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 قواعد النشر 

 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو   التسليم اإللكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editorsis@refaad.com باملجلة عن طريق البريد اإللكتروني الخاص
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •
إجراءات • املترتبة ىلع  املالية  النفقات  بدفع  الباحث  النظر عن    يلتزم  وبغض  التحكيم مسبقًا 

 نتيجة التحكيم. 
  

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1
تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية   •

 ومؤهلة للتحكيم. 
)ورقة بحثية أم غير  ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة   •

املعتمد يف املجلة،  التوثيق  نظام  بناء ىلع  واإلسناد  التوثيق  ودقة  اللغة،  بحثية(، وسالمة 
 وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. 

 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة  يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث •

البحثية واعدة ولكنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذه املرحلة تقدم للمؤلف  
إرشادات أو توصيات ترشده إلى سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة 

 التحكيم. 
  

 التحكيم:  .2
 العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(. تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة  •
 ُيبلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها.  •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
تقارير   • معه  وُيرفق  وجدت،  إن  املطلوبة  والتعديالت  التحرير  هيئة  مالحظات  خالصة  ُترسل 

 ا. املراجعين أو خالصات عنه
  

 إجراء التعديالت:  .3
إلى نتائج التحكيم ويعيد   • البحثية استنادًا  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة 

إرسالها إلى املجلة، مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة  
 التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. أجوبته عن جميع النقاط التي وردت يف رسالة هيئة  

  

 القبول والرفض:  .4
تحتفظ املجلة بحق القبول والرفض استنادًا إلى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة   •

  تحرير املجلة والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين.
لباحث فرصة أخيرة للقيام بها،  إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى ا •

 وإال يرفض بحثه وال ينشر يف املجلة وال يتم استرجاع رسوم النشر. 
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:
 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  •
البحثية: • الورقة  أن   عنوان  كما يجب  العربية واإلنجليزية،  باللغتين  العنوان بهدف  يكون  يتعلق 

 الورقة البحثية. مع تجنب االختصارات والصيغ قدر اإلمكان. 
ولجميع   الباحثين: • الرئيس  للمؤلف  اإللكتروني  البريد  وعنوان  العمل  ومكان  الكامل  األسم  كتابة 

  املؤلفين املوجودين يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
الورقة   امللخص: • تشمل  أن  واحدةيجب  فقرة  من  ومختصر  واٍف  ملخص  ىلع   200) البحثية 

باللغتين العربية واإلنجليزية لبيان املوضوع واملنهجية وأبرز النتائج يف الورقة البحثية،  كلمة(
 من الكلمات املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية.  5-3 كما يجب إضافة

وأهدافها املقدمة: • الدراسة  خلفية  القسم  هذا  والدوافع    يتضمن  املوجودة  لألدبيات  وملخًصا 
 وملاذا كانت هذه الدراسة ضرورية. 

 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. النتائج: •
واملراجع:  • والعرض   املصادر  اإلسناد  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  يلتزم 

 . APAنظام  الببليوغرايف حسب
عن الحجم: • البحثية  االورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  املؤلف  فيها  صفحة  30 يلتزم  بما 

 امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 
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 افتتاحية العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم

عبدالله وىلع آله وصحبه أجمعين  الحمد لله رب العاملين،  والصالة والسالم ىلع سيد املرسلين محمد بن  
  :وبعد

فيطيب لنا يف هيئة تحرير املجلة الدولية يف الدراسات اإلسالمية املتخصصة أن نقدم للباحثين  
واملهتمين،   العلم  األ وطلبة  السا   ولالعدد  املجلد  اإلسالمية  من    بعمن  للدراسات  الدولية  املجلة 

 .( أبحاث نوعية4، وتضمن العدد )املتخصصة

همة يف إخراج هذا العدد،  اسم،  نتوجه بخالص الشكر والتقدير وبالغ االمتنان،  لكل من كان له  وختامًا
الشكر وبالغ االمتنان لألساتذة املحكمين   الذين شاركوا بأبحاثهم القيمة، وخالص  الباحثين،  األساتذة  من 

ون الكثير من الجهد والوقت حتى يخرج العدد يف صورته النهائية. كما ونؤكد للجميع  ن، الذين يبذليداريواإل
ا من التعاون واملشاركة مع  من الباحثين والباحثات يف العالم أجمع،  أن املجلة متاحة للجميع ونأمل مزيدً 

به ويرضى، وأن  الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي، سائلين الله تعالى أن يوفقنا ملا يح
 . يستخدمنا لنشر دينه

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين

 

 ئيس هيئة التحرير ر

 د. رائد بني عبد الرحمن                                                                                                                             
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 ما خالف فيه أبو شجاع معتمد املذهب الشافعي 

 أيمن محمد هاروش 

(  -كلية العلوم اإلسالمية -أستاذ مشارك في الفقه وأصوله
ً
 جامعة آغري في تركيا )سابقا

dr.haroush@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :قدمةامل

 وبعد: الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 فقد صنف أهل العلم والفقه متونً 
ً

ا في ميدان  واسعً ا فقهية ليسهل على الطالب فهم الفقه وجمع املسائل، والقت هذه املتون قبوال

 التعليم، حتى غدت نقطة انطالق الطالب في تحصيله. 

الغاية   )متن  املسمى  شجاع  أبي  متن  الشافعية  السادة  فقه  في  العلمية  املتون  وأوسعها  ومن  املتون  أشهر  من  وهو  والتقريب(، 

 مدارسة، وكثرت عليه الشروح، وعلى شروحه الحواش ي. 

 غير أن ما يؤخذ على هذا املتن على جاللة قدره وأهميته، أنه خالف معتمد مذهب الشافعية في كثير من املسائل.

، مع بيان القول املعتمد فيها ليتنبه لها طالب ذهبامل  وفي هذا البحث أحببت أن أفرد املسائل التي خالف فيها أبو شجاع معتمد

 العلم وليكون خدمة للعلم وأهله. 

 الدراسة:  أهداف

التي تدرس فقه الشافعية، مما يجعل الحاجة ماسة لبيان ما  • املعاهد الشرعية  اعتماد طالب الشافعية عليه وتقريره في معظم 

 فيه من مخالفة املعتمد 

 أنه لشهرته وعناية الطالب به صار مسلمً  •
ً
ا جرى بيني وبين  ا له بكل ما فيه، وما زلت أذكر حوارً افتاء البعض بكل ما فيه متوهما

الحاج،  بع املذهب وال ضير لو تركها  الفاضل هي سنة في  األخ  املبيت بمزدلفة فقال  الحج، وهي  ض األخوة في مسألة من مسائل 

 وحجته فيها أن أبا شجاع قد نص على ذلك. 

مة وتكون ا من هللا على هذه الخد تقديم خدمة للفقه الشافعي وطالبه خاصة ولطالب العلم عامة، وللمتن املبارك، لعلي أنال أجرً  •

 في صحيفتي يوم القيامة.
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 :لخصامل

الفقهية التي وردت في متن )الغاية والتقريب( للقاض ي أبي شجاع من متون الفقه الشافعي، وذكر  هذا البحث دراسة للمسائل  

 فيها أبو شجاع القول املخالف للمعتمد في املذهب. 

الضعيف، وما مدار   القول املعتمد ومعنى  قمت بالتعريف بالقاض ي أبي شجاع وبكتابه متن الغاية والتقريب، ثم بينت معنى 

من املعتمد في املذهب، ثم ذكرت كل املسائل التي خالف فيها أبو شجاع املعتمد مع بيان من ضعفه وأشار لذلك من  معرفة الضعيف 

 فقهاء الشافعية، ثم بينت القول املعتمد في املذهب لكل مسألة من الكتب املعتمد في فقه الشافعية.  

  .فقه شافعي ؛الغاية والتقريب ؛ضعيف ؛معتمد  ؛أبو شجاع ؛متن فتاحية:املكلمات ال
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  :السابقة دراساتال

ولكن ملا بحثت فيمن كتب في ذلك فوجدت ورقات قليلة أشبه بمسودة أعدها أحد  ،  كنت أظن أن املوضوع بكٌر لم أسبق إليه

 خالف فيها املعتمد .ا، أشار فيها للمسائل التي طالب العلم واسمه على الورقات )أبو مصطفى البغدادي( جزاه هللا خيرً 

مع زيادة في النقوالت التي تبين ضعف القول عند أبي شجاع،  وتبين  وفي بحثي هذا زيادة في عدد املسائل التي فاتت األخ الباحث،  

 املعتمد، مع مقدمات تمهيدية للبحث، وتوثيق وتبويب ينسجم مع أسلوب البحث األكاديمي. 

 دراسة:منهج ال

ع مع بيان من ضعفه وما املعتمد، دون الخوض في أدلة األقوال ومناقشتها ألنه خارج عن مقصود  اكتفيت بعرض قول أبي شجا

 البحث. 

واكتفيت بشرحين مشهورين للمتن مع حاشيتهما، وهما شرح ابن قاسم الغزي املسمى )فتح القريب املجيب في حل ألفاظ التقريب(  

باجوري عليه، وشرح الشربيني املسمى )اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(، وحاشية أو )القول املختار في شرح غاية االختصار(، وحاشية ال

 البجيرمي عليه. 

النووي وهو  )املنهاج( لإلمام  أبي شجاع، وهو متن  بينه وبين  الشافعية كمقارنة  املسألة من متن آخر مشهور عند  ونقلت حكم 

 ي، و)نهاية املحتاج( للرملي. معتمد في املذهب، مع شرحين له وهما )مغني املحتاج( للشربين

رك عليه ما دونقلت القول املعتمد من املجموع والروضة للتأكيد عليه، وختمت بنظم العمريطي الذي نظم متن أبي شجاع واست

 ا أتيب باملفـــــتى بهمضعًف  وحيث جاء الحكم في كتابه 1، كما أشار لذلك في مقدمة نظمه فقال:  خالف فيه املعتمد

 :دراسةخطة ال

 : تمهيد وخمسة مباحثفي مقدمة و  دراسةجعلت ال

 تنه ومصطلحات الشافعية ومرجعية القول املعتمد. م، وعرفت به بالشيخ أبي شجاع و دراسةمدخل للوهو : تمهيدال

، جعلت مسائل الطهارة  مسألة ثالثة وثالثين ذكرت فيه املسائل التي خالف فيها أبو شجاع معتمد املذهب، وبلغت  وفي املباحث الخمسة

في مبحث، ومسائل العبادات في مبحث، ومسائل املعامالت في مبحث، ومسائل األحوال الشخصية في مبحث، ومسائل الحدود والقضاء  

 في مبحث. 

 التوصيات.ثم الخاتمة وبينت فيها النتائج و 

 وهللا أسأل أن أكون قد قدمت خدمة لطالب الفقه عامة، وللشافعية خاصة، والحمد هلل رب العاملين. 

 دراسة: مدخل للتمهيدال

 ترجمة أبي شجاع  املطلب األول: 

 2أو األصفهاني.  هانيبهو القاض ي أبو شجاع شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد األص

، وقد أخطأ الزركلي في ، ودرس فيها املذهب الشافعي أكثر من أربعين سنةه434من أصبهان، ولد الشيخ في البصرة سنة  أصله  

هذا من أفراد    ،قال: " القاض ي أبو شجاعأول من ترجم له السلفي ونقل عنه كل من ترجم له أو ذكره بعده، و   3ه. 533مولده فجعله سنة  

مذهب الشافعي، ذكر لي هذا سنة خمسمائة، وعاش بعد ذلك مدة ال أتحققها، وسألته عن   أربعين سنةدرس بالبصرة أزيد من  ،الدهر

 5وجدي األعلى أصبهاني" 4ادانمولده فقال: سنة أربع وثالثين وأربعمائة بالبصرة، قال: ووالدي مولده بعب  

 
 . 62ص   م(1996هـ / 1416)العمريطي ،   1
  م( 1995هـ /1415)البجيرمي ،       .)األصفهاني( بفتح الهمزة وكسرها مع الفاء أو الباء نسبة إلى أصفهان بلده أو بلد جده"  قال البجيرمي: "نسبة إلى مدينة أصفهان أو أصبهان،      2

 16،ص1ج

)ياقوت الحموي،         هجرية، وخرج منها علماء كثر في ميادين علمية كثيرة.  19فتحت في عهد عمر بن الخطاب سنة ،  اليوم  يرانية اإل   إسالمية عريقةـ تقع في األراض ي مدينةوأصبهان  

 206،ص1ج ، م(1995
   116،ص 1ج)الزركلي(  3
ففرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو بّر  َعّباداُن: بتشديد ثانيه، بلدة قريبة من البصرة قال ياقوت الحموي: " دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسّمى املحرزي،   4

ن في هذه الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد ورباطات، وهي موضع رديء سبخ ال خير  العرب وهي اليمنى فأما اليسرى فيركب فيها إلى سيراف وجّنابة فارس فهي مثلثة الشكل، وعّبادا

 فيه وماؤه ملح" 

 74ص، 4ج م(1995)ياقوت الحموي،   
 25ص  )السلفي (  5
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 6 .ونقل السبكي ذلك عنه نقل املقر ملا فيه

في اآلفاق بالعلم والديانة، وولي القضاء ثم الوزارة، وكان له عشرة أنفار    الباجوري: " هو إمام ناسك عابد صالح، واشتهروقال عنه  

الصالحين   ألف دينار، فعم إحسانه  الواحد منهم مئة وعشرين  يد  بالهبات، ويصرف على  الصدقات، ويتحفونهم  الناس  يفرقون على 

وأقام باملدينة الشريفة، وكان يكنس املسجد الشريف، ويشعل املصابيح ويخدم الحجرة الشريفة، وعاش   ا للدنيا،واألخيار، ثم صار زاهًد 

مئة وستين سنة، ولم يختل له عضو من األعضاء، فسئل عن سبب ذلك فقال: حفظناها في الصغر فحفظها هللا في الكبر، مات سنة 

 7قريب من الحجرة النبوية ليس بنتهما إال خطوات يسيرة"  ثمان وثمانين وأربعمئة، ودفن باملسجد الذي بناه، ورأسه

السلفي   الوفاة، لكن كمال قال  السادس لكنه مجهول سنة  القرن  ، وكذلك بن قاض ي مدة   للهجرة   500بعد سنة  عاش  توفي في 

إذ جعل وفاته سنة  8شهبة الزركلي  املولد والوفاة والبلد عمر رضا  ه593، وأخطأ  الباجوري 9كحالة، وتبعه على خطئه في  ، وأما قول 

ويكون عاش    584للهجرة، فلعلها سنة    594فيجب أن تكون وفاته    ن عاش مئة وستين سنة كما قالفإل ه  488السابق فإنه مات سنة  

 قرابة مئة وستين سنة إن صحت رواية الباجوري.

، وذكر له السبكي كتاب شرح  كتاب  )متن غاية االختصار(له املتن املشهور باسم متن أبي شجاع، واسمه ) متن الغاية والتقريب( أو  

 اإلقناع للماوردي، لكنه غير موجود.

 بالضعف في املذهب  مرجعية الحكم على قول    املطلب الثاني:

املذهب  املذهب الفقهي هو نتيجة تراكمية آلراء العلماء املنتسبين للمذهب، وليس هو كله من اجتهاد مؤسس املذهب، وإنما ينسب  

لشخص ما، لكونه من أسس له أصوله االجتهادية، وسار عليها من قلده في االجتهاد، ولذا فاملذهب الشافعي هو ثروة فقهية لعلماء كثر 

عبر القرون ساروا في االجتهاد على أصول اإلمام الشافعي، وقد تعددت االجتهادات في املذهب، سواء من املؤسس اإلمام الشافعي حيث 

ذهب قديم في العراق، وملا جاء مصر صار له مذهب جديد، أو ممن نقل كالمه وبنى على أصوله، ولذا قام علماء من املذهب  كان له م

 بتنقيح األقوال وتحقيقها، وبيان ما قوي منها ووافق األدلة واألصول، مما ضعف وخالف.

 10حقيق املذهب: ولقد ظهر في تاريخ املذهب الشافعي مرحلتان زمنيتان، قام فيها علماء بت

، وصار املذهب هو ما حققه هذان ه[676والنووي ]  ه[623]األولى:  بدأ تحقيق األقوال فيها على يد إمامين عظيمين، هما الرافعي •

 11، وإن اختلفا فاملفتى به قول النووي، كان بعض الشافعية ال يعتمد إال ما اتفقا عليه فقط.اإلمامان

، حيث بنيا جهدهما على تحقيق ه[1004الدين الرملي ]  س، وشمه[974]اإلمامين ابن حجر الهيتميالثانية: وهي مرحلة تنقيح   •

، وصار ما حققه الشيخان  12الرافعي والنووي، وترجيح ما اختلفا فيه، باإلضافة لتحقيق ما قاله الشافعية بعد الرافعي والنووي

فأهل الشام    ، ولذا اختلف الشافعية فيمن يعتمدون قوله منهما،لالجليالن هو املعتمد في املذهب، وقد اختلفا في بعض املسائ

    13وحضرموت وأكثر اليمن واألكراد وداغستان يعتمدون كالم ابن حجر، وأهل مصر وبعض أهل اليمن يعتمدون كالم الرملي. 

وبعدهما ما اتفق عليه ابن حجر والهيتمي ومن هنا صار املعتمد في املذهب ما اتفق عليه الرافعي والنووي، وإن اختلفوا فالنووي، 

 وهما لن يخرجا عن قول النووي، فإن اختلفا فللشافعية رأيان في املعتمد.

 مصطلحات الشافعية املطلب الثالث:

 الشافعية منها. ا منها ورد في بعض النقوالت التي نقلتها في البحث، ليفهم القارئ مقصود هذه أهم مصطلحات الشافعية، ألن كثيرً 

 القول: إذا قيل: فيها قوالن أو أقوال، أي لإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى.

الوجه: إذا قيل: فيها وجهان أو أوجه، أي لألصحاب املنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ، ويجتهدون في 

 بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. 

 في: املسألة قوالن أو وجهان، ويقول األخر:الطريق: الطرق هي  
ً
   اختالف األصحاب في حكاية املذهب، فيقول بعضهم مثال

ً
  ال يجوز قوال

 ا. واحًد  اا أو وجهً واحًد 

 
 15،ص6جهـ(1413)السبكي،  6
 سنة.  700من سبقه إلى هذه املعلومات، ولم ينسبها ألحد مع أن بينهما أكثر من  أجد ، ولم 17، ص1ج)الباجوري(  7
 52، ص 2ج،  هـ(1407)ابن قاض ي شهبة ،   8
 . 121ص  )كحالة (   9

 297ص  )القواسمي( 10
 . 43ص (2011،  الكردي) 11
 419ص  )القواسمي( 12
 . 63- 59ص   (2011)الكردي ،  13
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 األظهر واملشهور:  أي من أقوال أو قولين، فإن قوي الخالف يقال: األظهر، وإال فاملشهور . 

 وي الخالف يقال: األصح، و إال فالصحيح . األصح والصحيح:  أي من أوجه أو وجهين، فإن ق

 املذهب: أي من الطريقين أو الطرق .  

 . ا أو إفتاءالجديد: هو مذهب اإلمام الشافعي الذي قاله في مصر، تصنيًف 

 .القديم: هو مذهب اإلمام الشافعي الذي قاله في بغداد

لم يسبقه إليها أحد    ،14رحمه هللا تعالى ذكرها  في املجموع واملنهاج وكل هذه املصطلحات خال األخيرين فهي من اصطالح اإلمام النووي  

 15كما نبه الشربيني في مغني املحتاج  

 الطهارةاملبحث األول: مسائل 

 : استقبال الشمس والقمر في االستنجاء  املطلب األول 

 16وال يستقبل الشمس والقمر وال يستدبرهما" : " في بيان آداب قضاء الحاجة قال القاض ي أبو شجاع

 فبين أبو شجاع أن استقبال الشمس والقمر في االستنجاء مكروه، وهو خالف املعتمد.

 17وفي املسألة أقوال للشافعية: 

 األول يكره االستقبال واالستدبار، وهو ما ذكره أبو شجاع.  •

 كالهما مباح. الثاني: ال يكره ال االستقبال وال االستدبار، أي  •

 .الثالث: يكره االستقبال فقط، دون االستدبار •

 واملعتمد في املذهب هو الثالث، أي يكره االستقبال دون االستدبار.

 .18قال شارحه ابن قاسم الغزي: " أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته " 

 19االستدبار"وقال الباجوري: " قوله ) وال يستدبرهما( ضعيف، فاملعتمد عدم كراهة 

والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره االستقبال دون االستدبار. وقال في املجموع: وهو الصحيح    قال الشربيني: "

 20وهذا هو املعتمد"، وأقره عليه البجيرمي.  " ثم قال الشربيني: "املشهور 

ويكره استقبال القمرين في الليل كما بحثه الحضرمي، ومراده بالقمرين القمر   الرملي: "ولم يتعرض النووي في املنهاج للمسألة، لكن قال  

 .21فقط، أما الشمس فيتقيد حكمها بالنهار بخالف استدبارهما"

 22وذكر ابن حجر كراهة استقبالهما دون االستدبار.

 23وقال العمريطي في نظمه :

ـــتنب  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ وليجــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــتنا بعــــ ــــــ قبلـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ            ورته   ـــــ
ً

 ا عند فقد سترته  ودبرً قبال

 وتحت كل مثمر من الشجر                      كذا القعود صوب شمس وقمر  

 . فاقتصر على االستقبال )صوَب(، ولم يذكر االستدبار

 وجوب إزالة النجاسة من على البدن في غسل الجنابة  الثاني:املطلب 

 24قال أبو شجاع: " وفرائض الغسل ثالثة أشياء: النية: النية وإزالة النجاسة إذا كانت على بدنه، وإيصال املاء إلى جميع الشعر والبشرة"

 .جعل أبو شجاع إزالة النجاسة من فرائض الغسل، وهو خالف املعتمد

 
 104،ص1ج(1994)النووي،   14
 104،ص 1ج ( 1994)الشربيني ،   15
 .   7ص( 1996)أبو شجاع ،  16
 94،ص2ج  )النووي م.(  -19،ص1جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   -38ص  م( 2005)ابن قاسم الغزي ،  17
 38صم( 2005)ابن قاسم الغزي ،  18
 135،ص1ج)الباجوري( 19
 94، ص2ج )النووي م.(، وكالم اإلمام النووي في م(1995هـ /1415)البجيرمي ،  20
 136،ص1ج (1984)الرملي،  21
   165، ص1ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،  22
 65ص م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،  23
 8ص( 1996)أبو شجاع ،  24
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 25النووي في املنهاج: " ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، وال تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، قلت: األصح تكفيه، وهللا أعلم"وقال 

كالم النووي السابق: " )قلت: األصح تكفيه، وهللا أعلم( ألن واجبهما غسل العضو وقد وجد كما لو اغتسلت من جنابة    اقال الرملي شارًح 

 26ن النجاسة الحكمية والعينية، وما وقع في كالم املصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال ال قيد"وحيض، وال فرق بي

وقال ابن حجر: " )ومن به( أي ببدنه )نجس( عيني أو حكمي )يغسله ثم يغتسل وال تكفي لهما غسلة( واحدة )وكذا في الوضوء( ألنهما  

صح تكفيه( حتى في امليت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه واجبان مختلفا الجنس فال يتداخالن )قلت األ

ارد )وهللا أعلم( لحصول الغرض منهما بمرور املاء على املحل أما في الحكمية فواضح، وأما في العينية فالفرض أنها زالت بجرية وأن املاء و 

فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس، فعلم أن املغلظة ال يطهر محلها عن  لم يتغير وال زاد وزنه وال حالت بينه وبين العضو  

 27الحدث إال بعد تسبيعها مع التعفير" 

وقال النووي في املجموع: " لو كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغسل ذلك املوضع غسلة واحدة بنية الجنابة ارتفعت النجاسة وهل  

 28في مواضع بسطتها في باب نية الوضوء أصحهما يجزئه"  يجزئه عن الجنابة فيه وجهان سبقا 

ا، غير أن  ا أم حكميً وواضح من كالم النووي وابن حجر والرملي، أن غسلة واحدة تكفي عن الحدث والنجس، سواء كان النجس عينيً 

نجاسة عينية، أي أثرها ظاهر، فال تكفي  إن كانت على البدن فقالوا  ،بعض الشافعية فرقوا بين  النجاسة العينية والحكمية في املسألة

وإن كانت النجاسة  ، غسلة واحدة، بل يجب إزالة عين النجاسة بغسلها، ثم غسلة عن الجنابة، وعليه فاألركان ثالثة كما قال أبو شجاع

 قوالن حكمية، بأن ذهب أثرها ففي املذهب 

ن )بدنه( على املصحح عند الرافعي، وقد عرفت مما تقدم ضعفه، وأن قال الشربيني: " )و( الثاني )إزالة النجاسة إن كانت على( ش يء م

ومحل الخالف إذا كان  ، األصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة وحيض، وألن واجبهما غسل العضو، وقد حصل

 
ً
 30" على  ذلك الغزي  تبعهو ، 29" النجس حكميا كما في املجموع ويرفعهما املاء معا

 31وهذا ما قاله العمريطي في نظمه، فقال:  

 والغسل للنجاسة العينية           وإن ترد فروضه فالنية

 وما بطن 
ً
 وأن يعم املاء سائر البدن       مع الشعور ظاهرا

النووي في املجموع، والنووي لكن هذه التفرقة خالف ما في املنهاج وعند شارَحْيه الرملي وابن حجر، ومستند الشربيني في التفرقة ما قاله 

ذكر املسألة في مواضع عديدة، منها ما سبق نقله عنه، وفي بعض املواضع اقتصر على ذكر الحكمية، كما في قوله: " إذا كان على بعض 

وهل  أعضاء املتوض ئ أو املغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث أو رفع الحدث والنجس معا طهر عن النجاسة بال خالف

 .32يطهر عن الحدث وجهان األصح يطهر" 

 
ً

ا، وسبق في كالم الرملي ذلك بقوله: " وما وقع في كالم املصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية   ال قيًد وذكر الحكمية هنا جاء مثاال

ليس معتمًد  ولذا  قيد"،  ال  ما  مثال  املعتمد  بل  كالغزي،  البعض  وتبعه عليه  الشربيني  قاله  ما  في ا  وفي مواضع  املنهاج  في  النووي  قاله 

، مع التنبيه أن املسألة في حال زالت النجاسة ولم يبق لها أثر، وإال فإن بقي لها أثر فاملحل  املجموع، واتفق ابن حجر والرملي على حكمه

 محكوم بالحدث والنجس، كما بين ذلك ابن حجر في كالمه السابق.

   غير أن بعض الشراح وجدوا لعبارة أبي
ً

 يتفق مع املعتمد، فجعلوا أن العبارة محمولة على فرضية غسل النجاسة وفرضية  شجاع محمال

 .33الغسل للحدث، ولم تتحدث عن كونهما بغسلتين، بل يمكن بغسلة واحدة، وهذا ينسجم مع املعتمد، 

 

 

 

 
 222،ص1ج( 1994)النووي م.،  25
 229،ص1ج(1984)الرملي، 26
 285، ص1ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،  27
 2/199)النووي م.( 28
 . 204، ص1جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   29
 43ص  م(2005)ابن قاسم الغزي ، 30
 . 66ص  م(1996هـ /  1416)العمريطي ،  31
 167،ص1ج)النووي م.( 32
 145، ص1ج )الباجوري(  33
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 وللمبيت بمزدلفة  سنية االغتسال للطواف : املطلب الثالث 

  " أبو شجاع:   قال 
ً

املسنونة سبعة عشر غسال والغسل من غسل  واالغتساالت  والكسوف،  واالستسقاء،  والعيدين،  الجمعة،  ، غسل 

امليت، والكافر إذا أسلم، واملجنون واملغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند اإلحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، 

 34وسلم "   ولرمي الجمار الثالث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول هللا صلى هللا عليه

فعد أبو شجاع من األغسال املسنونة في املذهب، الغسل للطواف والغسل للمبيت بمزدلفة، وهذا هو املذهب القديم، أما في الجديد  

 فهذا خالف املعتمد.

 35وهذا هو املعتمد." وحاصله أن الجديد عدم االستحباب ]...[ فقال الشربيني: "  أما الغسل للطواف:

البجيرمي على أي عدم االستحباب  وعلق  املعتمد(  " قوله: )وهذا هو  الشربيني:  أي على   ]..[  قول  القدوم فال يسن له عليهما  أما طواف 

 36القديم والجديد "

 37"وقال الباجوري: " قوله )والغسل للطواف(، أي على قول مرجوح، والراجح أنه ال يسن الغسل له

املعتمد وعلى قول ضعيف، واملعتمد الغسل للوقوف بمزدلفة، والوقوف يكون عند الفجر  ا خالف أما الغسل للمبيت بمزدلفة فهو أيضً 

باملشعر الحرام، أما املبيت فمن بعد النفرة من عرفات، والفرق بينهما أنه ال يغتسل عند وصوله ملزدلفة، ألنه قريب عهد بغسل عرفات،  

 بل ينام ويغتسل عند الفجر للوقوف فيها، وهذا املعتمد 

الشربيني: " )و( الرابع عشر الغسل )للمبيت بمزدلفة( على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، واملذهب في الروضة وحكاه في الزوائد  قال  

 38عن الجمهور. ونص اإلمام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف باملشعر الحرام"

 39وقال الباجوري: " والغسل للمبيت بمزدلفة على رأي مرجوح، والراجح أنه ال يسن الغسل للمبيت "  

ويسن الغسل لإلحرام فإن عجز تيمم، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة  : "  في بيان أغسال الحج املسنونة  قال النووي و 

 40"النحر، وفي أيام التشريق للرمي 

 الغسل للطواف من بينها، وصرح بكونه للوقوف بمزدلفة ال للمبيت بها.فلم يذكر 

قال الرملي في شرح كالم النووي السابق: " )و( يسن بعد نصف ليلة النحر للوقوف )بمزدلفة( عند املشعر الحرام )غداة( يوم )النحر( 

حر اكتفاء بغسل العيد، وال لطواف القدوم لقربه من غسل ال للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة، وال لرمي يوم الن[  أي بعد فجره ]... 

 41الدخول، وال للحلق وطواف اإلفاضة وطواف الوداع على األصح " 

  42ولم يشر العمريطي في نظمه للراجح فيهما، فلعله مما فاته بيانه، بل عد األغسال كلها كما هي في املتن. 

 املبحث الثاني: مسائل العبادات 

 وقت صالة املغرب : ول املطلب األ 

 .43واملغرب ووقتها، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصالة ويصلي خمس ركعات"قال أبو شجاع: " 

أي ليس له وقت بداية ووقت نهاية كباقي الصلوات، وهذا هو املذهب الجديد، وليس هو املعتمد في املذهب، فبين أن وقت املغرب واحد، 

 املعتمد هو املذهب القديم، وهو أن وقت املغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي بدخول وقت العشاء، بغروب الشفق.  بل

 44"رهذا هو القول الجديد، والقديُم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق األحمقال الغزي: "

 45)والقديم( هو املعتمد، فهذه من املسائل التي يفتى بها من املذهب القديم"قوله: : "ا على كالم الغزي معلًق  جوري اوقال الب

 
 8ص( 1996)أبو شجاع ،   34
 255، ص1ج (م1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   35
 . 255، ص 1ج(م1995/هـ 1415)البجيرمي ،    36
 . 156، ص1ج)الباجوري(  37
 . 255، ص1ج(م1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   38
 156، ص1ج)الباجوري(  39
 . 323، ص2ج(1994)النووي م.،   40
 من كالم الرملي.  (1984)الرملي،   41

ً
 . 57، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ، وقال ابن حجر قريبا

 . 67ص م(1996هـ / 1416)العمريطي ،   42
 . 11ص  (1996)أبو شجاع ،   43
 . 68ص م(2005)ابن قاسم الغزي ،   44
 245، ص1ج)الباجوري(  45
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وقال النووي: " واملغرب بالغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق األحمر في القديم، وفي الجديد ينقض ي بمض ي قدر وضوء، وستر عورة،  

  46"از على الصحيح. قلت: القديم أظهر، وهللا أعلم ، ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق األحمر جوأذان، وإقامة، وخمس ركعات

رض ي هللا    - ألن الشافعي   47ا كما قاله في املجموع )قلت: القديم أظهر وهللا أعلم( بل هو جديد أيضً : "  ا على كالم النووي معلًق   قال الرملي

 من كالمه قال ابن حجر.48"  علق القول به في اإلمالء على صحة الحديث وهو من الكتب الجديدة  -عنه 
ً
 49، وقريبا

 50وقال العمريطي في نظمه: 

 إلى العشا والراجح اعتماده                  وفي القديم يلزم امتداده 

 نية الخروج من الصالة  :ثانياملطلب ال

فجعل أبو شجاع نية الخروج من الصالة    51ا"، وذكر منها: " ونية الخروج من الصالة"وأركان الصالة ثمانية عشر ركنً   قال أبو شجاع: " 

 هذا قول ضعيف، واملعتمد أنها ليست بركن.و ا من أركانها، ركنً 

 52وهذا وجه مرجوح، وقيل: ال يجب ذلك، أي نية الخروج، وهذا الوجه هو األصح" قال الغزي: " والسابع عشر: نية الخروج من الصالة،  

 53ا على قول الغزي وقيل: ال يجب ذلك، بقوله: " وهو املعتمد" وقال الباجوري معلًق 

 .54وقال الشربيني: " واألصح أنها ال تجب قياسا على سائر العبادات "

 56  وتبعه الرملي وابن حجر.، 55ال تجب نية الخروج" وقال النووي: " 

 57وقال العمريطي: 

 ا كما ذكر ا مرتبً مسلمً               ونية الخروج في قول ُهِجر  

 : حكم صالة الجماعةثالث املطلب ال

  58" وصالة الجماعة سنة مؤكدة"  قال أبو شجاع:

 59عين. للشافعية ثالثة أقوال في حكم صالة الجماعة، فرض كفاية، وسنة مؤكدة، وفرض 

 
ً

 60.، ولم ينسبه ألحد من الشافعية ا وهو أنها سنة كفاية رابعً وزاد الباجوري قوال

 . واملعتمد في املذهب أنها فرض كفاية

 
 300،ص1ج(1994)النووي م.،  46
للمغرب وقتا واحدا واختلف أصحابنا املصنفون في املسألة على طريقين أحدهما القطع  حكى عن الشافعي أن  ، وأنقل كالمه على طوله ملا فيه من النفع: " 30، ص 3ج)النووي م.(  47

ولين أحدهما هذا والثاني يمتد إلى بأن لها وقتا فقط وبهذا قطع املصنف هنا واملحاملي وآخرون من العراقيين ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق والطريق الثاني على ق

أبا ثور ثقة  أ بالصالة في كل وقت من هذا الزمان وبهذا الطريق قطع املصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين وهو الصحيح ألن  مغيب الشفق وله أن يبد

لف في أصح القولين فصحح جمهور األصحاب  إمام ونقل الثقة مقبول وال يضره كون غيره لم ينقله وال كونه لم يوجد في كتب الشافعي وهذا مما ال شك فيه فعلى هذا الطريق اخت

ن الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي  القول الجديد وهو أنه ليس لها إال وقت واحد وصحح جماعة القديم وهو أن لها وقتين ممن صححه من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة وأبو سليما

ياني في الحلية عن أبي ثور واملزني وابن املنذر وأبي عبد هللا الزبيري قال وهو املختار وصححه أيضا العجلي والشيخ أبو  في إحياء علوم الدين وفي درسه والبغوي في التهذيب ونقله الرو 

يغب الشفق "   " وقت املغرب ما لمعمرو بن الصالح قلت هذا القول هو الصحيح ألحاديث صحيحة منها حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

كلها وقوله ثور الشفق هو بالثاء املثلثة:   وفي رواية " وقت املغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " وفي رواية " وقت املغرب ما لم يسقط ثور الشفق " رواه مسلم بهذه األلفاظ

شعري في بيان النبي صلى هللا عليه وسلم للسائل مواقيت الصالة قال " ثم أخر املغرب حتى كان عند  أي ثورانه وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعنى ثوره وعن أبي موس ى األ 

واه مسلم وقد سبق بطوله وعن أبي  سقوط الشفق " رواه مسلم وقد سبق بطوله وعن بريدة أن النبي صلى هللا عليه وسلم " صلى املغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق " ر 

ديث الصحيحة تعين القول به  حديثه السابق " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجئ وقت األخرى " رواه مسلم وسبق بيانه فإذا عرفت األحاقتادة في 

ثبت الحديث بل أحاديث واإلمالء من كتب الشافعي الجديدة  جزما ألن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في اإلمالء على ثبوت الحديث وقد  

 فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوص ى بها الشافعي رحمه هللا أنه إذا صح الحديث" 
 423، ص 1ج( 1983)ابن حجر الهيتمي، وكذلك  –  368، ص1ج(1984)الرملي،   48
 . 424، ص1ج(1983)ابن حجر الهيتمي،   49
 . م(1996هـ / 1416)العمريطي ،    50
 . 12ص    (1996)أبو شجاع ،   51
 79صم( 2005)ابن قاسم الغزي ،  52
   305، ص1ج)الباجوري(  53
 44، ص 2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   54
   385، ص1ج(1994)النووي م.،   55
 91، ص2ج (1983)ابن حجر الهيتمي، ،    536، ص1ج (1984)الرملي،   56
 73ص  م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،    57
 15ص ( 1996)أبو شجاع ،   58
 .135، ص2ج(1984)الرملي،    –   466، ص1ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ،     466، ص1ج(1994)النووي م.،   -   183، ص  4ج)النووي م.(  59
 371، ص1ج )الباجوري(  60
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 61ا على قول أبي شجاع: " واألصح املنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية"وقال الشربيني معلًق 

 62األقوال أربعة، الراجُح منهم أنها فرض كفاية" وقال الباجوري:  فجملة 

 63". األصح املنصوص إنها فرض كفاية"قال النووي: 

 64وقال العمريطي: 

 في الخمس واملنصوص أنها تجب          ر ندب ـــنا جماعة أمـــصالت

 65النووي وغيره، فيحمل على الوجوب الكفائي. وإطالق قوله: تجب قد يفهم أنها واجبة على العين، لكن قوله املنصوص أي ما نص عليه 

 : إطالة الركوع والسجود في صالة الكسوفطلب الرابعامل

قال أبو شجاع: " ويصلي لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح 

 66فيهما دون السجود" 

يطيل التسبيح في الركوعين وال يطيل التسبيح في السجود، وهو قول في املذهب، وهو خالف املعتمد، بل فاملفهوم من كالمه أنه يسن أن 

 املعتمد أنه يسن أن يطيل التسبيح في الركوع والسجود. 

له نحو  ، يطيل التسبيح فيهما دون السجود( فال يطوله، وهو أحد وجهين، لكن الصحيح أنه يطو ركوعان)في كل ركعة  (  و)قال الغزي: "  

 67الركوع الذي قبله" 

 68وقوله: لكن الصحيح أنه يطوله، معتمد"  :"وقال الباجوري 

»في صالته   الصحيحين  في  وثبت  النووي،  وتبعه  الصالح  ابن  قاله  كما  والصحيح   " الشربيني:  لكسوف    -صلى هللا عليه وسلم    -وقال 

 69قبلها"الشمس« ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي 

 70وعلق البجيرمي عليه بقوله: " قوله : )والصحيح ( واملراد يطول السجدات نحو الركوع، وهذا هو املعتمد" 

 72والرملي  ابن حجر وتبعه ، 71: " قلت: الصحيح تطويلها " في املنهاج وقال النووي 

 73وقال العمريطي: 

 فليعتمدله ــوا تطوي ــــورجح           ا سجوده إذا سجد مخفًف 

 : متى تبدأ مدة التعزية خامسطلب الامل

 74قال أبو شجاع: " ويعزى أهله إلى ثالثة أيام من دفنه" 

 فالتعزية ثالثة أيام  
ً

من بعد الثالثة أيام  ، لكن هل تبدأ  ا، وتكره بعدها إال لعذر كما سيأتي في كالم الشافعية واحًد سنة في املذهب قوال

 املعتمد.  ذا من بعد موته؟ وه ودفنه كما قال أبو شجاع؟ أ 

 75واملعتمد أن ابتداءها من املوت وإن لم يدفن، فما مض ى بعد املوت وقبل الدفن محسوب من الثالث" : "الباجوري  قال

 76وقال الشربيني: " وغايتها )إلى( آخر )ثالثة أيام( تقريبا تمض ي )من( وقت املوت لحاضر ومن القدوم لغائب " 

 77املنهاج" والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثالثة أيام" ال النووي في ق

 
 . 122، ص2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   61
 371، ص1ج)الباجوري(  62
 466،ص1ج  ،(1994)النووي م.،   63
 77ص  م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،    64
 . 122ص )الفشني(    65
 16، ص (1996)أبو شجاع ،   66
 104ص   م(2005)ابن قاسم الغزي ،   67
 440ص    ،1ج)الباجوري(  68
 231، ص   2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   69
 231، ص 2جم(1995هـ /1415)البجيرمي ،   70
 599، ص1ج(1994)النووي م.،   71
 407، ص2ج (1984)الرملي،    - .60، ص 3ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،   72
 81ص م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،   73
 19ص  (1996)أبو شجاع ،   74
 494، ص 1 ج )الباجوري(  75
 304، ص2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   76
 41، ص2ج(1994)النووي م.،   77
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 78املعتمد" ]....[ قال الرملي: "ابتداء الثالث من املوت كما هو ظاهر كالم الروضة

 " املجموع:  النووي في  أيام"  وقال  إلى ثالثة  الدفن  الدفن وبعد  إلى حين  التعزية فقال أصحابنا هو من حين املوت  ففهم  ،  79)وأما( وقت 

وابتداؤها من الدفن كما في املجموع واعترضه جمع بأن املنقول له من  ض من عبارته أن ابتداءها من الدفن، كما قال ابن حجر: "  البع

، ولعل هذه املسألة مما اختلف    81، وعلق ابن قاسم العبادي على كالم ابن حجر بقوله: "   املنقول أنه من املوت هذا هو املعتمد"80املوت" 

 الرملي مع ابن حجر.فيه 

غير أن الرملي رحمه هللا حمل كالم النووي في املجموع على املعتمد فقال: " فقول املصنف ] النووي[ في مجموعه وغيره: )قال أصحابنا 

فن وبعده ثالثة وقتها من املوت إلى الدفن وبعده بثالثة أيام( مراده به ما قلنا، بقرينة قوله بعد قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الد

 .82أيام" 

 83وذكر العمريطي في نظمه ما يوافق كالم املجموع أكثر من أبي شجاع دون اإلشارة للقولين أو الراجح منهما: فقال: 

ه إذا قض ى  
ُ
 إلى ثالث بعد دفن قد مض ى             وأن يعزى أهل

 في املواش ي في زكاة الخليطين اشتراط اتحاد الحالب : سادس طلب الامل

ا واملشرب ا والفحل واحًد ا واملرعى واحًد ا واملسرح واحًد قال أبو شجاع: " والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان املراح واحًد 

 84ا" ا وموضع الحلب واحًد ا والحالب واحًد واحًد 

 وهو قول 
ً
 . فذكر من الشروط أن يكون الحالب واحدا

ً
 وهو أن يكون الراعي واحدا

ً
 معتمدا

ً
 ضعيف خالف املعتمد، وترك شرطا

الغزي:   الراعي، وقال:  " )واملرعى( والراعي واحًد قال  املسألة، واألصح عدم " قوله: )والحالب واحًد ا" فزاد  الوجهين في هذه  ا(، هو أحد 

 86، وأقره الباجوري. 85 االتحاد في الحالب"

ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على    ] ...[ا( على رأي ضعيف  السادس إذا كان )الحالب( وهو الذي يحلب اللبن )واحًد قال الشربيني: " )و(  

 87" األصح

 وقال النووي: " ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيً 
ً
ال تتميز، في املشرب واملسرح واملراح وموضع  ن  ا مجاورة بشرط أ ا كرجل، وكذا لو خلط

 ، فذكر الراعي ولم يذكر الحالب. 88لفحل والراعي في األصح"الحلب وكذا ا 

 89الشربيني. ابن حجر و و الرملي  وتبعه

 90وقال العمريطي: 

ـــــتبر    ـــــــزكاة تعــــــ ــــــ ـــد فقط ومر           وفي الخليطين الـــــــــ ــــــ ـــــــاة شخص واحــــــ ــــــ ــــــ  زكــ

ــــم املحلب            إن يتحد مراحها واملشــــــرب   ـــــ ــــــ ــــيع ثــ ــــــ ــــــ  ومسرح الجمـــــ

ـــ             والفحل واملرعى كذاك الراعي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــقا في شركــ ــــــ ـــــياع ومطلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــة الشـــ ــــــ ـــــ  ـــ
 فذكر الراعي ولم يذكر الحالب. 

