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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نحمد هللا الذي تتم به الصالحات، ونشكره على عظيم فضله، ونصلي ونسلم على سيد الخلق ، محمد بن 

  : وصحبه أجمعين، أما بعدعبدهللا وعلى آله 

من   ثانياملتخصصة أن تضع بين أيدي قرائها العدد ال اإلسالميةيسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات 

م، وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من املوضوعات البحثية املتخصصة واملتنوعة في  2020  حزيران،  رابعاملجلد ال

الحديث،   اإلسالمية:  والحركة الدراسات  القيادة  الفقه،  أصول  للدراسات    . التفسير،  الدولية  املجلة  غدت  وقد 

 وباملنهج الذي سلكته املجلة في 
ً
اإلسالمية املتخصصة قبلة لعدد من الباحثين من كافة الدول، وهذا بفضل هللا أوال

وعية والسرية في التعامل،  تحكيم البحوث سواء من حيث املدة الزمانية حيث ال يزيد البحث عن شهر واحد، وباملوض

وهيئة تحرير املجلة إذ   . وكذلك استخدام التقنية الحديثة في مخاطبة الباحثين واملحكمين مما يسهل التواصل معهم

تجدد الدعوة لجميع الباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية للمشاركة ببحوثهم في األعداد القادمة، مساهمة في نشر 

لبحث العلمي. كما نأمل من قرائها أن يتفاعلوا مع املجلة من خالل موقعها على اإلنترنت وبريدها  النمو املعرفي، ودعما ل

كما انتهز الفرصة، ألتقدم بخالص   . اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تجويد املجلة واالرتقاء بها

ثين، والسادة املحكمين، وهيئة التحرير، واملنسقين،  الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد، من الباح
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 :لخصامل

إن موضوع البحث هو: التعريف باملؤلفات في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم، وهدف البحث هو: معرفة املؤلفات في املحكم  

أعرف  هي: كيف  البحث  منها، ومشكلة  واالستفادة  املؤلفات،  تلك  التعامل مع  كيفية  املتخصص  ليعرف  الكريم؛  القرآن  في  واملتشابه 

أن املتشابه في مصطلح املؤلفات في علوم القرآن  ابه في القرآن الكريم؛ لكي أتعامل معها؟ وأهم نتائج البحث هي:  املؤلفات في املحكم واملتش

بين   التفريق  املتخصصين في  اللبس على كثير من  القرآنية، وتوجيهها، وأنه يقع  األلفاظ  ُيعنى بجمع  الذي  اللفظي  املتشابه  الكريم هو: 

لفت مؤلفات املشكل واملتشابه، وبينت الد  
ُ
ه قد أ راسة أن  املشكل نوع من أنواع املتشابه املعنوي، وهو ما يطلق عليه املتشابه اإلضافي، وأن 

ه لم يؤلف تحت   تحمل اسم املتشابه، وهي في علم املشكل؛ فصح أن نقول: كل مشكل متشابه، وليس كل متشابه مشكل، ومن النتائج أن 

وإنما وقع تأليف العلماء على أفراده وأنواعه، وهذا شبيه بصنيع األصوليين في موضوع    -فيما أعلم   -دهذا العنوان ) املتشابه املعنوي ( أح

عنى بجمع اآليات املتشابهة فقط، وكذلك املؤلفات التي جمعت بين الجمع
ُ
  العام، وأن  التصنيف في املتشابه اللفظي يشمل املؤلفات التي ت

لفظي التي تعنى بالجمع والتوجيه أثرها في التفسير أقوى من املؤلفات التي ال تعنى إال بسوى الجمع  والتوجيه، وأن املؤلفات في املتشابه ال

، وأن  التأليف في املتشابه اللفظي الذي يعنى بالجمع والتوجيه ال يقوم به إال جهابذة العلماء   -فقط  
 
التي يصح أن يقال: ليس لها أثر أصال

ر ت التأليف فيه. في اللغة والتفسير، وهذا قد يفس 
 
 لنا قل

  .القرآن الكريم ؛ املؤلفات؛ التفسير ؛علوم القرآن ؛املتشابه ؛: املحكم الكلمات املفتاحية

 املقدمة:

 ا كثيًرا أما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

ه محكم فقال سبحانه:إن  من أهم علوم    يل ىل مليكٱُّٱ  القرآن الكريم علم املحكم واملتشابه، فقد وصف هللا كتابه بأن 
تعالى:  1]هود:     َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ  [، وبأنه متشابه، فقال 
 ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 من زن رن مم  ام   يل   ُّٱٱٱ[، وجمع سبحانه بين الوصفين فقال سبحانه: 23]الزمر:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 خت حتجت  هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن
 [ .  7]آل عمران:  َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج  مث هت مت

القرآن، وفي كتب األصول، وكثرة املؤلفات فيه  لقد تكلم العلماء عن املحكم واملتشابه في القرآن الكريم في كتب التفسير، وعلوم  

، وما ذاك إال من حفظ هللا لكتابه، وألهمية موضوع املحكم واملتشابه في معرفة التعامل الصحيح مع كتاب رب العاملين.
ً
 وحديثا

ً
 قديما
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 : موضوع البحث 

وعلوم القرآن خاصة، وتعددت منهجية املؤلفات في لقد كثرت املؤلفات في هذا املوضوع من العلماء عامة، ومن علماء التفسير  

فات في موضوع املحكم واملتشابه في القرآن الكريم خاصة. 
َّ
 ذلك، فكان موضوع هذا البحث هو التعريف باملؤل

 أهمية البحث: 

 على املتخصص في علوم القرآن أن يعرف املؤلفات التي تناولت، وتحدثت عن هذا املوضوع املهم، وكيف يتعامل معها. 
ً
 إن  لزاما

 أهداف البحث:

فات في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم خاصة؛ ليعرف املتخصص كيفية التعامل مع تلك املؤلفات، واالستفادة  
َّ
معرفة املؤل

 منها. 

 البحث: خطة 

 وتحتوي على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين،  وخاتمة، وفهرسة وهي كالتالي:

 : وتحتوي على بيان موضوع البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، خطة البحث، والدراسات السابقة.مقدمة 

 تعريف املحكم واملتشابه، وأقسام املتشابه، ويحتوي على مطلبين: املبحث األول :

 واصطالًحا. ت املطلب األول:
ً
 عريف املحكم واملتشابه لغة

 أقسام املتشابه.  املطلب الثاني:

 املؤلفات في املحكم واملتشابه وهي على مطلبين:  املبحث الثاني :

 وهي على مسألتين: املطلب األول:
ً
 املؤلفات في موضوع املحكم واملتشابه عموما

.: مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشاباألولى املسألة
ً
 ه ضمنا

.  الثانية املسألة
ً
 : مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 : املؤلفات في أقسام املتشابه وهي على قسمين:املطلب الثاني

 : املؤلفات في املتشابه املعنوي.األولى املسألة

 : املؤلفات في املتشابه اللفظي. الثانية املسألة

 تحتوي على أهم النتائج، والتوصيات. خاتمة:

 : وتحتوي على فهرسة األعالم، وفهرسة املصادر، وفهرسة املوضوعات.الفهرسة

: ال أعرف من تناول التعريف باملؤلفات في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم على وجه الجمع، والتقسيم، والتمثيل، الدراسات السابقة

 م. والتوضيح قبل ذلك، وهللا أعل

أقسام املتشابه    املبحث األول: تعريف املحكم واملتشابه، و

 تعريف املحكم واملتشابه لغة واصطالًحا: املطلب األول 

 املحكم واملتشابه في اللغة:  

    (1) املحكم في اللغة معناه: املنع. 

   (3) ويقال: لكل ما غمض، ودق متشابه، ومشكل. (2) التشابه في اللغة معناه: التماثل واملشكل،

 املحكم واملتشابه في االصطالح:   

 إن  املحكم واملتشابه في اصطالح املصنفين في علوم القرآن له اعتباران:

 
 (. 91/ 2( معجم مقاييس اللغة البن فارس )1)

 (. 2189/ 4(، لسان العرب البن منظور )243/ 3اللغة البن فارس )( معجم مقاييس 2)

 (.  102( تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ص3)
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ل في الحسن، فاملحكم على هذا معناه: اإلتقان، وعدم تطرق النقص واالختالف، واملتشابه معناه: التماثل ، والتشاك األول: اعتبار عام:

 (4) والصدق، واإلعجاز. 

اختلف العلماء في بيان ذلك على أقوال فقيل: املحكم ما عرف املراد منه، واملتشابه ما استأثر هللا بعلمه، وقيل:   الثاني: اعتبار خاص:

، واملتشابه ما احتمل أكثر من وجه، وقيل: املحكم ما استقل بنفسه، واملتشابه ما احتاج إلى بيان
ً
، املحكم ما ال يحتمل إال وجًها واحدا

   (5)وقيل غير ذلك.

 املطلب الثاني: أقسام املتشابه 

إنَّ املتشابه في القرآن مصطلٌح عام يندرج فيه كل ما غمض، ودق، واحتاج إلى بيان، ويندرج فيه كل ما أشكل من اآليات مع غيره، 

م بعض العلماء املتشابه باعتبار اللفظ، واملعنى إلى ثالثة–كما مر في التعريف سابًقا    -أو في نفسه   أقسام: متشابه لفظي،   وألجل هذا قس 

   (6) ومتشابه معنوي، ومتشابه من جهة اللفظ واملعنى.

ولبعضهم تقسيم آخر باعتبار معرفته من عدمها، فقسمه إلى ثالثة أقسام: متشابه حقيقي وهو: الذي ال يعلمه أحٌد من البشر، 

وسوف أعتمد هذا   (7)من دون الراسخين في العلم،  ومتشابه إضافي: يحتاج إلى معرفته من إضافة دليل آخر، ومتشابه خفي: يخفى على

 في البحث. 

 ،املعنوي  املتشابه  من  فهي  واملنسوخ، والغيبيات عموًما؛ ألنَّ االشتباه فيها أتى من جهة املعنى،  (8) وعلى هذا دخل الغريب، واملشكل،

  (10) .اللفظي  املتشابه عليه ألنَّ االشتباه فيه أتى من جهة اللفظ؛ فيطلق (9)وكذلك دخل علم متشابه القرآن؛

 املبحث الثاني: املؤلفات في املحكم، واملتشابه: 

 املطلب األول: املؤلفات في موضوع املحكم

 وهي على مسألتين: 
ً
 واملتشابه عموما

 املسألة األولى: 
ً
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمنا

 املسألة الثانية: 
ً
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 املطلب الثاني: املؤلفات في أقسام املتشابه 

 املؤلفات في املتشابه املعنوي املسألة األولى: 

 املؤلفات في املتشابه اللفظي املسألة الثانية: 

 املؤلفات في املحكم واملتشابه : الثاني املبحث

 : األول املطلب 
ً
  املؤلفات في موضوع املحكم واملتشابه عموما

، ونبدأ  
ً
 مستقال

ً
إن  املؤلفين في موضوع املحكم واملتشابه تناولوا هذا املوضوع، إما ضمن الكتب التي ألفوها، و إما تناولوه تناوال

 
 (. 3/ 3( البرهان في علوم القرآن للزركش ي )4)

   (.4/ 3( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )5)
 (.  443( املفردات للراغب األصفهاني )ص6)

   (.398)ص( دراسات في علوم القرآن للرومي 7)

( وقد توصل الباحث إلى أن مشكل القرآن الكريم  141( في معرفة االرتباط بين مشكل القرآن ومتشابه القرآن ينظر: مشكل القرآن الكريم لعبد هللا املنصور )ص 8)

 متشابه مشكل.( وهو من املتشابه اإلضافي وعليه؛ فكل مشكل متشابه، وليس كل 153قسم من أقسام املتشابه املعنوي )ص

التقديم والتأخير، والزيادة والترك، والتعريف والتنكير، والجمع واإلفراد 9) مختلفة: من  في صور شتى وفواصل  الواحدة  القصة  إيراد  ، واإلدغام والفك، (  هو: 

ا متفقة في صور شتى. ينظر: البرهان في علوم القر 
ً
(، اإلتقان في علوم  112/ 1آن لبدر الدين الزركش ي )  وتبديل حرف أو بأنه: اآليات القرآنية التي تحوي ألفاظ

  (.145(، مشكل القرآن الكريم للمنصور )ص845(، الكليات للكفوي ) ص390/ 3القرآن للسيوطي )

ان في علوم القرآن لبدر الدين (، البره375(  فرق العلماء بين املتشابه املعنوي الذي يقابل املحكم، وبين املتشابه اللفظي. ينظر:  فنون األفنان البن الجوزي )ص10)

 (. 390/ 3(، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )112/ 1الزركش ي ) 
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 بذكر أهم املؤلفات التي تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمًنا فنقول:

 املسألة 
ً
 األولى:  مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمنا

 ومن أهم املؤلفات في ذلك: 

فقد تناول موضوع املحكم واملتشابه في النوع السادس والثالثين من كتابه، فقد    (11)البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركش ي: .1

لتي يجب ردها للمحكم، ثم حكى سبب الخالف، ومسألة هل يكون  حكى األقوال في وقوعه وعر ف املحكم واملتشابه، وذكر األشياء ا 

ة على املتشابه، وهذه املسألة   في القرآن ش يء ال يعلم تأويله إال هللا، ثم ذكر الحكمة من إنزال املتشابه، ومسألة هل للمحكم مزي 

فون في علوم القرآن في موضوع املحكم واملتشابه.  12مما أضافها املصن 

فقد ذكر موضوع املحكم واملتشابه في النوع الثالث األربعون، وسار على نهج   (13) علوم القرآن لجالل الدين السيوطي:اإلتقان في  .2

وذكر سبب  عليه؟  االطالع  يمكن  هل  املتشابه  ومسألة  واملتشابه،  املحكم  تعيين  في  واألقوال  وقوعه،  مسألة  فذكر  الزركش ي، 

وتكل أقسامه،  في  الراغب  ونقل قول  إنزال  الخالف،  الحكمة من  بذكر  ذلك  ثم ختم  املتشابه،  الصفات، وجعلها من  آيات  في  م 

 املتشابه.

املكي:  .3 عقيلة  بابن  املعروف  القرآن  علوم  في  واإلحسان  السادس  (  14) الزيادة  النوع  في  واملتشابه  املحكم  موضوع  تناول  فقد 

  - املحكم واملتشابه في اللغة، وجعل املشكل نظير املتشابه والتسعين، فذكر قول الرازي في وجود املحكم واملتشابه، ثم ذكر معنى  

ثم عرف املحكم واملتشابه، وذكر أقوال العلماء فيه، ثم ذكر الحكمة من املتشابه، وفوائد وجوده    -وقد مر  القول الصواب في ذلك  

 في القرآن الكريم، ثم ذكر تفسير الرازي آلية آل عمران. 

ه عند    (15)ن ملحمد بن عبد العظيم الزرقاني:مناهل العرفان في علوم القرآ .4 ه لم يخرج عمن تكلم قبله في هذا املوضوع إال أن  فإن 

ف أربعة آراء في معنى ذلك، ثم ذكر منشأ التشابه، و أقسامه وأمثلته، وأنواع  ذكر آراء العلماء في معنى املحكم واملتشابه، وضع 

بًها، والرد عليها.   
ُ
م عن متشابه الصفات في زعمه، ثم ذكر ش

 
 املتشابهات، ثم تكل

 عمن  
ً
ف في علوم القرآن دون أن يتكلم عن موضوع املحكم واملتشابه، وال يخرج غالبا

 
هذه أهم املؤلفات في علوم القرآن، وال يخلو مؤل

 تكلم قبله من املصنفين في علوم القرآن. 

فون في علوم القرآن عن األصوليين، و  هي كثيرة، ومن أهم تلك أما كتب أصول الفقه: فقد تكلمت عن هذا املوضوع، وقد أخذه املصن 

 الكتب: 

فقد ذكر وجوده في القرآن، وذكر األقوال في معناهما،  البحر املحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي:   .1

 ومسألة إدراك املتشابه، والخالف في آية آل عمران. 

ملتشابه، وأسباب وقوع املتشابه، وهل في القرآن ما ال معنى فقد ذكر معنى املحكم وا  (16) شرح الكوكب املنير البن النجار الحنبلي: .2

  له، وعن سبب الخالف في آية آل عمران.

فقد تكلم عن املحكم واملتشابه باعتباره    معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ملحمد بن حسين بن حسن الجيزاني: .3

ه  الكلي والخاص، وعلى طريقة السلف في التعامل مع املحكم امل اتفاق السلف على مسائل في هذا املوضوع منها: أن  تشابه، وعلى 

كرته، ليس في القرآن ما ال معنى له، وأن  جميع ما في القرآن مما ُيفهم معناه، وأن  في القرآن ما ال يعلم تأويله إال هللا؛ وألهمية ذلك ذ

 ثم ذكر طريقة املبتدعة في التعامل مع املحكم واملتشابه.  

ك؛ لكثرة املصنفات في ذلك، وألن  ذكر هذه الكتب هو: ملجرد التمثيل على وجود موضوع املحكم واملتشابه في هذه الكتب  اكتفي بذل

نته مواضيعها.   التي ضم 

 

 
 (.302. ينظر: طبقات املفسرين لألدنه وي )صـ ه794توفي عام  ،وله مصنفاته جليلة ،والتفسير ،(  محمد بن عبد هللا بن بهادر الشافعي، عالم بالحديث11)

 (. 212القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير للدكتور فهد الوهبي )صاملسائل املشتركة بين علوم  (12)

 (. 301/ 3. ينظر: األعالم للزركلي ) ـه 911(  عبد الرحمن بن أبي بكر، عالم بالتفسير والفقه والحديث واللغة وله مصنفات كثيرة توفي عام 13)

 (.  13/ 6. األعالم للزركلي ) ـه 1150كة، مولده ووفاته فيها عام (  جمال الدين محمد بن أحمد مؤرخ، من املشتغلين بالحديث من أهل م14)

 (. 210/ 6هـ.األعالم للزركلي )1367محمد بن عبد العظيم الزرقاني، من علماء األزهر، توفي بالقاهرة سنة (  15)

 (. 440ل إلى مذهب اإلمام أحمد البن بدران )ص . املدخـه972(  أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املصري أبو البقاء من علماء الحنابلة توفي عام 16)
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  : املسألة الثانية
ً
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

، فأغلب هذه املؤلفات معاصرة، ومنها املتقدمة، وبعضها في موضوع  
ً
أما املؤلفات التي تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 بذكر دار الطبع، وسنة النشر    –إن وجدت    –الصفات، وسوف أكتفي بالتعريف باسم املؤلف، ووفاته  
ً
وبالكتاب من ناحية كونه مطبوعا

  أستعين، وهي:   وباهلل  –إن تيسر ذلك  -

 م.1998دار عمار للنشر والتوزيع,  معاني املحكم واملتشابه في القرآن الكريم، أحمد حسن فرحات. .1

 م. 1978، دار الدعوة, لعبد املقصود جعفر قضيه املحكم واملتشابه وآثارها في التفسير القرآني عند املعتزلة، .2

 م. 1993جامعة األزهر بحث في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم، ملحمد متولي إدريس،  .3

 م. 2003املحكم واملتشابه في القرآن حسيب عبد الحليم سعيب، دار الكاتب العربي  .4

 م. 2002تأمالت في املحكم واملتشابه، محمد عبد الحافظ عبده، الدار اإلسالمية للطباعة والنشر  .5

 هـ.1416شابه في القرآن العظيم، لعبد الرحمن إبراهيم املطرودي، طبعة خاصة املحكم واملت .6

املحكم واملتشابه في القرآن الكريم وأثرهما في االختالف العقدي: دراسة مقارنة شريف قحطان، رسالة ماجستير في جامعة آل   .7

 م. 2002البيت نوقشت 

 م. 2003هيم نمارنة، املحكم واملتشابه في القرآن الكريم : دراسات لغوية إبرا  .8

امللك خالد   .9 الرزاق، بحث منشور في مجلة جامعة  قضية املحكم واملتشابه وأثرها على القول بالتفويض للدكتور محمود عبد 

 بأبها.

 هـ. 1429تأويل املتشابه عند املفسرين، محمد عباس الجبوري، رسالة دكتوراه في جامعة الكوفة، نوقشت  .10

 م. 2003مكتبة الخانجي بالقاهرة،  املتشابه، للدكتور حسين نصار، .11

 هـ. 1428جامع البيان في متشابه القرآن، للدكتور أبو سريع محمد أبو سريع وأخيه الدكتور زكي، دار الحضارة األولى  .12

املتشابه في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وحكمته، للدكتور طه عابدين طه، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم   .13

 هـ. 1428ة واللغة العربية العدد الواحد واألربعين عام الشريع

 هـ. 1426املبنى واملعنى في اآليات املتشابهات في القرآن الكريم، لعبد املجيد ياسين املجيد، دار ابن حزم  .14

 ـ. ه1409معرفة املحكم واملتشابه وأثره في التفسير، لحامد العلي رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية، نوقشت عام  .15

 م.  1973املحكم واملتشابه في القرآن، إلبراهيم عبد الرحمن خليفة، رسالة دكتوراه جامعة األزهر، نوقشت  .16

التوحيد والعبادات واملعامالت .17 املحكمات في  الصديق  اآليات  الشنقيطي، تصحيح وتعليق عبدهللا بن  الداه  ، ملحمد بن أحمد 

 الغماري، دار الفكر القاهرة .

 م. 2006، لكمال سيد أحمد إسماعيل العبد، القاهرة في املحكمات واملتشابهاتالثمرات اليانعات  .18

 م. 1970لعدنان محمد زرزور، دار املعارف سوريا   متشابه القرآن دراسة موضوعية، .19

الكريم، وهي مؤلفات  هذه بعض املؤلفات التي تكلمت عن املحكم واملتشابه، أو عن املتشابه في القرآن الكريم، أو عن املحكم في القرآن  

 درست موضوع املحكم واملتشابه كعلم مستقل، و تكلمت عن أثره في العلوم األخرى. وهللا أعلم 

 املطلب الثاني: املؤلفات في أقسام املتشابه  

 املؤلفات في املتشابه املعنوي : املسألة األولى 
 ( 17) الكريم، ولكنه كمصطلح ال يعرف إال عند املصنفين في علوم القرآن،إن  املتشابه املعنوي قسم من أقسام املتشابه في القرآن  

 للمتشابه اللفظي 
ً
ه   –الذي سيأتي الحديث عنه  – وقد جعله املصنفون في علوم القرآن قسيما  تحت هذا العنوان؛ ألن 

ً
ولم يجعلوا تأليفا

يشمل كل ما خفي، ودق، وأشكل من جهة املعنى، فدخل في هذا النوع: علُم غريب القرآن، واستقل بمؤلفات خاصة به، وكذلك علُم  

إلى حد كبير    -قل بمؤلفات خاصة به، وكذلك دخل علُم الناسخ واملنسوخ، واستقل بمؤلفات فيه، وهذا األمر يشبه  مشكل القرآن، واست

وه بالتأليف؛ ملا يندرج تحته    - ا العموم املعنوي، فلم يخص  فوا فيه، أم 
 
لوه، وأل تقسيَم األصوليين للعام، فدرسوا العموم اللفظي، وأص 

وها بالتأل  يف: كاملنطوق واملفهوم وغير ذلك...من علوٍم أخرى خص 

 

 (. 212(  املسائل املشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير للدكتور فهد الوهبي )ص17)
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إن  طبيعة البحث تستلزم الحديث عن املؤلفات في هذا القسم، وسوف أقتصر على ثالثة علوم أال وهي: علم غريب القرآن، وعلم  

 وعلم الناسخ واملنسوخ، أما علم غريب القرآن فمن املؤلفات فيه: –وهو أهم أنواع املتشابه املعنوي  -مشكل القرآن 

قتيبة،  غر  .1 القرآن البن  العلمية عام    (18)يب  الكتب  دار  أحمد صقر، وممن طبعه  السيد  وهو محقق ومطبوع، فممن حققه 

 هـ. 1398

للسجستاني، .2 القرآن  في غريب  القلوب  عام    (19)نزهة  قتيبة  ابن  دار  ونشرته  أديب،  وهو محقق ومطبوع، ممن حققه محمد 

 هـ. 1416

القرآن .3 تفسير غريب  في  الصراط  ثعلب،ياقوتة  لغالم  العلوم   (20)،  التركستاني، وطبعته مكتبة  محقق ومطبوع حققه: محمد 

 هـ. 1423الحكم باملدينة املنورة عام 

 وغير ذلك ... 

  
ً
نا سابقا ا علم مشكل القرآن الكريم، فيشتبه على كثير من املتخصصين التفريق بين مشكل القرآن، وبين متشابه القرآن، وقد بي  أم 

وذكرنا بأن  مشكل القرآن نوع من أنواع املتشابه املعنوي )املتشابه اإلضافي ( الذي يحتاج إلى معرفته من إضافة دليٍل آخر الفرق بينهما، 

 حتى يزول االشتباُه عنه، فكل  مشكل فهو متشابه بهذا االعتبار؛ وليس كل متشابه مشكل، ومن تلك الكتب:

 وهو محقق، ومطبوع بطبعات عديدة.  (21) متشابه القرآن، لإلمام أحمد بن حنبل،الرد على الزنادقة و الجهمية وما تأولته من  .1

تأويل مشكل القرآن، ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وهو محقق ومطبوع، وأفضل تحقيقاته تحقيق: السيد   .2

 أحمد صقر.

وهو محقق في رسالة ماجستير للباحثة سعاد بابقي، وطبعه معهد البحوث   (22) باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن للغزنوي،  .3

 هـ. 1418العلمية بجامعة أم القرى، عام 

وهو محقق ومطبوع، حققه سيد رضوان علي الندوي، وطبعته دار الشروق   (23)فوائد في مشكل القرآن، للعز بن عبد السالم، .4

 هـ.  1402بجدة عام 

كثير من .5 أشكلت على  آيات  تيمية،  تفسير  ابن  اإلسالم  لشيخ  الخليفة،   (24)العلماء،  العزيز  وهو محقق ومطبوع، حققه عبد 

 هـ. 1417وطبعته مكتبة الرشد عام  

وهو محقق حققه: عبد السميع حسنين، وطبعته مكتبة الرياض   (25)فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، لزكريا األنصاري، .6

 هـ.  1404عام 

 آيات الكتاب، للشيخ محمد األمين الشنقيطي، وهو مطبوع.   دفع إيهام االضطراب عن .7

 هذه من أهم الكتب في علم مشكل القرآن الكريم الذي هو جزٌء من املتشابه في القرآن الكريم. 

أما علم معرفة املنسوخ من القرآن الكريم، فهو باٌب مستقل، فيه مؤلفاٌت كثيرة، وهو جزٌء من متشابه القرآن الكريم من حيث  

 فائه، واحتياجه إلى دليٍل آخر في معرفته، وهو: معرفة الناسخ له، ومن أهم املؤلفات فيه:خ

وهو محقق، ومطبوع، حققه   (26) ، ألبي عبيد القاسم بن سالم،الناسخ واملنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن .1

 هـ. 1418محمد بن صالح املديفر وطبعته مكتبة الرشد عام 

النحاس، .2 جعفر  ألبي  واملنسوخ  الفالح    (27)الناسخ  مكتبة  وطبعته  محمد،  السالم  عبد  محمد  حققه:  ومطبوع،  محقق  وهو 

 
 (. 10/170للخطيب البغدادي ). تاريخ بغداد هـ276، توفي سنة وله تصانيف نافعة  ، وسكن الكوفة ،(  عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد ببغداد18)

 (. 425. طبقات املفسرين لألدنه وي )صـه330ألفه في خمسة عشر سنة توفي عام  ،وليس له إال هذا الكتاب  ، تلميذ أبي بكر بن األنباري  ،(  محمد بن عزيز السجستاني 19)

 (.  1/164بغية الوعاة للسيوطي )  .ـه345(  محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد وثعلب شيخه من علماء اللغة توفي عام 20)

 . انظر: مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي.  ـه241توفي عام  ،وتكفي شهرته عن التعريف به ،(  إمام أهل السنة والجماعة 21)

 (. 10/206. الوافي بالوفيات للصفدي )ـه553توفي بعد عام  ، ( محمد بن أبي الحسن أبو القاسم املعروف ببيان الحق22)

 (. 2/109. طبقات الشافعية البن قاض ي شهبة )ـه660توفي عام  ،ومصنفات مفيدة ،ومناقب جليلة ، سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السالم له أخبار كثيرة( 23)

جامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية لعلي العمران  . انظر: الـه728وكذا مصنفاته توفي عام  ،ومناقبه كثيرة  ،( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني شيخ اإلسالم أخباره24)

 وعزيز شمس. 

 (. 3/46. انظر: األعالم للزركلي )   ـه926ومفيدة توفي عام  ،عالم محقق له تصانيف كثيرة  ،( زكريا بن محمد األنصاري الشافعي أبو يحيى يلقب بشيخ اإلسالم 25)

 (. 491/ 10سير أعالم النبالء للذهبي ) .هـ224، توفي عام الحافظ املجتهد  ،( أبو عبيد القاسم بن سالم26)

 (. 1/99. وفيات األعيان البن خلكان )ـه338( أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، أبو جعفر، ولد وتوفي في مصر سنة 27)
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 هـ. 1408بالكويت عام 

وهو محقق ومطبوع، حققه: محمد املليباري في رسالة ماجستير، وطبعته الجامعة   (28) نواسخ القرآن ألبي الفرج ابن الجوزي، .3

 هـ. 1404اإلسالمية عام 

وهو محقق ومطبوع، حققه: سامي عطا حسن، وطبعته دار   (29) رعي الكرمي،مل  قالئد املرجان في بيان الناسخ واملنسوخ في القرآن  .4

 القرآن الكريم بالكويت.

طبعتها دار الوفاء بالقاهرة ريعية تاريخية نقدية ملصطفى زيد، وهي رسالة دكتوراه للمؤلف رحمه هللا،  النسخ في القرآن دراسة تش .5

 هـ، وهو من الكتب املهمة في هذا العلم.  1408عام 

الوقت، فيكفي من  بنا  املقام، ولضاق  بنا  أردنا االستقصاء لطال  الكريم، ولو  القرآن  املنسوخ في  الكتب في معرفة  أهم    هذه من 

 القالدة ما أحاط بالعنق. وهللا أعلم 

 املؤلفات في املتشابه اللفظي  : املسألة الثانية

لقد مر معنا أن  املتشابه نوعان: متشابه معنوي، ومتشابه لفظي، وذكرنا بأن  املتشابه املعنوي يدخل فيه غريب القرآن، ومشكل  

علوم القرآن إنما يعنون بمصطلح متشابه القرآن: املتشابه اللفظي دون املتشابه  القرآن، واملنسوخ، والغيبيات عموًما، واملصنفون في  

 في مؤلفاتهم لعلم متشابه القرآن الكريم، وأفردوه بالتأليف والتقسيم.  (30) املعنوي؛
ً
 لذا فقد جعلوا بابا

 إن  التأليف في علم متشابه القرآن الكريم اللفظي على منهجين: 

ا: األول: منهج املؤلفات ال
ً
 تي اعتنت بجمع اآليات املتشابهة لفظ

 للحفاظ حفظهم للقرآن الكريم، ولم 
ً
اء للقرآن الكريم، وذلك صيانة للحفظ من الخلط، وتيسيرا إن  أول ما نشأ هذا العلم بين القر 

السيوطي ف في هذا على ما يذكره 
 
اللفظ، وأقدم مؤل املتشابهة في  أن تكون جمًعا لآليات  املؤلفات  تلك  اإلتقان  تتعد  هو: كتاب    (31) في 

 (33) للكسائي. (32)متشابه القرآن

بجمع النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على من يريد حفظ القرآن الكريم،  ونالحظ أن  املؤلفات التي اتخذت هذا املنهج تميزت   

 تفسير كتاب هللا العزيز. ، و ليس لها كبير أثٍر على ليتنبه لها، فيتقن حفظها دون أي التباس بما يشبهها

ا وتوجيًهها:  
ً
 الثاني: منهج املؤلفات التي اعتنت بجمع اآليات املتشابهة لفظ

ف يمثل هذا املنهج هو كتاب  
 
وكتاب ابن املنادي هذا يعتبر مرحلة   (34)متشابه القرآن العظيم، البن أبي داود املنادي،إن  أول مؤل

القارئ  التي تشتبه على  القرآن  ألفاظ  النظائر من  العلم وتعقيده، ووضع ضوابط له، وقد جمع فيه مصنفه  أساسية في تحديد هذا 

 ثم تتابعت املؤلفات بعد ذلك على هذا املنهج. ليحفظها، وينتبه لها فيتقن حفظها، 

الذي جعل   السبب  الزنادقة، وامللحدين،  إن   القرآن من  الطعن في  الكريم هو: ظهور  القرآن  املتشابه في  اآليات  العلماء يوجهون 

 واملشككين في إعجاز القرآن الكريم، وبالغته، وأنه كالم هللا، ومن عند هللا. 

