن أم وأخوين شقيقني فتنازل أحد 
الشقيقني عن نصيبه لبقية الورثة فال يقال هنا إن األم تأخذ الثلث؛ 
النعدام اجلمع من اإلخــوة، بل حُتجب األم من الثلث إلى السدس 

لوجود جمع من اإلخوة وإن تنازل أحدهم.
وأما صفة العمل إذا تنازل الوارث عن نصيبه لبعض الورثة)	(. 

فال يخلو األمر من حالني:
احلال األولى: أن يكون امُلتَناَزل له واحداً.

فإذا كان واحداً – سواء أكان إرثه بالفرض أم بالتعصيب وسواء 
له يف النصيب أم غير مشارك – فصفة  أكان املتناِزل له مشاركاً 

العمل فيه كما يأتي:
_ جنعل نصيب املتنازل أو املتنازلني  –  إذا كانوا أكثر من واحد – 

)	( لــم أقــف علــى كالم للفرضيــني يف هــذه املســألة؛ ولذلــك فقــد اجتهــدت يف هــذه الطــرق 
ــى  ــا بعــض مشــايخنا – رحمهــم اهلل – وناقشــتهم يف بعــض تفاصيلهــا حت واستشــرت فيه

اســتقرت علــى مــا ذكرتــه يف هــذا املبحــث واهلل املســتعان.
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مع نصيب املتنازل له بحيث يأخذ نصيبه وما تنازل له به غيره من 
الورثة.

ومثال ذلك: تويف زيد وترك زوجة وبنتني وعم ثم تنازلت إحدى 
البنتني عن نصيبها على وجه الهبة ألختها.

		
	 	 8

	 زوجة
-

	   تنازلت للبنت األخرى
	

		 = 8 + 8

بنت

		 بنت

	 ب 	 عم
مثال آخر: توفيت امــرأة وتركت زوجها وابنني، ثم تنازل أحد 

االبنني عن نصيبه لالبن اآلخر 

8 = 	 ×	
	            	زوج 	

		
	 تنازل لالبن اآلخرابن

	 ب 	  
	 = 	 +	

ــــ
	ابن

احلال الثانية: أن يكون املُتناَزل له أكثر من واحد وهذه احلال 
لها ثالث صور:

الصورة األولى: أن يكون املتناَزل لهم عصبة فقط.
الصورة الثانية: أن يكون امُلتناَزل لهم أصحاب فروض فقط.

الصورة الثالثة: أن يكون املُتنازل لهم أصحاب فروض وعصبة.
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وقبل بيان صفة العمل يف هذه الصور ال بد أن يُعلم أن املُتناِزل 
إذا بنّي كيفية توزيع هذا املال بحسب ما يراه مناسباً وجب املصير 
إلى ذلك؛ ألنه ماله يهبه ملن يشاء من الورثة أو من غيرهم وال حجر 
عليه يف ذلك لعدم املانع الشرعي إال إذا كان الورثة الذين سيتنازل 
لهم ممن يجب عليه العدل يف العطية لهم فيجب عليه مراعاة ذلك، 
وذلك كأن يتنازل الزوج عن نصيبه من تركة زوجته ألبنائه وبناته 
فيجب عليه العدل يف ذلك)	(، وأما ما عدا ذلك فإذا تنازل ولم يحدد 

فيكون العمل فيها كما يلي:
باحلالة  فيها شبيه  فالعمل  فقط  لهم عصبة  املتناَزل  كان  إذا 

األولى من حاالت املناسخات وذلك على النحو التالي:
نحذف املُتناِزل من الورثة.  -	

جنعل مسألة لباقي الورثة سوى املتنازل.  -	
تقسم املسألة عليهم كأن املتنازل غير موجود.  -	

ومثال ذلك: تويف شخص عن خمسة أبناء ثم تنازل أحدهم قبل 
القسمة للباقني.

	
	ابن
	ابن
	ابن
	ابن
تنازلابن

مثال آخــر: توفيت امرأة وتركت زوجها وثالثة أبناء وبنتني ثم 
)	( ينظر: املغني )8/			-8		(.
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تنازل الزوج عن نصيبه لبقية الورثة قبل قسمة التركة.

8
متنازلزوج
	ابن
	ابن
	ابن
	بنت
	بنت

وأمــا إذا كــان املتناَزل لهم أصحاب فــروض فقط أو أصحاب 
فروض وعصبة فالعمل فيها على النحو اآلتي:

إن كان قد تنازل ملشاركيه يف النصيب كأن تتنازل األخت   -	
لبقية أخواتها فيحذف املتنازل من املسألة ويوزع النصيب املشترك 

على بقية املشاركني فقط.
ومثال ذلك: تويف شخص وترك جدة وعم وثالث أخوات شقائق 

وقبل قسمة التركة تنازلت إحدى األخوات عن نصيبها ألختيها.

	
	 	جدة

	

أخت ش
	 	

	
أخت ش 

ب 	عم
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وأما إن كان املتنازل قد تنازل جلميع الورثة فالعمل فيها   -	
كاآلتي: 

جنعل مسألة للُمتناِزل والذين معه ونصححها إن احتاجت   -	
إلى تصحيح ونسميها مسألة املُتناِزل.

جنمع سهام املتنازل لهم فقط من املسألة األولــى )مسألة   -	
املتناِزل( وجنعلها أصاًل ملسألة أخرى نسميها مسألة املتناَزل لهم.

الثانية  باملسألة  املتناِزل(  )مسألة  األولــى  املسألة  نضرب   -	
)مسألة املتناَزل لهم( وما يحصل فهو اجلامعة.

نضرب السهام من األولى عدا سهم املتناِزل بالثانية.  -	
نضرب السهام من الثانية بسهام املتناِزل من األولى.  -	

أمــام  ونكتب  اجلامعة  حتــت  املسألتني  مــن  السهام  جنمع   -	
املتنازل )تنازل – تنازلت(.

مثال ملسألة ليس فيها ســوى أصحاب فــروض: توفيت امــرأة 
وتركت زوجها وأختني شقيقتني وقبل قسمة التركة تنازلت إحدى 

األختني لبقية من يف املسألة.

	/		 × 			
	زوج 	

				 = 	 + 		
	أخت ش 	

				 = 	 + 	0
تنازلتأخت ش

مسألة املتنازل لهممسألة املتنازل
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مثال آخر: توفيت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين ألم وقبل قسمة 
التركة تنازل أحد األخوين لبقية الورثة.

		 × 		0
	زوج 	

			8 = 	 + 		
	 أم 	

			 = 	 + 	
	أخ ألم

	
	

	

		 = 	 + 	

ـــــــتنازلأخ ألم

مسألة املتنازل لهممسألة املتنازل

ومــثــال آخـــر ملــســألــة فيها أصــحــاب فـــروض وعصبة: توفيت امــرأة 
تنازل أحد  التركة  وجــدة وأخوين شقيقني وقبل قسمة  وتركت زوجــاً 

األخوين لبقية من يف املسألة.

		 × 		0
	زوج 	

			8 = 	 + 		
	  جدة 	

			 = 	 + 	
 	أخ ش

ب
	

		 = 	 + 	
ـــــــــــــتنازلأخ ش

مسألة املتنازل لهممسألة التنازل

ب



د.عادل بن عبداهلل المطرودي

72

مثال آخر: تويف شخص عن زوجة وبنت وعمني وقبل أن تقسم 
التركة تنازل أحد العمني لبقية الورثة.

		=	×8		×			08
	 	   زوجة 8

				=	+		
	 8   بنت 	

	8		8=		 + 	0	
ب 	  	عم

	
		8 = 9 + 	9

ـــــــــــــتنازلعم
مسألة املتنازل لهممسألة التنازل

املتناِزل من  ونكتفي بحذف  العمل  ملــاذا ال نختصر  فــإن قيل: 
املسألة وتوزيع املال على بقية الورثة كما فعلنا يف الصورة األولى 

التي يكون فيها املتناَزل لهم عصبة فقط؟
واجلواب: أن حذف املتناِزل ممكن يف املسائل التي يكون املتناَزل 
لهم عصبة؛ ألنهم مشتركون يف نصيب معني فحذف املتناِزل يفضي 
إلى انتقال املال إلى بقية العصبة بالتساوي فيحصل بذلك العدل، 
بخالف املسائل التي فيها أصحاب فروض فقط أو أصحاب فروض 
مواريثهم مختلفة  املتناِزل فقط ألن  يتأتى حذف  فإنه ال  وعصبة 
باملتنازل عنه وحرمان  العاصب  وسيترتب على ذلك إما استقالل 
أصحاب الفروض منه أو انتفاع بعض أصحاب الفروض دون بعضهم 
ال سيما إذا كان للمتناِزل شركاء يف نصيبه فلو اقتصرنا على حذف 
املتناِزل لذهب املال املتنازل به لشركاء املتناِزل فقط دون بقية الورثة 

وهذا ليس من العدل يف شيء.
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وملزيد من توضيح ذلك نذكر مثاالً نقسمه بالطريقتني ليتضح الفرق.
تويف شخص عن أم وأب وبنت وابن ابن وقبل القسمة تنازل األب 

ملن يف املسألة.

			0  = 	 × 	
	متنازلأب 	

متنازل	
	أم 	

		 	
		 = 	 + 	  	

	بنت 	
		 	

		8 = 	 + 		  	
	  	 + 	 = 	ب 	ب 	ابن ابن

طريقة حذف 
املتنازل

طريقة اإلثبات

مسألة املتنازل لهممسألة املتنازل
بهذه الطريقة 

أخذ ابن االبن ما 
يعادل ثلث التركة

بهذه الطريقة أخذ 
ابن االبن خمس 

التركة
بعد قسمة املسألة بالطريقتني يتبني لنا أن العاصب وهو ابن االبن 
قد استحوذ على نصيب األب كاماًل بطريقة احلذف؛ وذلك أن نصيب 
األب يساوي واحد من ستة ونصيب ابن االبن واحد من ستة أيضاً 
فلما تنازل األب انتقل نصيبه البن االبن لوحده ولم تأخذ األم والبنت 
شيئاً منه وهذا مناف للعدل الذي أمر اهلل به، وأما يف الطريقة الثانية 
)طريقة اإلثبات( فنالحظ أن اجلميع قد حصلوا على نصيب من هذا 
املال بحسب نسبة ميراثهم وهذا مقتضى العدل وبهذا يتبني أنه ال 

يسوغ العمل بطريقة احلذف ملا تتضمنه من عدم العدل.
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الخاتمة

هذا  إلمتــام  توفيقه  على  له  والشكر  تيسيره  على  احلمد هلل 
البحث وقد توصلت فيه إلى جملة من النتائج أهمها:

املــراد بالتنازل هو ترك من له احلق حقه لغيره بعوض أو   -
بغيره مبا يدل على خروجه من ملكيته.

اتفق العلماء على أن اإلرث ينتقل من ملك املورث إلى ملك   -
الوارث مبجرد موت املورث ولو لم يرض الوارث.

الوصف الفقهي للتنازل عن امليراث ال يخلو من حالني:  -
احلال األولى: أن يكون التنازل على سبيل التمليك لبقية الورثة 

فهي هبة.
احلال الثانية: أن يكون التنازل على سبيل اإلعراض عن نصيبه 

واإلسقاط له فهذه إسقاط حق.
حكم التنازل عن امليراث مبني على الوصف الفقهي للتنازل   -
فإن كان هبة فتجري عليه أحكام الهبة واألصل فيها أنها مستحبة ال 
سيما لألقارب إال إن كان فيها إكراه حقيقي أو معنوي فهذه ال جتوز 

وال تصح.
وأما إن كان التنازل على وجه اإلسقاط فهو باطل شرعاً.

الراجح أن هبة املجهول صحيحة وكذلك هبة املشاع وبناء   -
على ذلك فتنازل الوارث عن نصيبه لغيره من الورثة صحيح إال أن 

األفضل عدم االستعجال بالتنازل قبل تبني األمر.
إذا قسمت التركة وفرزت األنصبة فالتنازل هنا صحيح بال   -
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إشكال، وإذا قسمت التركة وبقيت بعض أجزاء التركة مشاعة بني 
الورثة فكذلك يصح التنازل عنها؛ ألن هبة املشاع صحيحة خاصة 

وأنها لشريك له يف التركة.
تنازل الوارث عن نصيبه ال يعني عدم تأثيره على بقية الورثة   -

من حيث احلجب.
إذا كان املتناَزل له واحداً فيجمع نصيب املتناِزل مع نصيبه.  -

املسألة  من  املتناِزل  فيحذف  عصبة  لهم  املتناَزل  كان  إذا   -
وتقسم على البقية كأنه غير موجود.

إذا كان املتناَزل لهم أصحاب فروض فقط أو معهم عصبة   -
فالعمل فيها شبيه بالعمل يف احلالة الثانية من املناسخات، وال يصح 
اختصار العمل بحذف املتنازل من املسألة؛ ألن ذلك يفضي إلى ظلم 

بعض الورثة.
ويف ختام هذا البحث أوصي الباحثني وطالب العلم الشرعي 
التي  املسائل  خاصة  الفرائض  علم  يف  الدقيقة  باملسائل  بالعناية 

تدعو احلاجة إليها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس المراجع
القرآن الكرمي.. 	
 أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي )ت 			هـ(، راجع أصوله . 	

وخرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 				هـ.
 أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي، د. صالح بن محمد السلطان، من مطبوعات جامعة . 	

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األولى 				هـ.
 إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد محمد الغزالي الطوسي )ت 	0	هـ(، دار املعرفة، بيروت.. 	
 االختيار لتعليل املختار للشيخ عبد اهلل بن محمود املوصلي )ت 	8	هـ( علق عليه . 	

الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة احللبي، 				هـ.
 إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني )ت . 	

0			هـ( إشراف زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 	0		هـ.
 أسنى املطالب شرح روض الطالب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري )ت 		9هـ(، دار . 	

الكتاب اإلسالمي.
إبراهيم . 8 بن  الدين  زين  للشيخ  النعمان،  حنيفة  أبي  مذهب  على  والنظائر   األشباه 

املعروف بابن جنيم املصري )0	9هـــ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا 
عميرات، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 9			هـ.

 األشباه والنظائر للعالمة جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )		9هـ(، . 9
دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 				هـ.

 إعالم املوقعني عن رب العاملني لإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن . 0	
قيم اجلوزية )ت			هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 				هـ.

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلــالف للشيخ عالء الدين أبي احلسن علي بن . 		
سليمان املرداوي )ت	88هـ(، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن . 		
جنيم )ت 0	9هـ(، دار الكتاب اإلسالمي – الطبعة الثانية.

 بداية املجتهد ونهاية املقتصد للشيخ ابن رشد )	9	هـ(، دار احلديث، القاهرة، 				هـ.. 		
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للشيخ عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني )ت . 		

	8	هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 	0		هـ.
 البدر املنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير للعالمة سراج الدين . 		

أبو حفص عمر بن علي الشافعي املعروف بابن امللقن )ت 	80هـ(، حتقيق مصطفى 
أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، الرياض، الطبعة األولى، 				هـ.

 بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ أبي . 		
العباس أحمد بن محمد اخللوتي الشهير بالصاوي املالكي )ت 				هـ(، دار املعارف.

 البناية شرح الهداية للعالمة بدر الدين العيني احلنفي )ت		8هـ(، دار الكتب العلمية، . 		
الطبعة األولى، 0			هـ.

 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعالمة أبي احلسن يحيى بن أبي اخلير العمراني . 8	
)8		هـ(، حتقيق قاسم محمد النوري، دار املنهاج – جدة، الطبعة األولى، 				هـ.
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 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة للعالمة أبي الوليد . 9	
ـــ(، حققه د. محمد حجي وآخـــرون، دار الغرب  محمد بن أحمد بن رشــد )0		هـ

اإلسالمي، الطبعة الثانية، 08		هـ.
ــرزاق احلسيني                  . 0	  تــاج الــعــروس مــن جــواهــر القاموس محمد بــن محمد بــن عبد الـ

أبو الفيض املرتضى الزبيدي )ت 	0		هـ( مجموعة من احملققني، دار الهداية.
 التاج واإلكليل ملختصر خليل للشيخ أبي عبد اهلل محمد بن يوسف العبدري الشهير . 		

باملواق )ت	89هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 				هـ.
 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون . 		

اليعمري )ت 99	هـ(، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األولى 	0		هـ.
 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، للشيخ عثمان بن علي الزيلعي )ت 			هـــ(، دار . 		

الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
 حتفة الفقهاء للشيخ محمد بن أحمد السمرقندي )ت 0		هـ(، دار الكتب العلمية، . 		

الطبعة الثانية 				هـ.
 حتفة احملتاج شرح املنهاج للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي . 		

املكي )ت 		9هـ(، دار إحياء التراث العربي.
 التخارج بني الورثة أحكامه وصوره يف الفقه اإلسالمي، د. ناصر بن محمد الغامدي، . 		

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد 		، 008	م.
 تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت 			هـ(، . 		

حتقيق سامي السالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية، 0			هـ.
 التنازل عن احلق املالي، د. عبد الكرمي السماعيل، مجلة العلوم الشرعية، جامعة . 8	

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 0	، 				 هـ.
 التنازل عن احلق والرجوع عنه وأثره يف الفروع الفقهية، حازم إسماعيل جاد اهلل، . 9	

غزة،   – الشريعة، اجلامعة اإلسالمية  كلية  املقارن من  الفقه  رسالة ماجستير يف 
				هـ، منشورة على اإلنترنت.

 تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 		8هـ( مطبعة دائرة . 0	
املعارف النظامية – الهند، الطبعة األولى 				هـ.

 اجلامع الكبير، )سن الترمذي( للحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي )ت . 		
9		هـ(، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 998	م.

 اجلرح والتعديل لإلمام احلافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن . 		
املنذر ابن أبي حامت الــرازي )ت 			هـــ(، الناشر مجلس دائــرة املعارف العثمانية 

بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى 				هـ.
 جمهرة اللغة ألبي بكر محمد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 			هـ(، حتقيق رمزي . 		

منير بعلبكي، دار العلم للماليني – بيروت، الطبعة األولى 	98	م.
 حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد( للشيخ سليمان بن . 		

محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، مطبعة البابي احللبي، 9			هـ.
 حاشية اجلمل على شرح املنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي )اجلمل(، دار الفكر.. 		
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 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة . 		
الدسوقي املالكي )ت 0			هـ(، دار الفكر.

)ت . 		 العدوي  الصعيدي  علي  للشيخ  الرباني،  الطالب  كفاية  على  العدوي   حاشية 
89		هـ( حتقيق يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت.

 حاشية قليوبي وعميرة للشيخني أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلي عميرة، دار . 8	
الفكر، بيروت، 				هـ.

 احلــاوي  الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي للشيخ أبي احلسن علي بن محمد . 9	
املاوردي )ت 0		هـ(، دار الفكر للطباعة، 				هـ.

الرياض، . 0	 الفضيلة،  دار  الدهلوي،  محمد  د.  عنها،  والتنازل  الزوجية  املــرأة   حقوق 
الطبعة األولى، 				هـ.

 درر احلكام شرح مجلة األحكام لعلي حيدر أمني أفندي )ت				هـ(، تعريب فهمي . 		
احلسيني، دار اجليل، الطبعة األولى 				هـ.

 الذخيرة للعالمة شهاب الدين أحمد بن إدريــس القرايف )ت 	8	هـــ(، دار الكتب . 		
العلمية، الطبعة األولى، 				هـ.

 رد احملتار على الـدر املخـتار )حاشـية ابن عـابـديـن( للعــالمــة محـمد أمني بن عمر . 		
بن عبد العزيز عابدين احلنفي )ت 				هـــ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

				هـ.
 الــروض املربع بشرح زاد املستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي )ت 		0	هـــ( . 		

حتقيق وعناية شركة إثراء املتون، الطبعة الثانية 9			هـ.
 روضة الطالبني وعمدة املفتني للعالمة أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي . 		

)ت			هـ(، حتقيق زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، 				هـ.
 رؤوس املسائل اخلالفية بني جمهور الفقهاء للعالمة أبي املواهب احلسني بن محمد . 		

العكبري احلنبلي )من علماء القرن اخلامس الهجري( حتقيق د. خالد اخلشالن و د. 
ناصر السالمة، دار إشبيليا، الطبعة األولى 				هـ.

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ محمد ناصر الدين . 		
األلباني )ت0			هـ(، مكتبة املعارف، الرياض، 				هـ.

 سن أبي داود لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت 			هـ(، حتقيق . 8	
شعيب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 0			هـ.

 السن الكبرى لإلمام أبي بكر أحمد بن احلسني البيهقي )ت8		هـــ(، دار املعرفة، . 9	
بيروت، توزيع مكتبة املعارف، الرياض.

 سن سعيد بن منصور لإلمام سعيد بن منصور اخلراساني )ت 			هـــ(، حتقيق . 0	
حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية – الهند، الطبعة األولى 	0		هـ.

 شرح اخلرشي على مختصر خليل للشيخ محمد بن عبد اهلل اخلرشي )ت		0	هـ(، . 		
دار الفكر، بيروت.

 الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمني )ت 				هـ(، دار . 		
ابن اجلوزي، الطبعة األولى، 				هـ.
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 شرح منتهى اإلرادات )دقائق أولي النهى لشرح املنتهى( للعالمة منصور بن يونس . 		
البهوتي احلنبلي )ت		0	هـ(، دار عالم الكتب، الطبعة األولى، 				هـ.

النيسابوري )ت . 		 أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمية  ابن خزمية لإلمام   صحيح 
			هـ(، حتقيق محمد مصطفى األعظمي، الناشر املكتب اإلسالمي، بيروت.

		 . H صحيح البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 
وسننه وأيامه لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت 			هـ(، حتقيق زهير الناصر، 

دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 				هـ.
اهلل . 		 رســول  إلــى  العدل  العدل عن  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند   صحيح مسلم: 

H لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري )			هـــ( حتقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت . 		
		8 هـ(، دار إحياء التراث العربي. بيروت.

 العناية شرح الهداية للشيخ محمد بن محمد محمود البابرتي )ت 	8	هـ(، دار الفكر.. 8	
 غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، أحمد بن محمد احلموي، دار الكتب . 9	

العلمية، الطبعة األولى، 	0		هـ.
 الفتاوى الفقهية الكبرى للشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي )ت	98هـــ(، دار . 0	

الفكر، 	0		هـ.
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش، الطبعة . 		

اخلامسة، 				هـ.
فتاوى دار اإلفتاء املصرية، دار اإلفتاء املصرية.. 		
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت . 		

		8هـ(، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بيروت، 9			هـ.
فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد بن أحمد عليش . 		

)ت99		هـ( دار املعرفة.
فتح القدير للعالمة كمال الدين محمد بن عبد الواحد اإلسكندري املعروف بابن . 		

الهمام )ت  		8 هـ(، دار الفكر.
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب للعالمة زكريا األنصاري )ت 		9هـ(، دار الفكر، . 		

				هـ.
الفروع للعالمة شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن مفلح املقدسي )ت 			هـ(، دار . 		

عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 	0		هـ.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي . 8	

)ت				هـ(، دار الفكر، 				هـ.
القواعد الكلية املعروف باسم )القواعد النورانية الفقهية( لشيخ اإلسالم أحمد بن . 9	

عبد احلليم بن تيمية )ت 8		هـ(، حتقيق محيسن احمليسن، مكتبة التوبة، الطبعة 
األولى 				هـ.

كشاف القناع عن منت اإلقناع للعالمة منصور بن يونس البهوتي )ت 		0	هـــ( دار . 0	
الفكر وعالم الكتب، 	0		هـ.



د.عادل بن عبداهلل المطرودي

80

لسان العرب للعالمة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي )			هـــ(، من . 		
مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، 				هـ.

املبسوط للعالمة شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي )ت 	8	هـ(، دار . 		
املعرفة، بيروت، 				هـ.

سليمان . 		 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  للشيخ  األبحر  ملتقى  شــرح  األنهر يف  مجمع 
املعروف بداماد أفندي )ت 8	0	هـ(، دار إحياء التراث العربي.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ألبي احلسن علي بن أبي بكر الهيثمي )	80 هـ( حتقيق . 		
حسني أسد، دار املأمون للتراث.

مجمع الضمانات للشيخ غامن بن محمد البغدادي احلنفي )ت 0	0	هـ(، دار الكتاب . 		
اإلسالمي.

مجموع الفتاوى لشيخ اإلســالم أحمد بن عبد احلليم بن تيمية )ت 8		هـــ(، جمع . 		
وحتقيق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، الناشر مجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الشريف، 				هـ.
الشافعي                . 		 العالئي  كيكلدي  بن  خليل  لإلمام  املذهب  قواعد  يف  املذهب  املجموع 

)ت 			هـــ(، حتقيق د. محمد بن عبد الغفار الشريف، وزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية بدولة الكويت، الطبعة األولى، 				هـ.

املجموع شــرح املــهــذب لــإلمــام أبــي زكــريــا محيي الــديــن يحيى بــن شــرف النووي                   . 8	
)ت 			هـ(، الناشر دار الفكر.

احمللى باآلثار لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري )			هـ(، دار الكتب . 9	
العلمية، بيروت.

ــي عبد اهلل أحــمــد بــن محمد بــن حنبل                  . 80 ــام أحــمــد بــن حنبل لــإلمــام أب مسند اإلمـ
)ت 			هـ( حتقيق شعيب األرنؤوط وجماعة بإشراف د. عبد اهلل التركي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة األولى 				هـ.
املصنف يف األحاديث واآلثار لإلمام أبي بكر بن أبي شيبة )ت 			هـ( حتقيق كمال . 	8

يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 09		هـ.
املصنف لإلمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت			هـــ(، حتقيق حبيب الرحمن . 	8

األعظمي، الناشر املجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، 	0		هـ.
مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى للشيخ مصطفى بن سعد الرحيباني، املكتب . 	8

اإلسالمي، الطبعة الثانية، 				هـ.
أبي محمد . 	8 السنة  للشيخ محيي  البغوي(  )تفسير  القرآن  التنزيل يف تفسير  معالم 

احلسني بن مسعود البغوي )ت0		هـ(، حتقيق عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث 
العربي، الطبعة األولى 0			هـ، وكذلك طبعة دار طيبة، الطبعة الرابعة، 				هـ.

معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبد احلميد عمر )ت 				هـ(، دار . 	8
عالم الكتب، الطبعة األولى 9			هـ.

حتقيق                  . 	8 ـــ(،  	9	هــ )ت  القزويني  فــارس  بــن  أحمد  للعالمة  اللغة  مقاييس  معجم 
عبد السالم هارون، دار الفكر، 99		هـ.
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مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد . 	8
الشربيني )ت 		9هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 				هـ.

قدامة             . 88 بن  أحمد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  لإلمام  اخلرقي  مختصر  شــرح  املغني 
)ت 0		هـــ(، حتقيق د. عبد اهلل التركي و د. عبد الفتاح احللو، دار عالم الكتب، 

الطبعة الثالثة، 				هـ، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية.
ــة مــن األحــكــام الشرعيات . 89 املــقــدمــات املــمــهــدات لبيان مــا اقتضته رســـوم املــدون

والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت، للعالمة أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي )ت 0		هـ(، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 08		هـ.

املقنع ملوفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة )ت0		هـــ( والشرح الكبير لشمس . 90
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة )ت	8	هـ(، واإلنصاف يف معرفة 
الــراجــح من اخلــالف للشيخ عــالء الدين أبــي احلسن علي بن سليمان املــرداوي                
)ت 	88 هـ( حتقيق د. عبد اهلل التركي. توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية، 9			هـ.
املنثور يف القواعد الفقهية للعالمة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، )ت 	9	هـ(، . 	9

وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 	0		هـ.
منح اجلليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش املالكي              . 	9

)ت 99		هـ( دار الفكر، بيروت، 09		هـ.
مواهب اجلليل شرح مختصر خليل للعالمة أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد . 	9

الرحمن الرعيني املعروف باحلطاب )ت 		9هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 				هـ.
املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت.. 	9
املعرفة . 	9 املوطأ لإلمام مالك بن أنس )ت 9		هـــ( حتقيق خليل مأمون شيما، دار 

بيروت، الطبعة الثانية 0			هـ.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد . 	9

الذهبي )ت 8		هـ(، حتقيق علي البجاوي، دار املعرفة، بيروت، الطبعة األولى 	8		هـ.
نهاية احملتاج شرح احملتاج للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي )ت 	00	هـ( . 	9

دار الفكر، 	0		هـ.
النهاية يف غريب احلديث واألثــر ملجد الدين أبي السعادات املبارك بن محمد بن . 98

األثير )ت 	0	هـ(، حتقيق طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، الناشر املكتبة العلمية، 
بيروت، 99		هـ.

النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غيرها من األمهات للعالمة أبي محمد عبد . 99
اهلل بن أبي زيد القيرواني املالكي )ت 	8	هـــ( حتقيق: د. عبد الفتاح احللو، ود. 

محمد حجي وآخرون. دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 999	م.
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ملخص البحث

نبيه  بها  تعالى  اهلل  أوصــى  التي  الوصايا  البحث  هــذا  يتناول 
H وأمته، والتي وردت يف اآليات األربع األخيرة من سورة 

النحل؛ وقد ابتدأ البحث بالتمهيد املتضمن التعريف املوجز بسورة 
النحل، مع اإلشارة إلى أبرز مقاصد السورة ومحاورها.

ثم املبحث األول: وفيه الوصية بالدعوة إلى سبيل اهلل باحلكمة، 
واملوعظة احلسنة، واجلدال بالطريق األحسن، ثم املبحث الثاني: 
وفيه الوصية باألمر بالعدل يف العقوبة أو الصبر، مع كون الصبر 
أولى، ثم املبحث الثالث: وفيه الوصية بالصبر يف سبيل الدعوة، مع 
استحضار العون عليه من اهلل تعالى، وترك احلزن على املخالف 

بعد استفراغ اجلهد معه.



د. فهد بن متعب بن مبارك الدوسري

86

المقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 
آله وأصحابه والتابعني  وعلى   H عبده ورسوله،  محمداً 

لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن من أعظم نعم اهلل على عباده أن أرسل إليهم خير رسله، 
محمداً عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، وأنزل عليهم خير كتبه، 
وهو القرآن الكرمي، فهو النعمة العظمى، واملنحة الكبرى، والعطية 
اجلزلى، ومن سور القرآن العظيمة املتضمنة تعداد نعم كثيرة: سورة 
النحل، والتي يسميها بعض املفسرين: سورة النعم، وقد ختم اهلل 
هذه السورة الكرمية بجملة من الوصايا النافعة للخلق يف معاشهم، 
وبعد مماتهم، ومن هذا املنطلق أحببت أن أساهم يف جتلية هذه 
التي ختم اهلل بها هذه السورة، والوقوف على شيء من  الوصايا 
)الوصايا  عنوانه:  جعلت  مختصر،  بحث  يف  وهداياتها  معانيها 
الربانية يف خواتيم سورة النحل( سائاًل املولى جلت قدرته التوفيق 

والتسديد.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

الهامة  املباحث  من  وهــو  العزيز،  الــقــرآن  بهدايات  تعلّقه   -	
املرتبطة بكتاب اهلل تعالى.

صلته الوثيقة بعلم مقاصد القرآن الكرمي؛ ففيه بيان لشيء   -	
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من منهج القرآن الكرمي يف الدعوة وما يالقيه الداعي من صعوبات، 
وذلك من خالل سورة النحل.

العظيم  الــقــرآن  دالالت  جــوانــب  مــن  مهم  بجانب  عنايته   -	
ووصاياه، وإبراز ما جاء يف خواتيم سورة النحل لتلك الدالالت.

أهداف البحث:
بيان شيٍء من طرق القرآن الكرمي يف الدعوة إلى دين اهلل   -	

تعالى.
جتلية املنهج الشرعي عند إرادة االقتصاص ممن ظلم.  -	

الوقوف على بعض هدايات القرآن الكرمي يف التعامل مع   -	
املخالف.

حدود البحث:
نبيه  بها  تعالى  اهلل  أوصــى  التي  الوصايا  البحث  هــذا  يتناول 
H وأمته، والتي وردت يف اآليات األربع األخيرة من سورة 

النحل.
الدراسات السابقة: 

بعد بحث ونظر وتأمل وسؤال واطالع على فهارس املكتبات؛   -
لم أقف على من أفرد هذا املوضوع بالبحث والدراسة.

خطة البحث:
جاء هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة، على 

النحو التالي:
وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أهمية  وفيها  املقدمة:   -
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وحدوده، والدراسات السابقة حوله، وخطته، واملنهج املتبع يف كتابته.
التمهيد: وفيه التعريف املوجز بسورة النحل، مع اإلشارة إلى   -

أبرز مقاصد السورة ومحاورها.
باحلكمة،  اهلل  سبيل  إلى  بالدعوة  الوصية  األول:  املبحث   -

واملوعظة احلسنة، واجلدال بالطريق األحسن.
املبحث الثاني: األمر بالعدل يف العقوبة أو الصبر، مع كون   -

الصبر أولى.
الــدعــوة، مع  الثالث: احلــث على الصبر يف سبيل  املبحث   -
استحضار العون عليه من اهلل تعالى، وترك احلزن على املخالف 

بعد استفراغ اجلهد معه.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج.  -

قائمة املصادر واملراجع.  -
منهج البحث: 

سلكت يف بحثي هذا: املنهج التحليلي املوازن؛ بأن جعلت محتوى 
اآليات حتت عناوين تلخص ما ورد يف اآليات من وصايا، ثم عمدت إلى 
استجالء آراء املفسرين واملوازنة بينها إليضاح داللة اآليات وهداياتها، 
مع العناية بإبراز ما يظهر من تناسب بني اآليــات، كما قمت باتباع 

املنهج العلمي املتبع يف كتابة هذه البحوث العلمية وفق التالي:
عزو اآليات إلى سورها، وكتابتها بالرسم العثماني.  -

عزو القراءات القرآنية ملن قرأ بها، مع توثيقها من مصادرها   -
املعتمدة.
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تخريج األحاديث من مصادرها، واحلكم عليها إذا لم تكن    -
يف الصحيحني.

عزو النقول واألقوال إلى مصادرها األصلية.  -
الضبط بالشكل ملا يحتاج من النصوص.  -

له؛ طلباً  الترجمة  وفاته، دون  بإتباع كل علم بسنة  اكتفيت   -
للتخفيف وعدم إثقال البحث.

هذا واهلل أسأل اإلعانة والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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التمهيد: التعريف بسورة النحل

سورة النحل: مكيٌة يف قول اجلمهور، غير ثالث آيات هي قوله 
تعالى: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ 
َولَا َتۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي   ِۚ َّا بِٱللَّ َولَا َتۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي  َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل  ِۚ َّا بِٱللَّ ٰبِِريَن ١٢٦١٢٦ َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل ٰبِِريَن لِّلصَّ لِّلصَّ
ۡحِسُنوَن ١٢٨١٢٨﴾ َِّذيَن ُهم مُّ َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل ۡحِسُنوَن  إِنَّ ٱللَّ َِّذيَن ُهم مُّ َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل ا َيۡمُكُروَن ١٢٧١٢٧ إِنَّ ٱللَّ ا َيۡمُكُروَن َضۡيٖق ّمِمَّ َضۡيٖق ّمِمَّ

)النحل:			-8		()	(.

قوله  فيها يف  النحل  لذكر  االســم  بهذا  النحل  وسميت ســورة 
َجرِ  خِِذي ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشَّ ِن ٱتَّ

َ
ۡحِل أ ۡوَحٰى َربَُّك إِلَي ٱلنَّ

َ
َجرِ َوأ خِِذي ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشَّ ِن ٱتَّ

َ
ۡحِل أ ۡوَحٰى َربَُّك إِلَي ٱلنَّ

َ
تعالى: ﴿َوأ

ا َيۡعرُِشوَن ٦٨٦٨﴾ )سورة النحل: 8	( ولم يرد ذكر النحل يف سورة أخرى  ا َيۡعرُِشوَن َوِممَّ َوِممَّ
غير هذه السورة.)	(

وورد عن بعض السلف تسميتها بسورة الِنَعم؛ ملا عّدد اهلل فيها 
من النعم، وأنواع منافع اخللق على عباده.)	(

أحــرف، وعدد  وعــدد حروفها: سبعة آالف وسبعمائة وسبعة 
مائة  آياتها:  وتبلغ  كلمة،  وأربعون  وواحــد  وثمانائة  ألف  كلماتها: 

وثمان وعشرون آية.)	(

)	( نســب القــول مبكيــة الســورة للجمهــور: ابــن عاشــور يف التحريــر والتنويــر: 		/	9، 
وانظــر تعيــني مــن قــال بــأن الســورة مكّيــة غيــر اآليــات الثــالث يف: جامــع البيــان للطبــري: 

		/	0	، وزاد املســير البــن اجلــوزي: 	/8		.
)	( انظر: محاسن التأويل للقاسمي:	/9		.

)	( ممــن ورد عنــه تســميتها بهــذا االســم : قتــادة، وروي مثلــه عــن علــي بــن زيــد ، انظــر: 
تفســير القــرآن العظيــم البــن أبــي حــامت: 	/	9		، احملــرر الوجيــز البــن عطيــة: 	/			، 
وزاد املســير البــن اجلــوزي: 	/8		، واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي:0	/		، و مصاعــد 

النظــر للبقاعــي: 	/			-			، و التحريــر والتنويــر البــن عاشــور:		/	9.
)	( انظر: غرائب القرآن للنيسابوري: 	/9		.
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مناسبة السورة:
جاء عند بعض أهل التفسير ذكُر شيٍء من أوجه مناسبة سورة 

النحل لسابقتها، وهي سورة احلجر، ومن ذلك:
أّن اهلل -عز وجل- ملا ختم احلجر باإلشارة إلى إتيان اليقني، 
ابتدأ  املــوت جاءهم ما يوعدون مما يستعجلون به،  فــإذا أصابهم 
النحل مبثل ذلك ســواء، غير أنه ختم احلجر باسم الــرب املشعر 
باإلحسان لطفا باملخاطب، وافتتح هذه باسم اهلل األعظم اجلامع 

جلميع معاني األسماء ألن ذلك أليق مبقام التهديد.)	(
ومن أوجه مجيء النحل بعد سورة احلجر: أن آخر احلجر شديد 
تَِيَك 

ۡ
ٰى يَأ تَِيَك َوٱۡعُبۡد َربََّك َحتَّ
ۡ
ٰى يَأ االتصال بأول النحل؛ فإن قوله يف آخر تلك﴿َوٱۡعُبۡد َربََّك َحتَّ

ٱلَۡيقِيُن ٱلَۡيقِيُن ٩٩٩٩﴾ )سورة احلجر: 99( الذي هو مفسر باملوت، ظاهر املناسبة 
تَِيَك 

ۡ
تَِيَك يَأ
ۡ
مة بـ ﴿يَأ ِ﴾، وانظر كيف جاء يف املقدَّ ۡمُر ٱللَّ

َ
تَيٰٓ أ

َ
ِأ ۡمُر ٱللَّ

َ
تَيٰٓ أ

َ
لقوله هنا: ﴿أ

ٱلَۡيقِيُن ٱلَۡيقِيُن ﴾ بصيغة املضارع، ويف املتأخرة بلفظ املاضي؛ ألن املستقبل 
سابق على املاضي، كما تقرر يف املعقول والعربية.)	(

وجاء أيضاً يف بيان التناسب بني سورتي احلجر والنحل: أنه ملا 

)	( انظر: نظم الدرر للبقاعي: 		/	0	-	0	.
)	( انظــر: أســرار ترتيــب القــرآن للســيوطي: ص 	0	. وقــد ذهــب بعــض أهــل اللغــة إلــى 
أن األصــل يف األفعــال هــو املاضــي؛ ألنــه أســبق األمثلــة؛ العتــالل املضــارع واألمــر باعتاللــه، 
وألن املضــارع هــو املاضــي مــع الزوائــد، واألمــر منــه بعــد طرحهــا، ويف األســبق مــن األزمنــة 
الثالثــة خــالف، واحلــق الــذي ذهــب لــه جملــة مــن العلمــاء هــو: أنَّ املقــّدم هــو املســتقبل؛ 
ــي  ــول: إن جئتن ــك تق ــرى أن ــن املاضــي، أال ت ــى الزم ــن املســتقبل ســابق عل ــك ألن الزم وذل
غــًدا أكرمتــك، فــإذا انقضــى الغــد ولــم جتــيء قلــت: لــو جئتنــي أمــس أكرمتــك، فــإذا وجــد 
املســتقبل صــار حاضــًرا، فــإذا انقضــى صــار ماضًيــا. وانظــر تفصيــل هذه املســألة يف: مغني 
اللبيــب عــن كتــب األعاريــب البــن هشــام : ص: 			، وشــرح التصريــح علــى التوضيــح للوّقــاد 

: 	/ 9		، وهمــع الهوامــع يف شــرح جمــع اجلوامــع للســيوطي: 	/		.
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ۡجمَعِيَن ﴾ كان 
َ
ۡجمَعِيَن فََوَرّبَِك لَنَۡسـَٔلَنَُّهۡم أ
َ
قال تعالى فى السورة السالفة: ﴿فََوَرّبَِك لَنَۡسـَٔلَنَُّهۡم أ

ذلك تنبيهاً إلى حشرهم يوم القيامة، وسؤالهم عما فعلوه يف الدنيا، 
ِ﴾ وأيضا فإن قوله تعالى فى آخرها:  ۡمُر ٱللَّ

َ
تَيٰٓ أ

َ
ِأ ۡمُر ٱللَّ

َ
تَيٰٓ أ

َ
فجاء يف اآلية: ﴿أ

ۡمُر 
َ
تَيٰٓ أ

َ
ۡمُر أ

َ
تَيٰٓ أ

َ
تَِيَك ٱلَۡيقِيُن ﴾  شديد االلتئام بقوله: ﴿أ

ۡ
ٰى يَأ تَِيَك ٱلَۡيقِيُن َوٱۡعُبۡد َربََّك َحتَّ
ۡ
ٰى يَأ ﴿َوٱۡعُبۡد َربََّك َحتَّ

.)	(﴾ِ ِٱللَّ ٱللَّ
أمــا وجــه تناسب ســورة النحل مع الــســورة التي تليها وهــي سورة 
اإلسراء فهو: أنه ملا كان من مقصود سورة النحل التنزه عن االستعجال 
وغيره من صفات النقص، واالتصاف بالكمال، وختمها بعد تفضيل 
إلى نصر  باإلشارة  باتباعه  واألمــر  والسالم  الصالة  إبراهيم عليه 
أوليائه - مع ضعفهم يف ذلك الزمان وقلتهم - على أعدائه على كثرتهم 
وقوتهم، وكان ذلك من خوارق العادات، وأمرهم بالتأني واإلحسان، 
افتتح هذه السورة بتحقيق ما أشار اخلتم إليه مبا خرقه من العادة 
يف اإلسراء، وتنزيه نفسه الشريفة من توهم استبعاد ذلك، تنبيها على 
أنه قادر على أن يفعل األمــور العظيمة يف أسرع وقت، دفعاً ملا قد 
يتوهم من يسمع نهيه عن االستعجال وأمره بالصبر، وبياناً ألنه مع 
املتقي احملسن، وتنويها بأمر محمد H، وإعالما بأنه رأس 
احملسنني وأعالهم رتبة وأعظمهم منزلة، مبا آتاه من اخلصائص 
التي منها املقام احملمود، ومتثيال ملا أخبر به من أمر الساعة فقال 
تعالى: ﴿ُسۡبَحَٰنُسۡبَحَٰن﴾  وهو علم للتنزيه، دال على أبلغ ما يكون من معناه، 
فنزه نفسه الشريفة عن كل شائبة نقص ميكن أن يضفيها إليه أعداؤه 

)	( انظر: تفسير املراغي:		/		.
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بهذا اللفظ األبلغ عقب األمر بالتأني آخر النحل.)	(
أبرز مقاصد سورة النحل ومحاورها: 

أنها قصدت  النحل يف:  لسورة  الرئيس  املقصد  إجمال  ميكن 
سبحانه  فهو  علمه،  وسعة  تعالى،  اهلل  ــدرة  ق متــام  على  الــداللــة 

املتصرف يف خلقه، املنزه عن شوائب النقص.
ومن أبرز مقاصد سورة النحل الفرعية، ومحاورها التي تدور 

معانيها حولها ما يأتى:
ــذار وتــخــويــف الــعــبــاد مبــجــيء الــقــيــامــة، مــع إقــامــة حجة . 	 ــ إن

الوحدانية. 
تعداد املنافع والنعم، وما يف املراكب من التجمل والزينة. . 	
وتثبيت . 	 والقمر،  الشمس  تسخير  على  تعالى  اهلل  قــدرة  بيان 

األرض واجلبال، وهداية الكواكب فى السفر واحلضر. والنعم 
الزائدة عن العد واإلحصاء. 

اإلنكار على املنكرين، وبيان جزاء مكر الكافرين، ولعنة املالئكة . 	
للظاملني، وسالمهم على املؤمنني. 

عرض أحوال األنبياء واملرسلني مع األم املاضية، وتأكيدهم . 	
على أهمية التوحيد.

إظهار شيء من فوائد النحل، وذكر ما اشتملت عليه: من عجيب . 	
احلاالت، مع بيان شيء من أوجه امتنان اهلل تعالى على خلقه 

بتسخير الطير، واملنة باملساكن، والظالل، والثياب.

)	( انظر: نظم الدرر للبقاعي: 		/	8	-88	.
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بالعدل . 	 العقوبة، واألمــر  أعــد لهم من  املتكبرين وذكــر ما  ذم 
واإلحسان، والنهي عن نقض العهد واخليانة. 

األمـــر بــاالســتــعــاذة بــاهلل عند تـــالوة الــقــرآن، ورد سلطان . 8
باآليات  ــات  اآلي وتبديل  واملــؤمــنــات،  املؤمنني  عن  الشيطان 

حتقيقا ملصالح العباد. 
الرخصة بالتكلم بكلمة الكفر عند اإلكراه والضرورة. . 9

من . 0	 منح  ومــا  اخلليل  إبراهيم  وذكــر  والتحليل،  التحرمي  بيان 
الدرجات، وذكر عقوبة املكذبني  كأهل السبت.

التوجيه بالدعوة إلى سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة. . 		
األمر بالعدل يف سائر األحــوال، ومن ذلك العدل يف املكافأة . 		

والعقوبة.
احلث على الصبر عند البالء، ووعد املتقني واحملسنني بأعظم . 		

ُهم  َِّذيَن  وَّٱل ٱتََّقواْ  َِّذيَن  ٱل َمَع   َ ٱللَّ ُهم إِنَّ  َِّذيَن  وَّٱل ٱتََّقواْ  َِّذيَن  ٱل َمَع   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  تعالى:  قوله  فى  املثوبة 
ۡحِسُنوَن ١٢٨١٢٨﴾)	(. ۡحِسُنوَن مُّ مُّ

)	( انظــر: مصاعــد النظــر للبقاعــي: 	/			-			، و زهــرة التفاســير حملمــد أبــو زهــرة: 
.			0/8
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المبحث األول

الوصية بالدعوة إلى سبيل اهلل باحلكمة،
واملوعظة احلسنة، واجلدال بالطريق األحسن.

جــاءت الوصية األولــى يف خامتة ســورة النحل يف قوله تعالى: 
﴿ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى هِـَى ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى هِـَى 
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١٢٥١٢٥﴾ 

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
أ

)سورة النحل:			( وقد جاءت هذه اآلية وما تضمنته متناسبة مع ما ورد 

قبلها من آيات، فإن اهلل تعالى ملّا قدم يف هذه السورة حكاية الكثير 
من استهزاء الكفار بوعده ووعيده، وتكذيبهم لرسله على أبشع وجه، 
وأتبعه ضرب األمثال، ونصب اجلدال، وختم ببيان منهج إبراهيم 
 H عليه السالم، ملا كان ذلك، أتبعه سبحانه بدعوة نبيه
إلى أن يسنت بآثاره، ويقتدي مبنهجه، وفسر له تلك امللة التي أمره 
باتباعها فقال تعالى: ﴿ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِۖ ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِۖ 
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو 

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى هِـَى أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى هِـَى أ

 H ( فأوصى نبيه محمد			ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١٢٥١٢٥﴾سورة النحل:
َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن أ
َ
أ

دعوته هي احلكمة  عليها  يبني  التي  األســس  يجعل  وأن  باتباعه، 
واملوعظة احلسنة واجلدل باحلسنى)	(

فكان هذا الوجه من التلطف يف الدعاء إلى اهلل نوعاً من احلكمة 
التي كان عليه الصالة والسالم يدعو بها؛ فكل ما ذكر يف القرآن من مكارم 

األخالق كان خلق رسول اهلل H، فصدق الفعُل القول.)	(

)	( انظر: نظم الدرر للبقاعي/ 		/8		-	8	، تفسير املراغي:		/8		.
)	( انظر: املوافقات للشاطبي:	/			-			.
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واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق 
بالطريق  واملــجــادلــة  احلسنة،  واملوعظة  احلكمة،  وهــي:  الثالثة 

األحسن.
واألصل يف معنى الدعوة: أن مُتيل الشيء إليك بصوت وكالم 

يكون منك.)	(
وذهب أهل التفسير إلى أّن سبيل اهلل تعالى الذي أوصى اهلل 
تعالى نبيه بالدعوة إليه هو: اإلسالم، أي:ادع من بعثت إليهم إلى 

اإلسالم.)	(
وتكون الدعوة إلى اإلســالم بطرق ثــالث، يتخذ معها الداعي 
ثم  احلسنة،  باملوعظة  ثم  باحلكمة،  أوالً  فيدعو  الــتــدرج،  أسلوب 

باملجادلة بالتي هي أحسن. 
فأما احلكمة التي أُمر الداعي بأن يبدأ بها فهي: اسم جامع 
لكل كالم أو علم يراعى فيه إصالح حال الناس واعتقادهم إصالحا 

مستمرا ال يتغير.
ويدخل القرآن الكرمي يف معنى احلكمة دخوالً أولياً؛ فهو رأس 
احلكمة، وأعظم ما يدعى ويذّكر به، قال تعالى: ﴿فََذّكِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن فََذّكِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن 

َيخَاُف وَِعيِد َيخَاُف وَِعيِد ٤٥٤٥﴾ )سورة ق:		 ()3(.
ومن احلكمة الدعوة بالعلم ال باجلهل. والبداءة باألهم فاألهم، 

)	( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس: 	/9		)دعو(
)	( انظــر: تنويــر املقبــاس مــن تفســير ابــن عبــاس: 	/			، وجامــع البيــان للطبــري: 
		/00	، ومــدارك التنزيــل للنســفي: 	/			-			، و التســهيل البــن جــزي:	/9		، و أنــوار 

ــل للبيضــاوي:	/			. التنزي
)	( انظــر: جامــع البيــان للطبــري: 		/00	، والنكــت والعيــون للمــاوردي:	/0		، وزاد 

املســير البــن اجلــوزي: 	/	9	.
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وباألقرب إلى األذهان والفهم، ومبا يكون قبوله أمت، وبالرفق واللني.)	(
فإن انقاد باحلكمة وإال انتقل معه إلى الدعوة باملوعظة احلسنة، 
واملوعظة هي: القول الذي يلني نفس املقول له، ويجعله مهيئاً لعمل 

اخلير.
وهي أخص من احلكمة؛ ألنها حكمة يف أسلوب خاص إللقائها. 
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم 

َ
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم فَأ
َ
وقد جاءت اإلشارة إليها يف قوله تعالى: ﴿فَأ

نُفِسِهۡم قَۡولَۢا بَلِيٗغا ٦٣٦٣﴾ )سورة النساء:		(، ويف قوله تعالى: 
َ
َُّهۡم فِٓي أ نُفِسِهۡم قَۡولَۢا بَلِيٗغا َوقُل ل
َ
َُّهۡم فِٓي أ َوقُل ل

َشـۡىٖء  ّلِ 
لِّكُ َوَتۡفِصيلٗا  وِۡعَظٗة  مَّ َشـۡىٖء  ُكّلِ  ِمن  لَۡواِح 

َ
ٱلۡأ فِي  لَُهۥ  َشـۡىٖء َوَكَتۡبَنا  ّلِ 

لِّكُ َوَتۡفِصيلٗا  وِۡعَظٗة  مَّ َشـۡىٖء  ُكّلِ  ِمن  لَۡواِح 
َ
ٱلۡأ فِي  لَُهۥ  ﴿َوَكَتۡبَنا 

ۡحَسنَِهاۚ﴾  )سورة األعراف: 			(.
َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ ۚفَُخۡذَها بُِقوَّ ۡحَسنَِها

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ فَُخۡذَها بُِقوَّ

ويف وصفها باحلسن حث على أن تكون لينة مقبولة عند الناس، 
الصفات  بتفاضل  تتفاضل األجناس  أي حسنة يف جنسها، وإنــا 

املقصودة منها.
جهة  من  احلكمة  تغاير  ألنها  احلكمة؛  على  املوعظة  وعطف 
العموم واخلصوص، فإنه قد يسلك باملوعظة مسلك اإلقناع، فمن 

املوعظة حكمة، ومنها خطابة، ومنها جدل.
ألن  ذلــك:  احلكمة مبثل  تقيد  ولــم  باحلسنة  املوعظة  وقيدت 
املوعظة ملا كان املقصود منها غالبا ردع نفس املوعوظ عن أعماله 
السيئة أو عن توقع ذلك منه، كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ 
وحلصول انكسار يف نفس املوعوظ، أرشد اهلل رسوله أن يتوخى 
يف املوعظة أن تكون حسنة، أي بإالنة القول وترغيب املوعوظ يف 
ُخوَك أَـِبَيٰتِى 

َ
نَت َوأ

َ
ُخوَك أَـِبَيٰتِى ٱۡذَهۡب أ

َ
نَت َوأ

َ
اخلير، قال تعالى خطابا ملوسى وهارون: ﴿ٱۡذَهۡب أ

)	( انظر: تيسير الكرمي الرحمن للسعدي: ص			.
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َّّيِٗنا  َّّيِٗنا  َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل َولَا تَنَِيا فِي ذِۡكرِي َولَا تَنَِيا فِي ذِۡكرِي ٤٢٤٢ ٱۡذَهَبآ إِلَٰي فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغٰى  ٱۡذَهَبآ إِلَٰي فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغٰى ٤٣٤٣ َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل
ۡو َيۡخَشٰى ٤٤٤٤﴾  )سورة طه: 		-		()	(.

َ
ُر أ َُّهۥ َيَتَذكَّ ۡو َيۡخَشٰى لََّعل
َ
ُر أ َُّهۥ َيَتَذكَّ لََّعل

ــرون بالترغيب  ــق ــر والــنــهــي امل ومـــن املــوعــظــة احلــســنــة: األمـ
والترهيب.)	(

فإما مبا تشتمل عليه األوامر من املصالح وتعدادها، والنواهي من 
املضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين اهلل وإهانة من لم يقم به.

وإما بإيضاح ما أعد اهلل للطائعني من الثواب العاجل واآلجل 
وما أعد للعاصني من العقاب العاجل واآلجل.)	(

فــإن كــان املدعو يــرى أن ما هو عليه حــق. أو كــان داعية إلى 
الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، فإّن هناك من املدعوين من يحتاج 
إلى إلزامه وإفحامه بدليل مركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند 

اجلمهور، أو مقدمات مسلمة عند اخلصم.)	( 
واألصل يف معنى املجادلة: االحتجاج لتصويب رأي، وإبطال ما 

يخالفه.
وملا كان ما يلقاه النبي H من أذى املشركني باعثاً له 
على الغلظة عليهم يف املجادلة؛ أمره اهلل بأن يجادلهم بالتي هي 

أحسن، مع الصبر على األذى، والتحمل يف سبيل الدعوة.)	(

)	( انظر: الوسيط للواحدي:	/	9، و الكشاف للزمخشري:	/			.
)	( انظر: تفسير السمعاني:	/0		، والتسهيل البن جزي:	/9		.

)	( انظر: تيسير الكرمي الرحمن للسعدي: ص			.
)	( انظر: غرائب القرآن للنيسابوري:	/			.

)	( روي نحــو هــذا املعنــى عــن مجاهــد، انظــر: تفســير مجاهــد: ص 			، وجامــع البيــان 
للطبــري: 		/	0	، و الــدر املنثــور للســيوطي:	/8		.
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ومما ينبغي مراعاته أن االحتجاج على املخالف يكون باألدلة 
التي يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول املقصود، مع احلرص على        
تــؤدي املجادلة إلى خصام أو مشامتة تذهب مبقصودها، وال  أال 
حتصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية اخللق إلى احلق ال 

املغالبة ونحوها.)	(
ويف اآلية دليل أن املناظرة واملجادلة يف العلم جائزة، إذا كان 
املقصود منها إظهار احلق. وجاء ذكر ذلك يف عدة آيات؛ قال تعالى: 
ۡحَسُن﴾    )سورة العنكبوت: 		( 

َ
َّا بِٱلَّتِى هِـَى أ ۡهَل ٱلِۡكَتِٰب إِل

َ
ۡحَسُنَولَا تَُجِٰدلُٓواْ أ

َ
َّا بِٱلَّتِى هِـَى أ ۡهَل ٱلِۡكَتِٰب إِل

َ
﴿َولَا تَُجِٰدلُٓواْ أ

َّا ِمَراٗٓء َظِٰهٗرا﴾  )سورة الكهف:		()	(. َّا ِمَراٗٓء َظِٰهٗرافَلَا ُتَمارِ فِيِهۡم إِل وقال تعالى: ﴿فَلَا ُتَمارِ فِيِهۡم إِل
ومن إعجاز القرآن الكرمي أن هذه اآلية جمعت أصول االستدالل 

العقلي احلق، وهي البرهان واخلطابة واجلدل.)	(
وملا حث على الدعوة بالطرق املذكورة بني أن الهداية والرشد 
 ليس إلى النبي H وإنا ذلك إلى اهلل تعالى: ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو إِنَّ َربََّك ُهَو 
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ﴾ فأبان جّل ذكره يف 

َ
ۡعلَُم بَمن ِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ وَُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن أ

َ
ۡعلَُم بَمن ِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ وَُهَو أ

َ
أ

خامتة هذه اآلية الكرمية: أنه أعلم مبن ضل عن سبيله، أي: زاغ عن 
طريق الصواب واحلق، إلى طريق الكفر والضالل.

وجاء إيضاح هذا املعنى يف آيات عديدة من كتاب اهلل تعالى،ومن 
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ 

َ
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ إِنَّ َربََّك ُهَو أ
َ
ذلك ما جاء يف قوله تعالى: ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١١٧١١٧﴾ )سورة األنعام: 			(، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ َربََّك إِنَّ َربََّك 
َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن وَُهَو أ
َ
وَُهَو أ

)	( انظر: النكت والعيون للماوردي:	/0		، وتيسير الكرمي الرحمن للسعدي: ص			.
)	( انظر: بحر العلوم للسمرقندي:	/	9	.

)	( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور:		/			-			.
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ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدٰى ٣٠٣٠﴾ )سورةالنجم: 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدٰى ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ُهَو أ

ۡعلَُم 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ۡعلَُم إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
0	(، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو أ

بِيَن ٨٨﴾ )سورة القلم: 	 - 8()	(. بِيَن  فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكّذِ بِٱلُۡمۡهَتِديَن بِٱلُۡمۡهَتِديَن ٧٧ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكّذِ
أما السبب يف تقدمي ذكر الضالني على املهتدين: فهو أن مساق 
الكالم لهم، وإيــراد الضالل بصيغة الفعل الــدال على احلــدوث ملا 
أنه تغيير لفطرة اهلل التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة 
وذلك أمر عارض، بخالف االهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على 
الفطرة، واجلريان على موجب الدعوة، ولذلك جيء به على صيغة 
ۡعلَُم( للتأكيد واإلشعار بتباين 

َ
االسم املنبئ عن الثبات، وتكرير )َوُهَو أ

حال املعلومني ومآلهما من العقاب والثواب.)	(
يقول الطبري موضحاً آخر اآلية:"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
H: إن ربك يا محمد هو أعلم مبن جار عن قصد السبيل 
من املختلفني يف السبت وغيره من خلقه، وحاّد اهلل، وهو أعلم مبن 
كان منهم سالكا قصد السبيل ومحجة احلق، وهو مجاز جميعهم 

جزاءهم عند ورودهم عليه")	(
ويف اآلية نسبتهم إلى الضالل باإلشارة والكناية دون التصريح؛ 
فلم يقل لهم مصرحا: إنكم قد ضللتم عن سبيله، ويف ذلك من حسن 

املعاملة ما يكون أقرب إلى استمالة القلوب.)	(

)	( انظر: أضواء البيان للشنقيطي:	/			-			.
)	( انظر: إرشاد العقل السليم ألبي السعود:	/			.

)	( جامع البيان للطبري: 		/00	-	0	.
)	( انظر: تأويالت أهل السنة للماتريدي:	/	9	-	9	.
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وجاء عند بعض املفسرين أن اآلية منسوخة بآية السيف.)	(
إال أن الناظر يف نزول اآلية الكرمية يعلم أنها نزلت مبكة املكرمة 
 H يف وقت األمر مبهادنة املشركني، وأمر اهلل تعالى نبيه
أن يدعو إلى دين اهلل وشرعه بتلطف ولني، دون مخاشنة وتعنيف، 

وهكذا ينبغي أن يوعظ املسلمون إلى يوم القيامة. 
وبناًء على هذا الفهم فقد ذهب بعض املفسرين إلى أّن اآلية 
بالقتال يف حق  محكمة يف جهة العصاة من املوحدين، ومنسوخة 
الكافرين، بل قالوا: إّن االقتصار على هذه احلال وأال تتعدى مع 
من  وإّن  محالة،  ال  منسوخ  هو  املخاشنة  إلــى  احتيج  متى  الكفرة 
أمكنت معه هذه األحوال من الكفار ورجي إميانه بها دون قتال فهي 

محكمة، واهلل أعلم)	(.

)	( انظــر: تفســير الســمعاني: 	/0		، و معالــم التنزيــل للبغــوي: 	/		. وآيــة الســيف هــي 
ْشــُهُر الْحـُـُرُم فَاْقُتلـُـواْ 

َ
ْشــُهُر الْحـُـُرُم فَاْقُتلـُـواْ فَــإَِذا انَســلََخ الأ
َ
اآليــة اخلامســة مــن ســورة التوبــة، وهــي قولــه تعالــى: ﴿فَــإَِذا انَســلََخ الأ

ــإِن تَابُــواْ  ــإِن تَابُــواْ الُْمْشــِركِيَن َحيْــُث وََجدتُُّموُهــْم وَُخُذوُهــْم َواْحُصُروُهــْم َواْقُعــُدواْ لَُهــْم ُكلَّ َمرَْصــٍد فَ الُْمْشــِركِيَن َحيْــُث وََجدتُُّموُهــْم وَُخُذوُهــْم َواْحُصُروُهــْم َواْقُعــُدواْ لَُهــْم ُكلَّ َمرَْصــٍد فَ
ــلاَةَ َوآتـَـُواْ الــزََّكاةَ فََخلُّــواْ َســبِيلَُهْم إِنَّ اللَّ َغُفــوٌر رَِّحيــم﴾﴾ )ســورة التوبــة:	(. قَاُمــواْ الصَّ

َ
ــلاَةَ َوآتـَـُواْ الــزََّكاةَ فََخلُّــواْ َســبِيلَُهْم إِنَّ اللَّ َغُفــوٌر رَِّحيــمَوأ قَاُمــواْ الصَّ
َ
َوأ

)	( انظــر: احملــرر الوجيــز البــن عطيــة: 	/			، واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي: 
.	00/	0
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المبحث الثاني

األمر بالعدل يف العقوبة أو الصبر، مع كون الصبر أولى.
تضمن قول اهلل تعالى: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن 

ٰبِِريَن ١٢٦١٢٦﴾ )سورة النحل:			( الوصية الثانية من الوصايا  ٰبِِريَن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
الواردة يف خواتيم سورة النحل.

ولهذه اآلية تناسب مع اآلية السابقة لها، فإن اهلل تبارك وتعالى 
ملا بني أمر الدعوة، وأوضح طرقها، ورّتب تدّرجها، وقد يجد الداعي 
من األذى، نهي عن مجازاتهم إال على وجه  املدعوين صنوفاً  من 

.﴾ العدل فقال تعالى: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦَِۖوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ
وملا أباح لهم درجة العدل، رّقاهم إلى رتبة اإلحسان بقوله تعالى: 

ٰبِِريَن ﴾)	(. ٰبِِريَن َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ ﴿َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
وهذه اآلية، واآليتان بعدها، مدنية يف قول جمهور أهل التفسير.)	(

وأورد أهل التفسير واحلديث روايــات لقصة نزول هذه اآلية، 

)	( انظــر: نظــم الــدرر للبقاعــي: 		/	8	-	8	، وأنــوار التنزيــل للبيضــاوي: 	/			،             
املراغــي:		/			. تفســير  و 

)	( نســب القــول بهــذا جلمهــور أهــل التفســير: القرطبــي يف اجلامــع ألحــكام القــرآن : 
0	/	0	، وانظــر: تفســير الســمعاني:	/0		، وحكــى ابــن كثيــر عــن عطــاء بــن يســار قــال: 
نزلــت ســورة "النحــل" كلهــا مبكــة، وهــي مكيــة إال ثــالث آيــات مــن آخرهــا نزلــت باملدينــة 
بعــد أحــد، انظــر: تفســير القــرآن العظيــم البــن كثيــر:	/			. ومــن القلــة الذيــن خالفــوا يف 
القــول مبدنيــة اآليــة ومــا بعدهــا: ابــن عاشــور يف التحريــر والتنويــر: 		/			-			، حيــث 
قــال : " وحكــى الواحــدي عــن ابــن عبــاس: أنهــا نزلــت عقــب غــزوة أحــد ملــا أحــزن النبــي 
H منظــر املثلــة بحمــزة- رضــي اهلل عنــه- وقــال: »ألقتلــن مكانــه ســبعني رجــال 

منهــم« وهــذا يقتضــي أن اآليــة مدنيــة.
ــواْ  ــۡم َفَعاقُِب ــواْ َوِإۡن عَاَقۡبُت ــۡم َفَعاقُِب ــه: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُت ــذي غــر مــن رواه قول وال أحســب مــا ذكــراه صحيحــا. ولعــل ال
ــَن ١٢٦١٢٦﴾﴾ )ســورة النحــل: 			(  ٰبِِري ــرٞ لِّلصَّ ــَو َخۡي ــۡم لَُه ــن َصبَۡرُت ِ ِــهۦِۖ َولَئ ــم ب ــا ُعوقِۡبُت ــِل َم ــَن بِِمۡث ٰبِِري ــرٞ لِّلصَّ ــَو َخۡي ــۡم لَُه ــن َصبَۡرُت ِ ِــهۦِۖ َولَئ ــم ب ــا ُعوقِۡبُت ــِل َم بِِمۡث
كمــا ســيأتي، بــل موقــع اآليــة متصــل مبــا قبلــه غيــر محتــاج إلــى إيجــاد ســبب نــزول." وهــذا 

خــالف ال يؤثــر علــى عمــوم معنــى اآليــة واتســاع دالالتهــا.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

الوصايا الربانية في لواايم سورت النحف - دراسة احليلية-

103

منها ما جاء عن أبّي بن كعب )ت: 0	هـ( I قال: ملا كان يوم أحد 
أصيب من األنصار أربعة وستون رجال ومن املهاجرين ستة منهم 
حمزة فمثلوا بهم فقالت األنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا 
لنربني عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل اهلل: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ 
ٰبِِريَن ﴾  فقال رسول اهلل  ٰبِِريَن بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ

H:"نصبر وال نعاقب")	(
 I )هـ		ويف رواية أخرى لسبب النزول: عن أبي هريرة )ت:
أن رسول اهلل H أشرف على حمزة يوم أحد، فرآه صريعا، 
بسبعني  ألمّثلن  )واهلل  فقال:  منه،  لقلبه  أوجــع  كــان  ير شيئا  فلم 
منهم(، فنزل جبريل، والنبي H واقف، بقوله تعالى: ﴿َوِإۡن َوِإۡن 

عَاَقۡبُتۡمعَاَقۡبُتۡم﴾، فصبر رسول اهلل H وكّفر عن ميينه.)	( 
)	( انظــر: الــدر املنثــور للســيوطي:	/8		-9		. واحلديــث أخرجــه الترمــذي يف ســننه يف 
كتــاب التفســير: 8 / 9		-0		 وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب، وابــن حبــان يف مــوارد 
الظمــآن للهيثمــي :ص )			( ، واحلاكــم وصححــه يف املســتدرك: 	 / 9		 ، وأشــار احلافــظ 
ابــن حجــر إلــى هــذه الروايــة يف الفتــح )	 / 			( وقــال : "وهــذه طــرق يقــوي بعضهــا بعضــا".
 H ( هــذا احلديــث آخــره ضعيــف؛ وذلــك يف قــول الــراوي )فنــزل جبريــل، والنبــي	(
واقــف، بقولــه تعالــى:  ﴿﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتــۡمَوِإۡن عَاَقۡبُتــۡم﴾﴾، فصبــر رســول اهلل وكّفــر عــن ميينــه(. وقــد أخرجــه البزار 
يف مســنده برقــم )0		9(:		/		 مــن حديــث أبــي هريــرة، وقــال: ال نعلمــه يــروى عــن أبــي هريــرة 
إال مــن هــذا الوجــه. وقــال الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد : 	/9		: فيــه صالــح بــن بشــير املــري، 
وهــو ضعيــف. أ.هـــ. وقــد ضعفــه ابــن كثيــر أيضــا يف تفســيره 	/ 			، والوهــن فقــط يف ذكــر 
نــزول جبريــل، ونــزول اآليــة، ولفــظ: »وكفــر عــن ميينــه« ، وأمــا أّولــه فهــو حســن، ولــه شــاهد مــن 

حديــث أنــس الــذي أخرجــه ابــن ســعد يف طبقاتــه: 	/ 		، والدارقطنــي يف ســننه: 	/ 	0	.
وجاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: رأى رسول اهلل H حمزة I قد شق بطنه، 
وجدعت أذناه، فقال: )لوال أن حتزن النساء أو تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه اهلل من بطون السباع 
 والطير وألقتلن مكانه سبعني رجال منهم( ، فنزل قوله تعالى ﴿ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِكٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك﴾﴾ إلى قوله ﴿َوَما َصۡبرَُك َوَما َصۡبرَُك 
ِۚ﴾﴾.أورده الواحــدي يف أســباب النــزول: 			 بــدون إســناد، وأخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات: 	/  َّا بـِـٱللَّ ِۚإِل َّا بـِـٱللَّ إِل
0	، والبيهقــي يف الدالئــل: 	/ 	8	، بإســناد ضعيــف جــدا، فيــه يحيــى بــن عبــد احلميــد احلمانــي، متهــم 
بســرقة احلديــث كمــا يف التقريــب البــن حجــر: ص	9	 ، وقيــس بــن الربيــع تغّيــر ملــا كبــر؛ انظــر التقريــب 

البــن حجــر: ص			.
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بأن  املؤمنني  لعباده  تعالى  اهلل  من  توجيه  الكرمية  اآليــة  ويف 
ينهجوا املنهج الشرعي عند إرادة االقتصاص ممن ظلمهم، فاملؤمن 

مخّير بني إحدى طريقتني:
األولى: أن تعاقبوا من تعّدى عليكم مبثل الذي نالكم به ظاملكم 

من العقوبة.
فإن الدعوة تتضمن تكليف املدعوين بالرجوع عن الدين املألوف، 
أُمر  فحينئذ  املقاتلة،  إلى  ذلك  جّر  ورمبــا  منه شديد،  واالنفكاك 
الداعي وأتباعه برعاية العدل واإلنصاف يف حال القتال قائال ﴿َوِإۡن َوِإۡن 
عَاَقۡبُتۡمعَاَقۡبُتۡم﴾ إن رغبتم يف استيفاء القصاص عند وقوع اعتداء أو قتل 
فاقنعوا باملثل وال تزيدوا عليه. واآلية عامة، وإن ورد لنزولها أسباب، 

فاالعتبار بعموم اللفظ، وعمومه يؤدي هذا املعنى)	(
وإنا سمى فعل املشركني معاقبة وهم ابتدؤوا باملثلة، ليتحقق 
ازدواج اللفظني، وتتناسب ديباجة القول، فيخف على اللسان، فسمى 

الفعل األول باسم الثاني للمزاوجة. 
واملعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوه، فقابلوه مبثله 
ّمِۡثلَُهاۖ﴾ )سورة  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  ۖوََجَزُٰٓؤاْ  ّمِۡثلَُها َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  تعالى: ﴿وََجَزُٰٓؤاْ  كقوله  عليه  تزيدوا  وال 

الشورى: 0	( )	(.

الذنب،  مــن  منه  صــدر  عما  وتــتــجــاوزوا  تصبروا  أن  الثانية: 
)	( انظــر: غرائــب القــرآن للنيســابوري: 	/			-			، و إرشــاد العقــل الســليم ألبــي 

للشــوكاني: 	/			. القديــر  فتــح  و  الســعود:	/			، 
)	( انظــر: الكشــاف للزمخشــري:	/			، واحملــرر الوجيــز البــن عطيــة: 	/			، وزاد 
للقرطبــي:0	/	0	،  القــرآن  ألحــكام  اجلامــع  و   ،	9	-	9	/	 اجلــوزي:  البــن  املســير 
ــى  ــاب إطــالق املســبب عل ــك مــن ب ــر بذل ــد يكــون التعبي ــن جــزي:	/9		. وق التســهيل الب

الســبب، انظــر: إرشــاد العقــل الســليم ألبــي الســعود:	/			.
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وتصفحوا عنه، وحتتسبوا عند اهلل ما نالكم به من الظلم، وتكلوا 
أمركم إليه سبحانه، وهو يتولى عقوبته، والصبر خير للصابرين من 
االنتقام، ألن اهلل ينتقم من الظالم بأشد مما ميكن أن ينتقم املظلوم 

لنفسه.
فـــإن اهلل سبحانه قــد رغـــب عــبــاده يف الــصــبــر عــلــى األذى، 
لقلوب  أجلب  ألنــه  والعفو عنه،  املــشــركــني،  أذى  عــن  واإلعــــراض 
بالعقوبة، كقوله  بأنه خير، أي خير من األخــذ  األعـــداء، فوصف 
َّا َمن ُظلَِمۚ﴾  إلى قوله  وِٓء ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ َّا ُيحِبُّ ٱللَّ َّا َمن ُظلَِمۚل وِٓء ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ َّا ُيحِبُّ ٱللَّ تعالى: ﴿ل
ا قَِديًرا ١٤٩١٤٩﴾ )سورة النساء:  َ َكاَن َعُفّوٗ ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء فَإِنَّ ٱللَّ

َ
ا قَِديًرا أ َ َكاَن َعُفّوٗ ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء فَإِنَّ ٱللَّ
َ
تعالى:﴿أ

اَرةٞ  َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ اَرةٞ َوٱلۡجُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ 8		- 9		(، وقوله تعالى: ﴿َوٱلۡجُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ

َِّذي  ۡحَسُن فَإَِذا ٱل
َ
َِّذي ٱۡدَفۡع بِٱلَّتِى هِـَى أ ۡحَسُن فَإَِذا ٱل
َ
﴾  )سورة املائدة: 		(، وقوله تعالى: ﴿ٱۡدَفۡع بِٱلَّتِى هِـَى أ ۥۚ َُّه ۥۚل َُّه ل

نَُّهۥ َولِيٌّ َحمِيٞم ٣٤٣٤﴾  )سورة فصلت:		( ، وقوله تعالى: 
َ
نَُّهۥ َولِيٌّ َحمِيٞم بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ
َ
بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ

ِۚ﴾  )سورة  ۡجُرهُۥ عَلَى ٱللَّ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئة ٞ ّمِۡثلَُهاۖ َفَمۡن َعَفا َوأ ِۚوََجَزٰٓ ۡجُرهُۥ عَلَى ٱللَّ

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئة ٞ ّمِۡثلَُهاۖ َفَمۡن َعَفا َوأ ﴿وََجَزٰٓ

ْوَلٰٓئَِك َما َعلَۡيِهم 
ُ
ْوَلٰٓئَِك َما َعلَۡيِهم َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظۡلِمهِۦ فَأ
ُ
الشورى:0	( وقوله تعالى: ﴿َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظۡلِمهِۦ فَأ

ّمِن َسبِيٍل ّمِن َسبِيٍل ٤١٤١﴾ )سورة الشورى: 		()	(، ثم صارت اآلية عامة يف وجوب 
القصاص وكيفيته، وأنه ال يجوز إال مثاًل مبثل، والعفو أفضل.)	(

بآية  –كسابقتها-  منسوخة  ــة  اآلي أن  املفسرين  بعض  وحكى 
السيف.)	(

البيــان  أضــواء  و  عاشــور:		/			-			،  البــن  والتنويــر  التحريــر  انظــر:   )	(
.	 	 	 /	 : للشــنقيطي

)	( انظر: بحر العلوم للسمرقندي:	/98	.
)	( انظر: جامع البيان للطبري: 		/	0	-	0	، والكشف والبيان للثعلبي: 	/		-		
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إاّل أن جمهور أهل التفسير يرون أنَّ اآلية محكمة غير منسوخة، 
وإنا نزلت فيمن ُظِلَم بظالمة فال يحل له أن ينال من ظالم أكثر مما 

نال الظالم منه، ففيها أمر باجلزاء أو العفو، ونهي عن االعتداء.)	(
يقول الطبري )ت:0		هـ( مؤيداً القول بعدم النسخ:"وأن يقال: 
هي آية محكمة أمر اهلل تعالى ذكره عباده أاّل يتجاوزوا فيما وجب 
لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس، احلق الذي جعله اهلل لهم 
إلى غيره، وأنها غير منسوخة، إذ كان ال داللة على نسخها، وأن 

للقول بأنها محكمة وجها صحيحا مفهوما.")	(
وكذا الرازي )ت: 	0	هـ( استبعد القول بنسخ اآلية، معلاًل ذلك 
َما  بِِمۡثِل  َفَعاقُِبواْ  عَاَقۡبُتۡم  َما َوِإۡن  بِِمۡثِل  َفَعاقُِبواْ  عَاَقۡبُتۡم  تعالى: ﴿َوِإۡن  قوله  إن  بعضهم:  بقوله:"قال 
ٰبِِريَن ﴾ منسوخ بآية السيف،  ٰبِِريَن ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
وهذا يف غاية البعد، ألن املقصود من هذه اآلية تعليم حسن األدب 
يف كيفية الدعوة إلى اهلل تعالى، وترك التعدي وطلب الزيادة، وال 
تعلق لهذه األشياء بآية السيف، وأكثر املفسرين مشغوفون بتكثير 

القول بالنسخ، وال أرى فيه فائدة واهلل أعلم بالصواب.")	(
ومن دقيق أقوال املفسرين يف ربط اآلية ومدلولها مع ما قبلها؛ 
ما ذكره ابن عطية )ت:			هـ( يف تفسيره حني قال:"واملعنى متصل 
مبا قبلها من املكي اتصاالً حسناً، ألنها تتدرج الرتب من الذي يُدعى 
ــح القــول بعــدم  )	( نســب القــول للجمهــور: الشــوكاني يف فتــح القديــر: 	/			 ، وممــن رجَّ
النســخ الثعلبــي يف الكشــف والبيــان: 	/		-		، وعــزا القــول باإلحــكام للنخعــي والثــوري 
ــن  ــوي:	/		، وزاد املســير الب ــل للبغ ــم التنزي ــن ســيرين، وانظــر أيضــاً: معال ومجاهــد واب

اجلــوزي: 	/	9	-	9	.
)	( جامع البيان للطبري: 		/	0	-	0	.