 : حكم صيام يوم الشكسابعطلب الامل

 91قال أبو شجاع: " ويكره صوم يوم الشك إال أن يوافق عادة له"

 
 14، ص 3ج(1984)الرملي،  78
 306ص  ، 5ج)النووي م.(  79
 176، ص 3ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،   80
   177،ص3ج(1983)العّبادي،    81
 14ص    ،3ج (1984)الرملي،   82
 86ص م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،   83
 21ص   ( 1996)أبو شجاع ،   84
 126ص  م( 2005)ابن قاسم الغزي ،   85
 520، ص 1 ج )الباجوري(  86
 330، ص    2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   87
 75، ص 2ج ( 1994)النووي م.،   88
 75، ص  2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ، 230، ص 3ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ، 61، ص  3ج(1984)الرملي،   89
 88ص    م(1996هـ /  1416 )العمريطي ،  90

 23ص (1996)أبو شجاع ،   91
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كما قال النووي: " هو يوم الثالثين من شعبان، إذا وقع في األلسن أنه رئي ولم يقل عدل: أنا رأيته، أو قاله، ولم يقبل الواحد،    يوم الشك

السماء   إذا لم يتحدث برؤيته أحد، فليس بيوم شك، سواء كانت  الفساق وظن صدقهم، وأما  أو  العبيد  أو  النساء  أو قاله عدد من 

 92هذا هو الصحيح املعروف" مصحية، أو طبق الغيم، 

ويجوز لو صامه قضاًء أو  فإذا تحقق وصف الشك في يوم الثالثين من شعبان، فصيامه عند الشافعية ال يصح عن رمضان باالتفاق،  

 كعن 
ً

 .93 وافق عادة له فارة أو نفال

 94  قوالن في املذهب واملعتمد التحريم. لكن هل صيامه عن رمضان مكروه أو حرام؟

 95": " وال يحل التطوع يوم الشك بال سبب، فلو صامه لم يصح في األصحوقال في املنهاج

 .  97الشربيني ابن حجر و ، ومثله تعليق 96" ا: " )لم يصح في األصح( كيوم العيد بجامع التحريم قال الرملي معلًق 

 وهو خالف املعتمد في املذهب. فأبو شجاع قال يكره، 

 .98ا )صوم يوم الشك( بال سبب يقتض ي صومه"وبعض الشراح فسر الكراهة هنا بكراهة التحريم، قال الغزي: " )ويكره( تحريمً 

املصنف على كراهة التحريم فيوافق  ا للمعتمد، وقد نبه لذلك الشربيني، بقوله: " يمكن حمل كالم  وبتفسيره بكراهة التحريم يكون موافًق 

 ، لكن األولى تفسيرها بكراهة التنزيه لسببين:99املرجح في املذهب"

األول: أنها املقصودة عند اإلطالق عند الشافعية، قال البجيرمي: " قوله: )يمكن حمل كالم املصنف إلخ( عبر به ألن الكراهة متى أطلقت 

 . 100انصرفت إلى كراهة التنزيه"

 .101ام املحرم صومها وبين يوم الشك لصيالثاني: لو قصد كراهة التحريم ملا فصل الشيخ بين ا 

 102: في نظمه فقال العمريطي املذا جمع بينهو 

 عم والصوم في العيدين والتشريق لم          يجز بحال والفساد فيه 

ــــوم شٍك  ــــــ ــــــ ــــنع         ما لم يوافق عادة التطوع ويـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــها فليمـــ ــــــ  مثلـــــ

 : من مات وعليه صيامطلب الثامنامل

 103ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد" قال أبو شجاع: "

 له أربع صور: ، 104واجب كنذر أو كفارة م كل صو  ، ومثلهمن رمضان مات وذمته مشغولة بصياممن 

 أن يكون فطره بعذر ومات ولم يستطع القضاء، أي استمر عذره حتى مات.  •

 أن يكون فطره بعذر، واستطاع القضاء لكنه قصر في ذلك، فمات ولم يقض. •

 أن يكون فطره بغير عذر وتمكن من القضاء ولم يقض. •

 من القضاء لعذر طرأ.أن يكون فطره بغير عذر ثم بعد رمضان لم يتمكن  •

ن ففي الصورة األولى، ال ش يء عليه وال على وليه، ال إطعام وال صيام بالنيابة، ألنه سقط عنه الفرض، وأما في الصور الثالث فعلى وليه أ 

 وكيف يتدراكه؟ في املذهب قوالن: ، 105يتدارك ما فات امليت 

 من الطعام، وهو القول الجديد.األول: ما ذكره أبو شجاع، وهو أن ولي امليت يطعم عن كل يو 
ً
 م مدا

 الثاني: يخير الولي بين اإلطعام وبين أن يصوم عنه وهو أفضل، وهو القول القديم، وهو املعتمد في املذهب. 

 
 401ص، 6ج)النووي م.(   -     367ص، 2جهـ(1412)النووي م.،   92
 399، ص6ج)النووي م.( – 367، 2جهـ(1412)النووي م.،   93
 367ص،  2جهـ(1412)النووي م.،   94
 163ص،  2ج (1994)النووي م.،   95
 . 3/178ج(1984)الرملي،    96
 . 163، ص2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ، 417ص،  3ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،   97
 139ص م( 2005)ابن قاسم الغزي ،   98
 386ص ، 2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   99

 386، ص2جم(1995هـ /1415)البجيرمي ،   100
 565، ص1ج)الباجوري( ،املرجع السابق 101
 91ص  م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،    102
 23ص ( 1996)أبو شجاع ،   103
 189، ص 3ج (1984)الرملي، ، 395، ص 2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، ،  572، ص1ج )الباجوري(  104
 املراجع السابقة.   105
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شرح  ا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك، كما في قال الغزي: " وما ذكره املصنف هو القول الجديد، والقديم ال يتعين بل يجوز للولي أيضً 

 106املهذب، وصوب في الروضة الجزَم بالقديم" 

 107" ا على كالم الغزي: " قوله: )والقديم ال يتعين اإلطعام( هو املعتمدقال الباجوري معلًق 

 108" قال الشربيني: " والقديم هنا هو األظهر املفتى به

الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد  طعام، وكذا النذر والكفارة،  وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في  وقال النووي في املنهاج: "  

 109قلت: القديم هنا أظهر" 

وذهب جماعة من محققي ]...[، ا فقال إن ثبت الحديث قلت به قال ابن حجر: " )قلت القديم هنا أظهر( وقد نص عليه في الجديد أيضً 

 110الجزم به"أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصواب بل ينبغي 

 111فما ذكره الشيخ أبو شجاع من تعيين اإلطعام وعدم جواز الصيام هو خالف املعتمد، ولذا قال العمريطي: 

ــــــــكان ال                را ومن يمت بال قضا إن قصّ  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــوليُّ بعده مخـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  را يّ ـــــــــ

ما            إن شاء صام صومه أو أطعما  عن كل يوم مد حّبِ قد 

 الحلق أو التقصير للحاج: طلب التاسعامل

، ثم قال:  "واملروة وأركان الحج أربعة، اإلحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا قال الشيخ أبو شجاع: " 

 112" وواجبات الحج غير األركان ثالثة أشياء، اإلحرام من امليقات، ورمي الجمار الثالث، والحلق" 

 . فجعل الحلق من الواجبات، وهو من األركان في معتمد املذهب

 113"  قال الباجوري: " عد الحلق أو التقصير من الواجبات ضعيف، واملعتمد أنه من األركان

الثالث )الحلق( على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح، واملعتمد أنه ركن على القول األظهر أنه  وقال الشر  بيني: " )و( الواجب 

 114نسك"  

 
ً
 115ا وال تجبر بدم"وقال النووي: " أركان الحج خمسة: اإلحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسك

 116والشربيني وابن حجر الرملي  تبعهو 

الخالف فيه هل هو نسك فيكون ركنً  بأنه ركن، وأن  الروضة واملجموع  النووي كذلك في  أنه وصرح  استباحة محظور؟ واملذهب  أم  ا، 

 117وهو ركن ال يجبر تركه بالدم.، نسك

 118وقال العمريطي: 

 وف مع       حلق وسعي وطواف إذ رجعــــــــــــأركانه اإلحرام والوق

 والتجرد من اللباس واملبيت بمنى وطواف الوداع : املبيت بمزدلفة املطلب العاشر

وسنن الحج سبعة، اإلفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، واملبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، واملبيت  قال الشيخ أبو شجاع: " 

 ورداء أبيضين، ويتجرد الرجل عند اإلحرام من بمنى، وطواف الوداع
ً
 119"  املخيط ويلبس إزارا

 
 140ص م( 2005)ابن قاسم الغزي ،   106
 573ص، 1ج)الباجوري( 107
 . 397، ص2ج م(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،  108
   172، ص2ج)النووي م.(  109
 190، ص3ج(1984)الرملي، ،   437ص،  3ج( 1983)ابن حجر الهيتمي،  110
 91ص م( 1996هـ / 1416)العمريطي ،   111
 24ص (1996)أبو شجاع ،  112
 617، ص1ج )الباجوري(  113
 . 446، ص2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   114
 .285، ص   2ج( 1994)النووي م.،   115
 285، ص  2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج،   ،  146، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ، 321، ص   3ج(1984)الرملي،   116
 .  101، ص 3جهـ(1412)النووي م.،  ،  205، ص8ج)النووي م.( 117
 92ص م( 1996هـ /  1416 )العمريطي ، 118
 52ص (1996)أبو شجاع ،   119
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والقول والتجرد من املخيط،  ، وطواف الوداع،  120ذكر الشيخ أن من سنن الحج املبيت بمزدلفة، واملبيت بمنى واملقصود أيام التشريق

 املذهب. من الواجبات، التي يلزم بتركها دم، وهذا املعتمد في ها مرجوح، والراجح أنعمال األربعة بسنية األ 

والسادسة )املبيت بمنى( ليلة عرفة ألنه  .[.].  ،قال الشربيني: " )و( الرابعة )املبيت بمزدلفة( على وجه ضعيف واألصح أنه واجب كما مر

ح  لالستراحة ال للنسك، وخرج بقيد عرفة املبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه، )و( السابعة )طواف الوداع( على قول مرجو 

)ويتجرد( الرجل )عند اإلحرام عن املخيط( وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهو املعتمد، وإن    .[.].  واألظهر أنه واجب كما مر بيانه

 121 الغزي والباجوري  كالمُ  منه اوقريبً  "خالف في مناسكه الكبرى فقال باالستحباب

  :وفي غير شراح أبي شجاع

 في املبيت بمزدلفة:  •

النووي في املنهاج: " ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فال ش يء عليه، ومن لم يكن بها في قال  

 . 122النصف الثاني أراق دما، وفي وجوبه القوالن"

 .124الشربيني و  ابن حجر ومثله  123" األصحقال الرملي: "وهو واجب ليس بركن على 

، وقال في الروضة: " ثم إن ترك ليلة مزدلفة وحدها، 125: " فإن ترك مبيت ليلة املزدلفة وحدها جبرها بدم كامل"   النووي في املجموع  وقال

 ،مما يعني أنه رجح الوجوب في املجموع والروضة. 126ا" أراق دمً 

 في املبيت ليالي التشريق  •

 منه الرملي والشربيني: " )بات( وجوبً 127ليلتي التشريق"قال النووي في املنهاج: " إذا عاد إلى منى بات بها 
ً
 وقريبا

ً
ا على  ، قال ابن حجر معلقا

 128األصح )بها( فال يجزئ خارجها" 

 طواف الوداع •

 .129قال النووي في املنهاج: "وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، وال يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة ال يجبر"

 ")طاف( وجوبً قال ابن حجر: 
ً
 ا كما يأتي )للوداع( طواف

ً
 130ا منه كالم الرملي وقريبً  ، "ا كامال

 131وقال في الروضة: " في طواف الوداع قوالن: أظهرهما: يجب. والثاني: يستحب"

 التجرد من املخيط  •

 132ورداء أبيضين ونعلين" ا قال النووي في املنهاج: " ويتجرد الرجل إلحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارً 

 
ً
 134" 133ا بضم الدال: أي؛ ألنه واجب فال يعطف على السننعلق الرملي بقوله: " ويتجرد مضبوط

 135"  وقال ابن حجر: ")ويتجرد( بالرفع كما في خطه فيقتض ي الوجوب

والذي يظهر وهللا أعلم كما أشار إليه الباجوري ومثله الشربيني في اإلقناع إلى أن الخالف عند إرادة اإلحرام، وليس بعد الدخول فيه،  

وهو ظاهر عبارته ) عند اإلحرام(، إذ من املتفق عليه في املذهب بل وفي كل املذاهب أن من محظورات اإلحرام لبس املخيط أو ما يعد من 

 
من الواجبات، فأفهم أن مقصوده املبيت   فسره البعض بأنه املبيت يوم التروية وهو سنة، وعليه ال مخالفة في كالمه للمعتمد، لكنه تفسير بعيد ألنه لم يعد املبيت أيام التشريق  120

)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،  ، 617، ص1ج )الباجوري(  .   ينظربمنى مطلقا، أيام التشريق ويوم التروية، فجمع الكل في عبارته، وخالف بها املعتمد في أيام التشريق

 450، ص 2جم(1995
 153ص م(2005)ابن قاسم الغزي ، ،  616، ص1ج)الباجوري(،  450، ص2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   121
   265، ص  2ج(1994)النووي م.،  122
 300، ص3ج(1984)الرملي،   123
 265، ص 2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج،   ،114-113، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي،  ،301، ص 3ج(1984)الرملي،  124
 247، ص8ج)النووي م.(  125
 105، ص3جهـ(1412)النووي م.،   126

 274، ص2ج(1994)النووي م.،   127
 ،274، ص2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ، . 309، ص 3ج(1984)الرملي، ،   125، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي،   128
 316، ص3ج(1984)الرملي، ،  281ص، 2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج،  و  (1994)النووي م.،   129
 . 316، ص3ج(1984)الرملي، ، 141-140،ص4، ج(1983)ابن حجر الهيتمي،   130
 . 254، ص8ج)النووي م.( ، ومثله في.116، ص3جهـ(1412)النووي م.،   131
 236، ص2ج(1994)النووي م.،   132
 ها على السنن.النووي: " ويسن للغسل لإلحرام ]...[ وأن يطيَب بدنه لإلحرام ]...[ ويتجرد الرجل"، فرفعها يعني ابتداء جملة جديدة، ونثبها يعني عطفأول كالم  133
 . 271، ص3ج(1984)الرملي،   134
 60، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي،   135
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وقد صرح بذلك أبو شجاع نفسه في محظورات اإلحرام، وعليه فكالمه في سنن الحج هو للتجرد عند إرادة اإلحرام أو معه وليس   اللباس،

 ا للمعتمد . بعده، وحينها ال يكون كالمه مخالًف 

 136في الواجبات، بما يوافق املعتمد:  ربعةوقال العمريطي في نظمه ذاكر األعمال األ 
ـــــــاإلحرام من ميـقاته   والوالواجب  ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  رمي للجمار في أوقاتهــــــــ

ــــــــوأن يبيت الشخص في املزدلفة     وفي منى الل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــيالي املشـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  رفةــــ

ــــــوت ــــــــرك ما يسمى مخيطا ســــــ ـــــ ــــــ ــــــاترا       وأن يطــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــوف للـــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ وداع آخــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ  را ــــ

 ترجيل املحرم شعره: املطلب الحادي عشر

، وفي بعض النسخ " وترجيل الشعر"  ويحرم على املحرم  عشرة أشياء"، ثم عد منها: " وترجيل الشعر بالدهن"قال الشيخ أبو شجاع: " 

 137 بدون كلمة بالدهن.

على من املحرمات أي محظورات اإلحرام، واملعتمد أن ترجيل الشعر مكروه وليس بمحظور، فال ش يء ، أي تسريحه، فعد ترجيل الشعر

ل شعره.   من َرج 

أنه مكروه، وكذا حك   املهذب  الذي في شرح  املحرمات، لكن  الشعر، كذا عده املصنف من  أي تسريح  " والثالث: ترجيل،  الغزي:  قال 

 138الظفر " 

ا  بناء على تفسير  الشارح" ثم قال: " وهذا  إليه  أشار  الخ ضعيف كما  " وقوله: ترجيل  ابن قاسم بقوله:  الباجوري على  لترجيل وعلق 

الشارح، وبعضهم حمله على مده بالدهن ولو من غير طيب مطيب كزيت وشمع مذاب، وعليه فال   بالتسريح من غير دهن كما فسره 

 139ا أولى من التضعيف" ضعف في كالم املصنف، والحمل عليه وإن كان بعيًد 

بالدهن كلمة  بدون  املصنف  أن عبارة  وهي  الباجوري،  لها  أشار  فائدة مهمة  الشعر مطلًق   وهاهنا  تسريح  ليس من  تفيد  والتسريح  ا، 

املحظورات، وعليه فكالم أبي شجاع ضعيف وخالف املعتمد، وإن كان بزيادة بالدهن فهو صحيح، وهذه العبارة وإن قدرها البعض كما 

الشربيني النسخ، ومنها نسخة شرح  أنها وردت في بعض  إال  الباجوري،  إليها  أقره، قال    )اإلقناع( ولذا لم يتعقبه  أشار  بالتضعيف بل 

الشربيني: " )و( الرابع )ترجيل( أي تسريح )الشعر( أي شعر رأس املحرم أو لحيته ولو من امرأة )بالدهن( ولو غير مطيب كزيت وشمع 

 140مذاب ملا فيه من التزيين املنافي لحال املحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر"

وبهذا جاءت عبارة النووي في املنهاج فقال: "ودهن شعر  ،  لشبهة فلو قال ودهن الرأس لكان أوضحولعل تعبير املصنف بالترجيل أوقع با

 141الرأس أو اللحية"

ا كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين  قال الرملي ومثله الشربيني: " )ودهن شعر الرأس( للمحرم )أو اللحية( ولو المرأة وإن لم يكن مطيبً 

 143"142وشيرج ومعتصر من نحو حب كزيت 

 )دهن( بفتح أوله )شعر الرأس أو اللحية( 
ً
 144" وقال ابن حجر: " ويحرم على الرجل وغيره أيضا

 على املحرم، واملحرم هو دهنه، فعبارة املصنف خالف املعتمد بدون زيادة ) بالدهن(، وصحيحة  
ً
وخالصة املسألة أن الترجيل ليس محرما

 موافقة للمعتمد بها.

 145قال العمريطي: 

 وهذه عشر خصال تحرم    من محرم وكلها ستعلم  

 من الذكر       وســــــتر بعض رأسه بال ضرر 
ً
 لبس املخيط مطلقا

ـــتتر        وقلم أظفار كذا حلق الشعر ــــــ ــــــ ــــــ ـــــه إذا اســ ــــــ ــــــ ـــــــهها كرأســـــ ــــــ ــــــ  ووجـــــــ

 
 92صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   136
 .20ص  (1996)أبو شجاع ،  137
 154ص  م(2005)ابن قاسم الغزي ،   138
 623، ص1ج)الباجوري(  139
 545، ص2جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   140
 296، ص2ج(1994)النووي م.،   141
ْن َيَتَغي  الشيرج:  142

َ
ْبَل أ

َ
َعِصيِر ق

ْ
ْبَيِض َوِلل

َ ْ
ْهِن األ َما ِقيَل ِللدُّ ْمِسِم َوُرب  ْيَرْه َوُهَو ُدْهُن الّسِ

َ
ٌب ِمْن ش ْشِبيًها ِبِه ِلَصَفاِئِه"  "ُمَعر 

َ
ْيرٌَج ت

َ
 َر ش

 . 308، ص1ج)الفيومي (
 369، ص2ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ، 336، ص3ج(1984)الرملي،   143
 168، ص4ج(1983)ابن حجر الهيتمي،   144
 93صم(1996ـ / ه1416)العمريطي ،   145
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ــــرم         والقطع من أشجاره كالصيد ثموقتل صيد  ـــــــــحالل في الحــــــ ــــــ ـــــ  كالـــــــ

ـــــــرة    بشهوة ومس طيب عاشره  ــــــ ــــــ ــــكاح واملباشــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  والـــــــــــوطء والنـــــــ

 نت نظمه لم يستوعب دهن الرأس والوجه ولو من غير طيب.فلم يذكر للترجيل بل ذكر حلق الشعر ومس الطيب، وإن كا

 : مسائل من املعامالت لثاملبحث الثا

 عليه املحال املال شرط : املطلب األول 

ا في الذمة، واتفاق ذمة املحيل قال الشيخ أبو شجاع: " وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا املحيل، وقبول املحتال، وكون الحق مستقرً 

 146" واملحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل

 ا. ا وليس بالضرورة أن يكون مستقرً واملعتمد أنه يشترط أن يكون الزًم ا في الذمة،  فجعل من شروط الحوالة أن يكون املال أو الدين مستقرً 

 147: والفرق بين املستقر والالزم

 .السقوط، كاملهر املعجل بعد الدخول املال املستقر: هو ما ال يتطرق إليه احتمال  •

 . املال الالزم: ما يتطرق إليه احتمال السقوط كاملهر املؤجل قبل املوت أو الطالق •

والتقييد باالستقرار موافق ملا قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فاملعتبر قي دين الحوالة أن   قال الغزي: "

، أو يؤول إلى اللزوم"
ً
 .148يكون الزما

 149وقال النووي في املنهاج: " وتصح بالدين الالزم عليه" 

  ها منقال الرملي وقريبً 
ً

 150 بدليل قوله اآلتي وبالثمن في مدة الخيار" ابن حجر: " ومراده بالالزم ما يشمل ذلك، ولو مآال

، أو مصيره إلى اللزوم" 
ً
 151وقال النووي في الروضة: " الشرط الثاني: أن يكون دينا الزما

 152وقال العمريطي: 

 وجّوزا حوالة اإلنسان    غريمه على غريم ثاٍن 

ـــــــلوم       ال اإلبل في الديات والنجومبكل  ــــــ ـــــــــن الزم معــــــــ  ديـــــ
غير أن من العلماء من اعتبر أن املستقر بمعنى الالزم أو اآليل للزوم، وليس بالضرورة املعنى الذي سبق شرحه وعليه فيكون كالم أبي 

 للمعتمد. 
ً
 شجاع موافقا

امل " وأجيب عن  الباجوري:  أو  قال  الالزم  املستقر هنا  املراد  بأن  اللزوم، وإن لم يؤمن من سقوطه كالصداق قبل   إلىصنف  إلى  يؤول 

 .153واألجرة قبل استيفاء املنفعة والثمن قبل قبض املبيع، وعلى هذا فال اعتراض على املصنف"  الدخول 

 تنبيه:  

ا، ولم  ا الزمً باب الضمان، وفي كليهما خالف املعتمد، واملعتمد كونه دينً اشتراط االستقرار في الدين جاءت عند املصنف في باب الرهن وفي  

 أفردهما بالحديث خشية اإلطالة، وأكتفي بنقل قول أبي شجاع ونظم العمريطي.

 154" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة"  :في الرهن فقال أبو شجاع

 155الديون املستقرة في الذمة إذا علم قدرها"  وقال في الضمان: " ويصح ضمان

 156وقال العمريطي في الرهن: 

ـــائر األعيان         إن صح فيها البيع ال كالجاني  ـــــ ــــــ ــــــ  يصح رهن ســــ

 بكل دين الزم وفي زمن       خيار شرط أو سواه بالثمن 

 
 29ص(1996)أبو شجاع ،   146
 109، ص 3جم(1995 )الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، – 723، ص1ج)الباجوري(  147
 178ص  م(2005)ابن قاسم الغزي ،   148
 190، ص3ج(1994)النووي م.،   149
 228، ص5ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ، 423، ص4ج(1984)الرملي،   150
 229،ص4جهـ(1412)النووي م.،   151
 100صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   152
 723، ص1ج)الباجوري(  153
 28ص(1996)أبو شجاع ،  154
 29ص(1996)أبو شجاع ،   155
 98صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   156
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 157وقال في الضمان:  

 وجنسا قد علم صح ضمان كل دين قد لزم        مع 
ً
 كونه قدرا

 شروط رأس املال في الشركة  :  املطلب الثاني

 158قال أبو شجاع: " وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناّضٍ من الدراهم والدنانير .... الخ" 

قال الفيومي: " وأهل ا فقط، أي دراهم ودنانير مضروبة، وهي تسمية أهل الحجاز كما اشترط الشيخ أن يكون رأس املال في الشركة ناضً 

 159ا" الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نًضا وناضً 

 
ً
 ا وال يصح لو كان عينً ا في املعتمد، بل يجوز ولو كان املال مثليً وليس هذا شرط

ً
 ا.  قيمً ا أي ماال

 . 160كالحنطة، إال املتقوم من الثياب ونحوها" ا على املثلي  أيضً ]...[،   قال الغزي: "  أن تكون الشركة على ناض، أي نقد من الدراهم والدنانير

وقال الباجوري: " قوله: )وتكون الشركة على املثلي( أي كما تكون على الناض من الدراهم والدنانير فتصح على املثلي على األظهر، ألنه 

 .161إذا اختلط بجنسه انتفى التمييز بينهما فأشبها النقدين"

 .162" كل مثليوقال الشربيني: " واألصح صحتها في 

 164، وتبعه ابن حجر والرملي على ما قال. 163وقال النووي في املنهاج: "وتصح في كل مثلي دون املتقوم، وقيل تختص بالنقد املضروب" 

لكن عبارة الشيخ أبي شجاع في مفهومها تفصيل، فاملفهوم أن غير الناض ال تصح فيه الشركة، وغير الناض تشمل املثلي والقيمي أي 

البعض للشيخ بذلك ، ولهذا برر واعتذر 
ً
القيمي، فمفهوم عبارته ليس كله ضعيفا املثلي دون    الباجوري ، ك األعيان، والشركة تصح في 

 .165والبجيرمي  

 غير أن نص الشيخ على الناض أخرج ما عداه، وقصر الجواز على الناض، وهذا القصر ضعيف وخالف املعتمد. 

 166وقال العمريطي: 
 بصيغة في النقد صح        بل كل مثلي كحّبٍ في األصح وعقدها 

 إقرار الوكيل على املوكل   :املطلب الثالث 

 167قال الشيخ أبو شجاع في باب الوكالة: " وال يقر على موكله إال بإذنه"

 ا.مطلًق فأجاز إقرار الوكيل على موكله إن أذن املوكل لوكيله باإلقرار، واملعتمد ال يجوز إقرار الوكيل 

 168قال الغزي: " وقوله: ) إال بإذنه( ساقط في بعض النسخ، واألصح أن التوكيل في اإلقرار ال يصح" 

 169ا، أي سواء كان بإذنه أو ال" األصح أنه ال يصح أن يقر الوكيل على موكله مطلًق  الباجوري: " قال و 

 170ا "وقال الشربيني: " واألصح عدم صحة التوكيل في اإلقرار مطلًق 

 171وتبعه الرملي وابن حجر  ال في اإلقرار في األصح" .[.... ].[ في طرفي بيع وهبة توكيلقال النووي في املنهاج: " ويصح ] الو 

وقال في الروضة: " التوكيل باإلقرار، صورته أن يقول: وكلتك لتقر عني لفالن بكذا، وفيه وجهان. أصحهما عند األكثرين: ال يصح؛ ألنه  

 172الشهادة"خبر، فأشبه 

 
 . 101صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   157
 . 29ص(1996)أبو شجاع ،   158
 . 610ص، 2ج)الفيومي (  159
 181ص  ،م(2005)ابن قاسم الغزي ،   160

 736، ص1ج)الباجوري(  161
 127، ص3جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   162
 225، ص3ج(1994)النووي م.،   163
 286، ص5ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ،   7، ص5ج(1984)الرملي،   164
 127ص، 3جم(1995هـ /1415)البجيرمي ، ،  735، ص1ج)الباجوري(  165
 101صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   166
 30ص(1996)أبو شجاع ،   167
 185صم( 2005)ابن قاسم الغزي ،   168
 746، ص1ج)الباجوري(  169
 141، ص3جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   170
 306، ص(1983)ابن حجر الهيتمي، ،  25، ص5ج(1984)الرملي، ،  238، ص3ج(1994)النووي م.،   171
 293، ص4جهـ(1412 )النووي م.، 172
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 173قال العمريطي: 

 ويمنع التوكيل في اإلقرار    وسائر األيمان والظهار 

 ما تجوز إعارته    املطلب الرابع:

   174ا"  قال الشيخ أبو شجاع: " وكل ما يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارً 

 آثار كركوب الدار وسكنى الدار.، أو كلبن الشاة وثمرة الشجرة  أعيان:إما ما يستفاد من العين املستعارة 

ا، وهو ضعيف خالف  ا، ويفهم منه أنه ال تجوز إعارة ما يكون منافعه أعيانً فقيد الشيخ أبو شجاع جواز العارية بأن تكون منافعها آثارً 

 املعتمد. 

ا مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها،  الشيخ على شرطه ولم يعترض فقال: " وقوله: ) إذا كانت منافعه آثارً ومع أن الغزي وافق  

 175وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه ال يصح" 

 . م اإلخراجلكن الباجوري استدرك على الغزي وبين ضعف القول، فقال: " قوله: )مخرج للمنافع التي هي أعيان( ضعيف واملعتمد عد 

الشيخ فقال: "   الشربيني  آثارً وكذلك وافق  إذا كانت منافعه  إعارته  باقية كالثوب والعبد كما مر، فخرج باملنافع  )جازت  أي  بالقصر  ا( 

 176األعيان، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرتها أو نحو ذلك لم يصح" 

وهذا اإلخراج ضعيف، واملعتمد أن العارية صحيحة واملستفاد   .[....].قوله: )فخرج باملنافع إلخ(  لكن استدرك عليه البجيرمي فقال: "  

 177منها منافع وهي توصلك لحقك من اللبن ونحوه، وأما اللبن فهو مأخوذ باإلباحة ال العارية" 

 178ا به مع بقاء عينه"وقال النووي في املنهاج: " واملستعار كونه منتفعً 

   .ا ا ال آثارً فاشترط حصول االنتفاع، ولم يقيد املنفعة بكونه عينً 

ا من املعار كإعارة شجرة أو : " وكون اإلعارة الستفادة املستعير محض املنفعة هو الغالب، فال ينافيه أنه قد يستفيد عينً قاللكن الرملي 

 179ا منه عبارة ابن حجروقريبً شاة أو بئر ألخذ ثمرة ودر ونسل أو ماء" 

 180وقال النووي في الروضة: " قد تكون العارية الستفادة عين، وليس من شرطها أن يكون املقصود مجرد املنفعة، بخالف اإلجارة"

 181قال العمريطي: 
ـــــــز إعارة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِت وجائــــــــ

 
ــــتي     تبقى مع استعمالها إن حل ــــين الــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  العـــــــــــــــ

 ودر 
ً
 نفعها محض أثر    وجاز أن يبيحه نسال

ً
 وكان أيضا

 في املسألة وعسر عليه أن يضعف قول الشيخ، فذكره ثم بين جواز إعارة ما منا
ً
 فعه أعيان. والظاهر أن العمريطي رأى الخالف قويا

 : شرط املوقوف عليه املطلب الخامس

 182قال أبو شجاع في شرط الوقف: " وأن يكون على أصل موجود وفرع ال ينقطع"

كما لو قال أوقفت  أي أن تكون الجهة التي أوقف عليها موجودة، وهي األصل، وأفراد هذا األصل وهم الفرع مستمرون لألبد ال ينقطعون،  

فقيد الفرع بكونه غير منقطع،  هذه األرض على فقراء البلدة، فالبلدة فيها فقراء أي األصل موجود، وفقراؤها ال ينقطعون إلى القيامة،  

 زيد وأبنائه. ، كما لو قال أوقفت على وهو خالف املعتمد، إذ يجوز أن يوقف على فرع منقطع

احتراز عن الوقف املنقطع اآلخر، كقوله: وقفت هذا على زيد ثم نسله، ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان،    وقوله:  )ال ينقطع(  قال الغزي: "  

 183وأقره الباجوري  أحدهما باطل كمنقطع األول، وهو الذي مش ى عليه املصنف، لكن الراجح الصحة"

 
 102ص م(1996هـ / 1416)العمريطي ،  173
 30ص  (1996)أبو شجاع ،   174
 188ص  م(2005)ابن قاسم الغزي ،   175
 157، ص3ج م(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   176
 157، ص3ج م(5199هـ /1415)البجيرمي ،   177
 316ص، 3ج(1994)النووي م.،   178
 415، ص5ج (1983)ابن حجر الهيتمي، ،  122، ص5ج (1984)الرملي،   179
 429، ص4ج هـ(1412)النووي م.،   180
 103ص  م(1996هـ / 1416)العمريطي ،   181
 32ص   (1996)أبو شجاع ،   182
 83، ص2ج )الباجوري(الباجوري،  203، ص  م(2005)ابن قاسم الغزي ،   183



 أيمن هاروش                                                                                                                                               ما خالف فيه أبو شجاع معتمد املذهب الشافعي 

 

 24 -1، ص: 2022  -1العدد ،  7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
17 

درك عليهما فقال: "قوله: )فرع ال ينقطع( هو مبني على ولم يستدرك الشربيني في اإلقناع على الشيخ، غير أن البجيرمي شارح اإلقناع است

 .184أن منقطع الوسط واآلخر باطل وهو مرجوح كما سيأتي" 

وقال النووي في املنهاج: "ولو كان الوقف منقطع األول كوقفته على من سيولد لي فاملذهب بطالنه، أو منقطع الوسط كوقفت على أوالدي 

 .185فاملذهب صحته"ثم رجل ثم الفقراء، 

 
ً

 قال الرملي وابن حجر: " )فاملذهب صحته( لوجود املصرف حاال
ً

 186، ومصرفه عند توسط االنقطاع كمصرف منقطع اآلخر"  ومآال

 والخالصة أن اشتراط عدم انقطاع الفرع هو قول في املذهب واملعتمد عدم اشتراطه، وصحة الوقف على منقطع اآلخر. 

 187قال العمريطي: 

 يجز إال على شخص وجْد        كأصله وفرعه الذي ولْد ولم 

ـــــد ذا أن ينقطع          آخره وهو الذي به قطع ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  وال يضر بعـــ

 : مسائل من األحوال الشخصية رابعاملبحث ال

 النظر إلى فرج الزوجة واألمة: املطلب األول 

 188والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما" قال الشيخ أبو شجاع: " 

 فعد النظر إلى فرج الزوجة أو األمة غير جائز، وهو ما يعني التحريم، وهذا قول في املذهب، واملعتمد أنه جائز مع الكراهة. 

ا الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، واألصح جواز النظر قال الغزي: " )فيجوز أن ينظر( من كل منهما )إلى ما عدا الفرج منهما(، أم

 .189إليه لكن مع الكراهة" 

 .190وقال النووي في املنهاج:" وللزوج النظر إلى كل بدنها"

ا مع الفرج ظاهرً وعلق الرملي عليه بقوله: " )وللزوج النظر إلى كل بدنها( حال حياتها، أي الزوجة واململوكة التي تحل، ]....[  وشمل كالمه 

 191ا منه كالم ابن حجر والشربيني وقريبً  ا أشد؛ ألنه محل استمتاعه"الكراهة، وباطنً 

ونظر الزوجة إلى    .[..].وفي الفرج وجهان. أحدهما: يحرم، وأصحهما: ال، لكن يكره. وباطن الفرج أشد كراهة    وقال النووي في الروضة: "

  192ا"زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعً 

 193وقال العمريطي: 

ـــــــــوجاز حتى الفرج في الزوجية     وامل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلك للرقــــ ــــــ ــــــ  يقة الخليةـــــ

وهو   غزي وهو أقرب، وعليه فيكون كالمه خالف املعتمد، ويحتمل الكراهةبعدم الجواز يحتمل التحريم كما فسره الأبي شجاع  وتعبير

 .195، وأشار الباجوري لذلك  194ا للمعتمد، كما فسره الشربيني وعليه فيكون كالمه موافًق  بعيد، 

   ضرب الناشز عند تكرار النشوز منها: املطلب الثاني

 196"إال النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربهاوإذا خاف نشوز املرأة وعظها، فإن أبت ": قال أبو شجاع 

 على النشوز، أي بتكرره منها، والراجح جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز.على اإلقامة  اجعل الضرب متوقًف 

حه الرافعي، قال الشربيني: "  ظاهر كالم املصنف أنه ال يضرب إال إذا تكرر منها النشوز، وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم ورج

 197والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر اآلية" 

 
 249، ص3جم(1995هـ /1415)البجيرمي ،   184
 537، ص3ج(1994)النووي م.،   185
 255، ص6ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ،  375، ص5ج(1984)الرملي،   186
 . 107ص  م(1996هـ / 1416)العمريطي ، 187
 36ص  (1996)أبو شجاع ،   188
 225ص م(2005)ابن قاسم الغزي ،   189
 217، ص4ج (1994)النووي م.،   190
 217،ص4ج(1994)الشربيني ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني املنهاج، ،  206ص، 7ج(1983)ابن حجر الهيتمي، ،  199، ص6ج(1984)الرملي،   191
 27، ص7ج هـ(1412)النووي م.،   192
 113صم(1996هـ / 1416)العمريطي ،   193
 374، ص3جم(1995)الشربيني ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،   194
 183ص  ،  2ج )الباجوري(   195
 39ص (1996)أبو شجاع ،  196
 476، ص3جم(1995/هـ 1415)البجيرمي ،   197
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 . 198وعظ وهجر في املضجع، وال يضرب في األظهر. قلت: األظهر يضرب، وهللا أعلم" قال النووي: " فإن تحقق نشوز ولم يتكررْ 

 
ً

الجناية بالتكرر )قلت: األظهر يضرب( أي يجوز له بشرط علمه بإفادته  : ")وال يضرب في األظهر( لعدم تأكد وعلق الرملي علي كالمه قائال

 .199)وهللا أعلم( كما هو ظاهر القرآن"

أن ال تظهر عداوته لها وإال تعين رفعها للقاض ي وهو   وقال ابن حجر: " )قلت األظهر يضرب( إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب قيل و

"
ً
 ال نقال

ً
 200متجه مدركا

 201الثالثة: أن يتكرر وتصر عليه، فله الهجران والضرب بال خالف، هذه هي الطريقة املعتمدة في املراتب الثالث" 

والخالصة أنه عند الخوف من النشوز ال يجوز الضرب، وعند تحققه وتكراره يجوز الضرب بال خالف، فإن تحقق ولم يتكرر فيه قوالن،  

 واملعتمد جوازه. 

 202وقال العمريطي: 

 ومن يخف نشوز زوجة زجْر      بوعظها فإن أبت به هجر 

 فال ينام معها في املضجع     فإن تزد أتى بضرب موجع

د كالم أبي شجاع ولم يخالفه، ولعل السبب أن عبارة الشيخ تحتمل ما فهمه الشربيني مما قاله في كالمه  كوالذي يبدو أن العمريطي أ

السابق في اإلقناع، وتحتمل غيره وهي أن املقصود يأتي بالضرب بعد الهجر وليس املقصود يأتي بالضرب بتكرار النشوز، ودليل ذلك أنه  

 حه متنه وال الباجوري في حاشيته على الغزي، وهللا أعلم. شار لم يتعقب أبا شجاع في كالمه ال الغزي 

 : مالزمة الرجعية للبيت في العدة املطلب الثالث 

   203إال لحاجة "  وعلى املتوفى عنها زوجها واملبتوتة مالزمة البيت " قال أبو شجاع : 

 ا. واملعتمد وجوب مالزمة البيت على الرجعية أيضً تخصيصه مالزمة البيت بمن ذكر يدل على أن الرجعية ال تالزم البيت، وهو ضعيف 

وهو ما نص عليه في األم كما  ،والذي في النهاية وهو مفهوم املنهاج كأصله أنها كغيرها  ]....[ ،قال الشربيني: " وخرج بقيد املبتوتة الرجعية

وألنه ال يجوز  ،والزركش ي إنه الصواب  ،قال األذرعي: إنه املذهب املشهور   ،وهو كما قال السبكي: أولى إلطالق اآلية ،  قاله ابن الرفعة وغيره 

 
ً

 204 عن االستمتاع فليست كالزوجة"له الخلوة بها فضال

 205ونقل الباجوري كالم الشربيني ووافقه. 

 206خروج" وقال النووي في املنهاج: "وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس للزوج وغيره إخراجها، وال لها 

قال ابن حجر: " )وليس لزوج وغيره إخراجها( ولو رجعية كما أطلقه الجمهور ونص عليه في األم واعتمده اإلمام وجمع متأخرون بل قال  

 207األذرعي خالفه شاذ"
 208وقال الرملي: "وشمل كالمه الرجعية، " 

 209وقال العمريطي: 

 يحوجوما سوى رجعية ال تخرج     من بيتها إال ألمر  

 . فوافق العمريطي أبا شجاع، ولعل هذا مما فاته استدراكه عليه

 : شروط النفقة على الوالديناملطلب الرابع

 210أما الواِلدوَن فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون"فقال أبو شجاع: " 
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إذا كانوا فقراء وال كسب لهم، سواء كانوا اشتراط انضمام الزمانة أو الجنون للفقر كي تجب النفقة ضعيف، واملعتمد وجوب النفقة  

 قادرين على الكسب أم ال.

عتمد أنه قال الباجوري: " واملراد بالشرط مجموع األمرين الفقر مع الزمانة، أو الفقر مع الجنون، على ما قاله املصنف، وضعيف، وامل

 211ال يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر، ألن األصول ال يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه بخالف الفروع" 

ا، وإال فأقوال أحسنها تجب، والثالث ألصل، ال فرع.  ا أو مجنونً ا أو صغيرً وقال النووي في املنهاج: " وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنً 

، فبين أن النفقة على الفقير الذي ال كسب له وليس به زمانة أو جنون أو صغر، فيها أقوال، والذي 212الث أظهر، وهللا أعلم" قلت: الث

 اعتمده أنها تجب لألصل دون الفرع. 

ليس   كبر سنه  الكسب مع  تكليفه  األصل، وألن  لتأكد حرمة  أعلم(  أظهره، وهللا  الثالث  )قلت:   " وابن حجر:  الرملي  املعاشرة قال  من 

 . 213باملعروف املأمور بها " 

 214وقال العمريطي: 

 وذو اليسار واجب أن ينفقا      على األصول والفروع مطلقا 

 بشرط فقر في الجميع معتبر       وعجز فرع كالجنون والصغر 

 فاكتفى بشرط الفقر في األصل، وحصر العجز عن الكسب بالفرع. 

 قضاء الحدود وال: مسائل من خامساملبحث ال

 حكم إتيان البهيمة   املطلب األول:

 215قال أبو شجاع: " وحكم اللواط وإتيان البهيمة كحكم الزنا"

 جعل الشيخ حكم من أتى البهيمة كالزاني، أي يجب عليه الحد، لكن الراجح أنه يعزر وليس عليه حد.

 216الراجح أنه يعزر" قال الغزي: " ومن أتى بهيمة حد كما قال املصنف، لكن 

وقال الباجوري: " قوله: )كحكم الزنا( أي الذي هو وجوب الحد، وهذا راجح في اللواط، مرجوح في إتيان البهائم، والراجح فيه التعزير 

 217فقط"

، والثاني .[.].  هو مرجوحوقال الشربيني: "وأما ما ذكره املصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد األقوال الثالثة في املسألة و 

 218" وأظهرها ال حد  فيه .[..].أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره 

بمفاخذة ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام، وكذا أمته املزوجة واملعتدة، وكذا مملوكته املحرم،   : " وال حد  نهاجقال النووي في امل

وتبعه الرملي  وال بوطء ميتة في األصح، وال بهيمة في األظهر" وكذا كل جهة أباحها عالم كنكاح بال شهود على الصحيح.، ومكره في األظهر

 219وابن حجر  

 220" " إتيان البهيمة حرام، وفي واجبه أقوال، أظهرها: التعزيروقال النووي في الروضة: 

 وقال العمريطي: 

 ثم اللواط كالزنا إذا جرى     ال من أتى بهيمة بل عزرا 

 : اشتراط انفراد أهل البغي لقتالهم املطلب الثاني

 221يخرجوا عن قبضة اإلمام، وأن يكونوا لهم تأويل سائغ" قال أبو شجاع: " ويقاتل أهل البغي بثالثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن 

 ذكر الشيخ ثالثة شروط: 
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 أن يكونوا في منعة: أي لهم عسكر وشوكة وأمير يطيعونه •

 لهم تأويل سائغ:  أن شبهة من دليل يعتمدون عليه. •

 الخروج عن قبضة اإلمام: أي عدم طاعته وترك االنقياد له.  •

 وموافقة للمعتمد، وان اختلفت تعابير العلماء.وهذه الشروط صحيحة 

 222قال النووي في املنهاج: " البغاة هم مخالفو اإلمام بخروج عليه وترك االنقياد، أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل" 

أو منع  وقال في الروضة: " أما البغاة، فتعتبر فيهم خصلتان، إحداهما: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه ج واز الخروج على اإلمام، 

 223الخصلة الثانية: أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج اإلمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة"  .[.].الحق املتوجه عليهم 

ينفردوا  أن  املذهب، وهذا   ملعتمد 
ً
اإلمام( يوهم معنى مخالفا بكلمة )قبضة  الخروج  أن تعبيره عن  أبي شجاع  بمكان   واإلشكال في كالم 

خاص بهم، وممن فسره كذلك الشربيني في اإلقناع، فقال: " )و( الثاني )أن يخرجوا عن قبضة اإلمام( أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو 

التفسير باالنفراد في مكان  ، لكن هذا 224قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى املاوردي االتفاق عليه"

، ولذا تعقبه البجيرمي بقوله: " قوله: )بانفرادهم( الباء للسببية وهذا ضعيف. قال م ر: وال يشترط انفرادهم ببلد أو  ا ما، ليس معتمًد 

 225" قرية على األصح. قوله: )كما نقله في الروضة( تبرأ منه لضعفه

علهم ألنفسهم حكًما غير حكم اإلسالم وال انفرادهم بنحو  وعبارة الرملي التي أشار لها البجيرمي في قوله: " وال يشترط على الصحيح ج 

 .226بلد"

واملسألة ليست مما خالف فيه أبو شجاع، ألن تفسيرها الصحيح هو خروجهم عن قبضة حكمه وطاعته، وليس عن قبضة سيطرته  

،  يفهم من العبارة وهو مخالف للمعتمد  على أرض ما، وربما كان األولى عدم إيرادها لكنها، أحببت ذكرها للفائدة ولإلشارة إلى معنى قد

 . كما فهمه الشربيني

 ثالثة أياماستتابة املرتد  : املطلب الثالث 

 
ً
 227"ل تا، فإن تاب وإال ققال أبو شجاع: "  ومن ارتد عن اإلسالم استتيب ثالث

 املعتمد    ضعيف غير معتمد بل ، وهوجوب ثالثة أيامو جعل االستتابة ثالثة أيام ثم القتل بعدها، وظاهره  
ً

 فإن أصر قتل  يستتاب حاال

 . مباشرة 

 في الحال في األصح فيهما ]...[ )وإال( أي وإن لم يتب املر   )ومن ارتد عن اإلسالم( من رجل أو امرأة ]...[قال الغزي: "  
ً
تد  )استتيب( وجوبا

 228)قتل(" 

 
ً

: " قوله: )في األصح( أي على القول األصح وهو املعتمد، وقوله: )فيهما( أي في كون االستتابة واجبة وكونها  وعلق الباجوري على الغزي قائال

 229في الحال"

 وقال الشربيني: " 
ً

 230"   ألن قتله املرتب عليها حد فال يؤخر كسائر الحدودواالستتابة تكون حاال

 وعلق 
ً

 البجيرمي على كالمه قائال
ً

 .231 معتمد" : " وقوله: تكون حاال

، 232وتجب استتابة املرتد واملرتدة، وفي قول تستحب كالكافر، وهي في الحال، وفي قول ثالثة أيام، فإن أصرا قتال" وقال النووي في املنهاج: "  

 .233وابن حجر والشربيني  الرملي وتبعه

 234قال العمريطي: 

 قد وجب من يرتدد عن 
ً
 ديننا فليستتب     فإن أبى فالقتل فورا
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 : اشتراط الكتابة في القاض ياملطلب الرابع

 235ا" وأن يكون كاتبً  .[....].قال أبو شجاع: " وال يجوز أن يلي القضاَء إال من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: 

 ا. أن يكون القاض ي كاتبً  املعتمد ال يشترطو 

 وجه مرجوح، واألصح خالفه"وما ذكره قال الغزي: " 
ً
 .236وتبعه الباجوري  املصنف من اشتراط كون القاض ي كاتبا

 237ا " وأصحهما كما في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتبً  وقال الشربيني: " 

 
ً

 238ا( معتمد" : " قوله: )عدم اشتراط كونه كاتبً وعلق البجيرمي على كالم الشربيني قائال

  .239الروضة: " وال يشترط أن يحسن الكتابة على األصح" قال النووي في 

" وقريبا من عبارته كالم ابن حجر:  ولذا قال الرملي، .ولم يتعرض لذكر الكتابة في املنهاج
ً
 .240" وأفهم كالمه عدم اشتراط كونه كاتبا

 وقال العمريطي: 

 على اإلمام نصب قاٍض يحكم       بين العباد، وهو حرٌّ مسلمُ 

 متيقظ ذكر 
ً
 مكلف عدل بسمع وبـــــصر    ونطق أيضا

ــــرف           في النحو و  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  بأن عــ
ً
ـــــه مجتهدا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ  التصريف واللغْه طرفوكونــــــــ

ـــــــديث ما       يدري به أحـ ــــــ ـــكام كل منهماومن كتاب هللا والحــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  ـــ

ـــموم واإلجمال    مع علمـــه بطرق االستدالل ــــــ ــــــ ــــــ  كالنسخ والعــــــــــ

ــــضاء كافي ــــــ ـــــــالف    فمثل هذا للقــــــــ ـــماع والخــــ ــــــ ــــــ  وموضع اإلجــــــ

 241ا، وهو مما لم يذكره أبو شجاع، وهو  شرط معتمد في املذهب. ناطًق فلم يذكر الكتابة، وزاد كونه 

 : الخاتمة 

ا وجزى علماءنا هذا ما وفقني هللا تعالى الستقرائه من املسائل التي خالف فيها أبو شجاع معتمد املذهب الشافعي، فجزاه هللا خيرً 

 والتوصيات اآلتية. على ما قدموه لألمة، وأخلص في هذا البحث إلى النتائج 

 
ً

 النتائج: :أوال

معظم ما ذكره أبو شجاع مما خالف فيه املذهب هو قول الرافعي رحمه هللا تعالى، وكأنه يقدم قوله على قول النووي رحمه هللا   •

 تعالى. 