 في معرض حديثه عن سبب تأليفه للكتاب:  (35) يقول الخطيب اإلسكافي

، وملسلك امللحدين    ي ما أوقع فرقاًنا، وصار ملبهم املتشابه، ففتقت من أكمام املعان))   
ً
وتكرار املتكرر تبياًنا، ولطعن الجاحدين ردا

 
ً
  (36)((. سدا

ما هو بالنظر للمؤلفات التي استقلت بالتأليف في موضوع متشابه القرآن الكريم، التقسيم ملنهج املؤلفات إن  ا إذا    (37) إن  هذا  أم 

احتوت في ثناياها على هذا املوضوع، فهي كثيرة بال شك، فقد احتوت كتب التفسير على هذا املوضوع كتفسير ابن   نظرنا إلى الكتب التي

 
 (. 2/458ذيل طبقات الحنابلة البن رجب ). انظر: ـه597توفي عام  ، مولده ووفاته ببغداد ،( عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري القرش ي كثير التصانيف28)

 (.7/203. انظر: األعالم للزركلي )ـه1033توفي في القاهرة سنة  ،( مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي من علماء الحنابلة له تصانيف29)

  (. 3/390(، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )1/112(، البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركش ي ) 375فنون األفنان البن الجوزي )ص (  ينظر:30)

 (.  390/ 3( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )31)

 م.  1994(  وهو مطبوع بتحقيق: صبيح التميمي من منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ولجنة الحفاظ على التراث اإلسالمي بليبيا عام 32)

 (.  72. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي )صـه189راء واللغة توفي عام (  علي بن حمزة الكسائي إمام من أئمة الق33)

  (.162. معرفة القراء الكبار للذهبي )صـه336توفي في بغداد عام  ، ( أحمد بن جعفر بن أبي داود املنادي أبو الحسين من أئمة القراءة34)

 (.  3/271. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي )ـه420 ( عبد هللا محمد بن عبد هللا املعروف بالخطيب اإلسكافي مات سنة 35)

 (. 1/219( درة التنزيل وغرة التأويل )36)

قط، وعلم املتشابه الذي اهتم بالجمع  (  لقد جعل بعض الباحثين متشابه القرآن يطلق على ثالثة علوم: املتشابه الذي يقابل املحكم، وعلم املتشابه الذي اهتم بجمع األلفاظ ف37)
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وكتب معاني القرآن: ككتاب معاني القرآن   (39) وكذلك كتب مشكالت القرآن: ككتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، (38) جرير الطبري،

   (40)للنحاس.

الجهمية وما تأولته من  الزنادقة و  إن  هناك كتب تسمت باملتشابه، وهي في مشكل القرآن ) املتشابه اإلضافي ( ككتاب الرد على 

متشابه القرآن للقاض ي عبد الجبار    متشابه القرآن لإلمام أحمد بن حنبل، أو في موضوع الصفات وتأويلها ) املتشابه الخفي ( ككتاب

وهذه الكتب وأمثالها ليست داخلة في علم متشابه القرآن الذي عناه  املصنفون في علوم القرآن، وسوف أذكر أهم املؤلفات    (41) املعتزلي،

 وتوجيًها لعالقتها بالتفسير، وهي على ما يلي: 
ً
 التي اعتنت باملتشابه اللفظي جمعا

   (42)رآن لعبد هللا بن أبي سعيد مخطوط.أسرار متشابهات الق  .1

وهو مطبوع بتحقيق عبد هللا الغنيمان من منشورات متشابه القرآن العظيم، ألبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود املنادي،   .2

 هـ. 1407الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 

هللا املعروف بالخطيب اإلسكافي، وهو مطبوع ومحقق من أفضل تحقيقاته  درة التنزيل وغرة التأويل ألبي عبد هللا محمد بن عبد    .3

 هـ. 1422تحقيق: محمد مصطفى آيدين من منشورات جامعة أم القرى عام 

 ( 43)البرهان في متشابه القرآن، أو أسرار التكرار في القرآن، أو البرهان في توجيه متشابه القرآن ملا فيه من الحجة والبيان للكرماني،  .4

 و مطبوع بطبعات عديدة... وه

   (44)هـ( مخطوط.693كشف املعاني عن متشابه املثاني ملحمد بن أحمد بن خليل أبو عبد هللا شهاب الدين الشافعي )ت  .5

وهو مطبوع، ومحقق،   (45)للغرناطي،  مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه املتشابه من اللفظ من آي التنزيل  .6

 الغرب اإلسالمي.  طبعته دار

وهو مطبوع ومحقق من تحقيقاته تحقيق: عبد الجواد خلف، ونشر    (46) كشف املعاني في املتشابه من املثاني البن جماعة الكناني،  .7

 هـ.  1410دار  الوفاء بالقاهرة عام 

األوقاف    .8 وزارة  منشورات  من  الحمادي،  أحمد  تحقيق:  تحقيقاته  من  السيوطي  الدين  لجالل  األسرار  كشف  في  األزهار  قطف 

 هـ.  1414والشئون اإلسالمية بدولة قطر عام 

للن  .9 دار عمار  السامرائي،  بن صالح  الدكتور فاضل  لألستاذ  التأويل  كتاب مالك  في  التنزيل  آي  اللفظي من  املتشابه  شر  دراسة 

 م. 2006والتوزيع 

املتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البالغية: دراسة تحليلية لصالح بن عبد هللا الشثري، من مطبوعات مجمع امللك فهد    .10

 م.2005لطباعة املصحف الشريف عام 

 م.  2010املتشابه اللفظي في القرآن الكريم ملشهور بن موس ى مشاهرة، طبعته عالم الكتب الحديث عام   .11

هذه أهم الكتب املؤلفة في املتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وقد وقع اهتمامي على الكتب املطبوعة، وبعض الكتب املخطوطة،  

 واملعاصرة؛ لتتم الفائدة بمعرفة املؤلفات في هذا العلم الجليل، وهللا أعلم. 

  :الخاتمة 

 واملتشابه نستخلص النتائج التالية:بعد هذا التطواف في موضوع املؤلفات في املحكم 

 
( وال مشاحة في االصطالح؛ لكن الذي أراه أقرب أن القسم الثالث يدخل في الثاني، وأنه منهٌج في التأليف  109والتوجيه ينظر: أنواع التصنيف للدكتور مساعد الطيار )ص  

 ألَن االشتباه في كليهما من جهة اللفظ. وهللا أعلم  ؛ فيه

 (. 9/297( ينظر مثال: )38)

 (. 52(  ينظر مثال: )ص39)

 (.2/271(  ينظر مثال: )40)

 (.   11/113. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ـه415مات بالري عام  ،( عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، الشافعي، شيخ املعتزلة41)

 . 870( الفهرس الشامل التفسير وعلومه ص42)

 (. 149. طبقات املفسرين لألدنه وي )صـه500لدين أبو القاسم من املفسرين توفي ما بعد محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي املصري برهان ا (43)

 . 344الفهرس الشامل التفسير وعلومه ص (44)

 (. 1/33. غاية النهاية البن الجزري )ـه708توفي بغرناطة عام  ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي أبو جعفر الغرناطي نحوي محدث  (45)

 (.  2/282. طبقات الشافعية البن قاض ي شهبة ) ـه733قاض ي القضاة توفي في مصر عام  ،راهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعيمحمد بن إب (46)
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 أن  املتشابه في مصطلح املؤلفين في علوم القرآن الكريم هو: املتشابه اللفظي الذي ُيعنى بجمع األلفاظ القرآنية، وتوجيهها. .1

أ  .2 أن  املشكل نوٌع من  التفريق بين املشكل، واملتشابه، وبينت الدراسة  ه يقع اللبس على كثير من املتخصصين في  نواع املتشابه أن 

لفت مؤلفات تحمل اسم املتشابه، وهي في علم املشكل؛ فصح  أن نقول:  
ُ
ه قد أ املعنوي، وهو ما يطلق عليه املتشابه اإلضافي، وأن 

 كل  مشكٍل متشابٌه، وليس كلُّ متشابٍه ُمشكٌل. 

ف تحت هذا العنوان ) املتشابه املعنوي ( أحٌد  .3
 
ه لم ُيؤل ما و  -فيما أعلم  -أن   العلماء على أفراده، وأنواعه، وهذا شبيٌه  وإن 

ُ
قع تأليف

 بصنيع األصوليين في موضوع العام.

فات التي جمعت بين الجمع،   .4
 
عنى بجمع اآليات املتشابهة فقط، وكذلك املؤل

ُ
أن  التصنيف في املتشابه اللفظي يشمل املؤلفاِت التي ت

 والتوجيه. 

عنى إال بسوى الجمع فقط،  أن  املؤلفات في املتشابه اللفظي التي   .5
ُ
عنى بالجمع والتوجيه أثرها في التفسير  أكثر من املؤلفات التي ال ت

ُ
ت

 . 
 
 والتي يصح  أن ُيقال: ليس لها أثٌر أصال

ر ل .6  العلماء في اللغة والتفسير، وهذا قد يفس 
ُ
نا  أن  التأليف في املتشابه اللفظي الذي ُيعنى بالجمع والتوجيه ال يقوم به إال جهابذة

ت التأليف فيه. 
 
 قل

 أما التوصيات:  

 التعريف باملؤلفات في مواضيع علوم القرآن املختلفة. .1

 نشر الدراسات التي تتناول مؤلفات علوم القرآن في وسائل النشر الحديثة. .2

 عقد الندوات، واللقاءات العلمية؛ لبيان هذه الدراسات التي تعتني بمؤلفات علوم القرآن الكريم. .3

 فإن  
ً
هذه الدراسة املتواضعة إن وافقت الصواب فمن هللا وحده، وإن وقع فيها من زلٌل وخطأ، فمني والشيطان، وأستغفُر  وأخيرا

  .
ً
 هللا من القول على العلماء، ومؤلفاتهم بال علم، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيرا

 فهرسة األعالم املترجم لهم 

 الصفحة  اسم العلم 

 16 ابن أبي داود املناوي 

 9 ابن النجار الحنبلي 

 14 ابن تيمية 

 18 ابن جماعة الكناني 

 8 ابن عقيلة املكي 

 13 ابن قتيبة 

 15 أبو الفرج ابن الجوزي 

 15 أبو جعفر النحاس

 15 أبو عبيد القاسم بن سالم 

 14 اإلمام أحمد بن حنبل 

 8 بدر الدين الزركش ي 

 8 جالل الدين السيوطي 

 17 الخطيب اإلسكافي

 14 زكريا األنصاري 

 13 السجستاني=محمد بن عزيز 

 14 العز بن عبد السالم 

 18 الغرناطي= أحمد بن إبراهيم 

 14 الغزنوي= محمد بن أبي الحسن 

 13 ثعلب غالم 

 17 القاض ي عبد الجبار 

 18 الكرماني  

 16 الكسائي 

 15 مرعي الكرمي 

  :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 . دار صادر بيروت.  3ط .لسان العرب ه(. 1414. )محمد بن مكرم بن منظور  ،اإلفريقي .1

 .مكتبة العلوم والحكم  .1تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ط .طبقات املفسرين (.1997. )أحمد بن محمد ،األدنه وي  .2

 . دار القلم . 3ط .تحقيق: صفوان عدنان داوودي .  مفردات ألفاظ القرآن ه(.1423.)راغب  ،األصفهاني .3

، 1عزيز شمس و آخر، دار عالم الفوائد، طالجامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، جمعه ووضع فهارسه: محمد   .4

 هـ 1420

   .مكتبة ابن تيمية.  1. طغاية النهاية في طبقات القراء ه(.1351. )أبي الخير .ابن الجزري  .5
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 . دار اآلفاق الجديدة  .1ط .مناقب اإلمام أحمد  بن حنبل ه(. 1393. )أبي الفرج ،ابن الجوزي  .6

  .دار البشائر اإلسالمية. 1ط. فنون األفنان في عيون علوم القرآنه(. 1408. )جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ،بن الجوزي  .7

 .1ط  .تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  .الذيل على طبقات الحنابلة  ه(.1425. )عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  ،الحنبلي .8

 . مكتبة العبيكان

  .دار صادر بيروت.  1ط  تحقيق: إحسان عباس،  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(.  1994. )أبي العباس أحمد بن محمد  ،بن خلكان .9

.  3ط .تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي  .املدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ه(.1427. )عبد القادر بن بدران ،الدمشقي .10

 .مؤسسة الرسالة

قتيبةأبي    ،الدينوري  .11 بن  بن مسلم  )محمد عبدهللا  القرآن  ه(.1401.  أحمد صقر،.  تأويل مشكل  السيد  الكتب    .3طتحقيق:  دار 

 . العلمية

أبو عبد هللا محمد بن أحمد  .الذهبي .12 الدين  النبالء  ه(.1413. )شمس  مؤسسة   .9ط  .تحقيق: مجموعة من األساتذة   .سير أعالم 

 .الرسالة بيروت

 . دار الكتب العلمية  .1. طمعرفة القراء الكبار على الطبقات و األعصار  ه(.1417. )شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد  .الذهبي .13

  .12طبعة خاصة، ط  .دراسات في علوم القرآن ه(.1424. )فهد بن عبد الرحمن ،الرومي .14

 . دار املعرفة. 1. طتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  .البرهان في علوم القرآن ه(.1376. )الدين ربد ،الزركش ي .15

  .دار العلم للماليين .15ط .األعالم(. 2002. )خير الدين ،الزركلي .16

دار إحياء التراث . 1. طاعتنى به: محمد عوض مرعب وآخر. معجم مقاييس اللغةه(. 1422. )أبي الحسين أحمد بن فارس ،بن زكريا .17

 . العربي بيروت

 .،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة املصرية العامة للكتاباإلتقان في علوم القرآن ه(.1394. )جالل الدين ،السيوطي .18

 . دار الفكر .2. طتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ه(.1399.)جالل الدين .السيوطي .19

 .عالم الكتب بيروت .1ط .تحقيق: الحافظ العليم خان .طبقات الشافعية ه(.1407. )ابن قاض ي ،شهبة .20

 . دار إحياء التراث العربي .1ط. تحقيق: أحمد األرناؤوط وآخر .الوافي بالوفيات ه(.1420. )صالح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي  .21

 .1اكر، مؤسسة الرسالة، طتحقيق: أحمد ش .جامع البيان عن تأويل آي القرآن ه(.1420. )محمد بن جرير ،الطبري  .22

   .دار ابن الجوزي   .2، طأنواع التصنيف املتعلقة بتفسير القرآن الكريم  ه(.1423. )مساعد بن سليمان ،الطيار .23

تحقيق: محمد مصطفى آيدين،   .درة التنزيل وغرة التأويل  ه(.1422. )أبي عبد هللا محمد املعروف بالخطيب اإلسكافي   ،بن عبد هللا .24

 .من منشورات جامعة أم القرى 

 دار الكتب العلمية بيروت. .تاريخ بغداد. أبي بكر أحمد املعروف بالخطيب البغدادي  ،بن علي .25

 .مؤسسة الرسالة  2ط  .تحقيق: عدنان درويش وآخر  .الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية  ه(.1419. )أبي البقاء  ،الكفوي  .26

البيت .27 آل  املخطوط  (1989،)مؤسسة  اإلسالمي  العربي  للتراث  الشامل  اإلسالمية عمان   .الفهرس  الحضارة  لبحوث  امللكي  املجمع 

   .األردن

الكريم أسبابه، وأنواعه،  مشكل القرآن الكريم بحث حول استشكال املفسرين آليات القرآن  ه(.1432.)عبد هللا بن حمد ،املنصور  .28

 .دار ابن الجوزي  .2ط .وطرق دفعه

 .تحقيق: محمد الصابوني، من منشورات جامعة أم القرى  .معاني القرآن ه(. 1409. )جعفر أبي ،النحاس .29

التفسير"  ه(.1431-1430. )فهد  ،الوهبي .30 الفقه وأثرها في  القرآن وأصول  بين علوم  املشتركة  أم  رسالة    ".املسائل  دكتوراه بجامعة 

 .القرى 

 :
ً
 لكترونية:املراجع اإلثانيا

 c.com-www.quran". قاعدة املعلومات القرآنية" .موقع معهد اإلمام الشاطبي .1
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Abstract: Subject: Introduction of the literature in the Qur'an. Research objectives: Knowledge of the 
literature in the Qur'an and similar literature; The specialist knows how to handle these works and to 
benefit from them. Research problem: How do I know the writings in the Qur'an and similar in order 
to deal with them? Top Search Results:  The same term in the works of the Qur'an sciences is: The 
same word which means the collection and direction of Qur'anic words. The study showed that the 
problem is a type of moral similarity, which is called the additional similarity, and that it has formed 
compositions bearing the name of the similarity, which is in the science of the problem;  It is then true 
to say: Every problem is similar, not every similarity. The first of the three states in the world, the first 
of which is the United States, is the United States. The classification in the verbal similarity includes 
works that only combine similar verses, as well as works that combine addition and direction. The 
authors of collocongruent and direction have a stronger effect on interpretation than writings that 
only mean plural forms – which can be said: They have no effect at all. The author of the verbal 
similarity that means the collation and guidance is done only by the scholars' ignorance of the language 
and interpretation, which may explain to us the fact that writing is less of it.  

Keywords: Arbitrator; similar; Qur'an Sciences; interpretation; Literature; Holy Quran.  
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 :امللخص

تدور هذه الدراسة حول نوع من أنواع العقود، أال وهي العقود املالية املتعددة في عقد واحد، والتي تتم من خالل اتفاق مسبق على 

الطرفين،   لكال  ملزمة  والتزامات  يترتب عليه حقوق  التعاقد  أطراف  بين  االستقرائي  العقد  املنهج  الدراسة من خالل  جاءت هذه  لذا: 

أصيل الشرعي لهذا النوع من العقود وجذوره في الفقه اإلسالمي، وأهم الصيغ الشرعية التي تتماش ى مع تلك العقود  التحليلي لبيان الت

  .وضوابطها الشرعية

وتوصلت الباحثة إلى جواز العقود املالية املتعددة في عقد واحد إذا تمت وفق الضوابط الشرعية، ومن أهم الصيغ التي تتماش ى 

 عقود: عقدا املرابحة واإلجارة إذا كانت وفق املعايير الشرعية املوضوعة لها.   مع هذا النوع من ال

 .اإلجارة  ؛املرابحة ؛التكييف الفقهي ؛العقود املتعددة في عقد واحد ؛العقود املالية الكلمات املفتاحية:

   :املقدمة

السامية منه، وقد أصبح تطور    -تعالى    -لقد جعل هللا   الفائدة  الناس، وشر ع األحكام التي تحقق  املال وسيلة لتحقيق مصالح 

 بتطور العلم واملعارف لدى اإلنسان، ومع تطور حياة اإلنسان وتقدمها، شمل معه هذا التطور جوانب 
ً
 مرتبطا

ً
املجتمع البشري دائما

اإلنسانية جميعه املتعددة في عقد واحد، من  الحياة  املالية  أنواع وأنماط متعددة كالعقود  املالية، وقد ظهرت منها  التعامالت  ا، ومنها 

خالل التفاهم املسبق بين أطراف املعاملة على تحديد معالم وأسس املعاملة املالية من أجل الوصول إلى تحقيق الغرض منه، وهذا ُيعدُّ 

 من مظاهر التقدم العلمي
ً
في حياتنا املعاصرة؛ حيث يتجلى من خالل هذا النوع من العقود حصول املتعاملين على التمويل الالزم  مظهرا

 مالءمة وسهولة في الحصول عليها.    لسد احتياجاتهم، مما يساعد على جعل الخدمات أكثر

واحد والتكييف الفقهي لهذا النوع من   لهذا عزمت الباحثة على القيام بهذا البحث لبيان مفهوم العقود املالية املتعددة في عقد

 املعامالت، وأهم الصيغ الشرعية التي تتماش ى مع هذا النوع من التمويل،

يتقبله مني، ويجعله في ميزان حسناتي في يوم   أن  السداد، وأرجوه تعالى  العمل ويكتب لي  أن يوفقني في هذا  القدير  املولى  سائلة 

 القيامة، إنه سميع قريب مجيب. 

 الدراسة:مشكلة 

العقد تتضمن    طبيعة بمثابة شروط متقدمة على  العقد، فهو  التعاقد على  بين أطراف  اتفاق مسبق  العقود هو  التوع من  هذا 

 تتبلور مشكلة الدراسة على النحو التالي:  البيع والسلف، ولذا حقوق والتزامات ملزمة لكال الطرفين، كما أن صورة العقد جامعة بين 

 بين البيع والسلف؟ ما حكم العقود التي .1
ً
 تشتمل على اتفاق مسبق بين األطراف، جامعا

 ما هي أهم الصيغ الشرعية املالءمة لطبيعة تلك العقود واملعاييرها الشرعية التي تضبطها؟  .2
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 أهمية الدراسة: 

العقود املالية، والحقيقة الفقهية تتجلى أهمية الدراسة في تبيان الحكم الشرعي لهذا النوع من املعامالت من خالل بيان مفهوم  

ءم  للعقود املالية املتعددة في عقد واحد، ثم التكييف الشرعي لتلك العقود املالية املتعددة في عقد واحد، وبيان صيغها الشرعية التي تتال

 معها في ضوء املعايير الشرعية )املرابحة واإلجارة(. 

 أهداف الدراسة: 

 : تتجلى أهداف الدراسة فيما يلي

 التعرف على الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحد.  .1

 بيان التكييف الفقهي للعقود املتعددة في عقد واحد.  .2

املرابحة  .3 الشرعية، وهما صيغتي  املعايير  في عقد واحد وضوابطها في ضوء  املتعددة  املالية  للعقود  املالءمة  الشرعية  الصيغ  بيان 

 واإلجارة. 

 املالية املتعددة في عقد واحد وصيغها الشرعية. العقود حدود الدراسة: 

  املنهج االستقرائي التحليلي.إن منهج الدراسة الذي سأعتمد عليه هو منهج الدراسة: 

 الدراسات السابقة:

 في حدود ما اطلعت عليه توصلت إلى الدراسات التالية: 

عبد    " • للدكتور  املتعددة"  واملواعدات  العقود  إجراء  على  غدةاملواطأة  أبو  األول  الستار  الفقهي  للمؤتمر  مقدم  بحث  وهو   ،

ة  للمؤسسات املالية اإلسالمية، تناول فيه مفهوم املواطأة وتطبيقاتها في العقد الصوري واملواطأة على الحيل والذرائع الربوية واملواطأ

ملرابحة لآلمر بالشراء واإلجارة، واستطرد في بيان على املخارج الشرعية، ثم أثرها في املعامالت املعاصرة وتناول فيها عقود التوريد وا 

القوة امللزمة للمواطأة وضوابطها، إال أنه تناول ذلك بإيجاز فلم يذكر الخالف الفقهي في بيان حكم هذا النوع من العقود بين الفقهاء  

 واكتفى بذكر الضوابط الشرعية الواردة في فتاوى الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي.

 تناول فيه بإيجاز    املواطأة على إجراء العقود واملواعدات املتعددة"، للدكتور محمد مختار السالمي،" •
ً
وهو بحث مختصر جدا

الشرعية  املخارج  على  واملواطأة  العينة،  كبيع  القدامى  الفقهاء  تناولها  التي  العقود  في  وتطبيقاتها  أنواعها  وبعض  املواطاة  مفهوم 

ا  بعض  تناول  ثم  امللزمة كالتورق،  والقوة  بالتمليك،  املنتهية  واإلجارة  بالشراء  لآلمر  واملرابجة  التوريد  كعقود  املعاصرة  ملعامالت 

 للمواطأة على العقود واملعامالت.  

ن فيها حقيقة املواطأة وخصائصها وأنواعها    "املواطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة" لألستاذ الدكتور نزيه حماد، • بي 

ى بحسب األمر املتواطأ عليه، وتناول في بحثه ستة أنواع هي: املواطأة على الحيلة الربوية، املواطأة على الذرائع الربوية، املواطأة عل

املرابحة االمرة بالشراء، اإلجار  - املستحدثة املخارج الشرعية، املواطأة على بيع التلجئة، املواطأة على النجش، املواطأة في املعامالت 

، تناول هذه األنواع كلها ببيان مفهومها والحكم الشرعي لكل نوع، ثم استطرد في بيان القوة -املنتهية بالتمليك، املشاركة املتناقضة

 من العقود املالية املتعددة. امللزمة للمواطأة على تلك النوع من العقود، وقد استفدت من بحثه في التكييف الفقهي لهذا النوع

العقود   النوع من  بأنني سأدرس هذا  املوضوع  لهذا  تناولي  في  والثانية(  )األولى  السابقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  وتختلف 

شرعية لها،  دراسة فقهية مقارنة هذا من جانب، ومن جانب آخر سأتناول التطبيقات املعاصرة املالءمة لتلك العقود في ضوء املعايير ال

 من خالل ذكر ضوابطها ومحظوراتها الشرعية. 

وتختلف الدراسة الحالية أيضا عن الدراسة )الثالثة( بتناولي للصيغ الشرعية للمعامالت املعاصرة املستحدثة )املرابحة، واإلجارة(  

 . ومدى مالئمتهما للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطهما في ضوء املعايير الشرعية

 خطة الدراسة:

 تتكون خطة الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، وبيانها كالتالي:  

 تتناول أهمية الدراسة ومشكلتها وحدودها وأهدافها ومنهجها. املقدمة:
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 : مفهوم العقود املالية والعقود املتعددة في عقد واحد، وفيه مطلبان اثنان: املبحث األول 

 مفهوم العقود املالية. املطلب األول: 

 الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحد.   املطلب الثاني:

 التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد واحد، وفيه مطلبان اثنان:املبحث الثاني: 

 خصائص العقود املالية املتعددة في عقد واحد. املطلب األول: 

 التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد واحد. املطلب الثاني: 

 الصيغ الشرعية املالءمة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية، وفيه مطلبان اثنان:املبحث الثالث:  

املتعددة في عقد واحد وضو املطلب األول:   املالية  للعقود  املرابحة ومالئمتها  الشرعية، وفيه فرعان صيغة  املعايير  ابطها في ضوء 

 اثنان: 

  مفهوم صيغة املرابحة.الفرع األول: 

 مدى مالءمة صيغة املرابحة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية. الفرع الثاني: 

املالية  املطلب الثاني:   للعقود  الشرعية، وفيه فرعان صيغة اإلجارة ومالئمتها  املعايير  املتعددة في عقد واحد، وضوابطها في ضوء 

 اثنان: 

   مفهوم صيغة اإلجارة.الفرع األول: 

 مدى مالءمة صيغة اإلجارة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد، وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية. الفرع الثاني: 

   وتشمل النتائج والتوصيات.الخاتمة، 

 حث األول: مفهوم العقود املالية والعقود املتعددة في عقد واحد املب

 املطلب األول: مفهوم العقود املالية 

 من معرفة األلفاظ املكونة له.
ً
 لبيان مفهوم العقود املالية، ال بد أوال

 
ً
 إضافيا

ً
: مفهوم العقود باعتباره مركبا

ً
 أوال

، والعقد نقيض الحل، وهو من َعَقَد َيْعقد  47والدال أصل واحد، والعقد: هو ما ُيعقد عليهمفردها عقد: العين والقاف  العقود لغة:  -أ

 والجمع عقود وأعقاد، ومنه قوله تعالى:
ً
، واملعاقدة: هي املعاهدة وامليثاق  [ 33: النساء ]َّ  مظ حط مض خض ُّٱ عقدا

 أي أبرمه. 48
ً
 49، وعقد اتفاقا

 -ب
ً
فه الفقهاء بأنه: "مجموع إيجاب أحد املتكلمين مع قبول اآلخر أو كالم الواحد : وردت تعريفات  العقد اصطالحا متنوعة للعقد، فعر 

 على وجه يظهر أثره في املحل" 50( القائم مقامهما، أي )متولي الطرفين
ً
ف أيضا بأنه: " تعلق كالم أحد العاقدين باآلخر شرعا  . 51، وعر 

 52وعر ف كذلك بأنه: "ارتباط اإليجاب بالقبول اإللزامي كعقد البيع والنكاح" 

  53وعر ف فقهاء القانون العقد بأنه: "توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله"

 بأن العقد هو: ارتباط ناتج عن توافق اإلرادتين بين طرفي العقد على وجه مشروع ومن خالل التعري
ً
فات السابقة يمكن القول إجماال

 ينشأ عنه اآلثار الشرعية والقانونية. 

 
 86/ 4م، 1979هـ/ 1399(، )معجم مقاييس اللغة، ابن زكريا، 187م ، ص: 1986مختار الصحاح، الرازي،   47
 297،  296/ 3هـ،  1414ابن منظور، ، لسان العرب 48
 1526/ 2،  2008هـ/ 1429أحمد مختار عمر، ، معجم اللغة العربية املعاصرة 49
 85/ 3ابن نجيم املصري، د. ت، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  50
 76/ 5هـ، 1315ابن الهمام الحنفي وآخرون، ، شرح فتح القدير  51

 122/ 2م،  2000هـ/ 1421الزركش ي، ، املنثور في القواعد 52
 142/ 1م، 1952القانون املدني، السنهوري، الوسيط في شرح  53
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 املال لغة:    -ج
ً
ل، واملال: هو ما ملكته من جميع األشياء، والجمع أموال، يقال: ماَل الرجل يُمول وَيمال مْوال  إذا صار   مصدر من مو 

ً
ومؤوال

 54 ذا مال، وتصغيره مَوْيل.

: -د
ً
 55"اسم ملا هو مخلوق إلقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول واإلحراز"  عرفه الحنفية بأنه:املال اصطالحا

 لالنتفاع به، فإن منع منه الشرع لم  
ً
فه املالكية بأنه: "كل مال تمتد إليه األطماع ويصلح عادة وشرعا ينفع تعلق الطماعية فيه، وعر 

"
ً
  56وال يتصور االنتفاع منه كالخمر والخنزير مثال

فه الشافعية بأنه: "اسم يقع على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه"   .57وعر 

 .58وعرفه الحنابلة بأنه: "هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة وضرورة"

ة؛ ألنه تعريف جامع مانع؛ فهو جامع من حيث ذكره لقيد املنفعة املباحة،  ولعل أقرب هذه األقوال للصواب ما ذهب إليه الحنفي

 ومانع ملا ليس فيه منفعة أو محرم. 