)	( مفاتيح الغيب للرازي: 0	/89	-90	. وانظر: لباب التأويل للخازن:	/08	.
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ويُوعظ، إلى الذي يجادل، إلى الذي يجازى على فعله.)	("
ٰبِِريَن ﴾  ٰبِِريَن َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ ثم ختم اهلل تعالى اآلية بقوله: ﴿َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
ٰبِِريَن ﴾  أي: خير للعافني، وقد حتقق  ٰبِِريَن لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ يعني: لئن عفومت ﴿لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
هذا العفو يف حق وحشي قاتل حمزة I بعدما أسلم، وكذلك 

حتقق هذا يف عامة املشركني الذين أسلموا.)	(

)	( احملرر الوجيز البن عطية: 	/			.
)	( انظر: تفسير السمعاني:	/0		.
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المبحث الثالث

احلث على الصبر يف سبيل الدعوة، مع استحضار العون عليه 
من اهلل تعالى، وترك احلزن على املخالف بعد استفراغ اجلهد معه.
ختم اهلل تعالى الوصايا الواردة يف آخر سورة النحل باحلث على 
ِۚ َولَا َتۡحَزۡن  َّا بِٱللَّ ِۚ َولَا َتۡحَزۡن َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل َّا بِٱللَّ الصبر، وذلك يف قوله تعالى: ﴿َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل

ا َيۡمُكُروَن ١٢٧١٢٧﴾  )سورة النحل:			(. ا َيۡمُكُروَن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق ّمِمَّ َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق ّمِمَّ
وقد تضمنت هذه اآلية أمراً من اهلل تعالى لرسوله بالصبر صراحًة 
بعد أن ندب إليه غيره يف اآلية السابقة، فهو عليه الصالة والسالم أولى 
الناس بعزائم األمور؛ لزيادة علمه بشؤونه تعالى، وفيه أيضاً إشارة إلى أن 
مقامه أعلى، فهو بالتزام الصبر أولى، أخذاً بالعزمية بعد أن رخص لهم يف 
املعاقبة، وهذا األمر الوارد هنا هو امتداد ملا ورد يف اآلية السابقة، فبعد 
أن كان اخلطاب باجلمع، عطف عليه باألمر بالصبر على صيغة اإلفراد 
له H؛ إجــالاًل له، وتسلية فيما كان من سبب نــزول اآليــة من 
التمثيل بعمه حمزة I، وتنويها بعظم مقام الصبر زيادة يف حث األمة، 
ألن أمر الرئيس أدعى المتثال أتباعه، فقال تعالى: ﴿وَٱۡصبِۡروَٱۡصبِۡر﴾ ثم أتبع ذلك 
باحلث على دوام االلتجاء إليه سبحانه، لئال يُتوهم أن ألحد فعال مستقال 
ِۚ﴾  فال ناصر وال معني غيره – عز وجل-.)	( َّا بِٱللَّ َِۚوَما َصۡبرَُك إِل َّا بِٱللَّ فقال تعالى: ﴿َوَما َصۡبرَُك إِل
 :H محمد  لنبيه  تعالى   اهلل  مــن  توجيه  اآليــة  ويف 
إلى دينه،  بالصبر على األذى يف اهلل، والصبر على دعــوة اخللق 
واالستعانة باهلل على ذلك، وعدم االتكال على النفس وال يتحقق 

)	( انظــر: نظــم الــدرر للبقاعــي:		/	8	-	8	، والتحريــر والتنويــر البــن عاشــور: 		/			 
، و تفســير املراغي: 		/			.
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ذلك إال مبعونة اهلل وتوفيقه.)	(
ثم أرشده سبحانه إلى ترك احلزن على هؤالء املشركني الذين 
يكذبونه وينكرون ما جاءهم به، وأاّل يضيق صدره  مبا يقولون من 
اجلهل ونسبتهم ما جئتهم به إلى السحر أو الشعر أو الكهانة، فكل 
ما فعلوه إنا هو من باب الصد عن سبيل اهلل، وصرف من أراد 

.H اإلميان به، والتصديق مبا أنزل على نبيه
إِلَۡيَك  نزَِل 

ُ
أ إِلَۡيَك كَِتٌٰب  نزَِل 
ُ
أ ﴿كَِتٌٰب  تعالى:  قوله  يف  جــاء  ما  ذلــك  من  وقريب 

لِۡلُمۡؤِمنِيَن ٢٢﴾ َوذِۡكَرٰى  بِهِۦ  لُِتنِذَر  ّمِۡنُه  َحَرٞج  َصۡدرَِك  فِي  يَُكن  لِۡلُمۡؤِمنِيَن  فَلَا  َوذِۡكَرٰى  بِهِۦ  لُِتنِذَر  ّمِۡنُه  َحَرٞج  َصۡدرَِك  فِي  يَُكن   فَلَا 
َبۡعَض َما يُوَحىٰٓ إِلَۡيَك  َبۡعَض َما يُوَحىٰٓ إِلَۡيَك فَلََعلََّك تَارُِكۢ  )ســورة األعــراف: 	(، وقوله تعالى: ﴿فَلََعلََّك تَارُِكۢ 

َمآ  ۡو َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكۚ إِنَّ
َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ُ
ن َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

َ
َمآ وََضآئُِقۢ بِهِۦ َصۡدُرَك أ ۡو َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكۚ إِنَّ

َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ُ
ن َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

َ
وََضآئُِقۢ بِهِۦ َصۡدُرَك أ

ُ عَلَٰى ُكّلِ َشـئٖ َوكِيٌل ١٢١٢﴾  )سورة هود: 		( )	(. نَت نَِذيٞرۚ َوٱللَّ
َ
ُ عَلَٰى ُكّلِ َشـئٖ َوكِيٌل أ نَت نَِذيٞرۚ َوٱللَّ
َ
أ

املكي  كثير  ابن  قرأ  فقد  متواترتان،  مفردة"ضيق"قراءتان  ويف 
)ت: 0		هـــ( هاهنا ويف النمل )ِضيق( بكسر الضاد، وقرأ البقية 

بفتح الضاد )َضيق(.)	(
وهما لغتان كالقول والقيل، وميكن أن يكون الضيق تخفيف ضّيق.)	(
قال الفراء )ت: 	0	هـ(:"فالضيق ما ضاق عنه صدرك، والضيق 

ما يكون يف الذي يتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذلك")	(

)	( انظر: تيسير الكرمي الرحمن للسعدي: ص			.
)	( انظر: جامع البيان للطبري: 		/	0	-08	، ومعالم التنزيل للبغوي: 	/		.

)	( انظر: النشر يف القراءات العشر البن اجلزري: 	/	0	.
)	( انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي:	/			.

)	( معاني القرآن للفراء: 	/			.
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ويقول أبو عبيدة )ت: 0		هـ(:"الضيق"بالكسر يف قلة املعاش 
ويف املساكن، فأما ما كان يف القلب والصدر فإنه بالفتح.)	(

وقال ابن قتيبة )ت: 			هـ(:"الضيق تخفيف ضّيق، مثل هني 
وهــنّي، ولني ولــنّي، فعلى هذا هو صفة، كأنه قال: وال تكن يف أمر 

ضيق من مكرهم.)	(  
َِّذيَن  َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل َِّذيَن إِنَّ ٱللَّ َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل ثم ختم اهلل تعالى السورة بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّ
ۡحِسُنوَن ١٢٨١٢٨﴾ )ســورة النحل:8		( وهي آية جامعة جلميع املأمورات  ۡحِسُنوَن ُهم مُّ ُهم مُّ
واملنهيات، وفيها بيان أّن اهلل سبحانه مع الذين اتقوا املعاصي كلها، 
على اختالف أنواعها، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات، والقيام 

مبا أمروا بها على أكمل وجه، مع كونها خالصة عن شوائب الرياء.)	(
ويف هذه اآلية وعد من اهلل تعالى بالنصر للذين يحسنون رعاية 
فرائضه، والقيام بحقوقه، ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه، 

فمن اتقى اهلل يف أفعاله، أْحَسَن إليه يف أحواله)	(
والنصر،  التأييد،  لعباده هنا هو  تعالى  املــراد مبعّية اهلل  فإن 

والتوفيق، والتسديد.)	(
يقول الشنقيطي )ت: 	9		هـ( مبيناً املراد مبعية اهلل يف اآلية، 

)	( مجاز القرآن ألبي عبيدة:	/9		.
)	( غريب القرآن البن قتيبة: ص9		.

)	( انظر: غرائب القرآن للنيسابوري: 	/			،وفتح القدير للشوكاني: 	/			
َِّذيــَن ُهــم  َِّذيــَن ٱتََّقــواْ وَّٱل َ َمــَع ٱل َِّذيــَن ُهــم إِنَّ ٱللَّ َِّذيــَن ٱتََّقــواْ وَّٱل َ َمــَع ٱل وجــاء عــن احلســن يف تفســير قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّ
ۡحِســُنوَن ١٢٨١٢٨﴾﴾ ) ســورة النحــل: 8		(، قــال: "اتقــوا اهلل فيمــا حــرم عليهــم , وأحســنوا فيمــا  ۡحِســُنوَن مُّ مُّ
ــري: 		/09	. ــان للطب ــع البي ــرزاق: 	/	8	، وجام ــم" انظــر: تفســير عبدال ــرض عليه افت

)	( انظــر: جامــع البيــان للطبــري: 		/09	، و معانــي القــرآن وإعرابــه للزجــاج: 	/			، و 
النكــت والعيــون للمــاوردي/ 	/			.

)	( انظــر: تفســير اجلاللــني:ص			، و التحريــر والتنويــر البــن عاشــور: 		/8		، و أضواء 
البيان للشنقيطي:	/8		-9		.
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ومستشهدا على املعنى من كتاب اهلل، وموضحا معنى املعية العامة 
والنصر  باإلعانة  وهــي  املؤمنني،  بعباده  املعية  واخلــاصــة:"وهــذه 
تعالى: ﴿إِنَّنِى إِنَّنِى  كقوله  أخر،  املعنى يف مواضع  وكرر هذا  والتوفيق. 
َرٰى ٤٦٤٦﴾ )سورة طه: 		(، وقوله تعالى: ﴿إِۡذ يُوِحى َربَُّك إِۡذ يُوِحى َربَُّك 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
َرٰى َمَعُكَمآ أ

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
َمَعُكَمآ أ

نِّي َمَعُكۡم﴾ )سورة األنفال: 		(، وقوله تعالى:  ﴿لَا َتۡحَزۡن لَا َتۡحَزۡن 
َ
نِّي َمَعُكۡمإِلَي ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ أ
َ
إِلَي ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ أ

لَّاۖٓ إِنَّ َمِعَى َربِّي  ـَ لَّاۖٓ إِنَّ َمِعَى َربِّي قَاَل ك ـَ َ َمَعَناۖ﴾ )سورة التوبة: 0	(، وقوله تعالى: ﴿قَاَل ك ۖإِنَّ ٱللَّ َ َمَعَنا إِنَّ ٱللَّ
َسَيۡهِديِن َسَيۡهِديِن ٦٢٦٢﴾  )الشعراء: 		(، إلى غير ذلك من اآليات.

وأما املعية العامة جلميع اخللق فهي باإلحاطة التامة والعلم، 
ونفوذ القدرة، وكون اجلميع يف قبضته - جل وعال -: فالكائنات يف 
يده - جل وعال - أصغر من حّبة خردل، وهذه هي املذكورة أيضا يف 
َّا ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا  ۡجَوٰى ثََلَٰثٍة إِل َّا ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا َما يَُكوُن ِمن نَّ ۡجَوٰى ثََلَٰثٍة إِل آيات كثيرة ، كقوله تعالى: ﴿َما يَُكوُن ِمن نَّ
َّا ُهَو َمَعُهۡم﴾ اآلية  ۡكثََر إِل

َ
ۡدنَٰي ِمن َذٰلَِك َولَٓا أ

َ
َّا ُهَو َسادُِسُهۡم َولَٓا أ َّا ُهَو َمَعُهۡمَخمَۡسٍة إِل ۡكثََر إِل

َ
ۡدنَٰي ِمن َذٰلَِك َولَٓا أ

َ
َّا ُهَو َسادُِسُهۡم َولَٓا أ َخمَۡسٍة إِل

ۡيَن َما كنتم﴾  اآلية )سورة 
َ
ۡيَن َما كنتموَُهَو َمَعُكۡم أ
َ
)سورة املجادلة: 	(، وقوله تعالى: ﴿وَُهَو َمَعُكۡم أ

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلٖمۖ َوَما ُكنَّا غَآئِبِيَن٧٧﴾سورة  نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلٖمۖ َوَما ُكنَّا غَآئِبِيَنفَلََنُقصَّ احلديد: 	(، وقوله تعالى:﴿فَلََنُقصَّ

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن 
ۡ
ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَما تَُكوُن فِي َشأ
ۡ
األعراف: 	(، وقوله تعالى: ﴿َوَما تَُكوُن فِي َشأ

﴾  اآلية  َّا ُكنَّا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهِۚ َّا ُكنَّا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهَِۚولَا َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل َولَا َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل
)سورة يونس: 		(، إلى غير ذلك من اآليات.

فهو - جل وعــال - مستٍو على عرشه كما قــال، على الكيفية 
الالئقة بكماله وجالله، وهو محيط بخلقه، كلهم يف قبضة يده، ال 
يعزب عنه مثقال ذّرة يف األرض وال يف السماء، وال أصغر من ذلك 

وال أكبر إال يف كتاب مبني.")	(

)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.
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الخاتمة

احلمد هلل على ما منَّ به عليَّ من إمتام هذا البحث، فله احلمد 
كله، وإليه يرجع الفضل كله.

فإن احلياة مع كتاب اهلل – عز وجل – نعمة يدركها من أنعم اهلل 
بها عليه، وما أسعد اإلنسان إذا جعل هذا الكتاب أمامه، واهتدى 

بهديه، وتدبَّر معانيه.
ويف نهاية هذا البحث وصلت - بحمد اهلل وفضله – إلى جملة 

من النتائج ميكن إبراز أهمها فيما يلي:
سورة النحل مكية يف قول اجلمهور غير ثالث آيات من آخرها.. 	
ورد عن بعض السلف تسميتها بسورة الِنَعم؛ ملا عّدد اهلل فيها . 	

من النعم على عباده.
الربانية . 	 الوصايا  مــن  جملة  النحل  ســورة  خواتيم  تضمنت 

العظيمة.
الثالثة وهي: . 	 الطرق  الناس بأحد هذه  أن يدعو  أمر رسوله 

احلكمة، واملوعظة احلسنة، واملجادلة بالطريق األحسن.
أوالً . 	 فيدعوا  الــتــدرج،  أسلوب  الطرق  هــذه  مع  الداعي  يتخذ 

باحلكمة، ثم باملوعظة احلسنة، ثم باملجادلة بالتي هي أحسن.
ذهب أهل التفسير إلى أّن سبيل اهلل تعالى الذي أوصى اهلل . 	

تعالى نبيه بالدعوة إليه هو: اإلسالم.
املــراد باحلكمة التي أُمــر الداعي بأن يبدأ بها هي كل كالم . 	

واعتقادهم إصالحا  الناس  إصــالح حال  فيه  يراعى  علم  أو 



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

الوصايا الربانية في لواايم سورت النحف - دراسة احليلية-

113

مستمرا ال يتغير.
ــك بــأن يبدأ . 8 يسلك الــداعــي مــع املــدعــو املنهج الــقــرآنــي؛ وذل

معه باحلكمة فإن انقاد وإال انتقل معه إلى الدعوة باملوعظة 
احلسنة، وهي: القول الذي يلني نفس املقول له، ويجعله مهيئاً 

لعمل اخلير.
فــإن كــان املدعو يــرى أن ما هو عليه حــق. أو كــان داعية إلى 
الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، فإّن هناك من املدعوين من 
يحتاج إلى إلزامه وإفحامه بدليل مركب من مقدمات مشهورة 

مسلمة عند اجلمهور، أو مقدمات مسلمة عند اخلصم.
َوٱلَۡموِۡعَظةِ . 9 َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ  تضمن قوله تعالى: ﴿ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرّبَِك بِٱلۡحِۡكَمةِ 

ۡعلَُم بَِمن َضلَّ 
َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ ٱلۡحََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى ِهَى أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ٱلۡحََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَّتِى ِهَى أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١٢٥١٢٥﴾ )سورة النحل:			(  دلياًل على 
َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ
َ
َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

منها  املقصود  كان  إذا  العلم جائزة،  واملجادلة يف  املناظرة  أن 
إظهار احلق.

ومن إعجاز القرآن الكرمي أن هذه اآلية جمعت أصول االستدالل 
العقلي احلق، وهي البرهان واخلطابة واجلدل.  

حوى قوله تعالى: ﴿َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن . 0	
ٰبِِريَن ١٢٦١٢٦﴾ )سورة النحل:			( توجيهاً منه تعالى  ٰبِِريَن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ لِّلصَّ
لعباده املؤمنني بأن ينهجوا املنهج الشرعي عند إرادة االقتصاص 
ممن ظلمهم، فاملؤمن مخّير بني أن يعاقب من تعّدى عليه مبثل 

الذي ناله من ظامله، أو يصبر ويحتسب األجر عند اهلل تعالى.
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رغب اهلل تعالى عباده يف الصبر على األذى، واإلعراض عن أذى . 		
املشركني، والعفو عنه، ألنه أجلب لقلوبهم، وأدعى لهدايتهم.

ختم اهلل تعالى الوصايا الواردة يف آخر سورة النحل باحلث على . 		
ِۚ َولَا  َّا بِٱللَّ ِۚ َولَا َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل َّا بِٱللَّ الصبر، وذلك يف قوله تعالى: ﴿َوٱۡصبِۡر َوَما َصۡبرَُك إِل
ا َيۡمُكُروَن ١٢٧١٢٧﴾ )سورة النحل:			(. ا َيۡمُكُروَن  َتۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق ّمِمَّ  َتۡحَزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق ّمِمَّ
 :H وتضمنت اآلية توجيها من اهلل تعالى  لنبيه محمد
بالصبر على األذى يف اهلل، والصبر على دعوة اخللق إلى دينه، 
واالستعانة بــاهلل على ذلــك، وعــدم االتــكــال على النفس وال 

يتحقق ذلك إال مبعونة اهلل وتوفيقه.
َِّذيَن ُهم . 		 َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل َِّذيَن ُهم إِنَّ ٱللَّ َِّذيَن ٱتََّقواْ وَّٱل َ َمَع ٱل ختم اهلل تعالى السورة بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡحِسُنوَن ١٢٨١٢٨﴾  )ســورة النحل:8		(، وفيها بيان أّن اهلل سبحانه مع  ۡحِسُنوَن مُّ مُّ
الذين اتقوا املعاصي كلها، على اختالف أنواعها، والذين هم 
 محسنون بتأدية الطاعات، والقيام مبا أمروا بها على أكمل وجه.
كما اشتملت اآلية على وعد من اهلل تعالى بالنصر والتأييد 
للذين يحسنون رعاية فرائضه، والقيام بحقوقه، ولزوم طاعته 
فيما أمرهم به ونهاهم عنه، فمن اتقى اهلل يف أفعاله، أْحَسَن 

إليه يف أحواله.
ويف اخلتام أسأل اهلل – عز وجل – أن يغفر لي ما وقع يف هذا 
البحث من تقصير، أو نقص، أو خطأ، أو زلل، وأن يتقبل مني، وأن 

يجعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي.
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كما أسأله سبحانه أن يحتسب لي هذا العمل عنده، و أن يجعله 
يحقق  وأن  موته،  بعد  املؤمن  تنفع  التي  الصاحلات  الباقيات  من 

نسبتي ألهل القرآن العظيم الذين هم أهل اهلل وخاصته.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعني.
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ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكرمي.. 	
بن مصطفى . 	 السعود محمد  الكرمي: ألبي  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشــاد 

العمادي )ت	98هـ( دار إحياء التراث: بيروت، د.ط، د.ت.
للنشر . 	 الفضيلة  دار  السيوطي )ت		9هــــ(،  الدين  الــقــرآن: جلــالل  ترتيب  أســرار 

والتوزيع: الرياض، د.ط،د.ت.
أضــواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حملمد األمــني الشنقيطي )ت	9		هـــ(، . 	

حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: بيروت، ط	، 	0		هـ.
أنوار التنـزيل وأسرار التأويل: لعبداهلل بن عمر البيضاوي )ت	9	هـــ(، دار الفكر، . 	

بيروت، د.ط، د.ت.
بحر العلوم: ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )ت	9	هـ(، حتقيق: د. محمود . 	

مطرجي، دار الفكر: بيروت، د.ط، د.ت. 
تأويالت أهل السنة: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور املاتريدي )ت 			هـ(، . 	

حتقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 				هـ.
التونسية للنشر: تونس، د.ط، . 8 الدار  التحرير والتنوير: حملمد الطاهر بن عاشور، 

	98	م.
التوحيد والشكر يف سورة النحل: لعبداحلميد محمد طهماز، دار القلم: دمشق، ط	، . 9

				هـ.
التسهيل لعلوم التنزيل: حملمد بن أحمد بن جزي الكلبي )ت			هـــ(، دار الكتاب . 0	

العربي: لبنان، ط	، 	0		هـ.
تفسير اجلاللني: جلالل الدين محمد بن أحمد احمللي )ت: 		8هـ( وجالل الدين . 		

عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 		9هـ(، دار احلديث: القاهرة،ط	، د.ت.
تفسير السمعاني: ألبي املظفر منصور بن محمد السمعاني )ت89	هـــ(، حتقيق: . 		

ياسر إبراهيم وغنيم عباس، دار الوطن: الرياض، د.ط، د.ت.
تفسير القرآن العظيم: ألبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت			هـ(، حتقيق: . 		

سامي السالمة، دار طيبة: الرياض، ط	، 8			هـ.
تفسير املراغي: أحمد بن مصطفى املراغي )ت 				هـ(، مكتبة ومطبعة مصطفى . 		

البابي احللبي وأوالده: مصر، ط	، 				هـ.
تفسير عبدالرزاق الصنعاني: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني )ت			هـ(، حتقيق: د. . 		

مصطفى مسلم، مكتبة الرشد: الرياض، ط	، 0			هـ.
تفسير مجاهد: ألبي احلجاج مجاهد بن جبر التابعي املكي القرشي املخزومي )ت: . 		

	0	هـــ(، حتقيق: د. محمد عبد السالم أبو النيل، دار الفكر اإلسالمي احلديثة: 
مصر، د.ط، د.ت.

)ت: . 		 العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  ألحمد  التهذيب:  تقريب 
		8هـ(، حتقيق: محمد عوامة، دار الرشيد: سوريا، ط	، 	0		هـ.
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الــفــيــروزآبــادي . 8	 يعقوب  بــن  محمد  جمعة  عــبــاس:  ــن  اب تفسير  مــن  املقباس  تنوير 
)ت:		8هـ(، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 				هـ.

السعدي . 9	 ناصر  بن  لعبدالرحمن  املــنــان:  كــالم  تفسير  يف  الرحمن  الكرمي  تيسير 
)ت				هـ(، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط	، 9			هـ.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: حملمد بن جرير الطبري )ت0		هـ(، حتقيق: د. . 0	
عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، دار هجر: القاهرة، ط	، 				 هـ - 	00	 م

اجلامع ألحكام القرآن: ألبي عبداهلل محمد بن أحمد القرطبي )ت			هـ(، حتقيق: . 		
عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب العربي: بيروت، ط	، 				هـ.

حتقيق: . 		 ـــ(،  ــ )ت		9ه السيوطي  الدين  جلــالل  باملأثور:  التفسير  يف  املنثور  ــدر  ال
د.عبداهلل بن عبداحملسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط	، 				هـ.

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: ألحمد بن احلسني بن علي بن موسى . 		
اخلراساني، أبو بكر البيهقي )ت: 8		هـ(، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 	0		هـ.

زاد املسير يف علم التفسير: لعبدالرحمن بن علي بن اجلــوزي )ت	9	هـــ(، املكتب . 		
اإلسالمي ودار ابن حزم: بيروت، ط	، 				هـ.

زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة )املتوفى: . 		
	9		هـ(، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت.

سن الترمذي: حملمد بن عيسى الترمذي )ت 9		هـ(، حتقيق: أحمد محمد شاكر . 		
وآخرون، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د.ط، د.ت.

)ت: 	8	هـــ(، . 		 الدارقطني  البغدادي  بن عمر  الدارقطني: ألبي احلسن علي  سن 
حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط	، 				هـ.

الطبقات الكبرى: حملمد بن سعد البصري، دار صادر: بيروت، د.ط، د.ت.. 8	
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري )ت8		هـ(، حتقيق: . 9	

زكريا عميران، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 				هـ.
)ت: 			هـــ(، . 0	 الدينوري  قتيبة  بن  بن مسلم  اهلل  القرآن: ألبي محمد عبد  غريب 

حتقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية: بيروت، د. ط، 98		هـ.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالني )ت		8هـ(، حتقيق: محمد . 		

فؤاد عبدالباقي ومحب الدين اخلطيب، دار املعرفة: بيروت، د.ط، 9			هـ.
التفسير: حملمد بن علي . 		 والــدرايــة من علم  الــروايــة  القدير اجلامع بني فني  فتح 

الشوكاني )ت0			هـ(، حتقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء: املنصورة، ط	، 
8			هـ.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ألبي القاسم . 		
محمود بن عمر الزمخشري )ت8		هـــ(، حتقيق: عادل عبداملوجود وعلي معوض، 

مكتبة العبيكان: الرياض، ط	، 8			هـ.
الكشف والبيان: ألبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي )ت			هـ(، حتقيق: اإلمام أبي . 		

محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط	، 				هـ.
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باخلازن . 		 الشهير  الــبــغــدادي  إبراهيم  بــن  لعلي  التنزيل:  معاني  يف  التأويل  لباب 
)ت:			هـ(، ضبطه وصححه: عبدالسالم شاهني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 

				هـ.
اللباب يف علوم الكتاب: لعمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي )ت بعد 880هـ(، . 		

حتقيق: عادل عبداملوجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية: بيروت، ومكتبة عباس 
الباز: مكة املكرمة، ط	، 9			هـ. 

مجاز القرآن: ألبي عبيدة معمر بن املثنى التيمي )ت:0		هـ(، عارضه بأصوله وعلق . 		
عليه: د. محمد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، د.ط، د.ت.

الريان . 8	 دار  الهيثمي )ت	80هــــ(،  بكر  أبي  بن  لعلي  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  مجمع 
للتراث: القاهرة، دار الكتاب العربي: بيروت، د.ط، د.ت.

ـــ(، حتقيق: محمد فؤاد . 9	 محاسن التأويل: حملمد جمال الدين القاسمي )ت				ه
عبدالباقي، دار إحياء التراث: بيروت، مكتبة دار الباز: مكة املكرمة، ط	، 				هـ.

احملرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز: لعبداحلق بن غالب بن عطية األندلسي . 0	
)ت			هـ(، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف محمد، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 

				هـ.
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبداهلل بن أحمد النسفي )ت0		هـــ(، دار إحياء . 		

الكتب العربية: لبنان، د.ط، د.ت.
املستدرك على الصحيحني: ألبي عبد اهلل احلاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري . 		

)ت: 	0	هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، ط	، 
				هـ.

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار: ألبي بكر أحمد بن عمرو العتكي املعروف . 		
بالبزار )ت: 	9	هـ(، حتقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل وآخرون، ط	، 988	م.

مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور: إلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن . 		
علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 	88هـ(، مكتبة املعارف:  الرياض، ط	، 08		هـ.

معالم التنزيل: للحسني بن مسعود البغوي )ت			هـ(، حتقيق: محمد عبداهلل النمر . 		
وآخرون، دار طيبة: الرياض، ط	، 				هـ.

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )ت 			هـــ(، حتقيق: . 		
عبداجلليل عبده شلبي، عالم الكتب: بيروت، ط	،  08		 هـ.

معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء )ت	0	هـ(، عالم الكتب: بيروت، ط	، 	0		هـ.. 		
مقاييس اللغة: ألحمد بن فارس بن زكريا )ت	9	هـــ(، حتقيق: عبدالسالم محمد . 8	

هارون، دار الفكر: بيروت، د.ط، 99		هـ.
مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي )ت	0	هـ(، دار . 9	

الكتب العلمية: بيروت، ط	، 				هـ.
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مــوارد الظمآن إلى زوائــد ابن حبان: ألبي احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن . 0	
الــّدارانــي وعبده علي  الهيثمي )ت: 	80هــــ(، حتقيق: حسني سليم أســد  سليمان 

الكوشك، دار الثقافة العربية: دمشق، ط	، 				هـ.
املوافقات: إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت: . 		

90	هـ(، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان: القاهرة، ط	، 
				هـ.

موسوعة التفسير املوضوعي لسور القرآن الكرمي: لنخبة من العلماء بإشراف كلية . 		
الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة: الشارقة، ط	، 				هـ.

النشر يف القراءات العشر: حملمد بن محمد بن اجلزري )ت:		8هـ(، راجعه وأشرف . 		
على تصحيحه: علي محمد الضباع، مكتبة الرياض احلديثة: الرياض، د.ط، د.ت.

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن . 		
أبي بكر البقاعي )ت 	88هـ(، دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة، د.ط، د.ت.

النكت والعيون: ألبي احلسن علي بن محمد املاوردي )ت0		هـ(، راجعه وعلق عليه: . 		
السيد عبداملقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية: بيروت، د.ط، د.ت.





إعداد:

أستاذ الفقه في جامعة الق يم

أ.د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

 خصائص المذهب الحنبلي 

في فقه المعامالت 
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ملخص البحث:

متنوعة،  الفقه  مناهج يف  الفقهية متثل  املــذاهــب  أن  ريــب  ال 
ومشارب متعددة، وقد متّيز املذهب احلنبلي يف باب املعامالت مبا 
شهد به طائفة من املعاصرين لذا جاء هذا البحث لتلمس ما حواه 
هذا املذهب يف هذا الباب؛ والسيما مظاهر السعة وأسبابها؛ ونحو 
ذلك مما هو من خصائص املذهب احلنبلي يف فقه املعامالت؛ من 
حيث ظهورها فيه أكثر، وليس ألنه انفرد بها، فاخلصائص ال تعني 
االنفراد بالضرورة وإن كان قد يقع شيء من االنفراد، وقد تناول 
احلنبلي  باملذهب  املقصود  بيان  خــالل  من  املوضوع  هــذا  البحث 
يف هذه الدراسة ثم بيان خصائص املذهب احلنبلي يف املعامالت 
إجماال وبعد ذلك تناول البحث مظاهر السعة يف الفقه احلنبلي يف 
الفقه  البحث بأثر  التي أثمرت ذلك ثم ختم  املعامالت واألسباب 

احلنبلي يف املعامالت املعاصرة.
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المقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد
فإن املذاهب الفقهية متثل مناهج يف الفقه متنوعة، ومشارب 
متعددة، وقد متّيز املذهب احلنبلي يف باب املعامالت مبا شهد به 

طائفة من املعاصرين.
ذلك حداني لتلمس ما حواه هذا املذهب يف هذا الباب؛ والسيما 
مظاهر السعة وأسبابها؛ ونحو ذلك مما هو من خصائص املذهب 
احلنبلي يف فقه املعامالت؛ من حيث ظهورها فيه أكثر، وليس ألنه 
انفرد بها، فاخلصائص ال تعني االنفراد بالضرورة وإن كان قد يقع 

شيء من االنفراد. 
وقد كنت أظن هذه الدراسة جتري على سن البحوث املعتادة؛ 
ولكن حني شرعت فيها كان األمر خالف ذلك؛ فإن هذه املوضوعات 

ذات الطبيعة التحليلية ظاهرها اليسر وباطنها ليس كذلك.
ثم  ومــن  التأمل،  يف  والعمق  والسبر،  االستقراء  تعتمد  فهي 

التحليل والنتائج، والتي البد من إعادة النظر فيها مرة تلو أخرى.
وقد انضاف إلى ذلك أْن لم أجد من كتب فيه بحثاً مستقاًل على 

الرغم من التتبع والتنقيب.
أما بعض اإلشــارات والتنبيه على متّيز الفقه احلنبلي يف باب 

املعامالت فقد جند شيئاً منه لدى بعض املتقدمني واملعاصرين.
ومن أشهر من لهم مزيد عناية بذلك من املتقدمني شيخ اإلسالم 
ابن تيمية رحمه اهلل فله بعض اإلشــارات يف مواضع من الفتاوى 
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وغيرها، وسوف يأتي البحث على شيء من عباراته، وال ريب أن 
يتناول فيها املذهب احلنبلي كما قد  الرائعة تلك والتي  حتليالته 
يتناول فيها أيضاً املذاهب األخرى، هي التي شجعتني على املضّي 
يف هذا النوع من الدراسة التحليلية، والسيما يف هذا املوضوع؛ إذ 
إن هذا اإلمام هو من القالئل الذين جند لهم نفساً حتليلياً عميقاً 
يف تناوالته وعرضه العلمي، فهو مع غــزارة علمه، ووفــرة ما يقف 
عليه القارئ من مادة علمية يف تقريراته؛ فإن القارئ ال يخرج غالباً 
بتلك املعلومات فحسب؛ بل يجد نفسه يبحر معه يف جانب ال يقل 
شأناً وأهمية عن املعلومات احملررة والترجيحات واالختيارات، أال 
وهو اجلانب التحليلي والذي يشمل مجاالت متنوعة، كمثل التحليل 
للمذاهب وطرائقها يف األصول والفروع –كمثل حتليالته يف هذا 
املوضوع - كما يشمل التحليل يف جوانب التشريع والعلل واحلكم 

ونحوها.
وأما املعاصرون فلبعضهم إشارات يسيرة تأتي اإلحالة إليها يف 
مواضعها من البحث، فلكل من سبق فضل السبق، رحم اهلل اجلميع 

وسلكنا معهم بالرحمة والقبول. 
ولئن كان هذا البحث قد يبرز متيز املذهب احلنبلي على بقية 
املذاهب، فإن هذا ليس مقصوداً، بل رمبا قيل: ليس هدفاً علمياً؛ 
ألن املذاهب الفقهية األربعة هي مدارس الفقه العظيمة، وكلها طرق 
للفقه وفهم أحكام الشريعة، ولعمر اهلل إن كانت جميعاً ليتمم بعضها 
بعضاً، ومبجموعها يكتمل بناء الفقه؛ لهذا كله فلست يف هذا البحث 
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يفهم منه  أو ما قد  املذهب احلنبلي  لتميز  أتكلف ذكر خصائص 
البعض نحواً من هذه املعاني غير املقصودة.

وإننا حني نستعرض األبواب الفقهية يف كتب املذاهب األربعة 
سنالحظ التناوب يف تناولها بني مذهب وآخــر، فقد جتد مذهباً 
يتوسع يف باٍب فيعتني به وبتفاصيل أحكامه وفروعه ما ال يتوسع 
أو املذاهب األخــرى، ويقابل ذلك عناية املذهب  فيه مذهب آخر 

اآلخر بباب آخر...وهكذا 
ــاب التعزير( بــاب مــن أبـــواب الفقه جنــده يف جميع  فمثاًل )ب
باباً،ويف  له  يُفرد  فلم  املالكي  املذهب  عدا  مستقاًل  باباً  املذاهب 

املقابل جند للمالكية عناية ببيوع اآلجال دون غيرهم.
به بخالف غيرهم  للحنفية من عناية  كذلك االستصناع جند 

فقد ال يذكرونه أو يعتبرونه من صور السلم.
املطلق  التفضيل  ــروم  ن أننا  البحث  مقصود  فليس  كله  لهذا 
ملذهب احلنابلة ال يف الفقه عامة وال حتى يف فقه املعامالت وال يف 

املعامالت املعاصرة أيضاً.
بل املقصود أننا نتلمس جوانب نرى أن لها تأثيراً يف املعامالت، 
فحني جند هــذا املذهب أو ذاك له فيها متيز يف تناول أو منهج 
ومقارنته  ودراسته  ذلك  إبــراز  العلمي  البحث  فمقتضى  مختلف، 
بغيره ليستبني، ولتوظيفه توظيفاً صحيحاً يف سياق التفقه الدقيق.

عناصر البحث:
مدخل يف املقصود باملذهب احلنبلي يف هذا البحث.
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املبحث األول خصائص املذهب احلنبلي يف املعامالت إجماال.
املبحث الثاني مظاهر السعة يف الفقه احلنبلي يف املعامالت.
املبحث الثالث أسباب السعة يف الفقه احلنبلي يف املعامالت.

املبحث الرابع أثر الفقه احلنبلي يف املعامالت املعاصرة.
اخلامتة: يف أهم نتائج البحث.

ألهمنا اهلل الرشد يف القول والعمل.
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مدخل في المقصود بالمذهب الحنبلي
 في هذا البحث

السعة  ومظاهر  احلنبلي  املذهب  عن خصائص  احلديث  قبل 
أّي  احلنبلي، مبعنى:  املذهب  ميّثل  ما  معرفة  من  البد  وأسبابها، 

األقوال والروايات فيه؟ وأي العلماء فيه؟ 
لن يتسع هذا البحث للحديث عن املذهب احلنبلي بشكل مفصل 
وليس ذاك من أهدافه، وقد كتب فيه علماء كبار منهم ابن بدران 
بن حنبل(  اإلمــام أحمد  إلــى مذهب  )املدخل  كتابه  الدمشقي يف 
والشيخ د. بكر أبو زيد يف كتابه )املدخل املفصل ملذهب اإلمام أحمد 

وتخريجات األصحاب( رحمة اهلل عليهما.
ولذا فما ميكن قوله موجزاً ما يلي:

الــروايــات فيه، وقد  كثرة  به مذهب احلنابلة  أواًل مما اشتهر 
يشترك معه بعض املذاهب يف ذلك أحياناً.

وعلى كل حال فالروايات )عن اإلمام أحمد( واألقوال واألوجه 
يف املذهب الريب أنها جتعله مذهباً واسعاً يستوعب – يف الغالب – 

جميع األقوال يف املسألة.
إنك  ذلك؛ حتى  أدرك  للمرداوي  )اإلنصاف(  كتاب  ومن طالع 
من شمولية  تعجب  كما  فيه  واألقـــوال  املسائل  دقائق  من  لتعجب 
االستيعاب فيه، وحسن الترتيب والعرض، وكثرة املصادر التي لم 

نقف على بعضها يف هذا العصر.
ولذا فاملذهب احلنبلي مبفهومه الواسع يشمل جميع الروايات 
واألقوال واألوجه فيه، وإنا قلت )مبفهومه الواسع( أي ما يُنسب 
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إلى املذهب مطلقاً، وأما املفهوم اخلاص فهو املذهب املعتمد عند 
احلنابلة كما هو الشأن لدى املذاهب األخرى )املعتمد لدى احلنفية 

أو املفتى به لديهم وكذا املالكية والشافعية(.
واملذهب لدى احلنابلة قد يختلف علماؤه يف حتديده والسيما 
يف بعض املسائل، وإن كان املتأخرون يعتمدون ما اعتبره صاحب 
اإلنصاف هو املذهب، وهو األضبط من حيث املعيار العلمي الذي 
الفقهية األكادميية  ــدراســات  ال اتــخــذت كثير مــن  اعــتــمــده، وقــد 

اإلنصاف مرجعاً يف حتديد املذهب احلنبلي.
واملقصود يف هــذه الــدراســة هو املفهوم الــواســع للمذهب وليس 

املفهوم اخلاص.
ثانيًا تأسيساً على ما سبق؛ فإن فقه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
)أقواله واختياراته( كل ذلك يعتبر يف دائرة الفقه احلنبلي، مبعنى 
ــوال  األق تلك  سيشمل  البحث  هــذا  يف  املقصود  التحليل  يف  أننا 
واالختيارات على أنها ضمن املذهب احلنبلي، وهذا ليس بدعاً يف 
األمر فإن صاحب كتاب )اإلنصاف( وقبله صاحب كتاب )الفروع( 
قد اعتبروا أقوال ابن تيمية ضمن أقوال املذهب احلنبلي؛ بل يف 
أحيان غير قليلة جتد احلنابلة يقيدون املذهب بقوله، فقد يكون كل 
من سبقهـ  مثاًلـ  أطلقوا احلكم يف مسألة ما، ثم جاء فقّيده، فيجعل 
األصحاُب )احلنابلة( املذهَب على تقييده، ويعتبرون ذلك متشياً مع 

أصل املذهب.
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انظر مثاًل قول ناظم املفردات:
تيمية فتى  اإلسالم  قال: قياس القرض عن جلية ()وشيخ 
الديون كالصداق وعوض يف اخللع واإلعتاق ()الطرد يف 

ونحو ذا طرا بال اختصاص ()والغصب والصلح عن القصاص
()قال: وجاء يف الدين نص مطلق يحقق  ذ  إ م  ثر أل ا ه  ر حر
نقصا الكساد  إن  فذاك نقص النوع عابت رخصا ()	()وقولهم: 

ففسر املذهب مبا قاله شيخ اإلسالم.
وهذا االعتبار أعني اعتبار أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
دائرة الفقه احلنبلي سيؤثر على النتيجة التحليلية والسيما يف بعض 

األبواب واملسائل.

)	( املنح الشافيات 	/			. 
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المبحث األول خصائص المذهب الحنبلي
 في المعامالت إجماال

املــذاهــب الفقهية األربــعــة تنطلق مــن حيث أصل  ال شــك أن 
االجتهاد فيها من الكتاب والسنة؛ فال جرم أال جند تبايناً كبيراً كما 

جنده بني الفقه اإلسالمي العظيم وبني غيره من قوانني البشر.
بيد أننا حني نتعمق يف التحليل ونكبر عدسة املجهر الفاحص 

سنقف على شيء من خصائص هذا املذهب وذاك.
ودونك شيئاً من تلك اخلصائص التي أسعف بها النظر ووقفت 

عليها عدسة املجهر.
وينبغي األخذ باالعتبار أن تعداد هذه اخلصائص ال يعني سلب 
بقية املذاهب من اخلصائص التي قد يتميز بها كل مذهب، ولكننا 
من حيث املنهج العلمي ينبغي أن نبرز خصائص املذهب احلنبلي 

التزاماً مبوضوع البحث.
املطلب األول اخلصائص الناشئة من أصول املذهب احلنبلي

من  غيره  مع  منها  كثير  يشترك يف  أصــول  احلنبلي  للمذهب 
املذاهب ولكنه يختص ببعض األصول، وقد يكون اختصاصه بها أن 

له عناية بها أكثر من غيره.
ويف تقديري أن تلك األصول لها انعكاساتها على بعض األحكام 
أنه ليس من الدقة  أنني أرى  التناول لها، مع  الفقهية أو منهجية 
احلنابلة              مــفــردات  حتى  أو  الفقهية  األحــكــام  عــزو جميع  العلمية 

أو ُجلّها إلى تلك األصول.
فمن نظر يف خالف الفقهاء أدرك ذلك؛ حيث جند احلنابلة مثاًل 
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يخالفون احلنفية يف مسألٍة ما مع اتفاقهم يف األصل الذي تعتمد 
عليه كالقياس مثاًل، فهم متفقون على أنه من أصول األحكام؛ ولكن 
يف مسألٍة ما جتد مذهباً اعتبر قياساً أنتج حكماً، وخالفه املذهب 
اآلخر يف اعتبار قياس آخر فأنتج حكماً آخر، واألمثلة كثيرة جداً، 
ومن أوضحها ما يجري فيه الربا من األموال حيث اخلالف مشهور 

يف علة الربا يف الربويات، ومن ثم اختلف القياس واحلكم النهائي.
بل رمبا يتفق املذهبان يف العلة ويختلفان يف حتقيق املناط أو تنقيحه.

ما األصول املؤثرة يف فقه املعامالت؟
املذهب احلنبلي – كما تقدم – يختص ببعض األصول أو ميكن 

القول أن له فيها عناية، فمن أهمها – وهي املؤثرة - ما يلي:
أواًل:  اعتماد اإلمام أحمد رحمه اهلل على النص 

ــام أحمد رحمه اهلل  مما ال تخطؤه عني الناظر يف كــالم اإلم
وفتاواه اعتماده على النص، وتقدميه منطوقه ومفهومه على القياس، 
وترجيحه احلديث وإن كان ضعيفاً )ومنه املرسل( على القياس يف 

الغالب أو القياس اخلفي.
قال ابن القيم:"وكانت فتاويه )أي اإلمام أحمد بن حنبل( مبنية 
على خمسة أصــول: أحــدهــا: النصوص، فــإذا وجــد النص أفتى 
مبوجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه وال من خالفه كائنا من كان... ثم 
ذكر أمثلة فمنها يف املعامالت: أنه لم يلتفت إلى قول ابن عباس يف 
الصرف لصحة احلديث بخالفه.. إلى أن قال: ولم يكن يقدم على 
احلديث الصحيح عمال وال رأيا وال قياسا وال قول صاحب وال عدم 
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علمه باملخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على 
احلديث الصحيح")	(.

وقد عّد ابن القيم األخــذ باملرسل والضعيف أصــاًل من أصول 
أحمد، فقال:"األصل الرابع: األخذ باملرسل واحلديث الضعيف، إذا لم 
يكن يف الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس املراد 
بالضعيف عنده الباطل وال املنكر وال ما يف روايته متهم بحيث ال يسوغ 
الذهاب إليه فالعمل به؛ بل احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح 
وقسم من أقسام احلسن، ولم يكن يقسم احلديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم 
يجد يف الباب أثرا يدفعه وال قول صاحب، وال إجماعاً على خالفه 
كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من األئمة إال وهو 
موافقه على هذا األصل من حيث اجلملة، فإنه ما منهم أحد إال وقد 

قدم احلديث الضعيف على القياس")	(.
لــدى احلنابلة أقل  إن كل ذلــك يف نظري جعل فقه املعامالت 
تفصياًل من غيره وأنتج ذلك – يف نظري – سعة يف كثير من أحكامه 

فنحن إذا جمعنا بني ثالث مقدمات للحنابلة سوف نخرج بنتيجة.
املقدمة األولى ما سيأتي بيانه لدى احلنابلة وغيرهم )أن األصل 

يف املعامالت احلل(.

)	( انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني )	 / 		(. 
)	( إعــالم املوقعــني )	 / 		( ، وينظــر : منهــج اإلمــام أحمــد رحمــه اهلل يف بنــاء احلكــم 
ــث  ــر ، حي ــد الرحمــن العام ــور عب ــوراه للدكت ــف رســالة دكت ــث الضعي ــى احلدي ــي عل الفقه
اشــتملت علــى دراســة موســعة لعمــل اإلمــام أحمــد باحلديــث الضعيــف ، وباألخــص دراســة 

املقصــود بالضعيــف يف كالمــه . 
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مقارنًة  قليلة  املــعــامــالت  يف  النصوص  أن  الــثــانــيــة:  املــقــدمــة 
بالعبادات.

بالنّص وتقدميه ظاهره  املقدمة الثالثة: متسك اإلمام أحمد 
ومفهومه على غيره.

املعامالت  من  كثير  تــرك  تنتج  املقدمات  تلك  أن  نظري  ففي 
والعقود والشروط على األصل وهو اإلباحة.

فحني ال يوجد نّص مينع أو يحّرم أو يفسد املعاملة فهي على 
أصل الصحة واإلباحة.

اجلمع بني النصوص عند اإلمام أحمد
مما له صلة باعتماد اإلمام أحمد رحمه اهلل على النص، ما حباه 
اهلل تعالى من اطالع واسع على النصوص؛ بل هو حافظ مستوعب 
لها)	(؛ ولذا جنده يجمع بني النصوص، وقد جلى ذلك ابن تيمية يف 
مواضع من كتبه، فمنها ما بسطه عن حكم املزارعة واملغارسة إذ 

يقول:
ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء يف الغرر املنهي عنه 

أنواع من اإلجارات واملشاركات، كاملساقاة واملزارعة ونحو ذلك.
فذهب قوم من الفقهاء إلى أن املساقاة واملزارعة حرام باطل، 

)	( أخــرج اخلطيــب البغــدادي بســنده يف تاريــخ بغــداد )	/ 90( عــن عبــد اهلل بــن أحمــد 
ابــن حنبــل، قــال: ســمعت أبــا زرعــة الــرازي، يقــول: كان أحمــد بــن حنبــل يحفــظ ألــف ألــف 

حديــث، فقيــل لــه: ومــا يدريــك؟ قــال: ذاكرتــه فأخــذت عليــه األبــواب.
وكذلــك ذكــر ذلــك مســنداً ابــن اجلــوزي يف املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألم )		/ 	8	( ، 
وأســند أيضــاً عــن إبراهيــم احلربــي أنــه قــال: رأيــت أحمــد بــن حنبــل كأن اهلل قــد جمــع لــه 

علــم األولــني واآلخريــن مــن كل صنــف يقــول مــا شــاء وميســك عمــا شــاء .
وانظر أيضاً : سير أعالم النبالء )		/ 	8	( ، شذرات الذهب )	/ 88	(
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بناء على أنها نوع من اإلجارة؛ ألنها عمل بعوض، واإلجارة ال بد أن 
يكون فيها األجر معلوما؛ ألنها كالثمر....

ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة، وهو أشد الناس قوال بتحرمي 
أبو حنيفة  قاله  ما  فالقياس عندهما  والشافعي  وأما مالك  هذا، 

إدخاال لذلك يف الغرر، لكن جّوزا منه ما تدعو إليه احلاجة..
ثم بسط أدلتهم ثم قال: وذهب جميع فقهاء احلديث اجلامعون 
املتقدمني،  مــن  كلهم  وأصحابه  حنبل  بــن  كأحمد  كلهم،  لطرقه 
واملتأخرين، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان 
فقهاء  وأكــثــر  حــرب  بــن  زهير  خيثمة  وأبــي  الهاشمي،  داود  ابــن 
الكوفيني، كسفيان الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، 
والــبــخــاري صاحب  أبــي حنيفة،  يــوســف، ومحمد صاحبي  ــي  وأب
الصحيح، وأبي داود، وجماهير فقهاء احلديث من املتأخرين: كابن 
وأكثر  الظاهر،  وأهــل  وغيرهم،  واخلطابي،  خزمية،  وابــن  املنذر، 
أصحاب أبي حنيفة إلى جواز املزارعة واملؤاجرة ونحو ذلك اتباعا 
لسنة رسول اهلل - H-؛ وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه 

السلف وعمل جمهور املسلمني.")	( 

ــا يف  ــام أحمــد يف هــذه املســألة م ــرى )	/		-8	( ، ومــن نصــوص اإلم ــاوى الكب )	( الفت
مســائل اإلمــام أحمــد روايــة أبــي داود )ص: 			(: ســمعت أبــا عبــد اهلل، " ســئل عــن 
املزارعــة؟ فقــال: بالثلــث والربــع جائــز، يعجبنــي أن يكــون البــذر مــن صاحــب األرض، ويكــون 
مــن الداخــل العمــل والبقــر، كاملضــارب يعمــل يف املــال بنفســه " ، ويف مســائل اإلمــام أحمــد 

روايــة ابنــه أبــي الفضــل صالــح )	/ 09	( : "أذهــب فيــه مذهــب املضاربــة " .



أ.د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

136

ثانيًا:  اإلجماع
مــذهــب اإلمـــام أحــمــد الــتــحــّري يف نقل اإلجــمــاع، وعــبــارتــه، 
مشهورة:"من ادعى اإلجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا")	(، وهذا 
يف باب املعامالت مؤثر يف ترك كثيٍر منها على األصل، وهو اإلباحة 

حني ال يثبت نص وال إجماع.
ولذا جند ابن تيمية قد توسع يف بيع الدين بالدين، ألن حكاية 
اإلجماع غير صحيحة إال يف صورة بيع الكالئ بالكالئ وهو املؤخر 

باملؤخر.
ثالثًا: قول الصحابي 

فعناية اإلمام أحمد رحمه اهلل ظاهرة يف عنايته به،  ولسنا بصدد 
اخلالف باالحتجاج به)	(، ولكن بيان تأثيره يف باب املعامالت من حيث 

.M تعدد األقوال يف املسألة بناًء على اختالف الصحابة
قال ابن القيم:"إذا وجد لبعضهم فتوى ال يعرف له مخالف منهم 
فيها لم يعدها إلى غيرها..ثم بني منهجه يف حال اختالفهم، فقال: 
إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبني له موافقة أحد األقوال 

حكى اخلالف فيها ولم يجزم بقول")	(
املعامالت تصحيح  باب  أمثلة األخــذ بقول الصحابي يف  ومن 

.M اإلمام أحمد العربون بناًء على ما ورد عن الصحابة

)	( إعالم املوقعني )	 / 		(. 
)	( انظر أصول مذهب اإلمام أحمد ص )			( وما بعدها .

)	( إعالم املوقعني )	 / 		(. 
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رابعًا:  االستصحاب 
املقصود باالستصحاب لدى أهل الشأن من األصوليني:"التمسك 

بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل".
وعبر بعضهم بأنه:"بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خالفه")	(

وليس املجال مجاالً لبسطه وأنواعه، ولكن أثره يف املعامالت هو 
استصحاب أصل اإلباحة والصحة، وقد قال به احلنابلة.

وذكر  د. عبد اهلل التركي أن احلنابلة ال يختصون بالعمل به؛ 
ولكنهم يتوسعون فيه يف جانب العقود واملعامالت)	(.

خامسًا: املصالح املرسلة
عن  املفاسد  بدفع  الشرع  مقصود  على  احملافظة  تــعــريــفــهــا: 
اخللق، وفسرها الغزالي بأن يوجد معنى يشعر باحلكم مناسب له 

عقال، وال يوجد أصل متفق عليه.)	(
واحلنابلة من أصحاب التوسط يف األخذ بها والعمل مبقتضاها 
الــذي بالغ يف األخــذ بها،  إذا استثنينا الطويف من احلنابلة، وهو 

ومنهجه لم يسلّم به سائر احلنابلة وجماهير العلماء.)	(
مستقاًل  دلياًل  املرسلة  املصالح  اعتبار  حترير  أن  نظري  ويف 
عسير، وقلَّ أن يسلم مثال من النقد، ولكن شأن املصالح املرسلة 
ــم األصــول  )	( انظــر :شــرح مختصــر الروضــة )	 / 			( ، شــرح تنقيــح الفصــول يف عل

للقــرايف 	/98	. 
)	( أصول مذهب اإلمام أحمد ص			. 

)	( البحر احمليط يف أصول الفقه )8 / 	8(. 
)	( أســس نظرية الطويف يف املصلحة ، د.حســبو الطيب ، مجلة كلية الدراســات اإلســالمية 
والعربيــة للبنــات بدمنهــور عــدد 	 ج 	 ، 9	0	 ، املصلحــة املرســلة وتطبيقاتهــا املعاصــرة ، 
عبــد احلميــد محمــود ص 	8 ، املصلحــة عنــد احلنابلــة ، د.ســعد الشــثري ، مجلــة البحــوث 

اإلســالمية ، عــدد 		 ص 			.
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كشأن سائر األدلة املختلف فيها كما تقدم من حيث التوسع وعدمه 
والعناية وعدم العناية، وعالقة املصالح املرسلة باملعامالت واضحة؛ 
ولكن من يــرى األصــل فيها اإلباحة فــإن ذلــك يغني – فيما يظهر 
لي – عن االعتماد على املصلحة؛ ألن املصلحة التي تعارض دلياًل           
أو أصاًل آخر ملغاة عند عامة أهل العلم؛ بل حكى بعضهم االتفاق 

على ذلك.)	(
ومن األمثلة على التوازن يف اعتبار املصلحة لدى احلنابلة ما 
يلحظه املطلع على فقه شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ حيث جنده يقف 
موقفاً متزناً يف النظر إلى املصالح واملفاسد عند ترجيحه لقوٍل على 
آخر، فليس بذلك الذي يعتمد على املصلحة واملفسدة يف احلكم، 
بالذي  هو  وال  عليه،  وترجيحه  رأيــه  يبني  دلياًل مستقاًل  ويجعلها 
يضرب صفحاً عن اعتبار املصلحة واملفسدة؛ وكأن الشريعة نص 
مجرد عن كل شيء، بل إنه يتخذ املوقف الوسط وهو الفقه املتوازن؛ 

والذي ميكن تلخيصه مبا يلي:
	- االعتماد يف احلكم على الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع     
أو قياس أو قول صاحب لم يخالف، فيكون مدار احلكم يف أصله 
على هذه األدلة وال اعتبار للمصالح واملفاسد يف مقابل نصٍّ ظاهر 

ال خفاء به وال تأويل له، وال معارض ميكن االستناد إليه.
	- الترجيح بوجود املصلحة يف أحد القولني أو أنها أعظم من 
املصلحة يف القول اآلخر، والعكس يف املفسدة باعتبار هذا النظر 

)	( انظر : املستصفى )ص: 			( ، روضة الناظر )	/ 8		( املصلحة املرسلة وتطبيقاتها 
املعاصــرة ، عبــد احلميــد محمود ص 	0	 .
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وجهاً من وجوه الترجيح وليس دلياًل مستقاًل، ال سيما حني يتكافأ 
القوالن.

القول  فيكون  املفسدة  بوجود  معلَّاًل  باملنع  القول  كــان  	- إذا 
باإلباحة معلَّاًل بانتفائها أو بوجود مصلحة أعظم منها ونحو ذلك.

يقول اإلمام ابن تيمية :"وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام به؛ 
فإن من جهته حصل يف الدين اضطراب عظيم، وكثير من األمراء 
األصل،  بناء على هذا  فاستعملوها  رأوا مصالح  والعباد  والعلماء 
وقد يكون منها ما هو محظور يف الشرع ولم يعلموه، ورمبــا قدم 
على املصالح املرسلة كالما بخالف النصوص، وكثير منهم من أهمل 
مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت 
واجبات ومستحبات أو وقع يف محظورات ومكروهات، وقد يكون 

الشرع ورد بذلك ولم يعلمه")	(.
وقال يف موضع آخر: "لكن اعتبار املقادير واملصالح واملفاسد 
لم  النصوص  اتباع  اإلنسان على  الشريعة، فمتى قدر  هو مبيزان 
يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقلَّ أن تعوز 

النصوص من يكون خبيرا بها وبداللتها على األحكام")	(.
سادسًا: سد الذرائع

الشيء؛ لكن صــارت يف  إلــى  كــان وسيلة وطريقاً  "الذريعة ما 
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم،  ولو جتردت عن 
ذلك اإلفضاء لم يكن فيها مفسدة،  ولهذا قيل:الذريعة الفعل الذي 

)	( الفتاوى )		/			( .

)	( الفتاوى )8	/9		( .
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ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل احملرم.")	(.
وسد الذرائع قد يكون سبباً يف السعة يف املعامالت وقد يكون 

سبباً يف ضد ذلك.
– ومــا ســوف أشير إليه            وقبل بيان ذلــك أؤكــد ما ذكرته سابقاً 
يف املبحث الثاني - من أن السعة يجب أن نتمسك بها ونسعى إليها 

وفق األدلة الصحيحة.
فأما أن تكون قاعدة سد الذرائع سبباً يف التضييق يف باب املعامالت 
فلعل هذا هو املتبادر؛ حيث إن بعض املعامالت ستمنع وحترم سداً لذريعة 

احملرم، ولكن تلك هي السعة يف املآل ما دامت وفق الشرع احلنيف.
وأمثلة ذلك ال تخفى فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما يراه بعض 
املذاهب دون بعض كتحرمي اجلمهور للعينة، ألنها ذريعة إلى الربا 

وحترمي بيع العنب ملن يتخذه خمراً والسالح يف الفتنة ونحو ذلك.
وأما اعتبار سد الذريعة سبباً للسعة يف املعامالت فإن منع بعض 
وسائل احملرم حتمل على البحث عن وسائل وبدائل أخرى، ومن هنا 
ينشأ للناس من املعامالت اجلديدة ما هو خير لهم يف الدنيا واآلخرة.)	(

سابعًا: العرف
عدم  حيث  من  السعة  يف  مؤثر  املعامالت  يف  العرف  اعتماد 

)	( إقامة الدليل على إبطال التحليل )	 / 			(.
ــة علــى هــذه الســعة مــا ســبقت اإلشــارة إليــه يف بحــث ســابق : "إننــي  )	( لعــل مــن األمثل
أضــرب املثــل دائمــاً بوقفــة العلمــاء ضــد البنــوك الربويــة ، وإصرارنــا علــى أن مــا تفعلــه ربــا 
ــك الزمــن ، وهــذا  ــم نقــل بالضــرورة واحلاجــة العامــة مــع وجــود احلاجــة يف ذل محــرم ول
اإلصــرار هــو الــذي أنتــج لنــا البنــوك واملصــارف والشــركات اإلســالمية ، ولــذا فعلينــا 
اإلصــرار دائمــاً علــى مبادئنــا وســيفتح اهلل لنــا قلوبــاً وأبوابــاً " بحــث التكييــف الفقهــي 
للســهم يف الشــركات املســاهمة وأثــره علــى أحكامهــا للباحــث ص 		 ، فهــذا مثــال واقعــي 

ــه .  ــاب ذرائع ــاب احملــرم واجتن ــة يف اجتن للســعة احلقيقي
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التقييد مبا قد يخالف العرف فيقع شيء من الضيق كما يف خيار 
العيب مبا عده الناس عيباً وخيار الغنب مبا عده الناس غبناً ونحو 

ذلك وتلك لعمري مرونة ظاهرة مع تغير الزمان واملكان واحلال.
به  مــع غيرهم يف األخــذ  يتفقون  كــان احلنابلة  وإن  والــعــرف 

واعتباره، إال أن توظيفهم له يف املعامالت أظهر.
وحني حتدث ابن القيم عن العرف قال: وقد جرى العرف مجرى 
النطق يف أكثر من مائة موضع، فذكر كثيراً منها نقتصر على بعض 
ما يختص باملعامالت فمنها: نقد البلد يف املعامالت،، وجــواز تناول 
اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، ودخول احلمام وإن 
لم يعقد عقد اإلجارة مع احلمامي لفظا، ودفع الوديعة إلى من جرت 
العادة بدفعها إليه من امرأة أو خادم أو ولد، وتوكيل الوكيل ملا ال يباشره 
مثله بنفسه، وإذن املستأجر للدار ملن شاء من أصحابه أو أضيافه                                       
يف الدخول واملبيت وإن لم يتضمنهم عقد اإلجارة لفظا اعتمادا على 
اإلذن العريف، ولو وكل غائبا أو حاضرا يف بيع شيء والعرف قبض ثمنه 
ملك ذلك، ومنها لو باعه صبرة عظيمة أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك 
جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن له 
يف ذلك لفظا. ومنها لو جذ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما 

يرغب عنه عادة جاز لغيره التقاطه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظا.)	(

)	( إعــالم املوقعــني )	 / 	9	( ، ومــن املناســب اإلشــارة إلــى رســالة علميــة قيمــة عنوانهــا 
)العــرف حجيتــه وأثــره يف فقــه املعامــالت املاليــة عنــد احلنابلة-دراســة نظريــة تأصيليــة 

تطبيقيــة ( لـــ د عــادل قوتــه ، الناشــر : املكتبــة املكيــة .
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ثامنًا: القياس 
اعتبره ابن القيم من أصول اإلمــام أحمد، ولكنه جعل مرتبته 
للضرورة، فقال:اخلامس: القياس للضرورة، ثم بني ذلك، فقال:إذا 
لم يكن عند اإلمام أحمد يف املسألة نص وال قول الصحابة أو واحد 
منهم وال أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى األصل اخلامس وهو القياس 
فاستعمله للضرورة، وقد قال يف كتاب اخلالل، سألت الشافعي عن 

القياس، فقال: إنا يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه")	(.
ونقل ابن تيمية عن اإلمام أحمد قوله:"أكثر ما يخطئ الناس من 

جهة التأويل والقياس")	(.
وقال ابن تيمية يف موضع آخر عن القياس :"لكنَّ كثيراً من أهل 
الــرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص وحتى رد 
به النصوص، وحتى استعمل فيه الفاسد، ومن أهل الكالم وأهل 
احلديث وأهل القياس من ينكره رأساً، وهي مسألة كبيرة، واحلق 

فيها متوسط بني اإلسراف والنقص")	(.
وال شك أن االعتماد على النصوص واآلثار يضيق دائرة استعمال 
القياس والعكس صحيح، وهنا تظهر خصيصة مذهب احلنابلة يف 
النسبة العامة الستعمال النصوص واآلثار والنسبة العامة الستعمال 

القياس مقارنة ببقية املذاهب، وهنا ينشأ سؤال:

)	( انظر: إعالم املوقعني )	 / 		(. 
)	( مجموع الفتاوى )9	 / 			(. 

)	( الفتاوى )		/			( .
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كــيــف تــكــون مــحــدوديــة اســتــعــمــال الــقــيــاس ســبــبــًا لــلــتــوســعــة يف 
املعامالت ؟

أن  من  بيانه  سبق  ما  أوالهـــمـــا  حيثيتني:  من  سبباً  تكون  نعم 
االعتماد على النصوص – وهي قليلة نسبياً يف باب املعامالت – 
يوسع االعتماد على أصل اإلباحة، فال يستعمل قياس قد يخرجها 

إلى الفساد واملمنوع كما يف نظرية الشروط عند احلنابلة.
ثانيتهما أن النص أرحــب من القياس وأرحــم، فحني يكون يف 
املسألة نص وقياس؛ فإن من يظفر بالنص سيجد السعة؛ والسيما 
حني نأخذ باالعتبار أن بعض األقيسة قد توّسع املمنوع كما يف توسعة 

بعض املذاهب للممنوع من بيع الدين وبيوع اآلجال ونحو ذلك.
تاسعًا: االجتهاد

وهو من املباحث األصولية، واختصاص احلنابلة به من وجهني:
الوجه األول أنهم ممن ينادي بفتح باب االجتهاد يف كل عصر وعدم 
إغالقه، والشك أنهم يقصدون من ميلك أدواته أو احلد األدنى منها)	(.

الوجه الثاني: أنهم ممن يقول بتجزئة االجتهاد، أي بإمكانية 
وجود مجتهد يف بعض األبواب من الفقه دون بعض.

أنه   H النبي  الصحيح عن  ثبت يف  تيمية:  ابــن  قــال 
قال:"من يرد اهلل به خيرا يفقهه يف الــديــن"والزم ذلك أن من لم 
يفقهه اهلل يف الدين لم يرد به خيرا فيكون التفقه يف الدين فرضا. 

والتفقه يف الدين: معرفة األحكام الشرعية بأدلتها السمعية، 
فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها يف الدين؛ لكن من الناس من 

)	( انظر أصول مذهب اإلمام أحمد ص 	0	. 
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قد يعجز عن معرفة األدلة التفصيلية يف جميع أموره فيسقط عنه 
ما يعجز عن معرفته ال كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر 
عليه... واالجتهاد ليس هو أمرا واحدا ال يقبل التجزيء واالنقسام؛ 
بل قد يكون الرجل مجتهدا يف فن أو باب أو مسألة دون فن وباب 

ومسألة وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه")	(.
وكال الوجهني ظاهر أثره يف املعامالت وال سيما املعاصرة منها، 
ففتح باب االجتهاد وتشجيعه هو أعظم آلة حترك اإلبداع يف باب 
املعامالت والنظر والتكييف للمعاصرة منها؛ بل وتشجيع االجتهاد 

اجلماعي الذي هو من سمات هذا العصر.
وجتزيء االجتهاد هو أساس عمل الهيئات الشرعية يف املصارف 
كالعبادات  أبــواب أخرى  أولئك ليس مجتهداً يف  وغيرها، فبعض 
تطبيق عملي  وهــذا  املعتمدة،  الفتوى  عنه  ذلك تصدر  ومع  مثاًل، 

لتجزيء االجتهاد.
املطلب الثاني حسن الترتيب يف باب املعامالت

من تأمل كتب الفقه وجدها متفاوتة يف ترتيب أبواب الفقه، ولكل 
ترتيب محاسنه ومآخذه، ويف الغالب فإن كل مذهب له ترتيب ينتظم 
مصنفاته؛ ولكن ذلك يف اجلملة، ألن الكتب يف املذهب الواحد قد 
تتفاوت، ولكننا جند الكتب والشروح للمتأخرين يف املذاهب تتفق يف 

الغالب.

)	( مجمــوع الفتــاوى )0	 / 			( ، وينظــر أيضــاً يف جتــزيء االجتهــاد كتــاب أصــول الفقــه 
الــذي ال يســع الفقيــه جهلــه لـــ أ.د عيــاض بــن نامــي الســلمي ص 			 ؛ حيــث نســب القــول 

بتجــزيء االجتهــاد إلــى اجلمهــور . 
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وقد اخترت كتاباً من كل مذهب للمقارنة:
الفقه احلنفي

الهداية وشروحها كالعناية وشرح فتح القدير
الــعــبــادات إلــى احلــج ثــم النكاح والــطــالق والــرضــاع والنفقة 
اللقيط-  البغاة-  العتاق- األميــان- احلــدود- السير-  ونحوها ثم 
الــربــا-  الــبــيــوع-  الــشــركــة- الوقف–  املــفــقــود-  اللقطة- اإلبـــاق- 
القاضي-  أدب  احلــوالــة-  الكفالة-  الصرف-  السلم-  احلقوق- 
التحكيم- الشهادات- الوكالة- الدعوى- اليمني- اإلقرار- الصلح 
املضاربة- الوديعة- العارية- الهبة- اإلجــارات- املكاتب- الوالء- 
اإلكراه- احلجر- املأذون- الغصب- الشفعة- القسمة- املزارعة- 
املساقاة- الذبائح- األضحية- الكراهية- إحياء املوات- األشربة-
الصيد- الرهن- اجلنايات- الديات- املعاقل- الوصايا- اخلنثى.

الفقه املالكي 
ومواهب  والصغير  الكبير  كالشرح  وشــروحــه  خليل  مختصر 

اجلليل والتاج واإلكليل وشرح اخلرشي وغيرها:
بعد العبادات التي تنتهي باحلج يأتي باب الذكاة ثم املباح وهو 
يف غالبه أحكام األطعمة واملضطر ثم األضحية والعقيقة، ثم أحكام 
والرضاع  كالطالق  يتبعه  وما  النكاح  ثم  اجلهاد  ثم  والنذر  اليمني 
ابتداء بكتاب  املعامالت  والنفقة ونحوها، ثم يأتي بعد ذلك قسم 

البيع، كما يلي:
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الرهن-الفلس-احلجر-الصلح-  – البيع-الربا-السلم-املقاصة 
احلوالة-الضمان-الشركة-املزارعة-الوكالة-اإلقرار-االستلحاق-
الوديعة-العارية-الغصب-االستحقاق-الشفعة-القسمة-القراض-

املوات-الوقف-الهبة  اجلعالة-إحياء  أو  اإلجارة-اجلعل  املساقاة- 
والصدقة والعمرى-اللقطة.

ثم يبدأ كتاب القضاء ثم الشهادة ثم اجلنايات ثم البغي ثم الردة 
ثم احلدود ثم العتق ثم التدبير ثم الوالء ثم الوصايا ثم الفرائض، 

وهو آخر األبواب.
الفقه الشافعي 

املنهاج للنووي وشروحه كمغني احملتاج ونهاية احملتاج
ابتداء  املعامالت  قسم  يأتي  باحلج  تنتهي  التي  العبادات  بعد 

بكتاب البيع كما يلي:
اإلقــرار   - الوكالة  الشركة-   - التفليس   - الرهن   - السلم   - البيع 
املوات- الشفعة-القراض-املساقاة-اإلجارة-إحياء   - الغصب   العارية- 
الوقف - الهبة - اللقطة -اللقيط-اجلعالة-الفرائض- الوصايا-الوديعة-

قسم الفيء والغنيمة-قسم الصدقات.
ثم يأتي النكاح وبقية أحكام األســرة، ثم اجلراح ثم الديات ثم 
احلدود )تشمل: البغاة والردة والزنى والقذف والسرقة واألشربة 
والتعزير والصيال ( ثم السير ثم عقد اجلزية ثم الصيد ثم األضحية 
ثم األطعمة ثم املسابقة ثم األميان ثم النذر ثم القضاء ثم الشهادات 

ثم الدعوى ثم العتق ثم الكتابة ثم التدبير ثم أمهات األوالد.
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الفقه احلنبلي 
ــاء بـــعـــده ممـــا هـــو يف الــغــالــب على  ــا جــ املــقــنــع البــــن قـــدامـــة ومــ
ترتيبه وبعضها شروح له أو مختصرات ثم شروح تلك املختصرات 

كاملختصر الشهير زاد املستقنع:
بعد العبادات التي تنتهي باحلج ثم الهدي واألضاحي والعقيقة 

ثم اجلهاد يأتي قسم املعامالت ابتداء بكتاب البيع، كما يلي:
والثمار- األصــول  احليل-بيع  وحتــرمي  والصرف  البيع-الربا 
والكفالة- الدين-القرض-الرهن-الضمان  يف  والتصرف  السلم 
اجلوار-احلجر-الوكالة-الشركة-املساقاة  وأحكام  احلوالة-الصلح 
وجناية  واملناضلة-العارية-الغصب  واملــزارعــة-اإلجــارة-الــســبــق 
اإلتالفات-الشفعة-الوديعة-إحياء  من  ذلك  معنى  يف  وما  البهائم 
والعطية-الوصايا- املوات-اجلعالة-اللقطة-اللقيط-الوقف-الهبة 

الفرائض-العتق.
ثم يأتي النكاح وما يتبعه ثم اجلنايات ثم الديات ثم احلدود ثم 

األطعمة والصيد ثم األميان ثم القضاء ثم الشهادات ثم اإلقرار.
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مما سبق نستنتج ما يلي:
يف ترتيب قسم املعامالت بني بقية أقسام الفقه نالحظ أنه . 	

ذلك  يف  ومثلهم  مباشرة  الــعــبــادات  بعد  احلنابلة  عند  يأتي 
الشافعية، بينما احلنفية واملالكية يقدمون عليه قسم أحكام 
يف   – والشافعية  احلنابلة  وصنيع  وتوابعه(،  )النكاح  األســرة 
نظري – أكثر انسجاماً من حيثيات متعددة، فمن حيث األقدمية 
فاملعامالت تتقدم على النكاح يف واقع احلياة ألن اإلنسان يف 
الغالب قد تقع له كثير من املعامالت قبل النكاح، ومن حيث 
تعلق املعامالت باآلخرين أكثر من تعلق النكاح الذي هو تعلق 

محدود.
تفرقت . 	 قد  مثاًل  احلنفية  أن  نالحظ  املعامالت  تشمله  فيما 

فلم  والقضاء  باجلنايات  فاختلطت  لديهم  املعامالت  أبــواب 
تتميز أصال بقسم، وأما املالكية فقد أدخلوا بني املعامالت ما 
أبواب  حقه أقسام أخرى كإدخالهم اإلقــرار واالستلحاق بني 
املعامالت، وأما الشافعية فمع موافقتهم للحنابلة يف املجمل إال 
أنهم أيضا أخرجوا املسابقة فجاءت بعد اجلنايات واألطعمة 

وهي من أبواب املعامالت.
ولذا فما يشمله قسم املعامالت لدى احلنابلة أدق.

يف ترتيب األبــواب يف قسم املعامالت، فترتيب احلنابلة أكثر . 	
مالءمة، ويقاربهم الشافعية.
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المبحث الثاني مظاهر السعة في الفقه الحنبلي 
في المعامالت 

قد قدمت يف التمهيد ما أرى ضرورة استصحابه هنا والتذكير 
به حيث ال يقصد اعتبار السعة متيزاً مبجرده؛ بل ألنه يتوافق مع ما 
سبق تقريره وهو أن األصل يف املعامالت احلل، وما دام األصل احلل 
واإلباحة والصحة فال نلك أن نحكم على مسألة أو عقد أو شرط 
بالتحرمي والفساد، بل وال الكراهة إال بدليل بنّي، ومن الطبيعي أن 
ذلك يوسع هامش املباح ومن ثم يصح أن هذا املنهج يؤدي إلى السعة 

يف أحكام املعامالت.
يف  احلنبلي  املــذهــب  ــدى  ل السعة  مظاهر  تلّمس  ــا  أردنـ وإذا 

املعامالت فيمكن أن نقسمها إلى قسمني:
يف أصول املعامالت، ويف فروعها.

فــهــذا املــبــحــث ينقسم إلـــى ثــالثــة مــطــالــب )مظاهر السعة يف 
األصــول ويف الفروع( ثم مطلب ثالث يف التنبيه على أن السعة ال 

تعني االختيار املجّرد:
املــطــلــب األول مــظــاهــر الــســعــة يف املـــذهـــب احلــنــبــلــي يف أصـــول 

املعامالت
من أهم أصول املعامالت أصالن:

األصل األول أن األصل يف املعامالت والعقود احلل والصحة 
وال ندعي اختصاص املذهب احلنبلي بذلك؛ بل ميكن القول بأن 
هذا قول جمهور الفقهاء؛ غير أن احلنابلة من أكثر املذاهب استعماالً 

لهذا األصل وفروعهم يف باب املعامالت متأثرة به بشكل أكبر.
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ولذا جند الزرقاء من املعاصرين ينسب ذلك للحنابلة.
و  أساسه  على  ومــا  احلنبلي  االجتهاد  اهلل:"هـــذا  رحمه  يقول 
غراره يف فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان اإلرادة العقدية ال 
ينقضي منه إعجاب املتأمل وهو االجتهاد اجلدير باخللود، فهو يف 
باب العقود والشروط كاألفق الفسيح  واسع  محدود، ولكن حدوده 
اإلرادة  أن مبدأ سلطان  إذا عرفنا  الطبيعة نفسها وال سيما  هي 
اثني عشر قرنا استنباطا من  قــرره االجتهاد احلنبلي منذ  الــذي 
نصوص الشريعة اإلسالمية اخلصيبة وأصولها احملكمة الواضحة 
لم تكن لتعرفه أو تفهمه الشرائع العاملية والفقه الروماني ولم تنتِه 
إليه األفكار التشريعية واالجتماعية يف أوروبا إال منذ قرنني، مع أن 
اإلمام أحمد صاحب املذهب معدوٌد من فقهاء مدرسة احلديث ال 

من مدرسة الرأي". )	(
وقال أبو زهرة:"إنه يف باب التعامل اذا لم يكن نص وال أثر وال 
مقايسة لواحد منهما يترك األمر على أصل االباحة األصلية، ولذلك 
وأخصبه  رحابا  االسالمي  الفقه  أوســع  والشروط  العقود  كان يف 

جنابا")	(
الثالثة: يف  تيمية":القاعدة  ابن  يقول  القاعدة  تقرير هذه  ويف 
العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد. 

ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا. والذي ميكن ضبطه فيها قوالن:
أحدهما: أن يقال: األصل يف العقود والشروط فيها ونحو ذلك: 

)	( املدخل الفقهي العام 	/			. 
)	( ابن حنبل ،حياته وعصره آراؤه وفقهه ، ألبي زهرة ص0	. 
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احلظر؛ إال ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهر وكثير 
من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا. وكثير من أصول الشافعي 

وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد...
إلــى أن قــال:الــقــول الثاني: أن األصــل يف العقود والــشــروط: 
اجلواز والصحة وال يحرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه 
وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به. وأصول أحمد املنصوصة 
عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد 
أكثر تصحيحا للشروط. فليس يف الفقهاء األربعة أكثر تصحيحا 
للشروط منه. وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها 
أو قياس؛ لكنه ال يجعل حجة األولني  أثر  يثبته بدليل خاص من 
يخالف مقتضى  بكونه شرطا  ذلك  يعارض  وال  الصحة  مانعا من 
العقد أو لم يرد به نص. وكان قد بلغه يف العقود والشروط من اآلثار 
عن النبي H والصحابة ما ال جتده عند غيره من األئمة. 
فقال بذلك ومبا يف معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره يف إبطال 
الشروط من نص: فقد يضعفه أو يضعف داللته. وكذلك قد يضعف 
يعتمد طائفة من أصحابه عمومات  وقد  قياس.  من  اعتمدوه  ما 

الكتاب والسنة التي سنذكرها يف تصحيح الشروط")	(
وقال يف موضع آخر:"واألصل حمل العقود على الصحة واحلاجة 

داعية إلى ذلك")	(

)	( مجموع الفتاوى )9	 / 			(. 
)	( مجموع الفتاوى )9	 / 			(. 
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األصل الثاني نظرية الشروط لدى احلنابلة
ال ريب أن مذهب احلنابلة قد توسع يف باب الشروط يف العقد 
)وهي مغايرة لشروط صحة العقد(، سواء يف البيع أو اإلجــارة أو 
غيرها، فهو يعتبر أوسع املذاهب كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رحمة اهلل عليه بقوله السابق:"لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، 
فليس يف الفقهاء األربعة أكثر تصحيحا للشروط منه"وأشار إليه 
طائفة من الباحثني املعاصرين، منهم مصطفى الزرقاء، وعبدالكرمي 

زيدان، ومصطفى الشلبي، وغير أولئك")	(.
تأثير شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نظرية الشروط

ــاه ســابــقــاً مــن السعة هــو يف أصــل مــذهــب احلنابلة                   مــا ذكــرن
أو املشهور يف املذهب.

وحني ننظر إلى املذهب احلنبلي باملفهوم الواسع ليشمل أقوال 
ابن تيمية فسنكون أمام نظرية أوسع يف الشروط.

ونظريته يف الشروط تتلخص فيما يلي)	(:
األصل يف الشروط احلل والصحة، وال يحرم منها وال يبطل إال . 	

ما دّل الشرع على حترميه وإبطاله نصاً أو قياساً.
األصل يف العقود رضى املتعاقدين إال أن يتضمن ما حرمه اهلل . 	