 ا. ال يلزم من شهرة متن وتلقيه بالقبول في املدارس والتعليم أن يكون كل ما فيه معتمًد  •

 املتون، بل ال بد من مراجعة الشروح والحواش ي لبيان املعتمد في املذاهب. ال يكتفى بقول  •

 : ا: التوصياتثانيً 

ا: من حفظ املتون حاز الفنون، فكذلك يصح  دراسة الشروح والحواش ي مع حفظ املتن، وعدم االكتفاء باملتون، فإن قالوا قديمً  •

ل الفنون.  أن يقال: من اكتفى باملتون لم ُيحّصِ

عرفة معتمد املذهب، ال سيما في مرحلة البحث والتحقيق، وال سيما إن كان الباحث من غير مذهب، حتى ال ينسب  االهتمام بم  •

 للمذهب ما ليس له. 

نقل املعتمد في املذهب ونسبته له من األمانة العلمية، وليس من األمانة ما يفعله بعض املشايخ في حلق التعليم حيث يقوم بتدريس  •

ا، لكن نسبة ذلك للمذهب تدليس وخيانة للعلم، ا، وال مشكلة في بيان ما يراه راجًح الطلبة ما يراه هو راجًح مذهب ما، ثم يعلمه  

 بل من أمانة تعليم املذهب نقل ما عليه املذهب. 
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 : مةاملقد

 أ 
ّ
ال حمد  حمدك  بربوبّيتك  املقّر   لهم  بألوهيّ   املؤمن  بوحدان  ،تك  ،  بفضلك    ،تك  يّ املوقن     ،املعترف 

ّ
مثوبتك  املتطل إلى    ، وغفرانك    ع 

 أ و 
ّ
 صل

ّ
  -د دنا محمّ ورسلك سيّ م على خاتم أنبيائك ي وأسل

ّ
 ى  صل

ّ
   -م هللا عليه وسل

ّ
 .  ام تسليم  وعلى آله وصحبه وسل

  ،ة وحيّ ا لسيادة اإلسالم الرّ حيث كانت تعتبر رمز  ، عنايتهم  أوالها املسلمون  ،في اإلسالم ة  ودينيّ  ة  سة تعليميّ مؤّس  ل  أوّ  املسجد  
 
  ومبدأ

الجديدللّد  اإلسالميّ   املسجد من   إن    .ين  الحياة     ،ةضرورات 
ّ
ذلك  ويدل    -سول  الرّ   ّن أ ل على 

ّ
 صل

ّ
املقام    -م ى هللا عليه وسل به  يستقر  لم 

  ، ا للجيوشكان منطلق  فقد  ،  سالم في خدمة اإل كبير    دور    مرل ال فكان للمسجد في أوّ ،  ى بنى مسجد قباءعندما وصل مشارف املدينة حتّ 
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 :امللخص

حيث  من  املسجدي؟  العمل  في  املتبعة  الحديثة  الشرعية  السياسة  ما  اآلتية:  السئلة  عن  اإلجابة  الدراسة  هذه  تحاول 

املتبعة من   المنية والصحية  املتبعة لتطوير عمل التدابير  إلى سابق عهده؟ ماهي اإلجراءات  النهوض بدور املسجد وإرجاعه  أجل 

 املساجد بما يتالءم مع الوضع الراهن في ظل انتشار جائحة كورونا؟ وما هي الرؤى املستقبلية للمساجد؟ 

ب التعريف  هي:  املطالب  لكل مبحث مطالبه، وهذه  في مبحثين   تأتي  أن  الدراسة  اقتضت  اللغوي لذلك  بالتعريفين  املسجد 

والسلف الصالح، كيفية اختيار اإلمام في كل من املسجد  -صلى هللا عليه وسلم  -واالصطالحي، نشأة املسجد ودوره في عهد الرسول 

في ظل   السلطاني والهلي، أما في املبحث الثاني فذكرت التدابير المنية والصحية في املساجد منذ العهد الول حتى وقتنا الحاضر،

 .جائحة كورونا، ومن ثم الحديث عن الرؤية املستقبلية  للمساجد

وقد اتبعت منهجية االستقراء في أمهات الكتب واالستدالل من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن خالل الرجوع إلى 

 .قوانين الدفاع

إليها  وأخير   التي توصلت  النتائج  بأهم  الدراسة  اختتمت هذه   ا 
 

أوال للعبادة،   :وأهمها:  بأنه مكان  التعرف على مفهوم املسجد 

الرسول   في عصر  املساجد  دور  عن  اإلسالم،والحديث  في  بني  مسجد  وأول  املساجد،  نشأة  على  التعرف  ثم  عليه  -ومن  صلى هللا 

ا  للجيوش، وملجأ للفقراء، ومركز  ا، وهو مركز لإلشعاع اإليماني والتعليمي والفتوى، ومنطلقا  حيث يمثل رئاسة الوزراء حالي  -وسلم 

التعرف على السياسة الشرعية املتخذة في تعيين الئمة في املسجد السلطاني واملدني )الهلي(، ففي السلطاني وجب  :اللشورى، ثاني  

 
 
ثالث الناس.  يتم من قبل  الهلي فاختياره  املسجد  أمافي  الحاكم،  المنية    : اتعيينه من قبل  التدابير  النبي الحديث عن  اتخذها    -التي 

السالم الحفاظ على هيبة املسجد،  في مسجده،  -عليه  الصحابة من خالل  بها  التي كان يوص ي  أن هدم مسجد   والوصايا  بين  كما 

جاء لغايات أمنية، ومن ثم النهي عن البيع والشراء واإلنشاد عن الضالة؛ بمعنى ال تتخذ املساجد لألمور الدنيوية،    ضرار وحرقه

ترابع   خامس  ا:  الحاضر،  الوقت  في  املساجد  في  المنية  التدابير  االحترازية وضيح  الصعدة  على  املختلفة  التدابير  اتخاذ  ضرورة  ا: 

   والوقائية الصحية في املساجد؛ وذلك من أجاللوقوف بوجه وباء كورونا ومنع تفشيه. 

 املسجد السلطاني. ؛جائحة كورونا ؛الّتدابير المنية ؛العمل املسجدي الكلمات املفتاحية: 

mailto:falwhash@yahoo.com
http://www.refaad.com/
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الوعي و العلم    اس على الفضيلة وحّب فيه النّ   ترّبىا  ا تربوي  ،ومركز  الوافدين  ا الستقبال ، ومقر  لم والحربخاذ قرار الّس تّ يجتمعون فيه ال

 1. ةولة اإلسالميّ معرفة حقوقهم وواجباتهم في الّد من خالل االجتماعيّ 

 ل ومطالبه كاآلتي:: املبحث الوّ حو اآلتيمبحث مطالبه على النّ  مبحثين لكلّ  راسةالّد  سأتناول في هذه 

 عريف التّ  •
 
 ا. واصطالح   باملسجد لغة

  -سول ودوره في عهد الرّ  نشأة املسجد •
ّ
 الح. لف الصّ والّس  -م  صلى هللا عليه وسل

 . ()املدنّي والهليّ  لطانّي ة اختيار اإلمام في املسجد الّس كيفيّ  •

 
ّ
 ومطالبه كاآلتي: انيوذكرت في املبحث الث

 .  ة للمساجدؤية املستقبليّ والرّ  ،وقتنا الحاضر )جائحة كورونا (ى ل حتّ ة في املساجد منذ العهد الوّ دابير المنيّ التّ  •

 النّ  راسة بأهمّ اختمت هذه الّد خير  وأ 
ّ
 :لت إليهاتي توصّ تائج ال

 الّس  •
ّ
 رعيّ ياسة الش

ّ
  -سول عهد الرّ ل، خذت منذ العهد الوّ تي اتّ ة ال

ّ
 صل

ّ
 في بناء املساجد.   -م ى هللا عليه وسل

 الّد  •
ّ
  له ةالمنيّ دابير التّ  ،ووضعاملسجدذي قام به ور ال

ّ
 تي تؤّه ال

ّ
 مين والفرسان.له لتخريج الفقهاء واملعل

الرّ يس • إلى    أي والحلّ ادة  لت.وقتنا هذا والعقد 
ّ
البحث في وضع سياسة شرعيّ مشكل  تمث املسة  ة  العمل  من    ، وذلكجدّي في 

المنيّ التّ خالل   والّص دابير  و للنّ   ة  حيّ ة  املسجد  بدور  سابق عهدرجاعه  إ هوض  وتطوير عملهإلى  ليس   ؛ه  املسجد  ا  مكان    لن 

 . فحسب للعبادة 

 
 
 :دراسةة الخط

 . نمة ومبحثيمن مقّد  دراسةن التكوّ ت

 :التّ ل، وتناول البنود اآلتيةاملبحث الوّ 
 
  -سول ودوره في عهد الرّ ة املسجد نشأ، اواصطالح   عريف باملسجد لغة

ّ
 صل

ّ
   -م ى هللا عليه وسل

 .( )املدنّي  هليّ لطاني وال ر اإلمام في املسجد الّس ة اختياكيفيّ ،و الحلف الصّ والّس 

 .ا: مفهوم املسجد لغة واصطالح  ل املطلب الوّ  •

•  
ّ
 . نشأة املساجد في العالم اإلسالمّي  :انياملطلب الث

•  
ّ
   -سول  ملساجد في عهد الرّ دور ا   :الثاملطلب الث

ّ
 صل

ّ
  مام ة اختيار اإل ابع:كيفيّ الرّ املطلب  -4  .الحلف الصّ والّس   -م ى هللا عليه وسل

 .هليّ واملسجد ال  لطانّي في املسجد الّس 

 
ّ
ة  املستقبليّ  ؤية (، والرّ ة كوروناى وقتنا الحاضر)جائحل حتّ ة في املساجد منذ العهد الوّ منيّ دابير ال التّ وتناول البنود اآلتية: :انياملبحث الث

 .للمساجد

 . ل في املساجد منذ العهد الوّ  ةمنيّ دابير ال : التّ ل املطلب الوّ  •

•  
ّ
 . كورونا جائحةوالوقائّية خالل  ةحيّ الّص دابير التّ  :انياملطلب الث

•  
ّ
 . عالموجيه واإل في التّ  ودورها  ة للمساجدستقبليّ امل ؤيةالرّ  :الثاملطلب الث

 :دراسةمشكلة ال

على    الّس   الوقوف 
ّ
الش املساجدرعيّ ياسة  في  ال  ة  حيث  المن  في  المنيّ تّ بحث  املتّ دابير  الوقتة  في  ظلّ   الحاضر  خذة  جائحة  في   

 .كورونا

 :  أهمية الدراسة

 : راسة بما يأتية الّد يّ تكمن أهمّ 

 . اميةورسالته الّس  ة املسجديّ اس بأهمّ تعريف النّ  •

  ة في ظلّ وخاصّ  ،ة من خالل املسجديجاد سياسة جديدة تخدم المّ إ  •
ّ
 الظ

ّ
 . جائحة كورونا بها العالم من تي يمّر روف ال

 

 

 

 
 .217( ، 2001)1تاريخ لحضارة والنظم اإلسالمية، ط محاسنة،محمد، 1
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 : أهداف الدراسة

 للّد 
 
هدف الّس يكمن    رئيس    راسة   في 

ّ
الش التّ لة  رعيّ ياسة  من حيث  الحاضراملتّ ة  وقائيّ والة  المنيّ دابير  لمساجد  الوقت  في   ،خذة 

 : هداف اآلتيةل ع عنها ا يتفّر 

 . ف على معنى املسجدالتعرّ  •

 . نشأة املساجدف على التعرّ  •

 الّد 3 •
ّ
 .املسجدذي يقوم به ور ال

 الّس  •
ّ
 . جدّي ة والعمل املسالئمّ ة في اختيار رعيّ ياسة الش

 . امة عليهياسة الشرعيّ وتطبيق الّس  ،ةهليّ ة وال الفرق بين املساجد السلطانيّ معرفة  •

 وباء كورونا.انتشار من  لحّد لخذة لخدمة املساجد و املتّ ةيّ وقائالة و المنيّ  دابيرالتّ  •

 من خالل تط ،هوض بدور املسجدالنّ  •
ّ
 تي يقوم بها. وير العمال واملهام ال

 :ابقةراسات الس  الد  

والتّ  البحث  والحديثةحرّ بعد  القديمة  الكتب  في  أ   ،بحاثوال   ي   لم 
 
دراسة في  تبح  جد   الّس ث 

ّ
الش والتّ رعيّ ياسة  ال ة  في منيّ دابير  ة 

 البحث في الّس لكّن  ،  تخلو من ذكر رسالة املسجد  كتب الفقه   ال تكاد ، و املساجد
ّ
 ياسة الش

ّ
لم   قة باملساجدرعية والتدابير المنية املتعل

   ،يذكر
ّ

   إال
 
،  بوزارة الوقاف في دولة الكويتوني  نباحث قا  "عيس ى على دخيل العنزّي "كتور  للّد   دابير في العمل املسجدّي بعنوان التّ ا  بحث

 
ّ
رك على  حيث  دراسته  ا زت  املسجدّي لتّ مفهوم  العمل  في  ومدى دابير  المرصالحيّ     والة  املسجد،ات  رسالة  تفعيل  في  وتطبيق دورهم   ،  

 الّس 
ّ
 . املسجدّي ة  املعاصرة في العمل رعيّ ياسة الش

اقتصر  أّن   لوحظ التّ   البحث  موادّ   ،موجز  بشكل  ة  منيّ ل ا دابير  على  الكويتيّ   وتناول     القانون 
ّ
باملساجد  املتعل قانونيّ قة  ة  دراسة 

 .دولة الكويت بشكل خاّص وذلك خدمةل، ةشرعيّ 

الّرسالة   هذه  ماإ   -بعون هللا-نحاول  وفي  الّد كمال  يبحثه  بحثه  العنزّي كتور لم  تي  في 
ّ
وال يتناولها،  لم  تي 

ّ
ال الجزئّيات  في  والبحث   ،

 .وفيقسأل هللا العون والتّ أ و ستخدم بشكل  أوسع، 

 : منهجية الدراسة

 . هات الكتبمّ االستقراء في أ  •

 االستدالل من النّ  •
ّ
 . ةنّ ة في الكتاب والّس رعيّ صوص الش

 ة.الردنيّ ادرة من رئاسة الوزراء فاع الصّ قوانين الّد الّرجوع إلى  •

 :  ل املبحث األو  
 
 الت

 
   -سول  ودوره في عهد الر    نشأة املسجد  ،اواصطالح    عريف باملسجد لغة

 
 صل

 
-  مى هللا عليه وسل

 هلي  لطاني واأل ة اختيار اإلمام في املسجد الس  كيفي  ،الح الص   لفوالس  

 ل: مفهوم املسجد املطلب األو  
 
اواصطالح   لغة  

أي:من سجد  :املسجد لغة الصّ   ،خضع  ،  ال ومنه سجود  الجبهة على  الّس وبابه د،رضالة وهو وضع  الجيم    ،جدة خل واالسم  واملسجد 

الفرّ   ،وفتحها معروف بف  ،ل ليدخلفعل يفعل كدخما كان على  :"اءوقال  العين اسم كانفاملفتعل منه   ،ا مصدر    تح 
 

  تقول دخل مدخال

 . 2" جودثر الّس جل حين يصيبه أ واملسجد جبهة الرّ  ،هوهذا مدخل

  :ااملسجد اصطالح  
ّ
 .3اهلل تعالى ب  دون تقرّ ويتعبّ  ،ةينيّ ي فيه املسلمون شعائرهم الّد ذي يؤدّ يطلق على املكان ال

أو   ف  :الجامعاملسجد  تقام  املسلمين،  الصّ دار عبادة  املفروضةيه  الخمس  الّسجود  ي  ، وسّم لوات  يتّم  به  االسم لّن  بهذا    . هللاملسجد 

عليه كبير  الجامع    ويطلق  كان   ا إذا 
ّ
ال املكان  وهو  الجمعةيجتمع  ذي ،  صالة  ون لداء 

ّ
املصل فكلّ فيه  مسجد    مسجد  جامع    ،  كل  وليس 

 ل، ويطلق عجامع
ّ
   :وال يلتزم بجميعها مثل،  فيه  لواتعند أداء بعض الصّ   ىيه اسم مصل

ّ
يات  املدارسيات  مصل

ّ
وطرق    ،ساتاملؤّس ،مصل

 .فر وغيرهاالّس 

 
صيدا :    –، بيروت 5(طم1999-ه1420، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )326، 142،ص 1السين ، جالرازي الحنفي،محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر  مختار الصحاح ، باب  2

     الدار النموذجية. -املكتبة العصرية 
 محاسنة ، محمد. مرجع سابق.  3
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ا جعلت لي الرض مسجد  "  -رض ي هللا عنه  -عن جابر بن عبدهللا    -الم  الة والّس عليه الصّ   -  لقوله   ،موضع من الرض  كلّ   :ااملسجد شرع  

 4.ا"وطهور  

 حتّ ،لوات الخمسأ للصّ العرف خصص املسجد باملكان املهيّ  ثم إن  
ّ
 5  .عياد فال يعطى حكمهى املجتمع فيه لأل ى يخرج املصل

:  نشأة املساجد في العالم اإلسالمي  املطلب الثاني  

الّد  اإل في بداية  الهجرة كان  عوة  املسلمين  سالمية ومرحلة  ا على  النّ حري  س لدولة رؤية قائد يؤّس ، فهي  اسبناء مكان يجتمع فيه 

أن  ةإ نظر ،وتلك  جديدة  النّ   لى  الهدف منهاملسجد؛هو فيه  اس  خير مكان يجتمع  الجديدة،  وكان  للّدولة  الّتنظيمّية   الّتخطيط لإلجراءات 

أ  الرّ ّس فما  الّس -  سول سه  حجر    -المعليه  الّد ال   يعتبر  قيام  في  حالي  ساس  املؤّس   وتعّد ا.  ول  أولى  من  االجتماعيّ املساجد  ها نّ إ ذ  إ ،ةسات 

 
ّ
 .6كثر من وظيفة ي أ كانت تؤدّ ، فة للمسلمينربويّ املحاضن الت

محّمد   سّيدنا  بيت  من  واالنطالق  البداية  نقطة  فكانت  عّدة   بمراحل   املسجد  حياة  مّرت  م    -فقد 
ّ
وسل عليه  هللا  ى 

ّ
فكان    –صل

ما كثر عدد املسلمين كان لزا 
ّ
ا، فل ا يجتمع بالسّيدة خديجة وأبي بكروعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأّم أيمن رضوان هللا عليهم جميع  م 

م، فاّتخذت دار الرقم بن أبي الرقم إلى أن تّمت الهجرة.  توافر مكان خا
ّ
كر والتعل

ّ
سع للمؤمنين واملؤمنات لداء الّصلوات والذ

ّ
 7ّص يت

   -سول  قدم الرّ   وعندما
ّ
 صل

ّ
فأرسل إلى مأل   ،أربع عشرة ليلة  أقام فيه،و "بنو عمرو بن عوف"يقال له    في حّي  نزل  -  م ى هللا عليه وسل

 :"، قالفجاؤوا متقليدي سيوفهم   ارمن بني النّج 
ّ
النّج أ ي  وكأن  ار حوله" حتى ألقي نظر إلى رسول هللا على راحلته وأبي بكر ردفه ومأل بني 

أيّ  أبي   بفناء 
ّ
يصل الصّ وب  أدركته  حيث  املسجدي  ببناء  أمر  ثم     8، الة 

ّ
ال املكان  فيذي  في  ناقته  وهوبركت  من ربد  م  ه،  يتيمين  لغالمين 

   -سول  فاشتراه الرّ   ساومهما على املربد،النصار، وقد  
ّ
 صل

ّ
عليه    -سول  لبن وجعل الرّ  بنوه بالدنانير، ثمّ   منهما بعشرة    -  م ى هللا عليه وسل

لبن والحجارة ويقول ، وأخذ يبني م قبلته إلى بيت املقدس- المالّس 
 
 غفر لألنصار واملهاجرة اللهم إن  العيش عيش اآلخرة فا  9:عهم وينقل ال

عليه    -نبي اللهسليمان    أبي حاتم وغيرهما من أّن وذكر ابن جرير وابن  .بوّي ملسجد النّ ا القصىقبل  و املسجدين الحرام  بناء  تمّ وقد  

   ا ثمّ غاب عن سريره أربعين يوم    -  المالّس 
ّ
  -سرائيل  إ وقام بتجديده نبي هللا    ،امحكم    فبناه بناء    ،ا عاد أمر ببناء بيت املقدسعاد إليه ومل

السالم ذّر   -  عليه  أبي  نقل     -  قال رسول هللا   ، كما 
ّ
أوّ   أّي :  ى هللا عليه وسلم صل  مسجد وضع 

 
أّي ال ثم  قلت  الحرام  املسجد  قال:  قال    ؟ 

 .؟ قال أربعون سنةمسجد بيت املقدس، قلت كم بينهما

   -سول  قال الرّ 
ّ
 الرّ   ال تشّد "  :ى هللا عليه وسلم صل

ّ
وقد    حرام واملسجد القص ى ومسجدي هذا".: املسجد ال لثالثة مساجدحال إال

   -سول  سئل الرّ 
ّ
 صل

ّ
  ؟ قال املسجد القص ى، قيل كم بينهما  ؟أّي   قيل ثمّ   ،الكعبة"  ل مسجد وضع في الرض قال:عن أوّ   -م  ى هللا عليه وسل

أربعين سنة"قال بأنّ   10:  بعد  املوقيل  املالئكة  بنته  القص ى  بأربعين سنةسجد  الكعبة  البابفال  11بناء  في هذا  كثيرة  تعالى  ق  ،قوال  ال 

َبََٰرۡكنَا َِّذي  ٱل ۡقَصا 
َ
ٱلۡأ ٱلَۡمۡسِجِد  إِلَى  ٱلۡحََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  َِن  م  لَۡيلٗا  بَِعبِۡدهِۦ  ۡسَرىَٰ 

َ
أ َِّذٓي  ٱل ِميعُ   حمسُسبَۡحََٰن  ٱلسَّ ُهَو  إِنَُّهۥ   ٓۚ َءاَيَٰتِنَآ مِۡن  لِنُرِيَُهۥ   َحۡولَُهۥ 

المصارجحس1  : حجسالِإۡسَراء  ىجس١ٱلَۡبِصيُر   كّل  في  انتشارها  سع 
ّ
وات املساجد  بناء  ازداد  وقد  ساعبعد    . 

ّ
اإل   ات الدولة  عدد  رقعة  وزيادة  سالمية 

  املدارس  إلى أن ظهرت    ،ةعلى هيئة حلقات دينيّ   على اختالفها، ودروس الوعظ واإلرشاد تعقد في املساجدكانت دروس العلم  فاملسلمين،  

 12.  عن املساجدمنفصلة   علمية   سات  ابع كمؤّس في القرن الرّ 

أزهى عصور اإلسالم، حيث توافر فيها عدد كبير من العلماءمن رواد العلم والئمة واملحدثين وأساطين  هو    ةهضة العلميّ عصر النّ 

 13. بذاتهاستقلة املدارس فعملوا علىبناءاملالعلم والثقافة والدب، 

 

 
( كتاب الصالة ، باب جعلت لي االرض  هـ 1311) ، بيروت: دار طوق النجاة الطبعة السلطانية1هـ( ، ط1422البخاري، محمد بن اسماعيل ابو عبدهللا الجحفي، صحيح البخاري)  4

 . 438رقم الحديث  ،95، ص1مسجدا ، جزء
 . 3(  صهـ 1419الوقاف والشؤون السعودية: الدعوة واالرشاد،)، وزارة 1ع، ط م وظيفة املسجد في املجت. صالح ناصر  الخزيم،  5
 .141، ص 1(، النظام السياس ي في اإلسالم ، طم1980أبو فارس، محمد. ) 6
 . 60، ص  2مجموعة مؤلفين، نظام اإلسالم ، ط  (،2000-  1420السرطاوي، محمود. ) 7
 . 261، 359، 189، ص1،3،2، بيروت: دار احياء التراث ، 1هـ، ط  774( البداية والنهاية، ت م 1988-هـ1408أبو الفداء اسماعيل ين عمر الدمشقي.)  ابن كثير ، 8
واالفتاء والدعوة  واالرشاد االدارة العامة للطبع  الرياض: دار  الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية  -( مختصر سيرة الرسول ، السعودية هـ1408) محمد. عبدالوهاب، 9

 1ص  والترجمة،
 . 1189رقم الحديث   ،50ص  ،2البخاري، كتاب الصالة، باب فضل الصالة مسجد مكة واملدينة،ج 10
 . 188، 277ص  ، 1( العقيدة الطحاوية، جزءم 2011-هـ1432آل الشيخ ، صالح عبدالعزيز . ) 11
 .23،20، ص  1(االعتقاد،تحقيق الدكتور سيد بخجوان،جزء م2019)  بن أحمد االستوائي. النيسابوري، صاعد بن محمد  12
املدينة املنورة: الناشر عمادة البحث العلمية بالجامعة   -السعودية  2(عصر البيهقي، كتاب البيهقي موقفه من االلهيات، ط  م  2002-هـ1423الغامدي، أحمد بن عطية بن علي. ) 13

 37، ص1االسالمية، جزء
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الث 
 
   -سول : دور املساجد في عهد الر  املطلب الث

 
 صل

 
 الح لف الص  والس    - مى هللا عليه وسل

 
 
ل  :ةسالمي  عوة اإل للد   : املسجد تطبيق عملي  أو 

الخالق وتوحيد املعبودإنّ  ة إلى اإليمان والعمل الصالح، وتطبيق فوري لهما، فاآلذان والصالة  ، دعوة فوريّ ها دعوة تبدأ بتعظيم 

 .وتوحيده وتعظيم هلل تعالى بجميع أذكارها هي تثبيت لإليمان

 : للتربية والتعليما: املسجد مدرسة ثاني  

   -سول  الرّ   بدأ 
ّ
 صل

ّ
   -م ى هللا عليه وسل

ّ
الكريم  آ القر بتالوة    فيبدأ   ،في املسجد  عليه  الوحي  هينزل  ماصحابه  أ م  يعل صحابه في  أ على  ن 

 مسج
ّ
م  ،  النبوية  السنة  يعلمهم  و   ويفّسر لهم اآليات الكريمة،  ،مهم معناهده ويعل

ّ
الّصالة والّسالم يعل  وكان عليه 

 
 ال قوال

 
،  القرآن فعال

 . ةمّ تعليم ال  مقّر  فكان مسجده 

 
 
 :فتاءاملسجد يمثل دائرة اإل ا: ثالث

الّصحابة   يجيبهم،   -رضوان هللا عليهم -كان  الّسالم  وكان عليه  الّدين  أمور  يريدون معرفته عن  ما  كّل  الكريم  الّرسول  يسألون 

ومحكمة   آنذاك  الفتوى  دار  بمثابة  املسجد  كان  وبهذا  املساجد،  في  للّناس  والقضاء  الفتوى  يقّدمون  بعده  من   لحلّ   قضاء  فأخذوا 

املتخاصمينمكان  و   ،زعاتاملنا بين  للصلح  مالكروى كعب  وقد    14، ا  أ أنّ   :رض ي هللا عنه  -  بن  ابن  تقاض ى  دين  ه  كان  بي حدرد  في  ا  عليه 

فارتفعتاملسجد رسول حتّ   صواتهم أ   ،  سمعها  عل  -  ى  هللا  صلى  وسلم هللا  إليهم   -يه  فخرج  بيته،  في  حجرت  وهو  كشف    فنادى:  هحتى 

هللا  ،عب  كيا رسول  يا  لبيك  " قال  ،قال:  هذا :  دينك  من  إليه  ضع  وأومأ   أ -" 
ّ
الش هللا":  قال  -طري  رسول  يا  فعلت  قال"لقد  قم ،   ":

 15فاقضيه". 

 للفقراء واملنقطعين في سبيل هللا
ٌ
ا: املسجد ملجأ    :رابع 

ى ملن ال مأوى أو سكن له من الفقراء واملحتاجين، وملن تّقطعت بهم   -عليه الّصالة والّسالم-وكان املسجد في عهد الّنبي   ل مأو 
ّ
يمث

أبي بكر  الّسبل في   الرحمن بن  يبيتون فيه من املسجد يسّمى )الّصفة(، فعن عبد  ذي 
ّ
ال الجزء  رقات، وكان 

ّ
أّنه    -رض ي هللا عنهما  -الط

 16قال: "كان أصحاب الّصفة فقراء" 

 اخامس  
 
 : املسجد يمث

 
 17. ة على الدولةحيث تناقش فيه القضايا املستجد   ،ااب حالي  و  ل مجلس الن

لون املسجد مقر   ا:سادس  
 
ذين يمث

 
 . ول في الوقت الحاضرد  ال  استقبال الوفود ال

 : اسابع  
 
 :  على الجهاد في سبيل هللاالحث

ا على تدريب  شّبانبعض    واملسجد نقطة االنطالق، وفي املسجد بقعة الّتدريب على القتال، فقدأقّر الرّسول عليه الّسالم موافق 

 18.ليهم من خلفهإ الّنظر  -رض ي هللا عنها -ته عائشة لزوج عليه الّسالم  ذنأ و  ،ليهم هو ينظر إ و في املسجد   الحعلى الّس  حباشال 

وحي  في املحافظة على األمن والستقرار الجتماعي   ا: دور املسجد الر 
 
 : ثامن

من   املسجد  ويعّد  الحياة،  معاني  لكل  الجامعة  املدرسة  فهو  املسلمين،  حياة  في  ا  هام  ا  دور  للمسجد  بأّن  املعالم  نخلص  أبرز 

اللّتخطيط ومقر  واإلشعاع،  اللّتوجيه  ومركز  العلوم،  من  وغيرها  لغة 
ّ
وال والفقه  والحديث  الكريم  القرآن  بتدريس  تقوم  تي 

ّ
ال قافّية 

ّ
،  الث

ا  وتكتافه.  ومنبر  اإلسالمي  املجتمع  وحدة  سبب  وهو  املسلمين،  ة 
ّ
لكاف واإلرشاد  إعالمي  و   للهداية  دور   للمسجد  الوعظ من    كان  خالل 

ا،-عليه الّصالة والّسالم  -فبذلك كان مسجد رسول هللا فيجتمعون قبل الّصالة أو بعدها. واإلرشاد والّتوجيه، ل رئاسة الوزراء حالي 
ّ
 يمث

 19. وما يندرج تحتها من مسّميات وزارات مختلفة

ابعامل  )املدني(  هلير األئمة في املسجد السلطاني واأل ة اختيا: كيفي  طلب الر 

املساجد السلطانية واملساجد العامة)السلطان(والية ولي المر التي بين   ،املساجد السلطانية فهي املساجد والجوامع.  معتبرة في 

فهنا ال يجوز االنتداب بها لإلمامة إال من   ،فيها  التي يقوم السلطان أو ولي المر بتعيين المامو   اكن، ويرتادها جم غفير من الناس،املس

لم يكن لغيره أن    ،اا كان أحق باإلمامةـفيها من غيره، وإن ندب السلطان لهذه املساجد إمام  فإذا قلد السلطان فيها إمام  ،  ندبه السلطان

 
 . 3-1، ص 5رسالة دكتوراة ، السودان: جامعة ام درمان، جزء السنة النبوية ومكانتها وأثرها في حياة مسلمي البوسنة والهرسك،   أحمد عبد الكريم، ( نجيب، م2001). نجيب 14
 . 457، رقم الحديث99، ص1التقاض ى واملالزمة في املسجد، جالبخاري كتاب الصالة، باب  15
  .6452رقم الحديث   ،96، ص8البخاري ، كتاب الرقاق، باب نوم  الرجال في املسجد، ج  16
 . (57(،ص2003/ 1424بيروت : دار ابن حزم) -، لبنان 1السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن . تاريخ الخلفاء ، ط 17
 . ،عبدهللا احمد. دور املسجد في التربية ، بحث منشور القادري الهذال  18
 (. ه1422-م2001.) 4-1لولو، طاهر احمد. دور املسجد الروحي في املحافظة على المن واالستقرار ، املكتبة الشاملة، غير مصنف ، ص 19
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يبته استؤذن اإلمام فيمن تقدم فيها يتقدم فيها مع حضوره، فإن غاب واستناب كان من استنابه فيها أحق باإلمامة وإن لم يستنب في غ

تراض  استئذانه  تعذر  وإن  أمكن،  فإذا حضرت  ىإن  يؤمهم،  فيمن  البلد  املرتض ى    أهل  إن  قيل  واإلمام على غيبته، فقد  أخرى  صالة 

ى.  20  للصالة 
 
 الولى يتقدم في الثانية وما بعدها إلى أن يحضر اإلمام املول

األ  العامة  أ   :)املدني(هلية  املساجد  يبنيها  التي  وقبائلهم وهي  شوارعهم  في  والقبائل  الشوارع  املسافرون،   هل  أو  املارون    وروادها 

، وبعد االتفاق ليس لهم  صرفه إال مامةإل اوتكون اإلمامة ملن اتفقوا عليه ب  ،مساجدهم   ئمةأ عليهم في    (لسلطانلولي المر)ا   فالاعتراض

حأ  يتغير  ل ن  ويكون  االخهل  اله  حق  برأ   ، تياراملسجد  يؤخذ  اإلمام  اختيار  في  االختالف  تساو وعند  فإن  االكثرية  ولي  اختار   ،وا ي 

 :حد الوجهينويكون اختياره على أ  الختالف والشغب والفوض ى،ملفسدة درء  من باب السياسة الشرعية ،لهم  (السلطانالمر)

 .مامةأنه يختار من أهل املسجد من يراه مستحقا لإل  •

 العدد املختلف في اختياره. على  •

مانصه " وإذا كان في أئمة املساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصالة حتى   21ذكر املاوردي في كتابه الحكام السلطانية

انكر ذلك عليه، الحاجات  بها ذو  الضعفاء، ويتقطع  انكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على معاذ بن جبل  يعجز عنهما  حين    كما 

   22فتان " أطال الصالة بقومه وقال: فتان، فتان،
 

 مام لم يخطئ أن اإل لو تأملنا كالم املاوردي حين قال لم يجز أن يؤدبه عليها هذا دليال

املساجد واقع هذه  إلى  نظر  والجفلة،  ولكن  السابلة  مارون سريع  طبيعة  و   وهي"  أنهم  وهو  في    ،ااملصلين وحالهم  قائمين سواء  وليسوا 

 23ترحال أو سفر فيناسب ذلك أن ال يطيل اإلمام في الصالة.  

الثان  :  ياملبحث 
 
األ الت األو  مني  دابير  العهد  منذ  املساجد  في   ة 

 
حت وقتنل  كوروناى  )جائحة  الحاضر  والر  ا    ؤية ( 

 ة للمساجداملستقبلي  

 املطلب األو  
 
 ل العهد األو  ة في املساجد منذ مني  دابير األ ل: الت

قال  على ذلك  دليل وما حدث بعد غزوة تبوك لخير ،شكالهاأ على تحقيق المن ومنع الفتن بكافة  - المعليه الّس  -سول حرص الرّ 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا َوَتۡفرِيَقَۢا َبيَۡن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن : تعالى َِّذيَن ٱتَّ  . جحس 107الآية  حجسالتَّۡوبَة  ىجس١٠٧حمسَوٱل

 : مناسبة نزول اآلية

  -سول قدوم الرّ قبل  ،باملدينةرجل  من الخزرج يقال له أبو عامر الّراهب  كان
ّ
 صل

ّ
وظاهر بها  بارز بالعداوة  ،ليهاإ  -م ى هللا عليه وسل

 لى كّف وخرج إ 
ّ
وعده ف    -المعليه الّس   -  سول يستنصره على الرّ   وملى هرقل ملك الرّ إوذهب      -المعليه الّس   -سول  على الرّ ،  ة يفتنهم ار مك

  -سول رّ ه سيقدم بجيش يقاتل به اليهم أنّ يعدهم ويمنّ  ،يبفاق والرّ فكتب إلى جماعة من قومه من أهل النّ  ،اه ومنّ 
ّ
 صل

ّ
  -م ى هللا عليه وسل

يتّ وأ  أن   ذخمرهم 
 

له معقال إذا قدم عليهم ويكون مرصد  ،   يقدم عليهم فيهوا  له  بناء مسجد    ،ا  بمسجد قباء وفرغوا    مجاور    فشرعوا في 

   -سول  منهقبل خروج الرّ 
ّ
 صل

ّ
م    -سول  الرّ إلى تبوك وطلبوا من    -م  ى هللا عليه وسل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
   -صل

ّ
وعندما رجع   ،ي فيهأن يأتي ويصل

م -سول  الرّ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
املدينة من تبوك  -صل امل  يث لم يبق  ح،  إلى  إ بينه وبين هذا   سجد 

ّ
خبره بخبر هذا أ نزل عليه جبريل و   ،  يومال

 24.فريق بين املؤمنيناملسجد من التّ 

النّ  الّس علي  -بي  فأمر  املسلمين  ا  نفر    -المه  إلىبالتوّج من  الظالم    ه  املسجد  الضر فاآلية    ،حراقهوإ هذا  املساجد  ر منعت  أن و   ، في 

الّس ،  غراض أخرى أخذ املسجد ليّ يتّ   وفي هذا من 
ّ
الش  ياسة 

ّ
ال الرّ تّ ا تي  رعية  م   -  سول خذها 

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
املسجد لدال  -صل لة  في حرق 

ة كذلك بعدم بناء مسجد بجوار المنيّ  دابيرومن التّ  .قاء الفتنتّ ا اجرة في منع و ادعة الزّ ة الرّ جراءات المنيّ خاذ اإل تّ ا على ضرورة الحزم في 

 آ مسجد  
ّ

إال للتّ خر  كان  إذا     ،وسعة 
ّ
يت ال  الواحدا سع  حيث  الّس   ،ملسجد  باب  من   وهو 

ّ
الش تتعّد حتّ ة  رعيّ ياسة  ال  والئمّ ى  الخطب  ة د 

 25.اسق النّ ويتفرّ 

 
 .111هـ، ص590(،  نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، ت ه1431عبدالرحمن ، ) الشيرازي، 20
 . 173 – 18ص ،2، الكويت: دار ابن قتيبة ، جزء1هـ، ط450( الحكام السلطانية ، ت م1989-هـ1409املاوردي ،أبو علي الحسن بن محمد بن محمد  البصري البغدادي .) 21
 .701رقم الحديث  ،141، ص1البخاري، كتاب الذان، باب إذا طول اإلمام وكان للرجل حاجة فخرج،ج  22
السابلة  . 127ص 7، ج   415ص ،    1( مجموعة من املؤلفين، معجم الوسيط، االسكندرية: دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، جه1431) الزيات، أبراهيم مصطفى.  23

 .)الطريق املسلوك ( الجفلة من أجفل مض ى وأسرع كناية عن املسرعيناملارون عليه 
أحمد  -590، الرياض: دار السالم، ص2(، املصباح املنير في تهذيب تفسير ابن كثير، اشراف املباركفوري، ط م2000هـ/1421أبوالفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي، ) ابن كثير،  24

 . مصر -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي( الناشر: شركة 2،1محمد شاكر )جـ 
 . 81، ص2لبنان:  دار الكتاب العربي، جزء -( نظام الحكمة النبوية املسمى التراتيب االدارية، بيروت م2016الكتاني، الشيخ عبد الحي. ) 25
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التّ   المنيّ من   دابير 
ّ
ال ا ة  الرّ تّ تي  م -سول  خذها 

ّ
وسل عليه  هللا  ى 

ّ
 أ   -صل

 ّ
لتناشدتتّ   ال أماكن  املساجد   الشعار خذ 

ّ
   إال

 
حث فيها  كان  ا  ما 

   ،الجهادللمسلمين على  
ّ
والش البيع  احترام  وعدم  املساجد   واإلنشاد،لها ا وتوقير  راء عند 

ّ
الضال    اليوم  ولكن لألسف نجدهاة،  عن 

 
 اسوق

 
ّ
م   -سول ه عن الرّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّد   .راءللبيع والش

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ه نهى عن تناشد الشعار في املسجد وعن  أنّ   -صل

 
ّ
   .26راء فيهالبيع والش

م   -عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ة في املسجد فليقل ال رّدها هللا عليك فإّن    :صل

ّ
 ينشد ضال

 
"من سمع رجال

املساجد لم تبن   املحافظة على هيئة املسجد وكيانه وحرمته، وذلك لّن  العامة  اآلداب  أّن من  لهذا". داللة الحاديث  تبن  املساجد لم 

ذي يحترم؛ بمعنى ال تتخذ أماكن لألمور الّدنيوية.للتجارة أو ا 
ّ
ة، فإّن لها حرمتها وكيانها الّسياس ّي ال

ّ
 27إلنشاد عن الضال

 من التدابير المنيّ 
ّ
م -سول خذها الرّ تّ تي ا ة ال

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
  -صل

ّ
  قاللوات، مين عارف بأوقات الصّ أ عدل ثقة ال يؤذن في املنارة إال

م   -  سول الرّ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 امل "  :صل

ّ
 هللا الئمّ   ة ضمناء فرحم أمناء والئمّ نو ن ؤذ

ّ
وينبغي للحاكم أو من يقوم مقامه أن    28 "نينة وغفر للمؤذ

ى    -سول  رّ قال ال    -رض ي هللا عنه  -  نصارّي حديث أبي مسعود ال ، لصالة الناسفساد  إ ا في  ب  بكون سالة حتى ال تالصّ   يعرفهم بأوقات
ّ
صل

م 
ّ
  ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، نةفي القراءة سواء فأعلمهم بالّس فإن كانوا  ،  قرؤهم لكتاب هللاأ يؤم القوم " :هللا عليه وسل

  في سلطانه، وال يقعد في بيته إال بإذنه".الرجل   جل  وال يؤمن الرّ ،افأقدمهم سلم  فإن كانوا في الهجرة سواء 

الّرسول   م    -إّن 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
السلطان كاإلمام العظم -صل املرتبة ذي  أن صاحب  ن  بي  ثم  اإلمامة،  ذكر الفضل فالفضل في 

 29وأمير الحرب وأئّمة املساجد ونحوهم مقدمون على غيرهم وإن كان غيرهم أفضل منهم. 

