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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

The Arabic and Islamic manuscripts are the oldest elements of human heritage, which 

is still a testament to the value of human and Islamic civilization.  Where those 

manuscripts have maintained of science and cultures of preceded civilizations, so that 

the scientists took care of those manuscripts intensively, they made rules and 

conditions that should be provided by the investigator to allow him to investigate the 

manuscripts. The adjusting and commenting on the text have a great importance of 

the science of investigation of Arabic manuscripts. The intentional and unintentional 

error and misrepresentation, fraud, plagiarism and the fallout and natural factors of 

change such as humidity and type of paper and ink and the nature of the manuscript 

storage,  and other things that impacted negatively on the manuscript. Thus, these 

factors affect the value of the information of the manuscript. Sometimes   the 

investigator who does not have enough knowledge in the terms and rules of 

investigation spoil more than fit. Arab library has suffered a lot from the likes of 

these meager investigations that wasted time and effort. Some of these unscientific 

investigations have the great impact of the occurrence of a major calamity in various 

fields of knowledge. This study comprises two objectives. First, is to show the 

concept of error that is, the intentional and unintentional error. Second, is to find out 

the relationship between the error and the dogmatic risk and their impact on the 

manuscripts. As well as to clarify the nature of link between the error and dogmatic 

risk that reflected negatively upon manuscript. The study concluded that the error in 

the investigation of texts related to faith is not like any other error. This error has 

effects that be dangerous in the dogmatic side   therefore; investigator should be very 

aware and high precise, and trustworthy in the transferring and verifying the  

information prior to publication. The study also concluded with some 

recommendations to Jurisprudential academics, scientists, and postgraduate students 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 3 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 that are necessary   to take care of scientific investigation that is disciplined with 

origins and conditions of an investigation. And showing the dangers of text  

manipulation or ignorance of scientific investigation and what is it impact especially 

on the manuscripts related to the Islamic faith. 

Keywords: Error , Investigation, Texts, Manuscripts, Doctrine  
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 ملخص ال

 
تعد املخطوطات العربي  اإلسالمي  من أقدم عناصر الرتاث اإلنساين، الذي ال يزال شاهداً عةلى قيم  احلضارة اإلسالمي  

حيث حافظت تةلك املخطوطات عةلى عةلوم وثقافات حضارات سبقتها، لذلك اعتىن العةلماء بتةلك واإلنساني ، 
 املخطوطات عناي  شديدة، فجعةلوا القواعد والشروط اليت ينبغي توفرها يف احملقق ليتسىن له حتقيق املخطوط، وحيتل ضبط

عمد والتصحيف اخلطأ املتعمد وغري املت النص والتعةليق عةليه أمهي  عظيم  يف عةلم حتقيق املخطوطات العربي ، ويعد
والتحريف والتزوير واالنتحال والسقط وعوامل التغيري الطبيعي ، كالرطوب  ونوع الورق واحلرب وطبيع  خزن املخطوط والنخر 

ري غ وغريها؛ من األمور اليت أثرت سةلباً عةلى املخطوط؛ وبالتايل أثرت عةلى قيم  املعةلومات اليت حيمةلها، وقد يقوم حمقق
عارف بشروط التحقيق وقواعده فيفسد أكثر مما يصةلح. وقد عانت املكتب  العربي  الكثري من أمثال هذه التحقيقات 
اهلزيةل  اليت أضاعت اجلهد والوقت، إذ كان لبعض هذه التحقيقات غري العةلمي  أثرها البالغ يف وقوع طامات كربى يف 

تعمد ةلى مطةلبني، أما األول: فهو لبيان مفهوم اخلطأ بشموليته اخلطأ املشىت صنوف املعرف ، وقد اشتمةلت هذه الدراس  ع
يح وجه الربط بني ، وتوضيف املخطوطاتوأثره العقدي  واخلطراخلطأ بني  وغري املتعمد وأما املطةلب الثاين فهو العالق 

ةلق  بالعقيدة ليس  لنصوص املتعاخلطأ واخلطر والعقدي املنعكس عةليها سةلباً، وخةلصت الدراس : إىل أن اخلطأ يف حتقيق ا
كأي خطأ آخر؛ إذ له من األثار ما يكون خطريًا يف اجلانب العقدي لذا ينبغي توخي اخلذر الشديد والدق  العالي  
واألمان  الكبرية يف نقل املعةلوم  والتحقق منها قبل نشرها، كما خةلصت الدراس  بتوصيات لةلمجامع الفقهي  والعةلماء 

عةليا بضرورة االهتمام بالتحقيق العةلمي املنضبط بأصوله وشروطه، وبيان خطورة التالعب بالنص أو وطةلب  الدراسات ال
 اجلهل بالتحقيق العةلمي وما هو أثره خاص  يف املخطوطات املتعةلق  بالعقيدة اإلسالمي . 

 الخطأ، التحقيق، النصوص، المخطوطات، العقيدة. الكةلمات املفتاحي : 
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 المقدمة 
 احلمد هلل الوهاب، والصالة عةلى سيدنا حممد األّواب، واآلل واألصحاب، وسةلم تسةليماً كثرياً. 

 أما بعد: 
املخطوطات هي األثر الذي يدلنا عةلى عةلم األولني، وقد حوت عةلماً مجاً، وفوائد ال حتصى، ومل حتظ تةلك املخطوطات 

العتناء ال كبري، وفقد الكثري منها، وسط إمهال إصحااها، وعدم ابالعناي  والرعاي  الكامةل  فقد تعرض الكثري منها إىل إمه
اها، لذا كان لزاماً عةلى العةلماء النهوض ببعث هذا الكنز الدفني واإلبريز العظيم، ونشره بني الناس وهذه املهم  العظيم  

 يكون لعمةله رمرة ط حىتينبغي أن يستشرف هلا أهةلها من العةلماء الذين تنطبق عةليهم شروط التحقيق العةلمي املنضب
ترجى، وال خيفى أن كثرياً من املخطوطات قد تعرض إىل أخطاء كثرية جعةلت من بعضها أحجي  عصي  عةلى الكثري من 
احملققني مما حدى ببعضهم أن جيتهد حسب عةلمه فيضيف كةلم  أو سطراً من عندياته فيكون قد أساء إىل املخطوط 

قد تضاف يف احلاشي  تعةليقات يضنها بعض احملققني من إضافات املؤلف وليست  زاعمًا أنه قد أسدى إليه معروفاً، و 
كذلك، وقد يكون هناك خرمًا يف نسخ  من نسخ املخطوط حيتاج إىل تكمةل  فال يتعب احملقق نفسه يف البحث عن 

قق ما يضنه صواباً نسخ  أخرى يسد اها اخلةلل فيرتك املخطوط عةلى عالته، أو يكون هناك حتريفاً أو تصحيفاً فيثبت احمل
واحلق يف غريه، كل هذا وغريه عةلى خطورته يف التحقيق إذا أضيف إىل خمطوطات العقيدة تكون املشكةل  أكرب، واملعضةل  
أشد؛ ألن اخلطأ يف العقيدة ليس خطأ عاديًا فقد يرتتب عةلى اخلطأ تقويل املؤلف مامل يقل، أو نسب  أمر يف العقيدة 

فقد قامت هذه الدراس  عةلى تسةليط الضوء عةلى اخلطأ بشموليته املتعمد وغري املتعمد، وكذلك  والدين منه براء، وهكذا
الرتكيز عةلى اخلطأ يف اجلانب العقدي مبنهج استقرائي حتةليةلي يشتمل عةلى توضيح مفهوم اخلطأ وتوضيح بعض األخطاء 

 اجلانب العقدي وأثره، اخلطأ وبني اخلطر يف اليت وقع اها بعض احملققني يف حتقيق كتب العقيدة، وبيان وجه الربط بني
 راجيا اهلل تعإىل التوفيق والسداد والقبول. 

 بيان مفهوم الخطأ بشموليته الخطأ المتعمد وغير المتعمد.
ليَس عةليكم ُجناٌح فيما َأْخطَْأُُت جاء يف القرآن الكرمي : ضد الصواب. بأنهابن منظور اخلطأ يف )لسان العرب( يعرف 

 .ْخطَأَ الطَّرِيَق: َعَدل عنه. وَأْخطَأَ الرَّاِمي الَغَرَض: مل ُيِصْبهوأَ به
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 6 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 (1192/ 2): القاهرة، دار املعارف، هاشم حممد الشاذيلو حممد أمحد حسب اهلل  وعبد اهلل عةلي الكبري : احملقق، ابن منظور، لسان العرب (1)
الطبع : ، لبنان–ت دار الكتب العةلمي  بريو ، ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء بإشراف الناشر، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين: التعريفات (2)

 .(99)ص: م1983-هـ 1403األوىل 
الطبع : ، بريوت – دار العةلم لةلماليني، عبد الغفور عطار قيق: أمحدحت، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي  (3)

 .(1461/ 4) :م 1987 - هـ 1407، الرابع 
 .7 :، ص1989، منشورات جممع الفاتح لةلمخطوطات، الدكتور الصادق عبد الرمحن الغرياين، حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث (4)

 
 نساناً إهو ضد الَعْمد، وهو َأن تـَْقُتَل  (قـَْتُل اخَلطَأ ِديـَُته كذا وكذا):واخَلطَأُ: ما مل يـُتَـَعمَّْد، واخِلْطء: ما تـُُعمَِّد؛ ويف احلديث

ةَله، أو ال تـَْقِصد ضْربه مبا قـَتَـةْلَته به.  (1)بفعةلك من غري َأْن تـَْقِصَد قـَتـْ
اخلطأ: هو ما ليس لإلنسان فيه قصد، وهو عذر صاحل لسقوط حق اهلل تعإىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري ومفهوم 

 وجب عةليه ضمان ق العباد حىتشبه  يف العقوب  حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال يؤاخذ حبد وال قصاص، ومل جيعل عذرًا يف ح
العدوان، ووجبت به الدي ، كما إذا رمى شخًصا ظنه صيًدا أو حربًيا، فإذا هو مسةلم، أو غرًضا فأصاب آدمًيا، وما جرى 

 (2)جمراه، كنائم مث انقةلب عةلى رجل فقتةله.
 : التحقيق

 .والتحقيق أصةله يف الةلغ  من حق الشيء اذا ثبت صحيحاً 
إثبات الشيء وإحكامه، وتصحيحه، تقول: حققت األمر، وأحققته، اذا اثبته، وصرت منه عةلى  ويف االصطالح:

 .(3)يقني
املخطوطات: هو إخراجها لةلناس، وتيسريها لالستفادة منها، يف الصوة اليت أرادها هلا مؤلفوها، أو يف تحقيق مفهوم الو 

 (4)بعناء وصرب عةلى البحث والتمحيص. إالّ ذلك، وال يدرك ذلك  إىلأقرب ما تكون 
 أقسام الخطأ:

، غريها إىل عارف املت اهليئ  من الكةلم  حتويل: هو ومفهوم اخلطأ هنا يشمل التصحيف والتحريف أيضاً، فالتصحيف
 املنت، صحيفت وإىل السمع، تصحيف وإىل األكثر، وهو البصر تصحيف إىل ينقسم مهم، وهو أمر التصحيف ومعرف 
 من شيئا أتبعهو  رمضان صام مرفوعاً:)من أيوب أيب حديث اجلماع يف أمةلى الصويل بكر أبا أن قطين الدار ذكره ما مثاله

 وسةلم وأله عةليه هللا صةلى اهلل رسول معاوي :)لعن حديث يف وكيع وكقول ،حتت من املثناة والياء املعجم  بالشني شوال(
 املنصور امعجب وهو كذلك  صحف  شاهني ابن أن وروى ،املعجم  بضم هو وإمنا املهمةل  باحلاء اخلطب( يشفقون الذين
  ما عمري أبا ا)ي:حديث بعضهم وصحف حرفته من ذلك أن إىل يشري ماس  واحلاج  نعمل كيف  الفالحني بعض فقال
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 :املدين  املنورة -  السةلفي  املكتب، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار (5) 
(2 /421-422). 
 (53)ص: : ةلجرجاينلالتعريفات،  (6)
الطبع  ، مشقبريوت , د -دار الفكر املعاصر , دار الفكر  ،حتقيق: د. حممد رضوان الداي ، حممد عبد الرؤوف املناوي، التوقيف عةلى مهمات التعاريف (7)

 (.163)ص: : هـ1410األوىل، 
راجعه: الدكتور رمضان  ،حققه وعةلق عةليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي، صالح الدين خةليل بن أيبك الصفدي، تصحيح التصحيف وحترير التحريف (8)

 .(57)ص:  م 1987 -هـ  1407الطبع : األوىل، ، القاهرة –مكتب  اخلاجني ، عبد التواب

 
 فمعجم  بالنون هو اوإمن فمهمةل  ومبوحدة مصغر بضمها وهو املهمةل  بفتح عمري فروى ،البعري فعل ما إىل النغري( فعل
 (5)جداً وقد صنف فيه بعض العةلماء كتباً. واسع النوع وهذا

 أن مالكال وحتريف العةلم كتحريف  إمالته الشيء وحتريف، ، وهو اإلمال (6)املعىن دون الةلفظ وأما التحريف فهو: تغيري
 (7)الوجهني عةلى محةله ميكن االحتمال من حرف عةلى جتعةله

 وقد نُواس أيب قولُ  اهلالك من وجّنى نَفع الذي التحريف ما قاله الصفدي: "ومنومن طريف ما يذكر يف التحريف 
 :قال فإنه الرشيد، حظي  خالص  يهجو استطرد

 خاِلص هْ  على ح ْلي   ضاع   كما...  باِبُكمْ  على ِشْعري ضاع   لقد
 وما: فقال حبظييت، ضتعرِّ  الزاني  ابن يا: له وقال بإحضاره، فأمر الرشيد، إىل وشكته غضبتْ  ذلك بةلغها إهنا لـّما فيقال

 أقلْ  مل ملؤمننيا أمري يا: وقال نواس أبو الفارطُ  فاستدرك البيت،... شعري ضاع لقد: قولك: قال املؤمنني، أمري يا هو
 :قةلت وإمنا هذا
 خالص ه على ح لي   ضاء   كما...  باِبُكمْ  على ِشعري ضاء   لقد

 (8)ووصةله". الرشيد غضب فسكن
صور التحريف الذي غري املعىن من القدح إىل املدح، فكيف اذا تعةلق األمر مبسأل  من مسائل العقيدة،  فهذه صورة من

 فال يصح أن نصرف مسأل  عقدي  عن معناها الذي أراده املؤلف إىل معىن أخر بسبب التحريف.
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د  احملقق: ،أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، كتاب العنيينظر:  ، الةلِّخاف واحدهتا خلََْفٌ ، وهي حجارٌة بيض دقاقٌ  (9)

 .(265/ 4) :دار ومكتب  اهلالل، مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي
َكَرِب، ملَْ الَعِسيب َجرِيُد النَّْخِل، ِإذا ُُنَِّي َعْنُه ُخوصه. والَعِسيُب ِمَن السََّعِف: فـَُوْيَق الو والعسيب من النخل: جريدة مستقيم  دقيق  يكشط خوصها.  (10)

 .(599/ 1ن العرب )لسا، (342/ 1العني )ينظر: يـَْنُبْت َعةَلْيِه اخلوُص؛ َوَما نـََبت َعةَلْيِه اخلُوُص، فـَُهَو السََّعُف. 
، لبنان –ار املعرف  بريوت د، احملقق: إبراهيم رمضان، أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن الندمي، لفهرستا (11)

 .(35)ص:  م. 1997 -هـ  1417الطبع : الثاني  
  (12)حتقيق النصوص ونشرها، عبد السالم هارون،، مكتب  اخلاجني، القاهرة، مصر، الطبع  7، 1998م، ص 17. 

 .(516/ 2)، 1987، الطبع  األوىل، دمشق –دار الفكر ، د.يوسف عةلي طويل: حتقيق، أمحد بن عةلي القةلقشندي، اإلنشاصبح األعشى يف صناع   (13)
 21: عبد السالم هارون، حتقيق النصوص ونشرها (14)
 . (324الفهرست )ص:  (15)
 (324الفهرست )ص:  (16)

 
، وأهنم بعد ذلك كتبوا يف (10)ل، وعسب النخ(9)ذكر ابن الندمي أن العرب كانت تكتب عةلى أكتاف اإلبل، والةلخافو 

 (11)اجلةلود املدبوغ .
فالعرب كانوا يكتبون يف كل من اجلةلود واألوراق يف عهد الدول  األموي ، وصدر من عهد الدول  العباسي ، وأن الورق مل 

 .(12)عندما أشار الفضل بن حيىي الربمكي بصناع  الكاغد إالّ يستعمل بكثرة ظاهرة 
ةلود وُنوها ألن اجل ؛فأمر أال يكتب الناس إال يف الكاغد ،ف  كان الورق قد أنتشر بني الناسوعندما ويل الرشيد اخلال

كتاب  يف فإنه مىت حمي فيه فسد، وإن كشط ظهر كشطه، وانتشرت ال ؛تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير خبالف الورق
 . (13)سائر األقطار إىلالورق 

هنم مل يكونوا يف الغالب من العةلماء أو من أهل الرواي ، بل هم أهل صناع  وتكسب، أل ؛وكانت ثق  الناس بالوراقني نازل 
 .(14)وقد عرف الطعن فيهم قدميا

من النصارى  أنه كان ينسخ كتب التفسري والكالم مع أنه كان :وذكر ابن الندمي يف ترمج  حيىي بن عدي املنطقي النصراين
 .(15)مر عجبأاليعقوبي ، وهذا 

الندمي: "قال يل يوما يف الوراقني وقد عاتبته عةلى كثرة نسخه فقال من أي شيء تعجب يف هذا الوقت من يقول ابن 
صربي قد نسخت خبطي نسختني من التفسري لةلطربي ومحةلتهما إىل مةلوك األطراف وقد كتبت من كتب املتكةلمني ماال 

 .(16)حيصى ولعهدي بنفسي وأنا أكتب يف اليوم والةليةل  مائ  ورق "
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 .16 :ص بريوت، 1987، 7ط، صالح الدين املنجد، قواعد حتقيق املخطوطات (17)
 .167، عامل الكتب، حةلب، الدكتور حممد التوجني، املنهاج يف التأليف وحتقيق املخطوطات: ينظر (18)
 168ص ، املنهاج يف التأليف وحتقيق املخطوطات (19)
 .152ص : الطبع  االوىل، بريوت،1993، املكتب االسالمي، طبع الكتاب وتسويقه، زهري شاويش واتقان، هوامش دفرت املخطوطات (20)

 
طأ يف احلاشي ، ويثبت ن يصحح اخلأفيستطيع احملقق  ،وقد يسبق املؤلف قةلمه أو ختونه ذاكرته فيخطئ يف لفظ، أو اسم

النص كما ورد؛ ألن النص الذي يكتبه املصنف خبطه دليل عةلى ثقافته واطالعه وشخصيته العةلمي ، أو يستطيع إثبات 
 .(17)الصحيح يف النص واإلشارة إىل اخلطأ يف احلاشي 

ذ ال بد أن تصاب بأنواع عديدة من اخلةلل، يتسبب عنه تقص إونادراً ما توجد نسخ  من املخطوط خالي  من العيوب، 
 (18)شد ما يؤذي املخطوطات: اإلمهال والرطوب .أما، و 

م واجلودة ةلالنساخ مل يكونوا عةلى درج  واحدة من الفهم والعو  باملطابع اليوم، أشبهوقد كان النسخ مهن  يرتزق منها وهي 
ام من غري زيادة أو إقح وإخالصواألمان ، كحال أي مهن  أخرى، لذا فإن صف  الناسخ األمني هي نقل النص بكل دق  

، وقد يدخل أو سطرين ، كما قد يغفل سطراً وإمهاالً منه لةلتوضيح أو سهوًا  قصداً هذا كةله  إىلأو حتريف، فقد يعمد 
  (19)ك من املؤلف. منه أنه استدرا احلاشي  يف املنت ظناً 

وقد كان املؤلف يقدم كتابه بنسخ  معتمدة بذل فيها جهده، وما إن يرتك يف أيدي الناس حىت يتعرض لةلنسخ، ويعرتيه 
 التغيري والتبديل عن قصد أو عن غري قصد. واذا أعيد نسخ  لةلمرة الثاني  دخل فيه تبديل وتصحيف جديد... وهكذا. 

 بأصةله، أو األصول املنقول عنها مبقابةل  دقيق  جداً.ولذلك كان احلرص عةلى معارضته 
وملا جاء عهد الطباع ، وانتشرت نسخ الكتاب بني الناس أصبح التصحيف والتحريف يكاد يكون هو السائد عةلى تةلك 

مات ةلالكتب، الةلهم إال القةليل، ووضعت هذه الكتب بيد العامل املتقن فعرف الزلل واخلطأ واصةلح ما أمكنه منها إما يف ك
يكتبها عةلى احلواشي، وأحيانا كان يسقط أحد احلروف من األصل وكانت إعادة الصواب يتم أثناء الدروس عةلى املشايخ 
 وبتبادل الطالب مع الشيخ أو مع بعضهم البعض، حتديد ما هو اخلطأ وهذا أيضاً قابل خلطأ جديد؛ ألن الفهوم ختتةلف.

ح، يعرف الصواب من اخلطأ، ويقرأ، وأحياناً حيفظ من الكتاب غري الصحيولكن الكتب تقع بني اجلاهل واملبتدئ، فال 
  (20)ويدور عةلى األلسن  وتتسع الدائرة دواليك.
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 . 29: عبد السالم هارون، ونشرها النصوص حتقيق (21)
، م2001ألوىل، ابريوت الطبع :  –دار إحياء الرتاث العريب ، احملقق: حممد عوض مرعب، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، هتذيب الةلغ  (22)
(1 /14). 
حتقيق: عمر عبد  ،أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ (23)

 .(379/ 7): م1997هـ / 1417الطبع : األوىل، ، لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت ، السالم تدمري

 
ابه، أن بعض الغافةلني من الناسخني قد ينقل عبارة املؤلف يف أخر كت :ومن األخطاء اليت قد يقع فيها بعض احملققني

وهي " وكتبه فالن" أي املؤلف، مث ال يعقب الناسخ عةلى ذلك مبا يشعر بنقةله عن نسخ  األصل، فيظن القارئ أهنا هي 
 (21)نسخ  املؤلف، وهذا مشكةل  حتتاج إىل فطن  احملقق وخربته باخلط والتاريخ والورق.

ار ال لكنها صارت من غري شك تؤدي إىل أخط ؛خطاء اليت قد يراها احملقق ألول وهةل  ليس باألمهي  الكبريةوبعض األ
 ح تام. ، وطريقها حيتاج إىل وضو اذا تعةلق األمر مسائل العقيدة واحلديث فيها دقيق جداً  ميكن جتاهةلها، خصوصاً 

ي فقد حصل يف كتاب النوادر املنسوب لألصمع ذلك ماومن أمثةله  وقد يزاد يف املخطوط شيء مل يكتبه املؤلف أصالً 
 َجْعَفر الغسايّن َعن يبأْمةلى بِبَـْغَداد كتابًا يف )النـََّواِدر( َفزِيد َعةَلْيِه َما لَْيَس من َكاَلمه. فََأْخربين أَبُو اْلفضل اْلُمْنِذرِّي َعن أ

 اأْلَْصَمِعي ُق أيب السمراء، ِبِكَتاب )النـََّواِدر( اْلَمْنُسوب إىلَسةلَم  قَاَل: َجاَء أَبُو ربيَع  َصاحب عبد اهلل بن ظَاهر صدي
ُتم َأن أْعةِلم عةلى بْ فـََوضعه َبني يََدْيِه، َفجعل اأْلَْصَمِعي ينظر ِفيِه، فـََقاَل: لَْيَس َهَذا َكاَلمي ُكةله، َوقد زِيد ِفيِه عةليَّ، فَِإن َأْحبَ 

نكر من وإاّل َفاَل تقرءوه. قَاَل َسةلَم  بن َعاِصم: فَأْعةلم اأْلَْصَمِعي عةلى َما أ َما أحفظه ِمْنُه وأضرب عةلى اْلَباِقي فعةلتُ 
 (22)اْلكتاب، َوُهَو أرجُح من الثُـّةُلث، مثَّ أمَرنا فنسخناه َلُه.

وكما حيدث التزييف يف التأليف حيدث أيضًا يف اخلط، ويروي التأريخ أن بعض احلذاق قد متكن من تقةليد اخلطوط 
قناَ، وقد ذكر ابن الندمي عن عةلي بن حممد األحدب املزور، أنه كان يكتب عةلى خط كل واحد فال يشك تقةليدا مت

املكتوب عنه أنه خطه، وكان عضد الدول  إذا أراد اإليقاع بني املةلوك أمره أن يكتب عةلى خط بعضهم إليه يف املوافق  
 (23)ه، فيفسد احلال.عةلى من يريد إفساد احلال بينهما، مث يتوصل ليصل املكتوب إلي

أن نةلتمس  اً، وكيفاً بقدر اإلمكان، فةليس معىن التحقيقكما وضعه مؤلفه كمّ   وحتقيق منت الكتاب بأن يؤدى أداًء صادقاً 
ذلك  إىلته قائل قد أخطأ املؤلف يف نسب إىلما هو األفضل واألنسب، أو تصحيح نسب  قول  إىلتغيري بعض الكةلمات 

 هو أمان  األداء،  وإمنا ال،ك،  ويصحح اخلطأ، فةليس حتقيق النصوص حتسينا أو تصحيحا لعبارةاالقائل فيبدل احملقق يف 
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 47ص : عبد السالم هارون، حتقيق النصوص ونشرها (24)
 . 6ص ، مطبع  اجملمع العةلمي العراقي،اسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث، الدكتور حاُت الضامن (25)
دار ، سيد أمحد صقرقق: الاحمل، الفضلعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو اإلملاع إىل معرف  أصول الرواي  وتقييد السماع،  (26)

 .(159)ص:  م1970 -هـ 1379الطبع : األوىل، ، تونس، القاهرة -املكتب  العتيق  ، الرتاث

 
ذ أن منت الكتاب هو حكم عةلى املؤلف وحكم عةلى عصره وبيئته، وهي اعتبارات تارخيي  هلا حرمتها، كما أن ذلك إ

  (24)الضرب من التصرف عدوان عةلى حق املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيري. 
لعبارة  حفظاً  ،يف أصل املنتوال يغري أو يبدل  ،ن يشري يف اهلامش إىل ما يراه هو صحيحاً أومن واجب احملقق األمني 

 واليت قد تكون هي األصح مما يدعيه احملقق. املؤلف،
وقد ذكر الدكتور حاُت الضامن أمهي  األمان  العةلمي  واحرتام النص فقال: " فقد وقفنا عةلى حتقيقات ألساتذة أفاضل 

 .(25)تصرفوا بالنص فقدموا وأخروا وأضافوا وحذفوا، وهذا ليس من التحقيق يف شيء"
 باألصل مبقابةلتها وثقو  حتقق نسخ أو  شيخه بأصل يقابل مل ما الرواي  التقي لةلمسةلم حيل يقول القاضي أبو عياض: "وال

 عةلى كةله  ذاذلك، وه حيقق حىت معه نظر مشكل حرف جاء فإذا فيه ينظر ما املأمون الثق  مع لذلك مقابةلته وتكون
 السماع، ندع إمساكه بني فرق ال إذ السماع؛ عند عةليه الشيخ أصل إمساك جييز من وعةلى السماع يف سامح من طريق
 يصح فال التحقيق أهل من ذلك منع من مذهب عةلى الشيخ. وأما كتاب  يف ملا الثق  هلذا تقةليد ألنه ؛النقل عندأو 

 ،السماع يف عنده لكذ يصح ال كما  واسط ، الشيخ كتاب  وبني بينه يكون وال سواه يقةلد وال ،نفسه غري أحد مع مقابةلته
 يف ينخدع وال له، ابقتهاومط به معارضتها من ويقني ثق  عةلى يكون حىت حرفاً، حرفاً  بنفسه األصل من نسخته فةليقابل

إن الفكر يذهب ف ؛نسخ نفسه بيده ما مل يقابل ويصححعةلى  وال، نعم، مقابةل  دون العارف الثق  نسخ عةلى االعتماد
 (26)". والقةلب يسهو والنظر يزيغ والقةلم يطغى

وقد ذكر ابن كثري اخلالف يف جواز إصالح اخلطأ يف املنت من عدمه وانه مسأل  خالفي  فقال: " وأما إذا حلن الشيخ، 
فالصواب أن يرويه السامع عةلى الصواب، وهو حمكي عن األوزاعي، وابن املبارك، واجلمهور. وحكى عن حممد ابن 

 ه كما مسعه من الشيخ مةلحوناً. قال ابن الصالح: وهذا غةلو يفسريين وأيب معمر عبد اهلل بن سخربة أهنما قاال: يروي
مذهب اتباع الةلفظ. وعن القاضي عياض: أن الذي استمر عةليه عمل أكثر األشياخ: أن ينقةلوا الرواي  كما وصةلت 

يء جي إليهم، وال يغريوها يف كتبهم، حىت يف أحرف من القرآن، استمرت الرواي  فيها عةلى خالف التالوة، ومن غري أن
 ذلك يف الشواذ، كما وقع يف الصحيحني واملوطأ، لكن أهل املعرف  منهم ينبهون عةلى ذلك عند السماع ويف احلواشي. 
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دار الكتب ، اكراحملقق: أمحد حممد ش، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، الباعث احلثيث إىل اختصار عةلوم احلديث (27)

 (145)ص: ، الطبع : الثاني ، لبنان –العةلمي ، بريوت 
 3.األنعام سورة( 28)
 (4)ص: ، د.ن: م 2010 -هـ  1431الطبع : الرابع ، مزيدة ومنقح ، ، مجع وإعداد: عةلي بن نايف الشحود، أَركاُن اإلميانِ  (29)

 
ومنهم من جسر عةلى تغيري الكتب وإصالحها، منهم أبو الوليد هشام بن أمحد الكناين الوقشي، لكثرة مطالعته وافتنانه. 

غريه ممن سةلك مسةلكه. قال: واألوىل سد باب التغيري واإلصالح، لئال جيسر قال: وقد غةلط يف أشياء من ذلك، وكذلك 
 .(27)عةلى ذلك من ال حيسن، وينبه عةلى ذلك عند السماع"

 فاملسأل  مبني  عةلى األمان ، وهي متحقق  يف املذهبني اذا ُت التنبيه هلا.
ؤلف، وال لتنقيب حىت يصل إىل مراد امللذا ينبغي لةلمحقق اإلحاط  والشمول بشروط العمل يف املخطوطات والبحث وا

تصل به اجلرأة أن حيرف مراد املؤلف بسوء فهمه، أو أن يفرض رأيه عةلى رأي املؤلف، زاعماً أن رايه هو الصواب، فقد 
يكون احلق والصواب يف قول املؤلف، وليس من حق احملقق التالعب بالنص، فةله من احلق ما جيعةله عصياً عةلى التالعب 

طأ وراد من املؤلف ومن احملقق أيضاً، ولذلك ينبغي التنبه جيداً إىل مواطن اخلةلل والتحريف والتصحيف واخلرم به، فاخل
واحلذف واإلضافات واهلوامش حىت نصل باملخطوط إىل أعةلى مراتب الكمال اإلنساين، ونكون بذلك أسدينا خدم  

املعرف  و عمل يتطةلب من احملقق الكثري من اجلهد والوقت و جةليةل  لةلمؤلف بنقل ما كتبه بكل دق  وأمان  إىل األجيال، وه
  واألمان .    

 في المخطوطات. وأثره العقدي  والخطرالخطأ بين  العالقة

 حبسب نساناإل أن ذلك،  عنها له غىن ال اليت اإلنسان ضروريات من ضرورة تعدُّ  -العقيدة هذه كانت  أيا -العقيدة إن
 وهذا. حوله من خةلوقاتامل وعةلى عةليه الكامةل  والسيطرةَ ، اخلارق  القوة فيها يعتقد عةليا قوة إىل الةلجوء إىل مييل فطرته،

 االعتقادُ  هو ذلك ققحي ما أوىل فإنَّ  كذلك  األمر كان  فإذا تةلك، نزعته ويشبع،  لةلتدين الفطري امليل له حيقق االعتقادُ 
 قال. إلسالمي ا العقيدة به جاءت ما وهذا الكون، يف ومكانته اإلنسان عقل وحيرتم،  الفطرة تةلك يوافق الذي الصحيح

 بناء اإلسالمي الدين كان  ، ملا(28){ مُّْهَتُدونَ  َوُهم اأَلْمنُ  هَلُمُ  أُْولَِئكَ  ِبظةُْلم   ِإميَانـَُهم يـَةْلِبُسواْ  وملَْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ : }تعإىل اهلل
 العقيدةُ  هو يهف األساسي العنصر أن جند لذا ومنسجماً، متناسقاً  البناء هذا يكون أن لزم وسةلوكاً، وعبادة اعتقاداً  متكامالً 

 فهماً  اإلسالمي لدينا لفهم مهما مركزا يكسبها مما تعإىل، هلل اخلالص التوحيد عقيدة وهي عةليها، يقوم اليت اإلسالمي ُ 
 .(29)صحيحاً 
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 .122سورة األنعام: ( 30)
الطبع : الثاني   ،مكتب  السوادي لةلتوزيع، تقدمي: الدكتور عبد اهلل بن عبد الكرمي العبادي، عثمان مجع  ضمريي د ، مدخل لدراس  العقيدة اإلسالمي  (31)

 .(37)ص:  :م1996-هـ1417
 (41مدخل لدراس  العقيدة اإلسالمي  )ص:  (32)

 
 تعإىل اهلل دين عن  البشري اُنرفت أن وبعد الرسل، من فرتة بعد -وسةلم عةليه اهلل صةلى- حممدا تعإىل اهلل فقد بعث
 واستعبدهْتا الدواب،و  والنجوم واحلجر، الشجر وعبدت الضياع، مرارة وجتّرعت والضالل، التيه بيداء يف فضربت ومنهجه،
 .تعإىلو  سبحانه هلل عبوديتها عةلى فيها متردت مرة كل  يف املأل، من الطغاة استعبدها كما  والشهوات، األهواء
 :عنهما لةلبشري  غىن ال ونورا، حياة -وسةلم عةليه اهلل صةلى- حممد بعث  فكانت

 َْناهُ  َمْيًتا َكانَ   أََوَمن َها خِبَارِج   لَْيسَ  لظُّةُلَماتِ ا يف  َمثـَةُلهُ  َكَمنْ   النَّاسِ  يف  بِهِ  مَيِْشي نُورًا َلهُ  َوَجَعةْلَنا َفَأْحيَـيـْ ِمنـْ
(30) 

 فيها حيدثه امةل ،ك  عاما عشر ثالث  -وسةلم عةليه اهلل صةلى- اهلل رسول عةلى يتنزل املكرم  مك  يف الكرمي القرآن وظل
 قضي ... الدين هذا يف األساسي  والقضي  الكربى، والقضي  األوىل، القضي  يعاجل كان  لقد... تتغري ال واحدة قضي  عن

 ق .عال من بينهما وما والعبودي ، األلوهي : األول وأّسها الرئيسي  قاعدهتا يف ممثةل  والتوحيد، العقيدة
 أجةلها، من سعىي اليت وغايته،  الكون هذا يف وجوده سر له تفسر ألهنا إنسان؛ كل  قضي  هي الكربى، القضي  وهذه

 (31).وهنايته مصريه له وحتدد نشأته، له وتفسر
 مجرة ويذكي بنفوسهم ويسم الكرمي القرآن يزل ومل عميق ، دقيق  تربي  يربِّيهم -وسةلم عةليه اهلل صةلى- الرسول يزل ومل

 يف وتفانيا وات،الشه عن وعزوفا،  الدين يف رسوخا تزيدهم -وسةلم عةليه اهلل صةلى- الرسول جمالس تزل ومل قةلواهم،
 واملكره، املنشط يف رسولال يطيعون لةلنفس، وحماسب  الدين، يف وفقها العةلم، عةلى وحرصا اجلن ، إىل وحنينا املرضاة، سبيل

 إتيانه، النفس عةلى يشق ما وبكل يتعودوه، ومل يألفوه مل مما بكثري اآليات ونزلت... وثقاال خفافا اهلل سبيل يف وينفرون
 .أمرها المتثال وخفوا فنشطوا
 جهاده -سةلمو  عةليه اهلل صةلى- الرسول وجاهدهم كةلها،  العقد فاُنةلت -والكفر الشرك عقدة- الكربى العقدة واُنةلت
 حةليفه النصر كانف األوىل، املعرك  يف اجلاهةلي  عةلى اإلسالم وانتصر. وهني أمر لكل مستأنف جهاد إىل حيتج فةلم األول،

 .(32)معرك  كل  يف
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 .42القةلم  سورة (33)
 التصنيف: العقيدة اإلسالمي ، 513293مركز الفتوى رقم الفتوى: ، موقع اسالم ويب (34)
 .74م. ص1977، 1ط، دار األنصار، حتقيق الدكتورة فوقي  حسني حممود، لإلمام األشعري، االبان  عن أصول الديان  (35)

 
واخلطأ يف العقيدة ليس كأي خطأ، إذ أن مسأل  االعتقاد هلا أمهيتها الكربى، خاص  اذا كانت املسأل  من أصول العقيدة، 
أما اذا كانت من فروع العقيدة أو املسائل املستحدث  اليت مل تبحث يف زمن التنزيل أو زمن الصحاب  الكرام؛ فهي وإن  

 ي . لفرق  بني املسةلمني وتفتح أبواب التأويل غري املنضبط يف املسائل العقدكانت ال تكفر صاحبها، إال أهنا تزرع ا
، أن مسائل العقيدة ليست كةلها مما ال بد فيه من اليقنيوليست مسائل العقيدة كةلها عةلى درج  واحدة يف احلكم، ف

جاذبني هذان الدليالن متألن اليقني أو الظن حسب جتاذب األدل  وجتاذب األدل  حسب فهم اإلنسان وعةلمه، قد يكون 
عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما جتاذب إطالقاً وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل 
هذا األخري ليس عنده إشكال يف املسأل  بل عنده يقني، واألول يكون عنده إشكال، وإذا رّجح أحد الطرفني فإمنا 

 نقول: إن مجيع مسائل العقيدة مما يتعني فيه اجلزم، ومما ال خالف فيه، ألن الواقع يرجحه بغةلب  الظن. هلذا ال ميكن أن
خالف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خالف، ويف مسائل العقيدة ما ال يستطيع اإلنسان أن جيزم به، لكن يرتجح 

خيالف  عةلى إطالقها، ألن الواقع عنده، إًذا هذه الكةلم  اليت نسمعها بأن )مسائل العقيدة ال خالف فيها( هذه ليست
ذلك، كذلك مسأل  العقيدة حبسب اعتقاد اإلنسان ليس كل مسائل العقيدة مما جيزم فيه اإلنسان جزماً ال احتمال فيه 

يوم يُكشف عن ساق  يف بعض املسائل حديث أو آيات قد يشك اإلنسان فيها، فمثاًل: 
هذه من مسائل  (33)

 (34).العقيدة وقد اختةلف فيها السةلف: هل املراد ساقه عز وجل أو املراد الشدة ؟ وعةلى هذا فقس
وعةلى هذا القياس يتوجب اختاذ احليط  يف احلكم عةلى املسائل العقدي  خاص  ما يتعةلق منها بفروع العقيدة، ولذلك فإن 

 ذا القبيل. غالب األخطاء اليت وقع فيها بعض احملققني هي من ه
ولنضرب مثاال عةلى بعض األخطاء اليت قام اها بعض احملققني كانت سبباً يف تقويل املؤلف مامل يقل، وحتميةله من اآلراء 
ما هو بريء منها، ككتاب )اإلبان ( لإلمام األشعري فقد الحظ الشيخ حممد زاهد الكوثري أن النسخ  املطبوع  من  

األشعري مصحف  حمرف ، تالعبت اها األيدي األثيم ، فتجب إعادة طبعها من أصل كتاب ) اإلبان ( لإلمام أيب حسن 
 (35)وثيق.

 
 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=4
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=4
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 .79ص  د. فوقي : ، حتقيقلألشعري اإلبان : ينظر،. وبعض كبار األشعري (، كتابه)مشكةل  الصفات األهلي  عند األشعريو آلالرا يف  ، من أمثال مكاثي (36)
 . 79: ص بتحقيق الدكتور، اإلبان : ينظر (37)
 . 188اإلبان  بتحقيق الدكتور فوقي  ص  (38)
قرى يف املمةلك  العربي  من جامع  أم ال، رسال  دكتوراه، بن مقبل بن عبداهلل العصيمي صاحل، حتقيق ودراس ، اإلبان  يف أصول الديان  أليب احلسن األشعري (39)

 270-269. هـ1429، السعودي 

 
أن بعض فصول كتاب اإلبان  قد كتب يف وقت متأخر عن باقي فصول الكتاب،  (36)وقد ذكر بعض املستشرقني

ني أن يكون ؤالء املستشرقوخصوصاً فصل)إبان  قول أهل احلق والسن ( حني يعةلن االنتماء إىل ابن حنبل، وقد رجح ه
األشعري هو نفسه كاتب هذا الفصل ال غريه من متأخري األشاعرة، حيث كان اجلو العدائي سائدًا بني األشاعرة 

  (37)واحلنابةل . 
وقد ذكرت الدكتورة فوقي  حمقق  كتاب اإلبان  لإلمام األشعري أهنا اعتمدت نسخ  من خمطوطات اإلبان  اعتربهتا هي  

م؛ معةلةل  سبب ذلك بقوهلا: " ألهنا ختةلو من التقدمي والتأخري املخةلني باملعىن، وليس اها خروم ذات قيم ، النسخ  األ
خبالف النسخ األخرى؛ وألن ناسخها كان يضبط األلفاظ إىل حد كبري؛ غري أنه جيب أن يالحظ أن ما اها من زيادات 

  بارات مدسوس ، فقد ظهر رغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفيف حاج  إىل املراجع  الدقيق ، الستبعاد ما عةلق به من ع
لتفسري االستواء من أنه )بالقهر والقدرة(  81عام  اجتاه السةلف، تصرحيا خيالف هذا االجتاه مثال ذلك ما ورد بصفح  

قيق  األمور، حبفهذا تصريح ال بد وأنه بيد أحد قراء املخطوط امليالني إىل االعتزال والذين هم يف نفس الوقت عةلى جهل 
نصها: " قف عةلى هذا الباب، فإن املؤلف تسامح يف إيراد هذه العبارات، فإهنا تدل  82ويؤكد هذا تعةليق  بصفح  

عةلى اجلهات صرحياً، وعةلى اجلسمي  ضمناً فتأمةله"، يدل الكالم هنا عةلى أن صاحبه يتجه إىل التنزيه املطةلق الذي يقول 
في الصفات... خاص  وأن االلتزام باجتاه السةلف يف هذه الزيادات واضح لكل فاحص به املعتزل ، والذي ترتب عةليه ن

كما أنه بدأ   –مدقق. ويالحظ أننا مل نقع عةلى تاريخ نسخ هذا الصل بسبب انتهاء امليكروفيةلم مباشرة بعد هناي  النص 
 .(38)ببدايته. وهي خبط معتاد وقد رمزت إليها حبرف)س("

 وقد رد عةليها صاحل العصيمي يف حتقيقه لإلبان  بقوله: 
 يضبط ناسخهاكون   وهل ؟لناسخوا يخرلتاا مجهول  نهاأ مع - لتحقيقا عند – ألصلا يه لنسخ ا ذهه تجعل كيف

 تقتضي لمدسوس ا داتلزياا دجووو ى،ألخرا لنسخا عيب مثل فعيبها آلخرا م ومخر يه ثم ؟لذلك مسًوغا ظأللفاا
 . (39) ثانوي  نسخ  جعةلها ألقلا عةلىو ،لمحققا لنصا في داتلزياا لخاإد ثم صاًلأ جعةلها ال هاعن لنظرا فصر
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 .270ص ، حتقيق العصيمي، اإلبان  (40)
 )احلةلول( : والصحيح (41)

 
 ألشعري ا يمتأخر حدأ نيكو ال لمو ،عةليه ليلد ال الالعتزا لىإ لميالينا حدأ بيد كتبت  داتلزياا ذهه نبأ للقووا
 لةلتجسيم.  مستةلزم  نهاأ عةلى ءبنا ليدينوا كالوجه  لخبري ا تلةلصفاو [ لجه ]ا لةلعةلو لنافينا
) وأن اهلل مستو عةلى عرشه كما : يةلي ما ثلثالا لنسخا في ورد لسن وا لحقا أهل لقو بان إ فصل في 21 ص فيو

 تعالى اهلل "وأن: اكذه رةلعباا ءتفجا الزيادات(صاحب   )س نسخ  في ماأ الرمحن عةلى العرش استوىقال تعإىل 
 س رلمماا لمطبوع ا ] في سلمماا عن اهً منز اءستوا ،هأراد يلذا بالمعنىو قاله يلذا لوجها عةلى شلعرا عةلى ىستوا
 في رونمقهوو ،تهرقد بةلطف نمحمولو شلعرا حمةل و ش،لعرا يحمةله ال ل،النتقاوا للحةلووا لتمكنوا ارالستقروا [

 فيعر وه بل ء،لسماوا شلعرا لىإ قرًبا تزيده ال فوقي  ى،لثرا متخو لىإ ءشي كل  قفوو ش،لعرا قفو وهو ،قبضته
 لعبدا لىإ بقرأ وهو د،موجو كل  من قريب لكذ مع وهو ى،لثرا عن تجارلدا فيعر نهأ كما  ش،لعرا عن تجارلدا

 .شهيد" ءشي كل  عةلى وهو ،يدرلوا حبل من
 اهً منز اءستو"ا: قوله له ؟لمحقق ا تدعي كما  لسةلفا بهمذ مع فق امتو دةلزياا ذهه وهل ،بينهما قلفرا لىإ فانظر

 اذه لء"، هلسماوا شلعرا لىإ قرًبا تزيده ال "فوقي : قولهو، " لالنتقاوا للحةلووا لتمكنوا ارالستقروا لمماس ا عن
. ألشعري ا يلمتأخر خالفاً  لسةلفا لبقو لقا نماإ لمسأل ا ذهه في يألشعروا ؟لعةلوا صف  من لسةلفا يثبته لما فقامو
 .(40)لةلغزايل بعينرألا كتاب  من فهوبحر لمنقو املقحم لنصا اذه إن ثم
 أكثر اءستواإل عن ملكالا ذكر يألشعرا أن خلنساا حدأ قبل من نهاوأ دةلزياا ذهه مقحاإ عةلى ىألخرا لدالئلا منو

 في(، و113( مث يف ص )105مث ذكرها يف ص ) حسين فوقي  .د طبع  من (21 مايف )ص لهاأو ،إلبان ا في ةمر من
  من ليست نهاأ لظنا عةلى يغةلب دةبزيا لنسخا من اهغير دون ي رإلسكندا، بةلدي  نسخ  دتنفر لثالث ا ضعالموا ذهه

: د(التحاوا ارستقرا لطو غير )من: لقا لثانيا لموضعا فيو ،مطول  دةلزياا ذكرت ولألا لموضعا ففي ي،ألشعرا كالم
عةلى  لنسخ ا ذهواالحتاد " وكل هذا يؤكد حرص كاتب ه (41)احلةلو  عن اهً منز اءستوا قال:" لثالثا لموضعا فيو
 . يةلي ولتأا نزعته مع تتماشى لتيا داتلزياا تةلك قلحاإ عةلى، اتبالذ لةلفظ ا ذهه مقحاإ

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 17 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .320ص : حتقيق القصيمي، اإلبان  (42)
 .271ص ، حتقيق العصيمي، اإلبان  (43)
 .174 سورة البقرة اآلي  (44)
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب( 235/ 2تفسري القرطيب ) (45)

 م 1964 -هـ 1384الطبع : الثاني ، ، القاهرة –دار الكتب املصري  ، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، هـ(671القرطيب )املتوىف: 
 .77 اآلي :آل عمران:سورة  (46)

 
 يألشعرا نص انقةلو قد لمدققينا لمحققينا لعةلما أهل منكبرياً   ًداعد أن دةلزياا ذهه مقحاإ عةلى ل دألا ىقوأ من لعلو

 ليس لديهم متاح  كانت  لتيا ُلنسخا نبأ يقطع مما ،مطةلًقا لمقحم ا، دةلزياا تةلك فيه يذكروا لمو لموضعا اذه من
 (42)لمقحم.ا لنصا اذه فيها

يف طوبى] ةشجر سغر"و: يثدألحاا حدأ عةلى تعقيًبا يةلي ما ورد تعالى هلل ليدينا صف  تثباإ لحو 126 ص فيو
 ،لنسخا باقي دون ( سنسخ ) بها دتنفرا ح رلشاا رةلعباا فهذه سبحانه( تهرقد بيد أي) ، بيده [ طولى لمطبوع ا

 صبعد  فيما ناقشهو عةليه رد بل ي،ألشعرا لقو وه ليسوألشعري  ا يمتأخر لقو فقايو بما ليدا لصف  يلوتأ وهو
 (43)شك أن هذه الزيادة مدسوس .  الو 132 -130

كما يقع اخلطأ أو السهو يف إدراج كةلمات من آي  موضع آي  أخرى وذلك لةلتشابه بينهما كما وقع لةلقرطيب يف تفسري 
ًنا ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل الةلَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِِه رمََ  عند الكالم عةلى قوله تعإىل من سورة البقرة  174اآلي  
يِهمْ قةَِلياًل  فقد قال  (44)َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيم  أُولَِئَك َما يَْأُكةُلوَن يف بُُطوهِنِْم ِإالَّ النَّاَر َواَل يَُكةلُِّمُهُم الةلَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِ  َواَل يـُزَكِّ

وليس  (45).تـََعإىل" الةلَّهُ  َشاءَ  ِإنْ "  ِعْمرَانَ  آلِ " يف  َيْأِت َوسَ . َعةَلْيِهمْ  يـَْعِطفُ  َواَل  يـَْرمَحُُهمْ  اَل " إِلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  اَل " القرطيب "َوَمْعىَن 
 . "إِلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  اَل " يف هذه اآلي  قوله تعإىل 

فهذا الكالم قد يوقع القارئ يف اخلةلط بأن هذا التفسري الذي ذكره القرطيب هنا هو لتفسري اآلي  املوجودة هنا وليس  
 لةلَّهِ ا بَِعْهدِ  َيْشتَـُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  كذلك بل هو تفسري يف غري حمةله اذ حمةله اآلي  اليت يف سورة آل عمران وهي قوله تعإىل: 

يِهمْ  َواَل  اْلِقَياَم ِ  يـَْومَ  ِإل ْيِهمْ  يـ ْنظُرُ  و ل   الةلَّهُ  يَُكةلُِّمُهمُ  َواَل  اآْلِخرَةِ  يف  هَلُمْ  َخاَلقَ  اَل  أُولَِئكَ  قةَِلياًل  ًنارمََ  َوأمَْيَاهِنِمْ   َعَذابٌ  َوهَلُمْ  يـُزَكِّ
 .  (46) أَلِيمٌ 

 فهذا لون من ألوان اخلطأ اليت قد يقع فيه القارئ من حيث ال يشعر.
ولتوضيح معىن الربط بني اخلطأ واخلطر العقدي وما ينعكس عةليه سةلباً، قد يقوم البعض بدس عبارات متعمدة من 

 العقائد الزائغ  واألقوال الباطةل  يف كتب بعض العةلماء؛ لغرض تشويه مسعته من باب إيقاع األذى والتشفي باآلخرين 
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، كتب  التوفيقي حتقيق: وائل أمحد عبد الرمحن، امل: لالمام عبد الوهاب الشعراين تنبيه املغرتين أواخر القرن العاشر عةلى ما خالفوا فيه سةلفهم الطاهر، (47)

 18ص  القاهرة،
 20ص : تنبيه املغرتين (48)
، 1بريوت، ط –صيدا ، اجلوهر، ابو احلسن عةلي بن احلسني املسعودي، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، املكتب  العصري مروج الذهب ومعادن  (49)

 .4/325و  15/ 1: م،2005

 
ض العةلماء ومنهم اإلمام الشعراين رمحه اهلل حيث يقول يف مقدم   وهذا لون آخر من الوان اخلطأ املتعمد الذي وقع لبع

 كتابه تنبيه املغرتين: " وأعيذه بكةلمات اهلل التامات من شر كل عدو وحاسد يدس فيه ما ليس من كالمي مما خيالف 
ذلك يف   ع يلظاهر الكتاب والسن ، كل ذلك ألجل أن ينفر الناس من مطالعته، وحيرمهم مما فيه من الفوائد كما وق

كتايب املسمى بالبحر املورود يف املواثيق والعهود، ويف مقدم  كتايب املسمى بكشف الغم  عن مجيع األم ، وحصل بسبب 
ذلك فتن  عظيم  يف اجلامع األزهر وغريه، وظن غالب املتهورين أن ما دسوه من العقائد الزائغ  واملسائل اخلارق  إلمجاع 

دته وتدينت به، وما سةلم من الوقوع يف عرضي إاّل قةليل من الناس، مث مل ختمد تةلك الفتن  املسةلمني من مجةل  ما اعتق
 حىت أرسل النسختني الصحيحتني من العهود ومن كشف الغم  إىل العةلماء باجلامع األزهر.

ما، ففتشومها هوكنت حبمد اهلل تعإىل قد أطةلعت عةليهما مشايخ اإلسالم، ووضعوا خطوطهم عةليها وأجازوها ومدحوا تأليف
فةلم جيدوا فيهما شيئا مما دسه احلسدة وأشاعوه، فعند ذلك سبوا من فعل ذلك وبرءوا ساحيت من تةلك العقائد الزائغ  

 .(47)حبمد اهلل"
 بادروا الناس اوار  ملا أهنما الشخصني هذين يف احلسد داء حتريك سبب وكان: " يقول حيث مكيدة شخصان له دبر فقد
 واملعاصي بالفسق رمياين لو هنماأ لعةلمهما بالباطن املتعةلق  الزائغ  العقائد كتيب  يف ودسا احليةل  تةلك دبرا، مؤلفات كتاب   إىل

 (48)"كتيب  مطالع  عن الناس تنفري من قصداه ما هلما حيصل ومل الناس، لكذاهما الظاهرة
لدعاء وقد دعا املسعودي أشد ا وألجل هذا فقد شدد بعض العةلماء النكري عةلى من غري وبدل يف الكتب كيفما شاء،

 عةلى من فعل ذلك فقال يف مقدم  كتابه وخامتته ما نصه:
 غريه،و أ ترامجه، من شاهدة لبَّسَ أو  معامله، من واضح  طمسأو  مبناه، من ركناً  أزالأو  معناه، من شيئاً  َحرَّف "فمن

 بالياه وفوادح نقمه ع وسر  اهللّ  غضب من فوافاه سوانا، إىل أضافهأو  غرينا، إىل نسبهأو  اختصره،أو  بشأنه،أو  بَدَّله،أو 
ني،ل وآي  لةلمعتربين، وعربة لةلعاملني، ُمثْـةَل ً  الةّله وجعةله فكره، له وحَيَار صربه، عنه يـَْعَجزُ  ما  أعطاه، ما اهللّ  وسةلبه ةلُمَتومسِّ

 شيء كل  ةلىع إنه واآلراء، كان  املةلك أي من واألرض، السماوات ُمبدعُ  ونعم    قوة   من: عةليه به أنعم ما وبني بينه وحال
 .(49)قدير"
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 .181-180ص ،طبع الكتاب وتسويقه، زهري شاويش وإتقان، هوامش دفرت املخطوطات (50) 

 
وقد يكون اخلطر العقدي مبين عةلى جهل وتطرف يف اخلطأ إذ ينعكس ذلك األمر سةلباً يف اعتقاد الناس أن هذا األمر 
 مشروع وخاص  اذا قام به من يدعي العةلم،  وقد ذكر زهري الشاويش طرف  ولكن ال خيفى ما فيها من جهل كبري وتطرف 
يف مسأل  العقيدة حيث يقول:" منذ أن وقعت بني يدي بعض املخطوطات منذ مخسني سن ، وجدت يف بعضها األرض  
تفتك اها.. ووجدت أن يف بعضها كةلمات مكتوب  ال يعرف هلا معىن مثل )كاكم( وقد ظننتها أواًل أهنا اسم أعجمي 

ىن مفهوم، وأحيانا يكتب كل حرف عةلى حدة، حمرف عن )كاظم(. وبعدها وجدت كةلم  )كيكج( ومل ادرك هلا مع
 وبعد ذلك وجدت كةلم  أخرى. 

ولكثرة ورودها شغةلت بايل، إىل أن وجدت يف بعض الكتب أهنا تدخل ضمن مجةل  منها )يا كبيكج( احفظ هذا 
 الكتاب، وكةلمات بنفس املعىن. 

هنا بها )مالئك ( حتفظ الكتب! أو أوعندها عرفت أن هذا )الكبيكج( ومثةله )كاكم( و)عفروت( وغريها هي عند كات
 عفاريت وشياطني مسخرة هلذا الغرض.

ومن عجائب هذه الطرف  أن أغةلب هذه الرموز والكةلمات مكتوب  خبطوط عةلماء كبار، ومؤلفني بالعقائد أحياناً... وهم 
 حبال  غفةل  عما يف مثل هذه العقائد ما خيالف اإلميان باهلل واالعتماد عةليه جل شأنه. 

اً كتابا ذكرت فيه هذه الكةلمات إاّل واألرض  تعيث به فساد  -غالباً  –ن عجائبها أيضاً: فإنين ال اذكر أين وجدت وم
 (50)صعودا وهبوطاً وطوالً وعرضاً وعمقاً!!!