 
ً
 مركبا

ً
: مفهوم العقود املالية باعتباره علما

ً
 : ثانيا

 .59ارتباط اإليجاب بالقبول في أمر مالي على وجه مشروع، بحيث يرتب آثاره فيما عقد من أجله""

 املطلب الثاني: الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحد

ف في الفقه اإلسالمي باملواطأة، األمر   الصورة التي يتناولها البحث هو بيان الجمع بين العقود الفقهية املتعددة في عقد واحد، ويعر 

 الذي يتطلب بيان مفهوم املواطأة.

، واملواطأة: املوافقة على أمر 61، يقال: واطأه على األمر مواطأة أي وافقه60تمهيد ش يء وتسهيلهاملواطأة  لغة: مشتقة من وطأ، تدل على  

 .62يوطئه كل واحد لصاحبه 

: عرفها الدكتور نزيه حماد بتعريفات متعددة، منها: 
ً
 املواطأة اصطالحا

 ملا   على إدمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة  -صراحة أو داللة-"توافق إرادة طرفين   •
ً
ربوية في صورة عقود مشروعة استحالال

 63حًرمه هللا"

 64"االتفاق املستتر املتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يتوسل بها إلى مخرج شرعي )حيلة محمودة(  •

  "اتفاق إرادة الطرفين في املداولة التمهيدية التي تسبق إبرام االتفاقية )الصفقة( املركبة من مجموع •
ً
ة عقود ووعود مترابطة وفقا

تقدم   الذي  النحو  إبرامها على  تنفيذها عقب  أداء وظيفة محددة مقصودة على  إلى  تهدف  واحدة،  تحكمها كمنظومة  لشروط 

    .65االتفاق عليه وذلك في املعامالت املالية املستحدثة"

بأنها: " • العمراني  الدكتور  فها  املالية    وعر  العقود  العقد  مجموع  التي يشتمل عليها  التقابل-املتعددة  أو  الجمع  بحيث    -على سبيل 

 .66تعتبر جميع الحقوق وااللتزامات املترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد" 

 ويالحظ من التعريفات السابقة ما يلي:

 
 636، 635/ 11لسان العرب، ابن منظور،  54
 . 79/ 11م، 1989هـ/ 1409املبسوط، السرخس ي،  55
 107/ 2 م،2003هـ/ 1424أحكام القرآن، ابن العربي املالكي،   56
 327م، ص: 1983هـ/ 1403األشباه والنظائر، السيوطي أبو الفضل،   57
 152/ 3م ، 1983هـ/ 1403القناع عن متن اإلقناع، البهوتي، كشاف   58
 https://islamsyria.com/site/show_articles/10452 2017أكتوبر  31 - 1439صفر   11العقود املالية في اإلسالم، حسن أبو غدة، 59
 120/ 6مقاييس اللغة، ابن زكريا، معجم  60
 342/ 2م ، 1998هـ/ 1419أساس البالغة، الزمخشري،  61
 644م، ص: 1998(، )الفيومي،  121/ 6معجم مقاييس اللغة، ابن زكريا،  62
 75، ص: 27هـ، العدد: 1426ملواطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة، نزيه حماد، ا 63
 75املرجع السابق، ص:  64
 75املرجع السابق، ص:  65
 48هـ ، ص: 1425/ 1424، عبدهللا بن محمد بن عبدهللا العمراني، رسالة دكتوراه، -دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية-العقود املالية املركبة  66

https://islamsyria.com/site/show_articles/10452
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:
ً
ترتبط داللة مفهوم املواطأة االصطالحي بداللة املفهوم اللغوي؛ حيث يوجد بين الداللتين صلة وثيقة في حقيقة املواطأة بأنها اتفاق    أوال

 مسبق بين طرفين يتراضيان فيه على إبرام عقد يشتمل على أكثر من عقد يترتب عليه حقوق والتزامات. 

:
ً
هدف منها الوصول إلى غايات غير مشروعة كما هو مبين في التعريف األول للمواطأة، كأن تكون إن املواطأة في العقود قد تكون ال  ثانيا

 ذريعة ربوية، أو أن تكون ذريعة للوصول إلى غايات مشروعة كما هو مبين في التعريف الثاني، وهذا هو محل البحث. 

 التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد واحد املبحث الثاني: 

 ملطلب األول: خصائص العقود املالية املتعددة في عقد واحدا

من خالل العرض السابق للعقود ذو املعامالت املتعددة في عقد واحد، يمكن استخالص أهم خصائص هذا النوع من العقود،  

 وهي على النحو التالي: 

العقد،   • بين طرفي  املسبق  تبدأ باالتفاق  تتم عبر مراحل متتالية منظمة،  املركبة ذات منظومة عقدية  العقود  يتم فيه  إن هذه 

 معاملة للوصول بها إلى غايات مشروعة.بهدف الحصول على تصرف أو  تحديد حقوق كل طرف تجاه اآلخر ومسؤولياته

 بين أطراف ال •
ً
 تعاقد على االلتزام بما تم االتفاق عليه في املرحلة السابقة )مرحلة االتفاق(.تتضمن هذه العقود املركبة وعدا

 إن جميع الحقوق وااللتزامات املترتبة على مجموع هذه العقود املركبة بمثابة آثار العقد الواحد.  •

الطرفين؛ الرتباط مراحل هذه    إن مجموع هذه العقود تجري عبر إطار اتفاقي شامل بين أطراف التعاقد، وهذا يعني أنها ملزمة لكال •

 العقود ببعضها البعض.

 إن االتفاق املسبق بين أطراف التعاقد هو بمثابة شروط متقدمة على العقد، وهذا ما سأبين حكمه في املطلب التالي.  •

 املطلب الثاني: التكييف الفقهي للعقود املتعددة في عقد واحد

 بين البيع والسلف بين مجوز ومانع لهذه الصورة،  اختلف الفقهاء في العقود التي تشتمل على اتفا
ً
ق مسبق بين األطراف، جامعا

 وكان ذلك على قولين اثنين:

عدم صحة االتفاق املسبق على العقد بين أطراف التعاقد، وإن كل شرط متقدم على العقد شرط   القول األول: للحنفية والشافعية: 

 .67م الوفاء به فاسد، ال ُيعتد به وال يؤثر في العقد وال يلز 

جواز االتفاق املسبق على العقد بين أطراف التعاقد، واعتبار الشروط املسبقة على العقد كالشروط  القول الثاني: للمالكية والحنابلة:  

 68املقترنة به 

 أدلة القول األول: استدلوا بالسنة واملعقول 

: من السنة
ً
   أوال

ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ال يحل سلف وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع ما ليس  عن عمرو بن شعيب عن جده: أن رسول هللا  

 69  عندك"

وجه الداللة من الحديث: يبين الحديث نهي الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عن جملة من األمور أولها: النهي عن السلف والبيع، وهذا العقد 

 في االتفاق اإلطاري يفض ي إلى بيع وقرض. جامع بين البيع 
ً
 والقرض فما يتفقان عليه مسبقا

ثانيهما: نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن البيع املعلق على شرط، وبيع اإلنسان ما ليس عنده فدل  ذلك على بطالنه، وحيث أن االتفاق املبرم  

.
ً
 لذلك فهو ممنوع شرعا

ً
 بين أطراف التعاقد متضمنا

 

 

 

 
 137/ 5م ، 2000هـ/ 1421اليمني، ، (، )البيان في مذهب اإلمام الشافعي10/ 7الكاساني، ، م2003هـ/ 1424بدائع الصنائع،  67
 106/ 30م، 1995ابن تيمية، ، (، )مجموع الفتاوى 110/ 3الخلوتي، د. ت،  ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 68
 ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 1234، كتاب البيوع، حديث رقم: 515/ 2م،  1996الترمذي، ، سنن الترمذي 69
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: من املعقول: 
ً
 ثانيا

 على الرضا، والرضا يكون مع الجزم وليس التعليقإ 
ً
، وبما أن االتفاق بين أطراف 70  ن انتقال األمالك بين املتعاقدين يكون مبنيا

 في اتفاق إطاري صورته التعليق فهي ممنوعة.   
ً
 التعاقد متمثال

أن الشرط يمنعه،   أن يكون في الحال إال  البيع  وذلك يؤدي إلى فتح باب القمار وأكل أموال إن األصل في انتقال األموال في عقد 

 .71الناس بالباطل

 أدلة القول الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة واملعقول 

: من الكتاب 
ً
 أوال

الدالة على وجوب الوفاء بالوعود واألمر به، من ذلك قوله تعالى:     حس جس مخ جخمح جح ٱُّٱاستدلوا بعديد من اآليات الكريمة 

 خي حي جي يه ىه ٱُّٱ  ، وقوله تعالى:[  1:  املائدة   ]  َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ  ، وقوله تعالى:  [  34:  اإلسراء  ]   َّ مس خس
تعالى لعباده املؤمنين بما يقتضيه اإليمان بالوفاء بالوعود والعقود وعدم ، هذه اآليات أمر من هللا  [  20:  الرعد   ]  َّ يي  ىي مي

  نقضها، يقول اإلمام السعدي: "هذا أمر من هللا تعالى لعباده املؤمنين بالوفاء بالعقود أي إكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا 

، والتي بينه وبين الرسول شامل للعقود التي بين العبد وربه من التزام عبوديته والقيام به
ً
ا أتم قيام، وعدم االنتقاص من حقوقها شيئا

بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين واألقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة  

الت كالبيع واإلجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها،  في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود املعام

، بالتناصر على الحق والتعاون [  10:  الحجرات  ]  َّ جس مخ جخ ٱُّٱٱبل والقيام بحقوق املسلمين التي عقدها هللا بينهم في قوله:

 .72عليه والتآلف بين املسلمين وعدم التقاطع"

ُعُقوِد﴾ "عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن  تعالى: ﴿وذكر الطبري في تفسيره عن قوله 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ُعُقوِد﴾ يعني: العهود﴿عباس  قوله: 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
 .73أ

عليها فهي من عقودهم وعهودهم ولم يفرق هللا عز  وجل بين عقد وعقد وعهد وعهد، فمن شارط غيره في بيع وغيره ثم تعاقدا بناًء 

  .74ال يعقلون وال يفهمون إال ذلك 

: من السنة  
ً
 ثانيا

 جاءت السنة بالعديد من األحاديث النبوية تتضمن األمر بالوفاء الوعود، ومن ذلك:  

 أو ما رواه عمرو بن عوف املزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا   •
ً
م حالال  حر 

ً
ملسو هيلع هللا ىلص: ).............واملسلمون على شروطهم إال شرطا

)
ً
 والثبات عليها فيوفون بها؛ ألنها من الوفاء بالعقود التي 75  أحل  حراما

ً
، والحديث واضح في ضرورة االلتزام بالشروط الجائزة شرعا

  بها.أمر هللا

ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا جمع هللا األولين واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فالن عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا  •

، يؤكد الحديث على أن الغدر وعدم اإليفاء بما هو متفق عليه حرام، وأكبر وعيد على جريمة الغدر أن يعلن على مأل 76 بن فالن(

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن ُّٱوم القيامة عن كل غادر، لقوله تعالى:  الخالئق ي

 .77، قال اإلمام العسقالني: "ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل املوقف" [ 10: الفتح ]َّ ٰر ٰذ يي

 
 56 / 11النووي، د. ت، ، موع شرح املهذبجامل 70
 56/ 11املرجع السابق،  71
 390هـ، ص: 1422السعدي، ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان 72
 6/ 8الطبري، د . ت، ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  73
 393م ، ص: 1998هـ/ 1418ابن تيمية، ، بيان الدليل على بطالن التحليل 74
 ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 1352حديث رقم: ملسو هيلع هللا ىلص في الصلح بين الناس(، ، )باب ما ذكر عن رسول هللا 27، 26/ 3الترمذي، الترمذي، سنن  75
 1735، )كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر(، حديث رقم: 830م، ص: 2006هـ/ 1427النيسابوري، ، صحيح مسلم 76
 284/ 6ابن حجر، د. ت، ، البخاري فتح الباري بشرح صحيح  77
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، فهذا يدل  
ً
ويفهم من ذلك وجوب االلتزام والوفاء بما تم التفاهم واالتفاق عليه بين املتعاقدين، وأوجبوا بها على أنفسهم حقوقا

 على لزوم العقد وثبوته، وهذا يلزم الوفاء وااللتزام بما اتفقوا عليه سواء كان قبل العقد أو أثناء قيام العقد.  

: من املعقول 
ً
 ثالثا

: "األصل في الشروط الصحة واللزوم"، فهذا مقتضاه أن األصل فيها الصحة واإلباحة إال ما دل  من القواع
ً
د املقررة والثابتة شرعا

 وهو أولى بالوفاء ديانة من الشروط 
ً
  الدليل على خالف ذلك، وفي هذا السياق يقول ابن قدامة: "إن العبرة بما اتفق عليه املتعاقدان سرا

، وألن النبي  املعلن عنها أمام ال
ً
واملسلمون على شروطهم  ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالوفاء بالشروط في فقال: )ناس، حتى ال يحصل تغرير ببعضهم بعضا

)
ً
 أو أحل  حراما

ً
م حالال  حر 

ً
 78إال شرطا

 
ً
ومن املعلوم أن محل القصد هو القلب، ودور  :  "العبرة في العقود باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني"،  من القواعد املقررة أيضا

  
ً
 إنما للتعبير عن مقاصد القلوب، فلما كان قصد املتعاقدين هو األساس، وكان التفاهم السابق على العقد سبيال

ً
 أو لفظا

ً
العقد كتابة

 لبناء العقود على ال
ً
، وجب أن يكون العقد ما رضيا به، وهو ما يشتمل على الشرط السابق ال  له وطريقا

ً
تراض ي وقطع النزاع مستقبال

 بقوله تعالى:79الخالي منه 
ً
 ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ  ، فوجب اعتبار هذا التفاهم املسبق على العقد وإقراره، عمال

 [ 29: النساء ]َّ

 إال أنه 
ً
 لفظا

ً
مقيد بما اتفقا عليه قبل ذلك، فقول الرجل )بعتك( معناه: بعتك البيع الذي تشارطنا إن لفظ البيع وإن كان مطلقا

 بعد 
ً
عليه، ويقاس عليه لو قال )أنكحتك( فاللفظ وإن كان مطلقا في لفظه إال أنه مقيد بما اتفقا عليه قبل ذلك، فمن جل كالمه مطلقا

ق وكالمهم في جميع إيجابهم ومقاصدهمأن تقدم منه املشارطة واملواطأة فقد خرج عن مقتض ى قواعد خ
ْ
 . 80طاب الخل

 الرأي الراجح:

بناء على ما تقدم يترجح القول الثاني القائل بجواز االتفاق املسبق على العقد، واعتبار الشروط املسبقة على العقد كالشروط 

كل شرط متقدم على العقد ال ُيعتد به، وال يؤثر في العقد املقترنة به لقوة أدلتهم التي استندوا إليها، وأما ما ذهب إليه القول األول من أن  

 م الوفاء به فغير مسلم، ويرد عليه بما يلي: وال يلز 

لاللتزام  •  
ً
مصدرا تتضمن  تالية  مرحلة  هي  واملواعدة  والتعاقدات،  التصرفات  من   

ً
عديدا يتضمن  املتعاقدين  بين  التفاهم  إن 

 بالتصرفات التي تمت في مرحلة سابقة، وتكون في عقد واحد. 

تفاق اإلطاري صورة التعليق فهي ممنوعة كالم غير سديد؛ فال بد من  ن االإن القول بأن هذا من باب البيع املعلق على شرط، لتضم •

أن   تنفيذ ما تفاهموا عليه وإتمامه، كما  اتفاق املتعاقد على  إال في حالة  املواعدة واملفاهمة، فاملفاهمة ليست ملزمة  بين  التفريق 

ت بالحقوق واملسؤوليات لكل طرف  التعاقد  تتمثل في معرفة أطراف  املواعدة؛ فهي تقنين ما تم  املفاهمة  جاه اآلخر، وهذا بخالف 

النبي   ملسو هيلع هللا ىلص على وجوب الوفاء ومخالفته حرام وعالمة من عالمات االتفاق عليه بين األطراف، وااللتزام والوفاء به واجب، وقد نص  

 .81النفاق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )آية املنافق ثالثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان( 

بعض املحرمات كالقمار ونحوه فمردود؛ ألن من شروط التفاهم املسبق على العقود أال يؤدي ذلك إلى إن القول بأن ذلك يفض ي إلى  •

 الوقوع في املحظورات، فإذا انتفى الشرط فال مانع.

؛ والتمهيد املسبق للعقد املتضمن بيان الح
ً
قوق واملسؤوليات والتصرفات وبذلك يكون التفاهم املسبق على العقد ال حرج فيه شرعا

 لكل طرف تجاه اآلخر بطريقة منضبطة،  واتفاق إرادة املتعاقدين على مراعاة ذلك ال بأس. 

 

 

 
 101نزيه حماد، ص: ، املوطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة 78
 101نزيه حماد، ص: ، املوطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة  79
 397، 396ابن تيمية، ص: ، بيان الدليل على بطالن التحليل 80
 33، )كتاب اإليمان، باب عالمة املنافق( حديث رقم: 18م، ص: 2002ـ/ ه1423البخاري، ، صحيح البخاري  81
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 املبحث الثالث: الصيغ الشرعية املالءمة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية 

 لعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية  املطلب األول: صيغة املرابحة ومالئمتها ل

 الفرع األول: مفهوم صيغة املرابحة

، واملرابحة:83، يقال: ربحت تجارته فهي رابحة 82النماء والزيادة والفضل املرابحة لغة:  
ً
)بيع املرابحة(   ورابحه على بضاعته أي أعطاه ربحا

 . 84زيادة معلومةهو البيع برأس املال مع 

  :
ً
إلى عميلها  املرابحة اصطالحا املؤسسة  بيع  بالشراء-هي  البائع مع زيادة ربح معلوم    - اآلمر  به  اشتراها  الذي  األول  الثمن  سلعة بمثل 

فها الحنفية بأنها: ، وهذا هو املعنى الذي اتفقت عليه عبارات الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه، فقد  85محددة متفق عليه  عر 

فها املالكية بأنها: "بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها بها وزيادة ربح معلوم لهما"  86"بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح"  فها 87، وعر  ، وعر 

فها ابن قدامة بأنها: 88الشافعية بأنها: "عقد يبين الثمن فيه على ثمن البيع األول مع زيادة"  .89"البيع برأس املال وربح معلوم" ، وعر 

وخالصة القول في مفهوم املرابحة هي أنها: عملية بيع السلعة بالثمن نفسه الذي تم شراؤها به مع إضافة ربح معلوم متفق عليه،  

.
ً
 ومعلوما

ً
 وكذلك الربح محددا

ً
 وحيث أنها من بيوع األمانة؛ فال بد أن يكون الثمن معلوما

 ءمة صيغة املرابحة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية الفرع الثاني: مدى مال

، وهو صورة من صور البيع، ونوع من التمليكات التي يترتب عليها 90يعد  عقد املرابحة من العقود التي تندرج تحت عقود املعاوضات 

 بتسليم السعلة للمشتري إنشاء حقوق والتزامات بين املتعاقدين، وهذا يعني أن  
ً
املتعاقدين يتفقان على عقد البيع، فيصبح البائع ملتزما

املعايير    مع 
ً
يكون متماشيا أن  يستلزم  وهذا   الستالمها، 

ً
للبائع مستحقا السلعة  ثمن  بتسليم   

ً
ملتزما املشتري  ويصبح  لثمنها،   

ً
مستحقا

 : 91الشرعية املوضوعة لها، ومن أهمها ما يلي 

 مع الضوابط الشرعية لعقد البيع".   (: 1/ 1/ 2)البند: 
ً
 "للمؤسسة أن تشتري السلعة بناًء على رغبة عميلها وطلبه ما دام متفقا

"يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل اآلمر بالشراء والبائع األصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه اإلقالة   (:2/ 2/ 2)البند: 

 من الطرفين حقيقية وليست صورية".  

 أن  (: 3/  2/  2)البند:  
ً
يكون    "يجب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فال يصح مثال

  العميل اآلمر بالشراء هو نفسه أو وكيله املالك األصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة املوردة للسلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف، 

 فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين األمر؛ كانت العملية باطلة ألنها من بيع العينة". 

امل  (:6/  2/  2)البند:   املرابحة  إجراء  للتداول بديون "ال يجوز  العمالت، وال يجوز إصدار صكوك قابلة  أو  الفضة  أو  الذهب  ؤجلة في 

 املرابحة أو غيرها، كما ال يجوز تجديد املرابحة على السلعة نفسها".  

التعاقد   "يحرم على املؤسسة أن تبيع سلعة باملرابحة قبل تملكها لها، فال يصح توقيع عقد املرابحة مع العميل قبل  (:1/  1/  3)البند:  

 بالتمكين أو تسليم املستندات املخولة بالقبض". 
ً
 أو حكما

ً
 مع البائع األول لشراء السلعة محل املرابحة وقبضها حقيقة

 
 442/ 2ابن منظور، ، لسان العرب 82
 285/ 5ابن زكريا، ، معجم مقاييس اللغة ،215الفيومي، ص: ، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير 83
 322م، ص: 2004إبراهيم أنيس وآخرون، ، املعجم الوسيط 84
 234م(، ص: 2017هـ/ 1439(،) 8املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم ) هيئة  85
 34/ 2م، 1989الحلبي، ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  86
 ( 213/ 2م،  1975هـ/ 1395د، ابن رش، (، )بداية املجتهد ونهاية املقتصد72/ 2ابن عرفة،  د . ت، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  87
 531/ 3م، 1991هـ/ 1412النووي، ، روضة الطالبين وعمدة املفتين 88

 266 / 6ابن قدامة، ، املغني 89
: هي "عبارة عن ضرب من التمليكات تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة  90

ً
العاقدين"، بين املعاوضة لغة: مأخوذة من العوض وهو البدل، واصطالحا

 ( 427م، ص: 2008نزيه حماد، ، (، )معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء637إبراهيم أنيس وآخرون، ص:  ، )املعجم الوسيط
91  ( معيار رقم  الشرعية،  املعايير  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  املحاسبة واملراجعة  إلي215-204(، ص:  8هيئة  الرجوع  املمكن  من  (، ومن  ها لالطالع على املزيد 

 املعايير الشرعية في هذا الشأن 
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"يجوز أن يتم تعاقد املؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما   (: 2/ 1/ 3)البند: 

يتم   أن  الحديثة  يجوز  االتصال  أشكال  من  بأي شكل  املراسلة،  أو  بالكتابة  متبادلين  وقبول  إيجاب  اثنين،  إشعارين  طريق  ذلك عن 

 املتعارف عليها بضوابطها املعروفة".  

 قبل بيعها لعميلها باملرابحة".  (:1/ 2/ 3)البند: 
ً
 أو حكميا

ً
 حقيقيا

ً
 "يجب التحقق من قبض املؤسسة للسلعة قبضا

 للطرفين عند التوقيع على العقد، وال يجوز بأي    (:6/  4)البند:
ً
 ومعلوما

ً
"يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع املرابحة وربحها محددا

 حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح ملؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في املستقبل". 

،   (:7/  4)البند:  
ً
  "يجب أن يكون الربح في عقد املرابحة معلوما

ً
وال يكفي االقتصار على بيان الثمن اإلجمالي، ويجوز أن يكون الربح محددا

باالتفاق   التحديد  ويتم هذا  املصروفات،  مبلغ  إليه   
ً
الشراء مضافا ثمن  أو من  الشراء فقط  ثمن  بنسبة مئوية من  أو  بمبلغ مقطوع 

 والتراض ي بين الطرفين". 

 "يجوز االتفاق على سداد ثمن السل (:8/ 4)البند: 
ً
عة في بيع املرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة، ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا

في ذمة العميل يجب أداؤه عند األجل املتفق عليه، وال يجوز حصول املؤسسة على زيادة عليه سواء بسبب زيادة األجل أو التأخير لعذر  

 أو لغير عذر".  

"تضمن املؤسسة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد، أما العيوب الحادثة بعد إبرام العقد وقبض العميل   (: 9/  4)البند:  

 فليست مسؤولة عنها". 

: في ضوء هذه املعايير الشرعية لصيغة املرابحة يتضح ما يلي: 
ً
 إذا

: الخطوات التي يمر بها عقد املرابحة: 
ً
 أوال

 أوصافها. يقدم العميل الخطوة األولى:
ً
 للمؤسسة بشراء سلعة مبينا

ً
 طلبا

 وأال    الخطوة الثانية:
ً
 من السلعة بأن تتفق مع متطلبات التمويل اإلسالمي بأال تكون محل السلعة محرم شرعا

ً
على املؤسسة التأكد أوال

  لعقد آخر.
ً
 تكون محال

بناًء على ما تم في الخطوة السابقة، وحصول العميل على موافقة التمويل من املؤسسة، تقوم املؤسسة بإبرام عقد مع   الخطوة الثالثة: 

العميل يتضمن تحديد املبلغ الذي يمكن منحه للعميل، وذلك بناًء على قدرته املالية وااللتزام بالسداد في الوقت املحدد واملتفق عليه  

 لربح.  وكذلك مدة السداد ونسبة ا 

، ويتحقق بشراء املؤسسة للسلعة املوصوفة وتملكها    الخطوة الرابعة:
ً
إبرام عقد البيع بين املؤسسة والبائع وبذلك يصبح العقد تاما

 .
ً
 لها واستحقاق البائع الثمن نقدا

للس  الخطوة الخامسة:   
ً
العميل متملكا الربح متفق عليه، فيصبح  للعميل مع زيادة في  السلعة  املؤسسة    بيع 

ً
لعة واملؤسسة مستحقة

 للثمن وفق ما تم االتفاق عليه.

أطراف   بين  بالجدية  املتسم  واالتفاق  فيها  الشروع  ضمانات  بها  ويتعلق  عمليات،  بعدة  يمر  املرابحة  عقد  أن  يتضح  سبق  مما 

املرغوب فيها، ثم م السلعة  املؤسسة بشراء  إلى  العميل  به  باملواعدة وهو طلب يتقدم  تبدأ  بها  التعاقد؛ حيث  التي تقوم  الشراء  رحلة 

حة، املؤسسة من مالك السلعة وتملكها إياها، ثم مرحلة البيع التي تقوم بها املؤسسة للعميل وااللتزام باملديونيات الناشئة عن عقد املراب

 وهو عقد بصورته يتماش ى مع نمط العقود املالية املتعددة في عقد واحد. 

: املحظورات في عقد املرابحة: 
ً
 ثانيا

 عديدة، أهمها ما يلي: 
ً
 يحظر في عقد املرابحة أمورا
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 للسلعة كلها أو ما بما يزيد على قيمة النص لها؛ ألن ذلك يعد أحد صور بيع العينة   -طالب السلعة-أال يكون العميل   •
ً
، وهو  92مالكا

 ال ينزُعه ش يٌء   إذا تبايعتم بالِعينِة وأخذتم أذناَب البقِر ورضيتم بالزرِع وتركتم  ملسو هيلع هللا ىلص: )حرام لقول الرسول 
ا

ال
ُ
الجهاَد سلط هللُا عليكم ذ

 93 حتى ترجعوا إلى ديِنكم(

ال يجوز إجراء املرابحة املؤجلة في الذهب أو الفضة أو العمالت النقدية؛ ألن طبيعة هذا النوع من العقود يحتمل  التأجيل مع زيادة   •

؛ ومن ناحية  هذا من ناحية 94يكون التقابض فيها في مجلس العقدفي الربح، وال يجوز ذلك في الذهب والفضة والعمالت لوجوب أن  

 بقول الرسول  
ً
  أخرى عمال

ً
ملسو هيلع هللا ىلص: )الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال

 بيد، سواًء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ واملعطي فيه س
ً
جمع كل من  ويؤكد ذلك قول ابن املنذر: "أ   ،95 واء(بمثل، يدا

 .96نحفظ عنه من أهل العلم أن املتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد"

ال يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون املرابحة إذا كان العوض الذي تشترى به من األثمان؛ ألن ذلك من صور  الدين املحرمة،   •

 . 97كان سلعة فهو جائز أما إذا 

؛ ألن ذلك يعد من باب بيعتين في بيعة، وهو منهي -محل العقد-يجوز ألطراف التعاقد تجديد عقد املرابحة على السلعة نفسها  ال   •

 98  ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيعتين في بيعةعنه؛ ملا رواه أبو هريرة عن الرسول 

، وهذا ما أقره  99 ..... وال بيع ما ليس عندك"ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يحل بيع وسلف.ال يجوز للمؤسسة بيع السلعة قبل تملكها لها، لقول رسول هللا  •

الدولي، حيث نص على: " الفقهي اإلسالمي  للمبيع حتى ال تكون هناك  مجمع   
ً
مالكا البائع  أن يكون  .............. حيث يشترط عندئذ 

 100"مخالفة لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده 

 رة ومالئمتها للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية  املطلب الثاني: صيغة اإلجا

 الفرع األول: مفهوم صيغة اإلجارة

واإلجارة من أجر ويأُجُر    101مشتق من األجر، الهمزة والجيم والراء أصل في الكلمة، واألجر: هو عوض العمل واالنتفاع به  اإلجارة لغة:  

 . 102وهي ما أُعطيت من أجر في عمل 

:
ً
 . 103"عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة ملدة معلومة بعوض مشروع معلوم"  اإلجارة اصطالحا

 
و املتحيل به إلى دفع عين في تعريف بيع العينة: عرفها الحنفية بأنها:"بيع العين بثمن زائد نسيبة ليبيعها املستقرض بأقل ليقض ي دينه"، وعرفها املالكية بأنها: "ه 92

"، وعرفها الحنابلة بأنها: أكثر منها"، وعرفها الشافعية بأنها: "أن يبيع غي 
ً
 بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا

ً
ره شيئا

 بأن بيع العينة هو بيع السلع
ً
"، ويمكن القول إجماال

ً
إلى شخص   ة بثمن مؤجل "بيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا

 اؤها منه بثمن أقل من ثمنها األصلي.ثم شر 

(  105/  5هـ،  1317أبو عبد هللا الخرش ي،  ،  ( )الخرش ي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي 613/  7ابن عابدين،  ،  )رد املحتار على الدر املختار

 ( 41/ 4م،  2010هـ/ 1431بن قدامة، أحمد الطيار، ( )وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه ال 419، 418/ 3النووي، ، )روضة الطالبين وعمدة املفتين
(، قال ابن ماجة: أخرجه الدواليي في الكني  3462، )كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة( حديث رقم: 332/ 5م، 2002هـ/ 1423،  ةابن ماج، سنن ابن ماجة 93

من طريق حيوة بن   316/  5، والبيهقي  209،  208/  5، وأبو نعيم في الحلية  1998  / 5(، وابن عدي في الكامل  2417، والطبراني في مسند الشاميين برقم )65/  2

ابن حجر ،  ألحكامشريح بهذا اإلسناد، قال ابن باز: هو حديث حسن لغيره. )حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز على بلوغ املرام من أدلة ا

 505، 504م،  ص: 2004هـ/ 1425العسقالني، 
 224،  ص: 1، العدد:  2012هـ/ 1433بحث بعنوان: "صكوك املرابحة"، سعود بن ملوح العنزي وآخرون،  94
( حديث رقم:  1211/ 3النيسابوري، صحيح مسلم،  95

ً
 1584، )كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

 112/ 6ابن قدامة،  املغني،  96
 225،  ص: 1ملوح العنزي وآخرون، العدد:  بحث بعنوان: "صكوك املرابحة"، سعود بن  97
، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد 1231)كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة(، حديث رقم:    513/  2الترمذي،  ،  سنن الترمذي 98

 ( 2111، والبيهقي )343/ 5( وابيهقي 4973( وابن حبان )6124)(، وأبو يعلى 600، وابن الجارود )295/ 7(، والنسائي 1379، والدرارمي )376/ 2
 8سبق تخريجه ص:   99
 aifi.org/1751.html-http://www.iifa بشأن الوفاء بالوعد، واملرابحة لآلمر بالشراء 40م، قرار رقم: 1988هـ/ 1409مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،  100
 7إبراهيم أنيس وآخرون، ص: ، املعجم الوسيط 101
 63/ 1ابن زكريا، ، معجم مقاييس اللغة 102
 (270(، ص: 9الية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم )في هذا الصدد تكون اإلجارة املقصودة هي إجارة األعيان: )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات امل 103

http://www.iifa-aifi.org/1751.html
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فها الحنفية بأنها: "عقد على املنافع بعوض" ويتفق هذا املعنى مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في بيان مفهوم اإلجارة، ف   .104عر 

 
ً
فها املالكية بأنها: "تمليك منفعة معلومة زمنا  بعوض معلوم" وعر 

ً
 .105معلوما

فها الشافعية بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم"  .106وعر 

فها الحنابلة بأنها: "عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم أو في عمل معلوم"   .107وعر 

 بأن اإلجارة هي: عقد على 
ً
 منفعة مباحة من عين معينة ُتقصد لالنتفاع بها بعوض معلوم مدة معلومة. ويمكن القول إجماال

 الفرع الثاني: مدى مالءمة صيغة اإلجارة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية 

االختالف بينهما في محل العقد، حيث أن ُيعد  عقد اإلجارة من العقود التي تندرج تحت عقود املعاوضات مثل عقد املرابحة إال أن 

للعين،    
ً
تمليكا سَتأجرة وليست 

ُ
امل العين  اإلجارة هي منفعة  في  العقد  األعيان، فقد يحتاج محل  إلى  املنافع كالحاجة  إلى  الناس  فحاجة 

االستئجار، وإذا أجاز الشرع شخٌص ما إلى منافع أعيان وليس لديه املال لتملكها إال أنه يستطيع أن يتحصل على منافعها عن طريق  

 العقد على األعيان فأجاز أيضا العقد على املنافع من باب أولى.