ورسوله.
)	( انظــر : الشــروط يف العقــود عنــد احلنابلــة رســالة ماجســتير يف جامعــة أم القــرى إعــداد 

محمد الســهلي ص 	. 
)	( مســتخلصاً مــن كتــاب القواعــد النورانيــة لشــيخ اإلســالم )	0	-			( . وانظــر : فقــه 
األســرة عنــد اإلمــام ابــن تيميــة )	/	9	(، القواعــد والضوابــط عنــد ابــن تيميــة )	/			(، 
اختيــارات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مــن كتــاب العاريــة إلــى نهايــة كتــاب النــكاح ، د.فهــد 

اليحيــى ، الناشــر : دار كنــوز إشــبيليا ص 0	 .
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ضابط الشرط الفاسد أن ينايف مقصود العقد وليس مقتضى . 	
الوالء  اشتراط  مثل  الشارع  ينايف مقصود  أو  املطلق،  العقد 

لغير املعتق.
ينظر إلى املشروط فإن كان الشارع أباحه جاز اشتراطه ووجب . 	

الوفاء به وإال فال.
الشرط املتقدم على العقد مبنـزلة املقارن له.. 	

ولذا صحح ابن تيمية شروطاً ال يصححها املذهب احلنبلي يف 
املشهور منه مثل اشتراط عقد يف عقد، وتعليق البيع على شرط 

ونحو ذلك.
قواعد أخرى

ما دمنا نتحدث عن مظاهر السعة يف املذهب احلنبلي يف أصول 
املعامالت، فمن املناسب اإلشارة إلى بعض القواعد الفقهية املؤثرة 

يف هذا الباب، فمنها:
العبرة يف العقود القصود واملعاني وليس املسميات واملباني.  •

قال ابن تيمية:"فإن االعتبار يف العقود باملعاني واملقاصد؛ ال مبجرد 
اللفظ. هذا أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهني يف مذهب 
الشافعي؛ ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون احلكم يختلف بتغاير 

اللفظ كما قد يذكر الشافعي ذلك يف بعض املواضع")	(.
كل ما عده الناس عقداً انعقد بأي لفظ يعرفونه  •

قال رحمه اهلل:"واالكتفاء يف العقود املطلقة مبا يعرفه الناس 
وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجــارة، وما 

)	( الفتاوى )0	 / 			(. 
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عدوه هبة فهو هبة،وما عدوه وقفا فهو وقف ال يعتبر يف ذلك لفظ 
معني ومثل هذا كثير")	(.

وقال:"فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف 
اصطالح الناس يف األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قوم مبا 
يفهمونه بينهم من الصيغ واألفعال وليس لذلك حد مستمر؛ ال يف 

شرع وال يف لغة. بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس كما تتنوع لغاتهم")	(.
اإلذن العريف كاإلذن اللفظي.)	(.  •

املــطــلــب الــثــانــي مــظــاهــر الــســعــة يف املـــذهـــب احلــنــبــلــي يف فـــروع 
املعامالت

مفردات  أستقرئ  أن  رأيت  واملظاهر  املعاني  الستكشاف هذه 
الشافيات  املنح  كتاب  فاخترت  بــه،  انــفــردوا  ما  ليتميز  احلنابلة 
للبهوتي )وما بعد املسألة إشارة للجزء والصفحة منه (، وقد اخترت 
بعض املسائل كأنوذج، مع العلم أن حترير انفراد احلنابلة عن سائر 
املذاهب قد يحتاج ملزيد من البحث؛ لكنها يف اجلملة جتلي املقصود 
وتعطي صورة عامة عن املذهب احلنبلي يف املعامالت، وبعضها مما 

يظهر فيه النزوع إلى النص،فمن تلك املسائل")	(:

)	( الفتاوى )0	 / 0		(. 
)	( الفتاوى )9	 / 	(. 

إلــى بحــث أخينــا الفاضــل د. عبــد الســالم احلصــني )القواعــد  )	( ميكــن الرجــوع 
والضوابــط الفقهيــة للمعامــالت املاليــة عنــد ابــن تيميــة ( ، حيــث أجــاد فيــه بتنــاول كثيــر 

مــن القواعــد والضوابــط . 
)	( هممــت أن أعلـّـق علــى كل مســألة ببيــان وجــه الســعة فيهــا – وقــد كان هــذا رأيــاً لبعــض 
مــن حّكــم البحــث-؛ ولكنــي تراجعــت عــن ذلــك ألنــه واضــح ال يخفــى علــى املتأمــل ، ثــم إنــه 
ســيطيل البحــث ؛ فالنمــاذج )		( مســألة، وســرد هــذه املســائل أولــى مــن االقتصــار علــى 

عــدد قليــل مــع شــيء مــن التعليــق ؛ فكثــرة النمــاذج أبلــغ يف الداللــة .
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صحة تصرف الصغير بإذن وليه.. 	
صحة البيع من املكره بحق )وال يخفى ما فيه من منفعة عامة . 	

وخاصة (.
التوسع يف العقد بكل ما عده الناس بيعاً أو عقداً.. 	
صحة استثناء احلمل يف البيع )	/			(.. 	
استثناء نفع مباح كما جاء يف حديث جابر)	/			(.. 	
له . 	 العقود  مــن  الــنــوع  وهـــذا   .)		9/	( الــعــربــون  بيع  صحة 

تطبيقات معاصرة كثيرة على مستوى األفراد والشركات، وقد 
قال به عامة املعاصرين.

القول بوضع اجلوائح )	/			(.. 	
لو أقرضه أو داينه بنقد معني ثم منع السلطان التعامل به فله . 8

قيمته )	/8		(.
االنتفاع باملرهون حلديث أبي هريرة )	/9		(.. 9

الكفالة إذا أطلقت اقتضت ضمان ما على الكفيل إال إذا شرط . 0	
البراءة )	/			(. 

وضع اخلشب على جدار اجلار حلديث أبي هريرة )	/			(. . 		
ــل عــلــى مــلــئ... 		 ــزام احملــــال بــاحلــوالــة حلــديــث"مــن أحــي ــ  إلـ

.)			/	("
ال يحل الدين باملوت بل األجل حق يورث مع التوثيق برهن أو . 		

كفيل )	/			(.
وينطبق على ديون التقسيط
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إقراض مال اليتيم للمصلحة )	/8		( وينطبق على احلسابات . 		
اجلارية.

منع العامل يف املضاربة أن يضارب مباٍل آلخر إن أضر باألول . 		
ولم يأذن له )	/			(.

ال يشترط خلط املالني يف الشركة )	/			( وهذا ينطبق على . 		
احلسابات بني الشركاء.

جــواز الشركة مبا يشبه املساقاة واملــزارعــة كمن يدفع دابته . 		
ملن يعمل عليها بجزء معلوم من غلتها ومثله من يدفع سيارة 
أو سفينة ملن يعمل عليها بجزء معلوم )أي نسبة محددة( من 

الدخل )	/			(.
صحة إجارة األرض بنسبة منها)	/	8	(.. 8	
صحة املزارعة بنسبة من الزرع)	/88	(.. 9	
اشتراط الواقف االنتفاع بالوقف)	/			(.. 0	
إذا تعطلت منافع الوقف جاز نقله أو استبداله)	/			(.. 		
إذا كانت املصلحة يف استبداله ولو لم تتعطل منافعه جاز ذلك . 		

وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية ونصرها.
وجوب العدل يف الهبة بني األوالد متسكاً بالنص )	/			(.. 		
حق الوالد يف أخذه من مال ولده)	/			(.. 		
ليس للولد مطالبة أبيه بدين )	/			(.)	(. 		

)	( انظــر يف تلــك املســائل كتــاب املنــح الشــافيات للبهوتــي ، حتقيــق معالــي الشــيخ أ.د 
عبــداهلل املطلــق عضــو هيئــة كبــار العلمــاء يف الســعودية ، الناشــر :دار كنــوز إشــبيليا . 
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إذا أعسر املشتري بالثمن فللبائع الفسخ يف احلال والرجوع . 		
باملبيع )	(. 

إذا مت عقد البيع فتبني أن الثمن ليس حاضراً بل هو غائب عن . 		
مجلس العقد فللبائع الفسخ يف احلال والرجوع باملبيع )كالتي 

قبلها)	(. 
مظاهر السعة يف فروع املعامالت يف فقه ابن تيمية واختياراته)	(

وهي  اإلطالة،  تفصيل خشية  دون  املسائل  بعض  إلى  سأشير 
عبارة عن ناذج أي ليس املقصود منها االستيعاب، وهي ناذج ملا 

تبني فيه فقط هذا املعنى وهو السعة)	(، فمن ذلك:
تصرف الفضولي يكون موقوفاً على اإلجازة من املالك، سواًء . 	

بالبيع أو بالشراء.
قال رحمه اهلل:"مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو األظهر يف 
احلجة، وهو قول اجلمهور، وليس ذلك إضراراً أصاًل، بل صالح بال 
فساد، فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له، أو يستأجر له 

أو يوجب له، ثم يشاوره فإن رضي وإال لم يصبه ما يضره")	(.

)	( املغني 	/	8	 ، اإلنصاف 	/8		 ، كشاف القناع 	/0		 ، وانظر االختيارات ص			 . 
)	( املغني 	/	8	 ، اإلنصاف 	/8		 ، كشاف القناع 	/0		 .

ونالحــظ هــذه الســعة يف فتــوى اإلمــام أحمــد رحمــه اهلل حــني ســئل عــن الرجــل يشــتري 
مــن الرجــل الشــيء ، ويشــترط عليــه إن لــم تعطنــي الثمــن إلــى ســاعة كــذا ، أو يــوم كــذا فــال 
بيــع لــك ، فهــل ذلــك جائــز عليــه ؟ قــال : ذلــك جائــز لــه أن يرجــع يف بيعــه ، هــو كمــا قــال . 

انظــر: مســائل اإلمــام أحمــد روايــة ابنــه عبــد اهلل )ص: 	8	( .
)	( انتقيــت أكثــر هــذه األمثلــة مــن اختيــارات شــيخ اإلســالم ابن تيمية ، قســم البيوع ، لزميلنا 

أ.د عبد اهلل آل ســيف ، الناشــر : دار كنوز إشــبيليا ، كما اســتفدت من اإلحالة أيضاً.
)	( كمــا قلــت ســابقا بأنــي تركــت التعليــق علــى كل مســألة ببيــان وجــه الســعة فيهــا ألنــه 

ــى املتأمــل ، وكيــال يطــول البحــث . واضــح ال يخفــى عل
)	( الفتاوى: )0	/80	، 8		(، )9	/9		(، )		/	8	( .
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يصح بيع العني الغائبة وإن لم يرها ولم توصف له وللمشتري . 	
اخليار إذا رآها.

وهو رواية عن اإلمام أحمد)	(.
للبائع حــق الفسخ يف حــال مماطلة املــشــتــري)	(، وصــوبــه يف . 	

اإلنصاف)	(، قال يف كشاف القناع)	(: خصوصاً يف زماننا هذا. 
وهــذه قــاعــدة لشيخ اإلســـالم يف جميع املــعــاوضــات، قــال رحمه 
اهلل:"وهــذا القياس يف جميع املعاوضات إذا عجز املعاوض عما 
عليه من العوض كان لآلخر الرجوع يف عوضه، ويدخل يف ذلك 
عجز الرجل عن الصداق، وعجز الزوج عن الوطء، وطرده عجز 

الرجل عن العوض يف اخللع والصلح عن القصاص")	(.
إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإال فالرهن لك  صح . 	

الشرط)	(.
وهذا القول رواية عن اإلمام أحمد)	(.

بــدون . 	 ــو  ول املسابقة  املتسابقني يف  مــن  الــعــوض  ــذل  ب صحة 
محلل)8(.

)	( املغنــي: )	/		(، نظريــة العقــد: )08	(، القواعــد النورانيــة : )9		(، الفــروع : )	/		(، 
اإلنصاف:)	/	9	-	9	(.

)	( الفتــاوى 0	/0		-			 ، االختيــارات ص 			 ، الفــروع 	/			 ، اإلنصــاف 	/9		 ، 
املبــدع 	/			 ، كشــاف القنــاع 	/0		 . 

. 		9/	 )	(

. 		0/	 )	(
)	( الفتاوى 0	/0		-			 .

)	( االختيارات : )			-			(، الفتاوى: )9	/			، 			 -80	، 			، 			(.
)	( اإلنصاف: )	/			(.

)8( الفتاوى: )8	/		(، )8	/		(، إعالم املوقعني : )	/8	(، الفروع: )	/			(.
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يف . 	 بقدره  يكون  أن  بشرط  قبضه  قبل  فيه  املسلم  بيع  صحة 
القيمة)	(.

صحة املعاوضة عن دين السلم بقدره يف القيمة)	(.. 	
للمضارب أخذ النفقة إذا جرت العادة بذلك، وأنها تقوم مقام . 8

الشرط)	(.
جواز تعليق البيع على شرط.. 9

وهو رواية عن اإلمام أحمد)	(.
صحة الصلح عن املؤجل ببعضه حاالً)	(.. 0	

وهي املسألة املعروفة بــ )ضع وتعجل (.
عكس املسألة السابقة، وهي وضع بعض الدين احلال وتأجيل . 		

الباقي، كأن يكون لشخص على غيره دين حال، فيتفقان على 
أداء بعض الدين حاالً، وتأجيل الباقي)	(. 

الصلح عن احلق بأكثر منه من جنسه يف دية اخلطأ وقيمة . 		
املتلف )	(.وقال: وهو قياس مذهب أحمد)8(؛ ألنه يأخذه عوضاً 
عن املتلف ال عن القيمة، فكأنه عرض بنقد، ال نقد بنقد، فجاز 

)	( الفتــاوى: )9	/00	 - 09	، 			، 9		-0		، 			(، االختيــارات: )			(، الفــروع : 
)	/	8	(، اإلنصــاف: )	/08	( .

)	( الفتاوى: )9	/00	-0		(.
)	( الفتاوى: )0	/90(،االختيارات: ص )			(،اإلنصاف: )	/0		(. 

)	( نظرية العقد: )	0	(، اإلنصاف: )	/			(.
)	( الفروع: )	/			(، االختيارات : )			(، الفتاوى الكبرى : )	/	9	(. 

)	( االختيارات : )			(، الفتاوى الكبرى: )	/	9	(. 
)	( الفتاوى الكبرى: )	/	9	(، االختيارات: )			(. 

)8( االختيارات : )			( . 
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أن يأخذ أكثر من قيمة املتلف قياساً على ما لو باعه ذلك)	(.
كــان أو . 		 يتأجل الــديــن احلــال بتأجيله ويــكــون ملزماً، قــرضــاً 

غيره)	(.
وهو وجه يف مذهب احلنابلة)	(. 

عقد املساقاة واملزارعة عقد الزم)	(، وهو قول عند احلنابلة)	(.. 		
ال ينعزل الوكيل إال بعد علمه، وال ضمان عليه)	(، وهو رواية . 		

عند احلنابلة)	(. 
ينتقل الضمان يف البيع بحسب التمكن من القبض، فمتى متكن . 		

املشتري من القبض كان التلف من ضمانه، وإال كان من ضمان 
البائع. 

قال شيخ اإلسالم: وظاهر املذهب الفرق بني ما متكن من قبضه 
وغيره، ليس هو الفرق بني املقبوض وغيره.)8(.

يضمن الغاصب النقص احلاصل بسبب تغير السعر)9(.. 		
وهو رواية عن اإلمام أحمد)0	(

)	( املغني: )	/		(.
)	( االختيارات : )			(، الفتاوى الكبرى: )	/	9	(. 

)	( االختيارات: )			(، الفروع : )	/	0	(.
)	( الفتاوى : )0	/			(، اإلنصاف: )	/			( .

)	( انظر: اإلنصاف : )	/			(.
)	( الفتاوى : )0	/		(، االختيارات : )			(، الفروع : )	/			( .

)	( املغني: )	/			(، اإلنصاف : )	/			( . 
)8( االختيارات : )			(، الفتاوى : )9	/	0	( ،الفروع : )	/8		(.

)9( اإلنصاف )	/			(، وانظر : االختيارات ص )			( .
)0	( اإلنصاف )	/			( .
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املطلب الثالث السعة يف الفقه احلنبلي واالختيار املجرد
فيه،  السعة  ومظاهر  احلنبلي،  املذهب  يف  الرحلة  هــذه  بعد 
وثناء بعض املعاصرين عليه يف هذا الشأن، فهل نحن قصدنا بذلك 

االختيار املجرد ألقواله؟
هل مقتضى التحقيق العلمي حني نقارن بني املذاهب األربعة 
يف باب من األبواب؛ إْن يف املعامالت أو يف غيرها، وجند شيئاً من 
أحكام بعض املذاهب أيسر من بعض أن ذلك مؤذن لنا أن نختاره 
اختياراً مجرداً أي دون االستناد يف هذا االختيار والترجيح لألدلة 

والقواعد واملقاصد الشرعية ؟
إن )االختيار املجرد( منهج غير سديد، وال إخاله سوى منهجية 

مخالفة التفاق أهل العلم.
فقد قرر العلماء أن املجتهد ال يسعه أن يفتي إال مبا ترجح لديه 
من خالل أدواتــه االجتهادية املعتبرة، وليس له التخّير من األقوال 

اختياراً مجردا.
قال ابن الصالح: واعلم أن من يكتفي بأن يكون يف فتياه أو عمله 
موافقاً لقوٍل أو وجٍه يف املسألة، ويعمل مبا شاء من األقوال أو الوجوه 

من غير نظٍر يف الترجيح، وال تقّيد به فقد جهل وخرق اإلجماع)	(.
وقــال الــقــرايف : احلاكم إن كان مجتهداً فال يجوز له أن يحكم 
أو يفتي إال بالراجح عنده،....أما احلكم أو الفتيا مبا هو مرجوح 

فخالف اإلجماع)	(.

)	( أدب املفتي واملستفتي ص			 .
)	( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، اإلمام القرايف ص	9.
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وقــال ابــن القيم: ال يجوز للمفتي أن يعمل مبا يشاء من األقوال 
والوجوه من غير نظر يف الترجيح وال يعتد به، بل يكتفي يف العمل 
مبجرد كون ذلك قوالً قاله إمام، أووجهاً ذهب إليه جماعة، فيعمل مبا 
يشاء من الوجوه واألقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل 
به، فإرادته وغرضه هو املعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق األمة )	(.
وقال الشاطبي: الفقيه ال يحل له أن يتخير بعض األقوال مبجرد 

التشهي واألغراض من غير اجتهاد وال أن يفتي به أحدا)	(.
وقال إبراهيم بن فرحون: يلزم القاضي املقلد إذا وجد املشهور أاّل 
يخرج عنه...، فإن لم يقف على املشهور من الروايتني أو القولني فليس 

له التشهي واحلكم مبا شاء منهما من غير نظر يف الترجيح )	(.
الفقه  البحث عــن خصائص  فــإن حديثنا يف هــذا  كــلــه  لــهــذا 
احلنبلي يف باب املعامالت أو مرونته وسعته؛ إنا هو اجتهاد من 
معيار التوافق - كما تقدم- مع األدلة والقواعد واملقاصد الشرعية، 

وليس ثناًء مجرداً ألجل املرونة فحسب.
فإن مما ال يخفى على كل مسلم أن األئمة األربعة رحمهم اهلل، 
ثم أتباعهم يف هذه املــدارس الفقهية العظيمة؛ لم يكن أحد منهم 
معياره البحث عن األيسر مطلقاً؛ مع أنه سهل ال يحتاج إلى كثير 
عناء، بل هم مجتهدون فيما يوافق الدليل، ولذا جاءت األحكام يف 
املذاهب متفاوتة من حيث هذا املعنى ففي باب قد جتد هذا املذهب 

)	( إعالم املوقعني 	/			 .
)	( املوافقات 	 / 9		 .

)	( تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام 	 / 			 .
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أيسر من غيره ويف الباب اآلخر العكس.
وحتى ما نحن بصدده وهو باب املعامالت - مع أن الباحثني 
املعاصرين يقدمون املذهب احلنبلي على أنه أكثرها يف هذا الباب 
مرونة ويسراً - إال أننا جند املذهب احلنفي مثاًل انفرد بتصحيح 
عقد االستصناع عن سائر املذاهب، ولم يجد املعاصرون بداً من 
ــرارات املجامع  ــذا صــدرت مبشروعيته كثير مــن قـ األخــذ بــه؛ ول

والهيئات الشرعية.
الفقهي  النظر  هو  الصحيح  الفقهي  االجتهاد  يقتضيه  فالذي 
مــدارك  وجميع  الشرعية  والقواعد  بــاألدلــة  األخــذ  يف  الشمولي 

األحكام التي قررها أهل العلم. 
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المبحث الثالث أسباب السعة 
في الفقه الحنبلي في المعامالت

لعل ما تقدم يف خصائص املذهب احلنبلي يف املعامالت، وربط 
ذلــك بأصول اإلمــام أحمد، ومــن عــرض مظاهر السعة يف الفقه 
األسباب، وميكن  تبينت من خالله  قد  ما  املعامالت،  احلنبلي يف 

إيجازها مبا يلي:
أواًل ما يرجع إلى أصول اإلمام أحمد

وقد تقدم بيان ذلك ووجه أثره يف املعامالت كمثل اعتماد اإلمام 
أحمد على النص، وجمعه بني النصوص، وحتريه يف اإلجماع؛ فحني 
ال يوجد نّص مينع أو يحّرم أو يفسد املعاملة فهي على أصل الصحة 
واإلباحة وهذا يف باب املعامالت مؤثر يف ترك كثيٍر منها على األصل 

وهو اإلباحة حني ال يثبت نص وال إجماع.
باب  يف  سعة  أنــتــج   M الصحابة  ــأقــوال  ب عنايته  كــذلــك 
اختالف  على  بناًء  املسألة  يف  األقــوال  تعدد  حيث  من  املعامالت 

الصحابة.
أصل  استصحاب  حيث  من  سعة  أنتج  باالستصحاب  وأخــذه 

اإلباحة والصحة يف املعامالت.
املرسلة  باملصالح  األخــذ  يف  التوسط  أصحاب  من  واحلنابلة 
والعرف  املنضبطة،  السعة  أسباب  من  وهــي  مبقتضاها  والعمل 
وإن كان احلنابلة يتفقون مع غيرهم يف األخذ به واعتباره، إال أن 

توظيفهم له يف املعامالت أظهر.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

ل ائا المذهب الحنبلي  في فقه المعامالت 

165

ومن أهم أسباب السعة املتعلقة باألصول: فتح باب االجتهاد، 
حيث إنه إخراج احملرك لإلبداع يف باب املعامالت والسيما املعاصرة؛ 
وتشجيع االجتهاد اجلماعي، وكذلك قولهم بتجزيء االجتهاد الذي 
من خالله ميكن التخصص يف باب املعامالت، ومن ذلك تخصص 

الهيئات الشرعية يف املصارف بفتاوى املعامالت املالية. 
ثانيًا  ما يرجع إلى أصول املعامالت يف املذهب احلنبلي

األصــل                    أن  على  احلنابلة  اعــتــمــاد  يف  التفصيل  مضى  وقــد 
يف املعامالت والعقود احلل والصحة، وكذلك ما متيزوا به يف  نظرية 
الشروط، وما أضافه شيخ اإلسالم ابن تيمية فيها مما يعتبر أوسع 
نظرية يف الشروط على اإلطالق، وال ريب أن تلك من أهم أسباب 

السعة.
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المبحث الرابع أثر الفقه الحنبلي 
في المعامالت المعاصرة

قد تقدمت عبارة الشيخ مصطفى الزرقاء يف اإلشــادة بالفقه 
الفقه احلنبلي يف  أثر  تؤكد  املعاصر، وهي شهادة  وأثــره  احلنبلي 
املعامالت املعاصرة إجماالً، وقد تقدم ما متيز به، ومن أهم ذلك 
فتحه لباب االجتهاد، وقوله بتجزيء االجتهاد اللذين من خاللهما 

ينطلق الفقه املعاصر. 
كما أن مما متيز به ما يرجع إلى أصول املعامالت كاألصل يف 
الشروط،  نظرية  يف  وتوّسعه  والصحة،  احلــل  والعقود  املعامالت 
أثــر عميق يف  لــه  ابــن تيمية فيها،  والسيما نظرية شيخ اإلســـالم 
املعامالت املعاصرة، وهي مستند طائفة من قرارات املجامع والهيئات 

الشرعية
من  أنطلق  أن  رأيــت  فقد  والنماذج؛  األمثلة  لبعض  وحلاجتنا 
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، فاخترت منها بعض النماذج 

لتجلية أثر الفقه احلنبلي يف هذا الشأن.
القرار رقم21 : )3/9( أحكام النقود الورقية 

حيث عدها املجمع نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها 
الربا  أحكام  حيث  من  والفضة  للذهب  املقررة  الشرعية  األحكام 

والزكاة والسلم وسائر أحكامهما)	(.
وهو يتوافق مع علة الذهب والفضة أنها الثمنية، وهي منطبقة 
)	( وبــه صــدر قــرار هيئــة كبــار العلمــاء يف الســعودية رقــم )0	( ، وهــو قول عامة املعاصرين 
أو هــو إجمــاع أو شــبه إجمــاع ، انظــر : أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء )	/ 	8( فتــاوى اللجنــة 

الدائمــة )8/ 			(
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على النقود الورقية، وهذه العلة هي التي أخذ بها احلنابلة يف أحد 
أقوالهم، ونصرها شيخ اإلسالم ابن تيمية.)	(

القرار رقم 43:)5/5( احلقوق املعنوية
كــاالســم الــتــجــاري، والــعــنــوان الــتــجــاري، والــعــالمــة التجارية، 
والتأليف واالختراع أو االبتكار، حيث قرر املجمع أنها حقوق لها 
يف الُعرف املعاصر قيمة مالية معتبرة لتمّول الناس لها فيعتد بها 

شرعاً، فال يجوز االعتداء عليها. 
وهذا القرار يستند إلى العرف يف اعتبارها أمواالً وقد مضى ما 

للحنابلة وشيخ اإلسالم من اعتبار العرف.
قرار رقم52 : )6/3( حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة

ــدى شيخ  ــذي سبق بيانه )ل حيث انبنى الــقــرار على األصــل ال
اإلسالم(

أن كل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطالح 
الناس يف األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قوم مبا يفهمونه بينهم 

من الصيغ واألفعال وليس لذلك حد، بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس.
قـــرار رقــــم:53 )6/4( الــقــبــض: صـــوره وبــخــاصــة املستجدة منها 

وأحكامها
فيه اعتماد على العرف، وقد نص احلنابلة يف القبض أنه يرجع 

إلى العرف.

)	( قــال ابــن قدامــة يف املغنــي)	/ 	( : روى ذلــك عــن أحمــد جماعــة ، وانظــر اإلنصــاف 
للمــرداوي )	/ 		( ، وقــال املــرداوي يف )	/ 		( : مــن فوائدهــا رمبــا حــدث جنــس آخــر 

يجعــل ثمنــا، فتكــون تلــك علــة.
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قال ابن قدامة:"القبض مطلق يف الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى 
العرف")	(.

وقال ابن تيمية:"واألسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصالة 
والزكاة والصيام واحلج وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر 
العقود كالبيع واإلجــارة  بالعرف كالقبض والتفريق. وكذلك  وتــارة 
الناس على شرط وتعاقدوا  والنكاح والهبة وغير ذلك فما تواطأ 

فهذا شرط عند أهل العرف")	(.
قــرار رقــم: 64 )7/2( البيع بالتقسيط، وكــذلــك قــرار رقــم 179 

)19/5( التورق: حقيقته، أنواعه
مذهب احلنابلة يف هذا الباب يتوافق مع فحوى تلك القرارات، 
وهنا ننبه إلى أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ال يوافق احلنابلة هنا بل مينع 
التورق ويعتبره حيلة لتشدده يف باب احليل، وهذا يؤكد ما قررته سابقاً 
– ويأتي له مزيد بيان - من أن الفقهاء ال جتد أحدهم ينتهج األيسر يف 
جميع األحكام بل إنا يتبع األرجح وفق أدواته االجتهادية، وقد يوافق 

األيسر وقد يوافق غيره كما حدث لشيخ اإلسالم يف هذا الباب. 
قرار رقم: 86 )9/3( الودائع املصرفية )حسابات املصارف(

فمما قرره املجمع أن الودائع حتت الطلب )احلسابات اجلارية( 
هي قروض باملنظور الفقهي، حيث إن املصرف املتسلم لهذه الودائع 
يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب،  وال يؤثر على 

حكم القرض كون البنك )املقترض( مليئاً.

)	( املغني )	 / 	8(. 
)	( الفتاوى )9	 / 8		(. 
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فلم ينظروا ملسمى الوديعة ألن العبرة يف العقود القصود واملعاني 
شيخ  وكــان  القاعدة،  هذه  تقدمت  كما  واملباني،  املسميات  وليس 

اإلسالم يذكرها ويعتمد عليها كثيرا.
قرار رقم: 109 )12/3 ( الشرط اجلزائي

حيث قرر املجمع صحة الشرط اجلزائي يف جميع العقود املالية 
التي يكون االلتزام األصلي فيها دينا فإن هذا من  العقود  ماعدا 

الربا الصريح.
وما قرره ال ميكن تخريجه إال على قاعدة احلنابلة وال سيما ابن 

تيمية يف الشروط.
قرار رقم: 110 )12/4 ( اإليجار املنتهي بالتمليك

من صور اإليجار املنتهي بالتمليك ما يشتمل على اشتراط عقد 
يف عقد، وقد تقدم عن ابن تيمية تصحيحه لهذا الشرط خالفاً 

جلمهور العلماء، ومنهم احلنابلة.
قرار رقم: 136 )15/2( املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية

من صور الشركات املتناقصة ما يشتمل على اشتراط عقد يف 
عقد، وقد تقدم عن ابن تيمية تصحيحه لهذا الشرط خالفاً جلمهور 

العلماء ومنهم احلنابلة)	(.
قرار رقم: 127 )14/1 ( بطاقات املسابقات

عوض  بال  املسابقة  أن  مبيناً  املسابقة  مشروعية  املجمع  قرر 
)جائزة ( مشروعة يف كل أمر لم يرد يف حترميه نص، ولم يترتب 

عليه ترك واجب أو فعل محرم.
)	( انظر: العقود املالية املركبة ، د. عبد اهلل العمراني. 
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واشترط إلباحة املسابقة بعوض ما يلي: 
أـ  أن تكون أهداف املسابقة ووسائلها ومجاالتها مشروعة.
بـ  أال يكون العوض )اجلائزة ( فيها من جميع املتسابقني.
جــ  أن حتقق املسابقة مقصدا من املقاصد املعتبرة شرعا.

دـ  أال يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.
وهذا القرار يتوافق مع توسع شيخ اإلسالم ابن تيمية يف باب 

السبق كما تقدم.
قرار رقم: 158 )17/7( بيع الدين

ذكر املجمع من صور بيع الدين اجلائزة:
)	( بيع الدائن دينه لغير املدين يف إحدى الصور التالية:

)أ ( بيع الدين الذي يف الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن 
عملة الدين، بسعر يومها.

)ب ( بيع الدين بسلعة معينة.
)ج ( بيع الدين مبنفعة عني معينة.

)	( بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي املقصودة 
من البيع.

فهذا القرار ال يصح وفق قاعدة كثير من املذاهب التي تتشدد 
يف بيع الدين، بخالف قاعدة ابن تيمية فيه كما تقدم وهي التي 

اعتمد القرار عليها.
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الخاتمة

احلمد هلل على ختام البحث، وفيما يلي أهم نتائجه:
املذهب احلنبلي املقصود بالبحث هو املذهب مبفهومه الواسع . 	

ــه فيه ومنها  ــات واألقـــوال واألوجـ ــرواي ــذي يشمل جميع ال ال
اختيارات تقي الدين ابن تيمية.

من خصائص املذهب احلنبلي يف املعامالت إجماال: اخلصائص . 	
الناشئة من أصول املذهب احلنبلي كاعتماد اإلمام أحمد رحمه 
اهلل على النص، وحتّريه يف نقل اإلجماع، وعنايته بقول الصحابي.

أيضاً . 	 احلنبلي  املذهب  أصــول  من  الناشئة  اخلصائص  ومــن 
االستصحاب مع أن احلنابلة ال يختصون بالعمل به؛ ولكنهم 
املصالح  وكذلك  واملعامالت،  العقود  جانب  يف  فيه  يتوسعون 
املرسلة، واحلنابلة من أصحاب التوسط يف األخذ بها والعمل 
احلنابلة  كان  وإن  والعرف،  الذرائع،  سد  وهكذا  مبقتضاها، 
يتفقون مع غيرهم يف األخذ به واعتباره، إال أن توظيفهم له يف 

املعامالت أظهر.
ومن اخلصائص محدودية استعمال القياس لدى احلنابلة يف . 	

اجلملة فكان سبباً للتوسعة يف املعامالت من جهتني: األولى أن 
االعتماد على النصوص – وهي قليلة نسبياً يف باب املعامالت – 
يتركها على أصل اإلباحة، فال يستعمل قياس قد يخرجها إلى 
الفساد واملمنوع كما يف نظرية الشروط عند احلنابلة، وثانيهما 

أن النص أرحب من القياس وأرحم.
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ومن اخلصائص االجتهاد، واختصاص احلنابلة به من وجهني:أنهم . 	
ممن ينادي بفتح باب االجتهاد وأنهم ممن يقول بتجزئة االجتهاد.

من اخلصائص حسن الترتيب يف باب املعامالت.. 	
من مظاهر السعة يف املذهب احلنبلي يف أصول املعامالت أن . 	

األصل يف املعامالت والعقود احلل والصحة كذلك األصل يف 
الشروط يف اجلملة.

نظرية الشروط لدى شيخ اإلسالم ابن تيمية أوسع النظريات . 8
على اإلطالق بني املذاهب كلها.

فروع . 9 يف  احلنبلي  املذهب  يف  السعة  ملظاهر  البحث  عــرض 
املعامالت.

عرض البحث ملظاهر السعة يف فروع املعامالت يف فقه ابن . 0	
تيمية واختياراته.

إن عرض السعة يف الفقه احلنبلي والثناء عليه يف ذلك ال تعني . 		
االختيار املجرد ألجل السعة؛ فإن العلماء قرروا أن املجتهد ال 
يسعه أن يفتي إال مبا ترجح لديه من خالل أدواته االجتهادية 

املعتبرة، وليس له التخّير من األقوال اختياراً مجردا.
من أسباب السعة يف الفقه احلنبلي يف املعامالت ما يرجع إلى . 		

أصول اإلمام أحمد، ومنها ما يرجع إلى أصول املعامالت يف 
املذهب احلنبلي.

بنّي البحث دور الفقه احلنبلي يف املعامالت املعاصرة، وثناء . 		
بعض املعاصرين عليه يف هذا اجلانب.
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المراجع
أبحاث هيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة . 	

واإلرشاد.
ابن حنبل،حياته وعصره آراؤه وفقهه، ألبي زهرة، دار الفكر العربي.. 	
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ألحمد بن إدريس القرايف، مكتب املطبوعات . 	

اإلسالمية.
االختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي، أحمد عبد احلليم بن . 	

تيمية احلراني أبو العباس، مكتبة الرياض احلديثة.
اختيارات شيخ اإلســالم ابن تيمية، قسم البيوع، أ.د عبد اهلل آل سيف، دار كنوز . 	

إشبيليا.
اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح، أ.د.فهد . 	

اليحيى، دار كنوز أشبيليا .
أدب املفتي واملستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، ابن الصالح، مكتبة العلوم . 	

واحلكم.
أسس نظرية الطويف يف املصلحة، د.حسبو الطيب، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية . 8

والعربية للبنات بدمنهور عدد 	 ج 	، 9	0	.
أصول مذهب اإلمام أحمد، د. عبد اهلل التركي، مؤسسة الرسالة.. 9

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، أ.د عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية.. 0	
إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية.. 		
إقامة الدليل على إبطال التحليل، تقي الدين أحمد بن عبد احلليم بن تيمية، دار . 		

املعرفة.
اإلنصاف، لعلي بن سليمان املرداوي،، دار السنة احملمدية.. 		
البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي، دار الكتبي.. 		
تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، دار الغرب اإلسالمي.. 		
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إلبراهيم بن علي بن فرحون، . 		

مكتبة الكليات األزهرية.
التكييف الفقهي للسهم يف الشركات املساهمة وأثره على أحكامها، أ.د.فهد اليحيى، . 		

دار كنوز أشبيليا .
الذخيرة، شهاب الدين أحمد القرايف، دار الغرب اإلسالمي.. 8	
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، موفق . 9	

الدين ابن قدامة املقدسي، مؤسسة الرّيان.
سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي، دار احلديث.. 0	
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أحمد ابن العماد احلنبلي، دار ابن . 		

كثير.
شرح تنقيح الفصول يف علم األصول، أحمد بن إدريس القرايف، شركة الطباعة الفنية . 		

املتحدة.
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شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي جنم الدين الطويف، مؤسسة الرسالة.. 		
الشروط يف العقود عند احلنابلة رسالة ماجستير يف جامعة أم القرى إعداد محمد . 		

السهلي. 
العرف حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة-دراسة نظرية تأصيلية . 		

تطبيقية،د عادل قوته، املكتبة املكية.
العقود املالية املركبة، أ.د عبد اهلل العمراني، دار كنوز إشبيليا.. 		
الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع ابن قاسم احلنبلي، دار عالم الكتب.. 		
الفتاوى الكبرى،، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار عالم الكتب.. 8	
فتاوى اللجنة الدائمة، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.. 9	
الفروع، ألبي عبداهلل محمد بن مفلح املقدسي، ت: 			هـ، الناشر: عالم الكتب.. 0	
فقه األسرة عند اإلمام ابن تيمية، أ.د محمد أحمد الصالح، طبعة خاصة.. 		
قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.. 		
القواعد النورانية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، دار ابن اجلوزي.. 		
السالم . 		 عبد  د.  تيمية،  ابــن  عند  املالية  للمعامالت  الفقهية  والضوابط  القواعد 

احلصني. 
كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر.. 		
املبدع، إبراهيم بن محمد بن مفلح احلنبلي، املكتب اإلسالمي.. 		
مجلة مجمع الفقه االسالمي الدولي.. 		
املدخل الفقهي العام، د. مصطفى أحمد الزرقاء، الناشر: دار الفكر.. 8	
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل، املكتب اإلسالمي.. 9	
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح، الدار العلمية.. 0	
مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، مكتبة ابن تيمية.. 		
املستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية.. 		
املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، مطبعة املدني.. 		
املصلحة املرسلة وتطبيقاتها املعاصرة، عبد احلميد محمود.. 		
املصلحة عند احلنابلة، د.سعد الشثري، مجلة البحوث اإلسالمية، عدد 		.. 		
املغني، ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة، دار هجر.. 		
املنح الشافيات، البهوتي، دار كنوز أشبيليا. . 		
منهج اإلمــام أحمد يف بناء احلكم الفقهي على احلديث الضعيف، رسالة دكتوراه . 8	

للدكتور عبد الرحمن العامر، طبعته اجلمعية الفقهية السعودية. 
املوافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، دار ابن عفان.. 9	
نظرية العقد، شيخ اإلسالم ابن تيمية، مركز الكتاب للنشر.. 0	







أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة
جامعة أم القرى

د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

صيغ االستغفار في أحاديث المصطفى 

Hالمختار                         ﴿جمعا وتخريجا وتعليقا﴾
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ملخص البحث:

تضمن هذا البحث جمع صيغ االستغفار الواردة عن رسول اهلل
H، وتخريجها، والتعليق عليها، وهي صيغ عظيمة، دعا 
بها النبيH يف مختلف األحــوال، واألوقــات، ســواء منها 
املطلقة، أم املقيدة، وسواء استغفاره لنفسهH، أم لغيره.  

وفصلني،  مقدمة،  إلــى  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت  وقــد 
وخامتة.

الفصل األول: صيغ االستغفار للنفس، وفيه مبحثان:
املبحث األول: الصيغ املطلقة.
املبحث الثاني: الصيغ املقيدة.

الفصل الثاني: صيغ االستغفار لآلخرين، وفيه مبحثان:
املبحث األول: صيغ االستغفار ألشخاص بأعيانهم. 

املبحث الثاني: صيغ االستغفار ألشخاص بأوصافهم.
وقد اشتمل البحث على عدة نتائج من أهمها:

بلغ عدد الصيغ )		( صيغة.  -
عامة هذه الصيغ صحيحة، وقليل منها احلسن، والضعيف.  -

بلغ عدد األحاديث املتضمنة لهذه الصيغ )8	( حديثا.  -

واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل
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المقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني أما بعد:

فإن اإلنسان مجبول على النقص والضعف، مطبوع على اخلطأ 
والتقصير  واخلــلــل،  اخَلــَطــل  هــذا  يجبر  مــا  وإن خير  والتقصير، 
ۡو 

َ
ۡو َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ
َ
والزلل، هو التوبة واإلنابة، واإلقرار واالستغفار ﴿َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

َ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ﴾)	(، ويف احلديث:  َ َيِجِد ٱللَّ َ َغُفوٗرا رَِّحيٗما َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡسَتۡغفِرِ ٱللَّ َ َيِجِد ٱللَّ َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡسَتۡغفِرِ ٱللَّ
)إن اهلل -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل()	(، واالستغفار اعتذار وتأسف، ونوع 
أَْوٍب ورجــوع، واهلل تعالى يحب األوابــني، ويحب املستغفرين، وقد 
أكثر من  اليوم  إليه يف  ويتوب  يستغفر اهلل   Hالنبي كان 
ونهاره، وعند  ليله  كثيرة، وصيغ متعددة، يف  بألفاظ  سبعني مرة، 
نومه واستيقاظه، ويف ذهابه وإيابه، وهذه األلفاظ والصيغ الكثيرة 
تتفاوت يف الفضل، وتختلف يف األجــر، وهي مراتب بعضها فوق 
بعض، فأعالها سيد االستغفار، ودونه صيغ وألفاظ، ومنه نبعت 
فكرة البحث؛ فإن السيد يدل على املسود، وذكر األدنى ينبه على 
األعلى، ووراء سيد االستغفار ألفاظ كثيرة، وأذكار جليلة، سعيُت 
جلمعها، ونشرها، رجــاء نيل ثمارها يف الدنيا، وادخــار نفعها يف 
املختار املصطفى  أحاديث  االستغفار يف  )صيغ  وسميته:  العقبى، 

)	( سورة النساء: 0		.
)	( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب التوبــة، بــاب قبــول التوبــة مــن الذنــوب، وإن تكــررت 

الذنــوب والتوبــة: )	/				( برقــم)		(.
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البحث  هذا  من  والغرض  وتعليقا"(،  وتخريجا  H"جمعا 
هو جمع هذه الصيغ وتخريجها، والتعليق عليها؛ ليتسنى معرفتها، 
وحفظها، واستغفار اهلل تعالى بها، على اختالف ألفاظها، وتعدد 
 H معانيها؛ ليحصل التأسي، واالقتداء بسيد املستغفرين
قوال وعمال، وليس الغرض منه التعريج على ذكر فوائد االستغفار، 
وآثاره إذ الكالم يف ذلك منثور ومكرور، وأسأل اهلل تعالى أن يشملنا 
بفضله، وغفرانه، وأن يكرمنا بعفوه ورضوانه، وأن يُعني على إمتامه.  
وأما الدراسات السابقة يف هذا املوضوع، فلم أقف على دراسة 
وافية جلميع جوانبه، ولكن هناك دراســات حول املوضوع، أو يف 

بعض جوانبه مثل: 
إعــداد: حــامت رجــا محمود  الكتاب والسنة،  االستغفار يف   •

عودة، إشراف: د.خالد خليل علوان، أطروحة ماجستير، يف أصول 
نابلس،  الوطنية،  النجاح  جامعة  العليا،  الــدراســات  بكلية  الدين، 
فلسطني، تناولت هذه الرسالة: مفهوم االستغفار وحقيقته، وفضل 
وموانعه،  االستغفار  وثمار  الذنوب،  ومكفرات  وسببه،  االستغفار، 
واستغفار األنبياء، ولــم تتعرض لتعداد صيغ االستغفار، وما ذكر 
أحاديث،  أربــعــة  التي تعد من صيغ االستغفار  فيها من األحاديث 
لكنه لم يذكر أنها من صيغ االستغفار، ولم يعلق عليها، وإنا أوردها 
اللطائف  يف معرض االستشهاد، سوى سيد االستغفار، فإنه ذكر 

املتعلقة بهذا احلديث وفضله.

g



د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

182

فهو يختلف عن بحثي هذا لكونه يستقصي جميع صيغ االستغفار 
أو لآلخرين، مع تخريجها واحلكم على أسانيدها،  للنفس،  سواء 

والتعليق عليها ببيان الفوائد املشتملة عليها.
القرآن والسنة، د.عبد اهلل بن محمد  صيغ االستغفار يف   •

تناول  العصيمي،  دار  الُكتيبات اإلسالمية،  املــادة:  العمير، مصدر 
هذا البحث صيغ االستغفار يف القرآن، وأما االستغفار يف احلديث 
النبوي فذكر فيه أربع صيغ فقط، وأما األحاديث األخرى فهي عن 
فضل االستغفار، ومحوه للذنوب، ونحو هذا، لم تُعن هذه الدراسة 
بجمع صيغ االستغفار، فلم تذكر إال أربعة فقط، ولم تُعن بتخريج 

األحاديث واحلكم، أو التعليق عليها.
هذان البحثان أقرب الدراسات للموضوع، ولذلك ذكرت املقارنة 
أخــرى صغيرة،  أبحاث  وهناك  دراسته،  املــراد  البحث  وبني  بينها 
تشترك معه يف املوضوع العام فقط، بعضها محكم، وبعضها غير 
محكم، أسردها جميعا ثم أذكر ما يختلف به هذا البحث ويتميز 

عنها:
الصحيح الوارد يف فضل االستغفار وأهميته يف التقليل من   •

اجلرمية، لعبد الرحيم بن يحيى احلمود، بحث محكم نشر يف املجلة 
العربية للدراسات األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

االستغفار: دراسة تربوية يف اجلانب العقدي، د. نوران بنت   •

ناصر بن بندر بنيان، بحث محكم نشر يف مجلة احلكمة. 
عمر  بن  سليمان  بقلم:  إليه،  وحاجتنا  أهميته  االستغفار   •
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السنيدي، بحث غير محكم نشر يف مجلة البيان املنتدى اإلسالمي.
غير  بحث  العمراني،  الــواثــق  د.أحــمــد  لآلخر،  االستغفار   •

محكم نشر يف مجلة البيان، املنتدى اإلسالمي.
أحمد  ملأمون  عامة،  وللمؤمنني  للوالدين  االستغفار  صيغة   •

محمد النور، بحث غير محكم نشر يف مجلة األمن واحلياة، جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية. 

التوبة واالستغفار، لشيخ اإلســالم أحمد بن عبد احلليم،   •

التوبة  ابن تيمية، وهو كتيب نفيس، صغير احلجم، تكلم فيه عن 
واالستغفار من ترك الواجبات، وعن كيفية التوبة، وأنها تكون بالقلب 
واللسان، وتكلم عن تعليم رسول اهلل H صحابته طريقة 

.H االستغفار، وعن استغفاره
وقد ظهر لي من استعراض محتوى هذه األبحاث، أن املوضوع 
العام لها جميعا هو االستغفار، لكنها تختلف عن هذا البحث من 
حيث إنه تناول جانبا لم تتطرق له هذه األبحاث: وهو جمع صيغ 
االستغفار على سبيل االستقصاء، وتخريجها، واحلكم عليها، وبيان 
وجه مناسبة الصيغة للحال الذي تقال فيه، أو الزمان، أو املكان 
الذي اختصت به، وفوائد أخرى، لم تتعرض لها الدراسات السابقة.
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خطة البحث:

ثم  وخــامتــة،  وفصلني،  متهيد،  ثم  مقدمة،  من  البحث  يتكون 
الفهارس.

يف املقدمة بينت أهمية املوضوع، وخطة البحث، ومنهجه.
التمهيد عرفت االستغفار لغة واصطالحا، وذكرت بعض  ويف 

فضائله.
الفصل األول: صيغ االستغفار للنفس.

وفيه مبحثان.
املبحث األول: الصيغ املطلقة.

وفيه مطلبان:
املطلب األول: صيغة سيد االستغفار.

املطلب الثاني: الصيغ األخرى املطلقة.
املبحث الثاني: الصيغ املقيدة.

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: الصيغ املقيدة بزمان.

جوف الليل 	

دعاء االستفتاح يف قيام الليل. أ( 
دعاء االستيقاظ من النوم يف الليل. ب( 

املطلب الثاني: الصيغ املقيدة مبكان.
املسجد.  .	

عند دخول املسجد.    أ( 
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عند اخلروج من املسجد. ب( 
اخلالء.  .	

عند اخلروج من اخلالء.    أ( 
املطلب الثالث: الصيغ املقيدة بحال، وفيه عدة أحوال.

عند إسالم الشخص.. 	
عند اخلوف من الشرك.. 	
عند الفراغ من الوضوء.. 	
عند الدعاء يف الركوع.. 	
عند الدعاء يف السجود. . 	
عند الدعاء بني السجدتني.. 	
عند الدعاء يف الصالة بعد التشهد.. 	
عند االنصراف من الصالة. . 8
عند القيام من املجلس.. 9

عند الوقوع يف الذنب.. 0	
عند النوم.. 		
عند ركوب الدابة.. 		
عند الكرب.. 		
عند االحتضار.. 		

g



د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

186

الفصل الثاني: صيغ االستغفار لآلخرين.
وفيه مبحثان.

املبحث األول: صيغ االستغفار ألشخاص بأعيانهم.
وفيه مطلبان.

املطلب األول: صيغ االستغفار ألشخاص أحياء.   
املطلب الثاني: صيغ االستغفار ألشخاص أموات.

املبحث الثاني: صيغ االستغفار ألشخاص بأوصافهم.
وهذه األوصاف هي:  

التحليق عند اإلحالل من اإلحرام.. 	
والتقصير.. 	
وتشميت العاطس.. 	
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منهج البحث:

أوال: جمع املادة العلمية، وترتيب الصيغ.
أبــواب  مــن  االستغفار  صيغ  على  املشتملة  األحــاديــث  جمعت 
كتاب"املعجم  ومــن  احلــديــث،  مــتــون  كتب  مــن  واآلداب  الــرقــائــق، 
املفهرس أللفاظ احلديث"، ومن الكتب املؤلفة يف الذكر والرقاق، 

ككتاب"األذكار"للنووي"والترغيب والترهيب"للمنذري.
وقد بلغ عدد الصيغ )خمسا وثالثني( صيغة.

تشتمل  مــا  بحسب  بعض،  على  بعضها  تقدمي  يف  واجــتــهــدت 
عليه من أسماء اهلل احلسنى، أو ما يكون فيها من حال العبد من 
التذلل، واخلضوع هلل تعالى مقرونا باالعتراف بالذنب، وذلك يف 
الصيغ املطلقة، وأما الصيغ املقيدة فإني قدمت املقيدة بالزمان، ثم 
املكان، ثم احلال، وأما الترتيب داخل هذه القيود الثالث فهو ترتيب 
منطقي، بحسب ما يقتضيه احلال، فقدمت مثال صيغة االستغفار 
لدخول املسجد على اخلــروج منه، وقدمت حال الكرب على حال 

االحتضار، وهكذا.
-أذكر احلديث كامال الذي وردت فيه الصيغة، أو أجتزئ بعضه، 

بحسب احلال.
-أضع خطا حتت لفظ صيغة االستغفار داخل احلديث. 

ثانيا: التخريج والتوثيق.
راعيت يف التخريج ذكر املصدر املطابق لفظه ملا أردت االستشهاد 
له، وعــزوت إليه بذكر الكتاب، والباب، واجلــزء، والصفحة، ورقم 
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احلديث، فإن كان اللفظ يف الصحيحني اكتفيت بالعزو إليهما، وإن 
لم يكن فيهما، أو يف أحدهما، خرجته من بقية الكتب الستة، فإن 
لم أجده يف الكتب الستة، فمن بقية الكتب التسعة، وإال خرجته من 
مظانه من كتب السنة األخرى، مقرونا ببيان حكمه، مما هو موجود 
يف كتب املتقدمني من أهل الفن، فإن لم أجد، فأحكام املعاصرين 

املختصني، وإال اجتهدت يف احلكم على سنده.
وّثقت النصوص املنقولة من مصادرها األصلية ما أمكن، فإن 
كانت باللفظ، عزوت إلى املصدر مباشرة، وإن تصرفت فيها أشرت 
إلى ذلك بكلمة"انظر"، ويف العزو إلى املصادر أذكر: رقم الصفحة، 

واجلزء، وأزيد يف معاجم اللغة ذكر املادة اللغوية.
ثالثا: التعليق:

القصد من التعليق هو بيان فضل صيغة بعينها، أو بيان وجه 
مناسبة هذه الصيغة للحال الذي تقال فيه، أو الزمان، أو املكان 
اشتمل  وفرائد  فوائد،  بذكر  التعليق  يكون  أو  بــه،  اختصت  الــذي 
عليها احلديث، وليس الغرض من التعليق شرح املعاني التي تضمنها 
احلــديــث، وال الــوقــوف عند كــل لفظة مــن ألــفــاظــه، وعــامــة هذه 
التعليقات من كتب الشروح، وبعضها تعليقات عقدية من كتب ابن 

تيمية، وغيرها.

واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد خلقه 
أجمعني.
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تمهيد

ليس الغرض من هذا البحث -كما أسلفُت- هو بسط الكالم عن 
فوائد االستغفار، وبيان فضله وآثاره، وما أذكره هنا إنا هو شيء 
للتعريف به، لغة واصطالحا، وبيان شيء من فضائله على  يسير 

سبيل اإليجاز.   
تعريف االستغفار لغة واصطالحا:

االستغفار لغة: مصدر استغفر، ومادة الفعل )غ ف ر( تدل على 
ومنه  غفرته،  فقد  سترته  شيء  وكل  والوقاية،  والستر،  التغطية، 
املغفر، سمي بذلك؛ ألنه يستر، ويغطي رأس احملارب، ويحميه من 

ضربات العدو)	(.
واإلعــراض  املعصية،  قبح  رؤيــة  بعد  املغفرة  اصطالحا: طلب 

عنها)	(.
والعالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي أن أصل معنى 
االستغفار الستر والتغطية والوقاية، ويف االصطالح طلب املغفرة 
أي: طلب ستر الذنب يف الدنيا، فال يفضحه اهلل به، وعدم املؤاخذة 
عليه يف اآلخرة بأاّل يعاقب عليه؛ ومنه احلديث: )إن اهلل يدني املؤمن، 
فيضع عليه كنفه()	( ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب 
 كــذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قــرره بذنوبه، ورأى يف نفسه 

)	( انظر: غريب احلديث، للقاسم بن سالم: )	/8		(، وتهذيب اللغة: )8/			(.
)	( انظر: التعريفات: )ص: 8	(.

ــب  ــة يف غري ــب، والناحية.انظــر: النهاي ــني-: اجلان ــف- بفتحت )	( أي: ســتره، وأصــل الكن
احلديــث: )	/	0	( مــادة )ك ن ف(.
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أنه هلك، قال: سترتها عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم)1(.
يف  الذنب  ستر  وهما  االستغفار،  مطلوبان يف  املعنيان  فهذان 
الدنيا، وعدم املؤاخذة عليه يف اآلخرة، وليست املغفرة قاصرة على 
الدنيا،  َمن ُستر يف  يُظن، فإن  والتغطية فحسب، كما قد  الستر، 
وعوقب يف اآلخرة، فهذا لم يغفر له، كما أن من فضح يف الدنيا، لم 

يغفر ذنبه؛ ألنه لم يستر)	(.
فضل االستغفار وشيء من فوائده.

تعالى: . 	 العزيز، قال  الكتاب  به يف  أُمرنا  إلهي  أمر  االستغفار 
َ َغُفورٞ رَِّحيُمۢ ﴾)3(. ۖ إِنَّ ٱللَّ َ َ َغُفورٞ رَِّحيُمۢ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ﴿َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ

قوله: . 	 يف  ومــدحــهــم  املستغفرين،  على  أثــنــى  تعالى  اهلل  أن 
ۡسَحارِ﴾  )4(

َ
ۡسَحارَِوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ
َ
﴿َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ

ورسله-عليهم . 	 اهلل  أنبياء  وهم  اخللق  صفوة  دأب  االستغفار 
الصالة والسالم- فهذا إبراهيم يقول: ﴿َربََّنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِوٰلَِديَّ َربََّنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِوٰلَِديَّ 
َولِۡلُمۡؤِمنِيَن يَوَۡم َيُقوُم ٱلۡحَِساُبَولِۡلُمۡؤِمنِيَن يَوَۡم َيُقوُم ٱلۡحَِساُب﴾  )5( وهذا سليمان: ﴿قَاَل َرّبِ ٱۡغفِۡر قَاَل َرّبِ ٱۡغفِۡر 

اُب﴾  )6(. نَت ٱلۡوَهَّ
َ
َحٖد ّمِۢن َبۡعِدٓيۖ إِنََّك أ

َ
َّا يَۢنَبِغى لِأ اُبلِي وََهۡب لِي ُمۡلٗكا ل نَت ٱلۡوَهَّ

َ
َحٖد ّمِۢن َبۡعِدٓيۖ إِنََّك أ

َ
َّا يَۢنَبِغى لِأ لِي وََهۡب لِي ُمۡلٗكا ل

)	( متفق عليه: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظالم والغصب، باب قول اهلل تعالى: 
ٰلِِمـيَِن ﴾: )	/ 8		(، برقم )				( بلفظه، ومسلم يف صحيحه، كتاب  ِ عَلَى ٱلظَّ لَا لَۡعَنُة ٱللَّ

َ
ٰلِِمـيَِن أ ِ عَلَى ٱلظَّ لَا لَۡعَنُة ٱللَّ
َ
﴿ أ

التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: )	/0			( برقم )		( بنحوه. 
)	( انظر: الفتاوى الكبرى، البن تيمية: )	/			(.

)	( سورة البقرة: 99	، سورة املزمل: 0	.
)	( سورة آل عمران: 		.
)	( سورة إبراهيم: 		.

)	( سورة ص: 		.
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والقوة، . 	 البركات،  ونــزول  اخليرات  سبب حلصول  االستغفار 
واملتاع احلسن يف الدنيا، قال تعالى: ﴿َفُقۡلُت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم َفُقۡلُت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم 
َمآَء َعلَۡيُكم ّمِۡدَراٗرا ١١١١ َوُيۡمِدۡدُكم  َوُيۡمِدۡدُكم  َمآَء َعلَۡيُكم ّمِۡدَراٗرا  يُرِۡسِل ٱلسَّ اٗرا ١٠١٠ يُرِۡسِل ٱلسَّ اٗرا إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّ إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّ
نَۡهٰٗرا﴾  )1(، وقال 

َ
ٰٖت َوَيۡجَعل لَُّكۡم أ ۡمَوٰٖل َوَبنِيَن َوَيۡجَعل لَُّكۡم َجنَّ

َ
نَۡهٰٗرابِأ

َ
ٰٖت َوَيۡجَعل لَُّكۡم أ ۡمَوٰٖل َوَبنِيَن َوَيۡجَعل لَُّكۡم َجنَّ

َ
بِأ

َمآَء  ٱلسَّ يُرِۡسِل  إِلَۡيهِ  تُوُبٓواْ  ُثمَّ  َربَُّكۡم  ٱۡسَتۡغفُِرواْ  َمآَء َوَيَٰقوِۡم  ٱلسَّ يُرِۡسِل  إِلَۡيهِ  تُوُبٓواْ  ُثمَّ  َربَُّكۡم  ٱۡسَتۡغفُِرواْ  سبحانه: ﴿َوَيَٰقوِۡم 
أيضا:  وقــال  تُِكۡم﴾)	(،  قُوَّ إِلَٰي  قُوَّةً  َوَيزِۡدُكۡم  ّمِۡدَراٗرا  تُِكۡمَعلَۡيُكم  قُوَّ إِلَٰي  قُوَّةً  َوَيزِۡدُكۡم  ّمِۡدَراٗرا  َعلَۡيُكم 
َجٖل 

َ
َتًٰعا َحَسًنا إِلَيٰٓ أ ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم ُثمَّ تُوُبٓواْ إِلَۡيهِ ُيَمّتِۡعُكم مَّ

َ
َجٖل َوأ

َ
َتًٰعا َحَسًنا إِلَيٰٓ أ ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم ُثمَّ تُوُبٓواْ إِلَۡيهِ ُيَمّتِۡعُكم مَّ

َ
﴿َوأ

ـٗى﴾)3(.    َسّم ىمُّ ـٗ َسّم مُّ
َبُهۡم . 	 ُ ُمَعّذِ َبُهۡم َوَما َكاَن ٱللَّ ُ ُمَعّذِ االستغفار أََمنة من العذاب، قال تعالى: ﴿َوَما َكاَن ٱللَّ

وَُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَنوَُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن﴾  )4(.
االستغفار سبب حلصول الرحمة، قال تعالى: ﴿لَۡولَا تَۡسَتۡغفُِروَن لَۡولَا تَۡسَتۡغفُِروَن . 	

َ لََعلَُّكۡم تُۡرَحمُوَن﴾  )5(. َ لََعلَُّكۡم تُۡرَحمُوَنٱللَّ ٱللَّ
االستغفار سبب لصقل القلب وتطهيره من تراكم الذنوب؛ لقوله . 	

)إنــه ليغان على قلبي، وإنــي ألستغفر اهلل، يف   :H
اليوم مائة مرة()6(.

)	( سورة نوح: 0	-		.
)	( سورة هود: 		.
)	( سورة هود: 	.

)	( سورة األنفال: 		.
)	( سورة النمل: 		.

)	( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب اســتحباب 
االســتغفار واالســتكثار منــه: )	/		0	( رقــم)		( بلفظــه، مــن حديــث األغــر املزنــي.

g



د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

192

الفصل األول: صيغ االستغفار للنفس.
المبحث األول: الصيغ المطلقة.

وهي الصيغ التي لم تقّيد بأزمنة، أو أمكنة، أو أحوال، بل أطلقت 
عن ذلك كله، فهي تقال يف الليل والنهار، ويف القيام، والقعود، ويف 
احلضر، والسفر، فال تختص بزمان دون آخر، وال مكان دون مكان، 

وال حال، دون حال.
املطلب األول: صيغة سيد االستغفار.

)سيد . 	  :Hالنبي عــن   I أوس  ــن  ب شـــداد  عــن 
االستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني، وأنا 
عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك، ما استطعت، أعوذ بك من 
شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر 
لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت( قال: )ومن قالها من النهار 
موقنا بها، فمات من يومه قبل أن ميسي، فهو من أهل اجلنة، 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو 

من أهل اجلنة(.
أخرجه البخاري يف صحيحه)	(.

والسيد هنا مستعار من الرئيس املقدم، الذي يعتمد عليه يف 
احلوائج، ويرجع إليه يف األمور، كهذا الدعاء، الذي هو جامع ملعاني 

التوبة كلها)	(.
اشتمل عليه  ما  االستغفار  وسبب تسمية هذا احلديث بسيد 

)	( كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار: )8/		( برقم )	0		( بلفظه.
)	( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )9/			(.
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من بديع املعاني، وحسن األلفاظ، ففيه اإلقرار هلل وحده باإللهية 
أخذه  الــذي  بالعهد  واإلقــرار  اخلالق،  بأنه  واالعتراف  والعبودية، 
عليه، والرجاء مبا وعده به، واالستعاذة من شر ما جنى العبد على 
نفسه،  إلى  الذنب  وإضافة  إلى موجدها،  النعماء  وإضافة  نفسه، 

ورغبته يف املغفرة، واعترافه بأنه ال يقدر أحد على ذلك إال هو)	(.
املطلب الثاني: الصيغ األخرى املطلقة.

وهي ثمان صيغ:
الصيغة األولــى: أستغفر اهلل الــذي ال إله إال هو احلي القيوم، 

وأتوب إليه.   
عن ابن مسعودI، قال: قال رسول اهللH: )من . 	

قال: أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه، 
ثالثا غفرت ذنوبه، وإن كان فارا من الزحف ()	(.

أخرجه احلاكم يف املستدرك)	(، وله شاهد من حديث زيد مولى 
رسول اهلل )	(H، أخرجه أبو داود يف سننه)	(، والترمذي 

يف جامعه)	(. 

)	( انظر: فتح الباري، البن حجر: )		/00	( نقال عن ابن أبي جمرة.
)	( أي: فــر مــن اجلهــاد، ولقــاء العــدو يف احلــرب، والزحــف: اجليــش يزحفــون إلــى العــدو، 

أي: ميشــون، يقــال زحــف إليــه زحفــا إذا مشــى نحــوه.
النهاية يف غريب احلديث: )	/	9	(.

)	( كتاب اجلهاد: )	/ 8		( برقم)0			( بلفظه، وبرقم )	88	( بنحوه. 
)	( زيــد بــن بَْوال-مبعجمــة موحــدة- أبــو يســار مولــى رســول اهلل H، ســمع النبــي 
H، وروى عنــه ابنــه يســار بــن زيــد، وعنــه حفيــده بــالل، وحديثــه عنــد أبــي داود، 

والترمــذي.
انظر: االستيعاب: )	 9		(، واإلكمال: )	/9		(، واإلصابة: )	/90	(.

)	( أبواب فضائل القرآن، باب يف االستغفار: )	/			( برقم )				( بنحوه.
)	( أبــواب الدعــوات عــن رســول اهلل H، بــاب يف دعــاء الضيــف: )	/8		( برقــم 
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واحلــديــث إســنــاده صحيح، قــال احلــاكــم: صحيح على شرط 
مسلم)	(.

وكانت من  وإن عظمت  الذنوب  الصيغة فضل يف حط  ولهذه 
الكبائر وهو الفرار من الزحف)	(؛ ملا فيها من التوحيد، وملا اشتمل 
عليه من اسم اهلل األعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجــاب، كما جــاء يف بعض األحــاديــث)	(، وفيها اقتران االستغفار 

بالتوحيد؛ والتوحيد أعظم األسباب التي يستجلب بها املغفرة)	(.
الصيغة الثانية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت 
وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم وأنت املؤخر، وأنت على 

كل شيء قدير.
عن أبي موسى األشعريI، عن النبي H، أنه كان . 	

يدعو بهذا الدعاء: )اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرايف 
يف أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، 
وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت 

)				( بنحوه.

.)		8 /	( )	(
)	( انظر: الكاشف عن حقائق السن، للطيبي: )	/ 		8	(.

)	( منهــا حديــث أنــسI ، قــال: كنــت مــع رســول اهلل H جالســا يف 
ــي  ــم إن ــه: الله ــال يف دعائ ــم ق ــع وســجد فتشــهد، ث ــا رك ــي، فلم ــم يصل ــة، ورجــل قائ احللق
أســألك بــأن لــك احلمــد، ال إلــه إال أنــت املنــان، يــا بديــع الســماوات واألرض، يــا ذا اجلــالل 
واإلكــرام، يــا حــي يــا قيــوم، إنــي أســألك، فقــال النبــيH: أتــدرون مبــا دعــا اهلل؟ 
قــال: فقالــوا: اهلل ورســوله أعلــم، قــال: ))والــذي نفســي بيــده، لقــد دعا اهلل باســمه األعظم، 

الــذي إذا دعــي بــه أجــاب، وإذا ســئل بــه أعطــى((.
أخرجه أحمد يف مسنده: )		/ 	9	( وصحح الشيخ شعيب األرنؤوط إسناده.

)	( انظر: شرح حديث لبيك اللهم لبيك: )ص: 			(. 
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املقدم وأنت املؤخر، وأنت على كل شيء قدير(.   
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم يف صحيحهما)	(.

وهذه الصيغة قد اشتملت على ثالثة أسماء وصفات عليا هلل 
كل شيء  على  وهو  واملؤخر  املقدم  فهو سبحانه  وتعالى،  سبحانه 
قدير، قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقني، وأخر من شاء 
عن مراتبهم وثبطهم عنها، وأخر الشيء عن حني توقعه لعلمه مبا يف 
عواقبه من احلكمة، ال مقدم ملا أخر، وال مؤخر ملا قدم، واجلمع بني 

هذين االسمني أحسن من التفرقة)	(
الصيغة الثالثة: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإســرايف يف 

أمري، وما أنت أعلم به مني.
الصيغة الرابعة: اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، 

وكل ذلك عندي.
وهــمــا يف حــديــث أبـــي مــوســى األشــعــري I، عــن النبي

H، أنه كان يدعو بهذا الدعاء: )اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي، وإســرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي 

جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي...(.
سبق تخريجه يف الصيغة الثانية)	(.

وهاتان الصيغتان فيهما اعتراف بالذنب وتفصيل له، وتكرير 
)	( كتــاب الدعــوات، بــاب قــول النبــي H: )اللهــم اغفــر لــي مــا قدمــت ومــا 

أخــرت( )8/	8( برقــم)99		( بنحــوه.
)	( كتــاب الذكــر والدعــاء...، بــاب التعــوذ مــن شــر مــا عمــل ومــن شــر مــا لــم يعمــل: 

بلفظــه.  )	0( برقــم   )	08	/	(
)	( انظر: األسماء والصفات للبيهقي: )	/0		(.

)	( حديث رقم )	(.
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ذلك؛ لتعدد األنواع التي تقع من اإلنسان من املخالفات، واالعتراف 
تعالى يحب  العيوب، واهلل  مبرأة من  النفس غير  أن  وإظهار  بها، 

اعتراف العبد بالذنب، وإقراره به)	(.
الصيغة اخلامسة: رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

	 . Hقال: إن كنا لنعد لرسول اهلل ،L عن ابن عمر
يف املجلس الواحد مائة مرة: )رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت 

التواب الرحيم(.  
أخرجه أبو داود يف سننه)	(، والترمذي يف جامعه)	(، والنسائي 

يف السن الكبرى)	(، وأحمد يف مسنده)	(.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب)	(.

واحلـــديـــث إســـنـــاده صــحــيــح، صححه األلـــبـــانـــي)	(، وشعيب 
األرنؤوط)8(، وقاال: على شرط الشيخني.

يف هذا احلديث الترغيب يف كثرة االستغفار بهذه الكلمات؛ ألنه
H مع كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان 

يستغفر يف املجلس الواحد مائة مرة، فغيره ممن هو ليس يف منزلته 
أولى، وكان H يكثر من االستغفار؛ تعليًما ألمته وامتثااًل 

)	( انظر: سبل السالم: )	/			(.
)	( أبواب فضائل القرآن، باب يف االستغفار: )	/			( برقم)				( بلفظه.

)	( أبــواب الدعــوات عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول إذا قــام مــن مجلســه: 
)	/	9	( برقــم )				( بنحــوه.

)	( كتاب عمل اليوم والليلة:)9/		( برقم )		98( بنحوه.
)	( )0/8		( برقم )				( بنحوه. 

.)	9	/	( )	(
)	( صحيح سن أبي داود: )	/8		(.

)8( انظر: تعليقه على مسند أحمد: )0/8		( حاشية )	(.
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لقول اهلل تعالى: ﴿َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابَۢاَوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابَۢا﴾  )1()	(.  
وأفضل االستغفار ما اقترن به ترك اإلصرار، وهو حينئذ توبة 
نصوح، وإن قال بلسانه: أستغفر اهلل، وهو غير مقلع بقلبه، فهو داع 

هلل باملغفرة، كما يقول: اللهم اغفر لي)	(.
الصيغة السادسة: أستغفر اهلل وأتوب إليه.  

عن خالد بن عبد اهلل بن احلسني)	(، قال: سمعت أبا هريرة . 	
I، يقول: )ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: أستغفر اهلل وأتوب 

  .)H إليه، من رسول اهلل
أخرجه النسائي يف السن الكبرى، من طريق محمد بن املثنى)	(، 
حدثنا الوليد)	(، حدثنا سعيد بن عبد العزيز)	(، عن إسماعيل بن 
عبيداهلل)8(، عن خالد بن عبد اهلل بن احلسني، قال: سمعت أبا هريرة)9(.

)	( سورة النصر: 	.
)	( انظر: املنهل العذب املورود: )80/8	(.
)	( انظر: جامع العلوم واحلكم: )	/0		(.

)	( خالــد بــن عبــد اهلل بــن حســني، األمــوي موالهــم، الدمشــقي، وقــد ينســب جلــده، مقبــول 
مــن الثالثــة/ د س ق. انظــر: تقريــب التهذيــب: )ص: 88	(.

ــو موســى، البصــري،  ــزاي- أب ــون، وال ــح الن ــزي -بفت ــد العن ــن عبي ــى ب ــن املثن )	( محمــد ب
ــه، وباســمه، ثقــة، ثبــت، مــن العاشــرة، مــات ســنة 		/ع. املعــروف بالّزمــن، مشــهور بكنيت

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.
)	( الوليــد بــن مســلم، القرشــي، موالهــم، أبــو العبــاس، الدمشــقي، ثقــة، كثيــر التدليــس، 

ــة، مــات ســنة 	9 أو 	9/	.  والتســوية، مــن الثامن
انظر: تقريب التهذيب )ص: 	8	(.

)	( ســعيد بــن عبــد العزيــز، التنوخــي، الدمشــقي، ثقــة، إمــام، اختلــط يف آخــر أمــره، مــن 
الســابعة، مــات ســنة 		، وقيــل بعدهــا/ بــخ م 	.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	8	(.
أبــو  الدمشــقي،  املخزومــي، موالهــم،  املهاجــر  أبــي  بــن  بــن عبيــد اهلل  إســماعيل   )8(

مــات ســنة 		/ خ م د س ق. الرابعــة،  مــن  ثقــة،  عبداحلميــد، 
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 09	(.

)9( كتاب عمل اليوم والليلة، اإلكثار من االستغفار: )9/			( برقم )			0	( بلفظه. 
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وأخــرجــه ابــن حبان يف صحيحه، مــن طريق عمر بــن محمد 
الهمذاني)	(، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد)	(، حدثنا الوليد بن 

مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، بهذا اإلسناد)	(. 
ورجال إسناد النسائي ثقات، وهو متصل -إن شاء اهلل- وإن كان 
الوليد بن مسلم مدلس؛ فإنه صرح بالتحديث يف رواية النسائي، فلم 

تؤثر عنعنته يف رواية ابن حبان، حيث انتفت شبهة تدليسه)	(.
قوله: )ما رأيت أحدا أكثر...( فيه أن أولى الناس باالجتهاد يف 
العبادة هم األنبياء؛ ملا حباهم اهلل به من معرفته، املورثة خلشيته، 
ومحبته، فهم دائبون يف شكره، وذكــره، معترفون له بالتقصير، ال 

يُدّلون عليه بأعمالهم؛ لكمال علمهم به سبحانه)	(.
الصيغة السابعة: اللهم اغفر لي.

عن سعد بن أبي وقاصI: قال: جاء أعرابي إلى رسول . 	
اهلل H  فقال: علمني كالما أقــولــه، قــال: )قــل: ال 
إله إال اهلل وحــده ال شريك له، اهلل أكبر كبيرا، واحلمد هلل 
كثيرا، سبحان اهلل رب العاملني، ال حول وال قوة إال باهلل العزيز 

ــري،  ــو حفــص، البجي ــي، أب ــن راشــد، الهمذان ــن حــازم ب ــر ب ــن بجي ــن محمــد ب )	( عمــر ب
الســمرقندي، كان فاضــال، خّيــرا، ثبتــا يف احلديــث، مــات ســنة 			.

انظر: التقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد: )ص: 	9	(.
)	( عمــرو بــن عثمــان بــن ســعيد بــن كثيــر بن دينار القرشــي موالهم، أبــو حفص، احلمصي، 

صدوق، من العاشــرة، مات ســنة 0		/ د س ق.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( كتــاب الرقائــق، ذكــر إباحــة االقتصــار علــى دون مــا وصفنــا مــن االســتغفار: )	/	0	( 
برقــم )8	9( بنحــوه.

)	( انظر: صحيح ابن حبان بتحقيق شعيب األرنؤوط: )	/08	( حاشية )	(.
)	( انظر: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح: )9	/	9	(.
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احلكيم( قال: فهؤالء لربي، فما لي؟ قال: )قل: اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني(.
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

قوله: )فهؤالء لربي( أي: الكلمات موضوعة لذكره )فما لي؟( 
من الدعاء لنفسي؛ فأرشده إلى سؤال اهلل املغفرة بستر ذنوبه وعدم 
مؤاخذته عليها، وسؤاله الرحمة بالتوفيق للطاعات، وسؤال املعافاة 
من االبتالء الذي يضر به يف مآله، وسؤاله الرزق احلالل الطيب)	(.

الصيغة الثامنة: رب اغفر وارحم.
عن أم سلمة، J أن رســول اهلل H كــان يقول: . 	

)رب اغفر، وارحم، واهدني السبيل األقوم(. أخرجه أحمد يف 
مسنده)	(، من طريق روح)	(، وحسن بن موسى)	(، وأخرجه أبو 
يعلى املوصلي يف مسنده)	(، من طريق إبراهيم بن احلجاج)	(، 

)	( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء: 
)	/		0	( برقم )		( بلفظه، وبرقم )		( بنحوه. 

)	( انظر: مرقاة املفاتيح: )	/ 	0		(. 
)	( )		/	8	( برقم )	8			( بلفظه، وبرقم )	9			( بنحوه.

)	( روح، بــن عبــادة، بــن العــالء، بــن حســان، القيســي، أبــو محمــد، البصــري، ثقــة، فاضــل، 
لــه تصانيــف، مــن التاســعة، مــات ســنة 	0	هـــ أو 	0	هـــ/ع. تقريــب التهذيــب: )ص: 			(.
)	( احلســن بــن موســى األشــيب –مبعجمــة، ثــم حتتانيــة- أبــو علــي، البغــدادي، ، ثقــة، مــن 

التاســعة، مــات ســنة 09	هـــ، أو 0		هـ/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( )		/8		( برقم )	89	( بنحوه.
)	( إبراهيــم بــن احلجــاج ابــن زيــد الســامي –باملهملــة- أبــو إســحاق، البصــري، ثقــة يهــم 

قليــال، مــن العاشــرة، مــات ســنة 		هـــ أو بعدهــا /س.
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جميعهم عن حماد بن سلمة)	(، عن علي بن زيد)	(، عن احلسن 
.H(، عن أم سلمة، عن رسول اهلل	البصري)

واحلديث إسناده ضعيف؛ النقطاعه؛ فإن احلسن البصري لم 
زيــد بن جدعان، وهو  بن  أم سلمة)	(، وأيضا فيه علي  يسمع من 

ضعيف)	(، وبقية رجاله رجال الصحيح)	(.
أن  والرحمة:  املغفرة،  بني  الفرق  وارحـــم(  اغفر،  )رب  قوله: 
املغفرة ستر الذنوب، ومحوها، والرحمة إيصال اخليرات، واإلنعام 

إلى العبد)	(.

)	( حمــاد بــن ســلمة، بــن دينــار، البصــري، أبــو ســلمة، ثقــة، عابــد، أثبــت النــاس يف ثابــت، 
وتغيــر حفظــه بأخــرة، مــن كبــار الثامنــة، مــات ســنة 		هـــ/ خــت م 	.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 8		(.
)	( علــي بــن زيــد بــن عبــد اهلل بــن زهيــر بــن عبــد اهلل بــن جدعــان البصــري، وهــو املعــروف 
بعلــي بــن زيــد بــن جدعــان، ينســب أبــوه إلــى جــد جــده، ضعيــف مــن الرابعــة، مات ســنة 		هـ 

وقيــل قبلهــا/ بــخ م 	.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.

)	( احلســن بــن أبــي احلســن، البصــري، واســم أبيــه يســار -بالتحتانيــة واملهملــة- األنصاري 
موالهــم، ثقــة، فقيــه، فاضــل، مشــهور، وكان يرســل كثيــرا، ويدلــس، وهــو رأس أهــل الطبقــة 

الثالثــة، مــات ســنة 0		هـــ، وقــد قــارب التســعني/ ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 0		(.

)	( انظر: جامع التحصيل: )ص: 			(.

)	( انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.
)	( انظر تعليق شعيب األرنؤوط. مسند أحمد: )		/			( حاشية )	(.

)	( انظر: الكواكب الدراري: )		/8		(.
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المبحث الثاني: الصيغ المقيدة.