فهذا هو أثر سةليب كبري يف العقيدة سببه اجلهل وقةل  العةلم، إذ يستغاث حبفظ املخطوطات مبخةلوقات ال تعرف هل هي 
جن أم مالئك ، وأياً يكن فقد طُرَِق الباُب اخلطأ، فاالستعان  واالستغاث  ال تةليق إال باملوىل جل وعةلى وقد عةلمنا  إنس أم

 .  إياك نعبد، وإياك نستعنيالقرآن ذلك يف كل ركع  نركعها قال تعإىل: 
ولألمان  العةلمي  فقد يغفل بعض احملققني يف كتب العقيدة عن توضيح موطن اخلةلل يف النص املخطوط ويرتك النص 
غامضًا حيتاج إىل مزيد توضيح لينشغل بالتعةليق عةلى كثري من مواطن احلديث صح  وضعفاً، وينسى أو يتناسى عةلى 

 قد يرجع ذلك إىل قةل  اطالع احملقق. مواطن اخلةلل يف العقيدة وما حيتاج منها إىل مزيد تفصيل و 
ومن خالل ما تقدم تتبني األمهي  الكبرية املةلقاة عةلى عاتق احملقق أثناء عمةله يف التحقيق إذ جيب عةليه توخي احليط  
 احلذر يف توضيح عبارات املؤلف حبذافريها دون تالعب أو اجتهاد يف غري حمةله وخصوصا فيما يتعةلق باجلانب العقدي 
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قبل قةليل كيف أن بعض الناس قد اعتقد أن هناك جنًا أو مةلكًا حاميًا وحارسًا لةلمخطوطات حىت أصبح  وقد مرّ 

 يقاً. عن محايتها فأصبحت من أكثر املخطوطات إمهااًل ومتز  -حارسها-يستغيث اهم يف حفظ خمطوطاته واليت عجز 
 الخاتمة والتوصيات

 األنبياء، فاألنسان قد خيطئ وهذا اخلطأ قد يكون له اثره السةليبال خيةلو إنسان من خطأ، فةليست العصم  ألحد سوى 
الكبري خاص  إذا تعةلق األمر باملباحث العقدي ، واملخطوطات كنز دفني وحتقيقها هو عةلم وفن حيتاج إىل مهارة وسع  

هذا ضاعف و اطالع، وقد تعرضت املخطوطات إىل خطر كبري وإمهال عظيم، أثر عةلى قيم  املعةلومات اليت حتمةلها، 
ثقل األمان  املةلقاة عةلى عاتق العةلماء؛ فمن النوادر إجياد خمطوط خيةلو من عيب، أو خطأ، إذ أن الناسخ لةلمخطوط ليس 
معصوماً من اخلطأ، وكذا حمققه فهو كغريه عرض  لةلخطأ بكل أنواعه املتعمد وغري املتعمد، كالتصحيف والتحريف واخلرم 

نت ألمور اليت تستوجب األمان ، وسع  االطالع لبيان موطن اخلةلل وتوضيحه، فالتحقيق ملوالتةلفيق واالنتحال وغريها من ا
 الكتاب بأن يؤدى صادقاً كما وضعه مؤلفه كماً وكيفاً بقدر اإلمكان.

وقد احتوت املكتب  اإلسالمي  عةلى خمطوطات كثرية يف العقيدة، وليست هذه املخطوطات معصوم  من اخلطأ والتحريف 
فاخلطأ يف كةلم  واحدة قد يغري املعىن إىل الضد، كما قد يزاد يف املخطوط ما ليس منه أثناء نسخه وهنا يكون والتبديل 

اخلطر كبرياً فقد يدس البعض عبارات متعمدة من العقائد الزائغ  واألقوال الباطةل  يف كتب بعض العةلماء؛ لغرض تشويه 
ا يكون اخلطر العقدي مبين عةلى جهل وتطرف يف اخلطأ، وهذ مسعته من باب إيقاع األذى والتشفي باآلخرين أو قد

يؤثر سةلباً عةلى مفهوم العقيدة الصحيح  وتشويه مفاهيمها وخاص  اذا قام به من يدعي العةلم، هلذا كانت هذه الدراس  
لعقيدة. لذا التوضيح مفهوم اخلطأ بشموليته، وبيان وجه العالق  بينه وبني اخلطر العقدي يف حتقيق املخطوطات يف عةلم 

 وجب التنبيه إىل أمهي  بذل اجلهد والتأكد من كل كةلم  يف املخطوط؛ ألن واجب األمان  يقتضي من احملقق ذلك.
ط جملامع الفقهي  والعةلماء وطةلب  الدراسات العةليا بضرورة االهتمام بالتحقيق العةلمي املنضبويف اخلتام يوصي الباحث ا

اص  يف املخطوطات خالسةليب عب بالنص أو اجلهل بالتحقيق العةلمي وما هو أثره بأصوله وشروطه، وبيان خطورة التال
 املتعةلق  بالعقيدة اإلسالمي .

كما يوصي الباحث بإنشاء جممع عةلمي متخصص باملخطوطات مرتبط بكل املكتبات اخلاص  والعام  اليت تعىن 
النشر، حىت  ةلميًا يف تقييم حتقيق املخطوطات قبلباملخطوطات عن طريق املواقع اإللكرتوني  وأن يكون قوله ميزانًا ع

 يعتمد. 
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 وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى وآله وصحب  وسةلم
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ABSTRACT  

Investing in a Monetary Pledge Guarantee Contract: A Jurisprudential Analytical 

Study of the Libyan Civil Law 

This study is about the subject of investing and monetary pledge guarantee contract 

through benefiting from the pledged money. The problem of the study is focused on 

the obstacles surrounding investing pledged money and turning it into an asset and a 

form of profit although its main purpose was guaranteeing the return of the debt. The 

study aims to define the monetary pledge guarantee contract and the right to invest 

the pledged money in order to save debts from the surrounding dangers of being 

invested in none-intended purposes. The researcher used the inductive, analytical 

approach to collect jurisprudential and legal opinions and then analyze it based on 

the collected data. The research concludes that the main purpose of the pledged 

money is for it to be utilized it in what it was originally allocated to and in accordance 

with the nature of giving and receiving. Furthermore, the basics of monetary 

investments of pledged money must be carried out in accordance with the main 

purpose of the monetary pledge guarantee contract and in a way that proves and 

strengths the original contract as well as guarantee the right outcomes.  

Key words: Investment, Pledge Contract, Pledged Money, Islamic Jurisprudential 

Commandments, Libyan Civil Law. 
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 ملخص ال

 
الدراس  حول موضوع االستثمار يف عقد الضمان العيين الرهن عن طريق االنتفاع باملال املرهون، وترتكز تتةلخص هذه 

مشكةل  الدراس  يف املعوقات احمليط  باستثمار املال املرهون من جعةله مقصداً ووسيةلً  لةلربح والفائدة بعد ما كان مقصده 
ملال لتعريف بعقد الضمان العيين الرهن، وأحقي  االستثمار يف ااالستيثاق وضمان الّدْين، وهتدف الدراس  إىل بيان ا

املرهون، وذلك من أجل احملافظ  عةلى الديون من املخاطر احمليط  هبا عن طريق استثمار املال املرهون يف غري مقصده، 
يةلها وفق املعطيات، ةلحيث استخدم الباحث املنهج االستقرائي، والتحةليةلي، وذلك جبمع اآلراء الفقهي  والقانوني  مث حت

وخةلص البحث إىل أن املقصد من املال املرهون هو استغالله فيما خصص له وفقاً لطبيع  القبض والتسةليم فيه، وكما أن 
مقومات االستثمار األساسي  لةلمال املرهون ينبغي أن تكون وفقاً لةلمقصد والغرض األساسي لعقد الضمان العيين الرهن 

 عقد األصةلي وضمان تنفيذ آثاره عةلى الشكل الصحيح.مبا يثبت ويقوي موجب ال
 االستثمار، عقد الرهن، املال املرهون، أحكام الفقه اإلسالمي، القانون املدين الةلييب. الكلمات الدالّة:
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 مقدمة:

تتمثل قيم  عقد الضمان العيين الرهن فيما شرع له من حاج  الناس إليه وعدم استغنائهم عنه؛ لغرض التوثيق لةلديون، 
فهو حيقق مصاحل كل من املدين   )الراهن(، والدائن )املرهتن(، وأيضًا يعمل عةلى حفظ األموال عن طريق اجلحود، 

ظ   احملتاجني إليها، ويذكر العاقدين عند السهو والنسيان من أجل احملافواإلنكار هبا، وأيضاً يعمل عةلى تداول األموال بني
 عةلى مصاحل الناس يف احلال واملآل. 

وبالتايل، فإن االستثمار، أو االنتفاع باملال املرهون مبا يعود بالنفع والفائدة عةلى الشخص املنتفع قد حيوطه الكثري من 
ن خيرج عن املقصد الشرعي له، وينتقل إىل مقصد االستثمار والربح بعد ما كااملعوقات اليت جتعل من العقد أحياناً أن 

مقصده االستيثاق وضمان الّدْين، وخصوصاً إذا كان عقد الرهن ال يتم إالّ بالقبض، أو التسةليم لةلمال املرهون، وما دام 
د، هل ستثمار، أو االنتفاع هبذا العقاألمر عةلى هذا النحو؛ فهذا يقودنا إىل السؤال احملوري وهو: من الذي حيق له اال

 هو املدين الراهن باعتباره املالك لةلمال املرهون، أو الدائن املرهتن باعتباره احلائز عةلى املال املرهون؟.
 أهمية الدراسة:

ظ  عةلى املال من فتتمثل أمهي  الدراس  يف إثراء املزيد من املعرف  وإبراز دور وأمهي  املال املرهون يف اسرتداد الديون، واحملا
 الضياع، وإمنا حيصل ذلك حببس املال املرهون عةلى الدوام؛ ليتحقق معىن التوثق يف عقد الضمان العيين الرهن.

 أهداف الدراسة:
 تظهر أهداف الدراس  يف اآليت:

 بيان حقيق  عقد الضمان العيين الرهن يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب. – 1
  استثمار املال املرهون عند املدين والدائن يف احملافظ  عةلى املال من املخاطر احمليط  بيان مقومات أحقي – 2

 باستثمار املال املرهون يف غري مقصده.
 ما مدى توافق تطبيق القانون الةلييب مع أحام الفقه اإلسالمي يف االنتفاع باملال املرهون. – 3

 مناهج الدراسة:

 املنهج املستخدم له صةل  باملنهج االستقرائي، والتحةليةلي، وذلك عةلى النحو التايل:اقتضت طبيع  الدراس  أن يكون 

 وذلك جبمع آراء الفقهاء والقانونيني من مصادرهم املستمدة ملوضوع البحث؛ لتحديد عناصر  المنهج االستقرائي:
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 .70 – 68، ص 10(  ابن عابدين، رد احملتار عةلى الدر املختار شرح تنوير األبصار، ج 1)
 .304، 303، ص 3(  الدردير، الشرح الصغري، ج 2)

 

 البحث.

 وذلك بتحةليل املعةلومات، واألدل ؛ لةلوصول لةلمقصد الشرعي من املال املرهون. المنهج التحليلي:
 تقسيم الدراسة:

 اقتضت طبيع  الدراس  أن تكون يف مقدم ، ومبحثني، وذلك عةلى النحو التايل:
 ةلييب.لحقيق  عقد الضمان العيين الرهن وشروط انعقاد املال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون ا المبحث األول:
 مقومات االستثمار باملال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب. المبحث الثاني:

 النتائج والتوصيات.
 المبحث األول

 حقيقة عقد الضمان العيني الرهن وشروط انعقاد المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون الليبي
 في اللغة واالصطالح الفقهي والقانوني:المطلب األول: مفهوم عقد الضمان العيني الرهن 

 مفهوم الرهن في اللغة:
الّرْهُن مأخوذ من مصدر رهن، وقد قال ابن سيدة: الّرْهُن هو ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه, يقال: 

هنه, وكل شيء حيتبس : دفعته إليه لري َرَهْنُت فالنا دارا َرْهناً َواْرهَتنته إذا أخذه رهنا, واجلمع رُهون ورهان، وأرهنته الثوب
 به فهو رهين  ومرهتن , وارهتن منه رهناً: أي أخذه.

 مفهوم عقد الرهن في االصطالح الفقهي:
لةلفقهاء يف تعريف عقد الرهن عدة تعاريف، وهذا يكون تبعاً الختالف آرائهم يف ما يتعةلق بأركان عقد الرهن، وشروطه، 

فيما بني الفقهاء، وبيان هذه التعاريف عةلى حسب كل مذهب يكون عةلى النحو  وبعض األحكام مما هو حمل خالف
 التايل: 

 .   (1)هو حبس الشيء املايل حبق ميكن استيفاؤه منه كالدْين  فقد عرَّف الحنفية الضمان العيني الرهن بأنه:
 .(2)هو شيء متموَّل ُأخَذ من مالكه توثقا به يف دين الزم، أو صائر إىل الةلزوم  الرهن بقولهم: وعرَّف المالكية
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 .263، 262، ص 3؛ اجلمل، حاشي  اجلمل عةلى شرح املنهج، ج 234، ص 4(  األنصاري، هناي  احملتاج، ج 3)
 .74، ص 2فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ج ( ابن قدام ، الكايف يف 4)
 . 268، ص  10( السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج 5)
 .278؛ غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 202( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 6)
 .351( شهاب، أساسيات القانون واحلق، ص 7)

 
 .      (3)هو جعل عني مال متمول  وثيق  بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه  بقولهم: وعرَّفه الشافعية

 .   (4)املدين هو املال جيعل وثيق  بالدْين املستوىَف منه إن تعذر وفاؤه من  وعرَّفه الحنابلة بأنه:
ويتبني من هذه التعريفات املشار إليها سابقًا لعقد الضمان العيين الرهن بأهنا قد اشتمةلت عةلى معىن الضمان العيين 
بالصف  الشامةل  لعقد الرهن، وبالتايل ميكن أن يكون التعريف املختار لعقد الرهن هو كما عرفه الشافعي  بقوهلم: " هو 

 وثيق  بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه ".جعل عني مال متمول  
 مفهوم عقد الرهن في القانون المدني الليبي:

يطةلق عقد الرهن يف القانون الةلييب عةلى الرهن اإلتفاقي، ويقصد به نوعان رئيسيان، ومها: الرهن الرمسي، والرهن احليازي، 
 وحقيق  هذين النوعني تكون عةلى النحو التايل: 

 الرهن الرسمي: أواًل: مفهوم عقد
يعرف عقد الرهن الرمسي يف القانون املدين الةلييب بأنه: عقد به يكسب الدائن عةلى عقار خمصص لوفاء دينه حقا عينياً، 

عقار حبيت يكون له مبقتضاه أن يتقدم عةلى الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتب  يف استيفاء حقه من مثن ذلك ال
 .(5)يف أي يد يكون 

حيث يعترب عقد الرهن الرمسي من العقود الشكةلي  اليت تتم وال ترتب آثارها مبجرد الرتاضي، وإمنا ال بد من إجرائها يف 
شكل معني، فهو ال تنعقد إاَل بورق  رمسي  وفقاً ألحكام النظام العقاري أمام موثق قانوين، واملقصود هبذه الورق  الرمسي  

( بقوهلا: " الورق  الرمسي  هي اليت يثبت فيها 1/ 377هبا هي كما نصت عةليها املادة: ) اليت ال ينعقد الرهن الرمسي إالَ 
موظف عام، أو شخص مكةلف خبدم  عام  ما مت عةلى يديه، أو ما تةلقـاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً لألوضاع القانوني  

ن، ار حمل الرهن يعترب ضامن لكل الّديْ ، وكذلك فهو عقد غري قابل لةلتجزئ ، فالعق(6)ويف حدود سةلطته واختصاصه " 
 .(7)وكل جزء من الّدْين مضمون من العقار كةله 
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 . 279( غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 8)
 .279غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص  (9)
 . 210( دسوقي، النظري  العام  لةلقانون واحلق، ص 10)
 . 276( غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 11)

 
 ثانياً: مفهوم عقد الرهن الحيازي:

يعرف عقد الرهن احليازي يف القانون الةلييب بأنه: التزام شخص مبقتضى عقد ضماناً لدين عةليه، أو عةلى غريه بأن يسةلم 
إىل الدائن، أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان شيئًا يرتتب عةليه لةلدائن حقًا عينيًا خيوله حبس الشيء حلني استيفاء الدْين، 

 .(8)والتالني له يف املرتب  يف اقتضاء حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون حبيث يتقدم عةلى الدائنني العاديني 
 حيث يعترب عقد الرهن احليازي رهناً اتفاقياً  كالرهن الرمسي ، ينشأ مبقتضى عقد رضائي تباديل بني الدائن املرهتن واملدين

بني املتعاقدين  ي مبجرد التبادل باإلجياب والقبولالراهن ، ويرتب عةلى عاتق كل منهما التزامات ، وينعقد هذا العقد الرضائ
(9) . 

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نعرف عقد الضمان العيين الرهن مبعىن شامل بأنه: الضمان العيين الذي حيصل عةليه الدائن 
ل احبق شخصي، ويكون ضمانًا عينياً تبعياً، ومبقتضى هذا الضمان يكون لةلدائن أن حيصل عةلى ضمان خاص عةلى م

من أموال مدينه، ويعطي هذا الضمان احلق لصاحبه يف تتبع الشيء الضامن والتنفيذ عةليه يف أي يد يكون، كما يعطيه 
أيضاً احلق يف التقدم عةلى غريه من الدائنني العاديني، وعةلى غريه من الدائنني املتمثةلني يف الضمان اخلاص التاليني له يف 

 .(10)املرتب  
يين الرهن بوصف التبعي ؛ ألنه ال يوجد مستقل بذاته، وإمنا يوجد تابع لدْين شخصي من أجل ويوصف عقد الضمان الع

ضمان الوفاء به، وحينئٍذ مىت انقضى الّدْين بالوفاء به، أو حىت لو وقع البطالن ينقضي الضمان العيين أيضاً تبعاً النقضاء 
 .(11)الّدْين 

 الفقه اإلسالمي والقانون الليبي: المطلب الثاني: شروط انعقاد المال المرهون في
يقصد باملال املرهون بأن يكون مااًل متقومًا بشرط أن يكون حتث حيازة الدائن املرهتن، وذلك لضمان استيفاء العقد 
 األصةلي أي احلق الذي رهن من أجةله، وتتضح شروط انعقاد املال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب وفق التايل:

 : شروط المال المرهون في الفقه اإلسالمي:أوالً 
 يرد عقد الضمان العيين الرهن يف الفقه اإلسالمي عةلى العقار، واملنقول، فهو إما أن يكون املال املرهون متعةلق برهن 
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؛ مجع ، 812، ص 2؛ القرطيب، الكايف يف الفقه املالكي، ج 432، ص 5؛ نظام، الفتاوى اهلندي ، ج 135، ص 2( الكساين، بدائع الصنائع، ج 12)
؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، 284، ص 3؛ النووي، روض  الطالبني، ج 45، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 115، ص 3الكواكب الدري ، ج 

 . 108، 107، ص 2ج 
 .1( الطالق، من اآلي : 13)
 . 72، ص 10( ابن عابدين، رد احملتار، ج 14)
 . 274، ص 5، ج 1( املوسوع  العةلمي  العمةلي  لةلبنوك اإلسالمي ، مج 15)
 . 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 16)
 .281( البقرة، من اآلي : 17)
 .282( البقرة، من اآلي : 18)

 
 العقار، وإما أن يكون متعةلق برهن املنقول، ويشرتط يف صح  املال املرهون هبذين النوعني ما يةلي:

 ن يكون املال املرهون مما يصح بيعه:أ الشرط األول:
ومما ال شك فيه أن العني املرهون  تعترب مااًل عند مجيع الفقهاء؛ ألنه  ال خالف عند مجهور الفقهاء يف أنه يشرتط يف 

اهن ر أن كون املال املرهون مما  يصح بيعه بكونه ممن جيوز االنتفاع بثمنها عن طريق بيعها وإيفاء الدْين منها عند تعذر ال
 .(12)من دفع الثمن 

وهذه الثمرة ال تكون واضح  املعىن يف احلفاظ عةلى أموال الناس وعدم أكةلها بالباطل بدليل قوله تعاىل: ﴿ َوَمْن يَـّتَـَعدَّ 
قدورًا عةلى م، إالَّ يف حال  توفر الشروط املستحق  لةلبيع يف العني املرهون  من كوهنا (13)ُحُدوَد اهلِل فـََقْد ظةََلَم نـَْفَسُه ﴾ 

 تسةليمها، ومعةلوم  لةلمتعاقدين؛ وذلك النتفاء وقوع الغرر بني الراهن واملرهتن.
 .(14)أن يكون املرهون حموزاً ال متفرقاً، واحملوز مبعىن أن يكون املال معةلوماً حبيث  ميكن حيازته  الشرط الثاني:

، ولكن اع، ورتبوا عةلى ذلك عدم جواز رهن املشاعوهذا الشرط اشرتطه احلنفي ، وقالوا بأنه ال يتصور قبض اجلزء املش
 .(15)باقي املذاهب جتوز رهن املشاع 

 .(16)أن يكون املرهون مفرغاً ال مشغواًل حبق الراهن، واملفرغ: هو الذي ال يكون مشغوال حبق غريه  الشرط الثالث:
أن املال املرهون جيب أالَّ يتقدم عةلى الّدْين؛ ألنه تابع لةلدْين فال يتقدم عةليه ، ويصح الرهن باحلــق بعــد  الشرط الرابع:

، (18)ـُبوَضٌ  ﴾ ، إىل قوله: ﴿ َفرَِهــٌن مَّقْ (17)ثبـوته لقول اهلل تعاىل: ﴿ يَأَيُـَّهـــــــــــــا الَِّذيَن َءاَمنُــــــــــــوْا ِإَذا َتَدايَنتُــم ِبَدْيٍن ....﴾ 
 فـدلت اآلي  عةلى أهنا جعةلت الرهن بداًل من كتاب  الّدْين، والكتاب  إمنا تكون بعد ثبوت احلــــــق ، وكذلك يصح الرهن 
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 .106، ص 2؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، ج 75، ص 2( ابن قدام ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ج 19)
 .106، ص 2؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، ج 322، ص 3( البهويت، كشاف القناع، ج 20)
 ( البهويت، املرجع نفسه؛ األشقر، املرجع نفسه.21)
 .409( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 22)
 .412( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 23)
 . 409( سةليمان، شرح القانون املدين، 24)
 . 191( السنهوري، الوجيز يف القانون الةلييب، ص 25)

 
 .(19)باحلق مع ثبوته ، وهو أن ُيشرتط الرهن يف عقد البيع، أو القرض؛ ألن احلاج  داعي  إليه 

، وهذا الشرط (20)أن يكون املال املرهون منجزاً، فال يصح كونه معةلقا عةلى أمر حيصل يف املستقبل  الشرط الخامس:
 مما ذهب إليه احلنابةل .

أن يكون املال املرهون معةلوماً عةلماً ينايف اجلهال  من حيث القدر، والصف ، واجلنس؛ ألن الرهن عقد  الشرط السادس:
 .(21)عةلى مال فاشرُتِط العةلم به 

 ياً: شروط المال المرهون في القانون المدني الليبي:ثان
فاملال املرهون يف القانون الةلييب خيتةلف عةلى حسب نوع الرهن االتفاقي، سواء كان عقد الرهن رمسياً، أو حيازياً، وبيان 

 ذلك عةلى النحو التايل:
 شروط المال المرهون في عقد الرهن الرسمي: - 1

يرد عقد الرهن الرمسي عةلى العقار فقط، وال يَرُِد عةلى غريه من املنقول، ويشرتط يف املال املرهون العقار ثالث  شروط، 
 وهي: 

 .(22)أن يكون الشيء املرهون مااًل عقارياً جيوز التعامل فيه وبيعه باملزاد العةلين  الشرط األول:
 .(23)أن يكون العقار معيناً بالذات تعييناً دقيقاً، سواء من حيـث طبيعته، أو من حيث موقعه  الشرط الثاني:

وهذا الشرط يهدف إىل محاي  املدين الراهن حىت ال يقدم من عقاراته لةلرهن إاَل ما يكفي ألداء الدين املضمون، وأيضاً  
 من بني عقارات مدينهم، ومـا يرد عةلى كل عقار من رهون يهدف إىل محاي  دائنيه؛ ألنه حيدد هلم ما هو العقار املرهون

(24) . 
 . (25)أن يكون العقار ممةلوكاً لةلراهن  الشرط الثالث:

 وهذا الشرط يبني كون مةلكي  العقار املرُهون لةلراهِن، أو لةلكفيل العيين، وأما إذا كان غري ذلك وتصرف الراهن يف عقار 
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 . 413(السنهوري، الوجيز يف القانون الةلييب، ص 26)
 .554( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 27)
 .352؛ شهاب، أساسيات القانون واحلق يف القانون الةلييب، ص 556، 554( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 28)

 
 .(26)شخص آخر ورهنه فإن هذا الرهن يعترب باطالً وغرَي نافذ إذا كان من غري إذن املالك األصةلي لةلعقار 

 شروط المال المرهون في عقد الرهن الحيازي:  - 2
ل، و يتنوع عقد الرهن احليازي إىل رهن العقار، ورهن املنقول، ورهن الّدْين، وبالتايل يرد الرهن احليازي عةلى العقار، واملنق

( بقوهلا: " ال يكون حمالً لةلرهن احليازي 1101وكذلك فهو يرد عةلى الدَّْين، وذلك عةلى حسب ما نصت عةليه املادة: )
 .(27)إاَل ما ميكن بيعه استقالاًل باملزاد العةلين من منقول وعقار " 

 : (28)وتطبيقاً هلذا النص، فإنه يقتضي يف عقد الرهن احليازي حتقق الشروط التالي  
 أن يكون املال املرهون من العقارات واملنقوالت اليت يصح بيعها باملزاد العةلين. الشرط األول:
 أن تكون هذه العقارات واملنقوالت مما يصح التعامل هبا. الشرط الثاني:

املنقول   ءأن تكون معين  بالذات تعينًا دقيقاً، وأن تكون قابةل  لةلحيازة، وال فرق بني أن تكون األشيا الشرط الثالث:
مادي ، مثل: األثاث، والسيارات، واملواشي، واحلةلي، أو تكون معنوي ، مثل: حق املؤلف، وبراءة االخرتاع، والنقود األثري ، 

 السندات االمسي . أو تكون ديْناً: وذلك مثل:
 المبحث الثاني

 مقومات االستثمار بالمال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون الليبي
 األول: طبيعة القبض في المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الليبي:المطلب 

مما ال شك فيه أن فكرة االستثمار، أو اإلنتفاع باملال املرهون تنطةلق بدايتها األساسي  من خالل معرف  الكيفي  اليت 
 التالي :  ح هذه الفكرة من خالل النقاطتكون فيها عمةلي  القبض، أو التسةليم لةلمال املرهون لةلمرهتن الدائن، وتتض

 طبيعة القبض للمال المرهون واستدامته في الفقه اإلسالمي:
 ويشتمل عةلى ما يةلي: 

 أواًل: طبيعة القبض للمال المرهون في الفقه اإلسالمي:
  -من حيث حتديد نوع الشرط، هل هو شرط لزوم؟، أو شرط متام؟  -لةلفقهاء يف حكم اشرتاط قبض العني املرهون  
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 . 331، 330، ص 3؛ البهويت، كشاف القناع، ج 58، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 136، ص 10( قودر، نتائج األفكار، ج 29)
 .282( البقرة، من اآلي : 30)
 .13، ص 6؛ العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ج 63، ص 6( الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج 31)
 .13، ص 6؛ العمراين، البيان يف مذهب افمام الشافعي، ج 63، ص 6الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج ( 32)
 . 331، ص 3( البهويت، كشاف القناع، ج 33)
 .100، ص 8؛ القرايف، الذخرية، ج  328، 329؛ ابن جزي الكةليب، القوانني الفقهي ، ص 313، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 34)
 . 282( البقرة، من اآلي : 35)
 .101، 100، ص 8( القرايف، الذخرية، ج 36)

 
 قولني، ومها عةلى النحو التايل:

 ذهب احلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل أن عقد الرهن ينعقد باإلجياب والقبول، وال يعترب الزم من جه   القول األول:
املال املرهون من املرهتن، فالقبض يعترب شرط لزوم، وعقد الرهن قبل قبضه جائز، ولكنه غري الزم؛ لعدم  الراهن إالّ بقبض

 ، وقد استدلوا عةلى ذلك مبا يةلي:(29)وجود شرط الةلزوم وهو القبض 
 . (30): ﴿ .... فرهان مقبوض  ﴾ قوله تعالى - 1

حيث تدل اآلي  القرآني  عةلى أن املصدر املقرون حبرف الفاء يف جواب الشرط يراد به األمر،  واألمر بالشيء املوصوف 
يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه إذ املشروع بصف  ال يوجد بدون تةلك الصف ؛ وحينئٍذ فةلو مل يكن األمر كذلك 

 . (31)لرهن بدون القبض مل يكن التقييد بالقبض فائدة، وبالتايل يةلزم ا
أن عقد الرهن عقد تربع حيتاج إىل القبول، فال يةلزم إاّل بالقبض كاهلب  والقرض؛ ألن الراهن ال يستوجب  - 2

 .(32)مبقابةلته عةلى املرهتن شيئاً 
 .(33)أن عقد الرهن عقد إرفاق يفتقر إىل القبول، فافتقر إىل القبض، مثل: عقد القرض  - 3

املالكي  إىل أن عقد الرهن يةلزم بالقول أي بالعقد، فةلةلمرهتن مطالب  الراهن ويُقَضى له به، ذهب  القول الثاني:
ولكن ال يتم إاّل بالقبض، وهو شرط متام يف العقد، وليس بشرط يف انعقاد الرهن وال يف صحته، أو لزومه؛ بل ينعقد 

استقرار الوثيق   ، ولكن يعترب عقد الرهن شرطًا يفويصح ويةلزم، مث يطالب املرهتن الراهن باإلقباض، وجيرب الراهن عةليه
 ، واستدلوا فيما ذهبوا إليه باآليت:(34)ليكون أوىل من الغرماء يف الفةلس، أو املوت 

، حيت تدل اآلي  الكرمي  عةلى أن (35)﴿ وإن كنتم عةلى سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوض  ﴾  قوله تعالى: - 1
 . (36)جعل القبض يعترب صف  لعقد الرهن، والصف  غري املوصوف، وهي تعترب صف  غري الزم  
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 .  1( املائدة، من اآلي : 37)
؛ واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة، بةلفظ ) السةلمون (، 101، 100، ص 8( القرايف، املرجع نفسه، ج 38)

ا فما كان من ربح فهو لك، أو بيين وبينك فال بأس به، وقــال النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ : )) املسةلمون عند عن ابن سريين، قال: إذا قال: بعه بكذ
 .35، ص 2شروطهم ((، ج 

 ( القرايف، املرجع نفسه. 39)
 .1154( التعةليب، املعون ، ص  40)
 . 8، 7، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 41)

 
 ، (37)إن عقد الرهن إذا كان يتحقق قبل القبض وجب الوفاء بالقبض  بدليل قوله تعاىل: ﴿ أَْوُفواْ بِاْلُعقُّوِد ﴾  - 2

 . (38)وأيضاً بقولـه ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم: " املؤمنون عند شروطهم " 
؛ ألنه عقد الزم فوجب أن يةلزم (39)قياس عقد الرهن عـةلى سـائر العـقود اليت تةلزم بالقول وال تتم إالّ بالقبض  - 3

 . (40)بنفس انعقاده كالبيع 
 :(41) ويمكن أن يناقش ذلك بما يلي

 وجب أن يكون شرطا يف صحته.أن وصف الرهن بالقبض ي - 1
أن ذكر غري عقد الرهن من العقود بغري صف  القبض، وذكر عقد الرهن ووصفه بالقبض؛ فال خيةلو أن يكون  - 2

قد وصف عقد الرهن بالقبض، وذلك  الختصاصه به، أو يكون وصفه بالقبض تنبيها عةلى غريه، وأيهما كان فهو دليل 
 عةلى لزومه فيه.

يوجب فائدة شرعي  ال تستفاد حبذف ذكره، وال فائدة من ذكرالقبض إن مل جيعل شرطا يف أن ذكر القبض  - 3
 صحته.
أن قياسه عةلى عقد البيع؛ ألن املعىن يف البيع: أنه ملا لزم الورث  لزم املتعاقدين والرهن ملا مل يةلزم الورث  مل يةلزم  - 4

 املتعاقدين. 
 الفقه اإلسالمي:ثانياً: كيفية القبض للمال المرهون في 

بيع، فقد اتفقت أراء الفقهاء يف الكيفي  اليت ينبغي أن يتم هبا القبض لةلمال املرهون، وهي مبثاب  الكيفي  املعودة يف عقد ال
وهذه الكيفي  ختتةلف حبسب نوع العني املرهون  من إذا كانت مااًل منقواًل، أو غري منقول، وبيان ذلك يكون عةلى النحو 

 التايل:
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؛ 58، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 639، ص  3؛ الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته ، ج 68، ص  21( السرخسي، املبسوط ، ج 42)
 .39، ص 13؛ حبوث يف املعامالت واألساليب اإلسالمي ، الربك ، ج 331، ص 3البهويت، كشاف القناع، ج 

؛ 639، ص  3؛ الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته، ج 63، ص 6؛  الزيةلعي، تبيني احلقائق، ج 141، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 43)
 .39، ص 13؛ حبوث يف املعامالت واألساليب اإلسالمي ، الربك ، ج 331، ص 3البهويت، كشاف القناع، ج 

 . 13، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 44)
(، القسم الثاين، مج  2512، باب الرهن مركوب وحمةلوب، رقم احلديث: ) ( أخرجه البخاري يف فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(، كتاب الرهن45)
 .3121، ص 6

 
 ية قبض المال المرهون المنقول:كيف

 تتمثل كيفي  قبض املال املرهون املنقول عن طريق )النقل(، وذلك يكون بنقل املال املنقول إىل املرهتن، ومناولته إياه مبا 
تعارف عةليه الناس كتسةليم مفتاح السيارة ومستندات مةلكيتها لةلمرهتن؛وذلك  ملا روي عن ابن عمر ـ رضي اهلل عنه ـ 

" كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم أن نبيعه حىت ننقةله من مكانه "، قال: 
حيث دلَّ احلديث عةلى أن قبض السةلع  املبيع  يعترب موجب لةلضمان ابتداء، وحينئٍذ إذ مل يكن املال املرهون مضموناً 

 .          (42)عن طريق نقةله وتسةليمه لةلمرهتن عةلى أحد قبل ذلك فال يثبت إالّ بالقبض، وذلك 
 كيفية قبض المال المرهون غير المنقول:

تتمثل كيفي  قبض املال املرهون غري املنقول عن طريق )التخةلي   والتمكني(، وذلك بتمكني املرهتن من إثبات اليد عن 
طريق ارتفاع مجيع املوانع، وذلك حيصل بتخةلـي  الراهن بني املال املرهون واملرهتن كأن خيةلي الراهن البيت املرهون مما يكون 

ملرهتن منه بأن يسةلم له مفتاح البيت مثاًل، وحينئٍذ مىت ما حصل ذلــك صار الراهن فيه من أغراض خاص  له، مث ميكن ا
 .   (43)مسةلماً لةلمال املرهون واملرهتن قـابضاً له؛ ألن ذلك يعترب هو املتعارف عةليه يف التخةلي  والتمكني 

 ثالثاً: استدامة القبض للمال المرهون في الفقه اإلسالمي:
 ال املرهون واستدامته لدى الدائن املرهتن قولني، ومها:لةلفقهاء يف حكم بقاء امل

ذهب الشافعي  إىل أن استدام  القبض أي ابقاء املال املرهون عند املرهتن إىل حني الوفاء بالّدْين ليس  القول األول:
مثل: اإلعارة،  ،بشرط يف صح  عقد الرهن، فإن خرج املرهون من يد املرهتن باستحقاق، مثل: اإلجارة، أو بغري استحقاق

 ، وقد استدل الشافعي  فيما ذهبوا اليه باآليت:(44)أو الغصب مل يبطل الرهن 
لدر قال: " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولنب ا -صةلى اهلل عةليه وسةلم   -عن أيب هريرة: أن رسول اهلل  أواًل:

 .(45)سةلم  " صةلى اهلل عةليه و  -ل رسول اهلل يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعةلى الذي يركب ويشرب النفق ، فجع
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 . 16، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 46)
 . 16، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 47)
  . 249، ص 4( ابن قدام ، املغين، ج 48)
 . 248، ص 4؛ ابن قدام ، املغين، ج 1154؛ التعةليب، املعون ، ص 38، ص 3( السمرقندي، حتف  الفقهاء، ج 49)

 
 وجه الداللة من الحديث:

 الرهن مركوبا وحمةلوبا وال خيةلو أن يكون ذلك لةلراهن، أو لةلمرهتن فةلم جيز أن جنعل ذلك لةلمرهتن ألمرين:
 إمجاعهم عةلى أن املرهتن ال يستحق ذلك. األمر األول:
أنه جعل عةلى الراكب والشارب نفق  الرهن، والنفق  واجب  عةلى الراهن دون املرهتن، فثبت هبذين جواز  األمر الثاني:

ذلك لةلراهن، فصار مستحقا إلزال  يد املرهتن عنه. مث مل يزل حكم الرهن عنه فثبت أن استدام  قبضه ليست شرطا يف 
 .(46)صحته 
 يكون من شرط صحته استدام  القبض كاهلب  والصرف.  أن من شرط لزوم عقد الرهن القبض، فوجب أن ال - 1 

أن القبض يف الرهن أوسع من القبض يف البيع، جلواز اشرتاط الرهن عةلى يدي عدل. فةلما مل تكن استدام   - 2
 القبض يف البيع مع قوته شرطا يف صحته؛ فألن ال تكون استدام  القبض يف الرهن مع ضعفه شرطا يف صحته أوىل.

جعل استدام  القبض فيه شرطا فال خيةلو أن تكون استدام  قبضه مشاهدة أو حكما فال جيوز أن  أن من - 3 
يكون الشرط يف صح  استدام  قبضه مشاهدة، جلواز خروجه من يده بعاري  أو عةلى يد عدل. فثبت أن الشرط يف 

ض له، فهو يف حكم املقبو  صح  استدام  قبضه حكما، وهذا شرط معترب عندنا، ألنه وإن خرج من يده باستحقاق.
 .(47)ألنه ال خيرج عن سةلطان املرهتن وال حيال بينه وبينه 

وميكن أن يناقش ذلك عةلى أساس أن من اشرتط القبض يف االبتداء، ينبغي أن تكون االستدام  شرطا عنده؛ ألن كل 
اء، وعةلى افرتاض من قال:  يف االبتدشرط يعترب يف اإلبتداء، يعترب يف االستدام ، وقد يعترب يف االستدام  ما ال يعترب

 .(48)ابتداء القبض ليس بشرط، فأوىل أن يقول: االستدام  غري مشرتط  
ذهب احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  إىل أن استدام  القبض شرط يف صح  لزوم عقد الرهن، فمىت حصل  القول الثاني:

القبض لةلمال املرهون من املرهتن مث عاد إىل الراهن برضا من املرهتن عن طريق االستخدام، أو العاري ، أو الوديع ، أو غري 
  عاىل: ﴿ وإن كنتم عةلى سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوض ، واستذلوا عةلى ذلك بقوله ت(49)ذلك، فقد خرج من الرهن 
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 . 282( البقرة، من اآلي : 50)
 . 145، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 51)
 .145، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 52)
 . 172، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 53)
 . 145، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 54)

 
 ﴾(50). 

 تعاىل أخرب بأن عقد الرهن يشرتط فيه  القبض، وإخباره سبحانه و  -سبحانه تعاىل  -حيث قد دلت اآلي  عةلى أن اهلل 
ال حيتمل اخلةلل، فاقتضى أن يكون املال املرهون مقبوضاً؛ فيقتضي أن يكون املرهون حمبوسا ما دام مرهونا ولو مل يثبت 

 .(51)مةلك احلبس عةلى الدوام مل يكن حمبوسا عةلى الدوام فةلم يكن مرهونا 
االبتداء، بض فيها شرطا، كوهبذا املعىن فإن اآلي  تكون قد عمت سائر أحواهلا، وهذه إحدى حاليت الرهن، فكان الق

 فكانت تبقيته عند الراهن باختيار املرهتن خمرج  له عن الرهن؛ ألن القبض يف ابتدائها يثبت املةلك، فإذا ثبت استغين عن
القبض ثانيا، والرهن يراد لةلوثيق  من بيعه، واستيفاء دينه من مثنه، فإذا مل يكن يف يده، مل يتمكن من بيعه، ومل حتصل 

وإن أزيةلت يد املرهتن لغري حق، كغصب، أو سرق ، أو إباق العبد، أو ضياع املتاع، وحنو ذلك، مل يزل لزوم الرهن؛ وثيق . 
 .(52)ألن يده ثابت  حكما، فكأهنا مل تزل 

والناظر إىل املقصود األساسي من قبض العني املرهون  يذهب إىل ترجيح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف اشرتاط استدام  
 بض ملا له من آثر إجيايب، وميكن أن يعةلل مبا يةلي:الق

أن الدين يف حقيق  عقد الرهن عةلى الراهن، واملال املرهون وإمنا قد جعل حمال الستيفاء الدين منه عند تعذر  - 1
 االستيفاء من الراهن عةلى ما هو موضوع عقد الرهن يف الشرع من أن الراهن يؤمر بقضاء الدين، وعند التعذر يستوىف

 . (53)من املال املرهون 
أن الرهن شرع وثيق  بالدين، فيةلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق لةلدين كالكفال ، وإمنا حيصل التوثيق  - 2

 .(54)إذا كان ميةلك حبسه عةلى الدوام؛ ألنه مينعه عن االنتفاع، فيحمةله ذلك عةلى قضاء الدين يف أسرع األوقات 
 ال المرهون في القانون المدني الليبي:طبيعة التسليم، أو القبض للم

ختتةلف طبيع  القبض لةلمال املرهون عةلى حسب نوع الرهن يف القانون إما أن يكون رهنًا رمسياً، وإما أن يكون رهناً 
 حيازياً، وذلك عةلى النحو التايل:
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 .459؛ سةليمان، شرح القانون املدين، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 55)
 .278؛ غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 459؛ سةليمان، شرح القانون املدين، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 56)
 .562، 561( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 57)
 . 212( دسوقي، النظري  العام  لةلقانون واحلق، ص 58)

 
 أواًل: طبيعة القبض في عقد الرهن الرسمي:

 يبقى املال املرهون يف عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب يف حيازة املدين الراهن وال ينتقل إىل املرهتن، وليس من الضروري
 ( 1047إىل الدائن، وإمنا يبقى حتت حيازة املدين، وقد نصت املادة: ) –العقار  –يف هذه احلال  أن ينتقل املال املرهون 

قوهلا: " جيوز لةلراهن أن يتصرف يف العقار املرُهون، وأي تصرف يصدر منه ال يؤثر يف حق مدين لييب عةلى هذا احلق ب
 . (55)الدائن واملرهتن " 

حيث يدل ذلك عةلى أن الراهن حيتفظ حبق تصرفه يف العقار املرهون كما كان قبل الرهن، فإن الراهن تظل له كل 
سةلطات املالك من تصرف واستعمال واستغالل بشرط أاَل يضر حبق الدائن املرهتن وال يؤثر فيه، وجيب عةلى املرهتن يف 

تبع العقار لعقاري، ويصبح من حق الدائن املرهتن استيفاء حقه وتهذه احلال  تقييد حق رهنه لةلعقار املرهون يف السجل ا
 .(56)يف أي يد انتقل إليها بعد قيد الرهن عةليه 

 ثانياً: طبيعة القبض في عقد الرهن الحيازي:
يعترب حق االلتزام بتسةليم الشيء املرهون من الراهن هو الذي ينقل حيازة الشيء إىل الدائن املرهتن، أو إىل شخص آخر 
يعينه الطرفان تسةليمًا ماديًا مطةلقًا سواء كان املال املرهون عقاراً، أو منقواًل، وال يكفي فيه التسةليم املعهود به يف البيع 

 .(57)فقط؛ بل البد فيه من أن تنتقل احليازة من يد الراهن وال تعود إليه إاَل بعد انقضاء الرهن 
ز الرهن احليازي من غريه من األنواع األخرى ، فيجب أن تنتقل من يد واحليازة يف املال املرهون تعترب من أهم ما ميي

الراهن إىل يد املرهتن، أو العدل حىت ولو كان الشئ املرهون ديْناً؛ فيحق لةلدائن املرهتن حيازة سند الّدْين املرهون بشرط 
 . (58)أن يكون الّدْين قابالً لةلحوال ، أو احلجز، أو الرهن االستحقاقي 

وكذلك يشرتط يف احليازة أن تكون ظاهرة وواضح  ال لَبس فيها وال غموض حىت يكون غريه عةلى عةلم تام بأن هذا 
الشيء يف حيازة املرهتن عةلى أساس أنه مرهون، ويشرتط فيها ـ أيضًا ـ أن تكون مستمرة طاملا استمر قيام عقد الرهن 

 ته حليازة ، حيث لو خرجت من يد املرهتن إىل يد غريه من غري إراداحليازي، وال يكون نافـذاً يف حق غريه من غري هذه ا
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 .562، 561لقانون املدين، ص ( سةليمان، شرح ا59)
 .352( شهاب، أساسيات القانون واحلق، ص 60)
 .293، ص 4؛ ابن قدام ، املغين، ج 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 61)
 .146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 62)

 
 .      (59) خيول له القانون يف اسرتدادها من غريه، والتقدم عةلى الدائنني العادين، وكذلك الدائنني التاليني له يف املرتب 

يتطةلب تسجيةله يف  فالرهن احليازي واحليازة يف عقد الرهن احليازي ال تكاد ختتةلف يف كيفيتها عن عقد الرهن الرمسي،
 عقد  وهذا األمر ال خيتةلف عن -السجل العقاري إذا كان حمل الرهن عقاراً حىت تنتقل احليازة إىل الدائن، أو العدل 

يجب وأما إذا كان حمل الرهن منقواًل يف الرهن احليازي، ف –الرهن الرمسي يف امكاني  تسجيةله أيضاً يف السجل العقاري 
؛ يف ورق  رمسي  يبني فيها قيم  املبةلغ املضمون بالرهن، واملال املرهون، ويشرتط يف الورق  أن يكون هلا تاريخ ثابت اثباته

 .    (60)ألن من شأن هذا التاريخ أن حيدد مرتب  الدائن املرهتن 
 المطلب الثاني: مقومات استثمار المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الليبي:

يقصد باالستثمار، أو االنتفاع  يف املال املرهون بأنه الوسيةل  الذي حتقق النفع والفائدة عةلى الشخص الذي حيق له ذلك 
عن طريق االنتفاع به، ويكون االستثمار عةلى الوجه الذي يصةلح له من منظور التشريع اإلسالمي والقانوين يف من له 

 ت استثمار املال املرهون يف استغالل األراضي الزراعي  عن طريق زراعتها،أحقي  القبض لةلمال املرهون ، وتتضح مقوما
 وكذلك تكون يف استغالل املنازل عن طريق سكنها، أو تأجريها، ولبيان ذلك يكون وفق التايل:

 مقومات االستثمار للمال المرهون في الفقه اإلسالمي: 
 ويشتمل عةلى مايةلي: 

 مال المرهون:أواًل: حق الراهن في االنتفاع بال
 لةلفقهاء يف حكم انتفاع الراهن، أو استثماره باملال املرهون ثالث  أقوال، وهي:

ع ذهب احلنفي  واحلنابةل  إىل أن املدين الراهن ليس له أن ينتفع باملال املرهون إالّ بإذن الدائن املرهتن باإلنتفا  القول األول:
وب، أو الةلبس، أو السكىن، أو اإلجارة، أو الزراع ، أو البناء، أو غري باملال املرهون سواء عن طريق االستخدام، أو الرك

  وعللوا لذلك باالستدالالت اآلتية:، (61)ذلك من أشكال االنتفاع 
أن حق احلبس ثابت لةلمرهتن عةلى سبيل الدوام ، وهذا مينع االسرتداد و االنتفاع بدليل توقف نفاذ اإلنتفاع  - 1 

 .(62)عةلى إذن املرهتن؛ ألن عدم النفاذ ملكان حق املرهتن، فإذا رضي ببطالن حقه زال املانع 
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 .   146، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 63)
 . 250، ص 2كام، ج ( مال خسرو، درر احلكام شرح غرر األح64)
 .81، ص 2؛ ابن قدام ، الكايف يف الفقه احلنبةلي، ج 293، ص 4( ابن قدام ، املغين، ج 65)
 . 241، 3( الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، ج 66)
 . 316، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 67)
 . 242،  241، ص  3( الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، ج 68)
 .64 -61، ص  3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 69)

 
ميةلك  تفاع ال ميةلكها الراهن لنفسه، فكيفأن قيام مةلك احلبس لةلمرهتن مينع اإلجارة؛ ألن اإلجارة بعقد االن - 2

 .(63)االنتفاع لغريه 
 وأما إذا مل يتفق الراهن واملرهتن عةلى حق التصرف يف االنتفاع، وانتفع الراهن باملال املرهون من غري إذن من املرهتن، 

 . (64) ا التعديفقد ذهب احلنفي  إىل أن الراهن يعترب متعدياً عةلى املال املرهون،ولكن ال يبطل العقد هبذ
وذهب احلنابةل  إىل تعطيل املنافع حتت يد املرهتن حىت يفك الرهن؛ ألن املال املرهون عني حمبوس  عةلى استيفاء حق، فبم 

 .(65)يكن لةلمالك االنتفاع واالستثمار هبا، فأشبهت املبيع احملبوس عةلى مثنه 
اع، ذهب املالكي  إىل أنه ليس لةلراهن احلق يف االنتفاع باملال املرهون حىت ولو قام املرهتن باإلذن له باالنتف القول الثاني:
 .(66)أو االستثمار 

 .(67)ويعترب جمرد إذن املرهتن لةلراهن باالنتفاع مبطل لةلعقد ولو مل ينتفع باملال املرهون، ويبقى الّدْين بال رهن  
ري رف الراهن باالنتفاع يف املال املرهون بإذن املرهتن يعترب مبطاًل لعقد الرهن من أصةله، ويصواستذلوا عةلى ذلك بأن تص

الدين بال رهن، ولو مل ينتفع الراهن باملال املرهون، ومع ذلك فإن منافع املال املرهون تكون لةلراهن، وأن الدائن املرهتن 
 .(68)يتوالها لةلراهن بإذنه حىت ال تتعطل املنافع 

ذهب الشافعي  إىل أنه جيوز لةلراهن كل انتفاع باملال املرهون بشرط أن ال يرتتب عةلى االنتفاع به نقص  الثالث: القول
لةلمال املرهون، سواء أذن له املرهتن بذلك، أو مل يأذن، وذلك مثل: االستخدام لةلسيارة مثاًل، أوالسكىن لةلمنزل، أو غري 

لةلراهن  ون، وأما إذا كان املال املرهون مما يرتتب عةليه نقص يف القيم ، فال جيوزذلك مما ال يرتتب عةليه نقص يف املال املره
 .(69)أن ينتفع به إالّ بإذن املرهتن 

 ولةلمرهتن يف هذه احلال  احلق يف الرجوع عن اإلذن قبل تصرف الراهن؛ ألن حقه باق، قياساً عةلى املالك، فإن له احلق  
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 . 66، ص 3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 70)
؛ وأخرجه الدار قطين يف سننه،  373، ص 8(، ج 11387( أخرجه البيهقي يف سننه، كتاب الرهن، باب ما جاء يف زيادات الرهن، رقم احلديث: )71)

 .    30، ص 3ج ، 2(، مج 2907كتاب البيوع، رقم احلديث: )
، 6(، القسم الثاين، مج 2512( أخرجه البخاري يف فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب وحمةلوب، رقم احلديث: )72)

 .3121ص 
 . 159، 158، ص 3( الشافعي، األم، ج 73)
 . 313، ص 3؛ الدردير، الشرح الصغري، ج 415، ص 4؛ املرغيناين، اهلداي ، ج 67، ص 6( الزيةلعي، تبني احلقائق، ج 74)

 
 .(70)يف الرجوع قبل تصرف الوكيل 
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

 .(71)عن أيب هريرة  رضي اهلل عنه  أن رسول اهلل ـ صــةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " الرهن مركوب وحمةلوب ("  – 1
أن الرسول ـ صــةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " الظهر يركب بنفقته إذا كان  –رضي اهلل عنه  –عن أيب هريرة   - 2

 .  (72)مرهوناً " 
 وجه الداللة من الحديتين: 

يبني هذين احلديثني أن منافع املال املرهون من الركوب، أو احلةلب تكون لةلراهن، وليس لةلمرهتن منها شيء، فإن شرط 
املرهتن عةلى الراهن أن له سكىن الدار، أو منفع  املال املرهون، أو شيئا منها، فالشرط يعترب باطل باعتبار أن من له 

تخدام املال املرهون هو الراهن ال لةلمرهتن؛ ألنه إمنا ميةلك الركوب واحلةلب من مةلك الرقب ، والرقب  غري استعمال، أو اس
 .(73)املنفع  اليت هي الركوب واحلةلب 

 ثانياً: حق المرتهن في االنتفاع بالمال المرهون:
ق بيع املال ق استيفاء الدين عن طرياتفق الفقهاء عةلى أن املال املرهون ومنافعه مةلك لةلراهن، وال حيق لةلمرهتن إاّل ح

املرهون إذا تعذر عةلى املدين الراهن الوفاء بالّدْين لةلمرهتن عند أجل السداد، وكذلك اتفقوا عةلى أنه الحيق لةلمرهتن 
ل ياالنتفاع باملال املرهون إذا مل يأذن له الراهن، ومل يكن املال املرهون ممن حيتاج إىل مؤن  كونه صاحلًا لةلخدم ، وتفص

 مذاهب الفقهاء يف هذه املسأل  عةلى النحو التايل:
ذهب احلنفي  واملالكي  إىل أنه ليس لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون لنفسه، أو لغريه إالّ أن يأذن له الراهن  القول األول:

بذلك، سواء كان ممن حيتاج إىل مؤن ، مثل: احليوان املركوب، أو الشيء الصاحل لةلخدم ، أو غريه، أو ممن ال حيتاج إىل 
 ؛ ألن املال املرهون يقتضي التسةليم (74)ما إذا كان الّدْين من عقد بيع، أوقرض مؤن ، مثل: املنزل، أو املتاع، وال فرق في
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 . 415، ص 4؛ املرغبناين، اهلداي ، ج 67، ص 6( الريةلعي، تبني احلقائق، ج 75)
 . 67، ص 6؛ الزيةلعي، تبني احلقائق، ج 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 76)
 .642، ص  3( الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته ، ج 77)
؛ وأخرجه 772، ص 2(، ج 2302ماج  يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي من أن يصيب منها إالَّ بإذن صاحبها، رقـــم احلديث: ) ( أخرجه ابن78)

 .121، ص 8الذهيب يف سري أعالم النبالء، ج 
 . 378، 377، ص 3؛ أبو احلسنات، التعةليق املمجد عةلى موطأ، ج 313، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 79)
 .246، ص 3؛ الدسوقي، حاشي  الدسوقي، ج 325، ص 3؛ الدردير، الشرح الصغري، ج 146، 2سراج السالك، ج  (80)

 
واحلبس إىل أن يويف املدين الراهن بدينه كاماًل لةلدائن املرهتن، فهو بدوره ليس له إاّل حق احلبس لةلمال املرهون دون 

 . (75)االنتفاع به 
العقار؛  هن كركوب الداب ، أو حةلبها، أو استعماله السيارة، أو استغاللفإن انتفع املرهتن باملال املرهون من غري موافق  الرا

 فقد اختةلف احلنفي  واملالكي  يف ذلك:
فذهب احلنفي  إىل أن املرهتن يكون متعديًا بفعةله، ويضمن كل قيم  املال املرهون عند اهلالك؛ ألنه صار غاصباً، وال  

 .(76)يبطل عقد الرهن هبذا التعدي 
؛ واستدلوا عةلى ذلك مبا روي عن (77)ي  إىل أن املرهتن جيب عةليه أن يقوم بدفع العوض عةلى ذلك لةلراهن وذهب املالك

عبد اهلل بن عمر  ـ رضي اهلل عنهما ـ أن الرسول ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " ال حيتةلنبَّ أحدكم ماشي  رجل بغري إذنه 
َماهِتم فال حيتةِلنَبَّ نتِه فَينتِثُل طعامه، فإمنا ختزُن هلم ضروع مواشيهم أطع، أحيب أحدكم أن تؤتى َمْشَربَتُه فيكسُر باُب خزا

 .(78)أحدُكم ماشيَ  امرٍئ بغرِي إذنِه " 
 وجه الداللة:

ومعىن ذلك أنه ال يـَْنَبِغي ِلَرُجٍل مرَّ َعةَلى َماِشَيِ  رجل أن حيةلب منها شيئا بغري أمر مالكها، وكذلك إن مر عةلى بستان له 
فيه خنل، أو شجر فيه مثر فال يأخذ من ذلك شيئا، وال يأكةله إال بإذن مالكه إاّل أن يضطر إىل ذلك، فيأكل ويشرب 

 ىل مالكه، وهذا يدل عةلى أن املرهتن إذا انتفع باملال املرهون، فيجب عةليه دفع العوضعةلى أن يضمن قيم  ما انتفع به إ
 .(79)عةلى ذلك لةلراهن باعتبار أن الراهن هو املالك لةلمال املرهون ومنافعه، وأيضاً لكون النفق  عةليه 

 صةلب العقد، رتاطه عةلى الراهن يفوكذلك ذهب املالكي  إىل أنه جيوز لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون، وذلك إذا قام باش
 :(80)ويتحقق ذلك من خالل الشروط التالي  

 أن تكون مدة االنتفاع بالرهن فرتة زمني  حمددة كشهر فأكث، أو سن  فأكثر. - 1
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 .171، ص 2( أبو حيي السنيكي، أسىن املطالب، ج 81)
 .122، ص 2ء، ج ؛ واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النسا41 -39، ص 3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 82)
د وغريه إرساله، و ( أخرجه ابن حجر يف بةلوغ املرام، كتاب البيوع، باب الرهن، وقال: رواه الدار قطين واحلاكم، ورجاله ثقات، إالّ أن احملفوظ عن أيب دا83)

 .   154ص 
 .84، ص 2( ابن قدام ، الكايف يف الفقه احلنبةلي، ج 84)
 .110، ص 2ج  ( األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي،85)

 
أن يكون الدْين الذي رهن فيه عن عقد بيع ال قرض؛ ألنه يف البيع بيع وإجارة وهو جائز ويف القرض سةلف  - 2

ال جيوز، كما إذا اشرتى من تاجر ثياباً مثالً وتكونت عةليه ديون عجز عن دفعها، فرهن لةلتاجر أرضاً، أو جر نفعا وهو 
 غريها.