 مع املعايير الشرعية املوضوعة لها، ومن أهمها ما يلي 
ً
 108والستخدام التمويل وفق صيغة عقد اإلجارة، ال بد أن يكون متماشيا

 مملوكة للمؤجر". "األصل أن تقع اإلجارة على عين أو منفعة (: 1/ 2)البند: 

 "يشترط لصحة عقد اإلجارة التي تقع على ش يء معين أن يسبق العقد تملك العين املراد إجارتها أو تملك منفعتها".  (: 1/ 3)البند: 

 أن يؤجرها لغير املالك بمثل األجرة أو بأقل أو بأكثر، بأجرة حالة أو مؤجلة )وهو ما ي   (:3/  3)البند:  
ً
سمى بالتأجير  "يجوز ملن استأجر عينا

 من الباطن( ما لم يشترط عليه املالك االمتناع عن اإليجار للغير أو الحصول على موافقة منه". 

"يجوز للمستأجر إجارة العين ملالكها نفسه في مدة اإلجارة األولى بأقل من األجرة األولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت    (:4/  3)البند:  

جوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عينة وذلك بتغيير في األجرة أو األجل، مثل أن تقع األجرة األولى بمائة دينار األجرتان معجلتين، وال ي

  حالة ثم يؤجرها املستأجر إلى املؤجر نفسه بمائة وعشرين مؤجلة، أو أن تقع اإلجارة األولى بمئة وعشرين مؤجلة ثم تقع اإلجارة الثانية 

، أو أن تكون 
ً
 األجرة في اإلجارتين واحدة غير أنها في األولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين".  بمائة نقدا

 للمؤجر )اإلجارة املوصوفة في الذمة(؛    (:5/  3)البند:  
ً
 ولو لم يكن مملوكا

ً
 منضبطا

ً
"يجوز أن تقع اإلجارة على موصوف في الذمة وصفا

ويراعى في ذلك إمكان تملك املؤجر لها أو صنعها، وال يشترط فيها تعجيل   حيث يتفق على تسليم العين املوصوفة في موعد سريان العقد،

 األجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلم املؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه املواصفات".  

أ   (:1/  1/  4)البند:   و تعديله دون موافقة اآلخر، ولكن يمكن فسخ اإلجارة "عقد اإلجارة الزم، ال يملك أحد الطرفين االنفراد بفسخه 

 بالعذر الطارئ". 

"يجب تحديد مدة اإلجارة، ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم البتداء مدة اإلجارة،   (:2/ 1/ 4)البند: 

 . وهي التي تسمى بـ )اإلجارة املضافة( أي املحدد تنفيذها في املستقبل"

"إذا أبرم املؤجر عقد إيجار على عين ملدة معينة، فال يصح إبرامه عقد إيجار مع مستأجر آخر خالل مدة عقد اإلجارة   (:2/  2/  4)البند:  

 القائم أو بمقدار الباقي في مدتها". 

االنتفاع بها مع بقاء العين، ويشترط في املنفع  (:1/  1/  5)البند:   ، فال يجوز "يشترط في العين املؤجرة إمكانية 
ً
أن تكون مباحة شرعا ة 

إجارة مسكن أو أداة لعمل محرم مقصود من اإلجارة كمقر بنك يتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو تخزين ما ال يحل، أو سيارة لنقل  

 ما ال يجوز". 

التي يتوقف ع  (:7/  1/  5)البند:   للعين  الصيانة األساسية  املستأجر  املؤجر على  أن يشترط  املنفعة، ويجوز توكيل "ال يجوز  بقاء  ليها 

 املؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب املؤجر، وعلى املستأجر الصيانة  التشغيلية أو الدورية". 

 
 5، 4/ 9ابن عابدين، ، رد املحتار على الدر املختار، 511/ 5الكاساني، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 104
 432، 431/ 7م ،  1984هـ/ 1404ابن عليش، ، منح الجليل شرح على مختصر العالمة خليل 105
 438/ 3م ، 2000هـ/ 1421الخطيب الشربيني، ، املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاجمغني  106
 3/ 6م،  1956هـ/ 1375املرداوي، ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 241/ 2م 1993هـ، 1414البهوتي، ، شرح منتهى اإلرادات 107
املالية اإلسالمية، املع 108 للمؤسسات  املحاسبة واملراجعة  )هيئة  الشرعية، معيار رقم  من  252- 242(، ص:  9ايير  املزيد  إليها لالطالع على  الرجوع  املمكن  ، ومن 

 املعايير الشرعية في هذا الشأن 



 ملياء عبد الفتاح                                                                        التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وصيغها الشرعية  

 

 85 -68، ص: 2020  -2العدد، 4املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

 

79 

 )سلعة( أو منفعة )خدمة(، ويجب أن تكون األجرة معلومة، ويجوز تحديدها   (:1/  2/  5)البند:  
ً
 أو عينا

ً
"يجوز أن تكون األجرة نقودا

 مدة كلها، أو بأقساط ألجزاء املدة، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أية طريقة معلومة للطرفين".بمبلغ لل

"يجوز فسخ عقد اإلجارة باتفاق الطرفين، وال يحق ألحدهما فسخه إال بالعذر الطارئ، كما يحق للمستأجر الفسخ   (:1/  2/  7)البند:  

 نتفاع، ويحق الفسخ بخيار الشرط ملن اشترطه في خالل املدة املحددة".بسبب العيب الحادث في العين املخل باال 

 في ضوء هذه املعايير الشرعية لصيغة اإلجارة: من املمكن أن تسري عليها األحكام سالفة الذكر في عقد املرابحة مع االختالف في أم
ً
ور إذا

 لها، وأن  
ً
تتعلق بطبيعة عقد اإلجارة وهي أن محل العقد في عقد اإلجارة هي تمكين املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة وليست تمليكا

  طبي
ً
، وعليه: فإن صيغة اإلجارة تتماش ى مع طبيعة العقود املتعددة في عقد واحد، وهي جائزة شرعا

ً
عة العقد هو عقد إجارة وليس بيعا

 إذا روعي فيها الضوابط الشرعية. 

 ويراعى األحكام التالية: 

لتملك   • العقد  للمستأجر عقب  املؤجرة  العين   بتسليم 
ً
املؤجر ملتزما املستأجرة يكون  العين  ويلحق بتسليم  ،  109املستأجر منفعة 

 العين املؤجرة ملحقاتها وتوابعها التي ال يمكن أن يتحقق االنتفاع املطلوب إالبها.

تبقى العين املستأجرة أمانة في يد املستأجر، وعليه: فال ضمان على املستأجر إذا هلكت العين املستأجرة دون اعتداء منه عليها أو  •

للمؤجر أن يتشرط على املستأجر  ، وال يحق 111إال إذا ترتب على استخدامه تلف للعين فإنه يضمن ما أتلف 110ها صيانتتقصير في 

 .112الصيانة األساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء املنفعة كما هو منصوص عليه في املعايير الشرعية 

إذا كان هذا العيب يفوت املصلحة املرجوة من    -االنتفاع  محل-يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين املؤجرة   •

 للفسخ 
ً
 بال ضرر فال يكون ذلك سببا

ً
 .113العقد، أما إذا كان العيب ال يترتب عليه فوات املنفعة املقصودة من العين وزال سريعا

 :114الشأن؛ حيث نصت على ما يليوقد أصدرت الندوة الفقهية الثالثة التابعة لبيت التمويل الكويتي بعض التوصيات في هذا  •

 .املستأجر ملزم عن استعماله العين املؤجرة بالتقييد بما اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرع •

تقصير في   العين املستأجرة أمانة في يد املستأجر، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة املأذون فيه إلى ما هو أشد منه أو دون  •

 .الصيانة والحفظ فال ضمان عليه

املؤجرة من   • العين   ويضمن ما يصيب 
ً
العقد فإنه يعتبر معتديا يتنافى مع مقتض ى  للمؤجر ال   

ً
 معتبرا

ً
املستأجر شرطا إذا خالف 

 . أضرار

 . إذا اشترط املؤجر على املستأجر ضمان العين فالشرط فاسد ملنافاته مقتض ى العقد وال تفسد اإلجارة  •

 . على املستأجر إصالح الخلل الذي يصيب العين املؤجورة دون تعد أو تقصير منه ليس •

تمليك املستأجر منفعة العين املؤجرة لشخص آخر في مدة اإلجارة إن حصل من جرائه ضرر بالعين املؤجرة فاملستأجر ضامن ملا   •

 يصيب العين املؤجرة من ضرر". 

 الخاتمة:

: النتائج 
ً
 أوال

الفقهية للعقود املالية املتعددة تعرف باملواطأة في الفقه اإلسالمي، وتعني بأنها مجموعة من العقود والوعود املترابطة  إن الطبيعة  •

 لشروط وضوابط شرعية تحكمها. 
ً
 بين أطراف التعاقد وفقا

 
الدسوقي،  ،  وما بعدها بتصرف( )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 569م،  ص: 2002هـ/ 1423الحصكفي، ، )الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار 109

(  127الحجاوي، د. ت، ص: ، ( )زاد املستقنع في اختصار املقنع346/ 2هـ، 1377الخطيب الشربيني، ، ( )مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج2/ 4د. ت،  

 ( 840/ 5الزحيلي، د. ت، ، )الفقه اإلسالمي وأدلته
 351/ 2الخطيب الشربيني،  ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج 110
 470/ 4هـ، 1310الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  111
 (7/ 1/ 5(، )البند: 9هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم )  112
( )املهذب في الفقه اإلمام 29/  4الدسوقي،  د. ت،   ،  الدسوقي على الشرح الكبير( )حاشية  470/ 4الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،   113

 ( 66/ 6املرداوي، د. ت،  ، ( )اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف548/ 3م، 1996هـ/ 1417الشيرازي، ، الشافعي
 وما بعدها بتصرف  515م ، ص: 1990هـ/ 4101(، ، 8فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم ) 114
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 باالتفاق املسبق   •
ً
  إن هذه العقود ذات منظومة عقدية مركبة، تتم من خالل مراحل متتالية، تبدأ أوال

ً
بين طرفي العقد، ثم وعدا

 بااللتزام بما تم االتفاق عليه. 

إرادة   • واتفاق  منضبطة،  بطريقة  اآلخر  تجاه  طرف  لكل  والتصرفات  واملسؤوليات  الحقوق  بيان  العقود  هذه  طبيعة  تتطلب 

 املتعاقدين على مراعاة ذلك.

، وأن الشروط املسبقة على العقد بمثابة الشروط إن هذا االتفاق املسبق على العقد بين أطراف التعاقد جائز ال حرج فيه شرع •
ً
ا

 املقترنة به، وااللتزام والوفاء بها واجب. 

عقد املرابحة من العقود املالءمة لنمط العقود املالية املتعددة في عقد واحد ؛ حيث تمر بمراحل متعددة ومنظمة، تبدأ باالتفاق  •

رغوب بشرائها، فتقوم املؤسسة بشرائها من مالكها وتملكها إياها، ثم مرحلة  بين أطراف التعاقد )العميل واملؤسسة( على السلعة امل

العقد  املتقدمة على  الشروط  التفاهم واالتفاق عليه؛ ألن  بما سبق  االلتزام  للعميل، وتأتي مرحلة  املؤسسة  بها  التي تقوم  البيع 

 ملتعددة في عقد واحد. كاملقترنة بها، وبذلك تتماش ى صورة املرابحة مع طبيعة العقود املالية ا 

 لها ألن ذلك من صور بيع العينة، وعدم إجرائها في  •
ً
يراعى في عقد املرابحة ضوابطها الشرعية بأال يكون العميل طالب السلعة مالكا

الذهب والفضة؛ ألن طبيعة التعامل بهذه العقود يحتاج إلى التأجيل وال يجوز ذلك في الذهب والفضة، وعدم تجديد العقد على  

 ات السلعة لعدم الوقوع في البيع املنهي عنه وهو بيع بيعتين في بيعة. ذ

املؤسسة السلعة العميل قبل تملكها لها؛ لعدم مخالفة النصوص الشرعية الواردة بعدم جواز بيع اإلنسان ما  • عدم جواز بيع 

 ليس عنده. 

تعددة في عقد واحد، وتسري عليها أحكام عقد املرابحة مع  عقد اإلجارة )إجارة األعيان( من العقود املالءمة لنمط العقود املالية امل •

 اختالفها في محل العقد. 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

التي   • الشرعية  واألحكام  أشكالها وصورها  بكافة  املالية  التعامالت  تتضمن  إصدارات شرعية  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  توفير 

الشرعية  تتعلق بتلك املعامالت، تتيح للمتعامل االطالع علي ها ومعرفة ضوابطها الشرعية، ويشرف على هذه اإلصدارات اللجنة 

 القائمة في تلك املؤسسات. 

 تنظيم دورات وورش عمل بشكل مستمر للعاملين في هذا املؤسسات املالية لإلحاطة باألحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت املالية.  •
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Abstract: This study addresses multiple financial contract agreements; a type of contracts that is 
concluded by virtue of prior consent to the provisions thereof by and between the contracting parties, 
resulting in rights and obligations to each such contracting party. This study adopts an inferential 
analytic approach to highlight this type of contracts while tracing it to its origins under the Islamic 
Law (Shari’ah), identifying the key Islamic lawful genres thereunder and their Islamic lawful standards 
pursuant to the principles of Islamic Law 
The author concludes that this type of multiple-contract agreements is lawful provided that the 
applicable standards are observed and applied. Where such standards are observed, key genres of this 
umbrella type of contracts include murabaha (mutually markup agreed) and lease contracts 

Keywords: Financial contracts; multi-contract agreements; juristic characterization; murabaha 
contracts; lease contracts. 
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  :لخصامل

فهو لقد حاول هذا البحث تسليط الضوء على جهود العالمة املحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي في الحديث الشريف وعلومه،  

و)ملعات   -باللغة الفارسية-)أشعة اللمعات(    يعد في مقدمة املشتغلين بالحديث الشريف في عصره، فقد برع فيه، وألف مؤلفات عديدة كـ

العربية  - املصابيح(التنقيح شرح مشكاة    -باللغة 
ً
متونا حياته  الشريف وعلومه طوال سني  للحديث  العلمي  البحث  في خدمة  استمر   ،  

 
ً
  وشروحا

ً
 و  وتدريسا

ً
  تأليفا

ً
 . ونشرا

 
ً
التدريس واإلفتاء بمكانة علمية مرموقة   من العلماء السابقين في الهند قام بمثل هذا العمل العلمي الجليل مع  ولم نعرف أحدا

الع  عند 
ً
أهم   لماء والباحثين، فكان حقا البحث على  الهندية بال منازع؛ لذلك سيركز  القارة  الشريف في شبه  النبوي  الحديث   في 

ً
إماما

 منجزاته العلمية في الحديث الشريف وعلومه.

ث عبد الحق الدهلوي  الكلمات املفتاحية:  التأليف فيه.   ؛تدريس الحديث ؛شرح الحديث ؛جهوده  ؛املحد 

 : املقدمة

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن 

 عبده ورسوله. 
ً
 يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

الدينية،   بالعلوم  بشغفهم   
ً
 جغرافيا

ً
بعدا الوحي  عن مهبط  بعدها  رغم  أبنائها  نجباء  فُعرف  اإللهية،  العناية  الهنَد  أدركت  فقد 

قهم في طلبها وحفظها وتدريسها، حتى انتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنونها   ة الحديث الشريف،  في القرون املتأخرة وتفو  خاص 

مت لهم الزعامة في العهد األخير، حتى قال العالمة السيد رشيد رضا في مقدمة "مفتاح كنوز السنة": "لو ال    ،ضلواعترف لهم بالف ِ
 
وُسل

ى عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق   عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لُقض ِ

 . (115)هجرة"والحجاز منذ القرن العاشر لل

( املصابيح"  التنقيح في شرح مشكاة  الدهلوي صاحب كتاب "ملعات  الحق  املحدث عبد  الشيخ  - م1551ه/1052-ه958فدونك 

 من أعالم الحديث النبوي، ومنارة من منارات السنة املحمدية في القرن العاشر للهجرة، عداده من رو 1632
ً
اد النهضة  م(، الذي يعد علما

الشاه ولي هللا الدهلوي واألمير صديق حسن خان القنوجي وغيرهما، اشتغل الشيخ املحدث الدهلوي بعلم الحديث   الحديثية مثل اإلمام

 
 25م، ص1978فنسنك اي،  115
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 من عباده  
ً
ر عن ساق الجد لنشر هذا العلم، فنفع هللا به وبعلومه كثيرا وعلومه، وقصر همته في التصنيف والتأليف في هذا املجال، وشم 

 .(116) جاء بالحديث بالهند"املؤمنين، حتى قيل: "إنه أول من 

فال شك أنه محدث الهند في عصره ومسندها في القرن العاشر الهجري، وتدل على ذلك مؤلفاته ومن أهمها: "ملعات التنقيح في 

 شرح مشكاة املصابيح" باللغة العربية و"أشعة اللمعات" باللغة الفارسية، وكلها مقبولة عند العلماء.

لنهضة العلمية الدينية الحديثية في القارة الهندية في القرن العاشر الهجري، وجاء بعده الشاه ولي  حقيقة هو الذي وضع أسس ا و  

اها.   هللا الدهلوي بعد ثمانين سنة فرعاها ونم 

أ لهذه البالد مناخ ازدهار علم الحديث في ربوعها، فبرزت املدارس الدينية، والحلقات العلمية   لجهوده املباركة، فقد هي 
ً
  فنتيجة

علم الكثيرة في مختلف أرجاء الهند التي تحولت إلى مدرسة كبرى تخر ج فيها الكثير من العلماء الكبار، الذين كانت لهم أياد بيضاء في نشر  

 الحديث في هذه البالد. 

 أهمية املوضوع: 

أول من نشر علم الحديث الشريف  إن لهذا املوضوع أهمية كبيرة عند العلماء املسلمين، وذلك أن اإلمام عبد الحق الدهلوي هو 

 وحلقاٍت ومدارس للحديث الشريف، وهو تلميذ خاص للشيخ عبد الوهاب املتقي
ً
ه( الذي أرسله 1050)ت    (117) في الهند، وأقام دروسا

 من الحجاز إلى الهند لخدمة الحديث النبوي في شبه القارة الهندية. 

 آخر، فأصر  على إرساله إلى الهند، إذ لقد صعب على اإلمام الدهلوي أن يفارق شيخه 
ً
ويرجع إلى الهند، لكن شيخه كان يرى شيئا

ره لخدمة الحديث الشريف ونشره في الديار الهندية في ذلك الزمن.  يرى أن هللا سبحانه وتعالى سخ 

ف  ، وصن 
ً
ف أكثر من مائة كتاب تقريبا

 
كتاب "ملعات التنقيح شرح   وما إن استقر  بالهند حتى شرع في خدمة سنة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فأل

 مشكاة املصابيح". 

ر إعادة    بالفارسية، ثم استشعر أن بعض الكلمات واملعاني تحتاج إلى التعبير عنها باللغة العربية، فقر 
ً
لقد بدأ شرح املشكاة أوال

 الحديث النبوي الشريف. وضعه الكتاب باللغة العربية، باإلضافة إلى تصنيفه باللغة الفارسية، فهو من أهم مآثره في خدمة 

 مشكلة البحث:

أقرانه؛ فإنه رغم شهرته  بين  الدهلوي، وتقييمه، وبيان مكانته  املحدث  الحديثي لإلمام  العلمي  بامليراث  املشكلة في اإلحاطة  تكمن 

 في الحديث وعلومه،
ً
ى للتأليف فيها، خاصة ع الفنون التي تصدَّ ورغم تناوِل عدٍد من الباحثين   العلمية، ومكانة مؤلفاته لدى العلماء، وتنوُّ

لجهوده في الفنون املختلفة بالدرس والنشر والتوجيه، إال أنني لم أعثر على رسالة علمية ممحضة لدراسة جهوده في الحديث الشريف  

ا لديَّ لخوض غمار هذه املهمة بتسليط الضوء على هذه الجهود من خالل جمعها، ودراس ل دافًعا قويا
َّ
 تها.وعلومه، مما شك

 :أسئلة البحث 

ة إلى دراسة علمية لجهود الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي في الحديث الشريف  وبناًء على ما تقدم من إثبات أن الحاجة ماس 

 وضع دراسة شاملة تجيب عن األسئلة اآلتية:
ً
 وعلومه، فإني أرى لزاما

 من الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي؟  .1

 النبوي الشريف ومكانتها العلمية؟ ما مؤلفاته في الحديث  .2

 أهداف البحث:

 سوف أسعى في هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية: 

 التعريف بأبرز الجوانب لحياة الشيخ املحدث الدهلوي وتجلية مكانته العلمية. .1

2. .
ً
 وشرحا

ً
 التعريف بمؤلفاته في الحديث النبوي الشريف متنا

 

 
   .135ص ،1983الحسني،  116
 هو تلميذ للشيخ علي املتقي صاحب )كنز العمال(. 117
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 أسباب اختيار البحث من أهمها:

 شهرته العلمية.  .1

 تمتع مؤلفاته في الحديث الشريف وعلومه بمكانة عظيمة لدى العلماء.   .2

فين.  .3 رت في عقول العلماء واملثق 
 
 تركه آثاًرا عملية وعلمية عديدة خاصة حديثية أث

 في خدمة الحديث الشريف وعلومه. عدم وجود دراسة علمية ممحضة إلبراز جهوده   .4

د عندي وجوب
 
 جهوده في الحديث الشريف وعلومه من خالل  أن أكتب    فتأك

َ
ِف

َعر 
ُ
أ برز معامله وميزاته وأن 

ُ
أ في هذا املوضوع وأن 

 كتبه ومؤلفاته إلى العلماء والباحثين. 

 حدود البحث: 

ه يعسر على  باحث  وملا كانت جهود الشيخ املحدث الدهلوي كثيرة ومتنوعة، ونشاطاته العلمية تناولت العديد من الفنون، فإن 

ما دراسة منهجه فيها، لذلك آثرت دراسة جهوده ودوره في خدمة الحديث الشريف وعلومهب  .مفرده أن يأتي عليها كلها السي 

 منهجية البحث: 

 استخدمت في إعداد هذا البحث املناهج التالية: 

معها، وتصنيفها، واستجالب أقوال  استخدمته للتعرف على حجم جهود هذا اإلمام في مجال الدراسات الحديثية، بج  املنهج االستقرائي:

 النقاد حولها، واملعلومات املتعلقة بالتعريف بكتبه. 

اتبعته في دراسة جهود اإلمام املحدث الدهلوي في علم الحديث من خالل مؤلفاته، وطريقة عرضه للمسائل العلمية، املنهج التحليلي:  

 .  وبيان القيمة العلمية لهذه املؤلفات، وكالم العلماء حولها

 الدراسات السابقة:

، ولكن هناك ما يتعلق ببعض أجزاء البحث 
ً
 جامعية

ً
 أو رسالة

ً
 مباشرة أو بحثا

ً
لم أجد حسب علمي املتواضع في هذا املوضوع دراسة

 وهي كاآلتي:

واطر" للعالمة املؤرخ عبد الحي الحسني •
َ
ْزهة الخ

ُ
.. ذكر فيه ترجمة املحدث عبد الحق الدهلوي  (118) "ن  ومكانته العلمية بإيجاز مخل 

. بدأ املؤلف باستعراض (119)كتاب لألستاذ خليق أحمد نظامي عن حياة الشيخ عبد الحق الدهلوي تحّدث فيه عن علمه وآثاره •

  الحالة السياسية والدينية والفكرية في القرن العاشر الهجري، ثم استعرض عن نشأة الشيخ املحدث الدهلوي في هذه البيئة، وطلبه 

 .
ً
، وتصوفا

ً
، وعمال

ً
 العلم، ثم عن رحالته، وشيوخه، ومجاهداته، وأثره في عصره، علما

ياء الدين اإلصالحي • ثين" للشيخ ضِّ حّدِّ
ُ
ذكرة امل

َ
 . (120) وكتاب "ت

ي • تِّ
ْ
ش نافعة (121)   فوائد جامعة شرح عجالة نافعة للدكتور محمد عبد الحليم الچِّ الدكتور حياته في كتابه "شرح عجالة  ، ذكر 

 .  347إلى  305جامعة" باللغة األردية من صفحة  فوائد

ّيِّ الدين الندوي  • قِّ
َ
. ترجم فيها الشيخ الندوي (122)مقدمة تحقيق كتاب "ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح" لألستاذ الدكتور ت

 بإيجاز حياته ومنهجه في الدعوة. 

بدأ األستاذ   .في شبه القارة لألستاذ محمود أحمد الغازي اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي ودوره في إحياء املجتمع اإلسالمي   •

 مقالته بعلماء التصوف في الهند، ثم عن علماء الحديث، وذكر منهم املحدث عبد الحق الدهلوي وجهوده اإلصالحية.

 
 . م 1999/ هـ1420، 1بيروت، ط  ،دار ابن حزم، اإلعالم بمن في الهند من األعالم، عبد الحي الحسني 118
أحمد    119 خليق  األستاذ  فه 

 
أل سنة  قد  ببيروت  القلم  دار  من  وطبع  العربية،  اللغة  إلى  الندوي  أكرم  الدكتور  الكتاب  هذا  وترجم  األردية،  باللغة  نظامي 

 م(. 2013ه/ 1434)
 الشيخ املحدث الدهلوي.   قد ألف الشيخ ضياء الدين اإلصالحي رئيس دار املصنفين بأعظم جراه في كتابه "تذكرة املحدثين" في املجلد الثالث باللغة األردية ترجمة  120
 . م2012ه/ 1433، 1ط  ،عبد الحليم الچشتي، مكتبة الكوثر، كراچي ،فوائد جامعة شرح عجالة نافعة 121
 . م 2014ه/ 1435 1بيروت، ط ،ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح، عبد الحق الدهلوي، تحقيق: تقي الدين الندوي، دار النوادر  122
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سيم أحمد الفريدي •
َ
ي املحدث الدهلوي لن ِّ

ّ
دث الدهلوي،  . تكلم الشيخ الفريدي عن أسرة الشيخ املح(123)والشيخ عبد الحق َحق

اقه إلى العلم وتضحيته في ذلك، ثم أتى إلى ذكر تعليمه، فذكر فيه انهماك الشيخ في القراءة والدراسة، وحفظه  ثم ذكر عن تربيته وتو 

القرآن الكريم في سنة واحدة بعد دراسته العلوم النقلية والعقلية، ثم شوقه إلى الحرمين الشريفين، ثم ذكر سلستله في التصوف  

 أخذها عن شيخه الشيخ عبد الوهاب املتقي، ثم ذكر في مؤلفاته أن الكتب التي ألفها تبلغ أسطرها حوالي خمسمائة ألف سطر.  التي

في موضوعات   كتبه  وتربيته ونبذة عن  ودراسته  نشأته  الذاتية وعن  ترجمته  زوا على 
 
رك املحدث  الشيخ  كتبوا عن  الذين  أن   واملالحظ 

 مختلفة. 

 خطة البحث:  

 )أهمية البحث ، وإشكاليته، وأهدافه، وحدوده، واملنهج املتبع في إعداده، والدراسات السابقة(املقدمة، وتتضمن 

ن الحديث بإيجاز عن التمهيد:     عصر الشيخ املحدث الدهلوي السياس ي والعلمي ويتضم 

 املبحث األول: ويتناول ترجمته الذاتية واعتنائه بالتصنيف والتأليف وعدد مصنفاته    

 املطلب األول: سيرته الذاتية. 

 املطلب الثاني: مدى اعتنائه بالتصنيف والتأليف.        

 املطلب الثالث: عدد مصنفاته ومؤلفاته.      

 املبحث الثاني: جهوده في الحديث النبوي الشريف     

 املطلب األول: جهوده في تدريس الحديث.  

 املطلب الثاني: جهوده في التأليف والتصنيف.  

 املطلب الثالث: مكانة مصنفاته ومؤلفاته. 