يف هذا املبحث ذكرت الصيغ املقيدة سواء كان تقييدها بزمان، 
أو مكان، أو حال، فقد كان النبيH يدعو اهلل ويستغفره يف 
أوقات ليله، ونهاره، وعند نومه، ويقظته، بنوع من الدعاء واالستغفار 
يصلح حلاله تلك، ولوقته ذلك، فكان يدعو يف أوقات اخللوة، وعند 
فراغ باله، ويتحني األوقات، واألمكنة، التي هي أنسب والتي يرجى 
فيها اإلجابة، فكان يلح عند ذلك، ويجتهد يف دعائه ويكرر الدعاء 
ويفصله، ويبسطه، كما كان يدعو يف أحيان أخرى بجوامع الدعاء، 
ويقتصر على املعاني دون بسط وشرح، فينبغي االقتداء به يف دعائه 

يف تلك األوقات، والتأسي به يف كل األحوال)	(.  
املطلب األول: الصيغ املقيدة بزمان.

يف دعاء االستفتاح إذا قام إلى الصالة من جوف الليل.. 1
وفيه أربع صيغ:

الصيغة األولــى: اللهم أنــت امللك ال إلــه إال أنــت، أنــت ربــي، وأنا 
عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه 

ال يغفر الذنوب إال أنت.
عن علي بن أبي طالب I، عن رســول اهلل H، أنه . 8

كان إذا قام إلى الصالة، قال: )وجهت وجهي للذي فطر السموات 
واألرض حنيفا، وما أنا من املشركني، إن صالتي، ونسكي، ومحياي، 
ومماتي هلل رب العاملني، ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا من املسلمني، 

)	( انظــر: شــرح صحيــح البخــاري، البــن بطــال: )0	/	8(، والتوضيــح لشــرح اجلامــع 
.)			/	9( الصحيــح: 
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اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، 
واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه ال يغفر الذنوب إال 
أنت، واهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف 
عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك واخلير 
كله يف يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، 
أستغفرك وأتــوب إليك(، وإذا ركــع، قــال: )اللهم لك ركعت، وبك 
آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، 
وعصبي(، وإذا رفع، قال: )اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات، 
وملء األرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد(، وإذا 
سجد، قال: )اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد 
وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك اهلل أحسن 
اخلالقني«، ثم يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم:"اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، 

وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت(.
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

قوله )ظلمت نفسي( أي: اعترفت بالتقصير؛ قدم اعترافه بظلم 
نفسه على سؤال املغفرة؛ أدبا كما قال آدم وحواء-فيما ذكر اهلل 
َّۡم َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا لََنُكوَننَّ ِمَن  نُفَسَنا َوِإن ل

َ
َّۡم َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا لََنُكوَننَّ ِمَن قَالَا َربََّنا َظلَۡمَنآ أ نُفَسَنا َوِإن ل
َ
عنهما-: ﴿قَالَا َربََّنا َظلَۡمَنآ أ

ٱلَۡخِٰسِريَنٱلَۡخِٰسِريَن﴾  )2()	(.
)	( كتــاب صــالة املســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء يف صــالة الليل وقيامــه: )	/			( برقم 

)	0	( بلفظه.
)	( سورة األعراف: 		.

)	( انظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: )	/8	(.
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الصيغة الثانية: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، 
وإليك أنبت، وبــك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت 

وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي ال إله إال أنت.
عن ابن عباس L، أن رسول اهللH، كان يقول . 9

إذا قام إلى الصالة من جوف الليل: )اللهم لك احلمد، أنت نور 
السموات واألرض، ولك احلمد، أنت قّيام)	( السموات واألرض، 
ولك احلمد، أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، أنت احلق، 
ووعدك احلق، وقولك احلق، ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار 
اللهم لــك أسلمت، وبــك آمــنــت، وعليك  حــق، والساعة حــق، 
توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي 
ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي ال إله إال أنت(.

متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.
قوله: )فاغفر لي ما قدمت وما أخرت( يحتمل وجهني: 

أحدهما: ما قدمت من الذنوب وما أخرت منها، كأنه قال: اغفر 
لي القدمي واحلديث. 

والثاني: فاغفر لي ما قدمت مما ينبغي أن يؤخر، وما أخرت 

)	( مبعنى قيوم، أي: القائم بأمور اخللق.
 انظر: النهاية يف غريب احلديث: )	/			(.

)	( كتــاب التهجــد، بــاب التهجــد بالليــل: برقــم )0			(، وكتــاب الدعــوات، بــاب الدعــاء إذا 
ــِذي  َّ ــَو ٱل ــِذي وَُه َّ ــَو ٱل انتبــه بالليــل: )0/8	( رقــم)				(، وكتــاب التوحيــد، بــاب قــول اهلل تعالى:﴿وَُه
ۖ ﴾: )9/			( رقــم )	8		(، باب قــول اهلل تعالــى: ﴿يُرِيُدوَن يُرِيُدوَن  ۡرَض بِٱلۡحـَـّقِ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱلۡأ ۖ َخلَــَق ٱلسَّ ۡرَض بِٱلۡحـَـّقِ
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱلۡأ َخلَــَق ٱلسَّ

ِۚ﴾: )9/			( رقــم )99		(، بنحــوه. لـُـواْ َكَلـٰـَم ٱللَّ ن ُيَبّدِ
َ
ِۚأ لـُـواْ َكَلـٰـَم ٱللَّ ن ُيَبّدِ
َ
أ

)	( كتــاب صــالة املســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء يف صــالة الليل وقيامــه: )	/			( برقم 
)99	( بلفظه.
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مما ينبغي أن يقدم)	(. 
وقوله: )وما أنت أعلم به مني( يحتمل وجهني أيضا: 

أحدهما: ما قد نسيته من الزلل. 
والثاني: ما هو خطأ عندك، وأنا ال أعلم أنه خطأ)	(.

الصيغة الثالثة: لبيك وسعديك واخلير كله يف يديك، والشر 
ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

	0 . ،H عن رســول اهلل ،Iعن علي بن أبــي طالب
أنه كان إذا قام إلى الصالة، قال: )وجهت وجهي للذي فطر 
يف  كله  واخلير  وسعديك  لبيك  حنيفا...  واألرض  السموات 
وتعاليت،  تباركت  وإليك،  بك  أنــا  إليك،  ليس  والشر  يديك، 

أستغفرك وأتوب إليك...(. أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.
قوله: )لبيك وسعديك( تأويله إلبابا بعد إلباب، من ألب باملكان 
إذا أقــام به، أي: لزوما لطاعتك بعد لــزوم، وإسعادا ألمــرك بعد 

إسعاد)	(.
قوله: )والشر ليس إليك( ليس معناه أن الشر ال يقع بقضاء اهلل 
وخلقه، وإنا معناه أن اهلل ال يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل 
ما خلقه ففي خلقه مصلحة، وحكمة، وإن كان يف بعضه شر جزئي 
إضايف، وأما الشر الكلي املطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه، 

)	( انظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني: )	/			(.

)	( انظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني: )	/			(.
)	( كتــاب صــالة املســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء يف صــالة الليل وقيامــه: )	/			( برقم 

)	0	( بلفظه.
)	( انظر: تهذيب اللغة: )	/		(، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: )	/9	(.
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ُ َخٰلُِق ُكّلِ  ُ َخٰلُِق ُكّلِ قُِل ٱللَّ وال يضاف إليه إال بطريق العموم، كقوله تعالى: ﴿قُِل ٱللَّ
رِيَد 

ُ
َشرٌّ أ

َ
نَّا لَا نَۡدرِٓي أ

َ
رِيَد َوأ

ُ
َشرٌّ أ

َ
نَّا لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َشـۡىٖءَشـۡىٖء﴾)	( أو بحذف فاعله، كقوله تعالى: ﴿َوأ

َراَد بِِهۡم َربُُّهۡم رََشٗدا ﴾)	()	(.
َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
َراَد بِِهۡم َربُُّهۡم رََشٗدا بَِمن فِي ٱلۡأ

َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
بَِمن فِي ٱلۡأ

الصيغة الرابعة: اللهم باعد بيني وبني خطاياي كما باعدت بني 
املشرق واملغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض 

من الدنس)	(، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج واملاء والبرد.
عن أبي هريرةI، قــال: كان رســول اهللH، إذا . 		

كبر يف الصالة، سكت هنية)	( قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول 
اهلل بأبي أنت وأمي أرأيــت سكوتك بني التكبير والقراءة، ما 
تقول؟ قال: )أقول: اللهم باعد بيني وبني خطاياي كما باعدت 
بني املشرق واملغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
بالثلج واملاء  اللهم اغسلني من خطاياي  الدنس،  األبيض من 

والبرد(.
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

)	( سورة الرعد: 		. 
)	( سورة اجلن: 0	. 

)	( انظــر: مجمــوع الفتــاوى، البــن تيميــة: )		/		(، وشــفاء العليــل: )ص: 9		(، وقطــف 
اجلنــي الدانــي: )ص: 00	(. 

)	( الوسخ.
الصحاح: )	/		9(، والنهاية يف غريب احلديث: )	/ 			( مادة ) د ن س(. 

)	( أي: قليال من الزمان، وهو تصغير هنة.
النهاية يف غريب احلديث: )	/9		( مادة )ه ن ا (.

)	( كتــاب األذان، بــاب مــا يقــول بعــد التكبيــر: )	/9		( برقــم )			(، وبرقــم )8			(، 
وبرقــم )				( وبرقــم )				( بنحــوه.

)	( كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب مــا يقــال بــني تكبيــرة اإلحــرام والقــراءة: )	/ 
ــاه. 9		( برقــم )			( بلفظــه، وبرقــم )9	( مبعن
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قوله: )اللهم باعد بيني وبني خطاياي( قيل: املراد باملباعدة محو 
ما حصل منها، والعصمة عما سيأتي منها، وهذا مجاز؛ ألن حقيقة 

املباعدة إنا هي يف الزمان واملكان)	(.
وملا كان الدنس، واألوساخ أظهر يف الثوب األبيض من غيره من 
األلــوان، وقع التشبيه به، مبالغة يف طلب التنقية)	(، والغرض من 
ذكر الثلج، والبرد، شمول أنواع الرحمة، بعد املغفرة؛ إلطفاء حرارة 

عذاب النار التي هي يف غاية احلر)	(.
عند االستيقاظ من الليل.. 2

وفيه صيغة واحدة: اللهم اغفر لي.
عن عبادة بن الصامتI عن النبي H قال: )من . 		

تعار)	( من الليل، فقال: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له 
امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد هلل، وسبحان 
اهلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر، وال حول وال قوة إال باهلل، ثم 
قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى 

قبلت صالته(.
أخرجه البخاري يف صحيحه)	(.

يف هــذا احلــديــث وعــد شريف مــن رســول اهللH أن 

)	( انظر: عمدة القاري: )	/	9	(.
)	( انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: )	/0		(.
)	( انظر: الكاشف عن حقائق السن، للطيبي: )	/988(.

)	( تعار من الليل: يعني استيقظ، وال يكون إال يقظة مع كالم.
انظــر: غريــب احلديــث، للقاســم بــن ســالم: )	/ 			(، والنهايــة يف غريــب احلديــث: 

 .)	0	/	(
)	( كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى:)	/		( برقم)				( بلفظه.
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من استيقظ من نومه لهًجا لسانه بتوحيد اهلل واإلذعان له بامللك، 
واالعتراف بنعمه وحمده عليها، وتنزيهه عما ال يليق به بتسبيحه، 
واخلضوع له بالتكبير، والتسليم له بالعجز عن القدرة إال بعونه، أنه 
إذا استغفره أو دعاه أجابه، وإذا صلى قبلت صالته)	(، وهذا إنا 
يتفق ملن تعّود الذكر واستأنس به، وغلب عليه، حتى صار الذكر 
له حديث نفسه، يف نومه ويقظته، فمن كان هذا حاله كان جديرا 

بإجابة دعوته، وقبول صالته)	(. 
املطلب الثاني: الصيغ املقيدة مبكان.

املسجد. 	
عند دخول املسجد. أ( 

ــر لـــي ذنـــوبـــي وافـــتـــح لي                          ــدة: الــلــهــم اغــف ــ ــه صــيــغــة واحــ ــي وف
أبواب رحمتك.

عند اخلروج من املسجد. ب( 
ــر لـــي ذنـــوبـــي وافـــتـــح لي                           ــدة: الــلــهــم اغــف ــ ــه صــيــغــة واحــ ــي وف

أبواب فضلك.
عن عبد اهلل بن احلسن، عن أمه فاطمة بنت احلسني، عن . 		

جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول اهلل H إذا 
دخل املسجد صلى على محمد وسلم، وقــال: )رب اغفر لي 
ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك(، وإذا خرج صلى على محمد 

وسلم، وقال: )رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك(.

)	( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )	/			(. 
)	( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: )	/9		(.
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أخرجه الترمذي يف جامعه)	(، من طريق إسماعيل بن إبراهيم)	(، 
ــه فاطمة بنت  ــث)	(، عــن عبد اهلل بــن احلـــســـن)	(، عــن أم ــي عــن ل
 ،H (، عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول اهلل	احلسني)
بن  إسماعيل  طريق  من  سننه،  يف  ماجه  ابــن  وأخــرجــه  مرفوعا، 

إبراهيم، وأبي معاوية)	(، بهذا اإلسناد)	(. 
الترمذي:"حديث حسن، وليس إسناده مبتصل، وفاطمة  وقال 

بنت احلسني لم تدرك فاطمة الكبرى...«)8(.
واحلديث إسناده ضعيف؛ النقطاعه كما ذكر الترمذي، ولضعف 

)	( أبــواب الصــالة عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول عنــد دخولــه املســجد: )	/ 
			( برقــم )			( بلفظــه.

)	( إســماعيل بــن إبراهيــم، بــن مقســم، األســدي، موالهــم، أبــو بشــر، البصــري، املعــروف 
بابــن ُعليــة، ثقــة، حافــظ، مــن الثامنــة مــات ســنة 	9هـــ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.
)	( الليــث بــن أبــي ســليم بــن زنيــم -بالــزاي والنــون مصغــر- واســم أبيــه: أميــن، وقيــل: أنس، 
وقيــل غيــر ذلــك، صــدوق اختلــط جــدا، ولــم يتميــز حديثــه؛ فتــرك مــن السادســة، مــات ســنة 

8	هـــ/ خت م 	.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن علــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي، أبــو، محمــد، ثقــة، 
جليــل القــدر، مــن اخلامســة، مــات ســنة 		هـ/ 	.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 00	(. 
)	( فاطمــة بنــت احلســني، بــن علــي، بــن أبــي طالــب، الهاشــمية، زوج احلســن بــن احلســن 

ابــن علــي، ثقــة، مــن الرابعــة، ماتــت بعــد املائــة/د ت عــس ق.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

ــاس  ــظ الن ــة، أحف ــويف، ثق ــر الك ــة، الضري ــو معاوي ــني- أب ــن خــازم –مبعجمت ــد ب )	( محم
حلديــث األعمــش، وقــد يهــم يف حديــث غيــره، مــن كبــار التاســعة، مــات ســنة 	9	هـــ، وقــد 

رمــي باإلرجــاء/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( كتــاب املســاجد واجلماعــات، بــاب الدعــاء عنــد دخــول املســجد: )	/	9	( برقــم)			( 
بنحوه.

.)			 /	( )8(
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ليث-وهو ابن أبي سليم- فقد اختلط ولم يتميز حديثه فتُرك)	(، 
أخرج  فقد  لشواهده،  الترمذي  وإنــا حسنه  ثقات؛  رجاله  وبقية 
بن  بن يحيى)	(، عن سليمان  مسلم يف صحيحه من طريق يحيى 
بـــالل)	()	(، وأبــو داود يف سننه، من طريق عبد العزيز بن محمد 
بن  بشر  وابــن حبان يف صحيحه)	(، من طريق  الــــــدراوردي)	()	(، 
ــة)9(، ثالثتهم عــن ربيعة بــن أبي  املــفــضــل)8(، عــن عــمــارة ابــن غــزي
أبي  عن  ســويــد)		(،  بن  سعيد  بن  عبدامللك  عن  عبدالرحمن)0	(، 

)	( قال ابن حجر يف التقريب: ص: 			 »صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فتُرك«.
)	( يحيــى، بــن يحيــى، بــن بكــر، بــن عبــد الرحمــن، التميمــي، أبــو زكريــا، النيســابوري، ثقــة، 

ثبــت، إمــام، مــن العاشــرة، مــات ســنة 		هـــ علــى الصحيــح/ خ م ت س.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 98	(.

)	( ســليمان بــن بــالل، التيمــي، موالهــم، أبــو محمــد، وأبــو أيــوب، ثقــة، مــن الثامنــة، مــات 
ســنة 		هـ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 0		(.
)	( )	/	9	( برقم )8	(.

)	( عبــد العزيــز، بــن محمــد، بــن عبيــد، الــدراوردي، أبــو محمــد، اجلهنــي، موالهــم املدنــي، 
صــدوق، كان يحــدث مــن كتــب غيــره فيخطــئ، مــن الثامنــة مــات ســنة 	8هـــ أو 	8هـــ /ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 8		(.
)	( )	/8		( برقم )			(، بنحوه.

)	( )	/	9	( برقم )8	0	(، بنحوه.
)8( بشــر، بــن املفضــل، بــن الحــق، الرقاشــي –بقــاف، ومعجمــة- أبــو إســماعيل، البصــري، 

ثقــة، ثبــت، عابــد، مــن الثامنــة، مــات ســنة 8	هـــ أو	8هـــ/ ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)9( عمارة، بن غزية -بفتح املعجمة، وكسر الزاي، بعدها حتتانية ثقيلة- بن احلارث، األنصاري، 
املازني، ال بأس به، وروايته عن أنس مرســلة، من السادســة، مات ســنة 0	هـ/ خت م 	.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 09	(. 
)0	( ربيعــة، بــن أبــي عبــد الرحمــن، التيمــي، موالهــم، أبــو عثمــان، املدنــي املعــروف بربيعــة 
ــى  ــه، مشــهور، مــن اخلامســة مــات ســنة 			هـــ عل ــه: فــروخ، ثقــة، فقي ــرأي، واســم أبي ال

ــح/ ع. الصحي
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(. 

)		( عبد امللك، بن سعيد، بن سويد، األنصاري، املدني، ثقة، من الثالثة/ م د س ق.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.
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ــد)	(، على الشك يف اســم الصحابي،  حــمــيــد)	(، أو عــن أبــي أســي
وال يضر إذ الصحابة كلهم عــدول، وأخرجه النسائي يف سننه)	(، 
أبي  طريق  من  حبان يف صحيحه)	(،  وابــن  مسنده)	(،  يف  وأحمد 
عامر العقدي)	(، عن سليمان بن بالل، عن ربيعة، باإلسناد السابق، 
بدون  العطف  يقوالن"بواو  أسيد  وأبا  أبا حميد  قال:"سمعت  لكنه 

شك.
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن ماجه 
يف سننه)	(، واحلاكم يف املستدرك، وصححه)8(، كالهما من طريق 

)	( أبو حميد، الســاعدي، مشــهور بكنيته، واســمه: واختلف يف اســمه. فقيل: عبد الرحمن 
بــن ســعد بــن املنــذر، وقيــل: املنــذر بــن ســعد ابــن املنــذر، وقيــل غيــر ذلــك واختلــف أيضــا 
يف اســم أبيــه، فقيــل ســعد وقيــل عمــرو، وكذلــك جــده فقيــل املنــذر وقيــل: مالــك، روى عــن 

النبــيH عــدة أحاديــث، شــهد أحــدا، ومــا بعــده، تــويف يف آخــر خالفــة معاويــة.
انظر: االستيعاب: )	/				(، واإلصابة: )	/80(.

)	( أبــو أســيد- بالتصغيــر- مشــهور بكنيتــه، واســمه: مالــك بــن ربيعــة بــن البــدن- بفتــح 
ــدرا، وأحــدا، ومــا بعدهــا، روى  ــن عامــر األنصــاري الســاعدي، شــهد ب ــدال - اب ــاء، وال الب
عــن النبــيH عــدة أحاديــث، وهــو آخــر البدريــني موتــا، واختلــف يف ســنة وفاتــه، 

فقيــل: مــات ســنة0	هـ، وقيــل غيــر ذلــك.
انظر: االستيعاب:)	/				(، واإلكمال: )	/			(، واإلصابة: )	/			(. 

)	( )	/		( برقم)9		(، بنحوه.
)	( )9	/ 		( برقم )	0			(، بنحوه.

)	( )	/98	( برقم )9	0	(، بنحوه.
)	( عبــد امللــك بــن عمــرو، القيســي، أبــو عامــر، العقدي-بفتــح العــني املهملة، والقــاف- ثقة، 

من التاســعة، مات ســنة 	0	هـ، أو 	0	هـ/ع.
انظر: اإلكمال: )	/			(، وتقريب التهذيب: )ص: 			(. 

)	( )	/	9	( برقم)			(، بنحوه.
)8( )	/			( برقم )			(، بنحوه.
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أبي بكر احلنفي)	(: ثنا الضحاك بن عثمان)	(: ثني سعيد املقبري)	( 
عنه)	(.

وُخصت الرحمة بالدخول والفضل باخلروج؛ ألن من دخل اشتغل 
مبا يقربه إلى اهلل تعالى؛ فناسب ذكر الرحمة، فإذا خرج انتشر يف 

األرض ابتغاء فضل اهلل من الرزق فناسب ذكر الفضل)	(.
اخلالء. 	

عند اخلروج من اخلالء، وفيه صيغة واحدة.   ب( 
عن عائشة-J- قالت: كان النبي H إذا خرج من . 		

اخلالء، قال: )غفرانك(.
القاسم)	(،  بن  هاشم  من طريق  سننه)	(،  داود يف  أبو  أخرجه 

)	( عبــد الكبيــر، بــن عبــد املجيــد، بــن عبيــد اهلل، البصــري، أبــو بكــر، احلنفــي، ثقــة، مــن 
التاســعة، مــات ســنة 	0	هـــ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 0		(.
)	( الضحــاك بــن عثمــان بــن عبــد اهلل بــن خالــد، األســدي، احلزامــي- بكســر أولــه، 

وبالــزاي- أبــو عثمــان، صــدوق يهــم، مــن الســابعة/ م 	.
انظر: اإلكمال: )	/		(، وتقريب التهذيب: )ص: 9		(.

)	( ســعيد بــن أبــي ســعيد- كيســان- املقبــري، أبــو ســعد، ثقــة، مــن الثالثــة، تغيــر قبــل موتــه 
بقليــل، وروايتــه عــن عائشــة، وأم ســلمة، مرســلة، مــات يف حــدود العشــرين علــى خــالف يف 

ذلك/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

 .)			/	( )	(
ــق شــعيب  ــث يف الثمــر املســتطاب: )	/	0	-0		(، وحتقي ــي للحدي ــج األلبان وانظــر تخري

ــن ماجــه: )	/	9	( حاشــية)	(. ــؤوط لســن اب األرن
)	( انظر: فيض القدير: )	/9		(.

)	( كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من اخلالء: )	/		( برقم)0	( بنحوه.
)	( هاشــم بــن القاســم بــن مســلم، الليثــي موالهــم، البغــدادي أبــو النضــر، مشــهور بكنيتــه، 

ولقبــه قيصــر، ثقــة، ثبــت، مــن التاســعة، مــات ســنة 	0	هـــ /ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 0		(.
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وابن  إسماعيل)	(،  بن  مالك  طريق  من  جــامــعــه)	(،  يف  والترمذي 
عن  ثالثتهم  بكير)	(،  أبــي  بن  يحيى  طريق  من  سننه)	(،  ماجه يف 
ــردة)	(، عن أبــيــه)	(، عن عائشة  إســرائــيــل)	(، عن يوسف بن أبــي بـ

مرفوعا. 
واحلديث إسناده حسن؛ حلال يوسف بن أبي بردة، فقد وثقه 

العجلي)8(، واحلاكم)9(، والذهبي)0	(، وقال ابن حجر: مقبول)		(.
وهذا احلديث صححه احلاكم)		(، ووافقه الذهبي)		(، وصححه 
)	( أبــواب الطهــارة عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول إذا خــرج مــن اخلــالء: 

)	/		( برقــم )	( بلفظــه.
)	( مالــك بــن إســماعيل، النهــدي، أبــو غســان، الكــويف، ســبط حمــاد بــن أبــي ســليمان ثقــة، 

متقــن، صحيــح الكتــاب، عابــد، مــن صغــار التاســعة، مــات ســنة 		هـــ/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب مــا يقــول إذا خــرج مــن اخلــالء: )	/00	( برقــم )00	( 
بنحــوه.

)	( يحيــى بــن عبــد اهلل بــن بكيــر، املخزومــي موالهــم، املصــري، وقــد ينســب إلــى جــده، 
ثقــة يف الليــث، وتكلمــوا يف ســماعه مــن مالــك، مــن كبــار العاشــرة، مــات ســنة 		هـــ /خ م ق.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	9	(.
)	( إســرائيل بــن يونــس بــن أبــي إســحاق، الســبيعي، الهمدانــي، أبــو يوســف، الكــويف، ثقــة 

تُكلــم فيــه بــال حجــة، مــن الســابعة، مــات ســنة 0	هـــ، وقيــل: بعدهــا/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.

)	( يوســف بــن أبــي بــردة، بــن أبــي موســى، األشــعري، الكــويف، مــن السادســة/ بــخ 	، ووثقــه 
العجلــي، واحلاكــم، والذهبــي، وقــال ابــن حجــر: مقبول.

انظــر: الثقــات للعجلــي: )ص: 	8	(، واملســتدرك علــى الصحيحــني: )	/			(، والكاشــف: 
)	/99	(، وتقريــب التهذيــب: )ص: 0		(.

)	( عامر بن عبد اهلل، بن قيس، أبو بردة، ابن أبي موسى.
تقريب التهذيب: )ص: 88	(.

)8( انظر: الثقات للعجلي: )ص: 485(.
)9( انظر: املستدرك على الصحيحني: )261/1(. 

)0	( انظر: الكاشف: )399/2(.
)		( انظر: تقريب التهذيب: )ص: 0		(.

)		( انظر: املستدرك على الصحيحني: )261/1(. 
)		( انظر: املستدرك على الصحيحني: )261/1(. 
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ــنــووي)	(، وقــال الترمذي: هــذا حديث حسن غــريــب)	(، وحسنه  ال
شعيب األرنؤوط)	(.

قوله: )غفرانك( مصدر كـ"سبحان"مبعنى املغفرة، والنصب فيها 
على إضمار فعل محذوف،  والتقدير: أسألك غفرانك)	(.

ويف وجه مناسبة االستغفار عقب اخلروج من اخلالء أقوال:
أحدها: أنه سأل املغفرة من تركه ذكر اهلل يف تلك احلالة، فكأنه 

رأى هجران الذكر يف تلك احلالة تقصيرا؛ فتداركه باالستغفار)	(.
الثاني: أنه سأل املغفرة يف العجز عن شكر النعمة يف تيسير 

الغذاء، وإبقاء منفعته، وإخراج فضلته)	(.
والتعليم يف حالتي  التشريع  باب  املغفرة من  أنه سأل  الثالث: 
الدخول، واخلروج، فحق على من خرج ساملا معاذا مما استعاذ منه، 
من اخلبث واخلبائث، أن يؤدي شكر نعمة اهلل عليه، وأن يستغفر اهلل 
تعالى؛ خوفا من التقصير يف شكر تلك النعمة، وهو قريب من حتميد 

العاطس على سالمته مما قد كان يَخشى منه حالة العطاس)	(.
املطلب الثالث: الصيغ املقيدة بحال.

ينظر فيها لألحوال خاصة، بصرف  أنه  الصيغ  وضابط هذه 
النظر عن زمن، ومكان احلال التي شرعت فيها تلك الصيغ، فهناك 

)	( انظر: املجموع شرح املهذب: )75/2(.
)	( انظر: جامع الترمذي: )12/1(.

)	( انظر: سن أبي داود بتعليق شعيب األرنؤوط: )	/		( حاشية )	(.
)	( انظر: معالم السن: )22/1(.
)	( انظر: معالم السن: )22/1(.

)	( انظر: معالم السن: )	/		(، وقوت املغتذي: )	/		(.
)	( انظر: النفح الشذي: )87/1(.
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أحوال معينة، وردت فيها أدعية وأذكار مخصوصة بتلك األحوال، 
متضمنة بعض صيغ االستغفار وهي:

عند إسالم الشخص.. 1
وفيه صيغة واحدة: اللهم اغفر لي.

عن طارق بن أشيم األشجعي، قال: كان الرجل إذا أسلم، علمه . 		
النبي H، الصالة، ثم أمره أن يدعو بهؤالء الكلمات: 

)اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني(. 
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

أقــذار  من  التنزيه  من  فيها  ملا  كالتخلية،  لكونها  باملغفرة  بــدأ 
املعاصي، وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية، وعطف عليها الهداية، 
من باب عطف اخلــاص على العام، وبعد متام املطالب سأل اهلل 
العافية ليقدر على الشكر، وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم 

بتحصيله)	(.
عند اخلوف من الشرك، وفيه صيغة واحدة.. 2
عن معقل بن يسار I، قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق . 	

I، إلــى النبي  H، فقال: )يــا أبــا بكر، للشرك 
فيكم أخفى من دبيب النمل(، فقال أبو بكر: وهل الشرك إال 
من جعل مع اهلل إلها آخر؟ فقال النبي H: )والذي 
نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، أال أدلك على شيء 

ــاء:  ــل والتســبيح والدع ــاب فضــل التهلي ــة واالســتغفار، ب ــاء والتوب ــر والدع ــاب الذك )	( كت
)	/		0	( برقــم)		( بلفظــه، وبرقــم )		( بنحــوه.

)	( انظر: تطريز رياض الصاحلني: )ص: 808(.
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إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟( قال: )قل: اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم(.

أبي  بن  ليث  من طريق  املــفــرد)	(،  األدب  البخاري يف  أخرجه 
ُسليم)	(، عن رجل من أهل البصرة، عن معقل بن يسار)	( مرفوعا.
وإسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي ُسليم، وجلهالة شيخه.

وله شاهد من حديث أبي موسى األشعري I، أخرجه أحمد 
يف مسنده)	(، من طريق عبد امللك ابن أبي سليمان العرزمي)	(، عن 

أبي علي رجل من بني كاهل عن أبي موسى األشعري.
وإسناده ضعيف، جلهالة أبي علي الكاهلي، وباقي رجال اإلسناد 

ثقات)	(، غير عبد امللك العرزمي فإنه صدوق)	(.
قوله: )أخفى من دبيب النمل( يعني أنه يف غاية من اخلفاء، 
إليه، ويحتمل خفاؤه  املــراد خفاؤه عن نظر الناظرين  ويحتمل أن 
عمن يقصده من الفاعلني؛ ألنه يقع يف العمل من حيث ال يشعر به 

)	( )ص: 0		( برقم )			( بلفظه.
)	( الليــث بــن أبــي ســليم بــن زنيــم -بالــزاي والنــون مصغــر- واســم أبيــه: أميــن، وقيــل: غيــر 
ذلــك، صــدوق، اختلــط جــدا، ولــم يتميــز حديثــه؛ فتــرك، مــن السادســة، مــات ســنة 8	هـــ/ 

خــت م 	.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(. 

)	( معقــل بــن يســار، بــن عبــد اهلل، املزنــي صحابــي، كنيتــه: أبــو علــي، أســلم قبــل احلديبيــة، 
وشــهد بيعــة الرضــوان، وتــويف بالبصــرة يف آخــر خالفــة معاويــة.

انظر: االستيعاب: )	/				(، واإلصابة: )	/			(.
)	( )		/	8	( برقم )	0	9	( بنحوه

)	( عبــد امللــك ابــن أبــي ســليمان: ميســرة، العرزمي-بفتــح املهملــة، وســكون الــراء، وبالــزاي 
املفتوحــة- صــدوق لــه أوهــام، مــن اخلامســة، مــات ســنة 		هـــ/ خــت م 	.

تقريب التهذيب: )ص: 			(.
)	( انظر تعليق شعيب األرنؤوط على مسند أحمد: )		/	8	( حاشية )	(.

)	( انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.
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صاحبه، كما ال يشعر الناس بدبيب النمل)	(، قال الغزالي: ولذلك 
عجز عن الوقوف على غوائله سماسرة العلماء، فضال عن عامة 
العباد، وهو من أواخر غوائل النفس، وبواطن مكايدها وإنا يبتلى 
العلماء، والعباد املشمرون، لسلوك سبيل اآلخــرة، فإنهم مهما  به 
العبادات  أصناف  على  وحملوها  الشهوات،  عن  أنفسهم  جاهدوا 
عجزت نفوسهم عن الطمع يف املعاصي الظاهرة، فطلبت االستراحة 
إلى إظهار العمل والعلم، فوجدت مخلصا من مشقة املجاهدة، إلى 
لذة القبول عند اخللق، ونظرهم إليه بعني الوقار والتعظيم، فنازعت 
إلى إظهار الطاعة، وتوصلت إلى إطالع اخللق، ولم تقنع باطالع 

اخلالق، وفرحت بحمد الناس، ولم تقنع بحمد اهلل)	(.
عند الفراغ من الوضوء.  -3

من  واجعلني  التوابني،  من  اجعلني  اللهم  واحــدة:  وفيه صيغة 
املتطهرين.

ــن اخلــطــاب I، قـــال: قـــال رســـول اهلل  		. عــن عــمــر ب
H: )من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن ال إله 
إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم 
اجعلني من التوابني، واجعلني من املتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب 

اجلنة يدخل من أيها شاء(.
أخرجه الترمذي يف جامعه)	(، من طريق زيد بن حباب)	(، عن 

)	( انظر: التنوير شرح اجلامع الصغير: )	/8		(.
)	( انظر: إحياء علوم الدين: )	/ 			(.

)	( أبواب الطهارة عن رسول اهلل H، باب الوضوء باملد: )	/8	( برقم )		( بلفظه.
)	( زيــد بــن احلبــاب بضــم املهملــة، وموحدتــني- أبــو احلســني، العكلــي- بضم املهملة، وســكون 
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معاوية بن صالح)	(، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي)	(، عن أبي إدريس 
اخلوالني)	(، وأبي عثمان)	(، عن عمر بن اخلطاب مرفوعا.

وقال الترمذي: وهذا حديث يف إسناده اضطراب)	(، وال يصح 
عــن النبي H يف هــذا الــبــاب كبير شـــيء، قــال محمد: 

أبوإدريس لم يسمع من عمر شيئا)	(.
وقال -أيضا-: وقد خولف زيد بن حباب يف هذا احلديث، وروى 

الكاف- وهو صدوق يخطىء يف حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة 		هـ/ر م 	.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( معاويــة بــن صالــح، بــن حديــر -باملهملــة مصغــر- احلضرمــي، أبــو عمــرو، وأبــو 
ــه أوهــام، مــن الســابعة، مــات ســنة  عبدالرحمــن، احلمصــي، قاضــي األندلــس، صــدوق ل

ــل بعــد 0	هـــ/ ر م 	.  8	هـــ، وقي
تقريب التهذيب: )ص: 8		(.

)	( ربيعــة بــن يزيــد، الدمشــقي، أبــو شــعيب، اإليــادي القصيــر، ثقــة عابد، مــن الرابعة، مات 
سنة 		هـ، أو 		هـ/ع.

تقريب التهذيب: )ص: 08	(.
)	( عائــذ اهلل –بتحتانيــة، ومعجمــة- ابــن عبــد اهلل، أبــو إدريــس، اخلوالنــي، ولــد يف حيــاة 
النبــي H يــوم حنــني، وســمع مــن كبــار الصحابــة، ومــات ســنة 80هـــ، وكان عالــم 

الشــام بعــد أبــي الــدرداء/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 89	(.

)	( أبــو عثمــان، شــيخ لربيعــة بــن يزيــد الدمشــقي، قيل هو: ســعيد بن هانــئ اخلوالني، املصري 
ثقــة مــن الثالثــة/ س ق. وقيــل: َحريــز بــن عثمــان، احلمصــي، ثقــة، ثبــت، رمــي بالنصــب، مــن 

اخلامســة/خ 	. - وإال فمقبــول، مــن الثالثــة/ م د ت س.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			، 242، 658(.

وقال الدارقطني: العلل: )	/			( وأبو عثمان هذا األصبحي.
قلــت: جــزم الدارقطنــي بأنــه األصبحــي، وتــردد ابــن حجر بني ثالثة: اثنان منهم ثقتــان، والثالث 
مقبــول، وكأنــه مرجــوح عنــده؛ ألنــه ترجــم لــه يف التقريــب وذكــر أن اســمه: عبيــد بــن عميــر 
األصبحــي، ورمــز أمامــه برمــز التمييــز، يعنــي أنــه ليــس مــن رواة الكتب الســتة، فبقي تــردده بني 

الثقتــني، فــال يضــر ذلــك الســند شــيئا، ولــم يبــق ســبب لضعــف الســند مــن هــذه اجلهــة. 
)	( قــال شــعيب األرنــؤوط: وإن االختــالف الــذي عــّده الترمــذي اضطرابــا يف احلديــث، قائــم 
يف روايــة زيــد بــن احلبــاب وحدهــا، ال يف باقــي الروايــات، ثــم إنــه قــد ترجحــت بعــض الروايات 

عــن زيــد بــن احلبــاب، ومنهــا روايــة مســلم، ملوافقتهــا روايــات الثقــات األثبــات، واهلل أعلــم.
انظر تعليقه على مسند أحمد: )8	/0		( حاشية )	(.

)	( جامع الترمذي: )78/1(.
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عبد اهلل بن صالح)	(، وغيره)	(، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة 
بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر)	(، عن عمر)	(، وعن 

ربيعة، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير)	(، عن عمر)	()	((.
ووجه املخالفة فيه أنه لم يذكر عقبة بن عامر بني أبي إدريس 

وعمر كما  يف رواية مسلم.
وحــديــث عمر هــذا أخــرجــه مسلم يف صحيحه)8(، مــن طريق 
جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، عن عمر، بدون زيــادة: )اللهم 
اجعلني من التوابني، واجعلني من املتطهرين( فهو صحيح سالم من 

االضطراب)9(.
)	( عبــد اهلل بــن صالــح، بــن محمــد، بــن مســلم، اجلهنــي أبــو صالــح، املصــري، كاتــب الليث، 
صــدوق كثيــر الغلــط، ثبــت يف كتابــه، وكانــت فيــه غفلــة، مــن العاشــرة، مــات ســنة 		هـــ/

خــت د ت ق. 
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 08	(.

)	( هــو عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم القرشــي موالهــم، أبــو محمــد، املصــري، الفقيــه، ثقــة، 
حافــظ، عابــد، مــن التاســعة، مات ســنة 	9	هـ /ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 8		(.
ــا حمــاد، الصحابــي املشــهور، روى عــن  ــة بــن عامــر بــن عبــس اجلهنــي، يكنــى أب )	( عقب
النبــي H كثيــرا، وشــهد الفتــوح، وكان هــو البريــد إلــى عمــر بفتــح دمشــق، مــات 

يف خالفــة معاويــة علــى الصحيــح.
انظر: االستيعاب: )	/ 		0	(، واإلصابة: )	/ 9		(.

)	( خــرج هــذه الطريــق أبــو داود يف ســننه، كتــاب الطهــارة، بــاب مــا يقــول الرجــل إذا توضــأ: 
)	/			( برقــم )9		( بنحــوه مطوال.

)	( جبيــر بــن نفيــر –بنــون، وفــاء، مصغــرا- بــن مالــك، بــن عامــر، احلضرمــي، احلمصــي، 
ثقــة، جليــل، مــن الثانيــة، مخضــرم وألبيــه صحبــة، مــات ســنة80 هـــ، وقيــل بعدهــا/ بــخ م 	.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 8		(.
)	( انظر: جامع الترمذي: )78/1(.

ــاب فضــل الوضــوء:  ــارة، ب ــاب الطه ــان يف صحيحــه، كت ــن حب ــق اب )	( أخــرج هــذا الطري
)	/			( برقــم )0	0	( بنحــوه مطــوال.

)8( كتــاب الطهــارة، بــاب الذكــر املســتحب عقــب الوضــوء: )	/09	( برقــم )		( بنحــوه 
مطــوال.

)9( انظر: التلخيص احلبير: )1/ 299(، وحتفة األحوذي: )150/1(.
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فحديث الترمذي إسناده ضعيف؛ النقطاعه، واضطرابه.
ملا كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب، والوضوء طهارة 
الظاهر عن األحداث املانعة عن التقرب إليه تعالى، ناسب اجلمع 

بينهما)	(.
عند الدعاء يف الركوع:. 4

وفيه صيغة واحدة: اللهم اغفر لي)	(.
عن عائشة -J- قالت:  كان النبي H  يكثر أن . 8	

يقول يف ركوعه وسجوده: )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي، يتأول القرآن(.

متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.
 قولها: )يتأول القرآن( تريد قوله اهلل تعالى: ﴿فََسّبِۡح ِبحَۡمِد َرّبَِك فََسّبِۡح ِبحَۡمِد َرّبَِك 

َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابَۢا َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابَۢا ﴾)5()	(. 
عند الدعاء يف السجود.. 5

وفيه صيغتان: 
الصيغة األولى: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه، وجله، وأوله وآخره 

وعالنيته وسره.

)	( انظر: حتفة األحوذي: )150/1(.
)	( وهذه الصيغة تقال يف السجود أيضا.

ا  ةٖ َشـــّرٗ ا َوَمــن َيۡعَمــۡل ِمۡثَقــاَل َذرَّ ةٖ َشـــّرٗ )	( )	/8		( برقــم )8	9	( كتــاب تفســير القــرآن، بــاب ﴿َوَمــن َيۡعَمــۡل ِمۡثَقــاَل َذرَّ
ــم )		9	( بنحــوه. ــم )	9		( وبرق ــم )	9	( وبرق ــَرهُۥ﴾ بلفظــه، وبرق ــَرهُۥيَ يَ

ــم  ــم )			(، وبرق ــوع والســجود: )	/0		( برق ــال يف الرك ــا يق ــاب م ــاب الصــالة، ب )	( كت
)9		( بنحــوه.

)	( سورة النصر )	(.
)	( انظر: معالم السن: )	/			(.
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عن أبي هريرة I، أن رسول اهلل H كان يقول: . 9	
)يف سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه، وجله، وأوله وآخره 

وعالنيته وسره(.
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

وآخــره  )وأولـــه  وقــولــه:  وكثيره،  قليله  أي:  وجله(  )دقــه  قوله: 
ــعــام)	(، ويف هذه  وعالنيته وســره( هو من عطف اخلــاص على ال
الصيغة توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض)	(؛ 
ألن السجود هو املوضع املــأمــور فيه بكثرة الــدعــاء، كما جــاء يف 
احلديث: )وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن)	( أن يستجاب 

لكم)5( واالستغفار من الدعاء. 
الصيغة الثانية: اللهم اغفر لي.
سبق ذكرها قريبا يف الركوع)	(.

عند الدعاء بني السجدتني.. 6
وفيه صيغة واحدة: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، 

وارزقني.
ــان الــنــبــي H يــقــول بني . 0	 ــن عــبــاس L كـ عــن ابـ

)	( كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود: )	/0		( رقم )			( بلفظه.
)	( انظر: نيل األوطار: )	/			(.

)	( انظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: )	/	0	(.
)	( أي: جدير، وحري أن يستجاب لكم.

انظر: غريب احلديث، للقاسم بن سالم: )	/	9	( مادة )ق م ن(.
)	( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الصــالة، بــاب النهــي عــن قــراءة القــرآن يف الركــوع 

والســجود: )	/8		( برقــم )	0	( بلفظــه. 
)	( حديث رقم )8	(.
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واهدني،  وعافني،  وارحمني،  لــي،  اغفر  )اللهم  السجدتني: 
وارزقني(.

بن مسعود)	(،  داود يف سننه)	(، من طريق محمد  أبو  أخرجه 
والترمذي يف جامعه)	(، من طريق سلمة بن شبيب)	(، كالهما عن 
زيد بن حباب)	(، وأخرجه ابن ماجه يف سننه)	(، من طريق إسماعيل 
ابن صبيح)	(، ثالثتهم عن كامل أبو العالء)8(، حدثني حبيب بن أبي 

ثابت)9(، عن سعيد بن جبير)0	(، عن ابن عباس مرفوعا.
)	( كتاب الصالة، باب الدعاء بني السجدتني: )138/2( برقم )850( بلفظه.

)	( محمــد بــن مســعود، بــن يوســف، النيســابوري، أبــو جعفــر، ابــن العجمــي، ثقة عــارف، من 
احلادية عشــرة، مات ســنة 		هـ/د.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.

)	( أبــواب الصــالة عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول بــني الســجدتني: )	/		( 
برقــم)	8	( بنحوه.

)	( ســلمة بــن شــبيب، املســمعي، النيســابوري، نزيــل مكــة، ثقــة، مــن كبــار احلاديــة عشــرة، 
مــات ســنة بضــع وأربعــني/ م 	.

تقريب التهذيب: )ص: 			(.
)	( زيــد بــن احُلباب-بضــم املهملــة، وموحدتني-أبو احلســني، العكلي-بضم املهملة، وســكون 

الــكاف- صــدوق يخطــىء يف حديــث الثــوري، من التاســعة/ ر م 	.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( كتــاب إقامــة الصــالة، والســنة فيهــا، بــاب مــا يقــول بــني الســجدتني: )	/90	( برقــم 
)898( بنحــوه. 

ــه- اليشــكري، الكــويف، صــدوق، مــن التاســعة، مــات  ــح أول ــن َصبيــح -بفت )	( إســماعيل ب
ســنة 			هـــ /ق.

تقريب التهذيب: )ص: 08	(.
)8( كامل بن العالء، التميمي، أبو العالء،الكويف، صدوق يخطىء، من السابعة /د ت ق.

تقريب التهذيب: )ص: 9		(.
)9( حبيــب بــن أبــي ثابــت، قيــس ويقــال: هنــد ابن دينار األســدي موالهم، أبــو يحيى، الكويف، 

ثقة، فقيه، جليل، وكان كثير اإلرســال، والتدليس، من الثالثة، مات ســنة 9		هـ/ع.
تقريب التهذيب )ص: 0		(.

)0	( ســعيد بــن جبيــر، األســدي موالهــم، الكــويف، ثقــة، ثبــت، فقيــه، مــن الثالثــة، وروايتــه 
عــن عائشــة، وأبــي موســى، ونحوهمــا مرســلة، قتــل بأمــر احلجــاج ســنة 	9هـــ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.
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واحلديث إسناده حسن؛ كامل أبو العالء صدوق)	(، وبقية رجاله 
ثقات)	(.

وقد وردت يف هذا احلديث زيادة ألفاظ يف بعض طرقة وتقدمي 
وتأخير، قال النووي: فاالحتياط واالختيار أن يجمع بني الروايات، 
وارحمني،  لــي،  اغفر  اللهم  سبعة:  وهــي  ألفاظها،  بجميع  ويأتي 

وعافني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وارزقني)	(. 
وهذا حسن جدا، حيث إن احلديث واحد، وزاد فيه بعض الرواة 
بعض األلفاظ، حيث حفظ ما لم يحفظه اآلخرون، فاجلمع يف مثل 
هذا هو املختار، وأما إذا كان احلديث مرويا عن صحابيني، فأكثر، 
واختلفت األلفاظ، فال يستحسن اجلمع، بل يعمل بكل صيغة كما 

وردت، وال يصاغ منها صيغة جتمع بني االختالفات)	(.
عند الدعاء يف الصالة بعد التشهد.. 7

وفيه صيغتان:
الصيغة األولــى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر 
الــذنــوب إال أنــت فاغفر لــي مغفرة مــن عــنــدك وارحــمــنــي إنــك أنت 

الغفور الرحيم.   
		 . :H أنه قال لرسول اهلل :I عن أبي بكر الصديق

علمني دعاء أدعو به يف صالتي، قال: )قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة 

من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم(.
)	( انظر: تقريب التهذيب: )ص: 9		(.

)	( انظر تعليق شعيب األرنؤوط على سن ابي داود: )138/2( حاشية )	(.
)	( انظر: املجموع: )	/			(.

)	( انظر: ذخيرة العقبى: )		/		(.
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متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.
بالثاء املثلثة - يف أكثر  قوله: )ظلما كثيرا( ظلما كثيرا - هو 
الروايات)	(، ويف بعض الروايات كبيرا -بالباء املوحدة)	(- فينبغي أن 
يجمع بينهما، فيقال:  اللهم إني ظلمت نفسي، ظلما كثيرا، كبيرا، 

وال يغفر الذنوب إال أنت...)	(
قوله: )مغفرة من عندك( وإن كانت املغفرة ال تكون إال من عند 

اهلل فاملعنى: هب لي الغفران بفضلك وإن لم أكن أهال له بعملي)	(.
وهذه الصيغة من أحسن الصيغ؛ ألن فيها وصف العبد حلال 
نفسه، وذلك بإقراره بظلم نفسه، واعترافه بذنبه، وفيها وصف ربه 
بأنه ال يقدر على هذا املطلوب أحد غيره، وفيها التصريح بسؤال 
العبد ملطلوبه، وفيه ذكر السبب املقتضي لإلجابة، وهو وصف الرب 

باملغفرة، والرحمة، فهذا أكمل أنواع الطلب)	(.
الصيغة الثانية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت 
ومــا أعلنت، ومــا أســرفــت، ومــا أنــت أعــلــم بــه مــنــي، أنــت املــقــدم وأنــت 

املؤخر، ال إله إال أنت.
)	( كتــاب األذان، بــاب الدعــاء قبــل الســالم: )	/			( برقــم )		8(، وبرقــم )				( بلفظه، 

وبرقــم )	8		( بنحوه. 
ــاب اســتحباب خفــض الصــوت بالذكــر:  ــة واالســتغفار، ب ــاب الذكــر والدعــاء والتوب )	( كت

)	/8	0	( برقــم )8	( بنحــوه.
)	( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األذان، بــاب الدعــاء قبــل الســالم: )	/			( برقم 
)		8(، وبرقــم )				(، ومســلم كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب اســتحباب 

خفــض الصــوت بالذكــر: )	/8	0	( برقــم)8	( مــن طريــق قتيبــة.
)	( أخرجــه مســلم كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب اســتحباب خفــض 

الصــوت بالذكــر: )	/8	0	( برقــم)8	( مــن طريــق محمــد بــن رمــح.
)	( انظر: املجموع: )	/0		(، )	 			(.

)	( انظر: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح: )	/	8	(.
)	( انظر: دقائق التفسير: )	/			(.
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		 . ،H عن رســول اهلل ،I عن علي بن أبي طالب
أنه كان إذا قام إلى الصالة، قال: )وجهت وجهي للذي فطر 
بني  يقول  ما  آخــر  من  يكون  حنيفا...ثم  واألرض  السموات 
التشهد والتسليم: )اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما 
أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت 
املقدم وأنــت املؤخر، ال إلــه إال أنــت ()1(.   أخرجه مسلم يف 

صحيحه)	(.
فهذا الدعاء فيه تعميم، وشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد 
من ذنوبه، وما لم يعلمه، وهذا من نصح التوبة أن تعم جميع الذنوب، 

وتستغرقها بحيث التدع ذنبا إال تناولته)	(.
عند االنصراف من الصالة.. 8

وفيه صيغة واحدة: أستغفر اهلل. 
عن ثوبانI، قال: كان رسول اهلل H، إذا انصرف . 		

من صالته استغفر ثالثا وقال: )اللهم أنت السالم ومنك السالم، 
تباركت ذا اجلالل واإلكرام( قال الوليد: فقلت لألوزاعي:"كيف 

االستغفار؟ قال: تقول: أستغفر اهلل، أستغفر اهلل".
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

)	( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب صــالة املســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء يف صــالة 
الليــل وقيامــه: )	/			( برقــم)	0	( بلفظــه.

)	( كتــاب صــالة املســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء يف صــالة الليل وقيامــه: )	/			( برقم 
)	0	( بلفظه.

)	( انظر: مدارج السالكني: )	/	8	(.
)	( كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب الذكــر بعــد الصــالة وبيــان صفتــه: 

)	/			( برقــم )			( بلفظــه.
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ومناسبة االستغفار بعد الفراغ من الصالة من أجل ما يكون فيها 
الوساوس، واخلواطر؛  للمصلي من  يعرض  ملا  من خلل ونقص)	(، 

فشرع له االستغفار؛ تداركا لذلك)	(.
عند القيام من املجلس.. 9

وفيه صيغة واحدة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال 
أنت، أستغفرك وأتوب إليك.   

		 . H قال: كان رسول اهلل ،I عن أبي برزة األسلمي
يقول بَأَخرة)	( إذا أراد أن يقوم من املجلس: )سبحانك اللهم 
وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتــوب إليك(، 
فقال رجل: يا رسول اهلل H إنك لتقول قوال ما كنت 

تقوله فيما مضى، فقال: "كفارة ملا يكون يف املجلس"(.
الكبرى)	(،  السن  يف  والنسائي  سننه)	(،  يف  داود  أبو  أخرجه 
وأحــمــد يف مــســنــده)	(، واحلــاكــم يف املــســتــدرك)	(، ولــه شاهد من 
حديث أبي هريرة I، أخرجه الترمذي يف جامعه)8(، واحلاكم 

)	( انظر: شرح رياض الصاحلني: )	/	9	(.
)	( انظر: ذخيرة العقبى يف شرح املجتبى: )		/			(.

)	( بفتح الهمزة، واخلاء، أي: يف آخر جلوسه، ويجوز أن يكون يف آخر عمره.
انظر: النهاية يف غريب احلديث: )	/9	(.

)	( كتاب األدب، باب رفع احلديث من املجلس: )	/			( برقم )9	8	( بلفظه.
)	( كتاب عمل اليوم والليلة، كفارة ما يكون يف املجلس: )9/			( برقم )	8	0	( بنحوه.

)	( )		/		( برقم )9		9	(، وبرقم )		98	( بنحوه.
)	( )	/			( برقم )		9	( بحوه.

)8( أبــواب الدعــوات عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول إذا قــام مــن مجلســه: 
)	/ 	9	( برقــم )				( بنحــوه.
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يف املستدرك)	(، وأحمد يف مسنده)	(، وله شاهد آخر من حديث 
عائشة- J-أخرجه النسائي يف السن الكبرى)	(، وأحمد يف 

مسنده)	(.
واحلــديــث إســنــاده صحيح، قــال الترمذي: هــذا حديث حسن 
ــوجــه)	(، وصحح إســنــاده ابــن حــجــر)	(،  صحيح غريب مــن هــذا ال

واأللباني)	(.
وهذا الذكر يتضمن التوحيد واالستغفار؛ فإن أوله الشهادتان 
اللتان هما أصــال الــديــن وجــمــاعــه؛ فــإن جميع الــديــن داخـــل يف 
الشهادتني إذ مضمونهما أن ال نعبد إال اهلل، وأن نطيع رسول اهلل)8(.

عند الوقوع يف الذنب.. 10
وفيه صيغتان: اللهم اغفر لي ذنبي - أي رب اغفر لي ذنبي.

عن أبي هريرة I، عن النبيH، فيما يحكي عن ربه . 		
عز وجل قال: )أذنب عبد ذنًبا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنًبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ 
بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك 
وتعالى: عبدي أذنب ذنًبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، 
ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: 

)	( كتاب الدعاء، والتكبير...: )	/0		( برقم )9	9	( بنحوه.
)	( )		/			( برقم )8	88( بنحوه.

)	( )	/98( برقم )8			( بنحوه.
)	( )		/ 		( برقم )	8			(.
)	( )	/ 	9	( برقم )				(.
)	( انظر: النكت: )	/			(.

)	( انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: )	/ 	9	(.
)8( الفتاوى الكبرى، البن تيمية: )	/			(.
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أذنب عبدي ذنًبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك(.

متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.
قوله: )فقد غفرت لك( يعني: ما دام على هذه احلال كلما أذنب 
استغفر، وقد جاء يف احلديث: )...إن املؤمن خلق مفّتنا توابا نِسّيا، 
إذا ُذّكر َذكر()3()	(، واملفنت: قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة، 

فكلما وقع يف الذنب عاد إلى التوبة)	(. 
وهذا احلديث يدل على عظيم فضل اهلل تعالى وسعة رحمته، 
وحلمه وكرمه، كما يدل على عظيم فائدة االستغفار، وأنه لو تكرر 
الذنب من العبد مائة مرة، أو أكثر من ذلك، وتاب يف كل مرة قبلت 
توبته، وغفرت ذنوبه)	(، وفيه فائدة لطيفة وهي: أن العود إلى الذنب، 
وإن كان أقبح من ابتدائه؛ ألنه انضاف إلى الذنب نقض التوبة، لكن 
إليها مالزمة  انضاف  ابتدائها؛ ألنها  التوبة أحسن من  إلى  العود 

لـُـواْ َكَلـٰـَم ٱللَّ ِ﴾ )9/			( برقم  ن ُيَبّدِ
َ
ِ يُرِيــُدوَن أ لـُـواْ َكَلـٰـَم ٱللَّ ن ُيَبّدِ
َ
)	( كتــاب التوحيــد، بــاب قــول اهلل تعالــى: ﴿يُرِيــُدوَن أ

)	0		( بنحوه.
)	( كتــاب التوبــة، بــاب قبــول التوبــة مــن الذنــوب وإن تكــررت الذنــوب والتوبــة: )	/				( 

برقــم )9	( بلفظــه.
)	( انظر: جامع العلوم واحلكم: )	/			(.

)	( أخرجــه الطبرانــي يف املعجــم الكبيــر: )		/ 	0	( برقــم )0	8		( مــن طريــق احلســني 
ابــن العبــاس الــرازي، ثنــا أحمــد بــن أبــي ســريج الــرازي، ثنــا علــي بــن حفــص املدائنــي، ثنــا 

عبيــد املكتــب الكــويف، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي H، بلفظــه. 
قــال األلبانــي يف السلســلة الصحيحــة: )	/			(."وهــذا إســناد صحيــح، رجالــه ثقــات رجال 

الصحيــح غيــر احلســن بــن العبــاس الــرازي، وهــو ثقــة"
وأخرجــه الطبرانــي يف املعجــم الكبيــر أيضــا: )0	/	8	( برقــم)			0	( واألوســط )	/89( 

برقــم)	88	(، بنحــوه مختصرا.
)	( انظر: املفهم: 	/	8، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: )		/		(.

)	( انظر: املفهم: 	/	8، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: )		/		(. 
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الطلب واإلحلاح بباب الكرمي)	(.
عند النوم.. 11

وفيه صيغة واحدة: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن 
أمسكت نفسي فاغفر لها.

عن أبي هريرة I، عن النبي H، قال: )إذا جاء . 		
وليقل:  مــرات،  ثوبه ثالث  أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة)	( 
نفسي  أمسكت  إن  أرفعه،  وبــك  ربــي وضعت جنبي،  باسمك 
عبادك  بــه  حتفظ  مبــا  فاحفظها  أرسلتها  وإن  لها،  فاغفر 

الصاحلني(.
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

واإلمساك كناية عن املوت فاملغفرة تناسبه، واإلرسال كناية عن 
استمرار احلياة فاحلفظ يناسبه)	(.

عند ركوب الدابة:. 12
وفيه صيغة واحدة: سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، 

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.

)	( انظر: املفهم: 	/	8.
)	( صنفة اإلزار: هي حاشية اإلزار التي تلي اجلسد. 

انظر: الفائق يف غريب احلديث: )	/0		(.
)	( كتــاب التوحيــد، بــاب الســؤال بأســماء اهلل تعالــى واالســتعاذة بهــا: )9/9		( برقــم 

بلفظــه.  )		9	(
)	( كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ املضجــع: 

)	/	08	( برقــم )		( بنحــوه.
)	( انظــر: الكواكــب الــدراري يف شــرح صحيــح البخــاري: )		/			(، وفتــح البــاري، البــن 

حجــر: )		/			(.
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عن علي بن ربيعة)	(، قال: شهدت عليا، أتي بدابة ليركبها، فلما . 		
وضع رجله يف الركاب، قال: )بسم اهلل( ثالثا، فلما استوى على 
لََنا  َر  َِّذي َسخَّ ٱل لََنا ُسۡبَحَٰن  َر  َِّذي َسخَّ ٱل ثم قال: ﴿ُسۡبَحَٰن  ظهرها، قال: )احلمد هلل(، 
آ إِلَٰي َرّبَِنا لَُمنَقلُِبوَن ١٤١٤﴾)2( ثم قال:  آ إِلَٰي َرّبَِنا لَُمنَقلُِبوَن  َوِإنَّ َهَٰذا َوَما ُكنَّا لَُهۥ ُمۡقرِنِيَن َهَٰذا َوَما ُكنَّا لَُهۥ ُمۡقرِنِيَن ١٣١٣ َوِإنَّ
)احلمد هلل( ثالثا، )اهلل أكبر( ثالثا، )سبحانك إني قد ظلمت 
نفسي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنــت(، ثم ضحك. 
فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير املؤمنني؟ قال: رأيت رسول 
اهلل H صنع كما صنعت، ثم ضحك، فقلت: من أي 
شيء ضحكت يا رسول اهلل؟ قال: )إن ربك ليعجب من عبده إذا 

قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه ال يغفر الذنوب غيرك(.
أخرجه الترمذي يف جامعه)	(، وقال هذا حديث حسن صحيح، 

وصححه األلباني يف صحيح سن أبي داود)	(. 
التعجب يدل على محبة اهلل للفعل)	(.

والعجب: هو استغراب الشيء، ويكون ذلك لسببني:
ب  السبب األول: َخفاء األسباب على هذا املستغرب للشيء املتعجَّ
منه؛ بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على اهلل تعالى؛ ألن 

اهلل بكل شيء عليم، ال يخفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء.
)	( علــي بــن ربيعــة بــن نضلــة الوالبــي -بــالم مكســورة، وموحــدة- أبــو املغيــرة، الكــويف، ثقــة، 

مــن كبــار الثالثــة/ ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(.

)	( سورة الزخرف: 		-		.
)	( أبــواب الدعــوات عــن رســول اهلل H، بــاب مــا يقــول إذا ركــب دابــة: )	/	0	( 

برقــم )				( بلفظه.
.)			/	( )	(

)	( انظر: بدائع الفوائد: )	/8(.



د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

230

والثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعّما 
ينبغي أن يكون عليه، بدون قصور من املتعجب؛ بحيث يعمل عماًل 

مستغرًبا ال ينبغي أن يقع من مثله.
ب، ولكنه  وهذا ثابت هلل تعالى؛ ألنه ليس عن نقص من املتعجِّ

ب منه)	(. عجب بالنظر إلى حال املتعجَّ
عند الكرب.. 		

وفيه صيغة واحدة: ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني.
ــول اهلل . 8	 ــال رســ ــال: قـ ــ ــن أبـــي وقــــاص I، ق عــن ســعــد ب

H: )دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت: )ال 
إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني(، فإنه لم يدع بها 

رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب اهلل له(.
أخرجه الترمذي يف جامعه)	(، والنسائي يف السن الكبرى)	(، 
واحلاكم يف املستدرك)	(، من طريق محمد بن يوسف)	(، وأخرجه 
من طريق  مسنده)	(،  املوصلي يف  يعلى  وأبــو  مسنده)	(،  أحمد يف 
إسماعيل بن عمر)8(، كالهما )محمد بن يوسف، وإسماعيل بن عمر( 

)	( انظر: شرح العقيدة الواسطية: )	/		(.
)	( أبواب الدعوات عن رسول اهلل H: )	/9		( برقم )	0		( بلفظه. 
)	( كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر دعوة ذي النون: )9/ 			( برقم )			0	( بنحوه.

)	( كتــاب الدعــاء والتكبيــر والتهليــل... ، مــن دعــا بدعــوة ذي النــون اســتجاب اهلل لــه: 
)	/	8	( برقــم )		8	(، وبرقــم )		8	( مبعنــاه.

)	( محمــد بــن يوســف، بــن واقــد، بــن عثمــان، الضبــي موالهــم، الفريابــي، ثقــة، فاضــل، 
يقــال: أخطــأ يف شــيء مــن حديــث ســفيان، مــن التاســعة، مــات ســنة 		هـــ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.
)	( )	/		( برقم )				( بنحوه مطوال.
)	( )	/0		( برقم )			( بنحوه مطوال.

)8( إســماعيل بــن عمــر، الواســطي، أبــو املنــذر، نزيــل بغــداد، ثقــة، مــن التاســعة، مــات بعــد 
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عن يونس بن أبي إسحاق)	(، وأخرجه النسائي يف السن الكبرى)	(، 
واحلاكم يف املستدرك)	(، من طريق عبيد بن محمد)	(، عن محمد 
بن مهاجر)	(، كالهما )يونس بن أبي إسحاق، ومحمد بن مهاجر( 
أبيه محمد)	(، عن جده  ســعــد)	(، عن  بن  بن محمد  إبراهيم  عن 
سعد بن أبي وقاص I. واحلديث إسناده صحيح، قال احلاكم: 

هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه)8(، وصححه األلباني)9(.
بالتوحيد،  تعالى  اهلل  على  الثناء  بني  جمعت  الصيغة  وهــذه 
وتنزيهه عن كل نقص، وبني االستغفار، وهما خير ما يقرن بينهما، 
ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك﴾)10(، ولذلك  َّا ٱللَّ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِكفَٱۡعلَۡم أ َّا ٱللَّ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل
َ
قال تعالى: ﴿فَٱۡعلَۡم أ

عن  عليه  بالثناء  يكتفي  الكرمي  ألن  اإلجابة،  بها  الداعي  استحق 
املائتني/ م س.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 09	(.
ــال، مــن  ــو إســرائيل، الكــويف، صــدوق، يهــم قلي ــي إســحاق، الســبيعي، أب ــن أب )	( يونــس ب

ــح/ ر م 	. ــى الصحي اخلامســة، مــات ســنة 		هـــ عل
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( )9/			( برقم )			0	( مبعناه.
)	( )	/	8	( برقم )		8	( مبعناه.

)	( عبيد بن محمد، احملاربي موالهم، الكويف، ضعيف، من كبار العاشرة/ س.
تقريب التهذيب: )ص: 8		(.

)	( محمد بن مهاجر، القرشي، الكويف، لني، من السابعة/ س.
تقريب التهذيب: )ص: 09	(.

ــم الكــويف، ثقــة، قــال ابــن  )	( إبراهيــم بــن محمــد، بــن ســعد ابــن أبــي وقــاص، املدنــي، ث
ــي، مــن السادســة/ ت س. ــم يســمع مــن صحاب ــان: ل حب

تقريب التهذيب: )ص: 	9(.
)	( محمــد بــن ســعد، ابــن أبــي وقــاص، الزهــري، أبــو القاســم، املدنــي، نزيــل الكوفــة، ثقــة، 

مــن الثالثــة، قتلــه احلجــاج بعــد الثمانــني/خ م مــد ت س ق.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 80	(.

.)	8	/	( )8(
)9( انظر: صحيح اجلامع الصغير: )	/			(.

)0	( سورة محمد: 9	.
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التصريح بالسؤال، فيعطي السائل من غير أن يذكر حاجته، ويف 
هذا املعنى بيتان مشهوران، وهما:)	(:

حياؤك إن شيمتك احلياء  أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
كفاه من تعرضك الثناء  إذا أثنى عليك املرء يوما 
فهذا مخلوق حني نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، 

فكيف باخلالق سبحانه؟!)	( 
وهذه الصيغة من أفضل صيغ االستغفار وأحسنها، ولفظها خبر، 
اعتراف  الظاملني(  كنت من  )إني  فقوله:  للسؤال)	(،  لكنه متضمن 
بالذنب، وهو استغفار؛ فإن هذا االعتراف متضمن طلب املغفرة)	(. 

قوله: )فإنه لم يدُع بها( أي: يف شيء من احلاجات إال استجيب 
له، والتقدير: فعليك أن تدعو بهذه الدعوة)	(.

عند االحتضار.. 14
وفيه صيغة واحدة: اللهم اغفر لي.

	9 . H الــنــبــي ســمــعــت  قـــالـــت:   -J-عائشة عـــن 
وهو مستند إلي يقول: )اللهم اغفر لي، وارحمني، وأحلقني 

بالرفيق(.   
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

)	( هما ألمية بن أبي الصلت يف مدح عبد اهلل بن جدعان.
انظر: العمدة يف محاسن الشعر وآدابه: )	/8		(.

)	( انظر: فتح الباري، البن حجر: )		/			(.
)	( انظر: مجموع الفتاوى، البن تيمية: )0	/			(.

)	( الفتاوى الكبرى، البن تيمية: )	/			(.
)	( انظر: حتفة األحوذي: )9/			(.

)	( كتاب املرضى، باب متني املريض املوت:)	/			( برقم )				( بلفظه، وبرقم )0			(.
)	( كتاب السالم، باب استحباب رقية املريض: )	/				( برقم)		( وبرقم)	8( بنحوه.
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ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ْوَلٰٓئَِك فَأ
ُ
تعالى: ﴿فَأ قوله  من  مأخوذ  بالرفيق(  )وأحلقني  قوله: 

ٰلِِحيَنۚ  َهَدآِء َوٱلصَّ يقِيَن َوٱلشُّ ّدِ بِّيِـَۧن َوٱلّصِ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلنَّ ۡنَعَم ٱللَّ
َ
َِّذيَن أ ٰلِِحيَنۚ َمَع ٱل َهَدآِء َوٱلصَّ يقِيَن َوٱلشُّ ّدِ بِّيِـَۧن َوٱلّصِ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلنَّ ۡنَعَم ٱللَّ
َ
َِّذيَن أ َمَع ٱل

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ﴾)	( فأراد املرافقة معهم يف اجلنة)	(.
ُ
ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا وََحُسَن أ
ُ
وََحُسَن أ

ويف هــذا إشــارة إلــى مالزمته H لالستغفار يف كل 
 ،H أوقاته، وجميع أحيانه إلى آخر حلظات حياته الكرمية
وكما أنه كان يختم أعماله الصاحلة: كالصالة، واحلج، وقيام الليل، 
وسائر مجالسه باالستغفار، فقد ختم حياته H كلها به)	(.

الفصل الثاني: صيغ االستغفار لآلخرين.
وفيه مبحثان.

املبحث األول: صيغ االستغفار ألشخاص بأعيانهم.
وفيه مطلبان.

املطلب األول: صيغ االستغفار ألشخاص أحياء.   
وفيه ثالث صيغ:

الصيغة األولى: غفر اهلل لك.
عن حذيفة I قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي . 0	

H قال: فقلت لها: منذ كذا، وكذا، قال: فنالت مني، 

 ،Hوسبتني، قال: فقلت لها: دعيني، فإني آتي النبي
فأصلي معه املغرب، ثم ال أدعه حتى يستغفر لي، ولك، قال: 
انفتل  ثم  املــغــرب،...  معه  النبيH، فصليت  فأتيت 

)	( سورة النساء: 9	. 
)	( انظر: املسالك يف شرح موطأ مالك: )	/	9	(. 

)	( انظر: فقه األدعية واألذكار:)	/0		(.
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فتبعته... فقال: )من هذا؟(، فقلت: حذيفة، قال: )ما لك؟(، 
فحدثته باألمر، فقال: )غفر اهلل لك، وألمك(.

أخرجه أحمد يف مسنده)	(، والترمذي يف جامعه)	(، والنسائي يف 
السن الكبرى)	(، وابن حبان يف صحيحه)	(، واحلاكم يف املستدرك)	(، 

من طريق زر بن حبيش)	(، عن حذيفة مرفوعا.
واحلــديــث إســنــاده صحيح، صححه الــذهــبــي)	(، واأللــبــانــي)8(، 

وشعيب األرنؤوط)9(.
وهذا احلديث معدود يف مناقب حذيفة I حيث استغفر له 

النبي H، وألمه.
الصيغة الثانية: اللهم اغفر ذنبه.

		 . Hقال: إن فتى شاًبا أتى النبي I عن أبي أمامة

)	( )8	/			( برقم )9				( بلفظه، وبرقم )0				( بنحوه.
)	( أبــواب املناقــب عــن رســول اهلل H، بــاب: )	/0		( برقــم )	8		( بنحــوه. 
وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه، ال نعرفــه إال مــن حديــث 

إســرائيل.
)	( كتاب املناقب، حذيفة بن اليمان I: )	/8		( برقم )0		8( بنحوه.

 H مناقــب الصحابــة رضــي اهلل عنهــم أجمعــني، ذكــر دعــاء املصطفــى )	(
حلذيفــة بــن اليمــان باملغفــرة: برقــم )				( بنحــوه.

 :I كتــاب معرفــة الصحابــة رضــي اهلل عنهــم، ذكــر مناقــب حذيفــة بــن اليمــان )	(
ــم )0			( بنحــوه مختصــرا. )	/9		( برق

)	( ِزّر -بكســر أولــه، وتشــديد الــراء- ابــن حبيــش- مبهملــة، وموحــدة، ومعجمــة، مصغــر- 
األســدي، الكــويف، أبــو مــرمي، ثقــة، جليــل، مخضــرم، مــن الثانيــة، مــات ســنة 	8هـــ وقيــل 

بعدهــا/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)	( انظر: تعليقه على احلديث يف تلخيصه املستدرك: )	/9		(.
)8( انظر: إرواء الغليل: )	/			(.

ــذا مســند أحمــد:  ــان: )		/9	( حاشــية )	(، وك ــن حب ــح اب ــه لـــ: صحي )9( انظــر: حتقيق
)8	/			( حاشــية )	(. 
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فقال: يا رسول اهلل، ائذن لي بالزنى، فأقبل القوم عليه فزجروه 
وقالوا: مه، مه. فقال: )ادنه، فدنا منه قريبا( قال: فجلس قال: 
)أحتبه ألمك؟( قال: ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، قال: )وال الناس 
يحبونه ألمهاتهم(، قال: )أفتحبه البنتك؟( قال: ال واهلل، يا رسول 
اهلل، جعلني اهلل فداءك قال: )وال الناس يحبونه لبناتهم(، قال: 
)أفتحبه ألختك؟( قال: ال واهلل، جعلني اهلل فــداءك، قال: )وال 
الناس يحبونه ألخواتهم(... قال: فوضع يده عليه وقال: )اللهم 
اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه(، قال: فلم يكن بعد ذلك 

الفتى يلتفت إلى شيء(. 
أخرجه أحمد يف مسنده)	(، والطبراني يف املعجم الكبير)	(.

واحلديث إسناده صحيح، صححه األلباني)	(، وشعيب األرنؤوط)	(.
يف هذا احلديث بيان ملا كان عليه رســول اهللH من 
الــشــاب كما فعل  يعنف هــذا  لــم  السياسة، حيث  الــرفــق، وحسن 
غيره، وإنا سأله هذه األسئلة ليبني له أنه كما أنك ال حتبه ألمك، 
ومحارمك، فالناس ال يحبونه ألمهاتهم، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف 

آذن لك به؟ وكيف ترضاه لنفسك؟)	(.
ويف هذا احلديث أيضا منقبة عظيمة لهذا الشاب، حيث دعا 
له النبيH بهذه الدعوات، املباركات التي هي من جوامع 

)	( )		/			( برقم )					(.
)	( )8/			( برقم )9			( بنحوه.

)	( انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: )	/			(.
)	( انظر: مسند أحمد: )		/			( بتعليق شعيب األرنؤوط، حاشية )	(.

)	( انظر: الفتح الرباني: )		/0	- 		(.
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الكلم، ودعاؤهH مستجاب، وببركة هذه الدعوات، عصمه 
اهلل تعالى من الزنى، وغيره، فكان بعد ذلك ال يلتفت إلى شيء، 

ويرجى أنه غفر له)	(.
الصيغة الثالثة: اللهم اغفر لـ)فالن(.

ورد يف هذه الصيغة ثالثة أحاديث:
ــال: ملــا فـــرغ النبي. 		 حــديــث أبـــي مــوســى األشعريI، قـ

ــى  ــى جــيــش إل ــا عـــامـــر عــل ــ ــعــث أب ــني ب ــن حــن H مـ

لعبد  اغفر  )اللهم  فقال:  فاستغفر،  ولــي  فقلت:  ــاس...  أوطـ
ــه يــوم القيامة مــدخــال كــرميــا(.  اهلل بــن قيس ذنــبــه، وأدخــل
صحيحيهما. يف  ومسلم)	(  البخاري)	(،  أخرجه  عليه:   متفق 
 :Hقال: قال رسول اهلل ،Iوحديث زيد بن أرقم

)اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار(.
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

وحديث أنــس I قــال: خــرج رســول اهلل Hإلى . 		
اخلندق، فإذا املهاجرون واألنصار يحفرون يف غداة باردة، فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب 

)	( انظر: الفتح الرباني: )		/0	- 		(.
)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس: )	/ 			( برقم )				( بلفظه.

)	( كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي اهلل تعالــى عنهــم، بــاب مــن فضائــل أبــي موســى وأبــي 
عامــر األشــعريني رضــي اهلل عنهمــا: )	/		9	( برقــم )			( بنحــوه.

 ْۗ وا ٰى يَنَفضُّ َِّذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَٰى َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱللَِّ َحتَّ ْۗ ُهُم ٱل وا ٰى يَنَفضُّ َِّذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَٰى َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱللَِّ َحتَّ )	( كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ُهُم ٱل
ۡرِض َوَلِٰكنَّ ٱلُۡمَنٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهوَن ٧٧  ﴾... )	/			( برقم )	90	( بنحوه.

َ
َمَٰوِٰت وَٱلۡأ ِ َخَزآئُِن ٱلسَّ ۡرِض َوَلِٰكنَّ ٱلُۡمَنٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهوَن َولِلَّ
َ
َمَٰوِٰت وَٱلۡأ ِ َخَزآئُِن ٱلسَّ َولِلَّ

)	( كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي اهلل تعالــى عنهــم، بــاب مــن فضائــل األنصــار رضــي اهلل 
تعالــى عنهــم: )	/8	9	( برقــم )			( بلفظــه.



g

 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

صيي االستنفار في أحادي  الم طفى الم تار                         يجمعا وا ريجا واعليقاص

237

واجلوع، قال: )اللهم إن العيش عيش اآلخرة، فاغفر لألنصار 
واملهاجرة...(.

أخرجه البخاري يف صحيحه)	(.
قوله: )اللهم إن العيش عيش اآلخــرة...( قيل: ليس هذا قول 
النبيH وإنــا هو من قــول عبد اهلل بن رواحــة متثل به 
لم يكن بذلك   Hكــان من لفظه ولــو   ،H النبي 
العامة  كالم  تضاعيف  يقع يف  قد  ألنه  شاعرا؛   Hالنبي
كــالم مـــوزون، وال يسمى ذلــك شــعــًرا، وال من تكلم شــاعــرا، وإنا 

يستحق اسم الشعر من قصد صناعته)	(.
وبذلك  العمل،  يف  تنشيطا  الشعر؛  إنشاد  جــواز  احلديث  ويف 

جرت عادتهم يف احلرب، وأكثر ما يستعملون يف ذلك الرجز)	(. 

ــال: )	/		( برقــم)		8	(، وبرقــم  ــى القت ــاب التحريــض عل ــاد والســير، ب ــاب اجله )	( كت
)099	( بلفظــه.

)	( انظــر: شــرح صحيــح البخــاري، البــن بطــال: )	/		- 		(، وفتــح البــاري، البــن حجــر: 
.)	9	/	(

)	( انظر: فتح الباري، البن حجر: )	/	9	(.
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الصيغة الرابعة: غفر لك ربك.
عن سلمة بن األكوعI، قــال: )... خرجنا إلى خيبر مع . 		

عــامــر يرجتز  قـــال: فجعل عــمــي   ،H رســـول اهلل 
بالقوم... فقال رسول اهلل H: )من هذا؟( قال: أنا 

عامر، قال: )غفر لك ربك(... احلديث.
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

له  استغفر  حيث   ،Iاألكوع بن  لعامر  منقبة  احلديث  يف 
رسول اهللH، وفيه إجابة دعوة رسول اهللH؛ 
ألنه ما استغفر إلنسان قط يخصه بذلك إال استشهد، وقد استشهد 

عامر يوم خيبر)	(. 
املطلب الثاني: صيغ االستغفار ألشخاص أموات.

وفيه صيغتان:
الصيغة األولى: اللهم اغفر لفالن.