م   -سول  نالحظ من كالم الرّ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
، وإن كان  على كلمة السلطاندهم  ويوّح أن يجمع المة    التدابيرالمنية  من    أّن     -صل

  ، ما يؤيد ذلك تنة في ذلكة ومنع الف، وهي عدم الخروج على السلطان،  وتوحيد كلمة المّ يفضله في العلم واإلمامة للمصلحةهناك من  

م  -  سول الرّ   أّن   -رض ي هللا عنها-حديث  عائشة  
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
لها  -صل "قال  أن قومك حديث:    لمرت   بجاهلية  عهدو   يا عائشة لوال 

ما  بالبيت فهدم فيه  فأدخلت  و أ ،  منه  بالرضأ خرج  له    ،لزمته  باب  وجعلت  به  ا غربي  ا شرقي  بابين  فبلغت  إبراهيم أ ا  ، وهوملنع  30" ساس 

 .  ا للمصلحة الشرعيةفي أثناء أداء العبادة، وتحقيق   ،من المان والطمأنينة الفتنة بين الناس وخلق جّو  

  ، على املسجد في أوقات الجمعد سلطة الدولة أوالحكومة ه حّد حيث أنّ   (غياث المم في التياث الظلم )الجويني في كتابه    وقد أورد

أنّ فبيّ  بّد ن في كتابه  يمثله  ه ال  أو من  أونائبه  اإلمام  ا دفع    ،من حضور  للفتنة بسبب  أ   ،الزدحاما  اإلمام  و من  فاملصلحة تستدعي وجود 

النظامثيم لضبط  ا ،  له  وقتنا  في  يمثله  ما   وهذا 
ّ
الش عناصر  املخابرات.لحاضر  أو  من    31رطة  أنه  يشترطنجد  العامة    إذن   واملصلحة 

الدولة اإلسالمية وازدياد املساجد  32  فتنة أو فساد.ينجم عنه  ا لي زحام  اإلمام، تالفي   وانتشارها في كل المصار كان   ،ومع زيادة رقعة 

م    -داء رسالة املسجد التي حرص الرسول  بد من اتخاذ إجراءات أمنية للمساجد ل ال 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
نطالق الدولة اإلسالمية منذ ا   -صل

 . ترسيخها في قلوب وعقول املسلمين الولى على

 التدابير األمنية في وقتنا الحاضر اآلتي: 

علمي   • املؤهلين  مناختيار  والئمة  ا  وح  ،الخطباء  الشرعية  للعلوم  النبويةالدارسين  والحاديث  هللا  كتاب  يكون    ،فظة  وأن 

بَِت ٱۡستَـ ِۡجۡرُهُۖ إِنَّ َخيَۡر َمِن ٱۡستَـ َۡجۡرَت    :التوظيف حسب الجدارة وتولية الجدر من ذوي الكفاءة لقوله تعالى
َ
َُٰهَما َيَٰٓأ حمسقَالَۡت إِۡحَدى

 
ْورة بن موس ى بن الضحاك، أبو عيس ى  7552( املفصل في شرح الشروط العمرية، املوسوعة الفقهية، ص  م2020)  الشحود،علي. 26 .، الترمذي، الترمذي، محمد بن عيس ى بن س 

  ، 322رقم الحديث    ،2جزء  الشعر، م،املسجد ،ابواب الصالة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة و   1975  -هـ    1395هـ( سنن الترمذي،الطبعة: الثانية،  279)ت  

 ، حديث حسن. 139ص
 1374هـ( ، صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 261-206سلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) 27

، ابن جبرين ،عبدهللا بن    568، رقم الحديث  397، ص1تنشد الضالة في املسجد وما يقوله من سمع الناشد، جم، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب النهي ان    1955  -هـ  

 .38-37، وزارة الشئون السالمية والوقاف السعودية: الدعوة واإلرشاد، ص  1(فصول ومسائل تتعلق باملساجد، ، طم1419عبدالرحمن .)
كتاب الصالة ، باب املؤذن أمين    ،2013 -هـ  1437دار التأصيل، الطبعة: الثانية،  -ملصنف ،تحقيق مركز البحوث وتقنية املعلومات عبد الرزاق ،أبو بكر بن همام الصنعاني،ا 28

 . ، صححه اللباني1902رقم الحديث   ،178ص  ،2واإلمام ضامن، جزء
 . 673رقم الحديث   ،465، ص 1باب من أحق باالمامة ،ج مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 29
 .1586، رقم الحديث 147، ص 2البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها، ج 30
( ه1431، السعيدان ، وليد بن راشد.) 146، ص1م( غياث المم في التياث الظلم ، االسكندرية : دار الدعوة ، جزء  1979) عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف ابو املعالي. الجويني، 31

 . 31، ص2تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهبية ، جزء
 . 72،71، 58،االردن: دار الفرقان ، ص1( مدخل الى تجديد الخطاب االسالمي، طم 2014 -هـ1435) الكيالني ،عبدهللا ابراهيم عبد الحليم. 32
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مِيُن  
َ
ا لم يكلف  يقول ابن تيمية "فإن تولية البرار خير لألمة من تولية الفجار ومن كان عاجز  ،  جحس26الآية    حجسالَقَصص  ىجس٢٦ٱلَۡقوِيُّ ٱلۡأ

 .33بما يعجز عنه"

 عمل امتحانات ومقابالت شخصية قبل التوظيف ملعرفة قدرة الئمة على الخطابة واإللقاء.    •

بواب  امن أ املسجد مكان للدراسة التربوية  والتعليم فال يكون باب    لّن   ،ا بإلقاء الدروس واملواعظعدم السماح لغير املؤهلين علمي   •

البدعإ  العقول وانتشار  الك  ذكر  34  .فساد  ليكونوا قادرين على  "  يالني في كتابهالدكتور  الوعاظ ورفع قدراتهم  تأهيل  الدولة  على 

،  وعظ، والبد من وضع قانون يعطي لكل عالم مؤهل الحق في الملعروف والنهي عن املنكر من غير إثارة فتنةالقيام بواجب المر با

نفهم من ذلك  تأهيل الوعاظ والخطباء  .الوعظ ابتداء مطلوب من العلماء"إذا تقدم للوزارة وليس لهم منعه بال مبرر باعتبار أن 

إذا    -صلى هلل عليه وسلم   -سول  كان الرّ     -رض ي هللا عنهم   -عن جابر بن عبدهللا    35،بأهميته ومكانته  وأن تشعر الدولة الخطيب  

فهذه    ،واشتداد الغضب  ، وعلو الصوت  ،نالعينيفاحمرار   ، حتى كان منذر جيش  خطب احمرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه،

   ، ء على عصالى االنفعال مع املوضوع كان ذلك أدعى النتباه السامع فيتفاعل معه، وكان يخطب على املنبر و يتكىالصفات تدل ع

مرت واحمرارالعينين  الحديث  أهمية  السامع  ليظن  عصا  على  واالتكاء  املنبر  فوق  القيام  من  الهيئة  اجتمعت  بالقلب فإذا  بط 

 36ثره في العينين ثم نتيجة لذلك الغضب واحمرار العينين من شدة الغضب يرتفع الصوت ، فإذا ما عال في القلب ظهر أ والدعاء

 37.القرباتها من أعظم داخل املسجد فإنّ  عقد حلقات للذكر والتعليم  •

•  
 
 38كثرت الجنايات فالبد من إغالقه احتياطا. ، وقد ا على مقتنياتهإغالق املسجد في غير وقت الصالة صيانة له وحفاظ

ملنع إثارة    ،شراف ولي المرجم غفير من الناس وأن تقام تحت إ   تحديد مساجد معينة لصالة الجمعة والعيدين التي يجتمع فيها •

 39"تصرف ولي المر منوط باملصلحة".  الفوض ى والشغب

ومّد تحديد   • الجمعةموضوع  خطبة  أوقات  ،ة  في  وا وخاصة  والحروب  انتشار لجوائحالزمات  من  املفسدة  درء  باب  من  ،وهو 

 . الفوض ى

لة الواحدة أو املدينة أو القرية،  ، وال يحدث خلل بين املساجد في الدو ملنع الفوض ى بين املصلين  ةذان واإلقام دة بين اآل تحديد امل •

 . ا للتآلف ومنع الفرقة واالختالفتحقيق  

شرات التي نشر الكتب واملصاحف ومنع نشر الكتب أو النالدعوة و واستبدالها في  ،ضالةنشاد الوإ منع البيع والشراء في املساجد   •

 . تدعو إلى البدع والفتن

 كورونالجائحة  ة: التدابير الصحي  الثاني ب ل ملطا

 "التأصيل الفقهي للتباعد والحظر وعدم الختالط"     
المنية التدابير  أن بحثنا في  املساجد  ،بعد  الصحية في  انتشار وباء كوروناالعالم    ملا يشهده   ،كان البد من ذكرالتدابير  وما  ،  من 

الوقاية من  لى  عفإننا كمؤمنين مطالبون بالعمل    قضاء هللا وقدره   وملا كان هذا    ،بين الناس  والذعربه هذا الوباء من الوفيات،    تسبب

الوباء أ هذا  َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِيَن    :لقوله تعالى  ،ل على هللاوالتوك  ،سبابه، ودرء  ۡحِسنُٓواْۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
َوأ ۡهلَُكةِ  ٱلتَّ إِلَى  يِۡديُكۡم 

َ
بِأ َولَا تُلُۡقواْ    ىجس ١٩٥حمس 

)إعالن غلق املساجد  لذلك لم يكن قرار   ،النتشار عدوى كورونا  فهو مرتع  ،يجتمع فيه الناس  وبما أن املساجد مكان  جحس195الآية    حجسالَبَقَرةِ 

 ا أمام املصلين يسير   40(الحظر الشامل في البالد
 

 ، وسهال
ّ
وقراءة القرآن  وتلقي دروس العلم والفقهجنباتها صالة بين قت بالعلى قلوب تعل

كي   ، حترازية املتعلقة بالجائحةجراءات والتدابير اال اإل إنفاذ التشديد على  ، يستلزم يشهده العالم من تداعيات كورونا ولكن ماالكريم،  

بتطبيق     ،روسفيوالحفاظ على النفس البشرية من خطر ال  مأنينة،والط  وتبقى أماكن للعبادة ،  نقل العدوى   ا فيال تكون املساجد سبب  

 
، الرياض: دار عطاءات العلم،  4(.السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية ،تحقيق علي بن محمد العمران، طهـ728-هـ661عبد السالم،)ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن  33

 . 133( ، صم2019-ه1440) بيروت: دار ابن حزم
 .60، وزارة الشئون اإلسالمية والوقاف السعودية:الدعوة واإلرشاد ، ص 1( عمارة املساجد املعنوية وفضلها ، طم1419الحميدي، عبدالعزيز عبدهللا. ) 34
 .73الكيالني، مدخل الى تجديد الخطاب االسالمي  35
دار احياء    القاهرة:  ،مسلم ، كتاب الصالة، باب تخفيف الصالة الخطبة،73،72ص  (هـ1435)  ،1ط  م( شرح بلوغ املرام ،دار الفرقان،1994-هـ1415عطية بن محمد.)    سالم، 36

 .868، رقم الحديث 593، ص2الكتب العربية، بيروت:  دار احياء التراث العربي ، ج 
 . 112املساجد، املكتبة الشاملة، الرياض: سفير، ص (،هـ1433) القحطاني، سعيد بن علي بن وهف. 37
القاهرة: املجلس العلى للشؤون   ، 4بأحكام املساجد ،تحقيق أبو الوفا مصطفى املراغي طاعالم الساجد  (م1996-هـ1416(.)ه794-هـ745محمد بن عبدهللا ) الزركش ي، 38

 . 340اإلسالمية، ص
 .309( ص هـ1409-م1989، )2دمشق،ط –دار القلم  الزرقا،احمد بن محمد،شرح القواعد الفقهية،  39
 م( 1992( لسنة ) 13م صادر بمقتض ى أحكام قانون الدفاع رقم )2020( لسنة 2أمر الدفاع رقم ) 40
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وعدم  بحفظها  وعال  جل  الشارع  أمر  التي  الضروريات  جملة  من  النفس  فحفظ  بها،  اإلسالم  جاء  التي  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد 

"تصرف ولي المر منوط باملصلحة" من  وبالتالي فإن  فتكمن سلطة ولي المر في تقييد املباح  ملواجهة فيروس كورونا،    تعرضها للهالك،

الشريعة وأيض   فيها مقاصد  الزمات وأن تراعى  أوقات  التي تتخذ في  أولى من جلب خالل اإلجراءات  املفاسد  الشرعية "درء  للقاعدة  ا  

 41املنافع. 

الشرع   اعتناء  املنفعة، وذلك لن  أولى من جلب  املفسدة  اعتنائه بفعل إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فدفع  باملنهيات أشد من 

 املأمورات، ملا يترتب على املناهي من الضرر املنافي ملقاصد الشريعة بمعنى إغالق املساجد أولى من فتحها

الهدف منإ  املتخذة   ذن  الصحية  الش  هي  التدابير  الخمس ومنها  ريعة االسالمية والتي مناطها حفظتطبيق ملقاصد    : الضرورات 

نها عرضة لنقل العدوى  عات لمّ صالة الجماعة والتج  بتجنب  ردنحفظ النفس وهو توافق بين املقصد الشرعي وقوانين الدفاع في ال 

الصالة   في  التجمع  يحظر من  الهالك  بلذلك  النفس على مخاطر  العامة وحفظ  املصلحة  بتقديم  بها  العمل  وتعطيل  املساجد  إغالق 

 .الوباءاملترتبة على العدوى من هذا 

بها  إ شار  أ وما   الرخصة واالستدالل  الشاطبي )اعتبار  اإل إ ليه  الرخصة ووجود  ذا توافرت فيها شروطها وقضية  تتوافر فيها   غالق 

العدوى  املتوقع من  للضرر  الصالة  املانع من  ذلك  42العذر   يترتب على 
 
أ اآلذان حيث  الصالة   حيّ "بدلت  تغيير صيغة  اآل أ "على   ذان ثناء 

املفروضة بقوله الخمس     الأ "  :للصلوات 
ّ
الجائحة  "وا في رحالكم صل أن.  لضرورة  تمتاز بميزات تميزها عن اإلسالمية    الشريعة  نستنتج 

ا  مر لحد الضرورة  فقد شرع هللا رخص  ذا وصل ال إ و   .ودفع املشقة وقلة التكاليف  ،والسماحة والتيسير  ،رفع الحرج  :اهغيرها ومن أهمّ 

نفسهم قدر املستطاع  أ وجب على املسلمين أن يحافظوا على وهنا  ،ا حرم عليهم وتسقط عنهم ما وجب عليهم حنى تزولتبيح للمكلفين م

النفس من مقاصد الشريعة  الحف  ّن بالتداوي ل  اَس  اظ على  نََّما َقتََل ٱلنَّ
َ
ۡرِض فََكأ

َ
فِى ٱلۡأ ۡو فََسادٖ 

َ
َنۡفٍس أ ا بَِغيۡرِ    َجمِيٗعا ىجسحمسَمن َقتََل َنۡفَسَۢ

 43...... جحس32الآية  حجسالَمائـَِدة

ّ مصح« وعن  أ وعن   ح  ص 
ى م 

 
ل ْمر ض  ع 

ور د  م 
 ي 

 
بي  أ بي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال: »ال

« أ هريرة،   ر  ف   ص 
 

ال ْوء  و   ن 
 

ال  و 
 
ة ام   ه 

 
ال ى و  ْدو   ع 

 
كان وعن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال:    44  ن رسول هللا صلى اللهى عليه وسلم قال: »ال

ْع«  في وفد ثقيف رجل مجدوم ، فأرسل إليه النبي صلى هللا عليه وسلم  اْرج 
 
اك  ف ْعن  اي  ْد ب 

 
ا ق ن  »إ 

عن    باعدعلى التّ   قصة عمر خير مثال،    45

الجراح   ابو عبيدة بن  أمراء االجناد  إذا كان بسرغ لقيه  الشام حتى  إلى  الخطاب رض ي هللا عنه خرج  ان عمر بن  عبدالل بن عباس >> 

فأخبروه  أ و  ، أ صحابه،  فاستشارهم  فدعاهم  الولين،  املهاجرين  لي  ادع  عمر:  فقال  عباس:  ابن  ،قال  الشام  بأرض  وقع  قد  الوباء  ن 

الوباء ق ان  الناس  واخبرهم  ان ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية  د وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لمر وال نرى 

على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي النصار، فدعوتهم فاستشرتهم فسلكوا    وأصحاب رسول هللا وال نرى ان تقيمهم 

اختالفهم  كا  واختلفوا  املهاجرين،  الفتح،  ، فسبيل  ها هنا من مشيخه قريش من مهاجرة  كان  لي من  ادع  قال:  ثم   ، ارتفعوا عني  قال 

فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجالن، فقالوا: نرى ان ترجع بالناس ال تقيمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على 

فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم، نفر من قدر هللا إلى    هللا؟ظهر فأصبحوا عليه، قال ابو عبيدة بن الجراح :أفرارا من قدر  

ا له عدوتان إحداهما خصبة والخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر هللا، وإن  قدر هللا، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادب  

ا، سمعت ا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علم  يب  رعيت الجدبة رعيتها بقدر هللا؟ قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغ

 تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وانتم بها فالتخرجوا فرارا منه، قال: فحمدهللا عمر ثم انصرف. رسول هللا يقول: إذا سمعتم به بأرض فال
الوباء قد  أ فعن عبدهللا بن عامر: >> ان  بلغه  الشام فلما كان بسرغ  إلى  بالشام، فأخبر ن عمر خرج  به بأؤض  وقع  إذا سمعتم  ه 

 46  ا منه.فالتقدموا عليه، وإذا >>عبد الرحمن بن عوف لن رسوهللا، قال: وقع بأرض وأنتم به فال تخرجوا فرار  

 
41  ،   121،ص  م  1983  -هـ    1403،  1دار الكتب العلمية، الطبعة:  ،  هـ(، الشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  911جالل الدين عبد الرحمن السيوطي )ت  السيوطي 

 . القاعدة الخامسة
-811م ص    2021االصدار االول يناير    33، مجلة كلية الشريعة والقانون اسيوط جامعة االزهر العدد  60-48  م ص2020، اغسطس    94مجلة الفقه والقانون الدولي العدد   42

  -هـ    1417،  1هـ(،املوافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،الطبعة     790أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي ا )ت  ، الشاطبي ،  946

 . 46،ص1،النوع الخامس ، العزائم والرخص، جزءم 1997
وأحكام شرعية   43 طبية  به من معالجات  يتعلق  وما  املستجد  فيروس كورونا  ندوة  االسالمي يصدر توصيات  التعاون  ملنظمة  التابع  الفقه  فيروس كورونا   م16/4/2020مجمع 

 .كوفيد19املستجد 
 .1745ص،  2222،4جزء 1743ص،22221، رقم الحديث  1743، ص4مسلم،  كتاب  السالم باب ال عدوى وال طيرة وال غول وال يورد ممرض،جزء  44
 . 2231رقم الحديث  ،4،جزء1752كناب السالم، باب اجتناب املجذوم ص  مسلم، 45
 5730، 5729رقم الحديث  130ص   7البخاري، كتاب الطب، باب ما ذكر في الطاعون، جزء 46
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الّد  أن  وجه  الحاديث  هذه  في  الخطاب  عمر اللة  عنه-بن  هللا  عمواس  -رض ي  طاعون  وقت  الصحي  الحجر  الى  وبالتفرق    ،دعا 

الة قدم وسيلة فعّ بر أهم وأفهي تعتن التباعد وعدم املخالطة يدفع البالء عنالناس  أ نستنتج  .وديةلجبال وبطون ال والتباعد في رؤوس ا 

 .اء والوقايةعلى الوب لالنتصار

 نلخص التدابير الصحية في املساجد زمن كورونا على النحو اآلتي:  

 . التباعد بين املصلين •

مامة •  . ارتداء الك 

 استخدام املعّقمات .  •

 عدم خروج كبار السن للمساجد.  •

 . زدحاما لال ب  غالق مصليات النساء تجنّ إ  •

 . زدحام ونقل العدوى ا لال إقامة الجمعة على عدد قليل من الناس تجنب   •

 . ة خطبة الجمعةتحديد مّد  •

  ،صالة  العيدين :إغالق املساجد في الصلوات املسنونة مثل •
ّ
 . عا للتجمّ راويح منع  وصالة الت

 تغيير صيغة اآل  •
ّ
 .الة على الصّ  وا  في رحالكم" بدل حيّ ذان " صل

عد السلطة   •
 
الحد من التجمعات والعقوبات ملخالفي اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية املتخذة ملواجهة فيروس كورونا؛ إذ ت

 47. عندما ينحرف الضابط الذاتي من الفراد -وإن كانت مباحة-باملجتمع ضابطة للتصرفات الضارة 

عن الرسول ،بي هريرة رض ى هللا عنه  عن أ و   48.:"ال ضرر وال ضرار"صلى هللا عليه وسلم   قال  بي سعيد الخدري رض ي هللا عنهعن أ 

وتراحمهم مثل  :"صلى هللا عليه وسلم  توادهم  في  املؤمنين  إ مثل  الواحد  اشتكى منه عضوالجسد  بالسهر    ذا  الجسد  سائر  له  تداعى 

عليه    49. "والحمى الرسول  شبه  وقد  باآلخرين،  اإلضرار  عدم  وعلى  اإلنسانية،  النفس  على  الحفاظ  أهمية  على  لتدل  الحاديث  فهذه 

غاية   وهو  الواحد،  بالجسد  املؤمنين  بإنفاذ السالم،  العدوى،  نقل  في  ا  سبب  نكون   
 

وأال الظروف،  كل  في  والتوافق  والتآلف  التضامن 

 اإلجراءات االحترازية، سالفة الذكر 

 عالمللمساجد في التوجيه واإل املستقبلية  : الرؤيةالثالث  طلب امل

والدعوة والوعظ واإلرشاد وأن يعود إلى سالف عهده في   ، والتعليميإليمانّي ا لإلشعاع ا مراكز    ( نطمح أن تكون املساجد )بيوت هللا

 : من خالل اآلتي -وهذا يعبر عن رأي الباحث فقط -وذلك بتجديد الخطاب الديني زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة الجالء  

ال  • بين  املساجد محلي    والخطباء  مةئالتنسيق  ا امل،اا ودولي  في  وتعارفهم لرفع سوية املسجد وأداء لبالد مدينة وقرية  نتشرة في كل 

 . الته من خالل املؤتمرات والندواترس

بين  االتّ  • اإل خ الخطباء على توحيد  الئمة و فاق  العالم  الجمعة في كل  اإل سالميطبة  املوضوع  ، وذلك لتوحيد الصف  سالمي وهذا 

 بات  بينهاسيق نوالت، سالميشاكل التي يعاني منها العالم اإل براز املبما يتعلق بإ
 

 .صال التكنولوجية الحديثةتّ  بتوفرأدوات االسهال

الخطباء • الواجب على  الت  ،املساجد  في  ئمةال و أنه من  الناسبعدم  إلى هللا.   شدد والتيسير على  الدعوة  الن  50في  أذن  بي عليه  كما 

املسجد في  باللعب  الرسول صلى هللا عليه وسلم  السالم  اعتبره  املباحمكان  ، حيث  للترويح  الرسول صلى هللا عليه  ا  ، فقد وقف 

 51.وسلم يشاهد الحباش يلعبون في املسجد وتقف خلفه السيدة عائشة رض ي هللا عنها وهو يسترها بردائه وهي تنظر إليهم 

أ من السياسة الشرعية  نالحظ   فهذا يلغي  ،  املسجدساحة، في  حباش بالتدريب على فنون القتالذن لأل أن الرسول عليه السالم 

به،  52رهاب التشدد واإل فكرة   اليوم  ينعتون ديننا   ه  بالدفاع عن   ،الذي 
ّ
ال املتخلفةالئقةبالصورة  الهمجية والبربرية   ،البعيدة عن 

 .التي ال تأتي بخير

 
-صفر–ذو القعدة    ، 1،جزء51(، مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد  م1992( لسنة)  13صادر بمقتض ى أحكم قانون الدفاع رقم )  م2021( لسنة  30أمر الدفاع رقم ) 47

 م 2020-هـ1442هـ/1441
( ،سنن الدارقطني، كتاب في االقضية وغيرها، في املرأة تقتل اذا  م2004-هـ1424الدراقطني،ابو الحسن علي بن عمر ، بن دينار بن النعمان البغدادي، تحقيق شعيب االرنؤوط )  48

 . .حديث حسن4539رقم 407، ص 5وت: مؤسسة الرسالة ، جزءربي-، لبنان1هـ، ط 385ارتدت ، ت 
 . 6011، رقم الحديث 10، ص8دب ، باب الرحمة بالناس والبهائم ، ج البخاري، كتاب اال  49
 ( مرجع سابق. م2011-هـ1432آل الشيخ صالح، )  50
 . 454،رقم الحديث  98،ص  1البخاري، كتاب الصالة ، باب اصحاب الحراب في املسجد ،ج 51
 القدس، رسالة دكتوراة . دور املسجد في التنمية املهنية والعلمية، جامعة  د.انور نصار، 52
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هللا أن تكون خطبة ما يرض ي  تيحت لهم الفرصة برفع أصواتهم فيوالخطباء اليوم وهم على منابرهم وقد أ   ئمةإن من واجب ال  •

 .                                كما كان حال املسجد في زمن الرسول عليه السالم ،مةرك لهذه ال بمثابة املحالجمعة

نهم ال يفهمون اللغة ، حيث أ منهادها واملصلحة  تؤدي مقصلغة العربية لن خطبة الجمعة في الدول الوروبية الصل أن تكون بالإ  •

َّا بِلَِساِن قَوۡمِهِۦ لُِيبَي َِن لَُهۡمُۖ ىجس  :ما يفهم من قوله تعالىالعربية ولكن   رَۡسلۡنَا مِن رَُّسوٍل إِل
َ
كلمة بلسان قومه    جحس4الآية    حجسإِبَۡراهِيم  حمسوََمآ أ

أ  بلغة  السياسة  أي  الدعوة خرى وهي من  باإل   ،الشرعية في  التي نريد وفي وقت  واآلن كان  الخطب باللغة  قصير  مكان ترجمة هذه 

 .     تصالالكبير في التكنولوجيا ووسائل االا مع التطور جد  

الجمعة • خطب  موضوعات  تكرار   عدم 
ّ

الناس  ،إال ينفع  بما  العصر  الدكتور  ،  ويواكب  غازي محمد  )يقول  س  (جميل  ل  ئعندما 

ال "  :فأجاب بعض  مستوى  والخطباءضعف  القدوة    ،ئمة  حتى  وسيطرت    ،الصالحةوغياب  املوظفين  أ طبقة  شبه  أصبحت 

الشعائر فيها  تمارس  روتيني جاف  بالدواوين  تعالى  53"الدينية كواجب  َحٗدا  :  قال 
َ
أ  ِ ٱَّللَّ َمَع  تَۡدُعواْ  فَلَا   ِ َّلِلَّ ٱلَۡمَسَِٰجَد  نَّ 

َ
  ىجس١٨حمسَوأ

كر بمعروف ونهي عن منوظيفة يتقاض ى عليها اإلمام أجرة ليس الهدف منها دعوي أو أمر  بمعنى أصبحت اإلمامة    جحس18الآية    حجسالِجن

 .الهدف أصبح الحصول على الراتب

على املناديل اسم الشركة  وتكتب ، ثناء البحث لفتت انتباهي مالحظة توجد شركة لتصنيع املناديل وتوزيعها في بعض املساجدأ في 

للصناعات،  54وهواتفها الترويج  عملية  املكان،  وهي  هذا  حرمة  تجمّ ،  متناسين  منتجاتهم  مستغلين  لبيع  الناس  هذا   -لألسف-ع 

اليوم نشاهده  والفواكه  بوابأ على    ،الش يء  الخضار  بيع  أ خرأ ومنتجات  ،  املساجد من  تشرف على ،  أن  الدولة  يدعو  ليس هذا 

قال  ،  ينشد على ضالة له  من  في مسجده   عليه السالمبي  لم يمنع النّ ؟ أ هبوابأ سطات على  بمنع وجود مثل تلك ال، و هذه املساجد

ربح هللا تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة يبيع أو يبتاع في املسجد فقولوا: ال أ   ذا رأيتم منإ "  :الرسول صلى هللا عليه وسلم 

الدخ"فقوال ال رد هللا عليك ضالتك أدب  إلى تعزيز مفهوم  املأمومينوهذا يقودنا     ،ول والخروج من املسجد لدى 
 

املش ي على  مثال  

تحية املسجد    س حتى تصلي ركعتيفإذا دخلت فال تجل،  وعند الدخول عدم االلتفات للباعة  ،وعدم العجلة  وسكينةهينة وتؤدة  

 55. االزدحام ويدفع الناس إلى التنظيم  شوارع منال يقودنا إلى املحافظةعلى كذلك

السامية • املهمة  هذه  املسجد  رسالة  لتحقيق  الصالح  اإلمام  بالحكمة  إعداد  هللا  إلى  الدعوة  بإعداد  و ،مهمة  الحسنة،  املوعظة 

التعليمية املراحل  بالدعاة لكل  الكريم  ،  معاهد علمية إسالمية خاصة  القرآن  العليا يحفظ  الدراسات  إلى  اإلبتدائية  ا  جود  و من 

 ا. ا من السنة كافي  وقدر  

املرتبات   • اإلمامة،  أوالقائمون بوظائف  الدعاة  الكامل لوظائفهم وتضمن  أن يمنح  للتفرغ  التي تؤهلهم  املادية  السخية والحقوق 

ملهماتهم لن كثير   التفرغ  الكريمة؛ فال يشغلون بمعاشهم ومعاش أسرهم عن  املعيشة  إلى درجات  لهم  الذين وصلوا  الئمة  ا من 

 يشبع حاجاتهم لثروا اإلمامة عليها. علمية عليا يتركون عملهم في اإلمامة للعمل في املؤسسات الخرى، فلو أنهم أعطوا ما

االستفادة من العلماء املعروفين بالعلم والصالح الذين يحالون على التقاعد في وظائف اإلمامة وخاصة في املساجد التي يرتادها  •

 الكثيرون من املثقفين ،الذين يريدون من يقنعهم .

يؤم • الذي  الحي،  أهل  وبين  اإلمام  بين  متبادلة  الثقة  تكون  وفض  أن  الخصومات،  وإزالة  املشكالت  حل  في  معهم  ليتعاون  هم 

 
 

 56.  عن الجماعة اإلسالمية ويخفف بذلك العبء الكثير على املحاكم الشرعيةاملنازعات وال يكون معزوال

ومشاغل  مركز عبادة يوحد فيه ربه ويأنس بذكره ويزيل عن نفسه هموم ومشاكل  -بالنسبة للمؤمن    -وخالصة ذلك إن املسجد  

في    ،الحياة  البيوت  تحولت  أن  وسهبعد  تغزوها  أماكن  إلى  الزمان  اإل ذا  وسائل  من  والفتنة  اإلغراء  أ عالم  ائل  في  قنا سوا وكذا 

عماره بالصالة وقيام  ب والتعلق به وخاصة في رمضان من إ يقوم املسجد بدوره التربوي املطلو   ن وشوارعنا نحن أحوج ما نكون بأ

ذن املسجد ليس مجرد بناء،  إ ،  الحرص على اإلنفاق  في سبيل هللاالتكافل والتآخي من خالل موائد اإلفطار و الليل وقراءة القرآن و 

عداوة ونحوها كلها نحراف واللها من أسباب الزيغ واال ، هو مدرسة تصحح  مسيرة الحياة وما يعرض  ا كغيره من المكنةوال مكان  

الحب واملودة والتآفي كل يوم خمس مرات عل  ا مرار    ، إذ يجمع الناسيمحوها املسجد وبالتالي   ،القلب وسمو النفس  ة خي وطهار ى 

بأ بدور نخرج  يقوم  املسجد  السلف  ن  عهود  في  كان  كما  العظيم  تعالى-ه  أمة    -رحمهم هللا  يرهبنا  أصبحنا  الجانب  عزيزة  مهابة 

 57. العدو

 
 ( م2007-هـ1428جميل غازي ، مقال في جريدة التعاون، موقع صيد الفوائد، ومداد، الجولة الثامنة ، عقبات على الطريق، نشر ) 53
 2، ص 6( اعتقاد اهل السنة، جزءهـ1430) جبر، عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا . 54
 .38 -37ص  القاهرة، تحقيق محمد عثمان الخشت،-( بداية الهداية أدب املسلم في اليوم والليلة، مكتبة القرآن م 1993 -هـ1413)  الغزالي، أبي حامد. 55
 . 26-24ص ،2هـ، طبعة 1415 االنصاري ، محمد بن محمد المين، ضباب على منار املسجد،مكتبة امللك فهد الوطنية، 56
397-395، ص1، طبعة م2003-هـ1424الرياض ،   -قضايا منهجية ودعوية، دار الفضيلة املحمود، عبدالرحمن بن صالح، 57
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 : الخاتمة 

بيت   ال  ،أرضهمن بيوت هللا في    القد طّوفت ببحثي هذا  ني ما قامت به هذه   وسر 
ّ
تقل الزمان وساءني  صها وضربها في  بيوت في غابر 

لة إال مآذن القص ى  ،العماق
 
ها مهل

 
ذا انكفأ املسلمون وتقهقرت خطاهم؟ وفقدت املنابر كلمة الحق، وبكت على ملا  ،ما لي أرى املآذن كل

؟ ؟ ملاذا باتت النسوة حال املسلمين   . -إن شاءهللا –بنائك ستنهض همم أ  ف الدمع وال تحزن....، ال تذر أيا أقص ى تجادل عن منائر الحّق 

الذي مكنني من كتابة هذا البحث  ، أحمد هللا  طانهلا ال يليق إال بجالل وجهه وعظيم سحمد    ،الحمد هلل حمد الشاكرين واملستغفرين

 . املتواضع

 :لت الدراسة إلى النتائج اآلتيةولقد توص

دور املساجد في عصر  و  ،سجد بني في اإلسالموأول م، جداالتعرف على نشأة املس، و مكان للعبادة  بأنهعرف على مفهوم املسجد الت   •

ا للجيوش،  ومنطلق     والتعليمي، والفتوى،ا لإلشعاع اإليمانّي ا مركز  حالي    حيث يمثل رئاسة الوزراء-صلى هللا عليه وسلم -الرسول  

 وملجأ للفقراء، وللشورى. 

رعية املتخذة في تعيين الئمة في املسجد السلطاني واملدني ) •
 
ياسة الش ا في السلطاني وجب تعيينه من قبل الحاكم أمّ   (  الهليالس 

 الهلي فاختياره  يتم من قبل الناس. 

•  
 
من الحفاظ على هيبة املسجد  الصحابة  بها  والوصايا التي كان يوص ي  ،خذها النبي عليه السالم في مسجده تي اتّ التدابير المنية ال

  .منيةأ يات غال جاء هدم وحرق مسجد ضراروأن 

 .نشاد عن الضالة بمعنى ال نتخذ املسجد لألمور الدنيويةالنهي عن البيع والشراء واإل •

الوقت الحاضر • لغير ، عدم السماح  ازهم االمتحان واملقابلة الشخصيةا بعد اجتيمن اختيار املؤهلين علمي    ،التدابير المنية في 

حضور الحاكم أو نائبه تالفيا للفتنة، وهو مايتمثل به اآلن عناصر من الشرطة  فساد عقول الناس  املؤهلين بإلقاء دروس ملنع إ 

املخابرات في  أو  الزحام  أوقات  في  ظام  الن  الدولة على  الدعوة ن  املساجد،  إشراف  باب  واملصاحف من  الكتب  الرقابة عل شر  ى ، 

 وانتشار البدع. الكتب وما ينشر باملسجد ملنع إفساد عقول الناس

التدابير • اتخاذ  في  ضرورة  الصحية،  والوقائية  وباء  االحترازية  تفش ي  ملواجهة  الكمامة  املساجد  ولبس  التباعد  من    ،كورونا 

 .من الناسوات املسنونة التي يجتمع فيها جم غفير لمدة خطبة الجمعة، إغالق املساجد في الصواستخدام املعقمات، تحديد 

الرؤية • في  الشرعية  للمساجد  السياسة  الئمة  ، املستقبلية  توحيد  الئمة،  من ضرورة  اللتقاء  املجال  املؤتمرات  فتح    ، من خالل 

حرية    ،للغات الخرى   القيام على ترجمتها  ،وتنوعها وعدم التكرار  ،والنوازل لم اإلسالمي في الكوارث  وتوحيد خطب الجمعة في العا

 . في الدعوة وإعطاء صورة التسامح والسالم عن اإلسالم والبعد عن التنطع والتشدد رفع أصواتهم فيما يرض ي هللا الرأي 
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Abstract: This study attempts to answer the following questions: What is the modern legal policy followed in 
mosques work? In terms of the security and healthy measures taken in order to advance the role of the mosque 
and return it to its previous era? What are the procedures followed to develop the mosque’s work in line with 
the current situation in light of the spread of the Corona pandemic? What are the future visions of mosques? 
Therefore, the study comes in two sections, each section has its demands, and these demands are: Introducing 
the mosque with the linguistic and idiomatic definitions, the emergence of the mosque and its role during the 
era of the Messenger - may Allah bless him and grant him peace - and the righteous predecessors, and how to 
choose the imam in each of the Sultan Mosque. As for the second topic, I had mentioned the security and 
healthy measures in mosques from the first era until the present time, in light of the Corona pandemic, and 
then talked about the future vision of mosques. Finally, this study was concluded with the most important 
results, the most important of which are: Getting to know the concept of the mosque as a place of worship, 
learning about the origins of mosques, the first mosque built in Islam, and the role of mosques in the era of the 
Messenger - may God’s prayers and peace be upon him - where the Prime Minister is currently a center for 
faith and educational radiation, a fatwa, a base for armies, and a refuge for the poor and for an advice. The legal 
policy adopted in appointing imams in the Sultanate Mosque and the civil community (Al-Ahly) in the Sultanate 
must be appointed by the ruler, but the private one is chosen by the people. The security measures that the 
Prophet, peace be upon him, took in his mosque, and the commandments that the companions recommended 
to preserve the prestige of the mosque, and that the demolition and burning of the Dirar Mosque came for 
security purposes and necessity. It is forbidden to buy and sell and to sing about the lost, meaning do not take 
mosques for worldly matters. Security measures at the present time of choosing those who are scientifically 
qualified after passing the exam and the personal interview, not allowing the unqualified to give lessons to 
prevent spoiling people’s minds from the presence of the ruler or his deputy in order to avoid sedition, which is 
now represented by elements of the police or intelligence, the state’s supervision of the system in times of 
crowding in mosques, publishing books and the Qur’an as a matter of calling, censoring books and what is 
published in the mosque to prevent corruption of people’s minds and the spread of heresies. The necessity of 
taking precautionary and health preventive measures, in mosques, to confront the spread of the Corona 
epidemic, such as distancing, wearing a mask, using sterilizers, limiting the duration of the Friday sermon, and 
closing mosques during the prescribed prayers in which a large number of people gather. The legitimate policy 
in the future vision of mosques, from the necessity of uniting imams, opens the way for imams to meet through 
conferences, unifies Friday sermons in the Islamic world in disasters and calamities, their diversity and non-
repetition, based on their translation into other languages, freedom of opinion to raise their voices in what 
pleases God in Advocacy and gives an image of tolerance and peace about Islam and away from disobedience. 
I have followed the methodology of induction in the mothers of books and inference from the legal texts in the 
Book and the Sunnah, and by referring to the laws of defense. 

Keywords: Mosque work; security measures; Corona pandemic; the Sultanate Mosque. 
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 : الـمقدمـة

في لتبليغ  
ُ
ا، وعلى  ا ونذير  ا ومبشر  نهجه هادي  الحمد هلل الذي أنزل كتابه، ووفق من شاء لصوابه، والصالة والسالم على من اصط

 آله وصحبه الغر امليامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

ّنة، ويستنفد به الوقت كتاب هللا 
ُ
 : تالوة، وتدبر  -تعالى-فإن خير ما تستفرغ به امل

 
، فهو دليل العباد ومنهاجهم وسائقهم إلى  ا، وعمال

 الصراط املستقيم. 

لف الصالح الذين أرعوه ُجهدهم بتدارس آياته، وفهم معانيه، واإلقبال   وقد أفنى املفسرون أعمارهم في سبيل ذلك، وعلى رأسهم السَّ

وكذلك سار على نهجهم من بعدهم، إال أن هذا املنهج الصافي واملورد العذب، قد شابته الشوائب فتكدر، وتجرأ عليه العابثون؛  على تدبره، 

ملعتزلة والخوارج؛ لتحقيق أهوائهم وتقرير مذاهبهم، فظهرت االنحرافات في التفسير، وقد تصدى لها علماء كانت لهم قدم صدق  كالشيعة وا 

  في الذود عن حياضه، واملنافحة عن رياضه، غير أن الباطل ممتد إلى قيام الساعة، ولم يفتأ عن نشر الدخيل وإشاعته؛ لذا فإن من األهمية 

 ه هذه الضالالت؛ لحماية العقائد منها، وهذا يقوم على كشف مواضعها في التفسير، مع مناقشتها والرد عليها.  بمكان، معرفة وجو 

 : دراسةمشكلة ال

  في تفسيرها   وقع انحرافهالتي    املواضيع، فما  نماذج منهاخمسة  عديدة يسعى البحث إلظهار  في تفسير امليزان للطباطبائي انحرافات  

 ؟ وما أوجه هذه االنحرافات؟ وما الكيفية في إبطالها والرد عليها؟في هذه النماذج

 : اوأسباب اختياره دراسةأهمية ال

 خدمة كتاب هللا، والذود عنه.  •

 كون الشيعة اإلمامية تمثل السواد األكبر في العصر الحاضر، في الكثرة، وسعة التأليف.  •
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 : الـملخص

هذا البحث يتناول موضوع: امليزان في تفسير القرآن للطباطبائي، دراسة نقدية تطبيقية، وتتمثل مشكلته في معرفة وجوه هذه  

االنحرافات، والرد عليها، وتعتمد هذه الدراسة على املنهج االستقرائي في جمع املادة  االنحرافات، وتهدف الدراسة فيه إلى إبراز هذه  

 .العلمية، واملنهج التحليلي التطبيقي في دراسة املادة العلمية

وأن  ثمرته،  وهي  به،  وقد صبغت  اعتقاده،  أصول  منبثقة من  الطباطبائي  التفسير عند  أصول  أن  نتائجه:  أهم  فكان من 

وهي اإلمامة وما يتعلق بها، كما أن الغلبة في انحرافات الطباطبائي،   -ر للتفسير الباطني كوسيلة؛ للوصول إلى الغاية  استخدام املفس

في القول بالوالية، ومحاولة إثباتها، وتوصل البحث إلى عدم صالحية هذا التفسير للعامة؛ لكثرة انحرافاته، وقصر االستفادة منه  

اق في التمييز بي
َّ
 ن الغث والسمين. على الحذ

 تفسير امليزان؛ االتجاهات املنحرفة؛ الشيعة.  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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 ير اإلمامية وإبرازها، وبيان الرد عليها.الوقوف على االنحرافات في تفسير من تفاس •

 كثرة املواضيع التي وردت فيها االنحرافات عند الشيعة اإلمامية.  •

 : دراسةأهداف ال

 إبراز االنحرافات في تفسير امليزان. •

 بيان مواضع االنحراف في خمس آيات من تفسير امليزان.  •

 عليها. بيان وجوه االنحراف في املوضع الواحد، والرد  •

 الدراسات السابقة:

 تناول دارسة تفسير امليزان عدد من الباحثين، ومنهم:

ف بعنوان: الطباطبائي ومنهجه في تفسيره امليزان: لعلي األوس ي، نشرته معاونية الرئاسة للعالقات الدولية في منظمة اإلعالم  •
َ
مؤل

 1405إلسالمي، عام ا 
َ
 لطباطبائي في تفسيره بشكل عام.نهج ا ف باإلبانة عن مه، في طهران، وعني هذا املؤل

 رسالة ماجستير: بعنوان: تفسير محـمد حسين الطباطبائي امليزان في تفسير القرآن: دراسة منهجية ونقدية: ليوسف سليم الفقير، •

سنة   األردنية،  الجامعة  الطباطبائ1414في  تفسير  البحث  هذا  تناول  وقد  منهج  ه،  ونقد  ي  نواحي    ا ا  مختلف  في  نظرية  بدراسة 

  .شرعيةال إال أنه أغفل بعض االنحرافات، وعليه بعض املالحظاتالكتاب، وتطرق إلى الجوانب التي أثرت في عقلية املفسر، 

األ  • جامعة  في  الباحثين  ملجموعة من  للطباطبائي:  امليزان  تفسير  فى  الدخيل  بعنوان:  ودكتوراة  بين عام رسائل ماجستير  ما  زهر، 

والفرق بين بحثي وبينها، هو اقتصار معظمها على تحديد االنحراف وبيان وجهه بشكل موجز، دون إبطاله  ه،  1428ه إلى  1420

 باألدلة النقلية والعقلية. 

 رسالة دكتوراة بعنوان: منهج الشيعة االثني عشرية في التفسير من كتاب: امليزان للطباطبائي عرض ونقد، للدكتور: أشرف فوزي  •

 ،ه، في مصر، وعني هذا البحث باإلبانة عن منهج الطباطبائي في تفسيره دراسة نظرية نقدية في منهجه 1435الشتيوي، طبع عام 

 تختلف عن دراستي التطبيقية.

 :دراسةمنهج ال

 دراسة املادة العلمية.اعتمدُت في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي في جمع املادة العلمية، واملنهج التحليلي التطبيقي في 

 : لدراسةإجراءات ا

 حصر اآليات املدروسة التي وقع فيها االنحراف في تفسير امليزان، والبالغ عددها خمس آيات. •

 ترتيب اآليات املدروسة، حسب تتابعها في املصحف.   •

 ا إلى املفسر تحت مقطع اآلية التي ورد فيها االنحراف.ذكر القول املنحرف منسوب   •

 ه االنحراف في تفسير اآلية ومناقشتها، والرد عليها. بيان وجو  •

 االستعانة بأقوال العلماء في الرد واملناقشة.  •

 كتابة اآليات بالرسم العثماني، وعزوها إلى سورها، وبيان أرقامها.  •

الصحيحين أو أحدهما خّرجته منهما واكتفيُت بذلك، • وإن كان في   تخريج األحاديث من مصادرها األصلية، فإن كان الحديث في 

 غيرهما فأخّرِّجه من أهم مصادره، مع بيان بعض أقوال أهل العلم فيه إن وجد.