 وفيها أهم نتائج البحثالخاتمة: 

 عصر الشيخ املحدث الدهلوي السياس ي والعلمي التمهيد: 

تطورات هامة متعددة  قد   للهجرة  العاشر  القرن  وقيام شهد  األفاغنة  انهيار حكم سالالت  الهند، فعاش  قارة  شبه  في  النواحي 

 أن كان من أبنائها السلط
ً
ان  اإلمبراطورية املغولية التي وصلت بالحكم اإلسالمي في هذه البالد إلى أرقى درجاته، وكفى هذه الساللة فخرا

ِزيْ  ْوَرْنك 
َ
أ الدين محمد  املظفر ُمْحي  أبو  الفقيه  العالم  ِكير  الصوفي 

َ
الحكم -رحمه هللا–ب عامل ل 

ُ
الهندية ُمث القارة  إلى شبه  أعاد  الذي   ،

ه البعض سادس الخلفاء الراشدين بعد الخلفاء   اإلسالمي العالية، واختار تقاليد الخلفاء الراشدين في السياسة ونظام الحكم، حتى عد 

 (.124) األربعة وسيدنا عمر بن عبد العزيز

 واتخذ حكام هذه اإلمبراطوري
ً
القارة، وبلغ تسامحهم درجة  على سنة سلفهم من الحكام املسلمين في شبه 

ً
ة خطة التسامح جريا

الهندوكيات، حتى جاوز بتسامحه مجاملة   األميرات  الهندوكية، وبنى بعديد من  العائالت  إلى  أكبر  الدين  اإلمبراطور جالل  أصهر معها 

 .(125) به القارة الهندية الهندوكيين إلى أرباب الديانات الوثنية األخرى في ش

الخصوم ضد    التي يحيكها  املؤامرات  تتغافل عن  القارة  في شبه  اإلسالمية  األمة  التسامح لم يجعل  املجامالت وهذا  أن  هذه  إال 

ة  أصبح يعج  بزعماء عباقرة في مجالي الفكر والعمل، نهضوا ملقاومة الحركا ى أن   شبه القارة الهندي  ت الهدامة، اإلسالم واملسلمين. حت 

املهمة   لهذه  بين من نهض  اإللحادية، وكان من  املوجة  ُيكاِفحون ضد  هذه  الحياة  فقد قام رجال مؤمنون مجاهدون في جميع مجاالت 

ْرَهْنِدي الَفاُروقي، واإل  د أحمد بن عبد األحد السَّ ِ
ان يفتخر بهما تاريخ شبه القارة اإلسالمي، وهما: اإلمام املجد  ث   مامرجالن عبقريَّ ِ

املحد 

وي"
َ
ْهل ِ

 .(126) عبد الحق الد 

 
 م. 1992 ه/ 1412 ،43، املجلد 1الشيخ عبد الحق حقي املحدث الدهلوي، مجلة ثقافة الهند، العدد نسيم أحمد الفريدي،  123
 . 600-599م، ص 1976غازي، ال 124
 السابق. املصدر ينظر:  125
 . 605-604صاملصدر السابق،  126
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البدع، وكافح الشيخ  عمل   السنة والقضاء على  إحياء  الحكومة على  أعيان   من 
ً
االتجاهات، فحضَّ كثيرا املحدث في جميع هذه 

والتخريف واملخاريق، لتصحيح املفاهيم اإلسالمية وتخليصها من التمويهات الضالة التي تبنتها الصوفية الباطلة بما تنشره من الباطل  

 .(127) وأعلن بصراحة أن كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة

فكان اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي من كبار قادة حركة نشر الحديث وتصحيح املفاهيم اإلسالمية في شبه القارة، ولم يسبقه  

السرهندي، إال أن الفضل األكبر في نشر الحديث يرجع إلى    في ذلك أحد من معاصريه سوى اإلمام املجدد أحمد بن عبد األحد الفاروقي

اإلمام عبد الحق، فقد عكف على تدريس الحديث وعلومه أكثر من نصف قرن، وقرأ عليه الحديث في هذه املدة اآلالف من طلبة الحديث 

 .(128) من جميع أنحاء الهند وخارجها

 املطلب األول: سيرته الذاتية 

:
ً
،   ونسبته وأسرته:اسمه    أوال

ً
، الصوفي مشربا

ً
، الحنفي مذهبا

ً
، التركي نسبا

ً
، البخاري أصال

ً
هو عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطنا

أسرة علم وفضل، تمتاز منذ عهد قديم بالعز والشرف، فهو ينحدر من أسرة مباركة وساللة كريمة، تركي النسل،  القادري طريقة، أسرته  

ارى إلى الِهْند في القرن الثالث عشر امليالدي ا وراء وكان آلبائه عالقة مع م
َ
 .(129)النهر، فانتقلت أسرته من ُبخ

: والدته: 
ً
ن. وولد في بيئة صالحة في شهر املحرم سنة    ينتسب الشيخ املحدث ثانيا ألسرة علمية تقية نقية مطبوعة باإلسالم معطرة بالتدي 

وري  في دهلي، في عهد اإلمبراطور األفغاني إسالم 958 اْه السُّ
َ
 .130ش

: دراسته االبتدائیة:
ً
ن والورع والعفة والصالح  (131) بدأ دراسته االبتدائیة تحت عنایة أبیه العالم الصالح الجليل، وقد ورث عنه  ثالثا التدي 

ى الشيخ املحدث براحته وكل  متع الحياة في سبيل طلب العلم وارتقاء مدارج   والتقوى، وقد ُعني والده بتربيته منذ نعومة أظفاره، وقد ضح 

 .املجد منذ حداثة سنه

: دراسته العليا: 
ً
قد سافر إلى مكة املكرمة سنة ست وتسعين وتسع مائة، فقرأ مشكاة املصابيح والجامع الصحيح للبخاري والجامع    رابعا

تلميذ الشيخ    (132) على أيدي كبار علمائها ومحدثيها، وأخص بالذكر منهم: اإلمام املحدث عبد الوهاب املتقي   وغيرها من الكتب الصحيح ملسلم 

، والشيخ  (134) ، والقاض ي علي بن جار هللا بن ظهيرة القرش ي املخزومي(133) علي املتقي صاحب "كنز العمال"، وصحبه إلى أن رجع إلى الهند

اختار الشيخ للرواية إسناد الشيخ املحدث عبد الوهاب املتقي،  ، وقد أجازوه إجازة عامة، و (135) اجر حميد الدين بن عبد هللا السندي امله

اني، بعد ما تفرغ الشيخ املحدث من االستفادة من مشائخ الحرمين الشريفين جلس في مدينة دهلي للتدريس،   ت 
َ
كما في فهرس الفهارس للك

ز على تدريس علم الحديث الشريف في ِدْهِلي عاصمة الِهْند، وقصده في هذه املدة  ألوف  ور وكان قطب الرحى في التدريس الكتاب والسنة،  
 
ك

إلى  من طلبة الحديث من جميع أرجاء الهند وخارجها. فبرزت املدارس الدينية، والحلقات العلمية الكثيرة في مختلف أرجاء الهند التي تحولْت  

ْبرى تخر ج فيها الكثيُر من العلماءِ 
ُ
 الِكبار.  مدرسٍة ك

: أهم تالمذته:
ً
ِمْيِري (136) ابنه ُنور الَحق بن عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي   خامسا

ْ
ش

َ
مة َحْيدر بن ِفْيُروز الك

َّ
مة (137) ، والعال

 
، والعال

رهندي  اني أحمد السَّ
َّ
د األلف الث ِ

هير بـمَجد  مة الكبير الشَّ
 

 . -رحمه هللا-َيْحَيى ابن العال

 
 . املصدر نفسه 127
 . 607املصدر نفسه، ص 128
 . 131، ص2013نظامي،   129
 . 589ص، 1995، الدهلوي  130
 الدين البخاري سيف   131
كة املباركة سنة ثالث وستين هو املحدث الكبير عبد الوهاب بن ولي هللا البرهانفوري املهاجر إلى مكة املشرفة واملدفون بها، كان من العلماء الربانيين، وصل إلى م  132

العلم واملعرفة، وأسند الحديث عنه وعن غيره من املشايخ،   وتسعمائة من الهجرة، وأدرك بها الشيخ علي بن حسام الدين املتقي صاحب "كنز العمال"، وأخذ عنه

 (. 442ص 4، ج1999، حسني)ال وتصدر للدرس واإلفادة بعده بمكة املباركة.
 (. 51، املجلد 1992متاال،  133
"ابن ظهيرة"، شهد    134 ــ:  بــ الشهير  مفتي مكة،  الحنفي،  الظهيري  املخزومي  القرش ي  بن جار هللا  القاض ي علي  وَبر  هو  فاجر  الناُس من    ، 1967الخفاجي،  )  .بفْضله 

 (. 440ص
فضل عظيم، ورحل   هو عبد الحميد بن عبد هللا بن إبراهيم السندي الفاروقي الحنفي، نزيل مكة املكرمة، أصله من أرض السند اإلقليم الشهير، ونشأ فيه على 135

 من العلماء األفاضل، وأخذ عن جمع، ولم
ً
 (. 327ص  2، ج2010، املحبي . )يزل بمكة إلى أن توفي، وعمره نحو تسعين سنة إلى الحرمين، وصحب كثيرا

 صاحب كتاب "تيسير القاري" شرح صحيح البخاري )املطبوع(، وشرح شمائل الترمذي )املخطوط(.   21
  أخذ عن الشيخ املحدث في الفقه والحديث والتفسير. 22
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ين ا  ِ
ِ ابن َسيف الد 

د عبد الَحق  ُبو ُمَحمَّ
َ
ث أ رين اإِلماُم املَحد  ِ

َبيدي في ثناءه عليه: "وِمن املتأخ  ، ِمن لُبخاِري   وذكر السيد ُمْرتض ى الز  ِوي 
َ
ْهل ِ

الد 

ة الَحديِث"  .(138) ِكبار أئمَّ

لْمعات"
َّ
سِند صاحب املؤلفات العدة، كشرحه على املشكاة املسمى بال

ُ
مة امل

 
ث الهند العال ِ

اني في شأنه: "محد   (. 139) وقال الكتَّ

الحديث الشريف بحيث لم يتيسر مثله  وقال العالمة عبد الحي الحسني: "..وأقام بدهلي اثنتين وخمسين سنة، ونشر العلوم، ال سيما  

 (. 140) ألحد من العلماء السابقين في ديار الهند

: وفاته: 
ً
ى عليه ابنه  1052توفي الشيخ املحدث في الليلة الحادية والعشرين من ربيع األول سنة    سادسا

 
ه،  ودفن في مدينة دهلي، وصل

 الشيخ ُنْور الَحق الدهلوي 

 صنيف والتأليف  املطلب الثاني: مدى اعتنائه بالت

،  - رحمه هللا-في ُربوع الهْند كان عمر الشيخ املحدثملا غُربْت شمُس العلم واملعرفة والُهدى  
ً
 وتسعين عاما

ً
وقد قض ى الشيخ    أربعا

راسة والطلب والتصنيف املحدث معظم أوقات عمره في  ِ
ه قض َى عدة سنواٍت في الحرميِن الشريفيِن الد    والتأليف والكتابة، كما أنَّ

ً
مالزما

 من  
ً
 كثيرة، كما بدأ العمل في ميدان الحديث  مناهجهم في  تصانيفهم وتآليفهم لشيوخه الكبار مستفيدا

ً
، فقد أضاف في باب العلم علوما

ة، فظل قلمه يخدم خاصة في عنفوان شبابه بنشاط وعلو همة،  فإنه ختم آِخر عمره بنفس القوة والثبات والعزم في خدمة ميراث النبو 

عت عنده   الحديث  بشرحها ونشر وتحقيق سيرته صلى هللا عليه وسلم. وقد تجم 
ً
 فائقة

ً
النبوي الشريف طول حياته العلمية، فُعني عناية

 استفاد منها في مصنفاته ومؤلفاته وشروحه.  
ٌ
 ضخمة

ٌ
 مكتبة

الدهلوي   املحدث  الشيخ  تبرز مآثر  التي  األقوال  أن أستعرض بعض  د في معرفِة شخصيته، وُتبِرز وُتفي  -رحمه هللا تعالى–وأريد 

ز به عن غيره   .فرائَد ما يتمي 

:
ً
 الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي من بين شحصياٍت معاصرٍة في   أوال

ُ
صه: "تنفرد شخصية قال األستاذ خليق أحمد نظامي ما ملخ 

ربية ملدة أكثر من نصف قرن، وظل قلمه طول حياته يستكشف أسرار  
 
عليم والت دريس والت  عصره بمزيٍة خاصٍة، فقد شغل مناصَب الت 

ِثي القرآن، وحكم الحديث النبوي ال ِ
ْوه بقوله: هو "إماُم ُمحد 

ُ
شريف، وأكبر مآثره وأهمها عنايته بنشر الحديث وعلومه، ووصفه دارا ِشك

 . (141)الَعْصر"

:
ً
م آَزاد ما مفاده: "إن العهد التعليمي الذي بدأه الشيخ املحدث عبد الحق كان من مزاياه تأليف كتٍب حديث  ثانيا

َ
ال

َ
نا أُبْو الك

َ
يٍة قال َمْوال

عب"باللغة 
 
 الش

َ
 .(142) الفارسية التي كانت لغة

:
ً
اْن ما ُملخصه: "كان من أفراد هذه األمة في الترجمة من العربية إلى الفارسية، ال ُيْعَرف أحٌد ُيقا ثالثا

َ
يق َحَسْن خ ِ

اب ِصد  و  ِربه في قال الن 

ما في هذا العصر"  (. 143) هذا الفن، ال ِسيَّ

 املطلب الثالث: عدد مصنفاته ومؤلفاته

فها الشيخ املحدث
 
تدور حول الشريعة اإلسالمية والسنة املطهرة، قد بلغ عدد ما ألفه   - رحمه هللا-  ال شك أن معظم الكتب التي أل

، ومنها )
ً
ها هو بنفسه في رسالة سماها "تأليف القلب األليف بذكر  49من الكتب نحو ستين كتابا  ذكره في قائمة مؤلفاته، التي أعد 

ً
( كتابا

القائمة بعَض كتبه ،   فهرسة التواليف"، ولكنه لم يذكر في هذه 
ً
فها بعد وضع هذه القائمة، والتي يبلغ عددها أحد عشر كتابا

َّ
التي أل

  .
ً
 وبذلك يبلغ عدد مجموع مؤلفاته ستين كتابا

ِاتيب 
َ
ك
َ
وفي الحقيقة اختلف في ِعداِد تصنيفاته وتآليفه عند من ترَجم له. وأول اختالٍف نشأ من كتاب اإلمام الدهلوي: "إرسال امل

سائل إلى أرباب ال مة أبو الكالم والرَّ
َّ
، كالعال

ً
 واحدا

ً
ه بعض ُمترجميه كتابا كمال والفضائل"، وهو كتاب يشتمل على سبعين رسالة. فعدَّ

ظامي في "حياة عبد الحق"، فكان العدُد عندهم ستين ) ِ
.60آزاد في "َتذكرته"، واملؤرخ الن 

ً
 ( كتابا

 
بيدي 138  . 514ص 28، ج2001، الزَّ
 . 725ص 2، ج1902، كتانيال 139
  .554ص 2، ج1999 الحسني، 140
 . 254، ص2013 نظامي، 141
   .50، ص 2010 آزاد، 142
 . 255، ص 2013 نظامي، 143
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مة  
َّ

، كالعال
ً
 مستقال

ً
َهْوِري في  وأكثر املترجمين جعلوا كل رسالة كتابا

َّ
مة محمد صالح الال

َّ
الَحق"، والعال ْت َعِلي في كتابه: "ِمْرآة 

َ
َبْرك

ِكرة 
ْ
مة َرْحَماْن َعِلي في "تذ

َّ
ِكرامي في "مآثر الِكَرام"، والعال

ْ
ْم علي آَزاد الَبل

َ
ال

ُ
مة غ

َّ
اْه َجَهاْن َناَمْه"، والعال

َ
مة عبُد الَحميد   "ش

 
علماء الهند"، والعال

َهوري في 
 

كرة عبِد الحق"، وغير ذلك. فالعدد عندهم تجاوز املائةالال
ْ
مة أحمد الَقاْدِري في "تذ

 
اه َناَمْه"، والعال

َ
  (.144)"َباْدش

 .(145)وقال األستاذ الدكتور موفق عبد القادر: "وقيل: بلغت مصنفاته مائة مجلد"

ا  القلب  "تأليف  إلى ذلك االختالف في كتابه:  الدهلوي نفسه  اإلمام  أشار  إلى وقد  األمر  ض  التواليف"، وفو  ألليف بكتابة فهرسة 

 ال ضير، فكال الفريقين على صواب في ع
ْ
، إذ

ً
 واحدا

ً
، أو جميع الرسائل كتابا

ً
 مستقال

ً
وا كل رسالة كتابا ه، وال  القراء الكرام في: أن يُعدُّ د 

 (. 146)تصح تخطئة أحد منهم 

الدهلوي في فهرسة م اإلمام  أن مجموعة ما ذكره  املكاتيب  فيبدو لي  األخير منها: "إرسال  ، والكتاب 
ً
ؤلفاته: تسعة وأربعون كتابا

سائل   سائل التي يشتمل بها الكتاب سبع وستون رسالة. فمجموع الكتب تصل مع الرَّ سائل إلى أرباب الكمال والفضائل"، وعدُد الرَّ والرَّ

 .
ً
 إلى مائة وستة عشر كتابا

 شريفاملبحث الثاني: جهوده في الحديث النبوي ال

 املطلب األول: جهوده في تدريس الحديث  
وقد حباه هللا  إن حياة الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي مليئة بالجد  عامرة باالجتهاد، وتدريس العلوم وتوجيه الناس نحو الخير.  

محمود أحمد الغازي: "فعكف على تدريس علوم  بطول العمر ووفقه إلى االنشغال بالتدريس، ألجل ذلك كثر تالميذه، حتى قال األستاذ

الحديث أكثر من نصف قرن، وقرأ عليه الحديث في هذه املدة آالف وآالف من طلبة الحديث من جميع أنحاء الهند وخارجها، ... وكان  

 . 147الدراس ي"  كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هما األساسان اللذان بنى عليهما بناء العلوم األخرى والجهاز التعليمي والنظام

ويقول الدكتور تقي الدين الندوي: "ملا فرغ الشيخ من دراسته، وكان سنه عشرين سنة، اشتغل بالتدريس مدة بعد ما استفاد من  

 (. 148) والده وعلماء الهند وعلماء ما وراء النهر"

ه، وهذا العهد 1000إلى الهند سنة    وقال في موضع آخر: "ملا ودعه الشيخ عبد الوهاب املتقي أكرم تلميذه، ورجع الشيخ املحدث 

 
َ
ْت فيه أفكار امللك أكبر صورة الدين اإللهي، وكانت بيئة البالد كلها قد فسدت، وعم  اإلعراض عن الشريعة والسنة، وُيْسخ

َ
خذ ر  الذي اتَّ

الشيخ في هذه الظروف املؤملة، وكان   في البالط امللكي بالشعائر الدينية ويستهزأ بها، فقد أثر ضالل امللك أكبر في حياة عامة الناس. ورجع

ا بهذا الوضع املؤلم في البالد، فقرر أن يجلس لتدريس الحديث في زاوية بدلهي، وكانت هي املدرسة األولى في شمالي الهند  
ً
في  الشيخ متأمل

ابه "أخبار األخيار" اشتغاله ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف، وكان الكتاب والسنة في هذه املدرسة قطب الرحى، وذكر الشيخ في كت

بالتعليم    
ً

أيامي مشتغال السبيل، وأقوم بأشد رياضة في ذلك، وأقض ي  أبذل كل جهد في هذا  بالتعليم والتدريس بتواضع كبير، يقول: 

خ اشتغاله بالتدريس بل بالتعلم واالستفادة، ال يهمني أمُر صالٍح أو فاسٍق، معرًضا عن صحبة هذا وذا، وواصل الشي  -معاذ ّللاَّ -واإلفادة  

إلى آخر لحظات حياته، من ذلك الوقت عرف الشيخ بلقب املحدث الذي أصبح بعده جزًءا من اسمه حتى إذا قيل: "املحدث الدهلوي"، 

 باملحدث الدهلوي، وصارت مدرسته معروفة بخصائصها في الهند، اجتمع فيها عدد كبير من الطالب 
ً
إال هو، فصار شهيرا ال ُيعنى به 

 ثابًتا أمام لتح
ً

صيل العلم، وصارت املدرسة أكبر حصن للشريعة اإلسالمية والسنة النبوية في ذلك العهد املليء بالفتن، وظل الشيخ جبال

 (.149)موجات الضالالت واألقوال املعادية لإلسالم"

 املطلب الثاني: جهوده في التصنيف والتأليف 

 متون الحديث: .1

نة في أيام من ما ثبت  • نة: السُّ  السَّ

 
 . 254، ص 2016 الدهلوي، 144
 . 17ص 1، ج2014، الدهلوي  145
 . 254، ص2016، الدهلوي  146
 . 608-607، ص 1976 غازي،ال 147
 (. 17ص 1، ج 2014، الدهلوي ينظر) 148
 (. 38ص 1ج ،السابقاملصدر ينظر: ) 149
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ب األليف": "أوردُت فيه األحاديث الواردة فيما جاء فيه من األعمال في األيام واألشهر ولياليها،  
ْ
قال الشيخ املحدث في "تأليف القل

 وموضوعاٍت للتنبيه 
ً
 وِضعافا

ً
 وحسانا

ً
مثل الصالة والصيام في يوم عاشوراء، وليلة النصف من شعبان، وغير ذلك من الزمان، صحاحا

 من ألفي بيت، أو أكثر قريب من ثلثه"عليه
ً
 . 150ا، نحوا

  
ً
ث باألحاديث الباطلة التي ال أصل لها، ويبني عليها رسوما  ملن يتشب 

ً
وكان الشعب الهندي بحاجٍة ُمِلحٍة إلى مثل هذه الرسائل ردعا

ر املصنف عن ساق الجد وأسهم في املوضوع، فك  من الناس، فشم 
ُ
 لم يبتكرها إال الجهلة

ً
نة في  وطرقا اها "ما ثبت من السُّ  سم 

ً
تب رسالة

 من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة.
ً
نة" مبتدئا  أيام السَّ

 منهج املصنف في الكتاب: 

 اسم الشهر ثم يذكر األحاديث التي ورد ذكرها عند ابن األثير في جامع األصول بلفظها، مع ذكر بعض األحاديث  .1
ً
يذكر املصنف أوال

 ابن األثير لم يذكر ما انفرد به ابن ماجه.من سنن ابن ماجه، ألن 

يوطي. .2 قي أو الجامع الكبير للس  ز العمال لعلي املت 
ْ
 ثم يتبعه بذكر األحاديث من كن

اِرق األنوار للقاض ي ِعياض وجامع األصول البن األثير وغير   .3
َ
يشرح األلفاظ الغريبة الواردة في األحاديث من النهاية البن األثير وَمش

 الحديث.ذلك من شروح 

 ويدفع ما جاء فيها من التعارض بذكر أقوال العلماء، مثل ما فعل في أحاديث العدوى والشؤم في صفر.  .4
ً
 وقد يشرح األحاديث أيضا

واِهب   .5
َ
الُعْجب" في شهر رجب، وكما نقل عن "امل "تْبيين  املوضوع خاصة، كما نقل عن  وقد يذكر األحاديث عن كتاب صنف في 

س" في شهر ربيع األول، وكما نقل عن "نبذة في فضائل النصف من شعبان" للشيخ أبي الحسن البكري في اللدنية" و"تاريخ الخمي

 شهر شعبان. 

، مثل ما فعل في التراويح ومسائل العيد وغيرها.  .6
ً
 وقد يذكر املسائل الفقهية املتعلقة بالشهر أيضا

 لى أقوال األئمة املحدثين. قد يحكم على األحاديث بالضعف أو الوضع، وكثيرا ما يعتمد في ذلك ع .7

 . 151وبالجملة فالكتاب فريد في بابه لم يسبق إليه على هذا النحو

 تحقيق اإلشارة إلى تْعميم البشارة: )باللغة العربية( •

قال العالمة عبد الحي الحسني اللكنوي: "قال الشيخ املحدث في "تأليف القلب األليف": "في إثبات البشارة بالجنة لغير األصحاب 

ملشتهرين بالعشرة املبشرة، وعدم اختصاصهم بها، وبيان سبب اشتهارهم بذلك، وعدة مباحث متعلقة بهذا الباب، مع ذكر ش يء من  ا 

واب،  -سالم هللا عليهم في خاتمة الكتاب-قواعد أصول الحديث في مقدمة الكتاب، وإيراد نبذة من فضائل أهل البيت   لِهُم الصَّ
ُ ْ
، وهللا امل

 .(153). والكتاب لم ُيطَبع بعُد 152املآب، زهاء ثالثة آالف بيت"وإليه املرجع و 

 جمع األحاديث األربعين في أبواب علوم الدين: )باللغة العربية( •

 في مختلف أبواب علوم الدين. قال الشيخ في "تأليف القلب األليف":  
ً
وهي رسالة صغيرة، جمع فيها الشيخ املحدث أربعين حديثا

ق وُمعين، مقدار خمس مئة بيت" "جمعت فيه مقاصد  ِ
 
 154مختلفة في أبواب العلم، وأرجو من هللا أن يوفقني إلى شرحها، إنه خير موف

د البشر:  • الة على سّيِّ  األجوبة االثنا عشر في توجيه الصَّ

ي الكريم: "ا  ِ
ب  ِ على محمٍد وعلى  قال اإلمام عبد الحق الدهلوي: "رسالة َحوْت توجيهات التشبيه الواقع، في الصالة على النَّ

للهم صل 

البين من   الضحى، مع ما وقع في  إلى طلوع  السحر  إبراهيم". جمعتها في مجلس واحد، من وقت  إبراهيم وآل  يت على 
 
آل محمٍد كما صل

عاء، مقدار أربع مئة بيت وكسر"  .(155) الصالة والِوْرد والدُّ

 رسالة ليلة البراءة: )باللغة الفارسية(  •

 النصف من شعبان في ضوء ما جاء عنها في األحاديث النبوية. هذه الرسالة عن ليلة

 

 
 . 553ص 5، ج1999 الحسني، 150
 م.  2018ه/ 1439الكتاب عدة طبعات، وأجودها ما طبع في بيروت من دار الكتب العلمية سنة  طبع 151
 . 553ص 3، ج1999 الحسني، 152
 . 128، ص1976 غازي،. وال255، ص 2013 نظامي، 153
 . 553ص 3، ج1999 الحسني، 154
 املصدر السابق.  155
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 شروح الحديث: .2

معات في شرح املشكاة )بالفارسية(  •
َّ
ة الل عَّ  التعريف بكتابه أشِّ

ٌو ألخته: "ملعات التنقيح في شرح املشكاة"، وأرجح  
ْ
قال العالمة عبد الحي اللكنوي: "قال الشيخ املحدث في "تأليف األليف": إنه ِتل

خامة. شرع فيه سنة )منه ْبط، وأكبُر منها في الَحْجم والضَّ ْبط والرَّ هذيب والضَّ ه( في ست  1025ه(، وأكمله سنة )1019ا في التنقيح والتَّ

 .156سنين"

( صفحة في علم الحديث 39يقول الشيخ النظامي عنه: "يشتمل هذا الشرح على أربعة مجلدات كبار، ويحتوي املجلد األول منها في )

 دثين، درس في هذه املقدمة دراسة وافية لعلم الحديث وأقسامه، وتراجم وجيزة ألئمته. واملح

وهو شرح كامل ،  157( صفحة، وهي مطبوعة في مطبعة نول كشور الشهيرة بلكناؤ في الهند"2655تحتوي هذه املجلدات األربع على )

ه سنة  1019هذا العمل الجليل سنة  وشامل لـ"مشكاة املصابيح" باللغة الفارسية، بدأ الشيخ املحدث   ه بعد جهود  1025ه في دهلي، وأتم 

آخر يوم   النبوية ملسو هيلع هللا ىلص  الفراغ من جمع األحاديث  " وقع  الكتاب:  نهاية  الكاتب شكر هللا سعيه وأتم  عليه نعمه، في  ست سنوات، يقول 

 الجمعة من رمضان عند رؤية هالل شوال سنة سبع وثالثين وسبع مائة بحمد هللا".

  ويقو 
ً
ل وهو يشرح الوضع الذي نشأت فيه فكرة شرح مشكاة املصابيح: "بعد الرجوع من الحرمين الشريفين زادهما هللا تشريفا

، وأخذ اإلجازات في رواية الحديث الشريف من مشايخ تلك البقعة املباركة، وملا ساعدني التوفيق والنصرة من هللا تعالى في خدم
ً
ة  وتعظيما

تقمت على ذلك، رغبت في أن أشرح كتاب "مشكاة املصابيح" الذي اشتهر في هذه البالد، وتداوله الناس بالقبول، هذا العلم الشريف، واس

ِقَيت في روعي"
ْ
ل
ُ
 .(158)وأن أوصل إلى الطلبة من الفوائد التي اطلعت عليها في كتب القوم، أو سمعتها من شيوخي، أو أ

َعاِلْي، سافر الشيخ املحدث مرة إلى الهور، فقال له أبو املعالي: "أتموا شرح وكان في إتمام "أشعة اللمعات" تشجيع كبير  
َ ْ
اْه أِبي امل للشَّ

 يستفيد منه أهل العالم أجمعون"
ً
 .(159) املشكاة، سيكون إن شاء هللا تعالى كتابا

في تفسيره، فقال الشيخ املحدث: "ال    وأوصاه أبو املعالي أن يثبت األبيات الشعرية املناسبة في محلها في الشرح كما فعل املال حسين

أحفظ أبيات اآلخرين" فقال: ال تحتاج إلى أبيات اآلخرين، ما تحتاج إليه يصدر منك، فلن تحتاج في ش يء إلى غيرك، وتنال كل ش يء إن 

 .(160)شاء هللا تعالى

( صفحة في علم الحديث 39دمة في )طبع "أشعة اللمعات" في مطبعة نول كشور في أربعة مجلدات، ويحتوي املجلد األول على مق

واملحدثين: تتناول بدراسة علمية عميقة علم الحديث وأقسامه، وتراجم وجيزة لألئمة: البخاري، ومسلم، ومالك، والشافعي، وأحمد بن  

ارقطني، والبيهقي، حنبل، وأبي داود السجستاني، وأبي عيس ى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني، والدارمي، والد

 لقيمتها وأهميتها
ً
 . (161)ورزين، والنووي، وابن الجوزي، وقد أفردت طباعة املقدمة نظرا

 وإلى جانب املقدمة: يحتوي املجلد األول على ترجمة وشرح الكتب التالية: 

 تاب الجنائز.وك -( 5وكتاب الصالة، ) -( 4وكتاب الطهارة، ) -( 3وكتاب العلم، ) -(  2كتاب اإليمان، ) -( 1)

وكتاب  –( 5وكتاب الدعوات، ) –( 4وكتاب فضائل القرآن، ) –( 3وكتاب الصوم، ) -( 2كتاب الزكاة، ) -( 1ويحتوي املجلد الثاني على: )

 وكتاب املناسك. –( 6أسماء هللا تعالى، )

وكتاب  –( 5وكتاب اإلمارة والقضاء، ) –( 4د، )وكتاب الحدو   –( 3وكتاب العتق، ) -( 2كتاب البيوع، ) -( 1ويحتوي املجلد الثالث على: )

 وكتاب الطب والرقى.  –( 9وكتاب اللباس، ) –( 8وكتاب األطعمة، ) –( 7وكتاب الصيد والذبائح، ) –( 6الجهاد، )

 وكتاب الفتن. -( 2كتاب اآلداب، ) -( 1ويحتوي املجلد الرابع على: )

.( صفحة، أد  2655تحتوي هذه املجلدات األربعة على )
ً
 ى فيها الشيخ املحدث حق  شرح "مشكاة املصابيح" أداء كامال

 

 

 
 . 553ص 5السابق ج املصدر  156
 . 167، ص2013 نظامي، 157
 . 2ص 1، ج1903، الدهلوي  158
 املصدر السابق.  159
 . املصدر السابق 160
 ه( في مطبع أعظم، بجنور. 1305طبعت هذه املقدمة بمفردها سنة ) 161
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صابْيح  .3
َ
يح في شرح مشكاة امل قِّ

ْ
ن َعات التَّ

ْ َ
 التعريف بكتابه مل

 :سبب التأليف لكتاب ملعات التنقيح 

 
ً
ذلك الكتاب  على (162) يقول الشيخ املحدث: "فالتمس مني بعض أجلة األصحاب، وصفوة األحباب، أن أكتب لهم بالفارسية شرحا

املستطاب، ليعم نفعها الخواص والعوام، ويتيسر فهمها بالكمال والتمام، فأجبت سؤلهم، وأسعفت مرامهم ومأمولهم، مع كون هذا  

  األمر الخطير محل االعتذار والتقصير". ثم يقول: "وملا شرعت فيه كان يظهر لي في أثناء املطالعة والنظر في شروح الكتاب معاٍن ونكاٌت 

ليق إدراجها في الشرح الفارس ي، وال يتيسر فهمها لبعض األصحاب، وقد كانت تلك املعاني مما ال ينبغي أن يضيع ويهمل، وكانت مما  ال ي

 لكان أولى وأنسب بالحال، وأقض ى للمآب ألهل  
ً
يعد من الغنائم ويؤخذ ويحمل، وقع في الخاطر أن لو وضع شرح باللسان العربي أيضا

 في ذلك لقلة البضاعة، وقصر الباع في هذه الصناعة، وضعف البنية، وقصور الهمة،  الفضل والكمال، ولكن
ً
 ومتحيرا

ً
 مترددا

ً
كنت مدة

وتعسر البلوغ إلى تلك النهمة، وأنى ملثلي سلوك مثل هذا الطريق، والوصول إلى مقام التحقيق والتدقيق، ولكن هللا إذا أراد بعبد خيرا  

ر له األمر بتوفيقه، ومن خرج له توقيع السعادة، جاءه املطلوب على حسب اإلرادة، وقد سبقت    سهل له في طريقه، وأعانه بفضله، ويسَّ

ونفحة   ربانية،  وملحة  سماوية،  وموهبة  أزلية،  قسمة  تلك  الفائز،  بالواصل  الفضل  بمحض  فألحقه  العاجز،  املتخلف  إلى  العناية 

د كريم، ملك بر رؤف رحيم، فانفسح القلب، وانشرح الصدر، وتصمم العزم، صمدانية، ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع، إنه جوا 

 واتضح األمر.