ذهب الشافعي  إىل أنه ليس لةلمرهتن احلق يف االنتفاع باملال املرهون سواء كان  عن طريق التصرف القويل    القول الثاني:
عه ةلي كاستخدام السيارة املرهون ؛ إذ ليس لةلمرهتن إاّل حق التوثق وما يتبكاختاذ قرار معني، أو عن طريق التصرف الفع

(81). 
وكذلك ذهب الشافعي  إىل أكثر من ذلك بقوهلم: أنه ليس لةلمرهتن احلق يف أن  يشرتط يف العقد أن زوائد املال املرهون،أو 

ظهر األقوال لك يبطل معه العقد عةلى أمنفعته له، فهذا الشرط يضر بالراهن، وحينئٍذ يعترب هذا الشرط باطال، وكذ
عندهم؛ وذلك ملخالف  الشرط مقتضى العقد وإحلاق الضرر بالراهن؛ وأيضاً حلديث: " كـل شــرط لـيس فـي كتاب اهلل ـ 

 .(82)تعاىل ـ فهو باطل " 
ذن الراهن، وذلك إ ذهب احلنابةل  إىل أنه ليس لةلمرهتن احلق يف االنتفاع من املال املرهون بشيء بغري القول الثالث:

باعتبار املنافع مةلك لةلراهن، و ال جيوز أخذها منه دون إذنه، وهذا فيما كان املال املرهون ال حيتاج إىل مؤن . واستذلوا 
، ومنافع املال املرهون تعترب (83)عةلى ذلك بقول النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم : " الرهن من راهنه، له ُغنمه، وعةليه ُغرمه " 

 .(84)وهي أيضاً أي املنافع تعترب مةلك لةلراهن، فال حيق لةلمرهتن أخذها بغري إذنه  من غنمه،
وأما يف حال  ما إذا كان املال املرهون حيتاج إىل مؤن ؛ ففي هذه احلال  ذهب احلنابةل  إىل أنه جيوز لةلمرهتن ـ ولو بغري إذن 
الراهن ـ ركوب املركوب، وحةلب احملةلوب، واستخدام ما هو صاحل لةلخدم  عةلى أن يكون هذا االنتفاع مشروط مبقابل، 

 . (85)ن عةلى املال املرهون عةلى أن تكون النفق  بالعدل دون إجحاف وهو  مقدار النفق  اليت ينفقها املرهت
 واستدلوا عةلى ذلك مبا روي عن النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ أنه قال: " الظَّهُر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولنب الدَّرِّ 
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 .22( سبق خترجيه، ص 86)
 . 205( إمام، منهاج الطالب يف املقارن  بني املذاهب، ص 87)
 .459؛ سةليمان، شرح القانون املدين الةلييب، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 88)
 .260؛ جربان، طرق االحتياط والتنفيذ معامةل  التوزيع واألصول، ص 398( السنهوري، الوسيط، ص 89)

 
، ووجه الدالل  يف هذا احلديث أنه قد جعل (86)ُيْشرُب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعةلى الذي يركب ويشرب النفق  " 

االنتفاع بالرهن يف مقابةل  النفق  ، فدل ذلك عةلى أن املنتفع غري املالك؛ ألن املالك إذا انتفع مبةلكه ال يكون انتفاعه به 
سول ـ صةلى ر يف مقابةل  شيء، وإمنا ينتفع بسبب املةلكي ، والنفق  واجب  عةليه سواء انتفع أم ال، وهذا ما دل عةليه قول ال

 .(87)اهلل عةليه وسةلم ـ عند قوله: إن النفق  عةلى من يركب ويشرب، وهذا الفعل إمنا يكون من املرهتن 
 مقومات استثمار المال المرهون في القانون المدني الليبي:

إن القانون الةلييب قد وضع عةلى عاتق الراهن يف الرهن الرمسي احلق يف التصرف يأي شكل من أشكاله سواء بالبيع، أو 
االستثمار، ولكن هذا التصرف ليس عةلى اطالقه يف الرهن احليازي بإعتبار املال املرهون ينتقل إىل املرهتن، وهذا الشرط 

 النحو التايل: ال يوجد يف الرهن الرمسي، وبيان ذلك عةلى 
 أواًل: مقومات االستثمار في عقد الرهن الرسمي:

حيق لةلمدين الراهن يف عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب أن حيتفظ حبق تصرفه يف املال املرهون كما كان قبل عقد الرهن 
صدر ُهون ، وأي تصرف ي( عةلى هذا احلق بقوهلا: " جيوز لةلراهن أن يتصرف يف العقار املر 1047بدليل نص املادة: )

منه ال يؤثر يف حق الدائن واملرهتن "، فإن الراهن تظل له كل سةلطات املالك من تصرف، واستعمال، واستثمار بشرط 
 .(88)أاَل يضر حبق الدائن املرهتن وال يؤثر فيه، وهذا التصرف ما هو إالّ يوضع مةلكه لةلمال املرهون 

رفه يف حال  الرهن الرمسي تقييد حق رهنه لةلمال املرهون من قيام الراهن حبق تصوبالتايل، فيجب عةلى الدائن املرهتن يف 
املال املرهون رهناً رمسياً عن طريق بيعه أجزاء متفرق  إىل عدد من املشرتين، فيصبح لةلدائن املرهتن احلقَّ يف تتبع كل جزء 

 إذا انتقل إىل أن املرهتن له احلق يف تتبع العقار حىتمن املال املرهون أي العقار يف يد من اشرتاه، ويؤكد القانون الةلييب 
 .(89)أي شخص آخر بأي طريق  معينه 

 ثانياً: مقومات االستثمار في عقد الرهن الحيازي:
إن استثمار املال املرهون يعترب التزاماً يقع عةلى عاتق املرهتن يف القانون الةلييب بشرط إذا مل يكن هناك اتفاق بعدم استثمار 
 املال املرهون بني الراهن واملرهتن، وهذا االلتزام ال يكون إالّ يف حال  انتقال املال املرهون إىل حيازة املرهتن، وهذا احلق ال 
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 .279( غميض، املدخل إىل عةلوم القانون، ص 90)
 .574( غميض، املرجع نفسه، ص 91)
 .574( سةليمان، شرح القانون املدين الةلييب، ص 92)
 .  869 -867، 845 -841م، ليبيا، ص  1430، لسن : 22( وزارة العدل واألمن العام، اجلريدة الرمسي ، العدد: 93)

 
 .(90)يف حال  الرهن احليازي يكون لةلراهن 

ويرتتب عةلى هذا االلتزام أن يكون مبقابل، فةليس لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون يف الرهن احليازي من غري مقابل ، 
وحينئٍذ حيق لةلمرهتن أن يستغل املرهون حلساب نفسه كأن يسكن املنزل املرهون، أو يركب السيارة املرهون ، وله أيضاً أن 

 . (91)بواسط  غريه فيؤجرها لشخص آخر يستغةلها 
وما يتحصل عةليه املرهتن من صايف الربح، وما يتحصل عةليه ـ أيضاً ـ من استثماره لةلمال املرهون ال يرده لةلراهن؛ بل جيب 
عةليه أن خيصم من صايف األرباح أواًل قيم  ما أنفقه يف احملافظ  عةلى الشيء املرهون، ويف إصالحه عند تعرضه لةلضرر، 

 خيصم ثانياً كل املصروفات اليت صرفها عةلى إدارة املال املرهون، مث خيصم ثالثاً الفوائد املتحصل عةليها من أصل الرهن، مثُ 
مث خيصم رابعًا ما بقي من صايف الربح بعد كل ذلك من أصل الدْين املضمون بالرهن، وهذا اخلصم املتقدم يعترب من 

 .   (92)خل فيه، فةلةلمرهتن اتباع ما هو مناسب اجتاه هذا اخلصم حق املرهتن، وليس لةلراهن احلق يف التد
 الخاتمة والتوصيات:

ومن خالل ذلك نرى أن كالًّ من عقد الرهن يف الفقه االسالمي والقانون الةلييب عقدًا يوصف بالتبعي  مبعىن أن يكون 
 ن.الّدْين انقضى بذلك املال املرهو عقد الرهن تابعاً لةلدْين، سواء كان الدَّْين من قرض، أو بيع، فمىت انقضى 

 – تصرف له زيادة عةلى املبالغ اليت -ومع ذلك فإن عقد الرهن يف القانون الةلييب ينص عةلى جواز مطالب  املدين الراهن 
بفائدة مالي  دون مقابل حيددها القانون، وقد وردت هذه النصوص يف مواد العقود املتعةلق  بعقد الضمان العيين الرهن، 

، بينما (93)ن الفائدة حمددة بنسب  معين  عةلى حسب ما يقرره مصرف ليبيا املركزي، وال حيق لةلمرهتن الزيادة عةليها وتكو 
جند أحكام الفقه اإلسالمي ال تقر ذلك، بل هي جتعل من عقد الرهن يف هذه احلال  أن يكون مؤديًا إىل انقضائه، 

 وبطالن العقد من أصةله.
ي، لقبض، أو التسةليم لةلمال املرهون من النظرة األوىل أن القانون الةلييب يتفق مع الفقه اإلسالمويبدوا لةلناظر إىل طبيع  ا

فإن القانون ينص مبواده عةلى حيازة املال املرهون من املرهتن خصوصاً إذا كان عقد الرهن حيازياً، وهذا النص ال يوجد 
 يد مالكه. ، وحيازة املال املرهون إىل املرهتن بل يظل يفيف الرهن الرمسي، فالقانون ال ينص يف الرهن الرمسي عةلى نقل
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ولكن كيفي  احليازة يف القانون ختتةلف عن الكيفي  املتماشي  مع أحكام الفقه اإلسالمي، فنجد احليازة يف عقد الرهن 

رهون يف السجل احليازي ال تكاد ختتةلف عن عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب، فهي تكون عن طريق تسجيل املال امل
العقاري يف حال  كان نوع الرهن عقاراً، وأما إذا كان منقواًل، فهي تنص عةلى اثباته، وتسجيةله يف ورق  رمسي  فقط، فكيفي  

 احليازة جمازي  يف القانون، وليست باملعىن احلقيقي.
اجملازي كما نص عةليها  ت باملعىنوبالنظر إىل الكيفي  اليت عةليها الفقه اإلسالمي، فهي تكون باملعىن احلقيقي، وليس

القانون، ففي رهن املنقوالت تكون عن طريق النقل، وال يتم ذلك إالَّ بنقل املال املرهون فعةلياً، وتسةليمه لةلمرهتن، ويف 
غري املنقوالت كالعقار وما شبه ذلك تكون عن طريق التخةلي ، وذلك بتمكني الدائن املرهتن من اثبات اليد مع ارتفاع 

 املوانع بني املرهتن واملال املرهون.مجيع 
اء فيما يتعةلق حبق االنتفاع، أو االستثمار لةلراهن، أو لةلمرهتن من خالل ما تناوله الفقه وميكن أن نستخةلص أهم النتائج

 يف هذه املسأل  مع بيان الرأي القانوين الذي ينص عةليها، ويتضح ذلك جةلياً وفق النقاط التالي :
 الراهن بالمال المرهون:أواًل: حق انتفاع 

إن انتفاع الراهن باملال املرهون عند احلنفي  واحلنابةل  ال جيوز إالَّ باإلذن من املرهتن، أو رضاه، وتشدَّد املالكي  إىل أكثر 
من ذلك، فقرروا عدم جواز االنتفاع، أو االستثمار من الراهن باملال املرهون، سواء أذن له املرهتن يف ذلك أو ال؛ ألن 
اإلذن من املرهتن يف حد ذاته عندهم يعترب مبطل لعقد الرهن، وأما الشافعي  فقرروا لةلراهن االنتفاع باملال املرهون مطةلقاً، 

 وذلك بشرط أن ال يرتتب عةلى االنتفاع، أو االستثمار نقص يف املال املرهون.
 ؛ ألن األصل ون يف الفقه اإلسالمي هو رأي الشافعيوالرأي الذي عةليه القبول ـ واهلل أعةلم ـ يف انتفاع الراهن باملال املره

يف النفق  عةلى الراهن، وكذلك املنافع تعترب له، وأن املرهتن ال ميةلك منها شيئاً إالَّ بإذن املالك، ألن املرهتن يعترب أجنبياً 
قدمه من االنتفاع حبكم ما يعن الرهن، والراهن يعترب مالكاً لةلرهن، وما دام األمر عةلى هذا النحو، فالراهن عنده أحقي  

 نفق  عةلى سالم  املال املرهون، فإذا انتفع له ذلك بشرط أالَّ يستغةله حبيث ينقص من مثنه.  
وبالنسب  إىل الراهن وخصوصاً يف عقد الرهن الرمسي القانوين يعترب تصرفه يف املال املرهون نافذاً، وال يعتمد عةلى إذن من 

راهن عترب غري نافذ عند الفقهاء إالَّ مبوافق  املرهتن، غري أن املذهب الشافعي جييزون لةلاملرهتن، وهذا التصرف بذاته ي
التصرف باالنتفاع يف حال  ما مل يرتتب عةلى العني املرهون  نقص ، وأما يف حال  ما إذا كان يرتتب عةلى املرهون نقص 

 مبوافق  املرهتن. فال جييزون ذلك كالبناء عةلى األرض املرهون ، فةليس لةلراهن ذلك إالَّ 
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وبذلك يتبني أن الشريع  اإلسالمي  أدق يف حق التتبع لةلمال املرهون من أحكام القانون الةلييب املدين يف تركه لةلراهن  

حق التصرف كما لو كان املال املرهون غري مرهون، سواء ترتب عةلى ذلك نقص، أو ال، مث جيعل القانون احلق لةلمرهتن 
 هون يف يد من كان.يف التتبع لةلمال املر 

 ثانياً: حق انتفاع المرتهن بالمال المرهون:
فقد اتفق الفقهاء عةلى أنه ال جيوز لةلمرهتن االنتفاع، أو االستثمار باملال املرهون إالَّ مبوافق  الراهن، ومع ذلك قال املالكي  

إىل أكثر تفصياًل  ذلك، وذهب احلنابةل  جبواز االنتفاع من املرهتن باملال املرهون بشروط معين  مىت حتققت جاز لةلمرهتن
يف ذلك فقالوا: جيوز لةلمرهتن االنتفاع باملال املرهون إذا كان حيتاج إىل مؤن ، بشرط أن يكون االنتفاع بقدر النفق  عةليه 

 متحرياً العدل يف ذلك كل حبسبه، وإن مل يأذن له الراهن يف االنتفاع.
ضي اع املرهتن باملال املرهون جيد أن مذهب احلنابةل  أرجح هذه اآلراء؛ ألن العقل يقوالنــاظر يف ما اختاره الفقهاء يف انتف

بأن ال يرتك املرهون يهةلك، أو يضيع وهو يف حيازة املرهتن إذا كان الراهن مقصراً يف اإلنفاق عةليه، وكان املال املرهون 
ه، مث يستويف ةلب من املرهتن أن يتوىل اإلنفاق عةليحيتاج إىل النفق ؛ حلفظه من الضياع، فال يرتك األمر هكذا، وإمنا يط

 مقدار ما أنفقه من منافع الرهن.  
ولقد جعل القانون الةلييب يف عقد الرهن احليازي حقاً لةلمرهتن باستثمار املال املرهون، سواء كان ممن حيتاج إىل نفق ، أو 

وافق  الراهن، ل املرهون، ومل يرتك القانون هذا احلق خاضعاً ملال، وهذا االنتفاع قرره القانون بناء عةلى حيازة املرهتن عةلى املا
 وإمنا هو حق متعةلق باملرهتن ولو مل يأذن الراهن باالستثمار.

وأما حق االنتفاع يف الفقه اإلسالمي مل يرتك مثل القانون يف كونه من غري موافق  الطرفني عةليه، إالَّ  ما ذهب احلنابةل  
النفق ، وذلك ملصةلح  اقتضت ذلك، وهي احلفاظ عةليه وعدم تركه من غري اهتمام يف حال   من االنتفاع لةلمرهتن بقدر

 تركه الراهن.
 وبعد البحث والدراسة نستخلص أهم النتائج نجملها فيما يلي:

 أن يكون املقصد من املال املرهون هو استغالله فيما خصص له وفقاً لطبيع  القبض والتسةليم فيه. – 1
االستثمار األساسي  لةلمال املرهون ينبغي أن تكون وفقاً لةلمقصد والغرض األساسي لعقد الرهن أن مقومات  – 2

 مبا يثبت ويقوي موجب العقد األصةلي وضمان تنفيذ آثاره عةلى الشكل الصحيح.
 ال مجواز انتفاع الراهن باملال املرهون عةلى أرجح األقوال الفقهي  حبكم النفق ، وأيضاً حبكم مةلك الراهن لةل – 3
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 املرهون، وما ينتج عنه من منافع بشرط أن ال يستغةله حبيث ينقص من مثنه.

عدم جواز االنتفاع باملال املرهون من املرهتن الدائن إالّ مبوافق  الراهن عةلى أن يكون الراهن مقصراً يف حفظه  – 4
ةلوفاء بالعقد ر أن املال املرهون ضماناً لبشرط أن يكون املال املرهون حتث حيازة املرهتنحقيق  وليس حكماً، وذلك باعتبا

 األصةلي لةلمرهتن، وليس لغرض الربح واالستثمار.
 التوصيات:

ومن يتتبع هذه الدراس  مبا جاء فيها من أحكام فقهي  وقانوني ، يالحظ االختالف بينهما يف هذه املسأل  مما يكون له 
انب مبا يتماشى ع  ودراس  التطبيقات املصرفي  يف هذا اجلانعكاس عةلى التطبيقات املصرفي  يف املصارف، فينبغي مراج

 مع روح التشريع اإلسالمي حبيث ال خترج املصارف، وخصوصاً اإلسالمي  منها عن املقصد األساسي اليت أنشئت له.
 المصادر والمراجع:

 وقد روعي يف ذكرها مرتب  عةلى حسب احلروف األجبدي ، وذلك عةلى النحو التايل:
 الكريم.القرآن 
القوانين هـ(، 741ابن جزي الكةليب، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل الغرناطي، )املتوىف:  - 1
 . الفقهية
، تـح: عادل أمحد عبد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ردابن عابدين، حممد أمني،  - 2

 م. 1994، 1ر الكتب العةلمي ، ط املوجود، وعــةلي حممد معوض،  لبنان، بريوت، دا
الكافي هـ(، 620ابن قدام  املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد احلنبةلي، )املتوىف:  - 3

 م.  1994 -هـ  1414، 1، دار الكتب العةلمي ، ط في فقه اإلمام أحمد
، الــمغـــنيهـ(، 620ن حممد احلنبةلي، )املتوىف: ابن قدام  املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ب - 4

 م.1968 -هـ 1388مصر، القاهرة، مكتب  القاهرة، 
ك  ، املمةلك  العربي  السعودي ، جدة، جمموع  الرب بحوث في المعامالت المصرفيةأبو غدة، د. عبد الستار،  - 5

 م. 2015 -هـ  1436، 1املصرفي ، ط 
 م. 1998، 1، سوريا، دمشق، دار القةلم ط المجلى في الفقه الحنبلي، األشقر، حممد سةليمان عبد اهلل - 6
 ، ، تــــح: حممد فاضةلي، لبنان ، بريوتمنهاج الطالب في المقارنة بين المذاهبإمام، عبد السميع أمحد،  - 7
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 م. 2001، 1دار املدار اإلسالمي، ط 

 ، لبنان، بريوت، دار املعرف .صحيح البخاريالبخاري، أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل،  - 8
كشاف هـ(، 1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبةلى، )املتوىف:  - 9

 ، دار الكتب العةلمي .القناع عن متن اإلقناع
 ، لبنان، بريوت، دار الفكر.السنن الكبرىالبيهقي، أيب بكر أمحد بن احلسني بن عةلي،  - 10
المعونة على هـ(،  422يب، أبو حممد عبد الوهاب بن عةلي بن نصر البغدادي املالكي، )املتوىف: الثعةل - 11
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ABSTRACT 

It is well known that Islamic scientists have a crucial role in serving their religion by 

doing extra-0rdinary efforts in many aspects of its cultural and academic era, and this 

contribution is distinguished among them regardless of their origins or languages. 

One of these aspects, reviving the Islamic heritage and manuscripts verification. 

Because they were considered as a valuable treasure , not be weight out by any mean. 

So that Islamic manuscripts is considered as a source of dignity and start point for 

development of the whole nation. One of those characters, was the study field of 

research "Imam AlQastalany" who had contributed by many manuscripts in Hadith 

Interpretation, Holy Quran Tagweed, Holy Quran reciting methods , Holy Quran 

sciences and Prophet Mohammed Biography "Syrah Nabawiah". So that , this needs 

study of his method in interpretation, via an aspect of his book "Sharh Irshad Al Sari 

in Sahih Al Bokhari" , to clarify his scientific manuscripts in different Islamic fields. 

Which need following many research methods like theoretical and analytical paths. 

This study has reached to a conclusion that, Imam AlQastalany, has different 

methods in interpretation , using interpretation by point of views and by following 

the previous says. Imam AlQastalany, has many manuscripts exist now a day in many 

Islamic countries, un verified yet. The study recommend researchers in the future to 

verify and study these manuscripts.    

Key words: Interpretative, formulation, Al-Qastany, clarification, manuscripts 
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 ملخص ال

 
قسامه العةلمي ، أإن لةلعةلماء املسةلمني عةلى اختالف لغاهتم وأوطاهنم الدور الريادي يف خدم  الدين اإلسالمي عةلى خمتةلف 

 ا كنزا  ألهنم كانوا يعتربوهنا من النفائس اليت ال تقدر بثمن وهلذا نراهم اعتربوه ؛ومنها إحياء الرتاث وحتقيق املخطوطات
حيفظ لألم  كياهنا ووجودها ورقيها بني األمم، وهو السبيل لةلحفاظ عةلى هويتها، ومن العةلماء الذين أسهموا يف  معرفيا  

الصناع  التفسريي  هو اإلمام القسطالين وله خمطوطات يف التفسري واحلديث والتجويد والقراءات وعةلوم القرآن والسرية، 
ه خالل كتابه شرح ارشاد الساري يف صحيح البخاري، وبيان خمطوطات وهذا األمر يستةلزم دراس  منهجه يف التفسري من

التفسري بالرأي  يفاملنهج االستقرائي والتحةليةلي يف دراس  منهجه،  وقد استخدمت الدراس العةلمي  يف شىت العةلوم، 
 اآلن.  إىلواملأثور، وله خمطوطات خمتةلف  يف العامل اإلسالمي مل حتقق 

 ناعة، التفسيرية، القسطالني، المخطوطات. الكلمات االفتتاحية: الص
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 المقدمة

إّن األّم  العربّي  واإلسالمّي  يف عصرنا احلاضر تواجه محالت شرس  إلبعادها وتغريبها عن دينها، كما أّن الفنت اليت متوج 
مةلّح   ت احلاج واصبحوتعرض عةلى القةلوب تسّبب ابتعاد كثرٍي من املسةلمني عن دينهم وشريعتهم وهدي نبيهم، 

لتوضيح معاين آيات القرآن الكرمي لةلّناس من جديد حىّت يتذاكروا دينهم باستمرار ويتعةّلموا أحكام شريعتهم الّشامةل  
الكامةل  اليت تتالءم مع كّل عصٍر وحني، فالقرآن الكرمي مل يأت لزمان معنّي وإّّنا أتى لكل األزمان والعصور حىّت قيام 

 الّساع .

لةلقسطالين دور بارز يف التفسري يف القرآن الكرمي، حيث خاض يف اجلانب وأدىل بدلوه، وال سيما يف كتاب التفسري و 
من ضمن كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، وقد تناول أهم املباحث اليت يستعني هبا املفسر يف تفسريه 

ه وندعمه باآليات ول اجلانب التفسري باملأثور والذي هو ما سنبحثلآليات هو تفسريها لغويا مث بالغيا وفقهيا، ومن مث يتنا
واألدل  من الكتاب والسن  وآراء العةلماء فيه وذلك باستخدام املنهج االستقرائي والتحةليةلي لةلوصول إىل الغاي  املنشودة 

 من هذه الدراس .

سطالين كثريا ما ن القأيالحظ بصورة جةلي   رشاد الساري لألمام القسطالينإإن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري يف 
جلأ اىل التفسري باملأثور، وذلك ألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت ما تأكد من ضبطه وصح  

 نقةله والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم.

رثا كبري يف إرك ت فقدنشاط كبري يف جمال التأليف،  وحياته العةلمي  يالحظ أن لهومن خالل دراس  نشأة القسطالين 
ويد، ىل ألوان شىت من املؤلفات، فنجد منها مصنفات يف عةلم القراءات والتجإجمال التأليف وتنوع نشاطه يف هذا اجلانب 

ت القيم  اوأخرى يف احلديث وعةلومه، واخرى يف السرية، وكذا يف األدب واخرى يف األدعي  واألذكار، وغريها من املؤلف
واملهم ، ولةلقسطالين مؤلفات كثرية، واليت ما هو حمقق وما هو غري حمقق، خمطوطات خمتةلف  يف العامل اإلسالمي مل حتقق 

 حلد اآلن وحتتاج اىل العناي  يف التحقيق.
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 أبراج القةلع ، يفهم طائف  من املماليك الذين كانوا جيةلبون من بالد الُكرْج، )جورجيا اآلن(، وعين السةلطان املنصور قالوون باإلكثار منهم , وتربيتهم  1

رقوق الذي كان من املماليك سةلطان بفُعرفوا من مث )بالرُبجي (، وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح هلم الدول  يف مصر بعد انتهاء عهد املماليك البحري  وتويل ال
 م، بدخول السةلطان سةليم العثماين اىل مصر. 1516هـ / 922م، وانتهت دولتهم سن 1383هـ / 784الربجي ، وكان ذلك سن  

 رجب سن  م، و أمه جاري  تركي  و بويع بعد موت أبيه يف1243هـ /640م وت 1192هـ / 588هو أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر اهلل ، ولد  2
ي  ر م، فنشر العدل يف الرعايا و بذل اإلنصاف يف القضايا و قرب أهل العةلم و الدين و بىن املساجد و الربط واملدارس وبىن املدرس  املستنص1226هـ /623

 يف بغداد و أقام منار الدين و قمع املتمردة و نشر السنن و كف الفنت و محل الناس عةلى 
م، مةلك التتار، ومقدمهم ،كان طاغي  من أعظم مةلوك التتار وكان شجاع ا ،مقدام ا، حازم ا ،مدبر ا 1266هـ /664جنكزخان،تهوالكو بن توىل قان بن  3

امل ،ومجع حكماء ع، ذا مه  عالي  ،وسطوة ،ومهاب ، وخربة باحلروب , وحمب  يف العةلوم العقةلي  من غري أن يتعقل منها شيئا ، اجتمع له مجاع  من فضالء ال
غل يف عدم التقييد بدين ، لكن زوجته تنصرتممةل

ُ
وهوالكو  ، كته، وأمرهم أن يرصدوا الكواكب، وكان يطةلق الكثري من األموال والبالد وهو عةلى قاعدة امل

 م1258هـ /656أباد املةلوك وقتل اخلةليف  املستعصم وأمراء العراق ، سن 
م ، 1213هـ / 609حممد بن الناصر أمحد بن املستضئ اهلامشي العباسي البغدادي ، ولد سن  أبو أمحد عبد اهلل بن املستنصر باهلل منصور بن الظاهر  4

 م ،1261هـ /659م ، كان متدينا متمسكا بالسن  كأبيه و جده ، وقتل عةلى يد التتار عام 1243ه/640بويع له باخلالف  عند موت أبيه عام 
 403ص 1السيوطي،ط 5

 

 حياة القسطالني

ينّ رمحه اهلل يف مصر اليت كانت عاصم  لسةلطن  املماليك الذي الشام واحلجاز.  ن بسطوا نفوذهم عةلىعاش اإلمام الَقْسطالا
ينّ يغةلب عةليه  1وكانت الدول  آنذاك لةلمماليك اجلراكس ، الذين كانوا يعرفون باملماليك البـُْرجي  وقد كان عصر الَقْسَطالا

لذي ااالستقرار واهلدوء، إال ما ختةلةله من اضطرابات متفرق  يف اجلانبني السياسي واالقتصادي، وميكن إمجال حال  العصر 
يّن، البد لنا أن نرجع قةليال  عرب الزمان لنرى بداي  هذا  يّن ففي اجلانب السياسي لعصر اإلمام الَقْسَطالا عاش فيه الَقْسَطالا

 النظام الذي ساد البيئ  املصري  وبيئ  الشام قراب  ثالث  قرون من الزمان.

ين  كانت ولكنها يف حقيق  األمر وقف  عةلى حقيق  مع وليست حماول  الرجوع لةلتعرف عةلى هذه النشأة رغب  يف اإلطال ،
 ذات أثر بالغ يف هذا العصر كةله، وال ميكن ملن يتصدى لدراس  أي  ناحي  فيه أن يغفل هذه احلقيق . 

تةلك احلقيق  اليت نريد التنبيه إليها هي سقوط بغداد عةلى أيدي التتار الذين اجتاح غزوهم العامل اإلسالمي يف القرن 
ع اهلجري، ولقد اختذت الغزوات املغولي  طابعا وحشي ا عنيف ا يدمر كل ما جيد من حضارات، ويهدم ما يةلقى من الساب

جبيش هزموا به التتار  2م وبعث اخلةليف  املستنصر باهلل1238هـ/635بناء، وقد تعرضت بغداد هلجوم التتار يف عام 
الذي  3م، بقيادة هوالكو1258 1ه /656غداد يف سن  هزمي  عظيم ، ومل يةلبث التتار أن عاودوا هجومهم عةلى ب

  5آخر اخلةلفاء العباسيني ببغداد.  4استوىل عةلى بغداد وقتل اخلةليف  املستعصم باهلل
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  507 – 499ص ،1م،ج  1998ه ،1418، املقريزي ، 6
ان يف دول  املنصور كقطز بن عبد اهلل املعزي، سيف الدين، ثالث مةلوك الرتك املماليك مبصر والشام. كان ممةلوكا  لةلمعز " أيبك " الرتكماين ، وترقى إىل أن   7

خرج من مصر، فةلقي جيشا منهم يف " عني م وهنض لقتال " التتار " و 1259هـ/ 657بن املعز أتابك " العساكر ، مث خةلع املنصور، وتسةلطن مكانه سن  
م، وطارد فةلوله إىل " بيسان " فظفر هبم، ودخل دمشق يف موكب عظيم، وبينما هو يف الطريق تقدم منه 1260ه/ 658جالوت " بفةلسطني، فكسره سن  

 م .1260هـ / 658ل إىل القاهرة.سن  أتابك عسكره و وراءه عدد كبري من أمراء اجليش، فتناولوه بسيوفهم فقتةلوه , ودفن بالقصري , مث نق

 

هكذا سقطت اخلالف  العباسي  يف بغداد، ومل يكن سقوطها يف حقيق  األمر يعين هناي  حكم العباسيني وحسب بقدر و 
هز كيان العامل اإلسالمي كةله، ولقد شعر املسةلمون مبدى اخلسارة اليت حلقتهم بسقوط بغداد ما كان يعين حدثا  خطريا  

عةلى أيدي التتار الذين دمروا كل ما كان اخلةلفاء العباسيون قد مجعوه خالل مخس  قرون، ومل يقف الغزو املغويل عند هذا 
سفك يهم وحيدث هبا من الفظائع والتخريب و احلد بل تعداه إىل بالد الشام حيث أخذت مدن الشام تتساقط يف أيد

 6.الدماء مثةلما حدث ببغداد

م، بغزو جيش املغول والتتار هلا بقيادة هوالكو الةلعني وقتل اخلةليف  العباسي املستعصم باهلل 1258إن سقوط بغداد سن  
واّنا كان  سيني فقطنستخةلص منه حقيق  جيب ان نفهمها وندركها، أن سقوط بغداد هذا ال يعين هناي  حكم العبا

 .فاجع  عظيم  تصيب األم  االسالمي  ،ملا كانت متثةله لألم ، فهي كانت احلاضرة و العمق الروحي والعمق التارخيي 

فقد أوغةلوا يف أهةلها قتال وأحرقوا  م عندما غزاها األمريكان،2003وهذه الفاجع  واالنتكاس  تكررت عةلى بغداد ،سن  
، وكل ما له عالق  يف ماضيها وحاضرها الذي كان سببا يف رقيها، بل أهنم فتنوا أهةلها وأغةلوا مكتباهتا، وهنبوا متاحفها

 احلقد وزرعوا الطائفي  بني أبنائه، وهذا مامل يفعةله املغول من قبل.

 نووصل الغزو املغويل إىل غزة، وجاء دور مصر اليت كان حيكمها املماليك، ويف هذه الظروف احلرج  استطاع سيف الدي

أن يتمةلك زمام األمور وأن ينحي سةلفه مستندا  إىل أنا املسةلمني حباج  إىل زعيم قوي يوحد صفوفهم ضد الغزو  7.قطز
 املغويل، الذي كان يهدد املسةلمني.

وحضر رسل هوالكو يطةلبون من السةلطان التسةليم بكتاب يتهددون فيه ويتوعدون ويطةلبون إليه تسةليم مصر هلم، مما 
سةلطان قطز، فقبض عةليهم وأمر بقتةلهم، وأبدى كثري ا من الشجاع  ورباط  اجلأش يف مجع الصفوف أثار حفيظ  ال

 والدعوة إىل اجلهاد عةلى الرغم مما كان حياوله بعض األمراء من النكوص عن اجلهاد والتخاذل.
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. ت 1، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،البداي  والنهاي ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط1988هـ،  1408الدمشقي،  8

 م،حتقيق : عةلي شريي1373هـ/774
 ص518، 1م،ج1998ه ، 1418، املقريزي،  9

 

 

هم وتناسوا ا  يف وجه عدو ومل يكن مث  مناص من حدوث الصدام املسةلح بني التتار واملماليك، وقد أظهر األخرون متاسك
يف تةلك املرحةل  احلرج  ما كان بينهم من خالفات، وبدوءا يف الزحف ملالقاة عدوهم حىت انتهى هبم املسري إىل عني 
جالوت حيث حدثت املوقع  اليت تعد من أهم معارك املسةلمني يف التاريخ، وقد استطاع املسةلمون بقيادة السةلطان قطز، 

 8.رزوا انتصار ا ساحق ا عةلى عدوهم وأن يتابعوا عدوهم قتال  وتنكيالوحبسن بالء بيربس أن حي

ويبدو لةلوهةل  األوىل أناين فّصةلت إىل حد ما القول يف معرك  عني جالوت عةلى الرغم من بعدها نسبي ا عن العصر الذي 
أثر يف  احلدث ملا كان له مننود لو نرسم صورة واضح  ملعامله، ولكن حقيق  األمر تستدعي أن نةلقي الضوء عةلى هذا 

العصر املمةلوكي بصف  عام ، فةلقد ترتب عةلى هذه املوقع  آثار خطرية منها أنا املماليك قد بسطوا نفوذهم عةلى مصر 
م م  والشام كما أهنا بفضل هذا االنتصار أكسبوا حكمهم صف  الشرعي  اليت كانوا يفتقرون إليها يف نظر الشعب ألهنا

م من أصل غري حر من جه  أخرى، ولقد كانت النقط  األخرية سببا يف ثورة مغتصبون لةلبيت األ يويب من جه ، وأهنا

يّن، وتةلقى عةلمه وتأثر هبا  9.األعراب عةليهم قبل هذه املوقع  بقةليل وإذا كانت القاهرة هي املدين  اليت نشأ فيها الَقْسَطالا
ت طيةل  عصر ملميزات عةلى أثر هذا االنتصار، وظةلت تتمتع هبذه املميزاوأثر فيها، فإنا هذه املدين  قد اكتسبت كثري ا من ا

املماليك، فقد احتفظت القاهرة مبا هلا من حضارة وحيوي  حيث مل متتد إليها معاول التدمري املغويل اليت مشةلت غريها من 
ال  ن وجه الغزاة، وحبكم احلمدن الشرق اإلسالمي، وأصبحت مةلجأ  ومالذ ا لةلعةلماء واملفكرين وسائر الناس الفارين م

السياسي  فقد أصبحت مصر والشام دول  واحدة قوي  تعقد عةليها آمال املسةلمني يف الشرق والغرب حيث مل يكن 
لةلمسةلمني دول  ذات شوك  غريها، وحةلت القاهرة حمل بغداد يف كل شيء وأصبحت وارث  هلا يف تركتها سياسي ا وحضاري ا 

 وثقافيا. 

 ان بغداد مات فيها العةلم والعةلماء، أو أن العةلم قد ذهب من عقول رجاهلا، صحيح أن املغول أستطاع لكن هذا ال يعين
 ان يهزم جيشها ويسقط حكمها, إال انه مل يستطيع أن ميحي العةلم من ذاكرة ابنائها، ومل يستطع أن ميحي العةلم واملعرف  
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من عقول رجاهلا، صحيح أن املغول استطاعوا ان يصبغوا ماء هنرها )دجةل ( بالةلون األزرق وهو حرب ومداد عةلمائها، ال  
كنه فشل يف أن ميحوا نور وشعاع معرفتها ألهنا انتشرت بني أبناء األم  اإلسالمي  يف بقاع األرض بأكمةلها، والدليل 

جامعاهتا وتبحث يف مصادرها، جتد ان هذا املصدر او املؤلف يقول  انك عندما تذهب ألي بةلد يف العامل وتدرس يف
 فيه، قال البصريون كذا، وذلك يقول قال الكوفيون كذا.....اخل. 

وقد متيز عصر املماليك يف مصر بصف  عام  بالعصبيات بني طوائفه املختةلف  والتناحر من أجل الوصول إىل السةلط  
ريق العصبيات وأهم هذه العصبيات ما كان بني طوائف املماليك الرتك وطائف  الوصول إىل العرش يتم دائما  عن ط

املماليك اجلراكس ، ولذلك فإنا الفنت السياسي  الداخةلي  مل تنقطع خالل هذه املرحةل  فاألمري القوي الذي يستطيع أن 
عد وفاة السةلطان  السةلطن  بيؤلب طوائف املماليك عةلى غريه وأن جيمع غالبيتهم حوله هو الذي يستطيع الوصول إىل

 أو بتنحيته عن احلكم. 

وهكذا فةلقد كانت الفنت الداخةلي  واملنازعات بني أمراء املماليك من أجل الوصول إىل السةلطن  هي طابع ذلك العصر 
ومل تكن ختمد هذه الفنت إال من خالل حكم سةلطان قوي يستطيع بدهائه وقوته مواجه  هذه الصعاب والتغةلب عةليها، 

هذه الفنت الداخةلي  فةلقد طبع هذا العصر ببعض االضطرابات اخلارجي  اليت تعود سالطني املماليك مواجهتها  وفضال عن
 وهي خروج أمراء الشام عةلى طاعتهم، وكذلك تعرض البالد لغزوات املغول، وغارات األعراب املتكررة.

 منهج األمام القسطالني في التفسير المأثور

ت منهج القسطالين يف التفسري املأثور، هو من اهم املباحث يف عةلم التفسري فبه يعرف معىن اآليا ال ريب يف ان مبحث
وداللتها التفسريي  بل ويظهر معناها احلقيقي من خالل الرجوع اىل التفسري باألثر، ومما الشك فيه أن العةلم بذلك يتوقف 

 دره من اهلل سبحانه وتعاىل وانه من ضمن املعجزات لةلنيبعةلى كمال األميان، إن هذا العةلم وهو التفسري باملأثور مص
صةلى اهلل عةليه وسةلم ،حيث ان تفسري كل ايه من القرآن جند هلا معىن فيما اثر عن النيب او صحابته او التابعني وسيتناول 

 راي القسطالين يف هذا الذي ذكر واثر عن النيب والصحاب  والتابعني. األولاملبحث 
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 . 448/ص2القاهرة/ج –أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين الناشر: مؤسس  قرطب  مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف:  10
شهاب الدين )املتوىف:  ،]إْرَشاُد الساارِي ِلشرح َصِحيح البَخاري[ـ املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد املةلك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس 11

 .ه 1323مريي ، مصر الطبع : السابع ، هـ( الناشر: املطبع  الكربى األ923
 

املتوىف: )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد املةلك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين 12
 .4/ص7هـ/ج 1323هـ( الناشر: املطبع  الكربى األمريي ، مصر الطبع : السابع ، 923

 

م القرآن باملأثور ، إذ أن ذلك له أمهي  كبرية يف فه القسطالين يف التفسري املهم  هو معرف  منهج اإلمام ومن املباحث
 من فوائد هذا العةلم وهذا ما سيتناوله املبحث الثاين، حيثالكرمي ، ومعرف  دالل  اآليات ، وأسباب نزوهلا وغري ذلك 

 تفسري باملأثور.عرض آراء املفسرين اآلخرين لةلقرآن الكرمي يف اليس

 ومن أهم املباحث اليت يستعني هبا املفسر يف تفسريه لآليات هو تفسريها لغويا مث بالغيا وفقهيا، ومن مث يتناول اجلانب
 .األدل  من الكتاب والسن  وآراء العةلماء فيهبالتفسري باملأثور والذي هو ما سنبحثه وندعمه 

إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري يف ارشاد الساري لألمام القسطالين يالحظ بصورة جةلي  أن القسطالين كثريا ما 
لقوة حجته واقع  ما، وذلك ألمهي  التفسري باملأثور و  أوجأ اىل التفسري باملأثور أو عندما يريد ان يستدل عةلى حكم ما يةل

 م. املفسرين لةلقرآن احلكي كثري منمن قبل   والعتمادهصح  نقةله د من التأكضبطه و إذا مت عةلى اآلراء األخرى 

 نماذج من تفسيره بالمأثور مع ذكر اراء بعض لمفسرين لنفس اآليات

 استشهاده باحلديث الشريف، عندما أختةلف حول تسمي  سورة الفاحت  بأم الكتاب.

يرة رضي املأثور، حيث أستدل باحلديث الذي رواه أيب هر أي انه فسر القرآن بالسن  ،وهذا النوع هو أحد أنواع التفسري ب

 10: )احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب(-َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -اهلل تعاىل عنه قال رسول اهلل 

: -َوَسةلامَ ةَلْيِه َصةلاى الةلاُه عَ -حبديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال رسول اهلل  11وأجيب: )أي األمام القسطالين( 
"احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب" صححه الرتمذي، لكن قال) الفاقسي هذا التعةليل مناسب لتسميتها بفاحت  الكتاب 

 ، وقد ذكر بعض احملققني أن السبب يف تسميتها أم الكتاب اشتماهلا عةلى كةليات املعاين اليت يف 12ال بأم الكتاب(
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وما قاله املؤلف هو معىن قول البيضاوي: وتسمى أم القرآن ألهنا مفتحه ومبدؤه أي القرآن من الثناء عةلى اهلل تعاىل. 
 يفتتح هبا كتاب  املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة، وقيل ألهنا تفتح أبواب اجلن  وهلا أمساء أخر ال نطيل هبا ومسيت أُما 

يُن اجلَْزَاُء يفاْلِكَتاِب أَناُه يـُْبَدأُ ِبِكَتابَِتَها ىِف اْلَمَصاِحِف   اخلَْرْيِ َوالشارِّ َكَما َتِديُن تدان َوقَاَل َويـُْبَدأُ بِِقرَاَءهِتَا ىِف الصاالَِة، َوالدِّ
يِن بِاحلَِْساِب }َمِديِننَي{ حُمَاَسِبنَي. وما قاله املؤلف هو معىن قول البيضاوي: وتسمى أم القرآن ألهنا مفت ه حجُمَاِهٌد: بِالدِّ

 ا.تح هبا كتاب  املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة، وقيل ألهنا تفتح أبواب اجلن  وهلا أمساء أخر ال نطيل هبومبدؤه أي يفت

لكن خالف السيوطي ما ذهب اليه القسطالين حول تسمي  سورة الفاحت  بأم الكتاب فقد استدل السيوطي مبا وأخرجه 
َهِقّي َعن أيب ُهَريـْرَة قَاَل: قَاَل َرُسول اهلل صالطابَـرَاينّ يف اأْلَْوَسط َواْبن مروديه يف تـَفْ  ةلى اهلل َعةَلْيِه َوسةلم: احلَْمد هلل ِسريه َواْلبَـيـْ

ُقْرآن َوِهي لْ رب اْلَعاملني{ سبع آيَات }ِبسم اهلل الرامْحَن الراِحيم{ ِإْحَداُهنا َوِهي السابع املثاين َواْلُقْرآن اْلَعِظيم َوِهي أم ا
ا فنزلنا ِبقوم من ْلكتاب( َعن أيب سعيد اخْلُْدرِّي قَاَل: بعثَنا َرُسول اهلل صةلى اهلل َعةَلْيِه َوسةلم يف َسرِيا  َثاَلِثنَي رَاِكب  اْلَفاحِتَ  ا

أفعل  اْلَعَرب فسألناهم َأن يضيفونا فَأَبَوا فةلدغ سيدهم فأتونا فـََقاُلوا: ِفيُكم أحد يرقي من اْلَعْقَرب َفقةلت: نعم أَنا َوَلِكن اَل 
َها }احلَْمد{ سبع َمراات فربأ فـَةَلماا  بضنا اْلغنم عرض قَحىتا تعطونا َشْيئا قَاُلوا: فَإناا نعطيكم َثاَلِثنَي َشاة فـََقاَل: فـََقَرأت َعةَليـْ

َنا النايب َفذَكرنَا َذِلك َلُه قَاَل أما عةلمت أَنـاَها ر  َها َفَكَفْفَنا َحىتا أَتـَيـْ  ي  اقتسموها واضربوا يل َمعُكْم ِبَسْهمقيف أَنـُْفسَنا ِمنـْ

وأخرج ابن الضريس يف فضائل القرآن عن أيوب أن جممد بن سريين كان يقول : يكره أن يقول : أم القرآن، ويقول : 
 قال اهلل )وعنده أم الكتاب( ولكن فاحت  الكتاب. 

 عةليه وسةلم قال : قال رسول اهلل صةلى اهلل وأخرج الدار قطين وصححه والبيهقي يف السنن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
 إذا قرأمت }احلمد{ فأقرأوا }بسم اهلل الرمحن الرحيم{ إهنا أم القرآن وأم الكتاب.

 منهج القسطالني في التفسير بالرأي

إن التفسري بالرأي من التفاسري املهم  يف حياة كل مسةلم ، حيث انه امتداد اىل التفاسري األخرى لفهم وادراك معاين  
كتاب اهلل العزيز القدير الذى ال يأتيه الباطل او الزيغ ومنزه عن التحريف او القول فيه من غري عةلم ودراي  عةلمي  وتعمق 

سري ه من غري أخذ عدة وسالح املعرف  التام  والواسع  فيه، وهلذا نرى عةلماء التففيه، بل ال جيب الغوص يف حبره معاني
 قد وضعوا شروط وضوابط صارم  ، عةلى من يريد ان يفسر القرآن وفق التفسري بالرأي، وذلك باألدل  النصي  القاطع  
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  24سورة حممد : 13
  83النساء:  14
 59النساء :  15

 

اثبتوا ذلك بنصوص وتفسري حممود و لتفسريه وفق هذا النهج، بل أهنم قسموا التفسري بالرأي اىل نوعني تفسري مذموم 
 قرآني  واحاديث صحيح  عن رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم .

فقد ورد احلّث يف عدة آيات عةلى التفّكر والتدبّر يف آيات القرآن، وأشارت بعض اآليات األوىل إىل أّن أصحاب العقول 
 طريق االجتهاد والعقل.والفهم ميكنهم االستنباط من القرآن والوصول إىل املطالب القرآني  عن 

َوَلْو ، ومنها اآلي  اّليت تشري إىل مسأل  االستنباط من القرآن وهي: قوله تعاىل:  13أََفالَ يـََتَدبـاُروَن اْلُقْرآنَ قال تعاىل: 
ُهمْ  ُهْم َلَعةِلَمُه الاِذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ  .14َردُّوُه ِإىَل الراُسوِل َوِإىَل أُْويل اأَلْمِر ِمنـْ

 وال معىن ألن حيثّنا اهلل سبحانه وتعاىل عةلى استخدام العقل والتدبّر مثّ يقف حائال  دون استعمال االجتهاد والنظر والرأي

واجلواب: لقد خةلط هؤالء بني مورد التفسري بالرأي مع التفسري العقةلي والتدبّر يف فهم القرآن، فما ورد يف هذه اآليات 
دبّر يف فهم القرآن، وأنّه ال جيوز االجتهاد واالستنباط من اآليات إاّل بعد مراجع  القرائن هو الرتغيب واحلّث عةلى الت

م العقةلي  والنقةلي  والتدبّر فيها. أّما بالنسب  إىل املفّسر بالرأي فإنّه يعةلن رأيه الشخصي قبل الرجوع إىل هذه القرائن ويقو 
 القرآن. بالرأي ال يعين عدم جواز التدبّر والتفّكر يف آيات بتحميل نظره الشخصي عةلى اآليات، فاملنع من التفسري

قال: نزلت  15أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم)عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما( يف قوله تعاىل: 
ن رضي اهلل ايف عبد اهلل بن حذاف  بن قيس بن عدي( القرشي السهمي من قدماء املهاجرين تويف مبصر يف خالف  عثم

ببعض الطريق وأوقدوا  يف سري ( وكانت فيه دعاب  أي لعب فنزلوا -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -تعاىل عنهما )إذ بعثه النيب 
نار ا يصطةلون عةليها فقال: عزمت عةليكم إال تواثبتم يف هذه النار فةلما هما بعضهم بذلك قال: أجةلسوا إّنا كنت أمزح 

 يب فقال: "من أمركم مبعصي  فال تطيعوه" رواه ابن سعد.فذكروا ذلك لةلن

وبّوب عةليه البخاري فقال: سري  عبد اهلل بن حذاف  السهمي وعةلقم  بن جمزز املدحلي ويقال إهنا سري  األنصاري مث  
 م أن يطيعوه فغضب هسري  واستعمل رجال  من األنصار وأمر  -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -روي عن عةلّي قال: بعث النيب 
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 59النساء آي   16
 محدي أمحد سامل/كةلي  العةلوم االسالمي / جامع  املدين  العاملي . املؤلف: 17

 

فجمعوا فقال:  أن تطيعوين؟ قالوا: بةلى قال: فامجعوا يل حطب ا -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -فقال: أليس قد أمركم النيب 
 -َسةلامَ ةلاى الةلاُه َعةَلْيِه وَ صَ -أوقدوا نار ا فأوقدوها، فقال ادخةلوا فهّموا، وجعل بعضهم ميسك بعض ا ويقولون: فررنا إىل النيب 

فقال: )لو دخةلوها ما  -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -من النار فما زالوا حىت مخدت النار فسكن غضبه، فبةلغ ذلك النيب 
خرجوا منها إىل يوم القيام  (الطاع  يف املعروف واختالف السياقني يدل عةلى التعدد، ال سيما وعبد اهلل بن حذاف  

ث عةلّي أنصاري، وقد اعرتض الداودي عةلى القول بأن اآلي  نزلت يف عبد اهلل بن حذاف  مهاجري قرشي والذي يف حدي
بأنه وهم من غري ابن عباس ألن اآلي  إن كانت نزلت قبل هذه القص  فكيف خيص عبد اهلل بن حذاف  بالطاع  دون 

 يعوه؟.غريه، وإن كانت بعد فإّنا قيل هلم إّنا الطاع  يف املعروف وما قيل هلم مل مل تط

ألن أهل  16فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسولوأجاب يف الفتح بأن املراد من قص  ابن حذاف  قوله تعاىل: 
السري  تنازعوا يف امتثال ما أمرهم به فالذين مهوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال األمر بالطاع  والذين امتنعوا عارض عندهم 

 ينزل يف ذلك ما يرشدهم إىل ما يفعةلونه عند التنازع وهو الرد إىل اهلل إىل رسوله. الفرار من النار، فناسب أن

 لمخطوطات غير المحققة لألمام القسطالنيا

حيث  17.إن املطةلع عةلى حياة القسطالين أو الدارس لنشأته وحياته العةلمي  يالحظ ان له نشاط كبري يف جمال التأليف
يف  التأليف وتنوع نشاطه يف هذا اجلانب اىل الوان شىت من املؤلفات، فنجد منها مصنفاتانه ترك لنا ارثا كبري يف جمال 

عةلم القراءات والتجويد، وأخرى يف احلديث وعةلومه، واخرى يف السرية، وكذا يف األدب واخرى يف األدعي  واألذكار، 
ه و حمقق وما هو غري حمقق، ومن هذوغريها من املؤلفات القيم  واملهم ، ولةلقسطالين مؤلفات كثرية، واليت ما ه

 املخطوطات غري احملقق ، واليت سنشري اىل ارقامها واماكن تواجدها حسب ما تيسر وكما يةلي:

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 66 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
االسالمي  (اعداد اجملمع املةلكي لبحوث احلضارة 2/466يراجع الفهرس الشامل لةلرتاث العريب االسالمي املخطوط)خمطوطات عةلوم القرآن والقراءات:- 18

 م. 1987بعمان:
 1519، ص2ينظر كشف الظنون : 19
 102، ص2الضوء الالمع : - 20
 102، ص1البدر الطالع: - 21

 

 أواًل: المخطوطات في علوم القرآن:

 ( : وهو شرح ملنظوم  )حرز األماين ووجه التهاين( يف القراءات السبع ، وهي18فتح الداين يف شرح حرز األماين)-1
( وهذا املؤلف خمطوط موجود باجلامع الكبري بصنعاء حتت 590القصيدة املشهورة بالشاطبي  لألمام الشاطيب/)ت

 1024( ورقه وكتب سن 172، وأوراقه )1/33(1549عنوان)توضيح املعاين من مرموز حرز االماين( وحيمل رقم)
 هجري  من دور املخطوطات املصري .

ى اهلمز: وهذا الكتاب غري موجود بدور املخطوطات املصري ، وال باملكتب  األزهري ، الكنز يف وقف محزه وهشام عةل -2
وكذلك غري موجود مبعهد املخطوطات التابع جلامع  الدول العربي ، واّنا نسبه لألمام القسطالين صاحب كشف الظنون، 

شيخ ايب العباس عةلى اهلمز لةل حيث قال يف سرده لةلمصنفات اليت افتتحت حبرف الكاف )الكنز يف وقف محزه وهشام
(، 20( وكذا ذكره السخاوي ضمن مؤلفات االمام القسطالين )19هجري ) 923املتوىف سن  -امحد بن حممد القسطالين

 (.21وكاألمام الشوكاين يف البدر الطالع حني ذكر مؤلفات الشيخ )

 مخطوطات.مصنفات عدة في تجويد القران الكريم. وكما قلنا سابقا سنتناول ال -ثانيا 

(عام 93110شرح الواضح  يف جتويد الفاحت : وهو مؤلف صغري وال يزال خمطوطا باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم)-1
(خاص هو خمطوط صغري احلجم عدد اوراقه ال يتجاوز ثالث عشر ورق  من القطع الصغري، وهذا املؤلف 1880رقم)

ه، وذلك ألن الشيخ قد خص الفاحت  مبؤلف مستقل يربز احكامها وإن كان صغريا فهو عميم الفائدة وفريد من نوع
 التجويدي ، وهو ما مل نسمع به من قبل، واهلل اعةلم.