عن أم سلمة J، قالت: دخل رسول اهللH على . 		
أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: )إن الــروح إذا 
قبض تبعه البصر(، فضج ناس من أهله، فقال: )ال تدعوا على 
ثم  تقولون(،  يؤمنون على ما  املالئكة  إال بخير، فإن  أنفسكم 
قال: )اللهم اغفر ألبي سلمة وارفع درجته يف املهديني، واخلفه 
يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني، وافسح له 

يف قبره، ونور له فيه(.
)	( كتــاب اجلهــاد والســير، بــاب غــزوة ذي قــرد وغيرهــا: )	/0			( برقــم)			( بلفظــه 

مــن حديــث طويــل.
)	( انظر: التمهيد: )	/			(.
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أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.
وحديث أبي موسىI، قال: ملا فرغ النبيH من 
حنني بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، 
فقتل دريــد وهــزم اهلل أصحابه، قــال أبــو موسى: وبعثني مع أبي 
عامر، فُرمي أبو عامر يف ركبته... قال: فانزع هذا السهم فنزعته 
فنزا منه املــاء، قــال: يا ابن أخي أقــرئ النبيH السالم، 
وقل له: استغفر لي...فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على 
عامر... أبي  وخبر  بخبرنا  بيته...فأخبرته  يف   Hالنبي
فدعا مباء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: )اللهم اغفر لعبيد أبي عامر( 
ورأيت بياض إبطيه، ثم قال:)"اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 

خلقك من الناس...(.
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

يف هذا احلديث شفاعتهH لهؤالء الصحابة بالدعاء 
 Hلهم باملغفرة وزيــادة الثواب ورفعة الدرجات، وشفاعته
ثابتة بأحاديث كثيرة، وهذه الشفاعة اخلاصة إنا تنال أهل التوحيد، 
فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة؛ حلديث: )أسعد الناس 

بشفاعتي من قال ال إله إال اهلل، خالصا من قلبه، أو نفسه()	()	(.

)	( كتاب اجلنائز، باب يف إغماض امليت والدعاء له...: )	/			( برقم )	( بلفظه.
)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.

)	( كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي اهلل تعالــى عنهــم، بــاب مــن فضائــل أبــي موســى وأبــي 
عامــر األشــعريني رضــي اهلل عنهمــا: )	/		9	( برقــم )			( بنحــوه.

ــث: )	/		(  ــى احلدي ــاب احلــرص عل ــم، ب ــاب العل )	( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كت
برقــم )99( بلفظــه.

)	( انظر: حاشية ابن القيم على سن أبي داود: )		/		﴾.
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الصيغة الثانية: اللهم، اغفر له وارحمه، واعــف عنه وعافه... 
ــاء، وثــلــج، وبــــرد، ونــقــه مــن اخلــطــايــا، كــمــا ينقى الــثــوب  واغــســلــه مبـ

األبيض من الدنس.
النبي. 		 ــال: سمعت  قـ  ،Iمــالــك األشجعي بــن  عــن عــوف 

H وصلى على جنازة يقول: )اللهم، اغفر له وارحمه، 

واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله مباء، وثلج، 
وبرد، ونقه من اخلطايا، كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، 
وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال خيرا من أهله، وزوجا خيرا من 
زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار( قال عوف: فتمنيت أن لو 

كنت أنا امليت؛ لدعاء رسول اهلل H على ذلك امليت.
أخرجه مسلم يف صحيحه)	(.

قوله: )واغسله مباء، وثلج، وبرد( أي: اغسل ذنوبه، وطهره من الذنوب 
واملعاصي، كما أن هذه األشياء أنــواع املطهرات من الوسخ، والدنس، 
فالغرض منه تعميم أنواع الرحمة، واملغفرة يف مقابلة أصناف املعصية، 
والغفلة)	(، والغرض من ذكر الثلج، والبرد، بعد املاء شمول أنواع الرحمة، 

بعد املغفرة؛ إلطفاء حرارة عذاب النار التي هي يف غاية احلر)	(.
وقوله: )كما نقيت الثوب األبيض من الدنس( أي: الوسخ تشبيه 
للمعقول باحملسوس، وهو تأكيد ملا قبله أراد به املبالغة يف التطهير 

من اخلطايا والذنوب)	(.
)	( كتــاب اجلنائــز، بــاب الدعــاء للميــت يف الصــالة: )	/			( برقــم)	8( بلفظــه، وبرقــم 

)	8( بنحــوه.
)	( انظر: مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: )	/	8	(.
)	( انظر: الكاشف عن حقائق السن، للطيبي: )	/988(.

)	( انظر: مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: )	/	8	(.
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المبحث الثاني: صيغ االستغفار ألشخاص بأوصافهم.

وهذه األوصاف هي:
التحليق عند اإلحالل من اإلحرام.. 1
والتقصير.. 2

وفيهما صيغة واحدة: اللهم اغفر للمحلقني... وللمقصرين.
 :H قال: قال رسول اهلل I عن أبي هريرة .		
اغفر  )اللهم  قــال:  وللمقصرين،  قــالــوا:  للمحلقني(  اغفر  )اللهم 

للمحلقني(، قالوا: وللمقصرين، قالها ثالثا، قال: )وللمقصرين(.
متفق عليه: أخرجه البخاري)	(، ومسلم)	( يف صحيحيهما.

يف احلديث تفضيل احللق على التقصير للرجال؛ لقوله تعالى: 
على  التحليق  تقدمي  اآلية  ويف  ِريَن﴾)	(  َوُمَقّصِ رُُءوَسُكۡم  ِريَنُمحَّلِقِيَن  َوُمَقّصِ رُُءوَسُكۡم  ﴿ُمحَّلِقِيَن 

التقصير، وعادة العرب أن تبدأ باألهم واألفضل)	(.
تشميت العاطس. . 3

وفيه صيغة واحدة: يغفر اهلل لي ولكم.
عن سالم بن عبيد، أنه كان مع القوم يف سفر فعطس رجل من القوم، . 8	

فقال: السالم عليكم، فقال: عليك وعلى أمك، فكأن الرجل وجد 
 ،H(، فقال: أما إني لم أقل إال ما قال النبي	يف نفسه)
عطس رجل عند النبيH فقال: السالم عليكم، فقال 

)	( كتاب احلج، باب احللق والتقصير عند اإلحالل: )	/			( برقم )8			( بلفظه.
)	( كتاب احلج، باب تفضيل احللق على التقصير وجواز التقصير )	/		9( برقم)0		( بنحوه.

)	( سورة الفتح: 		.
)	( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: )	/			(.

)	( أي: غضب، يقال: وجد عليه يف الغضب موجدة.
انظر: الصحاح: )	/			(، والنهاية يف غريب احلديث: )	/			( مادة )و ج د(.

g
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النبيH: )عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل: 
احلمد هلل رب العاملني، وليقل له من يرد عليه: يرحمك اهلل، وليقل: 

يغفر اهلل لي ولكم(.
أخرجه أبو داود يف سننه)	(، من طريق جرير بن عبد احلميد)	(، 
وأخرجه الترمذي يف جامعه)	(، والنسائي يف السن الكبرى)	(، من 
طريق سفيان الـــثـــوري)	(، كالهما عــن مــنــصــور)	(، عــن هــالل بن 

يساف)	(، عن سالم بن عبيد)8(.
وقال الترمذي:"هذا حديث اختلفوا يف روايته عن منصور، وقد 

أدخلوا بني هالل بن يساف وسالم رجال«)9(.

)	( كتاب األدب، باب كيف تشميت العاطس: )	/			( برقم)		0	( بنحوه.
)	( جريــر بــن عبــد احلميــد بــن ُقــْرط -بضــم القــاف، وســكون الــراء، بعدهــا طــاء مهملــة- 
الضبــي، الكــويف، نزيــل الــري، وقاضيهــا، ثقــة، صحيــح الكتــاب، قيــل: كان يف آخــر عمــره يهم 

مــن حفظــه، مات ســنة88هـ/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 9		(.

ــف تشــميت العاطــس:  ــا جــاء كي ــاب م ــواب األدب عــن رســول اهلل H، ب )	( أب
)	/			( برقــم )0			( بلفظــه.

)	( كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول العاطس إذا شمت... )9/	9( برقم)	998( بنحوه.
)	( ســفيان، بــن ســعيد، بــن مســروق، الثــوري، أبــو عبــد اهلل، الكــويف، ثقــة، حافــظ، فقيــه، 

عابــد، إمــام، حجــة، مــن رؤوس الطبقــة الســابعة، وكان رمبــا دلــس، مــات ســنة 		هـــ/ع.
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.

ــم موحــدة-  ــة، ث ــاة ثقيل ــاب- مبثن ــو عّت )	( منصــور بــن املعتمــر بــن عبــد اهلل، الســلمي، أب
الكــويف، ثقــة، ثبــت، وكان ال يدلــس، مــات ســنة 			هـــ/ع.

انظر: تقريب التهذيب: )ص: 			(.
)	( هــالل بــن ِيســاف- بكســر التحتانيــة، ثــم مهملــة، ثــم فــاء- ويقــال: ابن إســاف، األشــجعي 

موالهــم، الكــويف، ثقــة، مــن الثالثة/ خــت م 	.
تقريب التهذيب: )ص: 			(.

)8( ســالم بــن عبيــد األشــجعي، كــويف، لــه صحبــة، وكان مــن أهــل الصفــة، روى عنــه: هــالل 
ابــن يســاف، ونبيــط بــن شــريط، وخالــد بــن عرفطــة.

انظر: االستيعاب: )	/			(، واإلصابة: )	/8(.
.)			/	( )9(
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وأخرجه النسائي يف السن الكبرى)	(، من طريق سفيان، عن 
منصور، عن هالل بن يساف، عن رجل، باإلسناد السابق، وأخرجه 
أيضا)	(، من طريق سفيان، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن 

رجل، عن آخر قال: كنا مع سالم بن عبيد يف سفر، فذكره.
وقال النسائي: وهذا الصواب عندنا، واألول خطأ، واهلل أعلم)	(.
وأخرجه احلاكم يف املستدرك)	(، من طريق جرير، عن منصور، 
عن هالل بن يساف، قال: كنا مع سالم بن عبيد، يف سفر...وقال: 
الوهم يف روايــة جرير هذه ظاهر؛ فإن هالل بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيد، ولم يره، وبينهما رجل مجهول)	(، وأخرجه أيضا يف 
املستدرك)	(، فذكر الراوي الساقط، من طريق زائدة بن قدامة، عن 
منصور، عن هالل بن يساف، عن رجل من نخع، عن سالم بن عبيد، 
وأخرجه أيضا من طريق سفيان، بهذا اإلسناد)	(، وقال: رواه جرير 
بن عبد احلميد، عن منصور، على الوهم فأسقط الرجل املجهول 

النخعي، بني هالل بن يساف، وسالم بن عبيد«)8(. 
واحلديث إسناده ضعيف؛ لإلبهام، واجلهالة، أو النقطاعه)9(.

لغيره،  احلسن  إلــى  يرتقي  فلعله مبجموعها  شواهد،  له  لكن 

)	( برقم )	998(.
)	( برقم )	998( نحوه.

.)9	/9( )	(
)	( كتاب األدب: )	/98	( برقم )98		( بنحوه.

.)	98/	( )	(
)	( برقم )	9		( بنحوه.
)	( برقم )	9		( بنحوه.

.)	9	/	( )8(
)9( انظر: بغية النقاد النقلة: )	/ 			( حاشية )		(.

g



د. معيضة بنت عابد بن مفلح الهذلي

244

وسأذكر منها ما ورد بلفظ املغفرة، وهو املقصود هنا، وأما أصل 
احلديث فهو ثابت يف الصحيحني وغيرهما.

أحدها: حديث عمر بن اخلطاب I، أخرجه عبد الرزاق 
أبي  عن  العقيلي)	(،  بديل  عن  معمر)	(،  طريق  من  مصنفه)	(،  يف 

.I (، عن عمر بن اخلطاب	العالء بن عبد اهلل بن الشخير)
واحلديث رجاله ثقات إال أنه مرسل، فإن أبا العالء لم يسمع من 

عمر فيما يغلب على الظن)	(.
والشاهد اآلخر: من حديث علي بن أبي طالب I، أخرجه 
الترمذي يف جامعه)	(، من طريق يحيى بن سعيد القطان)	(، والنسائي 
يف السن الكبرى)8(، من طريق أبي عوانة)9(، كالهما عن ابن أبي 

)	( كتاب اجلامع، باب العطاس: )0	/			( برقم)			9	( بنحوه.
)	( معمــر بــن راشــد، األزدي موالهــم، أبــو عــروة، البصــري نزيــل اليمــن، ثقــة، ثبــت إال أن يف روايتــه 
ــه  عــن ثابــت، واألعمــش، وعاصــم بــن أبــي النجــود، وهشــام بــن عــروة شــيئا وكــذا فيمــا حــدث ب

بالبصــرة مــن كبــار الســابعة، مــات ســنة 		هـــ/ع. انظــر: تقريــب التهذيــب: )ص: 			(.
)	( بُديــل بالتصغيــر- الُعقيلــي- بضــم العــني- ابــن ميســرة البصــري، ثقــة، مــن اخلامســة، 

مــات ســنة 		هـــ أو 0	هـــ/م 	. انظــر: تقريــب التهذيــب: )ص: 0		(.
ــّخير -بكســر املعجمــة، وتشــديد املعجمــة- العامــري، أبــو  )	( يزيــد بــن عبــد اهلل بــن الشِّ
العــالء، البصــري، ثقــة، مــن الثانيــة، مــات ســنة 			هـــ وكان مولــده يف خالفــة عمــر؛ فوهــم 

.H مــن زعــم أنــه رأى النبــي
انظر: تقريب التهذيب: )ص: 	0	(. 

)	( انظر: قاله شعيب األرنؤوط: مسند أحمد: )9	/			-			( حاشية )	(.
)	( أبــواب األدب عــن رســول اهلل H، بــاب مــا جــاء كيــف يشــمت العاطــس: 

.)				( برقــم   )	80/	(
)	( يحيــى بــن ســعيد، بــن فــروخ - بفتــح الفــاء، وتشــديد الــراء املضمومــة، وســكون الــواو، ثــم 
معجمــة- التميمــي، أبــو ســعيد، القطــان، البصــري، ثقــة، متقــن، حافــظ، إمــام، قــدوة، مــن 

كبــار التاســعة، مــات ســنة 98هـــ/ع. تقريــب التهذيــب: )ص: 	9	(.
)8( كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا عطس: )90/9( برقم )9	99(.

)9( وضــاح -بتشــديد املعجمــة، ثــم مهملــة- ابــن عبــد اهلل، اليشــكري- باملعجــم الواســطي، 
البــزاز، أبــو عوانــة، مشــهور بكنيتــه، ثقــة، ثبــت، مــن الســابعة، مــات ســنة 		هـــ أو 		هـــ /ع.

تقريب التهذيب: )ص: 80	(.
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ليلى)	(، عن أخيه عيسى)	(، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى)	(، عن 
علي، عن النبيH، نحوه.

وقال الترمذي: وكان ابن أبي ليلى يضطرب يف هذا احلديث، 
يقول أحيانا: عن أبي أيوب، عن النبيH، ويقول أحيانا: 

.H)	(عن علي، عن النبي
ابن أبي ليلى ليس بالقوي يف احلديث، سيء  النسائي:  وقــال 

احلفظ، وهو أحد الفقهاء)	(.
فإسناد هــذا احلــديــث ضعيف؛ الضــطــراب ابــن أبــي ليلى يف 

روايته، وهو سيء احلفظ كما قال النسائي.
التشميت -بالشني املعجمة، والسني املهملة-: لغتان مشهورتان، 
عنك  اهلل  أبعد  باملعجمة-:  معناه-  ثعلب  قــال  أفــصــح،  املعجمة 
الشماتة، وباملهملة هو من السمت: وهو القصد والهدى)	(، واملعنى 

هداك اهلل إلى السمت، وذلك ملا بالعاطس من االنزعاج، والقلق)	(.
والتشميت يشرع ملن سمع العاطس، وسمع حمده)8(.

)	( محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى األنصــاري، الكــويف، القاضــي، أبو عبــد الرحمن، 
صــدوق، ســيء احلفــظ جــدا، مــن الســابعة، مات ســنة 8	هـ/ 	.

)	( عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، األنصاري، الكويف، ثقة، من السادسة/ 	.
تقريب التهذيب: )ص: 9		(.

ــالل،  ــن ب ــال: داود ب ــالل، ويق ــال: ب ــى، واســمه: يســار، ويق ــي ليل ــن أب ــد الرحمــن اب )	( عب
بــن بليــل، بــن أحيحــة، بــن اجلــالح، أبــو عيســى، األنصــاري، املدنــي، ثــم الكــويف، ثقــة، مــن 

الثانيــة، اختلــف يف ســماعه مــن عمــر، مــات بوقعــة اجلماجــم، ســنة 	8هـــ/ع.
انظر: تهذيب التهذيب: )	/0		(، وتقريب التهذيب: )ص: 9		(.

)	( انظر: جامع الترمذي: )	/	8(.
)	( انظر: السن الكبرى: )90/9(.

)	( انظر: شرح النووي على مسلم: )8	/0		(.
)	( انظر: احملكم: )8/			(.

)8( انظر: فتح الباري، البن حجر: )0	/ 08	(.
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الخاتمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آله  وعلى  واملرسلني،  األنبياء،  أشــرف  على  والسالم  والصالة 

وصحبه أجمعني.
أما بعد 

فــيــه صيغ  ــــدره، جمعت  ق بــحــث صغير حــجــمــه، جليل  فــهــذا 
االستغفار الواردة يف السنة النبوية؛ وذلك بُغية معرفتها، وسؤال اهلل 

بها، ونشرها، وتعليمها.
ويف نهاية البحث ميكن أن أسجل أهم النقاط التي وقفت عليها:
شدة حرص النبيH على االستغفار، ومالزمته له  أ- 
باليل والنهار، متثل ذلك يف مواظبته عليه، كّما، وكيفا، فأما الكم؛ 
الكيف؛  وأما  الواحد من االستغفار،  له يف املجلس  يُعّد  فكثرة ما 
فتنوع ُجمل وألفاظ االستغفار، التي يستغفر اهلل بها، سواء استغفاره 
تفصيل،  فيها  التي  الطويلة  الصيغ  فمنها  ألصحابه،  أو  لنفسه، 
لفظها،  املوجز  القصيرة،  الصيغ  ومنها  وتكرار،  ــود،  وَع وإجمال، 

العظيم معناها.
ب- أهمية االستغفار وعظم قدره حيث تعددت ألفاظه وصيغه 

.Hيف أحاديث النبي
الصحيحني،  يف  مخرجة  صحيحة،  الصيغ  هــذه  عــامــة  ج- 
وغيرهما من كتب الصحاح، والسن، واملسانيد، وقليل منها احلسن، 

والضعيف.
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بلغ عدد الصيغ يف هذا البحث )خمسا وثالثني( صيغة. د- 
وثالثني(  )ثمان  الصيغ  لهذه  املتضمنة  األحاديث  عدد  هـ- بلغ 
حديثا، الصحيحة منها )ثالث وثالثون( حديثا، )ثالثة عشر( اتفق 
عليها الشيخان، و)ثالثة( انفرد بها البخاري، و)أحد عشر( انفرد 
وأمــا احلسنة  والباقية )ستة( صحيحة عند غيرهما.  بها مسلم، 

فـ)حديثان(، وأما الضعيفة فـ)خمسة( أحاديث.
أن بعض هذه الصيغ تكررت يف أكثر من حديث، مع اختالف  و- 
فيما يقترن بها من دعوات، كسؤال اهلل الرحمة، أو الرزق، أو نحو 

ذلك، وهذا سبب التفاوت بني عدد الصيغ مع عدد األحاديث.
صيغ االستغفار الواردة يف البحث هي على النحو اآلتي: ز- 

أوال: صيغ االستغفار للنفس.
سيد االستغفار: اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني، وأنا . 	

عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك، ما استطعت، أعوذ بك من 
شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر 

لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، . 	

وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم وأنت املؤخر، وأنت على كل 
شيء قدير.

اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت . 	
نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه ال يغفر 

الذنوب إال أنت.
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اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرايف يف أمري، وما أنت . 	
أعلم به مني.

أنبت، . 	 وإليك  توكلت،  وعليك  آمنت،  وبــك  أسلمت،  لك  اللهم 
وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، 

وأسررت وأعلنت، أنت إلهي ال إله إال أنت.
لبيك وسعديك واخلير كله يف يديك، والشر ليس إليك، أنا بك . 	

وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم باعد بيني وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، . 	

اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج واملاء والبرد.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت . 8
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.   

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، . 9
وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال 

إله إال أنت.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك . 0	

وأتوب إليك.  
سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب . 		

إال أنت.
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال . 		

أعلم.
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نفسي . 		 أمسكت  إن  أرفعه،  وبــك  ربــي وضعت جنبي،  باسمك 
فاغفر لها.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.. 		
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقــه، وجله، وأولــه وآخــره وعالنيته . 		

وسره.
أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه.   . 		
رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.. 		
اللهم اجعلني من التوابني، واجعلني من املتطهرين.. 8	
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني.. 9	
اللهم اغفر لي، وارحمني، وأحلقني بالرفيق.. 0	
أستغفر اهلل وأتوب إليه.. 		
أي رب اغفر لي ذنبي.   . 		
اللهم اغفر لي ذنوبي.. 		
اللهم اغفر لي ذنبي.. 		
رب اغفر، وارحم.. 		
اللهم اغفر لي.. 		
أستغفر اهلل.    . 		
غفرانك.. 8	

g
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ثانيا: صيغ االستغفار ألشخاص أحياء.
غفر اهلل لك.. 9	
غفر لك ربك.. 0	
اللهم اغفر لفالن.. 		
اللهم اغفر ذنبه.. 		

ثالثا: صيغ االستغفار لألموات.
اللهم، اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه... واغسله مباء وثلج . 		

وبرد، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس.
رابعا: صيغ االستغفار ألشخاص بأوصافهم.

اللهم اغفر للمحلقني، وللمقصرين.. 		
خامسا: صيغ االستغفار للنفس ولآلخرين.

يغفر اهلل لي ولكم.. 		

واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
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قائمة المصادر
اإلحسان يف تقريب صحيح ابــن حبان، ألبــي حــامت محمد بن حبان الــدارمــي )ت . 	

			هـــ(، ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت 9		 هـ(، حتقيق: 
شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 08		 هـ - 988	م.

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية. . 	
إحياء علوم الدين، ألبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي)ت	0	هـ(، دار . 	

املعرفة، بيروت.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد . 	

القسطالني)ت		9هـ(، املطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 				هـ. 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، ألبي عمر، يوسف، بن عبد اهلل، بن محمد، بن . 	

عبدالبر، النمري، القرطبي )ت			هـــ(، حتقيق: علي محمد البجاوي، دار اجليل، 
بيروت، الطبعة األولى، 				هـ - 	99	م.

األسماء والصفات للبيهقي، ألبي بكر أحمد بن احلسني البيهقي )ت 8		هـ( حتقيق: . 	
السعودية  العربية  اململكة  جــدة،  الــســوادي،  مكتبة  بن محمد احلاشدي،  اهلل  عبد 

الطبعة األولى، 				 هـ - 	99	م.
العسقالني . 	 بــن حجر  علي  بــن  أحمد  الفضل  ألبــي  الصحابة،  اإلصــابــة يف متييز 

الكتب  دار  املوجود، وعلى محمد معوض،  عــادل أحمد عبد  ـــ(، حتقيق:  )ت		8هـ
العلمية – بيروت، الطبعة األولى، 				هـ.

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسماء والكنى واألنساب، ألبي . 8
نصر، علي، بن هبة اهلل، بن ماكوال )ت			هـ( دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - 

الطبعة األولى، 				هـ-990	م.
بدائع الفوائد، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية )ت			هـــ(، دار . 9

الكتاب العربي، بيروت، لبنان، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد احملسن 
ابن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني، القاهرة.

العجلى)ت			هـ(، دار . 0	 الثقات، ألبي احلسن، أحمد بن عبد اهلل بن صالح  تاريخ 
الباز، الطبعة األولى، 	0		هـ-	98	م.

تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز احلرميلي النجدي )ت 				هـ(، . 		
حتقيق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل حمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 

الطبعة األولى، 				 هـ - 	00	 م.
تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت		8هـ(، حتقيق: . 		

محمد عوامة، دار الرشيد – سوريا، الطبعة األولى، 	0		 هـ – 	98	م.
التقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد، ألبي بكر محمد بن عبد الغني بن شجاع، معني . 		

دار  احلــوت،  يوسف  كمال  البغدادي)ت9		هـ( حتقيق:  احلنبلي  نقطة  ابن  الدين، 
الكتب العلمية، الطبعة األولى، 08		هـ/ 988	م.

بن محمد احلسني . 		 بن صالح  إسماعيل  بن  الصغير، حملمد  اجلامع  التنوير شرح 
إسحاق محمد  د. محمد  الدين)ت	8		هـ(، حتقيق:  إبراهيم، عز  أبو  الصنعاني، 

إبراهيم، مكتبة دار السالم، الرياض.
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تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري )ت 0		هـ(، حتقيق: محمد . 		
عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 	00	م.

التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي . 		
ابن امللقن )ت	80هـ(، حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق التراث، دار النوادر، 

دمشق، سوريا، الطبعة األولى، 9			هـ/ 008	م.
الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب، لناصر الدين أبي عبد الرحمن محمد بن . 		

احلاج نوح األلباني)ت0			هـ(، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 				هـ.
أبو سعيد، خليل بن كيكلدي، . 8	 الدين،  التحصيل يف أحكام املراسيل، لصالح  جامع 

بن عبداهلل، الدمشقي، العالئي)			هـ(، حتقيق: حمدي عبد املجيد السلفي، عالم 
عيسى  ألبي  الترمذي،  جامع  ـــ/	98	م.  	0		هــ الثانية،  الطبعة:  الكتب–بيروت، 
الترمذي)ت 9		هـــ(، حتقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد  محمد ابن عيسى 
عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي احللبي، مصر، الطبعة 

الثانية، 	9		هـ/		9	م.
جامع العلوم واحلكم يف شرح خمسني حديثا من جوامع الكلم، لزين الدين عبدالرحمن . 9	

بن أحمد بن رجب احلنبلي)ت	9	هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وإبراهيم باجس: 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 				هـ/ 	00	م.

حاشية ابن القيم على سن أبي داود، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر . 0	
ابن قيم اجلوزية )ت			ه(، مطبوع مع عون املعبود شرح سن أبي داود، لشرف 
احلق أبي عبد الرحمن محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي )ت 9			هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 				 هـ.
دقائق التفسير، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن . 		

تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي )ت8		هـــ(، حتقيق: د. محمد السيد اجلليند، 
مؤسسة علوم القرآن، دمشق الطبعة: الثانية، 	0		هـ.

سبل السالم، لعز الدين أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل الصنعاني)ت	8		هـ(، دار . 		
احلديث.

سن ابن ماجه، ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت			هـ(، حتقيق: شعيب . 		
د كامل قره بللي - َعبد اللّطيف حرز اهلل، دار  األرنــؤوط - عــادل مرشد - محمَّ

الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 0			 هـ - 009	 م.
سن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السِجستاني)ت 			هـ(، حتقيق: شعيب . 		

األرنؤوط - محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 0			 هـ-
009	م.

السن الكبرى، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت 	0	هـ(، حتقيق: حسن . 		
عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 				 هـ /	00	 م.

شرح الطيبي على مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السن( لشرف . 		
الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي )			هـ(، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، مكتبة 

نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة الرياض، الطبعة األولى، 				 هـ - 	99	 م.
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شرح العقيدة الواسطية، حملمد بن صالح بن محمد العثيمني )ت 				 هـ(، خرج . 		
أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية 

الطبعة السادسة، 				هـ.
شرح حديث لبيك اللهم لبيك، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب احلنبلي . 8	

)ت 	9	هـ(، حتقيق: د. وليد عبد الرحمن محمد آل فريان، دار عالم الفوائد، مكة 
املكرمة، الطبعة األولى، 				هـ.

شرح رياض الصاحلني، حملمد بن صالح بن محمد العثيمني )ت 				هـ(، دار الوطن . 9	
للنشر، الرياض، الطبعة 				هـ.

شرح سن النسائي املسمى"ذخيرة العقبى يف شرح املجتبى«، حملمد بن علي بن آدم . 0	
اإلثيوبي الَولَِّوي، دار املعراج الدولية للنشر، دار آل بروم، الطبعة األولى.

شرح صحيح البخاري، ألبي احلسن علي بن خلف ابن بطال )ت 9		هـ(، حتقيق: أبو . 		
متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 				هـ - 	00	م.

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، لشمس الدين محمد بن . 		
أبي بكر ابن قيم اجلوزية )ت			هـ(، دار املعرفة، بيروت، الطبعة 98		هـ/8	9	م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي . 		
)ت	9	هـ(، حتقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني – بيروت، الطبعة، 

الرابعة 	0		هـ  - 	98	م.
		 . Hصحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل

وسننه وأيامه، ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري، حتقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 				هـ.

صحيح اجلامع الصغير وزياداته، لناصر الدين أبي عبد الرحمن محمد بن احلاج نوح . 		
األلباني )ت 0			هـ(، املكتب اإلسالمي.

صحيح سن أبي داود، لناصر الدين أبي عبد الرحمن محمد بن احلاج نوح األلباني . 		
)ت0			هـ(، مؤسسة غراس، الكويت، الطبعة األولى، 				 هـ - 	00	م.

صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول اهلل. 		
H، ألبي احلسني مسلم بن احلجاج القشيري )ت 			هـ(، حتقيق: محمد 
التراث العربي، بيروت، الطبعة األولــى، 0			 هـ -  الباقي، دار إحياء  فــؤاد عبد 

009	م، الطبعة الثانية، 	0		 هـ - 	98	م.
العمدة يف محاسن الشعر وآدابه، ألبي علي احلسن بن رشيق القيرواني )ت			هـ(، . 8	

حتــقــيــق: محمد محيي الــديــن عــبــد احلــمــيــد، دار اجلــيــل، الــطــبــعــة: اخلــامــســة، 
	0		هـ/	98	م.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت		8ه(، . 9	
دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى: 				هـ-	00	م.

غريب احلديث، ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي )ت 			هـ(، حتقيق: . 0	
د. محمد عبد املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة األولى، 

	8		 هـ - 		9	م.
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الفائق يف غريب احلديث واألثر، جلار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . 		
)ت8		هـ(، حتقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، 

لبنان، الطبعة الثانية.
الفتاوى الكبرى البن تيمية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية . 		

احلراني )ت 8		هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 08		هـ - 	98	م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، . 		

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن 

باز، دار املعرفة، بيروت، 9			هـ.
الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني من . 		

أسرار الفتح الرباني، ألحمد بن عبد الرحمن بن محمد الساعاتي )ت 8			 هـ(، دار 
إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

فقه األدعية واألذكار، تأليف: عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، دار كنوز إشبيليا، . 		
الطبعة األولى، عام 				هـ-	00	م.

فيض القدير شرح اجلامع الصغير، لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي . 		
املناوي )ت 		0	هـ(، املكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى، 				هـ.

قطف اجلني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعبد احملسن بن . 		
حمد بن عبد احملسن البدر، دار الفضيلة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة 

األولى، 				هـ-	00	م.
قوت املغتذي على جامع الترمذي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي . 8	

ـــ( حتقيق: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي، إشــراف: فضيلة األستاذ  )ت		9ه
الدكتور/ سعدي الهاشمي، رسالة الدكتوراة - جامعة أم القرى، مكة املكرمة - كلية 

الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، عام 				هـ.
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، لشمس الدين، أبي عبد اهلل، محمد . 9	

بن أحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )ت8		هـ(، حتقيق: محمد عوامة أحمد محمد 
نر اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: 

األولى، 				هـ - 	99	م.
كشف املشكل من حديث الصحيحني، جلمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي . 0	

بن محمد اجلوزي )ت 	9	هـ(، حتقيق: علي حسني البواب، دار الوطن، الرياض.
ــدراري يف شرح صحيح البخاري، لشمس الدين محمد بن يوسف ابن . 		 ال الكواكب 

علي الــكــرمــانــي)ت	8	هـــ(، دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي، بــيــروت، لبنان، الطبعة 
األولى،				هـ/		9	م، الطبعة الثانية: 	0		هـ/	98	م.

املجتبى من السن = السن الصغرى للنسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . 		
النسائي )ت	0	هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب.

مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني . 		
)ت8		هــــ(، حتقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 				هـ/	99	م.
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املجموع شرح املهذب، ألبي زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي )ت			هـ(، . 		
دار الفكر.

مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ألبي احلسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم . 		
املباركفوري)ت				هـ(، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء - اجلامعة السلفية،  

الهند، الطبعة الثالثة - 	0		 هـ، 	98	 م.
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني حملمد، بن أبي بكر، بن أيوب، . 		

ابن سعد، شمس الدين، ابن قيم اجلوزية)ت			هـ(، حتقيق: محمد املعتصم باهلل 
البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الثالثة، 				هـ/	99	م.

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لنور الدين أبي احلسن علي بن سلطان القاري . 		
)ت		0	هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 				هـ - 	00	م.

املسالك يف شرح موطأ مالك، ألبي بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي املالكي )ت . 8	
ليماني، َدار  ليماني، وعائشة بنت احلسني السُّ 			هـ(، تعليق: محمد بن احلسني السُّ

الَغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 8			هـ/	00	م.
املستدرك على الصحيحني، ألبي عبد اهلل احلاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد . 9	

النيسابوري املعروف بابن البيع )ت 	0	هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار 
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،				هـ/990	م.

مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن املثُنى بن يحيى التميمي، املوصلي )ت	0	هـــ(، . 0	
ــى،  األولـ الطبعة:  دمــشــق،   – لــلــتــراث  ــأمــون  امل دار  ــد،  أسـ سليم  حسني  حتقيق: 

	0		ه/	98	م.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت . 		

			هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة 
األولى، 				هـ - 	00	م.

معالم السن، وهو شرح سن أبي داود، ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم . 		
األولــى  الطبعة  حلب،  العلمية،  املطبعة  88	هــــ(،  )ت  باخلطابي  املعروف  البستي 

				هـ - 		9	م.
املعجم األوسط، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )ت 0		هـ(،. 		
املعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )ت 0		هـ(، حتقيق: . 		

حمدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية. 
إبراهيم . 		 العباس أحمد بن عمر بن  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي 

القرطبي )ت			هـ(، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو، وآخرون، دار 
ابن كثير، دمشق بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق- بيروت، الطبعة: األولى، 				هـ. 

بن شرف . 		 يحيى  زكريا،  أبي  الدين  بن احلجاج، حمليي  املنهاج شرح صحيح مسلم 
النووي )ت			هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 	9		هـ.

املنهل العذب املــورود شرح سن اإلمــام أبي داود، حملمود محمد خطاب السبكي، . 		
الطبعة  مصر،  القاهرة،  االستقامة،  مطبعة  خطاب،  محمد  محمود  أمني  حتقيق: 

األولى، 				هـ - 				هـ.

g
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النفح الشذي شرح جامع الترمذي، ألبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، . 8	
ابن سيد الناس، اليعمري الربعي)ت			هـ(، حتقيق: أبو جابر األنصاري، عبد العزيز 
العربية  الرياض-اململكة  والتوزيع،  للنشر  الصميعي  دار  اللحام،  صالح  رحلة،  أبو 

السعودية، الطبعة: األولى، 8			هـ. 
النهاية يف غريب احلديث واألثــر، ملجد الدين أبي السعادات املبارك بن محمد بن . 9	

محمد اجلزري ابن األثير )ت	0	هـ(، حتقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد 
الطناحي،  املكتبة العلمية، بيروت، 99		هـ - 9	9	م.

نيل األوطار، حملمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت0			هـ(، حتقيق: عصام الدين . 0	
الصبابطي، دار احلديث، مصر، الطبعة األولى، 				هـ - 	99	م.







 عضو هيئة التدريس

بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

د. أحمد بن نجيب بن عبد العزيز السويلم

االستدالل بآثار الصحابة على حجية اإلجماع 

دراسة استقرائية تأصيلية
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ملخص البحث:

يعد دليل اإلجماع من أهم األصول التي يستند إليها يف استنباط 
األحكام الشرعية وإثباتها، وقد دل على صحة هذا األصل أدلة من 

.M الكتاب العزيز والسنة النبوية وآثار الصحابة
كتب  يف  مــذكــورة  مشهورة  فهي  والسنة  العزيز  الكتاب  ــة  وأدل
أصول الفقه، وأما آثار الصحابة M فهي متفرقة يف كتب السنة 
وقليل من األصوليني من يستدل بها يف إثبات اإلجماع، فجاءت هذه 
الدراسة إلظهار هذا االستدالل، حيث جمع فيها الباحث ما وقف 
الدالة على حجية اإلجماع، وذكــر فوائد  آثــار الصحابة  عليه من 
االستدالل بها، ومن استدل بها من أهل العلم، وبنّي وجه داللتها على 

اإلجماع.
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المقدمة

املبعوث رحمة  والسالم على  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 
للعاملني، نبينا محمد األمني، وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

فمن رحمة اهلل تعالى بهذه األمة وكرامته لها أن حفظ لها دينها، 
الضاللة، واصطفاها من بني األم،  وعصمها من االجتماع على 
عليهم  الرسل  أفضل  فيها  بَعث  للناس،  أخرجت  أمة  فكانت خير 
الرجال،  خيرة   H نبيه  الصالة والسالم، واختار لصحبة 
فــعــزروه ونــصــروه، وصــدقــوا مــا عــاهــدوا اهلل عليه، وحملوا عنه 
الشريعة، وكانوا أعلم الناس بالوحي ودالالته، وأفهم األمة بأصول 
الرسول وشهود  به من مصاحبة  تعالى  ملا شرفهم اهلل  األحــكــام، 

التنزيل.
دليل  الشريعة  أحكام  التي قامت عليها  الكبرى  ومن األصــول 
اإلجماع،"الذي به يحرس اإلسالم، وبثباته تقام الصلوات، وتؤدى 
الزكوات، وتتحرى املتعبدات«)	(، وكان للصحابة M األثر الكبير 
يف تقرير هذا األصل وإقامته وتثبيته ملن بعدهم، إال أن اآلثار املروية 
عنهم يف هذا الباب متفرقة، وذكرها يف كتب األصول املشتهرة قليل 

بل نادر.
فرأيت أن أجمع هذه اآلثار املنقولة عنهم، فيسر اهلل لي الوقوف 
على جملة صاحلة منها، ودراستها، والكشف عن وجه االستدالل 

منها على حجية اإلجماع، فكان هذا البحث الذي جعلت عنوانه:

)	( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )	/			(.
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ــار الــصــحــابــة عــلــى حــجــيــة اإلجــــمــــاع -دراســـــة  ــآثـ االســــتــــدالل بـ
استقرائية تأصيلية-

أسأل اهلل تعالى أن ينفع به، وأن يكتب له القبول عنده سبحانه، 
وأن يجعله خالًصا لوجهه الكرمي.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
املباركة،  وبعلومهم  عليهم  اهلل  رضــوان  بالصحابة  تعلقه  أواًل: 
التي هي أعلى العلوم بعد الوحيني منزلة، وأقربها للوحيني مأخًذا 

ومستنًدا، وأبعد العلوم عن الزلل واخلطل)	(.
ثــانــًيــا: قلة ذكر األصوليني آلثــار الصحابة الدالة على حجية 
اإلجماع مع ما فيها من دالالت واضحة، فكانت احلاجة قائمة إلى 
جمعها ودراستها، وإثراء الدرس األصولي بآثار الصحابة األصولية.

أهداف البحث:
جمع آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع ودراستها دراسة . 	

أصولية من حيث صحة داللتها ومرتبتها يف الداللة.
بيان أهمية الرجوع إلى آثار الصحابة يف االستدالل على حجية . 	

اإلجماع وعدم االقتصار على األدلة املذكورة يف كتب األصول.
حدود الدراسة:

حجية  على  دليل  على  اشتملت  التي   M الصحابة  آثــار 
منهًجا  التابعي  حكاه  أو مما  الصحابي،  لفظ  من  إمــا  اإلجــمــاع، 
للصحابة يف احلكم، وال أذكر اإلجماعات يف املسائل اخلاصة التي 

)	( أصول الفقه عند الصحابة لألستاذ الدكتور عبدالعزيز العويد ص )	(.
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حكاها من بعدهم عنهم.)	(
الدراسات السابقة:

لم أقف على دراســة سابقة تناولت آثار الصحابة الدالة على 
حجية اإلجماع باجلمع والتفصيل، ولكن أذكر أهم الدراسات التي 

تعرضت للموضوع بإجمال، أو الدراسات القريبة:
األولــى: استدالل األصوليني بقول الصحابي يف مسائل احلكم 
للباحث: بندر بن معيض  الشرعي والتكليف واألدلــة املتفق عليها 

املسردي القحطاني.
الباحث  بها  تقدم  ماجستير  رسالة  عبارة عن  الدراسة  وهــذه 
الشريعة  بكلية  الفقه  أصــول  يف  املاجستير  درجــة  على  للحصول 

بالرياض، نوقشت بتاريخ 		/	/8			هـ.
وقد عقد الباحث فيها مبحًثا يف اإلجماع، واشتمل هذا املبحث 

على أربعة مطالب:
املطلب األول: اشتراط انقراض العصر يف اإلجماع

املطلب الثاني: إجماع العترة
املطلب الثالث: هل يعتد بقول الواحد إذا خالف اإلجماع؟

املطلب الرابع: هل ينعقد اإلجماع السكوتي إن كان حكماً من 
حاكم؟

)	( وإنــا اقتصــرت الدراســة علــى ذلــك؛ ألن بعــض أهــل العلــم قــد يســتدل علــى حجيــة 
اإلجمــاع باتفــاق الصحابــة علــى جمــع املصحــف أو قتــال أهــل الــردة، ونحوهــا مــن املســائل 
التــي حكــى فيهــا أهــل العلــم إجمــاع الصحابــة، وهــي وإن كانــت مفيــدة يف البــاب يف اجلملــة 
إال أنهــا قــد تنســب إلــى اجتهــاد التابعــني ومــن بعدهــم يف حكايــة اإلجمــاع، فهــي خارجــة عــن 

ضابــط البحــث.
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ولم يتطرق حلجية اإلجماع، ولم يتعرض لآلثار التي ذكرتها يف 
هذا البحث سوى أثر واحــد أورده يف مسألة انقراض العصر يف 

سياق املناقشة لقول القائلني باشتراطه فقط.
الدراسة الثانية: أصول الفقه عند الصحابة M، معالم يف 

املنهج لألستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد وفقه اهلل.
وهذه الدراسة اشتملت على متهيد وسبعة فصول قسمت بحسب 
أبواب أصول الفقه العامة والعلوم املتعلقة به، وكان الفصل األول منها 

يف األدلة، واملبحث الثالث فيه بعنوان: الصحابة واإلجماع املبارك. 
وقد جاء هذا املبحث يف ثمان صفحات فقط، ذكر فيه املؤلف 
وذكــر بعض  وقــوة إجماعهم وحجيته،  للصحابة،  وقــع  أول إجماع 
الوقائع اإلجماعية للصحابة كجمع املصحف وكتابته، وجلد شارب 
اخلمر ثمانني يف عهد عمر I، ونحوها، وكون هذه الوقائع من 

أدلة حجية اإلجماع، وهذا كله خارج عن ضابط البحث.
ثم ختم املبحث باإلشارة إلى عناية الصحابة باإلجماع والتواصي 
به وإعماله واستشهد بأثرين أحدهما لعمر I واآلخــر البن 
الــقــدر يشترك فيه هــذا البحث مــع هذه  مسعود I، وهــذا 
الدراسة، والفرق أن كتابة الدكتور العويد واستشهاده بهذين األثرين 
جاءت مختصرة موجزة  يف ورقة واحدة، وجاء هذا البحث مفصاًل 
لهذه اآلثار تخريًجا ودراسة واستقراء ملن استشهد بهما وغير ذلك.

كما أن هذا البحث زاد على تلك الدراسة خمسة آثار من آثار الصحابة 
الدالة على حجية اإلجماع لم يتعرض لها املؤلف وفقه اهلل  تعالى. 



د. أحمد بن نجيب بن عبد العزيز السويلم

266

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني، وتفصيلها كما 
يلي:

املقدمة: وتشتمل على االفتتاح وأهمية املوضوع وخطة البحث 
ومنهجه.

التمهيد: وفيه التعريف مبفردات العنوان.
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف االستدالل. وفيه مسألتان:
املسألة األولى: تعريف االستدالل يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف االستدالل يف االصطالح.
املطلب الثاني: تعريف األثر. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف األثر يف اللغة.
املسألة الثانية: تعريف األثر يف االصطالح.

املطلب الثالث: تعريف الصحابي. وفيه مسألتان:
املسألة األولى: تعريف الصحابي يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف الصحابي يف االصطالح.
املطلب الرابع: تعريف اإلجماع. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف اإلجماع يف اللغة.
املسألة الثانية: تعريف اإلجماع يف االصطالح.
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إثبات  يف  الصحابة  بــآثــار  االســتــدالل  أهمية  األول:  املبحث 
اإلجماع

املبحث الثاني: آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اآلثار الواردة عن الصحابة M يف احلث على 
األخذ باإلجماع.

ــواردة عن الصحابة M يف العمل  املطلب الثاني: اآلثــار ال
باإلجماع يف الفتيا والقضاء.

املطلب الثالث: اآلثــار الــواردة عن الصحابة M يف حكاية 
اإلجماع.

املطلب الرابع: اآلثار الواردة عن الصحابة M يف احلث على 
لزوم اجلماعة وفضل االجتماع.

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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منهج البحث:

وأما املنهج الذي سرت عليه يف البحث فأخلصه فيما يلي:
أستقرئ آثار الصحابة الــواردة يف حجية اإلجماع من كتب   •

السنة املسندة التي تعنى بذكر اآلثار؛ كمصنفي عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة، ومسند الدارمي، ومصنفات البيهقي واآلجري وابن عبدالبر 

ونحوها، وكذا من كتب أصول الفقه.
إلى  بالنظر  مجملة  الصحابة  بآثار  االستدالل  فوائد  أبني   •

مجموع اآلثار الواردة يف البحث.
أقسم آثار الصحابة M التي وقفت عليها بحسب نوع   •

داللتها إلى مطالب، وأضع العنوان املناسب لكل مطلب منها. 
أدرس آثار الصحابة وداللتها وفق اآلتي:  •

أذكر أواًل من استدل بها من أهل العلم يف حجية اإلجماع إن   -
وجد، ومن خالف فيها إن وجد واجلواب عنه.

أبني وجه الداللة منها على حجية اإلجماع.   -
أعزو اآليات يف احلاشية بذكر السورة ورقم اآلية.  •

إلى مصدره مباشرة، وما كان  نقلته بنصه فإني أحيل  ما   •

مبعناه فإني أقول: انظر كذا.
أخرج األحاديث واآلثار وفق ما يلي:  •

أبني من أخرج احلديث أو األثر بلفظه الــوارد يف الكتاب،   -
وأحيل على مصدر احلديث أو األثر بذكر الكتاب والباب، ثم رقم 

اجلزء والصفحة، ثم رقم احلديث.
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أكتفي  أحــدهــمــا  أو يف  الصحيحني  احلــديــث يف  ــان  ك إن   -
بتخريجه منهما.

ــان احلــديــث يف غير الصحيحني فــإنــي أخــرجــه من  إن ك  -
املصادر األخرى األصيلة مع ذكر ما قاله أهل احلديث يف احلكم 

عليه، فإن لم أجد اكتفيت بالعزو فقط.
اللغة،  البحث من معاجم  الــواردة يف  اللغوية  املعاني  أوثــق   •

واملعاني االصطالحية من كتب أهل الفن الذي ترجع إليه.
أوثق األبيات الشعرية من ديوان قائلها إن وجد، وإال فمن   •

دواوين األدب واللغة املشهورة.
اآلثــار  يف  ذكرهم  الـــوارد  املشهورين  غير  لألعالم  أترجم   •

وسندها فقط.
هذا وقد بذلت جهدي يف استخراج اآلثــار وجمعها ودراستها 
فما كان من صواب فمن اهلل وحده سبحانه، وما كان من تقصير 
وخلل فمن نفسي والشيطان، وعلى التقصير جبل اإلنسان، واهلل 

املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهلل.
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التمهيد: التعريف بمفردات العنوان

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف االستدالل. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف االستدالل يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف االستدالل يف االصطالح.

املطلب الثاني: تعريف األثر. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف األثر يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف األثر يف االصطالح.

املطلب الثالث: تعريف الصحابي. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف الصحابي يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف الصحابي يف االصطالح.

املطلب الرابع: تعريف اإلجماع. وفيه مسألتان:

املسألة األولى: تعريف اإلجماع يف اللغة.

املسألة الثانية: تعريف اإلجماع يف االصطالح.
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املطلب األول: تعريف االستدالل
املسألة األولى: االستدالل يف اللغة:

االستدالل: أصله من الفعل دل يدّل، والسني والتاء للطلب، أي 
ُم أَْصــاَلِن:  اُل  َوالــالَّ أنه طلب الدال أو الدليل. قال ابن فــارس:"الــدَّ
ْيِء،  ْيِء ِبَأَماَرٍة تَتََعلَُّمَها، َواآْلَخُر اْضِطَراٌب يِف الشَّ أََحُدُهَما ِإبَانَُة الشَّ
يِف  اأْلََمـــاَرةُ  ِلــيــُل:  َوالــدَّ ِريِق.  الطَّ َعلَى  ُفاَلًنا  َدلـَـلـْـُت  َقْولُُهْم:  ُل  ــاأْلَوَّ َفـ

ْيِء")	(. الشَّ
. وقد  وقال يف الصحاح:"الَدليُل: ما يُْستََدلُّ به، والَدليُل: الدالُّ

َدلَُّه على الطريق يَُدلُُّه َداللًَة وِداللًَة وُدلولًَة")	(.
وقد يطلق الدليل على املرشد، وعلى ما به اإلرشاد)	(، ومنه قوله 

ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا ﴾)	(. ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ تعالى: ﴿ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ
املسألة الثانية: االستدالل يف االصطالح:

سبق أن االستدالل طلب الدليل، وقد عرف الدليل يف االصطالح 
بأنه: ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا 

أشهر تعريفاته.)	( 
واألصــل أن الدليل يطلق على ما يوصل إلى علم أو ظن، لكن 
بعض األصوليني فرق بني الدليل واألمارة، فجعل الدليل ما يوصل 

)	( مقاييس اللغة )	/ 9		( مادة )دلل(.
)	( الصحاح )	/ 98		( مادة )دلل(.

)	( انظــر: احملكــم البــن ســيده )0/9		(، واملصبــاح املنيــر للفيومــي )99	(، وتــاج العــروس 
)8	/	0	( مــادة )دلــل(.

)	( من اآلية 		 من سورة الفرقان .
)	( انظــر: اإلحــكام لآلمــدي )	/00	(، وشــرح مختصــر الروضــة )	/ 			(، والفوائــد 
الســنية )	/			(، وشــرح الكوكــب املنيــر )	/		(، والتوقيــف علــى مهمــات التعاريــف 

)			( للمنــاوي 
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إلى القطع واليقني، واألمــارة ما يوصل إلى الظن، ولم يسلم هذا 
التفريق من االعتراض واملناقشة.)	(

املطلب الثاني: تعريف األثر 
املسألة األولى: األثر يف اللغة: 

األثَر -بالتحريك- بقية الشيء، وجمعه آثار، وأثََّر فيه تأثيراً تََرَك 
ــارة: البقيةُ من العلم، قال تعالى:  فيه أثًرا وبقية)	(، ومنه: األثـَـرة واألثَ
َثَٰرةٖ ّمِۡن ِعۡلٍم ﴾)	( أي بقية من علم)	(.

َ
ۡو أ

َ
َثَٰرةٖ ّمِۡن ِعۡلٍم ٱۡئُتونِي بِِكَتٰٖب ّمِن َقۡبِل َهَٰذآ أ

َ
ۡو أ

َ
﴿ٱۡئُتونِي بِِكَتٰٖب ّمِن َقۡبِل َهَٰذآ أ

ــق األثـــــر مبــعــنــى ذكــــر الـــشـــيء ونـــقـــلـــه، قــــال يف  وقــــد يــطــل
عن  ذكْرتَه  إذا  احلديَث،  أَثَـــْرُت  قولك  الصحاح:"واألَثُْر...مصدر 

غيرك، ومنه قيل: حديٌث مأثوٌر، أي ينقلُه َخلٌَف عن سلٍف«)	(.
ِبَفتَْحتنَْيِ  َواألثر  نََقلْته،  أَثْراً  ِديَث  احْلَ املنير:"أَثَْرت  ويف املصباح 
اْسٌم ِمنُْه، َوَحِديٌث َمْأثُوٌر أَْي َمنُْقوٌل َوِمنُْه امْلَْأثَُرةُ َوِهَي امْلَْكُرَمُة أِلَنََّها 

ُث ِبَها«)	(. تُنَْقُل َويُتََحدَّ
املسألة الثانية: األثر يف االصطالح:

األثر يف االصطالح له إطالقان، أحدهما عام، واآلخر خاص.

)	( انظــر: شــرح اللمــع للشــيرازي )	/	9(، والعــدة ألبــي يعلــى )	/			(، والواضــح البــن 
ــل )	/		(، واإلحــكام لآلمــدي )	/00	(. عقي

العلــوم  وشــمس   ،)			/	( للجوهــري  والصحــاح   ،)		/	( اللغــة  مقاييــس  انظــر:   )	(
للحميــري )	/			و			(، والقامــوس احمليــط للفيروزآبــادي )			(، ولســان العــرب البــن 

منظــور )	/	(، مــادة )أثــر(.
)	( من اآلية 	 من سورة األحقاف .

)	( انظــر: تفســير الطبــري )		/	9(، والنكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالح للزركشــي 
.)		8/	(

)	( الصحــاح للجوهــري )	/ 			(، وانظــر: مقاييــس اللغــة )	/		(، واملصبــاح املنيــر )	(، 
وتــاج العــروس للزبيــدي )0	/		(، مــادة )أثــر(.

)	( املصباح املنير للفيومي )	( مادة )أثر(.
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أما اإلطالق العام فيستعمل يف كل ما يُروى مسنًدا، سواءٌ كاَن 
مرفوعاً إلى النبي H أو موقوًفا على الصحابي أو مقطوًعا 

عن التابعي فمن دون.)	(
وأما يف اإلطالق اخلاص فاألثُر هَو املروي عن الصحابِي َفَمْن 

دونُه من السلف، وهذا اإلطالق منسوب لفقهاء خراسان)	(. 
اِفِعي على  قال الزركشي رحمه اهلل:"وساعدهم يِف َذِلك َكاَلم الشَّ
ِديث  َحابَة، واحْلَ َما اْستَقر ِفيِه؛ َفِإنَُّه َغاِلبا يُطلق اأْلَثر على َكاَلم الصَّ
يِف  التََّفاُوت  أِلَن  تَْفِريق حسن؛  ــَو  َوُه  ،H النَِّبي  َقــول  على 
امْلََراِتب يَْقتَِضي التََّفاُوت ِفيَما يَتََرتَّب على امْلََراِتب، َفيَُقال ملا نسب 

بَر، وللصحابة اأْلَثر«)	(. ْرع اخْلَ لَصاحب الشَّ
املطلب الثالث: تعريف الصحابي

املسألة األولى: الصحابي يف اللغة:
قــال ابــن فــارس:"الــصــاد واحلــاء والــبــاء أصــل واحــد يــدل على 
مقارنة شيء ومقاربته، من ذلك الصاحب..وكل شيء الءم شيئا فقد 

استصحبه«)	(.
األصل  يف  وهي  جمٌع،  بالفتح  حابة  والصَّ املعاشر،  والصاحب 
مصدر، ويجمع أيًضا على ِصحابة -بالكسر- وأصحاب وأَصاحيب 

وُصْحبان وِصحاب.)	(
)	( انظر: إرشاد طالب احلقائق للنووي )		(، ونزهة النظر البن حجر )8		(، وفتح املغيث 

للسخاوي )	/88	(، وتدريب الراوي )	/			(، وشرح نخبة الفكر للقاري )08	(. 
)	( عزاه لهم ابن الصالح يف مقدمته يف علوم احلديث )		(، وانظر: املصادر السابقة.

)	( النكت على مقدمة ابن الصالح )	/8		(.
)	( مقاييس اللغة )	/			(.

)	( انظــر: جمهــرة اللغــة البــن دريــد )	/80	(، والصحــاح للجوهــري )	/			(، واحملكــم 
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املسألة الثانية: الصحابي يف االصطالح:
اختلف العلماء يف حد الصحابي الذي يتحقق ملن انطبق عليه 

وصف الصحبة.)	( 
  H واملشهور يف تعريف الصحابي أنــه: من لقي النبي

مسلًما ومات على إسالمه. 
هذا الذي اختاره اإلمام أحمد)	(، والبخاري)	(وهذا الذي عليه 

جماهير احملدثني واألصوليني.)	(
وثمة أقوال أخرى ضعيفة يف حد الصحابي؛ منها ما يشترط 
طول الصحبة وكثرة املجالسة للنبي H، وعزاه بعضهم ألهل 
   H (، ومنها ما يشترط روايــة احلديث عن النبي	األصــول)

واحمليط األعظم البن سيده )	/			( مادة )صحب(.
)	( وفوائــد معرفــة ضابــط الصحابــي كثيــرة، فلــه أثــر يف التمييــز بــني املتصــل واملرســل، 

وثبــوت العدالــة، وغيرهــا.
انظر: البحر احمليط للزركشي )	/	9	(، وفتح املغيث )	/	(، وتدريب الراوي )	/			(.

)	( انظر: أصول السنة لإلمام أحمد )0	-		(.
ويف املســودة آلل تيميــة )	/			(: »قــال أحمــد يف روايــة  عبــدوس: كلُّ َمــن َصِحبَــه ســنًة أَو 

ْحبَــة علــى قــدر َمــا َصحبــه«. شــهًرا أَو يَْوًمــا أَو َســاَعة َوَرآهُ َفُهــَو مــن أَْصَحابــه لـَـُه الصُّ
)	( قــال يف صحيحــه: »مــن صحــب النبــي H، أو رآه مــن املســلمني، فهــو مــن 

ــه«. أصحاب
انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب أصحــاب النبــي H بــاب فضائــل أصحــاب النبــي 

.)	/	( H
)	( انظــر: اإلحــكام البــن حــزم )	/89(، والعــدة ألبــي يعلــى )	/988(، والواضــح البــن 
عقيــل )	/9	(، واإلحــكام لآلمــدي )	/800(، ومنتهــى الوصــول واألمــل البــن احلاجــب 
)	8(، وعلــوم احلديــث البــن الصــالح )	9	(، والبحــر احمليــط للزركشــي )	/90	(، وفتــح 
املغيــث )	/8(، وحتقيــق منيــف الرتبــة للعالئــي )0	(، ونزهــة النظــر )			(، وتدريب الراوي 

)	/			(، والتحبيــر للمــرداوي )	/	99	(.
)	(  قــال الغزالــي يف املســتصفى )	/09	(: »يكفــي لالســم مــن حيــث الوضــع الصحبــة ولــو 

ســاعة ولكــن العــرف يخصــص االســم مبــن كثــرت صحبتــه «. 
وانظر يف نسبته لألصوليني ما ذكر يف: البحر احمليط )	/	9	(، والتحبير )	/	00	(.
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ولو حديًثا واحًدا وإال فال يكون صحابًيا، ومنها ما يشترط البلوغ. 
وكلها أقوال معترض عليها.)	(

املطلب الرابع: تعريف اإلجماع
املسألة األولى: اإلجماع يف اللغة:

قــال ابــن فارس:"اجليم وامليم والعني أصــل واحــد، يــدل على 
تضام الشيء«)	(.

هذا أصله ومادته، ويطلق على اإلعداد والعزمية على األمر، يقال 
أَْجَمْعُت األمَر وعلى األمِر، إذا عزمَت عليه، واألمُر ُمْجَمٌع، قال الشاعر: 
ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم﴾)	(  وقوله سبحانه: 

َ
أ ۡجمُِعٓواْ 

َ
ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡمفَأ

َ
أ ۡجمُِعٓواْ 

َ
ومنه قوله تعالى: ﴿فَأ

يَاَم  ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡم﴾)4( وقول النبي H: )َمْن لَْم يُْجِمِع الصِّ
َ
ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡمفَأ
َ
﴿فَأ

َقبَْل الَفْجِر، َفاَل ِصيَاَم لَُه()5( هذا هو املعنى املشهور عند أهل اللغة.)6(

)	( انظــر يف هــذه األقــوال وتضعيفهــا: حتقيــق منيــف الرتبــة للعالئــي )		( ومــا بعدهــا، 
والبحــر احمليــط )	/	9	( ومــا بعدهــا، وفتــح املغيــث )	/9	( ومــا بعدهــا، والتحبيــر 

)	/	00	( ومــا بعدهــا.
)	( مقاييس اللغة )	/9		( مادة )جمع(. 

)	( من اآلية 		 من سورة يونس .
)	( من اآلية 		 من سورة طه.

)	( أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب الصــوم، بــاب النيــة يف الصيــام، )	/			( برقــم 
)				(، والترمــذي يف جامعــه، أبــواب الصــوم، بــاب ماجــاء ال صيــام ملــن لــم يعــزم مــن 
الليــل، )	/99( برقــم )0		(، والنســائي يف الســن، كتــاب الصيــام، )	/	9	( برقــم )				(، 
وأخرجــه ابــن خزميــة محتجــا بــه يف صحيحــه، كتــاب الصيــام، بــاب إيجــاب اإلجمــاع علــى 

الصــوم الواجــب قبــل طلــوع الفجــر بلفــظ عــام، مــراده خــاص )	/			( برقــم )		9	(.
وقــد اختلــف يف رفــع احلديــث ووقفــه، فصــّوب النســائي وقفــه، وقــوى الدارقطنــي والبيهقــي 
رفعــه، فقــال الدارقطنــي يف الســن )	/0		(: »رفعــه عبــد اهلل بــن أبــي بكــر عــن الزهــري، 
وهــو مــن الثقــات الرفعــاء«، وقــال البيهقــي يف الســن الكبــرى )	/0		(: »وهــذا حديــث قــد 
اختلــف علــى الزهــري يف إســناده ويف رفعــه، وعبــداهلل بــن أبــي بكــر أقــام إســناده ورفعــه، 

وهــو مــن الثقــات األثبــات«.
ــم )	/0		(، وشــمس  ــة )	/			(، والصحــاح )	/ 99		(، واحملك ــب اللغ )	( انظــر: تهذي

ــادة )ج م ع(. ــرب )	/8	( م ــوم )	/				(، ولســان الع العل
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وقد يطلق على االتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا 
عليه، وهذا أمر مجمع عليه: أي متفق عليه.)1(

وهذا املعنى الثاني هو املناسب للمعنى االصطالحي؛ ألن املعنى 
األول متصور من واحــد، بخالف الثاني فال يتصور إال من اثنني 

فأكثر.)2(
على أن بعض العلماء ذكر أن املعنى الثاني راجع لألول كما قال 
اجلويني رحمه اهلل:"وهذا يف التحقيق راجع إلى املعنى األول؛ وذلك 

أنهم إذا اتفقوا على شيء فقد أبرموا العزم عليه«)3(.
املسألة الثانية: اإلجماع يف االصطالح:

تنوعت عبارات األصوليني يف حد اإلجماع، ومن أشهر ما قيل 
فيه أنه: 

اتفاق مجتهدي أمة محمد H بعد وفاته على أمر، يف أي 
عصر من األعصار.)	(

وعبر بعض األصوليني بدل قولهم"املجتهدين"بقولهم:"أهل احلل 
والعقد")5(.

ــي )	8	(، والقامــوس احمليــط  ــع للبعل ــة الفقهــاء البــن فــارس )0	(، واملطل )	( انظــر: حلي
)	/0		(، والتعريفــات للجرجانــي )0	(، والكليــات للكفــوي )		(، وتــاج العروس )0	/			( 

مــادة )جمــع(.
)	( انظــر: قواطــع األدلــة )	/			(، وكشــف األســرار للعــالء البخــاري )	/			(، والبحــر 

ــط )	/9		(. احملي
)	( التلخيص للجويني )	/	(.

 ،)			/	( لآلمــدي  واإلحــكام   ،)			( للشــيرازي  واللمــع   ،)		0/	( العــدة  انظــر:   )	(
ونفائــس األصــول )	/				(، ومنتهــى الوصــول واألمــل )		(، وكشــف األســرار )	/			(، 

والبحــر احمليــط )	/9		(، وأصــول ابــن مفلــح )	/			(، والتحبيــر )	/ 				(.
)	( انظــر: اإلحــكام لآلمــدي )	/			(، واحملصــول )	/0	( وشــرح تنقيــح الفصــول )			(، 

واإلبهاج للســبكي )	/9		(. 
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وخصه بعضهم باالتفاق على أمر ديني.)1(
واملــراد باتفاق املجتهدين: اشتراكهم يف  قول أو  فعل دال على 

اعتقادهم ورأيهم، إثباًتا كان أو نفًيا.)2(

)	( انظــر: املســتصفى )	/ 			(، وروضــة الناظــر )	/			(، وشــرح مختصــر الروضــة 
)	/	(، وكشــف األســرار )	/			(.

)	( انظر: الفوائد السنية للبرماوي )	/0		(.
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المبحث األول

أهمية االستدالل بآثار الصحابة يف إثبات اإلجماع
من أعظم ما يقدم يف أهمية االستدالل بآثار الصحابة يف أصول 
الفقه عامة هو ما خصهم اهلل تعالى من الفضيلة مبصاحبة الرسول 
والتنزيل،  الوحي  بشهود  الكرامة  إياه من  وما حباهم   ،H
تكلًفا،  وأقلهم  علًما،  وأعمقهم  قلوًبا،  األمة  وأبر  األمــة،  فهم"أفقه 
وأصحهم قصوًدا، وأكملهم فطرة، وأمتهم إدراًكا، وأصفاهم أذهاًنا، 
الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول؛ 
 H فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول
كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبني من بعدهم يف ذلك كالفرق 
بينهم وبينهم يف الفضل؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة 

قدرهم إلى قدرهم«)1(.
ومن أجّل فضائلهم تزكية اهلل لهم، وثناؤه عليهم، ووصية الرسول 

H بهم. 
َِّذيَن  نَصارِ َوٱل

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجرِيَن َوٱلۡأ وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱلۡأ َِّذيَن َوٱلسَّ نَصارِ َوٱل

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجرِيَن َوٱلۡأ وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱلۡأ قال سبحانه: ﴿َوٱلسَّ

ٰٖت َتۡجرِي  َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ َبُعوُهم بِإِۡحَسٰٖن رَِّضـَى ٱللَّ ٰٖت َتۡجرِي ٱتَّ َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ َبُعوُهم بِإِۡحَسٰٖن رَِّضـَى ٱللَّ ٱتَّ

بَٗداۚ َذٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُم ﴾)2(. 
َ
نَۡهُٰر َخٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
بَٗداۚ َذٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُم َتۡحَتَها ٱلۡأ

َ
نَۡهُٰر َخٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َتۡحَتَها ٱلۡأ

دَِيٰرِهِۡم  ِمن  ۡخرُِجواْ 
ُ
أ َِّذيَن  ٱل ٱلُۡمَهِٰجرِيَن  دَِيٰرِهِۡم لِۡلُفَقَرآِء  ِمن  ۡخرُِجواْ 
ُ
أ َِّذيَن  ٱل ٱلُۡمَهِٰجرِيَن  ﴿لِۡلُفَقَرآِء  سبحانه:  وقال 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسولَُه ِ َورِۡضَوٰٗنا َوَينُصُروَن ٱللَّ ۡمَوٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضلٗا ّمَِن ٱللَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك َوأ

ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسولَُه ِ َورِۡضَوٰٗنا َوَينُصُروَن ٱللَّ ۡمَوٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضلٗا ّمَِن ٱللَّ

َ
َوأ

اَر َوٱلِۡإيَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  َِّذيَن َتَبوَُّءو ٱلدَّ اَر َوٱلِۡإيَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  َوٱل َِّذيَن َتَبوَُّءو ٱلدَّ ِٰدقُوَن ٨٨ َوٱل ِٰدقُوَن ُهُم ٱلصَّ ُهُم ٱلصَّ
)	( إعالم املوقعني )	/			(.

)	( اآلية 00	 من سورة التوبة.
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نُفِسِهۡم َولَۡو 
َ
وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن عَلَىٰٓ أ

ُ
آ أ نُفِسِهۡم َولَۡو إِلَۡيِهۡم َولَا َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

َ
وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن عَلَىٰٓ أ

ُ
آ أ إِلَۡيِهۡم َولَا َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٩٩﴾)1(.
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن َكاَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ
ُ
َكاَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

قال محمد بن كعب القرظي:"إن اهلل قد غفر جلميع أصحاب 
النبّي H وأوجب لهم اجلّنة محسنهم ومسيئهم«)	(.

َتۡحَت  ُيَبايُِعونََك  إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  َعِن   ُ ٱللَّ َتۡحَت لََّقۡد رَضـَِى  ُيَبايُِعونََك  إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  َعِن   ُ ٱللَّ تعالى: ﴿لََّقۡد رَضـَِى  وقال 
َفۡتٗحا  َثَٰبُهۡم 

َ
َوأ َعلَۡيِهۡم  ِكيَنَة  ٱلسَّ نَزَل 

َ
فَأ قُلُوبِِهۡم  فِي  َما  َفَعلَِم  َجَرةِ  َفۡتٗحا ٱلشَّ َثَٰبُهۡم 

َ
َوأ َعلَۡيِهۡم  ِكيَنَة  ٱلسَّ نَزَل 

َ
فَأ قُلُوبِِهۡم  فِي  َما  َفَعلَِم  َجَرةِ  ٱلشَّ

قَرِيٗبا قَرِيٗبا ١٨١٨﴾)3(. 
قال القرطبي رحمه اهلل:"وهكذا القول يف الصحابة إن شاء اهلل 
تعالى، اشتركوا يف الصحبة ثم تباينوا يف الفضائل مبا منحهم اهلل 
من املواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم 
ٞد  حَمَّ ٞد مُّ حَمَّ ﴿مُّ احلــق:  بقوله  وحسبك  عليهم،  والثناء  والعدالة  الصحبة 
ارِ﴾)	( إلى آخر السورة، وقال:   آُء عَلَى ٱلُۡكفَّ ِشدَّ

َ
ۥٓ أ َِّذيَن َمَعُه ِۚ َوٱل ارِرَُّسوُل ٱللَّ آُء عَلَى ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ َِّذيَن َمَعُه ِۚ َوٱل رَُّسوُل ٱللَّ

ۡهلََهاۚ﴾)	( ثم قال: ﴿لَا يَۡسَتوِي لَا يَۡسَتوِي 
َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ۡقَوٰى وََكانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلتَّ

َ
َۚوأ ۡهلََها

َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ۡقَوٰى وََكانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلتَّ

َ
)َوأ

ونفى عنهم  فعّم وخّص،  َوَقَٰتَلۚ﴾)6(  ٱلَۡفۡتِح  َقۡبِل  نَفَق ِمن 
َ
أ ۡن  ِۚمنُكم مَّ َوَقَٰتَل ٱلَۡفۡتِح  َقۡبِل  نَفَق ِمن 
َ
أ ۡن  ِمنُكم مَّ

الشني والنقص، M أجمعني ونفعنا بحبهم آمني«)	(.
وقال H: )الَ تَُسبُّوا أَْصَحاِبي، َفلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَنَْفَق ِمثَْل 

أُُحٍد، َذَهًبا َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِهْم، َوالَ نَِصيَفُه()8(. 

)	( اآليتان 8-9 من سورة احلشر.
)	( زاد املسير البن اجلوزي )	/9	(.

)	( اآلية 8	 من سورة الفتح.
)	( من اآلية 9	 من سورة الفتح. 

)	( من اآلية 0	 من سورة احلديد.
)	( اآلية 8	 من سورة الفتح.

)	( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )	/			(.
)8( أخرجــه البخــاري، كتــاب أصحــاب النبــي H )	/8( برقــم )				(، ومســلم، 

كتــاب الفضائــل، بــاب حتــرمي ســب الصحابــة رضــي اهلل عنهــم )	/		9	( برقــم )				(.
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أَْصَحاِبي  َذَهَب  َفِإَذا  ِتي،  أِلُمَّ أََمنٌَة  )أَْصَحاِبي   :H وقال 
ِتي َما يُوَعُدوَن()1(   أَتَى أُمَّ

قون عقاًل وسمًعا، وهم أولى  فالصحابة هم العدول قطًعا، واملصدَّ
الناس باحلق واإلصابة، فما أخبروا به أو أفتوا أو عملوا أو قضوا أو 
عهدوا به فحقيق بأن يكون مستنًدا يف األحكام الشرعية ملن َخلََفهم، 

وحجة ملن تبعهم.
وال ريب أن إثبات األصول الفقهية أساسه الوحي، املتمثل يف 
الكتاب والسنة، وآثار الصحابة رضوان اهلل عليهم الدالة على إثبات 
األصول لم تكن لتصدر عنهم مبعزل عن الوحي، ولم تكن ناشئة عن 
محض الرأي، بل كانت تؤكد وتثّبت ما جاءت به اآليات واألحاديث 
يف الداللة على حجية األصول، وهذا التأكيد بأقوالهم الصريحة 

تارة، وبأفعالهم وبإجماعهم تارة أخرى.
وقد احتج األصوليون بآثار الصحابة يف إثبات األصول الفقهية 
الكبرى، كما فعلوا يف تثبيت خبر الواحد، ويف حجية القياس، والرد 

على منكريه، ويف غير ذلك، وقل أن يحتجوا بها يف باب اإلجماع.)	(
)	( أخرجــه اإلمــام مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب بيــان أن بقــاء النبــي H أمــان 

ألصحابــه، وبقــاء أصحابــه أمــان لألمــة  )	/		9	( برقــم )				(.
)	( ممــا أثــاره الطــويف رحمــه اهلل يف ســياق مناقشــته ألقــوال األصوليــني يف حكــم منكــر 
اإلجمــاع مســألة انحصــار أدلــة اإلجمــاع، حيــث يقــول يف شــرح مختصــر الروضــة )	/9		(: 
»اإلجمــاع أقــوى أصــول اإلســالم، ولذلــك قــدم علــى النــص والقيــاس، فهــو لعلــو رتبتــه يف 
ــه، وحفــظ مســتنده، إذ مــن  ــى ضبــط أدلت ــة الشــريعة يقتضــي توفــر دواعــي األمــة عل أدل
ــه ليــس لإلجمــاع دليــل إال مــا ذكــره  ــى أن ــع عــادة تضييــع مثــل ذلــك، وذلــك يــدل عل املمتن
العلمــاء يف كتبهم...أمــا أحاديــث اإلجمــاع وأدلتــه، فهــم بالضــرورة معتنون بهــا، مهتمون غاية 

االهتمــام، فاملانــع لهــم مــن نقلهــا عــادة ليــس إال عدمهــا«.
وهــذا الــذي ذكــره الطــويف رحمــه اهلل يحتــاج إلــى توجيــه، ولعــل مــراده مــا ذكــره مجمــوع 
األصوليــني يف كبتهــم، وهــذا ال إشــكال فيــه؛ فــإن كتــب األصــول تتفاضــل، ويزيــد بعضهــا 
علــى بعــض، وقــد يوجــد يف بعضهــا مــا ال يوجــد يف أكثرهــا، كآثــار الصحابــة املذكــورة يف 

هــذا البحــث، وإحاطــة آحــاد النــاس باألدلــة جميعهــا محــال.
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إثبات اإلجماع  الطرق يف  أقــرب  النبوية هي  السنة  كانت  وملا 
بآثار  شفعها  كــان  املقصود؛  على  وأدل  أصــرح  لكونها  وحجيته)	( 

الصحابة الواردة يف اإلجماع مما يزيدها وضوًحا وقوة. 
التأكيد  اإلجــمــاع  الصحابة يف  بآثار  االســتــدالل  فوائد  فــأول 
والتقوية؛ فإن املدلول يتقوى بكثرة األدلة عليه واختالف أنواعها، 
 ،H بعد أحاديث النبي M فإذا سيقت آثار الصحابة
وضمت املوقوفات إلى املرفوعات؛ اعتضدت بها، وشّد بعضها بعًضا، 
وال سيما أن بعض األحاديث املرفوعة التي احتج بها األصوليون يف 

إثبات اإلجماع ضعيفة اإلسناد.
 M ومن فوائد االستدالل بها أيًضا: التنبيه على أن الصحابة
كانوا أعلم الناس مبقتضى اإلجماع وحجيته،"إذ هم أهل  اإلجماع؛ فال 
إجماع قبلهم«)	(، ولم يكونوا يعتقدون صحة اإلجماع وقوة داللته فحسب؛ 
بل كانوا يوّرثون هذا املعنى ملن بعدهم قواًل وعماًل، وهذا ظاهر جلي ملن 

تأمل اآلثار التي جاءت عنهم يف هذا الباب. 
اإلجماع،  منكري  رده على  قــال اجلويني رحمه اهلل يف سياق 
ومناقشته لتأويالتهم لألحاديث:"قد أوضحنا مِبَا قدمنَا، أَن الَّذين 
سبقوا َكانُوا يحرصون على ااِلتِّبَاع، ويزجرون َعن االبتداع، ويأمرون 
ْجَماع، ويوبخون مخالفيهم باألخبار املنطوية على  مبوافقة أهل اإْلِ

اْقِتَضاء ااِلتِّبَاع«)	(.

)	( قــال اآلمــدي يف اإلحــكام )	/	8	(:»الســنة هــي أقــرب الطــرق يف إثبــات كــون اإلجمــاع 
حجــة قاطعــة«.

)	( مجموع الفتاوى )00/9	(.
)	( التلخيص يف أصول الفقه )	/		(.
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ومن فوائد االستدالل بها أيًضا: تثبيت املسلم املتردد يف حجية 
املسائل  يف  إجماعات  من  النقل  أئمة  يحكيه  مبا  وثقته  اإلجماع، 
الشرعية، فإن بعض الناس ملا كثرت الشبهات حول دليل اإلجماع 
تسلل إلــى قلوبهم الشك يف حجيته، وأخــذهــم االرتــيــاب يف كونه 
مستنًدا يعتمد عليه يف األحكام الشرعية، فإذا ما علم هؤالء أن 
أصحاب رسول اهلل H وهم خيرة األمة  عملوا به، واستدلوا، 
وحثوا على التمسك به؛ اطمأنت نفوسهم، وزالت الريبة عن قلوبهم. 

هذه أهم الفوائد التي ميكن ذكرها يف هذا املقام.
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المبحث الثاني

آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: ما جاء عن الصحابة M من حث على األخذ 
باإلجماع.

املــطــلــب الـــثـــانـــي: مــا جــاء عــن الصحابة M مــن العمل 
باإلجماع يف الفتيا والقضاء.

املــطــلــب الـــثـــالـــث: مــا جــاء عــن الصحابة M مــن حكاية 
لإلجماع.

املطلب الرابع: ما جاء عن الصحابة M من حث على لزوم 
اجلماعة وفضل االجتماع.