فكانا   والتتميم،  التكميل   
ً
أيضا لذلك  يسهل  أن  العميم،  وكرمه  القديم،   من فضله 

ً
باهلل، وسائال  

ً
 مستعينا

ً
أيضا فيه  فشرعت 

لكونه   الفارس ي  يسبق  فتارة  متسابقين،  أو  متالحقين،  متقاربين  األصول  يمشيان  على   
ً
حاويا لكونه  العربي  ويلحقه  الشروع،  في   

ً
سابقا

ق  والفروع، وأخرى يغلبه العربي لعلو درجته، ورفعة مرتبته، وملا كان في الطبع إليه من امليالن، ملناسبته بأذهان كثير من اإلخوان، فسب

ا  أراد، فتم  أو  الفارس ي كما شاء هللا  بي في سير  الجواد، وأبدع  املرغوب، والحمد هلل العربي كالفرس  املرجو والطريق  الوجه  لعربي على 

 . معطي السؤال ومحصل املطلوب" 

 الشيخ املحدث في اللمعات: عمل 

1.  . ٍ
اكل اللغوية والنحوية بأسلوٍب سهٍل جلي 

َ
ش
َ
 لقد اعتنى الشيخ املحدث في الكتاب بحل امل

، وكان سعيه   .2
ً
الكبير في التوفيق بين الفقه الحنفي والحديث النبوي، إلى أن استدل  كما اعتنى فيه بتوضيح املسائل الفقهية أيضا

 بذلك على أن اإلمام األعظم أبا حنيفة رحمه هللا هو من أصحاب ظواهر الحديث وأن اإلمام الشافعي من أصحاب الرأي. 

إل .3 واإلشارة  املختلفة  الرواية  طرق  بذكر  يقوم  أن  األحاديث  إسناد  إلى  بالنسبة  فيه  عمله  األلفاظ  وكان  وضبط  الدراية  وجوه  ى 

 باإلعجام واإلهمال وتصحيح أسماء الرجال.

الضعفاء الذين حكم  .4  من التمسك باإلنصاف في حق كل راو من الرواة، ولكن ذكر أحوال الرواة 
ً
وترك ذكر أحوال الرواة خوفا

 بضعفهم صاحب املشكاة.

 ما لقد عمد فيه إلى بعض ما أورده الشارح األول العالمة الطيبي  .5
ً
 ما أجمله ومجمال

ً
 ما اختصره ومفصال

ً
 ما أطوله ومطوال

ً
مختصرا

 فصله رعاية لضمن معنى واعتبار كما أشار إليه في املقدمة. 

الحديث من شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي فيقول: كذا في شرح  .6 وقد نقل في بعض املواضع من شروح شيوخه الكرام في 

 من مجموع الشيخ محمد بن طاهر    الشيخ، وحينما ينقل عن شرح اإلمام
ً
األبهري فيقول: كذا في بعض الشروح، وقد نقل أيضا

ى بَمْجَمع الِبحار، وقد نقل في بعض املواضع من شرح اإلمام ابن حجر الكبير رحمه هللا على صحيح البخاري فأكثر ما  الفتني املسمَّ

الباري، وح الشيخ، وقد يقول بقلة: كذا في فتح  للقائل فيكون ذلك  يقول فيه: قال  الحواش ي من غير تحديد  ينما يقول: كذا في 

 للسيد الفاضل ميرك شاه بن األمير املحدث السيد جمال الدين، كما أشار إليها الشيخ نفسه في مقدمته. 

في مذهب    وقد ذكر فوائد مهمة من كتب أئمة املذاهب األربعة، ومن مشارق األنوار للقاض ي عياض املالكي، ومن شرح كتاب الخرقي .7

أبي زيد في  ابن  الشافعي، ومن رسالة  إدريس  اإلمام محمد بن  الحاوي وشرحه في مذهب  الشيباني، ومن  أحمد بن حنبل  اإلمام 

 مذهب اإلمام مالك بن أنس. 

قد تعرض لـتأييد مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة الكوفي في مواضع الخالف، واعتمد في ذلك على شرح الهداية للشيخ املحقق   .8

 الذي اجتهد في إثبات املذهب الحنفي باألحاديث واآلثار.(163)كمال الدين بن الهمام

 
 هو أشعة اللمعات في شرح املشكاة.  162
 . ه(861-790املعروف بابن الهمام، من علماء الحنفية بالقاهرة )وهو اإلمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود  163
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اختار فيه أن ما يضعفه الشافعية من بعض األحاديث التي تمسك بها اإلمام أبو حنيفة فهو لضعف الرواة الذين جاؤوا بعده ال   .9

 في الذين قبله، فهو عنده صحيح بال شك وارتياب.

 عدد الرواة في كل فصل من الفصول.استخدم األرقام لعرض  .10

 التزم في شرح تراجم األبواب بذكر معانيها وأحكامها مما فيه تحقيق ذلك املقام. .11

 .164وهذا كله من عمله املمتاز في هذا الكتاب، وقد أشار إليها كلها الشيخ املحدث نفسه في مقدمة الكتاب 

ة اللمعات" للشيخ املحدث عَّ  مقارنة بين شرحي املشكاة "ملعات التنقيح" و"أشِّ

الدهلوي   املحدث  للشيخ  املشكاة  شرحي  بين  بمقارنة  نقوم  أن  املناسب  من  يكون  إنهما واآلن  حيث  اللمعات،  وأشعة  اللمعات 

، وقد فرغ الشيخ من تأليفهما في  
ً
شقيقتان في التأليف، حيث قال في مقدمة أشعة اللمعات: فتم تسويد الشرحين الفارس ي والعربي معا

وم األربعاء الرابع  ه، كما يفهم مما كتبه الشيخ في نهاية املجلد الرابع ألشعة اللمعات: تم تسويد هذا الكتاب عشية ي 1025نفس سنة  

والعشرين من ربيع اآلخر سنة خمس وعشرين وألف من هجرة سيد املرسلين وخاتم النبيين، وابتدأ تأليفه في الثالث عشر من ذي الحجة  

البخاري ضحوة يوم   الدهلوي  القادري  الدين  الحق بن سيف  الفقير عبد  سنة تسع عشرة وألف، ُحررت هذه األسطر على يد مؤلفه 

العاملين1049سنة  الجمعة   رب  هلل  الحمد  أن  دعواي  وآخر  في  (165) ه،  التنقيح  ملعات  تأليف  من  الشيخ  فرغ  لقد  سنة    24،  رجب 

 .(166) ه1025

اللمعات في أربع مجلدات، ويبلغ عدد صفحاتها إلى   صفحة، وتم طبعها من مطبعة نول كشور بلكناؤ   2655ألف الشيخ أشعة 

، (167)مجلدين، وتوجد نسخه الخطية في مكاتيب بانكي بور ورامفور وحيدر آباد ودهلي وعلي كره بالهند، وألف كتاب ملعات التنقيح في  

م في أربع مجلدات، 1970ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي بأعظم جراه، الهند. وطبع في مكتبة املعارف العلمية بالهور في باكستان سنة  

 من دار النوادر بدمشق من سوريا مع تحقيق الشيخ تقي الدين الندوي في ، وقد طبع ك (168)وينتهي املجلد الرابع بكتاب الجنائز
ً
 أيضا

ً
امال

 عشر مجلدات. 

تخب شرح املشكاة )بالفارسية( 
ْ
 جامع البركات ُمن

:  قال العالمة عبد الحي اللكنوي الحسني:
ً
دين، وذكره في "فهرس التواليف" قائال

َّ
فه الشيخ في مجل

َّ
وهو تلخيص لشرح "املشكاة" أل

 على معاني األحاديث األخرى،  "
ً
 أو حديثين، ومقتصرا

ً
 في كل باٍب حديثا

ً
 لفوائد كثيرة وعوائد عزيزة، ذاكرا

ً
 جاءت شاملة

ٌ
هذه مجموعة

 لها" 
ً
ه في مكتبة نور الحق، وفي مركز الشيخ أبي الحسن الندوي بأعظم جراه، 169ومختصرا

ُ
، لم يطبع بعُد. ومخطوط

ً
. وهو ما زال مخطوطا

 الهند. 

ْيُروز آبادي  " للفِّ
ْ
َعاَدة رِّ السَّ

ْ
ف  طريق اإلفادة في شرح "سِّ

وبعده.   النزول  قبل  الرسول  تاريخ  ذكر  في  السعاَدة"،  "سْفُر  الكتاب:  أصل  املستقيم".  الصراط  القويم، شرح  "الطريق  اه:  وسمَّ

آ  الفيروز  الدين محمد بن يعقوب  العالمة مجد  تأليف  املستقيم". وهو من  بـ"الصراط  ى سنة )واشتهر 
َّ
املتوف ه(. وهو كتاب  817بادي 

 مختصر جامع ألعمال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه وعاداته. 

بابين:   على  اشتملت  بمقدمة،  للكتاب  املحدث  الشيخ  م  قد  األول:وقد  مصنفي    الباب  وتراجم  الحديث،  مصطلحات  بيان  في 

ة، وأصول النقد والتحقيق، واإلجابة عن اإليرادات على املذهب ا   لحنفي، والتعريف بالتطبيق األصولي.الصحاح الستَّ

 في تراجم األئمة املجتهدين، وفي الرد على االعتراض أن الحنفية ال يستدلون باألحاديث غلط.   والباب الثاني:

ف هذا الشرح، وكان عمره آنذاك ثمان وخمسون ) ( سنة، كما كتب في آخر هذا الكتاب: "تمَّ تسويد هذا الكتاب بين الصالتين 58صنَّ

 يوم االثنين، الرابع والعشرين من شهر ُجماَدى األولى، سنة ست عشرة وألف. والحمد هلل".  من

 
بع 164

ُ
بتحقيق املحدث األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي  في عشر مجلدات  الكتاب عدة مررات في الهند وباكستان، ومن أجود طبعات الكتاب ما طبع في بيروت  ط

في    من دار الكتب العلمية مع اإلكمال في أسماء الرجال على مشكاة املصابيح  طبع  ثم  ،  -ه هللارحم–كبار في ثوب قشيب على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد  

 . 2020إحدى عشر مجلد سنة 
 . 162، ص 2013 نظامي، 165
 . 123، ص2012الغوري،  166
 . 164، ص2013 نظامي، 167
 . 123، ص2012الغوري،  168
 553ص 3، ج1999 الحسني، 169
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ُم من مطالعة هذا الكتاب: أن اإلمام الدهلوي كانت عنده مكتبة ضخمة، استفاد منها في تصنيف هذا الكتاب. ولذلك تجد 
َ
وُيعل

ُق باملوضوع، في موضع واحد.
َّ
 فيه جميع ما يتعل

إلمام الدهلوي في كتابه "تأليف األليف": "وهو كتاب حافٌل شامٌل نافٌع، جامع طريق الفقه والحديث". والكتاب هذا  وقد قال عنه ا 

ره في العلوم  .(170)  يشهد على تبحُّ

ليه  وقد أشاد بهذا الكتاب األميُر صديق حسن خان القنوجي في كتابه "أبجد العلوم" حيث قال: "من أراد أن يتخلق بأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص فع

اب  أن يتخلق بما في القرآن من األخالق. وأحسن الكتب املؤلفة في ذلك "زاد املعاد من هدي خير العباد" للحافظ ابن القيم رحمه هللا، و"كت

سفر السعادة" للمجد الفيروز أبادي فإنهما جمعا كل أدب وعادة وسيرة كانت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في كل باب من أبواب الدين والدنيا، وهما عمودا  

نة  سالم، وقاعدتا الدين، لم يؤلف في اإلسالم قبلهما مثلهما، وال يساويهما كتاب في هذا العلم، َيْعِرف ذلك َمن رسخت قدُمه في علم الساإل 

 .(171) املطهرة  

 هذا الكتاب القيم، فبدأ بشرحه مع زيادة تنبيهات عليه، ألن الشيخ فيروز آبادي قد  
َ
تجاوز حدَّ  وقد أدرك الشيخ عبد الحق قيمة

ته،  
 

ه القراء على سقطاته وزال ِ
االعتدال وجادة اإلنصاف في بعض األمكنة من هذا الكتاب. فرأى الشيخ عبد الحق من الالزم عليه أن ينب 

كما يظهر من مقدمته لهذا الشرح حيث قال: "وملا ذهب أي الفيروز آبادي في هذا الكتاب مذهب املحدثين األقحاح من أصحاب الظواهر،  

 مخالفة ملذهب املجتهدين رحمهم هللا تعالى، وزعم تفنيد آرائهم وإبطالها... وخرج في مبالغٍة وإفر 
ً
اٍط حد  واختار في كثير من األمكنة أقواال

 عن الواقع مع مالزمة طريق اإلنصاف والنصح" 
َ
 .172االعتدال وجادة اإلنصاف...أحببت شرحه والكشف

ِبع الكتاُب في كلكته الهند سنة )
ُ
م(. ومخطوطاُته توجد في  1903م(، وسنة )1885م(، وسنة )1874ه(، ثم في لكناؤ سنة )1252ط

، املطبوعة في "نوْل كشور"، لكناؤ، الهند، سنة )(173) املكتبات 
ٌ
حقيق اإلسالمي بكراتش ي منه نسخة ْعَوة والتَّ  م(.1903. وفي مجلس الدَّ

 علوم الحديث:  .4

 في مصطلح الحديث •
ٌ
 مقدمة

مه بمقدمة جامعة في بيان أصول الحديث ومصطلحاته،   ِ
ملا بدأ الشيخ بشرح "مشكاة املصابيح" بالعربية والفارسية، أراد أن يقد 

الحديث،   لتكون خالصة نافعة ملباحثها املهمة األساسية، فكتب هذه املقدمة وأجاد فيها، حيث إنه استوعب فيها أهم مباحث أصول 

ر الطالب به، وتصلهم بالكتب األساسية واملهمة فيه، وتناقش ما يحتاج  ف ِ
أصبحت هذه املقدمة بمثابة رسالة مفيدة في هذا العلم تبص 

إلى حد  ما، مع   للطالب  املقدمة مغنية  التي جاء ذكرها فيها، وبالجملة فإن هذه  الشخصيات والكتب   عن 
ً
م موجزا ِ

املناقشة، وتقد  إلى 

 صار. اإليجاز واالخت

رات الدراسية في مدارس بالد القارة الهندية، حيث كانت    بين الطالب، وأصبحت من املقر 
ً
 كبيرا

ً
ولم -وقد نالت هذه املقدمة قبوال

 لهما. -تزل 
ً
 ُتدرَّس قبل تدريس مشكاة املصابيح، وكذلك قبل شرح نخبة الفكر، وكأنها أصبحت َمدخال

ستفادة كبيرة من "خالصة" الطيبي في أصول الحديث، ولكنه لم ُيشر إليها في أي موضع من  لقد استفاد الشيخ في تأليف هذه املقدمة ا 

 مواضع املقدمة، وهذا مما يؤاخذ عليه في هذا الكتاب. 

 وفيما يلي تراجمها وشروحها: 

ِ مقد .1
 في حل 

ْ
ِغيث

ُ
م أْنوار القاْسِمي، باسم: "عْون امل

َ
يخ محمد جعفر عال مة في مصطلح الحديث". وطبع  شرحها في اللغة العربية الشَّ

 .128ه(، وعدُد صفحاته 1418بي، الهند سنة )-في مكتبة األنوار يو

ثين، مصنف كتاب "اإلمالء في قوانين اإلنشاء" .2 ِ
ِري، ممتاز املحد 

ْ
. وترجمها إلى األردية وشَرحها أبو نْصر محمد َنِجْيب هللا قاِسم َنك

ه ِد 
َ
َرا، بْنْغل

ْ
ِزل ُبْوك

ْ
 . 112ه(، وعدد صفحاته 1371ْيش، باعتناء الشيخ ُمبْين أحمد األيوبي، سنة )وطبع في حديث من

َهاَرْنُفوري. طبع بالترتيب الجديد بعناية املفتي عبد املنان في املكتبة النعماني .3 ة وترجمها إلى األردية، وشرحها الشيخ محمد علي الس 

 ه(.1424بكراتش ي سنة )

مة  .4
 

رحها العال
َ
محمد إحساُن الحق تلميذ العالمة املحدث محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث بـمدرسة  وترجمها إلى األردية، وش

مة إحسان الحق. 
 

ِبع في أول "شرح املشكاة" للعال
ُ
ه األستاذ املفتي حبيب الرحمن. وط

َ
 عربية ِبَراِئْيِوْند، الهور، باكستان. ضبط

 
 . 46- 45ص ، 2012الچشتي،  170
 . 260- 259ص 1، ج2002 وجي،الِقن   171
 . 3، ص 1903 الدهلوي، 172
 . 165- 164، ص2013 نظامي، 173
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( صفحة، وطبعت من دار 112ه( في )1406البشائر، بيروت، سنة )وطبعْت هذه املقدمة بتحقيق السيد سلمان الحسيني في دار   .5

ه(، وطبعة أخيرة صدرت بمزيد من اعتناء الشيخ عبد املاجد الغوري من دار ابن كثير بدمشق عام  1419الصحوة بالقاهرة عام )

 ( صفحة.115ه( في )1426)

 رسالة أقسام الحديث  •

ارسية، ولم يذكرها املؤلف في "فهرس التواليف"، ولعلها نفس املقدمة التي وهي رسالة صغيرة مفيدة في علم الحديث باللغة الف

 كتبها الشيخ في بداية "ملعات التنقيح". 

 تراجم الرواة:  .5

 اإلكمال في أسماء الرجال على مشكاة املصابيح  •

الراشدين مع ذكر األحاديث التي وردت فيها،  جمع الشيخ في هذا الكتاب جميَع رواة "مشكاة املصابيح"، بدأ بتراجم طويلة للخلفاء 

املحدثين واألئمة  أكابر  الرواة باختصار شديد على حروف املعجم. كما ذكر فيه بعض تراجم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ترجم لسائر  أهل بيت  ثم 

وقد ذكر في ترجمة بعض    الفقهاء األربعة، وترجم لبعض تالمذة اإلمام أبي حنيفة. ثم ذكر رواة الحديث مرتبين على الحروف الهجائية،

 يذكر ترجمة أبي أمامة التيمي وقال: هو تابعي، ثم يقول: 
ً
ه على ما هو الراجح في القول، مثال  الرواة موضع ذكر حديثه في الكتاب، وينب 

ف، طبع هذا الكتاب والظاهر أن املذكور في الكتاب هو أبو أمامة الباهلي ألنه املشهور بهذه الكنية فيحمل عليه كما هو املعتاد املتعار 

صفحة، بعنوان: "اإلكمال في أسماء الرجال  700بتحقيق فضيلة األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، من دار الكتب العلمية في حدود 

 على مشكاة املصابيح".

 األثبات:  .6

 ذكر إجازات الحديث في القديم والحديث •

 هو "ذكر إجازة الحديث    ذكر الشيُخ في هذه الرسالة أسانيَده األربعة في الحديث
ً
ر أيضا

َ
النبوي، وقد ُعرفت هذه الرسالة باسم آخ

البخاري"، و"صحيح   األربعة، وإجازتين ل"صحيح  أربعة من الشيوخ  إلى مقدمة وإجازات  املحدث  الشيخ  مه  القديم والحديث"، قس  في 

 مسلم"، وإجازات "املسلسالت الثالثة". 

 ترجمات كتب الحديث: .7

الطين ترجمة األحاديث األ  •  ربعين في نصيحة امللوك والسَّ

أبواب علوم الدين"  لـ"شاه جهان" باللغة الفارسية. لم ُيطَبع بعُد   . جمع فيها (174) ترجم فيها الكتاب "جمع األحاديث األربعين في 

مخطوط في"مكتبة املخدوم السيد الشيخ املحدث ما ورد في األحاديث النبوية من النصائح والتوجيهات املوجهة إلى األمراء والحكام، وهو 

 شمس الدين الِجْيالني أْوج".

 ترجمة مكتوب النبي األمي صلى هللا عليه وسلم في تعزية معاذ بن جبل رض ي هللا عنه.  •

 هذه الترجمة كانت باللغة العربية، ترجمها الشيخ باللغة الفارسية.

 املطلب الثالث: مكانة مصنفاته ومؤلفاته 

قد استعرضنا في الصفحات املاضية ما للشيخ املحدث من الهمة العظيمة في خدمة الحديث الشريف وعلومه، وما أضافه من 

، كل هذا يدعونا إلى اإلعجاب والتعجب. 
ً
 ومتنا

ً
جه، وما له من أياد بيضاء في خدمة الحديث شرحا  معارف، وما صنفه ودب 

ماني عن كتابين "أشعة اللمعات" و"ملعات التنقيح": "إن الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي   
ْ
قال فضيلة الشيخ محمد تقي الُعث

ف شرًحا عربًيا باسم "ملعات التنقيح" وذكر بنفسه أ 
 
 باللغة الفارسية باسم "أشعة اللمعات"، ثم أل

ً
ف شرحه أوال

 
ه رحمه ّللاَّ تعالى أل ن 

ا  شرحه  في  لـ"مشكاة أتى  تدريس ي  أثناء  وكنت  ة.  العام  إدراك  فوق  لكونها   ، الفارس ي  الشرح  في  بها  يأتي  أن  يستطع  لم  بمضامين  لعربي  

املصابيح" أنتفع بشرحيه جميًعا، فوجدتهما نافعين للغاية، وشارحين للب الحديث بعبارة موجزة دون إطناب ممل  فجزاه هللا سبحانه  

"
ً
 . (175)خيرا

 
 .170، ص 2013 نظامي، 174
 (.22-21ص 1، ج 2014، الدهلوي ينظر) 175
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الشيخ "ملعات   وقال فضيلة  كتابه  البخاري  الدهلوي  املحدث  الحق  الشيخ عبد  من مؤلفات   ...." ما مفاده:  الندوي  الدين  تقي 

التنقيح"، هو شرح نفيس قد أورد فيه بعض التحقيقات والنكات والفرائد والفوائد ربما ال توجد في كتاب آخر، فقد اعتنى فيه بتحقيق 

 ونحًوا وفقًها،  
ً
لغة األلفاظ  بين حديثين متعارضين مع اإلنصاف، ولم يخرج عن دائرة املفردات من  والجمع  الحديث  ى حق شرح  وأد 

ن على أن الشيخ املحدث له رسوخ في فن الحديث الشريف".    االعتدال، وهذا الكتاب دليل بي 

: "..فقد ُعني علماء الحديث في الهند بهذا الكتاب منهم اإلمام املحدث الشيخ أحمد علي الس
ً
هـ( أخذ 1297هارنفوري )ت:  وقال أيضا

منه في حاشية "مشكاة املصابيح" وفي هوامش "جامع الترمذي" و"الجامع الصحيح" للبخاري، وكذلك استفاد منه اإلمام املحدث الفقيه 

ِلْيل أحمد السهارنفوري )ت:  
َ
روحهم.  هـ( في "بذل املجهود" وصاحب "عون املعبود" وصاحب "تحفة األحوذي" وغيرهم في ش1346الشيخ خ

 .(176) فكان من أماني كثير من العلماء تحقيق هذا الكتاب وإخراجه إلى العالم اإلسالمي.."

وقال األمير نواب صديق حسن القنوجي عن تأليفات الشيخ املحدث الدهلوي: "تواليفه في بالد الهند مقبولة ومشهورة، كلها نافعة 

 .(177) ومفيدة"

: "والحق أن الشيخ عبد الحق
ً
ينفرد بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية ال نظير له في هذه األمة، وال مثيل له   وقال أيضا

 .(178) في عصره، وّللاَّ يختص برحمته من يشاء" 

تأليفات     أكثرها بدراسة  ُت 
ْ
ل العلوم واملعارف حصَّ الظاهرة والباطنة من  الفوائد  الناس في شأني من  أيًضا: كل ما يرى  وقال 

 .(179) ملحدث، ومصنفات الشاه ولي ّللاَّ الدهلوي وأوالده الشيخ ا 

يتنافسون في تحصيلها وهي حقيقة   إليهم،  العلماء محبوبة  "..وأما مصنفاته فكلها مقبولة عند  الَحي:  املؤر ِخ عبد  مة 
 

العال ويقول 

 .(180)بذلك، وفي عباراته قوة وفصاحة وسالسة، تعشقها األسماع وتلتذ بها القلوب"

األ  في حاضرة  ويقول  الهندية  القارة  شبه  في  أضاء  الذي  الدهلوي،  الحق  املحدث عبد  اإلمام  "هذه مؤلفات  اِزي: 
َ
الغ أحمد  ستاذ 

 أشعة النور النبوي في أنحاء الهند، واشتغل في تدريس علوم الحديث أكثر من نصف    -دلهي-اإلمبراطورية اإلسالمية  
َّ
شمعة الحديث، وبث

 (.181)قرن"

 الخاتمة: 

 فيما يلي خدمات الشيخ عبد الحق بإيجاز:أذكر 

َي فيه على  .1 ض ِ
ُ
د علَم الحديث بجهوده املخلصة املستمرة في عهد ٍ كان قد ق كان محدث الهند ومسندها في القرن العاشر للهجرة، وجد 

 هذا العلم الجليل في شمالي الهند. 

ت هي املدرسة األولى في الهند خاصة في شمالي الهند في  قرر أن يجلس لتدريس الحديث الشريف في زاوية بدلهي عاصمة الهند، وكان  .2

 ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف وعلومه، وكان الكتاب والسنة في هذه املدرسة قطب الرحى.

الشريف،   .3 النبوي  الحديث  النظامي لكتب  بالتعليم  التعليمية، وبدأ في مدرسته   من مناهج عصره 
ً
 الزما

ً
الحديث جزءا جعل كتب 

 نه وأحفاده على هذه امليزة للمدرسة.وحافظ اب

يق حسن خان: " كان من أفراد هذه  .4 ، وحذق تام في الترجمة من العربية إلى الفارسية، يقول األمير صد 
ٌ
 كبيرة

ٌ
كان للشيخ املحدث براعة

وحاول الشيخ املحدث نقل  األمة في الترجمة من العربية إلى الفارسية، ال يعرف أحٌد يقاربه في هذا الفن، ال سيما في هذا العصر".  

 كتب الحديث إلى اللغة الفارسية، ففتح كنوز العلوم الدينية لعامة الناس، ولم تكن بمناولتهم من قبل.  

كان من الالزم لتطوير علم الحديث توطيد اتصال مباشر بالحجاز واملحدثين بها، اكتسب الشيخ علم الحديث في الحجاز، وصار   .5

 أراد النبوغ في الحديث يجب أن يقض ي فترة في الحجاز. ذلك سنة في الهند أنَّ من

 

 
 (. 24-23، ص 1ج ينظر: )املصدر السابق، 176
 304، ص1871الِقننوجي،  177
 . 612، ص1880، الِقننوجي 178
 . 150، صالسابقاملصدر  179
 . 557- 554ص 3، ج1999 الحسني، 180
 . 611، ص1976غازي، ال 181



 الندوي & أبو الليث                                                                   وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف املحدث عبد الحق الدهلوي  

 

 102 -86، ص: 2020  -2العدد، 4املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

 

100 

 املراجع:

: املراجع باللغة العربية: 
ً
 أوال

 .  دار ابن حزم. بيروت.1ط اإلعالم بمن في الهند من األعالم.(.  1999الحسني، عبد الحي. ) .1

ا وزهرة الحياة الدنيا.(.   1967الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر. ) .2 .  مطبعة عيس ى البابي الحلبي 1ط  ريحانة األلبَّ

 وشركاه. القاهرة. 

 .  مطبعة نول كشور. لكناؤ.3ط طريق اإلفادة في شرح سفر السعادة.  (.1903الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين. ) .3

 دار النواد. بيروت..  1ط ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح.   .(2014سيف الدين. )بن  الدهلوي، عبد الحق .4

 . مكتبة األسد العلمية. بشاور.1ط     ذكر إجازات الحديث في القديم والحديث.(.  2016الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين. ) .5

د. ) .6 د بن محم  بيدي، محم   . دار الهداية. الكويت. 1. طتاج العروس من جواهر القاموس(.  2001الزَّ

(.  "اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي ودوره في إحياء املجتمع اإلسالمي في شبه القارة". مجلة مجمع 1976الغازي، محمود أحمد. ) .7

 . 51اللغة العربية. السنة الثانية. املجلد 

(.  "املحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي وإسهامه في الحديث النبوي الشريف". مجلة الحديث. العد  2012، عبد املاجد. )الغوري  .8

 الرابع.  

 .  مطبع نظامي. الهند.1ط  إتحاف النبالء املتقين بإحياء مآثر الفقهاء املحدثين.(.  1871القنوجي، صديق حسن خان. ) .9

 .  املطبع الشاهجهاني. الهند.1ط تقصار جيود األحرار من تذكار جنود األبرار. (.  1880القنوجي، صديق حسن خان. ) .10

 بيروت.م. .  دار ابن حز 1ط أبجد العلوم.(.  2003القنوجي، صديق حسن خان. ) .11

 .  دار الغرب اإلسالمي. بيروت.2ط .فهرس الفهارس واألثبات(.  1982الكتاني، محمد َعْبد الَحي  بن عبد الكبير. ) .12

 .  دار صادر. بيروت. 2ط خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر.(.  2010املحبي، محمد أمين بن فضل هللا. ) .13

 .  مكتبة الرشد. الرياض. 1ط معجم املعاجم واملشيخات.(.  2002املرعشلي، يوسف عبد الرحمن. ) .14

 .  دار القلم. بيروت.1. طخ عبد الحق الدهلوي وآثاره حياة الشي(.  2013نظامي، خليق أحمد. ) .15

: املراجع
ً
 باللغة األردية:  ثانيا

 .  مكتبة جمال. الهور.1ط تذكرة.(.  2010آزاد، أبو الكالم. ) .1

 .  دار املصنفين. الهند. 1ط تذكرة املحدثين،(.  1990اإلصالحي، ضياء الدين.  ) .2

 .  مكتبة الكوثر. كراچي. 1. طفوائد جامعة شرح عجالة نافعة(.  2012الچشتي، عبد الحليم. ) .3

 .  جامع مسجد. دهلي.1. طأخبار األخیار(.  1995الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين. ) .4

 مجلة املعارف. العدد الخامس.  "الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي".(.  1992متاال، موالنا يوسف. ) .5

 :
ً
 باللغة الفارسية:  راجعاملثالثا

 .  كتب خانه مجيديه. ملتان. 2ط أشعة اللمعات.(.  1903الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين. ) .1

 

 

 

 

 

 

 



 الندوي & أبو الليث                                                                   وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف املحدث عبد الحق الدهلوي  

 

 102 -86، ص: 2020  -2العدد، 4املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

 

101 

Al-Muḥaddith ‘Abd al-Ḥaqq al-Dehlawi and his Efforts in the Noble 
Ḥadīth and its Sciences 

 

Fariduddin Al-Nadwi 
PhD student, Department of Quranic and Sunnah Studies, College of Knowledge of Revelation and 

Human Sciences, International Islamic University, Malaysia 
alnadwifarid@gmail.com 

Mohammed Abullais 
Professor, Department of Quranic and Sunnah Studies, College of Revelation and Humanities, 

International Islamic University, Malaysia 

Received Date : 20/5/2020                   Accepted Date : 20/6/2020              DOI : https://doi.org/10.31559/sis2020.4.2.3 

Abstract: The research attempts to shed light on the efforts of the great scholar, Al-Muḥaddith, Sheikh 
‘Abd al-Ḥaqq al-Dehlawi, in the noble Ḥadīth and its sciences. The Sheikh al-Dehlawi is considered to 
be one of the great leaders of the noble Ḥadīth in his era. He is the author of several books such as 
´Ashe‘aah al-Lam‘aāt (in Persian language) and Lam‘aāt al-Tanqeeh Sharaḥ Mishkāt al-Masābīh (in 
Arabic language). he continued to serve the scientific research of the noble Ḥadīth and its sciences  
Throughout his life, as no one from the previous scholars in India was able to do the same, along with 
teaching and issuing legal opinions to people, with prominent scientific position among scholars and 
researchers. Indisputably, he was an Imam of the noble Ḥadīth in the Indian subcontinent. Hence, the 
research will focus on his most important scientific achievements in the noble Ḥadīth and its sciences. 