 اآللئ السني  يف شرح املقدم  اجلزري :-2 -1
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 وهذا املؤلف شرح ملنظوم  مشهورة يف عةلم التجويد/لألمام ابن اجلزري/ واليزال هذا املؤلف خمطوطا بدار الكتب املصري 
( يف تصنيف تفسري تيمور عريب، 482( ورقم احلفظ هو )43894( قراءات، ورقم امليكروفيةلم اخلاص هبا )6حتت رقم)

( 1648( وخاص)8876وعدد أوراقها اربع وسبعون، وتوجد نسخ  من املخطوط باملكتب  االزهري  أيضا حتت رقم عام )
ولكن هذه النسخ  برقم خمتةلف وهو )العقود السني  ( جماميع 1183( وخاص )7325قراءات، ونسخ  اخرى برقم عام)

 ( خاص قراءات.263( عام )22270يف شرح املقدم  اجلزري ( ونسخ  ثالث  حتت رقم )

هداي  القرآن: وهو مصنف يف جتويد القرآن، وحيتوي عةلى بعض املوضوعات يف عةلوم القرآن الكرمي، اال ان موضوعات -3 -2
(يف تصنيف تيمور عريب( 548ال هذا املصنف خمطوطا بدار الكتب املصري ، حتت رقم )التجويد هي الغالب  فيه ، وال يز 

 ( ويقع يف مائه واثنتني وسبعني ورق ، 28455ورقم امليكروفيةلم)

 مؤلفاته في السنة وعلومها:-ثالثا 

 شرح القسطالني على مختصر الزبيدي.  -1

 ( يف تصنيف احلديث.5647( وخاص)86034وهو خمطوط باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم عام )

 العقود السنية في شرف خير البرية:  -2

 ( يف تصنيف احلديث.242( وخاص )1729وهو خمطوط موجود باملكتب  االزهري  حتت رقم عام)

( عام 20700م )األوىل: حتمل رق -ويوجد منه ست نسخ باملكتب  االزهري الفتح المبين في شرح االربعين النووية:  -3
 ( خاص حديث .....اخل641( ورقم)5665خاص يف تصنيف احلديث والثاني  حتمل رقم)( 188، و)

( حديث. وهو موجود باملكتب  23824وهو خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم)مناهج الهداية لمعالم الرواية:  -4
 ( خاص)جماميع(.1856( عام )92536االزهري  ايضا حتت رقم)

ال يزال وهو حيتوي عةلى جمموع  من احاديث الرتغيب ، و الترغيب والترهيب: منتقى تحفة الحبيب بما زاده على -
 ( ورقه، وعدد 64(حديث طةلعت عريب وعدد اوراقه )523هذا الكتاب خمطوطا يف دار الكتب املصري  حتت رقم )
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 .558، ص1كشف الظنون   - 22
 28، ص6اخلطط التوفيقي  لعةلي مبةلرك : 23
 .968، ص2فهرس الفهارس لكتاين  24

ه كان اعةلم الناس بكالم العرب وانساهبم مات مسموما   476هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب البسيت عامل املغرب. ولد سن   - )25(
 هجري . 544سن 

 

لألمام .ناسبا إياه (22)(سطرا وهو شرح لصحيح مسةلم، وهو مازال خمطوطا، ذكره صاحب كشف الظنون 22اسطره)
 (24( وذكره األمام الكتاين ضمن مؤلفات الشيخ.)23القسطالين ، وذكره كذلك صاحب اخلطط التوفيقي )

 تأويل مشكل الحديث:-

( حديث 2152وهو احد مؤلفات الشيخ يف احلديث وعةلومه ايضا واليزال خمطوطا بدار الكتب املصري  حتت رقم)
 سطرا. 17صفح  وعدد اسطره  138عريب ويقع هذا املخطوط 

(  97584وهو خمطوط موجود باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم)تحفة السامع والقارئ بختم صحيح البخاري:  -5
 ( يف تصنيف اجملاميع، وهو ما ذكره اإلمامان السخاوي والشوكاين ضمن مؤلفات األمام القسطالين.2038وخاص )

 رابعاً: مؤلفات القسطالني في السيرة:

وهو  ( 25)القسطالين عةلى منت الشفا: واملراد مبنت الشفا )كتاب بتعريف حقوق املصطفى( لةلقاضي عياضحاشي  -1
وهو  ،مؤلف عظيم يف سرية املصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم، وهو شرحه أكثر من واحد من عةلمائنا.ومنهم القسطالين 

 وعدد أسطره ثالث وعشرون سطرا . ( ورقه124وعدد أوراقه ) ،(حديث14خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم)

 خامسا مؤلفاته في التراجم:

النور الساطع املةلتقط من الضوء الالمع لةلسخاوي: ، لقد رأى امامنا القسطالين وهو تةلميذ السخاوي تقاصر مهم 
 (  عمعاصريه دون بةلوغ هنايته هذا الكتاب فاختصره يف كتاب صغري أمساه )النور الساطع املةلتقط من الضوء الالم
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كال  م، ، و 1945املكنون يف الذيل عةلى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  إيضاح: البغدادي إمساعيل ،1090، ص2املصدر السابق،  - )26

 .684، ص2املعارف اجلةليةل  

 

( يف 2153القاهرة حتت رقم )-باملهندسني –ال يزال هذا املخطوط موجودا مبعهد املخطوطات العربي   (26)لةلسخاوي
 أثنني وستني واربعمائ  ورق .

 سادساً: المخطوطات في األدعية واالذكار: 

( ورقه 156وعدد اوراقه )( حديث، 938االستذكار بأحاديث االذكار: وهو خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم ) -1
 من القطع الكبري.

( حديث عريب، لكن صاحب 938األنوار يف األدعي  واألذكار: وهو ايضا خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم) -2
 الكواكب ذكر أن القسطالين اختصر هذا الكتاب وامساه )قبس الةلوامع(.

 سابعاً: مؤلفاته في فنون أخرى:

صالة عةلى النيب املصطفى: وهو خمطوط بدار الكتب امل صري  موجود منه ثالث نسخ، مسالك احلنفا إىل مشارع ال  -3
(م 100( تصوف تيمور، والثالث  حتمل رقم)1624( تصوف عريب، والثاني  حتمل رقم )1067األوىل حتمل رقم )

( أدعيه  79( عام ورقم )7563تصوف عريب والكتاب موجود باملكتب  االزهري  يف ثالث نسخ االوىل حتمل رقم )
( عام ورقم 83584( خاص تصوف والثالث  حتمل رقم)2424( عام ورقم )87572واوراد، والثاني  حتمل رقم )

 ( خاص ادب جماميع.2920)

 مشارق األنوار املضيئ  يف شرح الكواكب الدري :  -4

( شعر 354ريب، )دب عأ (302وهو خمطوط بدار الكتب املصري  يوجد منه عدة نسخ حتمل أرقاما متعددة منها ، )
( ادب لغ  حةليم عريب...اخل. ويوجد من الكتاب أيضا مخس نسخ 69( شعر تيمور عريب، و)998تيمور عريب، )
 باملكتب  االزهري 
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 .205، ص2املصدر السابق:،  - 27

 

 .(27)يقظ  ذوي االعتبار يف موعظ  اهل األغرتار ذكره صاحب الكشف ونسبه لةلقسطالين  -5

 ي من دور الكتب املصري . أالذي القسطالين ومل اعثر له عةلى خمطوط يف 

مام القسطالين : وهي مصنفات جامع  شامةله جلمع عظيم من الفنون والعةلوم. مما يدل هم خمطوطات اإلأوبعد هذه 
وارتفع شانه فأعطى  عةلى سع  اطالع هذا الرجل وغزارة عةلمه ، االمر الذي دعي بعض املؤرخني لسريته ان يصفه بقوله

ر عةليه ، التصانيف املقبول  اليت سارت هبا الركبان يف حياته ، ولعل احملققني عثرا مامل نعثالسعد يف قةلمه وكةلم ، وصنف 
 واهلل أعةلم.

 الخاتمة

فكان شرحه املسمى إرشاد الساري ه ( 923وبعد هذه جوله يف الرتاث الفكري لةلشيخ أمحد بن حممد القسطالين ت )
قد وأنفعها، وقد وجد الباحث فيه معينا  ثرا  ملباحث التفسري؛ لذا فلشرح صحيح البخاري من أجلِّ الشروحات وأمشةلها 

وجد بغيته وضالته يف هذا الكتاب، مع أنه يُعُد موسوع  يف العةلوم الشرعي ، والةلغوي  فضال  عن استحواذ احلديث عةلى 
التفسري اليت هي موضوع  معظم صفحاته وضم الكتاب بني دفتيه عةلوما  لغوي ، وحنوي ، وصرفي ، وفقهي ، ومادة غزيرة يف

دراس  الباحث والحظنا منهجه يف التفسري باملأثور، وأن له باع طويل يف هذا اجلانب ، إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب 
التفسري يف ارشاد الساري لألمام القسطالين، يالحظ بصورة جةلي  أن القسطالين كثريا ما جلأ اىل التفسري باملأثور أو 

تدل عةلى حكم ما أو واقع  ما، وذلك لألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت عندما يريد ان يس
ما تأكد من ضبطه وصح  نقةله والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم، إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري 

تدالل عةلى الين كثريا ما جلأ اىل التفسري باملأثور لألسيف ارشاد الساري لألمام القسطالين يالحظ بصورة جةلي  أن القسط
حكم ما أو واقع  ما وذلك لألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت ما تأكد من ضبطه وصح  نقةله 

 والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم.

كتب منها ما هو حمقق ومنها ما هو غري حمقق، كما أن له وكذلك أن لةلقسطالين مؤلفات كثرية يف شىت اجملاالت و 
 خمطوطات كثرية منتشرة يف شىت بقاع العامل.
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وهي دعوة لةلباحثني واملهتمني هبذا اجلانب يف أن يكمةلوا ما بدأ به القسطالين ، وذلك بتحقيق خمطوطاته اليت مل حتقق 
 ،دراج املكتباتأس  يف حمبو  بقيتالعناي  واالهتمام، وبعضها  مرمحه اهلل مل تةلق متا بعض مؤلفاتهألن  مل ينشر؛ونشر ما 

        .يف دار املخطوطات املصري ، وال سيما يف مجهوري  مصر العربي  حيث أغةلب مصنفاته هناك

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

هـ( ، زاد املسري يف عةلم التفسري، 597إبن اجلوزي : مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  •
 . 1404، 3بريوت ط –املكتب اإلسالمي 

إبن اجلوزي، ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عةلي بن حممد ، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، دار اإلمام النووي يف  •
 .1991 1األردن ، ط

هـ( البحر 745أثري الدين األندلسي )املتوىف:  إبن حيان : أبو حيان حممد بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان •
 بريوت. –احمليط يف التفسري ، احملقق: صدقي حممد مجيل ، دار الفكر 

، ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي مث الدمشقي،  91،  2إبن فارس، معجم مقاييس الةلغ ،  •
 م 1988 -، هـ 1408، 1إحياء الرتاث العريب، طالبداي  والنهاي ، حتقيق: عةلي شريي، دار 

ط وكال  – 2/684إيضاح املكنون يف الذيل عةلى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :إمساعيل البغدادي  •
 .م1945املعارف اجلةليةل  

. عادل بن داالصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، تفسري الراغب األصفهاين، حتقيق:  •
 م.2003 -هـ  1424، 1الرياض، ط -عةلي الشِِّدي، دار النشر: دار الوطن 

البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا ،  •
 .1987 – 1407 3بريوت، ط –دار ابن كثري، اليمام  

هـ ، 1413عبد العزيز بن حممد األندلسي، املسالك واملمالك، دار الغرب اإلسالمي البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن •
 م . 1992

•  
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البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، االعتقاد واهلداي  إىل سبيل الرشاد، دار  •

 ، بريوت.  1اآلفاق اجلديدة، ط
بكر، األمساء والصفات، حتقيق: عبد اهلل بن حممد احلاشدي، مكتب  السوادي ، جدة البيهقي، أمحد بن احلسني أبو  •

 م .1993هـ ، 1413، 1ط
احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم البةلدان، احلموي، دار صادر، بريوت، لبنان  •

 م.1995هـ ، 2،1416ط
لعكربي الدمشقي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، ، حتقيق: عبد القادر احلنبةلي، ابن العماد عبد احلي بن أمحد ا •

 م.1993هـ ، 1414لسن 1األرناؤوط و حممود األرناؤوط، دار ابن كثري ـ دمشق ـ ط
ه 1401الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان ، ط  •

 م .1981 -
هـ( ، الكشاف عن حقائق غوامض 538الزخمشري ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل )املتوىف:  •

 هـ 1407 - 3بريوت ، ط –التنزيل ، دار الكتاب العريب 
ت، و السخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، منشورات دار مكتب  احلياة، بري  •

 لبنان.
الشنقيطي، حممد األمني بن املختار الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، دار اجليةلي ، بريوت ، لبنان  •

 م .1973
الشوكاين، حممد بن عةلي، البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع، ، حتقيق: حممد حسني حالق ، دار ابن كثري ــ  •

 م .2008هـ ، 1429، 2دمشق ، بريوت، ط
العيد روس، عبد القادر احلسيين احلضرمي، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، حتقيق: أمحد حالو، وحممود األرناؤوط،  •

 م .2001هـ ، 1422،  1ط -بريوت  -دار صادر
مع املةلكي اعداد اجمل (2/466 الشامل لةلرتاث العريب االسالمي املخطوط)خمطوطات عةلوم القرآن والقراءات: الفهرس •

 1987لبحوث احلضارة االسالمي  بعمان:
 الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، املكتب  العةلمي  ، بريوت، لبنان. •
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القسطالين، ابو العباس شهاب الدين امحد بن حممد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ضبط وختريج ومراجع  ،  •

 م .2007هـ ، 1428 1مجيل العطار ، دار الفكر لةلطباع  والنشر والتوزيع ، ط صدقي
الكبيسي، الدكتور حممد عياش، الصفات اخلربي  عند أهل السن  واجلماع  رسال  ماجستري ، بإشراف الدكتور حممد  •

 . 1992رمضان، جامع  بغداد ، كةلي  العةلوم اإلسالمي  سن  
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 ه.1392، 2بريوت، ط
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ABSTRACT 

 

To attain a society in which people are blessed with democracy and freedom, 

independent and impartial adjudication is fundamental. Safety, happiness and peace 

of a society is highly depends on the confidence that people possess towards their 

judicial institution.  People’s rights should be preserved and protected by the laws 

issued by judicial authority. That is, to give a wise and impartial judgment for each 

matter presented in the court. In This article, we attempt to clarify the basic concepts 

of Independence of the Judiciary, relations with Executive and Legislature in the light 

of the judicial system to attain extreme justice. Effects of the government sectors on 

the judiciary and vice versa is stated in details in this article with the statement of the 

ways on how prevent the judiciary independence.  Preliminary results of this 

investigation showed that a number of judges believe that such tendencies have no 

significant influence on management of justice. 

Keywords: Independence, independence, judiciary, concept, society.   
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 ملخص ال

 
أساسي،  أمر زيه هون السةلطات بشكلوالفصل بني  واالستقالل واحلري  الدميقراطي  مع متكامل جمتمع اىل وصولمن أجل 

 حنو الناس ق ث عةلى مدى كبري  بشكل ويعتمد ذلك الناس يف اجملتمع، والسالم بني والسعادة السالم  هبدف حتقيق
من   القضائي ، السةلط  عن الصادرة القوانني وحتميها الشعب حقوق عةلى احلفاظ وينبغي بذلك القضائي ، املؤسسات
 األساسي  اهيماملف توضيح حناول املقال  حنن هذه ويف احملكم ،  يف معروض  مسأل  لكل ونزيه حكيم حكم أجل إعطاء
 وذكر العدال ، لتحقيق القضائي النظام ضوء يف والتشريعي  التنفيذي  مع السةلط  وعالقاهتا القضائي ، السةلط  الستقالل

  قال ، ضضال ً عن بيا امل هذه يف التفاصيل بالعكس، وكل والعكس القضاء وعةلى احلكومي  القطاعات عةلى املرتتب  اآلثار
  نفوذ لديهم القضاة من عددا أ  التحقيقات هلذه األولي  النتائج وإظهرت القضاء، استقالل حتقيق كيفي   بشأ  السبل
 العدال . إدارة عةلى كبري

 ، االستقالل، القضاء، اجملتمع. لقوةالكةلمات الداللي  : ا
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1.  Introduction  

 The concept of judicial independence is that the judiciary has to be away or 

independent from some of the governmental sectors that sometimes seem to to have 

a milestone effect on the judicial sector. That is, courts should not be subjected to an 

improper influence from the aforementioned branches, or any other means. 

(www.wikipedia.org). Free society necessitates an independent judiciary. This latter 

ensures the rule of the law, attain the concept of human rights and the preserve the 

properties and the stability of a society. Usually, constitution is the major factor that 

assures the independence of judiciary. However, legislation and many other suitable 

norms could also assure its independency.   

Just and effective state is mainly built on many fundamentals; one of them is the 

judicial independence. Judicial independence has never been found to protect the 

judiciary itself, indeed, it has been found to protect the public as well as to protect 

the rights of the public to appear before the independency and impartial of the 

tribunal(www.unodc.org). Different understanding and means of the judicial 

independence could arise within people. It refers to the ability of judges to decide 

disputes impartially despite real, potential, or giving favors. This independency 

provides the judges the ability to protect individual’s rights even before popular 

opposition.    Further notation of the independence judiciary is that an individual 

judge or a collective judiciary take decisions, without getting influenced by any 

(social, political, cultural and economical) pressure, neutrally based on the 

injunctions of law (Sabah et al., 2015). 

The pattern ‘Independence and impartiality’ is an alliterative pairing which can be 

found in every human rights treaty, despite in fact of being disparate concepts with 

different legal histories. ‘Independence’ could be explained when putting judges in a 

position to act according to their conscience and the justice, free from government’s 

pressures, funding bodies, armies, or any other means of state power or inappropriate 

influence that may bear upon them. On the other hand, ‘Impartiality’, is the judicial 

characteristic of dis-interest towards parties and their causes in litigation. 

Undoubtedly, there are some overlaps where the judges are not independent of the 

state will be perceived (and may actually become) partial to the state when it is a 

party to litigation in their court. There is prolific domestic and international case law 

concerning impartiality because questions relating to real or apparent judicial bias 

occur all the time, and the appropriate tests are well established. Judicial  

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary
https://en.wikipedia.org/wiki/Court
https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_powers
http://www.unodc.org/
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Independence is a concept that has not been fully explored, despite the frequency of 

allegations that judges are overawed by government or subject to secret political 

directives. 

To attain the true democracy in a state, judicial independence is fundamental, both 

as a guarantor of the separation of powers in the state and the rule of law. It is the 

only way to assess the powerful of the government. When the government commands 

an overall majority in parliament and could put by its otherwise untrammelled law-

making and executive power the liberty of citizens at risk. Judiciary independence 

ensures justice and equity through the predictability of the court decisions that cannot 

be overruled by a political establishment. In practical terms, as recent studies have 

shown (Maria, 2012), it may promotes rapid growth in economic sector because 

investors may feel more secure if they have access to an independent judiciary to 

resolve any disputes against the state or against competitors favored and supported 

by the government.  

 Judicial review and judicial independence are different. Judicial review policy is the 

authority of both lower and higher courts to investigate whether the laws and policy 

measures passed by the legislative are are in accordance with the constitution and 

had been enacted according to the stipulated procedures. Measures in which they 

violate those conditions are annulled.  Judicial review offers a fundamental protection 

of individual’s freedom against abuses of power by elected and/or appointed state 

officials. Judicial independence carries out the function of dispute resolution 

regardless to the power and political preferences. Judicial independence mainly 

focuses on the resolution of disputes between the state and the citizens, private 

parties, and different government bodies. 

 

2. Dimensions of Judicial independence 

Judicial independence is critically important for three dimensions of governance. 

First is the protection of human rights. This duty requires, independent judges not for 

their own sake but for the sake of the society that they serve. The Second dimension, 

judicial independence facilitates political stability and fairness. Rule of Law is an 

important political ideal today (Tamanaha 2004; Waldron, 2008).  Finally, judicial 

independence is critical for the development of healthy and sound economies (Sabah 

et al., 2015). Traditionally, judicial independence means that the judicial arm of 

government and individual judges are left free to operate without any undue pressure 

or interference from either the legislature or the executive. 
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3. Balance between judicial effectiveness and justice 

A balanced mind is a hallmark of a good judge and therefore it is necessary in judicial 

administration. In the midst of achieving efficiency there is a caution to be exercised. 

Speed in disposal of cases is only one element of judicial effectiveness. An over-

emphasis on efficiency would have an impact against effectiveness. Counsels who 

lack time to prepare their cases are unable to present their cases properly and 

adequately to judges. Judges whom have un-sufficient time to hear cases and to 

deliberate on matters/issues before them would be more likely than handing down 

poor quality decision in which reflects on the quality of the judiciary. A judiciary is 

only as effective as the quality of its judges and a balanced system should be set in 

place to allow them to get on with the task of judging. Judicial independence of 

judicial administration can help judges achieve justice but if a right balance is not 

achieved and maintained it can intrude on the liberty of others and take the litigants 

further away from the goal of justice. 

 

5. Closer Look at the Concept of Judicial "Independence" 

The researcher may be troubled by the assumption that the "independent' judiciary is 

really independent of interest-group political pressures, by our failure to present an 

explicit theory of judicial behavior, and by the existence of alternative theories of the 

independence of the judiciary. It is unrealistic to suppose the judiciary wholly 

independent of the current desires of the political branches. The legislature could 

refuse to appropriate funds to pay the judges salaries; the executive could refuse to 

enforce judicial decrees. 

Short of outright confrontation, there are various methods by which the political 

branches can impose costs on the judiciary, such as budgetary harassment, tinkering 

with the court’s jurisdiction, and altering the composition of the judiciary by the 

creation of many new judgeships. Yet such devices have been resorted to 

infrequently, even in periods of intense hostility to judicial rulings. The reason, we 

conjecture, is the high costs of the available methods of harassment in relation to the 

benefits sought. The current legislature may want judicial interpretations that gut 

some existing laws, but if it tries to procure them by forms of coercion that impairs 

the functioning of the judiciary across the board, it will impose costs on all who use 

the courts, including various politically effective groups and indeed the beneficiaries 

of whatever legislation the current legislature has enacted. 

Meanwhile, the fact that the legislative and executive branches have means of 

coercing the judiciary helps to explain why the self-interest of independent judges is  
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promoted by enforcing legislation according to its original tenor. If courts are not 

valued highly, the imposition by the current legislature of coercive measures that 

impair the courts effective functioning will not be perceived as highly costly, and 

such measures will therefore be imposed more often. The value (both social and 

private) of courts is a function in major part of the predictability of their decisions 

and decision according to the original meaning of a statute rather than according to 

the ever-shifting preferences of successive legislatures.  is probably an important 

source of that predictability, in part because such a decision is based on materials (for 

example, the congressional debates) available to all to study and base predictions of 

judicial behavior on. In short, the ability of courts to maintain their independence 

from the political branches may depend at least in part on their willingness to enforce 

the "contracts" of earlier legislatures according to the original understanding of the 

"contract." 

There is possibility that although the judiciary is independent of the political 

branches, interest groups will intervene directly with judges in order to redo the 

results of the already declared legislative process. However, the methods of 

imparting independence from the political branches of government also serve to 

reduce the possibility of direct or indirect bribery of the judges by interest groups. 

Life tenure in circumstances where the job holder intends to remain in the job for 

their life spam, reduces the likelihood because it is difficult to detect form of bribery 

that consists of dangling prospects of future employment before the bribe taker. Life 

tenure also increases the expected penalty for bribery, assuming dismissal is a major 

sanction for bribery.  

 

6. The Judicial Independence Why is it Important?  

The term “judicial independence” is often mentioned when discussing the justice 

system, but is not always well-understood. The purpose of these comments is to help 

the public understand what judicial independence is! And why it is important?  

Those who come before the courts must be certain that decisions made by those 

courts are not subject to outside influence. Judicial independence means that judges 

are not subjected to any pressure and/or influences, and are free to make impartial 

decisions based solely on fact and law. Judicial independence is often misunderstood 

as something that is for the benefit of the judge. It is not. It is the public’s guarantee 

that a judge will be impartial.  
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It has been suggested that judges may use independence as a “shield” against 

scrutiny. This is a mistaken view. Judges have a responsibility to protect their 

independence and impartiality. They do so not out of self-interest, but as an  

obligation they owe to the public who have entrusted them with decision-making 

power, and to whom they are ultimately accountable to maintain the public’s 

confidence.  

To preserve judicial independence, the Constitution requires three factors:  

1. Security of tenure: Once appointed, a judge is entitled to serve on the bench until 

the age of retirement, unless, for Superior Court judges, both houses of Parliament 

agree that he or she should be removed from office, or for Provincial Court judges, a 

tribunal established under the Provincial Court Act has ordered that he or she should 

be removed from office.  

2. Financial security: Judges are paid sufficiently and in a manner so they are not 

dependent on or subject to pressure from other institutions.  

3. Administrative independence: Courts must be able to decide how to manage the 

litigation process and the cases judges will hear.  

 It is easy to see how the first two aspects are important to ensure free-judges from 

government or private pressures affecting their impartiality. However, the third 

aspect, administrative independence seems more complex.  

The court as a whole must remain separate from other branches of government to 

prevent any suggestion of improper influence. 

The aspects of administrative independence are necessary to maintain a 

constitutionally-sound separation between the judiciary and other branches of 

government. These aspects include:  

1. The assignment of judges to hear particular cases;  

2. The scheduling of court sittings;  

3. The control of court lists for cases to be heard;  

4. The allocation of courtrooms; and  

5. The direction of registry and court staff in carrying out these functions.  

It is important to understand why these functions must remain within judicial control. 

First, the public could not have confidence in the independence and impartiality of 

the courts if others apart from the judicial branch could control or manipulate 

proceedings by interfering in any of these functions. A judge cannot be independent 

if the necessary support staff is unavailable, or is subjected to others.  

All recognize that there is a requirement for accountability for the allocation and 

disposition of the resources, human and otherwise, necessary to the proper  
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functioning of the courts. There is bound to be continuing tension between the 

uncertain and varying demands for the resources, and the constraints on those who 

must budget for the supply of those resources. But if there is a business case to be  

made for cost savings, that case must be made within the confines of what is 

permitted by the Constitution. 

Reforms also need to be examined in context. For example, it has been suggested 

that “overbooking” (the setting of more than one case before the same judge on the 

same day) is inefficient and costly, because one or more counsel and parties who 

attend at the appointed day will have their cases adjourned. That would be one result 

of overbooking. But this view overlooks the fact that overbooking often leads to more 

effective utilization of judicial and other court resources, taking into account the 

number of cases that normally settle on the eve of trial or do not proceed for other 

reasons.  

Historically, court proceedings are based on an adversarial system. The parties 

present their opposing positions, witnesses are called and cross-examined. The judge 

sits as a neutral decision-maker. It is not a perfect system, and it continues to evolve, 

but in its essential form, and particularly in the area of criminal law, it is a system 

that has worked well for centuries.  

In the adversarial system, the preparation and presentation of cases is left primarily 

in the hands of the lawyers representing the adverse parties. The courts exercise some 

measure of control over this with respect to the accused’s constitutional rights, as 

well as the professional obligations of the lawyers to their respective clients.  

 The adversarial system is one feature of the legal system that makes it uneasy to fit 

with the application of business analysis and management systems designed for both 

business and government enterprise. The judiciary of each court has drawn upon such 

analysis to develop projects and systems to serve the public in a best manner that also 

recognizes the constitutional structures and rights that underpin the legal system.  

  There are many other factors which require consideration when seeking to improve 

the justice system. None could predict with confidence the number of cases coming 

into the system at any given time, and none could predict their complexity or the time 

they will require to be heard and resolved. Predetermined limits on human resources 

by those outside the judicial system are likely to give rise to serious problems. 

Flexibility is necessary if changing demands for judicial and court resources are to 

be met.  
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7. Other Types of Independence  

It is important to distinguish between judicial independence and the sort of 

independence that characterizes the role of other members of the legal system. Police,  

prosecutors and defense counsel altogether have to make important decisions in the 

detection, prosecution and defense of persons alleged to have committed crimes.  

There is a critical distinction between the police and Crown prosecutors on the one 

hand, and the judiciary on the other. The police and prosecutors are in the employ 

and within the authority of the executive branch of government. Although required 

to exercise their duties impartially and independently, at the end of the day they are 

agents of the Crown.  

 Government in its many manifestations is frequently a party to court proceedings in 

an adversarial role. For example, the state is behind every criminal prosecution. 

Government agencies are frequently either parties to court proceedings, or are subject 

to having their decisions reviewed in the courts. Courts are called upon to decide 

disputes between our Aboriginal peoples, and various levels of government, or 

government agencies. Courts also have to rule on the validity of legislation, as to 

whether it is within the powers given to the Legislature or Parliament by the 

Constitution, and whether it conforms to the requirements of the Charter of Rights 

and Freedoms.  

 So while police and prosecutors must be independent within their proper spheres, 

their independence is different nature and quality from judicial independence. While 

police and prosecutors must be objective, they are ultimately part of and answerable 

to the executive branch of government. Whereas, judges are not subjected to any 

means and their independence safeguards their impartiality. 

 

8. Conceptualizing judicial power and independence 

By empowering judicial institutions, other policy makers limit their own authority. 

The creation of judicial review gives judges not only the power to interpret the laws 

adopted by the other branches of government, but the power to veto those acts 

altogether. Judicial power of this sort allows judges to impinge upon the power of 

other political institutions. Related to judicial power is the degree to which judges 

are independent. A tradition of judicial independence encourages policy makers to 

acquiesce when judges overturn their decisions. Since judges lack the power to fund 

or enforce their own decisions, judicial power is highly contingent on the acceptance 

of other policy makers. The degree to which constitutional designers have chosen to  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 84 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

empower judges and to ensure judicial independence from political pressure is the 

primary concern of this paper. 

 Judicial independence is defined by (Larkins, 1996) as “related to the notion of 

conflict resolution by a ’neutral third;’ in other words by someone who can be trusted  

to settle controversies after considering only the facts and their relation to relevant 

laws.” In turn the notion of judicial independence is made up of two aspects: 

impartiality and political insularity. According to Fiss (1993) impartiality is 

equivalent to “party detachment,” or the notion that a dispute should be decided by a 

judge who has no relation to the parties involved and no interest in the outcome of 

the case. The second aspect of judicial independence is “political insularity” or the 

notion that judges’ decisions should not be influenced by actors outside the judiciary. 

The two concerns are related in that judges that maintain a reputation for detachment 

may encourage other policy makers to grant their courts protection from outside 

interference. 

Judicial independence is promoted by measures that protect judges from political 

pressure. Judges are almost always less politically accountable to the public than 

other policy makers. With a few notable exceptions, judges tend to be appointed 

rather than elected, and there are often significant checks and balances involved in 

their appointment. Many are guaranteed a specific tenure and a non-reducible salary. 

To obtain some experience with democracy, some country such as the Central Asian 

states of Kazakhstan, Kirghizia, Turkmenistan, Tadzhikistan and Uzbekistan, all of 

which have had elections which have been essentially rigged or where competition 

was extremely limited. Also excluded was Bosnia-Hercegovina, where the political 

process was interrupted during this period by a brutal civil war. For example, Gibson 

(1989, 1991) finds that in the U.S., compliance with court decisions is most likely 

when the courts are viewed as legitimate policy makers. This might explain the 

compliance of American presidents such as Gibson et al. (1998) note that “not even 

the most powerful courts in the world have the power of the ’purse’ or ’sword.” 

By denying legislators and executives the authority to remove judges or reduce their 

salaries at will, constitutions give judges breathing room. In theory at least, this 

allows judges to follow the dictates of legal principle rather than political expediency. 

In general, the fewer such safeguards, the greater the risk to judicial power. Judicial 

independence declines to the extent that other policy makers have recourse to court-

curbing techniques. Policy makers may employ a variety of means for keeping judges 

in check. Judges may be censured or impeached. Their decisions may be overridden 

through statutory or constitutional change. Their salaries and the location of their  
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posts may be under the mercy of other branches. Antagonistic policy makers may 

“systematically withdraw from the legally defined competence of the judiciary all 

matters of political interest for them (Shapiro, 1981). One way to measure judicial 

power, then, is to assess the range of court curbing techniques that are granted to  

other policy makers. By comparing the range of protections that post-Communist 

policy makers chose with the kind of court-curbing authority they retained, we have 

an indicator of their tolerance for judicial power. It should be noted, however, that 

there are potential difficulties in measuring judicial independence when considering 

the formal rules included in the constitution. Criticizes what he refers to as the 

“positivist quantitative” approach to measuring judicial independence, whose 

advocates have “failed to fully and/or reliably gauge judicial independence. This is 

because the component concepts of judicial independence do not automatically lend 

themselves to rigid scientific analysis” (Larkins, 1996). In particular he notes that 

previous attempts to measure judicial independence via the examination of “formal” 

rules have led to the miss-assessment of the degree of actual judicial independence. 

This suggests that to measure actual judicial power by analyzing only formal rules 

appearing in the constitution would be highly questionable. Other studies (Clark, 

1975) had examined the impact of judicial power on other political variables, or have 

examined the behavior of the courts themselves (Tate and Haynie, 1993).  

Our dependent variable is the power and other policy makers choose to give the 

judiciary. To this end, the analysis of formal rules governing the power of the 

judiciary does matter. It might be argued that, especially in periods of transition, 

informal powers not specifically codified in constitutions may be more important that 

formal powers.  

Judges in the United States are unusual in that they are often elected by the public or 

subject to retention elections after an appointed probationary period. This increases 

the opportunity for political influence into their decision making. The president 

appoints federal judges for life, given good behavior, with the consent of the Senate. 

Other regimes provide greater insulation from politics. For example, in Namibia, “in 

order to ensure that the judges would not be the handmaidens of the government. In 

fact, formal rules have been shown to matter. For example, both Hellman (1997) and 

Frye (1997) have concluded that formal presidential powers were a significant 

predicator of progress in economic reform in the countries of the former Soviet Union 

and Eastern Europe. Further, as Frye (1997) notes, there are often intense struggles 

over the formal rules written into the constitution so that “if formal rules do not matter 

then why did political actors expend vast resources to alter them in many cases?”  
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Finally formal rules serve to constrain the actions of political actors. Even the most 

authoritarian regime seeks to maintain the semblance of legality; hence formal rules 

regarding the judiciary’s independence and power reveal the extent to which political  

actors in post-communist politics are willing to submit to judicial supervision of their 

activities. 

 

9. The crucial importance of judicial independence for economic growth and 

Development  

 Judicial independence (JI) implies that judges would expect their decisions to be 

implemented regardless of whether they are in the (short-term) interest of other 

government branches upon which implementation depends. It would further imply 

that judges apart from their decisions not being implemented do not have to anticipate 

negative consequences as the result of their decisions, such as (a) being expelled, (b) 

being paid less, or (c) being made less influential. 

There are three archetypical interaction situations in which JI is important as reported 

in the following: 

1- Cases where the conflict is between citizens: If contracting parties voluntarily 

entered into a contract and one of the parties believes that the other side has not 

honored the contract, impartial dispute resolution is important. As long as both sides 

expect the judiciary to be impartial, they can save on transaction costs while 

negotiating the contract. On average, lower transaction costs will lead to more 

welfare-enhancing transactions taking place. 

2- Cases where the conflict is between government and the citizens: Citizens are in 

need of an organization that can adjudicate who is right, i.e., who has acted according 

to the law. The judiciary will not only have to ascertain the constitutionality of newly 

passed legislation, but will also have to check whether the representatives of the state 

have followed the procedural devices that are to safeguard the rule of law. If the 

judiciary is not independent from executive and legislature, citizens will not trust in 

the relevance of the rule of law. 

3- Cases where the conflict is between various government branches: In the absence 

of an impartial arbiter, conflicts between government branches are most likely to 

develop into power games, which an independent judiciary can keep within the rules 

laid out in the constitution. 

Among the many functions of government, the reduction of uncertainty is of 

paramount importance. However, the law will only reduce uncertainty if the citizens 

can expect the letter of the law to be followed by government representatives. An  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 87 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

independent judiciary could thus also be interpreted as a device to turn promises e.g., 

to respect property rights and abstain from expropriation into credible commitments. 

If it functions like this, citizens will develop a longer time horizon, which will lead 

to more investment in physical capital and also to a higher degree of specialization,  

i.e., to a different structure of human capital. All these arguments imply that JI is 

expected to be conducive to economic growth. 

 

10. Cultural Expectations 

An important factor shapes judicial independence in different countries which is the 

cultural expectation that judges ought to behave independently. To be a judge in one 

country is to decide cases according to the law and the facts/cultural issues despite 

the pressure of political sponsors and even popular opinion.  

 

11. Theory of Separation of Judiciary from the Executive in Islam  

There are two schools of thoughts regarding separation of judiciary from the 

executive:  

1) A group of jurists say that judiciary is not a separate and an independent organ, 

but it is a branch of executive and it has derived its power from the Islamic laws.  

 2.) The second School of thought where of the opinion that judiciary is a separate 

organ and not a branch of executive is supported.  

 

12. Conclusion and recommendation  

 The judiciary is an open debate to improve the administration of justice. Over the 

past years, all levels of court have engaged in extensive discussions with government 

officials in order to achieve and improve the administration of justice. In being open 

to discussion, however, the judiciary will remain steadfast in protecting the essential 

elements of judicial independence, as the precursor and guardian of judicial 

impartiality. From one stand point, there should be freedom to criticize judges and 

judges themselves must have the right to speak out freely and without being 

disciplined. They have an understandable reticence about entering the public arena 

to pronounce on political issues. 
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 ملخص ال

 
الذين نصَّ العةلماء عةلى أن احلسن البصري  -مرتب  عةلى حروف املعجم  - هذا البحث جيمع أمساء أصحاب النيب 

، مع ذكر هذه األقوال وبيان الراجح منمسا، مع الدليل، أو التعةليل    مل يسمممممممممممممممع منمسم أو اهتةل    مساع  منمسم 
 اخلالف القوي.
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 المقدمة:

 والصالة والسالم عةلى رسول اهلل وعةلى آل  وصحب  وسةلم.احلمد هلل 
 وبعد

 .يعدُّ من أشمسر عةلماء األم  من التابعني ألصحاب النيب  -رمح  اهلل  -فإن احلسن البصري 
وقد اجتمع في  ما تفرق   كثري من التابعني من عةلم الكتاب والسن ، فال تكاد جتد مؤلًفا   التفسري، واحلديث، واألثر، 

 لفق ، واخلالف، والوعظ إال وقد نقل من  أو أسند عن  أو أسند أثرًا من طريق .وا
، بسبب كثرة شيوه  منمسم، وكثرة ما محل ، وعن صحب  الكرام وكان رمح  اهلل كثريًا ما يرسل األحاديث عن النيب 

 هو عنمسم من عةلم، وحديث.
احلكم مسي ، واآلداب املْرِعيَّ  فقد اهتم العةلماء بنقدها، و وملا كانت هذه األحاديث كثرية ومتضمن  لبعض األحكام الفق

عةليمسا تبًعا الهتالفمسم   قوة شيوخ احلسن نفس  وضع  بعضمسم ، فاهتةل  قوهلم   تقويتمسا عةلى قولني اثنني كما 
 سيأيت.

ُتُكةلَِّم و  -  من الصحاب -وتأيت هذه الدراس  مكمةل  ملا قام ب  عةلماء احلديث، من هالل مجع من روى عنمسم احلسن 
   مساع  من .

 وتتةلخص أمهي  هذا البحث   النقاط اآلتي :
 عةلو منزل  احلسن عند أهل العةلم. .1
 أمهي  املراسيل   اعتبارها قرين  لةلرتجيح   الفق  وغريه. .2
 كثرة مراسيل احلسن عن الصحاب  وقوة االهتالف   احلكم عةلى بعضمسا. .3

 سند، وهذا البحث خيدم ذلك.أن معرف  االتصال شرط من شروط صح  ال .4
 وقد جعةلت  موجزًا   فصةلني اثنني:

 يتضمن مبحثني مها: األول
 .ترمج  موجزة لةلحسن البصري 

 . كالم العةلماء   حكم مراسيةل 
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يتضمن سرًدا ألصل البحث، قمت في  جبمع أمساء الصحاب  الذين أرسل عنمسم احلسن البصري، أو اهتةل     الثاني

 مساع  منمسم، مع كالم العةلماء في  هذا، وسةلكت في  النمسج اآليت:
 توسعت   اجلمع من كتب الرجال، واحلديث، وغريها. .1
 رتبت أمساء الصحاب  عةلى حروف املعجم. .2
 منمسم تاريخ وفات ، ألن هذا من أقوى قرائن احلكم.ذكرت بعد كل اسم  .3
ذكرت بعد وفات  رموز من أهرج ل  من حتف  األشراف لةلمزي، فإن مل أجد فرموز إحتاف املمسرة البن  .4

( لةلكتب الست  ومسند أمحد، والرقم 7حجر، ملا هلذا من فائدة أو أثر   احلكم، وجعةلت الرقم )
 استعنت بتمسذيب الكمال إلثبات الرمز. ( لةلسنن ومسند أمحد أيًضا، ورمبا5)

 إذا مل أجد ل  رمزًا ووجدت ل  رواي    كتاب آهر ذكرت ذا باهلامش. .5

خبط  "بينماقدَّمت من قال باالنقطاع من العةلماء عةلى من هال ، مصدًرا لقول األهري بعبارة: " .6
 غامق.

 ذكرت أي دليل قوٍي يؤيد أحد القولني وبيان عةلت  إن وجد. .7

 النقول عةلى ما يتعةلق باالتصال واالنقطاع فحسب. اقتصرت   .8

 اقتصرت   النقول إىل هناي  القرن اخلامس غالًبا. .9

 إذا مل أَُعقِّب عةلى النقول بشيء فمسو إقرار مين لةلقول باالنقطاع. .10

 مث هتمت البحث ببعض النتائج اهلام ، والتوصيات املفيدة.
 واهلل ويل التوفيق، وهو يمسدي السبيل،،،
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 األول:الفصل 

 المبحث األول: ترجمة الحسن البصري

 .موىل زيد بن ثابت األنصاري  -هو احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد 
، وأبوه من سيب َميسان (1)موالة ألم سةلم  أم املؤمنني املخزومي  رضي اهلل عنمسا، وهي تابعي  ثق  -َهرية  -وكانت أم  

 بالعراق.
، هم، ونشأ ببوادي القرى، وحضر هطب  اجلمع  لعثمان  21سن   ولد باملدين  لسنتني بقيتا من هالف  عمر 

 .ا وعماًل وكان سيد أهل زمان  عةلمً سن ،  14وشمسد الدار ول  
 رأى عثمان، وطةلح ، وكبار الصحاب ، وأرسل عن عدد جمٍّ منمسم.

 .أهل البصرة" قال معتمر بن سةليمان: كان أيب يقول: "احلسن شيخ
 .(2)ن"ا أكمل مروءة من احلسما رأينا أحدً "محيد، ويونس: قتادة، و قال و 

 .(3)"الزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحًدا أشب  رأيًا بعمر بن اخلطاب من "وقال أبو قتادة العدوي: 
 .(4)مرة عةلي  ورضعمسا غريَ  سةلم  درَّ  أن ثدي أمِّ  يَ وِ ورُ 

عةلي  متواتر ال حيصى، حيث كان مشمسورًا بالعةلم، واحلكم ، والفق ، واحلديث، والتفسري، وما ورد عن السةل    الثناء 
 والزهد، والورع.

 .(6)سن  89، ول   (5)بال هالف110تو  برجب سن  

 المبحث الثاني: حكم مراسيل الحسن البصري

 عةلى قولني مشمسورين: اهتةل  العةلماء منذ القدم   شأن مراسيةل  عن النيب 

                                                           

 (.43( قال  العجةلي   متييز الرجال )1)
 (.588-4/563( سري أعالم النبالء لةلذهيب )2)
 (. 3/41( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )3)
 (.2/147( احلةلي  أليب نعيم )4)
 (.4/30( كما   هتذيب الكمال لةلمزي )5)
 (.2/121لةلمزي )( هتذيب الكمال 6)
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 األول: تقويتها واالحتجاج بها.

 وعةلي  مجاع  من السةل .
ث  حبديث ذكره، وإذا حدَّ  ث  رجل واحد عن النيب "كان احلسن إذا حدَّ : يب بن ناصحصِ اخلَ ويدل الهتيارهم قول 
 ."(7) قال رسول اهلل :ألقاهم، وقال أربع  حبديث عن النيب 

 ."(8) قال: "ما حدثين ب  رجالن قةلت: قال رسول اهلل ،مسعت احلسن :اد بن منصورعبَّ وقال 
! لو كنت تسند لنا" ،قال النيب  :"قال رجل لةلحسن: إنك لتحدثناقال: ثين أيب : حديدالصَّ  بيدٍ قال اهليثم بن عُ و 

 ."(9) ئ  من أصحاب رسول اهللاقال: واهلل ما كذبناك وال ُكِذبنا، لقد غزوت إىل هراسان غزوة معنا فيمسا ثالمث
ومل تدرك  ، قال رسول اهلل  :قال: سألت احلسن، قةلت: يا أبا سعيد إنك تقول ،عن يونس ،عطي  بن حماربوقال 

غري أين   زمان ال أستطيع أن  ،فمسو عن عةلي بن أيب طالب  ،مسعتين أقول : قال رسول اهلل  يءٍ ؟ قال: "كل ش
 أذكر عةلياً". وكان   عمل احلجاج.

 .(10)"هذا إسناد ضعي ، ومل يثبت لةلحسن مساع من عةلي"عقَّب ابن رجب عةلى هذا بقول : و 
 ."، ومل يقل مسعت  من عةلي وما قال  غري الزم، ألن احلسن البصري إمنا يقول هو "عن عةلي 

 .(11)"رحم اهلل احلسن! ما قال شيًئا، إال وجدت ل  أصاًل "ممن قوَّى مراسيةل  يونُس بن عبيد حيث قال: و 

 .(12)"هذا من جّيد احلديث"وقوَّى ابُن املبارك مرساًل لةلحسن فقال: 
ا أو  إال حديثً ، إال وجدنا ل  أصاًل حيىي بن سعيد القطان: "ما قال احلسن   حديث : قال رسول اهلل وقال 

 .(13)حديثني"
 

                                                           

ن رجب شرح العةلل الب -… ( أهرج  عبد الغين بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسةلم  بن مكتل، قاال مسعنا اخَلِصيب بن ناصح 7)
 (، واخَلِصيب يروي عن شعب  والسفيانني فمسو مل يدرك احلسن، كما قال ابن رجب عقب .1/285)
 (.1/57( التممسيد البن عبد الرب )8)
 (.5/452ريخ الكبري لةلبخاري )( التا9)
 (.1/286( شرح العةلل )10)
 (.12/104( مشكل احلديث لةلطحاوي )11)
 (.28( املرض والكفارات البن أيب الدنيا )12)
 (.60( العةلل الصغري لةلرتمذي )ص13)
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 .(14)يدلُّ عةلى أنَّ مراسيةَل  جّيدٌة""وعقَّب عةلي  ابن رجب بأنَّ هذا 
بن املديين يقول: "مرسالت احلسن البصري اليت رواها عن  الثقات صحاح،  مي مسعت عةليَّ حممد بن أمحد املقدّ قال و 

 .(15)ما يسقط منمسا" ما أقلَّ 

 .(16)"مرسالت احلسن ليس هبا بأس"وقال الدُّوري عن ابن معني: 
أيب هريرة، وعائش ، ومسرة؟ قال: ، وجدناه من حديث وقال ممسنَّا عن أمحد وسأل  رجل: ما قال احلسن: قال رسول 

 .(17)"صدق
ا، ثابتً  ، وجدت ل  أصالً قال احلسن: قال رسول اهلل  يءٍ ش وقال احلسن بن عثمان: مسعت أبا زرع ، يقول: "كلُّ 

 .(18)ما هال أربع  أحاديث"
 .(19)"وهذا يدل عةلى أن مراسيل احلسن أو أكثرها عن الصحاب "عقب :  ال ابن رجبق

 تضعيفها وترك االحتجاج بها.الثاني: 

احلسن،  :ثمسم وال يبالون ممن يسمعون احلديثقال: "كان أربع  يصدقون من حدَّ بن سريين  ابن عون عن حممد قال
 .(20)وأبو العالي ، ومحيد بن هالل، وداود بن أىب هند"

 .(22) بن سرييناعن  (21)بيحعبد اهلل بن صَ وبنحوه قال 
محيد ثمسم: أبو العالي ، واحلسن، و قون من حدَّ مسعت حممد بن سريين يقول: "كان أربع  يصدِّ  :ذاء قالهالد احلوقال 

 .(23)بن هالل، ورجل آهر مساه"

                                                           

 (.1/285( شرح العةلل )14)
 (.6/124( وهتذيب الكمال لةلمزي )992( تاريخ املقدَّمي )15)
 (.4248)( رواي  الدوري 16)
 (.3/923( العدة أليب يعةلى الفراء )17)
 (، وراوي  عن أيب زرع  متمسم.2/680( واخلةليةلي   اإلرشاد )1/319( الكامل البن عدي )18)
 (.1/287( شرح العةلل )19)
 (.654( والسنن لةلدارقطين )36و3/35( املعرف  ليعقوب )20)
 (.5/85أيب حامت ) اجلرح البن -( قال عن  أبو حامت : شيخ، وروى عن  شعب  21)
 (.1178( والكفاي  لةلخطيب )1/458( املعرف  ليعقوب )22)
 (.989( العةلل لعبد اهلل عن أمحد )23)
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: "ال حتدثين عن احلسن، وال عن أيب العالي ، فإهنما ال بةلفظ عن ابن سريين ،عاصم األحول وبنحوه قال رجل عن

 .(24)يباليان عمن أهذا احلديث"
كنت عند احلسن البصري جالًسا، إذ جاءه رجل، فقال: يا أبا سعيد! عمن حتدِّث؟ "ويدل لقول  ما رواه ابن عون قال: 

 .(25)"قال: عنك، وعن هذا، وهذا

 .(26)"قيل لةلحسن: يا أبا سعيد! عمن هذه األحاديث اليت حتدثنا؟ قال: صحيف  وجدناها"سيَّار أبو احلكم:  وقال

 .(27)"عطاء مرسل أنفق من احلسن مرسل"وقد أشار اإلمام الشافعي إىل ضع  مرسةل  بقول : 
وقال أمحد   رواي  الفضل بن زياد: "وليس   املرسالت أضع  من مراسيل احلسن وعطاء بن أيب رباح، فإهنما خيذان 

 .(28)"عن كلٍ 
ين: سيب صحاح ال نرى أصح من مرسالت  زاد امليمو وقال أمحد   رواي  امليموين وحنبل عن : "مرسالت سعيد ابن امل

 .(29)وأما احلسن وعطاء فةليس هي بذاك. هي أضع  املراسيل كةلمسا. فإهنما كانا يأهذان عن كل
 .(30)"وقال ابن سعد: "قالوا: ما أرسل احلسن ومل يسند فةليس حبج 

 .(31)ع "  مراسيةل  ض: "وقال الدارقطين
ابن رجب: "وأما مراسيل احلسن البصري رضي اهلل عن : ففي كالم الرتمذي ما يقتضي تضعيفمسا مع مراسيل  وقال

ن . فتضع  مراسيةلمسما في مث روى ععْ ب جابرًا اجلُ   معبًدا مث روى عن ، وأن الشعيب كذَّ الشعيب، فإن  ذكر أن احلسن ضعَّ 
 .(32)حينئذ"

 

                                                           

 (.645( السنن لةلدارقطين )1/458( املعرف  ليعقوب )24)
 (.2/43( املعرف  ليعقوب )25)
 (.2/45( املعرف  ليعقوب )26)
 (.4/389( األم )27)
 (.1/290( شرح العةلل )28)
 (.1/290العةلل ) ( شرح29)
 (.1/290( شرح العةلل )30)
 (.297( املقاصد احلسن  لةلسخاوي )ص31)
 (.1/285( شرح العةلل ) 32)
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، وال شكَّ أن ما رواه عن الصحاب  مرساًل يأهذ هذا احلكم أو ومجيع ما سبق ذكره هو   مراسيل احلسن عن النيب 

غالب  فيما كان سبيةل  احلكَم الشرعي وما جرى جمراه مما ال جمال لةلرأي في ، وما كان   غري ذلك من الزهديات والسري 
   شأن ، واهلل أعةلم بالصواب. والتفسري وحنوها عن الصحاب  فسبيةل  أن يسمسل

اعده ن ال يشك   االستئناس هبا، أما القول بأهنا حج  فال يسن مراسيل احلسإلقول ومن هالل ما سبق نقةل  نستطيع ا
 صنيُع عام  احملدثني من السةل ، وال قواعُدهم.

 الفصل الثاني:

 د ت ق -( 32-30أُبي بن كعب البدري األنصاري )

 .(33)ا من البدريني"احلسن أن  ما لقي أحدً قال قتادة: "حدثنا 
 ."(34)  بن ضمرة السعدي عن ُأيبيَت "إمنا مسع  احلسن من عُ ذكره:  قال ابن أيب هيثم    حديثٍ و 

 .(35)"احلسن مل يسمع من ُأيب"وقال ابن املنذر: 
 .(36)قال املزي: "مل يدرك "و 

 .(37)"منقطع"وقال ابن رجب : 

 س -( 54أسامة بن زيد )

 .(38)ابن الرباء عن ابن املديين: "مل يسمع من أسام  بن زيد شيًئا"قال 
منمسم ثوبان ومعقل بن سنان وأسام  وعةلي وأبو  -عندنا  -واحلسن مل يسمع من عام  هؤالء وال لقي  وقال أيًضا: "

 .(39)"هريرة

                                                           

 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )33)
 (.165( جامع التحصيل )ص34)
 (.3004( األوسط من السنن )35)
 (.1/151( التمسذيب )36)
 (.9/112( فتح الباري )37)
 (.133واملراسيل البن أيب حامت )( 110( العةلل )ص38)
 (.8/163( وحتف  األشراف )2/474( نصب الراي  )39)
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 .(40)"احلسن ال يعرف ل  مساع من أسام "وقال البخاري: 
 .(41)"ألةلحسن عن أسام  بن زيد مساع ؟ قال: ال"وقال ابن أيب حامت ألبي : 

 .(42)وقال البزار: "روى عن أسام  حديثني، ومل يسمعمسما من "

 س - (43)(42األسود بن سريع )

 .(44)…"قال أمحد: "ما أدري ! مسع من  احلسن 
وكان  ،قال ابن الرباء عن ابن املديين: "احلسن عندنا مل يسمع من األسود ألن األسود هرج من البصرة أيام عةلي و 

 .(45)احلسن باملدين "

 .(46)قال الدوري عن ابن معني: "مل يسمع من األسود بن سريع"و 

 .(47)بن سريع" األسودداود يقول: "ما أرى احلسن مسع من وقال اآلجري عن أيب 

 .(48)"مل يره"البزار:  وقال

 .(49)وقال ابن قانع: "مل يدرك احلسن أيًضا األسود بن سريع"
 .(50)وقال ابن منده: "ال يصح مساع  من  "

 
                                                           

 (.2/180( التاريخ الكبري )40)
 (.134( املراسيل البن أيب حامت )41)
 (.1/91( نصب الراي  )42)
ه"، فيما نقةل  عن  36أيام اجلمل عام ( هذا ما اهتاره البخاري وأمحد وابن معني وابن منده وابن زبر   كتاب . وقال ابن املديين: "قتل 43)

 (، وكذا قال ابن منده!1/446البخاري   تارخي  الكبري )
 (.322( مسائل أيب داود )ص44)
 (.3/8( والثقات البن حبان )2/45( واملعرف  ليعقوب )107( العةلل )ص45)
 (.4094( رواي  الدوري )46)
 العمري(.-380( سؤاالت اآلجري )47)
 (.1/90)( نصب الراي  48)
 (.2/266( معجم الصحاب  )49)
 (.1/260( هتذيب الكمال )50)
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 .(51)"احلفاظ ال يثبتون مساع احلسن من األسود بن سريعوقال البيمسقي: "

 .ا من رواي  احلسن عن حديثً  (53)واحلاكم (52)ابن حبان صحَّح بينما

 .(54)احلسن بالسماع من األسود   أحاديث وقد صرَّح
واألصح عدم مساع ، والتصريح هطأ من بعض الرواة هالف  في  مجاع  رووه بالعنعن ، وال خيفى مثةل  عةلى من سةل  

 غالًبا.

 .(55)(17بالل بن رباح البدري )

 .(56)ا من البدريني"قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحدً 

 .(57)"مرسل"وقال الدارقطين: 

 .(58)(40َتِميم بن أوس الدَّاري المدني الشامي )

 .(59)قال احلاكم: "مل يسمع من متيم الداري، ومل يرَه"

 .(60)قال ابن حجر: "منقطع"و 

                                                           

 (.601( القضاء والقدر )51)
 (.3937( التقاسيم )52)
 (.7863( املستدرك )53)
 (.2603(، واملستدرك لةلحاكم )1/445( التاريخ الكبري لةلبخاري )54)
 أطراف  البن طاهر(.-1/264( ذكر ل  الدارقطين حديثني   األفراد )55)
 (.2/407و458و1/71املعرف  ليعقوب ) (56)
 (.7/182( العةلل )57)
أطراف الغرائب البن طاهر  -(، وقال عن  الدارقطين   األفراد : غريب 764( ل  حديث عن    تعظيم قدر الصالة البن نصر )58)
 (، وقد توبع في  احلسن.1/292)
 (.181( سؤاالت مسعود السجزي لةلحاكم )59)
 (.2/59( تغةليق التعةليق )60)
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 س -( 54ثوبان بن ُبْجُدد الحمصي )

ام  وعةلي وأسمنمسم ثوبان ومعقل بن سنان  -عندنا  -واحلسن مل يسمع من عام  هؤالء وال لقي  قال ابن املديين: "

 .(61)"وأبو هريرة

 .(62)وقال البزار: "مل يسمع من "
 .(63)قال ابن هزمي : "احلسن مل يسمع من ثوبان"و 

 .(64)وقال املزي: "مل يةلَق "

 5 -( 78جابر بن عبد اهلل )

 .(65): "مل يسمع من جابر بن عبد اهلل"بن أسدقال هبز 

 .(66)؟ قال: ال"قال ابن الرباء البن املديين: "مسع احلسن من جابر و 

 .(67)وقال ابن املديين: "مل يةلَق احلسن جابرًا وال أبا هريرة"

 .(68)وقال ابن اجلنيد عن ابن معني: "مل يسمع احلسن من جابر وال من ابن عباس"

 .(69)قال: ال"؟ وسئل أبو زرع : "احلسن لقي جابر بن عبد اهلل 
لكن هشام بن حسان يقول: عن احلسن حدثنا جابر بن ، و -أي مساع احلسن من جابر  –قال أبو حامت: "ما أرى و 

 .(70)عبد اهلل، وإنا أنكر هذا. إمنا احلسن عن جابر كتاب مع أن  أدرك جابرًا"
                                                           

 (.8/163( وحتف  األشراف )2/474( نصب الراي  )61)
 (.1/91( نصب الراي  )62)
 (.1984( الصحيح )63)
 (.1/418( هنذيب الكمال )64)
 (.114( املراسيل البن أيب حامت )65)
 (.2/52( واملعرف  ليعقوب )114و94( العةلل )ص66)
 (.2/202( رواي  ابن حمرز )67)
 (.168( رواي  ابن اجلنيد )68)
 (.113املراسيل البن أيب حامت ) (69)
 (.115( املراسيل البن أيب حامت )70)
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 .(71)"مرسل ومدلسوقال أبو داود: "

 .(72)وقال البزار: "مل يسمع من "

 .(73)يتكةلمون   مساع  من ""وقال أيًضا : 

 .(74)"صحيف ، وليس بسماع"وقال النسائي: 

 .(75)"  القةلب   مساع احلسن من جابر"وقال ابن هزمي : 

 .(76)قد اهتةل  أصحابنا   مساع احلسن من جابر بن عبد اهلل"وقال أيًضا: "

 .(77)"مل يشاف  ابن عمر وال عبد اهلل بن عمرو وال أبا هريرة وال مسرة بن جندب وال جابر بن عبد اهلل"وقال ابن حبان: 

 .(78)"جابر شيًئا يسمع منوقال احلاكم: "مل 

 .(79)قال ابن حزم: "ال يصح مساع احلسن من جابر"و 

، وما عداه من روايات فال تصح (81)بذلك ، وضعَّ  أبو حامت ساملاً (80)سامل اخلياط عن    حديث رواهوقد صرَّح 
 عن احلسن أصاًل، واإلمجاع منعقد عةلى نفي مساع .

