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: 

سهامات الأساتذة واملفكّرين والُكتّاب اذلين يسعون لنرش العمل واملعرفة بني أأبناء  ترحب اجملةل ابإ

سالميًّاالأمة  عن  بعيًدة ،الإسالمية، تكل املعرفة اليت تؤسس عقيدة، وتصحح مفهوما، وتنرش فكًرا اإ

 التعّصب والغلّو يف ادلين. ويشرتط لقبول البحوث واملقالت:

ـ أأن يتسم البحث ابجلّدة واملوضوعية، وأأن يتبع يف كتابته الأساليب املهنجية يف البحث العلمي، من 

 ض، وتوثيق للمصادر واملراجع.تسلسل منطقي يف العر 

 ـ مراعاة القواعد النحوية والإمالئية يف الكتابة.

 ـ أأل يكون البحث املراد نرشه جزًءا من أأطروحة علمية.

 ـ أأل يكون البحث قد مت نرشه يف مطبوعة أأخرى.

ويسحب منه نسختني عىل الورق،  (،16ـ أأن يكون البحث مطبوعًا، حبيث يكون جحم اخلط )

 (.CDثة عىل قرض مضغوط )والثال 

 .ورقة (25( ورقة، ول يزيد عن )15ـ أأل يقل عدد ورقات البحث عن )

: 

سالمية والعربية وتمنية املدارك.  ـ نرش الثقافة الإ

 ـ طرح القضااي والإشاكلت ادلينية املعارصة ومعاجلهتا وفق أأسلوب علمّيٍّ رصني.

 ـ الاهامتم ابلرتاث الإساليم.

 نرش ادلراسات العربية املتخصصة يف جمال اللغة والأدب العريب.ـ 

يه.  ـ جتديد الوعي الإساليم، وتمنية الروح ادليين الَّنز

سالمية الصحيحة، من خالل  سهام يف نرش الثقافة الإ ـ تشجيع الأس تاذ اجلامعي، وحتفزيه عىل الإ

 الأحباث والإسهامات الكتابية املتخصصة.

: 

 علال املقدمة للنرش عىل أأساتذة متخصصني، لتقي م صالحيهتا للنرش.ـ تعرض الأ 

فادة بذكل. ـ البحوث املقبوةل  للنرش يُمنح صاحهبا اإ

 ـ للمجةل احلق يف اختيار العدد املناسب لنرش البحوث املُجازة.

بداء أأس باب عدم النرش.  ـ اللجنة املرشفة عىل اجملةل غري ملزمة ابإ

القانونية والأدبية،  تعّّب عن وهجة نظر صاحهبا، ويتحمل اكفة تبعاهتا ةاملنشورـ الأحباث واملقالت 

ثراهئا.  وهيئة التحرير ترحب مبناقشة هذه الآراء واإ
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وبعث فيهم األنبياء والرسل ، لقد خلق اهلل اخللق وبسط هلم الرزق
وعدم اخلنوع ، مبرشين ومنذرين وداعني إىل توحيد عبادة اهلل ونبذ ما عداه

واكنت خاتمتهم ، وتوالت الرسل عرب الزمن، جالهلواخلضوع إىل غريه جل 
ألتمم  ت  ث  ع  إنما ب  » ـ: وهو الصادق املصدوقـ القائل  ملسو هيلع هللا ىلصخبري الربية حممد 

د املسلمني املهاجرين ف   مل  احلبشة و  اش  ج  وحني اتلىق الن ، «األخالق ماكرم  
سأهلم إىل بالده فرارا بدينهم وأرواحهم من ظلم الكفار من أهل جدلتهم 

ره ط  واكن اجلواب ابلليغ اذلي س   «ثوين إىل ما يدعوكم نبيكم؟د  ح  » :قائال
من نور من سيدنا جعفر بن أيب طالب اذلي تكلم باسم  اتلاريخ بأحرف  

ونأيت ، ونأكل امليتة   األصنام   ا أهل جاهلية نعبد  ا قومً ن  ك  »الوفد فقال: 
، ا الضعيفن  م   القوي   ويأكل  ، ار  و  ء للج  س  ون  ، ونقطع األرحام  ، الفواحش

وأمانته ، ه  ق  د  نعرفه بنسبه وص  ، فينا ا ىلع ذل  حىت بعث اهلل رسولً ن  فك  
، وأداء  األمانة، أمرنا بصدق احلديثو، ونعبده ه  د  ح  و  فداعنا إىل اهلل ل  ، وعفافه

ا عن ان  ه  ون  ، وادلماء عن املحارم   ف  والك  ، واراجل   ن  س  وح  ، م  ح  الرن  ة  ل  وص  
ا عرف فلم  ، «املحصنات ف  ذ  وق  ، وأكل مال ايلتيم ور  الز   ل  و  الفواحش وق  

األخالق اليت يدعو إيلها اإلسالم أعطاهم األمان وكرمه اهلل  ماكرم   اش   ج  الن 
 باإلسالم.
طبته يف خ  ، اليت يدعو فيها إىل ماكرم األخالق ملسو هيلع هللا ىلصب اليب ط  خ   ن  وم  

كم دماء   إنن  اس  أيها ال  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، ة  رب   وع   ة  ظ  ة الوداع ولا فيها ع  ج  ح  
شء من أمر اجلاهلية  كحرمة يومكم هذا... وك   ام  ر  عليكم ح   م  ك  وأموال  
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 .«املسلمني إخوة وإن  ، مسلم أخ للمسلم ك    إنن ، حتت قديم موضوع
 بكر الصديق ا يف وصية خليفة رسول اهلل أيب أيًض  ة  رب  ولا الع  

ن األخالق البيلة عن مجلة م رب   ع  ويه ت  ، جيوش الفتح اإلساليمليت زود بها ا
ول ، وال  ث  م  وا ول ت  ل  غ  فال ختونوا ول ت  ، أوصيكم بتقوى اهلل»فقد قال هلم: 

 ول تعقروا خنالً ، ول تغدروا، ول امرأةً ، اا كبريً ول شيخً ، تقتلوا طفال صغريا
تذحبوا شاة ول بقرة ول بعريا إل  ول، ول تقطعوا شجرة مثمرة، ول حترقوه

وا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما غ  رن بأقوام قد ف   ون  ر  م  وسوف ت  ، ملأكلة
 .«فرغوا أنفسهم هل

 وداع ،ممهايلت  هذه يه ماكرم األخالق اليت جاء اليب
 و، إيلها اإلسالم  

 
 ول خيرج عنها إل منافق  ، بها يف السلم واحلرب ق  ر باتلخل  م  أ

 .ادلنيا الزائل ض  ر  ع  قد باع آخرته ب   أو اكفر  
دلنيا يف حال املسلمني ايلوم وهم يتصارعون ىلع راكم ا املتأمل   إنن 

ويلقون ، يروعون األبرياء وخيربون ابليوت، ويتناحرون يقتل بعضهم بعضا
خيرج اإلنسان من ، نعيب زماننا والعيب فينا، بالالئمة ىلع الغريب ابلعيد

، قضاء حواجئه وهو خائف يرتقب مىت حتل به مصيبة من املصائب بيته إىل
حنن يف بدل تدين الغابلية ، وتغمره الفرحة عند عودته إىل بيته بأقل األرضار

ونسمع أصوات ، فاملساجد يعمرها املصلون، العظىم من أهله بدين اإلسالم
ذا ولكن هذا اإلعمار وه، الاشئة وهم يقرؤون القرآن يف ك وقت وحني

ح  الهتمام بالقرآن عند الكثري من الاس ل جياوز احلناجر؛ وذل  ملا يال
وك أوصاف ، ملسو هيلع هللا ىلصا منه اليب ن  ر  ذن اذلي ح   فك   ، من أخالقيات الشارع املرتدية

وما ورد ، اش   ج  اجلاهلية اليت ذكرها سيدنا جعفر بن أيب طالب يف جوابه للنن 
من أخالقيات ينىه عنها اإلسالم  يف خطبة سيدنا أيب بكر جليش املسلمني

كل وضوح يف وب يه ايلوم شاخصة   وينأى بمتتبعيه عن القرتاب منها ـ
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 مون؟فهل حنن مسل، جمتمعنا
بنا أن نقف  حري   ولكن  ، طهملكنا يشكو ظلم احلاكم وجربوتهم وتسل  

احلاكم أليس فيها ظلم ألنفسنا يفوق ظلم ، يف ترصفاتنا وأفعالا ل  تأم   ة  ف  ق  و  
فالشجاعة احلقيقية يه ، لكنا يديع الشجاعة وحنن إىل اجلنب أقرب، لا

إذا لم ، والعرتاف باذلنب وحماولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، الرجوع إىل احلق
 .نفعل فإننا سنندم ولة ساعة مندم

 د. اهلادي املربوك سالم



ô   9 
 

 

 

 

 بشري عبد اهلل القليعد. 

 األسمرية اإلسالمية، زيلطنامعة اجل

 
 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 :املقّدمة
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم ىلع من ل نيب بعده، سيدنا حممد 

 وىلع آهل وصحبه. وبعد.
فإنن املال هو عصب احلياة، يف املجتمعات اإلنسانية قديماً وحديثاً، وىلع 
اإلنسان أن يسىع ويعمل للحصول ىلع املال من طرقه احلالل؛ يلصون به 

الفرض، ويستغين به عن القرض، وعليه أن يسىع العرض، ويؤدي منه 
لستثماره وتطويره، بكل الوسائل املرشوعة؛ يلنميه، ويدفع عنه أسباب 
العدم والفساد، وحيث إنن اإلسالم دين الفطرة؛ فإننه نظر إىل املال نظرة 

للمسلم  باحواقعية، وداع إىل ترشيد هذه الفطرة ووضعها يف سياقها األمثل، فأ
تلمل   فيما كسبه بالطرق املرشوعة، حبكم استخالفه يف األرض، حقن ا

 وتوجيه األمر إيله بتعمريها.
وملا اكن اهلل سبحانه وتعاىل قد أخرب يف حمكم كتابه بأنه امنتن ىلع بين 

ر هلم ما يف األرض مجيعً آدم  ِيٱُهَو ﴿ ، وذل  يف قوهل تعاىل:ابأن سخن َخلََق  َّلذ
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ا ِِف   ٱلَُكم مذ
َ
. فهذا يدعو رضورة إىل إعمار األرض واستثمار (1)﴾اََجِيع   ۡرِض ۡل

ما فيها من خريات، وتنمية مواردها، ضمن املنهج اذلي رشعه اهلل لإلنسان؛ 
حىت ل تطىغ املادة ىلع الروح واألخالق يف حياته، فدور اإلنسان يف استغالل 

هو سي د األرض خريات اهلل يف األرض وتنميتها وتطويرها هو ادلور األول، ف
وسي د اآللة، وليس عبداً للمال واآللة، كما هو الشأن يف العالم املادي 

 .(2)ايلوم
ننة البوينة موقفً وق يف هذا املجال، فجاءت  اا رائدً ا رصيً د اكن للس 

الصوص البوينة الكثرية ترغ ب اإلنسان وحتث ه ىلع السيع لمتالك املال من 
طرقه احلالل، والعمل ىلع استثماره وتنميته؛ للحفاظ عليه وزيادة النتاج 
فيه، وأشادت بالغين الشاكر اذلي يستخدم ماهل يف مرضاة اهلل تعاىل ونفع 

 .، ودفع الفاقة عنهمساتهم باملالالاس وموا
م  ادلنيا واملال والغىن، فإننما يراد به ما يدعو إىل اتلبذير وأما ما ورد يف ذ  

واإلرساف، والستعانة باملال ىلع اإلثم والعدوان، والفجور والطغيان، وك ما 
املال احلالل إذا اكن بني ملسو هيلع هللا ىلص يؤد ي إىل كفران نعمة اهلل؛ وهلذا مدح اليب 

الح اتليق؛ ألننه سيضعه يف مواضعه، فعن عمرو بن العاص يدي الرجل الص
  (3)«نعم املال الصالح للمرء الصالح ،عمرو ياملسو هيلع هللا ىلص: »قال: قال رسول اهلل. 

عن ماهل، فيف الصحيحني  يف مجلة الشهداء من مات دفااًع  ملسو هيلع هللا ىلصدن وع  
دون  ل  ت  من ق  »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت اليب  مرو عن عبد اهلل بن ع  

                                                 
 .29سورة ابلقرة من اآلية  (1
استثمار األموال يف القرآن والسنة، نايل ممدوح أبوزيد، جملة جامعة دمشق ينظر:  (2

 .498م، ص2006للعلوم القتصادية والقانونية، العدد األول سنة 

 (.17763العاص برقم )مسنده، من حديث عمر بن يف أمحد أخرجه اإلمام  (3
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 .(1)«يده  ماهل فهو ش  
ننة البوينة  وهذا ما حدا يب إىل معاجلة قضية املال واألعمال يف ضوء الس 
بابلحث وادلرس، وإعداد هذا ابلحث املخترص حول إحدى القضايا املهمة 
يف هذا ابلاب، ويه قضية استثمار األموال وتنميتها يف السنة البوية الرشيفة، 

 .«مفهومه وجماالته يف السنة انلبويةاستثمار األموال، » وجعلته بعنوان:
 ادلراسات السابقة يف املوضوع:

وقد حبثت قدر جهدي عن دراسات سابقة يف هذا املوضوع، فلم أجد 
ننة البوينة بابلحث وادلراسة، سوى  من أفرد استثمار األموال وجمالته يف الس 
بعض اإلشارات يف كتب رشوح احلديث، أو بعض كتب القتصاد، أو 

 ابلحوث املنشورة يف بعض ادلوريات، وفيما يأيت ذكر بعضها:
ب سانو، ط  لق   «الستثمار، مفهومه وأحاكمه يف الفقه اإلساليم» ـ 1

وهذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه يبحث يف أحاكم الستثمار وضوابطه 
ننة وأقوال األئمة املتبوعني ، يف الفقه اإلساليم بصفة اعمة، من القرآن والس 

 واجتهادات أعالم الفقه اإلساليم، قديماً وحديثاً.
ننة» ـ 2 . وهو حبث منشور بمجلة «استثمار األموال يف القرآن والس 

جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية لدلكتور نايل ممدوح أيب زيد، 
م، وجاء الالكم فيه عن جمالت الستثمار 2006، العدد األول سنة 22املجدل 

ننة البوينة، بيد أنن الكمه عن وسب ل محايتها، يف نصوص القرآن الكريم والس 
ننة البوينة جاء خمترصاً، واكتىف ابلاحث بذكر بعض  جمالت الستثمار يف الس 

                                                 
أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب املظالم، باب من قاتل دون ماهل، حديث رقم  (1

(، ومسلم، كتاب اإليمان، باب أن من قتل دون ماهل فهو شهيد، حديث 2348)
 (.226رقم )
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ب، وحبثه من ألصق ابلحوث ببحيث هذا،  األحاديث يف هذا ابلاب ولم يوع 
 .اونقلت عنه، فجزى اهلل صاحبه خريً وقد أفدت منه 

الضوابط الرشعية لستثمار األموال، لدلكتور زياد إبراهيم مقداد.  ـ 3
وهو حبث شارك به صاحبه يف املؤتمر األول حول الستثمار واتلمويل يف 

م، وقد اكن الالكم فيه منصبًّا ىلع 2005فلسطني، املنعقد جبامعة غزة، سنة 
واملجتمع، وجاء حديثه  الضوابط الرشعينة لالستثمار، وآثارها يف حياة الفرد

ننة البوينة بشك اعرض ومقتضب، وقد  عن جمالت الستثمار يف الس 
 اقتبست منه ـ أيضاً ـ ما هل عالقة ببحيث.

وبناء ىلع ما سبق بيانه فقد اخرتت ابلحث والكتابة حول استثمار 
ننة البوينة ىلع وجه اخلصوص، القويلنة وال فعلينة األموال وجمالته يف الس 

واتلقريرينة منها، وكذل  فهم الصحابة ـ عليهم رضوان اهلل ـ يف هذا املجال، 
 .«استثمار األموال، مفهومه وجمالته يف السنة البوية» :وجعلت حبيث بعنوان

 اجلديد يف هذا ابلحث:
مع اتلنويه واإلشادة جبهود أصحاب ادلراسات السابقة يف هذا ابلاب، 

أن أقدم اجلديد واملفيد، عرب هذه الصفحات القليلة، فإننين أحاول جهدي 
 وذل  من خالل اآليت:

اليت ورد فيها مجع الصوص البوينة واستقرائها، بذل الوسع يف  ـ1
اتلوجيه البوي  ـ املبارش وغري املبارشـ برضورة استثمار األموال وتنميتها، 

 ابلحث.وقد جتننبت الستطراد يف املسائل اليت ل تمس  صلب 
ع قدر اإلماكن يف ذكر األمثلة واتلطبيقات لستثمار األموال  ـ 2 اتلوس 

 ، وفهم الصحابة.وجمالته اليت ورد ذكرها يف الصوص البوينة الرشيفة
ـ إن شاء اهلل  اأن يكون هذا ابلحث مرجعً  ـ اأيًض  من قصدي ـو ـ 3
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ألعمال، يسرتشدون من تعاىل ـ يف بابه، بني أيدي طلبة العلم، ورجال املال وا
 خالهل باتلوجيهات البوينة السديدة يف هذه املجال املهم  من حياة املسلم.

 دراسة هذا املوضوع أن اتنبع املنهجينة اآلتية:وقد اقتضت 
األخذ باملنهج الستقرايئ يف إعداد اجلانب الظري للبحث، جبمع  ـ 1

موال وتنميتها، ثم سلكت املنهج واآلثار الواردة يف باب استثمار األ األحاديث
نفسه يف مجع الشواهد واتلطبيقات يف استثمار األموال وجمالته، اليت وردت 

ننة البوينة.  مبثوثة يف كتب الس 
األخذ باملنهج الوصيف، وقد استعملته يف توصيف استثمار األموال،  ـ 2

الح، ثم من حيث بيان مفهوم هذا املركب اإلضايف يف اللغة ويف الصط
ننة البوينة وأقوال الصحابة.  توصيف جمالت استثمار املوارد املايلة يف الس 

م ىلع استثماره وتنميته؛ فسأتناول  وحيث إنن وجود املال وموارده يتقدن
هذا املوضوع ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ وفق املطالب اآلتية، وما يندرج حتتها من 

 مسائل:
 ال يف اللغة ويف الصطالح.ـ تعريف امل املطلب األول
 ـ مفهوم الستثمار لغة واصطالحاً. املطلب اثلاين

 ـ الصوص البوينة يف باب استثمار املوارد املايلنة. املطلب اثلالث
ننة البوينة. املطلب الرابع  ـ جمالت الستثمار واتلنمية يف الس 

ا من اهلل   العون واتلوفيق.وهذا أوان الرشوع فيما قصدت إيله، مستمدًّ
 املطلب األول ـ تعريف املال يف اللغة ويف االصطالح:

 املسألة األوىل ـ املال يف اللغة:
 :ولً م   ول  م  ي   ل  ج  ال الرن مجيع األشياء. وم   ن  م   ه  ت  ك  ل  وهو ما م   : معروف  املال  
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  ،ة  ضن والف   ب  ه  اذلن  ن  م      ل  م  ما ي   :يف األصل ال  والم   .ال  ا م  ذ   ار  إذا ص  
 
ىلع  ق  ل  ط  ثم أ

األعيان، وأكرث ما يطلق املال عند العرب يف ابلادية  ن  م      ل  م   وي  ىن  ت  ق  ك ما ي  
 .(1)؛ ألننها اكنت أكرث أمواهلمل  ىلع اإلب  

 ة  ار  وض جت   ر  أو ع   اع  ت  م   ن  م   أو تملكه اجلماعة   ك  ما يملكه الفرد   :فاملال
 ع  م  واجل   .ثن  ؤ  ر وي  ك  ذ  وهو ي   .واني  أو ح   ود  ق  أو ن   أو عقار  

 
 .(2)ال  و  م  : أ

ن  فعىل ما ورد يف قواميس اللغة صار املال    ما يرغب الاس يف يشمل ك 
، مال   ، وابلقر  مال   ل  ، واإلب  ة مال  ض  والف   اقتنائه وامتالكه من األشياء، فاذلهب  

. مال   ر  م  ث  الم   ر  ج  وغريه من الشن  يل  خ  ، والن ، والضياع والعقارات مال  مال   والغنم  
 وك هذا يمكن لإلنسان أن يستثمره؛ يلنميه ويزيد فيه.

 املسألة اثلانية ـ املال يف االصطالح:
 للفقهاء يف حتديد املعىن الصطاليح للمال اجتاهان، وهما:

ـ لفقهاء األحناف، فاملال عندهم: ك  ما يمكن حيازته،  االجتاه األول
وإحرازه، والنتفاع به ىلع وجه معتاد، فال يكون اليشء ماًل، إلن إذا توافر 

 فيه أمران:
ـ إماكن حيازته وإحرازه، فال يعد  ماًل ما ل يمكن حيازته،  أوهلما

 اكألمور املعنوية مثل العلم والصحة.
ن النتفاع به ىلع وجه معتاد، فك ما ل يمكن ـ إماك وثانيهما

                                                 
وتاج العروس ، 11/636لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، مادة )مول(  (1

بيدي، مادة )مول(  من جواهر القاموس، د مرتىض، الزن  .30/428حمم 

، واملعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، 2/586املصباح املنري، مادة )املال(  (2
 .2/892مادة)مال( 
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 .(1)النتفاع به أصاًل لكحم امليتة، والطعام املسموم أو الفاسد، ل يعد  مالً 
زي من األشياء، وانتفع به فعاًل، يعد  من  وبناًء ىلع ما سبق، فما ح 
األموال، كجميع األشياء اليت نملكها من أرض وحيوان، ومتاع ونقود، وأما 

دن من م ق فيه ذل ، ع  ز  منها، ولم ي نتفع به، فإن اكن يف اإلماكن أن يتحقن ا لم ي 
األموال أيًضا، كجميع املباحات من األشياء، مثل السم  يف ابلحر، والطري يف 
اجلو، واحليوان يف الفالة. فإنن الستيالء عليه ممكن، والنتفاع به ىلع وجه 

 معتاد ممكن كذل .
د   أما ما ليس يف ع  ماًل، وإن انت فع به، كضوء  اإلماكن حيازته فال ي 

ع د  الشمس وحرارتها، وكذل  ما ل يمكن النتفاع به ىلع وجه معتاد ل ي 
رة من ماء، وحنلة، وحبة من أرز  ر ز فعاًل، كحفنة من تراب، وق ط 

ح 
 
ماًل، وإن أ

 مثاًل.
ل ـ ل يكون ومقتىض تعريف فقهاء األحناف للمال، أننه ـ أعين املا

إلن مادة، حىت يتأىت إحرازه وحيازته، ويرتتب عل ذل  أنن منافع األعيان، 
د  ماًل عندهم؛ لعدم  كسكىن املنازل، وركوب السيارات، ولبس اثلياب، ل ت ع 

 إماكن حيازتها، ومثلها يف ذل  احلقوق كحق  احلضانة، وحق  الولية.
خر واملال كما رص»...  يم:قال ابن ن    ح به أهل األصول ما يتمول ويدن

 .(2)«للحاجة، وهو خاص باألعيان، فخرج تملي  املنافع
فقد ذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة  ـ جلمهور الفقهاء: االجتاه اثلاين

ويدخل فيه مجيع ما ، (3)«ك  ما هل قيمة يلزم متلفه بضمانه» إىل أنن املال هو:
                                                 

، والفقه اإلساليم 28ينظر: أحاكم املعامالت الرشعية، الشيخ ىلع اخلفيف ص (1
 .4/398 وأدتله، وهبة الزحييل

 .2/217 كزن ادلقائق، زين ادلين ابن نيم احلنيف ابلحر الرائق رشح (2
 =، وينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية 4/399الفقه اإلساليم وأدتله، وهبة الزحييل  (3
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املنافع أمواًل بذاتها؛ ألنن األعيان ل تقصد ذلاتها، بل ، فجعلوا ينتفع به رشاًع 
ملنافعها، فليس من الواجب يف املال عندهم إماكن إحرازه بنفسه، بل يكيف 

از حبيازة ، أن تمكن حيازته حبيازة أصله ومصدره ول ش ن أنن املنافع حت 
ا ومصادرها، فإنن من يوز سيارة يمنع غريه أن ينتفع بها إلن بإذنه.  حماهل 

 .(1)اوهكذ
 احلنفية معىن املال يف األشياء أو األعيان رص  وبناًء ىلع ما سبق فقد ح  

ا املنافع واحلقوق فليست أمواًل  املادينة، أي اليت هلا مادة وجرم حمسوس. وأمن
عندهم، وغري احلنفية اعتربوها أموال؛ ألنن املقصود من األشياء منافعها ل 

هو الرأي الصحيح املعمول به يف القانون ويف عرف الاس ذواتها، وهذا 
هو الفائدة »ومعامالتهم، وجيري عليها اإلحراز واحليازة. واملقصود باملنفعة: 

الاجتة من األعيان، كسكىن ادلار، وركوب السيارة، ولبس اثلوب وحنو 
 .(2)«ذل 

يس قلت: ويرتتب ىلع الفرق بني الجتاهني يف تعريف املال أحاكم ل
 هنا حمل بسطها.

 املطلب اثلاين ـ مفهوم االستثمار:
)استثمار(  هما:مصطلح استثمار األموال مركب من لكمتني 

، ينبيغ لا تعريف لفظيه الذلي ن   ب اإلضايف  و)األموال(، وتلعريف هذا املركن
ب منهما ، يف اللغة ويف الصطالح، وقد سبق تعريف املال باملعنيني ر كن
، وفيما يأيت تعريف الستثمار يف اللغة والصطالح.اللغوي  وال  صطاليح 

=                                                 
 .29أحاكم املعامالت الرشعية، الشيخ ىلع اخلفيف ص، و36/32

 .29أحاكم املعامالت الرشعية، الشيخ ىلع اخلفيف ص ينظر: (1

 .4/400وأدتله للزحييل ساليم الفقه اإل (2
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 املسألة األوىل ـ معىن االستثمار لغة:
(، وثمر اليش ر   .آخر شءمنه  دلن  و  : إذا ت  ءالستثمار أصله من الفعل )ث م 

ر   ،  :واثلنم  ر  ج  نواع   اوتطلق جمازً مح  ل  الشن
 
ألنه ؛ دل   ، وىلع الو  (1)املال املستفاد ىلع أ

ة  الق   ر  ر  الرجل  ب  ل  ث م  رثن هماهل   ، وث من اه  وك  ر  اهلل ماهل   .: ن من هأي ك   :وث من  .(2)رث 
ماء واتلكثري، فالستثمار كذل ، بل فيه وإذا اكن من معاين اتلثمري الن 

زيادة دللة ىلع الهتمام باتلنمية وتكثري املال؛ ألنن زيادة املبىن تدل ىلع 
 املعىن، وذلل  جاء يف املعجم الوسيط تعريف الستثمار بأننه: الزيادة يف

ا مبارشة أو بطريق غري مبارش» . والفقهاء (3)«استخدام األموال يف اإلنتاج إمن
 يستعملون هذا الل ف  بهذا املعىن أيضاً.

 املسألة اثلانية ـ االستثمار يف االصطالح:
من املصطلحات احلديثة  الستثمار باملعىن املتعارف عليه ايلوم، يعد  

متداوًل  االقداىم، ولكن معناه اكن معروفً  اليت لم تشتهر عند الفقهاء
ار باملال، واستنماء املال،  عندهم بألفاظ أخرى، قريبة املعىن منه، مثل: الجت 

ن ، وهذا يفهم من حديثهم ع(4)واتلنمية، واتلرص ف يف املال بقصد الربح
 .ضاربةبعض وجوه الستثمار اكمل

فوها بتعريفات قريبة من معناه،  ويه من عقود الستثمار، فقد عرن

                                                 
، وتاج العروس من جواهر 4/106 ينظر: لسان العرب لبن منظور، مادة )ثمر( (1

بيدي، مادة )ثمر( د مرتىض الزن  .10/329 القاموس ملحم 
، والقاموس 2/606 اد اجلوهري، مادة )ثمر(الصحاح إلسماعيل بن مح   ينظر:  (2

 .1/359 ، مادة )ثمر(ياملحيط للفريوزآباد

 .1/100املعجم الوسيط إلبراهيم أنيس وآخرين  (3

 .4ينظر: الضوابط الرشعية لستثمار األموال، زياد إبراهيم مقداد ص (4
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 ، ومنها أننها:(1)«عقد ىلع نقد يلترصف فيه العامل باتلجارة أننها» منها:
أن يدفع رجل ماهل » دامة يف تعريف املضاربة:وقال ابن ق  ، (2)«استنماء املال»

الربح بينهما، حسب ما إىل آخر يتنجر هل فيه، ىلع أنن ما حصل من 
فها شمس ادلين الرن وع  ، (3)«يشرتطانه املضاربة أو » افيع بقوهل: الش  يل  م  رن

القراض هو العقد الرشيع املشتمل ىلع توكيل املال  آلخر، ىلع أن يدفع إيله 
 .(4)«ماًل يلتنجر فيه، والربح مشرتك بينهما

دليهم،  اواضحً ا عندهم، فهذا يدل  ىلع أنن مفهوم الستثمار، اكن معروف
ـ وإن لم يرص حوا باسمه، ولم يذكروا  اأيًض  واكنت وجوهه معروفة يف زمانهم ـ

 مصطلحه يف كتبهم.
ا فقهاؤنا املعارصون فقد اشتهر دليهم مصطلح  ثوا «الستثمار»أمن ، وحتدن

عنه يف مؤلفاتهم، وأفردوه بابلحث وادلرس يف العديد من الكتب واألحباث 
ون تعريفاتهم من املعىن اليت  ذكروا فيها تعريف الستثمار، وهم يستمد 

اللغوي  لالستثمار مقيداً بقيود الرشع، وفيما يأيت أورد بعض اتلعريفات 
 لالستثمار يف اصطالح أهل اإلسالم خاصة، ومن تل  اتلعريفات:

استعمال األموال يف احلصول ىلع األرباح بالطرق املرشوعة اليت » ـ1
 .(5)«خلري للمجتمعفيها ا

توظيف الفرد املسلم أو اجلماعة املسلمة ماهل الزائد عن » ومنها: ـ2
                                                 

كفاية األخيار يف حل اغية الختصار أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن احلسيين  (1
 .287ص

 .6/88بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع أليب بكر مسعود الاكساين  (2

 .5/134املغين لبن قدامة املقديس (3

 .5/220نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج  (4

 .183املال وطرق استثماره يف اإلسالم، شويق عبده السايه ص (5
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حاجته الرضورينة، بشك مبارش أو غري مبارش، يف نشاط اقتصادي ل 
يتعارض مع مبادئ الرشع ومقاصده العامة؛ وذل  بغية احلصول ىلع اعئد 

ىلع القيام بمهمة  مادي يستعني به ذل  املستثمر أو اجلماعة املستثمرة
 .(1)«اخلالفة وعمارة األرض

تشغيل » الستثمار بأننه: زياد إبراهيم مقدادادلكتور  ف  رن وع   ـ3
 .(2)«األموال؛ بقصد تنميتها وفق معايري وقيود الرشع

وهكذا يتضح لا من هذه اتلعريفات أنن مفهوم استثمار األموال 
بني رجال املال واألعمال، من  وتنميتها أصبح مصطلحاً واضحاً، ومتداولً 

أهل الرشيعة اإلسالمينة، وهو عندهم مقيد بقيود الرشع، ويف إطار الكسب 
 احلالل.

 املطلب اثلالث ـ انلصوص انلبويَّة يف باب استثمار املوارد املايلَّة:
ملا اكن حف  املال من املقاصد الرضورينة للرشيعة اإلسالمينة، ورضورة 

، اكن ىلع اإلنسان أن يسىع ويكدح للحصول عليه من من رضورات احلياة
 طرقه احلالل، وعليه ـ أيضاً ـ استثماره وتنميته، وهذا املقصد يتناسب ـ

ـ وفطرة اإلنسان؛ فحب  املال جبلنة فيه، فهو يرص ىلع طلبه، وىلع  اتمامً 
السيع تلمل كه كما يرص ىلع حياته، بل حرصه ىلع املال يف بعض األحيان 

؛ ألنن غريزة اتلمل   من أقوى الغرائز اإلنسانية، فالبدن ـأ ـ من اإذً  شد 
 .(3)استثمار اإلنسان ملاهل وتنميته

ىلع من استثمر املال بالطرق املرشوعة، وورد يف ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثىن الرسول 
                                                 

 .24الستثمار، أحاكمه وضوابطه يف الفقه اإلساليم، قطب مصطىف سانو ص (1

 .5صالضوابط الرشعية لستثمار األموال، زياد إبراهيم مقداد  (2

استثمار األموال يف القرآن والسنة، نايل ممدوح أبوزيد، جملة جامعة دمشق ينظر:  (3
 .498م، ص2006للعلوم القتصادية والقانونية، العدد األول سنة 
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هذا ابلاب العديد من السنن البوينة القويلنة والفعلينة، وفهم الصحابة هلا، 
 نذكر منها:
ألشرتي  ادينارً  ملسو هيلع هللا ىلصقال: دفع إيلن رسول اهلل  عن عروة ابلاريق  ـ 1

هل شاة، فاشرتيت هل شاتني، فبعت  إحداهما بدينار، وجئت بالشاة وادلينار إىل 
 ة  ق  ف  بارك اهلل ل  يف ص  »فذكر هل ما اكن من أمره، فقال هل: ملسو هيلع هللا ىلص اليب 

ى رت   ، فاكن لو اش  ه  ع  ي  يف ب   ة  ك  بالرب   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل   هل   اع  د  ف  »، ويف رواية: (1)«   ين  م  ي  
 .(2)«يه  ف   ح  ب  ر  ل   اب  الرت   

ننة البوينة قوهل  ـ 2 ا يدل ىلع رضورة استثمار املال يف الس  ملن ملسو هيلع هللا ىلص وممن
جاءه يسأهل، وليس يف بيته شء سوى ثوب يلبس بعضه، ويفرتش بعضه، 

أن يأيت بهما، واكن من أمره ما رواه أنس ملسو هيلع هللا ىلص وإناء يرشب فيه، فأمره رسول اهلل 
  فقال:يسأهل ملسو هيلع هللا ىلص أنن رجاًل من األنصار أىت اليب » :بن مال  

 
ا يف م  أ

ل س نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقع  شءبيت   فيه  ب  رش   ن   ب  ؟ قال: بىل، ح 
 بيده وقال:ملسو هيلع هللا ىلص قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول اهلل  ،ائتين بهما: قال ،من املاء

؟ م  ه  ر  ىلع د   يد  ز  ي   ن  م   قال: ،همر  د  أنا آخذهما ب   :ي هذين؟، قال رجلرت   ش  ي   ن  م  
وأخذ  ،اهأنا آخذهما بدرهمني، فأعطاهما إي   :ل  ج  ، قال ر  اتني أو ثالثً ر  م  

  اعامً ا ط  م  ه  بأحد   رت   اش   ادلرهمني فأعطاهما األنصاري، وقال:
 
،    ل  ه  فانبذه إىل أ

ومً  رت   واش    فأتين به، ف   اباآلخر ق د 
 
ثم  ،بيده اودً ع  ملسو هيلع هللا ىلص دن فيه رسول اهلل ش  به ف   اه  ت  أ

 ل  ج  ب الرن ه  ذ  ف   ا.مً و  ي   رش   ع   ، ول أرينن  مخسة  ع  وب   ب  ط  ت  اذهب فاح   قال هل:
  ب  ط  يت  

 
ا وببعضها بً و  ا ث  ه  ض  ع  ب  ى ب  رت   فاش   ،عرشة دراهم اب  ص  ويبيع، فجاء وقد أ

                                                 
، حديث رقم 34أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب ابليوع، باب  ،حديث حسن (1

(1258 )3/559. 

أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب سؤال املرشكني أن يريهم اليب  (2
 (.3443آية فأراهم انشقاق القمر، حديث رقم) ملسو هيلع هللا ىلص
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  ري   هذا خ  : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسول   ،اامً ع  ط  
 
ًة يف ت  ك  املسألة  ن   ء  ج  ت   ن  ل  من أ

الفقر ) ع  ق  د  م   ر  ق  ي ف  ذل    :إلن ثلالثة   ح  ل  ص  يوم القيامة، إنن املسألة ل ت      ه  ج  و  
 .(1)«ع  وج  م   م  ، أو ذلي د  ع  ظ  ف  م   رم  ، أو ذلي غ  (الشديد

ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا حديث نبوي رشيف يدل ىلع تشجيع رسول اهلل 
ون للخمول وسؤال الاس، وتشجيعه يف هذا احلديث ك  الستثمار، وعدم الر  

أمره ببيع ما عنده من مال ليشرتي ملسو هيلع هللا ىلص أننه يصل إىل درجة الوجوب، ذل  
ا؛ لستعماهل يف إنتاج مال جديد، يعود عليه بادلخل، وينِّم  ومً د  )آلة( ق   بثمنه
 ماهل.

ا يدل ىلع الرتغيب يف الستثمار أنن رسول اهلل  ـ 3 لم ملسو هيلع هللا ىلص ثم إنن ممن
ائز أن يرتك الرجل السائل حىت دهلن ىلع طريق الستثمار، وكأننه من غري اجل

يمتنع اإلنسان عن الستثمار ألمواهل ما دام قادراً ىلع ذل ، وحمتاجاً إيله، 
ا يؤكد ذل  متابعة رسول اهلل  لألمر، وطلبه من الرجل أن يرجع إيله ملسو هيلع هللا ىلص وممن

بعد مخسة عرش يوماً؛ يلتأكد من أننه قام بعملية الستثمار، ولو لم يكن 
نفسه مع الرجل، ولسمح ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل األمر هنا من األهمية بماكن ملا أرهق ر

ل استثمار ماهل  .(2)هل ابتداء بأن يمدن يده ويسأل الاس، ويعط 

                                                 
أخرجه أبو داود يف سننه، وسكت عنه، كتاب الزاكة، باب ما جتوز فيه املسألة،  (1

 ( قلت: وما سكت عنه أبو داود صالح لالحتجاج؛ فهو يقول:1641حديث رقم )
وما اكن يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو »

يف سننه، كتاب اتلجارات،  ه، وابن ماج27رسالة أيب داود ألهل مكة ص «.صالح
وأخرجه الرتمذي يف سننه ، 2/740( 2198باب بيع املزايدة، حديث رقم )

(، وقال: 1218) ، حديث رقم، كتاب ابليوع، باب ما جاء يف بيع من يزيدخمترصا
الن. )ينظر: نصب ج  هذا حديث حسن ل نعرفه إل من حديث األخرض بن ع  

 (.4/22اهلل بن يوسف الزيليع،  الراية ألحاديث اهلداية، عبد

 .7الضوابط الرشعية لستثمار األموال، زياد إبراهيم مقداد صينظر:  (2
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خايلة، ومن عجز عن  اإىل زراعة األرض وعدم تركها بورً ملسو هيلع هللا ىلص وداع  ـ 4
قال: قال  ذل  فليدفعها إىل غريه من أهل اخلربة واحلاجة، فعن جابر 

  و يلمنحها أخاه فإن  من اكنت هل أرض فلزيرعها أ» ملسو هيلع هللا ىلص:اليب 
 
 فليمس  ب  أ

 .(1)«أرضه
 اويكون صادقً درجة من يعمل يف اتلجارة، ملسو هيلع هللا ىلص وقد رفع اليب  ـ 5

يف معامالته، وجعله يف أىلع املراتب؛ نظراً حلاجة املجتمعات إىل جتار  اأمينً 
 أمناء صادقني، يتقون اهلل يف بيعهم ورشائهم، فعن أيب سعيد اخلدري 

اتلاجر الصدوق األمني مع البيني والصديقني » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن اليب 
 .(2)«والشهداء
 امن باع دارً » قال:ملسو هيلع هللا ىلص ويف مسند اإلمام أمحد وغريه أنن رسول اهلل  ـ 6

، فهذا (3)«أن ل يبارك هل فيه انً م  فلم جيعل ثمنها يف مثله، اكن ق   اعقارً  أو
عليه من الضياع  اوح ىلع وجوب استثمار املال حفاظً احلديث يدل بوض

واإلتالف، وحرصاً ىلع تنميته، ذل  أنن بقاءه يف يد صاحبه دون تنمية قد 
من يمل  املال ولو ملسو هيلع هللا ىلص يسبب يف تبديده، ونزع الربكة منه. واعتبار اليب 

ببيع دار أو عقار، ولم يستثمره يستحق بأن تزنع من ماهل الربكة، إشارة 
                                                 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما اكن أصحاب اليب أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة،  (1
(، ومسلم يف 2216، حديث رقم )يوايس بعضهم بعضاً يف الزراعة واثلمرة

 (.1544حديث رقم )باب كراء األرض، صحيحه، كتاب ابليوع، 
 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف اتلجار وتسمية اليب أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب ابليوع،  (2

مذي: هذا حديث حسن ل نعرفه قال أبو عيىس الرت(، 1209حديث رقم )إياهم 
 إل من هذا الوجه.

اكن » (، وقوهل:18739) رقمأخرجه اإلمام أمحد من حديث سعيد بن حريث، ب (3
ا، قال حمققه: وهذا حديث ا وخليقً يرً د  بفتح  فكرس، أو بفتحتني، أي: ج   «انً م  ق  

حسن، ا بلفظه، وهو حديث أيًض  هحسن بمتابعاته وشواهده، ويف سنن ابن ماج
 (.2490) برقم
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يه، وكأننه يطلب من صاحب ك واضحة إىل رضورة استثماره، والتشجيع عل
 .(1)مال فائض دليه بأن يشرتي فيه ويبيع ويتنجر، ول يبقيه مكنوزاً أو معطال  

وجوب الستثمار لألموال، فهذا ملسو هيلع هللا ىلص وقد فهم أصحاب رسول اهلل  ـ7
ن يعطلها أكرث من ثالث  عمر بن اخلطاب  يأمر بانزتاع األرض ممن

بعد  ق  ح   ر  ج  ت  ة فيه هل، وليس ملح  ميت امن أحيا أرًض »حيث قال: سنوات، 
لم ملسو هيلع هللا ىلص إنن رسول اهلل : »اأرًض  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال ملن أقطعه رسول اهلل (2)«ثالث سنني

ىلع  منها ما قدرت   ذ  يقطع  تلحجره عن الاس، إننما أقطع  تلعمل، فخ  
 .(3)«عمارته ورد ابلايق

وجوب عملية استثمار األموال  ولو لم يكن يفهم عمر 
لواحد من املسلمني. ملسو هيلع هللا ىلص ورضورته، ملا أمر بزنع أرض اقتطعها رسول اهلل 

 واملتأمل يرى أنن هذا من الفقه العميق والفهم ادلقيق، يدل ىلع عبقرية عمر
  وكمال فهمه، ومزيد حرصه ىلع مصالح املسلمني، وإدراكه لروح

نن تعطيل األموال إيقاف ملسرية تطور الترشيع اإلساليم ومقاصد نصوصه، فإ
املجتمع وتدمري لقتصاده، وسبباً من أسباب انتشار الفقر وابلطالة، وك  ذل  

ا ل يتفق مع مقاصد اإلسالم  يف باب حف  املال وتنميته، ودفع  وأهدافهممن
 .(4)أسباب الفساد والضياع عنه

يع والرشاء ابتغاء يف استثمار املال بابلملسو هيلع هللا ىلص ـ وقد بلغ من إذن اليب  8
الربح والماء، أن  الصحابة ـ رضوان اهلل عنهم ـ اشتغلوا به يف بعض 

وك، فيوم ب   وت  رب  ي  وقد حدث ذل  يف غزويت خ  ملسو هيلع هللا ىلص الغزوات ولم ينههم اليب 
                                                 

 .6ينظر: الضوابط الرشعية لستثمار األموال، زياد إبراهيم مقداد ص (1

 .114اخلراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ص (2
بيد القاسم بن سال م ابلغدادي ص (3  .368األموال، أبو ع 

 .8الضوابط الرشعية لستثمار األموال صينظر:  (4
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فتح اهلل خيرب ىلع املسلمني، وغنموا أموال ايلهود، وجعل الاس يتبايعون 
 ما ربح   ارحبً  يا رسول اهلل لقد رحبت  »: فقالملسو هيلع هللا ىلص إىل اليب  غنائمهم، جاء رجل  

 ما زلت  : قال ؟ت  حب   وي  وما ر  : هذا الوادي، قال أهل   ن  م   ايلوم مثله أحد  
 .(1)«ثالثمائة أوقية حىت رحبت   وأبتاع   أبيع  

 ل  ج  اًل سأل أيب عن الرن ج  ر   رأيت  »د بن ثابت قال: ي  جة بن ز  وعن خار  
وك ب  ت  ب  ملسو هيلع هللا ىلص ننا مع رسول اهلل ك  : غزوه، فقال هل أيب يفيغزو فيشرتي ويبيع ويتنجر 

 .(2)«اان  ه  ن  ا ول ي  ان  ر  نشرتي ونبيع وهو ي  
ار املسلمني من مهاجرين وأنصار اكنوا ل  وبهذا علمنا أنن اتل جن
يضي عون فرصة يستطيعون العمل من خالهلا ىلع تنمية مواردهم املايلة، وعقد 

لع اليب الصفقات اتلجارية، وحيث  ىلع ذل  ولم ينههم عنه، فيكون ملسو هيلع هللا ىلص اطن
ل يقر  ىلع باطل، ول يؤخر ابليان عن وقت ملسو هيلع هللا ىلص ة تقريرينة؛ ألنه ن  سكوته س  

 احلاجة.
ىلع الرغم من ملسو هيلع هللا ىلص ولكن ينبيغ اتلنبيه إىل أنن أصحاب رسول اهلل 

كرثة اشتغال بعضهم باتلجارة ادلاخلية واخلارجية، فقد اكنوا ل يتخلنفون عن 
وشهود غزواته، واإلنفاق من أمواهلم يف ملسو هيلع هللا ىلص اخلروج للجهاد مع رسول اهلل 

اكن القوم يتبايعون ويتنجرون، ولكننهم إذا نابهم »سبيل اهلل، وقد قيل فيهم: 
جتارة ول بيع عن ذكر اهلل، حىت يؤد وه إىل  م  ه  ه  ل  حق  من حقوق اهلل، لم ت  

                                                 
هيق يف السنن الكربى، كتاب قسم اليفء والغنيمة، باب من أخرجه أبو بكر ابلي (1

 .6/539 (12909) دخل يريد اتلجارة، برقم
 الغزو، حديث رقم يفيف سننه، كتاب اجلهاد، باب الرشاء وابليع  هأخرجه ابن ماج (2

(، قال صاحب مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لضعف يلع بن عروة 2823)
)ينظر: مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة، أمحد بن أيب ابلاريق وسنيد بن داود 

( 4875) ، والطرباين يف معجمه الكبري، حديث رقم3/167بكر ابلوصريي 
5/138. 



 استثمار األموال، مفهومه وجماالته يف السنة انلبوية

ô   25 
 

 .(1)«اهلل
نمية األموال واستثمارها، من خالل إىل تملسو هيلع هللا ىلص ويأيت توجيه الرسول  ـ9

إبقائه ىلع يهود خيرب فيها، ىلع أن يعملوا يف زراعتها، وينفقوا عليها من 
أمواهلم، وهلم نصف ثمارها، ىلع أنن للمسلمني إخراجهم منها مىت أرادوا، 

رب، وقالوا: حنن ي  بعد فتح خ  ملسو هيلع هللا ىلص واكن ايلهود قد بادروا بعرض ذل  ىلع اليب 
نكم، فوافق ىلع ذل  بعد أن همن بإخراجهم منها، فيف أعلم باألرض م

 رب سألت يهود  ي  ملا افتتحت خ  »قال:  مر الصحيح عن عبد اهلل بن ع  
ما خرج منها من  ف  قرنهم فيها ىلع أن يعملوا ىلع نص  ي   أن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  

وا ر  ق  ف   .(2)«أقركم فيها ىلع ذل  ما شئناملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول اهلل ، اثلمر والزرع
 
 
 ي  إىل ت   عمر  م  اله  ج  بها حىت أ

 
 يا.ر  ماء وأ

ذل  إلن لعلمه أنن مصلحة املسلمني فيما فعل،  وما فعل 
ق ذل  لدلولة اإلسالمينة مصالح عليا اقتصادينة وعسكرينة، حيث  وقد حقن
تمنت املحافظة ىلع طاقات املسلمني العسكرينة، ووجهوا إىل اجلهاد ادلائم من 

يت أجل توحيد جزيرة العرب حتت راية اإلسالم، ولم يتحولوا إىل الفالحة ال
ا  حتتاج إىل إدامة العمل يف استصالح األرض وراعية الزرع والخل، ممن
يستنفد طاقاتهم، وكذل  تمت اإلفادة من خربة الفالحني ايلهود وطاقاتهم؛ 
للحفاظ ىلع مستوى اإلنتاج الزرايع يف خيرب؛ ألننهم يمتلكون خربة األرض 

ة كبرية يمكن اإل ا يوفر للمسلمني حصن فادة منها يف جتهزي وزراعتها، ممن
                                                 

أخرجه ابلخاري يف الصحيح، وهو من قول قتادة، كتاب ابليوع، باب اتلجارة يف  (1
 ،  .2/726الرب   

ب إذا قال رب  األرض أقرك ما أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة، با (2
(، ومسلم يف صحيحه 2213) أقرك اهلل ولم يذكر أجاًل معلوما، حديث رقم

واللف  هل، كتاب املساقاة، باب املساقاة واملعاملة جبزء من اثلمر والزرع، حديث 
 (.1551) رقم
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 .(1)اجليوش، والقيام بالفقات األخرى اليت حتتاجها ادلولة
نَّة انلبويَّة:  املطلب الرابع ـ جماالت االستثمار وتنمية األموال يف السُّ

من املعلوم أن استثمار األموال وتنميتها قاعدة أساسينة يقوم عليها 
حيث إنن استثمار األموال القتصاد، فال غىن للمجتمعات واألفراد عنها، و

يقوم ىلع اتلقليب فيها واملخاطرة بها، فيجب أن يكون هناك توازناً بني 
نسبة املخاطر وبني األغراض الستثمارية، فال جيوز ادلخول يف خماطر غري 

قال:  جمدية قد تؤد ي إىل هالك املال وضياعه، فعن املغرية بن شعبة 
 .(2)«ة املال  ال، وإضاع  ؤ  ة الس  رث   ، وك  ال  وق   يل  لكم ق   ه  ر  اهلل ك   إنن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال اليب 

ه األموال لالستثمار يف جمالت عديدة  ومن ناحية أخرى ينبيغ أن توجن
ا يف ذل  من تقليل املخاطر، وتنمية  ومرشواعت متنوعة؛ حىت يعمن اخلري، ول م 

 العوائد، وحتقيق اتلنمية الشاملة للمجتمع اإلساليم.
ننة البوينة املجالت والسبل اليت يكمن لإلنسان أن  ت  ن  ين وقد ب   الس 

ويستثمره، يلكون املجتمع اإلساليم جمتمعاً قوي  ينِّم من خالهلا ماهل ـ
ابلنية، شديد ابلنيان، فالترشيعات القتصادينة يف اإلسالم تهدف إىل إقامة 

ع ىلع الستثمار وا ستغالل املوارد جمتمع متاكفل يقيض ىلع ابلطالة، ويشج 
 .(3)املتاحة بشك أمثل؛ لضمان احلياة الكريمة ألفراده اكفة

نن جمالت إورغم تعدد جمالت الستثمار يف اعلم القتصاد ايلوم، ف
                                                 

 .172ينظر: املجتمع املدين يف عهد البوة، أكرم ضياء العمري ص (1

، كتاب الستقراض وأداء ادليون واحلجر واتلفليس، يف صحيحهأخرجه ابلخاري  (2
كتاب األقضية، ، ومسلم، (2277) باب ما ينىه عن إضاعة املال، حديث رقم

 (.593) باب اليه عن كرثة املسائل من غري حاجة، حديث رقم

حممود ينظر: السياسة املايلة والقدية يف ظل القتصاد اإلساليم، عوف  (3
 .192الكفراوي ص
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الستثمار اليت أرشدت إيلها السنة البوية، ترتكز يف ثالثة قطااعت رئيسة، 
جارة، والصناعة، إىل تعد  جمالت أساسية يف القتصاد ويه: الزراعة، واتل

جانب بعض املجالت والسبل األخرى اليت يمكن لإلنسان أن يستثمر 
اإلنسان أمواهل فيها، وفيما ييل نورد الالكم بما يتنسع هل املقام عن تل  

 املجالت الستثمارينة:
 أوالً ـ االستثمار يف جمال اتل جارة:

فت اتل جارة سبيل مباركة، وجمال رحب لستثمار األ موال، وقد عر 
بح»بأننها:  اء لغرض حتصيل الر  ، وقد عمل نبينا (1)«تقليب املال بابليع والرش 

ر خلدجية ملسو هيلع هللا ىلص الكريم  وكذل  عمل بعض  بها يف بداية حياته، واجتن
بكر الصديق  كبار الصحابة ـ رضوان اهلل عنهم ـ يف جمال اتلجارة، فأبو

  ً(2)يألفونه، لعلمه وجتارته، واكن رجال قريش يأتونه وااكن تاجر ،
اكن من كبار اتلجار، واكن عمر بن اخلطاب  وكذل  عثمان بن عفان 

 ستثمر أمواهل يف اتلجارة، فقد خيف عليه حكم الستئذان يف ييعمل و
ا استأذن أبو موىس ىلع عمر ولم يأذن هل  قصة رجوع أيب موىس األشعري لمن

عليه انشغاهل باتلجارة،  ستئذانالفرجع، فذكر عمر أنن سبب خفاء حكم 
فكأننه  ااستأذن ىلع عمر ثالثً  فيف الصحيحني أنن أبا موىس األشعري 

س؟ ائذنوا ي  اهلل بن ق   وجده مشغوًل فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد
بهذا، قال  ر  م  ؤ  ؟ قال: إننا كننا ن  هل، فديع هل فقال: ما محل  ىلع ما صنعت  

من األنصار  ، فخرج فانطلق إىل جملس  ي نة أو ألفعلن  ىلع هذا ب  نن يم  ق  تل   
ننا ، فقال ك  ي  ر  د  فقالوا: ل يشهد ل  ىلع هذا إلن أصغرنا، فقام أبو سعيد اخل  

                                                 
 .2/8202وسوعة الفقهية الكويتية امل (1

، وأسد الغابة يف 1/232ينظر: السرية البوية، أبو حممد عبد املل  بن هشام  (2
 .3/481معرفة الصحابة، يلع بن أيب الكرم بن األثري 
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أهلاين عنه ملسو هيلع هللا ىلص خيف يلع هذا من أمر رسول اهلل »نؤمر بهذا، فقال عمر: 
 .(1)«ق باألسواقف  الصن 

 دما آىخ الرسول عن ف و  وهذا عبد الرمحن بن ع  
د ع  بيع األنصاري، أحد أثرياء املدينة، وعرض عليه س  د بن الر  ع  بينه وبني س  
عبد الرمحن، وآثر أن يبدأ العمل باتلجارة، وقال ألخيه سعد:  فأبنصف ماهل، 

ا د  غ  اع، ف  ق  ن  ي  قال سعد: سوق ق   ؟يل يف ذل ، هل من سوق فيه جتارة ل حاجة  
 
 
فما بلث أن جاء عبد الرمحن  و  د  ، ثم تابع الغ  ن  م  وس   ط  ق  عبد الرمحن فأىت بأ

ف   أي ، (2)احلديث. «قال: نعم ؟تزوجت  ملسو هيلع هللا ىلص: »رة، فقال رسول اهلل عليه أثر ص 
يبيع ويشرتي، حىت غدا ذا مال،  اك يوم صباحً أننه مازال خيرج إىل السوق، 

 .ج  ثمن ما بلث حىت نما ماهل وكرث، فزتون 
ملسو هيلع هللا ىلص اكن أصحاب رسول اهلل » قال: ي ب س  وعن سعيد بن الم  

مرو بن د اهلل، وسعيد بن زيد بن ع  ي  ب  حة بن ع  ل  يتنجرون يف حبر الروم، منهم ط  
 .(3)«يلف  ن  

رة ي  ر  ويؤكد اشتغال الصحابة باتلجارة وتنمية األموال فيها قول أيب ه  
  إنن الاس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ملا سئل عن كرثة حفظه ونقله ألحاديث الرسول

، ثم احديثً  ، ولول آيتان يف كتاب اهلل ما حدثت  (4)رةي  ر  أبو ه   ولون أكرث  يق
                                                 

 ، حديث رقمباب اخلروج يف اتلجارةأخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب ابليوع،  (1
 (، ومسلم، واللف  هل، كتاب اآلداب، باب الستئذان، حديث رقم1956)
(2153.) 