 أو املعتبرة في نقلها إن تعذر وجود األصل.  -إن وجدت-توثيق النقول من مصادرها األصلية  •

ء املشتركة بين أكثر من كتاب،  اختصار ذكر أسماء املراجع في الحاشية؛ اكتفاء بالتفصيل املوجود في ثبت املراجع، إال في األسما •

 فأبين من اسم الكتاب ما يميزه.

 ضبط وشرح الكلمات الغريبة.  •

 التعريف باألماكن والبلدان.  •

 :دراسةخطة ال

 من مقدمة وتمهيد وفصل تطبيقي.  دراسةتتكون خطة ال

 . اوخطته  دراسةال، والدراسات السابقة، ومنهج  دراسةال، وأهداف  ا ، وأسباب اختيارهدراسة، وأهمية الدراسةوتشمل: مشكلة ال  املقدمة

 :  وفيه مطلبان التمهيد
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   .التعريف باملؤلفاملطلب األول: 

:
ً
 اسمه ونسبه. أوال

:
ً
 رحلته العلمية وشيوخه.  ثانيا

:
ً
 عقيدته. ثالثا

 املطلب الثاني: التعريف بالكتاب:  

 :
 
 مصادر تفسيره.أوال

 :
 
 منهجه في تفسيره.ثانيا

 ثا
 
 محاسنه.: لثا

 :
 
 املآخذ عليه. رابعا

  ويشمل: دراسة خمسة مواضع لالنحراف في تفسير امليزان. الفصل التطبيقي 

 النتائج والتوصيات الخاتمة وتشمل: 

 التمهيد:  

 التعريف باملؤلف املطلب األول: 

 
ً

 : اسمه ونسبه: أوال

الطباطبائي التبريزي القاض ي، ونسبته تعود إلى أحد أجداده، وهو هو محـمد بن حسين بن محـمد بن محـمد بن حسين بن الحاج 

 وهو طفل فخيره بين قميص وقبا، فقال طباطبا، أي: 
 
إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج، ولقب بذلك؛ ألن أباه أراد أن يقطع له ثوبا

واد م، وتوفي  1903-ه1321ادات، ولد في تبريز بإيران سنة  لقبوه كذلك، ويعني بلسان النبطية سيد الس  (1) قبا قبا، وقيل إن أهل السَّ

 .(2)ه، من ألقابه: الحسني، الحسيني، الطباطبائي1402سنة 

 ا: رحلته العلمية، وشيوخه:  ثانيً 

واصل يعتبر الطباطبائي من أعالم الشيعة البارزين، أكمل تعليمه االبتدائي في تبريز بإيران، ثم انتقل إلى النجف في العراق حيث 

األصول والتفسير والفقه، وغادرها بعد نيله درجة االجتهاد إلى إيران، وتصدر للتدريس في مدينة )قم(    ا علىدراسته، وكان اهتمامه منصب  

 ويمكن القول بأن مراحل تعليمه التي سار عليها على النحو التالي: اإليرانية.

املنطق والنحو والصرف والعلوم البالغية والعروض، ومبادئ في الفقه   )وتقوم مقام الدور االبتدائي( درس فيها   دراسة املقدمات •

 واألصول، وكان هذا في مسقط رأسه تبريز.

 )وتقوم مقام الدور املتوسط ( تفرغ فيها لدراسة الكتب الفقهية واألصولية والفلسفية. دراسة السطوح •

بالتحضير واإلعداد بال تقيد بمصدر علمي خاص، فيجمع   )وتقوم مقام الدراسات العليا( وفيه اعتمد على نفسه  دراسة الخارج •

 خاصة في هذه املسألة بعد املوازنة والترجیج بين 
 
املادة من فقه أو تفسير، ثم يراجع ما قيل فيها، وبعد ذلك يستخلص لنفسه رأيا

 .آراء العلماء، وهكذا حتى بلغ مرحلة االجتهاد، فاستقل بالرأي والتوجيه، وقد نالها في النجف

 من الثقافات األخرى والفلسفة وغيرها
 
 .(3)وخالل هذه األدوار الثالثة تلقى أطرافا

السيد: حمد حسين النائيني، والسيد: علي القمي، والسيد: عباس القمي، والسيد: البروجردي، والسيد: امليرزا ومن أبرز شيوخه: 

 . (4) علي أصغر امللكي، والسيد: حسن الصدر

 
ً
 عقيدته:  ا: ثالث

للمعتقد تأثير في اختيارات املفسر وآرائه، فهو ينطلق من عقيدته ويقررها، والسيد الطباطبائي من الشيعة االثني عشرية، نسبة 

ا بعلي بن أبي طالب    -بزعمهم –إلى األئمة االثني عشر من آل البيت   وانتهاء بمحـمد بن الحسن    )رض ي هللا عنه(العتقادهم بإمامتهم بدء 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب،  1

ّ
 (.3/272، وسمي بذلك؛ لسواده بالزروع والنخيل واألشجار. ينظر: معجم البلدان ))رض ي هللا عنه(يراد به رستاق العراق التي افتتحها املسلمون على عهد عمر بن الخط

 (.2/777املفسرين )(، معجم 44، 37(، الطباطبائي ومنهجه في تفسيره امليزان لألوس ي )ص9/254ينظر: أعيان الشيعة ) 2
 (.476(، تكملة معجم املؤلفين )ص 777/ 2(، معجم املفسرين )46، 44، 37صينظر: الطباطبائي ومنهجه في تفسير امليزان لألوس ي ) 3
امليزان للطباطبائي: دراسة منهجية ونقدية  (، تفسير  50-49صب(، الطباطبائي ومنهجه في تفسير امليزان: لألوس ي )/1(، مقدمة تفسير امليزان )9/254ينظر: أعيان الشيعة ) 4

 (. 15للفقير )ص
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 املهدي،  
 

، ويسمون باإلمامية؛ العتقادهم بأنها ركن الدين األعظم، وبالجعفرية  الذي يزعمون أنه سيعود في آخر الزمان، ويمأل الدنيا عدال

نسبة إلى اإلمام جعفر الصادق، وبالرافضة؛ لرفضهم زيد بن علي، وقيل: لرفضهم مناصرة أئمتهم وغدرهم بهم، وقيل: لرفضهم إمامة  

 وهم يمثلون األكثرية، ومنتشرون في إيران والعراق وسوريا.  ، (5) أبي بكر وعمر 

 التعريف بالكتاباملطلب الثاني: 

الطباطبائي على طالبه، وتوالت أجزاؤه حتى بلغت عشرين مجلد   يلقيها  امليزان على شكل محاضرات  في  كانت بدايات تفسير  ا، 

ه، وفرغ  1375ثمانية آالف وإحدى وأربعين صفحة، واستغرق في تأليفه ما يقارب العشرين سنة متتابعة، صدر املجلد األول منه سنة  

 .(6) ه، وسماه بذلك: لكثرة عرضه آلراء املفسرين ومناقشتها واملوازنة بينها، ثم ذكر الترجيح1392منه سنة 

 
ً

 : مصادر تفسيره:  أوال

ر املفسر أهمية في اإلفصاح عن شخصيته وثقافته، واإلنباء عن مدى استقالليته أو تأثره، وقد استقى الطباطبائي  ملعرفة مصاد

 في تفسيره من عدة مشارب، منها: 

 كتب السنة:  

 ه(، وغيرها. 261وصحيح مسلم )ته(، 256صحيح البخاري )ت من كتب الحديث:

التفسير:   كتب  عن  ومن  البيان  )تجامع  للطبري  القرآن:  آي  )تو ه(،  310تأويل  للنحاس  واملنسوخ:  القرآن:  ه(،  338الناسخ  أحكام 

 ه( وغيرها.376للجصاص )ت

القمي )تومن كتب الشيعة:   الصفار  الدرجات: ألبي جعفر  العياش ي:، و ه( 290بصائر  )  تفسير  ه(،  320ملحـمد بن مسعود بن عياش 

 غيرها. ه( و 328الكافي: للكليني )تو 

 .ه(538ربيع األبرار: للزمخشري )ته(، و 538للزمخشري )تالكشاف عن حقائق التنزيل ومن كتب املعتزلة: 

 ا: منهجه في تفسيره:  ثانيً 

 يمكن إجمال منهج الطباطبائي في تفسيره بما يلي: 

ا بسورة الناس مع تبيين أوجه االرتباط ومختتم  ا بسورة الفاتحة  ترتيب تفسيره بالطريقة املعهودة عند كثير من املفسرين، مبتدئ   •

 بينها.

تقطيع السورة القرآنية إلى مقاطع ذات وحدة مترابطة في املوضوعات، وتقسيم هذه الوحدات إلى أبحاث ضمن نقطتين أساسيتين،   •

 لتأييد نتائجه في البحث السابق.األولى بعنوان )بيان( يتضح فيها التفسير بالرأي، والثانية بعنوان )بحث روائي(، ويستعين به 

 ويشتمل )بحث البيان( على: أغراض وأهداف ومقاصد السور القرآنية من خالل السياق، واملكي واملدني، والتحليل اللغوي. 

أما )البحث الروائي(: فيعتمد فيه على أقوال مفسري الشيعة التي تعتمد على روايات أهل البيت، وقد يعطف عليها بروايات أهل  

 لسنة من الكتب التسعة، وبعض التفاسير املهتمة باملأثور، والتي يسوقها لتقوية مذهبه إن وافقت، أو تهزيلها إن خالفت. ا 

 إتباع البحثين السابقين ببحوث فلسفية وعلمية وتاريخية واجتماعية، إن استوجب املقام. •

 االكتفاء بذكر مصادر الروايات وراويها، دون أسانيدها.  •

 ، مع إخضاعها للمناقشة، واعتقاده بأنها فاقدة للحجية بذاتها. السلفأقوال االستعانة ب •

 االهتمام بتفسير القرآن بالقرآن، واستيضاح معنى اآلية من نظائرها، وهي السمة الغالبة في تفسيره.  •

يه عن مذهبه، كنكاح املتعة،  التعرض لتفسير آيات األحكام بما يوضح اآلية، دون التفصيل فيها؛ ما عدا النزر اليسير الذي ينافح ف •

 وميراث األنبياء، والغنائم. 

االهتمام بالقضايا اللغوية، ومن ذلك: تفسير املفردات، والنحو واإلعراب، وحروف املعاني، وتناوب الحروف، والبالغة بأشكالها،  •

 واالستشهاد بالشعر.

قوال املفسرين، وفي فك املشكل وظاهر التعارض، وهذا يكثر االهتمام بالنظر العقلي في تفسير اآليات والجمع بينها، وفي مناقشة أ  •

 لهم عند انعدام الدليل. 
 
 عند الفرق املنحرفة؛ لكونه منفذا

 العناية ببعض علوم القرآن، كأسباب النزول، واملكي واملدني، واإلعجاز.  •

 العناية بإيجاد الترابط واملناسبات بين اآليات، وبين اآلية الواحدة. •

 ملعارف املرتبطة باألسماء والصفات، وبعوالم ما بعد الدنيا، وغيرها.التعرض لبعض ا  •

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.145(، أصل الشيعة وأصولها )ص46-45ينظر: الشيعة في التاريخ ) 5
 (. 114ز(، الطباطبائي ومنهجه في تفسير امليزان )ص/1ينظر: مقدمة تفسير امليزان ) 6
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 رفض معظم اإلسرائيليات ونقدها، والتشدد في قبولها، وعدم التعرض للمبهمات. •

 األخذ بالباطن الذي يوافق الظاهر، مع غلبة االعتماد على الظاهر.  •

 .(7) العرف واللغةتأويل الغيبيات؛ كالعرش والقلم واللوح، وفق معطيات اللفظ في  •

 
ً
 ا: محاسن تفسيره:  ثالث

تاريخي، روائي،   • أدبي،  أجزائه: "كتاب علمي، فني، فلسفي،  أغلفة  التفسير؛ كما وصفه مؤلفه في  ألوان  العديد من  اشتماله على 

 .(8) اجتماعي، حديث يفسر القرآن بالقرآن"

 . (9)التشيعيعد من أهم وأحسن تفاسير العصر الحديث، لوال غلوه في  •

 .(10)الشمولية واالستقصاء في دراسة القضايا املبحوثة في اآليات •

 حسن إبانته، وسهولة عبارته، والرد على شبه املستشرقين.  •

 ا: املآخذ عليه:رابعً 

 .(11) الطعن في القرآن الكريم، بالقول بعدم تواتره  •

 إذا لم ترد عن أئمة آل البيت.  )صلى هللا عليه وسلم(رد السنة الثابتة عن النبي  •

 .(12) إنكار حجية أقوال الصحابة والتابعين، وعدم اعتبارها، إال ما صح من طرق أهل البيت •

ثني عشري؛ القائل باإلمامة والعصمة والتقية والرجعة والبداء، وما تبع ذلك من آثار على تفسيره، كالقول على انحراف معتقده األ •

 ثار اإلمامة على النبوة، وغيرها. هللا بما ال يليق به، وإي

 .(13)ا؛ العتقاده بعصمتهم ا وتشريع  املغاالة باألئمة، باعتبار رواياتهم حكم   •

بأن للقرآن ظاهر   • للمعاني  ا وباطن  القول  إيراده  أن  إال  الغالب؛  الظاهر في  اعتماده على  الباطن، مع  األئمة بمعرفة  ا، واختصاص 

 تقاده بها.ا، يحمله اعالباطنة، وإقرارها حين  

 . (14) االستقاء من كتب الشيعة املشبعة بالضالل واالنحراف، كتفسير الكاشاني، وإطراقه عن الطعن في الصحابة والتابعين •

الصفات، والرؤية، والعدل، وأفعال العباد، وعصمة األنبياء، واملخالفات الفقهية؛ كنكاح املتعة،  • املخالفات العقدية: كمسائل 

 األنبياء، وغير ذلك.  وغسل الرجلين، وإرث

 االحتجاج بالروايات الضعيفة واملوضوعة؛ لتقرير عقيدته. •

 مخالفته ملنهجه؛ برفض داللة السياق واللغة، حين تعترض النحرافات مذهبه. •

 . (15)اعتقاد عدم حجية اإلجماع في نفسه، إال إذا كان من اإلمام املعصوم •

 .(17() 16) حمل اآليات على أسلوب الجري  •

 التعرض لتفسير بعض الغيبيات، كالعرش والكرس ي واللوح، وفق مقتض ى العرف واللغة.  •

 : الدراسة التطبيقية

لَۡم َتۡعلَۡم : إيراد الطباطبائي بعد تفسيره لقوله تعالىاملوضع األول: 
َ
ۗٓ أ ۡو مِثۡلَِهآ

َ
ِنَۡهآ أ ِت ِبخَيۡرٖ م 

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِ  حمسَما نَنَسۡخ مِۡن َءايٍَة أ

َ عَلَٰى كُل  نَّ ٱَّللَّ
َ
أ

ُ َما ، ما ورد "في تفسير العياش ي، عن الباقر: أن من النسخ البداء املشتمل عليه قوله تعالى:    جحس106الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس١٠٦َشۡيءٖ قَِديٌر   حمسَيۡمُحواْ ٱَّللَّ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، امليزان في تفسير القرآن: دراسة  229-102(، الطباطبائي ومنهجه في تفسيره امليزان لألوس ي )ص14اإلسالم )صمقدمة كتاب الشيعة في  ل(، -/ز1ينظر: مقدمة تفسير امليزان ) 7

 (.129-60منهجية نقدية للفقير )ص
 (. 1/239ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) 8
 (.1/249املرجع السابق ) 9

 (.1/249املرجع السابق ) 10
 (.124-12/123) ينظر: تفسير امليزان 11
 (.1/16ينظر: مقدمة تفسير امليزان ) 12
 (. 1/252ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) 13
 (.234ينظر: امليزان في تفسير القرآن: دراسة منهجية ونقدية )ص 14
 (.12/109تفسير امليزان ) 15
(، اتجاهات التفسير في القرن  52وأعدائهم، وعدم إيقافها على سبب نزولها األول. ينظر: القرآن في اإلسالم )صالجري: تفسير باطني، وهو جريان اآليات القرآنية على أئمتهم   16

 (. 1/195الرابع عشر )
 (.45-1/44ينظر تفسير امليزان ) 17
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مُّ ٱلِۡكَتِٰب 
ُ
ۥٓ أ  .(18) ة قوم يونس. أقول: والوجه فيه واضح"، ونجا جحس39الآية  حجسالرَّۡعد  ىجس٣٩يََشآُء َويُثۡبُِتُۖ وَِعنَدهُ

 وجوه االنحراف، والرد عليها:

 ا ملذهبه. مخالفة الحق باعتقاده القول بالبداء اتباع   •

، فاالستدالل بهذه اآلية على أن املحو واإلثبات بداء، من التعسف، ذلك بأنهما تحت علمه وقدرته (19) مخالفة النصوص القرآنية •

ِ    تعالى:    يتوهم هلل البداء وعنده العلم األزلي، وقد قالوإرادته، فكيف   ا ُهَوَۚ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡبَر 
َّ حمسوَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغيِۡب لَا َيۡعلَُمَهآ إِل

ۡرِض َولَا رَۡطٖب وَ 
َ
َّا َيۡعلَُمَها َولَا َحبَّةٖ فِي ُظلَُمِٰت ٱلۡأ بِيٖن َوٱلَۡبۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط مِن َوَرقٍَة إِل َّا فِي كَِتٰٖب مُّ ۡنَعام  ىجس٥٩لَا يَابٍِس إِل

َ
 جحس 59الآية  حجسالأ

 .(20)، وغيرها، فهذا تكذيب لهذه اآليات

 . (22)، فقد بين هللا تعالى في ختام اآلية، أن كل ما يكون منه من محو وإثبات، واقع بعلمه، ومرقوم في أم الكتاب(21) مخالفة السياق •

ثني عشرية روايات عن األئمة ترمي من  أصحاب املذهب نفسه، من أظهر عالمات بطالنه، ففي كتب األنْقض القول بالبداء من   •

، والناظر في عقيدة الرافضة، يجد أنهم أحلوا اإلمام مكان الرب، فقالوا بالبداء حين وقع الخلف من  (23)  قال به باملخالفة والسوء

 .(24) ا بهغلو   -تعالى-اإلمام، ونسبوه إلى هلل 

َهارِ َوُزلَٗفا  واملراد باآلية: إنما هو محو املنسوخ وإثبات الناسخ، ومحو السيئات بالحسنات كما قال تعالى:   لَٰوةَ َطَرفَيِ ٱلنَّ قِِم ٱلصَّ
َ
حمسَوأ

ٰكِرِيَن  ي ِـ َاِتِۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ َّۡيِلِۚ إِنَّ ٱلۡحََسَنِٰت يُۡذهِبَۡن ٱلسَّ َِن ٱل حمسَوٱلۡفِتۡنَُة :، ومحو الحسنات بالردة على ما قال تعالى جحس114الآية  حجسُهود  ىجس١١٤م 
وُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن ٱۡستََطُٰعواَْۚ َوَمن يَۡرتَ  ۡكبَُر مَِن ٱلَۡقتِۡلِۗ َولَا يََزالُوَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َحتَّٰي يَُردُّ

َ
  حجسالَبَقَرةِ   ِدۡد مِنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفيَُمۡت َوُهَو كَافِرٞ ىجسأ

أسباب    خمتجحتجحتجحسالآية   لثبوتها  األرزاق وإثبات غيرها، فيجعل  أو  أو محو ما شاء من اآلجال  الطاعات،  املباحات، وإثبات  أو محو  ا وملحوها ، 

 .(25) ا، من غير تعد ملا رسم في اللوح املحفوظ، كجعل البر والصلة من أسباب طول العمر وسعة الرزقأسباب  

القاطعة الدالة على امتناع الجهل في حقه تعالى، وهذا يتحقق بمعرفة الفرق بين   ويجب حمل ذلك على الجمع بينه وبين األدلة

النسخ والبداء، "فالبداء مستلزم للعلم بعد الجهل، والظهور بعد الخفاء، وهذا مستحيل في حق هللا تعالى، والنسخ ليس كذلك، فهو ال  

 .(26)"ستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخرعال للمصلحة في وقت معين، وا يبعد أن يعلم هللا تعالى في األزل استلزام األمر بفعل من األف

ُۖ قَاَل َومِن  : تعالى تفسير الطباطبائي لقولهاملوضع الثاني:  ُۖ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َتمَّ
َ
ِيَّتِيۖ  حمسَوِإذِ ٱۡبتَلَىٰٓ إِبَۡرٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمٰٖت فَأ ذُر 

ٰلِِميَن   ، بقوله: "واآليات مشتملة على قصة اختصاصه تعالى إياه باإلمامة ... وقوله تعالى:   جحس124الآية    حجسالَبَقَرةِ  ىجس١٢٤قَاَل لَا َينَاُل َعۡهِدي ٱلظَّ

ۗٓ ىجس ُۖ فَبُِهَدىُٰهُم ٱۡقتَِدهۡ ُ َِّذيَن َهَدى ٱَّللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡنَعام  حمسأ

َ
ولذلك ذكر  اس، ويتبعونك في أقوالك وأفعالك...مقتدى يقتدي بك الن، أي    جحس90الآية    حجسالأ

البتذال  عدة من املفسرين أن املراد به النبوة؛ ألن النبي يقتدي به أمته في دينهم، لكنه في غاية السقوط ... ومنشأ هذا التفسير وما يشابهه ا 

اس من تكرر االستعمال بمرور الزمن، ومن جملة تلك األلفاظ لفظ  الطارئ على معاني األلفاظ الواقعة في القرآن الشريف في أنظار الن

، وفسره  
 
أمور الدين ... والذي نجده في كالمه  آخرون بمعنى الخالفة أو الوصاية في  اإلمامة، ففسره قوم: بالنبوة والتقدم واملطاعية مطلقا

ُۖ  ال تعالى في قصص إبراهيم  تعالى: أنه كلما تعرض ملعنى اإلمامة تعرض معها للهداية تعرض التفسير، ق ۥٓ إِۡسَحَٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة حمسَوَوَهبۡنَا لَُه
ا َجَعلۡنَا َصٰلِِحيَن  

َوِإيتَآ   ٧٢وَكُل ٗ لَٰوةِ  وَۡحيۡنَآ إِلَۡيهِۡم فِۡعَل ٱلۡخَيَۡرِٰت َوِإقَاَم ٱلصَّ
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
َكٰوةِۖ وَكَاوََجَعلَۡنُٰهۡم أ لََنا َعٰبِِديَن  َء ٱلزَّ   ىجس ٧٣نُواْ 

نبِيَاء
َ
ا َصبَُرواُْۖ وَكَانُواْ أَـِبَيٰتِنَا يُوقِنُوَن  :  ، وقال سبحانه  جحس73-72الآية    حجسالأ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
ۡجَدة  ىجس٢٤حمسوََجَعلۡنَا مِنُۡهۡم أ ، ...    جحس24الآية    حجسالسَّ

... وبالجملة فاإلمام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فاإلمامة  الهداية التي تقع بأمر هللافبين أن اإلمامة ليست مطلق الهداية، بل هي  

ة الطريق الذي هو شأن  املطلوب بأمر هللا، دون مجرد إراءبحسب الباطن نحو والية الناس للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى  

ا عن الضالل واملعصية، وإال كان غير مهتد بنفسه ... أن اإلمام يجب أن يكون معصوم    ويستنتج من هنا أمران: أحدهما: ،النبي والرسول 

ا إلى الحق البتة، وبهذا البيان يظهر: أن املراد بالظاملين في قوله ا هادي  الثاني: عكس األمر األول وهو أن من ليس بمعصوم فال يكون إمام  

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/252املرجع السابق ) 18
 (.312قواعد الترجيح )صالقاعدة تقول: اللفظ الذي تؤيده اآليات القرآنية مقدم على غيره. ينظر:  19
 (.950-2/949(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية )3/110ينظر: اإلحكام في أصول األحكام ) 20
 (.125ينظر: قواعد الترجيح. )ص 21
 (.3/111ينظر: تعليق عبد الرزاق عفيفي في حاشية اإلحكام ) 22
 (. 334ينظر: الّتوحيد البن بابويه )ص 23
 (.952-2/951مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية )ينظر: أصول  24
 (.419(، تيسير الكريم الرحمن )ص471-4/469(، تفسير القرآن العظيم البن كثير )3/111ينظر: اإلحكام في أصول األحكام ) 25
 (. 3/111اإلحكام في أصول األحكام ) 26
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ِيَّتِيۖ قَاَل لَا يَ   تعالى:   ٰلِِميَن  حمسقَاَل َومِن ذُر  مطلق من صدر عنه ظلم ما، من شرك أو معصية، وإن كان   جحس124الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس١٢٤نَاُل َعۡهِدي ٱلظَّ

ا بعصمة إلهية،  : أن اإلمام يجب أن يكون معصوم  -ذكر منها-منه في برهة من عمره، ثم تاب وصلح ... وقد ظهر مما تقدم من البيان أمور 

 ووأن أعمال العباد غير محجوبة عن علم اإلمام، 
 
 .(27) ا بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم"أنه يجب أن يكون عامل

 وجوه االنحراف، والرد عليها:

وتركن إليه مبادئهم، حتى نسبوا اعتقاد أصل من أصول اإلمامية الفاسدة، وهي اإلمامة، فهي املحور الذي تدور حوله عقائدهم   •

، وبالرغم من كونها أصل عقيدتهم، إال أنها مبنية على التكلف واالستنباط البعيد املبني على االختالقات،  (28) إليها وسموا باإلمامية

 
 
من ذريته املذكورة في اآلية، وهذا   )رض ي هللا عنه(والذي ألجأهم لهذا؛ عدم وجود نص يعول عليه لهذا األصل، فتشدقوا بأن عليا

 مرفوض لعدم وجود الداللة والقرينة. 

آلية لو كانت في اإلمامة فهي ال تدّل على العصمة؛ إذ ال يمكن القول بأنَّ غير الظالم معصوم من الخطأ والسهو والصغيرة،  أن ا  •

 .(29) باملفهوم الذي تعتقده الشيعة

الباطن نحو والية   • بأمر ملكوتي يصاحبه، فاإلمامة بحسب  النبوة، وذلك في قوله: "فاإلمام هاد يهدي  اإلمامة على  الناس  تقديم 

، وقد  (30) للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى املطلوب بأمر هللا، دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول"

، والقول الذي يعظم مقام النبوة، وال يطعن فيه مقدم على (31) اتفق السلف على أن األنبياء أفضل من األولياء الذين ليسوا بأنبياء

 .(32) سواه 

 . (34) واملفسرين القائلين بأن معنى اإلمامة هي النبوة، والقدوة واالتباع (33) مخالفة جمهور السلف •

الوقوع في الشرك، إلخراج اإلمام إلى مرتبة األلوهية، وذلك في قوله: "أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم اإلمام، وأنه يجب أن   •

 
 
ۡرِض  :  الناس في أمور معاشهم ومعادهم"، وقد قال تعالى في تنزيلها بجميع ما يحتاج إليه  يكون عامل

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ َّا َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسَّ حمسقُل ل

يَّاَن ُيبَۡعثُوَن  
َ
َۚ َوَما يَۡشُعُروَن أ ُ َّا ٱَّللَّ من ، ولو كان علي والحسين يعلمان الغيب، ما الذي يمنعهما من رد    جحس65الآية   حجسالنَّۡمل  ىجس٦٥ٱلَۡغيَۡب إِل

 أراد السوء بهما، واغتيالهما؟. 

به، ولم   • لم ال يوصف 
ّ
الظ اإلمامة فالتائب من  النبوة فال حجة، وإن حمل على  إن حمل على  العهد  عدم صحة احتجاجه؛ "ألن 

 .  (35)من نيل العهد إال حال ظلمه" -تعالى-يمنعه 

 وشرعية، وليست اصطالحية.  (36) أن اإلمامة في هذه اآلية لغوية •

أنه ال يمكن القول ببدية الظلم لغير املعصوم، أو عصمة غير الظالم، فبين العصمة وعدم الظلم بون شاسع، ومن قل ارتكابه   •

 
 
 للصغائر وأتبعها باإلنابة ال يكون ظامل

 
 .(37) عن الخطأ والنسيان فهما مما ال يحاسب عليها، فضال

ا من املولد إلى حضور األجل، ال يتأتى مع الطبيعة البشرية،  ا وسهو  العصمة من دق الخطأ وجله، عمد  مخالفة الداللة العقلية، ف •

 
 

 . (38) عن أئمتهوال يقبل إال بدليل قطعي، وهذه اآلية ال تثبته لألئمة على وجه العموم، فضال

، ومفهوم املخالفة مفصح عن -)رض ي هللا عنه(وهو علي  -بغض الصحابة، حيث خصص اإلمام بانتفاء الظلم املذكور في اآلية عنه   •

 املعنى.  

ولى؛ فتجري معاتبته لهم على وجه االعتناء والتكميل •
َ
َّيٰٓ  :  كقوله  ،(39) أنه قد يقع من النبي أو الولي خالف األ ن َجآَءهُ    ١حمسَعبََس َوتََول

َ
أ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وما بعدها.1/262تفسير امليزان ) 27
 (. 1/202التفسير في القرن الرابع عشر )ينظر: اتجاهات  28
 (. 2/785ينظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية ) 29
 (. 1/241ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) 30
 (.11/221ينظر: مجموع الفتاوى ) 31
 (.328ينظر: قواعد الترجيح )ص 32
 (.288ينظر: املرجع السابق )ص 33
(، تيسير الكريم  1/405(، تفسير القرآن العظيم البن كثير )4/77(، البحر املحيط )2/107(، الجامع ألحكام القرآن )1/206(، املحرر الوجيز )511-2/498البيان )ينظر: جامع  34

 (. 65الرحمن )ص
 (.222تفسير الثمرات اليانعة )ص 35
 (.459-15/457ينظر: تهذيب اللغة ) 36
 (.88األصول والفروع )صينظر: مع االثني عشرية في  37
 (.89ينظر: املرجع السابق )ص 38
 عن كتاب مع االثني عشرية في األصول والفروع )ص19-1/18ينظر: جوامع الكلم ) 39

 
 (.287( طبعة حجرية، نقال
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ۡعَمٰى 
َ
َّيٰٓىجس  ٢ٱلۡأ ك  .جحس3الي الآية  1من الآية  حجسَعبَس َوَما يُۡدرِيَك لََعلَُّهۥ يَزَّ

ِن ٱتَّبِۡع مِلََّة إِ اتباعه في قوله:  )صلى هللا عليه وسلم(تحقيق هللا إلبراهيم اإلمامة، حيث أوحى للنبي  •
َ
وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك أ

َ
ُۖ  حمسثُمَّ أ بَۡرٰهِيَم َحنِيٗفا

لونه بالصالة واملباركة في تشهدهم   )صلى هللا عليه وسلم( ، وجميع أمة محـمد    جحس123الآية    حجسالنَّۡحل  ىجس١٢٣َوَما كَاَن مَِن ٱلُۡمۡشِركِيَن   ، (40)يصِّ

 فأين تحقق إمامة أئمته؟.

انتقاض استدالله بالنظائر على اقتران الهداية بمعنى اإلمامة، حيث قال: "والذي نجده في كالمه تعالى: أنه كلما تعرض ملعنى اإلمامة   •

َ تعرض معها للهداية تعرض التفسير"، فقد جاء في قوله تعالى:   ل ٱلۡقَِيَٰمةِ  َويَۡوَم  ارِۖ  ٱلنَّ إِلَي  ٗة يَۡدُعوَن  ئِمَّ
َ
أ  ىجس ٤١ا يُنَصُروَن  حمسوََجَعلَۡنُٰهۡم 

 . جحس41الآية   حجسالَقَصص

في وظائفه، بينما في   )صلى هللا عليه وسلم(التناقض في معنى اإلمامة، فهي عند مذهبه، وعنده في آيات أخر، بمعنى خالفة النبي   •

  هذه اآلية يعليها على النبوة، ويجعل من شأنها الهداية ال الخالفة.

يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِ   الطباطبائي لقولهتفسير    املوضع الثالث:
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ َِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا ُقۡمتُۡم إِلَي ٱلصَّ َها ٱل يُّ

َ
ِق َوٱۡمَسُحواْ  حمسَيٰٓأ

ُرواَْۚ َوِإن ُكنتُ  هَّ رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعبَيِۡنِۚ َوِإن ُكنتُۡم ُجنُٗبا فَٱطَّ
َ
ۡو َلَٰمۡستُُم بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  َحٞد م 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَٰى َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيٰٓ أ م مَّ

ِنُۡهَۚ َما يُرِ  يِۡديُكم م 
َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ ِٱلن َِسآَء فَلَۡم َتجُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ ُ لَِيۡجَعَل َعلَيُۡكم م  ۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد يُد ٱَّللَّ

َِرُكۡم َولُِيتِمَّ نِۡعَمتَُهۥ َعلَيُۡكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن   ، وهو ال محالة  (41) فقد قرئ بالجر﴾  ىن ﴿، بقوله:"وأما قوله:    جحس6الآية    حجسالَمائـَِدة ىجس٦لُِيَطه 

بالعطف على رؤوسكم، وقال: "وعلى ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السالم، وأما الروايات من طرق أهل السنة فإنها وإن  

يوجب  وفتوى بعض الصحابة، لكنها مختلفة: منها ما    )صلى هللا عليه وسلم(كانت غير ناظرة إلى تفسير لفظ اآلية، وإنما تحكي عمل النبي  

ن  مسح الرجلين، ومنها ما يوجب غسلهما، وقد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار املسح...,حاولوا تطبيق اآلية على ما ذهبوا إليه م 

 .(42) ا منها إال مع ردها من أوج بالغتها إلى مهبط الرداءة" الحكم الفقهي بتوجيهات مختلفة ذكروها في املقام، واآلية ال تحتمل شيئ  

 وجوه االنحراف، والرد عليها:

 ، وتقديم روايات األئمة املوضوعة عليها.(44)املتواترة بغسل الرجلين، بتوهم أنها مخالفة لظاهر القرآن (43)رد السنة النبوية •

النبي   النار«   )صلى هللا عليه وسلم( ومن ذلك ما جاء عن  أنه(45)أنه قال: »ويل لألعقاب من  كان    ، وما جاء عنه في صفة وضوئه 

 . (47()46)يغسل قدميه وال يمسح

وضوءه، والذين تعلموا تحت رؤيته وإقراره ونقلوه، أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه   )صلى هللا عليه وسلم( والذين نقلوا عن النبي  

 .(48)اآلية، والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له، وقاطعة على فهم املتأول لظاهر القرآن

 .(50) ، فلم يرد عنهم ذلك(49) األمةمخالفة إجماع سلف  •

 تمريض مذهب أهل السنة، بادعاء الفرقة واالختالف عند الصحابة، دون تمحيص األسانيد أو النظر إلى االعتبارات.  •

أن لفظ اآلية بقراءة الكسر، ال يخالف ما تواتر من السنة، فإن املسح جنس تحته نوعان: اإلسالة، وغير اإلسالة، كما في قول  •

: تمسحت للصالة، فما كان باإلسالة فهو الغسل، وإذا خص أحدهما بالغسل، فقد يخص اآلخر باملسح، ويراد به اإلسالة،  العرب

 . (51) وهو لفظ مشترك بينهما

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 4/36ينظر: التفسير الكبير ) 40
 . (3/214، الحجة في القراء السبعة )(129ينظر: الحجة في القراءات السبع )صقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة، ورواية أبي بكر عن عاصم،        41
 (.5/226تفسير امليزان ) 42
 (.206ينظر: قواعد الترجيح )ص 43
 (. 4/174ينظر: منهاج السنة ) 44
(،  1/214، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما )165(، ح1/44في كتاب الوضوء، باب غسل األعقاب )  )رض ي هللا عنه(البخاري عن أبي هريرة  أخرجه   45

 وله عدة طرق وشواهد. ، 242ح
 .  140(، ح1/40رفة واحدة، )في كتاب الوضوء، باب غسل الوجه واليدين من غ   )رض ي هللا عنه(أخرجه البخاري عن ابن عباس  46
، )   )رض ي هللا عنه(أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان  47

 
(،  1/204، ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله )160(، ح1/43في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثا

 (.226ح
 (.4/171،176ينظر: منهاج السنة ) 48

 (.288ينظر: قواعد الترجيح )ص 49

 (. 4/177ينظر: منهاج السنة ) 50
 (.4/172(، ومنهاج السنة )6/92(، والجامع ألحكام القرآن )2/164ينظر: املحرر الوجيز ) 51
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الغسل، فإنه قال:   • الذي منه  املسح  الغسل، بل  الذي هو شطير  باملعنى  الرجلين  القرآن ما يدل على مسح  إِلَي   ﴿أنه لم يرد في 
الكعاب، كما قال: ﴿ ﴾يِۡنِۚ  ٱلَۡكۡعبَ  إلى  ٱلَۡمَرافِِق    ولم يقل:  الغسل في إِلَي  واحد، وفي ذكره  أنه ليس في كل رجل كعب  ﴾، فدل على 

العضوين األولين واملسح في اآلخَرين، تنبيه على املسح العام فيهما، فتارة يجزئ املسح الخاص، كمسح الرأس والعمامة واملسح على 

 .(52)يلزم املسح الكامل وهو الغسل، كما في الرجلين املكشوفتينالخفين، وتارة 

أن في ذكر املسح على الرجلين إنباه على عدم السرف في الصب على الرجل، وفيه اختصار للكالم، فإن املعطوف واملعطوف عليه   •

 إذا كان فعالهما من جنس واحد، اكتفي بذكر أحدهما، كقوله: 

 
ً
ــــاردا ــــاء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ــــا ــــا ت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علفتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (53)حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت همالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عيناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 . (54)واملاء يسقى، وال يقال: علفت املاء، لكن العلف والسقي يجمعهما معنى اإلطعام

الخفض والنصب • اآلية قراءتين مشهورتين:  إلى  (55) أن في هذه  األمر  أعيد  بالنصب، قال بعضهم:  ، وهما كاآليتين، فالذين قرؤوا 

برءوسكم،   وامسحوا  أي:  املعنى: الغسل،  يكون  واملجرور،  الجار  إنه عطف على محل  قال  ومن  الكعبين،  إلى  أرجلكم  واغسلوا 

وامسحوا برءوسكم، وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، ومسح الرجل ليس بمعنى: مسحت بالرجل؛ ألن التعدية بالباء، إرادة معنى  

وهذا لم يرد باإلجماع، فقرَّ أن هذه القراءة نص في وجوب  اإللصاق، وإذا قيل: مسحته، لم يقتض هذا املعنى، وإنما مجرد املسح،  

 .(56) الغسل، وليس في هاتين القراءتين ما يدل على مذهبه

حمسَعٰلِيَُهۡم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخۡضٞر َوِإۡستَبَۡرٞقُۖ وَُحلُّٓواْ  أن القراءة بالجر قد تكون للمجاورة وتناسب الكالم، ولهذا نظائر في القرآن كقوله:  •
َساوِ 

َ
َطُهوًرا  أ َشَرابٗا  َربُُّهۡم  وََسَقىُٰهۡم  ةٖ  فِضَّ مِن  أجنبي  جحس21الآية    حجسالإِنَسان  ىجس٢١َر  ليس  وهذا  ألجل  ،  الرأس؛  وإيالؤها  العرب،  لغة  في  ا 

، والالزم )صلى هللا عليه وسلم(قال القرطبي: "وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي    .(57) الترتيب

 .(58) من قوله في غير ما حديث"

َِّذيَن َءاَمنُواْ    :تفسير الطباطبائي لقوله تعالىاملوضع الرابع:   ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل َكٰوةَ َوُهۡم حمسإِنََّما َولِيُُّكُم ٱَّللَّ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ لَٰوةَ  َِّذيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ٱل
ُ ىجس:  أعين قوله تعالى  اآليتينفقد ظهر أن  " ،  جحس55الآية    حجسالَمائـَِدة ىجس٥٥َرٰكُِعوَن   َولِيُُّكُم ٱَّللَّ أن اآليتين ال تشاركان السياق السابق    حمسإِنََّما 

ِ ُهُم ٱلَۡغٰلِبُوَن  عليهما لو فرض أنه متعرض لحال والية النصرة، وال يغرنك قوله تعالى في آخر اآلية الثانية:    حجسالَمائـَِدة   ىجس٥٦حمس فَإِنَّ ِحۡزَب ٱَّللَّ
ا جحس56الآية   النصرة، كذلك تناسب والية  الوالية بمعنى  الغلبة كما تناسب  الروايات ، فإن  أن  ... على  املحبة واملودة  لتصرف وكذا والية 

املؤمنين علي أمير  نازلتان في  اآليتين  أن  السنة، على  الشيعة وأهل  السالم(  متكاثرة من طرق  الصالة،    )عليه  ملا تصدق بخاتمه وهو في 

ثل هذه الروايات على تكاثرها وتراكمها لم يصح  فاآليتان خاصتان غير عامتين ... ولو صح اإلعراض في تفسير آية باألسباب املأثورة عن م

الركون إلى ش يء من أسباب النزول املأثورة في ش يء من آيات القرآن وهو ظاهر، فال وجه لحمل اآليتين على إرادة والية املؤمنين بعضهم 

 .(59) لبعض بجعلها عامة"

 وجوه االنحراف، والرد عليها:

الفاسدة، وهي الوالية، وقد استفاض بها املفسر، وبلغت نحو عشرين صفحة، ويكاد شيوخهم  اعتقاد أصل من أصول الشيعة   •

 .(60) يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم فيها

أجمع أهل العلم بالنقل على انتفاء نزولها فيه، وأنه لم يتصدق ، وقد  )رض ي هللا عنه(الكذب في زعم تكاثر الروايات في نزولها في علي   •

 . (61) ي الصالة، وأجمعوا أن القصة املروية في ذلك من الكذب املوضوعبخاتمه ف

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.174-4/173(، ومنهاج السنة )6/91ينظر: الجامع ألحكام القرآن ) 52
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   )رض ي هللا عنه(وقد ساق ابن كثير هذه اآلثار التي يستدلون بها في أنها نزلت في علي  
 

: "وليس يصح  حين تصدق بخاتمه، وعقب قائال

 .(62) ش يء منها بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها"

حمس فَإِنَّ واعترافه بذلك بقوله: "ال تشاركان السياق السابق عليهما ... وال يغرنك قوله تعالى في آخر اآلية الثانية:  (63)مخالفته للسياق •
ِ ُهُم ٱلَۡغٰلِبُوَن   َِّذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتَِّخُذواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱلنََّصَٰرىٰٓ :  ؛ لتأييد مذهبه، فقوله تعالىىجس٥٦ِحۡزَب ٱَّللَّ َها ٱل يُّ

َ
ۡولَِيآءُ    حمسَيٰٓأ

َ
ۡولَِيآَءَۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
أ

ٰلِِميَن   ٱلظَّ ٱلَۡقۡوَم  َيۡهِدي  لَا   َ ٱَّللَّ إِنَّ  مِنُۡهۡمۗٓ  فَإِنَُّهۥ  ِنُكۡم  م  َيتََولَُّهم  َوَمن  اليهود  جحس51الآية    حجسالَمائـَِدة  ىجس٥١َبۡعٖضِۚ  نهي عن مواالة  فيه   ،

رَٞض والنصارى، وقوله:   ِذيَن فِي قُلُوبِهِم مَّ
َّ ۡو حمسَفتََرى ٱل

َ
تَِي بِٱلَۡفتِۡح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ َٞۚ َفَعَسي ٱَّللَّ ن تُِصيبَنَا َدآئَِرة

َ
 يَُسٰرُِعوَن فِيهِۡم َيُقولُوَن َنخَۡشيٰٓ أ

نُفِسهِۡم َنِٰدمِيَن 
َ
واْ فِٓي أ َسرُّ

َ
ِۡن ِعنِدهِۦ َفيُۡصبُِحواْ عَلَٰى َمآ أ ۡمرٖ م 

َ
َّ  ٥٢أ َهُٰٓؤلَآءِ ٱل

َ
َِّذيَن َءاَمنُٓواْ أ يَۡمٰنِهِۡم إِنَُّهۡم َويَُقوُل ٱل

َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّللَّ

َ
ِذيَن أ

ۡصبَُحواْ َخِٰسِريَن  
َ
ۡعَمٰلُُهۡم فَأ

َ
، فيه وصف للذين في قلوبهم مرض، واملوالين جحس53الي الآية  52من الآية   حجسالَمائـَِدة  ىجس٥٣لََمَعُكۡمَۚ َحبَِطۡت أ

دخل في اإلسالم من املنافقين، ومن يرتد عنه، وحال املؤمنين الثابتين للكفار، كاملنافقين، ثم شرع فيما بعدها بذكر أحوال من  

 
 
، وإتيان السياق بصيغة الجمع، ال يدع شك

 
 وباطنا

 
ا أن اآلية عامة في كل املؤمنين املتصفين بهذه الصفات، وال تختص عليه ظاهرا

 .(64) بواحد بعينه

 تعسفه في مراتب االستدالل لتأييد مذهبه، إذ يستدل   •
 

 يسنده، فراح يروي في سبب نزول بالرواية على القرآن!؛ لكونه لم يجد دليال

م به إذا لم يكن ثابت  
َّ
 ا.اآلية على داللة مرادها، وهذا ال يسل

بصيغة الحصر )إنما( فيدل على سلب    )رض ي هللا عنه(أن الدليل املستدل به ناقض ملذهب االثني عشرية؛ لقصره الوالية على علي   •

ن باقي األئمة، فإن عللوا بأن املراد حصر اآلية في بعض األوقات، أي: وقت إمامته، فهم بذلك وافقوا أهل السنة في كون اإلمامة ع