املطلب األول: اآلثار الواردة عن الصحابة يف احلث على األخذ 
باإلجماع

من آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع: ما روي عن غير 
النظر  واحــد منهم من احلــث على األخــذ باإلجماع، واعتباره يف 
واالستدالل، واتخاذه أصاًل يعتمد عليه يف الفتيا والقضاء، وفيما 

يلي جملة من هذه اآلثار:
األثر األول:

ما رواه عامر الشعبي)	( رحمه اهلل قال: كتب عمر I إلى 

ــويف، التابعــي،  ــْعبي، الُك ــي، الشَّ ــرو الهمدان ــو َعْم ــد، أب ــن عب ــن َشــراحيل ب )	( هــو عامــر ب
الفقيــه، اإلمــام، ُوِلــَد لســت ســنني خلــت مــن خالفــة عمــر بــن اخلطــاب، وروى عــن جمــع مــن 

الصحابــة، تــويف ســنة 	0	هـــ وقيــل 	0	هـــ.
انظر: الكمال يف أسماء الرجال )	/8	(، وسير أعالم النبالء )	/	9	(.
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شريح)	(: )أَن اْقِض مِبَا يِف ِكتَاِب اهلِل، َفِإْن أَتَاَك أَمٌر لَيَس يِف ِكتَاِب 
اهلِل، َفاْقِض مِبَا َسنَّ َرُسوُل اهلِل H َفِإْن أَتَاَك أَمٌر لَيَس يِف 
ِكتَاِب اهلِل َولَْم يَُسنَُّه َرُسوُل اهلِل H، َفانُظر َما الِذي اْجتََمَع 
َعِليِه النَّاِس، َفِإْن َجاَءَك أَْمٌر لَْم يَتََكلَّم ِفيِه أََحٌد، َفَأيَّ األَمَريِن ِشئَت 
ْر، َواَل أََرى التَّْأِخيَر إال َخيًرا  ْم، َوِإْن ِشئَت َفتََأخَّ َفُخْذ ِبِه، ِإْن ِشئَت َفتََقدَّ

لََك()	(.
يِف  يَُكْن  لَم  ْن  َفــإِ وَن،  احِلُ مِبَا َقَضى ِبِه الصَّ )َفاْقِض  ويف روايــة: 

وَن...()	(. احِلُ ِكتَاِب اهلِل َواَل يِف ُسنَِّة َرُسوِل اهلِل َولَْم يَْقِض ِبِه الصَّ
ُة الَعْدِل()	(. وَن َوأَِئمَّ احِلُ ويف رواية: )َفِبَما َقَضى ِبِه الصَّ

)	( هــو   شــريح بْــن احلــارث الكنــدي، أبــو أميــة، القاضــي، أدرك النبــي H ولــم 
يــره، ويعــد يف كبــار التابعــني، وكان قاضًيــا لعمــر علــى الكوفــة، ثــم لعثمــان، ثــم لعلــي رضــي 
اهلل عنهــم، فلــم يــزل قاضيــا بهــا إلــى زمــن احلجــاج، وكان أعلــم النــاس بالقضــاء، وكان ذا 

فطنــة وذكاء، ومعرفــة وعقــل ورصانــة، تــويف ســنة 	8هـــ، وهــو ابــن مائــة ســنة.
انظــر: أخبــار القضــاة لوكيــع )	/89	(، واالســتيعاب البــن عبدالبــر )	/	0	(، والكمــال يف 

أســماء الرجــال )	/89	(.
ِة، )	/			( برقــم )9		(،  ــدَّ )	( أخرجــه الدارمــي يف مســنده، بـَـاُب الُْفتْيَــا َوَمــا ِفيــِه ِمــَن الشِّ
وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء )	/			(، والبيهقــي يف الســن الصغيــر، كتــاب آداب القاضــي، 
بــاب مــا يحكــم بــه احلاكــم )	/0		( برقــم )				(، ويف الســن الكبــرى، كتــاب آداب 
القاضــي، بــاب مــا يقضــي بــه القاضــي ويفتــي بــه املفتــي )0	/	9	( برقــم )			0	(، وابــن 
ــه )	/		8( برقــم )	9		(، واخلطيــب البغــدادي يف  ــم وفضل عبدالبــر يف جامــع بيــان العل

الفقيــه واملتفقــه )	/			(. 
)	( أخرجــه النســائي يف الســن الكبــرى، كتــاب القضــاء، بــاب احلكــم باتفــاق أهــل العلــم، 
)	/	0	( برقــم )		9	(، ويف املجتبــى، كتــاب آداب القضــاة، بــاب احلكــم باتفــاق أهــل العلــم 
)8/			( برقــم )99		(، وأخرجــه اخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه )	/	9	(، وابــن 
حــزم يف اإلحــكام )	/8	(، والضيــاء املقدســي يف املختــارة )	/8		( برقــم )			(، قــال 
شــيخ اإلســالم بــن تيميــة )9	/	0	(: »وهــذه اآلثــار ثابتــة عــن عمــر وابــن مســعود«، وصحــح 

إســناده األلبانــي يف صحيــح وضعيــف النســائي )		/99	(.
)	( هــذه الروايــة بزيــادة )وأئمــة العــدل( أخرجهــا اخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه 

.)	9	/	(
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األثر الثاني: 
ما روى عبد الرحمن بن يــزيــد)	(، قــال: أكثروا على عبد اهلل 
ــهُ َقْد أَتَــى  َعلَيْنَا  -يعني ابن مسعود- ذات يوم فقال عبد اهلل: )ِإنَّ
َر َعلَيْنَا  َ َعزَّ َوَجلَّ َقدَّ  َزَماٌن َولَْسنَا نَْقِضي، َولَْسنَا ُهنَاِلَك، ثُمَّ ِإنَّ اهللَّ

أَْن بَلَْغنَا َما تََرْوَن، َفَمْن َعَرَض لَُه ِمنُْكْم َقَضاءٌ بَْعَد الْيَْوِم، َفلْيَْقِض مِبَا 
، َفلْيَْقِض مِبَا َقَضى ِبِه  ِ ، َفِإْن َجاَء أَْمٌر لَيَْس يِف ِكتَاِب اهللَّ ِ يِف ِكتَاِب اهللَّ
، َواَل َقَضى ِبِه نَِبيُُّه  ِ نَِبيُُّه H، َفِإْن َجاَء أَْمٌر لَيَْس يِف ِكتَاِب اهللَّ
وَن، َفِإْن َجاَء أَْمٌر لَيَْس يِف  احِلُ H، َفلْيَْقِض مِبَا َقَضى ِبِه الصَّ
وَن،  احِلُ ، َواَل َقَضى ِبِه نَِبيُُّه H، َواَل َقَضى ِبِه الصَّ ِ ِكتَاِب اهللَّ
 ،ٌ اَلَل بنَيِّ َفلْيَْجتَِهْد َرأْيَُه، َواَل يَُقوُل: ِإنِّي أََخاُف، َوِإنِّي أََخاُف، َفِإنَّ احْلَ
ٌ، َوبنَْيَ َذِلَك أُُموٌر ُمْشتَِبَهاٌت، َفَدْع َما يَِريبَُك ِإلَى َما اَل  ــَراَم بنَيِّ َواحْلَ

يَِريبَُك)2(.

)	( هــو عبدالرحمــن بــن يزيــد بــن قيــس النََّخِعــي، أبــو بكــر الُكــويّف، أخــو األســود بــن يزيــد، 
ــث  ــه أئمــة احلدي ــة، وروى عن ــه التابعــي الثقــة، ســمع عــن عــدد مــن الصحاب اإلمــام الفقي

وأخرجــوا حديثــه الكتــب الســتة، مــات ســنة 		هـــ، وقيــل 	8هـــ.
انظر: تهذيب الكمال )8	/		(، وسير أعالم النبالء )	/8	(.

)	( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصنفــه، كتــاب البيــوع واألقضيــة، يف القاضــي مــا ينبغــي أن 
يبــدأ بــه يف قضائــه )	/			( برقــم )	99		(، والدارمــي يف مســنده )	/			( برقم )			(، 
والنســائي يف املجتبــى، كتــاب آداب القضــاة، بــاب احلكــم باتفــاق أهــل العلــم )0/8		( برقــم 

)	9		( قــال النســائي: "إســناده جّيــٌد جّيــٌد" مرتــني.
الســن  الكبيــر )9/	8	( برقــم )0	89(، والبيهقــي يف  املعجــم  الطبرانــي يف  وأخرجــه 
الكبــرى، كتــاب آداب القاضــي، بــاب مــا يقضــي بــه القاضــي ويفتــي بــه املفتــي )0	/	9	( 
برقــم )			0	(، واخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه )	/	9	(، واحلاكــم يف املســتدرك 
)	/	0	( برقــم )0	0	( وقــال: »هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ولــم يخرجــاه« ووافقــه 
ــه، بــاب اجتهــاد الــرأي علــى  الذهبــي، وأخرجــه ابــن عبدالبــر يف جامــع بيــان العلــم وفضل
ــة، )	/		8( برقــم )	9		(، وصحــح  ــزول النازل ــد عــدم النصــوص يف حــني ن األصــول عن

ــاري )		/88	(. ــح الب ــن حجــر يف فت إســناده اب
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ويف رواية: )َفَما  أَْجَمَع  َعلَيِْه امْلُْسِلُموَن، َفِإْن لَْم يَُكْن ِفيَما  أَْجَمَع 
 َعلَيِْه امْلُْسِلُموَن، َفاْجتَِهْد َرأْيََك...()1(.

دراسة اآلثار:
ــر عــمــر  I فقد اســتــدل بــه على حجية اإلجــمــاع  أمــا أث
اخلطيب البغدادي رحمه اهلل)	(، وأشار إلى داللته على اإلجماع ابن 

حزم رحمه اهلل)	(.
وملا عقد العالمة ابن قيم اجلوزية رحمه اهلل يف كتابه إعالم 
املوقعني فصاًل للرأي احملمود وأنواعه قال:"النوع الثالث من الرأي 
اه خلفهم عن سلفهم؛  احملمود: الرأي الذي تواطأت عليه األمة، وتلقَّ
فإنَّ ما تواطؤوا عليه من الرأي ال يكون إال صواًبا..."ثم ساق كتاب 

عمر I إلى شريح يف ضمن أدلته.)	(
وأما أثر ابن مسعود I: فقد عقد له النسائي يف سننه باًبا 

فقال:"باب احلكم باتفاق أهل العلم"ثم ذكره)	(. 
واستدل باألثرين جميًعا على حجية اإلجماع: شيخ اإلسالم ابن 

تيمية)	( وابن مفلح)	( رحمهما اهلل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل:"وقد جاء االعتماد على 
الكتاب والسنة واإلجماع يف كالم عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن 

)	( أخرجه الدارمي يف مسنده، باب الفتيا وما فيها من الشدة )	/9		( برقم )			(.
)	( الفقيه واملتفقه )	/			(. 

)	( اإلحكام يف أصول األحكام )	/8	(.
)	( انظر: إعالم املوقعني )	/	8	(.

)	( سن النسائي )0/8		( عند احلديث رقم )	9		(.
)	( املسودة يف أصول الفقه )	/8		(.

)	( انظر: أصول ابن مفلح )	/ 				(.
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مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما: اقض مبا يف كتاب اهلل، فإن 
لم يكن فبما يف سنة رسول اهلل H، فإن لم يكن فبما أجمع 
عليه الصاحلون، ويف لفظ: مبا قضى به الصاحلون، ويف لفظ: مبا 

أجمع عليه الناس...")	(.
وقد استدل بهما الشاه الدهلوي رحمه اهلل على حجية اتفاق 
أهل العلم يف سياق بيانه لطريقة السلف يف االستدالل على الفقه)	(.

وجه الداللة: 

هذان األثران من أقوى ما يحتج به إلثبات اإلجماع، وذلك من 
عدة أوجه:

الوجه األول: صراحة األمر يف هذه اآلثار باألخذ باإلجماع   •

االجتهاد، كما يف  وتقدميه على  والقضاء،  الفتيا  به يف  والتمسك 
قول عمر: )فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس(، وقوله I وقول 
ابن  وقول  )فاقِض مبا قضى به الصاحلون(،   :I مسعود  ابن 

مسعود يف الرواية األخرى: )فما أجمع عليه املسلمون(.
باألخذ  اآلمــريــن  الصحابة  هــؤالء  الــثــانــي: مكانة  الـــوجـــه   •

ثاني اخللفاء   I الدالة على منزلة أقوالهم؛ فعمر  باإلجماع، 
إلى   H النبي  أرشــد  قد  الــراشــدون  واخللفاء  الراشدين، 
اتباع سنتهم مع سنته، كما يف قوله: )َعلَيُكم ِبُسنَِّتي وُسنَِّة اخُللََفاِء 

)	( املسودة يف أصول الفقه )	/8		(.
)	( انظر: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف )		(
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 :H (، وحث على االقتداء به كما يف قوله	اِشِديَن املَهِديِّنَي) الرَّ
ُكوا  )اْقتَُدوا ِباللََّذيْن  ِمْن  بَْعدي  أَبي  بَْكٍر  َوُعمَر()	(، ويف رواية: )َومَتَسَّ

ِبَعْهِد ابِْن أُمِّ َعبٍْد()	(.
وال شك أن هذه الزيادة يف هذا احلديث تعد منقبة لعبداهلل ابن 
مسعود I، مع كونه من كبار فقهاء الصحابة، ومن أهل الفتيا 

الذين اجتمع عليهم الناس، ونقلوا عنهم، ومتذهبوا مبذاهبهم)	(. 
يأمران   H النبي  أصحاب  جلة  من  صحابيان  فهذان 
باألخذ باإلجماع، ويحثان على اتباعه، فأقوالهم من أقوى ما يستند 

إليه يف حجية اإلجماع. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل:"وهذه اآلثار ثابتة عن 

)	( أخرجه اإلمام أحمد يف املســند، حديث العرباض بن ســارية رضي اهلل عنه )8	/			( 
برقــم )					(، والدارمــي يف مســنده، بــاب اتبــاع الســنة )	/88	( برقــم )	9(، وابــن ماجــه 
يف الســن، أبــواب الســن، بــاب اتبــاع ســنة اخللفــاء الراشــدين )	/8	( برقــم )		(، وأبــو 
ــزوم الســنة )	/		( برقــم )	0		(، والترمــذي يف  ــاب يف ل ــاب الســنة، ب داود يف ســننه، كت
جامعــه، وقال:»َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح«، أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء يف األخــذ بالســنة 
واجتنــاب البــدع، )	/		( برقــم )				(، وصححــه ابــن حبــان يف صحيحــه، بــاب االعتصــام 

بالســنة ومــا يتعلــق بهــا نقــال وأمــرا وزجــرا، )	/9		(.
 ،I أخرجــه اإلمــام أحمــد يف فضائــل الصحابــة، فضائــل أبــي بكــر الصديــق )	(
)	/8		( برقــم )	9	(، والترمــذي يف جامعــه، وقــال: »هــذا حديــث حســن«، كمــا يف أبــواب 
املناقــب، مناقــب أبــي بكــر الصديــق I )	/09	( برقــم )				(، والبــزار يف البحــر 
الزخــار، مســند حذيفــة بــن اليمــان رضــي اهلل عنهمــا )	/ 8		( برقــم )		8	(، والطبرانــي 
 )				( برقــم   )	9/	( املســتدرك  واحلاكــم يف   ،)	8		( برقــم   )		0/	( األوســط  يف 

وصححــه ووافقــه الذهبــي.
)	( هــذه الزيــادة أخرجهــا ابــن أبــي شــيبة يف املصنــف، كتــاب املغــازي )	/			( برقــم 
 ،)			( برقــم   )			/	(  I أحاديــث حذيفــة  مســنده،  واحلميــدي يف   ،)		0	0(
والطبرانــي يف الكبيــر )9/		( برقــم )			8(، والبيهقــي يف الســن الكبــرى، جمــاع أبــواب 
الرعــاة،   بــاب مــا جــاء يف تنبيــه اإلمــام علــى مــن يــراه أهــال للخالفــة بعــده )		/			( برقــم 

)8				(، واحلاكــم يف املســتدرك )	/9	( برقــم )				( وصححــه ووافقــه الذهبــي.  
)	( انظر: العلل البن املديني )		-		(.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

االستدالل برعار ال حابة على حجية اإلجماع دراسة استقرائية ادصيلية

289

عمر وابن مسعود..وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء«)	(.
املطلب الثاني: اآلثار الواردة عن الصحابة يف العمل باإلجماع يف 

الفتيا والقضاء
من آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع: ما روي عن بعض 
أكابر الصحابة من قضائهم مبقتضى اإلجماع، واالستناد إليه يف 

الفتيا، ومن اآلثار الواردة يف ذلك ما يلي: 
األثر األول: 

  I ( رحمه اهلل قال:  )كان أبو بكر	ما رواه ميمون بن مهران)
إذا ورد عليه خصم نظر يف كتاب اهلل، فإن وجد فيه ما يقضي به 
قضى به بينهم، فإن لم يجد يف الكتاب، نََظر: هل كانت من النبي 
H  فيه سنة؟ فإن علمها قضى بها،...وإن أعياه ذلك دعا 

على  فــإذا  اجتمع  رأيهم  فاستشارهم،  وعلماءهم  املسلمني  رؤوس 
األمر قضى به، وأن عمر بن اخلطاب I  كان يفعل ذلك، فإن 
أعيا أن يجد يف القرآن والسنة، نظر: هل كان ألبي بكر I  فيه 
قضاء؟ فإن وجد أبا بكر I  قد قضى فيه بقضاء قضى به، 
وإال دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم،  فاستشارهم، فإذا اجتمعوا 

على األمر قضى بينهم()	(.
)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.

)	( ميمــون بــن مهــران اجلــزري، الرّقــي، أبــو أيــوب، اإلمــام، الفقيــه، أعتــق بالكوفــة فنشــأ 
بهــا، ثــم ســكن الرقــة، روى عــن جماعــة مــن الصحابــة، وقــد وثقــه األئمــة الكبــار، ولــي خــراج 

اجلزيــرة، وقضاءهــا، وكان مــن العّبــاد، ولــد ســنة 0	هـــ وتــويف ســنة 			هـــ.
انظر: الكمال )99/9(، وطبقات علماء احلديث )	/			(، وسير أعالم النبالء )	/		(

)	( أخرجــه الدارمــي يف مســنده دون ذكــر عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، بــاب الفتيــا 
ومــا فيــه مــن الشــدة )	/			( برقــم )			(، وبتمامــه أخرجــه البيهقــي يف الســن الكبــرى 

ــم )			0	(. )0	/			( برق
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دراسة األثر:
استدل بهذا األثر على حجية اإلجماع الشاه الدهلوي رحمه اهلل 
حني ذكر طريقة السلف يف االستدالل على مسائل الفقه)	(، ومن 
املعاصرين الشيخ يعقوب الباحسني رحمه اهلل حيث قال:"ثم نهج 
اخللفاء فيما بعد على اتخاذ اتفاق املسلمني من أهل احلل والعقد 

حجة ودلياًل«)	( ثم ذكر األثر.
وجه الداللة:

هذا األثر يدل داللة ظاهرة على حتري الصحابة رضوان اهلل 
عليهم وفاق األمر واجتماع الرأي، وأن إجماع أهل النظر واالجتهاد 
معتبر عندهم؛ إذ كان منهجهم تقدمي الشورى والرأي املجتمع عليه 

على االجتهاد الفردي يف املسائل.
وإذا كان هذا عمل الشيخني أبي بكر وعمر L، وهما إماما 
الهدى، اللذين أرشد النبي H إلى االقتداء بهما، واتباع 

سنتهما)	(، فمن بعدهما أولى مبراعاة الوفاق واتباع اإلجماع.
األثر الثاني: 

ما جاء عن ابن عباس L أنه دخل على عثمان بن عفان 
 ُ ــاَل اهللَّ َق الثُّلُِث،  َعــِن  اأْلُمَّ  يَــردان  اَل  ــِن  يْ ــوَ اأْلََخ فقال: )ِإنَّ   I

 ! ِإْخــَوةٌ  َقْوِمَك  ِبِلَساِن  لَيَْسا  َفاأْلََخَواِن  ۥٓ إِۡخَوةٞ﴾)	(  لَُه ٞفَإِن َكاَن  ۥٓ إِۡخَوة لَُه تََعالَى﴿فَإِن َكاَن 

)	( انظر: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف )		(
)	( اإلجماع حقيقته وأركانه وشروطه  للباحسني )		(.

ــنَي(،  اِشــِديَن املَهِديِّ ــاِء الرَّ )	( إشــارة إلــى قولــه H )َعلَيُكــم ِبُســنَِّتي وُســنَِّة اخُللََف
وقولــه H: )اْقتـَـُدوا ِباللََّذيـْـن  ِمــْن  بَْعــدي  أَبــي  بَْكــٍر  َوُعمــَر( وقــد ســبق تخريجهمــا.

)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.
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َكــاَن َقبِلي، َوَمَضى يِف  فقال عثمان I: اَل أَْستَِطيُع أَْن أَُردَّ َما 
األَْمَصاِر َوتََواَرَث ِبِه النَّاُس()	(.

دراسة األثر: 
هذا األثر يف مسألة حجب األم من الثلث إلى السدس حجب 

نقصان باألخوين.)	(
ولم أقف على من استدل به يف ضمن أدلة حجية اإلجماع يف كتب 
األصول، لكن األصوليني يذكرونه يف مسألة أقل اجلمع، ويحكونه 
ــة)	(، كما قال الزركشي  إجماًعا صارًفا عن مقتضى اللغة يف اآلي
رحمه اهلل:"وهــذا من عثمان I يدل على أن الــذي منعه من 

إعمال ظاهر اآلية اإلجماع السابق«)	(. 
بــاب فــرض األم )	/			( برقــم  الفرائــض،  كتــاب  الكبــرى،  البيهقــي يف  )	( أخرجــه 
)	9			(، واحلاكــم يف املســتدرك كتــاب الفرائــض )	/			( برقــم )0	9	( قــال احلاكــم: 

ــي. ــه الذهب ــم يخرجــاه« ووافق ــح اإلســناد ول ــث صحي »هــذا حدي

لكــن قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل يف تفســيره )	/8		(: »ويف صحــة هــذا األثــر نظــر، فــإن 
شــعبة هــذا تكلــم فيــه مالــك بــن أنــس، ولــو كان هــذا صحيحــا عــن ابــن عبــاس لذهــب إليــه 

أصحابــه األخصــاء بــه، واملنقــول عنهــم خالفــه«. 
ــا احلاكــم: »وفيــه نظــر، فــإن فيــه  وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبيــر )	/	8	( متعقًب
شــعبة مولــى ابــن عبــاس وقــد ضعفــه النســائي«، لكنــه حســنه يف موافقة اخلبــر اخلبر فقال: 
»هــذا موقــوف حســن، رجالــه رجــال الصحيــح إال شــعبة بــن دينــار مولــى ابــن عبــاس، فإنهمــا 

لــم يخرجــا لــه، وهــو مختلــف يف توثيقــه« ونحــوه يف البــدر املنيــر البــن امللقــن )	/9		(.
)	( ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الصحابــة وغيرهــم إلــى أن امليــت إذا كان لــه اثناِن مــن اإِلخوِة 
ــاٍس إلــى أنــه ال يَْحُجــُب األُمَّ عــن الثُّلــِث إلــى  واألَخــواِت فــإن لــألم الســدس. وذهــب ابــُن َعبَّ

ــدِس ِمــن اإِلخــوِة واألََخــواِت إالَّ ثاََلثـَـٌة، وبقولــه أخــذ داود الظاهــري. السُّ
انظــر للمســألة واخلــالف فيهــا: اإلشــراف البــن املنــذر )9/			(، واحمللــى )8/			(، 
احلــاوي الكبيــر )99/8(، والبيــان والتحصيــل البــن رشــد )8	/			(، واملغنــي البــن قدامــة 

)8/9	-9	(، والبحــر الرائــق )0/8		(.
ــي اخلطــاب )	/9	(،  ــد ألب ــع للشــيرازي )		(، والتمهي ــدة )	/			(، واللم )	( انظــر: الع
وروضــة الناظــر )	/		(، وشــرح مختصــر الروضــة )	/98	(، وفــواحت الرحمــوت )	/	8	(، 

وإرشــاد الفحــول )	/			(. 
)	( شرح الزركشي على مختصر اخلرقي )	/0		(.
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وكذلك الفقهاء يحتجون به ويحكونه إجماًعا يف مسألة حجب 
األم من الثلث إلى السدس.

قال ابن قدامة رحمه اهلل بعدما ساق األثر:"ولنا، قول عثمان 
هذا، فإنه يدل على أنه إجماٌع متَّ قبل مخالفة ابن عباس")	(.

وقال الرافعي رحمه اهلل:"...فأشار إلى إجماعهم عليه قبل أن 
أظهر ابن عباس اخلالف«)	(.

ووجه داللة األثر: 
أن عثمان I لم يرّد على ابن عباس L اعتراَضه بأن 
األخوين ليسوا بجمع يف لسان قومه، وإنا متسك يف حجب األم 
واإلجماع  قبله،  املاضي  العملي  باإلجماع  السدس  إلى  الثلث  عن 
هو الصارف له عن األخذ بظاهر اآلية، قال الشافعي رحمه اهلل: 
»والُقَرآن على ظاهره، حتى تأتي داللة منه أو سنة أو إجماع بأنه 

على باطن دون ظاهر«)	(.
- وهو أمير املؤمنني، وأحــد اخللفاء   I وإذا كان عثمان 
الراشدين الذين أرشد النبي H إلى التمسك بسنتهم مع 
سنته- يعمل باإلجماع ويحكم به، ويفتي مبقتضاه، حتى إنه ليمنعه 
ــات فغيره ممن دونــه من الصحابة  عن األخــذ بظواهر بعض اآلي
والتابعني ومن بعدهم من باب أولى، وهذا من أوضح الدالئل على أن 

اإلجماع حجة.

)	( املغني )9/9	(.
)	( العزيز شرح الوجيز )	/			(.

)	( الرسالة )80	(.
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وقد اعترض ابن حزم على ذلك، ونازع يف عده إجماًعا فقال: 
»أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن واللغة، فلم ينكر 
عثمان ذلك أصال، وال شك يف أنه لو كان عند عثمان يف ذلك سنة 
بها  ابــن عباس  لعارض  اللغة  أو حجة من   H النبي  عن 
ما فعل، بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس ومضى يف األمصار، 
فعثمان رأى هذا حجة، وابن عباس لم يره حجة، واملرجوع إليه عند 
التنازع هو القرآن، والسنة، ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس...
ومن ادعى مثل هذا إجماعا ومخالف اإلجماع عندهم كافر: فابن 
عباس على قولهم كافر، إذ خالف اإلجماع ومعاذ اهلل من هذا، بل 

مكفره أحق بالكفر وأولى")	(.
والسنة،  الكتاب  لنص  مخالف   L عثمان  أن  وحاصله: 

واحلجة فيهما ال يف غيرهما.
واجلواب عن كالم ابن حزم رحمه اهلل فيما يلي:

أما اجلواب عن قوله:"فعثمان رأى هذا حجة، وابن عباس لم يره 
حجة، واملرجوع إليه عند التنازع هو القرآن، والسنة، ونصهما يشهد 

بصحة قول ابن عباس"فمن ثالثة أوجه:
 L أحدها: أنه لم يذكر الدليل من السنة لقول ابن عباس

حتى يؤيد به قوله، فلم يبَق له إال ظاهر الكتاب.
الثاني: أن ظــواهــر األحــاديــث الــدالــة على عصمة األمــة من 
ابن  قــول  لو صح  إذ  I؛  اخلطأ تشهد لصحة قضاء عثمان 
عباس L للزم كون الصدر األول من اإلسالم على باطل حني 

)	( احمللى )8/			-			(.
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قضوا بحجب األم إلى السدس باألخوين، فعصمة األمة عن اخلطأ 
قطعي، وداللة ظاهر الكتاب على أن االثنني ال يحجبان األم ظني، 

والقطعي مقدم على الظني. 
حكم  ذكر  إنا  إِۡخَوةٞ﴾)	(  ۥٓ  لَُه َكاَن  ٞفَإِن  إِۡخَوة ۥٓ  لَُه َكاَن  تعالى﴿فَإِن  قوله  أن  الثالث: 
اإلخــوة، ولم يذكر حكم األخوين، قال األنصاري رحمه اهلل:"وفيه 
أنه ال يلزم من حمل اإلخوة على معناه املخالفة فإنه ساكت عن حال 

األخوين«)	(.
واعتراض ابن عباس I ال يستقيم حجة إال ملن يرى حجية 
للمفاهيم)	(،  نكيًرا  الناس  أشــد  من  حــزم  وابــن  املخالفة،  مفهوم 

فناقض مذهبُه هنا مذهبه يف األصول.
قال أمير بادشاه رحمه اهلل: »وفيه أنه إنا يتم إذا كان عثمان 

I قائاًل مبفهوم العدد. َفتَأمل«)	(.

وأما قوله رحمه اهلل: »ومن ادعى مثل هذا إجماعا ومخالف 
خالف  إذ  كافر،  قولهم  على  عباس  فابن  كافر:  عندهم  اإلجماع 

اإلجماع ومعاذ اهلل من هذا، بل مكفره أحق بالكفر وأولى«.
فاجلواب عنه: أنا ال نسلم إطالق القول بكفر مخالف اإلجماع 
عند  تفصيل  احلكم  يف  بــل  الفقهاء،  بعض  لسان  على  ظهر  وإن 
اجلمهور، وخالصته: أن مخالف اإلجماع إنا يكفر إذا عرف صدق 

)	( من اآلية 		 سورة النساء.
)	( فواحت الرحموت )	/	8	(.

)	( انظــر مثــاًل قولــه يف اإلحــكام )	/	(: »كل خطــاب وكل قضيــة فإنــا تعطيــك مــا فيهــا 
وال تعطيــك حكمــا يف غيرهــا ال أن مــا عداهــا موافــق لهــا وال أنــه مخالــف لهــا لكــن كل مــا 

عداهــا موقــوف علــى دليلــه«.
)	( تيسير التحرير )	/	0	(



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

االستدالل برعار ال حابة على حجية اإلجماع دراسة استقرائية ادصيلية

295

القطعي،  أو تعمد مخالفة اإلجماع  املجمعني ثم تعمد مخالفتهم، 
وهو اإلجماع على الشيء الذي يشترك اخلاصة والعامة يف معرفته، 
وزمانهما،  والصيام  وركعاتها، وفرض احلج  الصلوات  أعــداد  مثل 
ومثل حترمي الزنا وشرب اخلمر والسرقة والربا؛ ألنه صار بخالفه 
كاجلاحد   H الرسول  دين  به من  ملا قطع  كافرا  جاحًدا 

لصدق الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه.
أما إذا خالف متأواًل، أو خالف إجماع اخلاصة، وهو ما ينفرد 
املــرأة على عمتها وخالتها،  العامة؛ كتحرمي  العلماء دون  مبعرفته 
وإفساد احلج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوريث اجلدة السدس، 

ونحوها فهذا ال يكفر مخالفه.)	( 
عباس  فابن  الثاني،  النوع  من  النزاع  محل  التي هي  واملسألة 
L أظهر املخالفة بعد استقرار اإلجماع العملي قبله زمن أكابر 
من  املسألة  كون  مع  متأواًل،  املخالفة  أظهر  وكــان حني  الصحابة، 
املسائل التي يختص بعلمها الفقهاء، فانتفى عنه سبب التكفير من 

جهتني، فمعاذ اهلل أن يقال بتضليله فضاًل عن تكفيره.
 I قال ذلك لعثمان L على أنه ال يبعد أن ابن عباس
على سبيل املباحثة والتفقه، ال على سبيل الفتيا، ويقوي ذلك أن 
قوله هذا لم يعرف عن خاصة أصحابه كعطاء ومجاهد وجابر بن 

زيد وسعيد بن جبير وغيرهم.)	(  

)	( انظــر: البرهــان للجوينــي )	/80	(، وقواطــع األدلــة )	/9		(، واحملصــول للــرازي 
)	/0	(، وشــرح تنقيــح الفصــول )			(، وشــرح مختصــر الروضــة )	/			(.

)	( انظر: تفسير ابن كثير )	/8		(.
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الفقهاء حكاية  ابــن حــزم رحمه اهلل على  يُعلم أن تشنيع  وبــه 
 L اإلجماع يف هذه املسألة، وإلزامهم القول بتكفير ابن عباس
من تهويالت ابن حزم رحمه اهلل على مخالفيه، وإلزام لهم مبا ليس 

بالزم عليهم.
املطلب الثالث: اآلثار الواردة عن الصحابة يف حكاية اإلجماع

من آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع: ما روي عنهم من 
حكاية اإلجماع يف بعض املسائل. 

ومن ذلك ما جاء َعــْن َعبِْد اهلل بْــِن َمْسُعوٍد I قــال: )إنَّ 
ٍد H، َفَوَجَد ُقلُوَب  اهلَل نََظَر يِف ُقلُوِب الِْعبَاِد بَْعَد َقلِْب ُمَحمَّ
أَْصَحاِبِه َخيَْر ُقلُوِب الِْعبَاِد، َفَجَعلَُهْم ُوَزَراَء نَِبيِِّه، يَُقاِتلُوَن َعلَى ِديِنِه، 
َفَما َرآهُ امْلُْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعنَْد اهلِل َحَسٌن، َوَما َرأَْوهُ َسيِّئاً َفُهَو ِعنَْد 

اهلِل سيء()	( 

)	( أخرجــه الطيالســي يف مســنده، مســند عبــداهلل بــن مســعود I )	/99	( برقــم 
ــم  ــن مســعود I، )	/	8( برق ــداهلل ب ــام أحمــد يف مســنده، مســند عب )			(، واإلم
)00		(، واآلجــري يف الشــريعة )	/				( برقــم )				(، والطبرانــي يف الكبيــر )9/			( 
برقــم )	8	8(، وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء )	/			(، والبيهقــي يف االعتقــاد )			(، 
واملدخــل إلــى الســن الكبــرى )			( برقــم )9	(، وابــن حــزم يف اإلحــكام )	/8	(، واخلطيب 
البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه )	/			(، والبغــوي يف شــرح الســنة، بــاب رد البــدع واألهــواء 
)	/			( برقــم )	0	( وجــود إســناده ابــن كثيــر يف حتفــة الطالــب )	9	(، وحســنه ابــن 
امللقــن يف الدرايــة )	/	8	( برقــم )		8(، وابــن حجــر يف موافقــة اخُلبــر اخلبَــر )	/			(، 

هــذا املوقــوف .
وأمــا روايتــه مرفوًعــا إلــى النبــي H فــال يثبــت؛ قــال ابــن كثيــر يف حتفــة الطالــب 
)	9	(: »رواه ســيف بــن عمــر يف كتــاب وفــاة النبــي H عنــه مرفوًعــا، ولكــن 
بإســناد غريــب جــدا فقــال: عــن املســتنير بــن يزيــد النخعــي عــن أرطــاة بــن أرطــاة النخعــي 

عــن احلــارث بــن مــرة اجلهنــي عنــه«.
وأخرجــه اخلطيــب البغــدادي يف تاريــخ بغــداد )	/0		( عــن أنــس I، وابــن اجلــوزي 
يف العلــل املتناهيــة )	/80	( وقــال: »تفــرد بــه النخعــي، قــال أحمــد: بــن حنبــل كان يضــع 

احلديــث. قلــت: وهــذا احلديــث إنــا يعــرف مــن كالم ابــن مســعود«.



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

االستدالل برعار ال حابة على حجية اإلجماع دراسة استقرائية ادصيلية

297

وزاد يف رواية: )َوَقْد َرأَى أَْصَحاُب النَِّبيِّ H َجِميًعا أَْن 
يَْستَْخِلُفوا أَبَا بَْكٍر()	(.

دراسة األثر: 
قول ابن مسعود I: )َما َرآهُ امْلُْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعنَْد اهلِل 
َحَسٌن( من اآلثار املشهورة التي تساق يف أدلة حجية اإلجماع، وهو 
مما توارد األصوليون على االستدالل به، ولكنهم يوردونه مرفوًعا 
)	(، وقّل من يحتج به موقوًفا على ابن مسعود 

 H إلى النبي
I، وممن احتج به موقوًفا: ابن مفلح)	( واملرداوي)	(.

وجه الداللة:
أما الداللة يف قوله: )َما َرآهُ امْلُْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعنَْد اهلل َحَسٌن( 
فقد قال اإلمام الفقيه العز بن عبد السالم رحمه اهلل ملا سئل عن 

املراد به: »إن صح احلديث فاملراد باملسلمني أهل اإلجماع«)	(.
وقال العالمة البرماوي رحمه اهلل:"وعلى تقدير صحته فاملراد 

به إجماع األُمة ورأيهم ُحْسنَه بالدليل الذي قام لهم")	(.
واحلديث وإن لم يصح مرفوًعا لكنه ثبت موقوًفا على ابن مسعود 

I، ومثل هذا ال يقال بالرأي املجرد. 
=وقــال العجلونــي يف كشــف اخلفــاء )	/88	(: »وقــال احلافــظ ابــن عبــد الهــادي: روي 

ــن مســعود«. ــى اب ــه عل ــس بإســناد ســاقط، واألصــح وقف ــا عــن أن مرفوًع
)	( أخرجــه اإلمــام أحمــد يف فضائــل الصحابــة )	/			( برقــم )			(، واحلاكــم يف 
املســتدرك، كتــاب معرفــة الصحابــة )	/	8( برقــم )				( قــال احلاكــم: »هــذا حديــث 
صحيــح اإلســناد، ولــم يخرجــاه، ولــه شــاهد أصــح منــه إال أن فيــه إرســاال« ووافقــه الذهبــي.

)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.
)	( انظر: أصول ابن مفلح )	/	8	(.

)	( انظر: التحبير )	/9			(.
)	( الفتاوى للعز بن عبدالسالم )		(.

)	( الفوائد السنية )	/098	(.
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ويــدل على أن ابن مسعود I أراد اإلجماع أنه قال ذلك 
متهيًدا حلكاية اإلجماع على إمامة أبي بكر I وخالفته، فقال: 

)َوَقْد َرأَى أَْصَحاُب النَِّبيِّ H َجِميًعا أَْن يَْستَْخِلُفوا أَبَا بَْكٍر(.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه اهلل: »فانظر إلى ما صح عن ابن 
مسعود I وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم من 

حكاية اإلجماع من الصحابة جميًعا على خالفة أبي بكر«)	(.
فابن مسعود I يف هذا األثر نبه إلى حجية اإلجماع بقوله: )َما 
َرآهُ املْسِلُموَن َحَسناً َفُهَو ِعنَْد اهلِل َحَسٌن(، ثم هو بنفسه حكى اإلجماع 
وأقامه دلياًل على خالفة أبي بكر I، وهذا غاية يف الداللة على 

ه أصاًل من أصول االستدالل. متسك الصحابة باإلجماع وعدِّ
املطلب الرابع: اآلثــار الــواردة عن الصحابة يف احلث على لزوم 

اجلماعة وفضل االجتماع
ممــا احــتــج بــه األصــولــيــون على حجية اإلجــمــاع: جملة من 
األحاديث املرفوعة التي تضمنت احلث على لزوم اجلماعة، ونبذ 
)ِإنَّ   :H كقوله  الــرأي،  يف  الشذوذ  عن  والنهي  الفرقة، 
َواِد  ِبالسَّ َفَعلَيُْكْم  اْخِتاَلًفا  َرأَيْتُُم  َفِإَذا  َضاَللٍَة،  َعلَى  تَِمُع  جَتْ اَل  ِتي  أُمَّ
ِتي، أَْو َقاَل:  َ الَ يَْجَمُع أُمَّ اأْلَْعــَظــِم()	(، وقوله H: )ِإنَّ اهللَّ

)	( الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة )	/9	(.
ــم  ــك I، )			( برق ــن مال ــس ب ــد يف مســنده، مســند أن ــن حمي ــد ب )	( أخرجــه عب
)0			(، وابــن ماجــه يف الســن، أبــواب الفــنت، بــاب الســواد األعظــم، )	/	9( برقــم 
)0	9	(، والطبرانــي يف مســند الشــاميني، )	/	9	( برقــم )9	0	(. واحلديــث إســناده 
ضعيــف، قــال ابــن امللقــن يف تذكــرة احملتــاج )		(: »يِف َســنَده مَعــان بــن ِرَفاَعــة َوقــد ضعفــه 
ابـْـن مِعــني، َوَوثََّقــُه أَْحمــد َوابـْـن امْلَِديِنــّي ودحيــم، َوِفيــه أَيْضــا أَبـُـو خلــف اأْلَْعَمــى، َوُهــَو َهالــك«      

وانظــر: حتفــة الطالــب البــن كثيــر )			(.
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َوَمْن  َمَع اجَلَماَعِة،  َويَُد اهلِل  ٍد H َعلَى َضاَللٍَة،  َة ُمَحمَّ أُمَّ
َماَعِة، َوِإيَّاُكْم  َشذَّ َشذَّ ِإلَى النَّارِ()	(، وقوله H: )َعلَيُْكْم ِباجْلَ
يَْطاَن َمَع الَْواِحِد َوُهَو ِمَن ااِلثْننَْيِ أَبَْعُد()	(، ونحوها  َوالُْفْرَقَة، َفِإنَّ الشَّ

من األخبار. 
قال البرماوي رحمه اهلل:"أي: بلزوِم قوِل اجلماعِة، وهم أهُل 

العلم؛ أي: يجب متابعُة اإلجماع، واالعتصام به«)	(.
وقال الكرماني رحمه اهلل:"يعني يلزم على املكلف متابعة حكم 
اجلماعة واالعتصام به وهو اتفاق املجتهدين من األمة يف عصر 

على أمر ديني«)	(.
ــد جـــاءت بعض اآلثـــار املــوقــوفــة عــن أصــحــاب رســـول اهلل  وق

H يف هذا املعنى، ومن تلك اآلثار: 

ــم  ــك I، )			( برق ــن مال ــس ب ــد يف مســنده، مســند أن ــن حمي ــد ب )	( أخرجــه عب
)0			(، وابــن ماجــه يف الســن، أبــواب الفــنت، بــاب الســواد األعظــم، )	/	9( برقــم 
)0	9	(، والطبرانــي يف مســند الشــاميني، )	/	9	( برقــم )9	0	(. واحلديــث إســناده 
ضعيــف، قــال ابــن امللقــن يف تذكــرة احملتــاج )		(: »يِف َســنَده مَعــان بــن ِرَفاَعــة َوقــد ضعفــه 
ابـْـن مِعــني، َوَوثََّقــُه أَْحمــد َوابـْـن امْلَِديِنــّي ودحيــم، َوِفيــه أَيْضــا أَبـُـو خلــف اأْلَْعَمى، َوُهــَو َهالك«.

وانظر: حتفة الطالب البن كثير )			(.
)	( أخرجــه اإلمــام أحمــد يف مســنده، )8	/0		( برقــم )					(، والترمــذي يف جامعــه، 
أبــواب الفــنت، بــاب مــا جــاء يف لــزوم اجلماعــة )	/			( برقــم )				( وقــال: »هــذا حديــث 
حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه«، والنســائي يف الكبــرى، كتــاب عشــرة النســاء 
)8/	8	( برقــم )	8	9(، والبيهقــي يف شــعب اإلميــان )		/			( برقــم )			0	(، واحلاكــم 
يف املســتدرك، كتــاب العلــم )	/	9	( برقــم )	8	( وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعلـَـى َشــْرِط 

.» ــيَْخنْيِ الشَّ
)	( الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح )		/80	(.
)	( الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري )		/		(.
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األثر األول: 
عن ثابت بن قطبة)	( أن عبد اهلل بن مسعود I قــال يف 
 ِ َماَعِة، َفِإنََّها َحبُْل اهللَّ اَعِة َواجْلَ خطبته: )يَا أَيَُّها النَّاُس، َعلَيُْكْم ِبالطَّ
بُّوَن يِف الُْفْرَقِة()	(.  ا حُتِ َماَعِة َخيٌْر مِمَّ الَِّذي أََمَر ِبِه، َوَما تَْكَرُهوَن يِف اجْلَ

األثر الثاني: 
 I)4(  قال: خرجنا مع أبي مسعود األنصاري ،)	(عن أبي الشعثاء
فقلنا له: اعَهْد إلينا. فقال: )َعلَيُكْم ِبتَْقَوى اهلِل، َولُُزوِم اجَلَماَعِة، َفِإنَّ 

ٍد H َعلَى َضاَللٍَة()	(.  َة ُمَحمَّ اهللَ لَْم يَُكْن ِليَْجَمَع أُمَّ

 ،I هــو ثابــت بــن قطبــة املزنــي الكــويف، التابعــي، من أصحاب عبداهلل بن مســعود )	(
قــال ابــن ســعد: "كان ثقــة كثيــر احلديــث"، ووثقه العجلي وابــن حبان وغيرهم.

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )	/	9	(، والثقات البن حبان )	/	9(.
)	( أخرجــه اآلجــري يف الشــريعة، بــاب ذكــر أمــر النبــي H أمتــه بلــزوم اجلماعــة 
وحتذيره إياهم الفرقة )	/98	( برقم )		(، والطبراني يف املعجم الكبير مطواًل )98/9	( 
برقــم )		89(، والطبــري يف تفســيره )	/8		(، وابــن أبــي حــامت يف تفســيره )	/			( برقم 
ــي H  مــن  ــه النب ــر مــا أمــر ب ــاب ذك ــرى، ب ــة الكب ــن بطــة يف اإلبان )		9	(، واب
لــزوم اجلماعــة والتحذيــر مــن الفرقــة )	/	9	( برقــم )			(، والاللكائــي يف شــرح أصــول 
ــاع  ــى اتب ــي H يف احلــث عل ــا روي عــن النب ــاد أهــل الســنة واجلماعــة، م اعتق
اجلماعــة والســواد األعظــم والوعيــد يف مفارقــة اجلماعــة )	/			( برقــم )8		(، وأبــو 
نعيــم يف حليــة األوليــاء )9/9		(، واحلاكــم يف املســتدرك، كتــاب الفــنت واملالحــم )	/98	( 
برقــم )			8( وقــال: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخني، ولــم يخرجــاه« ووافقــه 
الذهبــي، والهيثمــي يف مجمــع الزوائــد )	/			( برقــم )			9( وقــال: »وفيــه ثابــت بــن 

قطبــة ولــم أعرفــه، وبقيــة رجالــه ثقــات«.
)	( هــو ســليم بــن أســود بــن حنظلــة أبــو الشــعثاء احملاربــي الكــويف، التابعــي، الفقيــه، 
حــدث عــن جماعــة مــن الصحابــة منهــم عمــر وعلــي وابــن مســعود وأبــو هريــرة وابــن عبــاس 

وغيرهــم، وقــد وثقــه اإلمــام أحمــد وابــن معــني، تــويف بالكوفــة ســنة 	8 هـــ.
انظر: تهذيب الكمال )		/0		(، وسير أعالم النبالء )	/9		(.

ــاِرّي، مشــهور  ــُعود األَنَْص ــو َمْس ــة، أَبُ ــن ثعلب ــرو بْ ــن َعْم ــة بْ ــل عقب ــي اجللي )	( هــو الصحاب
بكنيتــه، ويعــرف بأبــي َمْســُعود البــدري؛ ألنــه كان يســكن بــدًرا ولــم يشــهدها، شــهد العقبــة 
الثانيــة حديــث الســن، وشــهد أحــًدا ومــا بعدهــا، وهــو معــدود يف علمــاء الصحابــة، مــات 

ســنة 		 أو 		 هـــ .
انظر: االستيعاب )	/ 		0	(، وأسد الغابة )	/			(، وسير أعالم النبالء )	/	9	(

)	( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصنفــه، كتــاب الفــنت، )	/08	( برقــم )					(، وابــن أبــي= 
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َ لَْم  ٍد H َفــِإنَّ اهللَّ ــِة ُمَحمَّ ويف روايــة: )َعلَيَْك ِبُعْظِم أُمَّ
ٍد H  َعلَى َضــاَللـَـٍة أَبَـــًدا، َواْصــِبــْر َحتَّى  ــَة ُمَحمَّ يَْجَمْع أُمَّ

، ويُْستََراَح ِمْن َفاِجٍر()	(. يَْستَِريَح بَرٌّ
ويضاف إلى هذه اآلثار أثر ابن مسعود السابق I: )َما َرآهُ 

ِ َحَسٌن()	(. امْلُْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعنَْد اهللَّ
دراسة اآلثار:

ــاُس، َعلَيُْكْم  ــَهــا الــنَّ ــا أَيُّ أمــا أثــر عبداهلل بن مسعود I )يَ
َماَعِة...( فلم أقف على من احتج به يف اإلجماع. اَعِة َواجْلَ ِبالطَّ

وأما أثر أبي مسعود األنصاري I فقد احتج به اخلطيب 
البغدادي رحمه اهلل)	(.

وجه الداللة: 
هذه اآلثار مؤكدة ملا جاءت به األحاديث املرفوعة من األمر بلزوم 

اجلماعة، والنهي عن الشذوذ. 
ووجه الداللة يف هذه اآلثار على حجية اإلجماع هو ما يذكره 

=عاصــم يف الســنة، بــاب مــا ذكــر عــن النبــي H مــن أمــره بلــزوم اجلماعــة، وإخباره 
أن يــد اهلل علــى اجلماعــة )	/		( برقــم )	8(، وابــن بطــة يف اإلبانــة الكبــرى، بــاب مــا أمــر   
ــه مــن التمســك بالســنة واجلماعــة )	/			( برقــم )9		(، والبيهقــي يف شــعب اإلميــان  ب
)0	/		( برقــم )				(، والطبرانــي يف املعجــم الكبيــر )		/9		( برقــم )			(، واخلطيــب 
ــه واملتفقــه )	/			(، واحلاكــم يف املســتدرك )	/			( برقــم )			8(  البغــدادي يف الفقي
وهــذا لفظــه، قــال احلاكــم: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ولــم يخرجــاه« ووافقــه 
الذهبــي، وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبيــر )	/ 	9	(: »إســناده صحيــح ومثلــه ال يقــال 

مــن قبــل الــرأي«، وقــال يف موافقــة اخلبــر اخلبــر )	/			(: »هــذا موقــوف صحيــح«.
)	( أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، كتــاب الفــنت واملالحــم )	/98	( برقــم )			8( وقــال: 

»هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخني ولــم يخرجــاه« ووافقــه الذهبــي.

)	( انظر ما تقدم يف تخريجه والكالم فيه.
)	( انظر: الفقيه واملتفقه )	/			(.
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األصوليون من توجيه لألحاديث املرفوعة التي مبعناها.
قال الشافعي رحمه اهلل:"وأْمُر رسول اهلل بلزوم جماعة املسلمني 

مما يُحتج به يف أن إجماع املسلمني - إن شاء اهلل - الزٌم")	(.
قال السمعاني رحمه اهلل:"واألخبار يف معنى هذا كثيرة، وإذا أَمر 
يف هذه األخبار بالكون مع اجلماعة ونهى عن الشذوذ ونفى اخلطأ 

والضاللة عنهم؛ دل ذلك أن إجماعهم حجة وصواب وحق")	(.
وقال ابن قدامة رحمه اهلل:"وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة 
يف الصحابة والتابعني، لم يدفعها أحد من السلف واخللف، وهي وإن 
لم تتواتر آحادها حصل لنا مبجموعها العلم الضروري: أن النبي 

H عّظم شأن هذه األمة، وبني عصمتها عن اخلطأ")	(.

فهي آثــار مــؤكــدة للمعنى الــذي جــاءت بــه األحــاديــث النبوية 
الداللة  يف  املعنوي  التواتر  إفــادة  يف  وتقويها  تعضدها  املرفوعة، 
بآثار  على حجية اإلجماع، كما سبق يف مبحث أهمية االستدالل 

الصحابة.
والغرض التنبيه على هذه اآلثــار، وأنها من جملة ما لم يذكره 

األصوليون مما يصلح لالستدالل به يف حجية اإلجماع.

)	( الرسالة )	0	(.
)	( قواطع األدلة )	/			(.
)	( روضة الناظر )	/	8	(.
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الخاتمة

أحمد اهلل تعالى على ما يسره من إعداد لهذا البحث، وأشكره 
على ما أعــان عليه من جمع ودراســة آلثــار الصحابة الدالة على 

حجية اإلجماع.
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها:

ثراء آثار الصحابة باألدلة األصولية، وتنوع دالالتها، ففي   •

حجية اإلجماع فقط وقفت على سبعة آثار، وأكثرها ال يذكر يف كتب 
أصول الفقه.

وتعظيمهم  الـــرأي،  اجتماع  على   M الصحابة  حــرص   •

لإلجماع، وتقدميه على االجتهاد الفردي. 
من فوائد االستدالل بآثار الصحابة يف حجية اإلجماع:   •

التأكيد والتقوية لألحاديث املرفوعة.   -
مبقتضى  الــنــاس  أعلم  كــانــوا  الصحابة  أن  على  والتنبيه   -
اإلجماع، وأنهم كانوا يحتجون به، ويحثون عليه، ويورثونه ملن بعدهم 

قواًل وعماًل.
املــتــردد يف حجية اإلجــمــاع ودفــع الشكوك  وتثبيت املسلم   -

والريبة عن قلبه.
أن آثار الصحابة الدالة على حجية اإلجماع أنواع:   •

منها ما جاء بلفظ صريح عنهم يف األخذ باإلجماع، كما جاء 
عن عمر وابــن مسعود L، ومنها ما جــاء عنهم من التمسك 
به يف العمل والفتيا والقضاء كما نقل عن اخللفاء الثالثة أبي بكر 
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وعمر وعثمان M، ومنها ما جاء من ألفاظهم الدالة على لزوم 
اجلماعة ونحوها، كما جاء عن أبي مسعود البدري I وغيره.

•  أن اآلثار املوقوفة الواردة عن الصحابة M والتي تصلح 

لالستدالل على حجية اإلجماع أكثرها صحيح عند أئمة احلديث، 
ورمبــا كانت أقــوى إسناًدا من األحاديث املرفوعة التي جــاءت يف 

معناها.
وأهـــم مــا أوصـــي بــه بعد هــذه الــدراســة: العناية بآثار الصحابة 
األصولية، واستخراجها من الكتب املسندة التي عنيت بذكر اآلثار، 
بها،  واالستشهاد  للناس،  وإظهارها  أصولية،  دراســة  دراستها  ثم 
وعدم االكتفاء باألدلة التي يوردها األصوليون يف كتبهم، ففي ذلك 

إثراء كبير للدرس األصولي، ونفع للباحثني وطلبة العلم.
اللهم إنا نحب أصحاب رسولك H فاجمعنا بهم، وأعد 

علينا من بركاتهم، وانفعنا بعلومهم وفهومهم، إنك قريب مجيب.

واحلمدهلل رب العاملني، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعني.
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المصادر والمراجع
اإلبانة الكبرى،  ألبي عبد اهلل عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكبَري . 	

ة العكبري )ت 	8	هـ(، حتقيق مجموعة باحثني، دار الراية للنشر  املعروف بابن بَطَّ
والتوزيع، الرياض، ط األولى. 

اإلبهاج يف شرح املنهاج، لتقي الدين أبو احلسن علي بن عبدالكايف السبكي )ت			هـ( . 	
وولده تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي )ت			هـ(، دار الكتب العلمية 

-بيروت، 				هـ - 	99	م.
اإلجماع )حقيقته، أركانه، شروطه، إمكانه، حجيته، بعض أحكامه( تأليف د. يعقوب . 	

بن عبدالوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، الطبعة األولى 9			هـ-008	م. 
البخاري . 	 يخرجه  لم  املختارة مما  األحــاديــث  من  املستخرج  أو  املختارة  األحــاديــث 

ومسلم يف صحيحيهما، لضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد املقدسي 
)ت			هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش، الناشر: دار 
خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 0			 هـ - 000	 م

اإلحكام يف أصول األحكام، ألبي احلسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد . 	
ابن سالم الثعلبي اآلمدي )ت			هـ(، حتقيق مجموعة من الباحثني، دار الفضيلة-

الرياض، الطبعة األولى 				هـ/		0	م.
اإلحكام يف أصول األحكام، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسـي . 	

دار  الناشر:  الشيخ أحمد محمد شاكر،  الظاهري )ت 			هـــ( حتقيق:  القرطبي 
اآلفاق اجلديدة/ بيروت-لبنان.

أخبار القضاة، ألبي بكر محمد بن خلف بن أبي حيان بن صدقة الضبي البغدادي، . 	
امللقب بوكيع )ت	0	هـــ(، صححه وعلق عليه وخّرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى 

املراغي، املكتبة التجارية الكبرى، الطبعة األولى، 				هـ/		9	م.
إرشاد الفحول إلى حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي بن محمد الشوكاني . 8

اليمني )ت0			هـــ( حتقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي- دمشق، 
الطبعة األولى 9			هـ/999	م.

إرشاد طالب احلقائق إلى معرفة سن خير اخلالئق، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، . 9
دار املنهاج القومي، دمشق، حتقيق أ.د.نور الدين عتر، الطبعة األولى 0			هـ-9	0	م.

االستيعاب يف معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر . 0	
بن عاصم النمري القرطبي )املتوفى: 			هـ( حتقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: 

دار اجليل/ بيروت-لبنان، الطبعة 				هـ/	99	م.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ألبي احلسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد . 		

ابن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباني اجلزري، عز الدين ابن األثير )ت 0		هـ(، 
حتقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة األولى، 				هـ / 	99	 م.
اإلشــراف على مذاهب العلماء، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري . 		

)ت9		هـ( حتقيق: د. صغير أحمد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية/ رأس اخليمة - 
اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األولى 				هـ /	00	 م.
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أصول السـرخسي، حملمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السـرخسي )ت	8	هـ( . 		
األولى  الطبعة  املعرفة/بيروت-لبنان،  دار  الناشر:  العجم،  رفيق  الدكتور  حتقيق: 

8			هـ/	99	م.
أصــول السنة، لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هــالل بن أســد الشيباني )ت . 		

			هـ(، الناشر: دار املنار - اخلرج – السعودية، الطبعة: األولى، 				هـ
عبدالعزيز . 		 د.  تأليف:  املنهج،  يف  معالم   ،M الصحابة   عند  الفقه  أصــول 

الطبعة  الكويت،  اإلسالمية-  والشؤون  األوقــاف  وزارة  اإلسالمي،  الوعي  العويد، 
األولى 				هـ/		0	م.

حتقيق . 		 احلنبلي)ت			(،  املقدسي  مفلح  بن  محمد  الدين  لشمس  الفقه،  أصــول 
األستاذ الدكتور فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى 0			هـ.

االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث، ألحمد . 		
ابن احلسني بن علي، أبي بكر البيهقي )ت 8		هـ(، حتقيق أحمد عصام الكتاب، دار 

اآلفاق اجلديدة – بيروت، الطبعة األولى 	0		هـ.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، ألبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم . 8	

اجلوزية )ت			هـــ( دار عطاءات العلم )الرياض( - دار ابن حزم )بيروت(، حتقيق 
مجموعة من الباحثني، الطبعة: الثانية، 0			 هـ - 9	0	 م.

اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن . 9	
معظم بن منصور املعروف بـ"الشاه ولي اهلل الدهلوي")ت 				هـ(، حتقيق عبدالفتاح 

أبي غدة، دار النفائس – بيروت، الطبعة: الثانية، 	0		 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن . 0	

جنيم املصري )ت0	9هـــ(، ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي 
الطوري احلنفي القادري )ت بعد 8			 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية - 

بدون تاريخ.
البحر احمليط يف أصول الفقه، ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر . 		

الزركشي )ت 	9	هـ(، الناشر: دار الكتبي، الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.
البدر املنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير، لسراج الدين أبي . 		

حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي املصري، املعروف بابن امللقن )ت 	80هـ(، 
دار  الناشر:  كمال،  بن  وياسر  بن سليمان  وعبد اهلل  الغيط  أبو  حتقيق: مصطفى 

الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض، الطبعة االولى، 				هـ/	00	م.
البرهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمني أبي املعالي عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف . 		

اجلويني )ت8		هـ( حتقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، الناشر: دار الوفاء/مصر-
املنصورة، الطبعة الثانية 8			هـ/	99	م.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، ألبي الوليد محمد . 		
ابن أحمد بن رشد القرطبي )ت0		هـ(، حتقيق: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 08		 هـ / 988	م. 
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تاج العروس من جواهر القاموس، حملّمد بن محّمد بن عبد الــرّزاق احلسيني، أبو . 		
حتقيقني،  من  مجموعة  حتقيق:  ـــ(  )ت	0		هـ بيدي  الزَّ مبرتضـى  امللّقب  الفيض، 

الناشر: دار الهداية- بيروت، الطبعة 	8		 هـ .
تاريخ بغداد،  ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي . 		

)ت			هـــ( حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي – 
بيروت، الطبعة: األولى، 				هـ /	00	 م 

التبصرة يف أصول الفقه، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي )ت . 		
			 هـ(، حتقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر-دمشق، الطبعة األولى 980	م. 

التحبير شرح التحرير، ألبي احلسن، عالء الدين علي بن سليمان املرداوي، حتقيق . 8	
مجموعة من الباحثني، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة األولى 				هـ-000	م.

حتفة الطالب مبعرفة أحاديث مختصر ابن احلاجب، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر . 9	
ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت			هـــ(، دار ابن حزم، الطبعة الثانية،  

				هـ - 	99	م. 
حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة، لصالح الدين أبي سعيد خليل بن . 0	

كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )ت			هـ(، حتقيق عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري، دار العاصمة- الرياض، الطبعة األولى، 0			هـ.

الــنــواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين . 		 ــراوي يف شرح تقريب  ال تدريب 
السيوطي )ت		9هـــ( حتقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة، 

الطبعة اخلامسة، 				هـ.
تذكرة احملتاج إلى أحاديث املنهاج، البن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي . 		

بن أحمد الشافعي املصري )ت 	80هـ(، حتقيق: حمدي عبد املجيد السلفي، املكتب 
اإلسالمي - بيروت، الطبعة األولى، 	99	م. 

التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني )ت		8هـــ(، حتقيق: . 		
–لبنان  بيروت  العلمية/  الكتب  دار  الناشر:  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة 

الطبعة األولى 	0		هـ /	98	م.
تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( لإلمام محمد بن جرير بن يزيد، . 		

التركي  الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن  أبو جعفر الطبري )ت0		هـــ( حتقيق: 
السند  الدكتور عبد  بدار هجر  اإلسالمية  والدراسات  البحوث  مع مركز  بالتعاون 
حسن ميامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 				 هـ/ 	00	 م.

بن . 		 الرحمن بن محمد  أبــي حــامت، ألبــي محمد عبد  العظيم البــن  القرآن  تفسير 
إدريــس ابن املنذر التميمي، احلنظلي، الــرازي ابن أبي حامت )ت 			هـــ( حتقيق 
السعودية،  العربية  اململكة   - الباز  مصطفى  نــزار  مكتبة  الطيب،  محمد  أسعد 

الطبعة: الثالثة - 9			 هـ
البصري . 		 القرشي  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  العظيم، ألبي  القرآن  تفسير 

ثم الدمشقي )املتوفى: 			هـ( حتقيق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع-الرياض،الطبعة: الثانية 0			هـ/999	 م.
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تفسير القرطبي )اجلامع ألحكام القرآن(، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي . 		
بكر القرطبي )ت			هـ(، حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبداحملسن التركي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة األولى 				هـ/	00	م.
التلخيص احلبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضل أحمد بن علي بن . 8	

محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 		8هـ( حتقيق: أبي عاصم حسن بن عباس 
بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة – مصر، الطبعة األولى، 				هـ/	99	م

التلخيص يف أصول الفقه، لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد اجلويني، . 9	
أبو املعالي، إمام احلرمني )ت8		هـ(، حتقيق: عبد اهلل جولم النبالي وبشير أحمد 

العمري، الناشر: دار البشائر اإلسالمية – بيروت، الطبعة الثانية 8			هـ.
الكلوذاني . 0	 بن احلسن  بن أحمد  الفقه، ألبي اخلطاب محفوظ  التمهيد يف أصــول 

احلنبلي )ت0		هـــ(، حتقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم، 
الناشر: مؤسسة الريان-بيروت، واملكتبة املكية، الطبعة الثانية 				هـ-000	م.

تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي احلجاج، . 		
الناشر:  املزي )ت			هـ(،حتقيق: د. بشار عواد معروف،  الزكي  ابن  الدين  جمال 

مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: األولى 00		هـ/980	م.
تهذيب اللغة، حملمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت0		هـ(، حتقيق: محمد . 		

عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: األولى، 	00	م.
احلنفي . 		 بادشاه  بأمير  املعروف  البخاري  محمود  بن  أمني  التحرير، حملمد  تيسير 

)ت		9هـ( الناشر: دار الفكر – بيروت. )بدون تاريخ(.
الثقات، حملمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، أبو حامت، البُستي )ت			هـ(، . 		

مراقبة: الدكتور محمد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، الناشر: دائرة 
املعارف العثمانية بحيدر آباد، الطبعة األولى، 	9		ه  /		9	م.

جامع بيان العلم وفضله، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن . 		
عاصم النمري القرطبي )ت			هـ(، حتقيق: أبي األشبال الزهيري، دار ابن اجلوزي، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 				هـ / 	99	م.
جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن احلسن بن دريد األزدي )ت			هـ( حتقيق: رمزي . 		

منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني – بيروت، الطبعة األولى 	98	م.
احلاوي الكبير يف الفقه الشافعي )شرح مختصر املزني(، ألبي احلسن علي بن محمد . 		

باملاوردي )ت 0		هـــ(، حتقيق:  الشهير  البغدادي،  البصري  بن حبيب  ابن محمد 
الكتب  دار  الناشر:  املوجود،  الشيخ علي محمد معوض والشيخ عــادل أحمد عبد 

العلمية/ بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 9			 هـ -999	 م.
حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن . 8	

موسى بن مهران األصبهاني )ت0		هـ(، مكتبة السعادة - مصر، 	9		هـ / 		9	م.
حلية الفقهاء، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )ت	9	هـ(، . 9	

حتقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، الناشر: الشركة املتحدة للتوزيع - بيروت، 
الطبعة األولى 	0		هـ / 	98	م. 
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الرسالة، ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي القرشي )ت	0	هـ(، حتقيق أحمد . 0	
محمد شاكر، الناشر: مكتبه احللبي-مصر، الطبعة األولى، 8			هـ/0	9	م

روضة الناظر وجنة املناظر، ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد . 		
بن قدامة املقدسي احلنبلي )ت0		هـ(، حتقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، الناشر: 

مؤسسة الرّيان، الطبعة الثانية 				هـ/	00	م.
 زاد املسير يف علم التفسير، لإلمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن . 		

اجلوزي )ت	9	هـ(، املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الرابعة 	0		هـ.
السنة، ألبي بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني . 		

)ت	8	هـ(، حتقيق: محمد ناصر الدين األلباني، املكتب اإلسالمي - بيروت، الطبعة: 
األولى، 00		هـ.

األرنــؤوط . 		 القزويني، )ت			هــــ( حتقيق: شعيب  يزيد  بن  ابن ماجه، محمد  سن 
ورفاقه، دار الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 0			 هـ / 009	 م.

سن أبي داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي . 		
د كاِمل قره بللي، دار الرسالة  ِجْستاني )ت			هـ( حتقيق: شَعيب األرنؤوط ومَحمَّ السِّ

العاملية، الطبعة األولى، 0			هـ / 009	 م.
سن الترمذي، محمد بن عيسى بن َســْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو . 		

عيسى )ت 9		هـ( حتقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومن معه، الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي احللبي- مصر، الطبعة الثانية، 	9		 هـ/		9	م.

سن الدارقطني، أبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان . 		
ابن دينار البغدادي الدارقطني )ت	8	هـ(، حتقيق: شعيب االرنؤوط ورفاقه، الناشر: 

مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة األولى، 				هـ/	00	م.
السن الصغرى )املجتبى من السن(، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي . 8	

الناشر: مكتب  غــدة،  أبــو  الفتاح  النسائي )ت	0	هــــ( حتقيق: عبد  اخلــراســانــي، 
املطبوعات اإلسالمية-حلب، الطبعة الثانية، 	0		هـ/	98	م.

السن الصغير، ألحمد بن احلسني بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي )ت8		هـ( . 9	
حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي 

باكستان، الطبعة األولى،0			هـ/989	م.
السن الكبرى، ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي )ت 	0	هـــ(، . 0	

املنعم شلبي، أشــرف عليه: شعيب األرنــاؤوط،  حققه وخــرج أحاديثه: حسن عبد 
مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة األولى، 				هـ / 	00	 م.

السن الكبرى، ألحمد بن احلسني أبي بكر البيهقي )ت 8		هـــ(، حتقيق: محمد . 		
الثالثة،  الطبعة  لبنان،   – بيروت  العلمية/  الكتب  دار  الناشر:  عطا،  القادر  عبد 

				هـ/	00	م.
سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقامْياز . 		

ــاؤوط، الناشر:  الذهبي )ت8		هـــ( حتقيق: مجموعة بإشراف الشيخ شعيب األرن
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 	0		 هـ / 	98	 م.
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ألبي القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور . 		
الطبري الرازي الاللكائي )ت8		هـ(، حتقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، 

دار طيبة - السعودية، الطبعة الثامنة، 				هـ / 	00	م.
شرح الزركشي على مختصر اخلرقي، لشمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي . 		

املصري احلنبلي )ت			هـــ( حتقيق: الشيخ الدكتور عبد اهلل بن جبرين، الناشر: 
مكتبة العبيكان، الطبعة األولى، 				 هـ - 	99	م 

شرح السنة، حمليي السنة، أبو محمد احلسني بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي . 		
الناشر:  الشاويش،  زهير  األرنؤوط-محمد  شعيب  حتقيق:  )ت			هــــ(  الشافعي 

املكتب اإلسالمي/دمشق- بيروت، الطبعة: الثانية، 	0		هـ/	98	م.
شرح تنقيح الفصول، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . 		

املالكي الشهير بالقرايف )ت 	8	هـ( حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة 
الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األولى، 	9		هـ/		9	م 

شرح شواهد املغني، لعبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت		9هـ(، . 		
وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان، الناشر: جلنة التراث العربي، 

	8		 هـ - 		9	 م 
الصرصري، . 8	 الطويف  الكرمي  بن  القوي  عبد  بن  لسليمان  الروضة،  مختصر  شرح 

أبو الربيع، جنم الدين )املتوفى: 			هـ( حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  	0		هـ/ 	98	م 

شرح نخبة الفكر يف اصطالح أهل األثر، لعلي بن )سلطان( محمد، أبو احلسن نور . 9	
الدين املال الهروي القاري )ت 		0	هـ(، حققه وعلق عليه: محمد نزار متيم وهيثم 

نزار متيم، دار األرقم - لبنان / بيروت.
يُّ البغدادي )ت 0		هـ(، . 0	 الشريعة، ألبي بكر محمد بن احلسني بن عبداهلل اآلُجــرِّ

حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي،  دار الوطن-الرياض، الطبعة 
الثانية، 0			 هـ / 999	 م

شعب اإلميان، أحمد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساني، أبو . 		
بكر البيهقي )ت8		هـ(، حققه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد 
-الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 				هـ/ 	00	 م

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد احلميرى اليمني )ت . 		
			هـ(، حتقيق: د.حسني بن عبد اهلل العمري وآخرون، دار الفكر املعاصر-بيروت، 

ودار الفكر -دمشق، الطبعة األولى، 0			هـ / 999	م.
الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( ألبي نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي . 		

)ت	9	هـ( حتقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني – بيروت، 
الطبعة الرابعة 	0		 هـ /	98	م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ . 		
البُستي )ت 			هـــ( ترتيب: األمير عالء  الدارمي،  أبو حامت،  التميمي،  َمْعبَد،  بن 
الدين علي بن بلبان الفارسي )ت9		 هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة 

الرسالة، بيروت الطبعة األولى 08		 هـ / 988	م.
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صحيح ابن خزمية، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمية بن املغيرة بن صالح بن . 		
بكر السلمي النيسابوري )ت			هـ( حتقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، الناشر: 

املكتب اإلسالمي/بيروت-دمشق 
رســول اهلل . 		 أمــور  املختصر من  الصحيح  املسند  )اجلامع  البخاري  اإلمــام  صحيح 

البخاري  أبي عبد اهلل  وأيامه( لألمام محمد بن إسماعيل  وسننه   H
اجلعفي)ت			هـ( حتقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، 

الطبعة األولى، 				هـ
صحيح اإلمام مسلم )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول . 		

اهلل H( ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري )ت			هـ(، 
حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي/بيروت-لبنان 

الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة، لشهاب الدين أبي العباس . 8	
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، )ت 		9هـ(، احملقق: 
عبد الرحمن بن عبد اهلل التركي - كامل محمد اخلراط، مؤسسة الرسالة-لبنان، 

األولى، 				هـ - 	99	م
الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، . 9	

البغدادي املعروف بابن سعد )ت 0		هـ( حتقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 
– بيروت، الطبعة األولى، 8	9	م.

طبقات علماء احلديث، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي . 80
الرسالة  الزيبق، مؤسسة  وإبراهيم  البوشي،  أكرم  الصاحلي )ت			 هـ(، حتقيق: 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 				هـ - 	99	 م.
العدة يف أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى، محمد بن احلسني بن محمد بن خلف ابن الفراء . 	8

)ت8		هـ( حققه وعلق عليه: د أحمد بن علي بن سير املباركي، الطبعة الثالثة 				هـ/ 	99	م 
العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبير، لعبد الكرمي بن محمد بن عبد الكرمي، . 	8

أبو القاسم الرافعي القزويني )ت 			هـ(، حتقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد 
عبد املوجود، دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 				هـ/	99	 م

 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن . 	8
محمد اجلوزي )ت	9	هـ(، حتقيق: إرشاد احلق األثري، الناشر: إدارة العلوم األثرية، 

فيصل آباد، باكستان، الطبعة الثانية، 	0		هـ/	98	م
املديني، . 	8 السعدي  والــســؤاالت احلديثية، لإلمام علي بن عبد اهلل بن جعفر  العلل 

املكتب  األعظمي،  مصطفى  محمد  احملقق:  ـــ(،  			هـ )ت  احلسن  أبــو  البصري، 
اإلسالمي-بيروت، الطبعة: الثانية، 980	م.

الفتاوى، لإلمام عز الدين بن عبدالسالم السلمي )ت0		(، حتقيق عبدالرحمن بن . 	8
عبدالفتاح، دار املعرفة، بيروت/لبنان، الطبعة األولى 	0		هـ-	98	م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني . 	8
وقام  الباقي،  فؤاد عبد  وأحاديثه: محمد  وأبوابه  كتبه  رقم  الشافعي )ت		8هـــ(، 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين اخلطيب الناشر: دار املعرفة – 

بيروت، 9			هـ 
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فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، لشمس الدين أبي اخلير محمد بن عبد الرحمن . 	8
السخاوي )ت	90هـ(، حتقيق: د. عبد الكرمي اخلضير، ود. محمد آل فهيد، الناشر: 

مكتبة دار املنهاج- الرياض، الطبعة األولى 				هـ. 
الشيباني . 88 أسد  بن  بن هالل  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  لإلمام  الصحابة،  فضائل 

)ت 			هـ(، حتقيق د. وصي اهلل عباس، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة األولى 
	0		هـ/	98	م.

اخلطيب . 89 مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  ألبــي  واملتفقه  الفقيه 
البغدادي )ت: 			هـ( حتقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: 

دار ابن اجلوزي – السعودية، الطبعة الثانية، 				هـ.
فواحت الرحموت بـشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين األنصاري . 90

اللكنوي )ت:				هــــ(، حتقيق: عبد اهلل محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت، الطبعة األولى 				هـ.

البرماوي . 	9 عبدالدائم  بن  محمد  الدين  لشمس  األلفية،  شــرح  يف  السنية  الفوائد 
)ت		8هـــ(، حتقيق عبداهلل رمضان موسى، دار النصيحة-املدينة املنورة، الطبعة 

األولى 				هـ/		0	م.
القاموس احمليط، ملجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت:		8هـ( . 	9

حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان،الطبعة الثامنة، 				هـ 

قواطع األدلة )القواطع يف أصول الفقه(، ألبي املظفر منصور بن محمد السمعاني . 	9
املروزي )ت:89	هـ(، حتقيق: صالح سهيل علي حمودة، دار الفاروق، عّمان/األردن، 

الطبعة األولى، 				هـ/		0	م
كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين . 	9

البخاري احلنفي )ت: 0		هـ( الناشر: دار الكتاب اإلسالمي/القاهرة 
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل . 	9

بن محمد العجلوني اجلراحي )ت 				هـ(، مكتبة القدسي، القاهرة، 				 هـ.
الكليات، أليوب بن موسى احلسيني القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت 	09	هـ(، . 	9

احملقق: عدنان درويش - محمد املصري، مؤسسة الرسالة – بيروت. 
الكمال يف أسماء الرجال، ألبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد املقدسي )ت 00	 . 	9

هـــ(، دراســة وحتقيق: شــادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: الهيئة العامة 
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها، الكويت - شركة غراس 

للنشر والتوزيع، الكويت األولى، 				 هـ - 		0	 م
الرازي . 98 الدوالبي  ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد األنصاري  الكنى واألسماء، ألبي 

)ت0		هـ(، حتقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم - بيروت/ 
لبنان، الطبعة: األولى، 				 هـ - 000	م

الكواكب الــدراري يف شرح صحيح البخاري، حملمد بن يوسف بن علي بن سعيد، . 99
شمس الدين الكرماني )ت 	8	هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، طبعة 

ثانية 	0		هـ.
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أبي عبد اهلل . 00	 الِبْرماوي،  الدين  الصحيح، لشمس  الصبيح بشرح اجلامع  	الالمع 
محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالني املصري الشافعي )ت 		8 هـ(، 
حتقيق ودراسة: جلنة مختصة من احملققني بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، 

سوريا، الطبعة األولى، 				هـ - 		0	 م
لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري . 	0	

الرويفعى اإلفريقى )ت:			هـ( الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة 				هـ.
اللمع يف أصــول الفقه، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت			هــــ(، دار . 	0	

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 				هـ/	00	م
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان . 	0	

القدسي،  مكتبة  الناشر:  القدسي،  الدين  حسام  حتقيق:  	80هــــ(  )ت:  الهيثمي 
القاهرة، 				 هـ/	99	م

مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني . 	0	
)ت: 8		هـ( جمع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع امللك فهد 

لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 				هـ/	99	م 
الــرازي . 	0	 التيمي  احملصول، ألبــي عبد اهلل محمد بن عمر بن احلسن بن احلسني 

امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت	0	هـ( حتقيق: الدكتور طه جابر فياض 
العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 8			 هـ /	99	م 

ــي احلــســن علي بــن إسماعيل بــن ســيــده املرسي . 	0	 احملــكــم واحملــيــط األعــظــم، ألب
)ت8		هـــ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، 

الطبعة األولى 				هـ /000	 م.
احمللى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي . 	0	

الظاهري )ت: 			هـ( الناشر: دار الفكر/ بيروت-لبنان. )بدون تاريخ(.
املدخل إلى السن الكبرى، ألحمد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي . 08	

اخلراساني، أبو بكر البيهقي )ت8		هـ(، حتقيق: د. محمد ضياء الرحمن األعظمي، 
دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي - الكويت )بدون رقم وتاريخ(.

املستدرك على الصحيحني، ألبي عبد اهلل احلاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن . 09	
حمدويه بن نُعيم بن احلكم الضبي الطهماني النيسابوري املعروف بابن البيع )ت: 
	0	هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، 

الطبعة: األولى 				هـ/990	م.
الطوسي . 0		 الــغــزالــي  بــن محمد  حــامــد محمد  ــي  ألب ــول،  األصــ علم  املستصفى يف 

)ت	0	هـــ(، حتقيق: محمد بن سليمان األشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 
لبنان، الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى . 			
)ت	0	هــــ(، حتقيق: الدكتور محمد بن عبد احملسن التركي،  دار هجر - مصر، 

الطبعة األولى، 9			 هـ / 999	 م
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مسند اإلمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت			هـ( . 			
حتقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د.عبد اهلل بن عبد احملسن 

التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 				هـ.
مسند البزار )البحر الزخار(، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن . 			

عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )ت: 	9	هـ(، حتقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، 
العلوم واحلكم -  الناشر: مكتبة  وعــادل بن سعد، وصبري عبد اخلالق الشافعي، 

املدينة النبوية، الطبعة األولى، اكتملت 009	م.
القرشي . 			 الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل  بن  بكر عبد اهلل  مسند احلميدي، ألبي 

اَرانّي،  األسدي احلميدي املكي )ت 9		هـــ(، حتقيق وتخريج: حسن سليم أسد الَدّ
الناشر: دار السقا، دمشق – سوريا، الطبعة: األولى، 	99	 م

مسند الدارمي املعروف بـ )سن الدارمي( ألبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن . 			
الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت			هـ( حتقيق: 
حسني سليم أسد الداراني، الناشر: دار املغني-اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

األولى، 				هـ/000	م.
مسند الشاميني الطبراني، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، . 			

أبو القاسم الطبراني )ت0		هـــ(، حتقيق: حمدي بن عبداملجيد السلفي، مؤسسة 
الرسالة - بيروت، الطبعة األولى، 	0		هـ/	98	م

الـــذروي، دار . 			 إبراهيم  الفقه، آلل تيمية، حتقيق د. أحمد بن  املــســودة يف أصــول 
الفضيلة/دار ابن حزم، الطبعة األولى 				هـ-	00	م.

املصباح املنير يف غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم احلموي، . 8		
أبو العباس )ت: نحو 0		هـ( الناشر: املكتبة العلمية/ بيروت. )بدون تاريخ(.

	املصنف، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن . 9		
خواستي العبسي )ت 			هـ( حتقيق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرشد – 

الرياض، الطبعة: األولى 09		هـ 
أبو عبد . 0		 البعلي،  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  املقنع، حملمد  ألفاظ  	املطلع على 

اهلل، شمس الدين )ت09	هـ( حتقيق: محمود األرناؤوط وياسني محمود اخلطيب، 
الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة األولى 				هـ /	00	 م 

املعتزلي . 			 البَْصري  أبي احلسني  الطيب  بن علي  الفقه، حملمد  املعتمد يف أصول 
)ت 			هـ(، حتقيق: خليل امليس، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة 

األولى، 	0		هـ 
املعجم األوسط، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم . 			