                                                           

 (.30( رسال  أيب داود ألهل مك  )ص71)
 (.1/91( نصب الراي  )72)
 (.4/81( إكمال مغةلطاي )73)
 (.10484( السنن الكربى )74)
 (.393( الصحيح )75)
 (.1353( الصحيح )76)
 (.786( اجملروحني )77)
 (.111( املعرف  )ص78)
 (.1/261احملةلى )( 79)
 (.329( سنن ابن ماج  )80)
 (.111( املراسيل البن أيب حامت )81)
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 (.75ُجْرثُوم، أبو ثعلبة الخشني )

 .(82)ابن الرباء ابن املديين: "مل يسمع من أيب ثعةلب  اخلشين شيًئا"قال 

 (.32ُجْنُدب بن ُجنادة، أبو ذر الغفاري )

 .(83)فاري"الغِ  سريين أبا ذرٍّ  وحممد بنُ  قال أبو حامت: "مل يةلَق احلسنُ 

 .(84)"مرسل"وقال الدارقطين: 

 .(85)قال اهليثمي: "مل يسمع من أيب ذر فيما أظنُّ"و 

 خ م س -(60بن عبد اهلل البجلي )بعد  ُجْنُدب

 .(86)"مل يصح لةلحسن مساع من ُجْنُدب"قال أبو حامت: 

 .(87)"ال أدري، جرير يروي ، وليس يروي  الناس أمجعون"وسئل ابن معني عن مساع  من  فقال: 

 .(88)"…حدثنا ُجْنُدب بن عبد اهلل   هذا املسجد فما نسينا "قال جرير بن حازم عن احلسن:  بينما

 .(89)"مسع من جندب"وقال ابن املديين: 

 .(90)"مسع من  احلسن"وقال البخاري عن جندب: 
 ه.36ومساع  أصح لتصرحي  وإلثبات من أثبت ، وما نقل عن أيب حامت حيتمل أن  أراد جندب اخلري ألن  تو  بعد سن  

                                                           

 (.112( العةلل )ص82)
 (.688( املراسيل البن أيب حامت )83)
 (.6/292( العةلل )84)
 (.9/73( جممع الزوائد )85)
 (.3/41( واجلرح )138( املراسيل البن أيب حامت )86)
 (.4097( رواي  الدوري )87)
 (.113( ومسةلم )3463البخاري )( أهرج  88)
 (.65( العةلل )89)
 (.2/221( التاريخ الكبري )90)
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 (.42َحبيب بن مسلمة )

من طريق  (91)ويؤيد ذلك أن ابن حبان أهرج    صحيح قال البوصريي: "لعةل  مل يسمع من حبيب بن مسةلم  
 عن  ،عن زياد بن جاري  الةلخمي ،عن مكحول ،سةليمان بن موسى

 .(92)حبيب ب "

 .(93)(36ُحذيفة بن اليمان )

 .(94)قال ابن حجر: "ما لقي حذيف "

 .(95)رافع بن يزيد الثقفي

 .(96)قال أبو الفتح األزدي: "ال أدري مسع من  احلسن أم ال"

 .(97)وقال اجَلْوَرقاين: "منقطع"

 س -( 36) (98)الزبير بن العوام البدري

 .(99")قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحدا من البدريني
 
 

                                                           

 (.6148( التقاسيم البن حبان )91)
 (.3/175( مصباح الزجاج  )92)
 (.342( وأهرى   أمايل ابن بشران )132( ل  رواي  عن  مرفوع    حسن الظن باهلل البن أيب الدنيا )93)
 عراق. ( البن1/280( تنزي  الشريع  )94)
 (، وال تثبت عن  أصاًل.7708( ل  رواي  عن  عند الطرباين   األوسط )95)
 ( وعزاه مغةلطاي ل    الصحاب !90( املخزون أليب الفتح األزدي )96)
 (.2551( اإلصاب  البن حجر )97)
 (.1/680( السرية البن هشام )98)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )99)
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ابن داود قال  "وهالف  موسى. قال: (100)…شٍ ا   حُ ورأيت ابن الزبري يبايع عةليً  وقال ابن املديين   قول احلسن:
شيم "ليس من صحيح حديث ه: قال !فسأل  هالد بن القاسم عن هذا احلديث… يبايع عةليا   حش  رأيت طةلح

 .(101)ا إال أن يكون رآه باملدين  وهو غالم"واحلسن مل ير عةليً 

 .(102)"مراسيل احلسن أكثرها صح  غري مساع"وقال ابن جرير عقب رواي  احلسن عن : 

 .(103)بن العوام يدهل بينمسما أبو سةليط وجون بن قتادة "قال الدارقطين: "احلسن مل يسمع من الزبري و 

 .(104)"منقطع"وقال البيمسقي: 

 مي -( 55أو51أو45زيد بن ثابت )

 .(105)قال احلاكم: "مل يسمع من "

 .(106)(24ُسراقة بن مالك )

ةلينا عمران بن عقال ابن الرباء عن ابن املديين   حديث احلسن هطبنا ابن عباس بالبصرة: "إمنا هو كقول ثابت: قدم 

 .(107)احلصني،ومثل قول جماهد: هرج عةلينا عةلي، وكقول احلسن: إن سراق  بن مالك بن جعشم حدَّثمسم"
أن يكون  وهو إسناد ينبو عن  القةلب -  رواي  عةلي بن زيد بن جدعان  -وقال أيًضا: "روى احلسن أنَّ سراق  حدَّثمسم 

 .(108)حدَّث الناس فمسذا أشب " احلسن مسع من سراق  إال أن يكون معىن حدَّثمسم:
 

                                                           

 (.92حامت )( املراسيل البن أيب 100)
 (.59( العةلل البن املديين )101)
 مسند عةلي(. -112( هتذيب اآلثار )102)
 (.4/81( إكمال التمسذيب ملغةلطاي )103)
 (.8892( الشعب )104)
 (.111( املعرف  )ص105)
 (.37609( ل  رواي    مصن  ابن أيب شيب  )106)
 (.95( العةلل )ص107)
 (.105( العةلل )ص108)
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 .(109)وسئل أمحد: "مسع احلسن من سراق  قال ال، هذا عةلي بن زيد يروي ، كأن  مل يقنع ب "

 .(110)وقال أبو داود: "مل يسمع احلسن من سراق  قةلياًل وال كثريًا"

 .(111)وقال البزار: "إمنا حدَّث من حدَّث ، ولذلك مل يقل حدثين"

 سد  -( 15سعد بن عبادة )

 .(112)قال النووي عن روايت : "مرسةل "

 .(113)وقال العالئي عن روايت : "مرسةل  بال شك، فإن  مل يدرك "

 .(114)وقال املزي: "مل يدرك "

 .(115)وقال الذهيب: "غري متصل"

 .(116)وقال ابن حجر: "أرسل عن  احلسن"

 حم ت س - (117)(74سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري )

 .(118)سعيد اخلدري"قال هبز: "مل يسمع من أيب 
 
 

                                                           

 (.3/97( والضعفاء لةلعقيةلي )1511)( العةلل لعبد اهلل عن أبي  109)
 (.556( سؤاالت اآلجري )110)
 (.1/90( نصب الراي  )111)
 (.1/213( هتذيب األمساء )112)
 (.135( جامع التحصيل )113)
 (.3/122( هتذيب الكمال )114)
 (.1/414( مستدرك احلاكم )115)
 (.3/66( اإلصاب  )116)
 (.1/697التمسذيب البن حجر ) - 65أو  63غريمها: ( هذا اهتيار الواقدي وابن منري وابن بكري، وقال 117)
 (.131( املراسيل البن أيب حامت )118)
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وقال ابن املديين: "مل يةلَق احلسن جابرًا وال أبا هريرة وال أبا سعيد وال ابن عباس، لقي ابن عمر، ذكر ذلك ابن 

 .(119)عون"

 .(120)سعيد اخلدري"وقال ابن الصالح: "مل يسمع من أيب 

 .(121)(55سعد بن أبي وقاص البدري )

أحًدا من البدريني شافمس  باحلديث، وال سعيد بن املسيب، وال سعد بن أيب قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي 

 .(122)وقاص"

 .(123)وقال البزار: "ال نعةلم مسع احلسن من سعد شيًئا"

 .(124)وقال اهليثمي: "احلسن البصري مل يسمع من سعد فيما أحسب"

 .(125)قال ابن عبد الرب: "قد مسع احلسن من عثمان، وسعد بن أيب وقاص" بينما
 و  قول احلسن عن نفس  ما يكفي   ترجيح نفي السماع.

 ق -سعد، مولى أبي بكر الصديق 

 .(126)قال أبو القاسم البغوي عن أحاديث: "ال أدري ! مسعمسا احلسن من سعد أو أرسةلمسا"

 : "مسع من سعد موىل أيب بكر".(128)والبزار (127)قال ابن املديين بينما

                                                           

 (.53-2/52( واملعرف  ليعقوب )2/202( ورواي  ابن حمرز عن ابن معني )114و95( العةلل )ص119)
 (.160( صيان  صحيح مسةلم )ص120)
 (.119( ل  رواي  عن    مسند سعد لةلدورقي )121)
 (.2/35)( املعرف  ليعقوب 122)
 (.1247( املسند )123)
 (.10/134( جممع الزوائد )124)
 (.24/327( التممسيد )125)
 (.3/24( معجم الصحاب  )126)
 (.65( العةلل )127)
 (.1/90( نصب الراي  )128)
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 كان مرتدًدا، ومل جيزم!وقوهلما أصح لتقدممسم وألن البغوي  

 د ق س -سلمة بن الُمَحبِّق 

 .(129)يص  بن حريث"بِ من سةلم ، بينمسما قَ  قال البخاري: "مل يسمع احلسن

 .(130)قال ابن أيب حامت ألبي : "احلسن عن سةلم  متصل ؟ قال: ال"و 

 .(131)وقال البزار: "مل يسمع من "

 .(132)بينمسما ُجون وقَِبيص  بن ُحَريث"وقال ابن هةلفون: "مل يسمع من سةلم  بن احملبِّق 

 5خ  -( 58سمرة بن جندب )

 اهتةل    مساع  عةلى ثالث  أقوال:

 لم يسمع مطلًقا. -1

 .(133)قال شعب : "مل يسمع احلسن من مسرة"

 . (134)وقال حيىي القطان: "أحاديث مسرة اليت يرويمسا احلسن، مسعنا أهنا من كتاب"

 .(135)ة إمنا هي صحيف "وقال أمحد: "احلسن مل يسمع من مسر 

 .(136)وقال   رواي  األثرم: "ما أراه مسع من "
 

                                                           

 (.4/72( التاريخ الكبري )129)
 (.1346( العةلل البن أيب حامت )130)
 (.1/91( نصب الراي  )131)
 (.4/89( إكمال مغةلطاي )132)
 (.8/35( وسنن الكبري لةلبيمسقي )4053الدوري ) ( رواي 133)
 (.3/11( واملعرف  ليعقوب )7/157( طبقات ابن سعد )134)
 (.11/475( املغين )135)
 (.4/82( إكمال مغةلطاي )136)
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 .(137)بعضمسم: مسع من مسرة " وقال   رواي  صاحل: "قال

 .(138)وقال أبو حامت: "مرسل"

 .(139)قال الدارمي: "قةلت ليحىي بن معني: احلسن لقي مسرة ؟ قال: ال"و 

 .(140)كتاب"قال ابن معني: "مل يسمع احلسن من مسرة شيًئا، هو  و 

 .(141)وقال ابن حبان: "احلسن مل يسمع من مسرة شيًئا"

 .(142)"مل يشاف  ابن عمر وال عبد اهلل بن عمرو وال أبا هريرة وال مسرة بن جندب وال جابر بن عبد اهلل"وقال أيًضا: 

 .(143): "احلسن عن مسرة ليس بصحاح إال من كتاب"  مراسيةل  جييدِ رْ وقال البمَ 

 .(144)حديث: "يقال احلسن مل يسمع  من مسرة" وقال ابن املنذر  

 .(145)"ودفع بعضمسم أن يصح مساع احلسن من مسرةوقال أيًضا : "

 .(146)وقال البيمسقي   روايٍ  لةلحسن عن مسرة: "هو   معىن املرسل، ألن احلسن أهذه من كتاب، ال عن مساع"
مسع  زعموا صحيح  إال أهنم مل خيتةلفوا أن احلسن قال ابن عبد الرب: "احلسن عندهم مل يسمع من مسرة وإمنا هي فيماو 

 .(147)من مسرة حديث العقيق  ألن  وق  عةلى ذلك فقال مسعت  من مسرة"
 

                                                           

 (.844( مسائل صاحل )137)
 (.1184( العةلل البن أيب حامت )138)
 (.238( رواي  الدارمي )139)
( والسنن الكبري لةلبيمسقي 213م( واجلزء الثاين من حديث ابن معني )661وابن حمرز )( 390( والدقاق )4094( رواي  الدوري )140)
(8/35.) 
 (.6238( التقاسيم )141)
 (.786( اجملروحني )142)
 (.4/82( إكمال التمسذيب ملغةلطاي )143)
 (.1334( األوسط من السنن )144)
 (.8632( األوسط من السنن )145)
 (.1881( السنن الصغرى )146)
 (.22/287( التممسيد )147)
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 سمع حديث العقيقة فقط. -2

قال حبيب بن الشمسيد: "قال يل حممد بن سريين: سل احلسن ممن مسع احلديث   العقيق ، فسألت  فقال: من 

 .(148)مسرة"

 .(149)"احلسن عن مسرة كتاب، ومل يسمع احلسن من مسرة إال حديث العقيق "قال النسائي: و 
صحيف   هرجوا ل أىل ولده إ"واحلسن مسع من مسرة حديث العقيق  مث رغب عن السماع عن  وملا رجع وقال البزار: 

 .(150)"ن خيرب بسماع ألن  مل يسمعمسا من أمسعوها من أبيمسم فكان يرويمسا عن  من غري 

 .(151)مسع من  حديثًا واحًدا، هو حديث العقيق ""ين: وقال الدارقط

 .(152)"…وقال عبد الغين بن سعيد: "ال يصحُّ: احلسن عن مسرة إال حديث واحد 

 .(153)قال ابن حزم: "ال يصح لةلحسن مساع من مسرة إال حديث العقيق  وحده"و 

 .(154)" حديث العقيق  كثر احلفاظ ال يثبتون مساع احلسن البصري من مسرة   غريأ"وقال البيمسقي: 

 .(155)"حديث  عن  كتاب إال حديث العقيق "وقال ابن عساكر   أطراف : 

 سمع مطلًقا. -3

قال ابن الرباء عن ابن املديين: "احلسن قد مسع من مسرة ألن  كان   عمسد عثمان ابن أربع عشرة وأشمسر ومات مسرة   

 .(156)عمسد زياد"

                                                           

 (.4539( ومسند البزار )182( وسنن الرتمذي )4044( العةلل لعبد اهلل بن أمحد عن أبي  )148)
 (.1380( السنن الصغرى )149)
 (.4539( املسند )150)
 (.1/336( السنن )151)
 (.4/73( البدر املنري البن املةلقن )152)
 (.274و7/253( احملةلى )153)
 (.11/84( السنن الكبري )154)
 (.4/73البن املةلقن ) ( البدر املنري155)
 (.1538( واخلالفيات لةلبيمسقي )101( العةلل )ص156)
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 .(157)"صحيحمساع احلسن من مسرة : "أيًضاوقال 

 .(158)وقال أيًضا: "أحاديث مسرة فمسي صحاح"
وقال الرتمذي عن البخاري: "مساع احلسن من مسرة بن جندب صحيح"، وحكى عن ابن املديين أن  قال مثل 

 .(159)ذلك

 .(160)وأهرج البخاري ل  حديث العقيق    جامع  الصحيح

 .(161)وقال مسةلم: "مسع أبا بكرة ومسرة"

 .(162)حديٍث: "مسع من مسرة"وقال أبو داود عقب 

 .(164)وكذا ابن هزمي  (163)وصحَّح الرتمذي ل  عدة أحاديث   جامع 

 .(165)وقال الطحاوي   مساع : "صحَّ ذلك وثبت"

 .(166)وقال احلاكم: "قد مسع من "
ا وأمجع حديثً ا و وغاي  هذا أن  كتاب ومل تزل األم  تعمل بالكتب قدميً  ،مساع احلسن من مسرة "قد صحَّ أن   فالراجح

مل مبا عالصحاب  عةلى العمل بالكتب وكذلك اخلةلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس   العةلم إال عةلى الكتب فإن مل يُ 
هذا   : يقولوال ،عمل هبا من تصل إلي يكتب كتب  إىل اآلفاق والنواحي فيَ  فيمسا تعطةلت الشريع  وقد كان رسول اهلل 

 .(167)"يوموكذلك هةلفاؤه بعده والناس إىل ال ،كتاب
                                                           

 (.1341( جامع الرتمذي )157)
 (.8/35( والسنن الكبري لةلبيمسقي )2/53( املعرف  ليعقوب )158)
 (.12/213( ل  واالستذكار البن عبد الرب )2/963( والعةلل الكبري )182( جامع الرتمذي )159)
 (.5472( رقم )160)
 مطاع(. -43)ص( الكىن 161)
 ( ل  حديثًا لةلحسن عن مسرة.193(، كذا قال هنا! لكن  أهرج   املراسيل )975( السنن )162)
 (.593-3/582( حتف  األشراف )163)
 (.1711و1710و1578( الصحيح )164)
 (.15/374( املشكل )165)
 (.876( املستدرك )166)
 (.2/144( من كالم ابن القيم   إعالم املوقعني )167)
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هطب  إال هنانا عن املثةل ، وأمرنا  ما هطبنا رسول اهلل » مسرة، قال:  قال: حدثنا عن احلسنوقد روى محيُد الطويل 

 .(168)«بالصدق 
 وهذا يقتضي مساع  لغري حديث العقيق  أيضاً.

 .(169)سهل بن الَحْنظَلية

 .(170)قال أبو حامت: "احلسن البصري عن سمسل بن احلنظةلي  ال جييء"

 ق -( 86ُصَدي بن عجالن، أبو أمامة )

 .(171)قال أبو حامت: "احلسن عن أيب أمام  ال جييء"

 حم -الضحاك بن سفيان 

قال ابن الرباء عن ابن املديين: "مل يسمع من الضحاك بن سفيان، فكان الضَّحاك يكون بالبوادي، ومل يسمع 

 .(172)من "

 (.36طلحة بن عبيد اهلل )

 .(173)مساع من "قال املزي: "مل يصح ل  
قال الفضيل بن حممد: مسعت احلسن يقول: "أنا يوم الدار ابن أربع عشرة سن ، مجعت القرآن، أنظر إىل طةلح   بينما

 .(174)بن عبيد اهلل"
 

                                                           

 (.20398أمحد )( أهرج  168)
 (، وهي اليت أعةلمسا هنا أبو حامت.5/357( ل  رواي  عن  عند الطرباين   الكبري )169)
 (.926( العةلل البن أيب حامت )170)
 (.608و570( العةلل البن أيب حامت )171)
 (.108( العةلل )ص172)
 (.2/114( هتذيب الكمال )173)
 (.2/289( أهرج  البخاري   تارخي  الكبري )174)
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 .(175)وذكر ابن ممسدي أن  أدرك 

 .(176)وقال البزار: "ذكر احلسن أن  رأى طةلح "
 فقد أدرك  ومل يثبت السماع فمسو مرسل.

 م -( 61المزني ) عائذ بن عمرو

ما  -أس  وحرك ر  -قال ابن الرباء عن ابن املديين: "سئل عن حديث احلسن عن عائذ بن عمرو فقال: ليس بشيء 

 .(177)أراه مسع من  شيًئا"

 .(178)قال البزار: "مسع عائذ بن عمرو" بينما

 .(180)وابن حبان (179)وصحح حديث  عن : مسةلم
 من أثبت مع  زيادة عةلم.فاألصح ثبوت مساع  من ، إلمكان ، وألن 

 (.34عبادة بن الصَّامت البدري )

 .(181)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(182)وقال الشافعي: "حدثين الثق  أن احلسن كان يدهل بين  وبني عبادة: ِحطان الرقاشي"

 .(183)وقال البزار: "مل يسمع من ، بينمسما ِحطان بن عبد اهلل"
 

                                                           

   األثر. ألن  مذكور مع طةلح   (، وأهشى أن  أراد عةلًيا 10/398البن عدي ) ( الكامل175)
 (.1/91( نصب الراي  )176)
 (.110( العةلل )ص177)
 (.1/90( نصب الراي  )178)
 (.1830( املسند الصحيح )179)
 (.2621( التقاسيم )180)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )181)
 (.8/645( األم )182)
 (.1/90)( نصب الراي  183)
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 .(184)أيًضا   حديٍث: "رواه غري واحد عن احلسن عن عبادة مرساًل" وقال

 !(185)وأنكر ابن املبارك مساع  من  فقال: "ومىت لقي احلسُن عبادَة"

 .(186)وقال أبو حممد احلافظ: "مل يسمع احلسن من عبادة"

 .(187)"وقال املزي: "مل يةلَق 

 .(188)وقال ابن حجر: "منقطع"

 .(189)(32العباس بن عبد المطلب )

 .(190)قال ابن أيب هيثم    حديث ذكره: "وإمنا حيدث عن األحن  عن بين العباس"

 .(191)وقال البزار: "مل يسمع من ، بينمسما األحن  بن قيس"

 .(192)وقال أيًضا   حديث: "رواه غري واحد عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن احلسن، عن العباس، مرساًل"

 .(193)من العباس" وقال ابن هزمي : "احلسن مل يسمع

 حم ت د س -( 68عبد اهلِل بن عباس )

 .(194)قال هبز بن أسد: "مل يسمع من ابن عباس"

                                                           

 (.2686( املسند )184)
 (.4/90( إكمال مغةلطاي )185)
 ( عن تاريخ مسرقند.4/90( كذا   إكمال مغةلطاي )186)
 (.4/61( هتذيب الكمال )187)
 (.427( املطالب ) 188)
 (.1306( والبزار )6708( ل  عن  رواي  عند أيب يعةلى )189)
 (.4/89( إكمال مغةلطاي )190)
 (.1/91( نصب الراي  )191)
 (.1306) ( املسند192)
 (..6/210( إحتاف املمسرة الين حجر )193)
 (.99( املراسيل البن أيب حامت )194)
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وقال ابن الرباء: قال عةلي بن املديين: "كان باملدين  أيام كان ابن عباس عةلى البصرة استعمةل  عةليمسا عةلي، وهرج إىل 

ني. إمنا هو كقول ثابت: قدم عةلينا عمران بن احلص: -هطبنا ابن عباس بالبصرة -صفني. وقال   حديث احلسن 
ومثل قول جماهد: هرج عةلينا عةلي. وكقول احلسن: إن سراق  بن مالك بن جعشم حدثمسم. وكقول : غزا بنا جماشع بن 

 .(195)كان ابن عباس بالبصرة"  ،وما رآه قط ،مل يسمع من ابن عباس مسعود. احلسن

 ديين: "مل يةلَق احلسن جابرًا وال أبا هريرة وال أبا سعيد وال ابن عباس".عن ابن امل (196)  روايت قال ابن حمرز و 

 .(197)ليس عندنا ل  مساع""وقال أبو حفص الفالس: 

 .(198)سقال حرب عن أمحد: "احلسن مل يسمع من ابن عباو 

 .(199)يعين هطب أهل البصرة" ...،هطبنا ابن عباس :قال أبو حامت: "احلسن مل يسمع من ابن عباس وقول و 

 مل يسمع من ابن عباس".": (203)واحلاكم (202)والنسائي (201)وابن نصر (200)وقال البخاري
 ،«فرض صدق  الفطر  إن رسول اهلل»ا عن حديث احلسن: هطبنا ابن عباس فقال: "سألت حممدً وقال الرتمذي: 

وكأن  رأى هذا أصح , وإمنا قال  .قال: هطب ابن عباس ،فقال: روى غري يزيد بن هارون , عن محيد , عن احلسن

 .(204)"حممد هذا , ألن ابن عباس كان بالبصرة   أيام عةلي , واحلسن البصري   أيام عثمان , وعةلي كان باملدين 

 .(205)وال من ابن عباس" ،وقال ابن معني: "مل يسمع احلسن من جابر
 

                                                           

 (.2/52(، وآهره   املعرف  ليعقوب )95( العةلل )ص195)
(196( )2/202.) 
 (.543( التاريخ لةلفالس )ص197)
 (.4/83( و إكمال مغةلطاي )453( رواي  حرب )ص198)
 (.100( املراسيل البن أيب حامت )199)
 (.1/296األوسط ) ( التاريخ200)
 (.4/83( حكاه هةلفون كما   إكمال مغةلطاي )201)
 (.5394( حتف  األشراف )202)
 (.111( املعرف  )ص203)
 (.1/326( العةلل الكبري )204)
 (.4095( والدوري )168( رواي  ابن اجلنيد )205)
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 .(206)ال: ال"الدارمي: "قةلت ليحىي بن معني: احلسن لقي ابن عباس ق عثمان وقال

 .(207)وال رآه " فقال: ال،؟ بن عباس ا"قةلت أليب داود: مسع احلسن من وقال اآلجري: 

 .(208)وقال البزار: "مل يدرك  بالبصرة"
بن عباس وقول  هطبنا أي هطب أهل البصرة ومل يكن احلسن شاهدا خلطبت  وال ا"ومل يسمع احلسن من وقال أيًضا: 

 .(209)يوم اجلمل واحلسن دهل أيام صفني" دهل البصرة بعد ألن بن عباس هطب

 .(210)وقال احلاكم: "مل يسمع من ابن عباس شيًئا قط"

 .(211)وقال البيمسقي: "مرسل"

 .(212)وقال ابن حزم: "ال يصحُّ لةلحسن مساع من ابن عباس"

 (.13عبد اهلل بن عثمان، أبو بكر الصديق )

 .(213)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(214)وقال أبو زرع : "مرسل"

 س ق -( 73عبد اهلل بن عمر بن الخطاب )

 .(215)قال ابن حبان: "مل يشاف  ابن عمر وال عبد اهلل بن عمرو وال أبا هريرة وال مسرة بن جندب وال جابر بن عبد اهلل"

                                                           

 (.101( املراسيل البن أيب حامت )206)
 (.403( سؤاالت أيب عبيد )207)
 .(908( كش  األستار )208)
 (.2/419( نصب الراي  )209)
 (.4/84( إكمال مغةلطاي )210)
 (.4/168( الكربى )211)
 (.4/244( احملةلى )212)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )213)
 (.91( املراسيل البن أيب حامت )214)
 (.786( اجملروحني )215)
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 .(216)وقال احلاكم: "مل يسمع من "

 .(217)…"قال احلسن: "دهةلنا عةلى ابن عمر بالبطحاء  بينما

 .(218)من ابن عمر حديثًا" وقال هبز: "مسع

 .(219)وقال ابن الرباء عن ابن املديين: "مسع من ابن عمر"

 .(220)قال ابن حمرز عن ابن املديين: "لقي ابن عمر ذكر ذلك ابن عون"و 
هةلنا عةلى قال: احلسن: د .أمسع: مسع احلسن من ابن عمر ؟ قال: نعم وأناوقال ابن اجلنيد: "قال رجل ليحىي بن معني 

 .(221)ابن عمر"

وأنس بن  (222)مسع احلسن من ابن عمر :وقال ابن أيب حامت: "نا صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل قال: قال أيب
 :فقال ،ومسع من عمرو بن تغةلب أحاديث"، قال ابن أيب حامت: "فذكرت قول أمحد أليب رمح  اهلل ،وابن مغفل ،مالك

 .(223)ربع "قد مسع من هؤالء األ

 .(224)وقيل أليب زرع : "احلسن لقي ابن عمر ؟ قال: نعم"
 مساع  من  لتصرحي ، وإلثبات من سبق ذكره من حفاظ احلديث. فالصواب

 س ق -( 63عبد اهلل بن عمرو بن العاص )

 .(225)مل يسمع من عبد اهلل بن عمرو شيًئا" قال ابن املديين: "احلسن
                                                           

 (.111( املعرف  )ص216)
 (.4/249( أهرج  الطحاوي   شرح املعاين )217)
 (.152و95البن أيب حامت ) ( املراسيل218)
 (.110( العةلل )ص219)
 (.2/202( رواي  ابن حمرز )220)
 (.4258و4095( والدوري )168( رواي  ابن اجلنيد )221)
 (.634( مسائل صاحل )222)
 (، وليس في  عن  ذلك، بل هو من اهتيار احلاكم فحسب !111(، ونقل مغةلطاي عن  هالف  وعزاه لعةلوم احلاكم )ص3/41( اجلرح )223)
 (.154( املراسيل البن أيب حامت )224)
 (.108( العةلل )ص225)
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ن باوال من  ،من عمران بن حصني وال ،من معقل بن يسار وال ،السماع من جندبوقال أبو حامت: "ومل يصح ل  

 .(226)وال من أيب هريرة" ،وال من عقب  بن عامر ]و[،عمر

 .(227)""حدث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وال أعةلم  مسع من واحد منمسما وقال البزار : 
و وال أبا هريرة وال مسرة بن جندب وال جابر بن عبد "مل يشاف  ابن عمر وال عبد اهلل بن عمر وقال ابن حبان: 

 .(228)اهلل"

 س ق -( 50عبد اهلل بن قيس، أبو موسى األْشَعري )

 ."(229)وكان بالبصرة زمن عمر  قال ابن املديين: "احلسن مل يسمع من أيب موسى األشعري 

 ."(230)وقال أمحد: "منقطع، احلسن مل يسمع من أيب موسى 

 .(231)حامت ألبي : "مسع احلسن من أيب موسى ؟ قال: ال"وقال ابن أيب 

 .(232)وقال أبو زرع : "احلسن مل يَر أبا موسى األشعري أصاًل، يدهل بينمسما أسيد بن املتشمس"

 .(233)وقال الرتمذي: "مل يسمع من أيب موسى"

 .(234)وقال الدارقطين: "احلسن مل يسمع من أيب موسى األشعري"

                                                           

، وملوافقت  (، وما بني قوسني سقط من األصل، وهو خمال  ملا نصَّ عةلي  أبو حامت من ثبوت مساع  من ابن عمر 3/41( اجلرح )226)
 . البن املديين وابن حبان   نفي مساع  من ابن عمرو بن العاص 

 (.1/167( نصب الراي  )227)
 (.786( اجملروحني )228)
 (..208( واخلالفيات لةلبيمسقي )104( العةلل )ص229)
 (.15/93( التممسيد )230)
 (.117( و املراسيل البن أيب حامت )2786( العةلل البن أيب حامت )231)
 (.118( املراسيل البن أيب حامت )232)
 (.2425( اجلامع )233)
 (.206( واخلالفيات لةلبيمسقي )355( السنن )234)
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 .(235)(32البدري )عبد اهلل بن مسعود 

 .(236)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(237)وقال البيمسقي: "منقطع"

 .(238)وقال ابن حزم: "احلسن مل يدرك ابن مسعود"

 (.17ْتبة بن َغزوان البدري )ع

 .(239)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(240)مساًعا من عتب  بن غزوان" وقال أمحد: "ال نعرف لةلحسن

 .(241)وقال ابن اجلنيد: "قةلت البن معني: احلسن لقي عتب  بن غزوان؟ قال: ال"

 .(242)وقال الرتمذي: "ال نعرف لةلحسن مساًعا من عتب  بن غزوان"

 .(243)وقال البزار: "مل يسمع من "

 .(244)وقال ابن قانع: "مل يدرك احلسُن عتبَ  بن غزوان"
 
 

                                                           

 ( .614عن    مسند احلارث كما   بغي  الباحث لةلمسيثمي )( ل  رواي  235)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )236)
 (.380( املدهل إىل السنن )237)
 (.7/77( احملةلى )238)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )239)
 (.1/390( والتمسذيب البن حجر )135( جامع التحصيل )240)
 (.371( سؤاالت ابن اجلنيد )241)
 (.2575( اجلامع )242)
 (.1/91( نصب الراي  )243)
 (.2/266( معجم الصحاب  )244)
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الطحاوي: "روي عن احلسن أن  قال: هطبنا عتب  بن غزوان، يريد هطبت  بالبصرة، فاحلسن مل يكن بالبصرة وقال 

 .(245)حينئٍذ"

 د ت ق -( 51عثمان بن أبي العاص )

 .(246)قال احلاكم: "مل يسمع من عثمان بن أيب العاص"

 .(247)وقال ابن عبد الرب: "قيل مل يسمع من "

 .(248)"…احلسن: "كنا ندهل عةلى عثمان بن أيب العاصستم البصري عن عامر صاحل بن ر قال أبو  بينما

 .(249)وقال ابن املديين: "مسع من عثمان بن أيب العاص"

 .(250)وقال ابن معني: "يقال إن  رأى عثمان بن أيب العاص"

بةلد  (251)مساع  لدهول  عةلي ، وألن من أثبت متقدم وأعةلم، وقد عاصره فرتة طويةل ، وكان ينزل البصرة فاألقرب
 احلسن.

 ق -( 35عثمان بن عفان البدري )

 .(252)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(253)وقال ابن أيب حامت عن أيب زرع : "رأى عثمان بن عفان وعةلًيا، قةلت: مسع منمسما حديثاَ ؟ قال: ال"
 

                                                           

 (.1/261( شرح املعاين )245)
 (، ولعل هذا جعل املزي يرتدد   مساع  من .1/176( املستدرك )246)
 (.1779( االستيعاب )247)
 (.9/161)( وتاريخ البصرة البن أيب هيثم  كما   اإلكمال ملغةلطاي 6/212( التاريخ الكبري )248)
 (.91( العةلل )ص249)
 (.4257( الدوري )250)
 (.9/41( نصَّ عةلي  الطرباين   املعجم الكبري )251)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )252)
 (.92( املراسيل البن أيب حامت )253)
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 .(254)وقال عبد احلق: "ال يعرف لةلحسن مساع من عثمان"

 .(255)البوصريي: "منقطع"وقال 
 .(256)وقال املنذري: "مل يسمع من عثمان"

 .(257)قال ابن املديين: "مسع احلسن من عثمان بن عفان وهو غالم خيطب" بينما

 .(258)وقال ابن معني : "رأى عثمان بن عفان"

 .(259)مسع احلسن من عثمان وسعد بن أيب وقاص" وقال ابن عبد الرب: "قد

 ! (260)حديث وقد صرَّح  
مساع  من  وهو صغري لكالم  فحسب، وكالم احلسن   النفي حيمل عةلى من شمسدها، قال ابن حبان:  فاألقرب

، وقد قال احلسن (261)"واحلسن ما رأى بدريًا قط، هال عثمان بن عفان، وعثمان يعدُّ من البدريني ومل يشاهد بدًرا"

 .(262)بأن  كان عند عةلٍي إذ جاءت الصيح  من دار عثمان

 د ق -( 60بن عامر الجهني )عقبة 

 .(263)قال ابن الرباء عن ابن املديين: "مل يسمع احلسن من عقب  بن عامر شيًئا"

 .(264)وقال أبو حامت: "مرسل"
                                                           

 (.4/139( ختريج الكشاف لةلزيةلعي )254)
 (.4/124( مصباح الزجاج  )255)
 (.4/270( نصب الراي  )256)
 (.2/52( واملعرف  ليعقوب )91العةلل )ص( 257)
 (.4095( رواي  الدوري )258)
 (.24/327( التممسيد )259)
( قال عبد اهلل: حدثنا شيبان بن أيب شيب ، حدثنا مبارك بن فضال ، حدثنا احلسن، قال: "شمسدت عثمان يأمر   هطبت  بقتل الكالب 260)

 (، و  مبارك كالم مشمسور.521املسند ) -وذبح احلمام"
 (.2/164( اجملروحني )261)
 (.5/60( التاريخ الكبري لةلبخاري )262)
 (.5/323( وسنن البيمسقي )112( العةلل )ص263)
 (.1184( العةلل البن أيب حامت )264)
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وقال أيًضا: "ومل يصح ل  السماع من جندب وال من معقل بن يسار وال من عمران بن حصني وال من ابن عمرو وال 

 .(265)رة"من عقب  بن عامر وال من أيب هري

 .(266)وقال البزار: "ال أحسب  مسع من "

 .(267)وقال الطحاوي: "احلسن مل يسمع عن عقب  ومل يةلق "

 .(268)وقال اخلطايب: "قالوا مل يسمع احلسن من عقب  بن عامر شيئاً "

 .(269)يسمع من عقب  بن عامر"وقال احلاكم: "احلسن مل 

 .(270)شيًئا" امرقال ابن حزم: "احلسن مل يسمع من عقب  بن عو 

 .(271)قال البيمسقي: "مرسل"و 

 ق س -( 60بن أبي طالب ) َعقيل

 .(272)قال ابن حمرز: "مسعت حيىي وقةلت ل : احلسن البصري حدَّث عن عقيل بن أيب طالب، رآه ؟ قال: ال، مرسل"

 : "ال أحسب  مسع من عقيل شيًئا".(274)والبزار (273)وقال البخاري

                                                           

 (، ووقع في  حتري .3/41( اجلرح )265)
 (.1/90( نصب الراي  )266)
 (.3/99( خمتصر اهتالف العةلماء )267)
 (.2/467( معامل السنن )268)
 (.2234( املستدرك )269)
 (.7/284( احملةلى )270)
 (.5/323( الكربى )271)
 (.1/129( رواي  ابن حمرز )272)
 (.4/91( إكمال مغةلطاي )273)
 (.2172( املسند )274)
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 ت س -( 40) (275)علي بن أبي طالب البدري

 .(276)ا من البدريني""حدثنا احلسن أن  ما لقي أحدً  قال قتادة:
 ،كوف إىل ال مث هرج عةلي   ،ا باملدين ورأى عةليً  ،ابن أربع عشرة  قال أبو زرع : "كان احلسن البصري يوم بويع لعةليو 

 .(277)اهلل عنمسما"ا رضي رأيت الزبري يبايع عةليً  :وقال احلسن .ومل يةلق  احلسن بعد ذلك ،والبصرة
ي منمسم ثوبان ومعقل بن سنان وأسام  وعةل ،-عندنا  -واحلسن مل يسمع من عام  هؤالء وال لقي  وقال ابن املديين: "

 .(278)"وأبو هريرة
وقال ابن أيب حامت عن أيب زرع : احلسن البصري لقي أحدا من البدريني ؟ قال: رآهم رؤي  رأى عةلًيا. قةلت: مسع من  

 .(279)ال" حديثًا ؟ قال:

 .(280)وقال عةلي بن املديين: "احلسن مل يَر عةلًيا إال أن يكون رآه باملدين  وهو غالم"

 .(281)قال أبو حامت: "مرسل"و 

  .(282)قال الرتمذي: "ال نعرف ل  مساًعا من "و 

 .(283)مرسل"  وقال البزار: "مل يسمع من . مجيع ما يروي  احلسن عن عةلي

 .(284)وقال احلاكم: "إمنا رآه رؤي "
 

                                                           

 (.5/260هتذيب الكمال ) -( قال ابن إسحاق: شمسد عةلي بن أيب طالب بدرًا وهو ابن مخس وعشرين سن  275)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )276)
 (.92املراسيل البن أيب حامت )( 277)
 (.8/163( وحتف  األشراف )2/474( نصب الراي  )278)
 (.94( املراسيل )279)
 (.103( العةلل )ص280)
 (.657( العةلل البن أيب حامت )281)
 (.1423( اجلامع )282)
 (.2/475و1/91( نصب الراي  )283)
 (.111( املعرف  ليعقوب )ص284)
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 .(285)قال ابن حزم: "مل يسمع من عةلٍي"و 

 .(286)وقال ابن عبد الرب: "مل يةلق احلسن عةلًيا وال مسع من "
: فمسو رآه بعيًدا وقت املبايع ، وهو صغري، ويبعد عادة اقرتاهبم من الكبار   مثل هذه احلاالت، وقد كان عند قلت

وقت مقتل عثمان  عةلٍي 
 يسمع من  حديثًا إلمجاع من تقدم ذكرهم.، ومل جيتمع ب  وهو كبري، ومل (287)

 د -( 37عمار بن ياسر البدري )

 .(288)قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي أحًدا من البدريني"

 .(289)وقال املزي: "مل يسمع من "

 .(290)"مل يسمع من عمار": وقال ابن رجب

 د -( 23عمر بن الخطاب البدري )

 .(291)أحًدا من البدريني"قال قتادة: "حدثنا احلسن أن  ما لقي 

 .(292)وقال اجلنيدي عن البخاري: "احلسن عمر مرسل"

 .(293)وقال البيمسقي: "منقطع "

 .(294)وقال ابن حزم: "مرسل"

                                                           

 (.7/178( احملةلى البن حزم )285)
 (.6/36ذكار البن عبد الرب )( االست286)
 (.5/60( قال  احلسن كما   التاريخ الكبري لةلبخاري )287)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )288)
 (.7/157( حتف  األشراف )289)
 (.1/361( فتح الباري )290)
 (.2/407و458و1/71( املعرف  ليعقوب )291)
 (.3691( الشعب لةلبيمسقي )292)
 (.2445( واخلالفيات )3691) ( والشعب10/264( الكربى )293)
 (.10/293( احملةلى )294)
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 .(295)وقال ابن رجب : "منقطع"

 .(296)وقال ابن كثري: "مل يدرك عمر"

 5 -( 52عمران بن حصين )

 .(297)قال هبز: "مل يسمع من عمران شيًئا"

 .(298)فال" فقال: أما عن ثق ! قال ابن املديين: "مسعت حيىي وقيل ل : كان احلسن يقول: مسعت عمران بن حصني و 
: "مل يسمع من عمران بن حصني شيًئا، مل يصح عن احلسن عن عمران من وج  صحيح أيًضا قال ابن املديينو 

 .(299)ثبت"
 وعمر  بنامن عمران بن حصني وال من  بن يسار وال من معقل وقال أبو حامت: "ومل يصح ل  السماع من جندب وال

 .(300)وال من عقب  بن عامر وال من أيب هريرة"

 .(301): "مل يسمع احلسن من عمران بن حصني وليس يصح من وج  يثبت"أيًضا قالو 
عن "هياج بن عمران الربمجي":: "احلسن ال يصح ل  مساع عن عمران بن حصني يدهل قتادة عن احلسنأيًضاقال و 

 .(302)عمران بن حصني ومسرة"
وقال إسحاق بن منصور: "قةلت ليحىي: ابن سريين واحلسن مسعا من عمران بن حصني قال: ابن سريين نعم. قال أبو 

 .(303)حممد بن أيب حامت: يعين أن احلسن مل يسمع من عمران بن حصني"
 

                                                           

 (.9/112( فتح الباري )295)
 (.2/449( مسند الفاروق )296)
 (.123( املراسيل البن أيب حامت )297)
 ( كالمها البن أيب حامت.1/233( واجلرح )119( املراسيل البن أيب حامت )298)
 (.2/52( واملعرف  ليعقوب )94( العةلل )ص299)
 (، ووقع في  حتري .3/41)( اجلرح 300)
 (.121( املراسيل البن أيب حامت )301)
 (.124( املراسيل البن أيب حامت )302)
 (.125( املراسيل )303)
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ما   ا   حديث البصريني فال وأقال: أمَّ ؟ وقال الدارمي: "قةلت ليحىي بن معني: احلسن لقي عمران بن حصني 

 .(304)حديث الكوفيني فنعم"

 .(305)وقال ابن حمرز عن ابن معني وسئل عن ذلك: "يقول أهل الكوف  ذاك، وأما أهل البصرة فال يثبتون ذاك"
 » :احلسن عن عمران في  نظر؛ ألن احلسن يروي عن هياج، عن عمران، عن النيب "جيي   املراسيل: دِ رْ وقال البمَ 

ني ا روي عن احلسن أن  قال: مسعت عمران بن حصرواه معمر وغريه عن قتادة هبذا، وال نعةلم حديثً ، « هنى عن املثةل 

 .(306)"من حديث الثقات أصاًل 

 .(307)"مل يسمع من عمران شيًئا"وقال اجَلْوَرقاين: 

 .(308)قال البيمسقي: "منقطع وال يصح عن احلسن عن عمران مساع من وج  صحيح يثبت مثةل "و 
قال أبو داود: "قيل ألمحد: مسع احلسن من عمران ؟ قال: ما أُنكره، ابن سريين أصغر من  بعشر سنني، مسع  بينما

 .(309)من "

 .(310)"مسع من معقل بن يسار وعمران بن حصني"وقال ابن حبان: 
ن والذي عندي أن احلسقال: . أن احلسن مل يسمع من عمران بن حصني"ذكرا  قال احلاكم عن البخاري ومسةلم أهنماو 

 .(311)مسع من عمران"

 .(312): "أكثر أئم  البصرة عةلى أن احلسن قد مسع من عمران"وقال أيًضا
 

                                                           

 (.126( املراسيل )304)
 (.1/130( رواي  ابن حمرز )305)
 (.4/85( إكمال مغةلطاي )306)
 (.648( األباطيل )307)
 (.10/70( سنن البيمسقي )308)
 (.2042( مسائل أيب داود )309)
 (.786( اجملروحني )310)
 (.4/567( املستدرك )311)
 (.385و2/234( املستدرك )312)
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 ، لكن   ثبوت  نظر.(313)وقد صرَّح عند أمحد بصحبت  ل 
 احلسن ل  ممكن، ومساع  ال يثبت. فلقاء

 خ س ق -عمرو بن تـَْغِلب 

 .(314)احلسن من عمرو بن تَمْغةِلب"قال ابن الرباء عن ابن املديين: "مل يسمع 
: "قيل ألمحد: عمرو بن تغةلب ؟ فجعل جينب أْن يعدَّه فيمن مسع من احلسن، وقال: ليس يقول  غري وقال أبو داود

 .(316)عن احلسن: حدثين عمرو بن تغةلب" –يعين ابن حازم  – (315)جرير

 .(317)… بةلِ غْ حدثنا عمرو بن تمَ  :مسعت احلسن يقول :قال جرير بن حازم بينما

بن أمحد بن حممد بن حنبل قال: قال أيب: مسع احلسن من ابن عمر وأنس بن  (318)قال ابن أيب حامت: "نا صاحلو 
 :  اهلل فقالأليب رمح - قول أمحد -ب أحاديث"، قال ابن أيب حامت: "فذكرت ةلِ غْ مالك وابن مغفل ومسع من عمرو بن تمَ 

 .(319)قد مسع من هؤالء األربع "
وقد مسع من عبد الرمحن بن مسرة  قد مسع احلسن من أمحر يعىن صاحب النيب  :"مسعت حيىي يقولوقال الدوري: 

س فل قال حيىي وقد ذكروا معقل بن يسار يروي  هشام وليغومن عمرو بن تغةلب ومن أنس بن مالك ومن عبد اهلل بن م

 .(320)هو مستفيضا"
 ثبوت مساع  كما اهتاره البخاري. فاألصح

                                                           

(: حدثنا يزيد أهربنا شريك بن عبد اهلل عن منصور عن هيثم  عن احلسن قال: "كنت أمشي مع عمران بن 4/437( قال أمحد )313)
 .، و  هذا السند شريك النخعي وقد تكةلم في  كثريًا …"حصني أحدنا آهذ بيد صاحب  

 (.152و123واهتةل  النقل عن هبز إثباتًا ونفًيا عند ابن أيب حامت   املراسيل البن أيب حامت )
 (.109( العةلل )ص314)
 (.3145( روايت  عند البخاري   جامع  )315)
  النفي  حيث إن (، وهذه رواي  عن أمحد، و  رواي  ابن  صاحل اهتار مساع  كما سيأيت وهي األليق مبذهب  2042( مسائل أيب داود )316)

 مل جيزم و  هذه جزم بالسماع.
 (.923( أهرج  البخاري )317)
 (.634( مسائل صاحل )318)
 (.146( واملراسيل )3/41( اجلرح )319)
 (.3/41( واجلرح )136( رواي  الدوري )320)
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 (321)س -( 43) عمرو بن العاص

 .(322)قال البزار : "حدث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وال أعةلم  مسع من واحد منمسما"
وقال احلاكم   حديث : "صحيح اإلسناد عةلى شرط الشيخني إن كان احلسن بن أيب احلسن مسع  من عمرو بن 

 .(323)العاص، فإن  أدرك  بالبصرة بال شك"
 وتعقَّب  الذهيب بقول : "مرسل".

 ق -(32عويمر بن مالك، أبو الدَّرداء )

 .(324)"قال أبو زرع : "مرسل

 .(325)قال ابن حزم: "مل يدرك احلسن أبا الدرداء"و 

 قيس بن عاصم.

 .(326)قال ابن املديين: "مل يسمع احلسن من قيس بن عاصم شيًئا"

 (.40ُمجاشع بن مسعود السلمي )

ينا وقول : هطبنا ابُن عباس بالبصرة: "إمنا هو كقول ثابت: قدم عةلقال ابن الرباء عن ابن املديين   حديث احلسن 
عمران بن احلصني. ومثل قول جماهد: هرج عةلينا عةلي. وكقول احلسن: إن سراق  بن مالك بن ُجْعُشم حدَّثمسم. وكقول : 

 .(327)غزا بنا جماشع بن مسعود"
 

                                                           

 .( هو موقوف من قول عمرو بن العاص 321)
 (.1/167( نصب الراي  )322)
 (.5788( املستدرك )323)
 (.148املراسيل البن أيب حامت )( 324)
 (.8/197( احملةلى )325)
 (.143( املراسيل البن أيب حامت )326)
 (.95( العةلل )ص327)
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 .(328)لسةلمي"وقال ابن املديين أيًضا: "مل يسمع احلسن من جماشع بن مسعود ا

 (.43محمد بن مسلمة األنصاري )

 .(329)قال إبراهيم احلريب   تارخي : "مل يسمع احلسن من حممد بن مسةلم  شيًئا"

 .(330)وقال ابن حجر: "احلسن مل يسمع من حممد بن مسةلم "

 .(331)قال ابن أيب حامت: "سئل أيب رمح  اهلل: هل مسع احلسن من حممد بن مسةلم  ؟ قال: قد أدرك " بينما

 .(332)وقال البزار: "روى عن حممد بن مسةلم  وال أبعد مساع  من "

 حم -( 18معاذ بن جبل البدري )

 .(333)ا من البدريني"ما لقي أحدً  قال قتادة: "حدثنا احلسن أن 
   املراسيل عن معاذ. (334)ذكره الطرباينو 

 .(335)قال احلاكم: "مل يسمع من "و 

 .(336)"درك معاًذا: "مل يوقال اهليثمي

                                                           

 (.2/52( املعرف  ليعقوب )328)
 (.4/91( إكمال مغةلطاي )329)
 (.6/34( اإلصاب  )330)
 (.150( املراسيل البن أيب حامت )331)
 (.1/90( نصب الراي  )332)
 (.2/407و458و1/71)( املعرف  ليعقوب 333)
 (.20/172( املعجم الكبري )334)
 (.111( املعرف  )ص335)
 (.3/15( جممع الزوائد )336)
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 س -( 63َمْعِقل بن سنان )

منمسم ثوبان ومعقل بن سنان وأسام  وعةلي  -عندنا  -قال ابن املديين: "واحلسن مل يسمع من عام  هؤالء وال لقي  

 .(337)وأبو هريرة"
 .(338)وقال أبو زرع : "احلسن عن معقل بن سنان بعيد جًدا"

 .(339)وقال املزي: "قيل مل يسمع من "

 7 -( 61َمْعِقل بن يسار )

قال أبو حامت: "ومل يصح ل  السماع من جندب وال من معقل بن يسار وال من عمران بن حصني وال من ابن عمرو 

 .(340)وال من عقب  بن عامر وال من أيب هريرة"

 .(341)وقال الدوري: "سئل حيىي مسع احلسن من معقل بن يسار قال ليس ذاك ببني"

 .(342)يسار يروي  هشام وليس هو مستفيضا" وقال أيًضا: "مسعت حيىي يقول: قد ذكروا معقل بن

 .(343)وقال البوصريي: "منقطع"

 .(344)…" أتينا معقل بن يسار نعوده" :احلسن قال هشام عن بينما

 .(345)…" ب إيلَّ طَ كانت يل أهت ختُْ   :قال حدثين معقل بن يساراحلسن قال: " حدثنا :عباد بن راشدوقال 

 .(346)يرى مساع احلسن من ه ابن املديين مع أنس بن مالك، وهو ذكر و 
                                                           

 (.8/163( وحتف  األشراف )2/474( نصب الراي  )337)
 (.137( املراسيل البن أيب حامت )338)
 (.7/175( هتذيب الكمال )339)
 (، ووقع في  حتري .3/41( اجلرح )340)
 (.4096( رواي  الدوري )341)
 (.3/41( واجلرح )136( رواي  الدوري )342)
 (.4/12( مصباح الزجاج  )343)
 (.142( ومسةلم )7151( أهرج  البخاري )344)
 (.4529( أهرج  البخاري )345)
 (.97( العةلل )ص346)
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 .(347)وسئل أبو زرع : "احلسن عن معقل بن يسار أو معقل بن سنان! فقال: احلسن عن معقل بن يسار أشب "

 .(348)وقال ابن حبان: "مسع من معقل بن يسار وعمران بن حصني"

 د -( 50المغيرة بن شعبة )

 .(349)قال احلريب: "أحسب لو كان احلسن مع    بةلد مسع من "

 .(350)وقال الدارقطين بعد حديث: "مل يسمع احلسن هذا من املغرية"

 .(351)وقال الذهيب: "مل يسمع من املغرية"

 .(352)من املغرية" -عندي  -وقال ابن حجر: "احلسن مل يسمع 

 كم.  -( 64َنْضَلة بن عبيد، أبو بـَْرزة األسلمي )

 .(353)األسةلمي شيًئا" قال ابن الرباء عن ابن املديين: "مل يسمع احلسن من أيب برزة

 .(354)…"قال احلسن: "سألت أبا برزة األسةلمي بينما

 .(355)سماع من أيب برزة"ال  : "يصح لوقال أبو حامت

 .(356)وصحح ل  احلاكم حديثًا عن 
 

                                                           

 (.137( املراسيل البن أيب حامت )347)
 (.786( اجملروحني )348)
 (.4/86( قال    تارخي  كما   اإلكمال ملغةلطاي )349)
 (.7/106العةلل )( 350)
 (.1/80( السري )351)
 (.108( املطالب العالي  )352)
 (.110( العةلل )ص353)
 (، من طريقني ضعيفني جًدا عن احلسن ب .13/484( والثعةليب   تفسريه )3/159( أهرج  ابن قانع   معجم  )354)
وذكر كالم أيب حامت بعد!! فالصحيح أن ( عن أيب رزع  وقال: كما سيأيت، 165(، ونقةل  العالئي   جامع  )ص3/141( اجلرح )355)

 القول أليب حامت.
 (.2638( املستدرك )356)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 133 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .(357)وقال العالئي : "صحَّح أبو زرع  الرازي مساع احلسن من أيب برزة"
 مساع  من  لةلتصريح وكالم أيب حامت، والحتمال هذا زمنًيا. فاألقرب

 حم س -( 65النعمان بن بشير )

 .(358)قال ابن املديين: "مل يسمع احلسن من النعمان بن بشري شيًئا"

 .(359)وقال الدوري عن ابن معني: "مرسل"
الكوف ، ةلم  دهل البصرة، و إمنا كان بوقال البزار: "روى عن النعمان بن بشري، وال أحسب  مسع من ، ألن النعمان ال نع

 .(360)وقد رأيت  حيدث عن رجل عن "

 5خ  -( 51نـَُفيع بن الحارث، أبو َبْكرة )

يسمع احلسن من أيب بكرة، قيل ل  : فإن مبارك بن فضال  يقول : عن احلسن قال مل عن ابن معني: " الدوريقال 

 .(361)حدثنا أبو بكرة، قال ليس بشيء"

 .(362)"يسمع احلسن من أيب بكرةوقال ابن أيب هيثم  عن ابن معني: "مل 

 .(363)قال الدارقطين: "مل يسمع احلسن من أيب بكرة"و 
… عةلى املنرب مسعت النيب »  قال: ، عن احلسن مسع أبا بكرةإسرائيل بن موسى البصري أبو موسىروى  بينما

»(364). 
 