 .(65) الوالية عامة، وهو زمن الخالفة

ُ َورَسُ ال يتفق مع قوله سبحانه:    -اإلمارة    حمسإِنََّما َولِيُُّكُم ىجس  أن املراد بقوله • َِّذيَن َءاَمنُواْ ىجسحمسإِنََّما َولِيُُّكُم ٱَّللَّ )عز  ؛ فإن هللا  ولُُهۥ وَٱل

ال يوصف بالتولي على عباده باإلمارة عليهم، كما يدعى املتولي على غيره من الناس، وأما الوالية املخالفة للعداوة، فهي تولي   وجل(

 .(66) هللا لعباده املؤمنين محبة ورضا

خذت الرواية من كتبهم، قد نقلوا  •
ُ
: أنها نزلت (67) ما يناقض هذا اإلجماع املزعوم، فالثعلبي قد نقل في تفسيره أن املفسرين الذين أ

 . (69) ا وهو يصلي، بل قد أورد الشيعة في كتبهم، أن أبا بكر قد تصدق بسبعين خاتم  (68)في أبي بكر

َِّذيَن َءاَمنُواْ ىجسمخالفته للظاهر، فتفسيره لقوله تعالى:   • ، ال تصدق عليه،  )رض ي هللا عنه(، بأن املقصود به علي بن أبي طالب  حمس َوٱل

 . (71) إال بدليل ، واآليات ال تصرف عن ظاهرها(70) لكونها صيغة جمع

؛ لقلة ذات يده، ومجيء (72) ادرع    )رض ي هللا عنها(وتمهيره لفاطمة    )صلى هللا عليه وسلم(في زمن النبي      )رض ي هللا عنه(فقر علي   •

 .(74) ، فكيف أوجبت عليه الزكاة؟(73) اتسأله خادم    )صلى هللا عليه وسلم(إلى النبي  )رض ي هللا عنها(فاطمة 

ق علي   • في الصالة، فإن هللا تعالى ال يثني على أحد إال بما هو محمود عنده:   )رض ي هللا عنه(على فرض صحة استدالله بروايات تصدُّ

بواجب أو مستحب، والصدقة والعتق والهدية وغير ذلك، ليست واجبة وال مستحبة باالتفاق، بل كثير منهم ذهب إلى أنها من 

    )صلى هللا عليه وسلم( النبي  عله النبي  ا؛ لفمبطالت الصالة، وآخرون نفوا ملكيتها؛ لعدم اإليجاب الشرعي، ولو كان هذا مستحب  

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.139/ 3تفسير القرآن العظيم البن كثير ) 62

 (.125ينظر: قواعد الترجيح )ص 63

 (.20-19/ 7ينظر: منهاج السنة ) 64

 (. 3/334ينظر: روح املعاني ) 65

 (. 7/30ينظر: منهاج السنة ) 66

 ( وما بعدها.388/ 11ينظر: الكشف والبيان ) 67

 (. 14/ 7ينظر: منهاج السنة ) 68
 (. 41ينظر: زهر الربيع )ص 69
 (. 16/ 7ينظر: منهاج السنة ) 70
 (.137ينظر: قواعد الترجيح )ص 71
 . 3375( ح2/458صحيح سنن النسائي )، وصححه األلباني في 3375(، ح6/129أخرجه النسائي عن ابن عباس، في كتاب النكاح، باب: تحلة الخلوة ) 72
 . 5362(، ح7/65أخرجه البخاري عن عبدالرحمن بن أبي ليلى  في كتاب: النفقات، باب: خادم املرأة ) 73
 .(207(، كتاب املراجعات: دراسة حديثية نقدية )ص7/17ينظر: منهاج السنة ) 74
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 . (75) وأصحابه

ِ لَا َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم  ، فجميعها وردت في معنى املحبة والنصرة، ومن ذلك قوله: (76)مخالفة داللة النظائر • ۡولَِيآَء ٱَّللَّ
َ
لَآ إِنَّ أ

َ
حمسأ

َِّذيَن َءاَمنُواْ وَكَانُواْ َيتَُّقوَن    ٦٢َيحَۡزنُوَن   ، فكل مؤمن تقي فهو ولي هلل، وهللا وليه، وكذلك قوله  جحس63الي الآية    62من الآية   حجسيُونُس ىجس٦٣ٱل

َِّذيَن َءاَمنُواْ ىجستعالى:  ُ َولِيُّ ٱل  . الآية خمتجمتجحتجحس حجسالَبَقَرةِ   حمسٱَّللَّ

، إنما تدل على توليه )صلى هللا عليه وسلم(فإنها ال تدل على أحقيته في الوالية بعد النبي  )رض ي هللا عنه(على فرض نزولها في علي  •

 .(77)باملحبة والفضل

 .(78) اآلية بفتح الواو، وهي ضد العداوة، وليست بكسر الواو بمعنى اإلمارة  فيأن الوالية  •

 .  (79)أن األصل في الزكاة ابتداء املزكي بها، ال انتظار طالبها •

باملعنى الذي تزعمه اإلمامية، وذكر أن نزولها كان في عبادة بن   )رض ي هللا عنه(فيتبين أن اآلية من كل وجه ال تدل على خالفة علي 

 حين تبرأ من حلف اليهود، وهي بالعموم داعية إلى مواالة املؤمنين، وناهية عن مواالة الكفار. (80) الصامت

  22من الآية   حجسالقِيَاَمة  ىجس٢٣إِلَٰي َرب َِها نَاِظَرةٞ  ٢٢حمسوُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَرةٌ تفسير الطباطبائي للنظر باالنتظار في قول هللا تعالى: املوضع الخامس: 
، بقوله: "واملراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحس ي املتعلق بالعين الجسمانية املادية التي قامت البراهين القاطعة على جحس23الي الآية 

عن  استحالته في حقه تعالى، بل املراد النظر القلبي ورؤية القلب بحقيقة اإليمان على ما يسوق إليه البرهان ويدل عليه األخبار املأثورة  

 .(81) مة"أهل العص

 وجوه االنحراف، والرد عليها: 

َّآ إِنَُّهۡم ، اللذين جاءا بنصوص تثبت الرؤية، ومن ذلك: مفهوم املخالفة في قوله تعالى:  (82)املخالفة الصريحة للكتاب والسنة • حمسكَل
لََّمۡحُجوبُوَن   يَۡوَمئِٖذ  ب ِهِۡم  رَّ ِفِين  ىجس١٥َعن  ۡجٗرا َكرِيٗما  ، ولقوله  جحس15الآية    حجسالُمَطف 

َ
أ َعدَّ لَُهۡم 

َ
يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلٰٞمَۚ َوأ يَۡوَم  ۡحَزاب  ىجس٤٤حمسَتحِيَّتُُهۡم 

َ
  حجسالأ

أنه قال: »إنكم    )صلى هللا عليه وسلم(، وما جاء عن النبي  (83)، واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إال رؤية العينجحس44الآية  

 »
 
 . (84)سترون ربكم عيانا

 لقول املعتزلة، وصرف تأويل رؤية هللا إلى الرؤية املعنوية.إنكار الرؤية  •
 
 اتباعا

 الدال على حصول الرؤية، وانتفاء القرينة الصارفة عن املعنى.  (85)مخالفة ظاهر اآلية •

انتظرته، إنما تقول: )إلى(، ويقول األزهري في ذلك: "العرب ال تقول: نظرت إلى الش يء بمعنى    مخالفة داللة اللغة، لتعدي النظر بـ •

 . (87)، وكل تفسير ال يدل عليه لفظ اآلية، ولم يشتهر عند العرب، فهو رد(86)ا أي انتظرته"نظرت فالن  

األمة  • وإجماع  السلف  الصحابة    ( 88)مخالفة عقيدة  بين  ابن كثير: "وهذا بحمد هللا مجمع عليه  في قول  الرؤية، ويتضح هذا  في ثبوت 

على ما قاله مجاهد   ( 90)، وفي اعتراض جملة من أهل العلم والتفسير ( 89)، كما هو متفق عليه بين أئمة اإلسالم" والتابعين وسلف هذه األمة

 . ( 91)ا، وخارج عن مقتض ى ظاهر اآلية واألخبار"في تفسيره النظر باالنتظار، ومن ذلك القرطبي في قوله: "وهذا القول ضعيف جد  

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/138كثير )(، تفسير القرآن العظيم البن 16/ 7ينظر: منهاج السنة ) 75
 (.312ينظر: قواعد الترجيح )ص 76
 (.209ينظر: كتاب املراجعات: دراسة حديثية نقدية )ص 77
 (. 7/28(، ومنهاج السنة )51/407ينظر: مادة )ولي( من لسان العرب ) 78
 (.207ينظر: كتاب املراجعات: دراسة حديثية نقدية )ص 79
 (. 3/139ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ) 80
 (.122-20/121تفسير امليزان ) 81
 (.214ينظر: قواعد الترجيح )ص 82
 (.123ينظر: االعتقاد للبيهقي )ص 83

  .7435ح( 9/127في كتاب التوحيد، )  أخرجه البخاري عن جرير بن عبدهللا  84

 (.137ينظر: قواعد الترجيح )ص 85
 (.266/ 14تهذيب اللغة ) 86
 (.349،369ينظر: قواعد الترجيح )ص 87
 (.271(، قواعد الترجيح )ص2/280(، تفسير القرآن العظيم البن كثير )19/107ينظر: الجامع ألحكام القرآن ) 88
 (. 2/280تفسير القرآن العظيم البن كثير ) 89
 (.15/161(، روح املعاني )21/106(، نظم الدرر )19/108ينظر: الجامع ألحكام القرآن ) 90
 (. 19/108الجامع ألحكام القرآن ) 91
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  ٢٢حمسوُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَرةٌ  ، فقد جاء التعبير بالوجوه في سابقتها؛ داللة على أن املراد بالنظر حقيقته، في قوله:  (92) مخالفة السياق •
 .جحس23الي الآية  22من الآية  حجسالقِيَاَمة ىجس٢٣إِلَٰي َرب َِها نَاِظَرةٞ 

العصمة"، واالرتكان على األقوال املنسوبة إليهم، باعتبارها اعتقاد العصمة لألولياء بقوله: "ويدل عليه األخبار املأثورة عن أهل   •

 على القرآن
 
 . (93) حكما

استعمال األسلوب الجازم والقاطع في إنكار الرؤية بال إبانة عن البراهين املزعومة، في قوله: "قامت البراهين القاطعة على استحالته   •

 .(94)في حقه تعالى"، مع ثبوت األدلة على خالفه

 : مــةالـخـاتـ

: النتائج:
ً

 أوال

 فقد خلصت إلى جملة من النتائج في هذا البحث، أبرزها ما يلي: ا بنعمته، أما بعد: بمنته وعرفان  ا الحمد هلل شهود  

 أن أصول التفسير عند الطباطبائي منبثقة من أصول اعتقاده، وقد صبغت به، وهي ثمرته. •

 وما يتعلق بها.   - وهي اإلمامة -للوصول إلى الغاية  استخدام املفسر للتفسير الباطني كوسيلة؛  •

املخالفة والضعف في االستدالل حين يتعرض ألصول مذهبه، فمرة يلجأ إلى الباطن وأخرى إلى الجري، وثالثة إلى روايات السنة   •

والل للسياق  غير معتبر  املختلقة،  أئمته  روايات  إلى  ورابعة  داللتها،  بغير  املؤولة  أو  وبقية املكذوبة عليهم  النزول،  وأسباب  غة 

 القواعد املعتبرة. 

 مع كون اإلمامة أصل مذهبه، إال أنه كسابقيه لم يستطع إيجاد دليل لها، إنما تمسك بشواهد ترفض مذهبه وتبطله. •

 الغلبة في انحرافات الطباطبائي، في القول بالوالية، ومحاولة إثباتها. •

، وأسباب النزول، واللغة؛ للكشف عن املعاني،  -وهو األغلب-آني، والسياق  يستعين الطباطبائي بقواعد الترجيح؛ كالنص القر  •

 ورد اآلراء ومناقشتها، والفصل في بعض املسائل، والترجيح بينها، مع مخالفته لها حين تعترضه أصول مذهبه. 

اق في  •
َّ
 التمييز بين الغث والسمين. عدم صالحية هذا التفسير للعامة، لكثرة انحرافاته، وحصر االستفادة منه على الحذ

 ثانًيا: التوصيات: 

 وأما أهم التوصيات فتتلخص فيما يلي: 

 ا.دراسة نقدية للتفسير الباطني عند الشيعة اإلمامية، تفسير امليزان أنموذج   •

 دراسة مخالفة الشيعة اإلمامية للنصوص التفسيرية في املسائل الفقهية.  •
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Abstract: This research focuses on the criterion for the interpretation of Quran by AL-Tabatabai “an applied 
critical study”, and its problem is Knowing the faces of these deviations. The study aims to highlight and respond 
to them, and it relies on the inductive method in collecting the scientific material and the applied analytical 
method in the study of the scientific material. The most important results, the principles of interpretation 
according to AL-Tabatabai derive from the origins of his belief, which have permeated it, and the use of esoteric 
interpretation as a means; to reach the goal, which is the Imamate and what’s related to it,  the prevailing of AL-
Tabatabai’s deviations, in the authority, and the attempt to prove it. The research found that there is no validity 
of this interpretation for the public because of its many deviations, and the limitation of benefiting of intelligent 
person who separate the wheat from the chaff.    
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 املقدمة: 

َقُه ثمَّ َهدى، والّصالة والّسالم األتمان األكمالن على الّنبيّ 
ْ
ل
َ
لَّ ش يٍء خ

ُ
ذي أعطى ك

َّ
جتبى، وعلى آله    الحمد هلل ال

ُ
صطفى والحبيب امل

ُ
امل

 ة الهدى، ومن سار على نهجه وألثره اقتفى.  أما بعد: وصحبه أئمّ 

 
ً

تي وِرثتها األجيال جيال
ّ
راث اإلسالمّي تزخر بأمهات الكتب العظيمة الّنفع الجليلة القدر، ال

ّ
غم من امتداد  بعد جيل، وبالرّ فإّن مكتبة الت

 القرون وتغير أحوال املكان  
ّ
تي تكون  والّزمان ستظل أجّل األوقات ال

ّ
تي ُيمكن لطلبة العلم أن يقضوها في طلب وتحصيل العلم؛ هي تلك ال

 
ّ
بوا عن كنوزها ال ذي ال ينضب، ولينّقِ

ّ
تي ال تنفد، وليقفوا على مناهجها، بصحبة مصنفات اإلرث اإلسالمّي األصيل، لينهلوا من َمِعينها ال

دتا أودعت لنا األوائل في كتبها،  وليسلكوا طرائقها، فـ"لوال م
َّ
نت من أنواِع ِسَيِرهامن عجيب حكمتها،    وخل ، حّتى شاهدنا بها ما غاب  ودوَّ

َح  ملا  بهم؛   
ّ

إال ندركه  نكن  لم  ما  وأدركنا  كثيرهم،  قليلنا  إلى  كان علينا، فجمعنا  كّل مستغلق  بها  وفتحنا  الحكمة،  عّنا،  نا من 
ّ
ُسن حظ

 (1) .رفة"إلى املع سَبُبَناف عُ ولضَ 

تي ينبغي تسليط الّضوء عليها هو منهج الّتعامل مع  
ّ
على اهتمام    آياتهالقرآن الكريم؛ حيث حازت    آياتولعل من أهّم هذه املناهج ال

أثناء استداللهم به رق االفقهاء وعنايتهم 
ّ
الط الكشف عن هذه  إلى  البحث  العناية بوجوه وطرق شّتى، ويهدف هذا    ،، وقد ترجموا هذه 

 .ص الوحي الكريم حين استداللهم بهوتجلية معالم منهج األوائل في تعاملهم مع نصو 

ا كان كتاب الحاوي الكبير أحد أ 
ّ
ذ ومل

ّ
غة، إضافة ي ُعّني ُمصنِّ برز موسوعات الفقه اإلسالمّي ال

ّ
فه بعلم الّتفسير، إلى جانب عبقريته في الل

افعّي، فقد كان كما ُيقال: نسيج وحده، جمع بين    ة، وهو كما ال إلى كونه من أرباب الّصنعة األصوليّ 
ّ
يخفى من أجّل فقهاء املذهب الش

ّص ة، فنتج عن ذلك أّن كان له منهج فريد في الّتعامل مع  أقطاب املعرفة اإلسالميّ  ، ولهذا وقع االختيار عليه ليكون أنموذًجا  القرآنّي   النَّ

 لهذه الّدراسة. 

 
   (.1/59)الحيوان للجاحظ:  1
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 :لخصامل

إلى الكشف عن املنهج الذي سار عليه اإلمام املاوردي في تعامله مع النصوص القرآنية أثناء االستدالل بها،    لدراسةهدف هذ ا ت

 ورصد عامة نواحيه.  

إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، األول منهما يتحدث عن مجاالت استدعاء النص القرآني في البحث الفقهي، وأما   دراسةنقسم التو 

 لنص القرآني في االستدالل الشرعي. الثاني فعن أدوات توظيف ا 

قائم على االستقراء والتحليل، فهو يستقرئ كتاب الحاوي الكبير لإلمام املاوردي الستخراج منهجه في التعامل    دراسةومنهج ال

 بها.  مع النصوص القرآنية أثناء االستدالل

 االستدالل الشرعي.  ؛النص القرآني ؛الحاوي الكبير ؛املاوردي  الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
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  :  دراسةأهمية ال

 فيما يلي:  دراسةال ه تبرز أهمية هذ

البحثيّ  • املسار  إمداد  في  العلميّ "التّ   املساهمة  املناهج  الفقهيّ كشيف عن  صنفات 
ُ
امل في  في  ة  واألصالة  الِجّدة  بين  يجمع  ذي 

ّ
وال ة" 

  الّتصنيف العلميّ 
ّ
 د أهدافه، وُتثري مخرجاته بإذن هللا تعالى.بدراسة تؤك

•  
ّ
ّص في الّتعامل مع  ق البحث ببيان املنهج  تعل وينبغي عليه االعتناء بخدمته،   ، وهو أول ما يتناوله الفقيه في بحثه ومسألته،القرآنّي   النَّ

    وأال يتوقف عند االستدالل به على الّتنصيص عليه، وبيان وجه االستدالل به فقط.

املاوردّي   الفقه اإلسالمّي   ة أحد أبرز أعالمالكشف عن منهجيّ  •  اإلمام 
ّ
ّق له غبار في الّتصنيف والّتأليف، وذلك من  ذي ال، وال

َ
 ُيش

ذي ُيعّد 
ّ
ة سلك الّدراسات الفقهيّ _إلى حّد ما_ مل  ةقد كانت طريقته مشابهة، و بحًرا في الّتصانيف الفقهيّ   خالل كتابه الحاوي الكبير ال

 منه.  املقارنة اليوم، مما يجعل الكشف عن منهجه ُمعيًنا على الّتأس ي به، ودافًعا لالستفادة 

 :دراسةمشكلة ال

ّص ّتعامل مع  في ال  منهج اإلمام املاوردّي ما    حول اإلجابة عن سؤال رئيس ي، وهو:  دراسةتدور مشكلة ال   ه استداللأثناء    القرآنّي   النَّ

 به؟
 مجموعة من األسئلة، وهي:  ع عن هذا الّسؤال املنهجيّ ويتفّر 

 القرآنّي؟  ّص متى ُيوِرد اإلمام املاوردّي النَّ  •

تي استدّل بها؟   •
ّ
 هل خدم اإلمام املاوردّي الّنصوص القرآنّية ال

تي استخدمها اإلمام املاوردّي لتوظيف النَّ  •
ّ
 في استنباط املعاني واستخراج األحكام؟  ّص ما األدوات العلمّية ال

 : دراسةأهداف ال

 استجالء املنهج ا  •
ّ
 ورصد نواحيه. ة أثناء االستدالل بها،في تعامله مع الّنصوص القرآنيّ  ذي سار عليه اإلمام املاوردّي ل

ّص بيان مجاالت استدعاء  •  .في البحث الفقهيّ  القرآنّي  النَّ

ّص إبراز أدوات توظيف  • رعيّ  القرآنّي  النَّ
ّ
 . في االستدالل الش

 ابقة: راسات الس  الد  

إال أن هناك  بدراسة سابقة،  -بفكرته وهدفه وهيئته املطروحة في هذا البحث-لم أقف في حدود بحثي على من أفرد هذا املوضوع 

    :وهما ،هذا البحث بأحد جوانبكّل واحدة منهما اعتنت دراستين 
به الحاوي الكبير، للباحث: محمود فراج ة عند اإلمام املاوردي  من خالل كتاة في اختالف األحكام الفقهي  أثر القراءات القرآني   •

ة اآلداب، جامعة سوهاج، العدد )إمبابي،  ي 
 
اّتبع الباحث بحسب وصفه املنهج االستقرائّي واملنهج املقارن،   م.2019(،  51مجلة كل

تي أوردها اإلمام املاوردّي  
ّ
بحسب استقراء الباحث  ، وجاءت هذه الّنصوص  فيما يخّص القراءات القرآنّيةفتتّبع الّنصوص األصولّية ال

انية:في    محصورة   الكريم 
ّ
   قاعدتين: األولى: أن اختالف القراءتين كاآليتين. والث

ّ
اذ

ّ
ة تجري مجرى خبر الواحد في االحتجاج أن القراءة الش

مسألتين فقهيتين على كّل قاعدة. مع مقارنة ما ذكره اإلمام املاوردّي ثّم بّين أثر ذلك على األحكام الفقهّية من خالل استعراض    .بها

 مع ما ذهب إليه األصوليون والفقهاء.      

كتاب الحاوي الكبير، وفي أن موضوعها حول القراءات    في مجال الّتطبيق، أي استقراء  دراسةوضوع الوتتشابه هذه الّدراسة مع م

ذي هو أحد مطالب هذ
ّ
 . دراسةال  ه القرآنّية، ال

شار إليها  أما  و 
ُ
 في  هو اختالف  فاالختالف بين هذا البحث والّدراسة امل

ّ
ل،  ة في املقام األوّ إذ هي دراسة أصوليّ   ؛ رحالوجهة من حيث الط

ستدّل بها، وهو أمر لم يتعرّ توظيفو عرض القراءات  في    اإلمام  نهجهذا البحث فموضوع لتوضيح م  وأما
ُ
نصوص امل

ّ
ض ها في خدمة ال

كر مطلًقا. 
ّ
وجيه القراءتين  عندما ذكر طريقة اإلمام املاوردّي في تإلى أن الباحث الكريم  باإلضافة    له الباحث في دراسته الّسالفة الذ

تي اتخذها اإلمام بمنزلة اآليتين،    عنده   أن اختالف القراءتين يكون   اكتفى بالّنّص على  املتواترتين
ّ
دون أن ُيفّصل القول في املسالك ال

بالقراءة  اإلمام املاوردّي  احتجاجأطلق القول في ق لها هذا البحث. وُيضاف إلى ذلك أيًضا أن الباحث قد لحّل هذا اإلشكال، وقد تطرّ 

ا
ّ
 الش

ّ
 البحث. هذا ضح من خالل ة، وهو أمر ليس على إطالقه كما سيتّ ذ

زول في فهم آيات األحكام عند املاوردي  من خالل كتابه "الحاوي الكبير"، للباحث عبد هللا بن أحمد الزيوت، املجلة  •
 
أثر أسباب الن

ة، جامعة آل البيت، العدد )  راسات اإلسالمي  في الد  ة  القرآن، جعلها  م.  2019(  3األردني  الّتفسير وعلوم  وهي دراسة في تخصص 

اني فتناول 
ّ
زول، وعّرف بشخصية اإلمام املاوردّي، وأما املبحث الث

ّ
الباحث في ثالثة مباحث، تحّدث في األّول منها عن معنى سبب الن

 الفيه 
ّ
تي سلكها ريقة ط

ّ
زول،أل  ه اإلمام في ذكر ال

ّ
زول في بيان املعاني الّتفسيريةوفي املبحث األخير بّين الباحث  سباب الن

ّ
 أثر أسباب الن
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رعّية من
ّ
زول في األحكام الش

ّ
 من حيث بيان معاني اآليات، وإزالة اإلشكال في فهم معنى بعض اآليات، ثّم قّدم أمثلة على أثر أسباب الن

 جهة االستعانة بها في االستنباط والّتأصيل، ونحو ذلك.  

ز  هذا البحث في    وهذه الّدراسة كسابقتها تتشابه مع هو القراءات القرآنّية  موضوع  ن  إ االستقراء، وفي موضوعها الّرئيس حيث  َحّيِ

زول عند تعّد   ؛ةالّنقاط الّتفصيليّ أحد مطالب هذا البحث. وتلتقي معه كذلك في بعض  
ّ
د  كطريقة اإلمام املاوردّي في عرض أسباب الن

زول أثناء الّتأصيل واالستنباط،  عند  كذلك  الّروايات، و 
ّ
 بيان استعانة اإلمام بأسباب الن

ّ
 وهي إن كانت تلتقي معه في هذه املحاور إال

 واألمثلة املطروحة، مع الّتأكيد على جودة الّد أسلوب العرض في اختالف أن بينهما 
ُ
شار إليها، وكونها سابقة في اإلفادة في هذا  راسة امل

 املجال.

بينأما  و  االختالف  وبين هذا  وجه  في  فالبحث  ها  الهدف؛ حيث  يكمن   الّدراسة  أن  اختالف 
ّ
ترك اإلمام املذكورة  ز على دراسة طريقة 

زول باعتباره مُ 
ّ
زول  فّس املاوردّي في عرضه ألسباب الن

ّ
ًرا، أما هذا البحث فيهدف إلى بيان منهج اإلمام املاوردّي في توظيفه ألسباب الن

به   ستدّل 
ُ
امل الّنّص  ولذا  الفقهّية  شخصيته  باعتبارلخدمة  الّتفسيريّ   اْنَصبَّ .  بالجوانب  االعتناء  على  الكريم  الباحث  ة، اهتمام 

تي أوردها اإلمام ومدى ت كدراسته لصّ 
ّ
زول ال

ّ
تي  من عدمه  الّسببمباشرة عبيرها عن يغ أسباب الن

ّ
، وكذلك مدى مساهمة األسباب ال

فظ أم بخصوص الّسببهل  "وكذلك تناول قاعدة  عاني وما إلى ذلك،  امل  بيانأوردها في الّصناعة الّتفسيرية من حيث  
ّ
  " العبرة بعموم الل

   ،بها  اإلمامومدى التزام  
ً

خارج نطاق    اهألنّ   ؛أمور لم يتناولها هذا البحث  لك تكّل  و ،  الحاوي الكبير من مسائل كتاب  وأجرى عليها مثاال

    أهدافه.

 : منهج البحث العلمي  

املاوردّي  الكبير لإلمام  الحاوي  كتاب  يستقرئ  فهو  استقرائّي تحليلّي؛  البحث  النّ منهجه فالستخراج    منهج  مع  الّتعامل  صوص  ي 

 االستدالل بها.ة أثناء القرآنيّ 

 : لدراسةإجراءات ا

ثبتها في املتن بال لتكون بمثابة شواهد ودالالت ناطقة على صّح   شيح البحث بنصوص اإلمام املاوردّي تو  •
ُ
ة وصدق مادة البحث، وأ

     لتتميم الفائدة._ إن وجدت_ تطويل يجلب امللل، وبال إجمال يوجب الخلل، مع اإلشارة في الهامش إلى مواضع االستزادة 

؛ إذ الغاية من إيرادها دون الّتحقق من صّحة نسبة األقوال لقائليهاة الواردة في البحث تّم نقلها من كتاب الحاوي املسائل الفقهيّ  •

 (2) :وليس دراستها، وكما قال الّناظم  الّتمثيل على منهج اإلمام املاوردّي 

رض امِلثال        إذ قد كفى الَفرُض 
َ
أن ال ُيعت

ّ
 واالحِتمال والش

 عزو اآليات بذكر اسم الّسورة ورقم اآلية، وكتابتها بالّرسم الُعثماني.  •

حيحين فُيحكم عليه من خالل تخريجه من مصادر  ة، وإن كان الحديث في غير الّص ة من مصادرها األصليّ تخريج األحاديث الّنبويّ  •

 
ُ
أن في درجته.الّتخريج امل

ّ
 عتمدة، وتتبع أقوال أهل الش

 :دراسةمخطط ال

 الي: حو التّ مة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، على النّ قّد ًما إلى مُ مقّس دراسة كون التس

 
م
 .دراسةوإجراءاته، ومخطط ال دراسة، وأهميته، وأهدافه، والّدراسات الّسابقة، ومنهج الدراسةوفيها مشكلة ال مة:قد  امل

مهيد:
 
 .الكبيرالحاوي  هوالّتعريف بكتاب، فيه ترجمة موجزة لإلمام املاوردّي و  الت

ص  
 
ل: مجاالت استدعاء الن  ، وفيه ثالثة مطالب:في البحث الفقهي    القرآني   املبحث األو 

 املطلب األّول: مجال الّتأصيل.

رعيّ 
ّ
اني: مجال إقامة الّدليل الش

ّ
 . املطلب الث

الث:
ّ
غويّ  املطلب الث

ُّ
رعّي. ة مجال االستشهاد على املسائل الل

ّ
 املؤثرة في استنباط الحكم الش

ص  
 
اني: أدوات توظيف الن

 
رعي   القرآني   املبحث الث

 
 ، وفيه ثالثة مطالب:في االستدالل الش

 املطلب األّول: علم الّتفسير.

زول. 
ّ
اني: علم أسباب الن

ّ
 املطلب الث

الث: علم الِقَراَءات.
ّ
  املطلب الث

 وفيها أبرز الّنتائج والّتوصيات.   الخاتمة:

 
 (. 2/244نشر البنود على مراقي الّسعود )  2
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مهيد
 
 : الت

: ترجمة موجزة عن اإلمام املاوردي  
ً
  (3) :أوال

بيع ماء الورد. وأما لقبه من في  ؛ نسبة إلى عمل عائلته  لقب باملاوردّي سن، ويُ ، ُيكنى بأبي الَح بن محّمد بن َحبيب البصرّي   هو عليّ 

قب به في 
ُ
 (4) سنة تسع وعشرين وأربعمائة.حيث منصبه فهو أقض ى القضاة، ل

يَ ثّم انتقل إلى بغداد، ومكث فيها للّتدريس. وقد    ، ونشأ وترعرع بها،سنة أربع وِسّتين وثالثمائةولد في البصرة في   ِ
ّ
القضاء في بالد    ُول

   (5)ًما عند الّسلطان.قّد كثيرة، وكان مُ 

افعيّ 
ّ
ا للمذهب الش

ً
غة واألصول والفقه والّتفسير واألدب.، ومن أصحاب الوجوه وقد كان حافظ

ّ
 (6)فيه، وقد برع في الل

 أخذ عن:  
ّ
الّصيمرّي الش الحسين  بن  الواحد  القاسم عبد  أبي  حامد  386)ت:    يخ  أبي  بغداد فأخذ عن شيخها  في  وأما  البصرة،  في  هـ( 

 406)ت:  اإلسفراينيّ 
ّ
 (7)ه(.398 يخ أبي محّمد عبد هللا بن محّمد البافي )ت:هـ(، والش

منهم:   الفرض يّ وأخذ عنه جماعة  امللك  الفضل عبد  البغدادّي 489  )ت:  أبو  والخطيب  أحمده(،  كادش  463  )ت:  بن عليّ    وابن  ه(، 

   (8)ه(.556 أحمد بن عبيد هللا )ت:العكبرّي 

الَح  العلماء  ثناء  متقّد وكان من  القدر،  ، عظيم 
ً

 جليال
ً

"كان رجال ابن خيرون:  اإلمام  األئمّ ًما  سن عليه قول  أحّد  الّسلطان،  له  عند  ة، 

 (9)الّتصانيف الحسان في كّل فّن من العلوم".

شأن له اليد الباسطة في املذهب والّتفنن الّتام في سائر العلوم".: "وكان إمامً ومثله قول اإلمام تاج الّدين الّسبكّي 
ّ
 رفيع ال

ً
 (10)ا جليال

 : " كان موقال عنه تلميذه اإلمام الخطيب البغدادّي 
ّ
 (11)افعيين".ن وجوه الفقهاء الش

مصنفاته أبرز  والّدنيا،  ومن  الّدين  أدب  الّسياسة :  في  وله  واإلقناع،  الكبير،  والحاوي  الّتفسير،  في  والعيون  والّنكت  الّنبوة،  وأعالم 

رعيّ 
ّ
فر، األحكام الش

ّ
 (12)ة.الّسلطانيّ ة: قوانين الوزارة وسياسة امللك، نصيحة امللوك، تسهيل الّنظر وتعجيل الظ

وقد بلغ سًتا وثمانين سنة، وذلك في يوم الثالثاء من شهر ربيع األول سنة خمسين وأربعمائة،   رحمه هللامات    وفاته:

 (13)وُدفن من الغد في مقبرة باب حرب. 

عريف بكتاب الحاوي الكبير:
 
 ثانًيا: الت

افعيّ 
ّ
ة املذاهب املندثرة منها حوى كّل أبواب الفقه، واشتمل على أقوال الّصحابة والّتابعين وأئمّ   هو من أوسع كتب املذهب الش

يقول: بسطت الفقه في أربعة   ، حدثني أبي قال: سمعت املاوردّي : "حدث محّمد بن عبد امللك الهمذانّي والّسائدة، يقول ياقوت الحموّي 

 (14) كتاب الحاوي« وباملختصر »كتاب االقناع«".آالف ورقة، واختصرته في أربعين، يريد باملبسوط » 

املاوردّي  اإلمام  فيه  زنّي اإلمام  مختصر    وقد شرح 
ُ
مُ حيث  ،  امل في  افعيّ يقول 

ّ
الش أصحاب  كان  ا 

ّ
"ومل اقتصروا على   قّدمته:  قد 

 
ُ
م، واستطالة مرا   زنّي مختصر إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى امل

ّ
جعتها على العالم، حّتى جعلوا  النتشار الكتب املبسوطة عن فهم املتعل

 
ً

زنّي    املختصر أصال
ُ
ا صار مختصر امل

ّ
ُيْمِكُنُهْم تقريبه على املبتدئ، واستيفاؤه للمنتهي، وجب صرف العناية إليه وإيقاع االهتمام به. ومل

 
رجمة على أهّم املعلومات عن شخصية اإلمام املاوردّي؛ وإال فحّقه تزيين الّصفحات العديدة بسيرته العطرة، وما صني    3

ّ
 ألمرين: تماشًيا مع طبيعة  اقتصرت في هذه الت

ّ
عي ذلك إال

ت العلمّية 
ّ
شر في املجال

ّ
َمة الن

َّ
حك

ُ
تي تستلزم االختصار فيما هو معروف ومسبوق؛ الستغالل ا امل

ّ
ٌم على رأسه نار،  ال

َ
اني: أن اإلمام كأنه َعل

ّ
ملساحة في فروض البحث الجديدة. والث

 فقلّما َمن ال يعرفه.     
هب في أخبار من ذهب )1955/ 5(؛ معجم األدباء )587/ 13ُينظر: تاريخ بغداد )  4

ّ
 (.218/ 5(؛ شذرات الذ

 (. 2/206(؛ طبقات الّشافعّية لإلسنوّي )636/ 2الّشافعّية البن الّصالح )(؛ طبقات الفقهاء 1955/ 5ُينظر: معجم األدباء )  5
 (.230/ 1(؛ طبقات الّشافعّية البن قاض ي شهبة )2/206(؛ طبقات الّشافعّية لإلسنوّي )282/ 3ُينظر: وفيات األعيان )  6
(؛ طبقات الّشافعّية البن قاض ي شهبة  317/ 3(؛ طبقات الّشافعّية الكبرى للّسبكّي )2/636ّصالح )(؛ طبقات الفقهاء الّشافعّية البن ال131ُينظر: طبقات الفقهاء للّشيرازي )ص:  7

هب )159/ 1)
ّ
 (.5/218(؛ شذرات الذ

هب في أخبار  266/ 1شهبة )(؛ طبقات الّشافعّية البن قاض ي  188/ 12(؛ البداية والّنهاية )5/267(؛ طبقات الّشافعّية الكبرى للّسبكّي )3/282ُينظر: وفيات األعيان )  8
ّ
(؛ شذرات الذ

 (.218/ 5من ذهب )

 (.637/ 2طبقات الفقهاء الّشافعّية )  9
 (.268/ 5طبقات الّشافعية الكبرى للّسبكّي ) 10
 (.587/ 13تاريخ بغداد )  11
هب في أخبار من ذهب )282/ 3(؛ وفيات األعيان )1956/ 5ُينظر: معجم األدباء )  12

ّ
 .(166/ 5( شذرات الذ

 (. 2/207(؛ طبقات الّشافعية لإلسنوي )267/ 5(؛ طبقات الّشافعية الكبرى للّسبكي )587/ 13ُينظر: تاريخ بغداد )  13
 (.1956/ 5معجم األدباء ) 14
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ق به، وإن كان ذلك خروًجا عن مقتض ى 
ّ
افعّي، لزم استيعاب املذهب في شرحه واستيفاء اختالف الفقهاء املتعل

ّ
بهذه الحال من مذهب الش

تي تقتض ي االقتصار على إبانة املشروح ليصّح االكتفاء به، واالستغناء عن غيره. وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أعدل 
ّ
روح ال

ّ
الش

وِجُبُه بقدر الحال من االستيفاء واالستيعاب في أوضح تقسيم، وأصّح ترتيب، »الحاوي«    بـ  َجْمُتهُ وَترْ شروحه،  
ُ
أ رجاء أن يكون حاوًيا ملا 

 (15) وأسهل مأخذ واحد في فصول".

أحد إال وشهد   ذي لم يطالعه 
ّ
الّتصنيف فمن ذلك قول اإلمام شمس الّدين: "كتاب الحاوي ال له وقد شهد العلماء بجودة هذا 

صنفات عديم الّنظير في بابه". (16) بالتبّحر واملعرفة الّتامة باملذهب".
ُ
ذي هو في امل

ّ
 (17)وكذلك قول اإلمام ابن كثير: "الحاوي الكبير ال

ل   املبحث األو 
 
 في البحث الفقهي   القرآني   ص  : مجاالت استدعاء الن

 : توطئة

رعّية َنصَّ اإلمام املاوردّي على أن القرآن الكريم هو  
ّ
رعّية، وذلك بقوله: "األصول الش

ّ
األصل األّول في االستدالل على األحكام الش

ذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه
ّ
ّنة واإلجماع والقياس...فاألصل األّول هو كتاب هللا ال  (18)".أربعة: الكتاب والسُّ

ور ويضّمها.  والقرآن لغة ْرآًنا أّي: جمعه وضّم بعضه إلى بعض، ومنه ُسّمي القرآن؛ ألّنه يجمع السُّ
ُ
يء ق

ّ
، وقرأ الش 

َ
َرأ

َ
: مصدر من ق

   (20) وبمثل ذلك عّرفه اإلمام املاوردّي. (19)

ل على  االصطالحوأما في  زَّ
َ
ن
ُ
ِهملسو هيلع هللا ىلصفهو: كالم هللا املعجز، امل تعبد بتالوته. َنِبّيِ

ُ
 (21)، املكتوب في املصاحف، املنقول بالّتواتر، وامل

 تعريف القرآن كما ا لم َينّص على    وإن كان اإلمام املاوردّي 
ّ

ز بها القرآن  صطلح عليه؛ إال تي َتميَّ
ّ
 أنه قد ذكر بعًضا من الخصائص ال

 ة اإلعجاز حيث يقول: " القيَّ الكريم في مواضع ِعّدة من كتابه، كخاِصّ 
ُ
   عجزرآن امل

ّ
ِصيَصة  (22) ذي يبقى إعجازه إلى آخر الّدهر"،ال

َ
  وكخ

: "القرآن ال يثبت إال بأخبار وكالّتواتر في نقله  (23) أوجز"،  الفصاحة والبيان في قوله: " وكان لفظ القرآن أفصح، ومعناه أوضح، وكالمه

ر في القرآن لحفظه في الّصدور". (24)الّتواتر واالستفاضة"، ِ
ّ
ها، لم ُتَؤث

ّ
كلت مصاحف العمر كل

ُ
 (25)وككونه محفوظ ومحروس: "ولو أ

رعيّ و 
ّ
م اإلمام املاوردّي نظره تلقائه، وشغل فكره بتدبّ ملا كان القرآن الكريم الِقبلة األولى لكل ُمسَتِدل على األحكام الش ر معانيه  ة يمَّ

  والتماس أحكامه، يقول:
ّ
   (26) ذي يشتمل عليه كتاب هللا من الّنصوص في األحكام قيل إنها خمس مئة آية"."ال

ولقد كانت الّنصوص القرآنّية حاضرة وبقوة في كتاب الحاوي الكبير، فاإلمام املاوردّي يملك حافظة قوّية وذاكرة سّيالة َمكنته من 

قد يذكر اآلية القرآنّية الواحدة في مواضع  واستنباط املعاني منها، بل إنه  الستخراج األحكام  -ملئات املرات-استحضار اآليات القرآنّية  

غوي أو آخر شرعّي، أو نحو ذلك.   
ّ
 على صّحة مذهبه، وأخرى يستشهد بها على معنى ل

ً
 عديدة؛ تارة يّتخذها دليال

بحسب مجاالت   القرآنّي  كان يستحضر الّنّص  وباستقراء تصرفات اإلمام املاوردّي في عرض اآليات القرآنّية ُيمكن القول بأن اإلمام

رعّي، و ِعّدة، وهي:  
ّ
رعّي.مجال الّتأصيل، ومجال إقامة الّدليل الش

ّ
غوّية املؤثرة في استنباط الحكم الش

ُّ
 (27) مجال االستشهاد على املسائل الل

 من املطالب وفيما يلي 
ُ
مّيزة له عن غيره.بيان كّل مجال من هذه املجاالت، مع اإلشارة إلى بعض األمثلة امل

ُ
 بّينة لتفاصيله، وامل

ل:  أصيل املطلب األو 
 
 مجال الت

رعّية، ومراده من ّدِ قد جرت عادة اإلمام املاوردّي أن ُيصَ 
ّ
رعّي سواء من القرآن الكريم أو من بقّية األدلة الش

ّ
ر كل كتاب بأصله الش

ة الكتب واألبواب الف
ّ
رعّية، وقد أولى ذلك اهتماًما بالًغا؛ فهو في ُمقّدمات كاف

ّ
قهّية  ذلك رّد تلك املوضوعات إلى مستندها من األصول الش

 
 (.  4-1/3الحاوي الكبير ) 15
 (.282/ 3وفيات األعيان ) 16
 (.418طبقات الّشافعيين )ص:  17
 (.108/ 20الحاوي الكبير ) 18
غة وصحاح العربية ) 19

ُّ
 (؛  370/ 1(؛ تاج العروس من جواهر القاموس )65/ 1ُينظر: الّصحاح تاج الل

 (.24/ 1(؛ الّنكت والعيون )14/194ُينظر: الحاوي الكبير ) 20
 (.  85/ 1(؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحّق من علم األصول )21ُينظر: جمع الجوامع )ص: 21
 (.11/ 11الحاوي الكبير ) 22
 (. 145/ 15املرجع الّسابق ) 23
 (.421/ 14املرجع الّسابق ) 24
 (.14/423املرجع الّسابق ) 25
   (.20/186(. نّص على ذلك في موضع آخر، ُينظر: )20/110الحاوي الكبير ) 26
غوية حين صياغة الحدود وال  27

ُّ
ق بموضوع هذا  قولي: »املؤثرة في استنباط الحكم الّشرعّي« احتراز عن االستشهاد بالّنصوص القرآنّية لبيان املعاني الل

ّ
ّتعريفات، والذي ليس له تعل

 البحث؛ حيث املراد بيان منهج االستدالل الّشرعي.  
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عّد دل
ُ
تي ت

ّ
ر عن ذلك بقوله: يستقص ي اآليات القرآنّية ال ، وُيعّبِ

ً
 على موضوعاتها ما استطاع إلى ذلك سبيال

ً
‹، أو  فيه ›الكتاب (28) األصل يال

 › كتاب هللا ‹، أو › ما أنزل هللا ‹، ثم ُيوِرد الّنصوص الّدالة عليه. 

 وُيعّد صني
ّ
ال اني 

ّ
الث الّضرب  إليه بقولهعه هذا من  أشار   ع:ذي 

ً
الّدالئل ضربان: ضرب يكون دليال لى مسألة فاألولى تأخيره عن " 

بين مواضع تقديم الّنصوص االستداللّية   وهذا تفريق منه  (29)املسألة، وضرب يكون داللة على أصل الباب فاألولى تقديمه على الباب".

الفقهّية فحّق وتأخيرها،   املوضوعات  أصل  االستدالل على  فإن كانت على  إن كانت من قبيل  الّتقديم، وأما  الفروع واملسائل ها  أحكام 

 عنه أبًدا.   َيِحْد بذلك في كتابه التزاًما تاًما ولم  لتزما ها في املجال الّتالي_ وقد ها الّتأخير، _كما سيأتي بيانفحّق 

 ضْ على هذا املجال جلّية مُ   واألمثلة
َ
في األصل  "  استهالله كتاب البيوع بقوله:    دة ال تحتاج إلى مزيد كشف أو توضيح، ومن ذلك: رِ ط

ۡمَوَٰلَُكم بَيۡنَُكم بِٱلَۡبَِٰطِل  : إحالل البيوع: كتاب هللا، وُسّنة نبّيه، وإجماع األّمة. فأما الكتاب: فقوله
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َِّذيَن َءاَمنُواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
حمسَيَٰٓأ

ِنُكۡمۚۡ ىجس ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م 
َ
َّآ أ َم وقوله سبحانه:  ، جحس29الآية  حجسالن َِساء إِل ُ ٱلَۡبيَۡع وََحرَّ َحلَّ ٱَّللَّ

َ
اْْۗ َوأ ِبَوَٰ نَُّهۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱلَۡبيُۡع مِثُۡل ٱلر 

َ
حمس بِأ

اْۚۡ ىجس ِبَوَٰ   (30).جحس275الآية  حجسالَبَقَرةِ  ٱلر 

اني:
 
  املطلب الث

 
ليل الش  رعيمجال إقامة الد 

كر للّنصوص االستداللّية من خالل عبارته الّسابقة فرق في استحضار اإلمام املاوردّي ضح القد اتّ 
ّ
أن إقامة الّدليل  ؛ حيث بّينالذ

على املسائل والفروع الفقهّية يأتي بعد بيان حكمها، وحكاية الخالف فيها، وهو أسلم في البناء وأجود في الفهم؛ حيث ُيسرد بعده وجوه 

 االستدالل، والّرّد على االعتراضات.  