الطبراني )ت: 0		هـــ(، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد وعبد احملسن بن 
إبراهيم احلسيني، الناشر: دار احلرمني– القاهرة. 
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املعجم الكبير، ألبي القاسم الطبراني )ت0		هـــ(، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد . 			
السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة الثانية. 

معرفة أنواع علوم احلديث)مقدمة ابن الصالح(، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، . 			
تقي الدين املعروف بابن الصالح )ت			هـــ(، حتقيق: نور الدين عتر، الناشر: دار 

الفكر- سوريا/ دار الفكر املعاصر – بيروت، 	0		هـ/	98	م.
املغني شرح مختصر اخلرقي، ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد . 			

بن قدامة املقدسي احلنبلي )ت0		هـ(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل التركي، والدكتور: 
عبد الفتاح احللو، الناشر: دار عالم الكتب-اململكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة 

9			هـ 
مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )ت	9	هـ( . 			

حتقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر-بيروت، 99		هـ/ 9	9	م 
املنتخب من مسند عبد بن حميد، ألبي محمد عبد احلميد بن حميد بن نصر الَكّسي . 			

ويقال له: الَكّشي بالفتح واإلعجام )ت 9		هـ(، حتقيق صبحي البدري السامرائي 
ومحمود محمد خليل الصعيدي، الناشر: مكتبة السنة – القاهرة الطبعة: األولى، 

08		هـ 
منتهى الوصول )منتهى السؤل واألمــل( يف علمي األصــول واجلــدل، جلمال الدين . 8		

أبي عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر املعروف بابن احلاجب )ت			هـ(، دار الكتب 
العلمية-بيروت، 	0		هـ/	98	م

ألبي . 9		 احلاجب(،  ابن  )مختصر  املختصر  أحاديث  تخريج  اخَلبَر يف  اخُلبِْر  موافقة 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت		8هـــ(، حتقيق: حمدي السلفي، 

وصبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الثالثة 9			هـ 
نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، ألبي الفضل أحمد بن علي . 0		

بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت: 		8هـ(، حتقيق: نور الدين عتر، مطبعة 
الصباح، دمشق، الطبعة الثالثة، 				هـ / 000	 م 

إدريس . 			 بن  العباس أحمد  أبي  الدين  نفائس األصــول يف شرح احملصول، لشهاب 
القرايف )ت	8	هـ(، حتقيق: عادل أحمد عبد املوجود، وعلي محمد معوض، الناشر: 

مكتبة نزار الباز-مكة املكرمة، الطبعة الثانية 8			هـ/	99	هـ 
النكت على مقدمة ابن الصالح، ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر . 			

الزركشي الشافعي )ت 	9	هـ( حتقيق: د. زين العابدين بن محمد بال فريج، الناشر: 
أضواء السلف – الرياض، الطبعة األولى 9			هـ /998	م.

الَواِضح يف أُصوِل الِفقه، ألبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي . 			
الظفري، )ت			هـــ(، حتقيق: الدكتور َعبد اهلل بن َعبد احمُلسن التركي، مؤسسة 

الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 0			هـ /999	م 





 األستاذ بقسم القراءات كلية الدعوت وأصول الدين
بجامعة أم القرى

أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل الزهراني

ة في الوقـــف واالبتــداء  أثر الجملة االعتراضيَّ

- دراسة قرآنية -
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ملخص البحث:

يُْعنَى هذا البحث بأسلوب من أساليب البيان العربي، وما يتركه 
، إنَّه: )أثر اجلملة  من أثر يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عزَّ وجلَّ

االعتراضيَّة يف الوقف واالبتداء دراسة قرآنية(، هذا عنوانه.
ويبتدئ البحث باجلملة االعتراضيَّة من حيث تعريفها، والتَّمثيل 
عليها، وبيان موقعها اإلعرابي، وإطالقاتها عند العلماء، ودراسة أثر 
اجلملة االعتراضيَّة يف الوقف واالبتداء تأصياًل، ثمَّ بذكر مواضع 
اجلملة االعتراضيَّة يف القرآن الكرمي، مع اإلشارة إلى معناها، وسرُّ 
مجيئها يف موقعها من الكالم، وبيان أثرها يف الوقف واالبتداء، ويف 

اخلامتة أبرز النَّتائج والتَّوصيات، واهلل املوفق.
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مة المقدِّ

تبيانه،  شاماًل  بيانه،  معجزاً  الكتاب  ــزل  أن ــذي  ال هلل  احلمد 
الم على َمْن َمنَّ اهلل به علينا، إذ بلَّغنا رسالة ربِّنا إلينا،  الة والسَّ والصَّ
بنا، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه  فهدانا وعلَّمنا، وأرشدنا وأدَّ

ين. أجمعني، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ
أما بعد: فهذا البحث لبيان أثر أسلوب من أساليب البيان العربي 
راسة تقوم على  يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل الكرمي، وهذه الدِّ
ثالثة علوم: اللُّغة، والتَّفسير، والوقف واالبتداء. وجعلته بعنوان: )أثر 

اجلملة االعتراضيَّة يف الوقف واالبتداء؛ دراسة قرآنية(.
واخــتــرت الكتابة يف هــذا املــوضــوع ملا له من أثــر على الوقف 
واالبتداء مما قد يغفل عنه من لم يُوِل اهتماماً للجملة االعتراضية 

وصلتها بالوقف واالبتداء.
العي وسؤالي - على دراسة أو بحث يف  ولم أقف - حسب اطِّ
هذا سوى رسالة ماجستير عنوانها: )االعتراض يف القرآن الكرمي 
مواقعه ودالالته يف التفسير( للباحث: عبداهلل بن عبده أحمد مباركي 
بجامعة أم القرى قدمت عام 8	-9			 هـ، وهي يف التفسير وليست 
يف الوقف واالبتداء، فاستعنت باهلل وكتبت هذا البحث، وقد جعلته 

يف مقدمة ومبحثني وخامتة على النَّحو اآلتي:
السابقة  والدراسات  املوضوع  بأهمية  التنويه  وفيها  املقدمة: 

ومنهجه وخطته.
املبحث األول: اجلملة االعتراضيَّة وعالقتها بالوقف واالبتداء. 
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املطلب األول: تعريف باجلملة االعتراضية وموقعها اإلعرابي 
وإطالقاتها عند العلماء.

املطلب الثاني: تعريف بالوقف واالبتداء.
املطلب الثالث: عالقة اجلملة االعتراضيَّة بالوقف واالبتداء يف 

كتاب اهلل.
املبحث الثاني: ناذج تطبيقية على أثر اجلملة االعتراضيَّة يف 

الوقف واالبتداء.
- اخلامتة وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

الكرمي  القرآن  يف  االعتراضيَّة  اجلملة  مواضع  أستقص  ولــم 
كلِّه، ولكن أوردتُّ منها ناذج وإشارات، اعتمدت يف اختيارها على 
الوضوح مما لم يُختلف فيه أو كان األرجح فيه أن يكون اعتراًضا، 
اجلملة  فيها  وبيَّنت  الــكــرمي  الــقــرآن  ســور  ترتيب  حسب  ورتبتها 
ها حسب اإلدراك البشري احملــدود، وما يترتَّب  االعتراضيَّة وسرَّ

عليها يف الوقف واالبتداء.
وقد عرضُت الفكرة الرئيسة التي قام عليها هذا البحث وملخًصا 
لنتيجة البحث يف ملتقى أقامه كرسي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 

سعود - رحمه اهلل - للقرآن الكرمي بجامعة أم القرى 	/	/				هـ.
لي  يغفر  وأن  إليه،  قني  ويوفِّ واب،  الصَّ يُلِْهَمني  أن  أسأل  واهلل 
فحات ذخراً عنده  زللي، وأن ينفع بهذا البحث، وأن يجعل هذه الصَّ

يوم ألقاه، إنَّه أكرم مسؤول، وخير مأمول. 
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ة وعالقتها بالوقف  المبحث األول: الجملة االعتراضيَّ
واالبتداء. 

املطلب األول: تعريف باجلملة االعتراضية وموقعها اإلعرابي 
وإطالقاتها عند العلماء.

من أساليب العرب يف كالمهم االعتراض، إذ يؤتى بشيء من القول 
معترٍض بني كالٍم ومتامه لغرض مقصود عند املتكلِّم، يُْذَكر هذا ِليُعَرَف 
أنَّه ُسنَّةٌ سائغة يف كالم العرب القدامى من أهل الفصاحة والبالغة 

والبيان)	(.
هذا وقد اصطلح العلماء على تسمية هذا األسلوب من كالم 
العرب باالعتراض، أو اجلملة االعتراضيَّة، أو املعترضة، وتعريفها 

عند العلماء:
قــال ابــن هــشــام: )املعترضة بــني شيئني إلفـــادة الــكــالم تقوية 
وتسديداً أو حتسيناً)2(، بيد أنَّ هذا التَّعريف فيه عموم، حيث قال 
يئان؟ وال العالقَة بني  ابن هشام: )بني شيئني(، ولم يُبنيِّ ما هما الشَّ
، وهو أنَّ االعتراض  يئني، ولكنَّه أشار يف التَّعريف إلى أمر مهمٍّ الشَّ

يأتي لفائدة ال حشواً.
: )املعترضة بني شيئني  وأوضــح منه قوُل اجلرجاويِّ األزهــريِّ
يئني إالَّ أنَّ  متالزمني)3(، وهذا وإن كان ذكر التَّرابط والتَّالزم بني الشَّ

يئني ما زاال يف حاجة إلى تبيني(. الشَّ
يوطي يف همع الهوامع: )الواقعة بني جزأي صلة، أو  وقال السُّ

احبي يف فقه اللُّغة العربيَّة: 90	. )	( انظر: الصَّ
)	( مغني اللَّبيب: 	/			.

الب إلى مسائل اإلعراب: 		. )	( موصل الطُّ



 هـ
14

43
ام 

لع
 - 

ان
عب

 ش
ب -

رج
 - 

خرة
اآل

ى 
ماد

 ج
ى -

ألول
ى ا

ماد
 ج

)	
		

د )
عد

ال

ة في الوقّّّل واالبتّّداء - دراسة قرآنية - أعر الجملة االعتراـيت

323

، أو صفة وموصوفها،  إسناد، أوشرط، أو َقَسم، أو إضافة، أو جرٍّ
أو صرف ومدخوله)1(، وهو تعريف واضح، وَذَكَر لكلِّ نوع من أنواع 

االرتباط املذكورة يف التَّعريف أمثلة بَيَْد أنَّ فيه نقصاً(.
رين من أهل اللُّغة كما  والتَّعريف اجلامع هو ما ذكره بعض املتأخِّ
ط بني أجزاء اجلملة،  جاء يف كتاب النَّحو الواضح: )هي التي تتوسَّ

أو بني جملتني مرتبطتني()2(.
وهــذا التَّعريف أوجــز مــن ســاِبــِقــِه وأجــمــع، فقد اشتمل هذا 
يوطي، وهو مجيء اجلملة  التَّعريف على نوع لم يُذكر يف تعريف السُّ
االعتراضيَّة بني جملتني مرتبطتني، فكما يأتي االعتراض بني أجزاء 
اجلملة الواحدة؛ يأتي أيضاً بني جملتني مرتبطتني، كما سيأتي يف 

األمثلة إن شاء اهلل.
أمثلة على اجلملة االعتراضية:

َءاَمُنواْ . 	 َِّذيَن  َءاَمُنواْ َوٱل َِّذيَن  ﴿َوٱل سبحانه:  كقوله  وخبره،  املبتدأ  بني  وقوعها 
ّبِِهۡم  ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ ٰلَِحِٰت وََءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل عَلَٰى ُمحَمَّ ّبِِهۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ ٰلَِحِٰت وََءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل عَلَٰى ُمحَمَّ وََعِملُواْ ٱلصَّ
ۡصلََح بَالَُهۡم ﴾ سورة محمد، املبتدأ االسم 

َ
َر َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم َوأ ۡصلََح بَالَُهۡم َكفَّ
َ
َر َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم َوأ َكفَّ

قوله   واالعــتــراض  َعۡنُهۡم﴾   َر  َعۡنُهۡمَكفَّ َر  ﴿َكفَّ وخبره:  وصلته،  املوصول 
ّبِِهۡم﴾. ّبِِهۡموَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ ﴿وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ

اعر)3(:. 2 وقوعها بني الفعل وفاعله، كقول الشَّ
ٌة أِسنَُّة قوٍم ال ضعاٍف وال ُعْزِل وقد أدركتني واحلوادث جمَّ

)	( همع الهوامع: 	/			.
)	( النحو الواضح: 	/	8	.

)	( البيــت يف اخلصائــص: 	/			، ويف العقــد الفريــد: )مخالــب قــوم(: 	/		، جلويريــة بن 
بــدر مــن  عبــد اهلل بــن دارم ميــدح بنــي عجــل وقــد أســروه.
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ٌة( اعترض بني الفعل )أدركتني( وفاعله  فقوله: )واحلوادث جمَّ
)أِسنَُّة قوٍم(.

َّۡم . 3 َّۡم  فَإِن ل ــرط وجـــوابـــه، كــقــولــه تــعــالــى: ﴿ فَإِن ل وقــوعــهــا بــني فــعــل الــشَّ
ۡت  ِعدَّ

ُ
اُس َوٱلۡحَِجاَرةُۖ أ اَر ٱلَّتِى َوقُوُدَها ٱلنَّ ۡت َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتَُّقواْ ٱلنَّ ِعدَّ
ُ
اُس َوٱلۡحَِجاَرةُۖ أ اَر ٱلَّتِى َوقُوُدَها ٱلنَّ َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتَُّقواْ ٱلنَّ

َّۡم َتۡفَعلُواْ﴾، وجوابه:   ْفَإِن ل َّۡم َتۡفَعلُوا رط:  ﴿فَإِن ل لِۡلَكٰفِرِيَنلِۡلَكٰفِرِيَن﴾  سورة البقرة،  فعل الشَّ
َْولَن َتۡفَعلُواْ﴾. اَر﴾، واالعتراض:  ﴿َولَن َتۡفَعلُوا اَرفَٱتَُّقواْ ٱلنَّ ﴿فَٱتَُّقواْ ٱلنَّ

اعر)1(:. 4 وقوعها بني املوصول وصلته، كقول الشَّ
هـــــات الباطــــــــــل ذاك الذي وأبيك يعرف ماِلكاً واحلــقُّ يدفــع تُرَّ

)يعرف  وصلته:  ــذي(،  )ال واملوصول:  )وأبيك(،  قوله:  االعتراض 
ماِلكاً(.

ۡقِسُم بَِمَوٰقِِع . 5
ُ
ۡقِسُم بَِمَوٰقِِع فَلَآ أ
ُ
وقوعها بني الَقَسم وجوابه، كقوله سبحانه ﴿فَلَآ أ

َّۡو َتۡعلَُموَن َعِظيٌم ٧٦٧٦ إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم  إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم ﴾  َّۡو َتۡعلَُموَن َعِظيٌم  َوِإنَُّهۥ لََقَسٞم ل ٱلنُُّجوِم ٱلنُُّجوِم ٧٥٧٥ َوِإنَُّهۥ لََقَسٞم ل
ۡقِسُم بَِمَوٰقِِع ٱلنُُّجوِم﴾، وجوابه: ﴿إِنَُّهۥ ِنَُّهۥ 

ُ
ۡقِسُم بَِمَوٰقِِع ٱلنُُّجوِمفَلَآ أ
ُ
سورة الواقعة، الَقَسم: ﴿فَلَآ أ

َتۡعلَُموَن  َّۡو  ل لََقَسٞم  َتۡعلَُموَن َوِإنَُّهۥ  َّۡو  ل لََقَسٞم  ﴿َوِإنَُّهۥ  قوله:  واالعتراض  َكرِيٞم ﴾،  َكرِيٞم لَُقۡرَءاٞن  لَُقۡرَءاٞن 
َعِظيٌم َعِظيٌم ٧٦٧٦﴾.

ر عند النُّحاة ال محلَّ لها من  واجلملة االعتراضيَّة كما هو متقرِّ
اإلعـــراب)	(، وهي بهذا تتميَّز عن غيرها، فاجلملة احلاليَّة يف محل 
نصب، ويجوز يف اجلملة االعتراضيَّة أن يسبقها واو، أو فاء، أو التَّنفيس، 

ويجوز أن تكون طلبيَّة)	(، هذه عالمات تُْعَرُف بها، واهلل أعلم.

)	( البيت جلرير، ديوانه: 			.
الب إلى قواعد اإلعراب: 8	-		. )	( انظر: مغني اللَّبيب: 	/0		-			، وموصل الطُّ

)	( انظر: همع الهوامع: 	/			.
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اجلملة  يُطلقون  العلماء  أنَّ  إليه  َفيُتَنَبَُّه  يُْعلََم  أن  ينبغي  ــا  وممَّ
م من توصيف  االعتراضيَّة وتختلف مراداتهم يف اإلطالق، وما تقدَّ
ا  أمَّ البحث،  محلُّ  وهو  النُّحاة،  عند  هو  ا  إنَّ االعتراضيَّة  اجلملة 
النَّحويَّة  القيود  عن  فتخرج  فيها)	(،  عون  يتوسَّ فإنَّهم  البالغيُّون 
 ِ ْمُر اللَّ

َ
أ ِ وََكاَن  ْمُر اللَّ
َ
أ : ﴿وََكاَن  لقول اهلل عزَّ وجــلَّ مخشري  الزَّ املذكورة كوصف 

َمْفُعولًاَمْفُعولًا﴾ بأنَّها جملة اعتراضيَّة)	(، وهي آخر جملة يف اآلية الكرمية: 
ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك 

َ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
ُ َعلَۡيهِ َوأ ۡنَعَم ٱللَّ

َ
َِّذٓي أ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوِإۡذ َتُقوُل لِل

َ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
ُ َعلَۡيهِ َوأ ۡنَعَم ٱللَّ

َ
َِّذٓي أ ﴿َوِإۡذ َتُقوُل لِل

ن 
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱللَّ ُ ُمۡبِديهِ َوَتۡخَشى ٱلنَّ َ َوُتۡخِفى فِي َنۡفِسَك َما ٱللَّ ن َوٱتَِّق ٱللَّ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱللَّ ُ ُمۡبِديهِ َوَتۡخَشى ٱلنَّ َ َوُتۡخِفى فِي َنۡفِسَك َما ٱللَّ َوٱتَِّق ٱللَّ

عَلَى  يَُكوَن  لَا  لَِكـۡى  َزوَّۡجَنَٰكَها  َوَطٗرا  ّمِۡنَها  َزۡيٞد  قََضٰى  ا  فَلَمَّ عَلَى َتۡخَشىُٰهۖ  يَُكوَن  لَا  لَِكـۡى  َزوَّۡجَنَٰكَها  َوَطٗرا  ّمِۡنَها  َزۡيٞد  قََضٰى  ا  فَلَمَّ َتۡخَشىُٰهۖ 
 ِ ۡمُر ٱللَّ

َ
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚا وََكاَن أ

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ِ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرٞج فِٓي أ ۡمُر ٱللَّ

َ
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚا وََكاَن أ

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرٞج فِٓي أ

َمۡفُعولٗا َمۡفُعولٗا ﴾ سورة األحزاب.
الكالم  آخر  االعتراضيَّة  اجلملة  تأتي  أن  يجيز  مخَشري  والزَّ
أي وإن صحَّ  كما تقدم، وكذلك ابن هشام)	(، واآللوسي)	(،  وهذا الرَّ
فإنَّه غير مقصود يف هذا البحث، ألنَّ اجلملة االعتراضيَّة على هذا 

القول ستكون محلَّ وقٍف ألنَّها آخر الكالم.
 ، ا عند البالغينيِّ رين أحياناً مبعنى أوسع ممَّ وتأتي عند املفسِّ
ة، أو يف تضاعيف  كأن توصف جملة بأنَّها معترضة يف ثنايا قصَّ
ث عن قضيَّة من القضايا، كقول ابن عاشور عن قول  آيات تتحدَّ

)	( نــصَّ ابــن هشــام علــى أنَّ البيانيــنيِّ يختلفــون عــن النَّحويــنيِّ يف هــذا اإلطــالق، انظــر: 
مغنــي اللَّبيــب: 	/9		.

اف: 		8. )	( انظر: الكشَّ
)	( انظر: مغني اللَّبيب: 	/9		.

)	( انظر: روح املعاني: 		/		
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ۡصَحِٰب 
َ
رَۡسۡلَنَٰك بِٱلۡحَّقِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖ َولَا تُۡسـَُٔل َعۡن أ

َ
آ أ ۡصَحِٰب إِنَّ

َ
رَۡسۡلَنَٰك بِٱلۡحَّقِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖ َولَا تُۡسـَُٔل َعۡن أ

َ
آ أ اهلل سبحانه: ﴿إِنَّ

ٱلۡجَِحيِم ٱلۡجَِحيِم ١١٩١١٩﴾ سورة البقرة، قال: )جملة معترضة بني حكايات أحوال 
املشركني وأهل الكتاب)1(، وابن عاشور - رحمه اهلل - ُمْكِثٌر من هذا 

نيع. الصَّ
مني احللبي - رحمه اهلل - على هذا حيث  وقد نبَّه من قبُل السَّ
مخَشري بأنَّ قولَه سبحانه: ﴿إِنَّا َسُنلِْقى َعلَيَْك إِنَّا َسُنلِْقى َعلَيَْك  قال معلِّقاً على قول الزَّ

قَْولًا ثَقِيلًاقَْولًا ثَقِيلًا﴾ اعتراضيَّة)	(.
مني احللبي: )يعني باالعتراض من حيث املعنى ال من  قال السَّ
﴾ مطابق  َشدُّ

َ
َشدُّإِنَّ نَاِشَئَة اللَّيِْل هـَِى أ
َ
ناعة، وذلك أنَّ قوله: ﴿إِنَّ نَاِشَئَة اللَّيِْل هـَِى أ حيث الصِّ

بني  دخوله  االعتراض من حيث  فكأنَّه شابه  اللَّيَْل﴾،  اللَّيَْلقُِم  لقوِله: ﴿قُِم 
هذين املتناسبني)3(، واهلل أعلم.

املطلب الثاني: تعريف بالوقف واالبتداء.
قــّدم العلماء )الــوقــف( على )االبــتــداء( يف التعريف؛ وإن كان 
الوصل،  عــن  الناشئ  الــوقــف  يف  كالمهم  ألن  الرتبة؛  يف  مــؤخــًرا 
تعريف كل من  يلي  بــعــده)	(، وفيما  الوقف  الناشئ عن  واالبــتــداء 

الوقف واالبتداء: 
الوقف لغة: احلبس)	(؛ كقوله: وقفُت الداّبة؛ أي: حبستها عن 

)	( التَّحرير والتَّنوير: 	/			.
اف: 				. )	( انظر: الكشَّ
رُّ املصون: 0	/			. )	( الدُّ

)	( انظــر: النشــر يف القــراءات العشــر: 	/			، ولطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات: 
 .			/	

)	( انظر: التعريفات للجرجاني: 		0	. 
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السير وكففتها عنه)	(. ويقال: وَقَف األرض على املساكني وقًفا؛ أي: 
َحبَسها)	(. كما يأتي الوقف على معنى السكت، وكل شيء مُتِسك 
عنه تقول)	(: أوقفت. وذكر األشموني أنه كٌف عن الفعل والقول)	(. 

الوقف اصطالًحا: 
قطع الصوت على الكلمة زمًنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف 

القراءة؛ إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أو مبا قبله)	(.
االبتداء لغًة: 

البَْدء؛ هو األول، وبدأت بالشيء؛ أي: فعلته ابتداًء وقّدمته)	(، 
ويأتي مبعنى الظهور، من بََدا إذا ظهر)	(. 

االبتداء اصطالًحا: 
هو الشروع يف القراءة بعد قطٍع أو وقف. 

فإن كان بعد قطع وانصراف عن القراءة؛ فالبد فيه من االستعاذة 
ثم البسملة؛ إذا كان االبتداء من أوائل السور، فإن كان االبتداء يف 
بعد  تركها  أو  بالبسملة،  اإلتيان  بني  مخيٌر  فالقارئ  السور؛  أثناء 
االستعاذة، وأما إن كان االبتداء بعد وقف؛ فال يحتاج القارئ إلى 
ذلك؛ ألنه مستمر يف قراءته، والوقف إنا هو لالستراحة وأخذ 

النفس)8(. 
)	( انظر: شرح الفصيح، البن هشام: 		. 

)	( انظر: لسان العرب، البن منظور، مادة: )وقف(، 8/9		. 
)	( انظر: املصدر السابق. 

)	( انظر: منار الهدى: 	/		. 
)	( انظر: النشر يف القراءات العشر: 	/	8	. 
)	( انظر: لسان العرب، مادة: )بدأ(، 	/			. 

)	( انظر: لسان العرب، مادة: )بدأ(، 	/			، والقاموس احمليط للفيروزآبادي: 				. 
)8( انظر: هداية القاري إلى جتويد كالم الباري: 	/	9	. 
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قال ابن اجلزري يف ذلك: )وأما االبتداء فال يكون إال اختيارًيا؛ 
ألنه ليس كالوقف تدعو إليه ضــرورة، فال يجوز – االبتداء – إال 
مُبستقلٍّ باملعنى، ُموف باملقصود، وهو يف أقسامه كأقسام الوقف 
األربعة، ويتفاوت متاًما وكفايًة وحسًنا وقبًحا بحسب التمام وعدمه، 

وفساد املعنى وإحالته)1(. 
بالوقف واالبتداء  ة  الثالث: عالقة اجلملة االعتراضيَّ املطلب 

يف كتاب اهلل.
مصطلح )اجلملة االعتراضيَّة( وتسمية العلماء لها بهذا االسم 
له مدلوله وأثره الكبير يف الوقف واالبتداء، ذلك ألنَّها تعترض بني 
أن  واألصــل  تعريفها،  م يف  تقدَّ كما  الكالم متالزمني،  من  طرفني 
وتالزماً  شديداً،  ارتباطاً  ببعضهما  ومرتبطان  متالزمان  رفني  الطَّ
وثيقاً، كمبتدإ وخبره، أو فعل وفاعله، أو معطوٍف ومعطوٍف عليه، 

ونحو هذا من التَّرابط القوي.
ر يف علم الوقف واالبتداء أنَّ مثل ما ُذِكَر آنفاً  ومن املعلوم واملتقرَّ
ر هذا فقد علمنا أنَّ احلال  ال يُْفَصُل عن بعضه بالوقف)	(، إذا تقرَّ
أنَّ طريف  قبلها، فاألصل  االعتراضيَّة كاحلال  بعد دخــول اجلملة 
ل منه بل يوصل به طرُفه  رف األوَّ الكالم املتالزَمنْيِ ال يوقف على الطَّ

اآلخر ليتمَّ الكالُم ويكتمَل املعنى، ويُْستَثْنَى من هذا صورتان، هما:
أن تطول اجلملة االعتراضيَّة طوالً يصعب معه الوصل، قال ابن . 	

اجلزري - رحمه اهلل -: )يُغتفر يف طول الفواصل، والقصص، 

)	( النشر يف القراءات العشر: 	/			. 
)	( النَّشر يف القراءات العشر: 	/0		.
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واجلمل املعترضة، ونحو ذلك يف حالة َجْمع القراءات، وقراءة 
ا أجيز الوقف  التَّحقيق والتَّرتيل ما ال يُغتََفُر يف غير ذلك، فرمبَّ
واالبتداء لبعض ما ُذِكــَر)1(، وميكننا أن نثِّل للجملة املعترضة 
ۡرِض بَِغۡيِر ٱلۡحَّقِ 

َ
ا عَادٞ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مَّ

َ
ۡرِض بَِغۡيِر ٱلۡحَّقِ فَأ

َ
ا عَادٞ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مَّ

َ
ويلة بقوله سبحانه: ﴿فَأ الطَّ

َشدُّ ِمۡنُهۡم 
َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َشدُّ ِمۡنُهۡم َوقَالُواْ َمۡن أ

َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َوقَالُواْ َمۡن أ

قُوَّٗةۖ وََكانُواْ أَـِبَيٰتَِنا َيۡجَحُدوَن قُوَّٗةۖ وََكانُواْ أَـِبَيٰتَِنا َيۡجَحُدوَن ١٥١٥﴾ سورة فصلت.
 َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ يََرۡواْ  َولَۡم 

َ
َ أ ٱللَّ نَّ 

َ
أ يََرۡواْ  َولَۡم 

َ
﴿أ سبحانه:  قوله  هنا  االعتراضيَّة  فاجلملة 

َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ﴾، اعترضت بني متعاطفني، فاجلملة 
َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ ۖٱل َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة
َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ ٱل

قدر  ملن  والوصل  أطــول،  قبلها  التي  واجلملة  االعتراضيَّة طويلة، 
عليه أولى من الوقف، ومن لم يُساعده النَّفس جاز له الوقف، ونحو 
ا املفردات واجلمل االعتراضيَّة  هذا من اآليات، وهذا يف اجُلَمل، أمَّ

وال، واهلل أعلم. أن فيها ليس كشأن اجُلَمل الطِّ القصيرة فالشَّ
دَّ اجلملة االعتراضيَّة برأس آية قبلها أو بعدها، ألنَّ الوقف . 	 أن حُتَ

على رؤوس اآلي ُسنَّة النَّبيِّ H، كما يف حديث أمِّ َسلََمة 
ع قراءته آيًة آيًة)	(، ومثال  J أنَّ النَّبيَّ H كان يَُقطِّ
َّۡو  ل لََقَسٞم  َوِإنَُّهۥ  َّۡو   ل لََقَسٞم  َوِإنَُّهۥ  ٱلنُُّجوِم ٧٥٧٥  بَِمَوٰقِِع  ۡقِسُم 

ُ
أ ٱلنُُّجوِم فَلَآ  بَِمَوٰقِِع  ۡقِسُم 
ُ
أ تعالى: ﴿فَلَآ  قوله  ذلك 

َتۡعلَُموَن َعِظيٌم َتۡعلَُموَن َعِظيٌم ٧٦٧٦ إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم  إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم ٧٧٧٧﴾ سورة الواقعة.
فقوله سبحانه: ﴿َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌمَوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم﴾ جملة اعتراضيَّة 
ورة ليست شرطاً، فقوله عزَّ  قبلها رأس آية، وبعدها كذلك، وهذه الصُّ

)	( النَّشر يف القراءات العشر: 	/			.
ــاب، برقــم: 		9	، واحلاكــم يف املســتدرك يف قــراءات  ــاب يف فاحتــة الكت )	( التِّرمــذي، ب
حــه الشــيخ األلبانــي رحمــه اهلل، صحيــح  النَّبــيِّ H، برقــم: 0	9	، احلديــث صحَّ

غيــر وزيادتــه: 	/	89. اجلامــع الصَّ
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ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُموَن﴾)	( - وهي جملة اعتراضيَّة -  ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُموَنَواللَّ : ﴿َواللَّ وجلَّ
وقعت رأس آية، وما قبلها ليس كذلك، واهلل أعلم.

وينبغي أن يُْعلََم وياُلحظ أنَّه كما على القارئ أن يُْحِسَن الوقف؛ 
يُْحِسَن  الوقف؛ وال  القارئ  يُْحِسَن  يُْحِسَن االبتداء، فقد  فعليه أن 
يُحيل  ابتداًء  االبتداء، فقد يقف على مقطٍع وقفاً حسناً، ويبتدئ 
املعنى، والغالب أنَّ من يُْحِسُن الوقَف؛ يُْحِسُن االبتداء، ومن َجِهَل 

الوقف وأساء فيه؛ أساء يف االبتداء، واهلل أعلم. 
ة يف  املبحث الثاني: مناذج تطبيقية على أثر اجلملة االعتراضيَّ

الوقف واالبتداء.
سورة البقرة

اَر الَّتِى َوقُوُدَها  اَر الَّتِى َوقُوُدَها فَإِْن لَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا فَاتَُّقوا النَّ )1( قوله تعالى: ﴿فَإِْن لَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا فَاتَُّقوا النَّ
ْت لِلْكَافِرِيَن﴾.  ِعدَّ

ُ
اُس َوالْحَِجاَرةُ أ ْت لِلْكَافِرِيَنالنَّ ِعدَّ
ُ
اُس َوالْحَِجاَرةُ أ النَّ

ة قوله: ﴿َولَْن َتْفَعلُواَولَْن َتْفَعلُوا﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

رط وجوابه، فعل  اجلملة االعتراضيَّة هنا وقعت بني فعل الشَّ
اَر﴾، واالرتباط هنا  اَرفَاتَُّقوا النَّ رط: ﴿فَإِْن لَْم َتْفَعلُوافَإِْن لَْم َتْفَعلُوا﴾، وجوابه: ﴿فَاتَُّقوا النَّ الشَّ
رطيَّة شديد، ولذلك ال يصلح الفصل بينهما  بني جزأي اجلملة الشَّ
ا جاءت اجلملة االعتراضيَّة لتفيد بصريح لفظها أنَّ  بالوقف، وإنَّ
ر َعْجُزهم عن أن يأتوا بسورة  اهم اهلل عزَّ وجلَّ قد تقرَّ الذين حتدَّ
ــا ُكنُتــۡم تَۡكُتُمــوَن ٧٢٧٢   َٰرٰۡءُتــۡم فِيَهــاۖ َوٱللَُّ ُمۡخــرِٞج مَّ ــا ُكنُتــۡم تَۡكُتُمــوَن َوِإۡذ َقَتۡلُتــۡم َنۡفٗســا فَٱدَّ َٰرٰۡءُتــۡم فِيَهــاۖ َوٱللَُّ ُمۡخــرِٞج مَّ )	( مــن قولــه ســبحانه: ﴿َوِإۡذ َقَتۡلُتــۡم َنۡفٗســا فَٱدَّ
ُ ٱلَۡمۡوتَـــٰى َوُيرِيُكۡم َءاَيٰتـِـهِۦ لََعلَُّكــۡم َتۡعقِلُوَن ٧٣٧٣﴾ ســورة  ُ ٱلَۡمۡوتَـــٰى َوُيرِيُكۡم َءاَيٰتـِـهِۦ لََعلَُّكــۡم َتۡعقِلُوَن َفُقۡلَنــا ٱۡضِرُبــوهُ بَِبۡعِضَهــاۚ َكَذٰلـِـَك ُيۡحـــِى ٱللَّ َفُقۡلَنــا ٱۡضِرُبــوهُ بَِبۡعِضَهــاۚ َكَذٰلـِـَك ُيۡحـــِى ٱللَّ

البقرة. 
اف: 		. )	( الكشَّ
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ٌم بهم وتبكيت)	(. من مثل سور القرآن الكرمي، وأنَّ التَّحدي هنا تهكُّ
قال ابن عطيَّة: ﴿َولَْن َتْفَعلُواَولَْن َتْفَعلُوا﴾  إثارةٌ ِلِهَمِمِهم، وحتريٌك لنفوسهم، 

ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع)2(.
، بل هو كما قال ابن األنباري: )والوقف  م ال يصحُّ والوقف كما تقدَّ

ل والثَّاني قبيح)3(، واهلل أعلم.  على ﴿َتْفَعلُواَتْفَعلُوا﴾ األوَّ
ََّنا َما هِـَى إِنَّ ٱلَۡبَقَر تََشَٰبَه  ََّنا َما هِـَى إِنَّ ٱلَۡبَقَر تََشَٰبَه قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربََّك يُبَيِّن ل )2( قوله تعالى: ﴿قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربََّك يُبَيِّن ل

ُ لَُمۡهَتُدوَن ٧٠٧٠﴾. آ إِن َشآَء ٱللَّ ُ لَُمۡهَتُدوَن َعلَۡيَنا َوِإنَّ آ إِن َشآَء ٱللَّ َعلَۡيَنا َوِإنَّ
.)4(﴾ ُ ُإِْن َشاَء اللَّ ة قوله: ﴿إِْن َشاَء اللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
﴿َوِإنَّاَوِإنَّا﴾  قوله:  بني  معترضة  باملشيئة  االستثناء  جملة  جــاءت 

وقوله: ﴿لَُمْهَتُدوَنلَُمْهَتُدوَن﴾، اعترضت بني اسم إنَّ وخبرها.
َم على ذكر االهتداء  قال ابن عطيَّة: )واالستثناء اعتراض، ُقدِّ
ة بني جزأي اجلملة، فال يصحُّ  ماً به()	(، والتَّرابط هنا واضح القوَّ تَهمُّ
الفصل بينهما بالوقف، ومثل هذه اجلملة قد جاء يف القرآن الكرمي 
يف مواضع كثيرة كقوله سبحانه: ﴿َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن َشآَء َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن َشآَء 
 ُ تِيُكم بِهِ ٱللَّ

ۡ
َما يَأ ُ قَاَل إِنَّ تِيُكم بِهِ ٱللَّ
ۡ
َما يَأ َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكوَنَوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكوَن﴾  سورة األنعام، وقوله: ﴿قَاَل إِنَّ

نُتم بُِمۡعِجزِيَن﴾  سورة هود، وقوله:  ﴿َوقَاَل ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن َوقَاَل ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن 
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَنإِن َشآَء َوَمآ أ
َ
إِن َشآَء َوَمآ أ

ُ َصابِٗرا  ُ َصابِٗرا قَاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ ُ َءاِمنِيَن﴾ سورة يوسف، وقوله: ﴿قَاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ ُ َءاِمنِيَنَشآَء ٱللَّ َشآَء ٱللَّ

)	( تفسير املنار: 	/			.
ر الوجيز: 	/	0	. )	( احملرَّ

)	( إيضاح الوقف واالبتداء: 			.
ر الوجيز: 	/			. )	( انظر: احملرَّ

ر الوجيز: 	/			. )	( احملرَّ
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ُ ِمَن  ُ ِمَن َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ ۡمٗرا ٦٩٦٩﴾ سورة الكهف، وقوله: ﴿َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ
َ
ۡعِصى لََك أ

َ
ۡمٗرا َولَٓا أ

َ
ۡعِصى لََك أ

َ
َولَٓا أ

ۡو 
َ
أ َشآَء  إِن  ٱلُۡمَنٰفِقِيَن  َب  ۡو َوُيَعّذِ
َ
أ َشآَء  إِن  ٱلُۡمَنٰفِقِيَن  َب  وقوله: ﴿َوُيَعّذِ القصص،  سورة  ٰلِِحيَن ٢٧٢٧﴾  ٰلِِحيَن ٱلصَّ ٱلصَّ

ُ ِمَن  ُ ِمَن َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ َيُتوَب َعلَۡيِهۡمَۚيُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ﴾ سورة األحزاب: 		، وقوله: ﴿َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱللَّ
ٰبِِريَن ١٠٢١٠٢﴾ سورة الصافات، وقوله: ﴿لََتۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم إِن َشآَء لََتۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم إِن َشآَء  ٰبِِريَن ٱلصَّ ٱلصَّ
ُ َءاِمنِيَن﴾ سورة الفتح: 		، كلُّ هذه األمثلة جاء قوله: ﴿إِْن َشاَءإِْن َشاَء﴾  ُ َءاِمنِيَنٱللَّ ٱللَّ
معترضاً سواء اقترن بفعله لفظ اجلاللة أم ال، وتأخذ حكم قوِله: 

ُ لَُمْهَتُدوَن﴾، واهلل أعلم. ُ لَُمْهَتُدوَنَوِإنَّا إِْن َشاَء اللَّ ﴿َوِإنَّا إِْن َشاَء اللَّ
ا ُكنُتۡم  ُ ُمۡخرِٞج مَّ َٰرُٰٔتۡم فِيَهاۖ َوٱللَّ ا ُكنُتۡم َوِإۡذ َقَتۡلُتۡم َنۡفٗسا فَٱدَّ ُ ُمۡخرِٞج مَّ َٰرُٰٔتۡم فِيَهاۖ َوٱللَّ )3( قوله تعالى: ﴿َوِإۡذ َقَتۡلُتۡم َنۡفٗسا فَٱدَّ
َوُيرِيُكۡم  ٱلَۡمۡوتَٰي   ُ يُۡحِى ٱللَّ َكَذٰلَِك  بَِبۡعِضَهاۚ  ٱۡضِرُبوهُ  َفُقۡلَنا  َوُيرِيُكۡم   ٱلَۡمۡوتَٰي   ُ يُۡحِى ٱللَّ َكَذٰلَِك  بَِبۡعِضَهاۚ  ٱۡضِرُبوهُ  َفُقۡلَنا  تَۡكُتُموَن تَۡكُتُموَن ٧٢٧٢ 

َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ٧٣٧٣﴾.
ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُموَن﴾)1(. ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُموَنَواللَّ ة قوله: ﴿َواللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
اضربوه  فقلنا  فيها،  ارأمت  ــادَّ فـ نفساً  قتلتم  وإذ  الكالم:  أصــل 
ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُمونَ﴾ معترضة  ُ ُمخْرٌِج َما ُكنُْتْم تَْكُتُمونَواللَّ ببعضها، وجاءت اجلملة ﴿َواللَّ
بني فعلني يف جملتني متعاطفتني، وفائدة مجيئها هنا هي أنَّ بني 
إسرائيل اختلفوا يف القاتل، فهم ما بني متَِّهٍم ومتبرئ، كلٌّ يدفع عن 
ا كان حالُهم حال غافل عن  عي البراءة ويتَِّهم غيَره، ولـمَّ نفسه ويدَّ
علم اهلل، وإحاطته بهم، إذ القاتل قطعاً واحٌد منهم، ألنَّ اهلل عزَّ 
َقَتلُْتْم﴾. ملا كان ذلك؛  َقَتلُْتْمَوِإذْ  وجلَّ نََسَب إليهم جرمية القتل فقال: ﴿َوِإذْ 
ُتْم فِيَها﴾ ليعلموا أنَّ 

ْ
اَرأ ُتْم فِيَهافَادَّ
ْ
اَرأ كان محلُّ اجلملة أن تكون هنا بعد قوله: ﴿فَادَّ

اف: 	8. )	( انظر: الكشَّ
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اهلل عزَّ وجلَّ يعلُم القاتَل وسيُظهر اهلل أمَره الذي يحاولون إخفاءه، 
اْضِرُبوهُ  اْضِرُبوهُ َفُقلَْنا  ﴿َفُقلَْنا  لقوله:  امتثالهم  يف  يأتي  القاتل  أمــرَ  اهلل  وإظهار 
لفات محلُّها  املعترضة يف موضعها  لم تأت اجلملة  بَِبْعِضَهابَِبْعِضَها﴾ فلو 
ا الكالم عليها من جهة الوقف فإنَّ اجلملة  رت فائدتها)	(، أمَّ وتأخَّ
االعتراضيَّة قد وقعت هنا بني جملتني متعاطفتني، واجُلَمل يُغتفر 
فيها ما ال يُغتفر يف املفردات، ولهذا أجاز علماء الوقف واالبتداء 
ُتْم فِيَها﴾ واعتبروه كافياً على أنَّه وإن جاز 

ْ
اَرأ ُتْم فِيَهافَادَّ
ْ
اَرأ الوقف على قوله: ﴿فَادَّ

الوقف فالوصل أولى.
اني: )﴿فِيَهافِيَها﴾ كاٍف، ﴿تَْكُتُموَنتَْكُتُموَن﴾ أكفى منه)2(،  قال أبو عمرو الدَّ
اس)	(، وقوله: ﴿تَْكُتُموَنتَْكُتُموَن﴾  وقريب منه كالم ابن األنباري)	(، والنَّحَّ
لو لم يكن رأس آية لكان الوصل أولى، ولكن يوقف عليها اتِّباعاً لسنَّة 

النَّبيِّ H يف الوقف على رؤوس اآلي، واهلل أعلم.
قُۡل  ۡعُدوَدٗةۚ  مَّ يَّاٗما 

َ
أ َّٓا  إِل اُر  ٱلنَّ َنا  َتَمسَّ لَن  قُۡل َوقَالُواْ  ۡعُدوَدٗةۚ  مَّ يَّاٗما 
َ
أ َّٓا  إِل اُر  ٱلنَّ َنا  َتَمسَّ لَن  ﴿َوقَالُواْ  تعالى:  قوله   )4(

ِ َما لَا  ۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱللَّ
َ
ۥٓۖ أ ُ َعۡهَدهُ ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيۡخلَِف ٱللَّ خَـۡذُتۡم ِعنَد ٱللَّ تَّ

َ
ِ َما لَا أ ۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱللَّ

َ
ۥٓۖ أ ُ َعۡهَدهُ ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيۡخلَِف ٱللَّ خَـۡذُتۡم ِعنَد ٱللَّ تَّ

َ
أ

َتۡعلَُموَن َتۡعلَُموَن ٨٠٨٠﴾.
ُ َعْهَدهُ﴾)5(. ُ َعْهَدهُفَلَْن ُيخْلَِف اللَّ ة قوله: ﴿فَلَْن ُيخْلَِف اللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
ــة بــني استفهامني مــتــعــادلــني)	( إذ  جــاءت اجلملة االعــتــراضــيَّ

َرر: 	/			، منار الهدى 	/	0	.  )	( انظر: نظم الدَّ
)	( املكتفى: 			.

)	( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 			.
)	( انظر القطع واالئتناف: 	/		.

ر الوجيز: 			. )	( انظر: احملرَّ
)	( كتاب املغازي، باب غزوة أوطاس، )	/ 			( برقم )				( بلفظه.
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األصل: قل أتَّخذمت عند اهلل عهداً، أم تقولون على اهلل ما ال تعلمون؟ 
وقد أفادت اجلملة االعتراضيَّة معنيني: أولهما بصريح لفظها أن اهلل 
ال يخلف عهده، وثانيهما إنكاُر أن يكون بني اهلل عزَّ وجلَّ وبني القائلني 
ق لهم، والفاء يف قوله: ﴿فَلَْنفَلَْن﴾  ة عهد لتحقَّ عهد؛ ألنَّــه لو كان ثمَّ

سببيَّة)	(.
قال األلوسي: )ليكون اتَّخاذ العهد مترتِّباً عليه عدم إخالف اهلل 

ن()	(. تعالى عهده، ويكون الـُمنَْكُر حينئذ املجموَع فتفطَّ
ِ َعْهًدا﴾  خَْذُتْم ِعنَْد اللَّ تَّ

َ
ِ َعْهًداقُْل أ خَْذُتْم ِعنَْد اللَّ تَّ
َ
وتََعلُّق اجلملة االعتراضيَّة بقوله: ﴿قُْل أ

ن  يتضمَّ ل  املعاِدَل لألوَّ بعده؛ ألنَّ االستفهام اآلخر  موجب ملجيئها 
معنى آخر ال صلة له بالعهد.

وكما ترى، االستفهامان متعادالن متَّصالن ببعضهما، وما بينهما 
اعتراض، فال يصحُّ الفصل بينهما.

)	(، وإن كان  وقد نصَّ على عدم جواز الوقف األشموني ملا ُذِكــرَ
أنَّ  إالَّ  كافياً)	(،  واعتبره  على ﴿َعْهَدهَُعْهَدهُ﴾  الوقف  أجاز  قد  اس  النَّحَّ

م، واهلل أعلم. األظهر واألقرب ما تقدَّ
ٱلَۡمۡشِرِق  قَِبَل  وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  تَُول ن 

َ
أ ٱلۡبِرَّ  ٱلَۡمۡشِرِق ليَس  قَِبَل  وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  تَُول ن 
َ
أ ٱلۡبِرَّ  ﴿ليَس  تعالى:  قوله   )	(

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتِٰب  ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتِٰب َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلۡبِرَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلۡبِرَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
بِّيِـَۧن وََءاتَي ٱلَۡماَل عَلَٰى ُحّبِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَٰي َوٱلَۡيَتَٰمـٰى َوٱلَۡمَسِٰكيَن َوٱۡبَن  بِّيِـَۧن وََءاتَي ٱلَۡماَل عَلَٰى ُحّبِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَٰي َوٱلَۡيَتَٰمـٰى َوٱلَۡمَسِٰكيَن َوٱۡبَن َوٱلنَّ َوٱلنَّ
َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم  لَٰوةَ وََءاتَي ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
آئِلِيَن َوفِي ٱلّرِقَاِب َوأ بِيِل َوٱلسَّ َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم ٱلسَّ لَٰوةَ وََءاتَي ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
آئِلِيَن َوفِي ٱلّرِقَاِب َوأ بِيِل َوٱلسَّ ٱلسَّ

)	( انظر: روح املعاني: 	/	0	
)	( روح املعاني: 	/	0	.

)	( انظر: منار الهدى: 		.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/		.
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َِّذيَن  ٱل ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ِسۗ 

ۡ
ٱلَۡبأ وَِحيَن  آِء  رَّ َوٱلضَّ َسآِء 

ۡ
ٱلَۡبأ فِي  ٰبِِريَن  َوٱلصَّ  ْۖ َعَٰهُدوا َِّذيَن إَِذا  ٱل ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ ِسۗ 

ۡ
ٱلَۡبأ وَِحيَن  آِء  رَّ َوٱلضَّ َسآِء 

ۡ
ٱلَۡبأ فِي  ٰبِِريَن  َوٱلصَّ  ْۖ َعَٰهُدوا إَِذا 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾.
ُ
ْۖ َوأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَنَصَدقُوا
ُ
ْۖ َوأ َصَدقُوا

ة قوله: ﴿عَلَى ُحّبِهِعَلَى ُحّبِهِ﴾)1(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

واملساكني...،  واليتامى  القربى  ذوي  املــال  وآتــى  الكالم:  أصل 
املفعوالت، فصلت بني  وجاءت اجلملة: ﴿عَلَى ُحّبِهِعَلَى ُحّبِهِ﴾ معترضة بني 
ل واملفعول الثَّاني، وتفيد اجلملة االعتراضيَّة يف موقعها  املفعول األوَّ
ن هذا احلبِّ من نفسه، وهو مع  ة حبِّ اإلنسان للمال، ومتكُّ هذا شدَّ
هذا فإنَّه يُجاهد نفسه ويتغلَّب عليها فيخرجه ليعطيه ذوي القربى 

واليتامى وسائر األصناف املذكورة.
نَّة النَّبويَّة مثل هذا املعنى الذي يف اآلية فيما رواه  وقد جاء يف السُّ
دقة  أبو هريرة I: )جاء رجل إلى النَّبيِّ فقال: يارسول اهلل، أيُّ الصَّ
ق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل  أعظم أجراً؟ قال:"أن تََصدَّ
الغنى، وال متهل حتَّى إذا بلغت احللقوم قلَت: لفالن كذا، ولفالن كذا، 

وقد كان لفالن"( )	(.
ابط اللَّفظي واملعنوي بني ما قبل اجلملة االعتراضيَّة وما  والرَّ
بعدها شديد، وال يجوز الوقف قبلها وال بعدها، ومثل هذه اآلية 
َوَيتِيًما  ِمْسِكيًنا  ُحّبِهِ  عَلَى  َعاَم  الطَّ َوَيتِيًما َوُيْطعُِموَن  ِمْسِكيًنا  ُحّبِهِ  عَلَى  َعاَم  الطَّ اإلنسان: ﴿َوُيْطعُِموَن  سورة  ما يف 

ِسيًرا﴾، واهلل أعلم.
َ
ِسيًراَوأ
َ
َوأ

ر الوجيز: 	/			. )	( انظر: احملرَّ
دقــة أفضــل، ومســلم برقــم: 9			، بــاب بيــان  )	( رواه البخــاري برقــم: 				، بــاب أي الصَّ

ــحيح، وغيرهما. حيــح الشَّ دقــة صدقــة الصَّ أفضــل الصَّ
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سورة آل عمران
 ُ نَثٰى َوٱللَّ

ُ
ا وََضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِنِّي وََضۡعُتَهآ أ ُ فَلَمَّ نَثٰى َوٱللَّ
ُ
ا وََضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِنِّي وََضۡعُتَهآ أ )6( قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ

ِعيُذَها 
ُ
ۡيُتَها َمۡرَيَم َوِإنِّٓي أ نَثٰىۖ َوِإنِّي َسمَّ

ُ
َكُر َكٱلۡأ ۡعلَُم بَِما وََضَعۡت َولَۡيَس ٱلذَّ

َ
ِعيُذَها أ

ُ
ۡيُتَها َمۡرَيَم َوِإنِّٓي أ نَثٰىۖ َوِإنِّي َسمَّ

ُ
َكُر َكٱلۡأ ۡعلَُم بَِما وََضَعۡت َولَۡيَس ٱلذَّ

َ
أ

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم ٣٦٣٦﴾. ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ْعلَُم بَِما وََضَعْت﴾)1(.

َ
ُ أ ْعلَُم بَِما وََضَعْتَواللَّ
َ
ُ أ ة قوله: ﴿َواللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
ا كان من شأن امــرأة عمران، إذ  تُخبر هذه اآليــة الكرمية عمَّ
راً خلدمة بيت املقدس، وكانت  نــذرت أن يكون ما يف بطنها محرَّ
ا وضعت حملها كان املولود أنثى،  ترجو أن تضع مولوداً ذكراً، فلمَّ
فقالت معتذرة إلى اهلل مبا ال متلكه: رب إنِّي وضعتها أنثى، وإنِّي 
ْعلَُم بَِما وََضَعْت﴾ معترضاً 

َ
ُ أ ْعلَُم بَِما وََضَعْتَواللَّ
َ
ُ أ سميتها مرمي، وجاء قوله تعالى: ﴿َواللَّ

يف كالمها بعد قوله جملة: إنِّي وضعتها أنثى، لتفيد نفاسة األنثى 
التي وضعتها، وأنَّ اهلل يعلم ما سيؤول إليه أمر هذه األنثى، وأنَّه 
سيكون لها شأن، وأنَّ هلل إرادًة غير ما كانت تريده امرأة عمران)	(. 
ر هذه اجلملة عن هذا املوقع من ترتيب الكالم  وال يصلح أن تتأخَّ
يُْتَها َمْرَيَم﴾؛ النتهى موضع  يُْتَها َمْرَيَمَوِإنِّي َسمَّ رت وجاءت بعد قوِله: ﴿َوِإنِّي َسمَّ إذ لو تأخَّ
نَْثى﴾ وهو املراد، ولفات محلُّها. وأثر 

ُ
نَْثىوََضْعُتَها أ
ُ
التَّعقيب على قولها: ﴿وََضْعُتَها أ

نَْثى﴾ ويكون كافياً كما َذَكَر 
ُ
نَْثىأ
ُ
ذلك يف الوقف جواز الوقف على قوله: ﴿أ

ذلك غير واحد من أهل الوقف واالبتداء، منهم: يعقوب)	(، وأبو حامت 

)	( انظر: البحر احمليط: 	/	0	.
رُّ املصون 	/			. ر الوجيز: 	/			، والدُّ )	( انظر: احملرَّ

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			. 
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اني)	(  اس)	(، وأبو عمرو الدَّ جستاني)	(، وابن األنباري)	(، والنَّحَّ السِّ
وغيره، ولعلَّ ذلك لطول اجلمل، على أنَّ الوصل أولى، ألنَّ ما بعد 
اجلملة االعتراضيَّة ال يزال من قول أمِّ مرمي، وهذا على قراءة فتح 
ا على قراءة سكون العني وضمِّ التَّاء)	( فإنَّ  العني وسكون التَّاء، أمَّ

اجلملة حينئذ ال تكون اعتراضاً بل هي من كالم أمِّ مرمي.
نَْثى﴾ احتمال أن يكون من قول أمِّ 

ُ
َكُر َكالْأ نَْثىَولَيَْس الذَّ
ُ
َكُر َكالْأ ويف قوله: ﴿َولَيَْس الذَّ

ة لكالمها وهو األظهر، واهلل أعلم. مرمي فتكون اجلملة تتمَّ
ويحتمل أن يكون من كالم اهلل، فتكون اجلملة اعتراضاً، ويف 
هذا أيضاً خالف: هل يجوز أن تأتي جملة اعتراضيَّة أخرى بعد 
حيح جواز ذلك لعدم ما مينع)	(، واهلل أعلم. جملة اعتراضيَّة، والصَّ

َّا لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنَّ ٱلُۡهَدٰى  َّا لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنَّ ٱلُۡهَدٰى َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل )	( قوله تعالى: ﴿َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
وُكۡم ِعنَد َرّبُِكۡمۗ قُۡل إِنَّ  ۡو ُيحَآجُّ

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
َحٞد ّمِۡثَل َمآ أ

َ
ن يُۡؤتَيٰٓ أ

َ
ِ أ وُكۡم ِعنَد َرّبُِكۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى ٱللَّ ۡو ُيحَآجُّ

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
َحٞد ّمِۡثَل َمآ أ

َ
ن يُۡؤتَيٰٓ أ

َ
ِ أ ُهَدى ٱللَّ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم ٧٣٧٣﴾. ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۗ َوٱللَّ ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱللَّ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۗ َوٱللَّ ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱللَّ
.)	(﴾ِ ِقُْل إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّ ة قوله: ﴿قُْل إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
أصل الكالم يف اآلية: وال تؤمنوا إالَّ ملن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل 

وكم عند ربِّكم. ما أوتيتم أو يحاجُّ
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.

)	( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 	9	.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.

)	( انظر: املكتفى: 00	.
ــاء، والباقــون بفتــح العــني،  )	( قــرأ ابــن عامــر، وُشــعبة، ويعقــوب بســكون العــني، وضــمِّ التَّ

اهــرة: 		. ــاء، انظــر: النَّشــر يف القــراءات العشــر: 	/9		، والبــدور الزَّ وســكون التَّ
رُّ املصون 	/			، ومغني اللَّبيب:  اف: 0		، والبحر احمليط: 	/	0	، والدُّ )	( انظر: الكشَّ

.			/	
ر الوجيز: 	/			. )	( انظر: احملرَّ
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أالَّ  بعضاً  بعضهم  يوصي  بينهم،  فيما  هذا  الكتاب  أهل  يقول 
قوا وال يثقوا وال يطمئنُّوا ألحد من غير ملَّتهم، وأن يحرصوا  يُصدِّ
ين والهداية التي يظنونها وال  على إخفاء ما كان عندهم من أمر الدِّ
يظهروا ذلك إالَّ ملن يطمئنون له، ويف ثنايا هذا التَّواصي من أهل 
دُّ عليهم من اهلل سريعاً عاجاًل ال ميهلهم حتَّى يبيِّنوا  الكتاب يأتي الرَّ
وتِيُتْم﴾ 

ُ
َحٌد ِمثَْل َما أ

َ
ْن يُْؤتَي أ

َ
وتِيُتْمأ

ُ
َحٌد ِمثَْل َما أ

َ
ْن يُْؤتَي أ

َ
الغاية من وصيَّتهم هذه، وهي قولهم: ﴿ أ

وكم به يوم القيامة  أي: حتَّى ال يساويكم أحٌد فيما عندكم أو يحاجُّ
دُّ اإللهي عقب قولهم: ﴿ تَبَِع دِيَنُكْم تَبَِع دِيَنُكْم﴾ ليبنيِّ لهم  عند اهلل، بل جاء الرَّ
ين والهدى هدى اهلل  ا هو ضالل، والدِّ أنَّ ما هم عليه من دين إنَّ
ال ما هم عليه، وما يفعلونه من التَّواصي بالكتمان ليس بضائٍر من 
أراد اهلل هدايته، ودين اهلل من شأنه أن يأتي للنَّاس واضحاً ظاهراً 
إخفائه  على  ويتواصوا  النَّاس  من  به جماعة  ليختصَّ  ال  ليهديَهم 
ر هذا علمنا أنَّه ال  وكتمانه ليستأثروا به من دون النَّاس)	(، إذا تقرَّ

وقف على ما قبل اجلملة االعتراضيَّة وال على ما بعدها)	(.
وهذه اآلية فيها خالف كثير بني أهل التَّفسير واإلعراب)	(، وما 
ا جاز أن  واب، ورمبَّ ذكرته هو ما ظهر لي وفهمته، واهلل أعلم بالصَّ
قوا أن يُؤتى أحٌد()	( وهي  يكون املعنى كما قال ابن األنباري: )التصدِّ
 ﴾ِ على هذا أيضاً االعتراض املذكور يف قوله: ﴿قُْل إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّقُْل إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّ
ــز 	/			، واجلامــع ألحــكام القــرآن: 	/0		،  ر الوجي ــاف: 			، واحملــرَّ )	( انظــر: الكشَّ

رُّ املصــون: 	/			، و روح املعانــي: 	/	9	. والــدُّ
)	( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 99	، واملكتفى: 	0	، ومنار الهدى: 	8.

رُّ املصــون 	/			،  ــاف: 			، والبحــر احمليــط: 	/89	، والــدُّ ــع؛ انظــر: الكشَّ )	( للتَّوسُّ
والتَّحريــر والتَّنويــر: 	/			.

)	( إيضاح الوقف واالبتداء: 99	.
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ا القراءة بهمزتني فقد  م يكون على القراءة بهمزة واحدة أمَّ وما تقدَّ
َحٌد﴾ باالستفهام)	( 

َ
ْن يُْؤتَي أ

َ
َحٌدأ

َ
ْن يُْؤتَي أ

َ
اني: )ومن قرأ: ﴿أ قال فيها أبو عمرو الدَّ

ِ﴾ ألنَّ ذلك مستأنف، وموضعها رفع باالبتداء،  ُِهَدى اللَّ وقف على: ﴿ُهَدى اللَّ
قونه،  واخلبر محذوف، والتَّقدير: أن يُؤتى أحٌد مثل ما أوتيتم تصدِّ
كوا مبا هم عليه()	(، ويكون قوله:  على وجه التَّوبيخ لهم بذلك ليتمسَّ
ْن يُْؤتَي﴾ إلى آخر اجلملة جملة جديدة غرضها اإلنكار على أهل 

َ
ْن يُْؤتَيأ
َ
﴿أ

َّا لَِمْن تَبَِع دِيَنُكْم﴾، واهلل أعلم. َّا لَِمْن تَبَِع دِيَنُكْمَولَا تُْؤِمُنوا إِل الكتاب القائلني: ﴿َولَا تُْؤِمُنوا إِل
نُفَسُهۡم َذَكُرواْ 

َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِّذيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ َوٱل

َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِّذيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ )8( قوله تعالى: ﴿َوٱل

واْ عَلَٰى َما َفَعلُواْ  ُ َولَۡم يُِصرُّ َّا ٱللَّ نُوَب إِل َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ واْ عَلَٰى َما َفَعلُواْ ٱللَّ ُ َولَۡم يُِصرُّ َّا ٱللَّ نُوَب إِل َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ ٱللَّ
وَُهۡم َيۡعلَُموَن وَُهۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥١٣٥﴾. 

.)	(﴾ ُ َّا اللَّ نُوَب إِل َُوَمْن َيْغفُِر الذُّ َّا اللَّ نُوَب إِل ة قوله: ﴿َوَمْن َيْغفُِر الذُّ اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

بني  معترضة  جملة   ﴾ ُ اللَّ َّا  إِل نُوَب  الذُّ َيْغفُِر  َُوَمْن  اللَّ َّا  إِل نُوَب  الذُّ َيْغفُِر  تعالى: ﴿َوَمْن  قوله 
وا عَلَى َما َفَعلُوا وَُهْم َيْعلَُموَن﴾،  وا عَلَى َما َفَعلُوا وَُهْم َيْعلَُموَنَولَْم يُِصرُّ جملتني:﴿فَاْسَتْغَفُروافَاْسَتْغَفُروا﴾ وقوله:﴿َولَْم يُِصرُّ
وا﴾ يحتمل أن تكون عاطفة، فتكون اجلملة  واَولَْم يُِصرُّ والواو يف قوله: ﴿َولَْم يُِصرُّ
االعتراضيَّة بني جملتني متعاطفتني، ويحتمل أن تكون الواو حاليًَّة 
مير املرفوع يف قوله: ﴿فَاْسَتْغَفُروافَاْسَتْغَفُروا﴾، وعلى هذا أيضاً تكون  من الضَّ

اجلملة املذكورة معترضة بني احلال وصاحبها)	(.

ل الثَّانيــة، والباقــون بهمــزة واحدة، انظر: النَّشــر: 	/			،  )	( قــرأ بهمزتــني ابــن كثيــر، وســهَّ
اهرة: 		. البــدور الزَّ

)	( املكتفى: 	0	.
اف: 	9	. )	( انظر: الكشَّ

رُّ املصون: 	/	9	. )	( انظر: البحر احمليط: 	/89، والدُّ
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ا ذكر حال من إذا أذنب  واجلملة االعتراضيَّة هنا فائدتها أنَّه لـمَّ
ندم فرجع إلى اهلل معترفاً بذنبه مستغفراً؛ جاء قوله: ﴿َوَمْن َيْغفُِر َوَمْن َيْغفُِر 
َرة  ﴾ لتطعيم هذا احلال وتدعيمه بهذه املوعظة الـُمَذكِّ ُ َّا اللَّ نُوَب إِل ُالذُّ َّا اللَّ نُوَب إِل الذُّ
التي من شأنها أنَّها تفيد تسديداً لفعله هذا وحتريضاً على طلب 
املرجع وحده  فإليه  الذنوب غيره،  يغفر  ال  الــذي  اهلل  املغفرة من 

سبحانه، ومنه وحده تطلب املغفرة.
واالتصال بني ما قبل اجلملة املعترضة ومابعدها واضح شديد، 
اس)	(، واألشموني)	(، على  فال يصحُّ الوقف، وقد نصَّ على هذا النَّحَّ
ز الوقف على قوله: ﴿فَاْسَتْغَفُروا فَاْسَتْغَفُروا  أنَّ بعض علماء الوقف واالبتداء جوَّ
جستاني)	(،  ﴾ كأبي حامت السِّ ُ َّا اللَّ ُإِل َّا اللَّ لُِذنُـوبِِهْملُِذنُـوبِِهْم﴾، والوقف على قوله: ﴿إِل
ل أقوى، واهلل أعلم. اني)	( وغيرهم، لكنَّ األوَّ وابن األنباري)	(، والدَّ

ساء سورة النِّ
َّۡم  ن ل

َ
ِ لََيُقولَنَّ َكأ َصَٰبُكۡم فَۡضٞل ّمَِن ٱللَّ

َ
َّۡم َولَئِۡن أ ن ل

َ
ِ لََيُقولَنَّ َكأ َصَٰبُكۡم فَۡضٞل ّمَِن ٱللَّ

َ
)9( قوله تعالى: ﴿َولَئِۡن أ

فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما ٧٣٧٣﴾. 
َ
ةٞ َيٰلَۡيتَنِى ُكنُت َمَعُهۡم فَأ فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما تَُكۢن بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهۥ َموَدَّ
َ
ةٞ َيٰلَۡيتَنِى ُكنُت َمَعُهۡم فَأ تَُكۢن بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهۥ َموَدَّ

ْن لَْم تَُكْن بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه َموَدَّةٌ﴾)	(.
َ
ةٌَكأ ْن لَْم تَُكْن بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه َموَدَّ
َ
ة قوله: ﴿َكأ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
أصل تركيب الكالم هنا: ولئن أصابكم فضل من اهلل ليقولنَّ 

ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/8		.

)	( انظر: منار الهدى: 88.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/8		.

)	( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 	0	.
)	( انظر: املكتفى: 0		.

ر الوجيز: 	/8	. )	( انظر: احملرَّ
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ْن لَْم تَُكْن بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه َموَدَّةٌ﴾ معترضة بني 
َ
ةٌَكأ ْن لَْم تَُكْن بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه َموَدَّ
َ
وجاءت اجلملة: ﴿َكأ

قوله: ﴿لََيُقولَّنلََيُقولَّنَ﴾ ومقول القول.
ث عن حال املنافقني مع املؤمنني بعد ترُقبهم ملا يؤول  واآلية تتحدَّ
َم جيش  إليه أمر معركة أو غزوة بني املسلمني وعدوٍّ لهم، فإن ُهــزِ
 ُ نَْعَم اللَّ

َ
ُ  قَْد أ نَْعَم اللَّ
َ
املسلمني قال املنافق املتخلِّف عن مشاركة املؤمنني: ﴿ قَْد أ

ُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا﴾ سورة النساء: 		، وإذا كانت الغلبة 
َ
ُكْن َمَعُهْم َشِهيًداعَلَىَّ إِذْ لَْم أ
َ
عَلَىَّ إِذْ لَْم أ

النَّصر،  ف املنافق على ما فاته من شهود  والنَّصر للمؤمنني حتسَّ
وقسمة الغنائم، وهو يف ظاهر أمره مسلم يَُعدُّ من جملة املسلمني.

واآليــة هنا حتكي ظاهَر أمــِره وباطنَه وحقيقتَه، وتُنِْطُق لساَن 
ة، أي كأنَّه لم  حاِله قبل مقاله، فتقول: كأن لم يكن بينكم وبينه مودَّ

فر والنَّصر)	(. يكن يَُعدُّ نفسه منكم قبل الظَّ
واضح  وبعدها  قبلها  املعترضة  اجلملة  اكتنف  مبا  واالرتــبــاط 
قوي، وال وقف هنا، وقد نصَّ على هذا بصريح الكالم األشموني 

وذكر اجلملة االعتراضيَّة)	(، واهلل أعلم.
سورة األنعام

يَۡوٍم  َعَذاَب  َربِّي  َعَصۡيُت  إِۡن  َخاُف 
َ
أ إِنِّٓي  يَۡوٍم قُۡل  َعَذاَب  َربِّي  َعَصۡيُت  إِۡن  َخاُف 
َ
أ إِنِّٓي  ﴿قُۡل  تعالى:  قوله   )10(

َعِظيٖم َعِظيٖم ١٥١٥﴾.
ة قوله: ﴿إِْن َعَصيُْت َربِّيإِْن َعَصيُْت َربِّي﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

رر: 	/			.  )	( انظر: معاني القرآن: 	/		، مفاتيح الغيب: 0	/			، نظم الدُّ
)	( انظر: منار الهدى: 	0	.

رُّ املصون: 	/9		. )	( انظر: الدُّ
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دراسة املسألة:
نظم اآلية دون دخول اجلملة املعترضة: قل إنِّي أخاف عذاب 
يوم عظيم، واخلوف هنا يف هذه اآلية هو املقصود، ولذلك كان هو 

ْكر. َم يف الذِّ املقدَّ
م ذكر اخلوف على شرطه  د رشيد رضا: )قدَّ يخ محمَّ قال الشَّ

كر()	(. مه ألنَّه هو األهمُّ املقصود بالذِّ الذي شأنه أن يتقدَّ
رط يف صدارة اجلملة، وملـّا كان اخلوف  فاألصل أن يكون الشَّ
رط وجاء بعده  ر عنه الشَّ ل ومحل االهتمام، تأخَّ هو املقصوَد األوَّ
َعِظيٍم﴾،  يَْوٍم  َعِظيٍمَعَذاَب  يَْوٍم  ﴿َعَذاَب  ومفعوله:  َخاُف﴾ 

َ
َخاُفأ
َ
﴿أ الفعل:  بني  معترضاً 

ومجيء قوِله: ﴿إِْن َعَصيُْت َربِّيإِْن َعَصيُْت َربِّي﴾ قبل قوله:﴿َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍمَعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾ فيه 
زجٌر للنَّفس وردٌع لها عن املعصية بلفظها ومالحظة أثره يف نفس 

العبد قبل ذكر العذاب الذي هو العقوبة.
رت اجلملة االعتراضيَّة وجاءت بعد قوله: ﴿َعَذاَب يَْوٍم َعَذاَب يَْوٍم  ولو تأخَّ
َخاُف﴾، وهي متعلِّقة 

َ
َخاُفأ
َ
َعِظيٍمَعِظيٍم﴾ لطالت املسافة بينها وبني قوله: ﴿أ

رت يف اللَّفظ  به لفظاً ومعنى، ولَضُعَف تأثيُرها يف النَّفس كما تأخَّ
وموضعها.

َخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّي َعَذاَب 
َ
َخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّي َعَذاَب ِنِّي أ
َ
ولئن كان املأمور بأن يقول: ﴿إِنِّي أ

الة  ؛ فكيف مبن هو دونه، وحاشاه عليه الصَّ يَْوٍم َعِظيٍميَْوٍم َعِظيٍم﴾ هو النَّبيُّ
الم أن يكون عاصياً لربِّه، وشرُط ﴿ إِْنإِْن ﴾ ال يقتضي الوقوع  والسَّ
ــا غير النَّبيِّ فهو محلٌّ  بل هو على سبيل الفرض والتَّقدير)	(، وأمَّ

)	( انظر: تفسير املنار: 	/	8	.
رر: 	/8	، وتفسير املنار: 	/	8	. )	( انظر: نظم الدُّ
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. للخطاب تنزياًل على واقع حياته من دون شكٍّ
لة بني ما قبل اجلملة االعتراضيَّة وما بعدها  وكما ترى، فالصِّ

قويَّة ظاهرة، وال محلَّ للوقف يف هذه اآلية، واهلل أعلم.
ِ َرّبَِنا َما  ن قَالُواْ َوٱللَّ

َ
َّٓا أ ِ َرّبَِنا َما ُثمَّ لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل ن قَالُواْ َوٱللَّ
َ
َّٓا أ )11( قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

ُكنَّا ُمۡشِركِيَن ُكنَّا ُمۡشِركِيَن ٢٣٢٣﴾. 
ة قوله: ﴿ َرّبَِناَرّبَِنا﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
واجلملة  والنَّصب)	(،  اجلرُّ  قراءتان:  تعالى: ﴿ َرّبَِنا َرّبَِنا﴾  قوله  يف 
، وتخريجها  االعتراضيَّة هنا على قراءة النَّصب ال على قراءة اجلرِّ
أنَّ النَّصب فيها على النِّداء: ياربَّنا، وأصل الكالم على قراءة النَّصب: 

واهلل ما كنَّا مشركني.
 ،﴾ِ ﴿ َواللََّواللَّ القسُم  وجــوابــه،  القسم  بني  ﴿ َربََّناَربََّنا﴾  قولُه:  وجــاء 
أنَّ  هــو  هنا  االعــتــراض  وفــائــدة  ُمْشِركِيَن ﴾،  ُكنَّا  ُمْشِركِيَنَما  ُكنَّا  ﴿ َما  وجــوابــه: 
لوا  املشركني يف هذا املوقف من مواقف يوم القيامة يريدون أن يتنصَّ
نيا، ومعلوٌم أن شركهم  رك الذي كانوا عليه يف الدُّ ؤوا من الشِّ ويتبرَّ
كان يف توحيد األلوهيَّة، فهم أول ما يبتدؤون به كالمهم يف هذا 
نيا، فيقولون: واهلل، إقراراً به توطئة  املقام ما كانوا يشركون به يف الدُّ
رك عن أنفسهم، وقبل أن ينطقوا مبا أقسموا عليه وهم  لنفي الشِّ
لون إلى اهلل بقولهم: ياربَّنا  يعلمون أنَّهم كاذبون يف قسمهم هذا يتوسَّ

رُّ املصون: 	/			. )	( انظر: الدُّ
، انظــر: التَّحبيــر: 08	،  )	( قــرأ بالنَّصــب حمــزة، والكســائي، وخلــف، والباقــون باجلــرِّ

.	0	 اإلحتــاف: 
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نيا وبندائهم هذا  ون بها يف الدُّ بوبيَّة التي كانوا يقرُّ يستَِدرُّون بالرُّ
حمَة من اهلل ليخلِّصهم من مغبَّة شركهم وعاقبة أمرهم)	(. الرَّ

واالرتباط هنا بني الَقَسم وجوابه واضح شديد، وليس يف اآلية 
محلٌّ للوقف، واهلل أعلم.

ُهَوۖ  َّا  إِل إَِلَٰه  لَٓا  ّبَِكۖ  إِلَۡيَك ِمن رَّ وِحَى 
ُ
أ َمآ  ُهَوۖ ٱتَّبِۡع  َّا  إِل إَِلَٰه  لَٓا  ّبَِكۖ  إِلَۡيَك ِمن رَّ وِحَى 
ُ
أ َمآ  ﴿ ٱتَّبِۡع  )12( قوله تعالى: 

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِين﴾.
َ
ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَوأ
َ
َوأ

َّا ُهَو﴾)	(. َّا ُهَو لَا إِلََه إِل ة قوله: ﴿ لَا إِلََه إِل اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

الم،  الة والسَّ نت هذه اآلية الكرمية أمرين للنَّبيِّ عليه الصَّ تضمَّ
هما: اتِّباع ما يوحى إليه من ربِّه، واإلعــراض عن املشركني، وجاء 
َّا ُهَو﴾ معترضاً بينهما، وفائدته كما قال أبو حيَّان:  َّا ُهَولَا إِلََه إِل قولُه: ﴿ لَا إِلََه إِل

َد به وجوب اتِّباع الـُموَحى()	(. )أكَّ
ــعــود: )اعــتــراض بــني األمــريــن املتعاطفني مؤكِّد  ــال أبــو الــسُّ وق
إليجاب اتِّباع الوحي ال سيَّما يف أمر التَّوحيد)	(، واملعترض بينهما 
جملتان متعاطفتان، ووصلهما ببعضهما أولى للعطف، على أنَّ الوقف 
يجوز،وهو من قبيل الوقف الكايف)	(، بيد أنَّ الوصل أكمل، واهلل أعلم.

سورة األعراف
نُكَلُِّف  لَا  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  نُكَلُِّف  َوٱل لَا  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ﴿ َوٱل تعالى:  )13( قوله 

)	( انظر: روح املعاني: 	/			، والتَّحرير والتَّنوير: 	/		.
)	( انظر: الكشاف: 			.

)	( البحر احمليط: 	/			.
ليم: 	/			. )	( إرشاد العقل السَّ

)	( انظر: منار الهدى: 			.
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ۡصَحُٰب ٱلۡجَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخٰلُِدوَن ٤٢٤٢﴾.
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َّا وُۡسَعَهآ أ ۡصَحُٰب ٱلۡجَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخٰلُِدوَن َنۡفًسا إِل

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َّا وُۡسَعَهآ أ َنۡفًسا إِل

َّا وُْسَعَها﴾)	(. َّا وُْسَعَها لَا نُكَلُِّف َنْفًسا إِل ة قوله: ﴿ لَا نُكَلُِّف َنْفًسا إِل اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

جاءت اجلملة االعتراضيَّة بني املبتدإ واخلبر، واألصل: والذين 
اجلملة  وملجيء  اجلنَّة،  أصحاب  أولئك  احلات  الصَّ وعموا  آمنوا 
)اعترض  عطيَّة:  ابن  قال  كما  وهو  ومعنى،  سرٌّ  هنا  االعتراضيَّة 
فة التي َشَرَطها يف املؤمنني باعتراض يُخفِّف  أثناء القول بعقب الصِّ
رط ويُْرِجي يف رحمة اهلل، ويُْعِلُم أنَّ دينَه يُْسٌر، وهذه اآلية نصٌّ  الشَّ

ر يف تكاليفها شيء ال يُطاق()	(. ريعة ال يتقرَّ يف أنَّ الشَّ
ا َحُسَن وقوع هذا الكالم بني املبتدإ واخلبر ألنَّه  ازي: )وإنَّ وقال الرَّ
الَح َذَكَر أنَّ ذلك العمَل  ا َذَكَر َعَملَُهم الصَّ من جنس هذا الكالم، ألنَّه لـمَّ
ار على أنَّ اجلنَّة مع  يف ُوْسعهم غيُر خارٍج عن قدرتهم، وفيه تنبيٌه للكفَّ

عب()	(. ل الصَّ هل من غير حتمُّ ِعَظِم محلِّها يُوَصُل إليها بالعمل السَّ
ا من جهة الوقف فإنَّه ال بدَّ من وصل اخلبر باملبتدإ، وقد نصَّ  أمَّ

اس)	(، واألشموني)	(. على أنَّ الوصل هنا األخفش)	(، والنَّحَّ
َّا  إِل َّا لَا نُكَلُِّف َنْفًسا  إِل وقد أجاز بعضهم أن يكون اخلبُر قولَه: ﴿ لَا نُكَلُِّف َنْفًسا 
مني احللبي يف هذا الوجه: )وعلى  وُْسَعَهاوُْسَعَها﴾ لكنَّه ضعيف، قال السَّ

)	( انظر: الكشاف: 			.
ر الوجيز: 	/	0	. )	( احملرَّ
)	( مفاتيح الغيب: 		/		.