Keywords: Al-Muḥaddith  Abd al-Ḥaqq al-Dehlawī; His Contribution; Commentary on Ḥadīth, Teaching 
Ḥadīth; Authoring in Ḥadīth . 
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 الطواعين واألوبئة، والتعامل معها، في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية 

افله   عمر حابس نو

 األردن -جامعة جدارا  -أستاذ مساعد

omarnawafleh112@gmail.com 

 آيات علي العنبر 

األردن - وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية  

 DOI: https://doi.org/10.31559/sis2020.4.2.4         27/6/2020تاريخ قبول البحث:                    25/5/2020تاريخ استالم البحث:  

  :لخصامل

 تداعياٍت خطيرة على البشرية جمعاء، فحصدت  
ً
منذ فجر التاريخ واألوبئة الفتاكة تعصف بالشعوب، وتفتك بالحضارات، مخلفة

، دون البحث في تفاصيل وقوعها.
ً
 املاليين، وكانوا ينسبونها الى أسباٍب عامة جهال

 كثيرة من البشر، كما حصل في طاعون عمواس، الذي 
ً
ولقد عصفت الطواعين بالبشرية في العصور اإلسالمية، فأبادت أعدادا

 كما ذكر ابو الحسن الروحي في كتابه  
ً
 وعشرين ألفا

ً
ء الصحابة، كأبي عبيدة ومعاذ بن  قتل قرابة خمسة

َ
بلغة الضرفاء، من بينهم أجال

 جبل، وخربت الديار، وانتقص الناس، وكم من دوٍل ضعفت جراء هذه األوبئة الجارفة. 

وقد أرشدنا ديننا الحنيف كيف نتعامل مع هذه األوبئة، ففي القرآن الكريم، والسنة النبوية من األحكام ما يجعلنا في مأمن إذا  

االقتراب من أخذ ينهانا عن  السنة ما  النساء وقت املحيض، وفي  اعتزال  اقتراب موطن األذى، كما في  ينهانا عن  القرآن ما  بهما، ففي  نا 

 األرض املوبوئة.

وبين الباحثان كيف كانت النجاة من الطواعين باتباع التعاليم في القرآن والسنة، وتعامل الصحابة رضوان هللا عليهم مع طاعون  

 اس، وذلك أنموذج للتعامل مع كورونا املستجد.عمو 

 طواعين؛ اوبئة؛ القرآن الكريم؛ السنة النبوية؛ كورونا. الكلمات املفتاحية: 

 : املقدمة

 إال ووصلت إليها، فشغلت جميع طبقات املجتمع، 
ً
 خطيرة، عصفت بأعتى الدول، وما تركت بقعة

ٌ
لقد غزا العالم في هذه االيام آفة

  
ً
-COVIDومحكومين، علماء وعوام، مفكرين وقادة، حتى بات الكل يترقب بعين الحذر والوجل من هذه اآلفة الخطيرة، وهي كورونا )حكاما

(، والتي انتشرت انتشار النار في الهشيم، فجاءت إلى العالم أجمع، لتفزعهم بعد أمٍن عاشوه، وتذيقهم لباس الجوع، بعد رغد من  19

 ]31املدثر: [  َّ مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج ُّٱ :العيش ألفوه، قال تعالى

لقد أصبح الصغير قبل الكبير يتابع، والعامي مثل العالم يراقب، فأوقع الهلع في النفوس بموت الكثير من سكان العالم، فبات  

 الوباء الجارف. على العالم أن يجابهه كٌل بطريقته، ولعل ما يعقد من مؤتمراٍت من الطرق التي نجابه بها هذا 

وتجد كل دول العالم في تسابق إليجاد آلياٍت وطرق، لتجنب كل دولة مواطنيها هذا الخطر الداهم، وقد أثبت تاريخنا كمسلمين 

 
ً
 سلسلة من اإلجراءات، للتعامل مع هذه االوبئة السارية واملعدية، وقد ألزمنا قرآننا باتباع هذه الطرق، والركوب في قوارب النجاة، عمال

 ، متوكلين ال متواكلين، آخذين باألسباب، ال قاعدين مخذولين. ]195: بقرة ال [َّ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ بقول رب العاملين:
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ويذكر الباحثان في هذا البحث أوبئة تعرض لها كثير من املسلمين عبر التاريخ، وكيف كان لها أثر في إضعاف هذه الدول، وإسقاط  

االوبئة، وتمكنوا من النجاة من بعضها، كما حصل في طاعون عمواس، وخطة عمرو بن العاص   بعضها، وكيف تعامل املسلمون مع هذه 

 في التعامل مع هذا الوباء، حتى وصلوا بفضل هللا الى النجاة.

وقد تطرق الباحثان الى ذكر آياٍت من القرآن الكريم التي تبيح للمسلم أن يغير في طبيعة بعض العبادات، من أجل اجتناب أذًى 

تعالى:ي املاء، قال  بالتيمم خشية األذى من  الوضوء  القرآن استبدال   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي ُّٱ  خشاه، فأباح 

املاء خشية  ]6:  ائدة امل  [َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ   ّٰ ِّ ُّ وترك  التيمم  الشارع  فأباح   ،

 األذى، وكذلك الهدي النبوي في التعامل مع األوبئة والطواعين. 

العالم، بقوله صل هللا عليه    أن يعرفه  الحجر الصحي قبل  الرسول صل هللا عليه وسلم دعائم  أقر  البحث كيف  كما وجاء في 

، وما آلت إليه خبرة املسلمين في معرفة (182)  وسلم: )إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها، وإذا وقع وانتم بها فال تخرجوا منها(

 شاره، وكيفية التعامل معه. أسباب الوباء، وطرق انت

 :مشكلة البحث واسئلة الدراسة

، هز أركان الدنيا، وهو كورونا )
ً
 بيئية، ووباًء جارفا

ً
( فعطل حياة الناس، ومنعهم COVID-19يشهد العالم أجمع في هذه اآلونة كارثة

الواحدة، بالحظر املفروض بين املحافظات والواليات واملدن، من التواصل، فتعطلت املالحة الجوية والبحرية، بل وفكك أوصال الدولة  

وعزلت كل دولة نفسها عن العالم، فما الذي يمكن أن يعمله العالم ملجابهة هذه الجائحة؟ وكيف أقر العالم القواعد التي أرست دعائمها 

؟ 1450السنة النبوية قبل 
ً
 عام تقريبا

 الخطير؟متى بدأ اإلهمتام بتأريخ هذا الوباء  •

 كيت تعامل معه الصحابة رضوان هللا عليهم في ضوء النصوص الشرعية؟ •

 كيف يتعامل معه العلم الحديث؟ •

 ما نتائج هذا الوباء اذا حلَّ بأمة من األمم؟  •

 : أهمية الدراسة

في   ( COVID-19)تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية أثره على املجتمعات، وكيف يحصل إذا حل باألمم، وكيف أثر وباء كورونا  

ظل العوملة على العالقات الدولية، بأن عزل العالم عن بعضه البعض، وما يجب على العالم ان يفعله لصد هذا الخطر الداهم، وذلك  

اإلسالم، عاملية  إلى   
ً
واضحا  

ً
مؤشرا بذلك  ليكون  وصده،  لدفعه  واحدة   

ً
وقفة يقف  تعالى:  بأن   ىك مك لك اك ُّٱقال 
 ]107: األنبياء [َّ مل  يك

 تعريف األوبئة : املبحث األول 

يرى البعض من أهل اللغة، أن كل وباء يطلق عليه لفظ الطاعون، فقد جاء في لسان العرب: )وبأ: الوبأ: الطاعون بالقصر واملد  

 ( 184) وكذلك جاء في املعجم الوسيط: )الوبأ: الطاعون وكل مرض فاٍش عام، الوباء: جمع أوبئة(    (183)والهمز، وقيل هو كل مرض عام(  

  و ب أ: الوباء مرض عام يمد ويقصر ويجمع املمدود على أوبئة، مثل متاع وأمتعة، واملقصور على أوباء مثل أسباب( وكذا املصباح املنير: )

، فالذي ذكره ابن منظور أن أي مرض معٍد  (185)
ً
، هذا لبيان أن وبأ ووباء هما نفس املعنى، ويعنيان املرض إذا تفش ى وانتشر وأصبح عاما

 منتشر يطلق عليه لفظ الطاعون.

 
 .5728، حديث رقم 684البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، ص:182
 .19ابن منظور، لسان العرب، املجلد االول، ص:183
 .658مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ص:184
 .384ملقري، املصباح املنير، ص:ا185
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 بطريق املجاز الشتراكهما في عموم 
ً
يقول الدكتور الصالبي: )إن أي ش يء من األمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا

 .(186) املرض به، أو كثرة املوت(

بينهما   وقد قال قسم من العلماء كما عند ابن حجر والنووي: إن بين الطاعون وبقية األوبئة عالقة عموٍم وخصوص، مع تفريٍق 

 وأكد قسٌم أن الطاعون هو الوباء نفسه، الى ان قال: أطلق على الطاعون وباء، وبالعكس. 

قال ابن حجر العسقالني: )قال الداوودي: الطاعون حبة تخرج من األرقاع، وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء، وقال عياض:  

 لشبهها به في الهالك، وإال فكل طاعون وباء، وليس  أصل الطاعون القروح الخارجة من الجسد، 
ً
والوباء عموم األمراض، فسميت طاعونا

)
ً
 .(187)  كل وباء طاعونا

ويذكر النووي الرأيين، فيقول: )وإن الوباء كما قال الخليل وغيره هو مرض الطاعون، وهو كل مرٍض عام، وقالوا: كل طاعوٍن وباٌء  

)
ً
 .(188)  وليس كل وباٍء طاعونا

 التعريف الشرعي للطاعون 

لقد سمى القرآن الكريم الطواعين واألوبئة التي أرسلها هللا على الكافرين بالرجز في أكثر من آية، وسيأتي بيانه في البحث إن شاء  

 ]59: البقرة  [َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ هللا، كما في قوله تعالى:

الرجز يعني به العذاب، فالرجز يعني الطاعون، والطاعون رجز، وهو عذاب عذب هللا  يقول ابن كثير: )كل ش يٍء في كتاب هللا من  

 ، فكل أصحاب السير والتاريخ يؤكدون أن هللا سبحانه وتعالى عاقب األمم السابقة باألوبئة والطواعين. (189)  به من كان قبلكم(

.أي: (190)  عون؟ فقال: )كغدة البعير يخرج في املراق واإلبط(عن عائشة رض ي هللا عنها أنها سألت النبي: الطعن قد عرفناه، فما الطا

 ورم يظهر في املناطق الرقيقة من الجسم واآلباط. 

 التعريف الطبي للطاعون 

جاء في القاموس الطبي ملعنى الوباء أنه: )إنتشار مفاجئ وسريع ملرض في رقعة جغرافية ما، فوق معدالته املعتادة في املنطقة املعنية، 

 .(191) األمثلة عليه املوت األسود خالل العصور الوسطى(ومن 

 على أي مرٍض  
ً
ويقول األستاذ يوسف خياط في تحديد معنى الطاعون وفصله عن بقية األوبئة، يقول: )الطاعون كان يطلق قديما

 املوت الجماعي، وهو محصور اآلن في نوٍع خاص تسببه البكتيريا العضوية التي
ً
ينقلها برغوث الفئران، وهو في   واسع اإلنتشار، مسببا

 .(192) أصله يصيب القوارض، وينتشر في اإلنسان جَراء اإلتصال ببراغيث القوارض املصابة(

الطواعين  بين  والخصوص  العموم  لعالقة  الطواعين،  لتعريف   
ً
مدخال كان  لألوبئة  اللغوي  بالتعريف  البدء  أن  الباحثان  ويرى 

 ف الشرعي للطواعين، ثم بيان طبيعة هذا الوباء من خالل التعريف الطبي. واألوبئة، وبيان ذلك من خالل التعري

 الوباء بين البالء واإلبتالء : املبحث الثاني

 بما يصنع،  
ً
 بذنب، أو فردا

ً
إقتضت سنة هللا تعالى وحكمته بإنزال العقوبة على من عص ى، وتمادى باملعاص ي، فقد يعاقب هللا قوما

ٱَّىهمه  جه ين ُّٱقال تعالى:  الكريم كثيرة، فكانت العقوبة تنزل على من عص ى هللا،واألمثلة في القرآن 

 . ]40:العنكبوت [

ولو نظرت في األمم السابقة، ورأيت ما حل بهم، فقد كان هللا يهلكهم بذنوبهم، ويرسل عليهم الطواعين والرجز من السماء، قال  

 عقيدة اإلسالم، وال ينكره إال ساخٌر أو مكابر.، وهذا جزٌء من ]40:العنكبوت [ٱَّىهمه  جه ين ُّٱتعالى: 

 
 .273املؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، ص:الصالبي، سيرة امير   186
 . 221فتح الباري، شرح صحيح البخاري، جزء عشرة، ص:187
 . 466النووي، شرح صحيح مسلم، ص: 188
 . 143ابن كثير، تفسير القران العظيم، الجزء االول، ص: 189
 3948دين األلباني حديث رقم . حديث حسن، صحيح الجامع، محمد ناصر ال 87ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، الجزء الثاني، ص: 190
 . 7ساراتش، القاموس الطبي، ص:191
 .415خياط، معجم املصطلحات العلمية والفنية، ص:192
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كرت الطواعين واألوبئة في آيات القران الكريم، على أنها في معرض العقوبة، ملن عص ى هللا، وكذب بآياته، وفي ذلك قال تعالى:
ُ
 فقد ذ

 . ]162:األعراف [َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ُّٱ

 أن من نتائج الفواحش الوباء، قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: )وما بل وذكر رسول هللا صل هللا عليه وسلم ذلك  
ً
صراحة

 .(193) ظهرت الفاحشة في قوٍم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع، التي لم تكن مضت في أسالفهم من قبل(

أَن ذلك يكون   أقوام  أو  بإنساٍن  أَي ش يء يحل  أن  أنه ال يعني  الصحابة بالهزائم في بعض على  ابتلي  ابتالًء، فقد  بالًء، فقد يكون 

  غزواتهم وحروبهم، ووقع فيهم القتل، وكم فتك الطاعون واألوبئة بين الصحابة رضوان هللا عليهم، والتابعين واتباعهم، وال أدَل على ذلك 

 من موت أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وبعض كبار الصحابة بهذا الوباء. 

  يقول ابن ع
ً
 وعقوبة، على من يشاء من عصاة عبيده وكفرتهم، وقد يرسله هللا شهادة

ً
ادل الحنبلي: )وهذا الوباء يرسله هللا نقمة

ورحمة للصالحين، كقول معاذ في طاعون عمواس إنه شهادة لكم ورحمة، ودعوة نبيكم، وهي قوله عليه الصالة والسالم: )اللهم أعِط  

 وأهله نصيبهم من رحمتك(
ً
 . (195) . فطعن في كفه رض ي هللا عنه فمات((194)  معاذا

فإذا عرفنا هذا نؤمن أن هللا يتصرف في الكون بعدله وعلمه، وال يحق لنا ان نصنف املصائب على أهوائنا فمن شئنا قلنا بالء،  

ال تنتهي، يحكم بالحق وهو أسرع    ومن شئنا قلنا ابتالء، فما وافق هوانا اعتبرناه ابتالًء، وما خالف اعتبرناه بالًء، فسنن هللا في الكون 

 الحاسبين.

 لنا للعودة الى هللا، وترك معاصينا، وإلصالح أحوالنا واتهامها  
ً
ويحق لنا أن نربط ما حل بنا بواقعنا املقصر مع ربنا، ليكون حافزا

البحث في الوباء وفي  ،  ]79:النساء  [َّ هئ مئ هي  مي خي حي ُّٱٱبالتقصير، من أجل تحفيز أنفسنا على الخير، قال تعالى:

 من خالل النصوص الشرعية، نؤمن أن هللا يعاقب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء. 
ً
 عامة

، ووقف الطب  
ً
 واسعا

ً
وقد حاول كثيٌر من األطباء وأهل االختصاص البحث في أسباب األوبئة، وطرق عالجها، فبذلوا في ذلك مجهودا

 يسلم أن هللا يرسل ما يشاء عقوبة، على من كذب بآيات هللا، وجحد بها .  على الكثير من أسبابها ونتائجها، إال أن الجميع

 تاريخ األوبئة وانتشارها : املبحث الثالث

تعرضت األمة اإلسالمية للكثير من املحن واملصائب، كالزالزل والحروب واملجاعات، حتى يومنا هذا، كما مرت بالكثير من األوبئة 

 في الدول، وزعزعت أمنها، كموت معاذ بن جبل وعامر بن الجراح، وقد كان لهذه األحداث بالغ  والطواعين، التي أهلكت  
ً
 وأشرافا

ً
رموزا

 من هللا تعالى، وتملكه الخو 
ً
 وعقابا

ً
 وصبر واحتسب، ومنهم من اعتبرها محنة

ً
 ربانية

ً
ف  االثر في نفوس املسلمين، فمنهم من اعتبرها منحة

 والهلع. 

أن فايروس كورونا املستجد، الذي اجتاح العالم، وتسبب في إصابة ما يقارب مليون شخص، وما زال بازدياد  ومما يجدر التذكير به  

 على أنفسهم وأحبابهم وعانت جميع دول العالم أيما عناء، للسيطرة عليه والحد من  
ً
من شعوب العالم، ليسود الذعر في النفوس، خوفا

ره: وسائل النقل الحديثة كالطائرات والسفن والقطارات، حيث ال تكاد دولة تخلو من  عدد ضحاياه، ولعل من أهم أسباب سرعة انتشا

 أعداد من املصابين والوفيات بهذا الفايروس. 

ومن وسائل انتشاره الحروب وكثرة القتلى، يقول نصير بهجت: )كما في طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب، فأول  

عارك الطاحنة بين املسلمين والروم، فكانت شدته بالشام فهلك به خلٌق كثير، منهم أبو عبيدة بن الجراح،  ما نجم به هذا الداء بعد امل

 .(196) وهو أمير الناس، ومعاذ ابن جبل(

م 1258  – ه  656وأبلغ من ذلك ما تحدث عنه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية فقد قال: )عندما اجتاح املغول بغداد في سنة  

ودمروها، وتعطلت املساجد، وملا انقض ى األمر، وبقيت بغداد خاويه على عروشها، والقتلى في الطرقات كأنها التلول، إجتمع على الناس 

 .(197)  ناء، والطعن والطاعون(الوباء والغالء والف

 
 . 4019، حديث رقم 664ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب العقوبات، ص:193
 . 1255، حديث رقم 145احمد بن حنبل، املسند، الجزء الثالث، ص: 194
 . 252علوم الكتاب، الجزء الرابع، صابن عماد الحنبلي، اللباب في  195
 .105بهجت، الطواعين في صدر االسالم والخالفة االموية، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، ص:  196
 . 203ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث عشر، ص:  197
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طلق 748وقال مبارك محمد الطراونة: )وفي العصر اململوكي فقد تعرضت بالد الشام لطاعوٍن اجتاح معظم مناطقها عام  
ُ
ه، وقد أ

الطاعون سكان مدن حلب ودمشق والقدس والسواحل، كما   وأفنى هذا  انتشاره، وشدة فتكه،  الطاعون األعظم، لسعة  عليه اسم 

 .(198) الف شخص من حلب وقراها( 150ه، وقد حصد بحصيلته النهائية 795في حلب داٌء إسمه الفناء العظيم في عام انتشر 

السفن   انتشاره  أوسع أسباب  العربي، وكان من  املشرق  في  العربي كما  املغرب  في  اإلسالمي،  العالم  ومثل هذا حصل في كل بالد 

 ون اإلسكندرية، الذي نقل إلى بالد املغرب العربي. التجارية التي تتنقل عبر البحر، كما في طاع

املغرب طاعون عام   في  )وقد حدث  البزار:  أمين  الذين حملوه معهم من    1798يقول محمد  التجار،  بالعدوى من  انتقل  والذي 

 .(199) ضحية في اليوم( 130اإلسكندرية الى تونس والجزائر واملغرب، فكان يخلف 

انتشارها، وكان لكل عصر تفسيره،   التي نزلت بهم، ومعرفة سر  األوبئة  البحث في أسباب  القدم يحاولون  الناس منذ  ولقد كان 

حسب ما هو شائٌع عندهم، فمنهم من ربطه بالسحر والشعوذة، ومنهم من قص أساطير الخرافة، ومنهم من أرجعها إلى عوامل جغرافية،  

أن يفسرها بعل إال  ومنهم من حاول  لها، فال سبب عندهم  البعض عن تفسيٍر  الطب، وإذا عجز  الدينية، أ وم  باملعتقدات  ن يربطوها 

 عندهم. 
ً
 ويجزمون أنها غضب الرَب، وال سبب سوى ذلك، وهكذا كان الفكر سائدا

الطبيعي للكوارث  البحث عن تفاسير علمية  الذين حاولوا  العلماء  الحسين بولقطيب: )فباستثناء قلة من  التي  يقول  ة، واألوبئة 

 أخرى... ورغم ما  
ً
هددت سكان املغرب في العصر الوسيط، نجد معظم املؤلفين ينساقون وراء التفسيرات الجغرافية، والغيبية أحيانا

عرف عن ابن زهر من تضلٍع في الطب، والكشف عن ماهية األمراض، فإنه كان يضطُر حين ال يتوصل إلى الكشف عن كنه بعض األمراض 

 تصريحه بأنه قد يكون هنالك وباء، من غير سبٍب معلوٍم عندنا، هو من غضب هللا  واألو 
ً
بئة إلى اإلستنجاد بالفكر الغيبي، ومن ذلك مثال

 . (200) وليس للطبيب فيه مجال(

 لبعض املعاص ي، إذ أليس هللا أ ويرى الباحثان 
ً
يعاقب ن وجهة نظر ابن زهر صحيحة من جانب، وهو أن هللا يجعل االوبئة عقوبة

 .]59:اإلسراء [ َّ مي خي حي  جي يه ىه مه ُّٱ عباده بعد أن يخوفهم باآليات فال يستجيبوا؟ قال تعالى:

 أن هللا يرسل العذاب بعد التكذيب وإذا أنزل 
ً
ومن جانب آخر فإنه قد يكون ابتالًء ورحمة، وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم صراحة

ٱالطبيب، فما على الطبيب العاقل لحظة ذاك إال أن يربط بين العلم والدين ويرد بقول رب العاملين:هللا بأسه فال مرد له، ولن ينفعه طب  

 . ]11الرعد:  [ َّ خض حض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ

اآليات وكفرهم، قال تعالى:  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي ُّٱ  فقد أرسل هللا الرجز على بني اسرائيل، بتكذيبهم 
 تحصدهم  ]59:البقرة   [  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ً
أوبئة أرسل  إذا  ، وقد كانت سنة هللا 

 جملة.

، فهذا داللة على أن األوبئة كانت إذا دخلت  (201)  وفي ذلك يقول الطبري: )بعث هللا عز وجل عليهم الطاعون، فلم يبق منهم أحدا(

سبحانه وتعالى في السابقين، وهذه السنة تكون ملن كذب آيات  في األمم السابقة ال تبقي وال تذر، تدمر كل ش يٍء أتت عليه، فهي سنة هللا 

 هللا تعالى، وجحدها ولم يؤمن بها.

يقول بن كثير: )كل ش يٍء في كتاب هللا من الرجز يعني به العذاب، فالرجز يعني الطاعون، والطاعون رجز، وهو عذاب عذب هللا به 

ن أن هللا سبحانه وتعالى عاقب األمم السابقة باألوبئة والطواعين، التي كانت ، فكل أصحاب السير والتاريخ يؤكدو (202)  من كان قبلكم(

من أهم أسباب فناء دولتهم، وتمتد سنة هللا عبر القرون واألجيال، وتبقى هذه السنة، وهي أَن هللا يرسل األوجاع واألوبئة على من عص ى  

 بيه صل هللا عليه وسلم.واستكبر، وال ينكر هذا مسلم، فهو ثابٌت في كتاب هللا، وسنة ن

 جئ  يي  ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن  مم ٱُّٱ  وقد ذكر املفسرون في تفسير قوله تعالى:
 ، بأنهم قوٌم من بني إسرائيل، عصوا هللا فأرسل عليهم وباء الطاعون.]243:البقرة  [ َّ هئمئ خئ حئ

 
 . 47املماليك الشراكسة، املجلة االردية للتاريخ واالثار، ص:الطراونة، االوبئة واثارها االجتماعية في بالل الشام في عصر  198
 . 92عة محمد الخامس، ص:البزار، تاريخ االوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط، جام 199
 . 30بولقطيب، جوائح واوبئة مغرب عهد املوحدين، ص: 200
 .345الطبري، جامع البيان، الجزء االول، ص: 201

 . 143ابن كثير، تفسير القران العظيم، الجزء االول، ص: 202
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أهلها، والذين بقوا   الطاعون، وهرب عامة  الرازي: )أوقع هللا فيهم  املرض والبالء، ثم بعد يقول  أكثرهم، وبقي قوٌم منهم في  مات 

املرض، هؤالِء أحرص منا، لو صنعنا مثلما صنعوا لنجونا من   الذين هربوا ساملين، فقال من بقي من  املرض والطاعون، رجع  ارتفاع 

 
ً
 وثالثون الفا

ٌ
 لخرجنا، فوقع وهربوا وهم بضعة

ً
لما خرجوا من ذلك الوادي، ناداهم ملك ، فاألمراض واالفآت، ولئن وقع الطاعون ثانية

 .(203)  من أسفل الوادي وآخر من أعاله أن موتوا، فهلكوا وبليت أجسامهم(

أن   بهن وأعوذ باهلل  ابتليتم  إذا  املهاجرين خمُس خصال  )يا معشر  وداللة قول بن زهر، ما قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: 

،  (204)   ى يعلنوا بها، إال وفشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم من األمم...(تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوٍم قط حت

وقد قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: )إن هذا الوباء رجٌز، اهلك هللا به بعض االمم قبلكم، وقد بقي منه في األرض ش يء فإذا وقع 

 .(205)  أرض فال تأتوها(وأنتم بأرٍض فال تخرجوا منها، وإذا سمعتهم به في 

من   عبروا  الذين  التجار  نقل  حيث  العربي،  املغرب  بالد  في  حصل  كما  انتشارها،  أسباب  من  هي  العدوى  أن  العلماء  ذكر  وقد 

 اإلسكندرية إليها الطاعون، وكم من األمراض والطواعين انتشرت إلى بالد آمنة عن طريق العدوى .

 التعامل مع الطواعين واألوبئة الهدي النبوي في : املبحث الرابع

في ظل هذه الظروف التي نعيشها في هذه األيام، وقد غزا العالم فايروس كورونا املستجد، وبدأ الكل يستخدم طريقته في التوعية 

 وعدم دخولها. والعالج، ونحن كمسلمين لنا من املصادر الشرعية ما أقر به العلم الحديث، فقد أمرنا الشرع باإلبتعاد عن مصادر الخطر  

والقرآن الكريم والسنة النبوية هما منهجنا االول في التعامل مع هذه االوبئة والطواعين، حيث نهى القرآن الكريم أن نقتحم مواطن  

، (206)  ، وقال صل هللا عليه وسلم: )فر من املجذوم فرارك من األسد(]195:البقرة  [ َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ الخطر، قال تعالى:

 فأمرنا رسول هللا صل هللا عليه وسلم أن ال نقترب من هذا البالء الخطير املعدي.  

منذ ان أوجد هللا سبحانه وتعالى اإلنسان على األرض وهو يبحث عن الحلول لجميع املشاكل التي تدور حوله، سواء أكانت صحية  

اجتماعية، وتصدرت هذه املشكالت الروحاني اقتصادية أو  ة واالعتقادات الخاطئة في الكثير من الحضارات والثقافات أو نفسية، أو 

املختلفة، وبالحديث عن الهدي الشرعي في التعامل مع األوبئة، فقد نبذ اإلسالم الخرافة، ألنه ديٌن جاء إلخراج الناس من الظلمات إلى 

 النور، والبعد عن االعتقادات القائمة على التخيل والفراغ. 

اع: )أما عند الحضارات السابقة لإلسالم، فقد كان قدامى املصريين يعتقدون أن املرض هو نتيجة روٍح يقول علي عبدهللا الدف

شريرة سكنت جسم اإلنسان، وكان فن املعالجة يقتض ي معرفة حقيقة هذه الروح الشريرة، واإلستعانة على طردها بالتعاويذ والتمائم، 

ا  واملستحضرات  األدوية  وكانت  بالسحر،   
ً
هذه وأحيانا لطرد  مساعدة  كعوامل  تستعمل  والحيوان  االعشاب  من  املستخلصة  لطبية 

 .(207)  االرواح(

ويقول عمر فروخ: )ومثل املصريين القدامى، فقد كان الطب القديم عند البابليين يشوبه ش يٌء من الكهانة والسحر، وكان في وادي 

 الرافدين ثالثة مذاهٍب للمعالجة: 

 ائي(. املعالجة بالنصح )الطب الوق .1

 املعالجة بتشخيص املرض، ووصف األدوية النباتية والحيوانية واملعدنية، )الطب املزاجي الطبيعي(. .2

 .(208) املعالجة بالسحر والطالسم، )الطب النفس ي( .3

 عما كانت عليه عند املصريين القدامى، فقد كان ال
ً
 عند حضارة الصين وشريعة الهند، فهي تختلف تماما

ً
توجه  وأما ما كان معتقدا

 فيها إلى الطب. 