فَإَِذا ﴿ أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب ابليوع، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: (2
 ِ ْ ِمن فَۡضِل ٱّللذ ۡرِض َوٱۡبَتُغوا

َ
ْ ِِف ٱۡل وا لَٰوةُ فَٱنتَِِشُ ﴾ سورة اجلمعة من  قُِضَيِت ٱلصذ

 (.1943حديث رقم )، 10اآلية: 
 .76إصالح املال لبن أيب ادلنيا ابلغدادي ص (3

 = أكرث الصحابة حفظاً ورواية للحديث الرشيف، فقد روى  أبو هريرةاكن  (4
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ِينَ ٱإِنذ ﴿ يتلو: نَزۡۡلَا َما   ُتُمونَ يَكۡ  َّلذ
َ
ِٰت ۡلَ ٱ ِمنَ  أ َٰ ِ ۡ ٱوَ  ين  :﴾، إىل قوهل تعاىلُهَدىٰ ل

نَا﴿
َ
ق ف  ، إنن إخواننا من املهاجرين اكن يشغلهم الصن (1)﴾١٦٠ لرذِحيمُ ٱ تلذوذاُب ٱ َوأ

باألسواق، وإنن إخواننا من األنصار اكن يشغلهم العمل يف أمواهلم، وإنن أبا 
بشبع بطنه، ويرض ما ل يرضون، ويف  ما ملسو هيلع هللا ىلص هريرة اكن يلزم رسول اهلل 

 .(2)«ل يفظون
ق  الصن »قال ابن حجر:  ، (بفتح املهملة وسكون الفاء بعدها قاف) ف 

واطالعه ملسو هيلع هللا ىلص ع... ووجه ادلللة منه وقوع ذل  يف زمن اليب اي  ب  املراد به اتلن 
، أي فلم تكن هل وت  بالق   اعً ن  ت  ق  : أي م  «ملء بطين»عليه وتقريره هل، وقوهل ىلع 

 .(3)«غيبة عنه
يث  أويلاء ايلتاىم ىلع  وهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

لزاكة، فقد روى اإلمام تنمية أمواهلم واستثمارها باتلجارة؛ حىت ل تأكلها ا
روا يف أموال »قال:  أننه بلغه أنن عمر بن اخلطاب  مال   اجتن

. فهذه دعوة رصية إىل رضورة استثمار األموال (4)«ايلتاىم ل تأكلها الزاكة
 وتنميتها.

والعمل يف اتلجارة ير ك املال ويدر األرباح، ويزيد يف األرزاق، فعن 
تسعة أعشار الرزق » قال:ملسو هيلع هللا ىلص قال: بلغين أنن رسول اهلل م بن عبد الرمحن ي  ع  ن  
=                                                 

ا، ينظر: أسماء الصحابة الرواة وما لك واحد من العدد، يلع بن ( حديثً 5374)
 .31حزم الظاهري ص

 .160 – 159سورة ابلقرة اآليتان  (1

أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب حف  العلم، حديث رقم  (2
(118.) 

 .4/289فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حجر العسقالين  (3

أخرجه اإلمام مال  يف املوطأ، كتاب الزاكة، باب زاكة أموال ايلتاىم واتلجارة هلم  (4
 (.588) فيها، برقم
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 .(1)«يف اتلجارة
ولنسمع ما يقوهل أمري املؤمنني عمر عن أحب  املوتات إيله بعد القتل 

ما خلق اهلل موتًة أموتها بعد القتل يف سبيل : »يف ميادين اجلهاد، يقول 
، أرضب يف األرض أبتيغ من  اهلل، أحب   ل 

إيلن من أن أموت بني شعبيت  رح 
. وهو هنا يقصد العمل يف اتلجارة، والكدح يف سبيل الكسب (2)«فضل اهلل

 احلالل ألهله وعياهل.
؛ وذل  ألنن (3)وتلنمية املال وزيادته باتلجارة، رشع اإلسالم الق راض

فالكثري منهم يف إدارة األموال، الاس ليسوا مجيعاً ىلع قدر واحد من الكفاءة 
يكون دليهم املال، وهم يتاجون إىل تنميته باتلجارة، ولكن ليس دليهم 
الفراغ أو اخلربة الاكفية للتجارة، وآخرون يكون هلم حسن ترصف يف 
اتلجارة، ودليهم اخلربة والقدرة ىلع معرفة حركة السوق، وكيفية تداول 

فاكن يدرن األرباح، ولكن ل مال هلم، األموال والسلع، يلنضن املال، و
القراض إحدى الوسائل تلنمية مال املجتمع وزيادته، بأن يستفيد املضارب 
صاحب الفهم واخلربة، ويستفيد صاحب املال بتنمية ماهل بهذا الطريق 

                                                 
املطالب العايلة بزوائد املسانيد اثلمانية، كتاب  أخرجه ابن حجر العسقالين يف (1

، وسكت عنه، ورواه شهاب 7/352 (1434) ابليوع، باب آداب ابليوع برقم
ادلين ابلوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، كتاب ابليوع، 

، قال ابلوصريي: 3/275(2730باب يف اتلجارة وحث اتلجار ىلع الصدقة، برقم)
 (3296) هذا إسناد ضعيف، وذكره السيويط يف اجلامع الصغري بلف  قريب، برقم

ورمز هل باحلسن، وقال: عن نعيم بن عبد الرمحن األزدي ويىي بن جابر  3/244
 الطايئ مرساًل.

 .3/272اآلداب الرشعية، عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس  (2

مل ىلع توكيل املال  آلخر، ىلع أن املضاربة أو القراض: هو العقد الرشيع املشت (3
نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج  .يدفع إيله ماًل يلتنجر فيه، والربح مشرتك بينهما

 .5/220لشهاب ادلين الرميل 
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ن الاس من تنمية األموال وحتقيق اتلعاون بينهم، املرشوع، وهكذا  يتمكن
إىل رؤوس األموال، وتوفري فرص العمل؛ تلحقيق  وضم اخلربات واملهارات

 أطيب اثلمرات، من زيادة اإلنتاج، وكسب األرزاق احلالل.
ننة اتلقريرينة، ثم جرى به عمل  والقراض جائز، وجوازه ثبت بالس 
الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ دون نكري من أحد، فاكن إمجااعً، يقول ابن 

ها باب إلن وهل أصل يف القرآن والسنة نعلمه، ك أبواب الفقه ليس من»حزم: 
حاشا القراض، فما وجدنا هل أصاًل فيهما ابلتنة، ولكننه إمجاع صحيح  جمرند ، 

ل مه فأقرنه، ولول ذل  ما ملسو هيلع هللا ىلص واذلي نقطع به أننه اكن يف عرص اليب  وع 
 .(1)«جاز

درجة اتلاجر األمني الصدوق، وجعله يف أىلع ملسو هيلع هللا ىلص هذا وقد رفع اليب 
املراتب؛ نظراً حلاجة املجتمعات إىل جتنار أمناء صادقني، يتنقون اهلل يف بيعهم 

اتلاجر الصدوق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن اليب  ورشائهم، فعن أيب سعيد اخلدري 
 .(2)«األمني مع البيني والصديقني والشهداء

 جمال الزراعة: يفـ االستثمار  اثانيً 
ونعين بالزراعة استصالح األرض وما يتعلق بها من أعمال الفالحة، 

ننة البوينة ص  واحل   ي  س والر  ر  ع والغ  ر  اكلزن  اد، وغريها من أعمال، وقد نونهت الس 
ة ة، فيه حرفة مهمن  باملاكنة السرتاتيجينة اليت حتتلها الزراعة يف اقتصاد األمن
توفر الغذاء الرضوري لإلنسان، وتمد  الصنااعت بكثري من املواد  اخلام  

 .(3)األويل ة وعليها تقوم أمور الاس املعيشية يف حياتهم ايلومية
                                                 

 .91مراتب اإلمجاع ص (1

 .13سبق خترجيه ص (2

ق ينظر: استثمار األموال يف القرآن والسنة، نايل ممدوح أبوزيد، جملة جامعة دمش (3
 .506للعلوم القتصادية والقانونية، العدد األول ص 
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وهلذا جاءت اتلوجيهات البوينة الرشيدة ترغ ب يف الزرع والغرس، 
اهلل تعاىل وتبني ما يف ذل  من عميم الفائدة، واحتساب األجر واملثوبة عند 

ما من مسلم » ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اهلل  فيف الصحيحني عن أنس 
، فيأكل منه طري، أو إنسان، أو بهيمة، إلن اكن هل به ا أو يزرع زراًع سً ر  يغرس غ  

 .(1)«صدقة
بهذا اتلوجيه السديد والرتغيب األكيد يف خريي ادلنيا واألخرة يف 

مشلكة اقتصادية تنبع يف كثري من األحيان  جمال الزراعة، يعالج 
من عدم السيع ادلائم واجلاد  من اإلنسان، يف الستفادة من اخلريات الوفرية 

بما تغل ه من اليت أودعها اهلل يف األرض، فقديماً اكنت األرض تمثل ندرة 
لضعف اآللة وغياب اتلقنيات، فلو استجاب املسلمون  اإنتاج زرايع؛ نظرً 

ه اتلوجيهات البوينة، وسعوا بشك مكثنف، وأدخلوا يف زراعة ايلوم هلذ
األرض واستصالحها اتلحسينات احلديثة من بذور وسماد، واتلقنيات 
اجلديدة من آلة وميكنة، ألدنى هذا إىل وفرة حمصوهلا، وكرثة ريعها، مع أنن 

 مساحة األرض نفسها لم تتغري.
واستثمار األرض، ما رواه هشام ومن األحاديث اليت ترغ ب يف الزراعة 

 ق  ز  اتلمسوا الر  »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنن رسول اهلل  بن عروة عن أبيه، عن اعئشة 
فإننما أراد به احلرث  وهذا إن صحن » :يق   ه  ي  . قال أبو بكر ابل  (2)«ا األرضاي  ب  يف خ  

                                                 
أخرجه ابلخاري يف صحيحه، كتاب املزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل  (1

(، ومسلم، كتاب املساقاة، باب فضل الغرس والزرع، 2195) منه، حديث رقم
 (.1553حديث رقم )

، وقال: لم يرو 1/274 (895) أخرجه الطرباين يف معجمه األوسط، حديث رقم (2
إل هشام بن عبد اهلل، ورواه أبو بكر ابليهيق  هذا احلديث عن هشام بن عروة

 ، حديث رقمألمرهيف شعب اإليمان، باب اتلوك باهلل عز وجل والتسليم 
 =: فيه هشام بن عبد اهلل بن عكرمة، ضعفه ابن اهليثِّم، قال 2/87 (1233)
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 .(1)«وإثارة األرض للزرع
، اليت (2)اتو  وجاء اتلوجيه البوي ذلل  بتملي  من ييي األرض الم  

من »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنن رسول اهلل ،  ري  ب  وة بن الز  ر  ليست مملوكة للغري، فعن ع  
 ن  م  »، ويف رواية: (3)«مال  ظ   ق  ر  قن لع  ليست ألحد، فيه هل، ول ح   ااتً و  ا م  ًض أحيا أر  

 
 
 ي  ح  أ

 
 .(4)«ق  ح   م  ال  ظ   ق  ر  ع  وليس ل   ،يتة فيه هلم   اًض ر  ا أ

للمؤمنني بأن ل يرتكوا أرضهم اعطلة عن النتفاع وهذا توجيه نبوي  
بها واستثمار خرياتها، وأن يستغلوها بالستفادة من األرض ابلور يف عالج 
مشلكة ابلطالة اليت تعاين منها اآلن كثري من ادلول، ويف ذل  توسيع لرقعة 
اإلنتاج يف ادلولة، وانتشار للرثوة اخلرضاء، حىت تصبح مجيع أرايض ادلولة 

 .(5)منتجة، فتكرث املواد الغذائية بسبب ما تدره األرض من زروع وثمار
ىلع الزراعة، وحرصه ىلع تعمري األرض حىت يف ملسو هيلع هللا ىلص وبلغ من حث ه 

أصعب الظروف واملواقف العصيبة، أن أمر بالغرس ولو عند قيام الساعة، 
 د  ي  ويف  ة  اع  الس   ت  ام  ق   إن  ملسو هيلع هللا ىلص: »قال: قال رسول اهلل  فعن أنس بن مال  

=                                                 
 .4/63 نور ادلين اهليثِّمجممع الزوائد ومنبع الفوائد،  حبان.

 .2/87شعب اإليمان  (1

ن، ول مال  اك  من العمارة والس   ت  ل  وات بضم امليم وفتحها: يه األرض اليت خ  الم   (2
هلا ول ينتفع بها أحد. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافيع، أمحد بن 

 .2/584 )مات( حممد الفيويم، مادة

السنن الكربى، كتاب إحياء املوات، باب من أحيا أرضاً ميتة أخرجه النسايئ يف  (3
 .(5729) ليست ألحد، حديث رقم

(، 1424) باب القضاء يف عمارة املوات، حديث رقماملوطأ، كتاب األقضية،  (4
كتاب األحاكم، باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات، حديث والرتمذي يف سننه، 

 .يث حسن غريب(، وقال أبو عيىس: هذا حد1378) رقم

 .48ينظر: الستثمارات املايلة اإلسالمية، يلع ابلدري الرشقاوي ص (5
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 .(1)«اه  س  ر  غ  ي  ل  ا ف  ه  س  ر  غ   ي  ىت  ح   ل يقوم   أن   استطاع   ة، فإن  يل  س  ف   م  ك  د  ح  أ

 ـ جمال الصناعة: اثاثلً 
)الصناعة( حرفة الصانع، و)الصانع( من يصنع بيديه، ومن يرتف 

نانع( الصناعة حىت يمهر فيها وتصبح حرفة هل، واجلمع ناعة يه (2))ص  . فالص 
ا يتوق ف حصوهلا العلم احلاصل  بمزاولة العمل اكخلياطة واحلياكة، وحنوها مم 

. وأغلب معانيها يف اللغة ويف الصطالح تدور حول (3)ىلع املزاولة واملمارسة
 حتويل املواد اخلام  إىل مواد استهالكية.

وبليان فضل حرفة الصناعة، ورضورة استغالهلا يف استثمار األموال 
اكنوا  إن بعض أنبياء اهلل ورسله الكرام  خيربنا رسولا 

فقد اكن يصنع ادلروع  أصحاب حرف صناعية، منهم نيب اهلل داود 
ما » :ملسو هيلع هللا ىلصيقول احلديدية ويبيعها؛ يلنفق منها ىلع نفسه وأهله، فيف الصحيح 

ً خ   ط  ق   اامً ع  ط   د  أح   ل  أك   نيب اهلل داود  وإن   ،من أن يأكل من عمل يده اري 
   وهذا نيب اهلل زكرياء (4)«ه  د  ي   ل  م  ع   ن  م   يأكل   اكن ،  اكنت مهنته

 .(5)«اارً اكن زكرياء ن   » قال:ملسو هيلع هللا ىلص أنن رسول اهلل  يرة ر  ناراً، فعن أيب ه  
وتأيت مزيد األحاديث واآلثار اليت ترغ ب يف تعل م احلرف والصنااعت، 

                                                 
( 479) أخرجه ابلخاري يف األدب املفرد، باب اصطناع املال، حديث رقم (1

ِّم ث، قال اهلي20/296 (12981) ، واإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم168ص
 .4/63رجاهل أثبات ثقات  يف جممع الزوائد:

 .1/526)صنع( املعجم الوسيط، مادة (2

 .2/1097ي كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد ىلع اتلهانو (3
 (.1966) باب كسب الرجل وعمله بيده برقمصحيح ابلخاري  (4
، باب من فضائل زكرياء عليه السالمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل،  (5

يف سننه، كتاب اتلجارات، باب الصنااعت،  ه، وابن ماج(2379) حديث رقم
 (.2150) حديث رقم
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قال:  والعمل بها؛ تلنمية املال، وكسب القوت احلالل، فعن ابن عباس 
يب العبد  طلب احلالل جهاد، وإنن اهلل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 .(1)«املحرتف
ا، زاهدً  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ذكر شاب عند اليب  وعن أنس بن مال  

 ، وعن يلع بن أيب طالب (2)«فةر  اكنت هل ح   إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص، فقال اليب ووراًع 
 .(3)«قيمة ك امرئ ما يسن» قال:
 جمال الرثوة احليوانيَّة: ـ ارابعً 

ملسو هيلع هللا ىلص وهذا باب من أبواب كسب املال احلالل وتنميته، فقد داع اليب 
بقوهل وفعله وإقراره إىل تربية املاشية، والهتمام بها وتنميتها، من اإلبل 

الشاة يف ابليت » قال:ملسو هيلع هللا ىلص أنن اليب  ،وابلقر والغنم، وغريها، فعن يلع 
، فيه شاة واحدة حلنت بها بركة (4)«واثلالث براكت ،والشاتان بركتان ،بركة

يف بيت املسلم، فإذا تعاهدها واستودلها أصبحت شاتان، فحلت بها بركتان، 
 وهكذا لكما زاد عدد الشياه نما املال، وحلت اخلريات وزادت الرباكت.

ات اهلل وسالمه عليهم ـ وهو أنن أنبياء اهلل ورسله ـ صلوملسو هيلع هللا ىلص  وأخرب
ما » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن اليب  ،يرة ر  أفضلهم ـ اكنوا يرعون الغنم، فعن أيب ه  

نعم، كنت أراعها  فقال: ؟وأنت : الغنم. فقال أصحابهع  ا إلن ر  يًّ ب  اهلل ن   ث  ع  ب  
 .(5)«ة  كن م   ألهل   يط  ار  ر  ىلع ق  

                                                 
 .71أخرجه ابن أيب ادلنيا ابلغدادي يف رسالة إصالح املال ص (1

 .72املصدر نفسه ص (2

 .1/378اآلداب الرشعية، ابن مفلح املقديس (3

 (573أخرجه ابلخاري يف األدب املفرد، باب أنن الغنم بركة، حديث رقم ) (4
1/201. 

 =، حديث باب ريع الغنم ىلع قراريطصحيحه، كتاب اإلجارة، أخرجه ابلخاري يف  (5
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 ز  ع   ، واإلبل  ة  ك  ر  ب   م  ن  الغ  ملسو هيلع هللا ىلص: »وعن ابن عمر قال: قال رسول اهلل 
 .(1)«اه  ل  أله  

ون بها، ملسو هيلع هللا ىلص وبنين اليب  أصناف الاس اذلين يتخذون اخليل، ويهتم 
يها ويستكرثها؛ يلبيعها أو  فذكر أنن منهم من يتخذها؛ ليستودلها وينم 

 ل  ي  اخل  » يف حديث طويل:ملسو هيلع هللا ىلص يكرتيها، ويستغين بها عن سؤال الاس فقال 
الصنف اثلاين منهم  نين  احلديث، ثم ب  « ر  ز  ، وىلع رجل و  رت   ، ولرجل س  أجر   ل  ج  ر  ل  

فً رجل ربطها تغن يً » ـ وهو حمل الشاهد هنا ـ فقال: ا، ثم لم ينس  حق اهلل ا وتعف 
 .(2)«يف رقابها ول ظهروها، فيه ذلل  سرت

بفتح املثناة واملعجمة ثم نون ثقيلة « اتغن يً » وقوهل: قال ابن حجر:
فً ع  ت  »وحتتانية أي استغناًء عن الاس... وقوهل: مكسورة  عن السؤال،  :أي« اف 

واملعىن أننه يطلب بنتاجها أو بما يصل من أجرتها، ممن يركبها أو حنو ذل  
ولم ينس حق اهلل يف »الغىن عن الاس، واتلعف ف عن مسأتلهم، وقوهل: 

د شبعها وريها، و« رقابها الشفقة عليها يف قيل املراد حسن ملكها وتعه 
 ه.ا (3)«الركوب

من يتنخذ اخليل بنية حسنة، ويقوم عليها، بأنن اخلري العاجل ملسو هيلع هللا ىلص رشن وب  
معقود بنواصيها،  وهو الربح والغنيمة، واآلجل وهو اثلواب عند اهلل 

=                                                 
 .(2143رقم )

أخرجه شهاب ادلين ابلوصريي يف إحتاف اخلرية، كتاب ابليوع، باب اختاذ املاشية،  (1
، وقال: هل شاهد من حديث عروة ابلاريق، رواه ابن 3/342( 2877حديث رقم )

 يعىل يف مسنديهما بسند صحيح.يف سننه، وادلاريم وأبو  هماج

، كتاب املساقاة، باب رشب الاس وسيق ادلواب من صحيحهأخرجه ابلخاري يف  (2
(، ومسلم، كتاب الزاكة، باب إثم مانع الزاكة، حديث 2242) األنهار، حديث رقم

 (.987) رقم

 .6/64فتح ابلاري  (3
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 مالزم ملرابطها إىل يوم القيامة، فيف الصحيحني عن عروة ابلاريق 
 .(1)«القيامة م  و  يها اخلري إىل ي  اص  و  يف ن   ود  ق  ع  م   ل  ي  اخل  ملسو هيلع هللا ىلص: »قال: قال رسول اهلل 

يكرم فرسه ويالطفها، ويمسح وجهها، فسئل عن ذل ، ملسو هيلع هللا ىلص واكن 
 ن  م بن أيب ه  ي  ع  فأخرب أننه عوتب من أجلها، فعن ن  

 
قال: رؤي اليب  يع   ج  ش  د األ

إنن جربائيل » :ملسو هيلع هللا ىلصفقيل هل يف ذل ، فقال رسول اهلل  ،ه  س  ر  دن ف  خ   ح  س  م  ي  ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(2)«يف الفرس اعتبين

 خاتمة ابلحث:
ويف ختام هذا ابلحث املتواضع نسأل اهلل أن يسن اعقبتنا يف األمور 
لكها، وأن خيتم لا باخلري يف مآلا، ويف سائر أعمالا، فبعد أن فرغت بعون 

ا تهيأ إعداده، وتيرسن إيراده يف صفحات هذا ابلحث  املوجز، اهلل وتوفيقه، ممن
استثمار األموال، ) وما أودعت يف مباحثه املخترصة، من حبث ودراسة حول

 مفهومه وجمالته يف السنة البوية(.
وقد رأينا من خالل ذل  ما ورد يف السنة البوية، وفهم الصحابة 
الكرام من رضورة استثمار األموال وتنميتها، بالطرق املرشوعة، يف 

ة، وعليه فيف خاتمة هذا ابلحث يمكن تسجيل املرشواعت الافعة املتنوع
 التائج اآلتية:

أساسيًّا يف الظام  اوجانبً رشعيًّا،  انن استثمار األموال يعد  واجبً إ ـأوالً 
القتصادي اإلساليم، دلن ىلع ذل  الصوص البوينة الرشيفة القويلنة 

                                                 
يل معقود يف نواصيها باب اخلصحيحه، كتاب اجلهاد والسري، أخرجه ابلخاري يف  (1

باب اخليل (، ومسلم، كتاب اإلمارة، 2695، حديث رقم )اخلري إىل يوم القيامة
 (.1873) ، حديث رقممعقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

أخرجه شهاب ادلين ابلوصريي يف إحتاف اخلرية، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف  (2
 .5/107( 4317حديث رقم ) اختاذ اخليل للجهاد وفضلها وإكرامها،
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 والفعلينة، وفهم السلف.
إذا أخلص املسلم باستثماره املال يف ادلنيا، وقصد به رضا اهلل  ـ اثانيً 
 .وإعفاف نفسه، مجع إىل جانب الربح ادلنيوي اثلواب واألجر األخروي 

ننة البوينة رحبة واسعة،  ـ ااثلً ث جمالت استثمار األموال اليت بينتها الس 
غري ذل  من املجالت منها اتلجارة، والزراعة، والصناعة، والرثوة احليوانية، و

ا يغنيهم عن الكسب احلرام، أو  األخرى، اليت أباحها اهلل تعاىل لعباده، ممن
 أكل األموال بابلاطل.

وأخرياً، أسأل اهلل العيل القدير، أن أكون قد وفقت فيما قمت به من 
ا  ة عمن هذا العمل، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكريم. سبحان رب   رب  العزن

 وسالم ىلع املرسلني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  العاملني. يصفون،
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 عبد املحسن سالم الاكتبد. 

 قسم ادلراسات اإلسالمية، لكية اآلداب ـ جامعة طرابلس

 
 :تقدمة

احلمد هلل اذلي جعل املال قيما حلياة الاس، وهداهم ألفضل السبل 
 هلم مسال  نين وب  طرق احلالل جللبه، إىل إلنفاقه والستفادة منه، وأرشدهم 

فنهاهم عن احلرام يف كسبه، ثم وضح هلم طرق إنفاقه واتلرصف فيه، 
لكيات اإلرساف واتلبذير، وحذرهم من ابلخل واتلقتري، وجعل حفظه من ال

اخلمس، اليت ل تتم حياة إل بها، ويسىع ك جمتمع سوي تلحقيقها، والصالة 
ومن اهتدى بهديه،  ،والسالم ىلع أفضل خلقه نبينا حممد وىلع آهل وصحبه

 وسار ىلع نهجه، ثم أما بعد:
فقد فرح الليبيون بتطبيق الصريفة اإلسالمية يف يلبيا منذ سنني قليلة، 
ورأى فيها الغيورون ىلع دينهم منجاة هلم من الربا وتوابعه الوخيمة، فبدأت 
ىلع استحياء بعض املصارف يف فتح شباك للصريفة اإلسالمية ضمن فروعها 

ال، وفاق غريه املختلفة، واكن مرصف اجلمهورية من السباقني يف هذا املج
اهتماما وسعيا تلطبيق املنتجات اإلسالمية فيه، وشهد إقبال منقطع الظري 
ىلع بعض منتجاته اإلسالمية، وخباصة منتج املراحبة لآلمر بالرشاء، وهو 
منتج معتمد يف ك املصارف اإلسالمية بال استثناء، بل يكاد يكون املنتج 
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يف  الصريفة اإلسالمية يف كثري منها،الوحيد أو األساس اذلي تقوم عليه فكرة 
وفرح الاس بذل  آملني يف توسع هذه املعامالت مستقبال،  يلبيا وخارجها،

ولكن حدث العكس، فكثري من املصارف ألغت اتلعامل بها، وعزف عنها 
 يال للنجاة، وذل  لسببني رئيسني:كثري ممن رأى فيها سب

، يف األقلقصد دون سوء تعامل موظيف املصارف مع هذا املنتج،  :األول
وبتعمد إلفساده يف الغالب األعم، فحصلت انتاكسات للقائمني عليه، وذل  

د يف ذل ، تلكون املعاملة تم  ملخالفة كثري من املصارف للعقد اذلي اع  
 .صحيحة
نيع ىلع والتش ،الليبيني حبرمته املشايخفتوى كثري من  :السبب اثلاينو

ووصفه باتلعامل بالربا، ووصف الصريفة اإلسالمية لكها بذات  ،من تعاقد به
تلل  املعاملة، واكدت كثري من  اءكثريا من الاس عن التلج ر  الصفة، ما نفن 

 يف فرتات معينة من الزمن. املصارف تلغيها، بل ألغتها بالفعل
املنتج من جديد؛ ألنه بعد اثلورة املباركة، وبعد قرار إلغاء الربا، نشط 

د  منهم  اكن بديال عن الربا اذلي اكن بعض الاس يتعاملون به، سواء من ق ص 
حتليل  معاملته، ومن يرغب يف القرض بغض الظر عن حله أو حرمته، وكذا 
األمر بالنسبة للمصارف فقد رأوا فيه تعويضا عن الربا اذلي اكن سائدا 

شيط هذا املنتج، ولكن لزال عندهم، فحاولوا تقليل خسارتهم بتن
التشديد من املشايخ غري املتخصصني يف ادلراسات املايلة املعارصة مستمرا، 
ذلا ارتأيت دراسة هذا العقد، بليان ما يعرتيه من أحاكم احلالل واحلرام، ومن 
قال بإباحته من العلماء، ومن قال حبرمته، للوصول إىل نتيجة قد تسهم يف 

 بهذا املنتج، أو اقتناعهم بنقيضه، ووسمت هذا ابلحث اقتناع بعض ادلارسني
 .بعنوان )عقد املراحبة كما جيريه مرصف اجلمهورية بني اإلباحة واتلحريم(

ن  ؛ ألنن «مرصف اجلمهورية»ـوخصصت ادلراسة ب املصارف يف يلبيا  ك 
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ترجع يف هذا العقد ملا اعتمدته اللجنة الرشعية هلذا املرصف، كما أن بقاء 
املعاملة نظريا، متوقف ىلع استمرار تعامل هذا املرصف بها أو عدم  هذه

 .تعامله، فك املصارف تبع هل يف ذل 
وقد قسمت ابلحث إىل أربعة مباحث: املبحث األول: بيان حقيقة 

املبحث اثلاين: تعريف و، «مرصف اجلمهورية»عقد املراحبة كما جيريه 
ة ي  ل  لث: فاكن حمتواه العلماء القائلني حب  املراحبة وبيان نوعيها، أما املبحث اثلا

من قال جبوازه من  :وقسمته إىل مطلبني: األول ،عقد املراحبة لآلمر بالرشاء
املتقدمني، ومن العلماء املعارصين، واملطلب اثلاين: أدتلهم اليت استندوا 
 عليها، أما املبحث الرابع، فذكرت فيه العلماء القائلني حبرمة العقد، وقسمته

 :املتقدمني واملعارصين، واثلاينمن من قال بذل   :كسابقه إىل مطلبني: األول
وثبت باملصادر واملراجع املعتمدة يف  ،ذكرت فيه أدتلهم يف ذل ، ثم اخلاتمة

 ابلحث.
 أهداف ادلراسة:

لدلراسة هدف أساس ترتتب عليه ك األهداف األخرى، ولكنه ل يتم 
 حلصول املطلوب:إل بها فاكن ل بد من إيرادها 

 الوصول للحكم ىلع هذا اتلعامل بأنه جائز أو حرام. اهلدف األول:
معرفة من قال بأن هذا العقد جائز، ومعرفة أدتلهم؛  اهلدف اثلاين:

ومناقشتها، ثم الوصول للحكم عليه بأنه جائز تبعا لقوة ديللهم أول ثم تبعا 
 لضعف.هم، فكرثة أخذ الفقهاء بقول يبعد عنه صفة اتلكرث

معرفة من قال بتحريم هذه املعاملة، ومعرفة أدتلهم، ومناقشتها، : اهلدف اثلالث
 .كما تقدم يف تعليل ذل  يف اهلدف اثلاين ومن ثم احلكم ىلع العقد،

املباحث تبعا تلحقيق هذه األهداف يلجيب ك مبحث  وقد قسمت  



 ابلحوث وادلراسات

48ô   

 

 ابلحث عن اهلدف املطلوب منه، إل أن حتقيق اهلدف األول اكن آخرا يف
تلعلقه بما قبله وانبنائه عليه، فال يصح تقديمه عليها وإل اكن حكما ىلع 

 اليشء قبل تصوره وهو ممنوع.
واهلل من وراء القصد، وهل احلمد أول وآخرا، وما اكن من زيغ ونقصان 
فمن نفس ومن الشيطان، وما اكن من توفيق وإحسان، فمن اهلل وهلل وىلع 

 مراد اهلل.
 :بيان حقيقة عقد املراحبة كما جيريه مرصف اجلمهورية: ولاملبحث األ

قبل اتلديلل ملدى رشعية عقد املراحبة من عدمه، ثم اتلديلل لك من 
تبيني كيفية العقد اذلي جيريه املرصف املراد ـ  بل جيبـ  القولني، يسن

وتسميته إسالميا؛ ـ  مرصف اجلمهوريةـ  دراسة رشعية تعامله بهذا املنتج
ح احلكم بعد ذل  هل أو عليه؛ بناء ىلع قاعدة )احلكم عن اليشء فرع يلص

 هلل اتلوفيق:عن تصوره( فأقول وبا
يف مطبواعته عن بيع املراحبة  «مرصف اجلمهورية»من خالل ما نرشه 

تتضح الصورة الهائية هلذا العقد، ملن أراد أن يتعاقد مع املرصف تلنفيذ هذا 
ة، الوع من أنواع ابليوع، والعقد عندهم يف احلقيقة مركب من عقود  د  ع 

بعضها منفصل، وبعضها متصل، ولكها ختدم هذا اتلعامل يف نهاية األمر، 
 املجزأة اليت تتوقف عليها صحة العقد الهايئ: وفيما ييل تفصيل للعقود

 :العقد األول: وعد بالرشاء
يتكون هذا العقد من تمهيد وأربع مواد، أما اتلمهيد في ن ص  فيه ىلع 
رغبة العميل يف سلعة معينة، بأوصاف معينة، وطلبه من املرصف رشاءها هل، 

 ، وجتدر اإلشارة هنا ثم يعده بأنه سيشرتيها منه، بعد موافقة املرصف ىلع ذل
أن هذا الوعد غري ملزم، سواء للمرصف املأمور بالرشاء، أو للعميل بعد رشاء 
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مر برشائها.
 
 املرصف السلعة اليت أ

أما املادة األوىل ففيها الص ىلع الوعد بموافقة املشرتي )املرصف( ىلع 
إن  رشاء السلعة املوصوفة، ىلع أن يكون املرصف باخليار مدة سبعة أيام،

شاء اشرتى وإن شاء ترك، فإن اختار الرشاء فال يوقع العقد فعليا مع الزبون 
إل بعد أن تدخل السلعة يف ملكه، دخول حقيقيا برشائها ودخوهلا يف 
ضمانه، أما املادة اثلاثلة فتنص ىلع أن رشاء العميل من املرصف يكون 

ا رحبا معلوما بطريق املراحبة، حبيث يسب ثمن السلعة ويزيده ىلع ثمنه
 3كرث حسب ما يتفقان عليه، أما املواد أ% أو أقل أو 17% أو 10كـ  بالنسبة

فيه مواد إجرائية ل عالقة هلا باألحاكم الرشعية ككون الرجوع  5و  4و 
حال اخلالف للمحاكم الليبية، ورشط حتديد العنوان، ونسخ العقد من 

ث املعين فقط حبل العقد ، وغري ذل  مما جماهل خارج هذا ابلح(1)صورتني
 وحرمته.

 العقد اثلاين: عقد رشاء السلعة:
يتضمن هذا العقد أربع مواد: األوىل اشرتاء املرصف السلعة املرادة من 
بائعها، بعد بيان نوعها وصفتها وسعرها وكيفية تسلم ابلائع اثلمن، واثلانية 

ملرصف( أو يلزتم فيها صاحب السلعة )ابلائع( بتسليم السلعة للمشرتي )ا
ع  من طرفه، أما اثلاثلة فتنص ىلع  من يدده بموجب إذن بتسليمها هل، موقن
حق املشرتي )املرصف( يف رد السلعة بالعيب، واسرتداد اثلمن حينها، أما 
الرابعة فإجرائية شلكية مضمونها الرجوع للمحاكم الليبية دون غريها حال 

 .(2)ربم بينهماحدوث خصام بني ابلائع واملشرتي يف العقد امل
                                                 

انظر نماذج العقود املجازة من اهليئة الرشعية ملرصف اجلمهورية، مرصف  (1
 . 2،1، ص/2102اجلمهورية، اإلصدار األول 
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 :العقد اثلالث: عقد رشاء السلعة باملراحبة
يتكون العقد اثلالث من العقود اليت ختدم عقد املراحبة الهايئ من 

 مادة: مخس عرشة
ابلائع يف هذا  ـتنص األوىل منها ىلع بيع املشرتي يف العقد السابق 

السلعة املرغوبة للعميل اليت تم وعده برشائها، بعد أن  ـالعقد )املرصف( 
ىلع ذكر نوع السلعة  وعد هو برشائها ملن يشرتيها هل يف العقد األول، وتنص

 ومواصفاتها.
أما ما تتضمنه املادة اثلانية فاتلنصيص ىلع أن ابليع إنما يكون 

ومصاريف ة، باملراحبة، حبيث تبني يف هذه املادة أشياء ثالثة: ثمن السلع
 الرشاء، وربح املرصف.

أما املادة اثلاثلة فتتناول كيفية تسديد املشرتي ثمن السلعة للمرصف، 
وكم سيدفع كدفعة أوىل، وكم سيدفع أقساطا، وحتديد ثمن ك قسط، وتاريخ 

 دفع األقساط ونهايتها باتلاريخ. استحقاق ك قسط، وحتديد بداية
من ان املرصف استيفاء األقساط أما املادة الرابعة فتتعلق بكيفية ضم

 حساب العميل )اآلمر بالرشاء(.
واخلامسة تنص ىلع أن مصاريف تسجيل السلعة والرضائب املرتتبة 

 رتي اآلمر بالرشاء، وليس املرصف.عليها ونقل ملكيتها يتولها املش
وسادسة املواد تنص ىلع وجوب دفع ادلفعة املقدمة إلتمام الصفقة بني 

 م جواز تأخري األقساط عن موعدها.ف، وعداملشرتي واملرص
ن بمعامالت املرصف واملادتان السابعة واثلامنة إجرائيتان متعلقتا

 وحساب العميل.
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أما املادة اتلاسعة فتنص ىلع رجوع املرصف ىلع الضامن إذا تأخر 
 أشهر متتايلة.املشرتي عن تسديد األقساط أربعة 

ويه مهمة فتنص ىلع أن السلعة مرهونة بثمنها، فإذا  العارشةأما املادة 
 ف السيارة ليستويف حقه من ثمنها.لم يوف املشرتي األقساط يبيع املرص

أما عيوب السلعة فيتحملها املرصف إذا اكن العيب سابقا ىلع ابليع 
 ا نصت عليه املادة احلادية عرشة.ىلع م

ملحاكم هل املرجع من ا وثانية عرشة املواد وثاثلة عرشتها فتتعلق بمن
 حال اخلالف يف هذا ابليع.

 واملادة الرابعة عرشة إجرائية.
أما املادة اخلامسة عرشة واألخرية فمنطوقها أنه يق للمرصف وضع 

حبيث ل يستطيع املشرتي بيعها،  ،قف  ر  رهينة ىلع السلعة املباعة ىلع كتاب م  
 .(1)برهن حق المتياز( ول اتلرصف فيها إل بعد سداد ثمنها )وهذا يسىم

حبة لآلمر بالرشاء ومن خالل اتلمهيد يمكن القول أن بيع املرا
 مراحل: يتكون من ثالث

 بأن للمأمور ءابالرش مراآل من ـ م  ز  ل  م   ري   غ   ـ د  ع  و  : وىلاأل املرحلة

 .يمتلكها نأ بعد ئهاارشب مرهأ اليت السلعة منه يشرتي

 وابلائع ءابالرش املأمور بني ولاأل ابليع عقد مرابإ :اثلانية املرحلة

 .ولاأل

 واملأمور ءابالرش مراآل بني اثلاين ابليع عقد مرابإ :اثلاثلة املرحلة

 .)املرصف( ءابالرش
                                                 

 . 8،7،6،5املرجع السابق ص/ (1
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 :تعريف املراحبة وأنواعها: املبحث اثلاين
 تعريفها: :أوال

يسن قبل ابلدء بتفصيل نويع املراحبة تعريفها لغًة، فقد ورد يف تاج 
ر  الر   :العروس : هو )اسم  ما  ،ب ح، بالكرس: ال ماء  يف اتل ج  قال ابن األعرايب 

بح  فالن  وراحب ت ه .رحبه( بح فيه، ويف اتل هذيب: ر  بح: إذا اكن ي ر  ر  ، وهذا بي ع  م 
بح  صاحب ها فيها راحب ًة، أي  ،والعرب تقول: ر حب ت  جتارت ه: إذا ر  عطاه ماًل م 

 
وأ

ب ح بينهما ر هم  وب   ،ىلع الر  م  د  راحبًة ىلع ك  عرشة  دراه  ء  م   وكذل  ،ع ت  اليش  
ةً  راحب  ب ح، اشرتيته م  ي ة  الر   .(1)ول بدن من تسم 

تنقسم من حيث  ـأي املراحبة  ـ وبعد تعريف املراحبة لغة فإنها
ة بسيطة، ومراحبة مركبة، وفيما ييل تركيبها من عدمه إىل نوعني: مراحب

 توضيح لك نوع منهما وحكمه.
 أنواعها: :ثانيا

 أوال: املراحبة البسيطة:
يتم هذا الوع من املراحبة بني شخصني فقط، حبيث يشرتي شخص ما 
سلعة معينة ثم يعرضها للبيع مراحبة، أو تطلب للرشاء منه، فيشرتط بيعها 

أن مراحبة، حبيث يشرتط رحبا معينا ىلع اثلمن اذلي اشرتى به، إما مجلة وإما 
عة بألف فيطلب سل أن يشرتي يلع   :رحبا معينا ىلع ك دينار، ومثاهل يشرتطا

% 10حممد رشاءها منه فيقول هل: أبيعها ل  مراحبة حبيث ترحبين ىلع ثمنها 
ىلع ربح عرشة دينارات ىلع ك مائة أو أقل أو أكرث، أو يقول هل أبيعها ل  

دينار أو أقل أو أكرث، فيتفقان ىلع ابليع والرشاء وتتم الصفقة، وك تعريفات 
                                                 

تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد الزبيدي، تح: جمموعة من  (1
 . 6/380،279املحققني، دار اهلداية، 
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إن اختلفت ألفاظها، فقد عرفها القايض الفقهاء تدور حول هذا املعىن، و
إما جممال  ،ويتقرر الربح بينهما ،أن يذكر رأس ماهل»عبد الوهاب املاليك بأنها: 

وإما  ،أو نصفه ،فريحبه دينارا ،كقوهل رشاء هذه السلعة عرشون دينارا
قد ابتعتها من  ىلع أن أرحب  يف ك عرشة دينارا أو  :مفصال كقوهل

تملي  املبيع بمثل »وعرفها عالء ادلين السمرقندي احلنيف بأنها: ، (1)«اثنني
أن يبني رأس » وعرفها الشريازي الشافيع بقوهل:، (2)«اثلمن األول وزيادة ربح

وربح درهم  ،املال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس ماهلا
بثمنه وربح  -سلعة ال - أن يبيعه»ويف الفقه احلنبيل يه ، (3)«يف ك عرشة

 .(4)«معلوم
 حكم هذا انلوع من نويع املراحبة:

هذا الوع من املراحبة، ـ متقدموهم ومتأخروهم ـ أجاز معظم الفقهاء 
ومن خالف فيها فقد كرهها كراهة ولم يرمها؛ أو جعلها خالف األوىل، 

أن عثمان بن عفان اكن يشرتي العري » :حممدفيف سنن ابليهيق الكربى عن 
 .(5)«؟من يضع يف يدي دينارا ؟من يرحبين عقلها :فيقول

                                                 
اتللقني، القايض عبد الوهاب ابلغدادي، تح: حممد أبو خزبة، دار الكتب العلمية،  (1

 . 2/156، 1425، 1بريوت، بلنان، ط

، 1405حتفة الفقهاء، عالء ادلين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بريوت بلنان،  (2
2/105  

  .5/1 ،إبراهيم بن يلع الشريازي، دار الفكر بريوتاملهذب،  (3
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد، موىس بن أمحد احلجاوي، تح: عبد اللطيف السبيك،  (4

 . 2/103دار املعرفة، بريوت بلنان، 

، تح: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار بليهيقأمحد بن احلسني ا ،نن الكربىالس (5
 . 5/329 ،1414ابلاز، مكة املكرمة، 
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 .(1)يف السنن الصغرى للبيهيق مثل قول عثمان  وعن يلعي 
 
 
كما قال املالكية  ،ىلو  وقد قال الفقهاء األربعة جبوازها أو بمخالفتها لأل
ا حتتاج إيله من كرثة م  ل لشبهة فيها، وإنما لصعوبة اتلعامل بها عند العامة؛ ل  

ن دن ا » :قال مال    فقه، ومعرفة احلساب، فيف املوطأ ال ع  عليه ع  تم  ج  ر  الم  األم 
ا آخر  يف ال ً م  به  بدل  د   ب بدل   ثمن يق 

ل  يه  الر ج  رت  
راحب  ةً  ،زب  يش  ه  م  ب   ،في ب يع  إنه ل  ي س 

ة   م ارس   ر  الس  ي   ،فيه أج  ر  الط  د   ،ول  أج  ة   ،ول  الش  ق  ، ففيه ترصيح (2)«ول  ال ف 
ىلع ما يسب رحبه، وما ل يسب يف هذا ابليع،  ه  بن حيث ن   ،جبواز املراحبة

ملا فصل فيه، ولبنه ىلع حرمته ولم  امً رن ة؛ ألنه لو اكن حم   ي  ل  وهذا ديلل ىلع احل  
 .يزد

  ـ تبعا خلليلـ ويق س  وقد أشار ادلن 
 
املراحبة »:  بقوهلىل  و  إىل أنه خالف األ

ح معلوم هلما )وجاز( ابليع ب  وهو بيع السلعة باثلمن اذلي اشرتاها به وزيادة ر  
 .(3)«حب خالفه(حال كونه )مراحبة واأل

 .(4)هذا الوع من ابليوع برشوط ذكروها جواز «بداية املبتدي»ويف 
 .(5)جوازه «املهذب»وعند الشافعية يف 

أجاز إحداهما اإلمام أمحد، وكره  ،أما يف الفقه احلنبيل فلها صورتان
                                                 

، حممد ضياء الرمحن األعظِّم، للبيهيق السنن الصغرىاملنة الكربى رشح وختريج  (1
 . 5/145، 1422، 1دار الرشد السعودية الرياض، ط

، مال  بن أنس األصبيح، تح: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث املوطأ (2
 . 2/668العريب، مرص 

، حممد بن أمحد ادلسويق، دار الكتب العلمية، الرشح الكبريحاشية ادلسويق ىلع  (3
  .3/257، 1424، 2بريوت، بلنان، ط

املرغيناين، مطبعة يف فقه اإلمام أيب حنيفة، يلع بن أيب بكر  تدئبانظر بداية امل (4
 . 137ص/ ومكتبة حممد يلع صبح، القاهرة،

 . 5/1املهذب انظر  (5
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فيقول:  ،ويربح ،أن خيرب برأس ماهل ثم يبيع به»املراحبة:  «الاكيف»اثلانية، فيف 
اثلمن  ألنن  ؛فهذا جائز غري مكروه ،رأس مايل فيه مائة بعتكه بها وربح عرشة

ده يازده أو ده  :أو قال ،وإن قال: بعت  بها وربح درهم يف ك عرشة ،معلوم
اثلمن معلوم فيه اكليت  ألنن  ؛فهو صحيح أيضا جائز غري مكروه، (1)دهدواز 
ألنه بيع  ؛ألن ابن عمر وابن عباس كرهاه ؛ولكن كرهه أمحد ،قبلها

وممن كره هذه الصورة من ، (2)«وألن اثلمن قد ل يعلم يف احلال ،األاعجم
 .(3) ابن عباس صوريت املراحبة

 مناقشة الرأيني:
القول األول وهو اجلواز مطلقا؛ ألنه  ـواهلل أعلم وأحكم  ـالراجح 

كما ورد يف القل عن ابن  ـأي املراحبة  ـالعلة اليت اعتل بها من كرهها 
إما كونها من فعل األاعجم، أو كون اثلمن قد ل يعرف يف احلال،  ،حنبل

وبمناقشة هذين ادليللني يتبني ضعفهما، فليس ك بيع يتعاطاه األاعجم 
كروها، ولو اكن خمتصا بهم، إذا استوىف مجيع رشوط الرشع يف حلية ابليع، م

وإل ألدى ذل  بنا للقول بكراهة كثري من ابليوع اآلن؛ ألن األاعجم 
يتعاملون بها، وهذا بعيد من مقاصد الرشع، وأصول الفقه، أما كون اثلمن 

ني وقت العقد ل يعلم يف احلال فيه شبهة ضعيفة؛ ألن اثلمن يعلم يف الصورت
حبسبة بسيطة، وهذا واضح ملن هل أدىن إملام باحلساب، فإذا انتفت علة 

                                                 
العبارة فارسية ومعناها بالعربية: عرشة بأحد عرش، وعرشة باثين عرش، انظر  (1

، 2رشح منتىه اإلرادات، منصور بن يونس ابلهويت، اعلم الكتب، بريوت، ط
 م.  1996

، عبد اهلل بن قدامة املقديس، املكتب ابن حنبل اإلمام املبجل الاكيف يف فقه (2
 . 2/94 اإلساليم بريوت،

أبو بكر عبد اهلل بن أيب شيبة، تح:  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، انظر (3
  .4/478، 1409، 1كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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الكراهة فلم يبق إل اجلواز، وهو اذلي عليه اجلمهور كما تقدم من القول 
 عنهم.

 :ثانيا: املراحبة املركبة )بيع املراحبة لآلمر بالرشاء(
اثلاين: والسلعة،  تتم هذه الصورة بني ثالثة أطراف: األول اآلمر برشاء

 .اثلالث: بائع السلعةومشرتي السلعة، 
مرصف »وهذه الصورة يه حمل ابلحث؛ ألنها اليت جيري اتلعامل بها يف 

متفقة معانيها،  ،خمتلفة مبانيها ،، وللمراحبة املركبة تعريفات عدة«اجلمهورية
 ترص منها ىلع اتلعريفني اآلتيني:أق

رصف طابلاً منه رشاء سلعة معينة أن يتقدم العميل إىل امل»: األول
باملواصفات اليت يددها ىلع أساس الوعد برشاء تل  السلعة الالزمة هل 

ويدفع اثلمن مقسطاً حسب  ،ق عليهاف  تن بالنسبة اليت ي   ،فعاًل مراحبة
 .(1)«ماكناتهإ

قيام املرصف برشاء »وهو أجود وأدخل يف صناعة اتلعريفات: : اثلاينو
بيعها هل بثمن معلوم  اعدةإطلبها اآلمر بالرشاء بثمن نقدي والسلعة اليت 

 .(2)«وربح معلوم وإىل أجل معلوم
من عقود  «مرصف اجلمهورية»واتلعريف األول غري مطابق ملا جيريه 

هلذا اتلعامل؛ ألن فيه اتلرصيح باإللزام بالوعد، وهو غري معمول به يف عقد 
 .، فال يتناوهل اتلعريف«مرصف اجلمهورية»

                                                 
جملة جممع الفقه اإلساليم،  ،ادلكتور الصديق حممد الرضيراملراحبة لآلمر بالرشاء،  (1

2/995 . 