                                                           

 (.163( جامع التحصيل )ص357)
 (.135( املراسيل البن أيب حامت )358)
 (.4509( رواي  الدوري )359)
 (.1/90( نصب الراي  )360)
 (.4597( تاريخ الدوري )361)
 (.4/87( إكمال مغةلطاي )362)
 (.320ين )( سؤاالت احلاكم لةلدارقط363)
 (.3746( أهرج  البخاري   جامع  الصحيح )364)
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 .(365)…" بكرة حدث حدثنا احلسن أن أبا " :زياد األعةلم وقال

 .(366)"شيًئا قال هبز بن أسد: "مسع من أيب بكرةو 
 : "قال يل عةلي بن عبد اهلل: إمنا ثبت لنا مساع احلسن من أيبقالساب البصري أيب موسى البخاري عقب حديثوقال 

 .(367)بكرة هبذا احلديث"

 .(368)وقال مسةلم: "مسع أبا بكرة ومسرة"

 .(369)أيب بكرة"قال ابن حزم: "قد مساع احلسن من و 
"اهتةل    مساع احلسن من أيب بكرة، فأثبت  ابن املديين والبخاري وغريمها، وكذلك هرج حديث  وقال ابن رجب : 

 : نقةل  عن  ابن أيب هيثم . -هذا، ونفاه حيىي بن معني 
مأن املسةل إذا التقى» ويؤيده : أن  روي عن احلسن مرساًل، وأن احلسن روى عن األحن ، عن أيب بكرة حديث :

قد روى و  ب  عةلى عدم مساع  من ، حيث أَدهل بين  وبين    حديث آهر واسطً . ستدلُّ وهذا مما يُ ، «…بسيفيمسما
وروى مبارك بن فضال ، عن . ن، عن احلسن، أن  دهل مع أنس بن مالكٍ عةلى أيب بكرة وهو مريضاهشام بن حس

وقال  .إال أن مبارك بن فضال  ليس باحلافظ املتقن وف.فذكر حديث صالة الكس -احلسن، قال : أهربين أبو بكرة 

 .(370)"الشافعي   حديث أيب بكرة هذا : إسناده حسن
ا وال رصً زادك اهلل ح"حديث  :قص  الكسوف ومنمسا :منمسا .: "ول  عن    صحيح البخاري عدة أحاديثلعالئيقال او 

 ب     ما اعتلَّ وغاي .كما تقدم  ،فالبخاري ال يكتفي مبجرد إمكان الةلقاء ،ن مل يكن فيمسا التصريح بالسماعإو  "،تعد
الدارقطين أن احلسن روى أحاديث عن األحن  بن قيس عن أيب بكرة، وذلك ال مينع من مساع  من  ما أهرج  

 .(371)البخاري"

                                                           

 ( بالعنعن  !792(، وأصةل  عند البخاري )5283( وكذا البيمسقي )1032( أهرج  النسائي   الكربى )365)
 (.135( جامع التحصيل )366)
 (.2704( اجلامع الصحيح )367)
 مطاع(. -43( الكىن )ص368)
 (.3/144( احملةلى )369)
 ( البن رجب.7/107)( فتح الباري 370)
 (.163( جامع التحصيل )ص371)
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 قةلت: قد ثبت تصرحي  كما سبق، ومن أثبت مساع  أكثر، فمسو األصل.

 5 (372)خ -( 57أبو هريرة )

 .(373)قال شعب : "قةلت ليونس مسع احلسن من أيب هريرة شيًئا ؟ قال: مل يسمع من  حديثًا قط"
وقال شعب  لقتادة بعد قول  "إمنا أهذ احلسن عن أيب هريرة": "زعم زياد األعةلم أن احلسن مل يةلَق أبا هريرة، قال: ال 

 .(374)أدري"

اد عن عةلي بن زيد بن جدعان. وغرُي واحد عن شعب  عن : حدثنا وهيب عن أيوب ومح(375)وقال عفَّان بن مسةلم

 .(376)يونس قالوا: "مل يسمع احلسن من أيب هريرة"

 .(377)وقيل ليحىي بن سعيد: "إن   بعض حديث احلسن: مسعت أبا هريرة !قال: ليس بشيء"

 .(378)وقال ابن املديين: "مل يسمع من أيب هريرة الدَّوسي شيًئا"

 .(379)احلسن جابرًا وال أبا هريرة"وقال أيًضا: "مل يةلَق 
منمسم ثوبان، ومعقل بن سنان، وأسام ،  -عندنا  -وقال ابن املديين: "واحلسن مل يسمع من عام  هؤالء وال لقي  

 .(380)وعةلي، وأبو هريرة"

 .(381)قال: واهلل ما رآه قط"؟ وقال عةلي بن سعيد النسوي: "قةلت ألمحد بن حنبل: مسع احلسن من أيب هريرة
 

                                                           

 ( مقرون باين سريين وهالس.4799و3404و3321( اجلامع الصحيح )372)
 (.2/109( واملعرف  ليعقوب )1/128( رواي  ابن حمرز )373)
 (.105( املراسيل البن أيب حامت )374)
 (.320املروذي )( ومن طريق  أمحد   العةلل برواي  302و301( أحاديث عفان بن مسةلم )375)
 (.1/128( ورواي  ابن حمرز )321( ورواي  املروذي وغريه )2011و2010( ورواي  حرب عن أمحد )7/158( طبقات ابن سعد )376)
 ( لةلباجي.2/484( التعديل والتجريح )377)
 (.112( العةلل )ص378)
 (.2/202( رواي  ابن حمرز )379)
 (.8/163( وحتف  األشراف )2/474( نصب الراي  )380)
 (.722اإلرشاد لةلخةليةلي ) (381)
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 .(382)"مل يسمع من أيب هريرة"وقال الذُّهةلي: 

 .(383)وقال البخاري: "ال يصح مساع احلسن من أيب هريرة"
قال الرتمذي: "واحلسن مل يسمع عن أيب هريرة شيًئا هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعةلي بن زيد قالوا: مل و 

 .(384)يسمع احلسن من أيب هريرة"
ن باوال من  ،من عمران بن حصني وال ،من معقل بن يسار وال ،ع من جندبوقال أبو حامت: "ومل يصح ل  السما 

 .(385)وال من أيب هريرة" ،وال من عقب  بن عامر و،عمر 
مع من قال ابن أيب حامت: "إنكارًا عةلي  أن  مل يس، قال أبو حامت منكرًا: "قال بعضمسم عن احلسن حدثنا أبو هريرة !!!"و 

 .(386)أيب هريرة"

 : "مل يسمع من أيب هريرة".عن ابن معني (388)والدوري (387)منصور الشيباين أبووقال 

 .(389)وقال الدارمي: "قةلت ليحىي بن معني: احلسن لقي أبا هريرة ؟ فقال: ال"

 .(390)قال ابن أيب حامت عن أبي : "مرسل"، يعين: مل يسمع احلسن من أيب هريرةو 

؟ قال:  "أبو هريرة (391)حدثنا" :يره، فقيل ل : فمن قالقال أبو زرع : "مل يسمع احلسن من أيب هريرة ومل و 

 .(392)خيطىء"
 

                                                           

 (، بةلفظ: حكي لنا عن حممد بن حيىي الذهةلي.8/248( العةلل لةلدارقطين )382)
 (.2/35( التاريخ الكبري )383)
 (.3298و2889و2703و2425و2305( اجلامع )384)
 (، ووقع في  حتري .3/41( اجلرح والتعديل )385)
 (.103( املراسيل )386)
 (.166( رواي  أيب منصور )ص387)
 (.2/112الدوري )( 388)
 (.275( تاريخ الدارمي )389)
 (.721( العةلل البن أيب حامت )390)
 (، ونصر هلذا القوَل بسماع !194-1/191( وقع هذا   عدة أحاديث ذكرها مغةلطاي   شرح ابن ماج  )391)
 (.108( املراسيل )392)
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قال أمحد بن أيب هيثم  مسعت حيىي بن معني يقول: "مل يسمع احلسن من أيب هريرة قيل ل  ففي بعض احلديث حدثنا و 

 .(393)أبو هريرة قال ليس بشيء"

 .(394)احلسن"وقال البزار: "ال يصح مساع  من أيب هريرة من رواي  الثقات عن 

 .(395)وقال عبد اهلل بن أمحد: "احلسن مل يسمع من أيب هريرة"

 .(396)قال النسائي: "احلسن مل يسمع من أيب هريرة شيًئا"و 

 .(397)وقال ابن حبان: "احلسن مل يسمع من  خلروج  عنمسا   يفاعت "

 .(398)"بن جندب وال جابر بن عبد اهلل"مل يشاف  ابن عمر وال عبد اهلل بن عمرو وال أبا هريرة وال مسرة وقال أيضاً: 

 .(399)"ال يثبت مساع احلسن من أيب هريرة"وقال الدارقطين: 

 .(400)وقال احلاكم: "مل يسمع من "

 .(401)"أيب هريرة : "مل يسمع منالبيمسقيوقال 

 .(402)وقال اخلطيب: "مرسل"

 .(403)"مل يصح مساع احلسن من أيب هريرة"وقال عبد احلق اإلشبيةلي: 
 

                                                           

 (.4/571( السري )393)
 (.3563( املسند )394)
 (.2/362( املسند )395)
 (.5655( والكربى )3461غرى )( السنن الص396)
 (.1/342( وكتاب اجملروحني )3/252( اإلحسان )397)
 (.786( كتاب اجملروحني )398)
 (.10/266و259و8/248( العةلل )399)
 (.111( املعرف  )ص400)
 (.767( اخلالفيات )401)
 (.9/391( تاريخ بغداد )402)
 (.2/476( نصب الراي  )403)
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: واألحاديث اليت فيمسا عن احلسن .الباجي: "مجمسور أصحاب احلديث عةلى أن احلسن مل يسمع من أيب هريرةوقال 

 .(404)ويونس بن عبيد أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة" ،وقد روى قتادة. غري صحيح  ،مسعت أبا هريرة
  ،ن أيب متيموأيوب ب ،وزياد األعةلم ،ويونس بن عبيد ،"منمسم عةلي بن املديين  أمساء من أنكر مساع : وقال مغةلطاي 

 ،وسيوالطُّ  ،نسائيوال ،والرتمذي ،جييدِ رْ والبمَ  ،وأبو داود السجستاين ،وأبو زرع  الزاري ،وهبز ،وعةلي بن زبد بن جدعان

 .(405)والشرقي"
 ،وأيب حامت ،زرع  وأيب ،وأمحد ،ويونس بن عبيد ،وهبز بن أسد ،أيوب :خاوي بعد كالم ل : "ويتأيد بتصريحوقال السَّ 

يونس: إن  ما رآه  بل قال .بأن  مل يسمع من أيب هريرة ،وغريهم ،واخلطيب ،والبزار ،والنسائي ،والرتمذي ،وابن املديين
. خيطئ :قال ؟ةحدثنا أبو هرير  :فمن قال عن  :أن  قيل أليب زرع  ،ح بالتحديثش   دعوى كون  صرَّ خيدِ  لكنْ  قط.

مل  ،اعمل ربيع  شيئً مل ي: -ثنا أبو هريرة  :مسعت احلسن يقول :وقيل ل  إن ربيع  بن كةلثوم قال - وحنوه قول أيب حامت
 . ضع  ساملمما يبنيِّ  ،مسعت أبا هريرة :وقول سامل اخلياط   روايت  عن احلسن.يسمع احلسن من أيب هريرة شيًئا

 .(406)غريه" عةلى اخلطأ أو اوي لك حممول من ر وذ ،عن احلسن التصريح بالتحديث أن  مل يصحَّ  ،حاصل هذا كةل  فإنَّ 

 .(407)قال قَتادة: "إمنا أهذ احلسن عن أيب هريرة" بينما

 .(408)قال موسى بن هارون: "مسع من "و 
"اهتةل    مساع احلسن من أيب هريرة فأكثرهم ال صححون  ألن  يدهل أحيانا بين  وبني أيب هريرة وقال ابن عبد الرب: 

ذ ذاك حدثنا أبو هريرة وحنن إ :وقد روي عن احلسن أن  قال، من يصحح مساع  من أيب هريرةأبا رافع وغريه ومنمسم 

 .(409)"باملدين  وقد مسع احلسن من عثمان وسعد بن أيب وقاص فغري نكري أن يسمع من أيب هريرة
 
 

                                                           

 (.1/304( التعديل والتجريح )404)
 (.1/191( وانظر شرح  عةلى ابن ماج  )4/87إكمال مغةلطاي )( 405)
 (.2/155( فتح املغيث )406)
 (، وقد سبق.105( املراسيل البن أيب حامت )407)
ارُقطين )408)  (.259و248و8/128( عةلل الدَّ
 الرتكي(.-7/321( التممسيد )409)
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بال ريب عدم مساع ، فعبارة قتادة ليست بالصرحي ، وموسى وابن عبد الرب ليسا من يقوى أمام إمجاع من تقدم  فاألصح
 ذكرهم.

 حم د س -( 57عائشة بنت أبي بكر )

 .(410)قال صاحل عن أبي  أمحد: "تروى حكايات عن احلسن أن  مسع من عائش "
عت احلسن مس :حدثنا أيوب قال :حدثنا محاد بن زيد قال :حدثنا مؤمل قال :حدثين أيب قالوقال عبد اهلل بن أمحد: "

فسمعت   ،حىت جعةلت أنظر فما أرى أدمي السماء من الرهج شمسدهتم يوم تراموا باحلصى   أمر عثمان " :يقول
 ."ق دين  واحتزبقد بريء ممن فرَّ  نبيكم  إنَّ  :فسمعتمسا تقول .هذه أم املؤمنني :فقيل يل ،كالم امرأة من بعض احلجر

 .(411)"أم سةلم  :والصواب !عائش  :قال مؤمل :قال عبد اهللو 

 .(412)"رواي  احلسن البصري عن عائش  مرسةل "وقال املنذري: 

 .(413)وقال املزي: "مل يصح ل  مساع منمسا"

 .(414)وقال ابن حجر: "منقطع فيما أظن"

 .(415)وقال أيًضا: "مل يسمع من عائش "

 حم -( 62سلمة )هند بنت أبي أمية، أم 

 .(416)قال ابن املديين: "احلسن رأى أم سةلم ، ومل يسمع منمسا وكان صغريًا"
 
 

                                                           

 (.151( املراسيل البن أيب حامت )410)
 (.3597( العةلل لعبد اهلل عن أبي  )411)
 ( البن العراقي.86( حاشي  البوصريي عةلى حتف  التحصيل )ص412)
 (.2/114( هتذيب الكمال )413)
 (.16/2/1056( إحتاف املمسرة )414)
 (.4786( )8/663( فتح الباري )415)
 حسام(. -104( العةلل )ص416)
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: "قةلت أليب حامت: مسع احلسن من أم سةلم  ؟ فقال: ال أعةلم ، وال مسعت ، وإمنا يروي عن أمِّ    تارخي  اينتَّ وقال الكِ 

 .(417)عنمسا"
مسعت  :الق ،حدثنا أيوب :قال ،حدثنا محاد بن زيد :قال ،حدثنا مؤمل :قال ،حدثين أيبوقال عبد اهلل بن أمحد: "

 ،حىت جعةلت أنظر فما أرى أدمي السماء من الرهج شمسدهتم يوم تراموا باحلصى   أمر عثمان " :احلسن يقول
ق دين  فرَّ  قد بريء ممن نبيكم  إنَّ  :فسمعتمسا تقول .هذه أم املؤمنني :فقيل يل ،فسمعت كالم امرأة من بعض احلجر

 ".واحتزب

 .(418)"أم سةلم  :والصواب !عائش  :قال مؤمل :قال عبد اهللو 
 ومؤمل ضعي ، فال يصح هذا إلثبات مساع  منمسا، مع قول من سبق.

 واحلمد هلل رب العاملني واهلل أعةلم
 الخاتمة

 احلمد هلل والصالة والسالم عةلى رسول اهلل وعةلى آل  وصحب  وسةلَّم تسةليًما.
حىت بةلغوا هذا العدد الكبري ممن مل يسمع  فقد أظمسر البحث سع  عةلم احلسن البصري، وكثرة شيوه  من الصحاب  

 منمسم، فاالهتمام هبذا العامل ومرويات  مفيد جًدا.
قد أعرض عن التخريج هلا صاحبا  -رواي   60وعددها  -كما تبني مما سبق أن هذه الروايات الواردة   البحث 

دا ست  روايات عند البخاري أحدها مقرون بآهر، وبقي  اخلمس  متصةل  عةلى األصح، أحدها عند مسةلم، الصحيح ع
 وآهر سابع، تفرد مسةلم بإهراج ، والصواب اتصال  أيًضا، مما يؤكد عةلو شأن الشيخني   اهتيارمها ألسانيد كتابيمسما.

 ع بدون هالف أعةلم .رواي ، والباقي منمسا منقط 14وبةلغ عدد الروايات املختةل  فيمسا 
رواي ، فصفي أن عدد املنقطعات لةلحسن عن الصحاب   11 -وقد ثبت عةلى األصح اتصال   -وهذا املختةل  في  منمسا 

 رواي  فحسب. 49فيما سبق 
 التوصيات:

 

                                                           

 (.4/90( إكمال مغةلطاي )417)
 (.3597( العةلل لعبد اهلل عن أبي  )418)
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وهتاًما أوصي باالهتمام مبثل هذه البحوث املتخصص ، اليت تعىن جبانب ممسم من جوانب شروط صح  احلديث، وهو 
شرط االتصال، وحثِّ الباحثني عةلى مجعمسا ودراستمسا، وتسمسيل اعتمادها هلم   الدراسات األكادميي  وحنوها، واحلرص 
 عةلى مجع الروايات املنقطع  لةلمكثرين من الرواي ، السيما مرويات األئم    هذا الشأن؛ ملا   هذا من التسمسيل والفائدة.

 وباهلل التوفيق.

 فهرس المراجع

، اجلبار الفريوائي عبد الرمحن عبد، حتقيق عبد اهلل احلسني إبراهيم اجلورقاين اهلمذايناألباطيل واملناكري:  -1
 ه.1404، 1اجلامع  السةلفي ، اهلند، ط

حتقيق د. زهري الناصر، جممع املةلك فمسد، املدين ،  : ابن حجر، أمحد بن عةلي العسقالين،إحتاف املمسرة -2
 ه.1415، 1ط

 ه.1424، 1مسةلم: حتقيق د. محزة أمحد، دار احلديث، القاهرة، ط أحاديث عفان بن -3

اإلرشاد   معرف  عةلماء احلديث: أبو يعةلى اخلةليل بن عبد اهلل اخلةليةلي، حتقيق حممد سعيد، مكتب  الرشد،  -4
 هم.1409 ،1، طالرياض

 ه.1426، 1االستذكار: ابن عبد الرب، حتقيق العبد اهلل الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط -5

 ه.1415، 1االستيعاب: ابن عبد الرب، حتقيق عةلي وعادل، دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط -6

ر هجر، القاهرة، حتقيق عبد اهلل الرتكي، دا ابن حجر، أمحد بن عةلي العسقالين،اإلصاب    متييز الصحاب :  -7
 ه.1429، 1ط

ع، دار التدمري ، حتقيق جابر السري ،أطراف الغرائب واألفراد لةلدارقطين: أبو الفضل حممد بن طاهر القيسراين -8
 ه.1428، 1الرياض، ط

 إعالم املوقعني: ابن قيم اجلوزي ، حتقيق حممد حمي الدين. -9
إكمال هتذيب الكمال: مغةلطاي بن قةليج البكجري احلنفي، حتقيق عادل وأسام ، الفاروق احلديث ،  -10

 هم.1422، 1القاهرة، ط
 فعي، دار املعرف ، بريوت.األّم: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشَّا -11

 ه.1418، 1األمايل: ابن بشران، حتقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، ط -12
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 هم.1431، 2طالفيوم ، ياسر كمال دار الفالح: أبو بكر حممد بن املنذر، حتقيق من السنن األوسط -13

، ياسر بن كمالو حممد عبد اهلل بن سةليمان و مصطفى أبو الغيط عبد احلي البدر املنري: ابن املةلقن، حتقيق  -14
 ه. 1425، 1دار اهلجرة، الرياض، ط

 م. 1994، 1بغي  الباحث: اهليثمي، حتقيق مسعد السعدين، دار الطالئع، القاهرة، ط -15
تاريخ ابن معني: عباس بن حممد الدُّوري، حتقيق أمحد بن حممد، مركز البحث العةلمي جبامع  أم القرى،  -16

 هم. 1399، 1ط
التاريخ الكبري: حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق عبد الرمحن بن حيىي املعةلمي، دار الكتب العةلمي ،  -17
 بريوت.
التاريخ الكبري: حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق عبد الرمحن بن حيىي املعةلمي، دار الكتب العةلمي ،  -18
 بريوت.
 ه.1414، 1العماد، ط التاريخ: املقدمي، حتقيق إبراهيم صاحل، دار العروب  وابن -19

 ه.1436، 1التاريخ: الفالس، حتقيق د. حممد الطربين، مركز املةلك فيصل، الرياض، ط -20

 تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي، دار الكتاب العريب ، بريوت. -21

 م.2012، 3حتف  األشراف: مجال الدين املزي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب، ط -22

 ه.1420، 1حتقيق رفعت فوزي، مكتب  الرشد، الرياض، طحتف  التحصيل: أبو زرع  العراقي،  -23

 ه. 2424، 2ختريج الكشاف: مجال الدين الزيةلعي، تصحيح د. حممد عوام ، دار القبةل ، جدة، ط -24

 ،1، طرياضال، دار الةلواء لةلنشر والتوزيع، أبو لباب  حسنيالتعديل والتجريح: الباجي، حتقيق د.  -25
 ه. 1406

 ه.1432، 1د. حممد الربيش، دارالفضيةل ، الرياض، ط بن نصر املروزي، حتقيقتعظيم قدر الصَّالة: حممد  -26

تغةليق التَّعةليق: ابن حجر، أمحد بن عةلي العسقالين، حتقيق سعيد القزقي، املكتب اإلسالمي، بريوت  -27
 هم.1405، 1ودمشق، ط

، 1طر، طاألوقاف، ق، حتقيق حممد وهالص، وزارة أبو حامت حممد بن حبَّان البسيتالتقاسيم واألنواع:  -28
 ه.1433
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، 2ابن حجر، أمحد بن عةلي، حتقيق حممد عوَّام ، دار املنمساج، جدة، ط تقريب التَّمسذيب : العسقالين، -29
 هم.1430

 التَّممسيد: أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق مجاع ، وزارة األوقاف، املغرب. -30

 ه.1435، 1د. عامر صربي، اجملةلس األعةلى، البحرين، ط متييز الرجال: أمحد بن عبداهلل العجةلي، حتقيق -31

، 2تنزي  الشريع ، ابن عراق الكناين، حتقيق عبد الوهاب عبد الةلطي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط -32
 ه. 1401

 هتذيب اآلثار، ابن جرير الطربي، حتقيق حممود شاكر، مطبع  املدين، القاهرة. -33

 دارة الطباع  املنريي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت.هتذيب األمساء، شرف الدين النووي، إ -34
هتذيب التمسذيب: ابن حجر، أمحد بن عةلي العسقالين، اعتناء إبراهيم وعادل، مؤسس  الرسال ، بريوت،  -35

 هم.1416، 1ط
، 2هتذيب الكمال: يوس  بن عبد الرمحن املزِّي، حتقيق بشَّار عوَّاد، مؤسس  الرسال ، بريوت، ط -36
 هم.1431

 هم.1393، 1ت: أبو حامت حممد بن حبَّان البسيت، مراقب  حممد هان، جمةلس دائرة املعارف، اهلند، طالثِّقا -37
جامع التَّحصيل: أبو سعيد هةليل بن َكْيَكةْلدي العالئي، حتقيق محدي السَّةلفي، عامل الكتب، بريوت،  -38

 هم.1407، 2ط

، 1مكتب  الطربي، القاهرة، طاجلامع الصحيح: حممد بن إمساعيل البخاري، تقدمي نشأت بن كمال،  -39
 ه.1431

 ه.1416، 1اجلامع لشعب اإلميان: البيمسقي، حتقيق خمتار الندوي، الدار السةلفي ، بونباي، ط -40
، جمةلس دائرة يحتقيق عبد الرمحن بن حيىي املعةلم اجلرح والتعديل: أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، -41

 إحياء الرتاث العريب، بريوت. هم، تصوير دار1371، 1املعارف، اهلند، ط
، 1، حتقيق د. هالد السبت، مكتب  الرشد، الرياض، طاجلزء الثاين ، رواي  املروزي، حديث ابن معني -42
 ه.1419

 ه.1433، 1حسن الظن باهلل: ابن أيب الدنيا، حتقيق فاضل بن هةل ، دار أطةلس اخلضراء، الرياض، ط -43
 هم.1407، 5األصبمساين، دار بيان، بريوت، طحةلي  األولياء: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل  -44
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ABSTRACT  

Disputes in a problem nowadays has brought discord to the Muslim community and 

caused them to blame each other of being infidels, misleading and accused them of 

bidᶜah (innovation). Disputes itself does not lead to division, but taᶜsub (fanatic) 

against the issuing of a vision led to these disputes. 

Among the disputes that led to the conflict among the Singaporean Muslim 

community is the issue of travelling to pay a visit at the tomb of Habib Nuh Al-

Habshi, which are either opposed or supported by the community. 

The specialty of this study lies in its content, because as far as the author's knowledge, 

this is the first study (regarding Habib Nuh Al-Habshi) that gathers proof of both 

sides of the argument and compiled it in the paper. 

This study aims to bring closer the understanding of those who disagree in this issue 

and arouse the spirit of prioritizing unity and being respectful among the Muslim 

community. These can be done through disclosing the things that occur when visiting 

the tomb, far from the lies and slander that is thrown towards it. 

The author will compile the view of the scholars and their understanding in this 

dispute such as travelling to visit, before the author try to provide an opinion that 

hopefully might unite the Muslim community in Singapore. 

The author has used several methodologies in this thesis, such as descriptive 

approach that is being used to explain the condition of his tomb and what happens 

when people visit him. This approach is used together with inductive reasoning when 

gathering the opinions of other scholars as well as their views before using analytical 

and critical approach to discuss these opinions and will compile the data through 

visits to the public libraries with an intention to refer to several old books which had  
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explained regarding this matter before, until the author is able to derive a conclusion 

based on all the evidences that are provided. 

This research has produce some results, chief among these include the issue on 

visiting the tomb of righteous people and what follows is not required nor prohibited 

in absolute although there are some conditions that needs to be fulfilled by the 

visitors. Each of the group are backed by support that they can follow from Islam’s 

viewpoint. 
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 ملخص ال

 
وقع خالف واسع بني أهل العةلم فيما مضى يف قضي  شد الرحال إىل أضرح  الصاحلني، وقد أثري هذا اخلالف يف 
عصرنا، وقد أدى هذا اخلالف إىل تفرق  املسةلمني إىل شيع، كما دعا هذا اخلالف بعضهم إىل تكفري أخيه املسةلم ووصفه 

يق ، لدى بعضهم الفتوى  بإباح  إراق  دماء املسةلمني! واحلق والكفر والضالل  وغري ذلك، إىل أن بةلغبالشرك والبدع  
أن االختالف نفسه ال ينتج هذه العداوة والبغضاء، وإمنا التعصب األعمى لآلراء هو الذي يسبب يف تشتت وحدة 

ح بن حممد و األم . ومن القضايا اليت فرقت مجاع  املسةلمني السنغافوريني هي زيارة ضريح الرجل الصاحل العابد احلبيب ن
 احلبشي، حيث يقوم بعض املسةلمني بزيارة ضرحيه، والسالم عةليه.

ى زيارة جيمع فيه آراء كل معارض -عةلى حد عةلم الباحث –ويستهدف هذا البحث العةلمي والذي يعترب أول البحث  
ف هذا البحث ويهدالضريح املذكور ومؤيديها بأسةلوب عةلمي حمايد يعتمد الدليل، وحبرص عةلى اإلنصاف واالعتدال. 

إىل تقريب املفاهيم حول هذه الزيارة وإيثار روح الوحدة واالحرتام يف اجملتمع اإلسالمي ببيان ما حيدث عند هذه الزيارة 
جمتنبا وبعيدا عن االفرتاء املدسوس فيها. كما جتمع الباحث  آراء العةلماء حول قضي  شد الرحال قبل أن حتاول إخراج 

رضي به كل الفريقني الوقوف عةليه. ولتحقيق هذا اهلدف النبيل اعتمدت الباحث  عةلى عدة مناهج  قوٍل الذي يرجى أن ي
كاملنهج الوصفي، لبيان الواقع الذي حيدث عند زيارة احلبيب نوح واملنهج االستقرائي لتتبع أقوال العةلماء وأدلتهم 

العةلمي   وقد راجعت الباحث  الكتب واملراجع وحججهم، مث استعانت باملنهج التحةليةلي والنقدي ملناقش  تةلك اآلراء.
لتتابع أقوال العةلماء وآرائهم  فيما يتعةلق بقضي  زيارة الضريح. وقد خةلص البحث إىل مجةل  من النتائج من أمهها: إن 

فرق لقضي  الزيارة وما يتبعها مل يكن مباحا أو ممنوعا مطةلقا بل هلا شروط وضوابط ينبغي أن يةلتزمها الزائر، وأن لكل ا
 دليل ومصدر يصح اتباعه.

 مفتاح الكةلمات: شد الرحال، أولياء اهلل، السفر، زيارة القبور.
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 احلج إىل محمر  مع املرأة سفر بابكتاب احلج.   .العريب الرتاث إحياء دار. بريوت: الباقي عبد فؤاد حممد صحيح مسةلم.د.ت.  1

 #.415. 975. ص. 2ج.  .وغريه
 وطريق أنسون (Enggor Street)الذي يبدأ من عبور إجنور سرتيت  (Palmer Road)طريق بةلمار يف بسنغافورة الواقع  2
(Anson Road)  وينتهي قريبا من طريق كيبيل(Keppel Road .).كانت جبل بةلمار وقعت هنا قبل تسويتها 
وهي كةلم  ختتةلف معناها ومنطقها بـ "املولد" وذلك ألن السبب الباعث إلقام  احلول تبعا لذكر يوم وفاة شخص، بينما السبب  3

الداعي إلقام  املولد تبعا لذكر يوم ميالد شخص واخلالف يف املنطةلق يدل عةلى أن الكةلمتني غري مرتادفتني وألن احلول تقام كرة 
تو ى من األولياء والصاحلني، أما املولد يقام يف عام واحد أكثر من مرة. نعم، لقد اشتهر عند املسةلمني يف واحدة  يف كل سن  لذكر امل

ني ال ُتسمع منهم إال األقل القةليل. بينما املسةلمون يف آسيا، اشتهرت هات احلولالدول العربي  بـ "املولد" لفالن دون احلول وكأن كةلم  
ا  ن عن معىن خمتةلف.الكةلمتني عندهم الةلتني تعربر

 

 المقدمة

احلمد هلل عامل الغيب والشهادة، القادر عةلى تنفيذ ما قدره وأراده، احلكيم يف كل شيء قضاه حىت العجز والكيس 
 والزيادة. الةلهم صل عةلى نبيك حممد إمام املتقني السادة، وعةلىوالشقاوة والسعادة. أمحده محد عبد عظم رجاءه لةلمغفرة 

آله وصحبه جنوم اهلداي  واإلفادة، وسةلم تسةليما كثريا مع الزيادة. قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: ال تشدوا الرحال إال 
حته وقد مون عةلى صإىل ثالث  مساجد: "مسجدي هذا واملسجد احلرام  واملسجد األقصى"؛ فاحلديث اتفق عةليه املسةل

. واحلديث يستدل به كل من الفريقني، الفريق الذي يؤيد شد الرحال 1وَضعه اإلمام اجلةليل مسةلم النيسابوري يف صحيحه
 ألجل زيارة قبور األموات والفريق الذي مينعه.

 إشكالية البحث

ثىنى منها ون السنغافوريون ليسوا مستاجلدل بني املسةلمني هي مسأل  شد الرحال لزيارة األموات. واملسةلم قضايا من أشد
حيث إهنم كانوا مبتةلرني أيضا هبذه املسأل  عةلى مر األجيال. وهذه املسأل  تكون واضح  عندما تقام حفةل  سنوي  يف 

اليت تعرب عن جمةلس  3وهي حفةل  يقال هلا  "احلول" -الذي فيه ضريح احلبيب نوح احلبشي- 2مسجد احلاج حممد صاحل
يا عند ضريح احلبيب نوح احلبشي ويدعى فيه ألوف من املسةلمني داخل البةلد وخارجه من البالد اجملاورة الذي يعقد سنو 

والبعيدة عنها كاليمن وأمريكا وغريمها. تضمنت برامج احلفةل  عةلى تالوة اآليات القرآني  والصةلوات النبوي  وإلقاء بعض 
يوف ي  وقراءة مناقب حبيب نوح احلبشي قبل أن خيتم بإطعام الضاملواعظ احلسن  والوصايا الصاحل  مع األناشيد اإلسالم

 النيب يث مل يأمر حاألجالء. فهناك من ينكر عةلى هؤالء ما يفعةلونه، ويعدرونه من البدع املنكرة ويشدردون النكري عةليهم 
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 .29: 48القرآن الكرمي. سورة الفتح  4

 

توسط يف هذا األمر، ت صةلى اهلل عةليه وسةلم بفعةله ومل يفعةله الصحاب  رضوان اهلل عةليهم أمجعني. وهناك أيضا طائف 
فةليست مائةل  إىل جانب التفريط فتكون عابدة لةلضريح وال إىل جانب اإلفراط فتكون قاصرة يف زيارة قرب ما. ومن مث 
أرادت الباحث  أن حتلر هذه اإلشكالي  باستخراج األدل  من نصوص الكتاب والسن  وترجيح األحكام من هذه النصوص 

بطالهنا دون أن تتعصب برأي خمصوص أو مذهب معني، كما سعت إلعادة قوة وحدة عةلى صح  هذه الزيارة أو عةلى 
املسةلمني بوحدة املفاهيم واحرتام اآلخرين الذين هلم آراء أو وجهات األفكار املتنوع . فرتد بذلك قوهتم وعدم تشتتهم 

 .وافرتاقهم الذي ينتج يف ضعفهم، فةلعل هذه الدراس  تساهم يف تضييق اخلالف املوجود

 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل مناقش  اخلالف احملتدم بني املسةلمني فيما يتعةلق بزيارة ضريح األولياء وقبورهم بني املؤيدين لتةلك 
ة القبور لةلوصول إىل فهم األحاديث املروي  يف شد الرحال وزيار  الزيارة ومعرضيها وبني من يتوسط بني هذين الفريقني

ألم  إىل آل بيت النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم وكذا لتأديبهم عةلى مراعاة اآلداب الالئق  عند ولعةله بيد أخرى يقررب ا
 زيارهتم القبور وأيضا لتعريف مسةلمي سنغافورة وإرشادهم عةلى اآلداب الالزم  عند زيارة قبور العةلماء. 

 أهمية البحث

كثرية نظرا   تشر بل تتقوى فيه الفنت يف مواضعإن هذا البحث من أكرب مهمات يف حياتنا، خاص  يف هذا الزمن الذي تن
حول هذا املوضوع بني من يؤيده ومن ينتقده ومن يتوسط بينهما. واملشكةل  فيمن واالختالفات احملتدم  لشدة اجلدل 

 يتعصب لرأيه وال خيضع لغريه قةلبا وآذانا لسماع ما لغريه من أوجه األفكار أو املناقش  وتبادل اآلراء أو أخذ الطريق
األوسط يف خالفهم بل حيارب من يعارض فكره وال يسري عةلى مذهبه ويعدهم من أهل البدع  والكفار املمارس لعمل 
الشرك. ومن جه  أخرى، تودر الباحث  أن ترفع اخلالف أو عةلى أقل القةليل أن تقةلل اجلدل واملخاصمات واملشاجرات 

ـُهم رُك عىا ٌد ر ُسوُل اهلِل َوا لِذيَن َمَعُه َأِشد آُء َعةَلى الُكف اِر ُرمَحَآُء بَينَـُهم تـََرىحُمَم   ﴿: 4بني أفراد املسةلمني. قال اهلل تبارك تعاىل
ا يَبتَـُغوَن َفضالى ِمَن اهلِل َوِرضَوانىا   .﴾ُسج دى
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 حدود البحث

ه ومبا استندوا يث نفسيتناول هذا البحث املناقش  يف حديث شد الرحال بتتبعه آراء العةلماء وما استنتجوا من احلد
واعتمدوا عةليه حىت أفتوا بتةلك اآلراء واألقوال. مث يقارن ويوازن تةلك األفكار وما أحاطتها من اعرتاضات قبل أن تصدر 

 وترجح ما لةلباحث  من وجه  نظٍر بأخذها النمط األوسط حيث ال متيل إىل هذا وال إىل ذاك.

 منهج البحث

 أربع  مناهج، وتتةلخص املنهجي  يف النقاط اآلتي :ها إىل حبثتستند الباحث  يف 
من خالل استقراء النصوص الشرعي  من الكتاب والسن  وبتتبع أقوال العةلماء اليت هلا وذلك  المنهج االستقرائي: -1

لدراسات البحث. وهذا املنهج ال ُيستغىن عنه يف أحباث اصةل  مبوضوع البحث مث تصنيفها فيما يتناسب بأبواب 
 مي ، بل يعترب أساسا يف كل حبث منها.اإلسال

ملعةلومات أي: بتحةليل ودراس  امن النصوص واألفكار.   ه الباحثتبتحةليل ما استقرأ وذلكالمنهج التحليلي:  -2
 احملصةل  خالل قراءة النصوص الشرعي  واهلدف من وراءه. 

ما يأىب الزيارة وما تيقنه املعارض عنداحلقيقي كما اعتقده الزائر عند شروع  هو وصف الواقعالمنهج الوصفي:  -3
إليه يف الدراسات  ، وهذا املنهج حيتاجقيق احلعني كما توجد يف   مشروعي  شد الرحال لزيارة القرب حوله وغريها من الظواهر

عه اختالل تب ،الوصف فإذا اختلر  .اإلسالمي  إلصدار األحكام الصحيح  هلا، ألن احلكم عةلى الشيء فرع عن تصوره
 احلكم.

عندما جتد الباحث  يف موضوع ما، أكثر من قول واحد لةلعةلماء، فإهنا تقارن وتناقش منهج المقارنة مع الترجيح:  -4
 بني هذه األقوال لتصل إىل الرأي األقرب لةلصواب مراعي  فيها آداب اخلالف. أما الرتجيح، فقد ألزمت الكاتب  نفسها

 فيها. ارجح ما انتهى إليه حبثهت أنالفي  ملسأل  خ تعرضا إذا تبأهن
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 مصطلحات البحث

تدور مصطةلحات البحث حول الكةلمات املوجودة ضمن البحث لزيادة البيان عةلى اجلمةل  الغامض  والتوضيح لةلكةلمات 
 اجملهول .

: الضريح وقيل .اشقر  يف اأَلرض ألنه ُيشقر  القرب كةله. قال اأَلزهري:ب . ويراد أيضاَفِعيل مبعىن مفعول ،البعيد ضريح:
لسماء مقابل الكعب  ويروى: الض ريح بيت يف ا ،قرب بال حلد ويطةلق عةلىيف اجلانب  سطه كالضرحي ، والةلرحد:و يف  الشقر 

 .5البيت املعمور يف األرض، قيل: هو
 .6: التنحي . وقد ضرحه، أي حناه ودفعه، فهو شئ مضَطرَح، أي مرِميٌّ يف ناحي حالضر 
 الذي قصدته الباحث  هو التعريف األول الذي بنير بأن املراد بالضريح هو القرب كةله.أما 

وتأيت الكاتب  أيضا ببيان كةلم  املقام مع أن الكةلم  ال توجد داخل عنوان البحث لتتبني من ذلك، هل كانت الكةلم  
 ترادف بالقرب والضريح أو تضادمها. 

 . ولةلتعريف الثالث:8اجملةلس واجلماع  من الناس و. والتعريف الثاين ه7موضع القدمنيالتعريف األول بأنه  المقام:
قام واملقام بفتح امليم وضمها، فقد يكون كل واحد منهما مبعىن موضع القيام ألنك إذا جعةلته من قام يقوم فمفتوح. 

َ
امل

ُتعمةلت أو القرب إال أن الكةلم ، اس املقام: املكان ليدفن فيه امليت. والتعريف الرابع: 9وإن جعةلته من أقام يقوم فمضموم
 .10حنو األناس احملرتمني كأمثال عائةل  املةلك واألبطال

                                                           
 .567 .: دار اهلداي . صد.ط. تاج العروس من جواهر القاموس  .م2012. احلسيين، حممرد بن حممرد بن عبد الرزراق 5
. ص. العةلم لةلماليني: دار بريوت .الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي م. 1987. أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهريالفارايب،  6

386. 
 .ص .17. ج. دار الكتب العةلمي بريوت:  .تاج العروس من جواهر القاموس م.2012. بن عبد الرزاق بن حممدحممد  احلسيين، 7

178. 
 .768. ص. 2ج.  : دار الدعوة.قاهرةال .املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون. د.ت.  8
 .262. ص .املكتب  العصري صيدا:  خمتار الصحاح.م. 1999. احلنفي الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر 9

Arbak Othman. 1990 10 352. Malaysia: Fajar Bakti. MsKamus Pelajar Baru. M. الرتمج  عةلى يد  تمت
 .الكاتب 
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واليت تعين هبا الباحث  هو التعريف األخري أي: املقام مبعىن القرب ومدفن اإلنسان واليت استخدمت كثريا وخاص  عةلى 

ه والصاحلني. وقرابته، وعند اهلل تعاىل كأنبياءه وأولياءاألشراف والسادات وذوي املراتب السامي  عند الناس كاملةلك وأسرته 
 فألفينا عندئذ أن كةلم  املقام ترادف بالضريح.

رحل الراء واحلاء والالم أصل واحد يدل عةلى مضي يف سفر. يقال: رحل يرحل رحةل . ومجل رحيل: ذو رحةل ، الرحال: 
 سرج. واملرحل. ضرب من برود اليمن وتكون عةليه صور الرحال.إذا كان قويا عةلى الرحةل ، والرحةل : االرحتال. والرحال : ال

، ذكرا  والراحةل : املركب من اإلبل ويقال أرحةلت اإلبل: مسنت بعد هزال فأطاقت الرحةل . والرحال: الطنافس احلريي .
احةل . ورجل ر  هكان أو أنثى. ويقال راحل فالن فالنا إذا عاونه عةلى رحةلته. ورحةله، إذا أظعنه من مكانه. وأرحةله: أعطا

 .11مرحل: كثري الرواحل
 اجلمعو . القتب من أصغر وهو البعري، رحل: أيضا والرحل ثاث.رحل الرحل: مسكن الرجل وما يستصحبه من األ

 ورحل. رحلال ظهره عةلى شددت إذا رحال، أرحةله البعري ورحةلت. عةلم فيه خز إزار: مرحل ومرط. أرحل وثالث  الرحال،
 دنت: يقال رحتال،اال: بالكسر والرحةل  .تريده الذى الوجه: بالضم والرحةل . الرحيل واإلسم مبعىن، وترحل وارحتل فالن

 أعطيته إذا رحةلته،وأ. رحةلته عةلى عاونته إذا فالنا، وراحةلت. الرحةل  فأطاقت هزال بعد مسنت إذا اإلبل، وأرحةلت. رحةلتنا
 شديدة أي  ،رحةلي كثرية. وناق   رواحل له أي مرحل، ورجل. وأرسةلته مكانه من أظعنته إذا بالتشديد، ورحةلته. راحةل 
 املركب: راحةل ال: ويقال. الرحول وكذلك. ترحل ألن تصةلح اليت الناق : والراحةل . رحيل مجل وكذلك السري، عةلى قوي 
 اجلمعو . الشديد لةلركض يتخذونه خشب، كانوا فيه ليس جةلود من سرج: والرحال . أنثى أو كان  ذكرا اإلبل، من

 .12حةلتان مر أو مرحةل  كذا  وبني بينه: يقال املراحل، واحدة: واملرحةل . الرحائل
وكال التعريفني قد شرحا وأوضحا الكةلم  ومشتقاهتا بالتفصيل وترجى أن يدرك القارئ ما لةلكةلم  من معىن وخالص  

 ألنه السفر عن الالرح بشد وكىن لةلفرس، كالسرج  لةلبعري وهو رحل الكالم من كال التعريفني من معىن الرحال هي مجع
 املذكور. املعىن يف واملشي واحلمري والبغال واخليل الرواحل ركوب بني فرق وال الزمه.

 

                                                           
. عبد السالم حممد هارون. د.ط: دار الفكر. ج. معجم مقاييس الةلغ  م. 1979أمحد بن فارس القزويين الرازي. أبو احلسني،  11
 . بالتصرف.497. ص. 2
أمحد عبد الغفور عطار. الطبع   الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي .هـ.  1407أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب.  12

 .1708-1706الرابع . بريوت: دار العةلم لةلماليني. ص. 
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كل من ويل أمرا أو قام به، ويطةلق أيضا عةلى النصري واحملب واحلةليف والصهر واجلار والعقيد والتابع واملعتق   الولي:

رأة: من ي واملطيع واملطر يسقط بعد املطر والصديق ذكرا، وقد يؤنث بالتاء. وويل
َ
ةلي عقد العهد: وارث املةلك. وويل امل

 االقتصاد يل اليتيم: الذي يةلي أمره ويقوم بكفايته. والويل يفو ونه. و النكاح عةليها واليدعها تستبد بعقد النكاح من د
الويل مبعىن املطر بعد املطر جيمع أما وجيمع عةلى أَْولَِياء.  .السياسي: من يتحمل خماطر اإلنتاج فةله الغنم وعةليه الغرم

 .13 عةلى أَْولِيَ 
 كما:  يةلي كما:  . أي14﴾ يَن َءاَمُنواْ قَاتةُِلواْ ال ِذيَن يـَةُلوَنُكم مَِّن الُكف ارِ يَأَيُـَّها ال ذِ  ﴿ :تعاىل . كقولهوىَل فالنىا: دنا منه وقُرب

"الر بيع  قولنا:ك  بعه مباشرة، أو من غري َفْصل. وت: ممرا يقاربك"؛ أيكل مما يةليكوكقوله عةليه الصالة والسالم: " .يـَْتبع
ويل البةلَد: . َمْويلر  عةلى يةَِلي، ِل/ لِْه، والي ى وَوالي ى، فهو واٍل، واملفعولويلَ ". سيأيت َشرْح الكالم فيما يةلي" أو "يةلي الشِّتاء

يل و ". "ويل سيَِّده/ زمالَءه كقولنا:  ويل فالنىا: أحب ه. ""ويل شئوَن البالِد رئيٌس شديد ، كقولنا:حكمه وتسةل ط عةليه
الويل: . و : َنَصرهويل فالنىا/ ويل عةلى فالن".  شئون عائةلته"ويل  ، كقولنا:الشريَء/ ويل عةلى الشريء: َمةَلك أمرَه وقام به

. وليُّون وأولياء عهويلر مج. ااسم من أمساء اهلل احلسىن، ومعناه: املالك لألشياء، املتصرِّف مبشيئته فيها، املنفرد بتدبريه هل
 ويأيت أيضا مبعان آتي :

 اليتيم: الذي ويلُّ . ويلُّ اهلل: املطيع له .حاب السُّةلطاتأولياء الش أن: أص .كلُّ من ُكةلِّف بأمٍر أو قام به -1
 .يةلي أمرَه ويقوم بكفايته

َا َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسولُُه َوال ِذيَن َءاَمُنواْ  ﴿، كقوله تعاىل: نصري وحةليف -2 حُمبٌّ تابع، مطيع، من توالت . 15﴾ِإمن 
 .16﴾نُونَ أَولَِيآَء اهلِل اَل َخوٌف َعةَليِهم َواَل ُهم حَيزَ َأآل ِإن  ﴿. قال تعاىل: طاعته من غري ختةلرل ِعْصيان

 .حمسن -3
 .قدِّيس -4
 .َمْن يتحم ل خماطر اإلنتاج، فةله الُغْنُم وعةليه الُغْرم -5

 

                                                           
 .1101. ص. 2الطبع  الثاني . د.ط: د.ن. ج.  .املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون. د.ت.  13
 .123: 9القرآن الكرمي. سورة التوب   14

 .55: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  15
 .62: 10القرآن الكرمي. سورة يونس  16
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 َوالَ َنِصرٍي ِن اهلِل مِن َويلي َوَما َلُكم مِّن ُدو  ﴿. ويلِّ لألمر، القائُم به، الن اصُر لعبادهتالَويلر: من أمساء اهلل احلسىن، ومعناه: امل

ةْلك .اهللُ وليُّك: حافظك. 17﴾
ُ
ويلُّ املرأة: من يةلي عقدة النِّكاح، وال يدعها تستبدر بعقد النكاح  .ويلُّ الَعْهد: وارث امل

 .18ن دونهم
 الويل فعيل مبعىن الفاعل وهو من توالت طاعته من غري أن يتخةلةلها عصيان أو مبعىن املفعول فهو من يتواىل عةليه إحسان
اهلل وأفضاله والويل هو العارف باهلل وصفاته حبسب ما ميكن املواظب عةلى الطاعات اجملتنب عن املعاصي املعرض عن 

 .19والشهوات االهنماك يف الةلذات
. قال الةلره تعاىل:﴿ َا َولِيُُّكُم اهلُل َوَرُسولُُه َوال ِذيَن َءاَمُنوْا  الويل: نقيض الَعُدوِّ يدل عةليه سياق  ، أي: مواليكم، 20﴾ِإمن 

 .21﴾يَأَيُـَّها ال ِذيَن َءاَمُنواْ الَ تـَت ِخُذواْ اليَـُهوَد َوالن َصاَرى أَولَِيآَء  الكالم يف قوله تعاىل: ﴿
ها، وويلُّ املرأة: الذي ميةلك عقدة نكاح. 22﴾ِإن  َولِيَِّي اهللُ ال ِذي نـَز َل الِكَتاَب  والويل: الناصر واحلافظ. قال الةلره تعاىل: ﴿

 .23﴾فـَُهَو َولِيـُُّهُم الَيوَم  وكلُّ من ُويل  أمر آخر فهو وليُّه. قال الةلره تعاىل: ﴿
 .24هوالويلر: املطر بعد الومسير، ألنه يةلي

 توالت ومن مطيع ابع،ت حيث نص أن الويل هو حُمبٌّ  والتعريف املناسب لكةلم  الويل يف هذا البحث هو التعريف الثاين
 ِعْصيان وكذا التعريف الثالث بل إن التعريف الثالث أكثر وضوحا من الثاين حيث ورد أن الويل هو ختةلرل غري من طاعته

 اجملتنب الطاعات ىعةل املواظب ميكن ما حبسب وصفاته باهلل العارف وهو عصيان يتخةلةلها أن غري من طاعته توالت من
 والشهوات. الةلذات يف االهنماك عن املعرض املعاصي عن
 

                                                           
 .107: 2القرآن الكرمي. سورة البقرة  17
 .2495-2498. ص. 2د.ط: عامل الكتب. ج.  معجم الةلغ  العربي  املعاصرة.هـ.  1429 أمحد خمتار عبد احلميد عمر. 18
 .329. ص. 1. إبراهيم األبياري. بريوت: دار الكتاب العريب.ج. التعريفاتهـ.  1405اجلرحاين، عةلي بن حممد بن عةلي.  19
 .55: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  20
 .51: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  21

 .196: 7القرآن الكرمي. سورة األعراف  22
 .63: 16القرآن الكرمي. سورة النحل  23
. حسني بن عبد اهلل العمري وآخرون. مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلومهـ.  1420نشوان بن سعيد احلمريى اليمين.  24

 .7288-7286بريوت: دار الفكر املعاصر ودمشق: دار الفكر. ص. 
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الباحث  قبل أن ختتم مصطةلحات البحث أن تذكر شيئا يسريا من نبذة موجزة عن سنغافورة بذكر تارخيها وتطورها سر وي

 حىت يتصور لةلقارئ يف ذهنه عن هذه اجلزيرة الصغرية:
عند الطرف اجلنويب  جنوب شرقي آسيا وهي تقع عةلى جزيرة يف ،سنغافورةمجهوري   هوهلا اإلسم الرمسي  سنغافورة:

مضيق جوهور وعن جزر رياو بإندونيسيا مضيق سنغافورة.  ماليزيا ويفصةلها عن .شبه جزيرة ماليو من
م، ولكنها 1963 يف عام ماليزيا إىل تانضمر و م. 1819 كمستعمرة جتاري  بريطاني  يف عام سنغافورة ستتأسر 

صبح من لت الحقاى سنغافورة رت وأعةلنت استقالهلا جمددا. تطور  .يف التاسع من أغسطس وذلك انسحبت بعد عامني
ةلفرد كما أن ميناءها من أنشط املوانئ يف العامل، والناتج احملةلي اإلمجايل ل  .الدول املزدهرة لوجود روابط جتاري  عاملي  قوي 

ممتازا يف االقتصاد  اليت تنمو منوا . ومدين  عاملي يزيد معظم دول العامل. وتعترب سنغافورة رابع أهم مركز مايل يف العامل
. فسكاهنا الذي يصل باملهاجرينتاريخ حافل  هلاو  مرفأ سنغافورة خامس مرفأ يف العامل من ناحي  النشاط.العاملي. ويعد 

من سكان  42%يني من ثقافات خمتةلف . وآسيو  واهلنود واملاليويني الصينينيتعداده إىل مخس  ماليني، هو خةليط من 
ثاف  السكاني  بعد يف العامل من ناحي  الك الثالث  دول الاجلزيرة من األجانب الوافدين لةلعمل أو لةلدراس . وتعترب سنغافورة 

 .25موناكوو  ماكاو

 زيارة الضريح

 ينقسم املسةلمون يف حديث شد الرحال إىل القسمني:

شد الرحال إىل املسجد احلرام واملسجد النبوي واألقصى الشريف فقط. فيستنتج عن هذا، منع  : جوازاألول فريقال
 .26السفر لزيارة مكان ما غري هذه الثالث  ومن ضمنها؛ القبور

 

 

 

                                                           

eresources.nlb.gov.sg/history/timeline/http:// 25 
. ص. 9 ج..العةلمي  الكتب دار: بريوت. مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د.شرف بن حيي الدين حمي زكريا أبو النووي، 26

106. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1819
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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" فاألمر "فزوروا القبور :ألن املسجد غري القبور. أما قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم 27مطةلقاقبور الوبالتايل حيرم السفر لزيارة 
ويتمسكون باألدل   .28ال استحبابه وال إباحته ،ال يستةلزم السفر إىل ذلك وذلك مبطةلق الزيارة أو استحباهبا أو إباحتها

 اآلتي :

النص عام واملستثىن خاص أي: ال تشد الرحال إىل املوضع لقصد تفضيل ذلك املكان إال هذه املساجد   -1
دة املراد: ال يسافر إىل موضع من املواضع الفاضةل  اليت تقصد لذاهتا ابتغاء بركتها وفضل العبا ، فيكونالثالث 

لعدم املعرف  ما يف نفس النيب  30وبيد أخرى يقولون: جيب تقديره بأعم العام .29ىل ثالث  مساجدفيها إال إ
صةلى اهلل عةليه وسةلم فيجب أن حيتاط يف نسب  الكالم إليه. والتقدير هو املوضع، أي ال تشد الرحال إىل 

 موضع أو مكان إال إىل هذه املساجد فيدخل فيه القبور.

اب أوىل أن فمن بل البقاع عةلى األرض مينع السفر إليه إال إىل املساجد الثالث ، كان املسجد وهو أفضإذا    -2
ه الذي ال مزي  له من حيث أنه ال شبه ل -من ضمنهم قبور األنبياء واألولياء–ينهى عن السفر إىل قرب 

 .31دباملساج
جل برك  البقع . فيمنع السفر من أأن هذا القياس مع الفارق ألن املساجد متساوي  يف الفضل ويعترض الفريق الثاني: 

: إن ما عدا تةلك املساجد الثالث  متساوي  يف الفضل فال 32وإمنا الصاحلون ألجل الربك  َمن يف البقع ، وقد قال الغزايل
ساجد حلديث إمنا ورد يف املاف فائدة إىل رحةل  إليها. وأما األولياء، فإهنم متفاوتون يف القرب ونفع الزائرين بنسب  معارفهم.

شد فاملنع من  اىل.تعوأما املشاهد فال تتساوى بل برك  زيارهتا عةلى قدر درجاهتم عند اهلل  ،وليس يف معناها املشاهد 
 عد أن فقبور األولياء والعةلماء والصةلحاء يف معناها فال يب ،فإذا جوز هذا .يف غاي  اإلحال  الرحال لزيارة قبور األنبياء

                                                           
 بالتصرف. .107-106القاهرة: دار املقطم. ص.  املتشددون منهجهم ومناقش  أهم قضاياهم. م. 2012مجع ، عةلي.  27
القاهرة: املكتب  األزهري  لةلرتاث. ص.  كشف السنور عما أشكل من أحكام القبور.م .  2012حممود سعيد حممد ممدوح.  28

166. 
 .504ص. . 2ج. . النعمان مركز: صنعاء .العقيدة يف األلباين موسوع . م 2010. نوح احلاج بن الدين ناصر حممد األلباين، 29
 الكتب دار: بريوت حتف  األحوذي بشرح جامع الرتمذي.. م 1998 .الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد العال أبو، ملباركفوريا 30

 .294. ص. 3. ج .العةلمي 
 . بالتصرف.503ص. . 2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةم.  2010األلباين.  31
  .244. ص. 1املعرف . ج. . بريوت: دار إحياء عةلوم الديند.ت. الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي.  32
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وقال ابن مسيط: "إن األموات أكثر . كما أن زيارة العةلماء يف احلياة من مقاصد الرحةل يكون ذلك من أغراض الرحةل   

نفعا من األحياء منهم ألن األحياء مشغولون عنهم حبمل الرزق واألموات قد جتردوا عنه وال هلم همر إال فيما قدموه من 
 .33األعمال الصاحل "

الشرك. فالعبادة بأسرها تؤدي ألجل اهلل وحده ال ألجل غريه إن منع السفر ألجل زيارة القبور سدا لذريع   -3
سواء أكان أحياء أو أمواتا. فالسفر ألجل القبور شرك حيث أن املسافر يعتقد أنه يتقرب إىل اهلل تعاىل به. 