يقول راغب السرجاني: )وأما عن الحضارة الصينية، فاختلفت عما كان عليه األمم السابقة، وذلك باإلعتماد على بعض املعارف 

 
ً
 ممزوجا

ً
  التي كانت خالية من الخزعبالت، والتركيز على استخدام الوخز واألبر في عالج معظم االمراض... وكان الطب عند الهنود قديما

 
 . 138الرازي، مفاتيح الغيب، الجزء السادس، ص: 203
 .4019، حديث رقم 367ابن ماجه، سنن بن ماجه، باب العقوبات، ص: 204
 . 20158، حديث رقم  146ء الحادي عشر، ص:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، باب الوباء والطاعون، الجز205
 . 5707، حديث رقم 683البخاري، صحيح البخاري، باب الجذام، صفحة  25
 . 19الدفاع، رواد علم الطب في الحضارة االسالمية، ص: 26
 . 48فروخ، تاريخ العلوم عند العرب، ص: 27
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إما عند  وتظهر  اإلنسان،  تولد مع  العلل جميعها  أن  يعتقدون  كانوا  وقد  بالتشريح،  تميزوا عن غيرهم  ولكنهم  واألساطير،  بالخرافات 

 . (209) الذنب، أو فساد األخالط(

الجاهلية، وكيف  وقبل أن ندخل إلى الطب واإلرشادات فيه عند اإلسالم، ال بد من اإلشارة إلى كيفية التطبيب قبل اإلسالم زمن  

 كانوا يتعاملون مع األوبئة واألمراض آنذاك، وما هي طرق تشخيص األمراض والعالج عندهم. 

يقول محمد الصادق عفيفي: )وكان التطبيب ذا شعبتين: شعبة تقوم في جوهرها على الكي بالنار، واستئصال األطراف الفاسدة،  

ء إلى التمائم، والتعاويذ على يد الكهان والعرافين، وشعبة تتجه في عالجها إلى  وشرب العسل، ومنقوع بعض األعشاب النباتية، واللجو

 .(210) (الحمية، وعلى إسداء النصيحة، وليدة الخبرة، مثل قولهم املعدة بيت الداء

أن الشريعة اإلسالمية جمعت بين الروح والجسد،   الطواعين واألوبئة، نجد  التعامل الشرعي مع  العناية  وحين نبحر في  وجعلت 

 ني  ٱُّٱ  بالجسد ضرورة من ضرورات الحياة، ونجد أن الكثير من اآليات القرآنية تخاطب الروح بالعالج كما الجسد، كما في قوله تعالى:

، وتحثنا السنة على العناية بالنظافة، والطهارة واالغتسال والوضوء،  ]82:اإلسراء  [  َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي

والسواك،   اللحية،  وإعفاء  الشارب،  الفطرة: قص  "عشر من  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قالت:  عنها  رض ي هللا  عن عائشة 

ملاء" قال الراوي: ونسيت العاشرة إال أن تكون واستنشاق املاء، وقص األظافر، وغسل البراجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص ا 

 .(211)املضمضة، وانتقاص املاء: اإلستنجاء 

فقد حثنا الرسول الكريم صل هللا عليه وسلم في أحاديث كثيرة على السلوكيات في الحياة اليومية، والتي تساعدنا على الوقاية  

ا،  من األمراض املعدية وغير املعدية، كما وحثنا صلى هللا عليه وسلم على التداوي والعالج، ونأخذ به أينما وجد، سواء أكان املعالج مسلم

 . أو غير مسلم 

يقول ابن األثير: )روى بن اسحاق عن اسماعيل بن محمد عن سعد بن ابي وقاص عن أبيه، قال: مرض سعد، وهو مع رسول هللا  

 صل هللا عليه وسلم في حجة الوداع، فعاده رسول هللا صل هللا عليه وسلم، فقال يا رسول هللا: ما أراني إال ألَم بي ألٌم، قال رسول هللا

 مما به،    صل هللا على وسلم:
ً
إني ألرجو هللا ان يشفيك، حتى يسر بك قومك، وينتفع بك آخرون، ثم قال للحارث بن كلدة: عالج سعدا

فقال: وهللا إني ألرجو شفاءه فيما ينفعه في رحله، هل معك من هذه التمرة: العجوة؟ قال نعم، فصنع له القريضة، بأن خلط له التمر  

ـ ثم حساه 
ً
 . (212)  اياها، فكأنما نشط من عقال.( بالحلبة، ثم اوسعها سمنا

فالقرآن الكريم هو الدواء من جميع األدواء القلبية والجسدية، وحتى املعدية منها، ولكن ال بد من حسن استخدام لهذا الدواء، 

، بل وأوضحت اآليات أن القرآن شفاء من األسقام،  ]82:اإلسراء  [َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱقال تعالى:  

 . ]44:فصلت [ َّ خضحض  جض مص خص حص  مس ٱُّٱ هداية، قال تعالى:كما هو 

وقد أشار العديد من العلماء في الطب الحديث، أن النبي صل هللا عليه وسلم هو الواضع األول لقواعد حفظ الصحة، واإلحتراز  

من عدوى األوبئة، واألمراض املعدية، وقد تبين أن بعض األمراض املعدية تسري في مواسم معينة من السنة، وهذا يشير إلى اإلعجاز 

 .(213)  عليه وسلم: )إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء( العلمي في قوله صل هللا

ولقد كانت أول تجربة في التعامل مع وباٍء خطير فتاك في تاريخ الدولة اإلسالمية، عندما قدم رسول هللا إلى املدينة املنورة، ووجد 

  
ٌ
، ولكن ال خوف

ً
أبا بكر وبالال  من الصحابة، منهم 

ً
عليهم، إذ رسول هللا بينهم، يعلمهم من القرآن، الذي هو  فيها حمى، وأصابت عددا

 . ]57:يونس [ َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث  ٱُّٱ شفاء ورحمة، قال تعالى:

تقول عائشة: )ملا قدم رسول هللا املدينة، وهي أول أرٍض أصاب أصحابه فيها بالء وسقم، وصرف هللا ذلك عن نبيه، وكانت أرض  

 وعامر بن فهيره، فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عيادتهم، وذلك قبل ان يضرب علينا  
ً
وباء، وأصابت الحمى أبا بكر وبالال

 . (214)  فدخلت عليهم وهم في بيٍت واحد، فوجدتهم يهذون من شدة الحمى(الحجاب، فأذن لي، 

 
 . 17السرجاني، قصة العلوم الطبية في الحضارة االسالمية، ص: 28
 . 173الصادق عفيفي، تطور الفكر العلمي عند املسلمين، ص:  29
 . 84، ص:261النيسابوري، صحيح مسلم، حديث رقم  30
 . 218ابن االثير، اسد الغابة، الجزء االول، ص: 31
 النيسابوري، صحيح مسلم. 32
 .5677، حديث رقم 80ي، باب من دعا برفع الوباء والحمى، ص:البخاري، صحيح البخار  33
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 فأشرف عليها اإلنسان، قيل له ان  
ً
 في الجاهلية، وكان اذا كان الوادي وبيئا

ً
ينهق قال ابن كثير في البداية والنهاية: )كان وبائها معروفا

  شاعر حين أشرف على املدينة:نهيق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي، وقد قال ال
 .(215) نهيق الحمار انني لجزوع(  لعمري لئن عبرت من خيفة الردى  

أنظر كيف كانوا في الجاهلية وقبلها، يتعاملون مع االوبئة بالخرافة، وكيف حَول رسول هللا هذا التعامل الخرافي الباطل بالتوجه  

 عليه في صرف هذا الوباء.إلى هللا والدعاء، فقد دعا رسول هللا صل هللا 
ً
 إلى ربه متوكال

ً
 عليه وسلم متوجها

 مع جع مظ  حط مض ٱُّٱ  ومنهج القرآن الكريم في الكربات التي تواجه اإلنسان أن يتوجه إلى هللا بالدعاء، قال تعالى:
مكروه توجهوا إلى  ، وهو بفطرة اإلنسان، حتى الذين أشركوا، كانوا إذا أصابهم  ]186:البقرة  [ َّ    مقحق مف خف حف جف مغجغ

 .  ]67:اإلسراء [  َّ جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ هللا بالدعاء، قال تعالى:

فتوكل صل هللا عليه وسلم على هللا ولم يتواكل، ودعا بعد أن خاف رسول هللا أن يكره أصحابه املدينة بسبب حماها، فقال: )اللهم  

 .(216)  وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة(حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها 

 سوداء  
ً
وانظر ماذا حصل بعدها في حمى املدينة، وقد دعا رسول هللا، وتوجه الى هللا، فحصل بعد ذلك أن قال: )رأيت كأن امرأة

 .(217) وهي الجحفة(  -نة نقل إلى مهيعة ناثرة الرأس، خرجت من املدينة، حتى قامت بمهيعة، وهي الجحفة، فأولتها وباء املدي

وفي ذلك يتبين أن اإلنسان في الشدائد ينبغي أن يلجأ إلى هللا، ويبتعد عن الخرافة، والشعوذة والدجل، فهي تضر وال تنفع، وتدمر  

ومروره باملدينة، خوفا من الوباء، عند  عقيدة اإلنسان، وال تحترم آدميته، كما هو الحال بمن ينهق متشبها بالحمار، لحظة نزول الوباء، 

 ذلك الوادي.

 من قول رب العاملين:  
ً
، ومن ]195:البقرة  [َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱولقد تعامل املسلمون مع هذا الوباء الجارف إنطالقا

أبي عبيدة زمن هنا نجد أن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، وهو من كبار الصحابة، يستشير أصحابه في دخول الشام، والوصول إلى  

الطاعون، فأشاروا عليه أن ال يدخل، فلم يدخل رض ي هللا عنه، فقال له أبو عبيده: )أتفر من قدر هللا يا أمير املؤمنين؟ فقال عمر: لو  

 . (218) قالها غيرك يا أبا عبيده، أفر من قدر هللا إلى قدر هللا(

االيام، وهو كورونا املستجد، وان نستخدم كل وسائل الوقاية فعلينا كمسلمين أن نبتعد عن هذا البالء، الذي نزل بنا في   هذه 

 منه، ونبحث في أسباب انتشاره ونحذرها. 

الوباء   في  الصحي  الحجر  أسس  أول من سن  أن رسول هللا صل هللا عليه وسلم هو  لوجدنا  النبوية  السنة  تتبعنا نصوص  ولو 

 .(219)  ي أرٍض فال تدخلوها وإذا وقع بأرٍض وأنتم بها فال تخرجوا منها(والطواعين، وأمر به، عندما قال: )إذا سمعتم بالطاعون ف

، وهو الذي (220)  بل وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يقدم املريض على املصح، عندما قال: )ال يوردَن ممرٌض على مصح(

م، )فأرسل إليه النبي صل هللا عليه وسلم أن يرجع إلى منع املجذوم ان يخالط األبرياء وقت بيعة بني ثقيف، وكان في ثقيف رجٌل مجذو 

: إرجع فإنا قد بايعناك(
ً
 .(221)  بيته، قائال

أن أنجح األساليب هي ما أرشد إليها رسول هللا صل هللا عليه وسلم، في عدم    (COVID-19وتجد اليوم في التعامل مع مرض العصر )

 لحجر املنزلي للوقاية، والحجر الصحي للمصاب.الخروج من املنزل والتزام البيوت، وهو ما يسمى با

فأفضل طرق التعامل معه البقاء في البيوت، حتى أنك تجد معظم دول العالم تعطي اإلجازة للموظف، وتمنع الجامعة واملدرسة 

 بقاء في البيوت. من الدوام، وتوفر وسائل الراحة للموطنين في بيوتهم، كتأمين اإلنترنت، وغيرها الكثير من الوسائل، مقابل ال

 
 . 210ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث، فصل فيما اصاب املهاجرين من حمى املدينة، ص: 34
 . 210ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث، فصل فيما اصاب املهاجرين من حمى املدينة، ص: 35
 . 2290، حديث رقم 517، والترمذي، سنن الترمذي، باب الرؤيا في امليزان والدلو، ص:7038، حديث رقم 819البخاري، ص: البخاري، صحيح  36
 . 5729، حديث رقم  684البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، ص: 37
 . 5728، حديث رقم  684البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، ص: 38
 . 5771، حديث رقم 684البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، ص: 93

 . 2231، حديث رقم 636النيسابوري، صحيح مسلم، اجتناب املجذوم، ص: 40
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، وقد رفض الصحابي القائد أبو عبيدة عامر بن  (222) وكل هذا تجد ان االسالم ضمنه بعبارٍة واحدة: )ال يوردنَّ ممرٌض على مصح(

 
ً
 من الطاعون، وآثر البقاء، والتزاما

ً
  الجراح أن يقدم إلى عمر بن الخطاب في املدينة، وقد استدعاه للحضور، خشية أن يكون هذا فرارا

 لنداء الرسول صلى هللا عليه وسلم، الذي نهى فيه أن يقدم املمرض على املصح.

 من أقدار هللا، كما حصل مع أبي عبيدة  
ً
وقد ثبت الصحابة الذين تعرضوا للطاعون في مواقعهم، خشية أن يكون خروجهم فرارا

 غير مدبر. عامر بن الجراح، الذي رفض الذهاب إلى املدينة، واحتسب أجره في أن يبقى ثاب
ً
، مقبال

ً
 تا

يقول الذهبي: )عن عروة قال: في وجع عمواس كان أبو عبيده معافًى وأهله، فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة، فخرجت منه 

 .(223) بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل له ليست بش يء، فقال: إني ألرجو هللا أنه يبارك فيها(

، فبعد أن توفي أبو عبيدة، وتولى قيادة الجيش معاذ بن  (224)   الناس وآمن عمرو بن العاص(وصدق رسول هللا حين قال: )أسلم  

 جبل وتوفي، وتولى قيادة الجيش عمرو بن العاص رض ي هللا عنهم جميعا. 

، لينتهي الطاعون، ويتوقف القتل، بع 
ً
د ان لقد اجتهد عمرو بن العاص في إنهاء طاعون عمواس، وكان اجتهاده بفضل هللا موفقا

، وليسدل الستار على طاعون عمواس، حيث ال رجعة. 
ً
 مات نحو من خمسة وعشرين الف شخص، بينهم كبار الصحابة، كما مر سابقا

، فقال: أيها الناس: إن هذا الوجع إذا 
ً
يقول الدكتور علي الصالبي: )وتولى قيادة الجيش عمرو بن العاص، فقام في الناس خطيبا

 . (225) النار، فجبلوا منه في الجبل، ثم خرج، وخرج الناس معه، وتفرقوا فرفعه هللا عنهم(وقع فإنما يشتعل اشتعال 

أما تاريخ وقوعه بين الصحابة رضوان هللا عليهم في غور األردن، وعلى ثراه املبارك، في السنة الثامنة عشرة من هجرة رسول هللا  

 .(226) هجري( 18مواس كان سنة صلى هللا عليه وسلم، فقد ذكر ذلك السيوطي فقال: )طاعون ع

األوبئة   وملواجهة  اململوكي  العهد  بعد، ففي  فيما  واألوبئة  للطاعون  املسلمون طرق مواجهتهم  طور  )وقد  الطراونة:  مبارك  يقول 

، إلى بناء  املنتشرة والكثيرة التي أصابت أهالي الشام ومصر، عمد بعض السالطين، وامليسورون من الناس بقصد الثواب والتقرب إلى هللا

 .(228) في مدن الشام جميعها، ملداوة ورعاية املطعونين باألوبئة كالحمى وغيرها(( 227) البيمارستانات 

الصحي،   الحجر  وأهمها  والعالج،  الوقاية  طرق  وتباينت  اإلسالمية،  الدولة  مراحل  جميع  في  والطواعين  األمراض  توالت  وهكذا 

الشخصية، وتقليل   النظافة  القصص، والحث على  القصائد، وسردت  الكتب، ونظمت  ألفت  وقد  البشرية قدر االمكان،  التجمعات 

 لوصف تلك األوبئة وتأثيرها على حياة الناس.

 أثر األوبئة في انهيار بعض الدول : املبحث الخامس

في   رت 
َ
وأث  ،

ً
هائال  

ً
دمارا وخلفت  والجماعات،  بالدول  األوبئة  عصفت  كيف  رأينا  فقد  بنا  مرَّ   وكما 

ً
ظروفا عاشوا  الذين  األفراد 

 في تركيبتهم النفسية حتى بعد تعافيهم من الوباء، لينقلوها إلى أجيالهم القادمة
ً
 آثارا

ً
، لتبقى  إستثنائية، وأخفقوا في التعامل معها، مخلفة

 في أذهانهم، يتناقلونها فيما بينهم عبر األجيال.
ً
 عالقة

 في هذه النوعية من األزمات: البحث في معطيات التراث تقول الباحثة هالة حفناوي: )ومن أهم املسارا 
ً
ت التي يلجأ لها األفراد عادة

تبعث على   التي  التراث  أو معطيات  الشعبي،  الطب  أو  التقليدي،  بالطب  يعرف  فيما  ذاته  املرض  التعامل مع  ملحاولة  الشعبي، سواًء 

ها للتكيف مع األزمة، ولكل شعب تراثه املرتبط بجملة خبراته اإلنسانية،  الطمأنينة، أو تلك الحكم واملقوالت، التي يبدأ األفراد بتداول

 .(229) وهويته الدينية، ومقدساته وتاريخه(

جزٌء من منظومة   والذي هو  الفرد،   على 
ٌ
قائمة الدولة  تعتبر  اذ  الدول،  أكبر مقاتل  أنها من  األفراد:  االوبئة على  تأثير  وإن من 

الدولة اآلثار    الجماعة، لذا يتحتم على  تتفش ى  التوعية، وزيادة اإلهتمام، حتى ال  األفراد من إجراءات  تهمل  أن ال  األوبئة  انتشرت  إذا 

 السلبية بينهم، فيصبحوا معاول هدم، وتقويض في أركان هذه الدولة. 

 
 . 5771، حديث رقم  684البخاري، صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، ص: 41
 . 175الذهبي، تاريخ الذهبي، الجزء الثاني، ص: 42
 . 277الترمذي، سنن الترمذي، باب مناقب عمرو بن العاص، ص: 43
 . 277الصالبي، سيرة امير املؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، ص: 44
 . 159السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص: 45
 البيمارستانات: هي كلمة فارسية وتعني اماكن يجمع بها املرض ى حتى الشفاء.  46
 . 55ماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة، ص:الطراونة، االوبئة واثارها االجت  47
 . 2002مارس  17الثالثاء  futureuae.comالحفناوي، ماذا يحدث للمجتمعات عن تعرضها لوباء مفاجئ،   48
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اإلتهامات في   تبادل  أيامنا هذه  الحال في كورونا، في  األوبئة كما هو  في ظل  املجتمعات  يتفش ى في  املؤامرة، فيكثر بذلك وإن مما 

الشائعات حول املرض،  انتشارها، عبر وسائل التواصل اإلجتماعي املنتشرة في هذه األيام، فتنتشر   في ظل سرعة 
ً
الشائعات، وخاصة

 وطرق حدوثه وانتشاره، كما هو الحال مع كورونا هذه االيام، تجد االتهامات بين الدول الكبرى بعضها لبعض.

سنودن: )حينما انتشر وباء الكوليرا في فرنسا، ظهرت في فرنسا مؤامرة بأن الوباء معٌد من صنع اإلنسان،  وفي ذلك يقول فرانك  

 شائعة، تفيد بأن حكومة امللك لويس فيليب تضع مادة الزرنيخ في آبار املياة، ومع انتشار الوباء وموت تسعة عشر  
ً
وقد انتشرت خصوصا

، من قبل الشعب، وبالكاد استطاعت الشرطة التصدي لها، إال أن الحراك والغضب  الف فرنس ي، إندلعت موجة عنف ضد الحكومة

الشعبي لم ينقص، وظلت الحكومة متوجسة مما أسمتها بالطبقات الخطيرة، وهي الطبقات الفقيرة، التي ثارت بصورٍة كبيرة ملا حدث  

 .(230)  ضد الحكومة(

ذاك، والذي ارتبط بشائعات مغرضة، وتبادل لإلتهام، فقد أدى إلى ثورة الطبقة ولو نظرنا إلى أثر الكوليرا على املجتمع الفرنس ي آن 

التي غيرت تاريخ   الفرنسية،  الثورة  املجتمع، وهم األفراد البسطاء، وما سكنت ثورتهم بل تواصلت، وبعدها بسنوات وقعت  الفقيرة في 

 فرنسا. 

 
ً
 عدة، فتجد في بعض الدول مناظر ال تصدق، وتبث عبر وسائل اإلعالم،  إن انتشار األوبئة يترك في كل ناحيٍة من مناحي الحياة آثارا

 يتدافعون، وتصل بينهم إلى حد اإلشتباكات، على ربطة خبز، ويتزاحمون على 
ً
ووسائل التواصل اإلجتماعي، وكم نتألم حين نجد أناسا

إلى  املحالت التجارية رغم ارتفاع األسعار في ظل مثل هذه الظروف، وكأن الناس سيدخ لون إلى حرب، الكل يريد أن يجمع، وال يلتفت 

 غيره. 

وقد مرت فترة دمار على بغداد، جراء انتشار األوبئة والطواعين، عندما دخل املغول بغداد، وعاثوا فيها بالفساد، فقتلوا ودمروا،  

، بعضها فوق بعض، حتى أنتنت األجساد، بل وتعدى األمر إل
ً
ى الشام، وانتقلت األوبئة إليها من بغداد، وانتشرت الجثث في الشوارع أكوما

.
ً
 هائال

ً
 لتخلف دمارا

 ،
ً
ة شهور ببغداد، وملا انقض ى األمر املقدر، وانقضت األربعون يوما يقول ابن كثير: )تعطلت املساجد والجماعات والجُمعات مد 

الطرقات   في  والقتلى  الناس،  الشاذون من  إال  بها  ليس  خاوية على عروشها،  بغداد  فتغيرت بقيت  املطر،  التلول، وسقط عليهم  كأنها 

صورهم، وأنتنت من جثثهم البلد، وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد، حتى تعدى، وسرى في الهواء إلى بالد الشام، فمات خلٌق  

 (231)  فإنا هلل وإنا إليه راجعون(كثير، وتغير الجو وفسدت الريح، فأجتمع على الناس الغالء والوباء والبالء والفناء، والطعن والطاعون، 

وفي ذلك الوقت كثرت الجوائح في بالد الشام، وفي املغرب العربي، وأول ما استخدمت كلمة جائحة لتدل على األوبئة وبقية الكوارث 

 في العصر الوسيط.
ً
 الطبيعية، كان ذلك في املغرب العربي، وتحديدا

 باألوبئة واملجاعات، وقد أثر بشكٍل كبير في كافة املجاالت واألصعدة في البالد، يقول محمد نبيل ملين: )إن تاريخ املغرب كان م
ً
ليئا

وإن مصطلح الجائحة بالتعبير املغربي الدارج، بدأ استخدامه منذ العصر الوسيط، عندما انكب  رجال الدين والعلماء واألطباء في تعريف 

 .(232) ناس سببها، مثلها مثل الجفاف واملجاعة والريح واملطر والزالزل(كلمة الجائحة، مرجحين أنها كارثة طبيعية، ال يعرف ال

هذا في بالد املغرب من العصر الوسيط، أما في بالد الشام في عصر املماليك، فقد فتكت األوبئة في معظم مدن الشام، حتى وصلت  

، بل وصلت إلى الساحل، وتجاوزت إلى مشارف األ 
ً
، وتجاوزت القدس غربا

ً
، في أجزاء واسعة  حلب شماال

ً
، بعد أن توغلت شرقا

ً
ردن جنوبا

 من العراق. 

ه وقد أطلق 748يقول مبارك احمد الطراونة: )وفي العصر اململوكي تعرضت بالد الشام لطاعوٍن اجتاح معظم بالدها، في عام  

والقدس والسواحل، كما انتشر عليه أسم الطاعون األعظم، لسعة انتشاره وشدة فتكه، وأفنى هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق  

 .(233) الف شخصا، كانوا جميعهم من حلب وقراها( 150ه، وقد حصد ما حصيلته 795في حلب داٌء اسمه الفناء العظيم، في عام 

 إجماعية واقتصادية، وتنهار األخالق  
ً
والقيم، فانحرف لقد تعدت آثار األوبئة عن أن تميت البشر فقط، بل وبموت البشر ينتج آثارا

ة، والداء علة، فانتشر قطاع الطرق وأصبح القتل من أجل املال على أتفه األسباب،  
َ
كثيٌر من الناس عن جادة الصواب، ليزيد الطين بل

وتقطعت األواصر بين الناس، ليتفكك املجتمع، وينعدم التراحم بينهم، بل وكما فسدت ضمائر الناس وأخالقهم، فقد فسدت العقيدة،  

 تي هي أساس الدين، وأصبح الناس يلتَفون حول أصحاب الخرافة والبدع واملشعوذين. ال

 
 .41سنودن، االوبئة واملجتمع، ص:  49
 . 203ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث عشر، ص: 50
 .10االوبئة وسقوط دول حكمت املغرب، ص:ملين،  51
 . 48الطراونة، االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة، ص: 52
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 بفعل الوباء، فنتج عن ذلك تغير ديموغرافي، حيث قل عدد الفالحين،  
ً
يقول مبارك محمد الطراونة: )هناك قرًى كثيرة اختفت تماما

شديٌد في االسعار، مما زاد األوضاع اإلقتصادية سوًء، ولجأ بعض   وقلت املنتوجات واملحاصيل الزراعية والحيوانية، ونتج عن ذلك غالءٌ 

ضعاف النفوس من التجار وأرباب الصنائع إلى استغالل األزمة، باحتكار السلع األساسية، لزيادة ثروتهم، بينما مال بعض املحتاجين 

 .(234)  جتمع(واملعدمين إلى السرقة واإلحتيال، والذي أدى بالضرورة إلى انهيار أخالقي في امل 

 عند الناس في ذلك العصر، فإذا كان قد انتشر اإلحتكار والربا، وظهر السارقون وقطاع الطرق،  
ً
ولم يكن حال الدين أحسن حظا

فهل سيبقى للدين مكانة في نفوس اولئك األقوام؟ ولم يقتصر األمر على هذا الحد، بل تجاوز إلى ما هو أعظم وأخطر، فلقد تجاوز إلى 

العقيدة، ففسدت العقيدة التي هي أساس الدين، وبات الحظ إلصحاب الخرافة والبدع، وذلك بموت العلماء والصالحين، ليحل  أمر  

 محلهم السحرة واملشعوذون.

 في املرجعية 
ً
  يقول مبارك محمد الطراونة: )وأدى الوباء إلى هالك كثيٍر من األتقياء ورجال الدين والعلماء والصالحين، فشكل فراغا

 . (235) الدينية، حتى أن الناس بدأوا يلجئون في تلك الفترة إلى املشعوذين واملنجمين، حتى يسدوا الفراغ الروحي لديهم(

التاريخ تعرضت لعدة نكبات، حتى لم يكد يسلم بلٌد من بلدان املسلمين من وباٍء جارف أو طاعوٍن مدمر،   إن بالد اإلسالم عبر 

 مدمرة على
ً
البالد والعباد، فهددت أمن الدول، بل وأدت إلى زوالها وفنائها، وكم من دوٍل كان الخطر األكبر عليها ذلك    لتخلف ورائها آثارا

 الوباء، الذي يسلطه هللا عليها، فتدمر اقتصادهم، وتخرب بنيانهم. 

الس  التركيبة  إلى اختالل  اململوكي  العصر  األوبئة في  أدت  الناحية اإلجتماعية  الطراونة: )فمن  إلى يقول  أدى بدوره  كانية، والذي 

 بفعل الوباء، فنتج عن ذلك تغير ديم
ً
 من املدن والقرى اختفت تماما

ً
وغرافي،  تبايٍن كبير في الكثافة السكانية بين املدن والقرى، إذ أن كثيرا

  زاد األوضاع اإلقتصادية سوًء(   فقل عدد الفالحين، وقلت املحاصيل الزراعية والحيوانية، ونتج عن ذلك كله غالٌء شديٌد في األسعار، مما

(236). 

 : الخاتمة 

 على البشرية، بما   .1
ً
 هائال

ً
 ورائها دمارا

ً
جاءت هذه الدراسة لبيان ما تتعرض إليه املجتمعات من أوبئٍة وطواعين عبر التاريخ، مخلفة

آثار هذه األوبئة على الدول والحضارات، بل  تتركه من آثار، وكم من دوٍل هدمت بفعل األوبئة وآثارها عليها، والناظر في التاريخ يرى 

 وعلى الجيوش القوية، كما في جيش الصحابة الذي فتك فيه طاعون عمواس.

ولقد مرت أكثر الدول في العصور اإلسالمية بسلسلة من الطواعين، مما عجل في نهايتها، وال أدَل على ذلك من دولة بني أمية، التي   .2

جعل بني العباس يستغلون هذه املراحل من ضعف الدولة، ليتم القضاء على الدولة االموية،   ساهمت الطواعين في إنهاكها، مما

 وانتقال امللك إلى بني العباس. 

 من عنده متى شاء، فكانت  .3
ً
 واختفاًء، يرسلها هللا بالًء على من يشاء، وابتالًء ملن يشاء، ويرفعها رحمة

ً
وبقيت األوبئة تتوالى ظهورا

 صد من ارواحهم، وتشغل الدول ملا تخلفه من آثار على حضارتها وشعوبها.تشغل الناس، ملا تح 

 جديدة من األوبئة وهي كورونا ) .4
ٌ
( فقطعت الدول عن بعضها، وفصلت أوصال الدولة COVID_19وها هي اليوم تحل باألمة ازمة

 من  الواحدة، لسرعة انتشارها، وقوة بطشها وفتكها، حتى في البلدة الواحدة قطعت التواصل،  
ً
وشلت الحركة في الشوارع، خوفا

آثارها، حيث وصلت كل أرجاء العالم، وبات الكل يترقب بعين الحذر والوجل من هذه األزمة الخطيرة، والتي انتشرت في العالم،  

 وأفزعت الناس جميعا.

لنظر إلى سنة رسول هللا، للتعامل  ولقد رأينا كيف وضع ديننا سلسة من الوصايا في التعامل مع هذا الوباء، إذ يوص ي الباحثان في ا  .5

 مع هذه األوبئة والطواعين، وطرق الوقاية منها، والعالج إذا وقعت. 

 تعامل  .6
ً
 عمليا

ً
لقد علمتنا سنة رسول هللا كيف نتعامل مع هذه األوبئة، حيث تعامل معها صحابة رسول هللا كما أمرهم، ورأينا واقعا

 في النجاة من هذه الكوارث، حتى أن العالم بتقدمه    الصحابة مع طاعون عمواس، وليتكون من فهمهم 
ً
لسنة رسول هللا أنموذجا

العلمي في هذه األيام، يتبع هذه اإلجراءات من حجٍر وعزٍل والتزام بالطهارة والنظافة، والتزاٍم في البيوت، وعدم اختالط، وغيرها 

 الكثير مما جاء في الهدي النبوي. 
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Abstract: Since the dawn of history, deadly pandemics devastated the humans, destroyed the 
civilizations, and lifted serious repercussions for all of humanity. These pandemics caused death for 
millions of people, and due to their ignorance, people were attributing the cause of these pandemics 
to public factors without searching for the real causes.    
Plagues had devastated the humans in the Islamic eras and annihilated a large number of people, as 
happened in the plague of Emmaus, which killed around thirty thousand persons, whom among them 
the companions of the Prophet, such as Abu Ubaidah and Mu’adh bin Jabal. In addition, plague of 
Emmaushad ruined these people’s lives and weekend the power, as well, many countries were 
weakened by similar sweeping pandemics. 
Our true religion has guided us to the manner of dealing with such pandemics. In the Holy Qur’an and 
the Sunnah, there are provisions, if we apply them; they lead us to the safety. Similarly, the Qur’an 
includes some provisions that prevent us from approaching to the place of harm, as in the retirement 
of women at the time of menstruation. The Sunnah also prevents us from approaching to the infected 
areas. 
In this study, the researchers showed how deliverance of the plagues was by following the provisions 
of the holy Qur’an and Sunnah, as well, how did the companions, may Allah be pleased with them, dealt 
with the plague of Emmaus, as a model to deal with the new Coronavirus.  

Keywords:  Placements; Plagues; Quran; Sunnah; Coronavirus. 
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