ادلكتور أمحد سالم ملحم، منشور ىلع شبكة ، بيع املراحبة يف املصارف السالمية (2
 . http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_24.htmlاإلنرتنت ىلع الرابط 
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 حكم هذا انلوع من نويع املراحبة:
اختلف الفقهاء قديما وحديثا يف حكم املراحبة لآلمر بالرشاء، وإن لم 
يعرفها القدماء بهذا السم بل بعضهم يسميها عينة وبعضهم يسميها تورقا، 
وسأعرض ملن قال حبلها من الفقهاء القداىم، وملن قال حبرمتها منهم، ثم 

دثني فيها من قال منهم باجلواز ومن قال بعدمه، أعرض آراء الفقهاء املح
مقترصا يف ك ذل  ىلع الصيغة اليت يتعامل بها مرصف اجلمهورية اليت 
تستند ىلع عدم اإللزام يف الوعد؛ ألنها حمل ادلراسة، وهذا موضعه املبحث 

 اثلالث.
 :القائلون حبرمة هذه املعاملة وأدتلهم: املبحث اثلالث

إىل مطلبني: األول ذكرت فيه العلماء القائلني قسمت هذا املبحث 
واملتأخرين، واملطلب اثلاين تناول  (1)بتحريم اتلعامل بهذا ابليع من املتقدمني

 .يلها يف قوهلمإأدتلهم اليت استندوا 
من قال بمنع بيع املراحبة لآلمر بالرشاء من املتقدمني : املطلب األول

 :واملعارصين
 ملتقدمني:وال من قال بمنعها من اأ

ابليع من املتقدمني علماء املالكية كما نقله  ممن قال بعدم جواز هذا
ابتع يل هذا  :أن رجال قال لرجل» :اإلمام مال  عن ابن عمر بالاغ فيف املوطأ

مر فسئل عن ذل  عبد اهلل بن ع   ،ابلعري بنقد حىت ابتاعه من  إىل أجل

                                                 
أقصد باملتقدمني العلماء اذلين لم تكن يف عهدهم املصارف بالشك اليت يه  (1

ليه اآلن، وليس املقصود متقديم ك مذهب كما ينص عليهم اصطالح فقهاء ع
 املذاهب. 
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حيث  ي  ز  وابن ج   ،د اجلدش  ر  وممن نقل عنهم املنع ابن ، (1)«فكرهه ونىه عنه
وجعال صورة املراحبة  ،جعال بليوع اآلجال أنوااع ثالثة: جائز ومكروه وحمرم

حيث  ،من الصنف املحرم ـ «مرصف اجلمهورية»كما جيريها  ـلآلمر بالرشاء 
 :وحمظورة، فاجلائزة ،ومكروهة ،ةجائز :ىلع ثالثة أوجه ة  ين  والع  »قال ابن رشد: 

، فيقول هل: هل عندك سلعة كذا أبتاعها ة  ين  الرجل من أهل الع  أن يمر الرجل ب
فيقول هل: ل. فينقلب عنه ىلع غري مراوضة ول مواعدة، فيشرتي تل   ؟من 

السلعة اليت سأهل عنها، ثم يلقاه فيخربه أنه قد اشرتى السلعة اليت سأهل عنها 
رت سلعة كذا وكذا، فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة. واملكروهة أن يقول هل: اش

فأنا أرحب  فيها وأشرتيها من ، من غري أن يراوضه ىلع الربح، واملحظورة أن 
 .(2)«ضه ىلع الربحواير

 :آلخر )األول( أن يقول رجل: ىلع ثالثة أوجه ة  ين  والع  »: ي  ز  وقال ابن ج  
اشرتها بعرشة  :مثل أن يقول ،وأرحب  فيها كذا ،اشرت يل سلعة بكذا

مذهب  ألن   ؛إىل الربا يؤولفإن هذا  ؛وأعطي  فيها مخسة عرش إىل أجل
فكأن هذا الرجل  ،ويليغ الوسائط ا،مال  أن ينظر ما خرج عن ايلد ودخل به

والسلعة  ،وأخذ منه مخسة عرش دينارا إىل أجل ،أعطى ألحد عرشة دنانري
 .(3)«...واسطة ملغاة

                                                 
املوطأ، اإلمام مال  بن أنس األصبيح، تح: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  (1

 . 2/663، مرص، رتاثال
املدونة الكربى مع مقدمات ابن رشد، حممد بن أمحد بن رشد، دار الكتب  (2

 .5/40نان، العلمية، بريوت بل
، القوانني الفقهيةالصورتان اثلانية واثلاثلة ل تعلق هلما بمحل ابلحث، انظر  (3

حممد بن أمحد ابن جزي الغرنايط، حممد أمني الضناوي، دار الكتب العلمية، 
 .171م، ص/ 2006بريوت، 
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 ِ  من املعارصين:ها عِ نْ مَ ثانيا: من قال ب
بعد  ـ لم أجد من الفقهاء املعارصين املتخصصني يف املعامالت املايلة

من حرم هذه املعاملة كما جيريها مرصف اجلمهورية، من حيث  ـ طول حبث
عدم إلزام الطرفني بالوعد، يف حبث مستقل، بل حىت من حرم هذه املعاملة 

 .كتور رفيق املرصيحالة اإللزام بالوعد أجازها مع عدم اإللزام، اكدل
أما ادلكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد، فقد نقل عنه القول بعدم جواز 

، ولكن بعد الرجوع بلحثه تبني أنه جيزي هذا (1)بيع املراحبة لآلمر بالرشاء
املبحث السابع: يف الضوابط اللكية ابليع برشوط ثالثة حيث قال ما نصه: ]

احبة لآلمر بالرشاء كما جتريه املصارف اليت جتعل )بيع املواعدة( أي )املر
 :ائرة اجلواز ويه ىلع ما ييلد يف –اإلسالمية( 

خلوها من اللزتام بإتمام ابليع كتابة أو مشافهة قبل احلصول ىلع  -أ
 .العني باتلمل  والقبض

ها من اللزتام بضمان هالك )السلعة( أو ترضرها من أحد خلو   -ب
 .يه ىلع األصل من ضمان املرصف الطرفني: العميل أو املرصف بل

 ،أن ل يقع العقد للمبيع بينهما إل بعد قبض املرصف للسلعة -ج
 .(2)واستقرارها يف ملكه

وعليه ل يصح القل عنه باتلحريم مطلقا، بل األصح إجازته للصورة 
ه عنه، وما اشرتطه ؛ بناء ىلع ما نقلت  «مرصف اجلمهورية»اليت يتعاقد بمثلها 

 «مرصف اجلمهورية»  املعاملة، وك الرشوط متحققة يف عقد بيع تلجويز تل
                                                 

جملة جممع الفقه املراحبة لآلمر بالرشاء، ادلكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد،  (1
 .2/989إلساليم ا

 .، نفس الصفحةاملرجع السابق (2
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 .باملراحبة
هل القول بتحريم املراحبة  ب  س  أما ادلكتور حممد سليمان األشقر اذلي ن  

يف حبثه بيع املراحبة كما جتريه املصارف اإلسالمية، فقد أكرث من اتلديلل ىلع 
ىلع قول من قال  د  ا، ور  مً ز  ل  م   د  ع  حرمة بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، إذا اكن الو  

 ري   غ   د  ع  د، ولكنه أجاز ابليع إذا اكن بصورة الو  ي  جبواز ذل  بكالم كثري وج  
الوعد غري ترجيح يف شأن املراحبة ىلع أساس »م، حيث قال ما نصه: ز  ل  الم  

ر أن اتلواعد ىلع بيع املراحبة، وذكر السع واهلل أعلم ـ امللزم، اذلي يظهر يل ـ
ت منت  بعد ذل  حراما، 

 
اذلي سيشرتي به الواعد يف املراحبة، ل جيعلها إذا أ

خالفا للمالكية وملا فهمناه عن مذهب احلنابلة، ووفاقا للمذهب الشافيع، 
وملا فهمناه من مذهب احلنفية، وملا أفىت به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ 

يرجع إيله، وربما  (1)يل ربما لمألن ابلن  يشرتي لفسه، وهو يعلم أن العم
رجع فاشرتى أو لم يشرت، فله مطلق احلرية يف ذل ، وألن ابلن  يستطيع أن 
يبيع لغري العميل، فلك منهما أن يرجع عن وعده إن وجد فرصة أنسب، 
وألن السلعة إن هلكت تهل  ىلع مل  ابلن ، وهذه ادلرجة من املخاطرة، 

ة وهو ىلع غري يقني من رشاء العميل هلا ويه أن كون ابلن  يشرتي ابلضاع
بربح، هذه ادلرجة يه اليت تبيح هذه املعاملة، وخترجها عن حزي اتلحريم إىل 

وجتارة، وبني كونها قرضا  حزي احلل، وتفصل بني كون هذه املعاملة بيعا
 .(2)«بفائدة

صح  ـ وخباصة املالكيةـ  هناك كثري من الفقهاء املعارصين تنبيه:
اتفية أو يف اهلأو  اإلذااعت املرئيةعنهم القول بتحريم هذه املعاملة يف فتاوى 

                                                 
 لن. لعل األصوب: )لم( هكذا يف األصل و (1
حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، حممد سليمان األشقر وآخرون، دار  (2

 . 1/103، 1418، عمان، األردن، 1الفائس، ط
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دروس الفقه، وليس يف كتب أو حبوث منشورة، مثل الشيخ عبد العزيز بن 
اليت  ه  ب  خ وفقهاء يلبيا وغريهم، وسأذكر الش  ، وكثري من مشايباز، وابن عثيمني

يراه حكم هذه املعاملة حسب ما استندوا عليها ثم مناقشتها للوصول إىل 
 ،يخ يف حلقات العلم ىلع هذه املعاملةابلاحث، وقد اكن اعرتاض مشاي

ووصمهم إياها بالربا ابلاعث األساس يف تسويد هذه الوريقات، لقتفاء أثرهم 
 أو خمالفتهم فيما ذهبوا إيله.

 :أدلة املحرمني هذا العقد: املطلب اثلاين
، ك واحدة منها (1)ه  ب  ة ش  د  ة لآلمر بالرشاء بع  استدل من حرم بيع املراحب

ته، وسأورد بإذن اهلل ي  ل  بانفرادها كفيلة بالقول بتحريم هذا ابليع وعدم ح  
ب هه واألدلة عب  هذه الش   ة للوصول ه  ب  ة ش  ه  ب  ش   ليها، ثم أعقب بمناقشة هذه الش 

ه املرصف إىل القول بصحة تل  الشبه أو بعضها، ثم احلكم ىلع ما يفعل
 ول إىل حلية هذا ابليع ومرشوعيته.باحلرمة، أو تفنيد تل  الشبه للوص

 .بالشبهة األوىل، مستعينا باهللوأبدأ 
أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند اإلنسان، وأصل  الشبهة األوىل:

اذلي رواه  ام ز  يم بن ح  ك  منع مثل هذا الوع من ابليوع حديث ح  
يأتيين  ،يا رسول اهلل :قلت ملسو هيلع هللا ىلصاليب  سألت  » :أصحاب السنن وغريهم قال

فقال: ل  ؟الرجل يسألين بيع ما ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه هل من السوق

                                                 
هذه الشبه نفسها، معظم ابلحوث اليت تتناول بيع املراحبة لآلمر بالرشاء تذكر  (1

منها ىلع سبيل املثال حبث ادلكتور سليمان األشقر بيع املراحبة كما جتريه ابلنوك 
. وما بعدها، وحبث ادلكتور بكر بن 1/71اإلسالمية، يف املرجع السابق نفسه، 

زيد، وادلكتور يوسف القرضاوي يف كتابه بيع املراحبة لآلمر بالرشاء كما جتريه 
 وما بعدها، وغريهم. 37ص/ املصارف اإلسالمية
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 .(1)«دكن  ما ليس ع   ع  ب  ت  
والعلة حصول  ،بيع اإلنسان ما ل يملكه حمرم أن   احلديث   نين  فقد ب  

 ،ويتم ابليع ،هاكحيث قد جيد ابلائع السلعة اليت باعها قبل أن يمل ؛الغرر
وقد رصح  ،فيحصل الغرر من هذه الاحية ،فال يتم ابليع ،وقد ل جيدها

ما ليس عندك(، يتمل  ع  ي  وب  )» :حيث قال «يعمدة القار» يف ين  ي  بذل  الع  
وقت ابليع، فال معنيني: أحدهما: أن يقول: أبيع  عبدا أو دارا وهو اغئب يف 

 صاحبه، أو أن يتلف، وهذا يشبه بيع الغرر، واثلاين: ض  جيوز لحتمال عدم ر  
: أبيع هذه ادلار بكذا، ىلع أن أشرتيها ل  من صاحبها، أو ىلع أن أن يقول  

يسلمها إيل  صاحبها، وهذا مفسوخ ىلع ك حال؛ ألنه غرر، إذ قد جيوز أن 
 .(2)«إيله مالكها، وهذا أصح القولني عندي ل يقدر ىلع رشائها، أو ل يسلمها

يبيع السلعة للمشرتي ويه ليست يف ملكه، ثم  املرصف   ووجهه أنن 
 .يشرتيها هل بعد أن باعها هل أول، وهذا نص ما نىه عنه احلديث

ملناقشة هذه الشبهة ل بد من اإلجابة عن السؤال مناقشة هذه الشبهة: 
تناهل مثل هذه الشبهة  «مرصف اجلمهورية»هل بيع املراحبة كما جيريه اتلايل 

 لقول حبرمة بيع املراحبة أم ل؟
 «مرصف اجلمهورية»الاظر للعقد اذلي جيريه  إن   :فأقول وباهلل اتلوفيق

                                                 
املجتىب من السنن، أمحد بن شعيب النسايئ، تح وترقيم: عبد الفتاح أبو غدة،  (1

، ، وسنن أيب داود7/289 ،1406، 2مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، ط
، حممد ، وسنن ابن ماجه3/283 سليمان بن األشعث، دار الكتاب العريب، بريوت،

اجلامع ، و2/727 مد فؤاد عبد ابلايق، دار الفكر بريوت،بن يزيد القزويين، تح: حم
، حممد بن عيىس الرتمذي، تح: أمحد شاكر وآخرون، دار سنن الرتمذيالصحيح 

 . 3/534 إحياء الرتاث، بريوت،
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، بدر ادلين حممود العيين، دار إحياء الرتاث  (2

 .9/11العريب بريوت، 
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أن هذه العلة غري واقعة ىلع  ، ودون حاجة لكثري إعمال فكريدرك بأول وهلة
ال ط  ين وابن ب  ي  عند الع   وقعا ملعىن احلديث نذليلىلع اتلفسريين ا ،هذا ابليع
ألن املرصف نص رصاحة أنه يبيع للمشرتي،  بن حجر وغريهم؛اواحلاف  

ويعقد معه بعد رشاء السلعة من ربها، ودخوهلا يف ضمانه دخول حقيقيا، 
اكن  وحتمل ك ما يطرأ عليها من تلف أو غريه، قيل تسليمها للمشرتي، فما

؛ ألنه عنده بالفعل، «ما ليس عندك ع  ب  ل ت  »هذا حاهل ل يندرج حتت حديث 
فعقد بيع املرصف للزبون إنما هو بالعقد اثلالث كما تقدم ل بالعقد األول 

 «مرصف اجلمهورية»يلكون بيع ما ليس عنده، فيف الكتيب اذلي أصدره 
يتحمل الطرف »منه،  ، وحتديدا يف العقد اثلالثبليان أراكن هذه املعاملة

قبل عقد  ـالسلعة  ـضمان العيوب املوجودة يف السيارة  ـاملرصف  ـاألول 
وهذا ابلند املذكور مرتتب ، (1)«ابليع، إل إذا اكنت ظاهرة، وريض بها املشرتي

ىلع كون السلعة يف ملكه، وحتت ضمانه، وهو من يتحمل تلفها لو تلفت، 
 ما ل يمل .فال يسوغ القول بعد ذل  أنه باع 

هذه املعاملة ليست بيعا ول رشاء إنما يه حيلة  أن   الشبهة اثلانية:
ألخذ الربا، حيث يؤول األمر يف الهاية إىل أن املرصف قد دفع مبلغا من 
املال يسرتده من الزبون بعد فرتة من الزمن بزيادة )اليت تدع رحبا( وهذا ما 

: «ابليان واتلحصيل»د اجلد يف ش  ابن ر   قال ،ة  ين  يسىم عند املالكية ببيوع الع  
اشرت يل سلعة كذا وكذا بعرشة نقدا وأنا أبتاعها  :أن يقول هل :واخلامسة»

فهذا حرام ل يل ول جيوز؛ ألنه رجل ازداد يف  ،من  باثين عرش إىل أجل
ألن الرشاء اكن هل، وإنما أسلفه  ؛سلفه، فإن وقع ذل  لزمت السلعة لآلمر

يلأخذ منه أكرث منه إىل أجل، فيعطيه العرشة معجلة ويطرح  املأمور ثمنها
هل أجرة مثله بالغة ما بلغت يف قول، واألقل من أجرة  عنه ما أرىب، ويكون
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ول يكون هل شء يف قول؛ ئلال يكون ذل   ،مثله أو ادلينارين يف قول
 .(1)«اتتميما للربا فيما بينهما ىلع ما مىض من الختالف يف املسألة اليت قبله

هناك فروق دقيقة جدا بني بيع املراحبة وبيع  مناقشة هذه الشبهة:
 .العينة جيعل تطبيق أحاكم بيع العينة ىلع بيع املراحبة غري صحيح

املأمور  ـل تنتقل من ضمان ابلائع  ة  ين  السلعة يف بيع الع   : أنن األول
بل تبىق يف مل  ابلائع، ويؤول  ـاآلمر بالرشاء  ـإىل ضمان املشرتي  ـبالرشاء 

األمر دلفع مائة ترجع بعد مدة من الزمن مائة وعرشين أو أكرث، وهذا يقوي 
إرادة اتلحايل ىلع الربا، ومن ثم تقوى شبهة الربا، أما يف بيع املراحبة فإن 

ه، فيكون ما الضمان ينتقل تماما لآلمر بالرشاء، وتدخل السلعة يف ضمان
ة، ل مقابل دين دفع هل، أما األمر اثلاين فإن السلعة علسدفعه باألجل مقابل 

غري مقصودة أصال يف بيع العينة وإنما املقصود املال، خبالف بيع املراحبة، 
فالسلعة مقصودة أساسا إما للتمل ، وإما بليعها ألخذ القد بدهلا، فيه خترج 

حب من ضمان املرصف بعد حصول عقدة ابليع اثلاين، ويتحمل تلفها صا
السلعة وليس املرصف، وهذا ليس حاصال يف بيع العينة، وكونه املشرتي قد 
يبيع السلعة ألجل املال ل يصري ابليع حمرما، فأصل اتلجارة أن يشرتي 
اتلاجر بأقل يلبيع بأكرث، فإذا جاز رشاء السلعة وبيعها حلصول ربح يف املال، 

جة ظرف معني، جاز اشرتاؤها لو أدى ذل  حلصول نقص يف املال، نتي
واحلاصل يف الفرق بينهما يتضح يف املثال اثلاين لو حصل بيع العينة وتلفت 

ة  بمائة  وعرشين السلعة بعد ابليع فإن املوضوع باق ىلع حاهل  مائة  حال  
مؤجلة، وهو عني الربا، وتلف السلعة ل أثر هل يف ابليعني، أما يف بيع املراحبة 

مان اآلمر بالرشاء، فإن األمر يؤول إىل لزوم لو تلفت السلعة بعد دخوهلا ض
                                                 

ابليان واتلحصيل، أبو الويلد بن رشد القرطيب، دار الغرب اإلساليم، بريوت،  (1
 . 7/88،87، 1408، 2بلنان، ط



 بني اإلباحة واتلحريم «مرصف اجلمهورية»عقد املراحبة كما جيريه 

ô   65 
 

املال املؤجل يف ذمته دون حصوهل ىلع أي مردود من بيع السلعة؛ ألنها تلفت، 
 فحقيقًة لم يؤل األمر إىل دفع كثري مؤجل يف قليل معجل.

أن األصل يف ابليوع اإلباحة وليس اتلحريم لقوهل تعاىل:  الرد اثلاين:
َحلذ ﴿

َ
ُ ٱَوأ َم  ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ ْ  ٱوََحرذ َِبٰوا وما ورد من حتريم فإنما هو ختصيص هلذا  (1)﴾لرن

اكليه عن بيع الغرر، وبيع املعدوم، وبيع اثلمر قبل بدو صالحها  ،العموم
وبيع العينة وحنو ذل ، وعليه ما لم يرد حتريم لصورة من صور ابليوع بعينها 

ائرة احلل فإنها تبىق يف دأو دخوهلا حتت أحد هذه املمنواعت دخول بينا، 
 وليس يف دائرة احلرمة.

وقد نقل ادلكتور حممد رصصور عن ثلة من العلماء ما يؤيد ذل  
رغم تضييقه يف العقود ـ  «ىل  ح  لم  ا»م يف ز  ويف هذا يقول ابن ح  »حيث قال: 

واتلواعد يف بيع اذلهب باذلهب أو بالفضة: ويف بيع الفضة » :ـ والرشوط
ر األصناف األربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذل  أو لم ويف سائ ،بالفضة
وكذل  املساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم  ااتلواعد ليس بيعً  ألنن  ؛يتبايعا
وك ما حرم علينا فقد فصل  ،ألنه لم يأت نيه عن شء من ذل  ؛يتبايعا

َل  َوقَدۡ ﴿باسمه قال تعاىل:  ا لَُكم فَصذ  ل  ص  ف  ما لم ي   فك  ، (2)﴾َعلَۡيُكمۡ  َحرذمَ  مذ
و أذ ليس يف ادلين إل فرض أو حرام إ ،بنص القرآن لا حتريمه فهو حالل  

واحلرام مفصل باسمه يف القرآن  ،حالل فالفرض مأمور به يف القرآن والسنة
إذ  ؛فهو بالرضورة حالل ،وما عدا هذين فليس فرضا ول حراماً  ،والسنة

ابليوع »د املاليك مقررا مثل ذل : ش  ر   وقال ابن (3)ليس هنال  قسم رابع
ألن اهلل تعاىل أباح ابليع  ؛ول ورد فيها نيه ،اجلائزة يه اليت لم يظرها الرشع
                                                 

  (.274)ابلقرة اآلية  (1
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َحلذ ﴿من ذل  قوهل تعاىل:  ،وأذن هلم فيه يف غري ما آية من كتابه ،لعباده
َ
َوأ

ُ ٱ َم  ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ ْ  ٱوََحرذ َِبٰوا سم املفرد إذا دخل عليه ال ... ولف  ابليع اعم ألن(1)﴾لرن
.. واللف  العام إذا ورد يمل ىلع .األلف والالم صار من ألفاظ العموم

فإن خص منه شء بيق ما بعد املخصوص ىلع  ،إل أن يأيت ما خيصه ،عمومه
َحلذ ﴿فيندرج حتت قوهل تعاىل:  ،عمومه أيضاً 

َ
ُ ٱَوأ ك بيع إل ما  ﴾ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ

 .(2)«فبيق ما عداها ىلع أصل اإلباحة ...خص منه بادليلل
َحلذ ﴿وقال اإلمام الشافيع تفريعا ىلع قول اهلل 

َ
ُ ٱَوأ فأصل » :﴾ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ

فيما ( ابليوع لكها مباح إذا اكنت برضا املتبايعني اجلائزي األمر )أي اتلرصف
وما اكن يف معىن ما نىه عنه ، منها ملسو هيلع هللا ىلصإل ما نىه عنه رسول اهلل  ،تبايعا

وما فارق ذل  أحبناه  ،حمرم بإذنه يداخل يف املعىن املنيه عنه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 .(4)«(3)«بما وصفنا من إباحة ابليع يف كتاب اهلل تعاىل

مرصف »كما جيريه ـ  فك ذل  يدل أن بيع املراحبة لآلمر بالرشاء
َحلذ ﴿رصيح خيرجه من عموم قوهل تعاىل:  لم يرد فيه نصـ  «اجلمهورية

َ
ُ ٱَوأ  ّللذ

يته؛ ألنه تم برضا الطرفني، وشبهة دخوهل حتت بيع ل  فيبىق ىلع ح   ﴾ۡيعَ ۡلَ ٱ
العينة ضعيف للفروق اليت قدمتها يف الفقرة السابقة، وقد تقدم القل عن 

اء، ادلكتور حممد سليمان األشقر أن املخاطرة يف بيع املراحبة لآلمر بالرش
 .(5)خترج عن كونها ربا، إىل كونها بيعا وجتارة

، فهو يعترب نواع من أنواع بيوع تأجيل ابلدلني فيه أن  الشبهة اثلاثلة:
                                                 

  (.274ابلقرة اآلية ) (1
  .5/402مقدمات ابن رشد املدونة مع  (2
  .3/3األم/  (3
انظر بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، ادلكتور حممد رصصور، حبث منشور ىلع  (4

 .content/uploads/2009/10-http://iefpedia.com/arab/wpاإلنرتنت ىلع الرابط 
  .1/130فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة  حبوث (5

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10
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عن بيع  ملسو هيلع هللا ىلصابتداء ادلين بادلين، وأصل املنع من ذل  نهيه ينة أو اآلجال ـ الع
الصورة ، وكون بيع املراحبة لآلمر بالرشاء يدخل حتت هذه (1)الاكلئ بالاكلئ

، وبعد دخوهلا  من املنع فهو غري صحيح فالعقد يتم بعد رشاء املرصف  السلعة 
يف ضمانه، وكون السلعة تبىق عند بائعها حىت يقبضها املشرتي اآلخر ل 
يبطل ابليع األول؛ ألن ابليع الصحيح ينتقل فيه الضمان بالعقد، وليس 

م السلعة مبارشة بعد بالقبض، فليست بدين، والعقد اثلاين، يتم فيه تسلي
العقد ويؤجل بعض اثلمن ل لكه، فال مدخل تلأجيل ابلدلني يف عقود بيع 

 املراحبة لآلمر بالرشاء اليت جيريها مرصف اجلمهورية.
أنه بيع دراهم بدراهم واملبيع مرجأ أو أنه نوع من  الشبهة الرابعة:

ظ، وما يرد به هناك ، وهذه نفس الشبهة اثلانية، مع اختالف األلفاق  ر  و  اتلن 
 يرد به هنا.

، وهذه منعوا اإللزام بالوعد يف ابليع أن املالكية  الشبهة اخلامسة:
الشبهة مبنية ىلع القول بإلزام الوعد بالرشاء لآلمر، ول مدخل هلا يف العقود 
اليت جيريها مرصف اجلمهورية حيث نص العقد ىلع أن اآلمر خمري بعد دخول 

ف يف رشائها وعدم رشائها، وهو رافع للعلة اليت من السلعة يف ضمان املرص
 أجلها حرم من حرم هذا الوع من ابليوع.

، بمعىن أن أن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غري جائز الشبهة السادسة:
                                                 

سنن ادلارقطين، يلع بن عمر ادلارقطين، تح: عبد اهلل هاشم املدين، دار املعرفة،  (1
 .3/70، 1386بريوت، 

ل ئ   ب ي ع  و  ل ئ  ب الاك  يئ ة   :الاك  يئ ة  ب الننس  ت ه  ، وأي ب يع الننس  ور  ر اه م   :ص  ل  ادلن ل م  الرنج  ن  ي س 
 
 أ

ام   ع  ي عليه  الطن ل  يقول  اذلن  ج 
 
ل  فإذ ا حلن األ ام   :يف طعام  إىل أج  ع  ي ط  ل ي س  عند 

ل   يئ ة   ،ولكن  ب ع ين  إيناه  إىل أج  يئ ة  انقل ب ت  إىل نس  ام  ثمن  ،فهذه ن س  ع  ب ض  الطن فلو ق 
ال ئ   ًا ب ك  ن  اكئل  ري  ه  لم ي ك 

ه  منه  أو من غ  ع يف  ويتعدن  .ب اع  ة  و اتلنض  ز  م  . ى ب اله 
 .2/540املصباح املنري )كء( 
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من أجاز بناها ىلع وجوب اإللزام بالوعد عند املالكية، وأخذ بعض رشوطها 
، وهذا غري جائز، والرد (1)الشافيعوأراكنها األخرى من املراحبة كما أرادها 

عليها يسري؛ ألنها يف غري حمل دعوى ابلحث، وهو جواز بيع املراحبة كما 
جيريه مرصف اجلمهورية حالة كون العقد غري ملزم، فال تعلق هلا بمحل 

 ابلحث.
أن هذا ابليع بيع معلق؛ ألن العميل قال للبن  إن  الشبهة السابعة:

ا أشرتيه من  بكذا، فابليع اثلاين معلق ىلع ابليع اشرتيت يل كذا بكذا فأن
األول وهذا باطل، والرد عليها يسري اكليت قبلها بأنه إنما يكون معلقا إذا 
اعتربنا الوعد ملزم هل، أما يف مسأتلنا فالوعد غري ملزم، وعليه ل يتم ابليع 

ربم العقد اثلاين إل بعد حتقق ابليع األول، ومل  املرصف السلعة، ثم بعدها ي
اثلاين، فال يكون معلقا بل يكون ىلع سلعة مملوكة للبائع فتنتيف هذه 

 الشبهة.
أن هذه املعاملة لم يقل حبلها أحد من الفقهاء  الشبهة اثلامنة:

القداىم، فينبيغ أل تكون حالل، ويكيف يف دحض هذه الشبة القل اذلي 
مرصف »ها تقدم عن الشافيع بإباحتها حبسب الصيغة اليت يعتمد

الص اكمال عند مبحث من قال جبوازها من  وقد ذكرت   ،«اجلمهورية
م قال ي  حممد بن احلسن وابن الق   املتقدمني، وتقدم هناك القل أيضا بأن  

جبوازها، فال تبىق حجة يف هذا ادليلل، ورد ادلكتور القرضاوي برد آخر جيد، 
املعامالت املايلة متجددة، فال يسوغ احلكم ىلع معاملة حديثة  وهو أن  

القول  عدم   مستوفية لرشوط الصحة باملنع لعدم قول املتقدمني جبوازها؛ ألنن 
ان بني ت  ل لكونها غري جائزة، وش   ،جبوازها راجع لعدم ذكرها عندهم

                                                 
 . 2/1160 جملة جممع الفقه اإلساليم، ،حبث ادلكتور رفيق يونس املرصي (1
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 .(1)األمرين

 :همالقائلون بإباحة هذه املعاملة وأدتل: املبحث الرابع
قسمت هذا املبحث إىل مطلبني: األول ذكرت فيه العلماء القائلني 
بإباحة اتلعامل بهذا ابليع من املتقدمني واملتأخرين، واملطلب اثلاين تناول 

 يلها يف قوهلم.إأدتلهم اليت استندوا 
من قال بإباحة بيع املراحبة لآلمر بالرشاء من املتقدمني  املطلب األول:

 :واملعارصين
 أوال: من قال جبواز هذا ابليع من املتقدمني:

لكنه اشرتط أل يكون  ممن أجاز هذا الوع من ابليوع الشافيع 
الوعد ملزما للطرفني، حبيث ل يمكن الرجوع عنه ألحدهما؛ ألنه حينئذ 

 بيع ما ليس عند اإلنسان املمنوع.يدخل حتت باب 
ل  »: «األم»يف  ونص ما قاهل  ة   وإذا أر ى الر ج  لع  ل  الس   :فقال ،الر ج 

ر حب    فيها كذا
 
رت  هذه وأ

ل   ،اش  ا الر ج  رت  اه  اء  جائ ز   ،فاش  ي قال ،فالرش    :وا ذلن 
ث  فيها بي ًعاأر حب    فيها ب اخل   د  ه   ،يار  إن  شاء  أح  ك  ا إن  قال ،وإ ن  شاء  تر  ذ  ك   :وه 

ه  هل ف  رت  يل مت ااًع وو ص 
فك   هذا  ،وأنا أر حب    فيه ،أو مت ااًع أين مت اع  شئ ت ،اش 

ه  ب اخل  يار   ،سو اء   س  ى من نف  ط  ون  هذا ف يما أع  ل  وي ك  ون ي ع  األ  و اء  يف  ،جي وز  ابل  وس 
ف ت  إن  اكن قال د  أو دي ن   :هذا ما وص  يه  من   ب نق  رت  

ش 
 
ه  وأ ي ع   ،أب ت اع  جي وز  ابل 

ل   ون ون ان  ب اخل يار  يف ابلي ع  اآل ،األ  د اه  جاز   ،خر  وي ك  ا به  ىلع  ،فإ ن  جدن ع  وإ ن  تب اي 
ا األأن  أ م  ه  س  ا أن ف  م  وخ  ل ز  س  و  مف  ل  فه  ون ر  األ  ا :من ق بل  شي ئ ني    ،م  م  ه  د  أننه   :أح 

ه  ابلت ل ك  اه  قبل أن  يم  ع  ا :واثلناين   .ائ ع  ب اي  ة  أنن  إن  أننه  ىلع خم  ر  ي ت ه  ىلع كذا  ط  رت  اش 
                                                 

بيع املراحبة لآلمر بالرشاء كما جتريه املصارف اإلسالمية، يوسف القرضاوي، دار  (1
 . 49، ص/1415، 4القلم، الكويت، ط
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ه   ،أر حب    فيه كذا ب ض  ل  فق  اًما إىل أج  ل  طع  رت ى الر ج  ه   ،وإ ن  اش  س  أن  يب يع 
 
فال  بأ

م ن اه   م  رت  د  وإ ىل اش  ن  غري  ه  ب نق  ل  منه وم  ري   ، أج 
ينن ني   وغ  و اء  يف هذا املع  وس 

ينن ني   امل  .(1)«ع 
من الشافيع رصيح يف جواز بيع املراحبة لآلمر بالرشاء كما فهذا القل 

، رصاحة ل يتاج معها إىل تأويل أو تفسري، وهذا «مرصف اجلمهورية»جيريه 
مرصف »واضح ل لبس فيه لك من اطلع ىلع رشوط بيع املراحبة يف 

ى و  وقارنها بما اشرتطه الشافيع يف هذا الص، فهو لم يشرتط س   ،«اجلمهورية
م  هلما، ويف تمهيد العقد األول ـ اذلي هو عقد ل  م   ري   غ   د  ع  الو   يكون   أن ز 

اتلنصيص ىلع أن وعد الطالب غري ملزم هل فله أن يشرتي  الوعد بالرشاء ـ
 ـالطرف األول  وحيث إن  »بعد تمام رشاء املرصف وهل أن يرتك ونص اتلمهيد 

هذا الوعد وعد بالرشاء قد وافق ىلع ذل  واضعا يف العتبار أن  ـاملرصف 
 .(2)«غري ملزم، فقد اتفق الطرفان ىلع إبرام هذا العقد وفقا ملا ييل

راحبة، وقد حتقق، الم   ع  ي  ة ب  ي  ل  وهذا اتلعامل موافق ملا طلبه الشافيع يف ح  
 .فتصح املراحبة حسب فتوى الشافيع 

بيع  املعارصة ـاملعاملة بغري تسميتها وممن نسب إيله القول جبواز هذه 
م حيث ي  احلسن وابن الق  بن من املتقدمني حممد  ـاملراحبة لآلمر بالرشاء 

ت أرأي»ملحمد بن احلسن:  «احليل»فيف كتاب  ،اجلائزة ل  ي  جعالها من احل  
وأخربه أنه إن فعل اشرتاها اآلمر  ،بألف درهم ارجاًل أمر رجاًل أن يشرتي دارً 

ثم خاف إن اشرتاها أن  ،ملأمور رشاء ادلارفأراد ا ،بألف درهم ومائة درهم
كيف احليلة يف ذل ؟ قال:  ،فتبىق يف يد املأمور ،يبدو لآلمر فال يأخذها

ويجء اآلمر  ،ويقبضها ،يشرتي املأمور ادلار ىلع أنه باخليار فيها ثالثة أيام
                                                 

  .3/39، 1393دار املعرفة، بريوت،  ريس الشافيع،حممد بن إد ،األم (1
 . 1نماذج من العقود املجازة من اهليئة الرشعية ملرصف اجلمهورية ص/ (2
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فيقول املأمور:  ،درهم ويبدأ فيقول: قد أخذت من  هذه ادلار بألف ومائة
ويكون استيجابا من املأمور  ،ذل  فيكون ذل  لآلمر لزمايه ل  ب

ألن خياره  ؛للمشرتي: أي ول يقل املأمور مبتدئاً بعت  إياها بألف ومائة
وان لم يرغب اآلمر يف  ،فيفقد حقه يف إاعدة ابليت إىل بائعه ،يسقط بذل 

 ،(1)«فيدفع عنه الرضر بذل  ،رشائها تمكن املأمور من ردها برشط اخليار
 .(2)«أعالم املوقعني»وبمثله قال ابن القيم يف 

ولكن عند تمحيص الص ند فرقا دقيقا بني هذه املعاملة اليت نص 
عليه حممد بن احلسن وابن القيم واملراحبة لآلمر بالرشاء يف وجود األجل يف 
بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، وعدم وجوده يف املعاملة اليت نص عليها حممد بن 

ـ م، وإن لم ينصا ىلع كونه حال، واألجل مع زيادة اثلمن ي  وابن الق  احلسن 
من أهم أسباب املنع اليت اعتمد عليها املانعون باعتبار املأمور ـ الربح 

بالرشاء يدفع قليال، يعود هل بعد مدة كثريا، وهذا غري حاصل يف مسألة ابن 
ل بعد حصول القيم، اليت ظاهرها حصول ابليع مبارشة اكمال دون تأجي

الرشاء من الطرف األول، فتضعف شبهة الربا، وعليه ل يصح الستشهاد 
ابن القيم ىلع جواز بيع املراحبة وحسب وجهة نظري بقول حممد بن احلسن 

 .«مرصف اجلمهورية»لآلمر بالرشاء كما جيريها 
 يا: من قال جبوازه من املعارصين:ثان

راسات املايلة املعارصة قال جمموعة من الفقهاء املتخصصني يف ادل
                                                 

هذا نقل عن ادلكتور بكر بن زيد وغريه نقال عن حممد بن احلسن، جملة انظر  (1
 بيع املراحبة لآلمر بالرشاء واملواعدة ىلع ابليع، جملة جممع الفقه اإلساليم

 . 2/979ج
عن رب العاملني، شمس ادلين حممد بن أيب بكر الزريع، تح: طه  إعالم املوقعني (2

  .4/29م،  1973عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، 
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، بل أجازه م  ز  ل  م   ري   غ   د  ع  جبواز بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، وخباصة إذا اكن الو  
 من قبيل بيع ما ليس عند اإلنسان.ا، ولم يعدوها مً ز  ل  م   د  ع  بعضهم ولو اكن الو  

ونقل ادلكتور الصديق الرضير القول جبواز املعاملة كما جيريها 
عن فقهاء العرص، وادع ـ  عدم إلزام الوعد بالرشاءـ  «ريةمرصف اجلمهو»

 .(1)اإلمجاع ىلع القول جبوازها، وعدم وجود خالف معترب ملا قالوه
ني شبه جممعني ث  د  ح  واعضده يف ذل  جعفر قصاص حيث قال بأن الم  

 .(2)ىلع جواز هذه املعاملة )املواعدة غري امللزمة(
وأجازها بناء ىلع فتوى الشافيع هو ادلكتور وأول من سماها بهذا السم 

بعد ذكر نص ـ ىلع ذل   ص  وري، حيث ن  ه  ن  سايم محود، نقال عن أستاذه السن 
  واضح هنا من الكم اإلمام الشافيعفال»بقوهل: ـ  الشافيع اذلي قدمته

 ير  وأنه ي   السلعة، رشاء يف الراغب من تتم الطلب يف املبادرة أن تعاىل
 السلعة ويطلب منه أن يشرتيها ىلع أساس أنه يعد برشائها منه الطرف اثلاين

فهذه العملية ، باثلمن املدفوع يف السلعة زائد الربح املتفق عليه من البتداء
يه عملية مركبة من وعد بالرشاء من طرف اآلمر وبيع املراحبة من طرف 

 وريه  ن  السن  األستاذ الشيخ حممد فرجاملأمور وهذا هو الوجه اذلي رآه فضيلة 
 باملعادي  سألة عليه يف مقابلة شخصية بمزنهلامل عرض عند تعاىل

 .(3)«1975/  8/  9بتاريخ 

                                                 
مع الفقه جمالصديق حممد األمني الرضير، جملة املراحبة لآلمر بالرشاء،  انظر (1

 . 2/998اإلساليم، 

حبث منشور ىلع شبكة  فقهية، جعفر عبد الرمحن قصاص، دراسة ،بالرشاءانظر بيع املراحبة لآلمر  (2
 .http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-165361.htmالنرتنت ىلع الرابط 

جملة جممع الفقه اإلساليم حبث ادلكتور سايم محود، بيع املراحبة لآلمر بالرشاء،  (3
2/1096 . 
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، يف دورته «جممع الفقه اإلساليم»وممن أجاز هذا ابليع من اهليئات 
إن »: اخلامسة بالكويت وهذا نص قراره خبصوص بيع املراحبة لآلمر بالرشاء

املنعقد يف دورة مؤتمره اخلامس بالكويت من جملس جممع الفقه اإلساليم 
م، 1988اكنون األول )ديسمرب( 15-10 ـهاملوافق1409مجادى األوىل  1-6

بعد اطالعه ىلع ابلحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضويع الوفاء 
بالوعد، واملراحبة لآلمر بالرشاء، واستماعه للمناقشات اليت دارت حوهلما قرر 

 :ما ييل
ن بيع املراحبة لآلمر بالرشاء إذا وقع ىلع سلعة بعد دخوهلا يف إ :أوالً 

وحصول القبض املطلوب رشاعً، هو بيع جائز، طاملا اكنت تقع  ،مل  املأمور
وتبعة الرد بالعيب اخليف وحنوه من  ،ىلع املأمور مسؤويلة اتللف قبل التسليم

 .موانعهوتوافرت رشوط ابليع وانتفت  ،موجبات الرد بعد التسليم
ـ  النفراد وجه ىلع املأمور أو اآلمر من يصدر اذلي وهوـ الوعد  :اثانيً 

وهو ملزم قضاء إذا اكن معلقاً ىلع  ،للواعد ديانة إل لعذر ايكون ملزمً 
ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة  ،ودخل املوعود يف لكفة نتيجة الوعد ،سبب

إما بتنفيذ الوعد، وإما باتلعويض عن الرضر الواقع فعاًل بسبب عدم الوفاء 
 .بالوعد بال عذر

 املراحبة بيع يف جتوزـ  الطرفني من تصدر اليت ويهـ  : املواعدةاثاثلً 
لم يكن هناك خيار فإنها  فإذا ،أحدهما أو لكيهما ،للمتواعدين اخليار برشط

ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه ابليع نفسه، حيث يشرتط  ؛ل جتوز
عندئذ أن يكون ابلائع مالاكً للمبيع حىت ل تكون هناك خمالفة ليه اليب 

 .(1)«عن بيع اإلنسان ما ليس عنده

                                                 
 . 2/1599،1600 (3،2قرار رقم ) ،جملة جممع الفقه اإلساليم (1
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جيريها وك ما رشطه املجمع ينطبق تمام النطباق ىلع املعاملة اليت 
؛ حيث يعطي اخليار للطرفني بعد وعد ابليع، للمرصف «مرصف اجلمهورية»

 .(1)ولآلمر بالرشاء بعد رشاء املرصف السلعة ودخوهلا يف ملكه دخول حقيقا
بيع املراحبة لآلمر »وممن قال جبوازها ادلكتور رفيق املرصي يف حبثه 

ه من ب رأي  ر  ق  هذا ما ي  و...»حيث قال ما نصه  «بالرشاء يف املصارف اإلسالمية
 .(2)«رأي أنصار اخليار للطرفني، وهو الرأي الصحيح املريح عندي

يف هذه املعاملة كما  «مرصف اجلمهورية»واخليار للطرفني هو ما يتبناه 
 تقدم.

املراحبة لآلمر  نظرة إىل عقد»ومنهم أيضا حممد يلع التسخريي يف حبثه 
ل ريب »ة وسؤاهل عن حكمها بقوهل: حيث عقب بعد تعريف املراحب «بالرشاء

ألنها  ؛إذا اكن فيها رضا الطرفني إىل نهاية املطاف ،يف أنها معاملة صحيحة
أما إذا أردنا أن ندخل عنرص اإللزام  ،حتقق ك مقومات العقد املقبول رشاًع 

وأجاب بصحتها ولو مع  ،«..يف ابلني فهل يمكننا ذل ؟ وهل تصح املعاملة؟
 .(3)القول بإلزام الطرفني بالوعد

وممن أجاز بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، ولو اكن الوعد ملزما، ونافح ىلع 
بيع املراحبة لألمر بالرشاء كما »ذل  ادلكتور يوسف القرضاوي يف كتابه 

ق وس، والصديال  ، وغريهم كثري، اكلشيخ يلع الس  «جتريه املصارف اإلسالمية

                                                 
 . 1ص/ 1انظر نماذج العقود املجازة من مرصف اجلمهورية، اتلمهيد واملادة رقم  (1
جملة بيع املراحبة لآلمر بالرشاء يف املصارف اإلسالمية، ادلكتور رفيق املرصي،  (2

 . 2/1153جممع الفقه اإلساليم 
املرجع السابق كتور حممد يلع التسخريي، ادل ،املراحبة لآلمر بالرشاء نظرة إىل عقد (3

2/1184. 
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 .(1)حممد الرضير، وادلكتور إبراهيم فاضل ادلبو
 :أدلة املجزيين هذا العقد: املطلب اثلاين

 يه: (2)استدل جمزيو بيع املراحبة لآلمر بالرشاء بأدلة عقلية ونقلية
َحلذ ﴿: الكريمة ةياآل عموم ادليلل األول:

َ
ُ ٱَوأ ْ  ٱوََحرذَم  ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ َِبٰوا  (3)﴾لرن

ن تَُكوَن تَِجَٰرًة َعن تََراض  ﴿ وعموم قوهل تعاىل:
َ
ِنُكۡم   إَِّلذ  أ فلكتا  (4)﴾من

 اآليتني تفيدان جواز بيع املراحبة لآلمر بالرشاء؛ ألنه بيع وجتارة عن تراض.
هذا ادليلل يمكن للمخالف الطعن فيه بأن بيع  مناقشة هذا ادليلل:

ين ة  العموم إلخراجاملراحبة غري مندرج حتت هذا  إذا »ه منه حبديث الع 
  ،ة  ين  بالع   م  ت  ع  اي  ب  ت  

 
 ط  لن ، س  اد  ه  اجل   م  ت  ك  ر  وت   ،ع  ر  بالزن  م  يت  ض  ور   ،ر  ق  ابل   اب  ن  ذ  وأخذتم أ

 بأن   د  ويمكن الرن ، (5)«م  ك  ين  وا إىل د  ع  ج  ر  حىت ت   ه  ع  زن  ل ي   لًّ اهلل عليكم ذ  
يف احلديث ل تنطبق ىلع بيع املراحبة لآلمر بالرشاء،  ت  رس   ينة كما ف  الع  

للفروق اليت قدمت بينهما، فيبىق هذا ابليع داخال حتت عموم حل ابليع 
 املذكور يف اآلية.

 ما لإ ،ذنواإل باحةاإل والعقود املعامالت يف صلألا أن   ادليلل اثلاين:
ه ولم يرد حتريم وأ بمنعه البوية السنة وأ الكريم القرآن يف رصيح نص جاء

                                                 
حبث لعيل عبد العزيز الراجيح، العلماء املعارصون وبيع املراحبة لآلمر بالرشاء،  (1

 :ىلع شبكة اإلنرتنت، ىلع الرابط
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1188#_ednref21  

عبد حممد ويم محودي عبد اهلل، وغريهم، راجع حبث  ممن استدل بما ذكرته من أدلة سعد (2
عقد بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية، سعد عبد حممد، ويم عبد اهلل، منشور ىلع 

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53495 شبكة اإلنرتنت ىلع الرابط

 (.274) ابلقرة اآلية (3
 (.29) النساء اآلية (4
 . 3/291ود، سنن أيب دا (5
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نص رصيح باتلحريم، فيبىق هذا ابليع ىلع احللية، وفيما قدمته من نصوص 
عن ابن حزم والشافيع وابن رشد، ما يقوي هذا ادليلل ويعضده، ويف رأيي أن 
هذا ادليلل أقوى األدلة يف إباحة بيع املراحبة بالرشاء إذا لم يكن الوعد فيه 

ى الشبهات اليت خترجه من باب احلل إىل باب ملزما، ألنه إذا اكن ملزما تقو
املراحبة بالصيغة البسيطة ـ  هذا بيع» احلرمة، ومثل هذا قرره الشواكين بقوهل:

ِنُكۡم   تَِجَٰرةً َعن تََراض  ﴿ :أذن اهلل سبحانه به بقوهل ـ َحلذ ﴿ :وبقوهل ﴾من
َ
ُ ٱَوأ  ّللذ

ْ  ٱوََحرذَم  ۡيعَ ۡلَ ٱ َِبٰوا إذا لم يصحبه مانع  ،اكئنا ما اكنوهذا يشمل ك بيع  ،﴾لرن
 .(1)«رشيع أو يفقد فيه الرتايض

والرشع لم  ،واملصالح العلل ةاعامر ىلع مبنية املعامالت ادليلل اثلالث:
يمنع من ابليوع إل ما خيالف هذه العلل واملصالح، ويلحق الرضر 

للواقع باملتبايعني، اكلربا والغرر والغش والحتاكر وغريها، وبعد الظر 
العميل ىلع بيع املراحبة لآلمر بالرشاء كما جيريه مرصف اجلمهورية، ل ند 
مثل هذا اخلالف أو الدم أو اتلخاصم بني العميل واملرصف؛ ألنه يوافق 
مصالح ك منهما فيما أراده من ابليع، فال رضر ول غنب ول غش فيه إذا 

جائزا بناء ىلع حتقيق طبق حسب العقود املنصوص عليها، فينبيغ أن يكون 
 مصالح العباد دون خمالفة الرشع خمالفة رصية واضحة.

 تيسريفيه  ـ وإن اكن خمتلفا فيه ـ القول جبواز هذا ابليع ادليلل الرابع:
ُ ٱ يُرِيدُ ﴿ :تعاىل قوهل ذل  يف ساسواأل الاس ىلعى  َوََّل يُرِيُد  يُۡسَ لۡ ٱبُِكُم  ّللذ

 .(2)﴾ُعۡسَ لۡ ٱبُِكُم 
يوجد  أن   ل   ق  املتعاقدين مع املرصف جيدهم صنفني فاملتتبع ألحوال

                                                 
السيل اجلرار املتدفق ىلع حدائق األزهار، حممد بن يلع الشواكين، دار ابن حزم،  (1

 . 1ط

 .185ابلقرة اآلية  (2
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 غريهما:
من يريد السلعة حقيقة ول جيد من يسلفه ثمنها، ول من يقسط هل ـ 

ثمنها مثل املرصف فيضطر للتعاقد مع املرصف تلحقيق هذه املنفعة برشاء 
ا التسلف م  إن: السلعة املرغوبة، ولو لم يفعل ذل  ل بد أن يقع يف أحد أمري

 و اللجوء للمرصف، فيختار اثلانية.بربا، وهو حمرم ل خالف فيه، أ
والصنف اثلاين ل يريد السلعة ولكنه يريد املال لغرض آخر، ول ـ 

جيد من يقرضه قرضا حسنا، فيضطر للتعامل بهذه املعاملة، ثم يتمل  
ل مدة من السلعة ويبيعها ويستفيد بثمنها، ويقسط ما عليه للمرصف خال

الزمن يستطيع دفع ما عليه فيها، ولول هذه املعاملة قد يضطر للقرض بربا، 
فيرتك ما ل خالف فيه بتحريمه، ويلجأ للمختلف فيه، فلو أمجع علماء بدل 

  ه  ت  ين ل  ىلع حتريم هذا الوع مع كرثة القائلني حب   
 
 ج  ر  اس يف احل  ال   ع  ق  و  أل

 .يق  والض  
قد يتج حمتج ىلع هذا ادليلل فيقول اتليسري ىلع  مناقشة هذا ادليلل:

الاس ليس مداعة تلحليل احلرام، فما دام هذا ابليع حراما فال يصح اتليسري 
ا ىلع حتريمه، عً م  ىلع الاس بالقول حبليته، وهذا الكم صحيح إذا اكن ابليع جم   

ا يفً ع  ف ض  القائلني بتحريمه أكرث من القائلني حبليته كرثة جتعل اخلال أو أن  
به، أما إذا اكن احلال العكس، بكون القائل بتحليله من أهل  د  ت  ع  أو غري م  

الختصاص أكرث من القائل بتحريمه فحينها يصبح اتلمس  بالقول الواحد، 
وعدم بيان وجود املخالف من اتلضييق ىلع الاس، وهو خمالف للتيسري اذلي 

 من استدل بهذا األصل.أمر اهلل تعاىل به كما تقدم يف استدلل 
 بيع ىلع القياس وأ اعصنالست عقد ىلع القياس ادليلل اخلامس:

فاملعقود عليه يف الك العقدين غري موجود حال العقد، ومع ذل  أجزي  ،مل  السن 
العقدان، فكذل  املراحبة، ينبيغ أن جتوز بناء ىلع وعد املرصف برشاء 
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ل أو اتلديلل أو القياس يف غري حمل السلعة للعميل، ثم بيعها هل، وهذا اتلعلي
دعوى ابلحث، اذلي هو عدم إلزام العميل بالرشاء بعد رشاء املرصف، ويف 

م ل  ل تشارك السن ـ  «مرصف اجلمهورية»كما جيريها  ـالواقع فاملراحبة 
والستصناع يف كونها تقع ىلع معدوم موصوف يف اذلمة، بل يه واقعة ىلع 

بوصف، وهو داخل يف مل  ابلائع، وليس معدوما فيه موجود إما برؤية أو 
ة منهما، فال يسوغ بعد ذل  قياسها عليهما، وإنما فعل ذل  من ي  ل  أوىل باحل  

يستدل بكون الوعد امللزم ل تأثري هل يف بطالن بيع املراحبة، كما لم يبطل 
إن  بيع السلم وعقد الستصناع؛ لتشارك الك يف العلة، فأتيت به ألبني أنه

نفع الحتجاج به يف غري حمل ادلعوى، فالحتجاج به يف حمل ادلعوى 
 
 
   وأقوى.ع  د  يكون أ
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 :اخلاتمة
يمكن  ،واتلنقل يف مسائله ودقائقه ،بعد معايشة هذا املوضوع

 :عدة سته هل يف نقاطارنتائج د ص  للباحث أن يلخ  
 إلزام  بطريقة عدم ـ ن القائلني جبواز بيع املراحبة لآلمر بالرشاءإ

 وليسوا أقلية، أكرثية بني فقهاء املعامالت املايلة املعارصين، ـ الوعد
 حىت نقل بعضهم اإلمجاع عليه.