 فيكون معىن احلديث ال تشد الرحال إىل البقع  تقربا إىل اهلل تعاىل إال إىل هذه املساجد الثالث .
الف اختاذ القبور مساجد بعبادهتا والعكوف عةليها وتصوير الصورة فيها مما يؤدي إىل الشرك خبالفريق الثاني: ويعترض 

. فهل جيوز أن ينكر أمرا مقررا يف الشرع خوفا من جهل بعض املسةلمني؟ 34زيارة القبور من أجل االتعاظ والسالم والدعاء
ليس في  الزيارة الصحيح . فاألجدر أن حيفظ عةلى سالم  املبدأ و بل إن الطريق األمثل هو تثقيف هؤالء وتعةليمهم كي

 بإلغائه.
قال الغفاري رضي اهلل تعاىل عنه أنه لقي أبا هريرة رضي اهلل تعاىل عنه وهو جاء، ف بصرة واستدلوا برواي  أيب -4

سول ر  من أين أقبةلت؟ قال: أقبةلت من الطور، صةليت فيه، قال: أما إين لو أدركتك مل تذهب، إين مسعت
اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد 

. وما روي عن قزع  قال: "أردت اخلروج عةلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما عةلمت أن النيب 35األقصى"
 املسجد احلرام ومسجد النيب واملسجدصةلى اهلل عةليه وسةلم قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد: 

 
 
 
 
 

                                                           
 .27 .ص .مصر: مكتب  األحبابمسائل كثر حوهلن النقاش واجلدال. . د.ت. بن إبراهيم بن زين بن مسيط باعةلوي زين 33
 دار: دمشق. احلالق نورس حممد قصي .املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. حجر بن حممد بن أمحد اهليثمي، 34 

 .56ص.  .احلاوي
. الرتكي احملسن عبد بن حممد .الطيالسي داود أيب مسند. هـ 1419. البصري اجلارود بن داود بن سةليمان الطيالسي، داود أبو 35

 .685. ص. 2ج.  .هجر دار: مصر
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أنه ال جيوز إنشاء سفر جديد من أجل  37حسن بن عبد الغفار حممد يقول. 36األقصى، ودع عنك الطور فال تأته"

 زيارة القرب، وحديث شد الرحال وفعل أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه خمصصان لعموم قوله صةلى اهلل 
يزور القرب إذا كان يف نفس املكان، لكن كون املرء يشد الرحل لزيارة القرب فهذا الذي  عةليه وسةلم: "فزوروها". واملرء

 .عةليه فعةله حيرم
 الناس عن تتبع آثار الرسول عةليه الصالة والسالم خشي  أن يقعوا يف نوع من ىرضي اهلل عنه هنعمر أن  وجه الداللة:

 كم والغةلو يف الدين، فإمنا أهةلك من كان قبةلكم الغةلو يف: "إيا يف قوله الغةلو الذي هنى عنه صةلى اهلل عةليه وسةلم
. أما ابن عمر عبد اهلل رضي اهلل عنه فكان يتتبع آثار الرسول عةليه الصالة والسالم حبا له صةلى اهلل عةليه 38الدين"
ن موقف عمر رضي ، فكابأسا فيه كان يغايل يف التتبع غةلوىا ال يراه والده وال غريه من الصحاب  رضوان اهلل عةليهمو وسةلم 

اهلل عنه أقرب إىل باب سد الذريع  من موقف ابنه رضي اهلل عنهما. فالصواب، هو ما نصح به عمر رضي اهلل عنه 
 .39الناس يومٍئذ وليس ما كان عةليه ابنه رضي اهلل عنه

ه رضي اهلل ابنأن الصواب، ما نصح به عمر وليس ما كان عةليه بالفريق األول  قول :االعتراض من الفريق الثاني
 وا: "ما أحب أن أصحاب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مل خيتةلفقال عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه فإن .عنهما

                                                           
ار د. رشدي الصاحل مةلحس. بريوت:. أخبار مك  وما جاء فيها من اآلثار. د.ت. أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد ،األزرقي 36
 إسناده صحيح. . درج  احلديث65. ص. 2ندلس. ج. األ
 .شرح خمتصر البعةلي لكتاب الصارم املسةلول عةلى شامت الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم البن تيمي  حممد حسن بن عبد الغفار. د.ت. 37

 . بالتصرف.11د.ط: د.ن. ص. 
. شعيب األرنؤوط وآخرون. د.ط: دار الرسال  العاملي . ماجه سنن ابنم.  2009ابن ماج ، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين.  38

أبو أسام  هو محاد بن أسام . وعوف هو ابن أيب مجيةل . إسناده صحيح. درج  احلديث . 3029. رقم احلديث 228. ص. 4ج. 
غدة. الطبع  الثاني .  وأبعبد الفتاح  السنن الصغرى.م.  1986.، العالي  هو رفيع بن مهران الرياحي. وكذا أخرجه النسائي وأبو

. وهو من 3057. رقم احلديث 268. ص. 5حةلب: مكتب املطبوعات اإلسالمي . كتاب مناسك احلج. باب التقاط احلصى. ج. 
مسند اإلمام . هـ 1416. الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد ،اهلل عبد أبووكذا أخرجه طريقني عن عوف بن أيب مجيةل  هبذا اإلسناد. 

 صحيح، إسنادهدرج  احلديث . 1851. رقم احلديث 427. ص. 2القاهرة: دار احلديث. ج.  .شاكر حممد أمحد .حنبلأمحد بن 
 جممع خمضرم، كبري  يتابع وهو الرياحي، مهران ابن بالتصغري، رفيع، هو: العالي  أبو ثق ، تابعي: الرياحي جهم  أبو حصني بن زياد
. شعيب األرنؤوط. الطبع  الثاني . بريوت: صحيح ابن حبانم.  1993. حبان بن حممد الدارمي، حامت أبووأيضا أخرجه  .ثقته عةلى

إسناده صحيح عةلى  درج  احلديث. 3871احلديث . رقم 183. ص. 9مؤسس  الرسال . كتاب احلج. باب رمي مجرة العقب . ج. 
 شرط مسةلم. 

 . بالتصرف.493ص. . 2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةم.  2010األلباين.  39
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فيفهم . 40ألنه لو كان قوال واحدا كان الناس يف ضيق وإهنم أئم  يقتدى هبم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان يف سع "

ر: وقال القاسم بن حممد بن أيب بك .أسوة حسن   صحاباليف رجال  همفةلمن كالمه ما فعل  األم  أمرا أو ترك فعال 
 "لقد أوسع اهلل عةلى الناس باختالف أصحاب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، أي ذلك أخذت به مل يكن يف نفسك منه 

َ َلُه اهلَُدى َويـَت ِبع َغرَي سَ  َوَمن ُيَشاِققِ  ﴿قال اهلل تبارك وتعاىل: . 41شيء" ؤِمِننَي نـَُولِِّه َما الر ُسوَل ِمن بَعَد َما تـَبَـني 
ُ
ِبيِل امل

 .42﴾تـََوىل  َوُنصةِلِه َجَهن َم َوَسآَءت َمِصريىا 
 قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "ال جتعةلوا بيوتكم قبورا وال جتعةلوا قربي عيدا وصةلوا عةلي فإن صالتكم تبةلغين -5

رضه قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يف م قول أم املؤمنني عائش  رضي اهلل تعاىل عنها: .43حيثما كنتم"
الذي مل يقم منه: "لعن اهلل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا"، قالت: "ولوال ذلك ألبرزوا قربه 

: قال معن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلاىل عنه رضي اهلل تععن أيب هريرة و  .44غري أين أخشى أن يتخذ مسجدا"
 .45"الةلهم ال جتعل قربي وثنا، لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"

ورود النهي عن اختاذ قربه صةلى اهلل عةليه وسةلم عيدا ومسجدا ووثنا. إذ إن  وجه الداللة في ثالثة أحاديث السابقة:
 حتري الصالة فيها ذريع  إىل اختاذها مساجد، وذلك ذريع  إىل الشرك باهلل، والشارع قد حسم هذه املادة بالنهي عن 

 
                                                           

. أيب األشبال الزهريي. املمةلك  السعودي  جامع بيان العةلم وفضةلههـ.  1414أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري.  40
 .1689. رقم احلديث 901. ص. 2يةلزم الناظر يف اختالف العةلماء. ج.  العربي : دار ابن اجلوزي. باب جامع بيان ما

 .1687 رقم احلديث. 901املصدر السابق. ص.  41
 .115: 4القرآن الكرمي. سورة النساء  42
صيدا: املكتب  العصري . كتاب املناسك. باب زيارة القبور. ج.  سنن أيب داود.سةليمان بن األشعث بن إسحاق. د.ت.  ،أبو داود 43
 رواته صدوق إال سعيد املقربي فإنه لني احلديث.هذا احلديث جيد ألن كل درج  احلديث . 2042. رقم احلديث 218: 2
 دار: ط.د. الناصر ناصر بن زهري حممد. البخاري صحيح. هـ 1422. اجلعفي اهلل عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري،اإلمام  44

يف قرب النيب  . ويف باب ما جاء#1330. 88: 2. كتاب اجلنائز. باب ما يكره من اختاذ املساجد عةلى القبور. ج. النجاة طوق
. ت.د. احلجاج بن مسةلم النيسابوري، ه. وأخرج#1390. 102: 2صةلى اهلل عةليه وسةلم وأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما. ج. 

ن بناء . كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب النهي عالعريب الرتاث إحياء دار: بريوت. الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق .مسةلم صحيح
 .529. رقم احلديث 376: 1القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد. ج. املساجد عةلى 

. درج  احلديث 7358. رقم احلديث 314 . ص.12. ج. مام أمحد بن حنبلاإلمسند م.  2001اإلمام أمحد بن حنبل.  45
. وباقي رجاله لثقاتايس به بأس. وذكره ابن حبان يف إسناده قوي. محزة بن املغرية: هو ابن نشيط املخزومي الكويف. قال ابن معني: ل

 .ثقات رجال الصحيح
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اى فيصري وثناى لك اختاذه مسجديرتتب عةلى ذ الصالة عند طةلوع الشمس وعند غروهبا، وبالنهي عن اختاذ القبور مساجد.

 .46يعبد من دون اهلل تعاىل
، ال يصةلح 47إن األحاديث الواردة يف احلث عةلى الزيارة النبوي  وفضيةلتها ليس فيها األمر بشد الرحل إليها -6

شيء منها لالستدالل، ومل يتفطرن أكثر الناس لةلفرق بني مسأل  الزيارة وبني مسأل  السفر إليها، فصرفوا 
 .48ذكور عن منطوقه الواضح بال دليل يدعو إليهحديث امل

 ملا خرج يودع معاذ بن جبل إىل: رأي هذا الفريق باحلديث حيث قال عةليه الصالة والسالم 49اعترض الفريق األول
كةلم  )لعل( تأيت ، ف50"ولعةلك أن مترر مبسجدي و قربي ،يا معاذ إنك عسى أن ال تةلقاين بعد عامي هذا" :لهو قباليمن 

و إذا دخةلت )أن( عةلى خربها متخضت لةلعرض والرجاء. فاجلمةل  تنطوي بصريح البيان عةلى  ،أعمر األحوال لةلرجاءيف 
 .توصي  معاذ بأن يعرج عند رجوعه إىل املدين  عةلى مسجده صةلى اهلل عةليه و سةلم وقربه ليسةلم عةليه

القريب أو البعيد عةلى منع السفر لغري املساجد . احلديث ال يدل من 51الصاحلني قبور جواز السفر لزيارة الفريق الثاني:
 أصحاب هذا القول إىل األمور اآلتي :يف باب واالستدالل يف باب آخر. ويستند  إمنا هو الثالث .

 إن تقدير االستثناء املفرغ هو املساجد. فتقدير املستثىن منه عندهم ثالث  وجوه فقط ال رابع له: -1
قرب فيكون الةلفظ املقدر: ال تشدر الرحال إىل قرب إال إىل ثالث  مساجد. ويظهر  أن يكون تقديره بةلفظالوجه األول: 

من هذا السياق ركاك  الكالم وعدم انتظامه وهو تقدير بارد ممجوج ال يةليق بالبالغ  النبوي  كما فقد منه الذوق العريب 
 .52عةليه الصالة والسالماملبني. فال جيوز أن ينسب هذا األسةلوب الساقط إىل أفصح من تكةلم بالعربي  

                                                           
 .499ص.  .2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةهـ.  1431األلباين.  46
 املصدر السابق. 47
 .292املصدر السابق. ص.  48
 .4سنغافورة: د.ن. ص. . حممد أديب بن أمحد. منرب احلبيب .م 2014أمحد بن حممد إمساعيل بن قاسم. احلسيين،  49
. ص. 36مؤسس  الرسال . ج. شعيب األرنؤوط وآخرون. د.ط:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل.هـ.  1421أمحد بن حنبل.  50

 ابن وه: وصفوان اخلوالين، احلجاج بن القدوس عبد هو: املغرية أبو. صحيح إسنادهدرج  احلديث . 22052. رقم احلديث 376
. بريوت: مؤسس  الرسال . كتاب اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانهـ.  1408بن حبان. اوأخرجه . الس ْكَسكي هرم بن عمرو

 . درج  احلديث: إسناده صحيح.647. رقم احلديث 414. ص. 2الرقائق. باب اخلوف والتقوى. ج. 
 .106. ص. 9. ج. مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د .النووي 51
 .12ص.  .العصري  املكتب : صيدا. العباد خري بزيارة الفؤاد شفاء. م 2003. عةلوي بن حممد احلسين، املالكي 52
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أن يكون تقدير املستثىن منه يف احلديث بةلفظ العام، وهو "مكان"، فيكون التقدير: ال تشد الرحال إىل  الوجه الثاني:

مكان إال إىل ثالث  مساجد. أي: أال يسافر املرء إىل جتارة وصةل  الرحم وزيارة الوالدين وغري ذلك من وجوه اخلري، وهذا 
 .53ظاهر البطالن

بأن جواز السفر لوجوه اخلري كزيارة األقارب أو لطةلب العةلم أو لةلتجارة، يستفاد بأدل  أخرى واعترض الفريق األول: 
 .54اليت ختصص هذا العموم حىت يكون مستثىن من حكم هذا احلديث

ن حكم حديث م بأن األمر إذا كان كما يقول، فزيارة القبور كذلك مستثىنأجاب الفريق الثاني على هذا االعتراض: 
شد الرحال، ألن أمر النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بزيارة القبور يأيت عموما فيشمل القريب الذي ال حيتاج إىل سفر والبعيد 
الذي حيتاج إليه. فحينما تعارض العمومان، فإعمال الدليةلني أوىل من إمهال أحدمها بتجميع بينهما، ألن إلغاء أحدمها 

 نتب إلغاء بعض الشرع حيمل حديث شد الرحال عةلى ما يأيت يف الوجه الثالث اآليت.إلغاء لبعض الشرع. وليج
، أي: ال تشد الرحال إىل مسجٍد لطةلب الثواب املضاعف وتعظيمه 55أن يكون التقدير بةلفظ "مسجد" الوجه الثالث:

إال إىل ثالث  مساجد. فالكالم هبذا التقدير يكون منتظما وجرى عةلى األسةلوب الةلغوي الفصيح،  56والتقرب بالصالة فيه
فيجوز أن ينسبه إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم. وهذا ما قرره الةلغوييون حيث ألزم دخول املستثىن ضمن املستثىن منه 

 وأن يكون من جنسه.
اي  األخرى من تصريح املستثىن منه. فحمل التقدير عةلى ما جاء به رو  ويؤيد تقدير الوجه الثالث ما جاءت به الرواي 

أخرى أوىل من محةله عةلى ما رآه اإلنسان، فتفسري النص واألثر بالنص واألثر أجدر بالقبول من تفسري النص بالرأي. 
مصةلي أن غي لةلفمنها ما أخرجه اإلمام أمحد من طريق شهر بن حوشب أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "ال ينب

يشد رحاله إىل مسجد تبتغى فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي". قال احلافظ ابن حجر: 
 .57وشهر حسن احلديث وإن كان فيه بعض ضعف

 

                                                           
 .13املصدر السابق. ص.   53
 بالتصرف. .64. ص. 3ج. بريوت: دار املعرف .. فتح الباري . د.ت.حجر بن عةلي بن أمحد، العسقالين الفضل أبو 54
 .بالتصرف. 36. ص. 3. ج .الباري فتح. ت.د. العسقالين حجر بنا 55
 .31. ص. العباد خري بزيارة الفؤاد شفاء. م 2003. عةلوي بن حممد احلسين، املالكي 56
 .56. ص. 3. ج. الباري فتح. ت.د. العسقالين حجر ابن 57
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فاحلديث يتحدث عن تعظيم البقع  بالعبادة أو طةلب بركتها، فةليس يف األرض بقع  هلا فضل لذاهتا حىت تشد إليها 
حال غري البالد ثالث ، ومل ميس من يف داخل البقع  من الصاحلني وغريهم. فإدخال القرب يف احلديث خطأ ألن السفر الر 

املنهي عنه يف احلديث معةلول بتعظيم البقع ، أما زيارة القبور خارج عن ذلك، ألن عةلته تعظيم ساكن البقع  وليس 
 .58تعظيم بقع  القرب لعينه

النص عام واملستثىن خاص فيكون التقدير: ال تشد الرحال إىل املوضع من املواضع رأى الفريق السابق بأن  -2
منا ستثناء مفرغ واملستثىن منه حمذوف. وإ: أن االأي. لقصد تفضيل ذلك املكان إال هذه املساجد الثالث 

إضمار اجملاز  زوإالر كان استثناء منقطعا و هو استثناء جمازي وال جيو  ،يقدر املستثىن من جنس املستثىن منه
إالر عند الضرورة اليت ال تصةلح معها احلقيق . فتقدير احلديث: ال تشدر الرحال إىل املساجد إالر لثالث  منها 
)إىل آخر احلديث املذكور(. فاملستثىن منه هو املساجد. واملعىن، أن مجيع املساجد يف الفضل سواء إالر هذه 

ويسأل هذا . 59فال وجه لتفضيل بعضها عةلى البعض يف زيارة أو اعتكاف أو حنو ذلك ،املساجد الثالث 
الفريق، أيفهم الفريق األول من كةلم  شدر الرحال معناها احلقيقي أم املعىن اجملازي الذي هو القصد والعز عةلى 

ث  من املساجد األخرى الثالالشيء؟ فإن كان يفهم منها املعىن احلقيقي فينبغي أالر حترم زيارة غري هذه املساجد 
إالر إذا شدر لذلك رحال مث مضى إليه بواسط  الرحل، قربت املساف  أو ال. فإن سعى إليه بوسيةل  أخرى غري 

 وهو االجتاه إىل الشيء ال يقصد -شدر الرحال مل يعد ذلك حراما؟ وإن كانوا يفهمون منها معناها اجملازي 
 
 
 
 

                                                           
 حممد إبراهيم حممد. 61-62. ص. احلالق نورس حممد قصي. املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر بنا 58

 .54ص. . ن. د: القاهرة. الشامةل  الردود جمموع . م 1994. سامل
وعمال هبذا احلديث قال الفقهاء: إنره لو نذر االعتكاف ومسى مسجدا معينا غري هذه املساجد الثالث ، مل جيب عةليه قصد ذلك  59

. 1ج.  .الباري فتح .ت.د. العسقالين حجر ابناملسجد خبصوصه ومل يسنر بل يغنيه أن يعتكف يف أي مسجد من مساجد الدنيا. )
عن  أما زيارة قربه صةلى اهلل عةليه وسةلم وغريه فهو ليس داخال يف املستثىن وال يف املستثىن منه. فاحلديث مبعزل .(. بالتصرف571ص. 

 .الفكر دار: دمشق الطبع  اخلامس  والعشرون. فقه السرية النبوي .هـ.  1426أي إشارة إليه. )انظر البوطي، حممد سعيد رمضان. 
 .. بالتصرف(109-108. ص. املتشددونم.  2012مجع ، عةلي.  .348ص. 
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وقد   60وسةلم يعارضه ويرده. فإنه عةليه الصالة والسالم يزور مسجد قباء يف كل أسبوع فإنر عمةله صةلى اهلل عةليه –غريه

 .61كان قباء خارج املدين . فاملستثىن منه يف احلديث هو املساجد
يه فصل يف زيارة قرب النيب صةلى اهلل عةل" عند المذهب الحنفي:األقوال تدور حول املذاهب األربع :  -3

 وسةلم:
املدين  زائرين قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ هي من أفضل املندوبات واملستحبات بل تقرب من أن احلجاج قصدوا 

أن يسافر ألجل العبادة ويدخل يف مجةلته زيارة قبور األنبياء وقبور الصحاب  : في مذهب المالكية .62درج  الواجبات
وز شد الرحال هلذا الغرض اته يتربك بزيارته بعد وفاته وجيوالتابعني وسائر العةلماء واألولياء وكل من يتربك مبشاهدته يف حي

وال مينع من هذا قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: "ال تشد الرحال إال لثالث مساجد املسجد احلرام ومسجدي واملسجد 
العةلماء يف و ألن ذلك يف املساجد ألهنا متماثةل  بعد هذه املساجد وإال فال فرق بني زيارة األنبياء واألولياء  ،األقصى"

كراه  اإلمام إمنا   .63أصل الفضل وإن كان يتفاوت يف الدرجات تفاوتا عظيما حبسب اختالف درجاهتم عند اهلل تعاىل
ت، ويكره ما يقول أن يقال الزيارة لزيارة البيته كراهيل زرنا قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، إمنا  اقبأن يمالك رمحه اهلل 

الصالة والسالم، وأعظم ذلك أن يكون النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يزار. فهو ما كره إال من  النيب عةليه قرب الناس زرت
وجه أن كةلم  أعةلى من كةلم . فةلما كانت الزيارة تستعمل يف املوتى وقد وقع فيها من الكراه  ما وقع وكره أن يذكر مثل 

منا كره لفظ الزيارة يف الطواف يف البيت واملضي إىل واجلواب الثاين، إنه إ. 64هذه العبارة يف النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم
  قرب النيب عةليه الصالة والسالم ملا لةلزائر من الفضل عةلى املزور يف صةلته بزيارته إياه، وال ميضي أحد إىل قرب النيب عةليه

                                                           
 ويف رواي  كل يوم سبت. 60
ةلحديث: ال شأن لةلحديث هبا. ومن مث يكون املعىن لحيث  أما زيارة األرحام والقبور واألشخاص واملعامل غري داخةل  يف املستثىن منه 61

هـ.  1426البوطي، حممد سعيد رمضان.  . )انظرإليها من مسافات بعيدة هذه املساجد الثالث إن أوىل املساجد باالهتمام لةلتوجه 
 .(348. ص. . الطبع  اخلامس  والعشرونفقه السرية النبوي 

ةليب.  احل. حممود أبو دقيق . القاهرة: مطبع  االختيار لتعةليل املختارهـ.  1356احلنفي، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود.  62
 بالتصرف. .175. ص. 1كتاب احلج. باب اهلدي. ج. 

 بالتصرف. .256. ص. 1. د.ط: دار الرتاث. ج. املدخلابن احلاج، أبو عبد اهلل حممد بن حممد. د.ت.  63
كما كره أن يقال أيام التشريق واستحب أن يقال األيام املعدودات، وكما يكره أن يقال العتم  ويقال العشاء اآلخرة وحنو هذا.   64

: 2رة ورة البق)القرآن الكرمي. س ﴾فَِإَذآ أََفضُتم مِّن َعرَفَاتٍ ﴿وكذلك طواف الزيارة، كما استحب أن يسمى باإلفاض  كقوله تعاىل:
. حممد حجي البيان والتحصيلهـ.  1408ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد. )انظر  يشتق له االسم من هذا. فاستحب أن( 198

 (119. . ص18وآخرون. الطبع  الثاني . بريوت:دار الغرب اإلسالمي. كتاب اجلامع السادس. ج. 
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ن فعةله ورغب  يف موكذلك الطواف بالبيت، وإمنا يفعل ذلك تأدي  ملا يةلزمه  الصالة والسالم ليصةله بذلك وال لينفعه

"واعةلم أن زيارة قرب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم من أهم القربات  المذهب الشافعي: عند .65الثواب عةلى ذلك
ى اهلل استحب هلم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إىل املدين  لزيارته صةل ،وأجنح املساعي. فإذا انصرف احلجاج واملعتمرون

"فإذا فرغ من  عند المذهب الحنبلي: .66لزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصالة فيه"عةليه وسةلم وينوي الزائر من ا
احلج استحب له زيارة قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم وقرب صاحبيه هذا املذهب وعةليه األصحاب قاطب  متقدمهم 

 .67ومتأخرهم"
 بور.زيارة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم والقلقد تكةلمت يف مسأل  نا أن املذاهب األربع  وجدومن مجيع هذه األقوال، 

اصطدم و  ةلتهاوقع يف استحباب الغاي  وحترمي وسيقد  هصف  عام  فإنيستحبها بالسفر لزيارة قرب و  أن من حيرم -4
فال . 68وبالقاعدة أن األمر بالشيء أمر مبا ال يتم هذا الشيء إال به الوسائل تأخذ أحكام املقاصد، بقاعدة أن

 إن كانعةلى جواز شد الرحال  الفريق األول أما تعةلقو . 69أن يكون املقصد مندوبا ووسيةلته حمرم  يتصور
ةلك ت يدل عةلى برهانعةلى  قومفتفريقهم بني األعمال واألماكن ال ي، وليست بأماكن 70لألعمال الصاحل 

 مبن شد رحاله إىل عرف  ألداء مناسك احلج؟ ماذا يرون. ف فرقتال
أن زيارة القبور قرب  إمنا يف حق من كان بقريب من املقربة. أما إذا احتاج إىل سفر فال يكون واعترض الفريق األول: 

 قرب .
 
 

                                                           
. كتاب اجلامع السادس. خرون. الطبع  الثاني حممد حجي وآ. البيان والتحصيلهـ.  1408ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد.  65

 . بالتصرف.119-118. ص. 18ج. 
 . بالتصرف.272. ص. 8. د.ط: دار الفكر. باب صف  احلج. ج. اجملموعالنووي، أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف. د.ت.  66
. د. ط: دار إحياء الرتاث من اخلالف اإلنصاف يف معرف  الراجحأبو احلسن املرداوي، عالء الدين عةلي بن سةليمان. د. ت.  67

 .53. ص. 4العريب.كتاب املناسك. باب صف  احلج. ج. 
 بالكت دار. بريوت: إبراهيم السالم عبد حممد. العاملني رب عن املوقعني إعالمهـ.  1411. بكر أيب بن حممد، اجلوزي  قيم ابن 68

 .108. ص. 3. ج. العةلمي 
 .املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر بنا. بالتصرف. 106.  ص. . املتشددونم 2012مجع ، عةلي.  69

 . بالتصرف.54ص.  .احلالق نورس حممد قصي
 كربر الوالدين وطةلب العةلم واحلج والعمرة.  70
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 أن الكالم ينايف ما قررره األصوليون بأن األمر باملاهي  الكةلي  ليس أمرا جبزئيرد الفريق الثاني على هذا االعتراض: 

 .71 بعينه. فالشخص خمري يف تعيني ذلك اجلزئيمعني من جزئيتها، بل جبزئي ال
أن احلديث من األسةلوب اإلخباري وليس اإلنشائي الدال عةلى طةلب الفعل أو تركه بل هو جمرد إخبار ما يف  -5

. ويؤيد هذا مبا جاء يف 72املساجد الثالث  من فضيةل  حىت تستحق أن يشد الرحال إليها دون سائر املساجد
ة النفي أو النهي. فقد روي اإلمام مسةلم عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "تشد الرحال الرواي  األخرى بدون أدا

، ويف الرواي  األخرى: "إمنا يسافر إىل ثالث  مساجد، مسجد الكعب  ومسجدي ومسجد 73إىل ثالث  مساجد"
ليس املراد به النهي و  . فهاتان الروايتان ختربان أن احلديث إخبار بنفي الفضيةل  عن غري املسجد الثالث 74إيةلياء"

 عن السفر والرحةل  إىل غريها.
كم : "ال جتعةلوا بيوتكم قبورا، وال جتعةلوا قربي عيدا، وصةلروا عةلير فإنر صالتما حديثه صةلى اهلل عةليه وسةلمأ -6

 :ه كما يةلي. فيكون جواب75تبةلغين حيثما كنتم"
 ال قربه عةليه الصالة والسالم، وأن ال يهمل حىت أن يكون املراد من "ال جتعةلوا قربي عيدا"؛ احلث عةلى كثرة زيارة -أ

 .76يزار إال يف بعض األوقات كالعيد الذي ال يأيت يف العام إال مرتني
سةلم ال تكون الزيارة إال فيه. وزيارة قربه صةلى اهلل عةليه و  من حيث وأن يكون مراده ال تتخذوا له وقتا خمصوصا -ب

 .77ن ليس هلا يوم بعينه بل وقته موسع طوال الس
جيعل كالعيد يف العكوف عةليه وإظهار الزين  واالجتماع وغري ذلك مما يعمل يف األعياد بل ال ال أن يراد به أن  -ج

 .78صةلى اهلل عةليه وسةلم والدعاء مث ينصرف عنه يؤتى إال لةلزيارة والسالم

                                                           
 .54 .ص. احلالق نورس حممد قصي. املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر ابن 71

 .106. ص. 9. ج.مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د .النووي 72
. رقم 1015: 2حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب احلج. باب ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد. ج.  صحيح مسةلم.د. ت.  73

 .512احلديث 
 .513املصدر السابق. رقم احلديث  74
 .45يف اهلامش رقم  سبق خترجيه 75
. الطبع  عقد الدرر يف فضل الزيارة خري البشرم.  2005قسم األحباث والدراسات اإلسالمي  يف مجعي  املشاريع اخلريي  اإلسالمي .  76

 .64الثاني . د.ط: دار املشاريع. ص. 
 املصدر السابق. بالتصرف. 77
 املصدر السابق. 78
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 :هفيكون جوابمساجد". لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم : "أما قوله عةليه الصالة والسالم

وها كالقبور معناه ال جتعةلأو أن كراه  الصالة يف املقربة أي ال جتعةلوا القبور حمل صالتكم كالبيوت  -أ
يف أن من صار إليها ال يصةلي وال يعمل ورجرحه مجع لةلرواي  األخرى: "اجعةلوا من صالتكم يف بيوتكم وال 

 .79تتخذوها قبورا"
من خصائصه عةليه الصالة  80املوتى يف البيوت وهو ظاهر الةلفظ. ودفنه يف بيتهيكون معناه: النهي عن دفن  -ب

 .81وسةلم

محه اهلل تعاىل: ته كالقرب. ويؤيرد هذا القول خرب اإلمام مسةلم ر بييعين به من مل يصل يف بيته جعل نفسه كامليت و   -ج
 .82وامليت""مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه كمثل احلي 

 
 

                                                           
قي. كتاب صالة املسافرين وقصرها. باب استحباب صالة . حممد فؤاد عبد الباصحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت. )احلديث(  79

الدر املنضود يف الصالة هـ.  1426. اهليثمي بن حجراذكره  .777. رقم احلديث 538: 1النافةل  يف بيته وجوازها يف املسجد. ج. 
 .158جدة: دار املنهاج. ص. والسالم عةلى صاحب املقام احملمود. 

 يف وكان  عنها اهلل رضي فاطم  بدار الشمال من احلجرة أجزاء بعض تتصل عةليها اهلل رضوان عائش  السيدة املؤمنني أم حجرة يف 80
 طريق فيوجد نوب،اجل ومن. خربها فعةلم فاطم  ابنته إىل الكورة من اطرةلع لةلمخرَج والسالم الصالة عةليه النيب قام إذا وكان كورة  بيتها

 احلجرة قصورةم داخل اآلن لةلنيب الزائر موقف يف حفص  دار وتقع احلجرة، وبني اخلطاب بن عمر بنت حفص  بيت بني يفصل
 أما. لةلصالة النيب نهم خيرج كان  باب بينهما يفصل النبوي املسجد فيقع الغرب، ومن. اجلنائز مبصةلى فيتصل الشرق، ومن. وخارجها

 جه  والثاين ملسجد،ا يف شارع الغرب جه  أحدمها بابني له أن وروي املسجد، جبانب النخل وجريد بالةلرنب بين فقد بنائه، وصف عن
 بنت عائش  ياةح مدة غةلق الباب عةلى يكن ومل واحد، مبصراع ساج أو عرعر من والباب باليد، يقرع بل حةلق، ألبوابه وليس. الشمال

 (.126-130 .ص. املنورة املدين  شرك : ط.د. الثالث  الطبع . املنورة املدين  تاريخ من فصول. حافظ عةلي السمهودي،. )بكر أيب
 .158ص. الدر املنضود يف الصالة والسالم عةلى صاحب املقام احملمود. هـ.  1426. اهليثمي بن حجرا 81
. حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب صالة املسافرين وقصرها. باب استحباب صالة صحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت. )احلديث(  82

هـ.  1416بكر حممد بن هارون.  . وأخرجه الروياين، أبو211. رقم احلديث 539: 1املسجد. ج. النافةل  يف بيته وجوازها يف 
عوان  يعقوب بن  وأخرجه أبو .473. رقم احلديث 317. ص. 1 . ج. . أمين عةلي أبو مياين. القاهرة: مؤسس  قرطبمسند الروياين

بريوت: دار املعرف . كتاب احلج. باب بيان نزول املالئك  لقراءة . أمين بن عارف الدمشقي. أيب عوان  ستخرجم هـ. 1419إسحاق. 
 احلديث درج  .3910. رقم احلديث 481. ص. 2سورة البقرة ودنوها من القارئ وفضل البيت تقرأ فيه سورة البقرة عةلى غريه. ج. 

 .158ص.  قام احملمود.الدر املنضود يف الصالة والسالم عةلى صاحب املهـ.  1426اهليتمي، ابن حجر. . ذكره صحيح
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هي أماكن الصالة و  نهى عن اختاذ قبور األنبياء وما حوهلا مصةلى. وقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم "مساجد"احلديث ي    -د

ولو استقام أن يكون جمرد زيارة القرب اختاذا له مسجدا لكان من مقتضى ذلك أن يكون النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قد 
 .83لزيارته صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل البقيعجعل من البقيع كةله مسجدا له 

اته من مجيع طرقه تعطيه رواي عةلى مااه . واجلواب: أن معنى"الةلهم ال جتعل قربي وثنا"حديثه صةلى اهلل عةليه وسةلم: أما 
عبادة القبور وأهةلها. ذريع  إىل الشرك و ه القرب بالصالة عةليه أو إليه تعظيما لصاحب القرب أو لةلقرب، فإن قصدالنهي عن 

لذلك  وسةلم، دعاءه صةلى اهلل عةليهو وقد اعترب الشارع هذه الذريع  هبذا النهي فسدها عةلى أمته وقد حقق اهلل رجاءه 
أما من اختذ مسجدا يف جوار صاحل أو صةلى يف مقربته وقصد به . 84ه وثنا يُعبد من دونه تعاىلقرب  ن اختاذنع مِ امتُ 

ار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه ال التعظيم له والتوجه حنوه، فال حرج عةليه. والنهي عن الصالة يف االستظه
 .85خمتص باملقابر املنبوش  ملا فيها من النجاس  ،املقابر
، وليس يف رواة حديث الزيارة من رمي بالكذب أو 87غري واحد من أهل احلديث 86حديث الزيارة حسرنه -7

 .88اهتم به
إن "ال" الكائن  يف احلديث إمنا لةلنفي وليست لةلنهي وال ينصرف الكالم عن ظاهره. أي: أن الصيغ   -8

 اجملهول  نفي مبعىن النهي املقتضى لةلتحرمي إال عند الضرورة والتعارض بني النصوص. وأن العدد "الثالث "
 
 

                                                           
 . بالتصرف.349. ص. فقه السرية النبوي هـ.  1426البوطي، حممد سعيد رمضان.  83
سن  ما مسع وال سجل التاريخ ولو حادث  واحدة أن مسةلما سجد لقربه صةلى اهلل عةليه  1436والشاهد يؤيد ذلك، فقد مرر عةليه  84

حقيق  التوسل م.  1990موسى حممد عةلي. . )انظر وسةلم،  فةليس يف املسةلمني من يعظم قبور الصاحلني بالصالة إليها أو عةليها
وملا كانت اليهود والنصارى يسجدون  (.144ص. . العريب الرتاث دار: ط. د. الثاني  الطبع  .والوسيةل  عةلى ضوء الكتاب والسن 

 .كلقبور أنبياءهم تعظيما لشأهنم وجيعةلوهنا قبةل  يتوجهون يف الصالة حنوها فاختذوها أوثانا فةلعنهم اهلل تعاىل وهنى املسةلمني عن مثل ذل
. نور الدين طالب وآخرون. الكويت: وزارة الشؤون حتف  األبرارهـ.  1433البيضاوي، ناصر الدين أبو اخلري عبد اهلل بن عمر.  85

 .197رقم . 257. ص. 1واألوقاف اإلسالمي . ج. 
 موضوع . لأتى الفريق الثاين هبذه النقط  ليجيب عةلى قول الفريق األول بأن أحاديث الزيارة كةلها ضعيف  ب 86
 كأمثال سعيد بن السكن، الذهيب، جالل الدين السيوطي، تقي الدين السبكي، عبد احلق اإلشبيةلي.  87
. عقد الدرر يف فضل الزيارة خري البشرم.  2005إعداد قسم األحباث والدراسات اإلسالمي  يف مجعي  املشاريع اخلريي  اإلسالمي .  88

 .62الطبع  الثاني . ص. 
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)إىل آخر احلديث( فالكبائر مل تنحصر  89بقات"ال مفهوم هلا ونظريه قول صةلى اهلل عةليه وسةلم: "اجتنبوا السبع املو 
يف هذه السبع  بل أكثر من ذلك، فكأن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: احفظ هذه السبع  قبل أن آتيك بغريه. 
فكذلك حديث شد الرحال، ألن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم مل يذكر مسجد قباء فيه. فإذا سافر واحد ليصةلي 

 .90هل هو آمث ألجل إنشاء هذا السفر؟ ركعتني يف مسجد قباء
إن هذه املساجد الثالث  من أبني  األنبياء ومعابد الصاحلني من أمتهم، فهذا شرف كبري استوجب شد  -9

 .91الرحال إليها، فهل يفقد هذا الشرف عةلى من بناها أو عبد اهلل فيها؟ فهم أوىل وأجدر باإلكرام واإلحرتام
عه  عةليه وسةلم. وقد اختةلف العةلماء يف هذه القص  منهم من ضعفه بل وضر  سفر بالل لزيارة النيب صةلى اهلل -10

  البحث . ومل ترد الباحث  يف إطالاجلوهر املنظمكابن عبد اهلادي ومنهم من جورده كابن حجر يف كتابه 
قبل ه اهلل ويؤيد هذه الفرق  مبا روي أن النووي رمحكثريا.   يف سندها ألن العةلماء قد ألرفوا الكتب وطالوا فيه

. 93أنه زار قرب عةلي الرضا الثقاتوأن ابن حبان ذكر يف كتابه  92شد رحاله لزيارة الشافعي واخلةليلوفاته 
ني. ، ليدل عةلى أن املسةلمني قد شد رحاهلم لزيارة الصاحلايف كتب الرتمج  وغريه ةكثري   هوأمثةل  مثل هذ
 لصحاب  لشغةلهم باحلروب والفتوحات وتثقيف املسةلمني أمر دينهم أو أن الصاحلني متوفرونوإمنا مل يفعةله ا

 .94ن فيهو يف كل مكان فأي قرب يزار يوجد الصاحل

                                                           
. حممد زهري بن ناصر الناصر. كتاب الوصايا. باب قول اهلل تعاىل إن الذين يأكةلون صحيح البخاريهـ.  1422اإلمام البخاري.  89

#. كتاب احلدود. باب رمي احملصنات. ج. 2766. 10: 4أموال اليتامى ظةلما إمنا يأكةلون يف بطوهنم نارا وسيصةلون سعريا. ج. 
سةلم يف صحيحه. د. ت. حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب اإلميان. باب الكبائر وأكربها. ج. #. وأخرجه اإلمام م6857. 175: 8
1 :92 .89.# 
 . )مقابةل  شخصي (.شد الرحال يف منظور اإلسالم. مدرس  دار العةلم. 2015يوليو  28أمحد بن حممد إمساعيل. مدير املدرس .  90
 .55ص.  .الشامةل  الردود جمموع . م 1994. سامل حممد إبراهيم حممد 91
 لآ حسن بن مشهور عبيدة أبو .الدين حمي اإلمام ترمج  يف الطالني حتف . م 2007. إبراهيم بن عةلي الدين عالء العطار، ابن 92

 واحملدثني الفقهاء وعمدة واملسةلمني اإلسالم شيخ النووي اإلمام. م 1994. الدقور الغين عبد. 97ص.  .األثري  دار: عمان. سةليمان
 .155ص.  .القةلم دار: دمشق .والصاحلني األولياء وصفوة

نصه: "وقرب بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار جبنب قرب الرشيد، قد زرته مرارا كثرية". وكذا مبا قاله ياقوت يف قرب ابن حبان:   93
 "وقربه ببست معروف يزار إىل اآلن".

ل لألقدم، وبعد هذه األربع  يكون الفض ألن الصحاب  كةلهم عدول وكذلك أكثر التابعني ألن النيب أخرب أن من خري قرون أقراهنم. 94
كرمي. سورة قرآن ال)ال ﴾ل َمسِجٌد ُأسَِّس َعةَلى الت قَوى ِمن أَو ِل يَوٍم َأَحقُّ أَن تـَُقوَم ِفيِه  ﴿ لكثرة ما وقع فيه من العبادة. قال اهلل تعاىل:
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 واستدل هذا الفريق باألدل  العقةلي  كما تةلي: -11

قال يقتضي االنتأن الزيارة تستدعي سفرا وتستةلزم رحيال إذ أهنا عبارة عن انتقال من الزائر لةلمزور. وذلك  -أ
سفرا وال يتصور انتقال بدون سفر. فكةلما يرتتب عةليها قرب  فجميع ما تستدعيه مستةلزماهتا قرب  كذلك. 

اهلل عةليه  صةلىوالسالم الذي ما شرف إال بإضافته إليه  وكذلك يشرع شد الرحال إىل مسجده عةليه الصالة
جةليا أن املسجد  ان يقل مسجد املدين  ليظهر لةلم ولكون قرب سيد املرسةلني فيه وهلذا يقول "مسجدي" وملوس

ه صةلى اهلل عةليه وسةلم واحلديث الشريف صرح يف فضل السفر إىل مسجد الرسول عةلي إليهإمنا شرف بنسبته 
الصالة والسالم والصالة فيه والتربك بروضته املطهرة بالصالة فيها والدعاء وقراءة القرآن والذكر وليس يف 

 .95ن شد الرحال لزيارة القرباحلديث صةل  بالنهي ع
شد الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء لئن سةلمنا أنه غري مأذون فيه لعموم قوله صةلوات اهلل وسالمه عةليه يف  -ب

حديث شد الرحال، فشدها إىل نبينا صةلى اهلل عةليه وسةلم مستةلزم لشد الرحل إىل مسجده وذلك مشروع 
 .96الدخول إىل مسجده بال نزاع إذ ال وصول إىل حجرته إال بعد

الزيارة إما نفس االنتقال من مكان إىل مكان بقصدها وإما احلضور عند املزور من مكان إىل مكان آخر. أن  -ج
وعةلى الكل، فاالنتقال الشامل لةلسفر من قرب ومن بعد ال بد منه يف حتقيق معناها. وإذا كانت كل زيارة 

زيارة قرب ، أن السفر جملرد الزيارة قرب . فمن توقف يف كون . فيةلزم من كون ال97قرب  كان كل سفر إليها قرب 
 .98السفر جملرد الزيارة قرب ، وأنكر ذلك، لزمه يف كونه الزيارة قرب ، وإنكار ذلك

 
                                                           

 وهو املسجد اجلامع لتجمع املسةلمني فيها ألداءفاقتبس األئم  من هذه اآلي  تفضيل املسجد األقدم مث األعظم ) .(108: 9التوب  
( وقيل األفضل املسجد األقرب من الدار وقيل البعيد لكثرة اخلطا إليه، حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صةلى اهلل شرائع دينهم

البيهقي،  .6004. رقم احلديث 22. ص. 2ج. مصنف ابن أيب شيب  )انظر  .يه وسةلم: "األبعد فاألبعد من املسجد أعظم أجرا"عةل
. رقم 91ص.  .3ج. حممد عبد القادر عطا. الطبع  الثالث . دار الكتب العةلمي .  .السنن الكربى هـ.  1424. احلسني بن أمحد

. درج  782. رقم احلديث 257. ص. 1. ج. وآخرون األرنؤوط شعيب .ماجه ابن سنن. هـ 1430ماج .  ابن. 4982احلديث 
 ن يؤم الناس من رجال صةلحاء.مَ و وقيل األفضل الذي يضم عددا كبريا من املصةلني  .(احلديث صحيح

 بالتصرف. 25و 23. ص. شفاء الفؤاد بزيارة خري العبادم.  2003املالكي احلسين، حممد بن عةلوي بن عباس.  95
 مؤسس : ط. د. الثالث  الطبع . وآخرون األرنؤوط شعيب. سري أعالم النبالءم.  1985مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد.  96

 .489-484. ص. 4ج. . الرسال 

 .137. ص. حقيق  التوسل والوسيةل م.  1990موسى حممد عةلي.  97
 .138املصدر السابق. ص.  98
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أن زيارة القبور ليتذكر هبا اآلخرة وجيري هذا يف مجيع املقابر عةلى السواء، فةلماذا ُشد الرحال اعترض الفريق األول: و

 بعيدة لزيارة مقربة خمصوص  وويل خمصوص بعينه؟ إىل أماكن
أن واحدا الذي عرفه املرء ما له من سرية وسةلوك له أشد تأثريا يف نفس ذلك املرء لو يقارن بالذي  أجاب الفريق الثاني:

ةلتربك مبن ل . وأيضا أن الزيارة لةلدعاء ألهةلها كزيارته صةلى اهلل عةليه وسةلم لةلبقيع. وإما99ال يعرف حياته وما له من سري
فيها من األنبياء والصاحلني فينتفع بزيارهتم. وإما لربهم وإكرامهم كزيارة قرب الوالدين ومن له عةليه حقوق، فإن امليت 

 إذا قربه يف يتامل يكون ما يكرم كاحلي. وإما لتأنيس امليت وهو مستحب أيضا ملا روي أنه صةلى اهلل عةليه وسةلم أنس
إذا دفنتموين فشنوا عةلي الرتاب شنا مث أقيموا حول قربي قدر ما تنحر . وقال أيضا: 100دنيايف دار ال حيبه كان  من زاره

عن أيب هريرة عن النيب صةلى اهلل  روى قد. و 101"جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب
أنكم أحياء  أشهدل: "فقا  رجع من أحد فوقف عةليه وعةلى أصحابهنيعةليه وسةلم أنه وقف عةلى مصعب بن عمري ح

 .102 "مالذي نفسي بيده ال يسةلم عةليهم أحد إال ردوا عةليه إىل يوم القيا عند اهلل فزوروهم وسةلموا عةليهم فو
سني  زيارة القرب اتفقت عةليها العةلماء إال أهنم مل يتفقوا يف حكم السفر من أجةلها. ويف نظر الباحث  أن سفر  الترجيح:

املرء من أجل زيارة القرب بسبب أحد األهداف املذكورة آنفا ال جيعةله كافرا وال مشركا لكن األعمال املعمول  هبا عند 
احبه تعاىل كالسجود إىل القرب واالحنناء له أو اعتقاده أن لةلقرب أو لصالقرب أحيانا هي اليت جتعل الزائر يشرك باهلل 

استطاع  وقدرة كقدرة اهلل تعاىل مثل يف سبب إجناب الزائر الولد وجةلبه عةلى الرزق وقضاء ما لةلزائر من حاجات وغريها 
 اهتا. إضاف ى إىل ذلك ة القبور ذفةلو حدث مثل هذا االعتقاد عةلينا أن نصحح كيفيات الزيارة وليس بتحرمي السفر إىل زيار 

                                                           
99 https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory. .بالتصرف 

: . دمشقالدرويش حممد احلميد عبد .احلبيب بةلقاء الكئيب بشرىه.  1425. بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي، 100
. د.ط: دار البشائر اإلسالمي . غدة أبو الستار عبد. األربعني الطائي هـ.  1420. الطائي، حممد بن حممد. 56دار يعرب. ص. 

 .138ص. 
. كتاب اإلميان. باب كون اإلسالم يهدم ما قبةله وكذا اهلجرة واحلج. الباقي عبد فؤاد حممد .صحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت.  101
 #.121. 112: 1ج. 
: القاهرة. يناحلسي إبراهيم بن احملسن وعبد اهلل عوض بن طارق .األوسط املعجم. ت.د. أمحد بن سةليمان الطرباين، القاسم أبو 102
 :به تفرد اإلسناد، هبذا إال عمر ابن عن احلديث هذا يروى ال. درج  احلديث 3700. رقم احلديث 97. ص. 4ج.  .احلرمني دار
. القدسي الدين حسام .الفوائد ومنبع الزوائد جممع. هـ 1414. بكر أيب بن عةلي الدين نور احلسن أبو اهليثمي،. وأخرجه بالل أبو

 .الدارقطين ضعفه األشعري بالل أبو فيه. درج  احلديث 4316. رقم احلديث 60. ص. 3ج.  .القدسي مكتب : القاهرة

https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory
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أن حضور العةلماء والصاحلني إىل املقربة أو املسةلمني ذوي املفاهيم اجليدة عن هذه املسأل  يستطيع أن حيل هذه املشاكل. 

جةلس قريبا من الضريح ليس له عمل إال مراقب   103عند ضريح احلبيب نوح احلبشي، يوجد املراقب من رجال الدين
فإن وجدهم أفرطوا إىل عمل الشرك واخلرافات والسجود حنو املقام فسيمنعهم هذا املراقب وينبههم بأن أحوال الزوار 

عن وجود أو عدمه، الزوار الذين  104ذلك أمر حمرم يف اإلسالم وهكذا. وقد التقت الباحث  وسألت بعض أوالء املراقبني
كن حيدث وال مراقبتهم لةلمكان. فأجابوا بأن ذلك مل ييأتون إىل ضريح احلبيب نوح ويسجدون إليه تعبدا أو احرتاما ط

ألهنم ال يأتون إال من أجل االعتبار من هذا الرجل الصاحل ومن جهده العظيم يف طاع  خالقه  105من الزوار املسةلمني
 وخدمته لةلدين اإلسالمي. وإمنا ذلك صادر من الزوار الكافرين حيث أهنم ال يعرفون أحكام اإلسالم وآداب املسةلم
وقت الزيارة لكن األمر توقف تةلقائيا بنصيح  املراقب له واإلرشاد إليه فيما الذي يستطيع أن يفعةله وما الذي جيب أن 
يبتعده وقت زيارته لقرب احلبيب نوح احلبشي. إضاف  إىل هذه املقابةل  الشخصي  مع بعض مراقيب املقام، فقد قابةلت 

السؤال فأجابوا أيضا بأن عبادة احلبيب نوح مل توجد يف صفحات تاريخ  زوارا مداوما وسألتهم نفس 10الباحث  حوايل 
ضرحيه ومن ادعى زوار احلبيب نوح هبا فقد أوسخت ألسنتهم بتهم  الفنت. أما يف نظر الباحث ، عندما تكون اخلرافات 

الزيارة مؤقتا يف ذلك  مينع تسيطر يف قرب ما ومل يستطع املسةلمون ملنعها وإيقافها فعةلى احلكوم  أو وزير ذلك املكان أن
 القرب  امتثاال لفعل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم  الذي كان مينع الزيارة يف بداي  اإلسالم.

من أجل كل هذه األسباب اختارت الباحث  الرأي الثاين حيث جييز السفر لزيارة القبور لقوة حجتهم وجواهبم املربد 
وردنا ق الثاين وأن رأيهم هذا جيعةلنا نستطيع أن نعمل جبميع الرواي  وقد تعلةلصدور يف مواجهتهم االعرتاضات من الفري

بأن زيارة القرب املعروف أكثر تأثريا يف نفوسنا من الزيارة إىل القرب اجملهول. بينما جتابه الباحث  يف امرئ يشد الرحال 
آداء مناسك رتك السفر الواجب كويتعب نفسه يف السفر لزيارة القرب ويتحمل ما حوته من مشقات وأعسار لكنه ي

احلج و فريض  العمرة لةلمرة األوىل ويتغافل عن واجباته حنو أبويه من برمها واإلحسان إليهما والزيارة إىل قربمها واحلقوق 
ته يبتدرون إىل يف حجحنو أهةله وعياله من نفق  وحمب . نظرا إىل منع سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه ملا رأى الناس 

 كتاب، هكذا هةلك أصحاب ال"فقال: . مسجد صةلى فيه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم :فقال ؟فقال: ما هذا مكان،
 

                                                           

 .اجملةلس اإلسالمي بسنغافورةمن تعيني الب 103 
 سنوات. 8 تقل عن فرتة الالضريح يف ن و ن يراقبيسامل البار وحبيب طه احلبشي الذاحلبيب طه بن احلبيب حسني اجلنيد،  104 
 أما غري املسةلمني فقد حدثوا جلهةلهم بالدين واملنهيات الاليت أثبتها اهلل لعباده. 105 
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)إىل آخر احلديث(. ألفينا بأن الصحايب اجلةليل عمر بن اخلطاب قدوة لألم  يف احرتامه  106"اختذوا آثار أنبيائهم بيعا

اه لنبيه صةلى اهلل عةليه وسةلم وهذا يظهر يف تربكه برتك  نبيه صةلى اهلل عةليه وسةلم من آثار كما أنه كان يطةلب خبامته وعص
يشددون يف أمرهم  ، لكنه ملا وجد املسةلمنيويوصى بدفنه جنبه صةلى اهلل عةليه وسةلم وخةليفته الصديق رضي اهلل عنه

)أي: يف صالهتم مبسجد صةلى فيه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم( وكأن ذلك الفعل واجبا لكل أفراد املسةلمني أو كأن 
من مل يصل أو يذهب إىل مكان الذي صةلى فيه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم مل يكن عاشقا وحمبا له صةلى اهلل عةليه 

 إميانه خةلل ويف قةلبه مرض، فمنع سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه عن ذلك. ملعرفتنا يف نفس الوقت أنه وسةلم وكأن يف
رضي اهلل عنه مل ينكر ما فعةله ابنه من تتبعه آلثار املصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم، فبهذا يدل أن الروايتني مل تكونا 

ه من حقوق نفسه هبذا الفعل ومل يرتك يف نفس الوقت ما عةلي مضادتني بل إهنما متحدتان يف القول أن ابن عمر ال جيرب
وواجبات أكثر مطةلوبا يف الدين وال يظن أحد حنو فعةله بأن ذلك فرض واملعيار الرئيسي يف تعبري حب األم  لنبيه عةليه 

لدين تأسس ا الصالة والسالم. تصو ْر لو كان مجيع الصحاب  قاموا مبا فعةله ابن عمر لكان ذلك تشق عةلى األم  ألن
يُرِيُد اهللُ َأن خُيَفَِّف  ﴿:أيضا عز وجل . وقال107﴾يُرِيُد اهللُ ِبُكُم الُيسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم الُعسَر  ﴿ :تعاىل قالعةلى التيسري 

أي ". عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "قيل لرسول اهلل صةلى اهلل عةليه  وسةلم: 108﴾َعنُكم َوُخةِلَق ْاإِلنَساُن َضِعيفىا 
. وقد ترك النيب صةلى اهلل عةليه وقت حياته بعض املسنونات خوفا 109األديان أحب إىل اهلل؟ قال: "احلنيفي  السمح "

 أميت عةلى أشق نأ من أن يظن بوجوهبا كالسواك ومجاع  الرتاويح وصالة الضحى. قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "لوال
 .إجياب أمر واحلرج، ألمرهتم الشدة يف وقوعهم من خويف لوال . أي:110صالة" كل  مع بالسواك ألمرهتم الناس عةلى أو
 
 

                                                           
. 1. جزآن. املنصورة: دار الوفاء. ج. قةلعجي املعطي عبد. مسند الفاروقهـ.  1411. عمر بن إمساعيل الفداء أبوابن كثري،  106

 . درج  احلديث إسناده صحيح.142ص. 
 .185: 2 البقرة. الكرمي القرآن 107
 .28: 4 النساء. الكرمي القرآن 108
 .2107. رقم احلديث 522. ص. 2. ج. شاكر حممد أمحد. اإلمام أمحد بن حنبل مسند. م1995اإلمام أمحد.  109

. 4: 2. كتاب اجلمع . باب السواك يوم اجلمع . ج. الناصر ناصر بن زهري حممد. خاريبصحيح الهـ.  1422اإلمام البخاري.  110
: 9. كتاب التمين. باب ما جيوز من الةلو. ج. 13: 3. كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس لةلصائم. ج. 887رقم احلديث 

85 .7240.# 
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 :الخاتمة

ر األنبياء لزيارة احلبيب نوح بن حممد احلبشي وسائر قبو  الرتحال ومئون  الرحال بشد والتعبوخالص  الكالم، أن السفر 
وي  واألولي   ال يهمل الزائر واجباته األولواألولياء والصاحلني من املسةلمني يف أي مناطق األرض جائز ببعض الشروط: أن 

كواجباته إىل اهلل تعاىل عةلى رأسها أداء الصةلوات املكتوب  أي ال جيعل شغةله يف السفر ليبحث عن قبور الصاحلني يرتك 
صةلواته اخلمس بأدائها يف وقتها ألن فريض  الصالة مقدم عةلى سني  زيارة القبور وكذا يف أداء مناسك احلج والعمرة 
املفروض  وكواجباته كالولد حنو والديه وأسرته من بر ونفق  واملعاشرة احلسن  فال جيعل مهَته يف شد الرحال يكن بعيدا من 

 مسؤول وكةلكم اعر  أبويه وزوجاته وأوالده أو مهمال حلقوقهم واحتياجاهتم املعيشي . قال عةليه الصالة والسالم: "كةلكم
 واملرأة نهم،ع مسؤول وهو بيته أهل راعي والرجل عنهم، مسؤول وهو عةليهم اعر  الناس عةلى الذي فاألمري رعيته، عن

 وكةلكم راع كمفكةل عنه، مسؤول وهو سيده مال عةلى راع الرجل وعبد عنهم، مسؤول  وهي وولده بعةلها بيت عةلى راعي 
. وأن ال يظن بأن السفر لزيارة قبور األنبياء واألولياء والصاحلني أمر مفروض؛ حبيث يتهم من ال 111رعيته" عن مسؤول

عةلى آله حمرومني من رمح  اهلل وعدم حمبتهم وتقديرهم آلل بيت نيب اهلل صةلى اهلل عةليه و يزورهم وال ينشأ السفر لزيارهتم 
عنه،  نب كل ما ينايف التوحيد، وكل ما هتى الشرع الشريفوصحبه وسةلم، وإن من آداب الزائر لقبور الصاحلني أن جيت

وهو من خالل حتقيق حمبته واحرتامه وتقديره لصاحب القرب حيرص عةلى تذكر اآلخرة، وحتي  صاحب القرب والدعاء له، 
 وكثرة الذكر هلل واالقبال عةليه كما كان هؤالء الصاحلني يف حياهتم فيتذكر ذلك ويستصحبه ليعمل به.
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ABSTRACT 

 

The objective is to research the concept of agency investment instruments and 

idiosyncratic graduation, and through addressing the concept of investment 

instruments in a statement what it is and its history and types, definition of Agency 

and overall legitimacy, meaning investment statement and then define investment 

agency, evidence of legitimacy and its rule, finally been procedures in Agency 

investment instruments, highlighting its advantages. 