تمّيز ظاهر في االستدالل بآيات القرآن الكريم وفهم معانيها وإدراك مراميها، والقدرة على استنباط األحكام املاوردّي وقد كان لإلمام 

 
ّ
َبَهاء من الفقهاء في االستدالل على املسألة بدليل خصمه من وجه آخر غير ال ذي استدّل به، ومن ذلك على منها، وقد سار على طريقة النُّ

 سبيل املثال:

إذا   َضة  َفوَّ
ُ
امل اإلمام ملسألة  َقتحينما تعرض  ِ

ّ
ل
ُ
الّدخول فلها  ط ا لإلمام مالك  قبل 

ً
تعة، خالف

ُ
لها، امل أنه ال ُمتعة  إلى  ؛ حيث ذهب 

َۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحق  :  واستدّل على ذلك بقوله قََدُرُهۥ َمَتََٰع عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِيَن  حمسَوَمت ُِعوُهنَّ عَلَى ٱلُۡموِسِع قََدُرُهۥ وَعَلَى ٱلُۡمۡقتِرِ  الآية   حجسالَبَقَرةِ   ىجس٢٣٦ا 
ا عَلَى ٱلُۡمتَّقِيَن  :  وقوله ،جحس236 قين،  ملا جعله باملعروف على املتّ   هوذلك ألنّ   ،  جحس241الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس٢٤١حمسَولِلُۡمَطلََّقَِٰت َمَتَُٰعَۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحق 

حسنين دّل على  
ُ
ين  لذلك بدأ في االستدالل ملذهبه بذات اآليت  اية اإلمام املاوردّي وبعد حك استحبابه دون وجوبه.وفي اآلية األخرى على امل

خر، فقال
ُ
 في اآلية األولى: " وفيها أربع دالئل:   الكريمتين من وجوه أ

    وهذا أمر يقتض ي الوجوب.  حمسَوَمت ُِعوُهنَّ ىجس إحداهن: قوله: •

انية: قوله: •
ّ
 ع.  وذلك في الواجبات دون الّتطوّ  ٱلُۡموِسِع قََدُرُهۥىجسحمس عَلَى  والث

الثة: قوله: •
ّ
اىجس والث    جبت.والحقوق ما وَ  حمسَحق 

 (31) ‹ من حروف اإللزام".›على حمسعَلَى ٱلُۡمۡحِسنِيَنىجس والّرابعة: قوله •

انية فقال وأما عن
ّ
م الّتمليك، فدل على استحقاقهّن له،    بِٱلَۡمۡعُروِفِۖىجس حمسَولِلُۡمَطلََّقَِٰت َمَتَُٰعَۢ   : االستدالل باآلية الث

ّ
فجعل ذلك لهّن بال

ره؛ وما ال يجب فليس بمقدر، ثّم جعله   حمسبِٱلَۡمۡعُروِفِۖىجسثم قال:  ا عَلَى ٱلُۡمتَّقِيَنىجسفَقدَّ ٍق".فد حمسَحق    (32) ّل على أن من منع فليس بمتَّ

الث:
 
رعي   املطلب الث

 
غوية املؤثرة في استنباط الحكم الش

ُّ
 مجال االستشهاد على املسائل الل

 بالعربيّ   لقد كان اإلمام املاوردّي 
ً
غة والّنحو والفنون البالغية وَجْمَهرة لغات العرب   (33) ة"كما قيل عنه: "بصيرا

ُّ
لذا نالت قواعد الل

 
ّ
 (34)روح الفقهّية.حيًزا ربما يكون أكثر من املعتاد في املتون والش

 
غة )من هنا جاءت تسمية هذا املجال بالّتأصيل، و  28

ُّ
يء. ُينظر: معجم مقاييس الل

ّ
ل، واألصل هو أساس الش   (. 109/ 1الّتأصيل مصدر من أصَّ

 (.32/ 1الحاوي الكبير ) 29
 (.3/ 6الحاوي الكبير ) 30
 (.101/ 12املرجع الّسابق ) 31
 (.12/102املرجع الّسابق ) 32
 (.56/ 3مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) 33
عنونجاء هذا الحكم بناء على   34

ُ
ذي ذكرته في ُمقّدمة رسالتها املعّدة لنيل درجة الّدكتوراة، وامل

ّ
ة باملسائل الفقهّية املبنّية  دراستي للكتاب؛ إضافة إلى رأي الدكتورة آمنة الجار هللا وال

غوية الفقهّية 
ُّ
غة العربّية من خالل كتاب الحاوي، حيث وَصفته بالثروة الل

ّ
غة لم تجدها في غيره من كتب الّشافعّية، وقدالّنادرة؛ وذلك   على الل

ّ
بلغ    الشتماله على استدالالت بالل

د تمّيز اإلمام
ّ
تي كان للغة فيها أثر بحسب دراستها مائتان واثنتان من املسائل. ومما يؤك

ّ
املاوردّي في هذا املجال أيًضا اهتمام اإلمام اإلسنوّي بالّنقل عنه    عدد املسائل الفقهّية ال

ّرِي فيما يتخرّج على األصول الّنحوّية من الفروع الفقهّية. والعزو 
عنون بـ: الكوكب الدُّ

ُ
 إلى كتاب الحاوي، وذلك في كتابه امل
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ّ
واهد القرآنّية تنهال على لسان اإلمام ليؤك

ّ
غويّ د بها صواب دليله، وسالمة معناه وصّحة مبناه في املسائل  وقد كانت الش

ُّ
تي  الل

ّ
ة ال

رعّي.كان لها أثر في تقرير 
ّ
 الحكم الش

   ّص والفرق بين هذا املجال وسابقّيه في أن النَّ 
ً

  ُموِص القرآنّي كان فيهما دليال
ً

يأتي     للحكم بشكل مباشر، وأما في هذا املجال فالّنّص ال

ُس بها للّداللة على االستعمال ال
َ
انية حيث هو وسيلة ُيستأن

ّ
رعّي، و في املرتبة الث

ّ
ّل به على الحكم الش ْسَتدَّ

ُ ْ
غوي امل

ُّ
واقع أيًضا بصنيع الفرق  ل

رعّي بشكل مباشر بـ ›الّدليل‹، وأما حين اّتخذ الّنّص  اإلمام املاوردّي؛ حيث سّمى الّنّص 
ّ
القرآنّي للّداللة على   القرآنّي الّدال على الحكم الش

غة سّمى ذلك ›شاهًدا‹،
ُّ
 في مواضع عديدة، منها على سبيل املثال: وذلك  (35)االستعمال في الل

َعامحين استشهد بآيتين كريمتين في بيان االست
َّ
غوي لكلمة ›الط

ُّ
،عمال الل عام اسم لكّل  فقال: (36)‹ وأنه ليس مخصوًصا بالُبّرِ

ّ
" والط

يء أطعمه 
ّ

ِعْمُت الش 
َ
غة: فكقولهم ط

ّ
رع. أما الل

ّ
غة والش

ّ
يء مطعوًما وإن لم يكن  مطعوم من ُبّرِ وغيره في الل

ّ
َعْمت فالًنا كذا، إذا كان الش 

ْ
ط
َ
وأ

رع فلقوله تعالى:
ّ
َعاِم كَاَن ِحل ّٗا ل َِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ىجس ُبّرا. وأما الش عام يعني كلّ ، جحس93الآية  حجسآل ِعۡمَران حمس۞ كُلُّ ٱلطَّ

ّ
 .مطعوم فأطلق عليه اسم الط

َّۡم َيۡطَعۡمُه فَإِنَُّهۥ مِن ِٓي ىجسحمسَفَمن َشرَِب مِنُۡه  وقوله:  ًما ألنه مما ُيطعم"، إلى أن فسّمى املاء مطعو  ، جحس249الآية  حجسالَبَقَرةِ  فَلَيَۡس مِن ِي َوَمن ل

ناول كّل مطعوم من ُبّرِ وغيره". قال:
ّ
رع يت

ّ
غة والش

ّ
عام بما وصفنا من شواهد الل

ّ
  (37)"كان اسم الط

القرآنّي. وبقيت اإلجابة عن   الّنّص   ّي: متى ُيوِرد اإلمام املاوردّي قد تّمت اإلجابة عن الّسؤال املنهجوبنهاية عرض هذا املجال تكون  

تي استخدمها لتوظيف    ال وهو: هل خدم اإلمام املاوردّي سؤال منهجّي آخر؛ أ 
ّ
تي استدّل بها؟ وما هي األدوات العلمّية ال

ّ
الّنصوص القرآنّية ال

اني.   بحثامل مطالبؤال ستكون فيما يأتي من واستخراج األحكام؟ واإلجابة عن هذا الّس  في استنباط املعاني الّنّص 
ّ
 الث

ص  بحث امل
 
اني: أدوات توظيف الن

 
رعي   القرآني   الث

 
 في االستدالل الش

ن اإلمام املاوردّي من خالل نبوغه وبراعته في علوم القرآن الكريم من خدمة اآليات القرآنّية  
ّ
ًما  الكريمة والعناية بها ُمستخِد تمك

الّدليل وإثبات صّحة إلى  الّتوصل  الّنظر بقصد  بالقراءات كأدوات ووسائل ُمعينة في  الّتنزيل، ومعرفته  الّتأويل وعلمه بأسرار   فقهه في 

ُحَج  أو لتقويض دعائم  به،  يلي  استدالله  است  عرض ألبرز من مطالب  ج مخالفيه، وفيما  تي 
ّ
ال الّنّص   عملهااألدوات والعلوم   لتوظيف 

رعّي ومنهجه في الّتعامل معها. 
ّ
 القرآنّي في االستدالل الش

فسير  املطلب األول: علم
 
 الت

فسير لغة ْي أبانه.الت 
َ
يء أ

ّ
ر الش  سَّ

َ
يٍء وإيضاحه. ُيقال: ف

ّ
 (38): الفاء والّسين والّراء كلمة واحدة تدّل على بياِن ش 

  االصطالح وأما في
ُ
زل فهو: "علم ُيعرف به فهم كتاب هللا امل
ّ
ِهملسو هيلع هللا ىلصن ِمِه  ، وبيان معانيه،على َنِبّيِ

َ
   (39) ".واستخراج أحكامه َوِحك

 
ّ
   ق اإلمام املاوردّي إّن تعل

ّ
تي ال تحتاج إلى إشارة أو تنبيه، فاالط

ّ
اهرة ال

ّ
الع على بعض  بعلم الّتفسير وإتقانه لصنعته من األمور الظ

هن لوهلة أثناء دراسة الّنصوص الّتفسيرّية أن أجزاء كتاب الحاوي الك
ّ
ْفس؛ بل قد يغيب عن الذ بير كفيل بحدوث ذلك واستقراره في النَّ

 
ّ
؛ إذ قد تتصّوره أحد مصادر تفسير آيات األحكام؛ ملا فيه من اإلحاطة بالّتأويالت، وكثرة الّنقوالت، ك هو شرح فقهيّ يْ َد ذي بين يَ الكتاب ال

. وهذا أمر غير مستغرب على اإلمام إذ يقول: "وإذا كان القرآن بهذه املنزلة من اإلعجاز في نظمه ومعانيه، احتاجت  وبيان معاني املفردات

ة فيها، وال يقتصر فيها على أوائل البديهة، وال يقنع فيها بمبادئ الفكرة، ليصل  ألفاظه في استخراج معانيها إلى زيادة الّتأمل لها وفضل الرّ  ويَّ

 (40)بمبالغة االجتهاد وإمعان الّنظر إلى جميع ما تضّمنته ألفاظه من املعاني واحتملته من الّتأويل".

ص  
 
 : القرآني   مسالك تفسير الن

فّسرين في مسالكهم لتفسير الّنصوص القرآنّية بحسب ما تدعو إليه الحاجة ويتسع له املقام، ومن  بِ لقد تَ 
ُ
ع اإلمام املاوردّي عادة امل

الّنبوّية  أول وأ  ّنة  بالسُّ ثّم  بالقرآن،  القرآن  املسالك تفسير  رة ولى تلك  هَّ
َ
ط
ُ
الّصحابةامل بأقوال  إلى عنايتهوالّتابعين  ، ثم   . باإلضافة 

 
 من أقوال العرب املوث 35

ً
ة أو َنْحِوّية، وينبغي أن يكون آية من الّتنزيل، أو قوال َغِويَّ

ُ
ذي ُيذكر إلثبات قاعدة ل

ّ
اِهد هو ال نظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون  وق بعربيتهم. يُ والشَّ

 (. 60(؛ إتحاف األمجاد فيّما يصّح به االستشهاد )ص: 148/ 3(؛ دستور العلماء )1447/ 2والعلوم )
عام مخصوص بالُبّر عند إطالقه، وذلك في كتابه العين، حيث يقول: "العالي في كالِم الَعَرب: أّن  36

ّ
ع الخليل الفراهيدي هو القائل بأن الط

ّ
َبي َسِعيٍد  الط

َ
ام هو الُبرُّ خاّصة"، لحديث أ

ْو َصاالُخْدِريَّ 
َ
ْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر، أ

َ
ِعيٍر، أ

َ
ْو َصاًعا ِمْن ش

َ
َعاٍم، أ

َ
ِر َصاًعا ِمْن ط

ْ
 الِفط

َ
اة
َ
ا ُنْخرُِج َزك نَّ

ُ
ْو َصاًعا ِمْن َزِبيٍب«. والحديث متفق عليه: أخرجه البخاريّ ، َيُقوُل: »ك

َ
ِقٍط، أ

َ
  ًعا ِمْن أ

(؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الّزكاة، باب زكاة الِفطر على املسلمين من الّتمر  131/  2، )1506في صحيحه في كتاب الّزكاة، باب صدقة الِفطر صاع من طعام، حديث رقم:  

 (.25/ 2(. ُينظر: العين )678/ 2، )985والّشعير، حديث رقم: 
 (. 15/4(؛ )11/59(؛ )1/288(. ولالستزادة من هذه الّشواهد ُينظر: )95-6/94الحاوي الكبير ) 37
 (.  55/ 5لسان العرب )(؛ 504/ 4ُينظر: معجم مقاييس اللغة ) 38
 (. 195/ 4(؛ اإلتقان في علوم القرآن )13/ 1البرهان في علوم القرآن ) 39
 (.34-1/33الّنكت والعيون ) 40
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عتبرين. بأقوال أئمّ 
ُ
 ة الّتفسير امل

ل: تفسير آي القرآن بالقرآن الكريم:   املسلك األو 

هذا    رها من اآليات األخرى في القرآن الكريم، وُيعّد ب تصوّ رِّ ُيوِرد عند تفسير اآلية الكريمة ما ُيبّين معناها وُيَق   كان اإلمام املاوردّي 

 مقارنة بما سيأتي بعده من املسالك.املسلك هو األقّل استخداًما في تفسيره للّنصوص القرآنّية 

واهد عليه: في تفسير قوله
ّ
ن تَُكوَن تَِجََٰرةً : ومن األمثلة والش

َ
َّآ أ ۡمَوَٰلَُكم بَيۡنَُكم بِٱلَۡبَِٰطِل إِل

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َِّذيَن َءاَمنُواْ لَا تَأ يَُّها ٱل

َ
حمسَيَٰٓأ

ِنُكۡمۚۡ ىجس  ُكلُٓواْ ىجس : "أّما قوله:قال اإلمام املاوردّي ،  جحس29الآية  حجسالن َِساء َعن تََراٖض م 
ۡ
ر عن األخذ باألكل، ألّنه  حمس لَا تَأ فمعناه: ال تأخذوا، فَعبَّ

ۡمَوََٰل ٱلَۡيَتََٰمىَٰ ُظلًۡماىجسمعظم ما ُيقصد باألخذ، كما قال تعالى: 
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
َِّذيَن يَأ  ( 41) أي: يأخذون".،  جحس10الآية  حجسالن َِساء حمسإِنَّ ٱل

ة  بوي 
 
ة الن

 
ن اني: تفسير القرآن الكريم بالسُّ

 
رة املسلك الث ه 

َ
ط
م
 :  امل

نص   كتابه  في  املاوردّي  اإلمام  ّنة"،ينقل  السُّ القرآن هو  به  َر  سَّ
ُ
ف ما  "وأولى  فيه:  يقول  اِفِعّي  الشَّ اإلمام  كان  (42)ا عن  يستعين    ولذا 

تي يستدلّ بأحاديث الّنبّيملسو هيلع هللا ىلص 
ّ
َِّذٓي  : بها ويوضح املراد منها، ومن ذلك: في تفسير قول هللا لُيَبّين بها معنى اآلية ال ِ ٱل اِل ٱَّللَّ ِن مَّ حمسَوَءاتُوُهم م 

َُٰكۡمۚۡىجس ِبيِّ   قال:،    جحس33الآية    حجسالنُّور  َءاتَى اِلٍب، َعِن النَّ
َ
ِبي ط

َ
ى:    ملسو هيلع هللا ىلص"َعْن َعِلّيِ ْبِن أ

َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
ِ  ِفي ق اِل ٱَّللَّ ِن مَّ َُٰكۡمۚۡىجسحمسَوَءاتُوُهم م  َِّذٓي َءاتَى     ٱل

َّ
ْن َيُحط

َ
أ

ِكَتاَبِة، وهذا تفسير ودليل".
ْ
  (43)َعْنُه ُرُبَع ال

اإلشارة   إيراده إلى  وتجدر  عند  الحديث  درجة  بإيضاح  يعتني  يكن  لم  املاوردّي  اإلمام  الّتفسير  أن  في في  عادته  على  جرًيا  وهذا   ،

اِفِعّي: "أبى هللا أن يكون كتاًبا صحيًحا غير كتابه"،  .معظم كتابهاالستدالل باألحاديث الّنبوّية في  لوحظ على فقد    (44) وكما قال اإلمام الشَّ

يست قد  األحيان  بعض  في  أنه  املاوردّي  الّضعيفة  دلّ اإلمام  املصنفات    ،باألحاديث  في  ورد  عّما  مختلًفا  عنده  الحديث  لفظ  يأتي  وقد 

 (45) ة.الحديثيّ 

حابة الث: تفسير القرآن الكريم بأقوال الص 
 
ابعين املسلك الث

 
رِّين: والت ِّ

س 
َ
ف
م
   (46)والعناية بأقوال امل

هم بحسب قوله: "شاهدوا الوحي في تفسيرهم للقرآن الكريم، وذلك ألنّ  يملك اإلمام املاوردّي ثروة عظيمة من أقوال الّصحابة الكرام

: " ُتْرُجَماُن الّتنزيل، َوَحْبُر وقد كان ُيثني عليهم بما هم أهله، كقوله عن الّصحابي الجليل ابن عباس  (47) الّتنزيل والّتأويل"،وحضروا  

  :" وهو من أهل العلموُيثني عليهم أيًضا، كقوله عن الّتابعي الجليل زيد بن أسلم   وقد كان ُيكثر من الّنقل عن الّتابعين  (48) الّتأويل"،

رين.  (49)بتفسير القرآن". فّسِ
ُ
 إضافة إلى عنايته بنقل أقوال العلماء وامل

حتملة والّتأويالت املختلفة، ومن أقوال الّسلف والخلف ما يتجاوز العّد، ويفوق الوصف؛ وكأن  
ُ
وقد حشد في كتابه من الوجوه امل

وأن يكون كتابه جامًعا لكّل ما قيل، وقد أشار اإلمام إلى مثل هذا    كما ذكر في مقّدمته،  مراده من ذلك حصول االستيعاب واالستيفاء

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم  راملعنى في تفسيره الّنكت والعيون، حيث قال بعد ذكره ألحد الّتأويالت البعيدة في تفسي  ، جحس1الآية  حجسالَفاِتَحةِ  ىجس١حمسِمۡسِب ٱَّللَّ
ن ُيْقتدى به في علم الّتفسير لرغِ  ا اختّص هللا تعالى به من أسمائه،  لكن  ب عن ذكره؛ لخروجه عمّ قال: "ولو أن هذا االستنباط ُيحكى عمَّ

ا بوع فذكرُتُه معقاله مت ص   اإلمام لم يكنولذا  (50)ليكون الكتاب جامًعا ملا قيل".  ؛ُبْعِدِه حاكًيا ال محقق  تالّروايات  ُيمّحِ
ّ
فينقل  ي ينقلها ال

ريقة  كّل ما وقف عليه، وهو يسير  
ّ
الط الحاوي في    -أْي حكاية كّل ما ُيحكى-على هذه  بعد ذكره ألحد األوجه   حيث يقول   ،عاّمة كتابه 

 
 (.  6/6الحاوي الكبير ) 41
 (.13/213املرجع الّسابق ) 42
 (.  22/216املرجع الّسابق ) 43

 ِ
اِلٍب، َعْن َرُسوِل َّللاَّ

َ
ِبي ط

َ
اَل:    وأما نّص الحديث فهو: َعْن َعِلّيِ ْبِن أ

َ
ْم ق

ُ
ِذي آَتاك

َّ
ِ ال

سائي في ُسننه الكبرى في كتاب    َوآُتوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ
ّ
ِكَتاَبِة«. والحديث أخرجه الن

ْ
اَل: »ُرْبُع ال

َ
ق

ي، حديث رقم:  اتب يكون عنده ما ُيؤِدّ
َ
ك
ُ
(، وقال عنه:  431/ 2، )3501(؛ والحاكم في ُمستدركه في كتاب الّتفسير، تفسير سورة الّنور، حديث رقم: 56/ 5، )5018الِعتق، في ذكر امل

هبي.   هذا حديث صحيح
ّ
 اإلسناد ولم ُيخرجاه َووافقه الذ

اِفِعّي للبيهقّي ) 44  (.  2/36مناقب الشَّ
ا لذلك ُينظر: مقّدمة تحقيق الكتاب ) 45

ً
 (، طبعة دار الفكر. 1/76ومصداق

فظ املس 6/228يقول اإلمام املاوردّي في كتابه الحاوي) 
ّ
ا". ومذهب الجمهور على جواز رواية الحديث  (: "ويجوز عندنا مثل هذا أن ُيعّبر الّراوي عن املعنى بغير الل موع إذا كان املعنى جلي 

ْحِسُب اإلمام املاوردّي كذلك، وَحِس 
َ
. باملعنى ما لم ُيغّير املراد منه، وكان من ِقبل العارف بمقتضيات األلفاظ، الَفاِرق بينها. وأ ُ  يُبه َّللاَّ

ة في األصول )730/ 1ر ابن الحاجب )(؛ بيان املختصر شرح مختص355/ 1ُينظر: أصول الّسرخس ي ) 
ّ
 (.244/ 2(؛ شرح مختصر الّروضة )968/ 3(؛ الُعّدة )350/ 1(؛ قواطع األدل

ِرين إلى مسلك تفسير القرآن الكريم بأقوال الّصحابة  46 َفّسِ
ُ
تي   والّتابعين تّمت إضافة عناية اإلمام املاوردّي بأقوال امل

ّ
وذلك ألّن عادة اإلمام جرت على استيعاب كافة األقوال ال

بقات والعصور.
ّ
   انتهى إليها علمه؛ دونما تفريق في العزو بين الط

 (.387-5/386الحاوي الكبير ) 47
 (. 14/267(، وفي موضع آخر: )17/238املرجع الّسابق ) 48
 (. 1/225املرجع الّسابق ) 49
 (. 1/50الّنكت والعيون ) 50
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ْرُتُه".الّضعيفة في املذهب
َ
ك
َ
ذ
َ
ِكَر ف

ُ
   (51) : "ذ

 وأما صنيعه في هذا املسلك فقد كان له خمس حاالت:   

يذكر الّتأويالت وُيسندها لقائليها دونما ترجيح، وهذا األغلب في تفسيره للّنصوص، والكتاب طاِفٌح بهذه الحالة، ومن    الحالة األولى:  •

آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم : ذلك على سبيل الّتمثيل فقط: في تفسير قوله ّٞ ل ِلسَّ ۡمَوَٰلِهِۡم َحق 
َ
ارِيَات  ىجس١٩حمسَوفِٓي أ َوٱلَۡمۡحُروِم  حمس قال: ، جحس19الآية  حجسالذَّ

تعّفف الذي ال يسأل الّناس، وهو قول قتادة.  "خمسة تأويالت:  ىجس
ُ
 الذي ال يتيّسر له مكسبه،    أحدها: أنه امل

ُ
َحاِرف

ُ ْ
اني: أنه امل

ّ
والث

الث: أنه الذي يطلب الّدنيا َوُتْدِبُر عنه، وهو قول ابن عّباس .وهو قول عائشة
ّ
ه ُيِعيُنُه  والّرابع: أنه املصاب بزرعه وثمر  .والث

 (52)والخامس: أنه اململوك، وهو قول عبد الّرحمن بن حميد". من لم ُيَصْب، وهو قول ابن زيد.

انية: •
 
اهرة، وقد كان يستخدم لذلك بعض املصطلحات، كأن يصف القول الّراجح    ُيرّجح  الحالة الث

ّ
بين الّتأويالت وُيَبّين األوجه الظ

 
ْ
ش

َ
َصّح‹.عنده بقوله وهو: ›أظهر‹، أو ›أ

َ
 َبه‹، أو ›الّصحيح أو أ

ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَۡر  :  في تفسير قوله  امومن أمثلة هذه الحالة: املثال األّول: ذكر اإلم ثالثة تأويالت، األّول:    ،جحس2الآية    حجسالَكۡوثَر   ىجس٢حمسفََصل 

الث بأن الّصالة تعن
ّ
اني: إّنها صالة الفرض واستقبال القبلة فيها بنحر، وأما الث

ّ
  ي الّدعاء، وأن أّن املراد به صالة العيد وَنْحُر الّضحايا، والث

كر، ثّم قال: "
ّ
 (53)واألّول أظهرها".املراد بالّنحر الش

اني: في تأويل › 
ّ
ًبا‹ م  املثال الث ّيِ

َ
ا َطي ِبّٗا ىجس:  ن قولهط ُمواْ َصعِيدّٗ ُه طاهًرا، وهو    "   : قال،  جحس43الآية    حجسالن َِساء  حمسَفتَيَمَّ

َ
ل وَّ
َ
، وبعضهم َتأ

ً
ْي حالال

َ
أ

 (54)األشبه".

ِفيه ‹ في قوله الث: في بيان املراد بـ › السَّ
ّ
ۡو : املثال الث

َ
َِّذي َعلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ َسفِيًها أ ن يُِملَّ ُهَو فَلۡيُۡملِۡل  حمسفَإِن كَاَن ٱل

َ
ۡو لَا يَۡستَِطيُع أ

َ
َضعِيًفا أ

فِسد له في   ذكر ،  جحس282الآية    حجسالَبَقَرةِ  َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِلِۚ ىجس
ُ
ُر ملاله، امل ِ

ّ
َبذ

ُ ْ
اني: فإّنه امل

ّ
تأويلين، األّول: أّنه الجاهل بالّصواب فيما له وعليه، وأما الث

فظ".الجهات املحّرمة، ثّم قال: "وهذا أص
ّ
َيُق بمعنى الل

ْ
ل
َ
اِفِعّي؛ ألنه أ  (55)ّح، وإليه ذهب الشَّ

الثة: •
 
اِفِعيّ ُيبَ  الحالة الث ِردة  ّين اختيار اإلمام الشَّ

َّ
له؛ بل يفعلها في بعض األحايين،  وترجيحه ألحد الّتأويالت، وهذه ليست عادة ُمط

ِ فَإِنََّها مِن َتۡقَوى ٱلُۡقلُوِب  الّتأويالت في قول هللا تعالى:    ومن أمثلتها: ذكر اإلمام ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّللَّ ِ ،    جحس32الآية    حجسالحَج  ىجس٣٢حمسَذَٰلَِكَۖ َوَمن ُيَعظ 
ه، وتعظيمها يكون بالتزامها، أو إنها مناسك الحّج، وتعظيمها يكون باستيفائها، أو إّنها   فهي إما أّن شعائر هللا

ّ
ُبْدُن تعني دين هللا كل

ْ
ال

، ويكون تعظيم
ُ
ِعَرة

ْ
ش
ُ ْ
نامل اِفِعّي. ها باْسِتْسَماِنَها، ثّم َبيَّ  (56) أن القول األخير هو اختيار اإلمام الشَّ

ابعة: • ال  الحالة الر  ر عن هذا  إلى قائليه، وُيَعّبِ أن ُيْسِنْده  الّتفسير دون  ›يذكر  الّتفسيرأ ّنقل بقوله: قال  أهل   ‹ أو  الّتأويل‹،  ‹،  هل 

سَبة إلى سابقاتها، ومن األمثلة عليها: حين أورد اإلمام املاوردّي قوله ِ
ّ
َعَرآءُ :  ونحوهما، وتعّد هذه الحالة نادرة الوقوع بالن حمسَوٱلشُّ

َعَراء  ىجس٢٢٤ُهُم ٱلَۡغاوُۥَن يَتَّبِعُ  وا". : قال، جحس224الآية   حجسالشُّ ِضُبوا َسبُّ
َ
ا غ

َ
ُبوا َوِإذ

َ
ذ
َ
وا ك

ُ
ال
َ
عراء الذين إذا ق

ّ
 (57) " قال أهل الّتأويل: يريد بالش

َُّهۡمْۗ ىجس  :وكذلك في تفسير املراد بالّصالة في قوله تََك َسَكنّٞ ل ِ َعلَيۡهِۡمَۖ إِنَّ َصلَوَٰ ۡوبَة  حمسَوَصل  "وقال أهل الّتفسير:  قال:  ،  جحس103الآية    حجسالتَّ

  (58)الّصالة من هللا الّرحمة، ومن املالئكة االستغفار، ومن املؤمنين الّدعاء".

وهو ُمْحَتَمل‹، أو › ويحتمل عندي   بعد بيان األقوال، ويسبق ذلك بقوله: ›  للّنّص   أن يضيف تفسيره الخاّص الحالة الخامسة:   •

،› 
ً
ّٗاىجس:  عندما فّسر اإلمام املاوردّي قول هللا  ومن ذلك:  (59) تأويال ا َوثَِقال ۡوبَة حمسٱنفُِرواْ ِخَفافّٗ ت  ذكر فيه سبعة تأويال ،    الآية جحتمختجحس  حجسالتَّ

ثّم قال: " لقائليها   ثامًنا"،مع عزوها 
ً

تأويال أو    (60)ويحتمل  أغنياء وفقراء،  أو  انفروا شباًبا وشيوًخا،  أْي  تي ذكرها هي: 
ّ
ال والّتأويالت 

 عن املخالفة، وأما
ً

اعة، وثقاال
ّ
ا إلى الط

ً
ا وكسالى، أو على ِخفة الّنفير وثقله، أو خفاف

ً
 أصّحاء ومرض ى، أو ركباًنا ومشاة، أو نشاط

ا إلى املبارزة، وِثقا
ً
 في املصابرة. الّتأويل الذي احَتمله فهو ِخفاف

ً
 ال

 
 (.  1/546الحاوي الكبير ) 51
 (. 530/ 10الحاوي الكبير ) 52
 (.    319، 126/،18(. ولالستزادة ُينظر: )83/ 19املرجع الّسابق ) 53
 (.17/383(؛ )6/8(. ولالستزادة ُينظر: )1/290املرجع الّسابق ) 54
 (. 4/268(؛ )2/312(؛ )1/467(.  ولالستزادة ُينظر: )5-4/ 8املرجع الّسابق ) 55
 (. 17/239(؛ )8/3،4،5(؛ )1/284(. ولالستزادة ُينظر: )19/94ُينظر: املرجع الّسابق ) 56
 (.21/118(؛ )18/319(؛ )15/79(. ولالستزادة ُينظر: )21/224الحاوي الكبير) 57
 (.216، 10/5(؛ )5/376(؛ )2/38(. ولالستزادة ُينظر: )4/375املرجع الّسابق ) 58
 (.21/ 1هذا املصطلح في تفسيره الّنكت والعيون، بقوله: "وذاكًرا ما سنح به الخاطر من معنى ُيحتمل، عبرت عنه بأنه ُمحَتمل". ) املاوردّي بّيَن اإلمام  59
 (. 21/59(؛ )20/126(؛ )17/235(. ولالستزادة ُينظر: )120/ 18الحاوي الكبير ) 60
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اني
 
زول  علم :املطلب الث

 
 أسباب الن

زول هي ما نزلت اآليات متحّدثة عنها، أو ُمبّينة لحكمها أيام وقوعها، 
ّ
وملعرفتها أهمية بالغة؛ "إذ هي أوفى ما يجب الوقوف  (  61)أسباب الن

عرف   (62) دون الوقوف على قّصتها وبيان نزولها". عليها، وأولى ما ُتصرف العناية إليها، المتناع معرفة تفسير اآلية وقصد سبيلها،
ُ
وألن بها ت

شريع، ومن خاللها يتّ 
ّ
 ( 63)ضح املعنى ويزول اإلشكال.الحكمة من الت

تي كان يستدلّ 
ّ
زول محّل اهتمام اإلمام املاوردّي حيث تناول في كتابه أسباب نزول عدد كبير من آيات األحكام ال

ّ
  وكان علم أسباب الن

زول في خدمة الّنّص 
ّ
ستَدّل به فيمكن جعله في ثالثة أقسام: القرآنّي  بها، وأما عن توظيف اإلمام ألسباب الن

ُ
 امل

ل: •   القسم األو 
ُّ
زول لتعل

ّ
رعّي، أو لتقوية االستدالل عليهذكر أسباب الن

ّ
 . قها باستنباط الحكم الش

"َعْن   (65)قال:  (64) ،ّزوجة في وقت الحيض هو اعتزال وطئها دون غيره على أن املراد من اعتزال ال  ومثال ذلك: عند استدالل اإلمام

 
ُ
ْم ُيَؤاِكل

َ
َبْيِت، َول

ْ
ال ْخَرُجوَها ِمَن 

َ
أ  
ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
ا َحاَضْت ِمْنُهُم امل

َ
ِإذ اَنْت 

َ
َيُهوَد ك

ْ
ال نَّ 

َ
أ ِس ْبِن َماِلٍك: 

َ
ن
َ
َبْيِت، أ

ْ
ال ْم ُيَجاِمُعوَها ِفي 

َ
اِرُبوَها َول

َ
ْم ُيش

َ
وَها َول

 ِ
ُسِئَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
ُ ُسبْ  ملسو هيلع هللا ىلصف ْنَزَل َّللاَّ

َ
أ
َ
ِلَك، ف

َ
ى فَٱۡعتَزِلُواْ ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض ىجس َحاَنُه:َعْن ذ ذّٗ

َ
  حجسالَبَقَرةِ   حمسَويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ

ِ ،  جحس222الآية  
َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
َيِة، ف

ْ
ى آِخِر اآل

َ
َق ملسو هيلع هللا ىلصِإل

َ
اَح«، ف

َ
ك  الّنِ

َّ
ْيٍء ِإال

َ
لَّ ش 

ُ
ُبُيوِت، َواْصَنُعوا ك

ْ
ا : »َجاِمُعوُهنَّ ِفي ال

َ
َيُهوُد: َما ُيِريُد َهذ

ْ
ِت ال

َ
ال

َفَنا ِفيِه".
َ
ال
َ
 خ

َّ
ْمِرَنا ِإال

َ
ْيًئا ِمْن أ

َ
ْن َيَدَع ش

َ
ُجُل أ  (66)الرَّ

اني: •
 
زول لتقويض ُح   القسم الث

ّ
 ّج بيان أسباب الن

ّ
ال ذي استدّل به الخصم بذكر سبب  ة الخصم، كأن يجيب اإلمام عن الّدليل 

ح نزوله؛   له بأنه جاء به في غير محّل االستدالل، ومثاله: في مسألة دفع مال اليتيمة إليها بعد بلوغها واختبار ُرشدها، وقد    ليوّضِ

اِفِعّي وخ ج، وال يجوز لها أن تتصرف  وّ ى تتز؛ حيث ذهب إلى أنه ال يجوز أن ُيَفكَّ َحْجُرَها حتّ الفه اإلمام مالكذهب إلى ذلك اإلمام الشَّ

َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآءِىجس: في مالها بعد زواجها إال بإذن زوجها، ومما استدّل به على ذلك قول هللا فرّد  ،    جحس34الآية    حجسالن َِساء  حمسٱلر َِجاُل قَوَّ

َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآءِىجس بقوله: "وأّما الجواب عن قوله تعالى:    عليه اإلمام املاوردّي  فهو أن املراد به أّنهم أهل قيام على نسائهم   حمسٱلر َِجاُل قَوَّ

تَ   (67) في تأديبهّن على ما يجب عليهّن"،
ْ
َجاَءْت َتل

َ
َتُه، ف

َ
َم اْمَرأ

َ
ط

َ
ْنَصاِر ل

َ ْ
 ِمَن األ

ً
نَّ َرُجال

َ
َجَعَل ِمُس  ثّم بّين سبب نزولها بقوله: " أ

َ
ِقَصاَص، ف

ْ
ال

ملسو هيلع هللا ىلص ِبيُّ :    النَّ
ُ
َية

ْ
ِت اآل

َ
َزل
َ
ن
َ
ِقَصاَص ف

ْ
ن ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحيُُهىجسَبْيَنُهَما ال

َ
ْت:  ،  جحس114الآية    حجسطه حمسَولَا َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن مِن َقبِۡل أ

َ
مَّ َنَزل

ُ
حمسٱلر َِجاُل ث

َل  َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآءِ بَِما فَضَّ ُ َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض ىجسقَوَّ    (69)فلم يكن في اآلية على ما استدلَّ به مالك دليل". (68) .جحس34الآية  حجسالن َِساء  ٱَّللَّ

الث: •
 
 على    القسم الث

ٌ
االستئناس بذكر الّسبب الستكمال العناية باآلية الكريمة وتتميم وجوه تفسيرها، فـ"معرفة األسباب ُمِعيَنة

َرع اإلمام  (70)َدْرِك الّتأويل"،
َ
َّا َكَما َيُقوُم    :بتفسير قول هللا  ومن ذلك: حين ش لَا َيُقوُموَن إِل اْ  ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 

ۡ
َِّذيَن يَأ َِّذي َيتََخبَُّطُه  حمسٱل ٱل
ُ ٱلَۡبيَۡع  َحلَّ ٱَّللَّ

َ
اْْۗ َوأ ِبَوَٰ نَُّهۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱلَۡبيُۡع مِثُۡل ٱلر 

َ
ۚۡ َذَٰلَِك بِأ ِ يَۡطَُٰن مَِن ٱلَۡمس  ۥ ٱلشَّ ب ِهِۦ فَٱنتََهىَٰ فَلَُه ِن رَّ اْۚۡ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةّٞ م  ِبَوَٰ َم ٱلر  وََحرَّ

ۚۡىجس   (71) فقال:،    جحس275لآية  ا  حجسالَبَقَرةِ   َما َسلََفىجس ِ يَۡطَُٰن مَِن ٱلَۡمس  َِّذي َيتََخبَُّطُه ٱلشَّ َّا َكَما َيُقوُم ٱل لَا َيُقوُموَن إِل اْ  ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
َِّذيَن يَأ  حمسٱل

يطان في الّدنيا من املّس، يعني: الجنون. ثّم قال تعالى: 
ّ
 كما يقوم الذي يتخّبطه الش

ّ
يعني ال يقومون يوم القيامة من قبورهم إال

اْْۗ ىجس  ِبَوَٰ نَُّهۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱلَۡبيُۡع مِثُۡل ٱلر 
َ
ا نزل تحريم الّربا قالوا: وهذه اآلية نزلت في ثقيف، وذلك أنهم كانوا أكثر العرب ربا، فلمّ  حمسَذَٰلَِك بِأ

 
 (.1/95مناهل العرفان في علوم القرآن )(؛ 116/ 1ُينظر: اإلتقان في علوم القرآن )  61
 (.8أسباب نزول القرآن للواحدي ) 62
 (. 108/ 1(؛ اإلتقان في علوم القرآن )22/ 1ُينظر: البرهان في علوم القرآن ) 63
ا لقول نقله اإلمام املاوردّي عن اإلمام َعِبيدة الّسلماني، حيث قال: اعتزال جميع بدنها أن يباشره بش يء من ب 64

ً
ق اإلمام الّنووي على هذا  خالف

ّ
فظ. وقد عل

ّ
 لعموم الل

ً
دنه؛ استعماال

 مردود الّنقل بقوله: "وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن َعِبيدة الّسلماني اإلمام الّتابعي، من أنه ال يباشر ش يء من بدنه شيًئا من بدنها فال  
ّ
أظنه يصّح عنه، ولو صّح فهو شاذ

اَح«. ُينظر: الحاوي الكبير )باألحاديث الصّحيحة املشهورة في م
َ
ك  الّنِ

َّ
ْيٍء ِإال

َ
لَّ ش 

ُ
 (.364/  2(؛ املجموع شرح املهذب )1/465باشرتهملسو هيلع هللا ىلص فوق اإلزار، وإذنه في ذلك في قولهملسو هيلع هللا ىلص: »َواْصَنُعوا ك

 (.12/382(؛ )5/272(؛ )326/ 1(. ولالستزادة ُينظر: )1/466الحاوي الكبير ) 65
فظ ألبي داوود في ُسننه في كتاب  1/246، )302الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة ُسؤرها..، برقم:  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب  66

ّ
(؛ والل

هارة، باب في ُمؤاكلة الحائض وُمَجامعتها، حديث رقم: 
ّ
 (.1/67، )258الط

 (.   21/ 8الحاوي الكبير ) 67
ساء، برقم: "  68

ّ
يات، في القصاص من الّرجال والن (. وسبب  40/ 8. وقال ابن التّركماني في الجوهر الّنقي: سنده صحيح، )27493الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الّدِ

زول هذا ذكره غير واحد من أهل العلم، كمقاتل بن سليمان في تفسيره )
ّ
 (.  8/291في جامع البيان في تأويل القرآن )(؛ وابن جرير الطّبري 1/370الن

 (.  18/188(؛ )13/5(؛ )10/458(؛ )2/455(.  ولالستزادة ُينظر: )21/ 8الحاوي الكبير ) 69
أ مالك ) 70

َّ
 (.3/397املساِلك في شرح ُمَوط

 (.13/315(؛ )89، 2/87(؛ )1/465(. ولالستزادة ُينظر: )83/ 6الحاوي الكبير ) 71
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ُم الّربا وإنما البيع مثل الّربا؟ فرّد هللا تعالى عليهم قولهم وأبطل جمعهم. ثم قال:  ب ِهِۦىجسكيف ُيَحرَّ ِن رَّ يعني  حمس َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةّٞ م 

ىجسالقرآن   (72) يعني ما أكل من الّربا". حمس فَلَُهۥ َما َسلََفىجس حمس فَٱنتََهىَٰ
زول، فهو إما أن ينقل الّرواية بإسنادها، وله في ذلك صورتعت وقد تنوّ 

ّ
: األولى انطرق اإلمام املاوردّي وأساليبه في بيان أسباب الن

أن   الّراوي فقط مكتفًيا به عن بقية رجال اإلسناد، وإما  إلى  أن يعزو  ، واألخرى 
ً
الّسند كامال أو    َيسُرد أن يذكر  أن يعزوها  الّرواية دون 

ب على درجة صحّ ُيْسِنْدها، و   تها.  هو في كّل ذلك ال ُيَعّقِ

- ح بينها، أو تعقيب، وإما أن ُيرّج  وأما في حال تعدد الّروايات في بيان الّسبب فاألكثر وقوًعا في كتابه أن يذكر الّروايات دون ترجيح

رجيح.   درِ الّراجحة لديه، وقد يَ ‹ في الّرواية حيحالّص  ستخدم لذلك مصطلح › األشهر‹ أو›وي - وهو نادر الوقوع
ّ
 منه بيان لسبب الت

واهد على ذلك؛ فكما ُيقال باملثال يتّ 
ّ
 ضح املقال.وفيما يلي بعض الش

:
ً
  أوال

م
وايات امل رجيح بينها: تعد  إطالق اإلمام املاوردي  للر 

 
   دة دون الت

َوٱلرَُّسوِلِۖ ىجسحمسيَۡسـ َلُونََك  :  سبب نزول قول هللا  مثاله: حين ذكر اإلمام املاوردّي   ِ نَفاُل َّلِلَّ
َ
ٱلۡأ قُِل  نَفاِلِۖ 

َ
ٱلۡأ نَفال  َعِن 

َ
،    جحس1الآية    حجسالأ

وا في غنائمها، فأنزل هللا تعالى:  (73)قال:
ُّ
ك
َ
ذي نزلت هذه اآلية من أجله ثالثة أقاويل: أحدها: أّن أهل بدر ش

ّ
حمسيَۡسـ َلُونََك َعِن  "وفي الّسبب ال

نَفاِلِۖ ىجس
َ
إبا  ٱلۡأ تعالى:    حتها وحظرها حتى سألوا رسول هللاولم يعلموا حكم  ِ عنها، فأنزل هللا  َّلِلَّ نَفاُل 

َ
ٱلۡأ قُِل  نَفاِلِۖ 

َ
ٱلۡأ َعِن  حمسيَۡسـ َلُونََك 

 (74).َوٱلرَُّسوِلِۖ ىجس

يوخ تحت الّرايات، فلما فتح هللا عليهم قال ال
ّ
ِة يوم بدر تسارعوا إلى القتال، وثبت الش

َ
َقاِتل

ُ ْ
اَن امل بَّ

ُ
اني: أّن ش

ّ
بان: نحن أحّق  والث

ّ
ش

يوخ: ال تستأثروا علينا فإنا كّنا رداًء لكم، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية فيهم.
ّ
 ( 75) بالغنائم لقتالنا، وقال الش

ا في الغنائم أّيهم أحّق بها، فنزلت هذه اآلية فيهم".
ً
ِهَد بدًرا من املهاجرين واألنصار اختلفوا وكانوا أثالث

َ
الث: أّن من ش

ّ
 (76) والث

 
م
وايات امل  دة:تعد  ثانًيا: ترجيح اإلمام املاوردي  بين الر 

ل: رجيح باستخدام مصطلح › األشهر‹ وذلك حين استدّل بقول هللا املثال األو 
ّ
َجلَُهنَّ فَلَا َتۡعُضلُوُهنَّ   :الت

َ
حمسَوِإذَا َطلَّۡقتُُم ٱلن َِسآَء َفبَلَۡغَن أ

ۡزَوََٰجُهنَّ إِذَا  
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
ََٰضۡواْ بَيۡنَُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َذَٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦىجسأ "وفيمن نزلت هذه اآلية فيه قوالن: أحدها:   (77) قال:،    جحس232الآية    حجسالَبَقَرةِ   تََر

ها و 
َ
جها، فعضل ة أن يتزوَّ قها، وتراضيا بعد العدَّ

َّ
 ثم طل

ً
َج أخته رجال حلف أْن ال يزّوِجها، فنهاه وهو األشهر، أنها نزلت في َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، زوَّ

افعّي. هللا تعالى عن عضلها، وأمره أن يزّوِجها ففعل
ّ
  (78) وهذا قول الحسن، ومجاهد، وقتادة، والش

ها
َ
قها زوجها، ثم خطبها فعضل

َّ
، مع بنت عّمٍ له وقد طل ِ

اني: أنها نزلت في َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ّ
ّي والث ّدِ  (79) ".، وهذا قول السُّ

فظ ›األشهر‹؛ حيث هو األكثر روا 
ّ
. وال ُيعّد ة وأما عن سبب ترجيح اإلمام املاوردّي للقول األّول دون اآلخر، فظاهر من استخدامه لل

رجيح، ويدل على ذلك قوله في معرض حديثه في الرّد على اعتراضات الخصم: "أّن ما 
ّ
قوله › األشهر‹ وصًفا للحال؛ إنما هو من قبيل الت

 (80)نزولها في َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر في أشهر القولين، أو جابر في أضعفهما يوجب حمله على األولياء دون األزواج". روي من سبب

اني:  
 
رجيح باستخدام مصطلح › الّصحيح‹ وذلك   املثال الث

ّ
َ : حين استدّل اإلمام بقول هللاالت َِّذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّللَّ ۥ حمسإِنََّما َجَزَُٰٓؤاْ ٱل َورَُسولَُه

ِۡن ِخَلَٰ  رُۡجلُُهم م 
َ
يِۡديهِۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَّبُٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َۖ َولَُهۡم  َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ۡنيَا ۡرِضِۚ َذَٰلَِك لَُهۡم ِخۡزيّٞ فِي ٱلدُّ

َ
ۡو يُنَفۡواْ مَِن ٱلۡأ

َ
ٍف أ

 اآلية، وحكى أربعة أقوال في ذلك: اختالف أهل العلم فيمن نزلت فيهم هذه  ذكر،  جحس33الآية  الَمائـَِدةحجس  ىجس٣٣فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
 (.121الّسبب اإلمام بدر الّدين بن َجَماعة في كتابه كشف املعاني في املتشابه من املثاني، )ص:ذكر هذا  72
 (. 20/4(؛ )19/6(؛ )2/87(. ولالستزادة ُينظر: )427-426 /10الحاوي الكبير ) 73
 (.294/ 2والعيون )(؛ واإلمام في كتابه الّنكت 399/ 2وهذا الّسبب ذكره الّزّجاج في معاني القرآن وإعرابه ) 74
سم الَفيء، حديث رقم: 77/ 3، )2737وهذا الّسبب أخرجه أبو داود في ُسننه في كتاب الجهاد، باب في الّنفل، حديث رقم:  75

َ
(، 143/ 2، )2594(؛ والحاكم في مستدركه في كتاب ق

هبي بقوله: على شرط البخاري. 
ّ
ق عليه الذ

ّ
 وقال: هذا حديث صحيح ولم ُيخرِجاه، وعل

ول، حديث رقم: 421/ 37، )22761وهذا الّسبب أخرجه أحمد في مسنده، في ُمسند ُعبادة بن الّصامت، حديث رقم:  76
ُ
،  4855(؛ وابن حبان في صحيحه في كتاب الّسير، باب الُغل

سم الَفيء، حديث رقم: 193/ 11)
َ
هبي.  (، وقال: هذا حديث صحيح على  147/ 2، )2607(؛ والحاكم في مستدركه في كتاب ق

ّ
 شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذ

 (.  57/ 11الحاوي الكبير ) 77
 بولّي، حديث رقم:   78

ّ
وقال اإلمام ابن كثير: "وقد ُرِوَي أّن هذه اآلية نزلت في َمْعِقِل   (.16/ 7، )5130وهذا الّسبب أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الّنكاح، باب من قال: ال نكاح إال

رمذي، وابن َماَجْه، وابن أبي حاتم، وابن جرير، واْبِن َيَساٍر و 
ّ
بن َمْرَدَوْيِه من طرق متعددة.. وهكذا ذكر  أخته"، ثّم نقل رواية اإلمام البخارّي، وقال بعدها: "وهكذا رواه أبو داود، والت

 : يُّ ّدِ   / 1نزلت في جابر بن عبد هللا، وابنة عّم له، والّصحيح األّول، وهللا أعلم". تفسير القرآن العظيم )غير واحد من الّسلف: أّن هذه اآلية نزلت في َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر وأخته. وقال السُّ

631- 632 .) 
بري في جامع البيان ) 79

ّ
زول )191/ 4هذه الّرواية أخرجها ابن جرير الط

ّ
 (. 82(، وكذلك ذكرها الواحدّي في أسباب الن

  (.59/ 11الحاوي الكبير ) 80
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 (81) وأفسدوا في األرض. ل الكتاب، نقضوا عهدهم مع الّرسولملسو هيلع هللا ىلصاألّول: إّنها نزلت في قوٍم من أه

ين، ارتدوا بعد  ُعَرِنّيِ
ْ
اني: إّنها نزلت في ال

ّ
تلوا راعي رسول هللاملسو هيلع هللا ىلصالث

َ
ه. إسالمهم، وق

َ
وا إبل

ُ
 (82) واستاق

الث: إنها نزلت في املحاربين من أهل الحرب، ُيعاقبون بما ذكره هللا
ّ
فر بهم. الث

ّ
 (83) في هذه اآلية عند الظ

املاوردّي: اإلمام  فقال  الّرابع  نزل  (84) وأما  األرض فساًدا من "إنها  في  بحكم من حارب هللا ورسوله ويسعى  تعالى  إخباًرا من هللا  ت 

 (85) املسلمين وغيرهم. وهذا قول الجمهور، وهو الّصحيح الذي عليه الفقهاء".