 ول  ،اليت تمس  بها املانعون لكها يمكن الطعن فيها ه  ب  الش   ن  إ
 ديلال ىلع اتلحريم. تنتهض

 املذكور يف  ،هذا الوع من ابليوع داخل حتت عموم حلية ابليع ن  إ
 .لألدلة املذكورة يف ابلحث ؛اآلية

 مباملراحبة بأنه «مرصف اجلمهورية»التشنيع ىلع املتعاملني مع  ن  إ 
 .ىلع الاس ري  ج  با مع قوة اخلالف فيه، فيه تضييق وحت   يرتكبون الر  

 ومحلهم ىلع  ،ج عنهمر  ورفع احل   ،هذا ابليع فيه توسعة ىلع الاس ن  إ
 .ترك اتلعامل بالربا
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 ثبت املصادر واملراجع
 :أوال
 .القرآن الكريم 
 :الكتب املطبوعة :ثانيا

عن رب العاملني، شمس ادلين حممد بن أيب بكر  عالم املوقعنيأ .1
 م. 1973دار اجليل، بريوت،  الزريع، تح: طه عبد الرؤوف سعد،

جاوي، تح: عبد اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد، موىس بن أمحد احل .2
 اللطيف السبيك، دار املعرفة، بريوت بلنان.

 .1393األم، حممد بن إدريس الشافيع، دار املعرفة، بريوت،  .3
حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، حممد سليمان األشقر  .4

 .1418، عمان، األردن، 1وآخرون، دار الفائس، ط
ن أيب بكر املرغيناين، يف فقه اإلمام أيب حنيفة، يلع ب يتدببداية امل .5

 ح، القاهرة.يمطبعة ومكتبة حممد يلع صب
ابليان واتلحصيل، أبو الويلد بن رشد القرطيب، دار الغرب اإلساليم،  .6

 .1408، 2بريوت، بلنان، ط
بيع املراحبة لآلمر بالرشاء كما جتريه املصارف اإلسالمية، يوسف  .7

 .1415، 4القرضاوي، دار القلم، الكويت، ط
س من جواهر القاموس، حممد بن حممد الزبيدي، تح: تاج العرو .8

 جمموعة من املحققني، دار اهلداية.
حتفة الفقهاء، عالء ادلين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بريوت  .9

 .1405بلنان، 
اتللقني، القايض عبد الوهاب ابلغدادي، تح: حممد أبو خزبة، دار  .10

 .1425، 1الكتب العلمية، بريوت، بلنان، ط
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اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، تح: أمحد  .11
 شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث، بريوت.

حاشية ادلسويق ىلع الرشح الكبري، حممد بن أمحد ادلسويق، دار الكتب  .12
 .1424، 2العلمية، بريوت، بلنان، ط

دار سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، تح: حممد فؤاد عبد ابلايق،  .13
 .الفكر بريوت

 .شعث، دار الكتاب العريب، بريوتسنن أيب داود، سليمان بن األ .14
سنن ادلارقطين، يلع بن عمر ادلارقطين، تح: عبد اهلل هاشم املدين، دار  .15

 .1386املعرفة، بريوت، 
، تح: حممد عبد القادر عطا، بليهيقأمحد بن احلسني ا ،السنن الكربى .16

 .1414 مكتبة دار ابلاز، مكة املكرمة،
السيل اجلرار املتدفق ىلع حدائق األزهار، حممد بن يلع الشواكين، دار  .17

 .1ط ،ابن حزم
رشح منتىه اإلرادات، منصور بن يونس ابلهويت، اعلم الكتب، بريوت،  .18

 م. 1996، 2ط

عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، بدر ادلين حممود العيين، دار  .19
 إحياء الرتاث العريب بريوت.

، حممد بن أمحد ابن جزي الغرنايط، حممد أمني فقهيةالقوانني ال .20
 م. 2006الضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، عبد اهلل بن قدامة املقديس، ابن حنبل اإلمام املبجل الاكيف يف فقه .21
 املكتب اإلساليم بريوت.

أبو بكر عبد اهلل بن أيب شيبة،  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، .22
 .1409، 1ف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، طتح: كمال يوس

املجتىب من السنن، أمحد بن شعيب النسايئ، تح وترقيم: عبد الفتاح  .23
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 .1406، 2أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، ط
املدونة الكربى مع مقدمات ابن رشد، حممد بن أمحد بن رشد، دار  .24

 الكتب العلمية، بريوت بلنان.

غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد الفيويم، دار  املصباح املنري يف .25
 املعارف، القاهرة، الطبعة اثلانية.

حممد ضياء الرمحن  ،للبيهيق السنن الصغرىاملنة الكربى رشح وختريج  .26
 .1422، 1األعظِّم، دار الرشد السعودية الرياض، ط

 إبراهيم بن يلع الشريازي، دار الفكر بريوت.املهذب،  .27
أنس األصبيح، تح: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء املوطأ، مال  بن  .28

 .الرتاث العريب، مرص
نماذج العقود املجازة من اهليئة الرشعية ملرصف اجلمهورية، مرصف  .29

 .2012ول اجلمهورية، اإلصدار األ

 :ثاثلا: حبوث منشورة يف جمالت علمية
ق ادلكتور رفي ،بيع املراحبة لآلمر بالرشاء يف املصارف اإلسالمية .1

 املرصي، جملة جممع الفقه اإلساليم.
عبد  بيع املراحبة لآلمر بالرشاء واملواعدة ىلع ابليع، ادلكتور بكر بن .2

 .جملة جممع الفقه اإلساليم ،زيد اهلل أبو
بيع املراحبة لآلمر بالرشاء، ادلكتور سايم محود، جملة جممع الفقه  .3

 اإلساليم.
الصديق حممد األمني الرضير، جملة جممع الفقه  املراحبة لآلمر بالرشاء، .4

 اإلساليم.
نظرة إىل عقد املراحبة لآلمر بالرشاء، ادلكتور حممد يلع التسخريي،  .5

 .جملة جممع الفقه اإلساليم
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 رابعا: حبوث منشورة ىلع الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(
 أمحد سالم ملحم، منشور ىلع ،بيع املراحبة يف املصارف السالمية .1

 .http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_24.htmlالرابط 
 قصاص، الرمحن عبد جعفر فقهية، دراسة ،الرشاءبيع املراحبة لآلمر ب .2

 الرابط ىلع النرتنت شبكة ىلع منشور حبث
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-165361.htm. 

الرابط منشور ىلع  ،ادلكتور حممد رصصور ،بيع املراحبة لآلمر بالرشاء .3
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10. 

عقد بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية، سعد عبد حممد، ويم محودي  .4
عبد اهلل، منشور ىلع شبكة اإلنرتنت ىلع الرابط 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53495. 

يلع عبد العزيز  املعارصون وبيع املراحبة لآلمر بالرشاء، العلماء .5
ىلع الرابط منشور الراجيح، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1188#_ednref21. 





ô   85 
 

 

 

 

 د. املرزويق يلع اهلادي املرزويق

 جامعة يلبيا املفتوحة

 
 :مقدمة
ورشع لا من العبادات ما ، اذلي منن علينا برشيعة اإلسالم حلمد هللا

وحنمده أن منن علينا بتيسري الصيام ، القرىب إيله وعلو املقام حتصل به
وأشهد ، ثاموأثاب من فعل ذل  إيمانا واحتسابا بمغفرة اذلنوب واآل، والقيام

سيدنا  وأشهد أن  ، أن ل هلإ إل اهلل وحده ل رشي  هل ذو اجلالل واإلكرام
امهلل صل عليه وىلع ،  وصام وقامىلن د وص  ب  ع  ا عبده ورسوهل أفضل من ت  حممدً 

 .ااحلق فاستقام وسلم تسليما كثريً  ومن تبعهم ىلع، آهل وصحبه
 أما بعد:

فقد اعلج الفقر ، حبث طويلابلحث يف نظام اإلسالم القتصادي ف
واهتم براعية الفقراء وأعطى هلم حزيا كبريا من نصوصه الرشعية لالهتمام 

 .(1)اتهم واحلرص ىلع عدم جرح مشاعرهموسد حاج، واألخذ خبواطرهم، بهم
 :أهمية املوضوع

يف ختام شهر رمضان الكريم عبادات   املوىل ولقد رشع لا

                                                 
 .4-3مشلكة الفقر وكيف اعجلها اإلسالم: يوسف القرضاوي، ص:  (1



 ابلحوث وادلراسات

86ô   

 

، وتتم بها العمة علينا، وتكتمل العبادة بها ،جليلة لزيداد به إيمان املؤمن
وتعالج الشعور الفس واملادي ملن ضاق بهم احلال حىت  تكتمل الفرحة 

 .جلميع املسلمني ولويف أيام العيد
 :وللزاكة أهداف ذات فوائد عظيمة ىلع املستوي الفردي واملجتميع

وتدريب ىلع  ،من رذائل الشح وابلخل، الزاكة تطهري للمال والفس -1
 ،وتعالج القلب من حب  ادلنيا ،والشكر العمة ،نفاق يف سبيل اهللاإل
 . الفسّك  ز  وت  

وبالنسبة آلخذها حترره من احلاجة واحلزن يف يوم يفرح فيه الاس  -2
وتطهر آخذها من احلسد ، فيشاركهم فرحهم ورسورهم وحبورهم

 .واحلقد وابلغضاء
 .مان الجتمايع بشك اكملبترشيع صدقة الفطر حتقق معىن الض -3
 .دور يف تنشيط ادلورة القتصادية هلا -4

 .تقلل الفوارق بني الاس -5

 .صالح ذات ابلنيإحتارب التسول وتشجع ىلع  -6
 :أسباب االختيار

ومن أهمن األسباب اليت دفعتين إىل اتلطرق إىل املوضوع اذلي يتكرر 
لغلط من أناس ليس ومع نهاية الشهر الصيام يكرث اجلدل ا، اعمك معنا يف 

، من غري مربر يف مسألة منع القيمة لزاكة الفطر يتشددون ،من العلم شيئا
ين ، حىت ذهب بعضهم إىل بطالنها وحتريمها فرأيت  لزاما يلع  نرصة هلذا ادل 

ن للسلف الصالح أقواًل تبني  أو ،واسع ورحب أن أبني  أن الفقه اإلساليم
 وهم خري هذه األمة.أنهم أخذوا بالقيمة وعملوا بها 
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 :منهج ابلحث وأسلوبه
وشء من  ولقد سلكت  يف هذا ابلحث املنهج اتلارييخ والستدليل

وادلقة ، بني السهولة يف العرض اا جامعً بوسلأوتوخيت  أن يكون ، القدي
متجنباً وعورة األلفاظ والعبارات اليت يقتضيها ، يف تناول املعلومة وعرضها

، األقوال إىل مصادرها وفق املنهج العلِّم السليم وعزوت، ابلحث العلِّم
وخرجت اآليات القرآنية ىلع رواية حفص عن اعصم وخرجت األحاديث 

 .وترمجت األعالم الواردة ذكرهم يف ابلحث املوجز، البوية من كتب احلديث
 :خطة ابلحث

ذكرت يف املقدمة ، إىل مقدمة ومبحثني وخاتمة وقد قسمت ابلحث
وأسباب الختيار واملنهج اذلي رست فيه أثناء ابلحث ، أهمية املوضوع

وديلل ، وديللها، وتعريفها، فيف املبحث األول ذكرت صدقة الفطر، وخطته
، ويف املبحث اثلاين ذكرت  فيه احلكمة من مرشوعيتها، من أجاز القيمة

وهل جيوز تقديمها عن يللة ، وكيفية استثمارها يف تأيلف قلوب املسلمني
ختمت ابلحث خباتمة ذكرت فيها أهم ما توصل إيلها ابلحث من و ؟العيد

وما اقرتحته من توصيات توصلت  إيلها يف هذا العمل ، نتائج ذكرتها يف نقاط
 .املتواضع

 :صدقة الفطر :املبحث األول
ر زيادة يف ادلرجات وسميت ط  زاكة الف   ت  ع  فيف خاتمة شهر رمضان رش   

ا يف ادلنيا بأنن يبارك اهلل  ،ومين :أي، وك  ز  ي  َّكن ز  بذل  ألن  املال اذلي ي    إمن
ا يف اآلخرة بأنن يضاعف هل األجر ىلع ما زَّك، فيه : ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  رسول اهلل، وإمن

ي ب  » ب  ط  س  ن  ك  ق ة  م  د  ق  ب ص  دن ن  ت ص  ي بًا، م  ب ل  اَّللن  إ لن ط  ق  ل  ي  ا ، و  ه  ع  ا ي ض  ن  إ ننم  اك 
ث ل  ، ن   ك ف  الرنمح   يف ون  م  ىتن ت ك  يل ه  ح  و  ف ص 

 
م  ف ل ونه  أ ك  د  ح 

 
يب  أ ا ي ر  م  ا ك  ب يه  ي ر 
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ره ويرفع ، ألنه يزَّك  صاحبه ؛ويقال للعمل الصالح زاكة، (1)«اجل  ب ل   أي: يطهن
ا﴿ :تعاىل من ذل  قول اهلل، هر  ك  ذ   ِۡنهُ  َخۡۡي  ۡقَرَب  َزَكٰوة   من

َ
ا َوأ  قال، (2)﴾٨١ رُۡۡح 

 .(4)من اذلنوب طهارة ونقاوةً  :وقال النسيف، (3)اا وصالحً دينً  :طيبر  الق  
ا لوجوبها ، بالفطرة «رط  صدقة الف  »تسىمن  «رط  زاكة الف  »وكما تسىمن  إم 

وإما ألخذها واشتقاقها من الفطرة اليت يه ، بعد رمضان، ر الصائمط  بسبب ف  
ِ ٱ فِۡطَرَت ﴿ :تعاىلقال ، (5)قةل  أي: زاكة اخل  ، قةل  اخل    ۡلذاَس ٱَفَطَر  لذِت ٱ ّللذ
 ب  ج   :أي، (6)﴾َها  َعلَيۡ 

 .عليها ته اليت جبل الاسل 
وتتمزي هذه الشعرية عن غريها بأنها جتب ىلع ، «زاكة األبدان»ىمن س  وت  

                                                 
، رقم 703رواه مال  يف املوطأ، كتاب: اجلامع، باب: الرتغيب يف الصدقة، ص:  (1

 .995احلديث 
 .ةن  ا السن غ  ل  ا أو ب  م  ط  ف   ش  أو اجلح   ر  : امله  و  الفل   
وإنما  ،هل د  ل ي   بوهلا؛ ألنن الرمحن  ق   :، املراد«الرمحن ف  ها يف ك  ع  ض  ما ي  كأنن » وقوهل: 

إما أن يكون ىلع  :مها حىت تصري مثل اجلبلظ  وع   ،وطبوا باملعتاد املفهوم هلمخ  
 ،ذاتها ويبارك فيها ويزيدها من فضله حىت تثقل يف املزيان م  ظ  ع  ن اَّللن ي  أو ،ظاهره

 وهو كقوهل تعاىل: ،م ثوابها ومضاعفة أجرهاظ  ع   :أو ليس ىلع ظاهره واملراد به
﴿ ِ

ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِِف ُكن
َ
ِ َكَمَثِل َحبذٍة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِِف َسبِيِل ٱّللذ

َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ َثُل ٱَّلذ مذ

ِاْئَُة َحبذة    ُسۢنُبلَة   ُ يَُضِٰعُف لَِمن يََشا ُء  َوٱ من  :تعاىل، وقوهل (260ابلقرة، اآلية: ) ﴾ّللذ
ن ﴿ َ قَۡرًضا َحَسن  مذ ِي ُيۡقرُِض ٱّللذ ۡضَعاف  َذا ٱَّلذ

َ
ۥ  أ ابلقرة، ) ﴾َكثَِۡية   ا ا َفُيَضِٰعَفُهۥ ََلُ

م   ىلع الزاكة وترغيب يف إخراجها، ، وهو حث  (245اآلية  يت ي و 
 
ة  تل  أ م  ىت إنن الل ق  ح 

ث ل  اجل بل  العظيم، ثم قرأ:  َ ُهَو َيۡقَبُل ٱتلذۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ ﴿القيامة  وإننها ل م  نذ ٱّللذ
َ
أ

َدَقِٰت  ُخُذ ٱلصذ
ۡ
 .(104اتلوبة، اآلية: ) ﴾َوَيأ

 .81سورة الكهف، اآلية:  (2

 .11/32اجلامع ألحاكم القرآن  (3

 .3/38يل وحقائق اتلأويل تفسري النسيف مدارك اتلزن (4

 .6/49ينظر: املجموع: الووي،  (5

 .30سورة الروم، اآلية:  (6
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ري هفيه تلط، «زاكة األبدان»وذلل  من ضمن أسمائها ، األفراد ل ىلع األموال
يف  ت  ض  ر  وقد ف  ، بها الصدقة عن ابلدن والفس وهذه يراد، نفوس الصائمني

 .شعبان من السنة اثلانية من اهلجرة
ۡفلَحَ  َقدۡ ﴿ :تعاىل قال، وفيها نزل قرآنا يتيل يلعيل من شأنها

َ
ٰ  َمن أ  ١٤ تََزّكذ

ٰ  ۦَربنِهِ  مَ سۡ ٱ َوَذَكرَ   .(3)نها نزلت يف زاكة الفطر: إ(2)قال الزرقاين ،(1)﴾١٥فََصَّلذ
، إن أهل املدينة ل يرون صدقة أفضل منها :العايلة أنه قالوعن أيب 
 .ومن سقيا املاء

ينا عن أمري املؤمنني عمر بن العزيز أنه اكن يأمر و  قد ر   :ريث  وقال ابن ك  
ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿ :الاس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه اآلية

َ
ٰ  َمن أ  َوَذَكرَ  ١٤ تََزّكذ

ٰ  ۦَربنِهِ  مَ سۡ ٱ  .(4)﴾١٥فََصَّلذ
وعن ابن ، (6)وأرض خالقه، يف هذه اآلية زَّك ماهل» :(5)دةات  وقال ق  

 .(8)«ذكر معاده وموقفه بني يدي ربه فصىل» :(7) عباس

                                                 
 .15 -14 سورة األىلع، اآلية: (1
اين املرصي األزهري املاليك، تويف سنة ق  ر  حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الز   (2

 ه.1122
 .2/191رشح الزرقاين ىلع املوطأ  (3
 .15 -14 سورة األىلع، اآلية: (4

ثقة ثبت، ينظر: تقريب  .اب ابلرصيط   أبو اخل  ويس  د  تادة السن اعمة بن ق  تادة بن د  ق   (5
 . 5518، رقم الرتمجة: 532اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

 /.4ينظر: تفسري القرآن العظيم: ابن كثري  (6
اهلاشِّم امليك حرب األمة، وترمجان  بناس بن عبد املطلب القرشعبد اهلل بن ع   (7

ودل اعم الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني، توىف سنة سبعني للهجرة. ينظر:  ،القرآن
 .199-198الرياض املستطابة يف مجلة من روى من الصحابة: العامري، ص: 

 4/335تفسري النسيف،  (8
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 كما يف احلديث اذلي رواه ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلص وقد فرضها رسول اهلل
(1) ،: ول  اَّللن  » ق ال  ر   ملسو هيلع هللا ىلصف ر ض  ر س  ن  ت م  ااًع م  ر  ص  ط  ة  ال ف  اك  و  ، ز 

 
ن  أ ااًع م  ص 

ع ري   ب د  ، ش  ر  ، و احل  ر  ، ىلع   ال ع 
ك  ن ث  ، و اذلن

ري  ، و األ   غ  ب ري  ، و الصن
ال ك  ني  ، و  ل م  س  ن  ال م  ، م 

ة   ال  وج  الناس  إ ىل  الصن ر  ب ل  خ  ن  ت ؤ دنى ق 
 
ا أ ر  ب ه  م 

 
 .(2)«و أ

ي ب   ع  ر و ب ن  ش  م  ن  ع  ب يه  ، (3)وع 
 
ن  أ د  ، ع  ن  ج  ن »: ه  ع  نن النيب 

 
 ع ث  ب ملسو هيلع هللا ىلصأ

ن ث  
 
و  أ

 
ر  أ

ل م  ذ ك  س  ب ة  ىلع   ك   م  ر  و اج  ط  ق ة  الف  د   إ نن ص 
ل 

 
: أ ة  كن اج  م  يًا يف  ف ج  ن اد  ، م 

ب د   و  ع 
 
ري أ ب ري  ، ح 

و  ك 
 
ري  أ غ  م ح  ، ص  ن  ق  ان  م  دن ام  ، م  ع  ن  ط  اع  م  و اه  ص  و  س 

 
 .(4)«أ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلع وجوب زاكة الفطر لقوهل دلن حديث ابن عمر فقد 
  :بمعىن فيه، (ض  ر  )ف  

 
  م  ز  ل  أ

 
واحلديث اثلاين وضح املراد من احلديث ، (5)ب  ج  و  وأ

 .األول

                                                 
 يوم  ر  غ  ص  واست  مر بن اخلطاب العدوي، ودل بعد ابلعثة بيسري، عبد اهلل بن ع   (1

 
د، ح  أ

حد املكرثين من الصحابة يف رواية احلديث، اكن أوهو ابن أربع عرشة سنة، وهو 
سنة ثالث وسبعني للهجرة. ينظر:   الاس أتبااع لألثر، تويف شد  أمن 

 . 3490. رقم الرتمجة: 345تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

، رقم 3/527الزاكة، باب فرض زاكة الفطر، رواه ابلخاري يف صحيحه، كتاب  (2
، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزاكة، باب زاكة الفطر ىلع املسلمني 1503احلديث: 

، وذكره حممد فؤاد عبد ابلايق يف 984، رقم احلديث: رقم 79/ 4من اتلمر والشعري 
لشعري، اللؤلؤ واملرجان، كتاب: الزاكة، باب: زاكة الفطر ىلع املسلمني من اتلمر وا

 .570، رقم احلديث: 171ص: 
صدوق من .  مرو بن العاصمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن ع  ع   (3

، 488ه. ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 118اخلامسة، مات 
 .5050رقم الرتمجة: 

، رقم 88رواه الرتمذي يف سننه، كتاب: الزاكة، باب: ما جاء يف صدقة الفطر، ص:  (4
.674احلديث:  يب  ر 

ن  غ  س  يث  ح  د  ا ح  ذ   ، وقال: ه 
 .2/147سبل السالم: الصنعاين،  (5
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 الفطر   ة  ق  د  ص   ىلع أنن  العلم   أهل   ن  م   حنف    ن  م   أمجع ك   » قال ابن املنذر:
 .(1)«فرض

 .(3)«باإلمجاعيه واجبة »: (2)وقال إسحاق
يد  اخل د   ع  يب  س 

 
ااًع » :أنه قال  (4)ر ين وعن أ ر  ص  ط  ة  ال ف  اك  ج  ز  ر 

ننا خن   ك 
ام   ع  ن  ط  ري  ، م  ع  ن  ش  ااًع م  و  ص 

 
ر  ، أ ن  ت م  ااًع م  و  ص 

 
ق ط  ، أ

 
ن  أ ااًع م  و  ص 

 
ااًع ، (5)أ و  ص 

 
أ

ب يب   ن  ز  إذ » :(7)قال ابن القيم، أو اغلب قوت ابلدل :وقال الفقهاء، (6)«م 
                                                 

 . 4/30ينظر: املغين: ابن قدامة،   (1

ثقة حاف  جمتهد، قرين أمحد بن حنبل، تويف سنة  ،ه املروزيوي  إسحاق بن راه   (2
الرتمجة: رقم  633ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: ه.  138

6725. 

 . 2/147سبل السالم: الصنعاين،  (3
ري، هل وألبيه صحبة، د  يد األنصاري أبو سعيد اخل  ب  نان بن ع  د بن مال  بن س  ع  س   (4

 غ  ص  ت  اس  
 
املكرثين، تويف  رواةبعدها من املشاهد، وهو من ال د، وشهد ماح  ر يوم أ

ب: ابن حجر العسقالين، ، وقيل غري ذل ، ينظر: تقريب اتلهذيه73باملدينة سنة 
 . 2253، رقم الرتمجة: 239ص: 

فنف: اجل نب. قال الووي، ينبيغ أن يقطع جبوازه لصحة احلديث  (5 : اللننب الم ج  ق ط 
 
األ

فيه من غري معارض واألصح أنن اللنب واجلنب يف معناه؛ ولكن قالوا: ل جيزئ 
ق ط  امل

 
ل ح اذلي أفسد كرثة امللح جوهره. اجلنب املزنوع منه الزبدة، كمال جيزئ األ م 

 .635، وفقه الزاكة: يوسف القرضاوي، ص: 74/ 6ينظر: املجموع: الووي 
رواه ابلخاري يف صحيحه، كتاب: الزاكة، باب: صدقة الفطر صااع من طعام،  (6

وذكره حممد فؤاد عبد ابلايق يف اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب 
، رقم احلديث: 171باب: زاكة الفطر ىلع املسلمني من اتلمر والشعري، ص: الزاكة، 
572. 

م اجلوزية، ي  يب بكر بن أيوب الشهري بابن ق  أأبو عبد اهلل شمس ادلين حممد بن  (7
أعالم »، «زاد املعاد يف هدي خري العباد»ه، مؤلفاته كثرية منها  691ودل سنة 

. ينظر: ابلداية ه571 سنة ، تويف «القرآنأمثال »، «املوقعني عن رب العاملني
 . 14/202والهاية: ابن كثري 
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ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل ، املقصود سد  خلة املساكني يوم العيد
 .(1)«..ن لم يصح فيه احلديثإو، وىلع هذا فيجزئ إخراج ادلقيق، بدلهم..

فال يضي ق ىلع الاس، بأن يطابلهم باسترياد تل  األصناف، ويتصدقوا 
مقبولة، وصوم رمضان عليهم مردود، بها يف بدلهم، وإل  فإن زاكتهم غري 

، وجيوز إخراج القيمة (2)الب قوت ابلدل، أو قيمته املايلةفيجوز اتلنصدق بغ
وإىل جوازها  ؛يمة، وغريه، إخراج الق(3)، وقد أجاز عمر بن عبد العزيزادً نق

ا ىلع ختفيفً  ،كما هو متبع اآلن يف عرصنا ،وأصحابه (4)ذهب أبو حنيفة
 .همالاس، ولسد حاجت

واشرتط أن تقتيض املصلحة  ،االزاكة ايلمين أجاز حتصيلها نقدً وقانون 
، وديللهم (5)ىلع أن يتم حتديد القيمة ىلع أساس سعر السوق يف حينه ،ذل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   أنن  :من السنة
 
 حينما بعثه إىل ايلمن أن   (6)لب  عاذ بن ج  م   ر  م  أ

                                                 
 .3/12ني: ابن القيم، عأعالم املوق (1
 .104 الجتهاد يف تطبيق الصوص: زيد بو شعراء، ص: (2

ر بن عبد العزيز بن مروان بم احلكم األموي، أمري املؤمنني أمه ام اعصم م  ع   (3
ويل أمرة املدينة للويلد بن عبد املل  واكن مع  بنت اعصم بن عمر بن اخلطاب

سليمان اكلوزير، وىل اخلالفة بعده فعد من اخللفاء الراشدين مات يف رجب من 
ه، وهل أربعون سنة ومدة خالفته سنتان ونصف، ينظر تقريب  101سنة 

 .4940، رقم الرتمجة: 478اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

ن ثابت الكويف يقال أصله من فارس، ويقال موىل بين تيم، أبو حنيفة العمان ب (4
وهل سبعون سنة، ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن  ،ه 150فقيه مشهور، تويف سنة 

 . 7153، رقم الرتمجة: 68حجر العسقالين، ص: 
. ينظر: مؤسسات الزاكة وتقييم دورها القتصادي: حممد 24قانون الزاكة، مادة:  (5

 . 49فرحان، ص: عبد احلميد حممد 
 بل بن ع  عاذ بن ج  م   (6

 
مشهور من  .أبو عبد الرمحن ،س األنصاري اخلزريجو  مرو بن أ

 ،ومن هل املنتىه يف العلم باألحاكم والقرآن ،ا وما بعدهارً د  شهد ب   ،أعيان الصحابة
 = 633ه. ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص:  18مات بالشام سنة 
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ملدينة إىل ذل ، بدًل حلاجة أهل انظرا ـ  وحنوه الكساء أيـ  يسب  يأخذ اللن 
 .(1)من احلبوب

 .الفطر هم يف صدقةطي ادلراع  ل بأس أن ت  »: (2)يرص  ن ابل  س  وقال احل  
م  »، قال: (3)وعن أيب إسحاق ر اه  ان  ادلن ض  م  ق ة  ر  د  ون  يف  ص  ع ط  م  ي  م  و ه  ت ه  ك  د ر 

 
أ

ام   ع  ة  الطن يم  ـ ا قً ر  يعطي يف صدقة الفطر و  أنه اكن : »(5)طاء، وعن ع  (4)«ب ق 
 قيمة أراد فإذا الفقري خيري  »: قال أنه تيمية ابن عن ونقل .«ـدراهم فضية

 .«قيمة هل دفعت
يعين ـ  أغنوهم» :ملسو هيلع هللا ىلص القيمة، قوهل جبواز القائلني موقف يعزز ومما
، واإلغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، «ايلوم هذا يفـ  (6)املساكني

كرثة الطعام عند الفقري حتوجه إىل بيعه،  إذ ،القيمة أفضل وربما اكنت
، (7)والقيمة تمكنه من رشاء ما يلزمه من األطعمة واملالبس وسائر احلاجات

ألننها  غناء يصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيرس؛واإل» يل:ي  ح  ويقول وهبة الز  
=                                                 

 .6725رقم الرتمجة: 
 . 185ينظر املال واملعامالت املايلة: عبد املجيد اذليباين،  (1

، ثقة فقيه فاضل األنصاريار س  احلسن بن أيب احلسن ابلرصي، واسم أبيه ي   (2
ه. ينظر:  110قة اثلاثلة مات سنة مشهور اكن يرسل كثريا يعترب رأس الطب

 .1227، رقم الرتمجة: 148تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 
أبو إسحاق عبد اهلل بن ميرسة احلاريث، أبو يلىل الكويف من السادسة، ينظر:  (3

 .3652، رقم الرتمجة: 359تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 
، 398/ 2صنف، باب: يف إعطاء ادلراهم يف زاكة الفطر، رواه ابن أيب شيبة يف امل (4

 .10371رقم احلديث: 

ب اح. ثقة فقيه فاضل من اثلاثلة، مات سنة  (5 ه، ينظر: تقريب 114ع طاء بن أيب ر 
 .4591، رقم الرتمجة: 448اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

 م رواتب منتظمة. م، أي: ليست هله  طاء هلم ول س  اذلين ل ع   :كنياواملس (6

 . 637ينظر: فقه الزاكة: يوسف القرضاوي، ص:  (7
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 .(1)«باإلغناءأقرب إىل دفع احلاجة، فيتبني أن النص معلل 
 إىل أن   (2)الفنيسان، وسليمان نارص العلوان ويذهب الشيخان سعود

حاجة الفقري ل تقترص ىلع الطعام فقط، بل تتعداه إىل اللباس وحنوه، ولعل  
احلكمة من ذكر أصناف الطعام املذكورة يف األحاديث السابقة هو احلاجة إىل 

د القود يف ذل  الطعام والرشاب يف ذل  الزمن أكرث من غريه، ولدرة وجو
الزمن؛ ألن أغلب مبايعاتهم اكنت باملقايضة، وإذا اكن األمر كذل ، فإنن 

 .(3)، فيجوز إخراج القود يف زاكة الفطراا وعدمً احلكم يدور مع علته وجودً 
ملن أجاز  اتعترب ديلاًل اكفيً  فهذه التائج اليت خرج بها العلماء األفاضل

فإخراج الطعام أفضل اقتداء بما  ى األمرانالقد من وجهة نظري؛ وإذا استو
 .لخإ ... شعري من قمح أو صااًع صااًع ، ملسو هيلع هللا ىلصاكن عليه العمل زمن رسول اهلل 

ا بل وذهب فريق منهم إىل مطلقً  امن منع زاكة الفطر نقدً  وقد استدل  
 .حتريمها وبطالنها استدلًل بظاهر األحاديث

ا جواز إخراجها نقدً   :أقوالفللعلماء ثالثة ، اوأمن
 .واحلنابلة وهو مذهب املالكية والشافعية، انقدً  إخراجهال جيوز  -1

هذا خالف ما فرض  ألن  ، جتزئ أصالً  نه لأم إىل ز  ح   ابن   ويذهب  
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

يف مذهب  ووجه  ، وهو مذهب السادة األحناف، اجيوز إخراجها نقدً  -2
 .يف مذهب أمحد ورواية  ، الشافيع

يف مذهب  وهو قول  ، إذا اقتضت حاجة أو مصلحة اجيوز إخراجها نقدً  -3
                                                 

 . 3/2044ينظر: الفقه اإلساليم وأدتله: وهبة الزحييل،  (1

 من علماء احلجاز املعارصين. (2
 اللجنة ادلائمة للبحوث واإلفتاء. اململكة العربية السعودية.  (3
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 .أمحد واختاره ابن تيمية
 :ملن أجاز القيمة ة  جَّ واحل  

 .والصحابة حتريم القيمة ملسو هيلع هللا ىلص أنه لم يثبت عن اليب -1
املقترصة ىلع ذكر أصناف  األحاديث الواردة يف الصوص السابقةأن  -2

 .بعينها من الطعام ل تفيد حتريم ما عداها

يأخذون الطعام ويبيعونه بأقل من ثمنه فال هو اذلي  الفقراءكثري من  -3
 ول هو اذلي أخذ قيمة الصاع بثمن املثل، انتفع بالطعام

 :اِع الّص  رادقْ مِ 

  :اع  والصن 
 
  ة  ع  ب  ر  أ

 
ول  ني   ت  وض  ب  ق  ل م   ن  ي  د  ايل   ء  ل  م   :د  والم   .اد  د  م  أ

  :د  والم  ، وقال صاحب الرشح الكبري .ني   ت  وط  س  ب  م  
 
 .طات  س  و  ت  م   فنات  ع ح  ب  ر  هو أ

د   ر  دن ق  وي    3800) :وعند األحناف حبوايل، جرام( 2175حبوايل: )، الم 
 .(1)(جرام

كم : (3)قلت ملال  بن أنس» :قال، (2)إسحاق بن سليمان الرازي وعن
                                                 

 .114فقه العبادات: وهبة الزحييل، ص: (1
كويف األصل، ثقة فاضل من اتلاسعة، مات  .بن سليمان الرازي أبو يىيإسحاق  (2

، 66ه، وقيل قبلها. ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص:  200سنة 
 .357رقم الرتمجة: 

مال  بن أنس بن أب اعمر األصبيح، نسبة إىل ذي أصبح من ملوك ايلمن، إمام  (3
مال  »أبا عبد اهلل، قال عنه الشافيع: »ن يكىن ه، واك 93أهل املدينة، ودل سنة 

ما عندي أنبل من مال ، »، وقال عنه النسايئ: »حجة اهلل ىلع خلقه بعد اتلابعني 
ول أجل منه، ول أوثق، ول آمن ىلع احلديث منه، ول أقل رواية عن الضعفاء، ما 

ث عن مرتوك إل عبد الكريم  ب املخارق يريد عبد الكريم بن أـ علمناه حدن
؛ ألننه اكن حسن السمت، كثري اتلرضع، ولم يكن من أهل ـابلرصى نزيل مكة 

 =تويف  .بدل مال ، فخىف عليه أمره، ىلع أنه لم خيرج هل إل  شيئا من فضائل األعمال
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 :فقلت، أنا حرزته، رايقسة أرطال وثلث بالع  مخ    :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصر صاع اليب د  ق  
ثمانية  :يقول، يفةن  أبو ح   :؟ قلتمن هو :قال، شيخ القوم خالفت   ،أبا عبد اهلل

يا ، كد  صاع ج   يا فالن هات   :ثم قال جللسائنا اا شديدً فغضب غضبً ، أرطال
فاجتمعت  :قال إسحاق ؛   ت  دن يا فالن هات صاع ج  ،    م  صاع ع   فالن هات  

حدثين أيب عن أبيه أنه اكن يؤدي  :هذافقال ، يف هذا ن  وظ  ف  ما حت    :فقال، ع  آص  
حدثين أيب عن أخيه أنه اكن يؤدي به  :وقال هذا، ملسو هيلع هللا ىلصاليب  إىلى بهذا الصاع 

  :وقال اآلخر، ملسو هيلع هللا ىلصإىل اليب 
 
فقال ، ملسو هيلع هللا ىلصت به إىل اليب دن حدثين أيب عن أمه أنه أ

 .(1)«ازت هذه فوجدتها مخسة أرطال وثلثً أنا حر :مال 
وتدفعه  بأنن الصاع ثمانية أرطال قول مردود   ل  و  : والق  (2)اكينو  قال الشن 

ن عمل أو ،وفيه مدى حرص علماء هذه األمة ىلع اإلتباع، (3)القصة هذه
كيف أن  ـ وف ق  اهلل ـفانظر  ،ة يؤخذ بها يف حال اتلنازعج  أهل املدينة ح  
 .جتمعت اتفقت لكها ىلع مقدار واحداآلصاع اليت ا

خيرجها الصائم عن ، الفطرة الواحدة وهذا املقدار املذكور هو مقدار
ر  .» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوهل، وعن ك  من تلزمه نفقته من أولده وزوجته، نفسه ط  ة  ال ف  اك  .ز 

=                                                 
: ادليباج يفه، قال الواقدي: وهل تسعون سنة. ينظر: ترمجته 179رمحه اهلل سنة 

ب: ابن فرحون، ص:  ، وتقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، 30 -17املذه 
 .6425، رقم الرتمجة: 610ص: 

 .261/ 4نيل األوطار: الشواكين،  (1
ر، و شواكن، قرية من اك  و  حممد بن ىلع بن حممد بن عبد اهلل الشن  (2 ىن، نسبة إىل ه ج 

قرى السحامية، إحدى قبائل خولن بينها، وبني صنعاء أقل من مسرية يوم، 
والصنعاين نسبة إىل صنعاء استوطنها، وادله ونشأ فيها بعد ولدته، ودل يف يوم 

ه، اكنت دروسه تبلغ يف ايلوم ثالثة عرش 1173من ذي القعدة سنة  28الثنتني 
. ينظر: ابلدر الطالع ةدرسا أشهر مؤلفاته، نيل األوطار، السبيل اجلرار، در السحاب

 .2/214اكين بمحاسن من بعد القرن السابع: الشو
 .262/ 4نيل األوطار: الشواكين،  (3
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ن ون   و  ن  ت م  م  ن ث  م 
ر  و األ  

ك  ب د  و اذلن ال ع   .(1)«ىلع   احل  ر  و 
جتب ول ، ا إل وسعهااهلل نفسً  ف  ل  ك  إذ ل ي   ،ول جتب ىلع غري القادر

وجيوز دفعها لألقارب اذلين ل تلزمه ، ىلع اجلنني يف بطن أمه قبل أن يودل
زينب  ملا جاء يف حديث ؛تدفعها لزوجها الفقري وجيوز للزوجة أن  ، نفقتهم

ب د  اَّللن  ) (2)ةي  ف  ق  اثلن  ة  ع 
 
أ ر  د   ( (3)ام  ج  ن ت  يف  الم س  : ك  ن ، ق ال ت  ي ت  النيب 

 
أ ف ر 

ال  ، ملسو هيلع هللا ىلص ق  نن »: ف  ل ي ك  ن  ح  ل و  م  ق ن  و  دن ب د  اَّللن   «ت ص  ق  ىلع   ع  ي ن ب  ت ن ف  ن ت  ز  اك  ، و 
ا ر ه  ج  ت ام  يف  ح  ي 

 
ول  اَّللن  ، و أ ل  ر س  : س  ب د  اَّللن  ال ت  ل ع  ق  : ف  ن   ملسو هيلع هللا ىلصق ال 

 
ين  أ ز ي ع 

جي  
 
أ

ول  اَّللن   ن ت  ر س 
 
يل  أ : س  ال  ق  ؟ ف  ق ة  د  ن  الصن ر ي م  ج  ت ام  يف  ح  ي 

 
ل ي    و ىلع   أ ق  ع  ن ف 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

ت  إ ىل  النيب    ل ق  ار   ملسو هيلع هللا ىلصف ان ط  ن ص 
 
ن  األ ًة م 

 
أ ر  ت  ام  د  ث ل  ، ىلع   ابل اب   (4)و ج  ا م  ت ه  اج  ح 

                                                 
، ومعناه أخرجوها 7682، رقم احلديث: 4/271رواه ابليهيق يف السنن الكربى  (1

عمن تلزمكم مؤنتهم ونفقتهم ممن تعولون، وتمونون واألصل فيها اهلمز، يقال 
ها يف منت فالن أموة إذا قمت بكفايته، فالعرب أثبتوا اهلمز يف املؤونة وأسقطو

 . 99الفعل. ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافيع: أبو منصور األزهري، ص: 

عاوية، ويقال هلا زينب بنت عبد اهلل بن معاوية ة يه زينب بنت م  ي  ف  ق  زينب اثلن  (2
ة، زوج عبد اهلل بن مسعود، أسلمت قديما ط  ة، ويقال هلا رائ  ي  ف  ق  اب اثلن ت  بن ع  

عن أجر الفقة ىلع  ملسو هيلع هللا ىلص ااع كسوباً، ذلل  سألت اليبوهاجرت، واكنت امرأة صن
زوجها وبنتها، فأخربها أن هلا أجرين، ويه إحدى الزيانب املذكورات، ومن 

هلا رواية عن زوجها، ينظر، الستيعاب: ابن عبد النساء الفاضالت املشهورات، 
 ، وتقريب اتلهذيب:3/469، وفتح ابلاري، 3326، رقم الرتمجة: 907الرب، ص: 

، والرياض املستطابة يف 8598، رقم الرتمجة: 896ابن حجر العسقالين، ص، 
مجلة من روى يف الصحيحني من الصحابة، يىي بن أيب بكر العامري، ص: 

332. 

أبو عبد الرمحن من السابقني األولني، ومن كبار  عبد اهلل بن مسعود  (3
ه. ينظر: 32باملدينة، سنة  علماء الصحابة مناقبه مجة، أمره عمر ىلع الكوفة، تويف

 .3613، رقم الرتمجة: 357تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

يه زينب األنصارية امرأة أيب مسعود األنصاري. ينظر: الستيعاب: ابن عبد الرب،  (4
 .3328، رقم الرتمجة: 908ص: 
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يت   اج  ل ي  ، ح  رن ع  م  ن ، (1)ن ا ب ال ل  ف  ل  النيب  ل ن ا: س  ق  ق  ىلع    ملسو هيلع هللا ىلصف  ن ف 
 
ن  أ

 
ين  أ ز ي ع 

جي  
 
أ

ق ل ن ا: ل  خت  رب   ب ن ا، ز و يج   ر ي؟ و  ج  ت ام  يل  يف  ح  ي 
 
هل   ، و أ

 
أ ل  ف س  خ  : ، ف د  ال  ق  ن  »ف  م 

ا؟ م  ي ن ب  « ه  : ز  : ، ق ال  ؟»ق ال  ي ان ب  ي  الزن
 
  «أ

 
أ ر  : ام  ب د  اَّللن  ق ال  : ، ة  ع  م  »ق ال  ا ، ن ع  ل ه 

ان   ر  ج 
 
ق ة  ، أ د  ر  الصن ج 

 
اب ة  و أ ر  ر  الق  ج 

 
املرأة إخراج زاكة الفطر عن  ت  لن تو   فإن  ، (2)«أ

 .(3)أها ذل زنفسها أج
أو إخراج عني الزاكة ، واختلف الفقهاء أيهما أفضل دفع القيمة

ل شدة وأزمة يف األقوات فدفع العني فقال: إن اكن الزمن زمن ، وبعضهم فصن
ون ألنها أع   ؛وأما إذا اكن الزمن زمن سعة ورخاء فدفع القيمة أفضل، أفضل

فقد يأخذ ، ل نفع الفقري وحده، بل وانتفاع أرسته، ىلع دفع حاجة الفقري
يف ، وينفقها ىلع نفسه يف أشياء كمايلة، القيمة بعض الفقراء ذوي العيال

 .(4)رضوري فدفع الطعام هنا أوىل هلم ون إىل قوتحني أن أولده يتاج
 :نلصوص انلبويةاحلكمة من مرشوعيتها من خالل ا :املبحث اثلاين
وما عىس أن يكون قد شاب ، يتعلق بالصائمني يف رمضان :األول

ر به الصائم ، صومهم من لغو أو رفث فجاءت هذه الزاكة بمثابة غ سل يطه 
وجترب ما وقع ، ينقصه من اثلواب املوعود بهقد صومه مما شابه وعلق به مما 

                                                 
أيب بكر الصديق، من ، املؤذن يكىن بأيب عبد اهلل، موىل يش   ب  باح احل  الل بن ر  ب   (1

ه،  18مات بالشام سنة  -r-السابقني األولني شهد املشاهد لكها مع رسول اهلل 
، 106وهل بضع وستون سنة. ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

 .779رقم الرتمجة: 
 رواه ابلخاري يف صحيحه، كتاب الزاكة، باب: الزاكة ىلع الزوج واأليتام يف احلجر، (2

ومعىن، أجيزي: أيكيف ويقبل، يف حجرها: يف  1466، رقم احلديث: 3/471
 راعيتها وحضانتها

 .1/250ينظر: إحياء علوم ادلين: الغزايل،  (3
 .638ينظر: فقه الزاكة: يوسف القرضاوي، ص:  (4
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ِٰت لَۡ ٱإِنذ ﴿ :تعاىل قال، ورص  فيه من ق   َٰ ِ ٱ هِۡبَ يُذۡ  َس ين  َرىٰ َذٰلَِك ذِكۡ  اِت    َ لسذ
ٰكِرِينَ 

بناس  ، (1)﴾١١٤ لِلذذ ن  اب ن  ع  : ، ع  ول  اَّللن  »ق ال  ر   ملسو هيلع هللا ىلصف ر ض  ر س  ط  ة  ال ف  زاك 
ف ث   و  و الرن

ن  اللنغ  ائ م  م  ًة ل لصن ر  ه  اك ني  ، ط  س  ًة ل ل م  م  ع  ة  ، و ط  ال  ب ل  الصن ا ق  اه  دن
 
ن  أ ، م 

ب ول ة   ق  ة  م  اك  ة  ، ف يه   ز  ال  د  الصن ا ب ع  اه  دن
 
ن  أ م  ق ات  ، و  د  ن  الصن ق ة  م  د   .(2)«ف يه   ص 

زاكة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو » :(3)احر  بن اجل   يعك  وقال و  
ويمكن ، (4)«كما جيرب السجود نقصان الصالة، جترب نقصان الصوم، للصالة

ل يبدأ ، ويرتتب ىلع هذا أن وقت وجوبها، أن نسميها ىلع هذا صدقة رمضان
 إل بعد أن تنتيه آخر حلظة من رمضان

فتسود  جتمع املسلمأبناء امل تشيع الفرحة واملرسة واملحبة بني :اثلاين
فالعيد ، وخاصة الفقراء واملساكني وأهل احلاجة، بينهم األلفة وتقوى الرتابط

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض هلم يف هذا ايلوم ، يوم فرح وبهجة ورسور
، ويمكن أن نسميها صدقة الفطر، ما يغنيهم عن احلاجة وذل السؤال

وذلا ورد يف احلديث ، فطرأن وقتها ينتيه قبل صالة ال ويرتتب ىلع هذا
ْم يِف َهَذا ايَلْومِ » :ملسو هيلع هللا ىلصالبوي قوهل  ْغن وه 

َ
ْم َعْن » :(1)ويف رواية للبيهيق، (5)«أ أْغن وه 

                                                 
 .114سورة هود، اآلية:  (1

رقم احلديث:  216رواه أبو داود يف سننه يف باب الزاكة، باب: زاكة الفطر، ص: (2
، رقم احلديث: 227، وابن ماجه يف سننه، كتاب: الزاكة، صدقة الفطر، ص: 1609
، وقال صحيح ىلع رشط ابلخاري ووافقه 309/ 1. واحلاكم يف املستدرك 1826
 .اذلهيب

 ،وةر  شام بن ع  أخذ عن ه   ،أحد األئمة األعالم ،اح بن مليح الكويفرن يع بن اجل  ك  و   (3
ما رأيت مثله »شيوخ اإلمام أمحد و طبقته، قال أمحد: من بة، وهو ع  وش   ،وابن عون

، وهل سبعون سنة.. ه196تويف سنة:  «.يف العلم واحلف  واإلتقان مع خشوع وورع
 .691ينظر: تقريب اتلهذيب: ابن حجر العسقالين، ص: 

 .2/108نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج: شمس ادلين الرميل،  (4

 .3/89يف سننه، باب: زاكة الفطر،  طينرواه ادلارق (5



 ابلحوث وادلراسات

100ô   

 

 .(2)«َطوَاِف َهَذا ايلَْومِ 
ما يعطى للفقراء يف يوم العيد من زاكة الفطر،  ا أن  وبهذا يظهر لا جليًّ 

ابلحث عن لقمة العيش، غناؤهم عما اعتادوه من إوهو تلحقيق كفايتهم، 
الصدقة تعطي قبل العيد  ليك يستمتعوا بالعيد، وفرحته وسعادته، وهلذا فإن  

بوقت يسري، وىلع األكرث يف مطلع يوم العيد، حىت  يتحقق املقصود يف اعمة 
يوم العيد، ومجهور العلماء ىلع أنه جيوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم 

ر  »يف صحيحه عن نافع، قال:  أو يومني، فقد روى ابلخاري م  ن  اب ن  ع  اك 
    ني م  و  ي و 

 
م  أ ر  ب ي و  ط  ب ل  الف  ون  ق  ع ط  ن وا ي  اك  ا، و  ب ل ون ه  ق  ين  ي  ا اذلن  يه  ع ط  ، (3)«ي 

وهو املعتمد عند املالكية، جلواز تقديمها قبل وقت وجوبها بهذا القدر 
 .(4)حبف  زاكة رمضان ملسو هيلع هللا ىلصولكين رسول اهلل  :حلديث أيب هريرة

ي »عن أيوب قال:  (5)يمةز  ولبن خ   ع ط  ر  ي  م  ن  اب ن  ع  ىت  اك  قلت لافع م 
=                                                 
، من أئمة احلديث.، ودل يف يق  ه  ي  أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابل   (1

هق ورحل إىل بغداد ي  ونشأ يف ب   ،ه384ق، بنيسابور، سنة ه  ي  خرسو جرد من قرى ب  
إىل بدله ثم إىل الكوفة ومكة وغريهما، فلم يزل فيها إىل أن مات. ونقل جثمانه 

، فإن يق   ه  ي  قال إمام احلرمني: ما من شافيع إل وللشافيع فضل عليه غري ابل   .قه  ي  ب  
هل املنة والفضل ىلع الشافيع لكرث تصانيفه يف نرصة مذهبه وبسط موجزه وتأييد 

أن يعمل لفسه مذهبا جيتهد فيه لاكن قادرا  يق   ه  ي  آرائه. وقال اذلهيب: لو شاء ابل  
صنف زهاء ألف جزء، تويف  سعة علومه ومعرفته بالختالف.ل ؛ىلع ذل 

 .1/116ه. ينظر: األعالم الزريلك،  458نيسابور سنة 

، وذكره 292/ 4رواه ابليهيق يف السنن الكربى، باب: وقت إخراج زاكة الفطر،  (2
 .4/186الشواكين يف نيل األوطار، 

، ومعىن 1511احلديث: رواه ابلخاري يف صحيحه، باب: صدقة الفطر، رقم  (3
 اذلين يقبلونها، أي: العمال اذلين جيمعونها.