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.
)	( انظر: منار الهدى: 			.
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ر، وتقديره: نفساً منهم)	(. هذا فال بُدَّ من عائد، وهو مقدَّ
وذكر األشموني يف هذا الوجه جواز الوقف على: ﴿ وُْسَعَها وُْسَعَها﴾)	(، 
مني احللبي فيه مقويَّاً ومؤيِّداً:  ل أولى كما قال السَّ ولكنَّ الوجه األوَّ

)وهذا الوجه أعرب( )	(، واهلل أعلم.
وبة سورة التَّ

ُذٞنۚ 
ُ
أ ُهَو  َوَيُقولُوَن  ِبىَّ  ٱلنَّ يُۡؤُذوَن  َِّذيَن  ٱل ُذٞنۚ َوِمۡنُهُم 
ُ
أ ُهَو  َوَيُقولُوَن  ِبىَّ  ٱلنَّ يُۡؤُذوَن  َِّذيَن  ٱل ﴿ َوِمۡنُهُم  )14( قوله تعالى: 

َءاَمُنواْ  َِّذيَن  لِّل َوَرۡحمَةٞ  لِۡلُمۡؤِمنِيَن  َوُيۡؤِمُن   ِ بِٱللَّ يُۡؤِمُن  لَُّكۡم  َخۡيٖر  ُذُن 
ُ
أ َءاَمُنواْ  قُۡل  َِّذيَن  لِّل َوَرۡحمَةٞ  لِۡلُمۡؤِمنِيَن  َوُيۡؤِمُن   ِ بِٱللَّ يُۡؤِمُن  لَُّكۡم  َخۡيٖر  ُذُن 
ُ
أ  قُۡل 

لِيٞم ٦١٦١﴾.
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ َِّذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱللَّ لِيٞم ِمنُكۡمۚ َوٱل
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ َِّذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱللَّ ِمنُكۡمۚ َوٱل

ِ َوُيْؤِمُن لِلُْمْؤِمنِيَن﴾)	(. ِ َوُيْؤِمُن لِلُْمْؤِمنِيَنيُْؤِمُن بِاللَّ ة قوله: ﴿ يُْؤِمُن بِاللَّ اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

االعتراض هنا يأتي على قراءة اجلرِّ يف قوله: ﴿ َورَْحمٌَةَورَْحمٌَة﴾)	(، وال يكون 
على قراءة الرَّفع، ألنَّ قوله: ﴿ َورَْحمٌَةَورَْحمٌَة﴾ خبر ملبتدإ محذوف: هو رحمة.

: ُقْل أُُذُن خيٍر لكم ورحمٍة، وما  وأصل الكالم على قراءة اجلرِّ
بينهما اعتراض بني متعاطفني، وتعلُّق اجلملة املعترضة بقوله: ﴿ قُْل قُْل 
ُذُن َخيٍْر لَُكْم﴾ يقتضي أن تأتي بعدها جملة االعتراض ولو جاءت 

ُ
ُذُن َخيٍْر لَُكْمأ
ُ
أ

رت وفات محلُّها. َِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡمۚ﴾ لتأخَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡمَۚوَرۡحمَةٞ لِّل بعد قوله: ﴿ َوَرۡحمَةٞ لِّل
مخَشري: )َقَصَد التَّصديق باهلل الذي هو نقيض الُكْفر  قال الزَّ
ما  لهم  يَُسلِّم  وأن  املؤمنني،  من  ماع  السَّ وَقَصَد  بالباء،  ى  فعدَّ به، 

رُّ املصون: 	/			. )	( الدُّ
)	( انظر: منار الهدى: 			.

رُّ املصون: 	/			. )	( الدُّ
رُّ املصون 	/		. )	( انظر: الدُّ

، ورفــع الباقــون، انظــر: التَّيســير: 	9، النَّشــر يف القــراءات العشــر:  )	( قــرأ حمــزة باجلــرِّ
.	80/	
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ى بالالَّم)	(، وال يصحُّ  َقه لكونهم صادقني عنده، فعدَّ يقولونه ويصدِّ
ا  ، والتَّرابط واضح، أمَّ الفصل بني املتعاطفني هنا على قراءة اجلرِّ
فع فمن جعل قولَه: ﴿ َوَرْحمٌَة َوَرْحمٌَة﴾ مبتدأً خلبٍر محذوف؛  على قراءة الرَّ
جاز أن يقف على قوله: ﴿ لِلُْمْؤِمنِيَن لِلُْمْؤِمنِيَن﴾، وجاز الوصل وهو أولى، ألنَّ 
 H ِّدِّ على وصف املنافقني للنَّبي الكالم كلَّه يف سياق الــرَّ
ُذٌن﴾ 

ُ
ُذٌن ُهَو أ
ُ
ق كل ما يُقال له، ومن جعلها عطفاً على قوله: ﴿ ُهَو أ بأنَّه يُصدِّ

لم يُِجِز القطع بالوقف)	(، واهلل أعلم. 
سورة ُيوُنس

)15( قوله تعالى: ﴿ َوقَاَل ُموَسٰى َربََّنآ إِنََّك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن َوَملََأهُۥ َوقَاَل ُموَسٰى َربََّنآ إِنََّك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن َوَملََأهُۥ 
ۡنَيا َربََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖ َربََّنا ٱۡطِمۡس عَلَىٰٓ  ۡمَوٰلٗا فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ

َ
ۡنَيا َربََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖ َربََّنا ٱۡطِمۡس عَلَىٰٓ زِيَنٗة َوأ ۡمَوٰلٗا فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ
َ
زِيَنٗة َوأ

لِيَم ٨٨٨٨﴾.
َ
ٰى يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ ۡمَوٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَٰى قُلُوبِِهۡم فَلَا يُۡؤِمُنواْ َحتَّ

َ
لِيَم أ

َ
ٰى يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ ۡمَوٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَٰى قُلُوبِِهۡم فَلَا يُۡؤِمُنواْ َحتَّ

َ
أ

ة قوله: ﴿ َربََّناَربََّنا﴾)	( يف موضعها الثَّاني من اآلية. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

الم على  الة والسَّ أصل الكالم يف دعاء النَّبيِّ موسى عليه الصَّ
يف  ــواالً  وأمـ زينة  ومــأله  فرعون  آتيت  ــك  إنَّ ربَّنا  وأتباعه:  فرعون 
نيا ليضلوا عن سبيلك، وجاء قوله: ﴿ َربََّناَربََّنا﴾ معترضاً بني  احلياة الدُّ
متَّصلني ببعضهما، وهما: ﴿ آَتيَْت آَتيَْت﴾ و ﴿ لُِيِضلُّوا لُِيِضلُّوا﴾، وأصلها ياربَّنا، 
وحذفت ياء النِّداء، وفائدة اجلملة املعترضة بتكرار النِّداء هنا كما 
النِّداء بني اجلملة املعلَّلَة واملعلِّلَة لتأكيد  قال ابن عاشور: )وأعيد 

اف: 9		. )	( الكشَّ
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/89	، منار الهدى: 			. 

)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/			.
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ء من قصد االعتراض)	(،  التَّذلُّل والتَّعرُّض لإلجابة، وإلظهار التَّبرُّ
ينة التي جعلها اهلل يف أيدي  أي: االعتراض على اهلل يف األموال والزِّ

فرعون وأتباعه.
قــولــه: ﴿ فِي فِي  بــالــوقــف على  ــال األشــمــونــي يف حكم الفصل  ق
بقوِله:  متعلٌِّق  قولَه: ﴿ لُِيِضلُّوالُِيِضلُّوا﴾  ألنَّ  بوقف،  )ليس  نَْيا﴾:  الدُّ نَْياالْحََياةِ  الدُّ الْحََياةِ 

﴿ آَتيَْتآَتيَْت﴾)	(، واهلل أعلم.
سورة ُهود

ِستَّةِ  فِي  ۡرَض 
َ
َوٱلۡأ َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلََق  َِّذي  ٱل ِستَّةِ وَُهَو  فِي  ۡرَض 
َ
َوٱلۡأ َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلََق  َِّذي  ٱل ﴿ وَُهَو  تعالى:  قوله   )16(

قُۡلَت  َولَئِن  َعَملٗاۗ  ۡحَسُن 
َ
أ يُُّكۡم 

َ
أ لَِيۡبلَُوُكۡم  ٱلَۡمآِء  عَلَى  َعرُۡشُهۥ  وََكاَن  يَّاٖم 

َ
قُۡلَت أ َولَئِن  َعَملٗاۗ  ۡحَسُن 

َ
أ يُُّكۡم 

َ
أ لَِيۡبلَُوُكۡم  ٱلَۡمآِء  عَلَى  َعرُۡشُهۥ  وََكاَن  يَّاٖم 

َ
أ

َّا ِسۡحٞر  َِّذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِل ۡبُعوثُوَن ِمۢن َبۡعِد ٱلَۡموِۡت لََيُقولَنَّ ٱل َّا ِسۡحٞر إِنَُّكم مَّ َِّذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِل ۡبُعوثُوَن ِمۢن َبۡعِد ٱلَۡموِۡت لََيُقولَنَّ ٱل إِنَُّكم مَّ
بِيٞن ٧٧﴾. بِيٞن مُّ مُّ

ة قوله: ﴿ وََكاَن َعرُْشُه عَلَى الَْماِءوََكاَن َعرُْشُه عَلَى الَْماِء﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

قولُه:  فاملعلَُّل  واملعلَِّل،  املعلََّل  بني  االعتراضيَّة  اجلملة  جــاءت 
﴿ َخلََقَخلََق﴾، واملعلُِّل قولُه: ﴿ لَِيبْلَُوُكْم لَِيبْلَُوُكْم﴾ فأصل الكالم: وهو الذي خلق 

ماوات واألرض يف ستَّة أيَّام ليبلوكم أيُّكم أحسن عماًل)	(. السَّ
َماَواِت  َماَواِت َخلََق السَّ وقولُه: ﴿ وََكاَن َعرُْشُه عَلَى الَْماِءوََكاَن َعرُْشُه عَلَى الَْماِء﴾ جاء بعد قوِله: ﴿ َخلََق السَّ
ماوات  السَّ قبل خلق  واملــاء  العرش  أنَّ  يفيد  يَّاٍم﴾ 

َ
أ ِستَّةِ  فِي  رَْض 

َ
يَّاٍمَوالْأ

َ
أ ِستَّةِ  فِي  رَْض 

َ
َوالْأ

)	( التَّحرير والتَّنوير: 		/			.
)	( منار الهدى: 	8	.

)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/09	.
)	( انظر: اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي: 		/			-			.
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ماوات واألرض)	(. واألرض، ويُنِْبُئ كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السَّ
قوِله: ﴿ عَلَى عَلَى  يَّــاٍم﴾، وال على 

َ
يَّــاٍمأ
َ
قوِله: ﴿ أ الوقف على  وال يصحُّ 

الَْماِءالَْماِء﴾، ويتمُّ الكالم عند قوِله: ﴿ َعَملًاَعَملًا﴾، واهلل أعلم.
يَۡلَتفِۡت  َولَا  َّۡيِل  ٱل ّمَِن  بِقِۡطٖع  ۡهلَِك 

َ
بِأ ۡسِر 

َ
يَۡلَتفِۡت فَأ َولَا  َّۡيِل  ٱل ّمَِن  بِقِۡطٖع  ۡهلَِك 

َ
بِأ ۡسِر 

َ
تعالى: ﴿فَأ قوله   )		(

ۡبُحۚ  َصاَبُهۡمۚ إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ
َ
تََكۖ إِنَُّهۥ ُمِصيُبَها َمآ أ

َ
َّا ٱۡمَرأ َحٌد إِل

َ
ۡبُحۚ ِمنُكۡم أ َصاَبُهۡمۚ إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

َ
تََكۖ إِنَُّهۥ ُمِصيُبَها َمآ أ

َ
َّا ٱۡمَرأ َحٌد إِل

َ
ِمنُكۡم أ

ۡبُح بَِقرِيٖب   ٨١٨١﴾. لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُح بَِقرِيٖب أ لَۡيَس ٱلصُّ
َ
أ

َحٌد﴾)	(.
َ
َحٌدَولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ
َ
ة قوله: ﴿َولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
تََك﴾ وجهان:

َ
َّا اْمَرأ تََكإِل
َ
َّا اْمَرأ يف إعراب قوِله: ﴿إِل

ْهلَِك﴾.. 	
َ
ْهلَِكبِأ
َ
أن يكون مستثنى من قوِله: ﴿بِأ

َحدٌ﴾.. 	
َ
َحدأ
َ
أن يكون مستثنى من قوِله: ﴿أ

ل قال األكثرون، وهو األظهر واألقرب)	(، واهلل أعلم. وباألوَّ
َّا  إِل َحٌد 

َ
أ ِمنُْكْم  يَلَْتفِْت  َّا َولَا  إِل َحٌد 
َ
أ ِمنُْكْم  يَلَْتفِْت  قولُه: ﴿َولَا  يكون  اإلعــراب  وعلى هذا 

تََك﴾ معترضاً بني املستثنى واملستثنى منه، فأصل الكالم هكذا: 
َ
تََكاْمَرأ
َ
اْمَرأ

فأسِر بأهلك بقطع من اللَّيل إالَّ امرأتك وال يلتفت منكم أحد.
وجاءت اجلملة االعتراضيَّة عقب األمر باإلسراء باألهل لتعالج 
الم ومن سار معه  الة والسَّ املوقف النَّفسي عند النَّبيِّ لوٍط عليه الصَّ
وا مع العاطفة النَّفسيَّة النَّابعة من وشيجة القرب بينهم  فال ينجرُّ
الم، وإن كانت قد َسَرْت معهم  الة والسَّ وبني امرأة لوط عليه الصَّ

)	( تفسير القرآن العظيم: 	/9		.
)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/	0	.

ــاج: 	/		، وتفســير  جَّ اء: 	/		، ومعانــي القــرآن وإعرابــه للزَّ )	( انظــر: معانــي القــرآن للفــرَّ
القرآن العظيــم: 	/			.
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تََك﴾)	(، ألنَّ 
َ
َّا اْمَرأ َحٌد إِل

َ
تََكَولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ

َ
َّا اْمَرأ َحٌد إِل

َ
فع: ﴿َولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ كما أفادت قراءة الرَّ

َحٌد﴾ فدلَّ هذا على أنَّها 
َ
َحٌدأ
َ
تََك﴾ مستثنى من قوِله: ﴿أ

َ
َّا اْمَرأ تََكإِل
َ
َّا اْمَرأ قولَه: ﴿إِل

سرت معهم، وإالَّ ملا كان لإلخبار عنها بأنَّها َستَلْتَِفُت معنى)	(، فهي 
ا التفتت هلكت مع قومها. تبعتهم بنفسها ثمَّ إنَّها لـمَّ

ۡسِر 
َ
ۡسِر فَأ
َ
ويف قراءة عبد اهلل بن مسعود I - وهي شاَّذة -: ﴿فَأ

تََك﴾ وليس فيها: ﴿َولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم َولَا يَلَْتفِْت ِمنُْكْم 
َ
َّا اْمَرأ َّۡيِل إِل ۡهلَِك بِقِۡطٖع ّمَِن ٱل

َ
تََكبِأ

َ
َّا اْمَرأ َّۡيِل إِل ۡهلَِك بِقِۡطٖع ّمَِن ٱل

َ
بِأ

تََك﴾)	(.
َ
َّا اْمَرأ َحٌد إِل

َ
تََكأ

َ
َّا اْمَرأ َحٌد إِل

َ
أ

وعلى قراءة النَّصب ال يجوز الفصل بالوقف ملا فيه من الفصل 
بني املستثنى واملستثنى منه، وقد نصَّ األشموني على عدم جواز 
فع  الرَّ للعلَّة املذكورة، وعلى قراءة  الوقف على قوِله: ﴿ِمَن اللَّيِْلِمَن اللَّيِْل﴾ 

يجوز الوقف، ألنَّه ليس فيها اعتراض)	(، واهلل أعلم.
سورة يوُسف

اِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِيَن ١٠٣١٠٣﴾. ۡكثَُر ٱلنَّ
َ
اِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِيَن َوَمآ أ ۡكثَُر ٱلنَّ
َ
)18( قوله تعالى: ﴿َوَمآ أ

ة قوله: ﴿َولَْو َحرَْصَتَولَْو َحرَْصَت﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

ــاس مبؤمنني، وجــاء قــولــه: ﴿َولَْو َولَْو  أصــل الــكــالم: ومــا أكثر الــنَّ
عن  احلــزن  لرفع  جــاءت  وخــبــره،  املبتدإ  بني  معترضاً  َحرَْصَتَحرَْصَت﴾ 

فــع ابــن كثيــر، وأبــو عمــرو، والباقــون بالنَّصــب، انظــر: التَّحبيــر: 			، البــدور  )	( قــرأ بالرَّ
اهــرة: 			. الزَّ

رُّ املصون: 	/8		. )	( انظر: الدُّ
اء: 	/		، وشواذُّ القراءات: 			. )	( انظر: معاني القرآن للفرَّ

)	( انظر: منار الهدى: 88	.
ر الوجيز: 	/	8	. )	( انظر: احملرَّ
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النَّبيِّ H، وللوقوف به على حقائق أكثر النَّاس ليعلم َسلَفاً 
موقفهم من دعوِته ورسالته)	(.

ابــط بني املبتدأ واخلبر شديد، وال محلَّ للوقف يف هذه  والــرَّ
اآلية، واهلل أعلم.
حل سورة النَّ

ا  ُكلُواْ ِمۡنُه لَحٗۡما َطرِّيٗ
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ َِّذي َسخَّ ُكلُواْ ِمۡنُه لَحٗۡما َطرِّيٗا وَُهَو ٱل
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ َِّذي َسخَّ  )19( قوله تعالى: ﴿وَُهَو ٱل

َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ َوتََرى ٱلُۡفۡلَك َمَواِخَر فِيهِ َولَِتۡبَتُغواْ ِمن َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ َوتََرى ٱلُۡفۡلَك َمَواِخَر فِيهِ َولَِتۡبَتُغواْ ِمن 
فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ١٤١٤﴾.  

ة قوله: ﴿َوتََرى الُْفلَْك َمَواِخَر فِيهَِوتََرى الُْفلَْك َمَواِخَر فِيهِ﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

أصل نظم الكالم: وتسخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله.
تعليلني  بــني  معترض  فِيهِ﴾  َمَواِخَر  الُْفلَْك  فِيهَوتَــَرى  َمَواِخَر  الُْفلَْك  ﴿َوتَــَرى  وقــولُــه: 

لتسخير البحر.
قال ابن عاشور مبيِّنا سرَّ االعتراض: )لَقْصِد مخالفة األسلوب 
ير يف البحر باستحضار احلالة العجيبة  للتَّعجيب من تسخير السَّ
بواسطة فعل الرؤية، وهو يُْستَْعَمل يف التَّعجيب كثيراً بصيغ كثيرة، 
نحو: ولو ترى، وأرأيت، وماذا ترى، واجتالب فعل الرؤية يف أمثاله 

يفيد احلثَّ على معرفة ذلك()	(.
واعتبره  اس  النَّحَّ فِيهِ﴾  فِيهَِمَواِخَر  قوِله: ﴿َمَواِخَر  على  الوقف  أجاز  وقد 

ليم: 	/09	. )	( انظر: إرشاد العقل السَّ
)	( انظر: البحر احمليط: 	/			.

)	( التَّحرير والتَّنوير: 		/	9.
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النِّعم()	(،  كافياً)	(، وأجــازه األشموني قائاًل: )ألنَّــه يف مقام تعداد 
يُضاف إلى هذا طول اجلمل يف هذه، ومع ذلك فإنَّ الوصل يظلُّ 
هو األصل، ولو وصل القارئ لكان أولى ملا رأيت من ارتباط الكالم 

ببعضه لفظاً ومعنى، واهلل أعلم.
ا  مَّ َولَُهم  ُسۡبَحَٰنُهۥ  ٱلَۡبَنِٰت   ِ لِلَّ ا َوَيۡجَعلُوَن  مَّ َولَُهم  ُسۡبَحَٰنُهۥ  ٱلَۡبَنِٰت   ِ لِلَّ ﴿َوَيۡجَعلُوَن  تــعــالــى:  قــولــه   )20(

يَۡشَتُهوَن يَۡشَتُهوَن ٥٧٥٧﴾.
ة قوله: ﴿ُسبَْحانَُهُسبَْحانَُه﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
اجلاهليَّة يف  املشركني يف  بعض  حــال  عــن  اآليـــة  هــذه  تُخبر 
ما  ولهم  البنات  هلل  ويجعلون  اآلثــم:  وزعمهم  ــال  الــضَّ اعتقادهم 
يشتهون، أي: ويجعلون لهم ما يشتهون، و ﴿َماَما﴾ يف محلِّ نصب عطفاً 

مخَشري)	( وغيرهما. اء)	(، والزَّ على قوِله: ﴿الَْبَناِتالَْبَناِت﴾ كما قال الفرَّ
ثانيهما على  ُعِطَف  وقولُه: ﴿ُسبَْحانَهُسبَْحانَهُ﴾ اعتراض بني مفعولني 
ل، والغرض من اجلملة االعتراضيَّة تنزيه اهلل سبحانه عن زعم  األوَّ
املشركني الباطل، وموضع اجلملة االعتراضيَّة أن تأتي بعد املفعول 
رت لفات محلُّ التَّنزيه، وعلى هذا اإلعراب - وهو  ل، إذ لو تأخَّ األوَّ

األظهر واهلل أعلم - ال يجوز الوقف على شيء من هذه اآلية.

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.
)	( منار الهدى: 			.

ليم: 	/			. )	( انظر: إرشاد العقل السَّ
)	( انظر: معاني القرآن له: 	/	0	.

اف: 			. )	( انظر: الكشَّ
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مني احللبي)	( وغيرهما أن قولَه:  ورأى آخرون كأبي حيَّان)	(، والسَّ
ا قبلها وليست  ﴿َولَُهْم َما يَْشَتُهوَنَولَُهْم َما يَْشَتُهوَن﴾ مبتدأ وخبر، فهي مفصولة عمَّ
معطوفة عليها، وعلى هذا يجوز الوقف على قوِله: ﴿ُسبَْحانَهُسبَْحانَهُ﴾ وقد 
اختار هذا اإلعراب من قبُل ونصَّ على جواز الوقف بل على متامه 

اني)	( وغيرهما، واهلل أعلم. اُس)	(، وأبو عمرو الدَّ النَّحَّ
ۡعلَُم بَِما ُينَّزُِل 

َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱللَّ لَۡنآ َءايَٗة مَّ ۡعلَُم بَِما ُينَّزُِل َوِإَذا بَدَّ
َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱللَّ لَۡنآ َءايَٗة مَّ )		( قوله تعالى: ﴿َوِإَذا بَدَّ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن﴾
َ
نَت ُمۡفَتِۭۚر بَۡل أ

َ
َمآ أ ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُموَنقَالُٓواْ إِنَّ

َ
نَت ُمۡفَتِۭۚر بَۡل أ

َ
َمآ أ قَالُٓواْ إِنَّ

ْعلَُم بَِما ُينَّزُِل﴾)	(.
َ
ُ أ ْعلَُم بَِما ُينَّزُِلَواللَّ
َ
ُ أ ة قوله: ﴿َواللَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
ــا أنــت مفتر.  لنا آيــة مكان آيــة قالوا إنَّ أصــل الكالم: وإذا بدَّ

وجاءت اجلملة االعتراضيَّة بني شرِط إذا وجوابها.
)واملقصود  االعتراض:  تفيده جملة  ما  مبيِّناً  ابن عاشور  قال 
دُّ على املشركني، ألنَّهم لو علموا)	( أنَّ اهلل  منها تعليم املسلمني، ال الرَّ
ُل من آية  ُل للقرآن الرتفع البُهتان، واملعنى: أنَّه أعلم مبا يُنزِّ هو املنزِّ
بدَل آية، فهو أعلم مبكان األولى ومكان الثَّانية وَمْحَمِل كلتيهما، وكلٌّ 

عنده مبقدار، وعلى اعتبار()	(.
وليس املــراد من التَّبديل يف هذه اآليــة أن مُتَحى اآليــة األولى 

)	( انظر: البحر احمليط: 	/			.
رُّ املصون: 	/			. )	( انظر: الدُّ

)	( انظر: القطع واالئتناف: 0	/8		. 
)	( انظر: املكتفى: 			.

)	( انظر: البحر احمليط: 	/9		.
)	( يريد املشركني.

)	( التَّحرير والتَّنوير: 		/8		.
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وتكتب الثَّانية مكانها، ولكن تنزل األولى يف مقام لغرض، والثَّانية يف 
ة،  دَّ ل، كأن تنزَل آية تأمر بالشِّ مقام آخر لغرض مغاير للغرض األوَّ
تعارضاً  القرآن  أن يف  املشركون  فيفهم  باللِّني،  تأمر  آية  تنزَل  ثم 
لتعليم  هــذا  موضعها  يف  االعتراضيَّة  اجلملة  فجاءت  واختالفاً، 
املسلمني كما قال ابن عاشور، ليس هذا فحسب، ولكن فيها أيضاً 
ار، وإعــالم لهم بــأنَّ اهلل العليم احلكيم يعلم ما يصلح  توبيخ للكفَّ

لعباده من أمر ونهي يف مقام دون مقام)	(.
رط وجوابه،  وال يجوز الفصل بالوقف يف هذه اآلية بني فعل الشَّ

وقد نصَّ على هذا األشموني)	(، واهلل أعلم.
سورة املؤمنون

ِ إَِلًٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهَٰن لَُهۥ بِهِۦ  ِ إَِلًٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهَٰن لَُهۥ بِهِۦ َوَمن يَۡدُع َمَع ٱللَّ )22( قوله تعالى: ﴿َوَمن يَۡدُع َمَع ٱللَّ
ۦٓۚ إِنَُّهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡكٰفُِروَن ١١٧١١٧﴾.  ۦٓۚ إِنَُّهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡكٰفُِروَن فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّبِهِ فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّبِهِ
ة قوله: ﴿لَا بُرَْهاَن لَُه بِهلَا بُرَْهاَن لَُه بِهِ﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
وفعله:  رط  الشَّ وجوابه،  رط  الشَّ بني  املعترضة  اجلملة  وقعت 

ا حسابه عند ربَّه. ومن يدع مع اهلل إلهاً آخر، وجوابه: فإنَّ
ا حسابه عند  فأصل الكالم: ومن يدع مع اهلل إلهاً آخر، فإنَّ
رط)	(،  للشَّ وتوكيد  تقوية وتسديد  ربه، واجلملة االعتراضيَّة فيها 

ولهذا جاءت ملتصقة به، حائلة بينه وبني جوابه.

رر: 		/			، والتَّحرير والتَّنوير: 		/			. )	( انظر: مفاتيح الغيب: 0	/	9، ونظم الدُّ
)	( انظر: منار الهدى: 9		.

اف: 			. )	( انظر: الكشَّ
)	( انظر: روح املعاني: 0/9		.
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رط وجوابه واضح، وهو مع وضوِحِه  وعدم جواز الفصل بني الشَّ
فقد نصَّ األشموني على عدم جواز الوقف على قوله: ﴿لَا بُرَْهاَن لَُه لَا بُرَْهاَن لَُه 

بِهِبِهِ﴾ ملا ُذِكَر)	(، واهلل أعلم.
سورة الفرقان

لَّ َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ  لَۡم تََر إِلَٰي َرّبَِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
لَّ َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ أ لَۡم تََر إِلَٰي َرّبَِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
)23( قوله تعالى: ﴿أ

ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا ٤٥٤٥﴾. ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا َساكِٗنا ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ َساكِٗنا ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ
ة قوله: ﴿َولَْو َشاَء لَجََعلَُه َساكًِناَولَْو َشاَء لَجََعلَُه َساكًِنا﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
 ، لَّ أصل الكالم يف اآلية الكرمية: ألم تَر إلى ربِّك كيف مدَّ الظِّ
مس عليه دلياًل، وجاء قولُه: ﴿َولَْو َشاَء لَجََعلَُه َساكًِناَولَْو َشاَء لَجََعلَُه َساكًِنا﴾  ثمَّ جعلنا الشَّ
﴾، ومفعول  معترضاً بني معطوف ومعطوف عليه، وأداة العطف ﴿ُثمَُّثمَّ

َعلَُه ساكناً()	(. فعل املشيئة محذوف، )أي: ولو شاء َجْعلَُه ساكناً جَلَ
؛ إذ  لِّ وفائدة االعتراض هنا: إظهار املنَّة على اخللق بنعمة الظِّ
لو َجَعلَُه ساكناً غير متحرِّك وال منبسط ملا انتفع اخللق، لكنَّ اهلل 

لِّ وحركته)	(. سبحانه أنعم على خلقه مبدِّ الظِّ
يُِصِب  ولم  للوقف،  فيها  الكرمية ال محلَّ  اآليــة  أنَّ  بهذا  فُعِلَم 
 ،﴾ لَّ لَّالّظِ األشموني - واهلل أعلم - حني أجاز الوقف على قوِله: ﴿الّظِ
وقوِله: ﴿َساِكًنا﴾)	(، وال يخفى أنَّ الوقف على هذين املوضعني فيها 

)	( انظر: منار الهدى: 			.
)	( انظر: روح املعاني: 0	/		.

)	( روح املعاني: 0	/		.
اف: 			. )	( انظر: الكشَّ

)	( انظر: منار الهدى: 			.
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يُضيف  أن  دون  ببعضها  املتَّصلة  ألجزائها  وتقطيع  لآلية،  تفكيك 
الوقف معنى، واهلل أعلم.

وم سورة الرُّ
ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن تُۡصبُِحوَن ١٧١٧   ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن تُۡصبُِحوَن فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ )		( قوله تعالى: ﴿فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ا وَِحيَن ُتۡظِهُروَن ١٨١٨﴾. ۡرِض وََعِشّيٗ
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ا وَِحيَن ُتۡظِهُروَن َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسَّ ۡرِض وََعِشّيٗ
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسَّ

رِْض﴾)	(.
َ
َماَواِت َوالْأ رِْضَولَُه الْحَْمُد فِي السَّ
َ
َماَواِت َوالْأ ة قوله: ﴿َولَُه الْحَْمُد فِي السَّ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
حني  اهلل  فسبحان  الكرميتني:  اآليتني  يف  الكالم  نظم  أصــل 
متسون وحني تصبحون وعشياً وحني تظهرون، وجاء قولُه: ﴿َولَُه َولَُه 
رِْض﴾ معترضاً بني املتعاطفات، وقول اهلل عزَّ 

َ
َماَواِت َوالْأ رِْضالْحَْمُد فِي السَّ
َ
َماَواِت َوالْأ الْحَْمُد فِي السَّ

ِ﴾ تنزيه له عزَّ وجلَّ عن أيِّ نقٍص أو عيب، وكأنَّ  ِفَُسبَْحاَن اللَّ : ﴿فَُسبَْحاَن اللَّ وجلَّ
هوه يف هذه األوقات املذكورة  اآلية حتضُّ عباده على أن يَُسبِّحوه ويُنَزِّ

يف اآليتني.
من كلِّه، فكأنَّها تقول:  وقد اشتملت على األوقــات وأجــزاء الزَّ

سبحان اهلل َدْوماً)	(.
وفائدة اجلملة االعتراضيَّة هنا بني املتعاطفات: إثبات احلمد 
، فهو قد َحِمَد نفسه، فاحلمد ثابت دائــم له  الكامل له عزَّ وجــلَّ
ماوات واألرض، حمده النَّاس أو لم  ، وهو احملمود يف السَّ عزَّ وجلَّ
يحمدوه، فهو غني عن حمدنا)	(، واجتمع يف هاتني اآليتني تنزيه اهلل 

ر الوجيز: 	/			. )	( انظر: احملرَّ
)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/8	. 
)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/8	.
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وحمده يف األزمان واألماكن)	(.
والتَّرابط يف اآليتني الكرميتني بني أجزاء الكالم ظاهر قوي، وال 
وقف فيهما سوى الوقف على قوِله: ﴿تُْصبُِحوَنتُْصبُِحوَن﴾ ألنَّها رأس آية اتِّباعاً 

لُسنَّة النَّبيِّ H يف الوقف على رؤوس اآلي، واهلل أعلم.
سورة ُلْقَمان

ُهۥ وَۡهًنا عَلَٰى  مُّ
ُ
ۡيَنا ٱلۡإِنَسَٰن بَِوٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ ُهۥ وَۡهًنا عَلَٰى َووَصَّ مُّ
ُ
ۡيَنا ٱلۡإِنَسَٰن بَِوٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ )25( قوله تعالى: ﴿َووَصَّ

ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِوٰلَِديَۡك إِلَيَّ ٱلَۡمِصيُر ١٤١٤﴾.
َ
ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِوٰلَِديَۡك إِلَيَّ ٱلَۡمِصيُر وَۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ
َ
وَۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

ُه وَْهًنا عَلَى وَْهٍن َوفَِصالُُه فِي  مُّ
ُ
ُه وَْهًنا عَلَى وَْهٍن َوفَِصالُُه فِيَحمَلَتُْه أ مُّ
ُ
ة قوله: ﴿َحمَلَتُْه أ اجلملة االعتراضيَّ

عَاَميِْنعَاَميِْن﴾)	(.
دراسة املسألة:

ر  الـُمَفسَّ ا  فأمَّ ر،  وُمَفسِّ ر  ُمَفسَّ بني  االعتراضيَّة  وقعت اجلملة 
ِن اْشُكْر لِي 

َ
ِن اْشُكْر لِي أ
َ
ر فهو: ﴿أ ا الـُمَفسِّ يَْنا الْإِنَْساَن بَِوالَِديْهِ﴾، وأمَّ يَْنا الْإِنَْساَن بَِوالَِديْهَووَصَّ فقولُه: ﴿َووَصَّ

َولَِوالَِديَْكَولَِوالَِديَْك﴾)	(.
ينا اإلنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك.  فأصل الكالم: ووصَّ
وفائدة االعتراض: بيان سبب اإليصاء)	(، وال وقف فيها إلى قوِله: 

﴿َولَِوالَِديَْكَولَِوالَِديَْك﴾، والتَّمام عند قوِله: ﴿إِلَيَّ الَْمِصيُر إِلَيَّ الَْمِصيُر ﴾.
جستاني جواز الوقف على قوِله: ﴿بَِوالَِديْهِبَِوالَِديْهِ﴾،  ويرى أبو حامت السِّ
وقوِله: ﴿وَْهٍنوَْهٍن﴾، وقوِله: ﴿عَاَميِْنعَاَميِْن﴾)	(، وال شكَّ أنَّه خطأ؛ ألنَّ قولَه: 

رر: 		/0	-		. )	( انظر: نظم الدُّ
)	( انظر: روح املعاني: 		/	8.

)	( انظر: البحر احمليط: 	/			.
)	( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 		/	0	.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/0		.
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بقوِله:  منصوبة  تكون  أن  ــا  وإمَّ للوصيَّة،  رة  ُمَفسِّ ا  إمَّ اْشُكْر﴾  ِن 
َ
اْشُكْرأ ِن 
َ
﴿أ

ل أولى)	(. اج)	(، واألوَّ جَّ يَْنا﴾ كما قال الزَّ يَْناَووَصَّ ﴿َووَصَّ
اس على أنَّ أبا حامت ُخوِلَف يف قوِله هذا)	(. ونصَّ النَّحَّ

وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ُمَعلِّقاً على قول أبي حامت: 
)وال أراها كافية()	(، واهلل أعلم.

جدة سورة السَّ
رَّّبِ  ِمن  فِيهِ  َرۡيــَب  لَا  ٱلِۡكَتِٰب  رَّّبِ تَنِزيُل  ِمن  فِيهِ  َرۡيــَب  لَا  ٱلِۡكَتِٰب  ﴿تَنِزيُل  تــعــالــى:  قــولــه   )26(

ٱلَۡعٰلَِميَن ٱلَۡعٰلَِميَن ٢٢﴾.
ة قوله: ﴿لَا َريَْب فِيهِلَا َريَْب فِيهِ﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
قولُه سبحانه: ﴿َتنِْزيُل الِْكَتاِبَتنِْزيُل الِْكَتاِب﴾ مبتدأ، وخبره قولُه: ﴿ِمْن َرّبِ ِمْن َرّبِ 
الَْعالَِميَنالَْعالَِميَن﴾، وجاء قولُه: ﴿لَا َريَْب فِيهِلَا َريَْب فِيهِ﴾ معترضاً بني املبتدإ وخبره)	(، 
، ويجوز أن  كِّ عن نزول الكتاب من اهلل عزَّ وجلَّ واالعتراض لنفي الشَّ
م وال وقف بني  يُعرب قولُه: ﴿لَا َريَْب فِيهِلَا َريَْب فِيهِ﴾ خبراً ولكنَّ األوجه ما تقدَّ
املبتدأ وخبره، وقد َذَكَر عَدَم جواِز الوقف على قوِله: ﴿لَا َريَْب فِيهلَا َريَْب فِيهِ﴾ 

اس)	(، واألشموني)8(، وهو واضح، واهلل أعلم. النَّحَّ

)	( انظر: معاني القرآن: 	/0		.
)	( انظر: البحر احمليط: 	/			.

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/0		.
)	( املقصد: 	0	.

اف: 		8. )	( انظر: الكشَّ
اف: 		8، والبحر احمليط: 	/8		. )	( انظر: الكشَّ

)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.
)8( انظر: منار الهدى: 	0	.
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سورة ص
اٞق ٥٧٥٧﴾. اٞق َهَٰذا فَۡلَيُذوقُوهُ َحمِيٞم وََغسَّ )27( قوله تعالى: ﴿َهَٰذا فَۡلَيُذوقُوهُ َحمِيٞم وََغسَّ

ة قوله: ﴿فَلَْيُذوقُوهُفَلَْيُذوقُوهُ﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

ــه:  ـــاق، مــبــتــدأ وخــبــر، وقــولُ ــكــالم: هـــذا حــمــيــٌم وغـــسَّ أصـــل ال
﴿فَلَْيُذوقُوهُفَلَْيُذوقُوهُ﴾ اعتراض بينهما، وفائدة االعتراض هنا - واهلل أعلم - 
م ِذْكُرهم يف قوله: ﴿َهَذا َوِإنَّ َهَذا َوِإنَّ  اغني املتََقدِّ استعجال العذاب على الطَّ
الً، ثم  ة العذاب، إذ هو الـُمراد أوَّ اِغيَن لََشرَّ َمآٍب﴾ قبل بيان مادَّ اِغيَن لََشرَّ َمآٍبلِلطَّ لِلطَّ

ة العذاب ثانياً، هذا هو األظهر يف اإلعراب، واهلل أعلم. بيان مادَّ
ويجوز فيها وجٌه آخر، وهو أن يكون اخلبر قولَه: ﴿فَلَْيُذوقُوهُفَلَْيُذوقُوهُ﴾ 
أي: هو حميٌم  اٌق﴾ مببتدإ محذوف،  اٌقَحمِيٌم وََغسَّ قولُه: ﴿َحمِيٌم وََغسَّ يرتفع  ثمَّ 

اق. وغسَّ
ــره قــولـُـه:  ــارة منصوباً بفعل فــسَّ ويــجــوز أن يــكــون اســم اإلشــ
ر  مقدَّ مبتدؤه  خبر  ومابعده  هــذا،  فليذوقوا  أي:  ﴿فَلَْيُذوقُوهُفَلَْيُذوقُوهُ﴾، 

م)	(. كماتقدَّ
وعــلــى هــذيــن الــوجــهــني األخــيــريــن يــجــوز الــوقــف على قــوِلــه: 
لُها، وعليه ال يجوز الوقف)	(، واهلل  أوَّ ﴿فَلَْيُذوقُوهُفَلَْيُذوقُوهُ﴾، وأولى الوجوه 

أعلم.

رُّ املصون: 9/	8	. )	( انظر: الدُّ
رُّ املصــون: 9/	8	،  )	( انظــر: مشــكل إعــراب القــرآن: 			، والبحــر احمليــط: 	/8		، والدُّ

و روح املعاني: 		/	0	.
)	( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 			، والقطع واالئتناف: 	/	0	، ومنار الهدى: 0		.
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َلت سورة ُفصِّ
ۡرِض بَِغۡيِر ٱلۡحَّقِ َوقَالُواْ 

َ
ا عَادٞ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مَّ

َ
ۡرِض بَِغۡيِر ٱلۡحَّقِ َوقَالُواْ فَأ

َ
ا عَادٞ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مَّ

َ
)28( قوله تعالى: ﴿فَأ

َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ وََكانُواْ 
َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ وََكانُواْ َمۡن أ

َ
َِّذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َمۡن أ

أَـِبَيٰتَِنا َيۡجَحُدوَن أَـِبَيٰتَِنا َيۡجَحُدوَن ١٥١٥﴾.
َشدُّ 

َ
َِّذي َخلََقُهْم ُهَو أ َ ال نَّ اللَّ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
َشدُّ أ

َ
َِّذي َخلََقُهْم ُهَو أ َ ال نَّ اللَّ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ة قوله: ﴿أ اجلملة االعتراضيَّ

ِمنُْهْم قُوَّةًِمنُْهْم قُوَّةً﴾)	(.
دراسة املسألة:

اجلملة االعتراضيَّة بني جملتني متعاطفتني، هما: ﴿وََكانُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا بِآيَاتَِنا 
رِْض بَِغيِْر الْحَّقِ َوقَالُوا 

َ
رِْض بَِغيِْر الْحَّقِ َوقَالُوا فَاْسَتْكبَُروا فِي الْأ
َ
َيجَْحُدوَنَيجَْحُدوَن﴾ معطوفة على قوِله: ﴿فَاْسَتْكبَُروا فِي الْأ

َشدُّ ِمنَّا قُوَّةً﴾.
َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًَمْن أ
َ
َمْن أ

دِّ عليه)	(. وجاءت اجلملة االعتراضيَّة عقب االدِّعاء الباطل للرَّ
ــا من جهة الوقف فــإنَّ األصــل أالَّ يُفصل بني املتعاطفات،  وأمَّ
يُغتفر يف  ال  ما  فيها  يُغتفر  فإنَّه  ُجَماًل  املتعاطفات  كانت  إذا  لكن 
املتعاطفات األفراد وال سيَّما إذا كانت اجلمل طويلة، ومن َقدَر على 
م، وقد  وصلها ببعضها فهو أكمل، وإالَّ فإنَّه يجوز الوقف كما تقدَّ

اس الوقف على قوِله: ﴿ِمنَّا قُوَّةًِمنَّا قُوَّةً﴾ ورآه كافياً)	(. أجاز النَّحَّ
وقال األشموني: )﴿قُوَّةًقُوَّةً﴾ حسن، ﴿ِمنُْهْم قُوَّةًِمنُْهْم قُوَّةً﴾ جائز، ﴿َيجَْحُدوَنَيجَْحُدوَن﴾ 

كاف()	(، واهلل أعلم.

ليم: 8/8. )	( انظر: إرشاد العقل السَّ
ــليم: 8/8، و روح املعانــي: 		/			، والتَّحريــر والتَّنويــر:  )	( انظــر: إرشــاد العقــل السَّ

.	0/		
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.

)	( منار الهدى: 			.
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سورة األحقاف
ۡحَقاِف َوقَۡد 

َ
نَذَر قَۡوَمُهۥ بِٱلۡأ

َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
ۡحَقاِف َوقَۡد َوٱۡذُكۡر أ

َ
نَذَر قَۡوَمُهۥ بِٱلۡأ

َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
)29( قوله تعالى: ﴿َوٱۡذُكۡر أ

َخاُف 
َ
أ إِنِّٓي   َ َّا ٱللَّ إِل َتۡعُبُدٓواْ  َّا  ل

َ
أ ۦٓ  َخۡلفِهِ َوِمۡن  يََديۡهِ  َبيِۡن  ِمۢن  ُذُر  ٱلنُّ َخاُف َخلَِت 

َ
أ إِنِّٓي   َ َّا ٱللَّ إِل َتۡعُبُدٓواْ  َّا  ل

َ
أ ۦٓ  َخۡلفِهِ َوِمۡن  يََديۡهِ  َبيِۡن  ِمۢن  ُذُر  ٱلنُّ َخلَِت 

َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم ٢١٢١﴾.
ُذُر ِمْن َبيِْن يََديْهِ َوِمْن  ُذُر ِمْن َبيِْن يََديْهِ َوِمْن َوقَْد َخلَِت النُّ ة قوله: ﴿َوقَْد َخلَِت النُّ اجلملة االعتراضيَّ

َخلْفِهَِخلْفِهِ﴾)	(.
دراسة املسألة:

ر فهو  ا الـمَفسَّ ر)	(، فأمَّ ر وُمَفسِّ وقعت اجلملة املعترضة بني ُمَفسَّ
َخاُف 

َ
َ إِنِّي أ َّا اللَّ َّا َتْعُبُدوا إِل ل

َ
َخاُف أ

َ
َ إِنِّي أ َّا اللَّ َّا َتْعُبُدوا إِل ل

َ
ر فهو: ﴿أ ا الـمَفسِّ نَْذَر﴾، وأمَّ

َ
نَْذَرإِذْ أ
َ
قولُه: ﴿إِذْ أ

َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍمَعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾.
ٌد لوجوب العمل  ٌر ملا قبله مؤكِّ وفائدة االعتراض هنا أنَّه: )مَقرِّ
الة  مبوجب اإلنــذار()	( ولتفيد أنَّ النَّبيَّ هوداً عليه وعلى نبيِّنا الصَّ
مه ُرُسٌل، وبعده ُرُسل، فتعود  ُسل، فقد تقدَّ الم ليس ِبِبْدٍع من الرُّ والسَّ
ورة  ل السُّ هذه اجلملة االعتراضيَّة باآلية إلى املعنى الذي جاء يف أوَّ

نفسها: ﴿قُْل َما ُكنُْت بِْدعًا ِمَن الرُُّسِلقُْل َما ُكنُْت بِْدعًا ِمَن الرُُّسِل﴾ آية: 9.
بب  للسَّ بعدها  أو  االعتراضيَّة  اجلملة  قبل  الوقف  يجوز  وال 

ل الكالم، واهلل أعلم. م أوَّ املتقدِّ
H د سورة محمَّ

ٰلَِحِٰت وََءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل  َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت وََءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل َوٱل َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ )30( قوله تعالى: ﴿َوٱل

اف: 		0	. )	( انظر: الكشَّ
)	( انظر: روح املعاني: 		/	8، والتَّحرير والتَّنوير: 		/9	.

ليم: 8/	8. )	( إرشاد العقل السَّ
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ۡصلََح بَالَُهۡم ٢٢﴾.
َ
َر َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم َوأ ّبِِهۡم َكفَّ ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ ۡصلََح بَالَُهۡم عَلَٰى ُمحَمَّ
َ
َر َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم َوأ ّبِِهۡم َكفَّ ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن رَّ عَلَٰى ُمحَمَّ

ة قوله: ﴿وَُهَو الْحَقُّ ِمْن َرّبِِهْموَُهَو الْحَقُّ ِمْن َرّبِِهْم﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ
دراسة املسألة:

ــف مــن مبتدإ وخــبــر: والــذيــن آمــنــوا وعملوا  الــكــالم هنا مــؤلَّ
َر عنهم سيِّئاتهم وأصلح  د َكفَّ ل على محمَّ احلات وآمنوا مبا نُزِّ الصَّ
بالهم، وجاء قولُه: ﴿وَُهَو الْحَقُّ ِمْن َرّبِِهْموَُهَو الْحَقُّ ِمْن َرّبِِهْم﴾ معترضاً بني املبتدإ وخبره، 
ل  يَّة يف القرآن الكرمي الذي نُزِّ وفائدة االعتراض هنا حصر احلقِّ
اً إالَّ ما وافق منه  د، وأنَّ ما سواه من الكتب ليس حقَّ على نبيِّنا محمَّ

الم)	(. الة والسَّ د عليه الصَّ ل على سيِّدنا محمَّ ما نُزِّ
والفصل بني املبتدإ واخلبر بالوقف غير جائز، فال يجوز الوقف 

على قوِله: ﴿ِمْن َرّبِِهْمِمْن َرّبِِهْم ﴾)	(، واهلل أعلم.
سورة الواقعة

َّۡو  ل لََقَسٞم  َوِإنَُّهۥ  َّۡو   ل لََقَسٞم  َوِإنَُّهۥ  ٱلنُُّجوِم ٧٥٧٥  بَِمَوٰقِِع  ۡقِسُم 
ُ
أ ٱلنُُّجوِم فَلَآ  بَِمَوٰقِِع  ۡقِسُم 
ُ
أ ﴿فَلَآ  تعالى:  قوله   )31(

َتۡعلَُموَن َعِظيٌم َتۡعلَُموَن َعِظيٌم ٧٦٧٦ إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم  إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم ٧٧٧٧﴾.
ة قوله: ﴿َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌمَوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم﴾)	(. اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
أصل الكالم: فال أقسم مبواقع النُّجوم إنَّه لقرآن كرمي، واجلملة 
ولو  لتؤكِّده،  القسم  جاءت عقب  وجوابه،  القسم  بني  االعتراضيَّة 

رت عن موضعها هذا لفات غرضها. تأخَّ
اف: 		0	. )	( انظر: الكشَّ

رر: 8	/98	. رُّ املصون: 9/	8	، وتفسير القرآن العظيم: 	/			، ونظم الدُّ )	( انظر: الدُّ
)	( انظر: منار الهدى: 			.
اف: 080	. )	( انظر: الكشَّ
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بــأن اشتملت يف  امــتــازت هــذه اجلملة االعتراضيَّة هنا  وقــد 
َتْعلَُموَن﴾  َتْعلَُموَنلَْو  ﴿لَْو  قولُه:  وهي  أخــرى،  اعتراضيَّة  جملة  على  ثناياها 
فهي اعتراض يف اعتراض، واالعتراض اآلخر ُقِصَد به املبالغة يف 
التَّوكيد، وذلك ِلِعَظِم الـُمْقَسم عليه)	(؛ وال وقف يف هذه اآليات إالَّ 
نَّة، وإن كان قد َمنَع الوقَف بعض العلماء  للسُّ على رؤوسها اتِّباعاً 

اس)	(، واألشموني)	(، واهلل أعلم. كالنَّحَّ
سورة البلد

نَت ِحُّۢل بَِهَٰذا ٱلَۡبلَِد ٢٢  
َ
نَت ِحُّۢل بَِهَٰذا ٱلَۡبلَِد  َوأ
َ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱلَۡبلَِد ١١ َوأ

ُ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱلَۡبلَِد لَٓا أ
ُ
)32( قوله تعالى: ﴿لَٓا أ

َوَوالِٖد َوَما َولََد َوَوالِٖد َوَما َولََد ٣٣ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسَٰن فِي َكَبٍد  لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسَٰن فِي َكَبٍد ٤٤﴾.
نَْت ِحلٌّ بَِهَذا الَْبلَدِ﴾)	(.

َ
نَْت ِحلٌّ بَِهَذا الَْبلَدَوأ
َ
ة قوله: ﴿َوأ اجلملة االعتراضيَّ

دراسة املسألة:
ولــد، وقد  ة، وبالوالد وما  بالبلد احلــرام مكَّ تعالى  أقسم اهلل 
الم  والسَّ الة  الصَّ عليه  آدم  هو  فقيل:  التَّفسير،  أهل  فيه  اختلف 
داً  الم وولده نبيُّنا محمَّ الة والسَّ يَّته، وقيل: هو إبراهيم عليه الصَّ وذرِّ
التي  ة  مكَّ استحلُّوا  الــذيــن  ة  مكَّ مبشركي  تعريضاً   ،H
د  الم فآذوا ولده نبيَّنا محمَّ الة والسَّ مها أبوهم إبراهيم عليه الصَّ حرَّ

H، وغيُر ذلك أقواٌل كثيرة)	(.
وجواب الَقَسم: ﴿لََقْد َخلَْقَنا الْإِنَْساَن فِي َكَبدلََقْد َخلَْقَنا الْإِنَْساَن فِي َكَبدٍ﴾، وجاءت اجلملة 

ليم: 99/8	، والتَّحرير والتَّنوير: 		/	0	. رُّ املصون: 0	/			، وإرشاد العقل السَّ )	( انظر: الدُّ
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/			.

)	( انظر: منار الهدى: 	8	.
اف: 	0		. )	( انظر: الكشَّ

ر الوجيــز: 	/	8	، و زاد املســير: 				، واجلامــع ألحــكام  )	( انظــر لالســتزادة: احملــرَّ
القــرآن: 		/	9	.
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قِْسُم بَِهَذا الَْبلَِد﴾ وقولُه: 
ُ
قِْسُم بَِهَذا الَْبلَِدلَا أ
ُ
االعتراضيَّة بني قسمني متعاطفني: ﴿لَا أ

الَقَسم  بني  معترضة  نفسها  اجلملة  جاءت  كما  َولََد﴾،  َوَما  َولََدَوَوالٍِد  َوَما  ﴿َوَوالٍِد 
ل وجواب الَقَسم. األوَّ

مخَشري: )واعترض بني الَقَسم والـُمْقَسم عليه بقوله:  قال الزَّ
نَْت ِحلٌّ بَِهَذا الَْبلَدِ﴾ يعني من املكابدة أنَّ مثلك على ِعَظِم حرمتك 

َ
نَْت ِحلٌّ بَِهَذا الَْبلَدَوأ
َ
﴿َوأ

يُد يف غير احلرم()	(. يُْستََحلُّ بهذا البلد احلرام كما يُْستََحلُّ الصَّ
النَّبيِّ  نَّة  لسُّ اتِّباعا  إالَّ على رؤوسها  اآليــات  وال وقف يف هذه 
الوقَف  واالبــتــداء  الوقف  َمنََع بعض علماء  كــان  H، وإن 

عليها كاألخفش)	(، وأبي حامت)	(، واألشموني)	(، واهلل أعلم.

اف: 	0		. )	( انظر: الكشَّ
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/	80.
)	( انظر: القطع واالئتناف: 	/	80.

)	( انظر: منار الهدى: 			.
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الخاتمة

وصيات:  تائج والتَّ وفيها أبرز النَّ
األصل يف اجلملة االعتراضيَّة أن يوصل ما بعدها مبا قبلها، . 	

إالَّ إذا تخلَّل الكالم رأس آية، أو طالت اجلملة االعتراضيَّة.

يُغتفر يف اجُلَمل ما ال يُغتفر يف املفردات. . 	

الوقف على رؤوس اآلي ُسنَّة نبويَّة أيَّاً كان التَّرابط يف أجزاء . 	
اجلملة الواحدة.

أساليب . 	 الحظوا  واالبــتــداء  الوقف  يف  صنَّفوا  الذين  العلماء 
واجلملة  ــتــداء،  واالب الوقف  يف  وأثــرهــا  وطرائقها،  العربيَّة، 

االعتراضيَّة مثال على ذلك. 

ينبغي مالحظة عالمات اجلملة االعتراضيَّة وأحكامها حتَّى . 	
تتميَّز عن غيرها من اجلمل.

إحسان . 	 عليه  يجب  الــوقــف؛  إحسان  الــقــارئ  على  يجب  كما 
االبتداء، ومالحظة االعتراض والعطف ونحوه.

الوقف واالبتداء علٌم ليس منفصاًل عن العلوم األخــرى، فهو . 	
مرتبط باللُّغة واإلعراب والتَّفسير. 

واالبــتــداء وهــو اليُْحِسُن . 8 الوقف  يبرع يف  أن  للقارئ  ال ميكن 
العربيَّة والتَّفسير.
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ليس كلُّ ما أجــازه أهل الوقف واالبــتــداء يف مؤلَّفاتهم يجوز . 9
الوقف عليه، بل ينبغي التَّثبُّت والتَّمحيص، فقد يُخطئ بعضهم، 

وقد يغفل عن معنى.

راسة، وما تزال . 0	 ُكتُب الوقف واالبتداء ميدان واسع للبحث والدِّ
احلاجة إلى البحث فيها قائمة. 

د وعلى آله  واهلل أعلم، وصلَّى اهلل وسلَّم وبارك على نبينا محمَّ
وصحبه أجمعني.
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ثَبت المصادر والمراجع
د بن أحمد الدمياطي . 	 إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر، ألحمد بن محمَّ

د الضبَّاع،  حه وعلَّق عليه: علي محمَّ هير بالبنَّاء، )ت: 				هـ(، صحَّ افعي الشَّ الشَّ
مكتبة ومطبعة املشهد احلسيني، القاهرة.

بن . 	 د  بن محمَّ د  عود محمَّ السُّ الكرمي، ألبي  الكتاب  مزايا  إلى  ليم  السَّ العقل  إرشــاد 
مصطفى العمادي، ت: 	98هـ، دار إحياء التُّراث العربي. 

د بن القاسم بن بشار بن احلسن األنباري، . 	 إيضاح الوقف واالبتداء: ألبي بكر بن محمَّ
رهوني، دار احلديث، القاهرة. حيم الطَّ )ت: 8		هـ(، حتقيق: عبد الرَّ

هير بأبي . 	 د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان الشَّ ين محمَّ البحر احمليط، ألثير الدِّ
زاق املهدي، ط	،  كتور/ عبدالرَّ حيَّان األندلسي الغرناطي، )ت: 			هـ(، حتقيق: الدُّ

				هـ، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت.
ة وتوجيهها من . 	 اذَّ اهرة يف القراءات العشر املتواترة، ومعه القراءات الشَّ البُدور الزَّ

يخ عبد الفتَّاح القاضي، )ت: 	0		هـــ(، ط	، 	0		هـ، دار الكتاب  لغة العرب، للشَّ
العربي، بيروت.

د بن اجلزري، )ت: 		8هـ(، . 	 د بن محمَّ ة العشرة، حملمَّ حتبير التَّيسير يف قراءات األئمَّ
ط	، 	0		هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.

سة . 	 اهر ابن عاشور، )ت: 	9		هـ(، ط	، 0			هـ، مؤسَّ د الطَّ التَّحرير والتنوير، حملمَّ
التَّاريخ العربي، بيروت.

التعريفات،  املؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني، )ت: 		8هـ(، . 8
الكتب  دار  األولــى،  الطبعة  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  ضبطه وصححه جماعة 

العلمية بيروت –لبنان، )	0		هـ -	98	م(.
تفسير القرآن العظيم، البن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير، ط	، )ت: 			هـ(، عام . 9

سة الكتب الثقافيَّة، بيروت، وطبعة أخرى بتحقيق سامي سالمة، ط	،  				هـ، مؤسَّ
عام 8			هـ، دار طيبة للنَّشر والتوزيع.

د بن عمر بن احلسني التميمي . 0	 ين محمَّ التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، لفخر الدِّ
افعي، )ت: 	0	هـ(، ط	، 				هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت. ازي الشَّ البكري الرَّ

د رشيد رضا، )ت: 				هـ(تعليق وتصحيح سمير مصطفى رباب، . 		 تفسير املنار، حملمَّ
ط	، 				هـ، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت.

اني، )ت: 			هـ(، ُعِنَي . 		 بع، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّ التَّيسير يف القراءات السَّ
بتصحيحه: أوتويرتزل، ط	، 				هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.

د بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت: . 		 اجلامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمَّ
			هـ، حتقيق الدكتور/ عبد اهلل بن عبد احملسن التُّركي وآخرين، ط	، 				هـ، 

سالة، بيروت. مؤسسة الرِّ
حيم صايف، ت: 				هـ، ط	، . 		 اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي، حملمود بن عبد الرَّ

سة اإلميان، بيروت. شيد، دمشق، مؤسَّ 8			هـ، دار الرَّ
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اخلصائص، ألبي الفتح عثمان بن جنِّي املوصلي، )ت: 	9	هـ(، ط	، الهيئة املصرية . 		
ة للكتاب. العامَّ

مني احللبي، . 		 رُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، ألحمد بن يوسف املعروف بالسَّ الدُّ
اط، ط	، 				هـ، دار القلم، دمشق. كتور/ أحمد اخلرَّ )ت: 			هـ(، حتقيق: الدُّ

ين شلق، ُطِبَع عام: 				هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.. 		 ديوان جرير، شرحه: تاج الدِّ
يِّد . 8	 ين السَّ بع املثاني، ألبي الفضل شهاب الدِّ روح املعاني يف تفسير القرآن العظيم والسَّ

الباري عطيَّة، ط	،  البغدادي، )ت: 0			هـــ(، حتقيق علي عبد  محمود اآللوسي 
				هـ دار الكتب العلميَّة، بيروت.

د . 9	 حمن بن علي بن محمَّ ين عبد الرَّ زاد املسير يف علم التفسير، ألبي الفرج جمال الدِّ
اجلوزي، )ت: 	9	هـ(، ط	، 				هـ، املكتب اإلسالمي، ودار ابن حزم، بيروت.

د بن عيسى التِّْرِمذي، )ت: 9		هـ(، حتقيق: أحمد . 0	 ُسن التِّْرِمذي، ألبي عيسى محمَّ
د شاكر وآخرين، دار إحياء التُّراث، بيروت. محمَّ

شرح الفصيح، املؤلف: ابن هشام اللخمي، )ت: 			 هـ(، حتقيق: د. مهدي عبيد . 		
جاسم، الطبعة األولى، )09		 هـ - 988	 م(.

د بن أبي نصر الكرماني، حتقيق: الدكتور/ شمران العجلي، . 		 شواذُّ القراءات، حملمَّ
ط	، 				هـ، مؤسسة البالغ، بيروت.

العرب يف كالمها، ألبي احلسني . 		 العربيَّة ومسائلها وسن  اللُّغة  فقه  احبي يف  الصَّ
د  ازي )ت: 	9	هـ( ط	 8			هـ، النَّاشر محمَّ أحمد بن فارس بن زكريَّاء القزويني الرَّ

علي بيضون.
د بن إسماعيل البخاري اجلعفي، )ت: 			هـ(، . 		 صحيح البخاري، ألبي عبد اهلل محمَّ

حتقيق: الدكتور/ مصطفى ديب البَُغا، ط	، 	0		هـ، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.
حمن بن . 		 ين عبد الرَّ غير يف أحاديث البشير النَّذير: جلالل الدِّ صحيح اجلامع الصَّ

د بن علي بيضون، دار الكتب العلميَّة،  الكمال السيوطي، )ت: 		9هـ(، منشورات محمَّ
بيروت، ط:	، 				هـ، 	00	م.

اج القشيري النيسابوري، )ت: 			هـ(، . 		 صحيح مسلم، ألبي احلسني مسلم بن احلجَّ
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت. حتقيق: محمَّ

د بن عبد ربه األندلسي، )ت: . 		 ين أحمد بن محمَّ العقد الفريد، ألبي عمر شهاب الدِّ
8		هـ(، ط	، 	0		هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.

القاموس احمليط، املؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، )ت: . 8	
		8هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بإشراف: 
 – بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  محمد 

لبنان، )				 هـ - 	00	 م(.
اس، )ت: 8		هـ(، . 9	 د بن إسماعيل النَّحَّ القطع واالئتناف، ألبي جعفر أحمد بن محمَّ

ياض. حمن بن إبراهيم املطرودي، ط	، دار عالم الكتب، الرِّ حتقيق: د. عبد الرَّ
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مخشري اخلوارزمي، اعتنى به: . 0	 اف: ألبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزَّ الكشَّ
خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بيروت، ط:	، 				هـ.

لسان العرب، املؤلف: محمد بن مكرم بن علي بن أبي الفضل جمال الدين ابن منظور . 		
األنصاري، )			هـ(، دار احلديث-القاهرة، )				هـ-	00	م(.

د عبد احلق بن غالب بن عطيَّة . 		 ر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمَّ احملرَّ
د، ط	، 				هـ، دار  ايف محمَّ الم عبد الشَّ األندلسي، )ت: 			هـ(، حتقيق: عبد السَّ

الكتب العلميَّة، بيروت.
يوسف . 		 إشــراف،  النَّيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  ألبي  حيحني:  الصَّ على  املستدرك 

املرعشلي، دار املعرفة، بيروت.
ي بن أبي طالب القيسي، )ت: 			هـ(، حتقيق: . 		 د مكِّ مشكل إعراب القرآن، ألبي محمَّ

سالة، بيروت. امن، ط	، 08		هـ، مؤسسة الرِّ الدكتور/ حامت صالح الضَّ
كتور . 		 الدُّ اج، حتقيق  جَّ الزَّ السري  بن  إبراهيم  إسحاق  وإعرابه، ألبي  القرآن  معاني 

عبداجلليل عبده شلبي، ط	، عام 08		هـ، عالم الكتب، بيروت.
اء، )ت: 	0	هـ(، حتقيق: أحمد يوسف . 		 معاني القرآن، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفرَّ

كتور/ عبد الفتَّاح إسماعيل شلبي، ط	، 				هـ،  د علي النَّجار والدُّ جناتي، ومحمَّ
دار الكتب والوثائق القوميَّة، مركز حتقيق التُّراث، القاهرة.

ين بن يوسف املعروف . 		 د عبد اهلل جمال الدِّ مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ألبي محمَّ
ين عبد احلميد، ُطِبَع  د محيي الدِّ بابن هشام األنصاري، )ت: 			هـ(، حتقيق: محمَّ

عام: 				هـ، املكتية العصرية، بيروت.
املقصد لتلخيص ما يف املرشد، ألبي يحيى زكريَّا األنصاري، ت: 		9هـ، مطبوع على . 8	

حاشية منار الهدى يف بيان الوقف واالبتداء.
اني . 9	 ، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّ املـُْكتََفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهلل عزَّ و جلَّ

كتور/ يوسف عبد الرحمن الـَمْرَعْشِلي،  األندلسي، )ت: 			هـ(، دراسة وحتقيق الدُّ
سالة، بيروت. سة الرِّ ط	، 	0		هـ، مؤسَّ

د بن عبد الكرمي األشموني، ط	، . 0	 منار الهدى يف بيان الوقف واالبتدا، ألحمد بن محمَّ
	9		هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده، القاهرة.

الكرمي . 		 بن عبد  بن محمد  أحمد  املــؤلــف:  واالبــتــداء،  الوقف  بيان  الهدى يف  منار 
القاهرة-  احلــديــث-  دار  الطرهوني،  الرحيم  عبد  الشيخ  حتقيق:  األشــمــونــي، 

)9			هـ-008	م(.
موصل الُطالَّب إلى قواعد اإلعــراب، خلالد بن عبد اهلل بن أبي بكر اجلرجاوي . 		

سالة،  األزهــري، )ت: 	90هـــ(، حتقيق: عبد الكرمي مجاهد، ط	، 				هـــ، دار الرِّ
بيروت.

ار املصريَّة . 		 النَّحو الواضح يف قواعد اللُّغة العربيَّة، لعلي اجلارم، ومصطفى أمني، الدَّ
باعة والنَّشر والتَّوزيع. عوديَّة للطِّ السُّ
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نشر القراءات العشر، املؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، املعروف . 		
بـ)ابن اجلــزري(، )ت:		8هـــ(، حتقيق وتعليق: الدكتور أمين رشدي سويد، الطبعة 

األولى، دار الغوثاني للدراسات اإلسالمية، بيروت، )9			هـ-8	0	م(.
د بن . 		 د بن محمَّ د بن محمَّ ين أبي اخلير محمَّ النَّشر يف القراءات العشر، لشمس الدِّ

د الضبَّاع، دار الفكر. اجلزري، )ت: 		8هـ(، حتقيق: علي محمَّ
ين إبراهيم بن عمر البقاعي، )ت: . 		 َور، لبرهان الدِّ َرر يف تناسب اآليات والسُّ نظم الدُّ

كن،  	88هـ(، ط	/ 	0		هـ، مطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانيَّة، حيدرآباد الدِّ
الهند.

هداية القاري إلى جتويد كالم الباري، املؤلف: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد . 		
العسس املرصفي املصري الشافعي، )ت: 09		هـــ(، الطبعة الثانية، مكتبة طيبة، 

املدينة املنورة. 
حمن بن الكمال السيوطي، . 8	 ين عبد الرَّ همع الهوامع يف شرح جمع اجلوامع، جلالل الدِّ

)ت: 		9هـ(، شرح وحتقيق: عبد احلميد هنداوي، املكتبة التَّوفيقيَّة، مصر.
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فتوى رقم )27503( وتاريخ 1439/6/20هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة املفتي 
العام واحملال إلى اللجنة من األمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
)					90	( وتاريخ 0	/	/9			هـــ وقد سأل املستفتي عدداً من 
األسئلة تتعلق بالكالم واحلركة أثناء خطبة اجلمعة، هذا نصها: ال 

حظت أثناء خطبة اجلمعة أن بعض املصلني يقع منهم األمور التالية:
بعض املصلني يكلم ويسلم على جاره يف الصف األول واإلمام يخطب.. 	
بعض املصلني يتفقد اجلوال واإلمام يخطب.. 	
بعض املصلني املسبحة يف يده واإلمام يخطب.. 	
بعض املصلني يستاك باملسواك واإلمام يخطب.. 	
بعض املصلني يشرب املاء من قوارير املاء واإلمام يخطب.. 	
ــام . 	 واإلم األذان  صــوت  منها  يرتفع  جواالتهم  املصلني  بعض 

يخطب أو نغمات االتصال واإلمام يخطب.
وبعد دراسة اللجنة لألسئلة أجابت:

نُودَِي  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ نُودَِي َيٰٓ إَِذا  َءاَمُنٓواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ قال:  وتعالى  سبحانه  اهلل  بأن 

َذٰلُِكۡم َخۡيرٞ  ٱلَۡبۡيَعۚ  َوَذُرواْ   ِ إِلَٰي ذِۡكرِ ٱللَّ فَٱۡسَعۡواْ  يَوِۡم ٱلۡجُُمَعةِ  ِمن  لَٰوةِ  َذٰلُِكۡم َخۡيرٞ لِلصَّ ٱلَۡبۡيَعۚ  َوَذُرواْ   ِ إِلَٰي ذِۡكرِ ٱللَّ فَٱۡسَعۡواْ  يَوِۡم ٱلۡجُُمَعةِ  ِمن  لَٰوةِ  لِلصَّ
لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَنلَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن﴾  سورة اجلمعة آية )9(، وذكر اهلل املذكور يف هذه 
اآلية هو: خطبة اجلمعة، فيجب اإلنصات وترك الكالم واحلركة 
ونهيه عن  بــذلــك،   H النبي  أثــنــاء خطبة اجلمعة، ألمــر 
الكالم واحلركة واإلمام يخطب، فعن أبي هريرة I، أن النبي 
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H قـــال:"إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمــام 

يخطب فقد لغوت"رواه اجلماعة إال ابن ماجه، وروى اإلمام أحمد يف 
املسند عن ابن عباس L، أن النبي H قال:"من تكلم 
يوم اجلمعة واإلمام يخطب فهو كمثل احلمار يحمل أسفاراً، والذي 
يقول له أنصت ليس له جمعة"وروى اإلمام أحمد عن أبي الدرداء 
I قال: جلس النبي H على املنبر فخطب الناس وتال 

آية وإلى جنبي أُبي بن كعب I، فقلت: يا أُبي، متى أنزلت هذه 
اآلية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول 
اهلل H فقال له أُبي: مالك من جمعتك إال ما لغيت فلما 
أُبي،  فقال"صدق  فأخبرته،  اهللHجئته  رســول  انصرف 

فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ".
استعمال  وال  املسبحة  استعمال  وال  اجلــوال  تفقد  يجوز  فال 
أثناء خطبة اجلمعة؛ ألن هذه االشياء داخلة يف احلركة  السواك 
املنهي عنها، وهي يف معنى مس احلصى املنهي عنه، فعـن أبي هريرة 
I قال: قال رسول اهلل H:"من توضأ فأحسن الوضوء، 

ثم أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة، وزيادة 
لغا"أخرجه مسلم، وال يشرع  أيــام، ومــن مس احلصى فقد  ثالثة 
تشميت العاطس وال رد السالم على من يسلم واإلمام يخطب على 
الصحيح من أقــوال أهل العلم؛ لعموم نهي النبي H عن 
الكالم يوم اجلمعة، ويستثنى من ذلك من َكلَّم اإلمام أو كلمه اإلمام 
ــروي يف الصحيحني قــال: دخــل رجــل يوم  حلديث جابر I امل
اجلمعة والنبي H يخطب قال:"أصليت"قال: ال، قال:"قم 
فصل ركعتني"، وروى البخاري ومسلم يف الصحيحني عن أنس بن 
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مالك I أن رجاًل دخل املسجد يوم اجلمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول اهلل H قائم يخطب، فاستقبل رسول اهلل 
H قائماً ثم قال: يا رسول اهلل، هلكت األموال، وانقطعت 

السبل، فاُدع اهلل أن يغيثنا، فرفع رسول اهلل H يديه ثم 
قال:"اللهم أغثنا، اللهم أغثنا..."احلديث، وإذا دعا اخلطيب أو ذكر 
النبي H أمن املستمع وصلى على النبي H سراً 
دون أن يجهر؛ ألن التأمني والصالة على النبي H ليسا من 

الكالم املنهي عنه، ويكره شرب املاء أثناء اخلطبة إال حلاجة.
وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛؛؛

 

اللجنة الدائمة للفتوى

الرئيسعضو

عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخصالح بن فوزان الفوزان

عضوعضو
أحمد بن علي سير مباركيعبدالكرمي بن عبداهلل اخلضير

عضو
محمد بن حسن آل الشيخ

               



378

فتوى رقم )27515( وتاريخ 1439/7/9هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:
إلى سماحة  ورد  ما  على  للفتوى  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 
املفتي العام من فضيلة مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
واإلفتاء باملدينة املنورة برقم )					90	( وتاريخ 0	/	/9			هـ، 
لهيئة  العامة  األمانة  من  اللجنة  إلى  احملــال  االستفتاء  ومشفوعه 
كبار العلماء برقم )					90	( وتاريخ 	/	/9			هـــ وقد سأل 

املستفتي سؤاالً هذا نصه:
تويف الوالد رحمه اهلل يف أواخر شهر صفر من عام 				هـ، 
مخلفا من الورثة )	( أبناء بالغني وابنتني بالغتني، وزوجة ليست والدة 
األبناء، فقام الورثة بتوزيع السيولة النقدية وبيع األراضي وتوزيعهما 
حسب الشرع، وتثمني العمائر من مكتب معتمد وهي ثالث عمائر 
وحوش وإعطاء زوجة األب نصيبها الشرعي من السيولة النقدية 
شرعية  بصكوك  واحلــوش  العمائر  ونقلت  العمائر،  ثمن  مقابل 
لألبناء والبنات حسب الشرع، ِنسٌب يف الصكوك، وبعد مرور سنتني 
بني  املستقبلية  للمشاكل  درءاً  واحلــوش،  العمائر  بيع  األبناء  رأى 
األجيال القادمة، ويف جلسة العائلة ذّكرنا أحد اإلخوان بعبارة للوالد 
رحمه اهلل بقوله قبل وفاته بأيام )ال تبيعوا عمائري( سؤالنا اآلن 
هل نستطيع بيع العمائر شرعاً حيث إن وجودها سبب لنا األذى مع 

بعض ونحن على قيد احلياة، فماذا يحدث لباقي األوالد.
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت: أنه إذا لم تكن العمائر 
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موقوفة، فإنه ال مانع من بيعها إذا كانت تخصكم كما ذكرمت.
وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم؛؛؛

اللجنة الدائمة للفتوى

الرئيسعضو

عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخصالح بن فوزان الفوزان

عضوعضو
أحمد بن علي سير مباركيمحمد بن حسن آل الشيخ
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فتوى رقم )27521( وتاريخ 1439/7/16هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة املفتي 
العام من سعادة مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 
	/	/9			هــــ،  وتاريخ   )	90					( رقــم  بكتابه  املكرمة  مبكة 
لهيئة  العامة  األمانة  من  اللجنة  إلى  احملــال  االستفتاء  ومشفوعه 
كبار العلماء برقم )					90	( وتاريخ 		/	/9			هـ الذي سأل 

سؤاالً هذا نصه:
أود االستفتاء عن استخدام زوجتي املطلقة بعد أن مت االتفاق 
بيننا على الفراق، هل يجوز لها أن تستخدم أدوية إلنزال احليض 
لكي تنتهي عدتها، ألنني ال أريد الرجوع لها، وكذلك حيضها يتأخر 
نزوله تقريباً ينزل بعد ستة أشهر أو خمسة أشهر، وألن القاضي 
قال: أنها تعتد ملدة سنة كاملة إذا لم حتض ثالث حيضات، علماً أنه 

مت الكشف والتحقق من عدم وجود حمل؟
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت: أنها إذا استعملت املرأة 

دواء لنزول احليض ونزل عليها احليض املعروف، اعتدت به.
وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم؛؛؛
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اللجنة الدائمة للفتوى

الرئيسعضو

عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخصالح بن فوزان الفوزان

عضو

محمد بن حسن آل الشيخ
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This paper explores one of the Arabic rhetoric forms and 

its impact on pause and topicality in Almighty Allah's Book. It 

is entitled “impact of the parenthetical sentence on pause and 

topicality”.

The paper starts with the parenthetical sentenc by 

defining it giving examples highlighting its syntactic position 

its nomenclature among scholars and its impact on pause and 

topicality principally. Then the positions of the parenthetical 

sentences are highlighted in the Qur'an indicating their meanings 

and the reason of their contextual occurrence and showing its 

impact on pause and topicality. The conclusion contains the most 

important findings and recommendations.

  May Allah grant us success
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A theoretical deductive study 

Dr Ahmed Ibn Najeeb Ibn Abluaziz Alswilim

Department of Usoul Al-Fiqh, College of Shariah

Consensus of the Prophet’s companions is one of the main 

principles employed for deducting and proving Islamic rulings. 

This has been proven in the Noble Qur’an and the traditions of 

Prophet and his companions. There are many textual evidence in 

the Qur’an and Sunnah mentioned in the books of Usool Al-Fiqh 

(Fiqh Theory). As to the traditions of the Prophet’s companions, 

they are scattered in the books of sunnah. Therefore, only 

few theoreticians use them for deductive reasoning about the 

probativeness of consensus. This study is conducted to follow 

this line of deductive reasoning. The author collected the relevant 

traditions of the prophet’s companions about the probativeness 

of consensus and explored the benefits of using them for 

deductive reasoning. He also listed the scholars who used it for 

deductive reasoning showing why it is a valid piece of evidence 

for consensus.  
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Department of Qur’an and Sunnah

Um Al-Qura University

 This paper focuses on collecting, authenticating and 

commenting on the wordings of istighfar attributed to the 

Prophet, pbuh. The Prophet used these great words for 

supplications in all circumstances and times, whether limited or 

unlimited, for himself or for others. 

The paper includes an introduction, two chapters and a 

conclusion.

Chapter 1: Wordings of istighfar for one’s self. This chapter 

contains two sections: (1) unlimited statements and (2) limited 

statements. Chapter 2: Wordings of istighfar meant for others. 

This chapter also contains two sections: (1) Statements of 

istighfar for specific persons and (2) Statements of istighfar 

for nominal persons. The most important findings include the 

following: 

There are 33 statements of istighfar 

Most of the statements are rigorously authentic and few are 

authentic while few others are weak. The number of hadiths 

including these statements are 38.
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Prof. Fahd Ibn Abdulrahman Alyahya

University of Qaseem  

Undoubtedly, Schools of Fiqh represent varied approaches 

of Fiqh and different perspectives. The Hanbali School is unique 

in Fiqh of transactions as attested by contemporary scholars. 

This paper addresses the Hanbali accounts on this topic, 

particularly its flexibility and other characteristics pertaining to 

Fiqh of Translations in this school. This does not mean that other 

schools lack these characteristics; however, some aspects could 

be uniquely attributed to this school.  The paper addresses the 

topic by showing the concept of the Hanbali school in this study, 

its characteristics pertaining to Fiqh of Transactions in general. 

Then the aspects and means of flexibility in Fiqh of Transactions 

are discussed.  The conclusion shows the effect of Hanbali Fiqh 

on modern transactions. 
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The Divine Commandments in the final four verses of Surah 

Al-Nahl: Analytical Study

Dr Fahd Ibn Meteb Ibn Mubarak Aldosri

Associate professor, Department of the Qur’an and its 

Sciences

College of Theology, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University 

This paper addresses Allah’s commandments to His prophet, 

may peace and blessings be upon him, and his ummah.  They 

are mentioned in the four verses at the end of Surah Al-Nahl. The 

paper begins with an introduction that gives a short overview of 

Surah Al-Nahl, highlighting the most noticeable objectives and 

themes. 

The first section deals with the commandment of calling 

to the Path of Allah with wisdom, kind advice and courteous 

argumentation. The second section enjoins justice when 

punishing or adhering to perseverance; the latter is better. 

The third section addresses the commandment about being 

perseverant when calling to Allah, while seeking help from Him 

Almighty in this endeavor and guarding yourself from melancholy 

about the adversaries after doing your best.
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Dr Adel Ibn Abdallah Almatroudi

Department of Fiqh, College of Shariah

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
Waiving (of rights) is to waive one’s right to another person 

for payment or something else as an indication that he releases 

himself from his property. Waiving is of two types: 

(1) Offering property as a gift

(2) Forgoing inheritance and releasing himself from his rights 

Regarding its timing, it has two types:

(1) Before estate division and assignment 

(2)  After estate division and assignment whether individually 

or collectively

The paper shows how to divide inheritance in cases where 

waiving occurs in two ways:

(1) Waiving the right to one person

(2) Waiving the right to a group of people 

The second way is of three types:

(1) All persons involved are liable heirs 

(2) All persons are agnatic heirs

(3) All persons are agnatic heirs and are liable to get shares 

of inheritance
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