The research found that the Agency's investment instruments: share documents 

represent projects or activities on the basis of the investment agency managed by 

setting under the campaign management instruments. 

And found that the Agency legally award investment instruments provided the 

obligation to implement the Agency properly by agent source instruments, by another 

agency's fare payment by the client in the investment. 
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 لص  امل

 
ك الوكال  يف االستثمار وخترجيها الفقهي، ومت ذلك من خالل التطرق ملفهوم الصكو هدف البحث إىل بيان مفهوم صكوك 

االستثماري  ببيان ماهيتها واترخيها وأنواعها، وتناول تعريف الوكال  ومشروعيتها عموًما وبيان معىن االستثمار مث حتديد 
ستثمار راءات إصدار صكوك الوكال  يف االاملقصود ابلوكال  يف االستثمار ودليل مشروعيتها وحكمها، وختم ببيان إج

 وتكييفها الفقهي وأبرز مميزاهتا.
البحث إىل أن صكوك الوكال  يف االستثمار هي واثئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس  توصل   

 بتعيني وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا. -اجلائزة شرًعا–الوكال  ابالستثمار 
صكوك الوكال  يف االستثمار جائزة شرًعا بشرط االلتزام بتنفيذ الوكال  ابلشكل الصحيح من قبل الوكيل وتوصل إىل أن 

 مصدر الصكوك، ومن جانب آخر تسديد أجرة الوكال  من قبل املوكل يف االستثمار.
 : فقه، معامالت مالي ، وكال ، استثمار، صكوك، اقتصاد إسالمي، بنوك إسالمي الكلمات املفتاحية
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 املقدمة:

تعترب الصكوك اإلسالمي  من أفضل وسائل التنمي  االقتصادي  واملالي  احلديث  ووسيةل  لتجميع األموال لتمويل مشروعات  
البني  التحتي  لةلدول، وخترج الصكوك اإلسالمي  عةلى أسس عدة كاملضارب  و املراحب  واملساقات واملزارع  وعةلى أساس 

 الوكال  يف االستثمار.
ات يف االستثمار من التخرجيات الفقهي  احلديث  لعدة تطبيقات ومناذج من املنتجات اليت تقدمها املؤسس وتعترب الوكال  

 والبنوك اإلسالمي  ملا تشكةله من أمان اقتصادي ومايل وشرعي.

مي، الويكتسب عقد الوكال  يف االستثمار أمهي  كربى يف الوقت احلاضر واملستقبةلي لدى البنوك واملؤسسات املالي  اإلس
وذلك ألنه يفسح جمااًل واسًعا لةلحصول عةلى السيول  لتوفري ما حتتاج املؤسسات من السةلع أو اخلدمات أو املنتجات 

 املالي  لعمالئها.

كما أن خربة العمالء يف استثمار املال قةليةل  جًدا ولذلك فهم حيتاجون إىل وضع أمواهلم لدى البنوك او املصارف أو 
 سالمي  بناء عةلى عقد الوكال  يف االستثمار.املؤسسات املالي  اإل

ومتثل الوكال  يف االستثمار لدى املؤسسات املالي  اإلسالمي  بداي  حلقب  جديدة من التطوير والتحديث املصريف، ولذلك 
 ار.متقدم اآلن العديد من البنوك واملؤسسات املالي  عةلى تطوير خدماهتا وتوسيع نطاقها بناء عةلى الوكال  يف االستث

وعةلى هذا األساس وألمهي  الصكوك كأداة مالي  معاصرة آخذة يف االنتشار يف املؤسسات املالي  من جه ، ومن قبل 
عدد كبري من احلكومات اإلسالمي  من جه  أخرى، وذلك هبدف متويل مشروعات ضخم  من خالل إشراك عدد كبري 

الصكوك، فإن هذا البحث يتناول نوع جديد من أنواع من افراد ومؤسسات وشركات اقتصادي  خمتةلف  يف شراء هذه 
 الصكوك االستثماري  وهو صكوك الوكال  يف االستثمار.
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 مشكلة البحث وأسئلته:

تربز مشكةل  البحث يف كيفي  ختريج الصكوك االستثماري  عةلى أساس الوكال  يف االستثمار الذي يعد مبدًًئ جديًدا من 
البنوك اإلسالمي  يف هذا العصر، حيث تعتمد خترجيات الصكوك االستثماري  اإلسالمي  حيث االعتماد والتطبيق يف 

عةلى أساس املضارب  وغريه يف الغالب، وابلتايل فإن قبل اخلوض يف التخريج ال بد من ذكر التأسيس الفقهي الذي تعتمد 
ك الوكال  يف اإلجراءات احلاكم  لصكو  عةليه الوكال  يف االستثمار، ومن مث ختريج الصكوك االستثماري  عةليها، وضبط

 االستثمار.

 أهداف البحث:

يهدف البحث إىل بيان مفهوم صكوك الوكال  يف االستثمار وخترجيها الفقهي، وهذا سيتم من خالل التطرق ملفهوم  
الصكوك االستثماري  ببيان ماهيتها واترخيها وأنواعها، ومن مث بيان معىن االستثمار مث حتديد املقصود ابلوكال  يف 

ها ببيان إجراءات إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار وتكييفاالستثمار ودليل مشروعيتها وحكمها وخيتتم البحث 
 الفقهي وأبرز مميزاهتا.

 هيكلة البحث:

قسم البحث إىل ثالث  مباحث، األول يتناول املفهوم العام لةلصكوك، والثاين يتناول مفهوم الوكال  يف االستثمار وأهم 
 هي.ل  يف االستثمار ويربز تكييفه الفقأحكامها، والثالث يتعةلق بتحةليل التطبيق الفعةلي لصكوك الوكا

 منهج البحث:

وسيسةلك البحث املنهج الوصفي وذلك ببيان مفهوم صكوك الوكال  يف االستثمار، ومن مث بيان التخريج الفقهي صكوك 
 الوكال  يف االستثمار.
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 املبحث األول: مفهوم الصكوك االستثمارية:

تعترب الصكوك من التطبيقات املعاصرة عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار، وتعد الصكوك من أفضل وسائل   
التمويل االقتصادي املتفق  مع الشريع  اإلسالمي ، فيقصد منها تنمي  االقتصاد اإلسالمي من انحي ، وحتقيق أرابح كبرية 

 من انحي  أخرى.

رب دة االستثمار، وحتريك عجةل  املؤسسات املالي  وأمهها البنوك اإلسالمي  اليت تعتكما تقوم الصكوك بدور كبري يف زاي
عصب احلياة االقتصادي  لةلمجتمعات، فهي تفي ابالحتياجات املشروع  لةلتمويل املطةلوب لةلشركات واملؤسسات املالي  

ابإلقبال لةلمشارك   -رامفًا من الوقوع يف احلتورًعا وخو  -عةلى وجه جتعل كثري من فئات اجملتمع املنعزل  عن التنمي  والبناء
 واملسامه  املشروع .

 ومن هذا املنطةلق فإن هذا املبحث سيسةلط الضوء عةلى ماهي  الصكوك واترخيها وأنواعها.

 املطلب األول: ماهية الصكوك 
 لبيان معىن الصكوك فال بد من تعريفها يف الةلغ  واالصطالح:

 أواًل: التعريف اللغوي:

ع صك، وتطةلق كةلم    صك  ويراد هبا الضرب، فقيل الصك: هو ضرب الشيء ابلشيء العري  إذا كان صكوك مج 
 1ضراًب شديًدا، ويقال: صكه يصكه صًكا.

 فإذن ميكن يقال أبن الصك يف الةلغ : هو وثيق  اعرتاف واثبات حق مايل وغريه. 

 اثنًيا التعريف االصطالحي:

 2قدميًا فقالوا:   كتاب  الصكوك يستعان هبا يف حتصني احلقوق تداول الفقهاء مصطةلح الصكوك  

                                                           

  141، ص12،) دار اهلداي ، د.ط، د.ت( جاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد عبدالزراق احلسيين،   -1 
 .281، ص6م( ، ج2994، 2،) دار الكتب العةلمي ، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، مشس الدين حممد امحد اخلطيب،  -2 
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ية، " أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس املال إىل حص  متساو وعرف جممع الفقه اإلسالمي الدويل الصكوك أبهنا:  
عتباره  ابوذلك إبصدار صكوك مالية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة أبمساء أصحاهبا 

 3ميلكون حصًصا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منه  فيه"

وورد  ،يؤخذ عةلى هذا التعريف أنه ليس مانع من دخول األوراق املالي  األخرى معه، فقد تدخل فيه األسهم مثالً   
تثمار  أبهنا: الي  اإلسالمي   صكوك االستعريف الصكوك يف املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات امل

واثئق متساوية القيمة متثل حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف ملكية موجودات مشروع 
معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استصدامها فيما 

  .4أصدرت من أجله

يف األخري هليئ  املعايري الشرعي  أفضل وأمشل كون الصكوك تعترب واثئق وليست جمرد أدوات كما عرفها جممع ولعل التعر  
بشكل  يف الغالب( ملنع دخول األسهم يف مضمونه، كما أنه يوضح )مؤقت الفقه اإلسالمي الدويل، ولكنه حيتاج إىل قيد 

 خاص الصكوك االستثماري .

 الصكوك:املطلب الثاين: اتريخ   
تعترب الصكوك فكرة حديث ، فقد ظهر مفهوم التصكيك يف العصر احلديث يف الوالايت املتحدة األمريكي  عام   

ميالدي ، واستهدفت تصكيك الديون والرهوانت مث حتولت عمةلي  التصكيك لتشمل كاف  األصول املالي ، أو 2880
 .5األصول اإلنتاجي  إىل صكوك يتم تداوهلا يف سوق اثنوي 

وتتم عمةلي  التصكيك بقيام املؤسس  املصدرة هلا بتجميع أصوهلا غري السائةل  وحتويل مةلكيتها إىل صندوق أو مؤسس    
 أخرى تقوم إبصدار الصكوك اليت تساند تةلك األصول، وبعد ذلك يتم إاتحتها لةلتداول يف األسواق املالي .

 

                                                           

 .1240، ص (م2988 جدة،الدورة الرابع ، اجملةلد الثالث،)،  ي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالميجملة جممع الفقه االسالم -3 
 .188(، ص22(، املعيار)1024، )البحرين، طبع  املعايري الشرعيةهيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ،  -4 
 .2(، ص1002، )رسال  ماجستري، جامع  الريموك، األردن، اررهاالصكوك االستثمارية وعالج خماألمني، أمحد،  -5 
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ل عمةلي  التصكيك التقةليدي ، وذلك يف ضرورة وجود األصو  مع اإلشارة أبن عمةلي  التصكيك اإلسالمي  ختتةلف عن 
اليت مت تصكيكها، فال جيوز أن تكون كةلها ديواًن، وكما أن ال بدون أن تكون الصكوك اإلسالمي  مطابق  لةلمواصفات 

 واملعايري والضوابط واألحكام اإلسالمي .

يها النووي يف إىل جترب  صكوك الطعام اليت أشار إل كما يرجع كثري من الباحثني عمةلي  التصكيك يف التاريخ اإلسالمي  
شرحه عةلى مسةلم عندما قال أبو هريرة ملروان: احةلةلت بيع الراب، فقال مروان، ما فعةلت؟ فقال أبو هريرة ]أحةلةلت بيع 
الصكاك، وقد هنى رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم عن بيع الطعام حىت يستوىف[ قال: فخطب مروان الناس فنهى عن 

مسأل  بيع الصكوك اليت أشار إليها النووي وإن كانت تقرتب قةلياًل من معىن الصكوك احلديث  إال أهنا ليست و  .6بيعها
 معدة لالستثمار.

 املطلب الثالث: أنواع الصكوك: 
 ابختالف رغبات املتعامةلني مع البنوك واملصارف واملؤسسات-وهي حمل الدراس  هنا-تتنوع الصكوك االستثماري    

املالي  اإلسالمي  لتشبع رغباهتم وتفضيالهتم وتناسب حاجاهتم وظروفهم إىل أنواع عدة، وهي مقسم  حبسب هيئ  احملاسب  
ك مةلكي  املوجودات املؤجرة، وصكوك مةلكي  املنافع وصكوك السةلم، واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  إىل صكو 

 وصكوك االستصناع واملشارك  واملراحب  وصكوك املزارع  واملساقاة واملغارس .

وما يهمنا هنا هو صكوك عقد الوكال  يف االستثمار اليت اعتربهتا هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  نوع من   
شارك ، إال أهنا ميكن أن تكون نوًعا حبد ذاته وذلك عندما يكون القصد واهلدف من اصدار وتداول أنواع صكوك امل

صكوك الوكال  يف عقد الوكال  يف االستثمار عدد من املعامالت كتمويل رأس املال العامل، وكاحلصول عةلى السيول  
 لةلمؤسس  املالي  وحنو ذلك.

 

 

                                                           

، )دائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل اخلريي، اإلمارات، مؤمتر املصارف اإلسالمي  الصكوك االستثمارية االسالمية والتحدايت املعاصرةحطاب، كمال،  -6 
 9م(، ص1009بني الواقع واملأمول، 
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 ئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس الوكال  ابالستثمار بتعينيوصكوك الوكال  يف االستثمار: هي واث
 .7وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا

 املبحث الثاين: مفهوم الوكالة يف االستثمار:

بعد بيان مفهوم الصكوك االستثماري  فال بد من التطرق لألساس اليت بنيت عةليه صكوك الوكال  يف االستثمار من  
خالل التطرق ملفهوم تعريف الوكال  يف الفقه اإلسالمي، مث بيان تعريف الوكال  يف االستثمار خصوًصا وبيان مشروعيتها 

 وحكمها.
التطرق إىل أركاهنا مث ذكر أدل  مشروعيتها و عموما وميكن توضيح مفهوم الوكال  يف الفقه اإلسالمي ببيان تعريف الوكال   

 يف الفقه اإلسالمي.

 املطلب األول: تعريف الوكالة:
 د الفقهاء.نلتوضيح معىن الوكال  يف الفقه اإلسالمي ال بد من بيان معناه يف الةلغ  أواًل، مث بيان املراد منها ع

 أواًل: معىن الوكالة يف اللغة:

 هبا عدة معان، ومنها: ويرادواو تطةلق الوكال  الةلغ  بفتح وكسر ال

 :احلفظ -2
، ومنه قوله تعاىل } 8فالوكيل: فعيل مبعىن مفعول ألنه موكل إليه، ويكون مبعىن فاعل إذا كان مبعىن احلافظ 

 222حسبنا هللا ونعم الوكيل{ آل عمران: 
 
 
 

                                                           

-188( صكوك االستثمار، ص22املعيار الشرعي ) م(،1024)البحرين،  املعايري الشرعية، يئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ، ه -7 
190. 

 620ص 1ج (املكتب  العةلمي ، بريوت ) ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريانظر: الفيومي، أمحد بن حممد،  -8
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 التفويض: -1
  وهو: إظهار العجز واالعتماد عةلى الغري، منه قوله تعاىل: } وتوكل عةلى هللا{ أي اعتمد عةليه  وفوض أمرك إليه.
العتماد ا فإذن ميكن القول أبن الوكال  يدور معناها يف الةلغ  عةلى احلفظ والتفوي ، وبناء عةليه فإن الوكال  يف الةلغ  هي

 على الغري وتفويض التصرف إليه.
 اثنياً:  الوكالة يف االصطالح:

ا له هو تعريف الشافعي  وهو :   تفوي  شخص مولعل األنسب منها والراجح عرف الفقهاء الوكال  بعدة تعريفات 
 9فعةله مما يقبل النياب  إىل غريه ليفعةله يف حال حياته 

ه سواء  مجيع أنواع الوكاالت فيوسبب اختيار هذا التعريف كونه جامع مانع ملعىن الوكال ، ومن جه  أخرى فتدخل 
كانت وكال  يف اخلصوم  او وكال  جتاري  أو وكال  يف الزواج والطالق وغري ذلك، كما أنه نص عةلى أن الوكال  يف حال 

 احلياة وليس بعد موت املوكل خبالف بقي  التعريفات اليت مل تنص عةلى ذلك.
 : أركان عقد الوكالةيناملطلب الثا

 أركان وهم املوكل والوكيل واملوكل فيه)احملل( والصيغ ، وفيما يةلي تعريف كل ركن وشروطه. الوكال  هلا أربع 
 .10: هو من يقيم غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معةلومأواًل: املوكل

 ويشرتط لةلموكل:

 ان يكون مالكا لةلتصرف الذي يوكل فيه. -2
 .11ان يكون مما يصح تصرفه -1

 هو املعهود إليه تنفيذ الوكال . اثنياً: الوكيل:

                                                           

 .122ص 2، جاحملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغن الشربيين،  - 9
 .242ص 2ج د.ت( ،1دار الكتاب اإلسالمي، ط)، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد،  - 10
ص  2، جاملغينابن قدام ، ، . 10ص 6، ج ئعبدائع الصناالكاساين ،  .121ص 2انظر: الشربيين، مغن احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج، ج - 11
62 
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 وأما شروط الوكيل فهي:

 .12ان يكون ممن يعقل التصرف الذي وكل فيه -2
 ان يكون قاصدا العقد. -1
 .13ان يكون معينا من قبل الوكيل -2

 .14هو التصرف املأذون فيه من املوكل لةلوكيل مبةلك أو والي  املوكل فيه:

 وأبرز شروط املوكل فيه:

 ةلوكا لةلموكل.ان يكون املوكل فيه مم -2
 ان يكون معةلوما. -1
 .15ان يكون قابال لةلنياب  شرعاً  -2

  16االجياب والقبول. )الصيغ  هي األلفاظ والعبارات اليت تعرب عن إرادة املتكةلم ونوع تصرفه( الصيغة:

 وأهم شروط الصيغ :

 أن تكون صادرة ممن هو أهل لةلتصرف. .2
 فيه الةلفظ.أن يقصد املتكةلم ابلصيغ  لفظها مع املعىن املستعمل  .1
 .17أن تصدر الصيغ  عن اختيار .2
 وابلتايل فهذه أبرز شروط أركان الوكال  يف الفقه اإلسالمي. 

 ووبناء عةلى ماتقدم ميكن القول أبن الوكال  يف االستثمار يشتمل عةلى أربع  أركان:

                                                           
 .122ص 2ج مغين احملتاج،الشربيين، ،  - 12
 62ص  2، جملغينابن قدام ، ا. 12ص 6،ج بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  - 13
 122ص 2، ج احملتاج مغينانظر:الشربيين،  - 14
 .62ص  2، جاملغينابن قدام ، 122ص 2، جمغين احملتاج الشربيين،  .12ص 6، ج بدائع الصنائعانظر: الكاساين،  - 15
 .221ص 18ج (،هـ2412 2)دار صفوة، مصر، ط ،املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة االوقاف والشؤون اإلسالمي ، الكويت،  - 16
 190ص 2، ج احملتاج مغينانظر: الشربيين،  - 17
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 األول: الوكيل يف االستثمار: وهو الشخص املعهود إليه ابالستثمار يف مال املوكل.

 : املوكل يف االستثمار: وهو املستثمر الذي يريد استثمار أمواله يف نوع معني من االستثمارات.الثاين

وكل فيه ابالستثمار.
ُ
 الثالث: حمل الوكال : وهو امل

 الرابع: الصيغ : املقصود هبا صيغ  الوكال  يف االستثمار.

 : تعريف االستثمار:ثالثاملطلب ال
 أواًل: التعريف يف اللغة:

االستثمار مصدر لفعل استثمر يستثمر، ويطةلق عةلى عدة معان، ومن أمهها: محل الشجر: وهو ما ينتجه الشجر من 
ُ ممالمُه    أي مناه وكثره18مثر وحنوه  .19. والنماء والزايدة: ومنه ما يقال يف الدعاء:   مثمَّرم اَّللَّ

 اثنًيا: التعريف االصطالحي:

الفقهي  الكربى القدمي  فإنه يتضح عزوف أصحاب هذه املصادر واملراجع عن استخدام عند البحث يف املراجع واملصادر 
مصطةلح االستثمار يف مؤلفاهتم، وهذا ال يعين أهنم مل يعرفوا االستثمار، لكنهم استخدموا بداًل عن مصطةلح االستثمار 

 لتنمي  وحنوها.ألفاظاً أخرى هلا مدلول االستثمار، ومن تةلك االلفاظ االستمناء، والنماء، وا

 وأما عند املعاصرين فقد عرفوا االستثمار بعدة تعريفات ومنه:

 االستثمار يراد به العمل يف املال لنمائه وزايدته وإحيائه فيما أحةله هللا بكل الوسائل املشروع  يف اإلسالم  -
 20بواسط  الفرد او اجلماع  أو هبما معاً 

 
 

                                                           
.ط، ددار اهلداي ،)، اتج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين، 202ص 4،ج املصباح املنريانظر: الفيومي،  - 18

 .218ص 20جد.ت(
 .288ص 2ج (م،2929دار الفكر،)، معج  مقاييس اللغةابن فارس، أمحد أبو احلسني القزويين الرازي،  - 19
 .226، ص9، العددجملة الشريعة والقانون ،"العريب واإلسالميآفاق استثمار املال يف الورن  نصر،  فريد، - 20
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د حول تشغيل األموال يف جماالت النشاط املشروع ، طبقاً لقواع  االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يرتكز -

 21الشريع  اإلسالمي ، هبدف تنميتها لتحقيق التكافل االجتماعي والتنمي  االقتصادي  
 : تعريف الوكالة يف االستثمارالرابعاملطلب 
فبعد بيان تعريف الوكال  ومشروعيتها عموًما وبيان أركاهنا، فال بد من بيان املقصود ابلوكال  يف االستثمار اليت تقوم   

 عةليه صكوك الوكال  يف االستثمار، وتوضيح الفرق بينها وبني الوكال  يف التصرفات.

 أواًل: تعريف الوكالة يف االستثمار:
ةلمؤسسات عنوان تعريف الوكال  ابالستثمار يف املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لورد تعريف الوكال  ابالستثمار ب

 املالي  اإلسالمي :

 22)) الوكالة ابالستثمار هي إانبة الشص  غريه لتنمية ماله أبجرة أو بغري أجرة((

  ماله بنسب  لشخص غريه يف تنمييالحظ يف التعريف اإلشارة إىل تنمي  املال أبجر او بغري أجرة، وقد يكون إانب  ا
 مقطوع ، وهذا ما مل يشر إليه التعريف.

 الوكال  يف االستثمار أبهنا: 23كما عرف د.عبدالستار أبو غدة

))عقد يربم الستثمار األموال وتنميتها على غري أساس املضاربة او املشاركات األخرى، وهذه الوكالة مل يعنت هبا 
مارية املضاربة واملشاركات لكن التطبيق املعاصر اهت  ابلوكالة ابالستثمار بصفتها أداة استثالفقهاء لرتكيزه  على 
 .24ختتلف عن املضاربة((

ورد يف التعريف التنبيه بعدم تركيز الفقهاء عةلى عقد الوكال  يف االستثمار، وانه عقد خيتةلف عن املضارب  واملشاركات 
 االستثمار لتطبيقها املعاصر يف البنوك واملؤسسات املالي  اإلسالمي .  االخرى، كما أشار إىل أمهي  الوكال  يف

                                                           
 .22، ص(،د.ط، د.تدار ابن حزم)، التنمية يف املصارف اإلسالمية عن ررق االستثمارات املتوسطة والطويلة األجلالشريف،حممد عبدالغفار، - 21
 .21، ص(46، املعيار الشرعي رقم)املعايري الشرعيةهيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ،  - 22
 عبدالستار أبو غدة: استاذ أكادميي، وهو األمني العام لةلهيئ  الشرعي  املوحدة. - 23
 222ص 1024 ،2، البحرين، طحبوث ندوة الربكة،  الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتاأبو غدة، عبدالستار،  - 24
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 وختاماً ميكن تعريف الوكال  يف االستثمار أبنه:

عقد يربم بني املوكل والوكيل سواء كان فرًدا أو مؤسسة مالية يهدف من خالله املوكل ابستثمار امواله أبجرة معينة 
 إبرام العقد. او بنسبة ربح معلومة متفق عليها عند

 شرح التعريف:

 بني طرفني جيب عةلى كل منهما األلتزام به. عقد: ألنه -2
 بني املوكل والوكيل: هذا العقد مقيد بني الوكيل واملوكل. -1
أن يكون الوكيل مؤسس  مالي  وال يقتصر عةلى أن يكون  ابعتبار إمكاني سواء كان فرًدا أو مؤسس  مالي :  -2

 الوكيل فرًدا ميثل شخصه.
 أمواله: ألن املوكل يضع أمواله بصورة معين  او أن يعطي الوكيل ليستثمرها يف أوجه االستثمار. ابستثمار -4
 أبجر معين : اي أجرة معين  تستحق لةلوكيل عند اداء الوكال . -2
 أو بنسب  ربح: فيمكن أن تكون األجرة عبارة عن جزء من االرابح. -6

 اثنًيا: مشروعية الوكالة يف االستثمار
ال  يف االستثمار مشروع  يف الكتاب والسن  واالمجاع شأهنا شأن مشروعي  الوكال  عموماً، وميكن االستدالل بشكل الوك

 خاص لعقد الوكال  يف االستثمار ابحلديث التايل:

رتى له شعن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه: )أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم أعطاه ديناراً يشرتي له به شاة، فا
 .25به شاتني، فباع إحدامها بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له ابلربك  يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه(

 

 

 

                                                           
 . 102ص 4ج، 2641حديث رقم:، املناقب، اببكتاب ،  اجلامع املسند الصحيح، البخاري - 25



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 197 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 وجه االستدالل: 

ان النيب صةلى هللا عةليه وسةلم بعث عروة بن أيب اجلعد البارقي يف أن يشرتي له شاه، وهذا هو التوكيل يف البيع، لكن 
الصحايب رضي هللا عنه اشرتى ابلدينار الذي اعطاه إايه النيب صةلى هللا عةليه وسةلم شاتني، فباع إحداهم بدينار، ومن 

 بل دعا له  نار، فةلم ينهره النيب صةلى هللا عةليه وسةلم عةلى ذلك ومل يناقشه،مث جاء لةلنيب صةلى هللا عةليه وسةلم بشاة ودي

ابلربك ، فدل ذلك عةلى رضا النيب صةلى هللا عةليه وسةلم عةلى فعل الصحايب، من استثمار الدينار الذي اعطاه إايه أوال 
ه النيب صةلى احدة كما طةلب منليشرتي به شاة واحدة، لكنه استثمر الدينار فاشرتى شاتني وابع احدامها ورجع بشاة و 

هللا عةليه وسةلم وبدينار. وهذه الصورة هي صورة واضح  لةلوكال  يف االستثمار، غري أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم مل 
 يطةلب منه ذلك عندما اعطاه الدينار يف البداي .

وألجل أن حيفظ  من حفظ املال،ومن املعقول أبن اإلسالم أهتم حبفظ الضرورايت اإلنساني  وحفظ املصاحل، واليت تتض
املال ال بد من استثماره عةلى الوجه املقبول شرعاً ، وعدم مجع املال دون حتريك أو استثمار، ولذلك حث اإلسالم عةلى 
االستثمار كما تبني لنا يف مشروعي  االستثمار، وأكد عةلى أمهي  وضرورة حتريك املال وتداوله، وكذلك حرم اإلسالم كنز 

 نه يعارض بناء وتعمري األرض الذي دعا إليه اإلسالم، ومن أجل بقاء املال ومناءه.األموال أل

 اثلثًا: الفرق بني الوكالة يف االستثمار والوكالة يف التصرفات
 .26الوكال  يف التصرفات هي التفوي  ابلتصرف بشيء معني ملرة واحدة فقط يف الغالب ولقد اهتم هبا الفقهاء قدميًأ 
بني الوكال  يف االستثمار والوكال  يف التصرفات، فالوكال  يف التصرفات أعم من حيث مشوهلا القيام وهناك فروق  

 ابلتصرفات العادي  واالجرائي  عن املوكل، يف حني ان الوكال  يف االستثمار ختتص إبدارة املال وتنميته لصاحل املوكل.

تقتصر عةلى  معظم أحكام التفوي  إال أن الوكال  يف التصرفاتوتشرتك الوكال  يف االستثمار والوكال  يف التصرفات يف 
 ملوكل فعل حمدد ال يتكرر كتوكيل البائع ابملراحب  املشرتي يف شراء السةلع  لصاحل البائع، بينما يف الوكال  يف االستثمار فإن ا

 

                                                           
 .10، ص6، ج بدائع الصنائعانظر: الكاساين،  - 26



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 198 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

الوكال  يف  جملرد مرة واحدة كما يف يعهد لةلوكيل ابالستثمار لتنمي  ماله من خالل الشراء والبيع مرارًا وتكرارًا وليس
 .27التصرفات

 رابًعا: حك  عقد الوكالة يف االستثمار:

 قبل التطرق لتحديد حكم عقد الوكال  يف االستثمار ال بد بيان أن العقود تنقسم إىل قسمني:

 القسم األول: العقود الالزم : وهي ما ال يكون ألحد العاقدين فيها حق الفسخ دون رضا اآلخر.

 . 28القسم الثاين: العقود اجلائزة أو غري الالزم : وهي ما يكون ألحد العاقدين فيها حق الفسخ

، فكل من طريف عقد الوكال  اهناؤها، 29وأما عقد الوكال  عموًما فيعترب من العقود غري الالزم )اجلائزة( ابتفاق الفقهاء
 مىت شاء.ولةلموكل أن يعزل الوكيل مىت شاء، كما لةلوكيل أن يعزل نفسه 

 وسبب عدم لزوم عقد الوكال  ألهنا من جه  املوكل إذن ومن جه  الوكيل نفع، وكالمها غري الزم.

ولكن مع االتفاق عةلى أن عقد الوكال  غري الزم  فإن هناك أسباب إذا طرأت فإن عقد الوكال  حينها يكون الزًما وهذا 
احلنابةل  الذين يرون أن عقد الوكال  من العقود اجلائزة )غري الزم ( واملالكي  والشافعي  عدا 30عند مجهور الفقهاء احلنفي 
 ، وميكن بياهنا ابلتفصيل فيما يةلي:31مطةلًقا بدون استثناء

 املواضيع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند احلنفي : أواًل:

 

                                                           
 222ص،1022، الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا، انظر: ابو غدة - 27
، ص 2هـ(،  ج2402، 1اإلسالمي ، الكويت، ط، ) وزارة األوقاف والشؤون املنثور يف القواعد الفقهيةانظر: الزركشي، حممد بن هبادر بن عبدهللا،  - 28
42. 
الرمةلي، مشس . 86، ص4، ج(م1004دار احلديث،القاهرة، )، بداية اجملتهد وهناية املقتصد محد بن أمحد بن حممد القرطيب، انظر: ابن رشد احلفيد،م - 29

منصور بن يونس  البهويت،. 21، ص2م( ج2984كر، لبنان، ط اخرية، ،)دار الفهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة، 
 ،468، ص2،) دار الكتب العةلمي ،د.ط، د.ت( جكشاف القناع على منت اإلقناعبن صالح الدين، 

 86، ص4، ج بداية اجملتهد، ابن رشد احلفيد - 30
 .21، ص2ج ، هناية احملتاجالرمةلي،  - 31
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لسداد ذلك  ن يبيع العنيالوكال  ابلرهن: فإن رهن شخص عند آخر عينا يف نظري دين، مث وكل شخًصا عةلى أ -2
الدين، فإن الوكال  تصبح الزم  فةليس لةلوكيل أن يعزل نفسه كما ليس لةلموكل أن يعزله لتعةلق صاحب الدين 

 هبذه الوكال .
الوكال  عةلى تسةليم عني الشخص مع غياب املوكل، فإنه جيب عةلى الوكيل أن يسةلم العني لصاحبها وال جيوز  -1

 له أن يعزل نفسه.
صوم  ابلتماس الطالب عند غيب  املطةلوب كأن يكون لشخص عند آخر دين، مث أراد املدين السفر الوكال  ابخل -2

لبالد انئي  فطةلب صاحب الدين من املدين أن يوكل عنه شخًصا ليخاصمه يف طةلب الدين حال غيابه، فوكل 
  32ئب.ن الغاعنه بناء عةلى طةلبه، فحينها يصبح الوكيل غري قابل لةلعزل وذلك ألنه قام مقام املدي

 : املواضع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند املالكي :اثنًيا

 الوكال  يف مقابةل  عوض عةلى وجه اإلجارة، حبيث يوكةله عةلى عمل معني أبجرة معةلوم . -
الوكال  يف مقابةل  عوض عةلى وجه اجلعال ، كأن يوكةله عةلى أن يستخةلص له دينا يف نظري جعل أيخذه بشرط  -

 ه قدر الدين أو الشخص الذي عنده الدين.أن يبني ل
 : املواضع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند الشافعي :اثلثًا

 يرى الشافعي  ان الوكال  تكون الزم  يف حالتني فقط:

 إذا ترتب عةلى خروج الوكيل من الوكال  ضياع مال املوكل أو فساده. -2
 . 33شرائطها فإنه تةلزم يف هذه احلال إذا كانت الوكال  بةلفظ اإلجارة واستكمةلت  -1
يظهر مما سبق يف بيان املواضع املستثني  عند الفقهاء من لزوم عقد الوكال  أهنم اتفقوا عةلى أن الوكال  تكون الزم  يف و 

 احلاالت اآلتي :

إذا كانت مقابةل  عوض حبيث يوكل املوكل الوكيل عةلى عمل معني أبجرة معين  أو إذا كانت عةلى  -أ
 وجه اجلعال . عوض عةلى

                                                           
 86، ص4، جبداية اجملتهد ابن رشد احلفيد، انظر:  - 32
 .21، ص2ج،هناية احملتاجانظر: الرمةلي،  - 33
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 إذا شرع الوكيل يف العمل يف الوكال .   -ب
 إذا كان يف خروجه ضياع مال املوكل أو فساده.  -ج

ومجيع هذه احلاالت من أهم بنود عقد الوكال  يف االستثمار عند النظر يف التطبيقات املعاصرة وبناء عةليه فإن عقد الوكال  
  أبجر أو قائم  عةلى عوض عةلى وجه اجلعال  وهذا من خالل حتديد ما يف االستثمار من العقود الالزم  ابعتبارها وكال

 زاد عةلى نسب  الربح املتفق عةليها بني الوكيل واملوكل لةلوكيل من ابب احلافز له.

 املبحث الثالث: ختريج صكوك الوكالة يف االستثمار
هذا املبحث  وحكمه يف املبحث األول فإنو بعد ما مت تناول مفهوم صكوك الوكال  االستثمار واألساس اليت تقوم عةليه  

يتناول ختريج صكوك الوكال  يف االستثمار وذلك ببيان كيفي  إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار وأبرز أحكامها 
 والتكييف الفقهي هلا، مميزاهتا كمنتج استثماري مايل إسالمي. 

مار و اهلدف من إصدار صكوك الوكال  يف االستثوقبل اخلوض يف ختريج صكوك الوكال  يف االستثمار جيدر ذكر    
 هي احلصول عةلى متويل وسيول  كافي  من أجل االستثمار وذلك يتم من خالل صورتني: 

. إصدار صكوك الستثمار حصيةل  االكتتاب فيها )أي األموال اجملمع (، مبعىن مجع أموال من األفراد أو املؤسسات 2
   مشروع .من أجل أتسيس مشروع أو مشاريع معين

. إصدار صكوك ألعيان ومنافع وخدمات موجودة وذلك بتقسيمها إىل حصص متساوي  وطرحها لالكتتاب، ويف 1
 هذه الصورة يكون املشروع موجوداً ولكنه يكون حباج  إىل سيول  نقدي . 

 املطلب األول: كيفية إصدار وتداول صكوك الوكالة يف االستثمار:
 م من خالهلا إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار من خالل بيان ما يةلي:ميكن حتديد الكيفي  اليت يت

 يتم إصدار الصكوك عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار، وقد بينا مشروعي  عقد الوكال  يف االستثمار.أواًل: 

 تستخدم حصيةل  إصدار الصكوك يف دفع رأس مال الوكال  يف االستثمار إىل الوكيل الستثماره أبجرة معةلوم . اثنًيا:
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وهذا ابعتبار أن حصيةل  إصدار الصكوك تعترب كاملال املستثمر املوكل فيه ابالستثمار وقد اتفق الفقهاء عةلى أن الوكال  
حمل الدراس  هنا فتم االتفاق عةلى أجرة وكال  معةلوم  ومتفق عةليها  ، ويف التطبيق34قد تكون بغري أجر، وقد تكون أبجر

عند إبرام العقد، واستدل العةلماء عةلى جواز الوكال  أبجر أبدل  عديدة ومنها ما روي عن عروة بن أيب اجلعد البارقي 
شاتني، فباع إحدامها بدينار،  هرضي هللا عنه: )أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم أعطاه ديناراً يشرتي له به شاة، فاشرتى له ب

فإذا اتفق املوكل والوكيل عةلى األجر ، 35فجاء بدينار وشاة، فدعا له ابلربك  يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه(
 . 36وجب األجر اتفاقا

 ويشرتط الستحقاق األجرة عدة شروط وهي:
 .37أن تكون األجرة معةلوم  املقدار -2
وكل به عند بع  الفقهاء، فةلو كانت كذلك فسدت التسمي  واستحق الوكيل أال تكون األجرة جزءا من امل -1

 أجر املثل.
فقال املاوردي :  الوكال  جتوز جبعل وبغري جعل، وال يصح اجلعل إال أن يكون معةلوما، فةلو قال: قد وكةلتك يف بيع هذا 

 38ثل هل مببةلغ الثمن، وله أجرة املالثوب عةلى أن جعةلك عشر مثنه، أو من كل مائ  درهم من مثنه درهم مل يصح لةلج
 أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكال  تنفيذا صحيًحا. -2
وبناء عةلى ذلك يرتتب سقوط األجرة إذا خالف الوكيل موكةله خمالف  جتعل الوكال  فاسدة فةلو أعطاه حبا لبيعه ويشرتي   

أجود منه، فقام الوكيل إببداله مبا هو أجود منه من نفس الصنف، كان عمل الوكيل راب فيكون قد قام بتنفيذ الوكال  
ستحق ذن ابلبيع يقتضي الصحيح فقط، أما الفاسد فغري مأذون فيه فال يتنفيذا فاسدا فال يستحق أجرا، ألن مطةلق اإل

 .39أجرا عةليه، فةلو ابعه بيعا صحيحا وقب  مثنه وتةلف الثمن يف يد الوكيل فةله األجرة لوجود العمل
 

                                                           
 68، ص2، جاملغينا انظر: ابن قدام ، ، - 34
 .102ص 4، ج2641رقم احلديث: كتاب املناقب، ابب ،اجلامع املسند الصحيح، البخاري - 35
 221، ص4م( ج2992، 2،)املكتب اإلسالمي، لبنان،طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، - 36
لعةلمي ، لبنان، ،)دار الكتب ااحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعيأبو احلسن عةلي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  انظر: املاوردي،- 37
 219، ص6م( ج2999، 2ط
 219، ص6املرجع السابق، ج - 38
 202، ص6انظر: املرجع السابق، ج 39
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وق املالي  قميثل الصك حص  شائع  يف مةلكي  موجودات الوكال  وهي تشمل األعيان واملنافع والديون والنقود واحل اثلثًا:

 األخرى، ويف مثنها بعد بيعها.

يستحق مالك الصك يف الوكال  يف االستثمار عائد استثمار موجوداهتا ويتحمل خماطر هذا االستثمار بنسب  ما  رابًعا:
 ميةلكه من صكوك بني حجم الصكوك املستثمرة.

يتحمل يف د االستثمار وهي األرابح، و وذلك ألن مالك الصك يف هذا العقد يعترب موكل يف االستثمار فيستحق عائ  
املقابل خماطر هذا االستثمار وحده دون الوكيل يف االستثمار، ونسب  حتمةله تكون حبسب ما ميةلكه من حجم الصكوك 

 املستثمرة من بني جمموع  املستثمرين الذين يعتربون وكالء يف االستثمار.

مواًن عةلى مالكي الصكوك، وميكن أن حيصل عةلى حافز مع يستحق الوكيل يف االستثمار أجًرا معةلوما مض خامًسا:
 األجر.

وذلك بكون املوكةلون يف االستثمار اتفقوا عةلى إعطاء الوكيل أجرًا معةلوًما فوجب عةليهم أداء األجرة، وذلك ألن اإلسالم  
اديث لةلنيب تعاىل وأحأمر ابلوفاء ابلعقود واحرتام العهود وما فيها من التزامات ودلت عةلى ذلك آايت من كتاب هللا 

 صةلى هللا عةليه وسةلم ومنها:

 قال تعاىل : } اي أيها الذين امنوا أوفوا ابلعقود{  .2
، ومن ضمنها االلتزامات بني املوكل والوكيل عةلى 40وجه الدالل : فقد تضمنت هذه اآلي  الكرمي  األمر ابلوفاء ابلعقود

 األجرة.

أميُـّهما الَِّذينم آممُنوا  .1 ٍل ُمسممًّى فماْكتـُُبوُه{ ]البقرة: قوله تعاىل: }ايم ْيٍن ِإىلم أمجم ُتْم ِبدم ايـمنـْ  [181ِإذما تمدم
وجه الدالل : فقد أمر هللا تعاىل توثيق الدين جتنًبا لةلنسيان وضعف العزمي  عةلى أداءها فشرع الكتاب  عند الدين     

 حفظًا حلقوق اآلخرين وألجل ايفاء الدين يف وقته.

 

                                                           
)دار  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظي . اآللوسي، شهاب الدين حممود بن ابن عبدهللا، 22ص 6، جاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  - 40
 .111ص 2هـ(، ج2422تب العةلمي ، بريوت، الك
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بيان يف تفسري هذه اآلي :   ظاهر هذه اآلي  الكرمي  أن كتاب  الدين واجب ; ألن األمر من هللا وقال صاحب أضواء ال
  41يدل عةلى الوجوب 

 قال تعاىل } وأشهدوا إذا تبايعتم{ .2
ففي هذه اآلي  الكرمي  أيمر هللا تبارك وتعاىل ابلشهادة عند البيع وهي تعترب أحد أساليب التوثيق يف اإلسالم، 

 أجل ايفاء العقود واملواثيق. وكل ذلك من
جيوز تداول الصكوك يف الوكال  يف االستثمار بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط يف  سادًسا:

 األعيان واملنافع.

متثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة اليت يوجهها مصدرها إىل املكتتبني، وميثل االكتتاب يف الصك اإلجياب،  سابًعا:
 ول هو موافق  اجله  املصدرة.والقب

 يراعى أن تتضمن نشرة اإلصدار ما يةلي: اثمًنا:

 .حتديد عقد بشكل واضح وهي صكوك عقد الوكال  يف االستثمار 
  شروط التعاقد والبياانت الكافي  عن طرفا عقد اإلصدار )وهم املوكل وهو صاحب الصك والوكيل هو

 هتم.مصدر الصك( وصفاهتم الشرعي  وحقوقهم وواجبا
  النص يف النشرة عةلى االلتزام أبحكام ومبادئ الشريع  اإلسالمي  يف االستثمار، حبيث ال خيالف االستثمار

 الشريع  اإلسالمي .
  ال يضمن مصدر الصك ملالكه قيم  الصك االمسي  إال يف حال  التعدي أو التقصري، وال يضمن قدرًا معيًنا

 اثلث مستقل. من الربح، مع جواز أن يتربع ابلضمان طرف
 يتم حتديد مدة معين  لةلوكال  يتم االتفاق عةليها بني الوكيل واملوكل يف االستثمار. مدة الوكالة: :اتسًعا

  

                                                           
 ،2م( ، ج2992،)دار الفكر لةلطباع  والنشر، لبنان، ابلقرآنأضواء البيان يف إيضاح القرآن الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين،  - 41
 .284ص
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وهي وكال  تقيد بفرتة زمني  حمددة، كأن يقول شخص آلخر أنت وكيةلي يف شهر  وهذا مبين عةلى جواز الوكال  املؤقت  
مبوجب الوكال  خالل هذه الفرتة احملددة، وبناء عةلى ذلك تستمر وكالته حىت  أو عشرة أايم، فهنا الوكيل له التصرف

انتهاء املدة احملددة، وبعد ذلك ال حيق له التصرف إال بتوكيل جديد ابعتبار ان الوكال  منتهي . والقول جبواز الوكال  
لسبب أن الوكال  املؤقت  تعترب قيًدا يرغب املوكل حتقيقه  44واحلنابةل  43والشافعي  42املؤقت  جلمهور الفقهاء من املالكي 

 وجه احرتامه.

 عاشًرا: حتديد ررف اثلث ابلضمان على الصكوك:

هذه املسأل  ابلغ  األمهي  يف عامل املال اليوم، حيث يغةلب عةلى أغةلب املؤسسات والبنوك املالي  اإلسالمي  حتديد ضامن 
اثلث ال عالق  له أبطراف العقد، مبعىن أنه هناك طرف اثلث يكون هو الضامن لصكوك الوكال  يف االستثمار مثاًل، 

ةلب املعامالت املالي  املعاصرة، فهل هو جائز شرًعا يف عمةلي  صكوك وهذا يسمى اآلن التأمني، حيث أضحى يالزم أغ
 الوكال  يف االستثمار؟ 

ويف هذه املسأل  جاءت الفتوى الشرعي  جبواز أن ينص يف نشرة إصدار الصكوك عةلى وعد طرف اثلث منفصل يف 
دار أو النص يف نشرة اإلص شخصيته عةلى ضمان الصكوك، وهي جاءت نًصا مبا يةلي:   ليس هناك ما مينع شرًعا من

صكوك املقارض  عةلى وعد طرف اثلث منفصل يف شخصيته وذمته املالي  جلرب اخلسران يف مشروع معني، عةلى أن يكون 
، التزاًما مستقالً عن عقد املضارب ، مبعىن قيامه ابلوفاء ابلتزامه ليس شرطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عةليه بني أطرافه

مةل  الصكوك أو عامل املضارب  الدفع ببطالن املضارب  أو االمتناع عن الوفاء ابلتزاماهتم منه بسبب عدم ومن مث فةليس حل
 45قيام املتربع ابلوفاء مبا تربع به، حبج  أن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد 

 

 

                                                           
 292، ص2،)دار الفكر، د.ط، د.ت( ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرف ، - 42
 201، ص4،جة املفتنيدروضة الطالبني وعمالنووي،  - 43
 .461ص، 2، جكشاف القناع على منت اإلقناعالبهويت،  - 44
 .212م( ص2988جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي، قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، ) الدورة الرابع ، جدة،  -45 
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وز تعهد ى ما يةلي:   جيوكذلك جاءت املعايري الشرعي  يف قضي  ضمان الطرف الثالث جبواز ذلك حيث نصت عةل
طرف اثلث غري املضارب أو وكيل االستثمار وغري أحد الشركاء ابلتربع لةلتعوي  عن اخلسارة دون ربط بني هذا التعهد 

 .46وبني عقد التمويل ابملضارب  أو عقد الوكال  ابالستثمار 

بني التربع ابلضمان، ال  يف االستثمار و وابلتايل جيوز تربع طرف اثلث ابلضمان، بشرط أال يكون له عالق  بني عقد الوك
وهذا ما يسمى اآلن ابلتأمني عةلى السةلع أو الصكوك أو التأمني عةلى احلياة وغريها من طرق التأمني اليت تؤدي يف 

 النهاي  إىل ضمان املال.

 املطلب الثاين: التكييف الفقهي لصكوك عقد الوكالة يف االستثمار:

ال  يف لعقد الوكال  يف االستثمار ببيان دور كل طرف يف تطبيق الصكوك يف عقد الوكميكن توضيح التكييف الفقهي 
 االستثمار.

فق الفقهاء صكوك الوكال  يف االستثمار تعترب من قبيل الوكال  اخلاص  اليت ات حقيقة صكوك الوكالة يف االستثمار:: أواًل 
 اص ابلنظر إىل جماالت التوكيل العام .عةلى صحتها، وذلك ألهنا حمددة يف اجملال املايل وهو جمال خ

ل هو البنك أو املصرف الراغب يف استثمار حصيةل  بيعها بصفته وكيالً يف االستثمار مقاب اثنًيا: مصدر الصكوك:
 أجر معني.

 وهو املوكةلون يف االستثمار، وهدفهم استثمار أمواهلم واحلصول عةلى الربح. اثلثًا املكتتبون يف الصكوك:

 هو املوكل فيه أو املال املستثمر عن طريق الوكال . يلة االكتتاب:رابًعا: حص

: تنطبق أحكام عقد الوكال  يف االستثمار عةلى صكوك عقد خامًسا: أحكام صكوك عقد الوكالة يف االستثمار
مر ثالوكال  يف االستثمار بشكل كامل من حيث حتديد أجرة الوكيل )املكتتب يف الصكوك(، حتمل املوكل وهو املست

 لةلخسارة إال إذا حصل من الوكيل )البنك( تفريط أو تقصري فإنه يضمن اخلسارة املرتتب  عةلى ذلك.

                                                           

 2/2معيار الضمان:  -46 
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 املطلب الثالث: مميزات صكوك عقد الوكالة يف االستثمار:
تتميز صكوك الوكال  يف االستثمار بعدة خصائص متيزها عن غريها من املعامالت املالي  األخرى، وميكن ابرازها يف   
 نقاط التالي :ال

تعترب وثيق  تصدر ابسم مالكها، بفئات متساوي  القيم  إلثبات حق مالكها فيما متثةله من حقوق والتزامات  -2
 مالي : وهذا من ابب التيسري لشراء هذه احلصص وتداوهلا واالستثمار فيها.

ا: ومن هنا يتميز همتثل حص  شائع  يف مةلكي  موجودات خمصص  لالستثمار، وال تعترب ديًنا يف ذم  مصدر  -1
الصك االستثماري اإلسالمي عن السند الربوي حيث ميثل السند ديًنا يف ذم  املصدر مقابل فوائد حمددة 
سةلًفا يستحقه حامةله، ومعىن ذلك أن الصك االستثماري صار مشروًعا مبا يتحمةله حامةله من املخاطر 

حصوله احلقوق الورقي  املالي  فقط و  اليت قد تةلحق أبصول الصك، خبالف السندات اليت ميةلك حامةلها
 .47عةلى نسب  حمددة دون حتمل شيًئا من التبعات

قابةلي  صكوك عقد الوكال  يف االستثمار لةلتداول: وهذا يعين إمكاني  التصرف فيها بكل طرق التصرفات  -2
الي  األوراق امل، وابلتايل فهي ممكن أن تعترب بديةل  لعمةلي  تداول 50واهلب  49والرهن 48الشرعي  كالبيع

 التقةليدي  كالسندات واألسهم.
تصدر عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار وهو عقد جائز شرًعا بشروطه وضوابطه مما مييزه عن األسس  -4

اليت يشوهبا نوع من اخلالف عةلى صحتها أو بع  الصكوك اليت يتم التعامل هبا يف البنوك الربوي  وهي 
 .51قائم  عةلى القروض الربوي .

 

                                                           

، االقتصاد اإلسالمي، األردن ، ) رسال  ماجستري يف جامع  الريموك يفالصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج خماررهااألمني، أمحد اسحاق،  -47 
 19م( ص1002

 212، ص1، مصدر سابق، جمغين احملتاجالبيع: هو عقد معاوض  مالي  يفيد مةلك عني أو منفع  عةلى التأبيد. الشربيين،  -48 
 .210، ص2ج كشاف القناع،الرهن: هو جعل عني مال، وثيق  بدين يستويف منها عنده تعذر وفائه. انظر: البهويت، منصور،  -49 
 .229، ص2هـ(، ج2402، 2، ) دار الكتاب العريب، لبنان، طلتعريفاتاهلب : هي  متةليك العني بال عوض . اجلرجاين، عةلي، ا-50 
 .192، صاملعايري الشرعيةانظر: هيئ  احملاسب  واملراجع ،  -51 
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 اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عةلى املبعوث رمح  لةلعاملني وعةلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: فقد اختتم هذا 
 البحث وتوصل إىل جواز صكوك الوكال  يف االستثمار وفيما يةلي أبرز النتائج والتوصيات اليت توصل إليه البحث.

 أواًل: النتائج:
من النتائج بناء عةلى مباحثه ومطالبه اليت كانت استجاب  ألهداف البحث، وميكن عرض أبرز  توصل البحث إىل مجةل 
 النتائج فيما يةلي:

 واثئق متساوي  القيم  متثل حصًصا شائع  يف مةلكي  أعيان أو منافعالصكوك االستثماري  بشكل عام هي  -2
ذلك بعد حتصيل قيم  أو خدمات أو يف مةلكي  موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص و 

الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجةله، وأما صكوك الوكال  يف االستثمار 
خصوًصا فهي هي واثئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس الوكال  ابالستثمار بتعيني 

 وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا.
 مار عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار وهو جائز شرًعا.تقوم صكوك الوكال  يف االستث -1
ن مرغم أن عقد الوكال  عموًما من العقود غري الالزم  إال أن عقود الوكال  يف االستثمار خصوًصا يعترب  -2

العقود الالزم  ابعتبارها وكال  أبجر أو قائم  عةلى عوض عةلى وجه اجلعال  وهذا من خالل حتديد ما زاد 
 لربح املتفق عةليها بني الوكيل واملوكل لةلوكيل من ابب احلافز له.عةلى نسب  ا

صكوك الوكال  يف االستثمار جائزة شرًعا ابلشروط والضوابط وأمها االتفاق عةلى حتديد مدة الوكال  يف  -4
االستثمار يف العقد، وتسديد أجرة الوكال  لةلوكيل بعد القيام بكاف  االلتزامات احملددة يف العقد واملتفق 

 عةليها بني الوكيل واملوكل.
التكييف الفقهي لصكوك الوكال  يف االستثمار ابعتبار البنك أو املؤسس  الراغب  يف إصدار الصكوك هي  -2

الوكيل يف االستثمار، والعمل أو جمموع  العمالء الراغبني يف شراء الصكوك هو املوكةلون يف االستثمار، 
 وكل فيه ابالستثمار.وحصيةل  االكتتاب هو املبةلغ املستثمر أو امل
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 اثنًيا: التوصيات:
بناء عةلى النتائج اليت توصل إليه البحث وخالصتها جواز صكوك الوكال  يف االستثمار فإنه يوصي إىل زايدة تطبيق 
البنوك اإلسالمي  لصكوك الوكال  يف االستثمار ابعتبار منتج مايل استثماري له عائد جيد وإذا مت وفق الضوابط الشرعي  

ار إنه سامل من احلرام إبذن هللا تعاىل، ويوصي البحث ابلوضوح وااللتزام التام ابلعقد املربم بني الوكيل واملوكل يف االستثمف
يف عمةلي  إصدار الصكوك، ويوصي البنوك اإلسالمي  وهنا وكيةل  يف عمةلي  إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار بضمان 

 الصكوك كحرصها عةلى ضمان حقوقها كوكيةل  يف االستثمار. حقوق الوكالء وهو املقبةلون عةلى شراء

 قائمة املراجع واملصادر:
ث،القاهرة، ، )دار احلديبداية اجملتهد وهناية املقتصدحممد بن أمحد بن حممد القرطيب،  ابن رشد احلفيد، .2

 م(1004
 م(2929الفكر،، )دار معج  مقاييس اللغةابن فارس، أمحد أبو احلسني القزويين الرازي،  .1
 م(. 2968، )مكتب  القاهرة، مصر،املغينابن قدام ، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد،  .2
 ،(1م، ط1000، )دار طيب  لةلنشر والتوزيع، تفسري القرآن العظي ابن كثري، ابو الفداء امساعيل بن عمر،  .4
 هـ(2424، 2، )دار صادر، لبنان، طلسان العربابن منظور، حممد مكرم عةلي،  .2
 ، (1،)دار الكتاب اإلسالمي،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد،  .6
 .2ط 1022حرين، ، البحبوث ندوة الربكة، الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتاأبو غدة، عبدالستار،  .2
 ،) دار املعرف ، لبنان(بن حنبلاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد النجا، موسى بن أمحد بن موسى،  .8
كتب العةلمي ، ، )دار الروح املعاين يف تفسري القرآن العظي اآللوسي، شهاب الدين حممود بن ابن عبدهللا،  .9
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
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 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر
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 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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