 .2/197ينظر حاشية الزرقاين ىلع رشح املوطأ،  (4

مة بن املغرية بن صالح بن بكر، احلاف  ي  ز  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خ   (5
ة، الفقيه، اليسابوري الشافيع، ودل سنة   = ـهصاحب اتلصانيف، أحد  223احلج 



 صدقة الفطر

ô   101 
 

؟ اع  د  ال الصن ع  ل  قال: إ ذ ا ق  ام  ن  الق  ، ع  ىت  اك  : م  ال ت  ب ل  الع  : ق  ؟ ق ال  ع د  ق  ل  ي  ر  م  ط  ف 
ني    م  و  ي و 

 
م  أ  .(1)«ب ي و 

وعند احلنابلة من بعد نصف ، (2)أيام وأجاز بعضهم اتلقديم إىل ثالثة
ألنها جتب بسببني صوم  ؛وقال الشافيع جيوز من أول شهر من رمضان، الشهر

 .(3)خرحدهما جاز تقديمها ىلع اآلأجد فإذا و، شهر رمضان والفطر منه
، بل تصري دينا يف ذمته، واتفقوا ىلع أنه ل تسقط باتلأخري بعد الوجوب

ولنئ جاز تعجيلها فال جيوز تأخريها كما تشري ، العمرحىت تؤدنى ولو يف آخر 
ألنها  ؛أنه يرم تأخريها بالتفاق عن يوم العيد» :النس  قال ابن ر  ، الصوص

، (4)«كما يف إخراج الصالة عن وقتها، زاكة فوجب أن يكون يف تأخريها إثم
ة  » ال  ب ل  الصن ا ق  اه  دن

 
ن  أ ب ول ة  ، فم  ق  ة  م  اك  ة  ، ف يه   ز  ال  د  الصن ا ب ع  اه  دن

 
ن  أ م  ق ة  ، و  د  ف يه   ص 

ق ات   د  ن  الصن  بالصدقة الصدقة اليت واملراد، واملراد بالزاكة صدقة الفطر .(5)«م 
 .وأما أمر قبوهلا فمتوقف ىلع مشيئة اهلل، يتصدق بها سائر األوقات

ح أنها تيق املسلم رذيلة الشح وابلخل باملال ويف ذل  الفال :اثلالث
=                                                 

ع ين يف حداثته باحلديث والفقه، وصلت مصنفاته إىل ما  علماء احلديث.أبرز 
املسىم  «خمترص املخترص»، «اتلوحيد»يقرب من مائة وأربعني مصنًفا، منها: 

 ه.311، تويف رمحه اهلل سنة «صحيح ابن خزيمة»
، رقم 82/ 4مة يف صحيحه، باب: ذكر ديلل ثان أن زاكة الفطر، ي  ز  رواه ابن خ   (1

، وقال األبلاين: إسناده صحيح رجاهل لكهم ثقات رجال الشيخني 2397ديث احل
 .غري القزاز وقد وثقه النسايئ وادلارقطين وغريهما

 .508/ 1ينظر: الرشح الكبري برشح ادلسويق،  (2
 .3/2042ينظر: الفقه اإلساليم وأدتله: وهبة الزحييل،  (3
 .4/261ينظر: نيل األوطار: الشواكين،  (4

، وابن ماجه يف باب زاكة 1609رواه أبو داود يف سننه يف باب الزاكة، رقم احلديث:  (5
، وقال صحيح ىلع رشط ابلخاري ووافقه 309/ 1الفطر واحلاكم يف املستدرك 

 .اذلهيب، وقال األبلاين بأنه حسن
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وهذا اهلدف يعترب ، ال يف املسلم قسمة ابلذل صار سخيًّ وإذا تأص، (1)لكه
هدفا تربويا وأخالقيا من ترشيعها ىلع جهة الفرض ىلع الغين والفقري ىلع 

واء وبهذا يتعلم ، ويه تدرب املسلم ىلع اإلنفاق يف الرضاء والرساء، السن
وذلل  اكن املقدار ، (2)املسلم ابلذل ولو مرة يف العام وإن اكن رقيق احلال

 .(3)حىت يشرتك أكرب عدد من األمة يف إخراجها، املخرج لزاكة الفطر قليال
ۡمَوٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ :تعاىلقال 

َ
ِيِهم رُُهمۡ ُتَطهنِ  َصَدقَة   أ  :أي، (4)﴾بَِها َوتَُزكن

ح جهة  وهناك، وتزّك  املنفق بالريق  ، وتزّك  املال بالنماء، تطه رهم من مرض الش 
فالفقري جيتمع عنده ، األغنياء فإذا دفعوا زاكة ماهلم للفقري وهم، ثاثلة تزكو

إذا ، بائع األلبسة ؟فمن اذلي انتفع، فيشرتي به ألبسة، املال يوم العيد
ة رشائينة يف  األغنياء أد وا زاكة أمواهلم صار هناك حالة اسمها و جود قون

ائينة تعو، املجتمع ة الرش  اكةهذه القو  أحيانًا يؤخذ املال ، د بالنفع ىلع دافيع الزن
دن إىل الغين دن ، أما الزاكة فعكس هذه احلالة، من الفقري ل ري  تؤخذ من الغين  ل رت 

ا يسىم ، إىل الفقري ا وفقراء جدًّ واحلقيقة عندما يكون هناك أغنياء جدًّ
ه ؟للماذا تفعل الزاكة بهذا اخل، خل اًل بابل ن ي ة الجتماعينة م ، ترمم  الزاكة ت رم 

 .يكون املال دولة بني األغنياء اخللل الجتمايع الاتج ليك
، فزاكة الفطر يه خري عون للفقراء يف هذا العيد ىلع قضاء حاجاتهم

وإاغثة ، ومد  يد املساعدة إىل املحتاجني واتليسري ىلع املعرسين، وإحسان هلم
وإدخال الرسور ىلع املحزونني ، ساكنيوتطيب خواطر ايلتاىم وامل، امللهوفني

، واألمن شامالً ، والفرحة  اعرمةً ، فبذل  تكون السعادة اغمرة، واملهمومني

                                                 
 .217أحاكم العبادات: فرج يلع الفقيه حسني، ص:  (1

 .624وي، ص: ينظر: فقه الزاكة: يوسف القرضا (2
 .620املصدر نفسه، ص:  (3
 .103سورة اتلوبة: اآلية:  (4
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 وجرب صوم الصائمني، ودفع اغئلة الشح وابلخل عن املورسين من املسلمني
دقة اليت ل يقبل اهلل  فاأليام األخرية من رمضان هو وقت أوان الص 

حو السيئات إل بسببها، ول يضاعف احلسنات إل الصيام إل بها، ول يم
بفضلها، ول يرفع ادلرجات إل عليها، فإن شئتم أن تغنموا ذل  لكه، 
فأخرجوها هلم حىت يشاركوكم فرحة العيد ورسوه، ويشاطروكم أنسه وبهجته 

  ن  م  وحبوره، ف  
 
 .إىل اهلل رسور تدخله إىل قلب أخي  املسلم األعمال   ب  ح  أ

ن   اء  إ ىل  النيب   ع  اًل، ج  نن ر ج 
 
، أ ر  م  ن  ع  ، ع  ين ار  ر و ب ن  د  م  : يملسو هيلع هللا ىلص ،  ع  ال  ق  ا ف 

ي  
 
ول  اَّللن  ، أ ب  إ ىل  اَّللن   ر س  ح 

 
؟الناس  أ ب  إ ىل  اَّللن  ح 

 
ال  أ م  ع 

ي  األ  
 
ول  فق ، و أ ال  ر س 

ب  الناس  إىل» :ملسو هيلع هللا ىلص اَّللن   ح 
 
م   اَّللن  أ ه  ع  ن ف 

 
ال  إىل  أ م  ع 

 
ب  األ ور   اَّللن  رس   ل لنناس  ، وأح 

ب ًة، أ ر  ن ه  ك  ف  ع  ش  ، أو  ت ك  ل م  س  ل ه  ىلع   م  خ  ن ه  ت د  ًنا ، أو و  ت ق يض  ع  ي  ن ه   د  ر د  ع  ت ط 
واًع  خ  يل  و، ج 

 
ع  أ م يش  م 

 
ن أن  أل نئ   أ ن م  ب  إ يل  ة  أح  اج  ف  يف هيف ح  ت ك  ا ذع 

ج  م  ال ًرا يفس  ه  د  الد  ش  ج  س  ن   م  ، وم  ت ه  و ر  ب ه  سرت   اَّللن  ع  ن  ك فن غ ض  ين ة  ، وم  د  م 
ه  و ي ظ  م  غ  ظ  اء  ك  ي ه  أ ل و  ش  م ض  ن  ي 

 
 اَّللن  أ

أل   اه ؛ م  ض  م  الم  اًء ي و  ن   ق ل ب ه  ر ج  ، وم  ة  ي ام  ق 
يه  يف خ 

 
ع  أ ا هل   م َش  م  ىتن ي ث ب ت ه  ة  ح  اج  ام    ح  ق د 

ول  األ   م  ت ز  ه  ي و  م  ، (1)«ث بنت  اَّللن  ق د 
َثُل ﴿ :تعاىلقال  ِينَ ٱمذ مۡ  َّلذ

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِِف  َوٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ ۢن ّللذ

َ
 َسۡبعَ  َبَتۡت َكَمَثِل َحبذٍة أ

ِاْئَةُ  ة  ُسۢنُبلَ  ُكنِ  ِِف  َسَنابَِل  ُ َوٱ َحبذة    من ُ َوٱ يَُضٰعُِف لَِمن يََشا ُء   ّللذ  .(2)﴾َوِٰسٌع َعلِيمٌ  ّللذ
فاإلحسان إيلهم ، باألقارب فأغنوهم عن السؤال يف هذا ايلوم وتلبدؤوا

وهو ، واختموا رمضان بأفضل القرب وأكرم األعمال، ة  ل  وص   صدقة   ؛أجران
َ ٱإِنذ ﴿ :تعاىلقال ، اإلنفاق واإلحسان يف سبيل اهلل ِينَ ٱَمَع  ّللذ ْ ٱ َّلذ َقوا ِينَ ٱوذ  تذ  َّلذ
                                                 

، 861، رقم احلديث: 106/ 2 ادلاين( )الروضرواه الطرباين يف املعجم الصغري  (1
اج   : ابن  أيب  رس   ال  اج  ، وي ق  ني  بن  رس   ك  ين ار  إلن س  ر و بن  د  م  و ه  عن ع  وقال: لم ي ر 

يب    ب د  الرنمح  ن  بن  ق ي س  الضن رند  ب ه  ع  ، ت ف   .ابل رص  ي 

 .261سورة ابلقرة، اآلية:  (2
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 .(1)﴾١٢٨ ِسُنونَ ُهم ُّمۡ 
بني السماء  ق  لن ع  شهر رمضان م  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال عن ابن عمر

 .(2)«واألرض ل يرفع إل بزاكة الفطر
 هذا احلديث لو صح لاكن ظاهر ادلللة ىلع أن   إن  » :(3)قال األبلاين

خيرجها لم يقبل بول صوم رمضان متوقف ىلع إخراج صدقة الفطر فمن لم ق  
 .«صومه

قبول صوم رمضان متوقف  بأن   :ويرد عليه عبد املتعال حممد اجلربي
ودعوى إفشاء مثل هذا ، ىلع إخراج صدقة الفطر لم يقل به أحد من العلماء

وتهوينا من شأن ، ل يليق باملسلم احلريص ىلع جذب األمة إىل اخلري، القول
العبادات واألعمال الصاحلة إنما ترفع واألصل أن ، زاكة الفطر دون سوء قصد

بينما األعمال الصاحلة ، وبر الوادلين، اكلزاكة والصدقة، بمزيد العمل الصالح
                                                 

 .128سورة الحل، اآلية:  (1

زي ىلع ضعف هذا احلديث بهذه و  ابن اجل   ص  ، ون  «إىل اهلل» : رواية حبذفويف (2
، «إىل اهلل»الصحيح، هو ما اكن بدون ذكر لف   :الصيغة، وقال: إنه واه، وقال

بكلمة  «شهر»وسبب اتلضعيف ليس املعىن، ولكن اإلسناد، وتبديل لكمة 
واألرض ل يرفع إل  بني السماء ق  لن ع  صوم رمضان م  » ولف  احلديث: «الصوم»

. ينظر: املشتهر من احلديث املوضوع والضعيف وابلديل الصحيح: «بزاكة الفطر
 .189عبد املتعال حممد اجلربي، ص: 

3)  
 
ذ ئبلانيا حينأودل يف مدينة اشقودرة اليت اكنت اعصمة  ،اين  بل   حممد نارص ادلين األ

الشام مجال ادلين القاسِّم، ، وىه السنة اليت توىف فيها شيخ م1914=  ه1333سنة 
وهل عطاء حدييث أغىن احلقل العلِّم وأصبحت جهوده وأعماهل مرجع لطالب 

:  ـهاملوافق1420مجادى اآلخرة  22 توىف عرص السبت يف العلم وابلاحثني.
 ان باألردن.م  عن عمر يناهز اثلمانني اعما يف ع   م2/10/1999
اعصم  املحققني األبلاين: كتبها:انظر: شذرات من ترمجة أستاذ العلماء عمدة  

 .وىلع احلليب األثري بترصف )كتيب صغري عن حياته( القريويت
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ل تنهض لرفع ، يصاحبها تفريط يف الواجبات كزاكة الفطر اليت، القليلة
َحَٰطۡت  َسينَِئة   َكَسَب  َمن بَََّلٰ  ﴿ :تعاىلقال ، (1)صاحبها إىل املقبولني

َ
 ۦبِهِ  َوأ

ۡص  ۥُتهُ   َ َخِطي  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ونَ  فِيَها ُهمۡ  ۡلذارِ  ٱ َحُٰب فَأ  .(2)﴾٨١ َخِِٰلُ

ول ريب أن ترك صدقة الفطر سيئة تغرى برتك زاكة املال اليت يه 
نۡ  ۞َوِمۡنُهم﴿ :ويف تاركها نزل قول اهلل تعاىل، أعظم وأكرب من زاكة الفطر  مذ

َ ٱ َعَٰهدَ  َقنذ َوَۡلَُكوَننذ ِمَن  َفۡضلِهِۦ ِمن َءاتَىَٰنا لَئِنۡ  ّللذ دذ ٰلِِحيَ ٱَۡلَصذ  .(3)﴾٧٥ لصذ
 اخلاتمة واتلوصيات

 :ونلخص يف هذا اجلهد املقل إىل القاط اآلتية
من  لصغري والكبري صااًع صدقة الفطر واجبة ىلع اذلكر واألنث وا -1

 قمح أو من شعري أو اغلب قوت ابلدل خيرجها املسلم عن نفسه وعن
 مه نفقتهمن تلز

 .هأم   ن  ط  ني يف ب  ن  ل جتب ىلع اجل   -2
بل إن الشارع حث  ىلع ، جيوز دفعها لألقارب اذلين ل تلزمه نفقتهم -3

 ذل .

بل إنها تقدم ىلع العني ، بناًء ىلع فعل بعض السلف، القيمة جيوز دفع -4
 .االزاكة ايلمين أجاز حتصيلها نقدً وقانون ، يف بعض األحيان

 .لزوجها الفقري دون العكسجيوز للزوجة دفعها  -5

وتعترب دينا يف اذلمة يؤديها ولو يف  ،ر بميض الزمنط  ل تسقط زاكة الف   -6
 .آخر العمر

 .تعود بالفع ىلع الفرد وىلع املجتمع ا جليلةً الفطر حكمً  لزاكة   ن  إ -7
                                                 

 .190-189املشتهر من احلديث: عبد املتعال اجلربي، ص:  (1

 .81سورة ابلقرة، اآلية:  (2

 .75سورة اتلوبة: اآلية: (3
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 اتلوصيات

 ويويص ابلاحث بأمرين:
عليها وحث   اإلرشاف  والزاكة  األوقاف إدارة   تتوىل وزارة   :األمر األول -1

ن تعقد الدوات وورش العمل وحلقات أو ،ال اس ىلع إخراجها
القاش اهلادفة يف كيفية استثمار هذه الشعرية العظيمة اليت فرضت يف 

ر، ختام ركن عظيم املسلم بالصيام والقيام وتالوة  هوشهر كريم عم 
ورأب  واستثمارها يف توحيد الصف   ،مستعينة بوسائل اإلعالم ،القرآن

وذل  باتلعاون ، الصدع ونزع فتيل الشقاق بني أبناء املجتمع الواحد
حىت  يتاكفل ويتعاضد مجيع  ،والشؤون الجتماعية ،مع وزاريت اثلقافة

ض غ  ويرتفع عنهم ابل   ،فيسود بينهم احلب  والوئام ،أبناء الواحد
 .امص  واخل  

خمتصة جبباية الزاكة  هلا إدارة وباعتبار أنن وزارة األوقاف :األمر اثلاين -2
نأمل منها أن تطلب من اجلهة الترشيعية سن  قانون جلبايتها أسوة بمن 

 سبقنا يف ذل  من ادلول اإلسالمية اذلين هلم جتارب ناجحة.
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني  ةً ر  ه  فصدقة الفطر ط  

فقد  ،ملسو هيلع هللا ىلص يمفأخرجوها خملصني هلل رب العاملني ممتثلني لقول الرسول الكر
 فادفعوها إىل الفقراء، ىلع اجلميع حىت من اكن يف املهد ملسو هيلع هللا ىلصفرضها رسول اهلل 

ول ، وأخرجوها قبل العيد بيوم أو يومني، واألقارب خاصة إذا اكنوا حمتاجني
 .جيوز تأخريها عن وقت صالة العيد

وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد األيم  الكريم وآخر دعوانا أن 
 .هلل رب العاملنياحلمد 

  



 صدقة الفطر

ô   107 
 

 املصادر واملراجع
 

 رواية حفص عن اعصم.، القرآن الكريم 
  مقال ، حممد الروّك :تنسيق :-أي دور وأي جتديد -الجتهاد الفقيه

 - ـه1426، شعراء بوزيد  :الجتهاد يف تطبيق الصوص :بعنوان
جامعة حممد ، منشورات لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية، م1996

 اململكة املغربية. -الرباط  .اخلامس

 مطبواعت اجلامعة املفتوحة، فرج يلع الفقيه حسني :أحاكم العبادات. 
 يلبيا

 ه( ادلار املرصية اللبنانية.505)ت الغزايل حامد أبو :إحياء علوم ادلين 

 ط: ، مرشد اعدل حتقيق:، ابن عبد الرب :الستيعاب يف معرفة األصحاب
ان م.دار اإلعال م2002 -ه1423، 1  .األردن -عمن

 تويف سنة) أمحد بن يلع بن حجر العسقالين :اإلصابة يف تميزي الصحابة: 
 املكتبة اتلوفيقية، خريي سعيد :حتقيق، (ه852

  األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
 .دار العلم للماليني، 1984، 6ط: ، ادلين الزريلك خري واملسترشقني:

 .بلنان –بريوت 

 أبو عبد اهلل حممد بن أب بكر بن  :إعالم املوقعني عن رب العاملني
تعليق وختريج: حممد املعتصم ، ه(751 -691)أيوب ابن قيم اجلوزية 

 .دار الكتاب العريب الارش:، م1998 -ه1418، 2ط:، باهلل ابلغدادي
 .بلنان –بريوت 

 دار اتلقوى.، م1999 - ـه1420، 1ط: ، ابن كثري :ابلداية والهاية 
 الشواكين )تويف سنة  :ابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
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 ط: بدون ه(1255
 حممد السيد :حتقيق، (ه656تويف سنة )املنذري  :الرتغيب والرتهيب ،

 .القاهرة .دار الفجر للرتاث، م2000 - ـه1421، 1ط: 
 تبة مرص.مك ه774ابن كثري ت  :تفسري القرآن العظيم 
 مروان  :حتقيق، النسيف :تفسري النسيف مدارك اتلزنيل وحقائق اتلأويل

 .بلنان –بريوت ، م1998، 1ط:، دار الفائس، الشغار
 حتقيق (ه852 :تويف سنة)، ابن حجر العسقالين :تقريب اتلهذيب: 

 .القاهرة، م دار احلديث2009-ه1430سنة ، حامد عبد اهلل املحالوي
  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب :القرآناجلامع ألحاكم ،

 .دار الكتب العلمية، م1988 -ه1408، 1ط: ، (ه671تويف سنة: )
 .بلنان –بريوت 

 عبد املجيد اذليباين :دراسات يف املال واملعامالت يف الرشيعة اإلسالمية ،
 .نادلار اجلماهريية للنرش واتلوزيع واإلعال، م1993، و.ر1402، 1ط: 

 .اجلماهريية –مرصاته 
 يىي بن  :الرياض املستطابة يف مجلة يف روى يف الصحيحني من الصحابة

وحممد ، حتقيق: عمر ادليراوي، (ه893 :تويف سنة)أيب بكر العامري 
 –مؤسسة املعارف و بريوت ، م1988 ـه1409، 2ط:، عبد القادر عطا

 .بلنان
 سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري  :الروض ادلاين املعجم الصغري

ه( حتقيق: حممد 360أبو القاسم الطرباين )املتوىف: ، اللخِّم الشايم
 املكتب، م 1985 – 1405، األوىل :ط، شكور حممود احلاج أمرير

 .عمان،  بريوت - عمار دار،  اإلساليم
 دار الفائس، أبو منصور األزهري :الزاهر يف غريب ألفاظ الشافيع. 

 .بلنان – بريوت
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 حممد بن إسماعيل  :سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحاكم
، حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا، ه(1182)األمري ايلمىن الصنعاين 

 .بلنان –بريوت  .دار الكتب العلمية، م 2000-ه1420، 1ط:
 ه1418، 1:ط، مصطىف ديب ابلغا :اختصار وتعليق، سنن الرتمذي- 

 .سوريا –دمشق  .ايلمامة للطباعة والنرش واتلوزيع، م1997
 ه1419، 2ط:، مصطىف ديب ابلغا :اختصار وتعليق، سنن أيب داود- 

 .بريوت –دمشق  .ايلمامة للطباعة والنرش واتلوزيع، م1998
 ه1418، 1ط:، مصطىف ديب ابلغا :اختصار وتعليق، سنن ابن ماجه- 

 .سوريا –دمشق  .واتلوزيعايلمامة للطباعة والنرش ، م1998
 ه حتقيق: حممد عبد 458أبو بكر ابليهيق )املتوىف:  :السنن الكربى

، م 2003 - ـه 1424، الطبعة: اثلاثلة، دار الكتب العلمية، القادر عطا
 .بلنان –بريوت 

  حتقيق، حممد عبد ابلايق الزرقاين :رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مال: 
 .مرص –القاهرة  .م 2008الكتبة اتلوفيقية سنة ، حممد فؤاد عبد ابلايق

 كمال بسيوين  :اعتىن به، (ه256تويف سنة ) ابلخاري، صحيح ابلخاري
 األمارات –الشارقة ، مكتبة العال، م2003، ه1424، 1، ط، األبياين
 .املتحدة العربية

  صحيح ابن خزيمة: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن
حممد  :حتقيق ه311بكر السلِّم اليسابوري )املتوىف: صالح بن 

 .بريوت –املكتب اإلساليم ، مصطىف األعظِّم
 (بدون د ت)، حممد حممد عبده :العبادات يف اإلسالم. 
 دار ، م2002 ه1422، 4 ط:، وهبة الزحييل :الفقه اإلساليم وأدتله

 .سوريا –دمشق  .الفكر املعارص
  ـه1422سنة ، 1ط: ، حسن أيوب :اإلسالمفقه العبادات بأدتلها يف - 
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 .دار السالم. القاهرة مرص، م 2022
 لكية ، م 1990 -ر و. 1400 :سنة، 1 :ط، وهبة الزحييل :فقه العبادات

 .ادلعوة اإلسالمية. طرابلس
  والسنة القرآن ضوء يف وفلسفتها ألحاكمها مقارنة دراسة –فقه الزاكة -: 

 .مؤسسة الرسالة نارشون، م 2005 ه1426، 1 :ط،  القرضاوي يوسف
 .بلنان –بريوت 

 1ط: ، ابن حجر العسقالين، يح ابلخاريحفتح ابلاري يف رشح ص ،
 .دار مرص للطباعة م 2001 - ـه1421

 حممد وضعه:، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ابلخاري ومسلم 
دار ، م2005 - ـه1426 :سنة، عمران سيد :أعد  فهارسه، فؤاد عبد ابلايق

 .مرص –القاهرة ، احلديث
  وبذيله  عبد اهلل احلاكم اليسابوري أبو الصحيحني:املستدرك ىلع

طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الرشيفة  ،اتللخيص للحاف  اذلهيب
 .بلنان - بريوت املعرفة.دار  ،يوسف عبد الرمحن املرعشيل بإرشاف د:

 حممد رشف ادلين خطاب :حتقيق (ه620ابن قدامة املقديس ) :املغين ،
 .القاهرة .دار احلديث، م2004 - ـه1425سنة ، السيد والسيد حممد

  حممد  :-دراسة تطبيقية  -مؤسسات الزاكة وتقييم دورها القتصادي
دار احلامد للنرش ، م 2010 -ه1431، 1ط: ، عبد احلميد حممد فرحان

 .األردن – عمان واتلوزيع.
 سنة، 3ط: ، ق بن عبد الرمحن الغرياينالصاد :مدونة الفقه املاليك 

 مرصاتة.، مكتبة الشعب :توزيع، م 2005
 مكتبة وهبه.، يوسف القرضاوي :مشلكة الفقر وكيف اعجلها اإلسالم 
 عبد اهلل بن حممد ، املصنف يف األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أيب شيبة

 :حتقيق، ه(235بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبس )املتوىف: 
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 .الرياض –مكتبة الرشد ، 1409، 1، ط، كمال يوسف احلوت
 أبو ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخِّم الشايم، املعجم األوسط

، عبد املحسن بن طارق بن عوض اهلل بن حممد :حتقيق، القاسم الطرباين
 .القاهرة –الارش: دار احلرمني ، إبراهيم احلسيين

 :رواية يىي بن يىي اللييث، (ه179 تويف سنة:)مال   اإلمام املوطأ ،
الفائس.  :دار، م1994 -ه1414، 12ط: ، إعداد: أمحد راتب عرموش

 .بلنان –بريوت 
 الشواكين )تويف سنة حممد بن ىلع :نيل األوطار من أرسار منتىق األخيار: 

دار ابن ، م2004سنة ، حممد حممد تامر :دراسة وحتقيق، (ه 1250
 .اهليثم

 طبعة عيىس  ،شمس ادلين الرميل :نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج
 .احلليب
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 خادل سالمة الغريايند. 

 لكية الرشيعة ، مسالتة

 
 املقدمة:

والسالم ىلع سيدنا حممد اليب الكريم، احلمد هلل رب العاملني والصالة 
 :وبعد .وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا، واحلمد هلل رب العاملني

اهلل أكرم هذه األمة برشيعة اإلسالم اليت جاءت خاتمة ملا قبلها  فإن  
مكملة ملا سبقها، جامعة لألحاكم السماوية لكها، حىت حتقق لإلنسانية حياة 

هم بنعيم خادل يف اجلنة، فتكفلت هذه الرشيعة براعية رغدة يف ادلنيا وتبرش
 ،اإلنسان من مهده إىل حلده، ووضعت هل األحاكم الرشيدة، ورسمت هل الطريق

 .وأرشدته إىل أقوم سبيل
وقد أرسل اهلل رسوهل حممدا برشيعة حمكمة، وسنة قويمة صاحلة لك 

 ،مصالح الاس واغيتها حتقيق ،زمان وماكن، أساسها اتليسري ورفع احلرج
 وإقامة العدل بينهم.

ىلع أن الترشيعات اليت جاء بها اإلسالم لم تكن جمرد قوانني جافة، 
بل ربطت بنظام أخاليق تلهذيب الفوس، وكبح مجاحها، فجعلت اتلعامل 
بني الاس قائما ىلع الصدق واألمانة، وحتريم الغش واخليانة والربا والحتاكر 

 طل.وأكل أموال الاس بابلا
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 -وهو يوضح رشيعة اهلل-ولقد اكن الفقه اإلساليم حريصا ك احلرص 
أن يبني أحاكم العقود واتلرصفات اليت تتم بني الاس؛ توجيها ملسرية العباد 
إىل ما فيه خريهم، وحتقيقا ملصاحلهم، وحتديدا لعالقات األفراد يف 

 ودفعا للشحناء. ،معامالتهم؛ منعا من الظلم
جات العرص احلديث واثلورة الصناعية، ونمو علم ونتيجة تلطور حا

القتصاد واتساع آفاقه، ظهرت عقود جديدة للوفاء حباجات لم تكن بارزة 
أو ملحة يف عصور الفقهاء األوائل، ومن هذه العقود: )عقد اتلأجري 

 اتلموييل(
واقع املعامالت املرصفية يكشف تزايدا يف عمليات  ىلعى  ع  ل  واملطن 

الندماج بني املصارف العاملية، وتفرض هذه اتلحديات ىلع املصارف 
اإلسالمية العمل ادلائم من أجل تكوين حمفظة متنوعة من األدوات 
واملنتجات املايلة اليت تتيح هلا املرونة الاكفية من أجل الستجابة للمتطلبات 

تل  املتغريات القتصادية العاملية بصورة تليب حاجة املتعاملني اليت تفرضها 
معها، وتكتسب من خالهلا رشائح جديدة من العمالء، ويف هذا اإلطار 
يسىع ابلاحث بلحث إماكنية دراسة منتج من املنتجات املرصفية اليت لقت 

 .«اتلأجري اتلموييل»رواجا وقبول واسعا يف اتلجربة الغربية، وهو 
 :يلات ابلحث وأسباب دراسة املوضوعإشاك

املعامالت الربوية، أحل ابلديل هلا وهو  عندما حرم اهلل  -1
والغنم  ،واملخاطرةاتلقليب الستثمار واتلمويل عن طريق صيغ تقوم ىلع 

 ،والكسب باخلسارة، ومن هذه الصيغ: صيغة املضاربة، واملشاركة بالغرم
وتعتمد هذه الصيغ ىلع جمموعة من  ،تصناعوالس ،والسلم ،واملراحبة واإلجارة

 .م واألسس الرشعية اليت تتجنب سلبيات الظام الربوياألحاك
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فأهمية إجراء هذه ادلراسة هلذا العقد انطلقت من إشاكيلة الواقع 
ونظرا ألهمية هذه  ،املعاش يف ابلنوك والرشاكت العاملية القائمة ىلع الربا

املؤسسات وعظم اخلدمات اليت تقدمها للناس وحىت ل يتأخر املسلمون عن 
ركب اتلقدم واحلضارة، حاولوا الستفادة من هذه املؤسسات الكبرية بإجراء 
بعض اتلطويرات واتلغيريات يف اجلزء اذلي ل يتماىش مع أصول الرشع 

وبناء ىلع أن األصل يف املعامالت احلنيف، وباعتبار مرونة القانون اإلساليم 
اإلباحة، فال ضري من الستفادة من هذه املؤسسات ىلع أن ل تعارض 

اليت من ـ القطعيات املنصوص ىلع حتريمها. من هنا جاءت فكرة هذه العقود 
القائمة ىلع العمل واإلنتاج والستفادة من ـ بينها عقد اتلأجري اتلموييل 
 .املال جهود العاملني لتشغيل رأس

ومن أسباب تسليط الضوء ىلع هذا املوضوع أيضا، وجود جدل  -2
فقيه كبري حول جواز اتلعامل به يف ابلنوك اإلسالمية رغم انتشار العمل به 

فأحببت أن أسلط الضوء ىلع هذا اجلانب حماولة  ،يف بدلان  إسالمية خمتلفة
 .مين يف إجياد حل هلذه اإلشاكيلات

املفاهيم األساسية املصطلحات ويف  اخلطً   لهنا ن  فضال عن أ -3
 ة  إىل عدم وضوح حقيق أدى وجوانبه اتلطبيقية اتلموييللصيغة اتلأجري 

سواء من الاحية الرشعية أو ـ يصدر احلكم عليه  وباتلايل ،املقصود منه
، إذ احلكم ىلع اليشء بشك غري سليم ـ اتلطبيقية من حيث املزايا والعيوب

 .فرع عن تصوره
 :مية املوضوعأه

عقد اتلأجري اتلموييل من صيغ اتلمويل القائمة ىلع توفري املنفعة 
وتدويرها من شخص آلخر مقابل ثمن يتفق عليه ك من صاحب السلعة 

ويه من أهم أسايلب اتلمويل والستثمار يف ابلنوك واملصارف  ،واملنتفع
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 ألنها تتوفر ىلع ممزيات عديدة من أهمها: ؛اإلسالمية
ين القاعدة املشرتكة بني املؤسسات املايلة اإلسالمية تكو -1

 .واتلقليدية يف العالم
يقق استثمارا ناجحا لألعيان  ـ أي هذا العقدـ فضال عن أنه  -2

 .والطاقات البرشية، بالعمل والنتاج واستغالل املهارات
وهو أيضا يليب حاجات رضورية للناس تمثل عنرصا أساسيا يف  -3

ادية ايلومية، اكلسكن ووسائل القل وغريها مما يمكن أن احلياة القتص
يتملكه الشخص ويكون فائضا ىلع حاجته، يف حني قد يفتقده ابلعض 

 .اآلخر وليست دليه القدرة ىلع رشائه وتملكه
وألهمية هذا العقد من الاحية القتصادية والجتماعية ارتأيت تناوهل 

وما  ، تطوير عمل ابلنوك اإلسالميةلدلور األسايس واملهم اذلي قد يلعبه يف
يرتتب عليها من تطور يف أسايلب اإلنتاج وتكوين رأس املال يف القتصاد 

 .اإلساليم اعمة
 :خطة ابلحث

 مقدمة ومبحثني وخاتمة. إىلى وقد قسمت ابلحث 
فكرة اعمة عن أصول عقد اإلجارة  :املبحث األولذكرت يف 

 :األولثالثة مطالب:  إىلى واتلوصيف القانوين للعقد املدروس. وقسمته 
. نبذة عن العقد املدروس :املطلب اثلاين. تعريف اإلجارة لغة واصطالحا

 .املطلب اثلالث: توصيف هذا العقد عند القانونينيو
 :الرشعية لعقد اتلأجري اتلموييل ةالظر :املبحث اثلاينوأسميت 

، ويف شبهة بيعتني يف بيعة :املطلب األولمطالب: ذكرت يف  أربعة إىلى وقسمته 
 :الرابع، وشبهة بيع اإلنسان ما ل يمل  :اثلالث، واثلاين: شبهة القرض بفائدة
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أمجلت  اتمة. ثم أنهيت ك ذل  خبشبهة اجتماع ابليع والرشط يف عقد واحد
 فيها ما فصلته وما عىس أن يكون قد وصلت إيله من نتائج.

 :األول: فكرة اعمة عن أصول عقد اإلجارة يف الفقه اإلساليماملبحث 

 :لغة واصطالحا تعريف اإلجارة :املطلب األول
 :اإلجارة لغة
ر ه   وقد ،األجري ك راء   ويه لألجرة   اسم   ن ،أجرت ه أعطاه إذا :أج   بايب م 

ر   فهو ،ورض ب   طل ب   وجر ه مملوّك آجرت   :«العني» كتاب ويف .مأجور   وذل  ،آج 
 
 أ

ر فهو إجياراً  ؤج  تها داره آجرين)...(  م  ؤجر   وهو ،فاستأجر  ر تقل ول ،م  ؤاج   م 
  فإنه

 
جرةً  ف عل ه   ىلع هل جعلت إذا :مؤاجرةً  الرجل   آجر ت   )...( وقبيح   خطأ

 
 .أ

ره ،أجره يف لغة   ،اهلل آجره :«الغوري جامع  » من أفعل باب ويف  من وآج 
ل   باب ويف ،اإلجارة  .(1)واملصادر «األدب ديوان  » يف وهكذا ،ادلار آجره :فاع 

 واملشهور ،اثلواب بمعىن األجر من مأخوذة واإلجارة» :يقول اخلرش
 عالةالف   وضع غلب وقد ،املربد حاكه ،أيضا الضم فيها وحيك ،اهلمزة كرس فيها

 الفوس ألخالق :بالفتح عالةوالف   ،والجارة اخلياطة حنو ؛للصنائع بالكرس
 املحقرات من يطرح ملا :بالضم عالةوالف   ،والفصاحة ،السماحة حنو ؛اجلبلية

 .(2)«المةوالق   ناسةالك   حنو
 :اإلجارة اصطالحا

بيع منفعة ما أمكن نقله، غري سفينة ول » :بأنها فةر  ع   ها ابن  ف  رن ع  
                                                 

حممود فاخوري،  املغرب يف ترتيب املعرب: أبو الفتح نارص ادلين بن املطرز: تح: (1
، وينظر 1/28م(:1979: 1عبد احلميد خمتار: مكتبة أسامة بن زيد/حلب )ط

 .10/25من املحققني: دار اهلداية:  ةتاج العروس: للزبيدي: تح: جمموع
 .7/2اخلرش ىلع رشح خمترص خليل:  (2
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وهو جار  ،(1)«حيوان ل يعقل، بعوض غري ناشئ عنها، بعضها يتبعض ببعضه
وبني إجارة منافع  ،والسفن الرواحل املصطلح املاليك يف اتلفرقة بني كراءىلع 

، فقد فرق املالكية بني اإلجارة والكراء، فاإلجارة: العقد ىلع منافع غريها
اآلديم وما ينقل من غري السفن واحليوانات. والكراء: هو العقد ىلع منافع 

 .(2)السفن واحليوان وما ل ينقل اكألرض
ة »: يهأو  عقد لزم ىلع منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة ملدن

و ض  معلوم  .(3)كما جاء يف الرشح الكبري «معلومة بع 
 :نبذة عن مرشوعية اإلجارة

ۡرَضۡعنَ  فَإِنۡ ﴿ :تعاىل قوهل مرشوعيتها يف واألصل
َ
 اتُوُهنذ   َ َف  لَُكمۡ  أ

ُجورَُهنذ 
ُ
 الصالة عليهما موىس مع بي  ع  ش   نبيه عن حاكية تعاىل وقوهل ،﴾أ

نۡ ﴿: والسالم
َ
رِيُد أ

ُ
نِكَحَك  أ

ُ
َٰٓ  َهَٰتۡيِ  نََتذ بۡ ٱ إِۡحَدى أ ن ََعَ

َ
ُجَرِن  أ

ۡ
 ثََمِٰنَ  تَأ

 ر  ي   م  ل   ما ال    ع  رش    لناب  ق   ن  م   ع  ورش    .﴾ِحَجج   
 اإلجارة تأجيل فذكر ،ناسخ   د 

 ت  اس   ن  م  » : وقال عوضا وسِّم
 
 .(5)«(4)أجره فليعلمه اأجريً  ر  ج  أ

 واإلجارة نواعن:
 .إجارة شء معني، واإلجارة يف اذلمة

                                                 
، 7/2، رشح خمترص خليل، للخرش، 5/389ينظر اتلاج واإللكيل، للمواق،  (1

 .2/110ادلواين، للنفراوي،  والفواكه
ينظر مواهب اجلليل رشح خمترص خليل: للحطاب: تح: زكريا عمريات: دار اعلم  (2

 .5/390م: 2003الكتب: 
 .4/2الرشح الكبري: لدلردير،  (3
مصنف ابن أيب شيبة: تح: حممد عوامه: طبعة ادلار السلفية اهلندية القديمة:  (4

6/303 . 
 .7/2خليل:  اخلرش ىلع رشح خمترص (5
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معينة، ول بد من تعيني املنفعة  أو سيارة ،ة  ن  ين ع  كإجارة دار م   :فاألول
 .بما يرفع الغرر واجلهالة

متاع أو إنسان، ول بد فيه  ل  ومح    ،كإجارة ىلع خياطة ثوب :واثلاين
 وما يمكن أن يفيض إىل اخلصام.أيضاً من حتديد يرفع اجلهالة والغرر 

واملعروف أن اإلجارة عقد ينتيه حبصول املنفعة للمستأجر، كخياطة اثلوب 
وبناء احلائط، وبلوغ الراكب املاكن املقصود، أو السكىن بادلار املدة املحددة 

 .(1)يف العقد، ويف نهايتها تعود العني املؤجرة إىل املال 
 :وصوفة يف اذلمةالفرق بني اإلجارة املعينة وامل

إذا وقعت ىلع شء معني اعينه املستأجر  اإلجارة   الفرق بينهما أنن 
واطلع عليه؛ كهذه السيارة أو هذا ابليت فإن اإلجارة تنفسخ إذا تعذر ىلع 

اكلستيالء عليها من  ،املستأجر استالم العني املؤجرة، لسبب من األسباب
املؤجر وقت العقد متوجهة إىل  شخص آخر أو احرتاقها أو فسادها؛ ألن رغبة

وهذا خبالف  ،ذل  اليشء بعينه فإذا لم يتحقق هل لم يتحقق هل ما تعاقد عليه
اإلجارة ىلع الوصف فإن اإلجارة فيها ل تنفسخ بتعذر املعقود عليه أو 
هالكه فلو أجر إنسان بيتا أو سيارة من جهة ما بناء ىلع أوصاف يريدها يف 

فسلمت هل السيارة ثم أعطبت فإن تل  اجلهة مطابلة  تل  السيارة أو ادلار،
ألن رغبة  ؛بإجياد سيارة أخرى تتوفر فيها املواصفات املطلوبة يف العقد

صفات املطلوبة ل إىل ذات اتلعاقد متوجهة إىل أي ذات تتوافر فيها ال
 .(2)بعينها

 :الطرفني أحد تعجيل عقد اإلجارة املوصوفة يف اذلمة يف وجيب
                                                 

: 12ينظر اإلجارة املنتهية باتلملي : حممد املختار الساليم: جملة املجمع: العدد:  (1
1/330. 

 .3/496مدونة الفقه املاليك: د. الصادق عبد الرمحن الغرياين:  (2
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 ادلين شبهة عن للمنفعة، حىت خيرج العقد الستيفاء يف الرشوع أو ،األجرة
 استيفاء دام ما اإلجارة فسخ يوجب ل املتعاقدين أحد وموت، (1)بادلين
 .(2)ممكنا املنافع

 :اإلجارة تقع ىلع املنافع ال ىلع اذلوات
املقصود من عقد اإلجارة هو املنافع ل اذلوات، فال تقع اإلجارة إل ىلع 

أو  ،سواء اكنت منفعة أشياء اكلعقارات واألواين واملعدات واملركبات ،املنفعة
منفعة أشخاص اكألعمال اليت تطلب من الصناع والعمال، اكلجارة 
واخلراطة وابلناء واحلمل إىل غري ذل ، واملنافع من قبل األعراض فال يمكن 

من تسليم اذلوات تسليمها منفصلة عن اذلوات اليت تقوم بها، ذلا اكن ل بد 
ويف حال تأجري  ،اكبليت والسيارة تلمكني املستأجر من النتفاع بها

األشخاص للقيام باألعمال يتم تسليم املنفعة بقيام العامل بالعمل املطلوب 
منه، أو بتسليم نفسه لصاحب العمل حبيث لو طلب منه العمل املؤجر عليه 

واستعداده للعمل يستحق األجرة وذلا فإنه بتسليم نفسه مدة اإلجارة  ،ألداه
 .(3)؛ ألنه فرغ نفسه لفعل ما طلب منهولو لم يعمل بالفعل

 :اإلجارة من العقود الالزمة
ويه من العقود الالزمة عند مجهور الفقهاء، لم يشذ عنهم إل القايض 

يقول القايض  ،ح فيما نقل عنه حيث عدها اكإلاعرة إباحة للمنفعةي  رش   
ليس ألحد من املتعاقدين فسخه،  د اإلجارة لزم للطرفنيوعق: »الوهاب عبد

 .(4)«مع إماكن استيفاء املنافع
                                                 

 .2/159اتللقني:  (1
 .املرجع السابق نفسه (2
 .491، 3/490: مدونة الفقه املاليك: د. الصادق عبد الرمحن الغرياين (3
 =أويس حممد بو خزبة اتلطواين: دار الكتب  واتللقني: للقايض عبد الوهاب: تح: أب (4
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 :نبذة عن العقد املدروس :املطلب اثلاين
 ،يعترب اتلمويل عن طريق اتلأجري اتلموييل أحد أسايلب اتلمويل

واتلطور اذلي حدث يف هذا املجال حقق للمرشواعت احلصول ىلع املعدات 
 اتللكفة أو مايلة املطلوبة دون أن يضطر إىل أداء اكمل القيمةواألصول الرأس

 رشاكت اتلأجري اتلموييل اآلن يه الوسيط املايل. وتعترب ذلل ،
واتلأجري اتلموييل يكون بني أطراف ثالثة: طرف أول يسىع 
لستئجار ما خيدمه يف مرشوعه الستثماري، والطرف اثلاين يتمثل يف 

إنتاج وبيع ما يرغب به املستأجر، وطرف ثالث ممول الرشاكت املتخصصة يف 
ر، ثم يقوم باتلأجري بأجر  ملثل هذه املرشواعت يقوم برشاء ما احتاجه املستأج 

مع هامش ربح  ،مرتفع مدة حمددة، يضمن بها اسرتداد السلعة املؤجرة
وبانتهاء مدة اإلجيار يستطيع املستأجر إما إنهاء العقد ورد األشياء  ،مناسب

ؤجرة، وإما تمل  العقار واألجهزة نتيجة وعد سابق، وإما جتديد عقد امل
ويكون املستأجر مسؤول عن تكايلف  ،(1)اإلجيار ملدة أخرى بأجر أقل

 .(2)أمني ىلع األصل طيلة بقائه دليهالصيانة واتل
عملية مايلة مرصفية من  ـ كما قلت سابقاـ وهذا الوع من اإلجيار 

بيد أنه يف احلقيقة ائتمان عيين وليس نقديا، أي  حيث الفكرة واملوضوع،
أنه ل يمنح بصورة نقدية أو فتح اعتماد بل منصب ىلع تزويد املرشوع 
باآللت واألجهزة املختارة سلفا، بواسطة املرصف اذلي حصل عليها نتيجة 

=                                                 
: عبد الرمحن شهاب ادلين السال  إرشاد، انظر 2/158م(: 2004، 1العلمية )ط

 .1/151ابلغدادي: الرشكة اإلفريقية للطباعة:
 .232ينظر أحاكم تمويل الستثمار: فهد بن صالح العريض:  (1
: 2007، 1ينظر دراسات يف اتلمويل اإلساليم: أرشف دوابه، دار السالم، ط (2

 .76ص
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. ول يتحمل املؤجر أي تكايلف للصيانة أو اإلصالح (1)ائها من املوردينرش
ب أو غريها ويتحملها مجيعا املستأجر، بل قد يشرتط املؤجر أن أو الرضائ

ن يربم املستأجر عقد صيانة مع الرشكة الصانعة أو املورد للمعدات لضما
 .(2)كفاءة وصالحية املعدات للتشغيل

جلنة األصول املحاسبية ادلويلة؛ اتلأجري اتلموييل  ت  ف  رن وذلل  فقد ع  
نقل ك حقوق وخماطر ومنافع امللكية املتعلقة نوع من اإلجارة يتم فيه » :بأنه

بأصل معني من املؤجر إىل املستأجر سواء حتولت ملكية األصل للمستأجر 
 .(3)«يف الهاية أو ل

وأبسط تصوير لعقد اتلأجري ثاليث األطراف، » يقول ادلكتور شويق دنيا:
املؤجر، اذلي يطلب األصل اإلنتايج وهو اعدة يطلبه من  أن هناك املستأجر

إحدى رشاكت اتلأجري املتخصصة أو أحد  اذلي هو يف تل  احلالة قد يكون
املصارف أو غري ذل ، ومهمة هذا الطرف هنا تمويلية حمضة، بمعىن أن يلجأ 

مهمته تصنيع األصل  تكون إىل طرف ثالث يسىم املورد أو ابلائع اذلي
ملؤجر واملستأجر ىلع أن ر أو بيعه هل، وباتلايل فإن التفاق يبدأ بني اللمؤج   

يقوم املؤجر بتمل  األصل املعني املحدد من قبل جهة ما قد تكون حمددة 
 ،ىلع أن يقوم بتأجريه املستأجر مدة كذا بإجيار كذا وأقساط كذا ،معينة

واعدة فإن اذلي  ،واتفاق بينهما ىلع ما يؤول إيله احلال يف نهاية مدة اإلجارة
 .(4)«يمارس املفاوضة مع املورد هو املستأجر، بتوكيل وتفويض من املؤجر

                                                 
ينظر الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، حممود عبد الكريم  (1

 ، وينظر اخلدمات املرصفية.65م، ص2007، 2أمحد أرشيد، دار الفائس، ط
 .76دراسات يف اتلمويل اإلساليم: دوابه:  (2
 .76ينظر دراسات يف اتلمويل اإلساليم: دوابه:  (3
: 12اإلجارة املنتهية باتلملي : شويق دنيا: جملة جممع الفقه اإلساليم: ادلورة:  (4

1/580. 
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كصيغة متطورة ـ وينبيغ أن ل يغيب عن ابلال أن اتلأجري اتلموييل 
يقصد منه تقديم بديل  تموييل   يه عقد   ـ عن اإلجارة املنتهية باتلملي 

هرة أثارتها ىلع املستوى للتمويل القائم ىلع أساس القرض الربوي وهو ظا
الرشيع ابلنوك اإلسالمية يف سعيها تلنويع ابلدائل عن الربا من عقود يسرتبح 
فيها باملال بما يتوافق مع أحاكم الرشيعة الغراء، وهو أيضا عقد لم يتم 
اخرتاعه من اخلرباء املسلمني كما هو الشأن بالنسبة للمراحبة، وإنما عرفته 

ذلل  يمكن أن ند يف بعض  ،تعن به كبديل للربا األمم الغربية اليت لم
صوره ظواهر ربوية أو خمالفات رشعية أخرى جاءت حبكم استعارته من 

 .(1)الغرب ما جيعله يف حاجة إىل اتلنقية واتلصفية
 :عالقة هذا العقد باإلجيار املنتيه باتلمليك

 لهو صورة مستحدثة عن اإلجارة املنتهية باتلملي ، وقد ظهر أو
 ،م1962ثم يف فرنسا  ،م1953هور هل يف الوليات املتحدة األمريكية سنة ظ

ويتمزي عن اإلجيار املنتيه باتلملي  بتدخل طرف ثالث يف العملية، وهو 
املؤسسة املايلة اليت تقوم بتمويل رشاء األصول واملعدات املطلوبة من قبل 

جل غري قابل الطرف املستفيد من اتلمويل، ثم تؤجرها هل بعقد طويل األ
حبيث تغطي ادلفعات اإلجيارية خالل مدة اتلعاقد األموال املدفوعة  ؛لإللغاء

مع تغطية األعباء وهامش ربح معقول يغطي قيمة  ،يف رشاء تل  األصول
 .(2)األصول املشرتاة

                                                 
ينظر اإلجارة املنتهية باتلملي  وصكوك األعيان املؤجرة، منذر القحف: جملة  (1

، 1ه، ج1421م/ 2000: 12جممع الفقه اإلساليم، ادلورة اثلانية عرشة، العدد 
 .364ص 

مويل الزرايع يف اتل. وينظر صيغ 79ينظر دراسات يف اتلمويل اإلساليم: دوابه:  (2
الترشيع اإلساليم وإماكنيات تطبيقها، عبد اهلل حممد نوري الريشوي: دار الوادر، 

 .311م: ص2010، 1ط



 ابلحوث وادلراسات

124ô   

 

 :اخلطوات اليت يسلكها املستأجر قبل عقد اإلجارة
علومات عن طبيعة حترير طلب تأجري يال إىل املؤجر مصحوبا بم -1

نشاطه، ومركزه املايل ووصف املعدات املطلوبة، وفاتورة مبدئية بثمنها 
 .والضمانات اليت يمكن أن يقدمها للوفاء بالزتاماته جتاه املؤجر

د فيه الزتامات  -2 إذا وافق املؤجر ىلع الطلب؛ وقعا عقد إجيار حتدن
تيار املعدات الطرفني بكل دقة، كما ويوك املؤجر املستأجر يف اخ

 .واستالمها عنه
يقوم املؤجر بدفع ثمن املعدات للبائع اذلي حدده املستأجر، ويقوم  -3

 .ابلائع بتسليمها إىل املستأجر
بعد استالمها واتلأكد منها يقوم املستأجر بتحرير حمرض استالم  -4

وبذل  ينتيه عقد ابليع بني املؤجر وابلائع، وينتيه عقد  ،ويقدمه إىل املؤجر
 .الواكلة بني املؤجر واملستأجر. ويبدأ عقد اتلأجري اتلموييل

 املعدات اإلساليم ابلن  يتمل  أن بعد إنه» :يقول ادلكتور الساليم
 مع ابلن  يعقد ابلن ، وباسم عنه نيابة قبضها الوكيل بتويل وذل  تاماً، ملاكً 

 ك عن اإلجيار ثمن العقد هذا يف يدد العني، أو للمعدات إجيار عقد العميل
 سيقبضه ما يكون األحوال أغلب ويف اإلجيار، مدة حتدد كما زمنية، فرتة

 األرباح إيله ومضافاً  ابلن  دفعه اذلي للثمن مساوياً  املستأجر من ابلن 
 ىلع واليت العميل، وبني بينه السابقة املراوضة يف عليها التفاق تم اليت

 .(1)«الرشاء صفقة بإتمام العميل ابلن  وك أساسها

                                                 
: جملة جممع الفقه 12العدد:اإلجارة املنتهية باتلملي : حممد خمتار الساليم:  (1

 .1/334اإلساليم: جمدل
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 :توصيف هذا العقد عند القانونيني واالقتصاديني :املطلب اثلالث
 ؛يذهب العميل إىل املمول يطلب منه رشاء سلعة معينة ليستأجرها

ألنه ل يمل  املال الاكيف لرشائها، وألن ابلائع صاحب السلعة األصيل ل 
يرغب يف بيعها باألجل، فيقصد العمالء بعض املمولني ممن هذه وظيفتهم 
اكبلنوك والرشاكت، فيشرتيها املمول بالقد حال، ثم يؤجرها لطابلها بثمن 

زتم العميل بعد ذل  مؤجل، ويتفقان ىلع أن يلزتم املمول برشاء السلعة، ويل
 بتأجريها منه.