رجيح فقال: "ألّن 
ّ
َن حكم أهل الكتاب واملرتّدين وأهل الحرب في غير هذه اآلية، فاقتض ى أن تكون   وأما عن سبب الت هللا تعالى قد َبيَّ

َ َغُفورّٞ رَِّحيهذه اآلية في غيرهم؛ ألّن هللا تعالى قال في سياق اآلية:   نَّ ٱَّللَّ
َ
أ َعلَيۡهِۡمَۖ فَٱۡعلَُمٓواْ  َتۡقِدُرواْ  ن 

َ
أ تَابُواْ مِن َقبِۡل  َِّذيَن  َّا ٱل   ىجس ٣٤مّٞ  حمسإِل

 (86)دون غيرهم". نيوهذا في حكم املسلم،   جحس34الآية  حجسالَمائـَِدة

الث: 
 
َراَءات املطلب الث  علم القِّ

سكين، والفصل 
ّ
علم الِقراءات هو: "علم ُيعلم منه اتفاق الّناقلين لكتاب هللا تعالى، واختالفهم في الحذف واإلثبات، والّتحريك والت

هيئة   من  ذلك  وغير  الّسماع"،والوصل،  حيث  من  وغيره،  واإلبدال  الكريم،   (87)الّنطق  القرآن  ألفاظ  أداء  بكيفية  ُيعنى  علم  أنه  أي 

  (88) واالختالف الحادث فيها مع عزّوه إلى ناقله.

كمال  إلى  وينتهي  اإليجاز،  يبتدئ من جمال هذا  البالغة،  وذلك ضرب من ضروب  اآليات،  تعّدد  يقوم مقام  القراءات  تنّوع  و" 

الّتنوّ   (89) جاز".اإلع في وهذا  االختالف  يظهر  القراءات  باختالف  فـ"  الفقه؛  علم  على  والفائدة  بالّنفع  يعود  القراءات  في  والّتعدد  ع 

 وكذلك من حيث االستناد عليها في بيان أحكام الشرع واستنباطها.  (90)األحكام"،
راءات إلى ثالثة أقسام  (91):وتنقسم القِّ

رة، وهي كّل قراءة تواتر نقلها؛ أْي رواها جماعة عن جماعة ال يمكن تواطؤهم على الكذب، من أول الّسند إلى  األّول: القراءة املتوات •

نزلة على الّنبيّ 
ُ
 . منتهاه. وهذه القراءة مقطوع بأنها امل

اني: القراءة املشهورة، وهي كّل قراءة صّح سندها ولكنه لم يبلغ درجة الّتواتر، وُعرفت بموافقتها ل •
ّ
خط املصحف، وبصّحة وجهها  الث

عّد 
ُ
  قراءة صحيحة ُمعتبرة. في العربية، واشتهرت بالقبول. فهي بتوافر ذلك فيها ت

ت   •
ّ
ة؛ ألّنها شذ

ّ
سّمى شاذ

ُ
ة، وهي كل قراءة صّح نقلها عن اآلحاد، ووافقت العربية، وخالفت خط املصحف. وت

ّ
الث: القراءة الشاذ

ّ
الث

جمع عليه 
ُ
ريف.عن الّرسم امل

ّ
 للمصحف الش

كثيًرا وقد كان اإلمام املاوردّي مع فقهه في أسرار الّتنزيل وإدراكه لحقائق الّتأويل َضِليًعا بعلم القراءات، وُمِلًما بأطرافه، لذا نقل  

 مع عزّوها إلى قائليها. من القراءات في كتابه، 

 
بري في جامع البيان )256/ 12الّسبب أخرجه الطّبراني في املعجم الكبير )وهذا  81

ّ
(. وقال عنه الهيثمي: علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. ُينظر: مجمع  360/ 8(؛ وابن جرير الط

 (.  15/ 7الّزوائد ومنبع الفوائد )
ة، حديث رقم:  وهذا الّسبب أخرجه البخارّي في صحيحه في كتاب الحدود، باب املحارب 82 (؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الَقسامة واملحاربين..،  162/ 8، )6802ين من أهل الكفر والّرِدَّ

 (.1296/ 3، )1671باب حكم املحاربين واملرتدين، حديث رقم: 
سائي في ُسننه الكبرى في كتاب املحاربة، في ذكر اختالف  132/  4، )4372وهذا الّسبب أخرجه أبو داوود في ُسننه، في كتاب الحدود، باب ما جاء في املحاربة، حديث رقم:   83

ّ
(؛ والن

 ْبِن َصاِلٍح..، الحديث رقم: 
َ
 ْبِن ُمَصّرٍِف َوُمَعاِوَية

َ
َحة

ْ
ل
َ
 (.93/ 8(. وقال عنه األلباني: إسناده جيد. ُينظر: إرواء الغليل )437/ 3، )3495ط

 (.235-234/ 17الحاوي الكبير ) 84
اِفِعّي في ُمسنده، من كتاب القطع في الّسرقة..، )  وهذا الّسبب أخرجه 85 ريق، حديث رقم:  136الشَّ

ّ
اع الط

ّ
ط

ُ
برى في كتاب الّسرقة، باب ق

ُ
(. 491/ 8، )17314(؛ والبيهقي في سننه الك

أّنها نزلت فيمن خرج من املسلمين يسعى في األر  ال قوله: " ذهب جمهور الفقهاء إلى 
ّ
ريق، وهو قول مالك والّشافعّي  ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بط

ّ
ض بالفساد ويقطع الط

ال عن إسماعيل القاض ي أّن ظاهر القرآن وما مض ى عليه عمل املسلمين يدّل على أن الحدود املذكورة 
ّ
في هذه اآلية نزلت في املسلمين، وأّما الكّفار   والكوفّيين". ثّم قال: " نقل ابن بط

َۢا بَعۡ حمسفَإِذَا فقد نزل فيهم:   ا َمنَّ واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ ۡثخَنتُُموُهۡم فَُشدُّ
َ
يَٰٓ إِذَآ أ ِقَاِب َحتَّ َِّذيَن َكَفُرواْ فََضۡرَب ٱلر  ُ  لَقِيتُُم ٱل َٰلَِكَۖ َولَۡو يََشآءُ ٱَّللَّ ۡوَزارََهاۚۡ َذ

َ
ا فَِدآءً َحتَّيَٰ تََضَع ٱلۡحَۡرُب أ ُد َوِإمَّ

ۡعَمَٰلَُهۡم  لَٱنتََصَر مِنُۡهۡم َوَلَِٰكن ل ِيَبۡلُ 
َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ َِّذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّللَّ إلى آخر اآلية، فكان حكمهم خارًجا عن ذلك". فتح الباري    جحس 4الآية   حجسُمحَمَّد  ىجس٤َواْ بَۡعَضُكم بِبَۡعٖضِۗ َوٱل

(12 /109-110 .) 
 (. 235-234/ 17الحاوي الكبير ) 86
 (. 6القراءات األربعة عشر )ص:إتحاف فضالء البشر في  87
 (. 9(؛ ُمنجد املقرئين وُمرشد الطالبين )ص: 318/ 1ُينظر: البرهان في علوم القرآن ) 88
 (.132/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن ) 89
 (.278/ 1اإلتقان في علوم القرآن ) 90
قه بموضوع املطلب. ُينظر: اإلبانة عن معاني القراءات )وهي تنقسم إلى أقسام أكثر من ذلك وبحسب اعتبارات ِعّدة؛ وإنما اقتصرت ع   91

ّ
(؛ املرشد الوجيز  51،52لى هذا الّتقسيم لتعل

شر في القراءات العشر )19-18(؛ منجد املقرئين ومرشد الطالبين )171/ 1إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز )
ّ
(؛ إتحاف فضالء  276،  1/264(؛ اإلتقان في علوم القرآن )1/14،9(؛ الن

 (.8البشر )ص: 
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 أسلوب اإلمام املاوردي  في عرض القراءات املتواترة واملشهورة: 

ستدلّ اإلمام  قد أحسن
ُ
بها، ولم يختلف منهجه في عرضها  في توظيف القراءات القرآنّية املتواترة واملشهورة في خدمة الّنصوص امل

زول، فهو إما أن يأتي بها لالحتجاج على صّحة مذهبه، أو ُيوِردها إلضعاف دليل ُمخاِلفه، أو أنه يذكرها  
ّ
في  عن منهجه في بيان أسباب الن

واهد على ذلك: (92)ره آليات القرآن الكريم؛ فهي " دالئل على معرفة معانيه، وعلم وجوهه"،معرض تفسي
ّ
 وفيما يلي بيان الش

ة املذهب  : مثال االحتجاج بالقراءات على صح 
ً
 :أوال

ا ‹ فالحكم لدى اإلمام املاوردّي أنه يحَنث على   ِبْسُت ُحِلي 
َ
ؤلؤ و في مسألة لو قال الحالف: › وهللا ال ل

ُّ
هب والفّضة والل

ّ
الجوهر،  الذ

ا لإلمام أبي حنيفة
ً
ؤلؤ والجوهر حّتى يمتزج بذهب  خالف

ُّ
على قوله بجملة من أو فضة. واستدّل اإلمام املاوردي  ؛ حيث قال ال يحنث بالل

رعّية، ومن بينها نّص 
ّ
َساوَِر مِن ذََهٖب  :  وهو قوله  قرآنّي   األدلة الش

َ
اَۖ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِيرّٞ  حمس ُيحَلَّۡوَن فِيَها مِۡن أ ، جحس23الآية    حجسالحَج  ىجس٢٣َولُۡؤلُؤّٗ

ًؤا { بالنَّصب، وقرأ الباقون بالخفض، فالّنصب محمول على االنفراد، والخفض محمول على األمرين مقال
ُ
ْؤل

ُ
ن  : " قرأ َعاِصٌم َوَناِفٌع } ل

 (93)ُحِلًيا بانفراده".االنفراد واالمتزاج. وألّن ما كان ُحِلًيا بامتزاجه كان 

 : ثانًيا: مثال اإلتيان بالقراءات إلضعاف دليل الخصم

ا ملن يرى فساده،والذي يقول اإلمام املاوردّي  وقع ذلك في حكم الُخلع من غير سبب،  
ً
إلى دليل خصمه  وحينها عمد    (94)بجوازه، خالف

ن  :  وهو االستدالل بقول هللا 
َ
َّا  حمسَولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ ل

َ
َِۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم أ َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّللَّ ل

َ
أ ن َيخَافَآ 

َ
َّآ أ َءاتَيۡتُُموُهنَّ َشيۡـ ًا إِل آ  ُخُذواْ مِمَّ

ۡ
يُقِيَما تَأ
ىجس ۗۦْ ِ فَلَا ُجنَاَح َعلَيۡهَِما فِيَما ٱۡفتََدۡت بِهِ    -بحسب استداللهم -فهي  ،    جحس229الآية    حجسالَبَقَرةِ  ُحُدوَد ٱَّللَّ

ّ
تحريم الخلع إال مع الخوف،    ة علىدال

 إلثم عند عدم الخوف، فقال اإلماموعلى لحوق الجناح وا 
ُ
َِۖ ىجس  : " فأما استداللهم باآلية فقد قرأ َحْمَزة َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّللَّ ل

َ
ن َيخَافَآ أ

َ
َّآ أ   حمس إِل

ا{ ِبَضّمِ الياء، ويكون معناه: إال أن يخاف الحاكم أن ال يقيما  
َ
اف

َ
 أن يكون خوف الّزوجين  } ُيخ

ُ
ْسِقط

ُ
الّزوجان حدود هللا تعالى، هذه القراءة ت

ا في جواز الخلع".
ً
 (95)شرط

فسير
 
ا: مثال إيراد القراءات في معرض الت

ً
 : ثالث

بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصبَةّٞ  :  في تفسير قول هللا  وقع ذلك في كتاب حّد القذف حينما بدأ اإلمام َِّذيَن َجآُءو  ٱل ا  حمسإِنَّ  ِنُكۡمۚۡ لَا َتحَۡسبُوهُ َشر ّٗ م 
َّيَٰ كِبَۡرُهۥ مِنۡ  َِّذي تََول ا ٱۡكتََسَب مَِن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل ِنُۡهم مَّ ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

فلّما ،    الآية جحتجحتجحس  حجسالنُّور  ىجس١١ُهۡم لَُهۥ َعَذاٌب َعِظيمّٞ لَُّكمِۖ بَۡل ُهَو َخيۡرّٞ لَُّكۡمۚۡ لِكُل 

َّيَٰ كِبۡ  :وصل إلى قوله َِّذي تََول ُمه".قال:  َرُهۥىجسحمسإَوٱل
َ
بره: ِبَضّمِ الكاف ومعناه: ُمْعظ

ُ
ْسِر الكاف، ومعناه: إثمه، وك

َ
 (96)" ِفيِه قراءتان: ِكبره: ِبك

رعّي، فُيمكن جعله في ثال
ّ
لتين ينبني عليهما اختالف في الحكم الش

ّ
ثة  وأما عن تصرف اإلمام املاوردّي في توجيه القراءتين املتواترتين ال

 مسالك:

ل: • أّن اختالف القراءتين يكون بمنزلة اآليتين، فيستعمالن مًعا وينتج بمجموعهما حكمين في نفس الحالة. ومثال ذلك: في لفظ   األو 

:  قال اإلمام املاوردّي ،  جحتجحتجحتجحسالآية    حجسالَبَقَرةِ  حمس فَٱۡعتَزِلُواْ ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض َولَا َتۡقَربُوُهنَّ َحتَّيَٰ َيۡطُهۡرَنَۖىجس:  من قول هللا حمس َيۡطُهۡرَنَۖىجس

شديد وفتح الهاء، معناها الُغْسل. واختال 
ّ
ف "في اآلية قراءتين إحداهما: بالّتخفيف وضّم الهاء، ومعناها: انقطاع الّدم. واألخرى: بالت

  (97) القراءتين كاآليتين فُيستعمالن مًعا. ويكون تقدير ذلك: فال َتْقَرُبوُهنَّ حّتى ينقطع دمهّن ويغتسلن".

اني: •
 
ة على حكمين مختلفين. واملثال على ذلك وقع في لفظ  الث

ّ
:  من قول هللا  حمس َلََٰمۡستُُمىجس  أّن تكون اآلية باختالف القراءتين فيها دال

ا َطي ِبّٗاىجس َصعِيدّٗ ُمواْ  َمآءّٗ َفتَيَمَّ فَلَۡم َتجُِدواْ  ٱلن َِسآَء  َلََٰمۡستُُم  ۡو 
َ
"حمزة والكَسائّي قد قرآ: }أو قال اإلمام املاوردّي:  ،    جحس6الآية    حجسالَمائـَِدة حمسأ

ْت قراءة من قرأ }أو المستم{ على الجماع، كانت قراءة من قرأ }أو ملستم{ محمول
َ
 املسيس باليد. فإن ُحِمل

ّ
ة  ملستم{ وذلك ال يتناول إال

 على اختالف حكمين".
ً

لقول من اإلمام كان في َصَدِد االستدالل وهذا ا   (98)على املسيس باليد، فيكون اختالف القراءتين محموال

 
 (. 326فضائل القرآن للقاسم بن سالم )ص:  92
 (. 410، 16/409(؛ )11/23(؛ )5/398(. ولالستزادة ُينظر: )19/521الحاوي الكبير ) 93
 (.12/260حكى اإلمام املاوردّي ذلك عن جماعة، وهم: الزُّهرّي، وعطاء، والّنخعّي، وداود. ُينظر: الحاوي الكبير ) 94
 (.12/260املرجع الّسابق ) 95
 (. 17/103الحاوي الكبير ) 96

َحْضَرِمّيِ، وأما بكسِر الكاف فهي قراء
ْ
ة البقّية. وقد قال الَفرَّاء في معانيه عن القراءة  وفيما يلي بياٌن للقائل بالقراءتين: القراءة بضّم الكاف هي قراءة ُحميد األعرج، ويعقوب ال

م كذا وكذا يريدون أكثره. ُينظر: معاني القرآن للفّراء )بالضّم: وهو وجه  
ْ
(؛ املبسوط في القراءات  203/  2(؛ معاني القراءات )247/  2جيد ِفي الّنحو؛ ألن العرب َتُقوُل: فالن تولى ُعظ

 (. 317العشر )ص: 
 (.  1/476الحاوي الكبير ) 97

ّدَدة هم: َعاِصم ِفي ِرَواَية أبي ب 
َ
وها ُمش

َ
َرأ
َ
ذين ق

ّ
كَساِئّي. وقرأها البقّية ُمخّففة. ُينظر: الّسبعة في القراءات )وال

ْ
 (. 202/ 1(؛ معاني القراءات )182كر واملفضل، َوَحْمَزة، َوال

 (.1/225الحاوي الكبير ) 98
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اِفِعيّ    على مذهبه في أّن املالمسة _أْي املسيس باليد_ توجب الوضوء، ثّم استعمل اإلمام هاتين القراءتين في تخريج قولي اإلمام الشَّ

اني  في مسألة انتقاض وضوء امللموس؛ حيث كان له في املسألة قوالن: األّول: أن وضوء امللموس ال ينتقض
ّ
، وهو منقول عنه، والث

ِبُه أن يكون تخريج هذين القولين من اختالف القراءة في اآلية، فمن قرأ: نه ينتقض. فقال اإلمام املاوردّي وهو املنصوص: أ 
ْ
: "وُيش

املفا مس وامللموس؛ الشتقاقه من 
ّ

الال أوجبه على  }أو المستم{  امللموس، ومن قرأ:  مس دون 
ّ

الال أوجبه على  علة وهللا  }أو ملستم{ 

ُه عليه إنكار فيه، ألّن اختالف الّدليل أوجب اختالف  (99) أعلم". وقد ذكر هذا الّتفسير في موضع آخر، ثّم قال: "ومثل هذا ال َيَتَوجَّ

 ( 100)املدلول".

الث:   •
 
تين مختلفتين. ومثال هذا املسلك جاء في لفظ  الث

ّ
ة على حكمين؛ ولكن في حال

ّ
حمس  أّن تكون اآلية باختالف القراءتين فيها دال

رُۡجلَُكۡمىجس
َ
رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعبَيِۡنِۚ ىجس:  من قول هللا   َوأ

َ
"في اآلية :  قال اإلمام املاوردّي ،    جحس6الآية    حجسالَمائـَِدة حمس وَٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

قراءتين بالّنصب والجّر فُيحمل الّنصب على غسلهما إذا كانتا ظاهرتين، وُيحمل الجّر على مسحهما إن كانتا في الخفين، فتكون 

ة على األمرين".
ّ
والقراءة املخفوضة يمكن حملها على أحد وجهين: أحدهما: وقال في موضع آخر: "  (101)اآلية باختالف قراءتيهما دال

اني: أّنه محمول على عطف املجاورة دون الحكم".على مسح ال
ّ
عَنَيين. والث

َ
ين فيكون اختالف الِقراءتين على اختالف امل   (102) ُخفَّ

فيم  هذا 
ّ
يتعل املاوردّي ا  اإلمام  بطريقة  في   ق  مسالكه  وكذلك  واالحِتجاج،  االستدالل  في  وتوظيفها  املتواترة،  الِقراءات  عرض  في 

رعّي، وأمالّتوفيق بين القراءتين املت
ّ
ة وموقفه  واترتين املؤثرتين في بناء الحكم الش

ّ
 منها، فبيانه فيما يأتي من سطور.ا ما يخص القراءة الشاذ

ة: موقف اإلمام املاوردي  
 
اذ

 
 من القراءة الش

ة  
ّ
اذ

ّ
الش بالقراءة  املاوردّي هو قبول االحتجاج  اإلمام  اهر من نصوص 

ّ
القراءات-الظ أقسام  كر في 

ّ
الذ اآلنف  إذ جرت   -بالضابط 

ة إذا صّحت جرت مجرى خبر الواحد
ّ
اذ

ّ
ة بقوله: "والقراءة الش

ّ
اذ

ّ
في وجوب    (103)العادة في األغلب أن ُيتِبع اإلمام استدالله بالقراءة الش

ّنة، أو إلى القرآن"،على موقفه قولهومن الّنصوص الّدالة أيًضا    (104) العمل به"، ضيفت إلى السُّ
ُ
 ( 105): "واألحكام َتثُبت بأخبار اآلحاد سواء أ

 في إثبات الحكم دون الّتالوة".
ٌ
َنة   (106)وقوله: "خبر الواحد َبّيِ

بها، ومن ذل املاوردّي ال يحتّج  اإلمام  القراءة فإن  إذا لم يصّح نقل  ابن مسعود وأما  الجليل  الّصحابي  ه لقراءة  رِدّ في قول    ،ك 

َ َغُفورّٞ رَِّحيمّٞ : هللا ۡشُهرِٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ٱَّللَّ
َ
ۡربََعةِ أ

َ
ِذيَن يُۡؤلُوَن مِن ن َِسآئِهِۡم تََربُُّص أ

َّ ِإنَّ  ،  جحس226الآية  حجسالَبَقَرةِ   ىجس٢٢٦حمسل ِل
َ
اُءوا ِفيِهنَّ ف

َ
ِإْن ف

َ
وهي: }ف

ُفوٌر َرِحيٌم{؛
َ
َ غ في استحقاق املطالبة بالَفْيَئة   ءة كمستند لقول اإلمام أبي حنيفةحيث إنها لم تصّح عنده. وقد وردت هذه القرا   (107) َّللاَّ

 
ُ
امل  ّد قبل مض ي 

ّ
الط _أربعة أشهر_ ووقوع  {، فدّل على  ة  }ِفيِهنَّ املدة  إلى  الفيئة  أنه أضاف  بها  بانقضائها، ووجه استدالله  استحقاق  الق 

ا ل
ً
 عندهم  لجمهور؛ حيث استحقاق املطالبة بالفيئة  قول ا الفيئة فيها. وهذا خالف

ّ
 ال يكون إال

ُ
 ّد  بعد مض ي امل

ّ
الق حّتى ُيطالب  ة، وال يقع الط

 
ّ
فهو: أّنه لم ينقلها  ورّد اإلمام املاوردّي على هذا االستدالل بقوله: "وأما الجواب عن اآلية بقراءة ابن مسعود    (108) الق.بعدها بالفيئة أو الط

ربُّص".
َّ
 متروك، ولو ثبتت وجرت مجرى خبر الواحد، لُحِملت على جواز الَفيئة في مّدة الت

ّ
اذ

ّ
ت، والش

ّ
 (109) ِثقاة من أصحابه فشذ

ة إذا صّح سندها ليس على إطالقه؛ والّدا  ويبدو أن موقف اإلمام املاوردي 
ّ
اذ

ّ
  اإلمام عي إلى الحكم بذلك هو رّد من قبول القراءة الش

هرتها، وهي واردة في كتاب الحّج،  
ُ
ل في األولى منهما رّده لها بسبب عدم ش

ّ
في بيان معنى االستطاعة، حيث قال اإلمام: "أن يكون لقراءتين، عل

مسألة، ونحوه.   بعيد الّدار بينه وبين الحرم مسافة يوم وليلة وأكثر فال حّج عليه...وقال مالك: عليه الحّج إذا كان مكتسًبا إّما بصنعة، أو

ًقا بقوله تعالى: 
ّ
ِ فَج ٍ َعِميٖق  عن ِعكِرمة، وابن الّزبير تعل

تِيَن مِن كُل 
ۡ
ِ َضامِرٖ يَأ

ّٗا وَعَلَىَٰ كُل  تُوَك رَِجال
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنَّ

َ
الآية   حجسالحَج  ىجس٢٧حمسَوأ

 
 (. 1/230املرجع الّسابق ) 99

 (.20/235املرجع الّسابق ) 100
 (.  1/429الحاوي الكبير ) 101
 (. 1/149املرجع الّسابق ) 102

م عطًفا على الّرأس هي: ألب
ّ

ي َعمرو وابن كثير وحمزة، وأحد الّروايتين  وفي موضع سابق لهذا املوضع ذكر اإلمام املاوردّي القائلين بالقراءتين، فالقراءة بخفض األرجل وكسر الال

م منها عطًفا على الوجه واليدين، فهي قراءة ع 
ّ

من الّصحابة، وابن عامر ونافع والكَسائّي من الُقرَّاء، وإحدى   لّي وابن مسعودعن عاِصم. وأما القراءة بَنصب األرُجل وفتح الال

 (.149-1/148الّروايتين عن عاِصم. ُينظر: الحاوي الكبير )
ق في الّسهو والغلط. ُينظر: الحاوي الكبير  وخبر الواحد كما عّرفه اإلمام املاوردي هو: ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم الّتواطؤ على الكذب، أو االتفا  103

 (. 55(؛ نزهة الّنظر في توضيح نخبة الفكر )ص: 31/ 2(. وُعّرِف بأنه: ما كان من األخبار غير ُمْنَتٍه إلى حّد الّتواتر. ُينظر: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدّي )20/142)
 (. 5/44الحاوي الكبير ) 104
 (.14/422املرجع الّسابق ) 105
 املوضع الّسابق.  106
 (. 449/ 2(؛ وأبو حيان األندلس ي في البحر املحيط )291أخرج هذه القراءة أبو ُعبيد في فضائل القرآن )ص: 107
 (. 13/229ُينظر: الحاوي الكبير ) 108
 (.13/232املرجع الّسابق ) 109
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ِرئ } ،    جحس27
ُ
 {  وق

ً
اال ًدا، أْي: ُمشاة، وقوله:  (110) ُرجَّ دَّ

َ
شاة والّركبان".  يئ ژ  يئ ُمش

ُ
، فأخبر بإيجاب الحّج على امل

ً
ثّم أكمل   (111)معناه: ليأتوك ِرَجاال

 عرض أدلتهم.  

ة غير مشهورة، وقراءة الجم  وقد رّد اإلمام املاوردّي 
ّ
{ فقراءة شاذ

ً
اال ُتوَك ُرجَّ

ْ
اعة هذا االستدالل بقوله: "فأما الجواب عن قوله: }َيأ

ة".
ّ
{ بالّتخفيف، على أّنه ُيحمل على أهل مك

ً
 (112)}ِرَجاال

ان
ّ
تي رّدها اإلمام املاوردّي وأما القراءة الث

ّ
: فقد جاءت في كتاب األيمان، في حكم الّتتابع في صيام كفارة اليمين، في قول هللا  ية ال

يَۡمَٰنُِكۡم إِذَا َحلَۡفتُۡمۚۡىجس
َ
ََٰرةُ أ يَّامِٖۚ َذَٰلَِك َكفَّ

َ
ۡم َيجِۡد فَِصيَاُم ثََلَٰثَةِ أ

َّ في أحد فذكر اإلمام أن الّتتابع شرط في صيامها  ،  جحس89الآية   حجسالَمائـَِدة حمسَفَمن ل

اِفِعيّ قولي ا  ا ال ُيجِزئ.  وهو قول اإلمام أبي حنفية (113) ،إلمام الشَّ
ً
 ، وبناء على هذا القول فإن الّصوم متفّرق

إليه هو   ابن مسعودودليل اإلمام أبو حنيفة فيما ذهب  اٍم ُمَتَتاِبَعاٍت{،قراءة الّصحابي الجليل  يَّ
َ
أ ِة 

َ
ث

َ
ال
َ
ِصَياُم ث

َ
وقراءة    (114) : }ف

َبّي 
ُ
ة أياٍم متتابعٍة{.الّصحابي الجليل أ

َ
ث

َ
ال
َ
ِصَياُم ث

َ
اِفِعيّ وأما ال    (115) : }ف اني لإلمام الشَّ

ّ
هو أن    وهو الذي رّجحه اإلمام املاوردّي،  قول الث

ا.الّتتابع ُمستحب وليس بواجب، ويجزئ الصّ 
ً
 (116)وم متفّرق

َبّي فإنما تجري في وجوب العمل بها  سانهوسبب رّد اإلمام املاوردي لهذه القراءة يأتي على ل
ُ
، حيث قال: " فأّما قراءة ابن مسعود وأ

ِلَقت جرت مجرى الّتأويل دون الّتنزيل. ثّم لو َسِلمت  ملسو هيلع هللا ىلصسول مجرى خبر الواحد إذا أضيفت إلى الّتنزيل، وإلى سماعها من الرّ 
ْ
ط
ُ
، فأما إذا أ

 (117) الجواز".لُحِملت على االستحباب وإطالقها على 

ِكل هنا أمر 
ْ
 ن: ا ومّما ُيش

؛ فقد قال في موضع آخر عن قراءة الّصحابي: "وقراءة الّصحابي تجري مجرى رض الّنصوص عند اإلمام املاوردّي األّول: هو تعا •

    (118) خبر الواحد في وجوب العمل به؛ ألنه ال يقول ذلك إال سماًعا، وتوقيًفا".

في صنيعه • اني: هو 
ّ
الّصحابة  والث ة عن 

ّ
اذ

ّ
الش بالقراءة  ابن مسعودحيث كان يستدّل  منفرًدا، كما في كتاب   ؛ بل بقراءة 

يِۡدَيُهَما ىجسواألصل في وجوب قطع الّسارق قول هللا تعالى:  "  (119) :رقة، حيث قال اإلمام املاوردّي الّس 
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ   حمسَوٱلسَّ

ْيَماَنُهَما{".،  جحس38الآية    حجسالَمائـَِدة
َ
أ ُعوا 

َ
ط

ْ
اق

َ
اُت ف

َ
اِرق وَن َوالسَّ

ُ
اِرق القراءة في باب   (120)وفي قراءة ابن مسعود: }َوالسَّ ثّم عاد لذكر هذه 

ست
ُ
ت فهي  حق هو قطع اليد الُيمنى، ثّم قال  قطع اليد والّرِْجل في الّسرقة لبيان أن امل

ّ
عن هذه القراءة: "وهذه القراءة وإن شذ

 (121) لواحد في وجوب العمل بها".جارية مجرى خبر ا 

 
ّ
ة في كتابه،وال

ّ
اذ

ّ
ة َيصُدق عليه  (122) ذي يظهر بعد تتبع مواضع نقل اإلمام املاوردي للقراءة الش

ّ
اذ

ّ
أن موقف اإلمام  من القراءة الش

ة، حيث يقول: "والذي َيْفِصُل عن هذا ا 
ّ
اذ

ّ
اِفِعّي  في القراءة الش إلشكال أال ما حكاه اإلمام بدر الّدين الّزركش ي في تحرير مذهب اإلمام الشَّ

ة ورد
ّ
اذ

ّ
ق القول في ذلك، بل ُيقال: ال يخلو إما أن تكون القراءة الش

َ
ت لبيان حكم أو البتدائه، فإن وردت لبيان حكم، فهي عنده  ُيطل

ة إما أن َتِرد تفسيًرا أو
ّ
اذ

ّ
حكًما،    ُحّجة... وإن وردت ابتداء حكم، كقراءة ابن مسعود: }متتابعات{، فليس بُحَجة... أو ُيقال: القراءة الش

 
سبت إلى عكرمة. ُينظر:  110

ُ
 القرآن )ص:والقراءة بضّمِ الّراء وتشديِد الجيِم ن

ّ
حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )95مختصر في شواذ

ُ
(؛ الّدر املصون في  79/ 2(؛ امل

 (.  265/ 8علوم الكتاب املكنون )
 (. 5/9الحاوي الكبير ) 111
 (.5/10املرجع الّسابق ) 112
اِفِعّي على ذلك في كتاب الّصيام، بقوله: "وصوم كفارة ا 113  (.113/ 2ليمين ُمتتابع وهللا أعلم". دون أن يستدّل على ذلك. ُينظر: األم )نّص اإلمام الشَّ

بري بإسنادهما. وقال عنها البيهقّي: وكّل ذلك مراسيل عن عبد هللا بن وقراءة ابن مسعود 114
ّ
. ُينظر:  مسعود أخرجها عبد الّرزاق في ُمصنفه، وكذلك أبو ُعبيد وابن جرير الط

نن الكبرى للبيهقّي )652/ 8(؛ جامع البيان )298(؛ فضائل القرآن للقاسم بن سالم )ص:513/ 8عاني )ُمصنف عبد الّرزاق الّصن  (. 104/ 10(؛ السُّ

ْعٍب  115
َ
ِبّيِ ْبِن ك

ُ
بَ 303/  2وردت هكذا }متتابعة{ في الحاوي الكبير. وقد أخرجها الحاكم في ُمستدركه ) وقراءة أ

ُ
َعاِلَيِة، َعْن أ

ْ
ِبي ال

َ
ْعٍب (، ورواها عن أ

َ
َمْن  ّيِ ْبِن ك

َ
َها: }ف

ُ
اَن َيْقَرؤ

َ
ُه ك نَّ

َ
، أ

اٍم ُمَتَتاِبَعاٍت{. وكذلك للبيهقي في ُسننه الكبرى ) يَّ
َ
ِة أ

َ
ث
َ

ال
َ
ِصَياُم ث

َ
ْم َيِجْد ف

َ
 (. 166(. وُينظر: املصاحف البن أبي داود )ص: 103/ 10ل

 (.19/389ُينظر: الحاوي الكبير ) 116
 (. 19/390املرجع الّسابق ) 117
 (.333/ 3املرجع الّسابق ) 118
 (.17/117املرجع الّسابق ) 119
بري في جامع البيان ) 120

ّ
نن الكبرى )407/ 8أخرج هذه القراءة ابن جرير الط   (.470/ 8(؛ والبيهقّي في السُّ

 (.17/191الحاوي الكبير ) 121
ة في كتابه   122

ّ
كر. ولالطالع   - الحاوي الكبير _فيما وقفت عليهبلغ مجموع ما نقله اإلمام املاوردّي من القراءات الّشاذ

ّ
الث الّسالفة الذ

ّ
ِبلها جميعها؛ باستثناء الث

َ
سبع عشرة قراءة، ق

تي لم يتم ذكرها في هذا البحث، ُينظر: الحاوي الكبير )
ّ
(؛  15/5(؛ )421، 120/ 14(؛ )12/382(؛ )10/254(؛ )495، 272، 5/44(؛ )3/70) (؛2/9( )1/284على بقية املواضع ال

   (.20/352(؛ )16/200)
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ة... وإن وردت حكًما فال يخلو إّما أن يعارضه  (123)ا دليل آخر أم ال، فإن عارضها فالعمل للّدليل ".فإن وردت تفسيًرا فهي ُحجَّ

ة عند اإلمام املاوردّي تعتبر قراءة بيانية ُيستفاد منها في بيان األحكام، فـيكون "املقص 
ّ
اذ

ّ
د  فعلى هذا ُيمكن القول بأن القراءة الش

ة تفسير القراءة املشهورة وتبيين معانيها"،
ّ
اذ

ّ
عتبر ُحّجة عنده في ظل  وال يثبت بها ع  (124) من القراءة الش

ُ
نده ابتداء حكم شرعّي، أو أنها ت

 عدم وجود دليل أقوى منها ُيعارضها، فإن وِجد الّدليل انصرف العمل إليه دونها، هذا وهللا أعلم. 

اال   من خالل تعامل اإلمام املاوردّي   يظهر  ملطلبوبنهاية دراسة هذا ا  ستدالل  مع علوم القرآن الكريم دورها في إعانة الفقيه على 

عّد  
ُ
سسه، وتنزيل األحكام على الحوادث وفق منهجه ورسالته، وهي ت

ُ
بنصوص القرآن الكريم، واستنباط املعاني منه، وبناء الفروع على أ

تي ال غنى للفقيه عنها
ّ
  .من علوم اآللة ال

 : الخاتمة 

 الّزلل والنقصان.هذا ما يّسر هللا تعالى لي تحريره، راجية منه الّسداد فيّما كان، والعفو عن 

: النتائج:
ً
 أوال

أثناء االستدالل به من خالل   القرآنّي  في الّتعامل مع الّنّص  قد قّدمت فيما مض ى من صفحات دراسة عن منهجية اإلمام املاوردّي و 

 كتابه الحاوي الكبير، وجاءت نتائج هذه الّدراسة على الّنحو اآلتي: 
غوّية ذات   القرآنّي   للّنّص   استحضار اإلمام املاوردّي  •

ُّ
يشمل ثالثة مجاالت: الّتأصيل، وإقامة الّدليل، واالستشهاد على املسائل الل

رعّي. التّ 
ّ
 أثير في استنباط الحكم الش

ة بالّنصوص الّدالة على أصلها، وأما في ترتيب الّنصوص االستداللّية؛ حيث يقرر افتتاح الكتب واألبواب الفقهيّ   فّن اإلمام املاوردّي  •

 كانت الّنصوص من قبيل االستدالل على أحكام الفروع فحقها الّتأخير وتأتي بعد عرض صورة املسألة. إن

رعّي.  ّص القرآنّي االستشهاد بالنّ  •
ّ
ّل به على الحكم الش ْسَتدَّ

ُ ْ
غوي امل

ُّ
ُس بها للّداللة على االستعمال الل

َ
 ُيعّد وسيلة ُيستأن

املاوردّي  • اإلمام  ن 
ّ
ال  تمك الّنصوص  الّتأويل، وعلمه بأسرار  من خدمة  بها ُمستعيًنا في ذلك بفقهه في  تي استدل 

ّ
ال الكريمة  قرآنّية 

 الّتنزيل، ومعرفته بالقراءات.

فّسرين في مسالكهم لتفسير الّنصوص القرآنّية جرًيا على الجادة املطروقة؛ فَف  •
ُ
نصوص الوحي بـ: آي   سرَّ َتبع اإلمام املاوردّي عادة امل

رة، وبأقوال الّصحابة والّتابعين والّسلف الصّ القرآن الكريم، وأحا هَّ
َ
ط
ُ
ّنة الّنبوّية امل  الح.ديث السُّ

زول في خدمة الّنّص   توظيف اإلمام املاوردّي  •
ّ
رعّي، أو لتقويض ُحّجة    القرآنّي   ألسباب الن

ّ
كان بهدف تقوية االستدالل على الحكم الش

 ه تفسيرها.الخصم، أو الستكمال العناية باآلية الكريمة وتتميم وجو 

عتبر ُحّجة في ظل عدم وجود دليل أ  •
ُ
ة عند اإلمام املاوردّي تعتبر قراءة بيانية ُيستفاد منها في بيان األحكام، وهي ت

ّ
اذ

ّ
قوى القراءة الش

 منها ُيعارضها، فإن وِجد الّدليل انصرف العمل إليه دونها.

وصيات:ثانًيا: 
 
 الت

وأسراره لم   ،َمخبوءة ما تزال  كنوزه   محط أنظار بعض الّدارسين؛ إال أن  كونه، فمع الحاوي الكبيرزيادة اإلنتاج املعرفي حول كتاب   •

 . بعد ُتبث

 ة ملصنفات األئمة األعالم.االهتمام بدراسة الّنواحي املنهجيّ  •

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 226-225/ 2البحر املحيط ) 123
 (.279 /1اإلتقان في علوم القرآن ) 124
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Abstract: This research aimed at detecting the Mawardi method in dealing with Quranic texts. The research is 
divided into an introduction and two parts: The first is about the areas of summoning Quranic texts in the legal 
search. The second is about recruitment tools of Quranic texts in inference  . 

The research methodology is based on extrapolation and analysis; it extrapolates the Hawi Al-Kabir containing 
the Mawardi way in dealing with Quranic texts while inferring to them. 

Keywords: Al-Mawardi; Al- Hawi Al-Kabir; the Quranic text; legal reasoning. 
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