 :العمليات املركبة يف هذا العقد
يقوم املمول بتنفيذ رغبة صاحب املرشوع، ىلع أساس أن يقوم  -1

 .األول برشاء السلعة، يف مقابل الزتام اثلاين بتأجريها حسب ما اتفقا عليه
م يتفق املؤجر واملستأجر ىلع الزتام املؤجر باشرتاء السلعة، ويلزت -2
 .)الطالب( باستئجارها العميل

يلزتم املمول ببيع السلعة للعميل بعقد جديد مستقل ل عالقة هل -3
 .بعقد اإلجارة

واملالح  من خالل هذه اخلطوات أن هذه املعاملة حتتوي ىلع عقدين 
 :وثالثة وعود أو أربعة ىلع حسب اتلصور

 بني ابلائع واملمول. :العقد األول
 املمول )املؤجر( واملستأجر.العقد اثلاين: بني 

 :أما الوعود فيه
 .وعد من املمول برشاء السلعة من مالكها األصيل -1
 .وعد من املمول بتأجريها للمرشوع -2
 .وعد من طالب السلعة باستئجارها عند إحضارها -3
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ثم الوعد من املرصف للعميل بهبة تل  العني أو بيعها هل عقب  -4
مجيع أقساطها للمرصف، حبيث إذا حتقق ذل  فإن  انتهاء عقد اإلجارة ووفاء

 املرصف ينفذ وعده بإبرام عقد هبة أو بيع مستقل للعميل.
هلذا العقد يتضح للباحث ولك  ةمن خالل هذه اخلطوات اتلوصيفي

دارس أنها تتكون من عقدين أو أكرث يف عقدة واحدة، وإن لم يتم إجراؤهما 
الوعد امللزم جعلها مرتبطة ارتباطا  يف وقت واحد عند إبرام العقود، لكن

وثيقا، فتشبه هذه املعاملة اشرتاط عقد يف عقد من جهة اللزتام، فالسلعة 
يف العقد األول غري مملوكة للمرصف وإنما يشرتيها بناء ىلع وعد من العميل 

 .)صاحب املرشوع( باستئجارها
من القانونيني عقد اتلأجري اتلموييل من العقود  ع  وهلذا فقد اعترب مج   

 القانونية القواعد بعض من يتكون مركب قانوين نظام» :وه بأنهف  رن املركبة وع  

 ببعض الظام هذا ويتمزي اتلجارية للعقود اتلقليدية من األشاكل املستمدة

 .(1)«القواعد القانونية مزج من املستمدة اخلصائص
 واليت اإلنتاجية الستثمارات تلمويل وسيلة هو: »آخر تعريف ويف

 .(2)«املركبة األنظمة القانونية من تعترب
 العقود من عدد من يتكون الجتاه هلذا وفًقا اتلموييل اإلجيار فعقد

 الهاية ويف ،بابليع والوعد واإلجيار والقرض وابليع الواكلة ويه املختلفة،
 اتلمل  خليار وفًقا بتملكه املستفيد رغب إذا العقد حمل املال بيع عقد

 قابل غري واحد ك يف اتلقليدية العقود هذه اندجمت حبيث هل، املمنوح
                                                 

الوايح القانونية يف عقد اتلأجري اتلموييل وتنظيمه الرضييب: صفاء عمر خادل  (1
م: 2005 –بلعاوي: أطروحة ماجستري مقدمة جلامعة الجاح الوطنية/نابلس 

 .97ص
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 للتجزئة.
 متعددة عقود من مزجيًا اكن ما هو» :الفقهاء يعرفه كما املركب والعقد

 عدة تضمن ما هو املركب فالعقد واحًدا، عقًدا فأصبحت مجيًعا اختلطت
 واحد، غرض تلحقيق بعضها مع اندجمت خمتلفة قانونية أداءات أو عمليات
 .(1)«القانونية الروابط من واحًدا نواًع  يتضمن واذلي البسيط العقد بعكس

 هذا مرشوعية ىلع املتداخلة والوعود املتالحقة اخلطوات هذه تؤثر فهل
  العقد

 
 فقد واتلجزئة، والفصل القطع تقبل ل العقود هذه أن سيما ل ؟ل   و  أ

 العملية ىلع املتقدم اتلواطؤ اعتبار ىلع واملرصيف اتلجاري العرف جرى
 ل إذ واإللزام؛ الصحة يف اتفاقيتها صلب يف عليه املنصوص الرشط بمزنلة

 اهلدف ضياع وكذا ابلداية، منذ إيله وقصدهما العاقدين إرادة اجتاه خيىف
 عن واحنرفت جزئياتها، إحدى اخنرمت لو املنظومة هذه من واملصلحة

 .(2)املرسوم والرتتيب النسق
 :اتلموييل اتلأجري لعقد الرشعية انلظرة :اثلاين املبحث

 حتمل اليت املستحدثة العقود من اتلموييل اتلأجري عقد لكون نظرا
 مثل: من املعارصين الفقهاء بني خالف حمل يه واليت الصور من العديد

 ليس مايلا أصال املؤجر وتأجري ،واملخاطر الصيانة ملرصوفات املستأجر حتمل
 املايل لألصل املستأجر وتمل  ابليع، وعقد اتلأجري عقد اجتماع مع عنده،
 سداد بعد يتم املستأجر تمل  اكن إذا ما صورة يف ابليع وتعليق رمزي، بثمن

 اتلموييل؛ اتلأجري عقد يف رشط ووجود ثمن، أي دفع دون األخري القسط
 يرض بما اإلجارة فرتة طوال السلعة يف املؤجر ترصف عدم اشرتاط مثل:

                                                 
 املرجع السابق نفسه. (1
 .7ملركبة: نزيه محاد: صينظر العقود ا (2
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 وأن املدة، نهاية يف السلعة للمستأجر املؤجر يبيع وأن املستأجر، بمصلحة
 املطروحة اإلشاكيلة من ذل  غري إىل وكذا، كذا يف اخليار للمستأجر يكون
 الضوء سلطوا قد الفقهاء فإن ابلحث؛ هذا يتضمنها واليت واملناقشة للبحث

 أما الرشيعة، لقواعد موافق غري اكن ما منها ومنعوا املختلفة بأنواعه عليه
 .(1)اإلباحة فيه فاألصل معها متعارض غري اكن ما

 صنيعة ليس العقد هذا أن العتبار يف وضعنا إذا مستغربا ليس وهذا
 اإلشاكلت بعض ىلع ريب بال يتوي فإنه ،غربية صنيعة هو وإنما ،إسالمية
 ادلكتور يقول .اتلفصيل من بيشء هل ادلارسون الفقهاء تناوهلا وقد والشبه،

 هو كما املسلمني اخلرباء قبل من اخرتاعه يتم لم عقد أيضاً  وهو» منذر:
 كبديل به تعن لم اليت الغربية األمم عرفته وإنما للمراحبة، بالنسبة الشأن
 رشعية خمالفات أو ربوية ظواهر صوره بعض يف ند أن يمكن ذلل  للربا،
 اتلنقية إىل حباجة جيعله ما الغرب، من استعارته حبكم جاءت أخرى

 .(2)«الرشعيتني واتلصفية
 وأرجو الشبه هذه بعض ىلع الضوء تسليط ابلحث هذا يف حاولت   وقد

 .السم عليه يدل ما بأقل ولو ذل  يف وفقت قد أكون أن
 :واحدة عقدة يف عقد من أكرث اجتماع شبهة :األول املطلب

 يف ملا عقد يف أي بيعة يف بيعتني مجع أي :بيعة يف بيعتان رشاع جيوز ل
 ىلع مال  عند وحممله ،«بيعة يف بيعتني عن  نهيه» :من املوطإ

 :صورتني
 ،أجل إىل بعرشة أو نقدا خبمسة إما سلعة شخص يشرتي أن :إحداهما

                                                 
 .85ينظر دراسات يف اتلمويل اإلساليم: أرشف دوابه:  (1
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 ذل  منع وإنما اثلمنني، بأحد لزمته قد السلعة أن ىلع دخال أنهما واحلال
 لو وذلل  اشرتى، م  ب   يدري ل واملشرتي باع، بم يدري ل ابلائع ألن للغرر؛
 الرتدد لعدم جلاز ؛ألجل خبمسة أو نقدا بعرشة يبيعها كأن اتلصوير عكس
 ذل  وتسمية القليل، باثلمن أجل إىل ابليع خيتار إنما العاقل ألن   حينئذ؛
 ىلع وقع لو العقد أن :لزمته قد ومفهوم اثلمن، تعدد باعتبار بيعتني العقد
 .هلا أو ألحدهما اكن سواء جلاز اخليار

 كثوب اجلودة بغري خمتلفتني سلعتني إحدى يبيعه أن :اثلانية والصورة
 اللزوم ىلع إحداهما املبيع أن ىلع دخال أنهما واحلال ،كساء أو رداء أو ،ودابة

 وأما احتد، إن باثلمن أو اختلف إن باثلمن للجهل ؛يمتنع فإنه ،ألحدهما ولو
 ألن والرداءة؛ باجلودة اختالفهما جيوز كما فجائز، يعينه فيما اخليار ىلع

 السلعة تكن لم حيث وهذا األجود، أخذ ىلع يدخل إنما املشرتي أن الغالب
 يعد شيئني بني خري من أن ىلع بناء مطلقا امتنع وإل طعامني، أحد املبيعة
 .(1)منتقال

 معىن يف مذهبه مال  فرس وقد» :الرب عبد لبن «الستذاكر» يف جاء
 :أوجه ثالثة ىلع عنده ذل  وأن واحدة بيعة يف بيعتني عن اليه

 .ةين  الع   :أحدها
 .متفاضال واحد جنس من الطعام مع يدخله أنه :اثلاينو
 .ذل  وحنو رر  الغ   بيوع من أنه :اثلالثو

 «بيعة يف بيعتني» تفسري عن القاسم بنا سألت :ينارد   بن عيىس قال
 عليه بنينا ما وأصل ،تفسريه ل  يبلغ أن من أكرث بيعة يف بيعتني :يل فقال

 يف إحداهما فسخت إذا يكون بأمر تبايعا إذا أنهما :مكروههما به وتعرف
                                                 

 .1133/  3فرحات: مكتبة اثلقافة ادلينية: ج ا: تح: رضيادلواين: الفراو الفواكه (1
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 يكن لم صاحبه يف إحداهما فسخت إذ يكون أو ،حراما اكن صاحبه
 من وهذا ،هل وجب ما ول ،سلعته بيع به عقد ما يدري ل غررا واكن حراما
 تفوت أن إل وقع إن فسخ وهو :واملخاطرة الغرر وأصلها بيعة يف بيعتني
 .(1)«ابتاعها يوم بقيمتها هل فيكون مبتاعها عند السلعة
 :صفقة يف صفقتني أو بيعة يف بيعتني الجتماع الرشيع احلكم

 بديع أصل وسلف بيع عن اليه حديث ىلع يرتتب» :العريب ابن   قال
 فإنه امً ك  ح   ويتناقضان اعً ض  و   يتضادان عقدين ك أن   وهو املالكية أصول من
 املغابنة ىلع مبين ابليع أن وذل  والسلف، ابليع أصله اجتماعهما جيوز ل

 العقد بني اجلمع ابلاب هذا ومن» ،«وقربة ماكرمة والسلف واملماكسة،
 يف العوضني أحد أن ذل  ىلع ويزيده واجلعالة، اكبليع واجلائز، الواجب
 عن خرج معلوما اكن إن فإنه معلوما. يكون أن جيوز ول جمهول، اجلعالة

 .(2)«حتىص ل ذل  وأمثال اإلجارة، بباب واتلحق اجلعل باب
 صفقة يف اجتماعها فيجوز تعارض ول بينها تضاد ل اليت العقود وأما

 خالل ومن ذل . وحنو واهلبة اإلجارة مع ابليع اكجتماع اتلنايف لعدم واحدة؛
 صفقة يف عقد من أكرث اجتماع يف احلظر مناط أن يتضح العريب ابن الكم

 أو والغرر، اجلهالة إىل املؤدي بينهما، واتلضاد اتلناقض وجود هو إنما واحدة
 .الربوية واذلرائع احليل إىل

 عقدين بين اجلمع هو فاملحظور هذا تقرر إذا» :ادمح    نزيه ادلكتور يقول
 املوجبات يف وتنافر وتضاد تناقض ذل  ىلع ترتب إذا وحكما رشوطا خمتلفني
 يف كما واحد، حمل ىلع العقدين توارد حالة يف يكون إنما وهذا ،واآلثار
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 إذا أما فيها... والسلم هبتها أو وإجارتها، هبتها أو وبيعها، عني هبة بني اجلمع
 اجلمع يف رشاع حرج فال األحاكم يف واتلضاد اتلنافر وانتىف املحل تعدد

 املوجبات يف اختالف أو واألحاكم، الرشوط يف تباين ثمة اكن ولو بينهما،
 ادلنيا يف واملعامالت العقود يف واألصل احلظر، ىلع ديلل ل إذ واآلثار،
 (1)«مانع رشيع ديلل يقم لم ما اإلباحة
 ؟استثناء أو أصل املعامالت يف العقود بني اجلمع من املنع هذا هل ولكن

 فقد وهلذا ،الفقهاء مجهور قرر كما، اإلباحة املعامالت يف األصل
 مةحمر   فاسدة تكون وقد ،مرشوعة صحيحة املتداخلة العقود هذه تكون
 الكم من واستنباطه ذل  فهم ويمكن ،فيها جتتمع اليت العقود نوع حبسب

 أحاكم يف تأثرًيا لالجتماع أن عرف الرشع من الستقراء» قال: حني الشاطيب
 لالنفراد، ليس تأثرًيا لالجتماع أن يقتيض وذل  ،النفراد حالة تكون ل

 حكًما لالجتماع أن يبني ،لالجتماع ليس حكًما لالنفراد أن :واقتضاؤه
 .(2)«النفراد سلب يف ولو لالنفراد، ليس

 يف عقد من أكرث اجتماع صحة األصل   أن   الشاطيب الكم من واملفهوم
 بمقتىض فاألصل ذل . من يمنع رشيع مانع هنال  يكن لم ما واحدة صفقة
 يرتاض ما بكل الوفاء ووجوب اتلعاقد، حرية هو الرشيعة نصوص دلئل
 كما املسألة وهذه ذل ، من يمنع الرشع يف مانع يوجد لم ما العاقدان، عليه
 صنيف من العقود هذه يتضمن ما كرثة إىل راجعة ابلداية يف رشد ابن يقول

 والغرر. الربا وهما العقود بصحة خيل اذلي الفساد
 العبادات بني اتلفرقة هذا أمثال يف املستمرة والقاعدة» :الشاطيب يقول

                                                 
 .32، 31م: ص2005 1العقود املركبة يف الفقه اإلساليم: نزيه محاد: دار القلم: ط (1
: 1عفان )طاملوافقات: الشاطيب: تح: مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن  (2
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 تظهر أن دون املنافاة بعدم فيه يكتىف ل العبادات من اكن فما واملعامالت،
 ل أن فيها واألصل املعاين، إىل التلفات دون اتلعبد فيها األصل ألن   املالءمة؛

 ما فكذل  اتلعبدات؛ اخرتاع يف للعقول جمال ل إذ بإذن؛ إل عليها يقدم
 ألن   املنافاة؛ بعدم فيه يكتىف العاديات من اكن وما الرشوط، من بها يتعلق
 يدل حىت اإلذن فيها واألصل اتلعبد، دون املعاين إىل التلفات فيها األصل  
 (1)«خالفه ىلع ادليلل

 بيعتني عن اليه يف الواردة الصوص أن الفقهاء اعترب الوجه هذا من
 وذلل  أصلية، وليست استثنائية نصوص يه صفقة يف وصفقتني بيعة يف

 واحدة: عقدة يف عقد من أكرث اجتماع حلظر ضوابط وضعوا
 .عنه منيه العقود هذه بني اجلمع يف يكون أل :األول الضابط
 .ربوية ذريعة اجلمع هذا ىلع يرتتب ل أن   :اثلاين الضابط
 ومتناقضني اعً ض  و   متضادين العقدان يكون ل أن اثلالث: الضابط

 ا.مً ك  ح  
 :بيعة يف ببيعتني (اتلموييل )اتلأجري العقد هذا عالقة

 يمكن حىت العقد نوعية حتديد إماكنية عدم حيث من العالقة تظهر
 مقتىض لختالف وذل  ؟إجارة عقد أو بيع عقد هو هل ،عليه آثاره ترتيب

 أن :واتلداخل اللبس ووجه .ولك منهما أحاكم ختصه ،اإلجارة ومقتىض ابليع
 هذا يف جتعل فإنها ذل  ومع املال  ىلع أنها املستأجرة العني ضمان يف األصل
 اإلجارة عقد وقواعد مبادئ مع يتوافق ل وهذا املستأجر، ضمان من العقد

 العقد هذا يف املدفوعة األجرة فإن وكذل  الرشيعة. يف الفقهاء قرره كما
 األقساط فتكون ،ابليع إىل ابلداية منذ متجهة الية ألن املثل؛ أجرة من أكرث
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 ويربز أجرة، ذل  مع وتسىم اثلمن، من جزء فيه ابليع، ثمن مع متناسبة
 حيث علة ألي العقد فسخ يراد عندما أوضح بصورة العقود يف اتلداخل

 تكون أن تقديرها عند رويع أنه مع إجيارية أقساطا اثلمن من دفع ما يعترب
 األجرة. منا جزء

 وهذه واملخاطرة، الغرر يف املعاملة هذه أدخل قد واخللط اللبس وهذا
 والصفقات؛ ابليوع تداخل عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نىه أجلها من اليت العلة يه

 العقد، بذل  فينتيه األقساط، بعض دفع عليه يصعب قد املستأجر أن وذل 
 متناسبة يه بل ،اإلجارة عقد مع تتناسب ل أقساطا دفع قد املستأجر أن مع
 وإعساره بعجزه فيكون ،اإلجارة قسط عن زاد ما هل يعاد ول املبيع، قيمة مع
 .مقابل دون واملثمن اثلمن خرس قد

 :العقد من مقصودة ليست اإلجارة أن يوضح العقد ىلع ابلاعث
 اتلجارية واملبادلت املايلة املعامالت يف حصل اذلي الكبري اتلوسع

 إىل العاقدين من الك دفع ما بها، املتعاملني بني املنازاعت من اكثريً  أوجد  
 دون حقه ىلع احلصول هل تضمن اليت الاكفية الضمانات إجياد ىلع احلرص
 األسباب باحث أو مراقب لك يظهر اتلأمل وعند القضاء، إىل ترافع أو تأخري

 :أهمها ولعل به والعمل العقود من الوع هذا إجياد إىل أدت اليت
 حىت املؤجر() ابلائع مل  يف عليها املعقود العني بقاء ىلع احلرص -1

 بعد إل العني تل  يف اتلرصف من حقيقة( )املشرتي املستأجر يتمكن ل
 .القيمة اكمل أداء

؛ املشرتي إفالس حالة يف الغرماء من غريه مزامحة من ابلائع أمن -2
 .هل مملوكة ألنها املؤجر فيسرتدها مستأجرة حينئذ تكون العني ألن

 به يتفادى كأن العقد، هذا من غرض للمشرتي يكون قد -3
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 .املال  ىلع تفرض قد رضائب

 ىلع ملصلحته واإلجارة ابليع من ك خصائص من املال  استفادة -4
 .املستأجر حساب

 إىل العني ملكية انتقال ىلع اإلجارة عقد صلب يف الص إن   ثم
 عقدا العقد هذا جيعل جديد، بعقد ولو إلزاما اإلجارة مدة نهاية يف املستأجر

 صورها باختالف باتلملي  املنتهية اإلجارة عقود طبيعة فإن وهلذا مركبا،
 مبتدأ األجزاء، متتابعة واحدة عقدية منظومة يف عقدين اجتماع تتضمن

 بصورة ابليع عقد طريق عن عليه املعقود ي بتمل منتهية اإلجارة، بعقد
 اإلجارة. مدة انتهاء بعد مستقلة
 ىلع مستقر غري واحدة عني ىلع عقدين بني مجع املدروس العقد إن ثم
 العني انتقال يوجب فابليع فيه، متنافيان احلكم يف خمتلفان وهما أحدهما،
 مل  ألنه املبيع؛ ىلع اإلجارة عقد يصح ل وحينئذ املشرتين إىل بمنافعها

 واملبيع ،املستأجر إىل فقط العني منافع انتقال توجب واإلجارة للمشرتي،
 ىلع منهما بيشء يرجع فال ومنفعة، عينا عليه وتلفه املشرتي، ىلع مضمون

 عينا عليه وتلفها األصل، يف مؤجرها ضمان يف املستأجرة والعني ابلائع،
 اإلجارة أقساط إن ثم تفريط، أو تعد املستأجر من يصل أن إل ومنفعة،

 ىلع يدل وهذا .(1)للمستأجر ظلم هذا ويف العقد، مرااعة أجل من فيها يزاد
 عقد كون يؤكد وهذا اثلاين، العقد يف سيتم ما األول العقد ثمن يف رويع أنه

 اإلجارة بأحاكم األخذ عدم مع سيما ل ،فقط للبيع ساتر عقد هو إنما اإلجارة
 إتمام عدم بسبب يتم ل قد اثلاين العقد أن عن فضال ،األول العقد مدة يف

 األقساط.
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 اإلجارة صور من باعتباره اتلموييل واتلأجري» عمر: حممد ادلكتور يقول
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول منها حذر اليت املتداخلة، العقود شبهة فيه باتلملي  املنتهية

 طريقة اتلداخل هذا وسبب صفقة، يف وصفقتني بيعة يف بيعتني عن نىه حني
 صورة يمثل فهو تنفيذه، وآيلات خطواته ىلع واتلواطؤ ابلداية من العقد إبرام

 مبارشته حىت املمول، إىل املرشوع صاحب العميل مجء مذ مندجمة واحدة
 ىلع قائمة لكها املراحل وهذه .شاء إن للبضائع ذل  بعد وتملكه للعمل،

 املستأجر رضا فإن العملية الاحية من أنه مرااعة مع هذا .واتلواطؤ املواعدة
 ىلع العقد دخل فإنه ،يالعاد جياراإل قسط من بكثري أىلع جيارإ قسط بدفع

عني جزءاً من ثمن العني، بال النتفاع مقابل جيار  إ قسط   ك مع ع  دف  ي   أنه
 يعىن بما الرشاء، يكون سوف املدة نهاية يف أمامه الوحيد اخليار فإن وباتلايل

 .(1)«إلزاماً  اإلجارة وليس الرشاء قصد هأن
 من املستأجر تمكن إجارة، أنه ىلع العقد يصاغ األسلوب هذا فيف
 مدة أنها ىلع املتفق املدة خالل حمددة أجرة مقابل يف املؤجرة بالعني النتفاع
 املؤجرة العني تمل  يف احلق ذل  يف رغب إذا للمستأجر ويكون اإلجارة،

 ك يف بأجرة السلعة هذه أجرت  املؤجر: يقول حيث اإلجارة، مدة نهاية يف
 األقساط هذه بسداد الزتمت إذا أن  ىلع ،سنوات مخس ملدة اعم ك أو شهر

 التفاق تم األسلوب هذا فيف رغبت، إذا السلعة هذه بعت  املدة هذه خالل
 املدة انتهاء بعد الرشاء يف املستأجر رغب إذا للمبيع حقييق ثمن ىلع

 العقد هذا احتواء بهذا ويتضح ،اإلجيارية األقساط مجيع وسداد ،اإلجيارية
 عقد أو فاسد، برشط مرتبط ناجز إجارة عقد فهو وبيع، إجارة :صفقتني ىلع
 لعقد املحددة املدة خالل اإلجيارية األقساط سداد هو رشط ىلع معلق بيع
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 .(1)اإلجارة
 ؟اتلموييل اتلأجري يف موجود عنه املنيه اتلداخل هذا فهل

 عنها املنيه العقود منا وبيعً  اتأجري املتضمن بشلكه العقد هذا إن
 ورشط تأجري أو ،صفقة يف صفقتني أو بيعه يف بيعتني باب من ألنه ؛رشاًع 
 العقد يف الرشط اكن إذا نهإ حيث ،باثلمن خمل أو العقد ملقتىض مالئم غري
 يمثل فهو ،األقساط مقابل جياراإل مدة نهاية يف العني املستأجر يتمل  أن

 أن علمنا إذا اصةوخب ،بيع واثلاين ،جارةإ أحدهما ،العني نفس ىلع عقدين
 نقل تم إذا سيما ل قسطاً، سدد لكما تدرجيياً  العني ياعمل يتمل  املستأجر

 اكن إذا وأنه ،املدة نهاية يف جديد عقد حترير دون ،العقد بموجب امللكية
 يكاد أمر وهذا معلق، بيع فهو جديد وبعقد املدة نهاية إىل مؤجال ابليع

 .(2)الفقهاء دلى منعه ىلع جممعاً  يكون
 ل، أو امللزم الرشط حكم ويأخذ ملزم ماإ فهو ا،وعدً  األمر اكن وإن

 خيار سوى أمامه يكون ل املستأجر أن يؤكد الواقع فإن ملزم غري اكن وإن
 إىل باإلضافة هذا لزام،اإل إىل يؤول الوعد أن يعىن بما ،القول سبق كما الرشاء

 املمول من املستأجر بطلب فيبدأ عدة، وعقود وعود ىلع يينطو العقد هذا أن
 عقد معه يربم ثم باستئجارها، وعده مع ،هاريجأت أو صانعها من العني رشاء

 .(3)املدة نهاية يف رشاء عقد ثم ،بالرشاء اووعدً  جيارإ
 مفسدة باثلمن خملة خمالفات ىلع يتوي العقد هذا أن :واخلالصة
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 عقد يعترب العقد هذا أن الواضح فمن الفساد، سبب يتدارك لم لو للعقد
 عقد الصورة هذه فإن وعليه اثلمن، اكمل سداد ىلع معلق بيع مع إجارة
 املدة نهاية يف بيعا ينقلب إجارة عقد العقد أن وذل  ،وبيع إجارة من مركب

 .اثلمن اكمل سداد تم إذا
 ؟خمتلفني وقتني يف أو واحد وقت يف العقدان وهل

 يف إنهما يقال وقد خمتلفني، وقتني يف عقدان أنهما والظاهر الواضح
 القيمة فيها ختتلط تدفع؛ اليت األقساط أن وذل  اآلثار حيث من واحد وقت

 اإلجيار عقد تكييف إىل العلماء بعض ذهب حىت ابليع، قيمة مع اإلجيارية
 العقدين، الك بني الشبه أوجه إىل بالظر باتلقسيط بيع أنه ىلع اتلموييل
 دفع يقتيض والكهما املستفيد، أو للمشرتي املال تسليم يقتيض فالكهما
 عند اتلمل  إماكنية مع مقسط، وبشك حمددة مدة خالل معينة أقساط
 اإلجيار عقد يتضمنه بما يستدلون فهم ،األقساط هذه سداد من النتهاء
 من باتلقسيط ابليع عقد يف املوجودة واملقومات األراكن نفس من اتلموييل
 يلزتم اليت األقساط أن يرون كما امللكية، ونقل واثلمن املبيع ىلع التفاق

 ىلع وديللهم العقد، حمل املال ثمن تمثل العقد مدة خالل بدفعها املستفيد
 مقابال منها جزء يف تمثل األقساط هذه إن حيث األقساط، قيمة ارتفاع ذل 

 املرصوفات إىل باإلضافة املال ثمن من نسبة آخر جزء ويف باملال لالنتفاع
 بثمن املال تمل  حق املشرتي يمنح العقد بأن ذل  ويؤكد الربح، وهامش

 العقد، مدة خالل بدفعها املستفيد يلزتم اليت األقساط حتديده عند يراع
 املبلغ إىل باإلضافة املستفيد دفعها اليت األقساط جمموع يشمل إذن فاثلمن

 من األخري القسط يمثل حبيث العقد، نهاية عند بدفعه يلزتم اذلي اإلضايف
 الاقلة العقود من اتلموييل اتلأجري عقد الرأي هذا أصحاب ويقرب .اثلمن

 ولغاية العقد مدة طوال املال باستعمال للمستفيد يسمح فالعقد للملكية،
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 نهاية عند تذكر قيمة أي العقد حمل للمال يبىق فال الفرتايض، عمره انقضاء
 سلطات تقارب املال ىلع واسعة سلطات للمستفيد يمنح فالعقد العقد،
 .(1)املال 

 فيه والصيانة اكلضمان باإلجارة اخلاصة اآلثار بعض إىل باإلضافة
 ىلع قائمة العقد هذا يف ولكنها املستأجر، ىلع ل املؤجر ىلع األصل يف تكون

 وقتني يف وليس واحد وقت يف وتواردها العقود تداخل ىلع يدل مما املستأجر
 .خمتلفني

 املستحدثة العقود من هو العقد هذا» املجمع: مناقشات يف جاء
 احلقييق والقصد وبيع، إجارة من قصًدا ل شالًك  مركب عقد وهو ،اجلديدة

 األمر نهاية يف ابليع العقد هذا من يقصدان وابلائع فاملشرتي ابليع، هو
 األقساط .وإجارة بيع من ـ الوقت نفس يفـ  مركب عقد فهو اإلجارة وليس

 األصل يف وتعرف ابليع، قيمة مع اإلجيارية القيمة فيها ختتلط تدفع اليت
 كما األخري القسط إن ثم .للبيع احلقيقية القيمة أو لإلجارة األساسية القيمة

 أو احلقييق اثلمن يعرف أن قبل ابليع قيمة حتدد أن إطالقًا يصح ل أنه فهم
 أن ألجل هذه للممتلاكت تقويم يتم ل العقد نهاية فيف احلقييق، اتلقويم قبل
 للبيع احلقيقية القيمة وبني اإلجيارية القيمة بني الختالط فهذا .ابليع يتم
 .(2)إيلها ينظر أن واملجمع املؤتمر ىلع جيب اليت القاط بعض يثري

 :بشيئني ذل  ويكون العقدين بني الرتباط ف  يف يكمن واحلل
 املستأجر، ىلع ل املؤجر ىلع والضمان الصيانة رشط يكون أن -1

 .اإلجارة لقاعدة طبقا
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 .ملزم غري للمستأجر املؤجر من السلعة بتملي  الوعد يكون وأن -2
 تمام بعد السلعة تمل  يف اكملة حرية ارًّ ح   املستأجر يكون أن -3

 .تركها شاء وإن تملكها شاء إن؛ اإلجارة عقد
 :املركبة العقود هذه يف مزِ لْ الم   دعْ الوَ  إشاكيلة

 يف املؤجرة العني ملكية تنتقل أن اتلموييل: اتلأجري عقد خصائص من
 عطاءإب وإما ،جياراإل عقد بنصا لزامً إ إما ،املشرتى إىل جارةاإل مدة نهاية

 اهأد   أن   سبق ما الرشاء ثمن حتديد يف ويراع بالرشاء، اخليار ق  ح   املشرتى
 فهل الرشاء يتم لم إذا أنه ىلع ،السابقة املدة عن األجرة أقساط من املستأجر

 ىلع األجرة بفرق واملطابلة املؤجر ىلع املستأجر برجوع األجرة يف الظر اد  ع  ي  
 جارةاإل قسط من أكرب يكون جارة يف اتلأجري اتلموييلاإل قسط أنه أساس

 .(1)التشغيلية
 إىل العني ملكية انتقال ىلع جيارإلا عقد صلب يف الص أن   كما
 اهً ق  ف   يدخل الرشاء حق املستأجر إعطاء أو ،الزامً إ جارةاإل نهاية يف املستأجر

 وأما الرشيف، احلديث بنص عنها املنيه (واحدة صفقة يف صفقتني) باب يف
 انتهاء بعد للبيع جديد عقد إجراء يتم ثم املواعدة سبيل ىلع ذل  اكن إذا

 ،فقط ملزم غري الوعد اكن إذا الفقهاء بعض دلى جائز فهو جارة،اإل مدة
 مع هذا ملزم، غري أو ملزماً  الوعد اكن سواء جوازه يرى اآلخر وابلعض

 أىلع جيارإ قسط بدفع املستأجر رضا فإن العملية الاحية من أنه مرااعة
 مع يدفع أنه ىلع العقد هذا يف دخل فإنه ،يالعاد جياراإل قسط من بكثري

 فإن وباتلايل العني، ثمن من جزءاً  بالعني النتفاع مقابل جيارإ قسط ك
 قصد هأن يعىن بما الرشاء، يكون سوف املدة نهاية يف أمامه الوحيد اخليار
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 .(1)اإلزامً  اإلجارة وليس الرشاء
 اكن وإذا ،العقد حكم يأخذ فإنه ملزما الوعد اكن إذا أنه: واخلالصة

 أحاكم عليها ترتتب حقيقية إجارة عقد يكون فإنه ملزم غري الوعد
 ما حسب مستقل بيع عقد إجراء يتم األقساط اكمل سداد وبعد ،اإلجارة
 يف الاكملة احلرية وإعطائه املستأجر باختيار العاقدين اتفاق عليه يستقر
 تركه. أو الرشاء

 اإلجارة أو ابليع يف واملستأجر املؤجر للطرفني اخليار اكن إذا فإنه وهلذا
 مبديئ تفاهم هناك وإنما العقود، بني ربط أو تركيب الصورة هذه يف فليس

 وهو بذل  املؤجر إلزام مع للمستأجر اخليار اكن إذا وأما ذل ، ىلع ملزم غري
 املستأجر سيختاره بما ملزما املال  يكون حبيث الصورة هذه يف الظاهر

 ألنه عنها؛ املنيه املركبة العقود من الصورة هذه فإن اإلجارة عقد بداية عند
 مرة هل يؤجرها أو العني يبيعه أن املؤجر ىلع املستأجر من اشرتاط احلقيقة يف

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عنها نىه اليت واحدة صفقة يف الصفقتني من يعترب وهذا أخرى،
 :بفائدة القرض شبهة :اثلاين املطلب

 يعترب القتصاد أهل من املتخصصون يقول كما العقود من الوع هذا
 جهة من لطابلها السلعة توفري بها يتم اليت الئتمانية، اتلمويلية العقود من

 رشكة أو بناك اكنت سواء املختصة اجلهة هذه تقوم حيث العمل، بهذا خمتصة
 إذا باستئجارها الطالب أو اآلمر يلزتم أن ىلع يطلبها، ملن السلعة هذه برشاء

 مراحبة. عقد اكن إذا رشائها أو إجارة، عقد العقد اكن
 ومرحلة ،ةاملواعد مرحلة مرحلتني: من مكونة املراحبة اكنت فإذا

 ،املواعدة مرحلة مرحلتني: من أيضا يتكون اتلموييل اتلأجري فإن ابليع،
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 يف واملستأجر املمول بني العالقة فإن وهلذا .فالرشاء الستئجار ومرحلة
 بني املواعدة فيها تتم بالرشاء، لآلمر املراحبة عالقة يه اتلموييل اتلأجري

 منه يستأجرها أن ىلع لآلمر يشرتيها اذلي لاملمو   وبني السلعة، جبلب اآلمر
 معروف معني ربح حتقيق مع السلعة نفقات تغطية به يتم معني بمبلغ

 .وحمدد
 املنتهية اإلجارة أن بالا عن يغيب أل ينبيغ» :منذر ادلكتور يقول

 أساس ىلع القائم للتمويل بديل تقديم منه يقصد تموييل عقد يه باتلملي 
 تطبق -تمويلياً  عقداً  بصفتها- باتلملي  املنتهية واإلجارة ...الربوي القرض

 رغبته العميل إبداء عند أنه أي بالرشاء، لآلمر اإلجارة بأسلوب العادة يف
 وي ع ده برشائها فيأمره للمرصف، مملوكة العني تكون ل بالستئجار
 بني العالقة وأما» :العمراين اهلل عبد ادلكتور ويقول .(1)«ذل  بعد باستئجارها

 .(2)«عالقة املراحبة لآلمر بالرشاء فيه بالرشاء واآلمر اثلالث الطرف
 سلعة رشاء املأمور من اآلمر طلب حكم يف العلم أهل اختلف وقد

 ثمنها يغطي بما املأمور من باستئجارها اآلمر من وعد مع عنده ليست
 معلوم: ربح وحتقيق

 قال .املمنوعة ة  ين  الع   قبيل من العقود من الوع هذا املالكي ة د  ع   فقد
 طلبت من بيع فيه» :العينة عن حديثه معرض يف «الكبري الرشح» يف يرد  ر  ادلن 

 ابلائع لستعانة بذل  سميت رشائها، بعد لطابلها إي اها ملكه قبل سلعة منه
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 فرق ول ،(1)«كثرياً  عنه يلأخذ قليل   دفع من مقصوده حتصيل ىلع باملشرتي
 .يلؤجرها أو يلبيعها منه تطلب أن بني مؤثر

 وأما» :ة  ين  الع   لصور تعداده معرض يف «املقدمات» يف رشد ابن قال
 باثين من  أبتاعها وأنا ،انقدً  بعرشة كذا سلعة يل اشرت   :يقول أن ويه اثلانية
 .(2)«جيوز ول يل ل حرام فذل  ،عرش

 ،ابلضاعة ثمن أسلفه فكأنه رصاح ربا هذا» :عياض القايض قال
 .(3)«الربح بزيادة إيله ورجعه

 يف املوطأ يف اتلمويلية الصورة هذه تعاىل  مال  اإلمام ذكر كما
 يف املوطأ يف مال  روى فقد ،كذل  أنها يرى فاكن ،(بيعة يف بيعتني باب)

 هذا يل ابتع :لرجل قال رجالً  أنن  بلغه» هأن   بيعة يف بيعتني عن اليه باب
 فكرهه عمر، ابن ذل  عن فسأل أجل، إىل من  أبتاعه حىت بنقد، ابلعري
 .(4)«عنه ونىه

 ليس ما ابلائع بيع قبيل من املسألة هذه «املنتىق» يف أيضا ابلايج دن وع  
 باع قد بالقد املبتاع ألن ؛عنده ليس ما بيع ذل  مع وفيها» :قال حني ،هعند
هاوع   ،«يملكه أن قبل ابلعري باألجل املبتاع من  القرض قبيل من اأيًض  د 

 بعرشة ابلعري هل يبتاع ألنه ؛بزيادة سلف وفيها» :قال (بزيادة السلف) الربوي
 عرشين يف عرشةً  سل فه أنه ذل  يتضمن أجل، إىل بعرشين منه يبيعه أن ىلع
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 .(1)«سائرها من أظهر فيها والعينة ابليع جواز تمنع معان لكها وهذه أجل، إىل
 بيع :قبيل من أنها ىلع املالكية فقه يف ابلحث مسألة ىلع ن صن  فقد اإذً 

ينة  حبرمة كفيل ذل  من وك ،والزيادة السلف ربوية ذريعة أنها أي .الع 
 .املسألة

 من  آخذها وأنا انقدً  بعرشة كذا سلعة يل اشرت» :قال لو «املدونة» ويف
 اجتماع املنع ووجه األجل، انعدام رغم اأيًض  ممنوعة فيه ،انقدً  عرش باثين

 ليشرتي لآلمر أجري هنا املأمور نإ إذ بالربا، شبهة ذل  ويف واإلجارة، السلف
 (ارحبً ) اأجرً  يستحق ل هنا املأمور ولكن ،(يل) :اآلمر قول بديلل هل السلعة

 عن األجرة أخذ هل صحن  ولو اآلمر، إىل لريجع عنده من اثلمن دفع ألنه نظراً 
 ويكون لإلجارة، ل لآلمر سلفه مقابل أخذها شبهة إىل ذل  ألد ى اإلجارة،

 وبأمره، هل العقد ألن ؛هل معىن ل لغواً  (من  آخذها وأنا) :حينئذ اآلمر قول
 فذل  مسبق، رشط بغري املأمور عند من أو اآلمر عند من القد اكن فإن

 عند فرق ول .(2)«الربا شبهة فتنتيف حينئذ، السلف شبهة لنتفاء جائز
 .بعده أو اتلمل  قبل اتلأجري أو ابليع اكن إذا ما بني املالكية
 :املالكية نلظرة القانونيني مساندة

 طائفة ضمن يصنف اتلموييل اإلجيار عقد أن القانونيني بعض يرى
 حيث قرض، عقد هو هؤلء نظر يف اتلموييل اإلجيار فعقد اتلمويل، عقود
 أو معدات لرشاء املال من مبلًغا املستفيد بإقراض بمقتضاه املمول يقوم

 املستفيد ويكون مرشوعه، يف املستفيد إيلها يتاج عقارات أو جتهزيات
 وىلع برشائه، يرغب اذلي املال مواصفات ىلع املال بائع مع اتفق قد ذل  قبل
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 إىل فيلجأ املال، رشاء لعملية ممول عن ذل  بعد يبحث ثم العقد، رشوط
 ثمن يساوي القود من مبلًغا بإقراضه تقوم واليت اتلموييل اإلجيار رشاكت

 ثمن بدفع اتلموييل اإلجيار رشكة بتمويل املستفيد ويقوم العقد، حمل املال
 .هل املمنوح القرض مبلغ من املال

 يربم اتلمويل، مبلغ اسرتداد يف حقه ىلع احلصول لاملمو   يضمن وحىت
 الضمان، سبيل ىلع األصل بملكية بمقتضاه يتف  اخاصًّ  اتفاقًا املستفيد مع

 عقد فجوهر التفاق، هذا بموجب باألصل النتفاع للمستفيد يتقرر بينما
 ن  إ حيث املستفيد، لصالح املال رشاء تمويل ىلع ينصب اتلموييل اإلجيار

 يف تكمن وإنما تأجريه، ألجل األصل تمل  يف تكمن ل املؤجر مهمة
 ختلص يعين وهذا الضمان؛ سبيل ىلع األصل تمل  مقابل القود إقراض
 بنفسه املمول يقوم قد أو ،باألصل والنتفاع امللكية تبعات اكفة من املال 
 التفاقات، هذه ك إىل اللجوء من بدل ملصلحته املال رشاء عقد بإبرام
 حمل نفسها املعدات املستفيد بإقراض يقوم ثم العقد، حمل املال ثمن ويدفع
 أو تمثل اليت األقساط مجيع املستفيد دفع وعند العقد نهاية ويف العقد،
 ىلعى  اكن فاتلمل  للمستفيد املال املمول الشخص يعيد القرض، مبلغ تساوي
 .(1)اتلأجري بقصد وليس ،نالضما سبيل

 القرض عقد مع اتلموييل اإلجيار عقد تشابه :إيله ذهبوا فيما وحجتهم
 هو القرض عقود إبرام من فاهلدف تلحقيقه، يسعيان اذلي اهلدف ناحية من
 مال رشاء فعملية اتلموييل اإلجيار عقد يف احلال كذل  اتلمويلية، احلاجة سد

 الطرفني، الزتامات حوهل تدور واذلي العقد هلذا األسايس اهلدف هو معني
 اإلجيار عقد يف اجليًّ  يظهر الرأي هذا أصحاب يرى كما اتلمويل فعنرص

 املمول الشخص تمويل إىل ابلداية من تتجه املتعاقدين نية نإ حبيث اتلموييل،
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 ىلع باحلصول الطرفني أهداف وتتحقق املستفيد، ومشاريع استثمارات
 معينة وجتهزيات معدات ىلع يصل فاملستفيد ومرحبة، جمزية تمويل وسيلة

 وباتلايل يفشل، وقد ينجح قد مرشوع يف اكمال ثمنها دفع إىل يضطر أن دون
 أمواهل املمول يوظف وباملقابل طائلة، مبالغ ودفع املال تمل  خماطر يتجنب

 فيلجأ املستفيد، مشاريع تمويل من قدمه ما ك اسرتداد يضمن أن ىلع
 إجيار عقد صورة يف يكون حبيث اتلموييل، اإلجيار عقد إبرام إىل الطرفان
 احلالة هذه يف اإلجيار عقد ويكون للمال املقرتض املستفيد حيازة لضمان

 يطمنئ ذاته الوقت ويف العقد، طبيعة حتديد يف هل أهمية ل ثانوًيا عقًدا
 ..(1)لألصل املال  فهو القرض ملبلغ املقرتض سداد بشأن املقرض

 العقد، حمل املال ورشاء اختيار بها يتم اليت اآليلة أو الطريقة وكذل 
 املال برشاء املمول يقوم حيث اتلأجري، ألجل املال رشاء عملية يه فالعملية

 من ينتظر ثم املال برشاء يقوم ول للمستفيد، تأجريه بقصد ثالث طرف من
 ىلع وبناءً  للمستفيد تأجريه ألجل املال برشاء يقوم بل يستأجره، أو يشرتيه
 اذلي ابلائع ومن يددها اليت املواصفات وحسب واختياره املستفيد طلب

 حتديد بعملية بنفسه املستفيد يقوم أن ىلع اغبًلا التفاق فيتم يريده،
 يقوم ثم املمول، من واكلة بمقتىض ابلائع من مبارشة ورشائه املال مواصفات

 .(2)للبائع املال ثمن بدفع املمول هذا
 :اآلخر الرأي

 واحلنابلة واألحناف الشافعية يف متمثال العلماء من آخر مجع وذهب
 بأن   مستدلني ،مز  ل  م   غري الوعد اكن إذا ما حال يف املعاملة، هذه جواز إىل

 األصل ىلع فتبىق حتريمها ىلع رصيح ديلل ول اإلباحة، األشياء يف األصل
                                                 

 .املرجع السابق نفسه (1
 .املرجع السابق نفسه (2
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َحلذ ﴿ :تعاىل قوهل بعموم مشمولة
َ
ُ ٱَوأ َم  ۡيعَ ۡلَ ٱ ّللذ ْ  ٱوََحرذ َِبٰوا  .﴾لرن

ر ى وإذا» :قال حني «األم» يف الشافيع اإلمام بكالم ومستدلني
 
 أ

ل   ل   الرنج  ة   الرنج  ل ع  رت    :فقال الس 
ر حب   و هذه اش 

 
ا فيها أ ذ  ا ،ك  رت  اه  ل   ف اش   الرنج 

اء  ف ائ ز   الرش   يوا ،ج  ر حب    :قال ذلن 
 
اء   إن   ي ار  باخل   فيها أ ث   ش  د  ح 

 
 إ ن  و ب ي ًعا فيها أ

اء   ه   ش  ك  او ،ت ر  ذ  ك  رت    :قال إن   ه 
ت ااًع  يل اش  ه   م  ف  ت ااًع  أو ،هل و و ص  ين  م 

 
ت اع   أ ئ ت م   ش 

ر حب    وأنا
 
و اء   هذا ف ك    ،فيه أ   ي ع  ابل   جي  وز   س 

 
ل  األ ون   ون ي ك  ا هذا و  ى ف يم  ط  ع 

 
 أ

ه   من س  و اء  و ،ي ار  باخل   ن ف  ف ت   ما هذا يف س  ه   :قال اكن إن   و ص  ب ت اع 
 
يه   أ رت  

ش 
 
ن   و أ  م 

د   ي ن   أو ب ن ق    ي ع  ابل   جي  وز   ،د 
 
ل  األ ون ان   ون ي ك  ر  اآل ي ع  ابل   يف ي ار  باخل   و 

إ ن   ،خ 
اه   ف  د  دن  ج 

از   ا إ ن  و ،ج  ع  ا ن  أ ىلع به ت ب اي  م  ل ز 
 
اأ أ م  ه  س    ن ف 

 
ر  األ   م 

 
ل  األ و   ون ه  وخ   ف  س  ف   ق ب ل   من م 

ي ئ ني    ا :ش  م  ه  د  ح 
 
ننه   :أ

 
اه   أ ع  ن   قبل ت ب اي 

 
ه   أ ل ك  م  ننه   :و اثلناين   ،ائ ع  ابل   ي 

 
ة   ىلع أ ر   خم  اط 

نن 
 
ي ت ه   إن   أ رت   ا ىلع اش  ذ  ر حب    ك 

 
ا فيه أ ذ   .(1)«ك 

 اذلي املستأجر يكون أن برشط الصورة هذه ىلع ابليع ز  و  جي    فالشافيع
 زم ل غري فالوعد ،ك  ر  ت   شاء وإن   لعةالس   أخذ شاء إن   باخليار؛ بالستئجار وعد
 من بد فال الصفقة إتمام املستأجر أراد وإذا ،عقدا يعد ول الشافعية عند
 خالف ىلع الطرفان اتفق إذا أما للسلعة، املؤجر تمل  بعد جديد عقد إبرام
 عند فاسد فالعقد ملزما الوعد صورة يف جاء اذلي األول العقد وجعال ذل 

 قبل اليشء بيع من هألن  ـ  حقا ل سيأيت كماـ  فسخه جيب أيضا الشافعية
 بعد السلعة عليها تكون اليت احلالة تعلم ل إذ خماطرة؛ فيه وألن ملكه،

 .(2)ملكه يف العقد حني تكن لم من قبل من إحضارها
 دون العقود ظواهر اعتبار يف مبدئه ىلع مبين الشافيع اإلمام ومذهب

                                                 
 .3/39ه: 1393األم: حممد بن إدريس الشافيع: دار املعرفة/بريوت: سنة الطبع:  (1
، مطابع ادلولة 2رياين: طاملعامالت أحاكم وأدلة، قسم ابليوع: د. الصادق الغ (2

 .183/ سبها: صالليبية
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 .سيأيت كما صحتها ىلع احلكم يف بواعثها
 السلعة يتمل  لاملمو   بأن   املالكية: من األول القول أصحاب ىلع واد  ور  

 أن   وادليلل: حقييق، فيها فالرشاء )العميل(، لآلمر تسليمها قبل حقيقة
 العامة القواعد مع متمشية فيه ،ابلن  ضمان يف لاكنت هلكت لو السلعة
 م  ر  والغ   مان  بالضن  اج  ر  اخل  » قاعدة ويوضحها يمثلها واليت املعاوضات لعقود

 .(1)«م  ن  بالغ  
 هذه جبواز القائل املذهب تقليد يمكن العلماء أقوال استعراض وبعد

 يه واملفرتضة املدروسة الصورة أن مالحظة مع الطريقة، بهذه املعاملة
 لو الرضر عن باتلعويض أو بالعقد الوعد بإتمام ملزم غري العميل أن بمرااعة
 غري ىلع وهو بنفسه السلعة برشاء خياطر ابلن  أن بمعىن السلعة، هلكت

 يرتتب ول إلزام فال رغبته عن أحدهما عدل فلو هلا، العميل رشاء من يقني
 أثر. أي عليه

 :يملك ال ما اإلنسان بيع شبهة :اثلالث املطلب
 ؟معا منهما أو املمول من أو العميل من امً لزِ م   الوعد   اكن لو احلكم ما

 السلعة اشرتى إذا أنه معناه الرشكة(: أو )ابلن  لاملمو   إلزام معىن
 أن هل فليس قيمتها زادت فلو ،عليه املتفق بالسعر العميل إىل بيعها فيلزمها

 رشاء قبل وأما ،اآلمر لغري بيعها هل فليس أفضل، عرضا وجد ولو يزيد،
 .(2) جانبه من لزم غري فالوعد السلعة

 فلو املرصف، أحرضها إذا السلعة بتأجري يلزم أن العميل: إلزام ومعىن
                                                 

اخلالف بني العلماء يف كتاب: اخلدمات الستثمارية يف املصارف:  انظر هذا (1
 .397-394يوسف إشبييل: ص

 .397-394انظر اخلدمات الستثمارية يف املصارف: يوسف اشبييل: ص (2
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 وتشمل املعاملة، هذه يف ابلن  تكبدها اليت الفقات قيمة غرم يفعل لم
 قيمة من بأقل ابلن  باعها لو فيما السعر وفرق والقل الرشاء نفقات
 .(1)رشائها

 ورد قد والعميل املرصف بني عقد اذلي اإلجارة أو ابليع عقد اكن إذا
 أو بيًعا حينئذ يكون فإنه اتلعاقد، وقت للمرصف مملوكة غري عني ىلع

 مع يتفق حينما املرصف ألن وذل  ،للمؤجر أو للبائع مملوكة غري لسلعة إجارة
 ،دليه مملوكة السلعة تكون ل قد باتلملي  املنتهية اإلجارة هذه ىلع العميل

 تبدأ ذل  بعد ثم ،التفاق هذا بعد رشاؤها سيتم العني أو السلعة اكنت فإذا
 سلعة هناك تكون ل اإلجارة أو ابليع عقد انعقاد فحني ،ابليع أو اإلجارة
 ،يصح ل اتلعاقد وقت للبائع مملوك غري شء وبيع ر،تؤج أو تباع هل مملوكة
 وقت ابلائع مل  يف املبيع وجود ابليع صحة رشوط من ألن ؛إجارته وكذا
 أيًضا املؤجر مل  يف املؤجرة العني وجود اإلجارة صحة رشوط ومن ،ابليع
 أنه روى فقد ،الصحيحة األحاديث إىل ااستناد وذل  ،اإلجارة وقت
: «  صور   اإلنسان   عند س  ي  ل   ما ع  ي  ب   عن ىه  ن  .(2)«م  ل  السن  يف خن
 اإلجيار ىلع الطرفني بني اتلعاقد حال يف أما» :العريض ادلكتور يقول

 غري لعني تأجري ألنه؛ رشاع ممنوع هذا فإن لألصل؛ اتلمويل جهة مل  قبل
 الوعد العقد معىن ويف ،منفعة بيع واإلجارة ذل ، عن اليب نىه وقد ،مملوكة
 .(3)«امللزم

                                                 
 .املرجع السابق نفسه (1
: اإلساليم الفقه جممع جملةاإلجارة املنتهية باتلملي : د. حسن الشاذيل:  (2

4/2618. 
 .228أحاكم تمويل الستثمار يف األسهم: فهد بن صالح العريض:  (3
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 :الفقيه احلكم
 ملزما، الوعد اكن إذا العقد هذا جواز عدم ىلع املتقدمني العلماء أكرث

 يف جيزه لم ملزم غري الوعد اكن إذا ما حال يف العلماء من أجازه من وحىت
 منعوا اذلين املالكية عن فضال ،واحلنابلة واألحناف اكلشافعية احلالة هذه
 .ملزم غري أو ملزما الوعد اكن سواء مطلقا، األصل من الطريقة هذه

 رشيع حمظور يف العقد وقوع إىل يؤدي امللزم الوعد أن حجة املانعنيو
 .(1)«عندك ليس ما ع  ب  ت   ل» :حزام بن حلكيم قال حني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عنه نىه

 فاحلصيلة يعترب لم أو عقدا الوعد اعترب وسواء ،عقدا أو وعدا سِّم فسواء
 ل واملعاين باملقاصد العقود يف العربة ألن؛ به ملزمني الطرفان دام ما واحدة

 .واملباين باأللفاظ
 قال رجال أن بلغه أنه «بيعة يف بيعتني» :باب يف «املوطأ» يف مال  ذكر

 ذل  عن فسئل ،أجل إىل من  أبتاعه حىت بنقد ابلعري هذا يل ابتع» :لرجل
 .(2)«عنه ونىه فكرهه عمر بن اهلل عبد

ل ه  » :ابلايج قال د خ 
 
ت ني    اب  ب» يف أ ة   يف ب ي ع  ت ن ع   ول ،«ب ي ع  م  ف   ن  أ ي   ي وص 

ن      بذل ة   م  ه  د   ننه  أ ج  ق  ا ان ع  م  ب ت اع  ال نن أ ب ي ن ه  ري  لل م  د   ب ع  ا ب النق  يه إننم  رت  
ننه   ىلع ي ش 

 
 أ

م   ق د   ز 
ه   ل  ب ت اع  ل   م  ج 

 
ك رث    ب أ

 
ن   ب أ ن   ذ ل     م  ار   ،اثلنم  د   ق د   ف ص  ق  ا ان ع  م  د   ب ي ن ه  ق   ب ي ع   ع 

ن   من ت ني   ب   ت ض  ا :ي ع  م  اه  د  وىل   :إح 
د   و يه    ،األ   ل ة  ال :و اثلنان ي ة   .ب النق  ؤ جن ا ،م  ف يه  ع   و   م 

ا ب ي ع  » ذ ل     ه   ل ي س   م  ن د  ب ت اع  ال نن أل؛ «ع  د   م  ب ت اع  ال نم ب اع   ق د   ب النق    م 
 
ل  باأل  ج 

ري  ابل   ب ل   ع  ه   ن  أ ق  ل ك  م  او ،ي  ل ف   ف يه  ة  ب س  ي اد  ننه  ؛ ز 
 
ري  ابل   هل    ي ب ت اع   أل  ة   ع   ن  أ ىلع    ب ع رش  

                                                 
كتاب  :. سنن أيب داود4/39(، 6206سنن النسايئ الكربى: كتاب: ابليوع: رقم ) (1 

 .3/283(، 3503اإلجارة: رقم: )

املوطأ: مال  بن أنس: تح: حممد فؤاد عبد ابلايق: دار إحياء الرتاث العريب/ مرص:  (2
2/663. 
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ه   ين   ن ه  م ي ب يع   
ل   إىل ب ع رش  ج 

 
ن   أ من ت ض  ننه   ذ ل     ي 

 
ه   أ لنف  ةً  س  ين   يف   ع رش    

رش   إ ىل   ع 
ل   ج 

 
ه  وه ،أ ا ذ  ان   لك  ه  ع  ن ع   م  و از   ت م  ين ة  وال ،ي ع  ابل   ج  ا ع  ر   ف يه  ه  ظ 

 
ن   أ ا م  ائ ر ه   واهلل ،س 

ل م   ع 
 
 عقد عليها خرج واليت بالرشاء لآلمر املراحبة صورة يه وهذه .(1)«أ

 اتلموييل. اتلأجري
 مفسوخ فهو األمر أنفسهما ألزما أن ىلع به تبايعا وإن» :الشافيع وقال

 .(2)«ابلائع يملكه أن قبل تبايعاه أنهما :أحدهما :شيئني قبل من
 عندك ليس ما بيع الرشاء قبل املواطأة» :«اذلخرية» يف القرايف وقال

 .(3)«عنه املنيه
 مىض وقد (ة  ين  الع   عي  ب  ) :عندك ليس ما بيع ومن» :الرب    عبد ابن وقال

 .(4)«اآلجال   وع  ي  ب   باب يف ذكرها
 يرد قوي بديلل يأت لم باجلواز قال ن  م   ألن   الراجح؛ الرأي هو وهذا

 .املانعني أدلة
 :واحد عقد يف والرشط ابليع اجتماع :الرابع املطلب

 ل واملصلحة الرضورة إيله تدعو قد أمر بالرشوط العقود تعليق إن
 حف  ىلع األموال أرباب حرص لشدة والصناعة اتلجارة ميدان يف سيما

 الضمانات واإلشهاد الكتابة من اتلوثيق عقود يف جيدوا لم حني حقوقهم
 يف بها يستوثقون الرشوط إىل واأفلج حقوقهم، وحتِّم تطمئنهم اليت الاكفية

                                                 
مرص، الطبعة  تىق: أبو الويلد سليمان بن خلف ابلايج: مطبعة دار السعادة/املن (1

 .39، 38األوىل: ص
 .3/39األم: للشافيع:  (2
 .5/17اذلخرية: القرايف: تح: حممد حج: دار الغرب اإلساليم:  (3
الاكيف يف فقه أهل املدينة: أبو يوسف عمر بن عبد الرب: حممد حممد أحيد ودل  (4

 .2/742م: 1980: 2بة الرياض احلديثة/ الرياض: طمادي : مكت
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 معامالتهم.
 :العقود يف الرشوط

 العقد مقتضيات من يكون اذلي الرشط جواز ىلع الفقهاء اتفق
ملبيع ا وسالمة ،اثلمن تعجيل اكشرتاط؛ مطلبه العقد: ومقتىض وواجباته،

 .(1)مثال كما رصح بذل  الفقهاء
 العقد مصلحة من يكون اذلي الرشط جواز ىلع أيضا اتفقوا كما
ه الرشوط هذ وتسىم ،اثلمن وتأجيل والكفيل الرهن اكشرتاط ومباحاته،

 .(2)باملالئمة ملقتىض العقد
 اطً رش    ع  ي  ابل   يف ط  رش    إذا» ي:و  و  للنن  «املهذب رشح املجموع» يف جاء

 لم أشبههما وما ب  ي  بالع   د  والرن  يمل  س  اكلتن  عي  ابل   يقتضيه اًط رش    اكن ن  إف نظرت
 ما رشط فان   يبطله فلم العقد يقتضيه ملا بيان ذل  رشط ن  أل ؛العقد يبطل

 لم والضمني نه  والرن  جلواأل اكخليار ةحمصل فيه ولكن العقد يقتضيه ل
 وبه اهلل شاء إن مواضعه يف نبينه ما ىلع بذل  ورد الرشع   نن أل ؛العقد يبطل
 .(3)«العقد يفسد فلم إيله تدعو احلاجة نن وأل اثلقة

 ألحد منفعة وفيه العقد، يقتضيه ل اذلي الرشط يف الفقهاء واختلف
 أن برشط دارا باع إذا كما ،املبيع أصل يف اتلرصف بمنع تعود ل املتعاقدين

 هل. خييطه أن برشط ثوبا أو ،مدة يسكنها
 أيضا، والعقد فاسد الرشط هذا أن إىل أصحابه يذهب :املذهب األول

 والشافعية. األحناف مذهب وهو
                                                 

 .5/80رشح اخلرش ىلع خليل:  (1
 املرجع السابق نفسه. (2
 .9/363املجموع رشح املهذب: للنووي:  (3
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 املالكية قول وهذا والعقد، الرشط صحة أصحابه يرى :املذهب اثلاين
 الواردة األحاديث تعارض الختالف: وسبب (1)يسرية املنافع تكون أن برشط

 جواز منه يفهم اآلخر وابلعض ،ورشط بيع عن ينىه فبعضها ابلاب هذا يف
 .(2)ذل 

 القواعد إىل ردها األغلب يف الرشوط يرص واذلي» العريب: ابن   يقول
 يكون أن من العقد يف الرشط وقع خيلو ول عليها، وعرضها مهدناها اليت

 موقع ول عددا العقد إىل مطرق غري العاقد ومقصود العقد ملقصود مالئما
 لطريق معارض غري العقد مقصود اكن إذا هذا لرده، وجه فال خسارة للمال

 األصل هذا معظمها يربط لكن حترص ل هذا ومسائل الرشيعة، طرق من
ن ا .إيله أرشنا اذلي د  هن  .(3)«لعرضها ىلع القواعد اليت م 

 العقد يقتضيه رشط ك املالكية عند يصح ول» وري:ه  ن  السن  ويقول
 حكم يف فيدخل العقد، مقتىض يناقض ل رشط ك أيضا يصح بل فحسب،
 اتلعامل، به جرى اذلي والرشط العقد يالئم اذلي الرشط مال  عند الصحة
 يكن لم ولو املتعاقدين ألحد معقولة منفعة فيه اذلي الرشط أيضا ويدخل

 ومثل ،العقد مقتىض يناقض ل الرشط هذا دام ما يالئمه، أو يقتضيه العقد
 .(4)«للتعامل واسعا ابلاب يفتح الرشوط من الوع هذا

 :الفاسدة الرشوط تلخيص
 :موضعني يف إل فاسدا الرشط يكون ل
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 ىلع ابلائع اشرتط إذا كما :العقد مقتىض يناقض الرشط اكن إذا :أوال
 مع يسلم ل العقد أن الرشط فساد وسبب ،املبيع يف يترصف ل أن املشرتي

 .مقتضاه يناقض الرشط دام ما الرشط وجود
 يبتاع كأن أو ،وسلف كبيع وذل  :باثلمن خيل الرشط اكن إذا :ثانيا

 أنه فيه ابلائع يشرتط وكبيع ،هل فالسلعة اثلمن رد ما مىت ابلائع أن ىلع سلعة
 وسبب ،للمشرتي به باع اذلي باثلمن بها أحق فهو السلعة املشرتي باع إذا

 املشرتي، مصلحة يف أو ابلائع مصلحة يف يصب أن إما الرشط أن الفساد
 يف كما ابلائع، ملصلحة اكن إذا معلوم غري بقدر اثلمن نقص فيه رويع وقد
 املشرتي ملصلحة الرشط اكن إذا معلوم غري بقدر اثلمن زيادة أو ،اي  ن  اثل   بيع
 باثلمن، اجلهالة تلحق احلاتلني ويف ابلائع، من للمشرتي وسلف بيع يف كما
 اكن إن بزيادة إما اثلمن يف جهله يعود الرشط إن» : اخلرش قال كما

 يف باطل الفاسد والرشط .(1)«ابلائع من اكن إن بنقص أو املشرتي، من الرشط
 .به يعمل ول األحوال مجيع

 :العقد ىلع الفاسد الرشط أثر
 :العقد يبطل اذلي الرشط :األول األثر

 بد ل اكن الرشط أعمل إذا حبيث العقد ملقتىض املناقض الرشط وهو
 أل الواهب اشرتط إذا كما والعقد، الرشط من ك فيبطل خيتل، أن من للعقد
 أو ،يده حتت الرهن يستبيق أن الراهن اشرتاط أو ،اهلبة هل املوهوب يقبض
 .اقرتض مما أكرث املقرتض هل يرد أن املقرض اشرتط

 :العقد ويبىق الرشط يبطل :اثلاين
 العقد ولكن ،أيضا العقد ملقتىض مناقضا الرشط اكن إذا ذل  ويقع
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 يبىق، فإنه بدونه أو بالرشط خيتل ل العقد دام وما الرشط، أعمل إذا خيتل ل
 بائع اشرتط إذا كما العقد، ملقتىض مناقض فاسد رشط ألنه؛ الرشط ويسقط
 الوديعة رب اشرتط أو ،أعتقه إذا ما حال يف هل الولء أن املشرتي ىلع الرقيق

 .هالكها يضمن أن حافظها ىلع
 :معا والعقد الرشط يبطل :اثلالث

 يف الوع هذا ويتحقق العقد، ويبىق فيسقط املشرتط عنه تنازل إذا إل
 والسلف، ابليع يف كما باثلمن املخلة الرشوط من الرشط هذا اكن إذا ما حال
 .الفاسدة ابليوع من أنه ىلع والشافيع حنيفة أبو أما املالكية، عند وهذا

 ،فل  وس   عي  ب   عن ملسو هيلع هللا ىلص نهيه ابلاب هذا يف املسموع ومن» د:ش  ر   ابن يقول
 قبل الرشط ترك إذا واختلفوا ،الفاسدة ابليوع من أنه ىلع الفقهاء اتفق

 إل وأصحابه مال  وأجاز ،العلماء وسائر والشافيع حنيفة أبو فمنعه ،القبض
 .(1)«احلكم عبد بن حممد

 ابليع تداخل من املالكية موقف تلخيص احلفيد رشد ابن حاول وقد
 يه تبطل رشوط :أقسام ثالثة تنقسم الرشوط» فقال: ابلداية يف والرشط

 وقد ،ابليع ويثبت تبطل ورشوط ،معا وابليع يه جتوز ورشوط ،معا وابليع
 برشطه املشرتط تمس  إن ما الرشوط من أن وهو رابعا قسما عنده أن يظن
 هذه بني مذهبه يف بينة فروق وإعطاء ابليع جاز تركه وإن ابليع بطل

 إىل راجعة يه وإنما ،الفقهاء من كثري ذل  رام وقد .عسري األربعة األصناف
 وهما ابليوع بصحة خيل اذلي الفساد صنيف من الرشوط يتضمن ما كرثة
 املل  يف نقصا يفيد ما إىل أو ،ذل  بني اتلوسط وإىل ،قلته وإىل ،والغرر ،الربا
 الرشط وأبطل أبطله الرشط قبل من كثريا فيه األشياء هذه دخول اكن فما
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 وأجاز الرشط أبطل متوسطا اكن وما فيها الرشط وأجاز أجازه قليال اكن وما
 .(1)«ابليع

 من املالكية موقف «الصغري الرشح ىلع حاشيته» يف الصاوي خلص وقد
 ينايف أن إما ابليع عند اذلي الرشط أن اعلم» :فقال العقود يف الرشوط
 فاملرض   ينافيه ول يقتضيه ل أو العقد يقتضيه أو باثلمن خيل   أو املقصود
 أو يركبها ل كأن بقوهل مثله املقصود يناقض فاذلي ،األخريين دون األولن

 يقتضيه واذلي سلف برشط كبيع :بقوهل باثلمن خيل واذلي ،إلخ يبيعها ل
 مما معلومة أحاكمه اكنت وإن هنا هل يمثل ولم املبيع تسليم كرشط العقد
 ينافيه ول يقتضيه ل واذلي والستحقاق، القيصة خيار يف يأيت ومما مىض
 فال، وإل به عمل اشرتط إن األخري فهذا ومحيل رهن كرشط :بقوهل أفاده

 أبو وذهب ،ملال  اتلفصيل وهذا حال، ك ىلع هل لزم قبله اذلي والرشط
 بيع عن نىه اهلل رسول أن ورد ملا ؛مطلقاً  الرشط مع ابليع حتريم إىل حنيفة

 باع اابرً ج أنن  :الصحيح يف بما عمالً  مطلقاً  اجلواز إىل بعضهم وذهب ورشط،
 النط  ب   إىل بعضهم وذهب للمدينة، هار  ه  وظ   البهاح   واشرتط اهلل لرسول ناقة

  : اعئشة حلديث امطلقً  ابليع صحة مع الرشط
 
 أن  اهلل  رسول ين  ر  م  أ

  يرةر  ب   اشرتي
 
  ملن الولء   فإنن  ؛الولء أهلها ط  رت   اش   وإن   ،هاق  ت  ع  وأ

 
 فجاز ،ق  ت  ع  أ

 مواضعها يف واستعملها األحاديث بتل  مال  فأحاط ،ط  الرشن   وبطل ع  ي  ابل  
 .(2)«اجتهاده حسب ىلع وتأوهلا

 الرشوط نظرية بتطور يشيد أن إىل وريه  ن  السن  الشيخ داع ما وهذا
 أن   يف ش    ول» :فقال ،املاليك الفقه يف اإلباحة حنو وتوسعها بالعقود واقرتانها

مال   مذهب يف تطور قد بالرشط العقد باقرتان يتعلق فيما اإلساليم الفقه
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 .(1)«تطورا ملحوظا حنو اإلباحة
 أبعد تطورا مال  مذهب يف اإلساليم الفقه تطور وقد» :أيضا وقال

 ما الرشوط من جيزي فمال  والشافيع، حنيفة أيب مذهيب يف تطوره من مدى
 .(2)«جيزيانه ل مما كثريا منها جيزي هو ثم اآلخران، املذهبان جيزيه

 :العقد هذا من الفروع ىلع األصول تزنيل
 :العقد هذا يف املوجودة الرشوط أهم من
 للعني اإلنتايج العمر من األكرب القسم العقد مدة تغطى أن رشط -1
 مدة حتديد اإلجارة عقد رشوط من ألن ؛رشاعً  جائز رشطال وهذا املؤجرة،
 املنفعة وهو عليه املعقود أن طاملا املدة لطول حدود هناك وليس ،اإلجيار
 اتلحصيل. ممكنة

 جيب املستأجر ألغاه وإذا اإلجيار، مدة طوال العقد إلغاء عدم رشط -2
 .العقد مدة من األجرة أقساط بايق يتحمل أن

 للعني احلايلة   القيمة   املدة عن جياريةاإل القيمة   يتغط أن رشط -3
 وحتديد العني، قيمة يمثل ياذل املبلغ استثمار ىلع اعئد إىل إضافة ،املؤجرة
 تم طاملا وباتلايل العاقدين، بني الرتايض باب يف يدخل فقهاً  جياريةاإل القيمة
 رشاعً. فيه شء فال بالرتايض جياراإل قيمة حتديد

 املستأجر إىل العني ملكية انتقال ىلع جياراإل عقد صلب يف الص -4
 .الرشاء حق املستأجر إعطاء أو ،الزامً إ جارةاإل نهاية يف

 .والصيانة عليها اتلأمني منها العني خماطر املستأجر حتمل رشط -5
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 :املستأجر ىلع والضمان الصيانة تكون أن املؤجر اشرتاط حكم :أوال
 :الصيانة اشرتاط

 وذل  املؤجر، به يلزتم مما وصيانتها العني إصالح أن   إىل الفقهاء ذهب
 من يستديع ما أو اإلجيار، مدة أثناء يدث قد خللل إصالح من تتطلبه بما

 لالستعمال الستهالك كرثة بسبب منه، نقص أو تلف فيما وترميم صيانة
 من اتلمكن إلدامة وذل  فيه، للمستأجر يد ل آخر بسبب أو املعتاد،

 ملكه، إصالح ىلع جيرب ل ألنه املؤجر؛ إجبار غري من ولكن بها، النتفاع
 األبواب كإصالح وذل  ،اإلجارة فسخ للمستأجر يق المتناع حالة ويف

يف السيارة املستأجرة مثال  العطب وإصالح ،ادلار من تهدم ما وبناء
 .(1)وهكذا

 أنه وىلع املؤجر واجب من هذه الصيانة أعمال أن   ىلع هاءق  الف   واتفق
 ما يسم أن ىلع نفسه تلقاء من بذل  يقوم أن املستأجر واجب من ليس
 أو بذل  املؤجر هل يأذن لم ما اًع رب   ت  م   اكن ذل  فعل فإن   ،األجرة من رصفه

 .(2)القايض به يكم
 فعليه املستأجر من إهمال أو تأخري بسبب الطارئ اخللل حصل إذا أما
 ومستلزمات وتوابعها العني مرافق مجيع والرتميم اإلصالح ويشمل الضمان،
 واملؤجر .ابلدل ذل  يف العرف أو الرشط حبسب ذل  ويكون بها، النتفاع

 وقت املؤجر بها ريض اليت احلال عن اإلعمار أو اإلصالح بزيادة ملزم غري
 أو بإصالح املستأجر قام وإذا .العقد يف مرشوطا ذل  اكن إذا إل ،العقد
ذل  بأمر املال  أو من ينوب  فعل إذا إل ،ترباع يكون عمله فإن؛ ترميم
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 .(1)عنه
 العني خماطر املستأجر حتمل رشط أو خاصية» ابلاحثني: بعض يقول

 هل  ولو اهلالك، تبعة تكلفة يمثل اتلأمني فإن والصيانة، عليها تلأمنياك
 حتميل أن يعىن ما به، يتحمل ل فإنه املستأجر من تقصري بدون األصل

 تضمني باب يف يدخل ألنه ؛رشاعً  خمالف اتلموييل اتلأجري عقد يف املستأجر
 بني فيها يفرق الصيانة مصاريف أن كما ،العقد يفسد وذل  العني، املستأجر
 أما املستأجر ىلع فهذه (وغريها والظافة - )اكلزتييت ادلورية الصيانة
 غري املستأجر ىلع ورشطها املؤجر، ىلع فيه )اإلصالح( العادية غري الصيانة

 .(2)«رشاعً  جائز
 إنما؛ املستأجر ىلع ويلاتاملسؤ ك املؤجر أو املال  ترتيب يف أن ذل 

 بزيادة واسرتده املال من مبلغا أقرض كأنما املؤجر أن   األمر حقيقة يف يعين
 هذه معاجلة يف حرص هنال  اكن وذلل  ،الربا عني وهو املال، رأس ىلع

 فرتة طيلة املؤجرة لألدوات املمولة اجلهة ملكية استمرار ضمان ىلع القضية
 تستثىن قد، نعم اإلصالح، لفقات املمولة اجلهة حتمل يعين وهذا اتلأجري،
 صيانة لكن  ـ  سابقا قلت كماـ  التشغيلية والصيانة اإلصالح عمليات
 مسؤويلة هذه لإلجيار صاحلة هاوإبقاء ،أعيانها ىلع واملحافظة األصول
 ذل  سينقلب اخلدمات هذه املمول فيها يوفر لم اليت اللحظة فيف وإًذا املؤجر،

 املطلقة، التسميات عن الظر برصف نقاش، أي دون ربوي قرض عملية إىل
 إذا يعين اهلالك؛ قضية ويه األهمية اغية يف قضية إىل يقود أيضا وهذا

 اتلمويلية( املؤجر)اجلهة حساب ىلع تهل  أن جيب األعيان هذه هلكت
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 صيغة أنه باعتبار الصيغة، هذه إجازة أساس اكن اذلي العنرص هو وهذا
 ،املسؤويلة تتحمل املمولة اجلهة أن ىلع وقائمة الربوي، غري اتلمويل ىلع قائمة

 كصيغة اإلجارة أساس هو هذا واكن املقدمة الصيغة هذه يف واملخاطرة
 .(1)املعارص اإلساليم للتمويل مستحدثة

 :الضمان اشرتاط
 تعديه حالة يف هالكها أو تلفها املستأجر يضمن املستأجرة العني

 مدة انتهاء بعد يردها عنده أمانة ألنها عليها؛ املحافظة يف واتلفريط عليها
 .اتلقصري أو باتلعدي إل يضمن فال ضمان، يد وليست اإلجارة،

 أن اشرتاط املدروس العقد حول أثريت اليت اإلشاكلت أهم ومن
 أن بمعىن املستأجرة العني هلكت لو فيما اهلالك تبعة املستأجر يتحمل
 ما خيالف وهذا الصيانة، نفقات عليه تكون كما عليه الضمان يكون

 .اإلجارة باب يف الفقهاء عليه اتفق
 :شارحا اخلرش يقول (.ضمان فال أمني وهو) :خليل الشيخ يقول

 ؛يضمنه ول يصدق فإنه تلفه أو ضياعه فادع شيئا استأجر من أن يريد»
 ملن (وهو) يف والضمري ،ل أم عليه يغاب مما اكن سواء األصح ىلع أمني ألنه
 اكلرايع للمؤجر شامل منهما وك ،املؤجرة العني توىل ملن أو عليه املعقود توىل

 باإلضافة ،يضمن ل واألمني ،أمانة يد املستأجر يد ألن وذل  .(2)«واملستأجر
 القاعدة: ومعىن .(3)الفقهاء ذل  قرر كما جيتمعان ل والضمان األجر أن إىل
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 .الضمان فيها جيب اليت احلال يف األجرة جتب ل أنه
 املستأجر صريورة مع يبىق ل اإلجارة عقد» : الزرقا الشيخ يقول

 آن يف ضميناً  واغصباً  ،أميناً  مستأجراً  اعتباره يمكن ل إذ يرتفع بل ،ضامناً 
 .(1)«احلاتلني تلنايف ،واحد

 إيلهم أسلم فيما واألجراء األكرياء أن القضاء» :يونس ابن ويقول
 إن :اتلابعني فقهاء من السبعة الفقهاء قال...يضمنونه ل عليه اكألمناء
 وقد .(2)«جيوز رشط يف خيالفوا أن إل يلزم لم العروض ضمان عليهم اشرتط

 يف الرياض يف عرش اثلانية دورته يف اإلساليم الفقه جممع قرار يف جاء
 ىلع ل املال  ىلع املؤجرة العني ضمان يكون أن» :العقد هذا جواز ضوابط

 من ناشئ غري رضر من العني يلحق ما املؤجر يتحمل وبذل  ،املستأجر
 .(3)«املنفعة فاتت إذا بيشء املستأجر يلزم ول تفريطه، أو املستأجر تعدي

 بإبقاء مطالب املؤجر أن الواضح من» :القحف منذر ادلكتور يقول
 املتعاقد منافعها استخالص املستأجر معها يستطيع حبالة املؤجرة العني
 ابلن  ىلع تكون اهلالك تبعة أن اإلساليم، الفقه جممع أقر فقد ذلل  عليها

 ىلع يقع ما حتديد يف كبرياً  أثراً  للعرف أن ويبدو مالاكً، بصفته (املؤجر)
 الصيانة ىلع تقترص املؤجر مسؤويلة ألن ذل  ،الصيانة أعمال من املؤجر

 ما إذا أما املؤجرة، بالعني النتفاع من املستأجر تلمكني الالزمني واإلصالح
 والزيوت، واملياه، احلرارة، معايري مراجعة مثل املنافع لستيفاء الصيانة اكنت

                                                 
 .1/267: الفقهية القواعد رشح (1
 .5/427اتلاج واإللكيل:  (2
ينظر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلساليم اتلابع ملنظمة املؤتمر اإلساليم،  (3

ادلورة اثلانية عرشة املنعقدة بالرياض باململكة العربية السعودية )سبتمرب 
 .86(، نقال من كتاب: دراسات يف اتلمويل اإلساليم: 2000
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 إىل يضاف .املستأجر اعتق ىلع تقع فإنها ،ادلورية الوقائية الصيانة وأعمال
 بتمكني تتعلق اليت اجلوهرية، الصيانة نفقات من معلوماً  اكن ما ك أن ذل 

 ألنه املستأجر، ىلع بالرشط حتميله أيضاً  يمكن النتفاع، من املستأجر
 نفقات حنو معلوم، غري هو ما أما .األجرة من جزءاً  -الرشط عند- يكون
 ألنه املستأجر ىلع اشرتاطه يصح ل فإنه انهدما، سقف، أو جدار، إصالح
 توكيل اجلائز من اكن وإن العقد، يفسد مما األجرة مقدار يف جهالة يدخل

 معظم أن ويالح  ،يدفع بما املؤجر ىلع يعود أن ىلع به، بالقيام املستأجر
 خيضع مما هو املعارصة، املجتمعات يف مجيعها بل املتوقعة، غري الصيانة أعمال

 .(1)«احلارض الوقت يف للتأمني
 عبء يكون أن اشرتاط إماكنية إىل ابلاحثني بعض ذهب وقد

 خالف )ىلع املؤجر من بدل املستأجر ىلع الضمان عدم حلالت اإلثبات
 لم إذا أنه ذل  ومعىن مصدق(، وهو أمانة يد املستأجر يد ألن؛ األصل
 األخذ مرشوعية وعلل الضمان، عليه جيب فإنه تقصريه عدم إثبات يستطع

 احلارض عرصنا مع يتوافق وبأنه للطرفني العدالة حتقيق فيه بأن القول بهذا
 العني تلف يف املستأجر يصدق فال وعليه: اذلمم. فساد ىلع القائمة وطبيعته

 ببينة إل واتلقصري اتلعدي عدم اداعء يف ول اتلموييل، اتلأجري يف املستأجر
 .(2)فإذا لم يأت بها وجب عليه الضمان مقنعة

                                                 
املؤجرة، منذر القحف: جملة ينظر اإلجارة املنتهية باتلملي  وصكوك األعيان  (1

ه، 1421م/ 2000: 12جممع الفقه اإلساليم، ادلورة اثلانية عرشة، العدد 
1/371 

اإلجارة وتطبيقاتها املعارصة: د. يلع القرة دايغ: جملة جممع الفقه اإلساليم، العدد  (2
 .540: ص 1، ج12
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 :املستأجر ىلع اتلأمني يكون أن اشرتاط حكم :ثانيا
 ملقتضاه؛ ومناف للعقد ومفسد فاسد، الرشط هذا أن إىل الفقهاء ذهب

 ول رشاع، جائز عقد ىلع بناء أخذها قد املستأجر بيد أمانة العني ألن
 .(1)عليها يده بوضع إل فيها حقه ويستويف منفعتها إىل يصل أن يمكنه

 إىل باإلضافة اتلأمني بأقساط املستأجر مطابلة إماكنية ابلعض ويرى
 جزء بمثابة حينئذ وتكون معلومة، مقدرة املطلوبة املبالغ اكنت إذا األجرة،

 خراج اشرتاط جواز ىلع قياسا بمعلوميتها، ذل  يرض ول األجرة، من آخر
 القيم ابن عن جاء كما عليه ادلابة علف اشرتاط أو ،املستأجر ىلع األرض

 بنفقة يتعلق ما أما» :القحف منذر ادلكتور يقول .(2)املوقعني إعالم يف
 يف بالرشط- جيوز مما فيه معلومة، اكنت فإذا املؤجرة، العني ىلع اتلأمني
 أكان سواء األجرة، من جزءاً  واعتباره املستأجر، اعتق ىلع وضعه -العقد

 يبيح ل من عند تعاونياً  أم برشوطه، جوازه يرى من عند جتارياً  اتلأمني
 وحده هو اتلربع ىلع القائم اتلعاوين اتلأمني أن ويعترب اتلجاري اتلأمني
 .(3)«الرشيعة يف املقبول

 :الرشوط بهذه يتعلق فيما الرشيع احلكم خالصة
 بشك باثلمن إخالل واتلأمني، والصيانة الضمان :الرشوط هذه يف

 تبطل باثلمن املخلة الرشوط أن والقاعدة ،والغرر اجلهالة عنه ينتج واضح
                                                 

دار الفكر/  ينظر اتلاج واإللكيل: حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري: (1
، الفروق: للقرايف: تح: خليل املنصور: دار الكتب العلمية/ 5/427بريوت: 
 .349، صيغ اتلمويل الزرايع:29، 4/28، 2/60م: 1998بريوت، 

إعالم املوقعني: لبن القيم: تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل/ بريوت،  (2
 .346، 3/345م: 1972

 .1/371لي  وصكوك األعيان املؤجرة، منذر القحف: ينظر اإلجارة املنتهية باتلم (3
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 رشط عن الصورة هذه يف املؤجر وهو املشرتط ختىل إذا إل معا، والرشط العقد
 .باطال العقد اكن وإل .واتلأمني الضمان
 :باملستأجر يرض ترصف بأي املؤجر يترصف ال أن اشرتاط حكم

 أي    اإلجارة مدة طوال السلعة هذه يف املؤجر يترصف أل اشرتاط أما
 هذا فإن؛ يده حتت من السلعة خيرج أو املستأجر بمصلحة يرض ترصف
 رشط ألنه باإلبطال؛ العقد ىلع تعود ل اليت املباحة الرشوط من يعترب الرشط
 .العقد ملقتىض مالئم
 :باألقساط وىف إذا املستأجر إىل املستأجر اليشء املؤجر يبيع أن رشط

 وىف إذا املستأجر إىل املستأجر اليشء املؤجر يبيع أن اشرتاط وأما
 الوعد، بمثابة هو الرشط هذا فإن ،املحددة املدة يف عليها املتفق باألقساط

 بالوعود باللزتام الوفاء وجوب يرى فمن ،العقود يف الوعود قانون عليه ويطبق
 يف أو ،عنده ليس ما اإلنسان بيع حمظور يف العقد تدخل ل وأنها العقود، يف

 ا،بأسً  الرشط هذا يف ير لم واحدة، صفقة يف صفقتني بيع عن اليه حمظور
 قال العقد؛ لصحة لزومه عدم واشرتط ملزم، غري اعتربه أو الوعد منع ومن

 تركها خيل ل اليت الرشوط من يعترب أنه سيما ل الرشط، هذا إلغاء برضورة
 .اإلجارة عقد وهو األصيل العقد بصلب

 أن جيب املستأجر ألغاه وإذا اإلجيار، مدة طوال العقد إلغاء عدم رشط
 :العقد مدة من األجرة أقساط بايق يتحمل

 العقد إن حيث أجله، فرتة خالل لإللغاء اإلجيار عقد قابلية عدم
 للمستأجر، خسائر إىل يؤدى بذل  اإلخالل ألن   وذل  املتعاقدين، رشيعة
 بما مصنعة األصول اكنت إذا ما حالة يف وللمؤجر نشاطه، توقف يف تتمثل

 للغري، تأجريها أو تسويقها ويصعب للمستأجر اخلاصة الظروف مع يتناسب
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ُيَها ﴿ وتعاىل: تبارك اهلل قول ذل  وأصل
َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ وۡ  َّلذ

َ
ْ أ ْ َءاَمُنو ا ، ﴾ُعُقودِ  لۡ بِٱ فُوا

 .«اررض   ول ر  رض    ل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وقول
 :طويلة ملدة اإلجارة حكم

 فما طويلة ملدة العني إجارة تكون أن ىلع واملستأجر املؤجر اتفق إذا
 ؟اإلجارة هذه حكم

 :قولني ىلع املسألة هذه يف الفقهاء اختلف
 املعتمد يف والشافعية واملالكية احلنفية من اجلمهور؛ مذهب :األول

 طالت ولو اغبلا، العني فيها تبىق ملدة العني إجارة جواز :املعتمد يف واحلنابلة
 .العني طبيعة حبسب ذل  وخيتلف معينة، بمدة هلا تقييد دون من املدة تل 

دير بمدة معينة قول من اتلق فيكون ،املدة تقييد يف نص يرد لم أنه :وديللهم
 .(1)غري ديلل

 ل أنه احلنابلة؛ عند ورواية للشافعية، ضعيف قول وهو :القول اثلاين
 فيما وديللهم سنة. ثالثني من أكرث جتوز ل وقيل: ،سنة من أكرث اإلجارة جتوز

 فإذا تسلم، ل وقد تسلم قد منافع ىلع عقد فيه ؛ر  ر  غ   اإلجارة   أنن  إيله ذهبوا
 .(2)وإذا طال الزمان كرث غررها فبطلت فجازت، هار  ر  غ   ل  ق   الزمان قل  

 اإلجارة جواز الاس: وحاجات العرص روح مع واملتميش الراجح ولعل
 يف يتعرض ما مرااعة مع فيها، العني بقاء الظن ىلع يغلب اليت املدة ضمن

 هذا يف تتعرض أصبحت فقد اكلقود، الرسيعة اتلقلبات إىل اإلجارات هذه
 وجيب بل فينبيغ ،الرشائية هات  ون ق   يف حادة ولخنفاضات، قوية تلقلبات العرص

                                                 
م، دار اقرأ 2002، 1انظر نظرية األجور يف الفقه اإلساليم، د. أمحد حسن: ط (1

 .142، 141للطباعة والنرش: 
 املرجع السابق نفسه. (2
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 العتبار، عني يف ووضعه اجلانب هذا مرااعة واملستأجرين املؤجرين ىلع
 الاس. عن ورشوره مفاسده دلرء والرشعية السليمة الطرق واتباع

 فيه يتعامل واذلي احلارض العرص يف وماكنته قوته هل الجتهاد وهذا
 الرشائية، قوتها اخنفاض رسعة سلبياتها أهم من واليت الورقية، بالقود الاس

 .واملنافع السلع أسعار ارتفاع ىلع سلبا يؤثر ما
 عدل من مستمد الجتهاد هذا أن وأرى» :حسن أمحد ادلكتور يقول

 .(1)«الغرر ومنع اإلماكن قدر وإزاتله الرضر رفع يف العامة والقواعد الرشيعة
 عالقة هلا فاملسألة الزمن ذل  بمرااعة هو إنما اتلقدير هذا إن ثم

 األحاكم تغري ينكر ل إذ بتغريه؛ يتغري احلكم فإنن  تغري إذا فر  والع   ،فر  بالع  
ت فيجب أل سنوا مخس ك ايلوم تتغري األسعار اكنت فإذا األزمان، بتغري

 .(2)يزاد ىلع هذا املقدار

 ملدة احدًّ  الفقهاء معظم يضع ولم» :القحف منذر ادلكتور يقول
 املدة تكون أن اشرتطوا امجيعً  اكنوا وإن العقد، يف جتاوزه جيوز ل اإلجارة
 للسكىن، ادلور كإجارة باملدة، املنفعة فيها تتحدد اليت اإلجارة يف معلومة
 أن -قول يف- احلنابلة اشرتط وقد يرض، ل اإلجارة مدة طول فإن وباتلايل

 يف املدة بتحديد املالكية وقال اإلجارة، مدة طيلة العني بقاء الظن ىلع يغلب
 ـ العقارات وسائر اآللت مثلها أن ونرىـ  ورادل   أما ...اإلجارات بعض

 العمر جلميع اإلجارة تكون أن يمكن أنه يتضح ذل  من ،حاهلا فبحسب
 .(3)«املؤجر اثلابت لألصل املتوقع القتصادي

                                                 
 .205، 204نظرية األجور يف الفقه اإلساليم:  (1
املعارص: حممد عبد العزيز حسن زيد:  ينظر اإلجارة بني الفقه اإلساليم واتلطبيق (2

 .20، 19م: 1996 1املعهد العالِّم للفكر اإلساليم/القاهرة: ط
 =: 12باتلملي : منذر القحف: جملة جممع الفقه اإلساليم: ادلورة:  ةاإلجارة املنتهي (3
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 :اخلاتمة
 غري العاملية املايلة املؤسسات يف القائمة بصورته اتلموييل اتلأجري إن  

 الفاسدة، الرشوط هذه حذف من لقبوهل بد ول ،الرشعية الاحية من مقبول
 حتصل اتلرصف من الوع هذا إىل احلاجة اكنت إذاو العقد. ملقصود املنافية
 عن به الكتفاء فاألفضل الاكفية الضمانات ىلع احلصول مع باألقساط بابليع
 .اتلموييل اتلأجري بينها من واليت باتلملي  املنتيه اإلجيار صور

 :ييل كما املعاملة هذه بها جتوز اليت الضوابط تلخيص ويمكن
 بيع عن اليه يف يدخل ئلال للسلعة؛ مالاك املؤجر كون :الضابط األول

 .املنافع بيع من واإلجارة يمل ، ل ما
 أن ويلزم للبيع، وساترة صورية اإلجارة تكون ل أن :الضابط اثلاين

 ىلع اإلجارة مدة الضمان يكون أن :ذل  ومن اإلجارة، أحاكم عليها تطبق
 ىلع املؤجر، به فيلزم تأمني هناك اكن وإذا املستأجر، فيه يفرط لم فيما املؤجر،

 اإلجارة فرتة يف السلعة أجرة تكون وأن جتاريا، ل تعاونيا اتلأمني يكون أن
 .املثل أجرة

 بالوعد ويكتىف ابليع، بعقد اإلجارة عقد يربط ل أن :الضابط اثلالث
 يدخل ل ليك ملزم؛ غري املدة نهاية يف الوعد يكون أن ىلع السلعة بتمل 

 .بيعة يف بيعتني عن اليه يف
 :ادلراسة نتائج ملخص
 للمجتمعات القتصادي الهوض يف اتلموييل اتلأجري عملية تسهم -1

 إاعدة ثم ،الضخمة املرشواعت يف سيما ل اتلمويل ىلع احلصول لسهولة وذل 
 وغريها اكملصانع ،العايل القتصادي ادلخل ذات الكربى املشاريع يف اتلمويل

=                                                 
1/383. 
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 .الكربى املؤسسات من
 ،القتصادية اتلنمية تلحقيق الزاوية حجر اتلأجريي اتلمويل يعترب -2

 دفع يف الرأسمايلة األصول تمويل أو الستثماري اتلمويل يف اتلوسع يسهم إذ
 أدوات أحد اتلموييل اتلأجري يعترب كما .الوطين القتصادي المو معدلت

 ادلول اقتصاديات تنشيط يف كبري دور وهل اإلسالمية للمصارف الستثمار
 املستخدمة الستثمار أدوات من بدل اإلسالمية املصارف فيها تعمل اليت
 .واملراحبة املضاربة وىه اإلسالمية املصارف قبل من

 ليس– كربى أهمية ذات اتلموييل اتلأجري عملية فإن وأيضا -3
 األصول إعمال من توفره ملا؛ أيضا للمستأجرين بالنسبة بل -فقط للمؤجرين
 .املال رأس تلجميد احلاجة دون منها والستفادة
 :اتلوصيات

 ،املتعددة ومزاياها اإلجيابية اإلجارة آثار إىل املواطنني توعية -1
 وإدراك دراية ىلع املواطن يلكون؛ وسلبياتها وعيوبها بمخاطرها واتلوعية

 .والعيوب باملزايا
 اليت ادلول من اآلخرين جتارب من الستفادة برضورة اتلوصية -2
 يف تطبيقها حماولة أجل من اتلمويل، أنواع من الوع بهذا اتلعامل بارشت
 أو اتلغيري من شء إضفاء مع عرص، ك يف للتطبيق وصلوحيته ملرونته بالدنا

 .العرص ومتطلبات لظروف ملرااعتها عليها اتلطوير
 وابلنوك للرشاكت املتوجهة اتلوصيات؛ اتلوصيات أهم ومن -3
 املعامالت يف الاس إقحام عدم أجل من املعارصة املعامالت يف املشتغلة

 حتت اجلائزة الصور يف معامالتها مجيع وضع عليها وأن املحرمة الربوية
 .الصحيحة الرشعية الضوابط
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 واملراجع املصادر قائمة
 

 الفقه جممع جملة :الشاذيل حسن .د :باتلملي  املنتهية اإلجارة .1
 .اإلساليم
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 اهلادي املربوك سالمد. 

 قسم ادلراسات اإلسالمية، لكية اآلداب ـ جامعة طرابلس

 
 :املقدمة

ر بديع، جعل خملوقاته و  ص  لقد خلق اهلل اخللق وأبدع، فسبحانه من م  
للتسبيح حبمده  ؛وأشاكل ل يصيها عدد ول وصف، سخرهاىلع هيئات 

ه بالعقل، ن  ين ر اإلنسان يف أحسن صورة، وز  ون ص   ـ ل هلإ إل هوـ  وتقديسه
 
 
ه بلسان يفصح به عما يريد، ويتواصل به مع بين جنسه، ورتب ىلع هذا د  م  وأ

السالم العقل وهذا اللسان أحاكما مصريية؛ فبعقله يقبل دعوة الرسل عليهم 
أو يرفضها، وبلسانه يقر ويعرتف بهذه ادلعوة أو ينفيها، بلسانه يسبح حبمد 
اهلل ويلهج بادلاعء صباح مساء، أو ينطق بكلمة الكفر والعناد فريىم يف 

 .قعر جهنم وبئس املهاد
قال تعاىل  ،علمه لغة اتلخاطب البرش آدم  اوأول ما خلق اهلل أب

 ٱوََعلذَم َءاَدَم ﴿ يف حمكم اتلزنيل:
َ
ۡ ٱ ََعَ  ُُكذَها ُثمذ َعَرَضُهمۡ  ۡسَما ءَ ۡل َفَقاَل  َمَلَٰٓئَِكةِ ل

ۢن
َ
ۡسَما ءِ  وِن   ُ ِب أ

َ
ُؤََّل ءِ  بِأ  .(1) ﴾٣١ َصِٰدقِيَ  ُكنُتمۡ  إِن َهَٰٓ

مع مرور الزمن، وتشك خطابها بأشاكل  ت  ع  وتفرن  ت  ر  تطون  وهذه اللغة
                                                 

 .31سورة ابلقرة، اآلية  (1
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يم هذا ابلحث ىلع اخلطاب وما يمله من قمتعددة، وسوف يدور حديثنا يف 
أخربنا أنه إنما  ملسو هيلع هللا ىلصه، ونبينا الكريم حممد ؤأخالقية؛ فيه أساس ادلين ومنش

ادلعوة إىل  ؛يلتمم ماكرم األخالق، وكما هو شأن ادليانات السماوية ث  ع  ب  
غرس اتلوحيد يف  أصلهاتوحيد اهلل، فقد اكن مرتكز رسالة اإلسالم يف 

إىل هذه املهمة حىت خيرج  ااكن اخلطاب ادليين موجه م  ث   منقلوب الاس، و
الاس من ظالم الكفر إىل نور اإليمان، وملا استقر اإليمان بدأت اتلاكيلف 

 .من رب العزة وهو يأمر بها الاس ملسو هيلع هللا ىلصتتزنل ىلع حممد 
اتلاكيلف الرشعية يف عمومها يرى أنها يف حقيقتها تنبع من  يف راظوال

وحيد اهلل واتلوجه إيله بالعبادة يه من تمام األخالق، ماكرم األخالق، فت
وطاعة  ،واملحافظة ىلع حقوق الغري ومعاملتهم باحلسىن من تمام األخالق

 .إلخ مر رب العزة من تمام األخالق...الوادلين كما أ
 لا القرآن الكريم يف مظهر رائع كيف نربط عالقتنا باآلخر نين ولقد ب  

نتهاء باملجتمع البرشي يف عمومه، فاحلوار معهم مرسوم وا ،بداية من الوادلين
 .بضوابط رشعية ل جيوز لا جماوزتها

وبني لا القرآن الكريم يف مواضع متعددة رضورة اختيار الالكم 
الطيب احلسن، فهو مصدر عظيم للنجاح وسبب يف تكوين جمتمع راق؛ هلذا 

غريهم ومرااعة اللهجة عين به املربون واملصلحون، ودعوا إىل حسن خماطبة 
حىت تنرشح صدور املتلقني، ويصبحون مستعدين لقبول ما يلىق  (1)اللينة

َوقُل لنِعَِبادِي ﴿ يقول املوىل سبحانه وتعاىل: إيلهم من توجيهات ومواع ،
 ْ حۡ  لذِت ٱَيُقولُوا

َ
يۡ ٱ إِنذ  َسُن  ِِهَ أ يۡ ٱ إِنذ  َنُهۡم  يزََنُغ بَيۡ  َطٰنَ لشذ ٰنِ ََكَن لِۡلِ  َطٰنَ لشذ َٰ  َسن

ا ا َعُدون  ا الالكم احلسن؛ ألن ويقول هذا بيان من اهلل للناس بأن  ، (2)﴾٥٣ ُمبِين 
                                                 

 .295روح ادلين اإلساليم، عفيف عبدالفتاح طبارة، ص (1
 .53سورة اإلرساء، اآلية  (2
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 باملرصاد ياول إفساد العالقات. الشيطان هلم
رمحته عليه بسعة الصدر واملعاملة احلسنة  ملسو هيلع هللا ىلصويبني اهلل لبيه حممد 

ِنَ  ة  رَۡۡحَ  فَبَِما﴿ويه رس اتباعه واتلصديق بدعوته، قال تعاىل:  ِ ٱ من  ِۡلَت لَُهۡم   ّللذ
ا ُكنَت  َولَوۡ  ْ َل  َقلۡبِ لۡ ٱ َغلِيَظ  َفظًّ فاآلية ترشد املؤمنني ، (1)﴾َحۡولَِك   ِمنۡ  نَفُضوا

 وة القلب  س  واجتناب ق   ،إىل اعتماد الرفق واللني يف اتلعامل مع الاس
 املحبة بينهم.ظة يف معاملتهم هلم وبذل  تدوم العرشة الطيبة وتسود ل  والغ  

 :مشلكة ابلحث
املشلكة اليت ياول ابلاحث توضيحها وإجياد احللول املناسبة هلا تتمثل 

اخلطاب املعارص وما يفتقر إيله من قيم أخالقية، وسوف تكون املرجعية  يف:
، وسوف يكون الرتكزي يف ذل  القرآن الكريم وما جاءت به السنة البوية

، وذل  من خالل احلوارات إبراهيم يف عمومه ىلع خطاب نيب اهلل 
 .، وبينه وبني ابنه إسماعيل «آزر» (2)ادلعوية اليت دارت بينه وبني أبيه

والسبب يف اختيار هذا احلوار واعتباره نموذجا يتذى به يف ادلعوة 
 :واحلوار من أجل إصالح املجتمع، وذل  ملا تمزي به نيب اهلل إبراهيم 

وخماطبة ود القلوب الافرة  ،وتنوع يف أسلوب إلقاء احلجة ،من صرب وحتمل
ا خطوطً  من هدي اهلل، وحماولة ردها إىل الطريق املستقيم، وقد رسم 

وأسايلب دعوية رضية جيدر باملجتمع اإلساليم وخاصة املصلحني منه جبميع 
 .صفاتهم أن يطلعوا ىلع دعوة أبيهم إبراهيم ويذوا حذوه، ففيها ك اخلري

 يمكن صياغة مشلكة ابلحث يف التساؤلت اتلايلة:و
                                                 

 159سورة آل عمران، اآلية (1
هناك من يرى أن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه وما نريم إيله يف هذا ابلحث هو  (2

اتلحدث عن مقام األبوة والعم يف مقام األبوة، والعرب تطلق لف  األب ىلع العم 
 واجلد.
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 ؟ء املجتمع ل يتفق وتعايلم ادلينهل احلوار املعارص بني أبنا -1

 ؟مرده الضعف يف العقيدة هل عدم اتفاق احلوار مع تعايلم ادلين -2

 سيحاول ابلاحث يف ثنايا هذا ابلحث حتقيق األهداف اتلايلة:
 .ماحلوار املعارص ل يتفق وتعايلم اإلسال -1

عدم اتفاق احلوار مع تعايلم ادلين مرجعه العزوف عن تعايلم ادلين  -2
 اليت بينها لا القرآن الكريم.

سوف يسري احلديث يف هذا ابلحث من خالل استعراض الموذج اذلي 
عليه  ـ عرضه لا القرآن الكريم، واملتمثل يف خطاب سيدنا إبراهيم اخلليل

الص القرآين يطرح من حيث املضمون فـ وىلع نبينا أفضل الصالة والسالم 
وبشك مبارش الكيفية اليت ينبيغ أن حتكم العالقة األبوية بشقيها: عالقة 

وعالقة البن بأبيه؛ ألن هذه العالقة اثلنائية يه األساس اذلي  ،األب بالبن
توضع عليه ركزية املجتمع، فإذا اكن هذا األساس متينا سلمت التائج وصلح 

 عكس يثبت العكس.املجتمع، وال
لقد جاءت اتلعايلم الربانية يف آيات رصية، حادة املقاطع، وصارمة، 

َّلذ  َرُبَك  ۞َوقََضٰ ﴿ل تقبل اتلأويل، قال تعاىل: 
َ
ْ  أ ا يۡنِ لۡ َوبِٱ إِيذاهُ  إَِّلذ   َتۡعُبُدو   َوِِٰلَ

ًنا  إِحۡ  ٰ ا َٰ وۡ  ِكَبَ لۡ ٱ ِعنَدكَ  َيۡبلَُغنذ  إِمذ
َ
َحُدُهَما  أ

َ
ُهَما أ ذُهَما   َتُقل َفَل  لِِكَ فن   ل

ُ
 َوََّل  أ

ذُهَما َوقُل َتۡنَهۡرُهَما ا قَۡوَّل   ل  .(1)﴾٢٣ َكرِيم 
هذا اخلطاب القرآين يمل مضمونا مبارشا آمرا ناهيا ومثبتا ألراكن 
وطبيعة السلوك، اشرتط ىلع العباد أن تكون العبادة خالصة هل، ومن تمام 
عبادته: طاعة الوادلين يف غري معصيته، ونىه عن أذية الوادلين واتلأفف 

                                                 
 (23اإلرساء ) (1
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 .محةمنهما، بل أكد ىلع رضورة خماطبتهم باحلسىن، وادلعوة هلما بالر
والص القرآين يطرح نمطا من أنماط اتلوجيه األخاليق لعالقة البن 
بأبيه، وذل  من خالل طرح األسلوب األنموذج اذلي جيسده األنبياء يف 

عايلم الربانية؛ عالقتهم بآبائهم، وما يلتمسونه من نوع اخلطاب املجسد للت
 هم فيما خيص ادلين وادلنيا.ءوهم خياطبون آبا

نقرتب من طرح العالقة األبوية اليت صورها القرآن الكريم من خالل 
 ، وخطابه لبنه إسماعيل«آزر»ألبيه  فحص خطاب نيب اهلل إبراهيم 

 وفق املطالب اتلايلة:
 .«آزر»ألبيه الاكفر  خطاب اليب إبراهيم  -1

 .لبنه إبراهيم  «آزر»خطاب  -2

 .عيل خطاب األب املؤمن إبراهيم لبنه املؤمن إسما -3
 ألبيه: املطلب األول: خطاب انلب إبراهيم 

خطابا يتمزي باإلطناب متدرجا يف حماولة  يقدم سيدنا إبراهيم 
إقناع أبيه نبذ عبادة األصنام، فقد جاء خطابه يف أربع مجل مرتابطة 
متدرجة، افتتح اخلطاب بالداء مع أن احلرضة مغنية عن الداء؛ قصدا 

ِِف  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿قال تعاىل:  ،(1)ليق ما سيلقيه عليهإلحضار سمعه وذهنه تل
يق   إِنذُهۥ َرٰهِيَم  إِبۡ  ِكَتٰبِ لۡ ٱ ِ بِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٤١ نذبِيًّا اََكَن ِصدن

َ
بَِت  ِل

َ
أ  ََّل  َما َتۡعُبدُ  لِمَ  َيَٰٓ

خطابه  . فافتتح إبراهيم (2)﴾٤٢ ا    َشۡي  َعنَك  ُيۡغِن  َوََّل  ِصُ ُع َوََّل ُيبۡ يَۡسمَ 
، ودقة العبارة تتمثل يف تعويض ياء اإلضافة يف أيب باتلاء «يا أبت»بنداء األبوة 

                                                 
تفسري اتلحرير واتلنوير، )ادلار اتلونسية للنرش(،  ينظر حممد الطاهر بن اعشور، (1
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إيماء إىل أنه »، وهذا الرتكيب فيه أدب ولطف، وفيه استعطاف، «يا أبت»
ول  ل يرض  ا وقد أنكر عليه عبادة غري اهلل، واختاذ م .(1)«خملص هل يف الصح

فال حتق إل ملن  ،العبادة يه اغية اتلعظيم»: يف تفسريه وأورد الزخمرشي   ،ينفع
املثيب املعاقب، اذلي منه  ،امليح املميت ،وهو اخلالق الرازق :هل اغية اإلنعام

 .(2)«أصول العم
وللعاقل أن يتساءل وينكر ىلع من هل عقل وبصرية كيف يتوجه 

عن  بالعبادة واخلضوع واخلنوع إىل من ل يرض ول ينفع ول يستطيع أن يدفع
يتخذ أسلوبا بالغيا  نفسه بالء، وهذا ما جعل نيب اهلل إبراهيم 

 .ؤاهل ل يطلب إجابة عن استفهامهاستفهاميا خرج إىل الستناكر، فهو يف س
ه لآلية املذكورة القول أورد الشيخ حممد الطاهر بن اعشور يف تفسري

 م  ل  ع  » ـهفقال: 1318ذات يللة من اعم  قال اجلد الوزير فيما أماله يلع  » اتلايل:
يف طبع أهل اجلهالة حتقريهم للصغري كيفما بلغ حاهل يف احلذق،  أن   إبراهيم  

وخباصة اآلباء مع أبنائهم، فتوجه إيله خبطابه بوصف األبوة إيماء إىل أنه 
خملص يف الصيحة، وألىق إيله حجة فساد عبادته يف صورة الستفهام عن 

وعمله املخطئ، منبها ىلع خطئه عندما يتأمل يف عمله، فإنه إن سبب عبادته 
سمع ذل  وحاول بيان سبب عبادته أصنامه لم جيد لفسه مقال ففطن خبطأ 

 .(3)«رأيه وسفاهة حلمه، فإنه لو عبد حيا ممزيا لاكنت هل شبهة ما
ويرتب سيدنا إبراهيم إلقاء حججه حىت تكون بليغة مفحمة 

 بني القرآن ذل  يف مواطن عديدة: عن اجلواب كماللمتليق حبيث يعجز 
                                                 

 ابن اعشور، مصدر سابق (1
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فاكنت بداية حجته  رود، ومنها هذه املحاورة بينه وبني أبيه،م  ال   منها حماورة
بَِت ﴿ :راجعة إىل احلس

َ
أ وما دام هذا  ،﴾ُيۡبِصُ  َوََّل  يَۡسَمعُ  ََّل  َما َتۡعُبدُ  لِمَ  َيَٰٓ

املعبود منتفية عنه هذه الصفات الواجب توافرها فهو ل يستحق العبادة 
ن الغري وهو يتصف فكيف جييب دعوة ادلايع، وكيف يكشف السوء ع

 .بالقص والعجز
ويتتابع اخلطاب البوي حماول كشف الفور والصدود اذلي يف نفس 

بَِت َيَٰٓ ﴿: أبيه عن تليق الصح واإلرشاد من ابنه بقوهل
َ
 ِمنَ  َجا َءِن  قَدۡ  إِننِ  أ

تَِك  َما لَمۡ  عِۡلمِ لۡ ٱ
ۡ
هۡ  ِن  تذبِعۡ فَٱ يَأ

َ
ا ِدكَ أ ا ِصَرٰط  يف  . بني إبراهيم ﴾٤٣ َسوِين 

خطابه السابق عدم جدوى عبادة اجلمادات، ثم يليق إىل أبيه ما يفيد أن 
ب منه إنما هو ويح من دلن رب العاملني، ويطل اذلي جاء به ليس من عنده،

 أن يتبعه ويستمع إيله حىت يهديه إىل الرصاط املستقيم.
فابتعد  ﴾عِۡلمِ لۡ ٱ ِمنَ  َجا َءِن  َقدۡ ﴿وهذه اهلداية إنما يه بمشيئة اهلل 

أباه باجلهل املفرط، ول نفسه بالعلم  م  س  فلم ي  »بذل  عن استفزاز أبيه، 
الفائق، ولكنه قال: إن ميع طائفة من العلم وشيئا منه ليس مع ، وذل  علم 
ادلللة ىلع الطريق السوي فال تستنكف، وهب أين وإياك يف مسري وعندي 

 معرفة باهل
 
  داية دون ، فاتبعين أ

 .(1)«يهت  أو ت   ل  ضمن أن ت    ن 
اهلل وليس انتقاصا من األب أن يبلغه ابنه  فهذا العلم جاء من عند

 بما جاء من عند اهلل من علم.
بَِت ﴿ثم يردف خطابه السابق بقوهل: 

َ
يۡ ٱ َتۡعُبدِ  ََّل  َيَٰٓأ يۡ ٱإِنذ  َطَٰن  لشذ  َطٰنَ لشذ

ا ََكَن لِلرذِنَٰمۡح بَِت . فيتخذ تركيب الداء نفسه )(2)﴾٤٤ َعِصين 
َ
حتببا  (َيَٰٓأ
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واستعطافا، والغاية من هذا اليه اذلي ورد يف صورة اتلماس بتجنب ما قد 
يصيب األب من عذاب الرمحن فيما لو استمر بعبادة الشيطان، واملمعن الظر 

يلح  أنه أظهر اسم  يف تركيب اجلملة اليت وردت ىلع لسان إبراهيم 
بالضمري بقوهل: الشيطان يف مقام اإلضمار، فقد اكن ممن املمكن أن يعرب عنه 

إنه اكن للرمحن عصيا، ولكنه أظهره، وذل  إليضاح إسناد اخلرب إىل املسند 
إيله، ولزيادة اتلنفري من الشيطان؛ ألنه يف ذكر رصيح اسمه تنبيها إىل الفرة 

 .(1)منه، وتلكون اجلملة موعظة قائمة بنفسها
الل، لقد ورد اليه عن عبادة الشيطان ألن عبادته عني الكفر والض

وقد توعد اهلل سبحانه وتعاىل من يرشك به بالعذاب الشديد وعدم املغفرة، 
إل »ارتكبها الشيطان يف حق البرشية وىلع الرغم من سلسلة اجلنايات اليت 

إلمعانه يف اإلخالص ولرتقاء همته يف الربانية، لم يذكر  أن إبراهيم 
عصيانه واستكباره، ولم  من هذه اجلنايات إل اليت ختتص منها برب العزة من

وذريته، كأن الظر عظم يف ما ارتكب من  يلتفت إىل معاداته آلدم 
 .(2)«ذل  فغمر فكره وأطبق ىلع ذهنه

بَِت ثم يورد الداء مرة رابعة مفتتحا بصيغة )
َ
بَِت ﴿( قال تعاىل: َيَٰٓأ

َ
 َيَٰٓأ

َخاُف  إِننِ  
َ
ن أ

َ
َك  أ َِن  َعَذاب   َيَمسذ يۡ  لرذِنَٰمۡحٱمن ا َطٰنِ َفَتُكوَن لِلشذ . فأكد (3)﴾٤٥ َوِلن 

 من خالل تكرار الداء املحذر ما أفاده الداء األول واثلاين واثلالث.
فلما قرر هل أن عبادته األصنام يه عبادة للشيطان انتقل إىل ختويفه  

بتوقع احلرمان ممن صفته الرمحة، فاتلعبري بهذه الصفة كما يذكر ابن اعشور 
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 .(1)فظاعة اجلرم إىل حد أن يرمه من رمحته من شأنه سعة الرمحة تدل ىلع
خياطب اعبدا لألصنام متبعا هلوى  الرغم من أن إبراهيم وب

كيف ل؟ وهو مبعوث من والشيطان فإنه لم خيرج عن مجايلات األدب اجلم 
حيث لم يرصح بأن العقاب لحق هل، »ملني وأبو األنبياء واملرسلني؛ رب العا

َخاُف ﴿به، ولكنه قال:  لصق   العذاب   وأنن 
َ
ن أ

َ
َك  أ َِن  َعَذاب   َيَمسذ ، ﴾لرذِنَٰمۡحٱمن

العذاب، وجعل ولية الشيطان ودخوهل يف مجلة  ر  كن واملس ون   ف  و  فذكر اخل  
 .(2)«أشياعه وأويلائه أكرب من العذاب

، أنه أطنب يف إن ما يمكن مالحظته ىلع خطاب إبراهيم 
املقام مقام نصح وإرشاد، يتطلب اإلطالة والصرب ىلع املخاطب، الالكم؛ ألن 

وختري العبارات اليت تؤثر يف األسماع وتقنع العقول، كذل  جتنب إبراهيم 
خماطبة أبيه باسمه، وهذا من باب اتلأدب يف خماطبة اآلباء، وهو ما يأمرنا به 

 ادلنيا ادلين اإلساليم احلنيف، فحىت الاكفر منهم أمرنا أن نصاحبه يف
ن تُِۡشِ ﴿ :معروفا، قال تعاىل

َ
َٰٓ أ  فََل  م  ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِب  كَ ِإَون َجَٰهَداَك ََعَ

ا  َمعۡ  َياُِلنۡ ٱ ِِف  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما   نَاَب  َسبِيَل َمنۡ  تذبِعۡ َوٱ ُروف 
َ
 إَِلذ  ُثمذ  إَِلذ   أ

نَبنُِئُكم َمرِۡجُعُكمۡ 
ُ
. فاآلية رصية يف رضورة (3)﴾١٥ َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما َفأ

ل طاعة ملخلوق يف معصية  :مع مرااعة املبدأ اإليماين ،حسن معاملة اآلباء
 اخلالق.

يف خطابه أداة الداء )يا( ويه تستعمل للقريب  أورد إبراهيم 
وابلعيد لغرض اتلوكيد، حيث كرر الداء أربع مرات متتايلة يف مفتتح ك 

إاعدة ندائه بوصف األبوة تأكيد إلحضار اذلهن وإلحماض »خطاب ألبيه، 
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ولستماتله حتت مظلة اعطفة األبوة، ، (1)«صيحة املستفاد من الداء األولال
بَِت ) عمل تركيبوأنه است

َ
 ( توددا واستعطافا.َيَٰٓأ

يف خطابه من خطاب الستفهام اإلنكاري، إىل  تدرج إبراهيم 
خطاب اإلغراء، ثم إىل خطاب التلماس، حىت وصل إىل اتلحذير واتلخويف، 
سالاك بذل  ك السبل والطرق إلقناع األب بأسلوب مهذب، يتخذ من 

صل هذا اتلودد واتلوقري واتلوسل ىلع اعطفة األبوة وسيلة ومالذا هاديا، ي
نيب مرسل من عند اهلل، هل مقام البوة وأنعم به  الرغم من أن إبراهيم 

 سوى صلة األبوة. من مقام، وآزر رجل اكفر ل تربطه بإبراهيم 
ألبيه إنما يعود  ا ك توقري واحرتام يتجىل يف خطاب إبراهيم إذً 

دا عن أي اعتبار آخر، ويف هذا عربة إىل وجوب احرتام فكرة األبوة بعي
 أخالقية ل ت ضاىه.

 .البنه إبراهيم  «آزر»املطلب اثلاين: خطاب 
يتصف باإلطناب  كيف اكن خطاب إبراهيم   ابلاحث  ني  ب  

ساعيا من وراء ذل  إىل إقناع أبيه وزحزحته عن عذاب اهلل وترك عبادة 
ب الرفيع واألسلوب الرايق األصنام، واخلطاب يف جممله وتفصيله اتسم باألد

خياطبه جبملة واحدة )آية واحدة(،  «آزر»يف اتلخاطب، يف حني ند أن أباه 
 َقاَل ﴿وقد جاءت بأسلوب اتلهديد واتلوعد بالرجم، يقول احلق تبارك وتعاىل: 

َراِغٌب 
َ
نَت  أ

َ
إِبَۡرٰهِيُم   َءالَِهِت  َعنۡ  أ رَُۡجَنذَك   تَنَتهِ  لذمۡ  لَئِن َيَٰٓ

َ
 .(2)﴾اَملِين   ُجۡرِن هۡ َوٱ َل

وقدم اخلرب ىلع املبتدأ يف  ،خطابه باستفهام إنكاري «آزر»لقد ابتدأ 
َراِغٌب  قَاَل ﴿ :قوهل

َ
نَت  أ

َ
إِبَۡرٰهِيُم   َءالَِهِت  َعنۡ  أ فاهلمزة لالستفهام تعجبا ، ﴾َيَٰٓ
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يف رفع الفاعل، وهو  واستناكرا، وراغب اسم فاعل مبتدأ يعمل عمل الفعل
 
 
؛ ألنه حمط العناية واإلنكار من (ب  اغ  ر  )م مسد اخلرب، وقد   د  ( س  نت  هنا )أ

أب إبراهيم؛ ألن اذلي يعنيه ويهمه ويقلقه: رغبة إبراهيم عن آهلة أبيه، 
فع ول ترض، ول سمع ول برص وتركه هلا، بل وتسفيهها وشتمها؛ ألنها ل تن

 ﴿خربا مقدما و ﴾ب  اغ  ر  ﴿وجيوز أن يكون . (1)هلا
 
 مؤخر. مبتدأ ﴾نت  أ

اآلهلة إىل ضمري نفسه إضافة ولية »يف أثناء قوهل لف   «آزر»أضاف 
وهذا أول عالمات ، (2)«وانتساب، إىل املضاف قصد ترشيف املضاف إيله

ه وجفائه أنه لم يطنب رب   اليت يتسم بها الاكفر املعاند، ومن عالمات ك  رب  الك  
فإبراهيم أثبت من يف الكمه كما أطنب إبراهيم حني اكن ياول إقناعه، 

خالل اإلطناب أن أمر أبيه يعنيه وأنه مشفق عليه، وخائف عليه من غضب 
 اهلل.

 لا اهلل سبحانه وتعاىل يف مواطن كثرية من القرآن الكريم ني  لقد ب  
الفرق بني خطاب املؤمن وخطاب الاكفر، فإبراهيم يف خطابه ألبيه اجلاهل 

بينا أخالق املؤمنني يف خطابهم يقول: )سالم علي (، وورد قوهل تعاىل م
ِينَ ٱ لرذِنَٰمۡحٱوَِعَباُد ﴿للجاهلني بقوهل:   ٱ ََعَ  ُشونَ َيمۡ  َّلذ

َ
 َخاَطَبُهمُ  ِإَوَذا ن اَهوۡ  ۡرِض ۡل

ْ َسَلٰم   َجِٰهلُونَ لۡ ٱ ْ ﴿، وقوهل تعاىل: (3)﴾٦٣ اقَالُوا عۡ  وَ للذغۡ ٱِإَوَذا َسِمُعوا
َ
ْ أ  َعۡنهُ  رَُضوا

 ْ ۡعَمٰلَُنا َۡلَا   َوقَالُوا
َ
ۡعَمٰلُُكمۡ  َولَُكمۡ  أ

َ
 .(4)﴾َجِٰهلِيَ لۡ ٱ نَۡبَتِغ  ََّل  َعلَۡيُكمۡ  َسَلٰمٌ  أ

يقابل هذا األسلوب الرايق يف اتلعامل تعامل الكفار مع املؤمنني، فنيب 
ه باحلجة ادلامغة قابله هو بالعنف والشدة املا أقنع أب اهلل إبراهيم 
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لكما أفحموا  الكفرة املتعصبني ألصنامهمواجلفاء يف القول، وهذا هو ديدن 
 .إىل استعمال القوة أواباحلجة القاطعة جل

 لقومه الوارد يف قوهل تعاىل: يصور هذه احلقيقة حوار إبراهيم 
ٰ رُُءوِسِهمۡ ﴿ ْ ََعَ ُؤََّل ءِ  َما َعلِۡمَت  لََقدۡ  ُثمذ نُِكُسوا قال: ، ثم (1)﴾٦٥ يَنِطُقونَ  َهَٰٓ
فن  ﴿
ُ
ِ  ٱ ُدونِ  ِمن َتۡعُبُدونَ  َولَِما لذُكمۡ  أ فََل َتعۡ  ّللذ

َ
فعندما أفحمهم ، (2)﴾٦٧ قِلُونَ أ

ُ ﴿إىل استعمال القوة كما أخرب عنهم العليم:  أواباحلجة جل ِقُوُه قَال ْ َحرن وا
ْ ٱوَ  ا و  َفَما ََكَن ﴿ونظري قوهل تعاىل: ، (3)﴾٦٨ َفٰعِلِيَ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُكمۡ  نُصُ

ْ  ِمهِۦ  َجَواَب قَوۡ  ن قَالُوا
َ
وۡ  ُتلُوهُ قۡ ٱإَِّلذ  أ

َ
ِقُوهُ  أ جنَىٰهُ  َحرن

َ
ُ ٱ فَأ إِنذ ِِف َذٰلَِك  ۡلذارِ  ٱِمَن  ّللذ

: ة  جن ، وقوهل عن قوم لوط ملا أفحمهم نبيهم باحل  (4)﴾٢٤ يُۡؤِمُنونَ  لنَِقۡوم   ٓأَلَيٰت  
ۦ  َفَما ََكَن َجَواَب قَوۡ ﴿ خۡ  ِمهِ

َ
ْ أ ن قَالُو ا

َ
ْ إَِّلذ  أ ِن لُوط   َءاَل  رُِجو ا  مۡ إِنذهُ  قَۡرَيتُِكۡم   من

نَاس  
ُ
ُرونَ  أ  .(5)﴾٥٦ َيَتَطهذ

، لقد «آزر»الوارد ىلع لسان  ومما يؤكد جهل الكفار يف خطابهم الص  
اكن من الواجب أن يقابل خطاب ابنه اخلائف واملشفق ىلع أبيه خبطاب 

فلم يطنب يف سلوب العناد واجلفاء، أيماثله يف الرقة واتلودد، ولكن اتبع 
القول مثلما فعل ابنه معه، فآزر دليه آهلة يعتقد فيها الفع والرض اكن األوىل 

نفعها، وهذا  هبه أن خياف ىلع ابنه من غضبها، ويرص ىلع أن تمنح
يستوجب عليه مقام إطناب ياول من خالهل إقناع ابنه بأن يعبد تل  اآلهلة 

جاب بعبارة موجزة حمملة خوفا عليه من غضبها، ولكنه لم يفعل، بل أ
رَُۡجَنذَك   تَنَتهِ  لذمۡ  لَئِن﴿ :بالغضب واتلهديد

َ
 .﴾اَملِين   ُجۡرِن هۡ َوٱ َل
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أنه استعمل الداء يف قوهل » :«آزر»ومن عالمات اجلفاء يف خطاب 
إِبَۡرٰهِيُم  ﴿ ن املتعجب من فعله مع تكملة جلملة اإلنكار واتلعجب؛ أل ﴾َيَٰٓ

هه ىلع سوء فعله، كأنه يف غيبة عن إدراك فعله، حضوره يقصد بندائه تنبي
 .(1)«فاملتلكم يزنهل مزنلة الغائب فيناديه إلرجاع رشده إيله

عند مناداته إلبراهيم سماه باسمه فقال:  «آزر»ومن اجلفاء أيضا أن 
إِبَۡرٰهِيُم  ﴿ مان عندما اكن يقدم الصح ق  مثلما فعل ل   «يا بين»ولم يقل هل  ﴾َيَٰٓ

قِِم ﴿: إىل ابنهواإلرشاد 
َ
لَٰوةَ ٱَيُٰبَنذ أ   لصذ

ۡ
ۡ بِٱ ُمرۡ َوأ ۡ ٱَعِن  هَ نۡ ٱوَ  َمۡعُروِف ل  ُمنَكرِ ل

َصابََك   ِبۡ ۡص ٱوَ 
َ
ٰ َما  أ  ٱ َعۡزمِ  ِمنۡ  َذٰلَِك  إِنذ  ََعَ

ُ
، وهذه من الفوارق (2)﴾١٧ ُمورِ ۡل

يرض د، العابد حلجر ل بني خطاب املؤمن املتتبع هلدي اهلل، وبني الاكفر املعان
 .ول ينفع

قدم اخلرب وصدره باهلمزة إلنكار »أنه  «آزر»ويالح  املتأمل يف مجلة 
 تَنَتهِ  لذمۡ  لَئِن﴿نفس الرغبة، كأنها مما ل يرغب عنه اعقل، ثم هدده بقوهل: 

رَُۡجَنذَك  
َ
 .(3)﴾َل

رَُۡجَنذَك   تَنَتهِ  لذمۡ  لَئِن﴿ اعشور يف تفسري قوهل تعاىل: يورد ابن  
َ
 ُجۡرِن هۡ َوٱ َل

بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره » هدد إبراهيم  «آزر»أن  ،﴾اَملِين  
ع ط  : ق  ر  ج  بآهلتهم، وعقوبة اعجلة ويه طرده من معارشته، وقطع ماكملته. واله  

بأنه هو  وإنما أمر أبو إبراهيم ابنه بهجرانه ولم خيربه ،ع املعارشةط  املاكملة وق  
، (4)«اهلجران يف معىن الطرد واخللع إشعارا بتحقريهيهجره؛ يلدل ىلع أن هذا 

يف حني أن إبراهيم حني اكن خياطبه جتنب أن يسميه باسمه، بل يقول هل 
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 .«يا أبت»خماطبا: 
وىلع الرغم من ك هذا اجلفاء واتلوعد والوعيد اذلي سمعه إبراهيم 

 قَاَل ﴿قائال: نده يف اآلية اتلايلة مبارشة خياطب أباه ردا ىلع تهديده ووعيده 
ۡسَتۡغفِرُ  َعلَۡيَك   َسَلٰمٌ 

َ
ِ    لََك  َسأ . أي قال إبراهيم يف (1)﴾٤٧ اََكَن ِب َحفِين   إِنذُهۥ َربن

أما أنا فال ينال  مين أذى ول مكروه، ول أقول ل  بعد  ما يؤذي  » :جوابه
 
 
 .(2)«وسأسأل اهلل أن يهدي  ويغفر ل  ذنب  ،ة  و  ب  حلرمة األ

جيوز أن »: ﴾َعَلۡيَك   َسَلٰمٌ ﴿يف تفسري قوهل تعاىل:  ي  رش   خم   يقول الزن 
رغبة البن يف أن  وهذا معناه أن  . (3)«يكون قد داع هل بالسالمة استمالة هل

يعود األب إىل رشده تبىق حلم البن املخلص املحرتم ملفهوم األبوة، فما زال 
يف نفسه بصيص أمل بعودة األب إىل سواء السبيل، حىت بعد ترصيح األب 
بكل ما رصح به من تهديد وما توعد به من وعيد، إذ ما زالت اعطفة البن 

باحرتام، ويدعو يف توديعه، ويعد جتاه األبوة تهيمن ىلع خطابه، فيودع 
 عند اهلل. ويطلب املغفرة ألبيه أمال باستجابة اخلالق هل ىلع مزنتله

يف دعوة أبيه إىل الرجوع عن  وهذا املنهج اذلي اتبعه إبراهيم 
عبادة األوثان واتباع احلق هو املنهج الرباين اذلي سلكه األنبياء يف دعوتهم 

يدعو ابنه   ونبذ ما سواه، فقد اكن نوح أقوامهم إىل توحيد عبادة اهلل
الاكفر إىل عبادة اهلل ويلح عليه يف طلب الصعود إىل السفينة حىت ينجو من 
الطوفان، ولم يتوقف عن هذا ادلاعء إل عندما أمره اهلل بذل ، وبني هل أنه 

بذُهۥ َونَاَدٰى نُوح  ﴿قال تعاىل: ، ليس من أهله وأنه عمل غري صالح ِ  َفَقاَل  رذ َربن
ۡهَِّل  ِمنۡ  ِن بۡ ٱإِنذ 

َ
حۡ  قُ لَۡ ٱ َدكَ  ِإَونذ وَعۡ أ

َ
نَت أ

َ
َقاَل َيُٰنوُح  ٤٥ َحِٰكِميَ لۡ ٱ َكمُ َوأ
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ۡهلَِك   ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنذهُ 
َ
 .(1)﴾َصٰلِح    َعَمٌل َغۡۡيُ  إِنذُهۥ أ

يف ادلعوة إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوكذل  هو املنهج اذلي سار عليه خاتم األنبياء حممد 
دين اهلل، وتبني لا كتب السرية أنه عندما اعد الشاب ايلهودي وهو مريض 

، فعن أنس بن ملسو هيلع هللا ىلصالفرحة اليب  تفغمرفقد داعه إىل اإلسالم فاستجاب ذلل  
، فمرض، فأتاه يعوده، ملسو هيلع هللا ىلصم يهودي خيدم اليب اكن غال»قال:  مال  

و عنده، فقال: أطع أبا فقعد عند رأسه فقال هل: أسلم، فنظر إىل أبيه وه
  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج اليب  ،القاسم

 
 .(2)«من الار ه  ذ  ق  ن  وهو يقول: احلمد هلل اذلي أ

فاملبدأ يف ادلعوة إىل طريق اهلداية ل يعرف ايلأس، بل بارقة األمل 
وما اتلوفيق إل  ،صارى جهدهيبذل ق   أن   دائما تلوح يف األفق، وىلع ادلاعية  

فالقلوب بني أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء،  ،من عند اهلل العيل القدير
ب  قال:  و ش  هر  بن  ح  ل مة  ما»عن ش  م  س 

 
فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصاكن أكرث   داعء  النيب   ق ل ت  أل

ين     قل ب  القلوب  ثب ت  ق ل يب ىلع د  ما أكرث   د اعء ك   :يا رسول  اهلل   :ق ل ت   ،يا م 
صب   !هذا

 
ن أصابع  الرنمحن  ما شاء أزاغ وما شاء قال: إنن القلوب  ب ني   أ ع ني   م 

ُ ٱ دِ َمن َيهۡ ﴿، يقول احلق تبارك وتعاىل. (3)«أقام ۡ ٱَفُهَو  ّللذ  فَلَن لِۡل َوَمن يُۡض  ُمۡهَتدِ  ل
ا اَوِلن   ََلُۥ ََتِدَ   .(4)﴾١٧ ُمۡرِشد 

 خطاب األب املؤمن البنه املؤمن: املطلب اثلالث:
املفارقة خلطاب اإليمان أكرث وضوحا ليك تبدو خطوط خطاب الكفر 

سوف نعرج ىلع خطاب إبراهيم لبنه إسماعيل عليهما السالم  ،يف مفارقتها
 حني صار إبراهيم أبا.
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ا بَلََغ َمَعُه ﴿قال تعاىل يف حمكم اتلزنيل:  ۡعَ ٱفَلَمذ َرٰى  لسذ
َ
َقاَل َيُٰبَنذ إِننِ  أ

ۡ ٱِِف  ذۡ  َمَنامِ ل
َ
ننِ  أ
َ
ومعلوم أن رؤيا األنبياء ويح من . (1)﴾َماَذا تََرٰى   نُظرۡ فَٱ ََبَُك أ

عند اهلل، وليست من أضغاث األحالم اليت تعرتي عموم البرش، ول من 
 األحاديث اليت يرويها بعض الاس بلعضهم لغرض التسلية وإمضاء الوقت.

ه اهلل رشن  هذه الرؤيا الربانية ابتالء لألب والبن معا، فاألب بعد أن ب  
البن ورزقه إياه يأمره بذحبه. أمر من الصعب أن يتصور اإلنسان وقعه  بهذا

برشية، وكذل  األمر  ىلع نفس األب، بل يصعب تصور وقعه ىلع أي نفس
بالنسبة لالبن اذلي ي طلب منه أن جيود بنفسه ويرتك ادلنيا بكل مباهجها 

 وردي.اليت يراها شاب يف مقتبل العمر نفسه لكها آمال وطموحات وخيال 
بَِت  قَاَل ﴿ :ألبيه لقد اكن جواب إسماعيل 

َ
 َمُر  َما تُؤۡ  َعۡل فۡ ٱ َيَٰٓأ

ُ ٱا َء شَ  إِن َسَتِجُدِن   ِٰبِينَ ٱِمَن  ّللذ  .﴾١٠٢ لصذ
طلب إبراهيم من ابنه إسماعيل هو طلب ذبح، فهو أضخم ما  إن  
فاكنت اإلجابة بالطاعة وعدم  ،ن يقدمه اإلنسان يف مذبح اتلضحيةيمكن أ

بأن ابتدأ اجلواب بالداء »ملمانعة، وجاءت بهذا األسلوب املهذب اللطيف: ا
واستحضار املنادى بوصف األبوة وإضافة األب إىل ياء املتلكم املعوض عنها 

ىلع سبيل  «يا بين»ويف خطاب  ،باتلاء املشعر تعويضها بصيغة ترفق وحتنن
فحني ي طلب ، (2)«ىلع سبيل اتلوقري واتلعظيم «يا أبت» :الرتحم، وقال البن

من إسماعيل أن يوافق ىلع اذلبح جييب بهذه الصيغة املؤدبة امتثال لطلب 
وهذه الطاعة والمتثال ل يمكن صدورها إل من  ،األب املجسد ألمر اهلل

نفس مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، ومصدقة حق اتلصديق بما جاء به األنبياء 
عزة، كيف ل! واملجيب نيب ابن نيب ولكهم مصطفون من عند من عند رب ال
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 اهلل.
أن يرتك  «آزر»من األب  «إبراهيم»يقابل هذا اخلطاب طلب البن 

عبادة األصنام وهو طلب فيه مصلحة، ترك لعبادة األصنام وناة من غضب 
 ادليان، فيجيب بما أجاب من عدم امتثال وتهديد ووعيد.

ألبيه ملحة راقية تتمثل يف دفع فعل  يف خطاب سيدنا إسماعيل 
وهو يف فعله هذا ليس سوى  ،اذلبح عن إرادة أبيه، فقد صو ره رجال مأمورا

أداة تلنفيذ أمر اهلل يف اذلبح، وليس صاحب قرار اذلبح؛ يلخفف عن أبيه 
 «اذحبين»وطأة املسألة، وليك ل يصوره قاسيا قاتال، فعدل عن جوابه أن يقول: 

 ل  أن   ، للجمع بني اإلذن وتعليله، أي أذنت  ﴾َمُر  َما تُؤۡ  َعۡل فۡ ٱ﴿إىل قوهل: 
  تذحبين ألنن 

 
 ففيه تصديق ألبيه وامتثال ألمر اهلل. ،بذل  ك  ر  م  اهلل أ

ويؤكد هذا المتثال اآليت من اجلواب اذلي قدمه بتمهيد، فجملة 
ُ ٱا َء شَ  إِن َسَتِجُدِن  ﴿ ِٰبِينَ ٱِمَن  ّللذ ما قبلها تمهيد  يه اجلواب؛ ألن   (1)﴾١٠٢ لصذ

للجواب، فبعد أن حثه ىلع فعل ما أمر به، وعده بالمتثال وبعدم اجلزع، 
، ويف ك ذل  ختفيف من عبء ما عىس أن يعرض اوبأنه سيكون صابر

ألبيه من احلزن لكونه يعامل ودله بما يكره، وهو وعد وقد وىف بوعده اذلي 
 إِنذُهۥ َمٰعِيَل  إِسۡ  ِكَتٰبِ لۡ ٱِِف  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ تعاىل: وعد به، وشكره اهلل عليه يف قوهل

ۡ ٱَصادَِق  ََكنَ  ا َوََكَن رَُسوَّل   وَۡعدِ ل  .(2)﴾٥٤ نذبِين 
تقدم اخلطابات السابقة اليت استعرضها ابلاحث عربة أخالقية تعيد 

ارات والقيم لعالقة األب بالبن والبن بأبيه اعتبارها يف زمن تموج فيه اتلي
وجا عنيفا يهدد ك مستويات أشاكل العالقات األرسية، اثلقافية الوافدة تم
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 .54سورة مريم، اآلية  (2
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 وك أشاكل اخلطاب األخاليق املعرب  عن تل  الرؤى ادلخيلة الوافدة.
 ملشاهد السابقة نوعني من اخلطاب:لا ا كذل  تكشف  

ينبع من قلب مؤمن يرص ك احلرص ىلع املحافظة ىلع  نواًع ـ 
 .تماعية اليت أرادها اهلل لعبادهحرتام هذه الرتكيبة الجالروابط األرسية، وا

قلب اكفر ل يهمه اآلخر مهما اكنت صلة قرابته مادام ـ وآخر ينبع من 
 .خمالفا هل يف معتقده

فغواية الشيطان حني جتتاح قلب اإلنسان يتملكه الكفر فيأيت 
ة اليت خطابه معربا عما جيول يف تل  الفس، طافحا بالعنجهية واملاكبر

 ك شء، بما يف ذل  العواطف اإلنسانية الغريزية اليت يه رس وجود ص  ق  ت  
 اإلنسان، وىلع رأسها اعطفة األبوة املقدسة.

 :اخلاتمة
بغية  ،لقد اكنت رحلة هذا ابلحث تدور حول أنواع اخلطاب وأشاكهل

حىك عنها القرآن الكريم ومثل هلا  اليتأخذ العربة من هذه اخلطابات 
ب نيب اهلل إبراهيم وهو يف صورة البن اذلي يسىع إىل ناة أبيه خبطا

وختليصه من عبادة األوثان، واتباع ما أمر به ادليان، من إخالص العبادة هلل 
: وهو أب خياطب ابنه الواحد القهار، ويف ادلور اثلاين إلبراهيم 

يصور لا القرآن الكريم بعبارات  حيثويطلب منه ما أمره اهلل به من ذحبه، 
عن طلب البن املؤمن، وتقابلها صورة إجابة  «آزر» بليغة ردود األب الاكفر

 ألبيه املطبق ملا أمره اهلل به.ـ  إسماعيلـ  البن املؤمن بقضاء اهلل وقدره
 من املشاهد اتلعبريية السابقة يمكن استخالص التائج اتلايلة:

لقرآنية الواردة يف هذا ابلحث املواقف اإلنسانية لا اآليات ا ر ت  ون ص   .1
، والظروف اليت اكبدها من أجل اليت وقفها سيدنا إبراهيم 
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 .اإلصالح وادلعوة

 العالقة املتينة بني أفراد املجتمع حتتاج إىل عقيدة سليمة. .2

 املؤمن جيعل تعايلم ادلين يه األساس األول يف اتلعامل مع اآلخرين. .3

د األرسة املؤمنة قوية ومتينة تسودها األلفة واملحبة، العالقة بني أفرا .4
ولغة اتلعامل فيما بينهم اعيلة املستوى تتسم بالحرتام املتبادل وخترب 

 .عن أخالق قويمة ولغة رصينة

 تفك  العالقات األرسية يف املجتمع اذلي يبتعد عن دين اهلل. .5

حىت ولو اكن قلب الاكفر يملؤه احلقد وابلغض ملن خيالفه يف املعتقد  .6
 هذا املخالف هو ابنه.

ؤها يسببه ووس   تبارك وتعاىل، ق  احل   باع  األخالق تنبع من ات   م  اكر  م   .7
 ابلعد عن اتباع ما أمر به اهلل واهلجران دلينه.

 اتلوصيات:
رضورة العمل ىلع إصالح العالقات األرسية فيه الطريق املوصل إىل  .1

 إصالح املجتمع.

ى أفراد املجتمع واحلث ىلع اتباع ماكرم إذاكء الروح ادلينية دل .2
 األخالق.

إاعدة الظر يف مناهجنا ادلراسية وتوظيفها خلدمة ادلين وزرع ماكرم  .3
 األخالق.

الرتكزي يف خطابنا ادليين ىلع بث ماكرم األخالق والعتناء بها بغية  .4
 بني أفرادها. ة  ب  ح  والم   د  إصالح الرابطة األرسية وتقوية أوارص الو  
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 ثبت املصادر واملراجع
 

 .الكريم القرآن .1

 .ادلار اتلونسية للنرش ،تفسري اتلحرير واتلنوير، حممد الطاهر بن اعشور .2
ط؛ دار الكتب حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي، ، تفسري الكشاف .3

 .1995، بريوت ،العلمية
، دار العلم للماليني عفيف عبدالفتاح طبارة ،روح ادلين اإلساليم .4

1995. 

حممود شهاب ادلين  املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح  .5
 .األلويس

 .حممد بن إسماعيل ابلخاري، صحيح ابلخاري .6
 .1999 صفوة اتلفاسري، حممد يلع الصابوين، دار الكتب العلمية، بريوت .7
ده وآخرون، رشكة اآلن للطباعة معاين القرآن الكريم، إبراهيم رفي   .8

 .2001والنرش
 .سليمان بن أمحد الطرباين ،وسطاأل املعجم .9
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 عبد احلميد إبراهيم سلطاند. 

 اآلداب ـ جامعة املرقب، اخلمسقسم الفلسفة وعلم الجتماع، لكية 

 
 املقدمة:

احلمد هلل اذلي أنعم علينا باإلسالم، دين اتلوحيد والجاة، والصالة 
خاتم األنبياء واملرسلني، وأشهد أن ل هلإ إل  ملسو هيلع هللا ىلص والسالم ىلع سيدنا حممد

ِ  عُ دۡ ٱ﴿ اهلل وحده، القائل يف حمكم كتابه: ۡ ٱوَ  ۡكَمةِۡلِ ٱإَِلٰ َسبِيِل َربنَِك ب  َموِۡعَظةِل
ۡ  َسَنةِ  لَۡ ٱ حۡ  لذِت بِٱ ُهمَوَجِٰدل

َ
 [. وبعد:125]الحل:  ﴾َسُن  ِِهَ أ

فإنه ىلع الرغم من الظروف القاسية اليت يمر بها املسلمون ايلوم فإن 
ما يثلج الصدور ويبهج الفوس تل  اتلقارير واإلحصائيات اليت تنرش يوميا، 

 يف اإلسالم يزتايد بشك لم وتعلن ىلع رؤوس األشهاد أن عدد ادلاخلني
يسبق إيله مثيل منذ عقود، وخاصة يف ابلالد الغربية؛ فقد رصح ادلكتور 
جعفر شيخ إدريس )وهو داعية يعيش يف الوليات املتحدة( بأن مخسني 

 .ا يدخلون يف دين اهلل يوميايأمريك
عدد اذلين اعتنقوا اإلسالم منذ  وتؤكد اإلحصائيات املتواترة أنن 

ومثل هذا العدد يف بريطانيا...  ،فقط عرشون ألفا من األمريكيني 2001
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يف إيطايلا اعصمة الكنيسة الاكثويلكية، بل اعصمة  وأكرث من هذا وذاك فإن
ادليانة املسيحية من يدخلون اإلسالم من املسيحيني أنفسهم، ومما تقر به 

 والسياسيني...العني وينرشح هل الصدر أن معظم هؤلء من كبار املثقفني 
غري أنه جيب العرتاف بأن هناك حتديات داخلية وخارجية تواجه 
ادلعوة، وقد جاء هذا ابلحث يلتناول: اتلحديات اخلارجية لدلعوة اإلسالمية 

 .«رصاع احلضارات أنموذجا»وكيفية عالجها 
ذل  أنه من أهم اتلحديات اخلارجية اليت تواجه ادلعوة اإلسالمية 

اليت تدعو إىل جمابهة حضارة  دام احلضاراتضارات أو ص  اع احلدعوة رص  
 ل والوسائل.ب  اإلسالم، والوقوف ضد انتشاره بكافة الس  

 ويمكن طرح إشاكيلة ابلحث ىلع هيئة السؤالني اآلتيني:
 ما املقصود برصاع احلضارات بوجه اعم؟ -1
 ما حقيقة رصاع احلضارات ىلع أرض الواقع؟ -2

 يلته فتقوم ىلع حتقيق هدفني اثنني هما:أما أهداف ابلحث طبقا إلشاك
 بيان املقصود برصاع احلضارات بوجه اعم. -1
 بيان رصاع احلضارات ىلع أرض الواقع. -2

ومن أهم األسباب اليت جعلتين أكتب يف هذا املوضوع ما يشهده 
العالم من دعوات رصية لرصاع احلضارات، وخباصة تل  ادلعوة إىل 

عتقاد املنظرين لرصاع احلضارات أن من الرصاع مع اإلسالم وحضارته؛ ل
أهم من يقف حجر عرثة يف طريق زحف احلضارة الغربية هو اإلسالم 
وحضارته ومعتنقوه ملا يتمتعون به من رصيد حضاري إنساين متني قادر ىلع 

 الصمود أمام حتدي احلضارات األخرى مهما اكنت قوية.
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، ويتكون ابلحث بعد واملنهج املتبع يف هذه ادلراسة املنهج اتلحلييل
 املقدمة من موضوع، وخاتمة ىلع الحو اآليت:

 املوضوع:
من أهم اتلحديات اخلارجية اليت تواجه ادلعوة اإلسالمية يف العرص 
احلارض ادلعوة إىل رصاع احلضارات؛ تل  ادلعوة اليت تدعو إىل الصدام مع 

ظرية رصاع اإلسالم والرصاع معه بلغة رصية ومبارشة ويه ما يسمونه بن
 .أو صدام احلضارات (1)احلضارات

( لـ توقد سماها بعضهم نظرية اجلرنال ت ون  ن ت ن ج  يل  ه  و  ام  )ص 
(Samuel Huntington)  افوكو يام»األمريكي، وملخصها كما يقول» 
(fukuyamaإن الرصاع يف العالم قد انتىه وىلع بقي :) ة العالم املغلوب ىلع

الرأسمايل الغريب؛ فصموئيل هننتجتون يرى أن اذلي عن للنظام أمره أن ي ذ
، أما الرصاع احلضاري فسوف يشتد بني ثماين يجانتىه هو الرصاع األيديولو

حضارات، غري أنه يعطي دور الرصاع األقوى للحضارة اإلسالمية، اليت قد 
ل   نا معا ح  ا قويا يف وجه احلضارة فً ت دعم باحلضارة الكونفوشيوسية؛ يلكو 

 .(2)ارات فدورها ثانوي يف هذا الرصاعبية الرأسمايلة، أما بقية احلضالغر
وقد تعالت صيحات املنظرين ادلاعني إىل هذا الرصاع وجمابهة 

                                                 
« اإلسالم واإلسالم السيايس»يبدو أنه استوىح هذه الظرية مما جاء يف كتاب  (1

 صطلح رصاع احلضارات.لربنارد لويس، وهو أول من استعمل م
( يف Foreign affairsاكن هذا عنوان مقالة نرشها يف جملة الشؤون اخلارجية ) (2

ل فيها القول، وأصدرها يف كتاب سنة 1993صيف سنة  حها وف صن م، ثم نقن
م ومضمون هذه الظرية: إن الظام العالِّم سوف يتشك نتيجة 1996

للتفاعالت بني احلضارات، ويه سبع أو ثمان حضارات، يه: احلضارة اإلسالمية، 
ثوذوكسية، واألمريكية والكونفوشيوسية، وايلابانية، واهلندية، والسالفية، واألر

 الالتينية، وربما احلضارة اإلفريقية. 
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فوكو »املسلمني، ومن أشهر اذلين نظروا هلذه الظرية ابلاحث األمريكي 
 ( من خالل كتابة )نهاية اتلاريخ( اذلي يقوم ىلع أساس: أنfukuyama) «ايام

الرشيق والغريب قد حسم لصالح املعسكر الغريب  ينالرصاع بني املعسكر
 بقيادة أمريكا، وذلل  مجلة من املعاين وادلللت من أهمها:

بعد تفك  الحتاد السوفيييت تمت الغلبة ألمريكا ومعها الغرب  -1
األوريب، ومن ثم فاتلاريخ لم يعد هل ما يسجله من األحداث املهمة، فاحلروب 

وهذه يه فكرة  دت، والرصااعت توقفت، واملناطق املتوترة تم تربيدهاأمخ
 نهاية اتلاريخ.

تمت الغلبة والرص لصالح الموذج احلضاري الغريب املتمثل يف  -2
الظام الرأسمايل، وهذا النفراد بالعالم يدل ىلع صالحيته وفعايلته، وكونه 

 أنموذجا صاحلا للتطبيق يف العالم.
ىلع ـ  اذلي ثبتت صالحيتهـ ينبيغ أن يسيطر الظام الرأسمايل  -3

بقية العالم، متجاهال بذل  نماذج وأنظمة حضارية أخرى هلا أقدام راسخة 
 يف اتلاريخ رسوخ اجلبال الراسيات مثل اإلسالم.

ومن هنا يأيت الطابع العدواين اخليف لظرية رصااعت احلضارات، اليت 
الظام الرأسمايل الغريب، وتليغ ما سواه من احلضارات،  ختزتل العالم لكه يف

 م  ظ  فع  : »«نهاية اتلاريخ»(: يف كتابه fukuyama) ايقول فرنسيس فوكو يام
ادلول ليس دليها حق رفض العقلية اتلكنولوجية احلديثة، إذا أرادت أن 

 .(1)«حتاف  ىلع حكمها اذلايت
( )أما  ت ون  ن ت ن ج  يل  ه  و  ام  فإن ما يؤرقه هو  (Samuel Huntington)ص 

                                                 
نهاية اتلاريخ، ترمجة وتعليق حسني الشيخ،  1993ينظر: )فرانسيس فوكو ياما(،  (1

 .91، ص1دار العلوم العربية، بريوت، ط
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اإلسالم وحضارته؛ ألنه اذلي يقف حجر عرثة يف طريق زحف احلضارة 
جام غضبه ىلع  وذلل  يصب   ـ حتديداـ  الغربية، والموذج الرأسمايل الغريب

املسلمون والغرب »اإلسالم واملسلمني، وهذا ما يعرب عنه رصاحة يف كتابه 
 .«آفاق الصدام

الكتاب رصاحة إىل الصدام املسلح، واستعمال القوة فهو يدعو يف هذا 
. وهو يصف (1)ضد املسلمني إلجبارهم ىلع قبول الموذج احلضاري الغريب

، ويكم بالدا هلا حدود تتقاطر دما ىلع الحو ماإلسالم بأنه ويلد اآلل
 اآليت:

لن يرتاجع الرصاع احلضاري بني اإلسالم والغرب ادلائر بينهما  -1
 قرون.منذ 

 املجابهة القادمة سوف تكون بني الغرب والعالم اإلساليم. -2
اتلحالف اإلساليم الكونفوشيويس هو اذلي يهدد الغرب ومصاحله  -3

 وقيمه.
سوف تكون بؤر الرصاع األساسية يف املستقبل القريب بني  -4

 الغرب وعدد من ادلول اإلسالمية والكونفوشيوسية.
غرب واقع ل حمالة من خالل عنوان كتابه: الصدام بني اإلسالم وال -5

 .«اإلسالم والغرب آفاق الصدام»
وجوب منع ادلول اإلسالمية من تطوير قدراتها العسكرية  -6

 والقتصادية.

                                                 
، اإلسالم والغرب: آفاق الصدام، ترمجة: 1995ينظر )صموئيل هننتجتون(،  (1

 .61-5، 1مدبويل، القاهرة، طجمدي رشرش، مكتبة 
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وغري بعيد عن هذا وتل  ما ذهب إيله الرئيس األمريكي األسبق 
مية، )ريتشارد نيكسون( اذلي قام جبولة استطالعية يف بعض ابلدلان اإلسال

ثم حول  «اغتنموا هذه الفرصة»ثم اعد يلكتب تقارير مهمة حتت عنوان: 
 .«أمريكا والفرصة اتلارخيية»الفرصة من هذا الشعار إىل كتاب سماه: 

يميل كثري من األمريكيني »ومن بني ما جاء فيه عن املسلمني قوهل: 
 إىل تصور املسلمني ىلع أنهم نمط واحد من الاس غري متمدنني، غري

حىت الصني ـ  نظيفني، متوحشني، وغري عقالنيني، وليس هناك من شعب
هل صورة سلبية يف ضمري األمريكيني بالقدر اذلي هو للعالم ـ  الشعبية

 .(1)«اإلساليم
فك ما اكن يؤرق )ريتشارد نيكسون( ويشغل تفكريه اإلسالم واهلجرة 

كتابه العالم  غري الرشعية، فقد أصبح اإلسالم عدوه األول، حيث يقول يف
إنه بعد سقوط الشيوعية فإن املسلمني يف العالم هم العدو »اإلساليم: 

 .(3)«غري متحرض ودموي». ثم يضيف واصفا اإلسالم بأنه: (2)«اجلديد
وينتيه به احلقد ىلع اإلسالم وكراهيته إىل وصفه باثلعابني السامة، 

وضعه وضع  إن الغرب يرى أن املتعامل مع اإلسالم يشبه»حيث يقول: 
 .(4)«الشخص اذلي يعيش يف حفرة ضيقة ومعه جمموعة من اثلعابني السامة

                                                 
م، أمريكا والفرصة اتلارخيية، ترمجة: حممد زكريا إسماعيل، 1992نيكسون،  (1

 .187، ص1مكتبة بيسان، ط
م، املواجهة بني اإلسالم والغرب، ادلار املرصية للنرش 1993د. حممد مورو،  (2

يتشارد . عن كتاب العالم اإلساليم لر21-20، ص1واإلعالم، مرص، القاهرة، ط
 نيكسون. 

 .20املرجع نفسه، ص (3
 .25املرجع نفسه، ص (4
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وقد وصل األمر يف الغرب إىل أن بدأت بعض اجلرائد والصحف تنرش 
يف صفحاتها األوىل باخلط العريض رسومات اكريكاتورية تسء إىل نيب 

اإلسالم  وتنعته نعوتا مسيئة، بل وصل األمر إىل وصف ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم حممد
واإليدز بأنهما مرضان عجز العالم عن وجود دواء هلما، أو أنهما وباءان 

 مازال العالم بعيدا عن اتلوصل إىل القضاء عليهما.
ويمكن القول بأنه من خالل هذه األقوال واتلرصيات يتضح أن 
ادلعوة إىل الرصاع مع اإلسالم واضحة ورصية، فالرصاع مع اإلسالم يف 

ورة حضارية وسياسية واقتصادية، وليس هناك فرصة للحوار، رض رأي هؤلء
ول اتلعايش السلِّم مع اإلسالم واملسلمني، بل ل بد من الصدام معهم 

 اعجال أو آجال.
وهنا لبد من اتلنبيه ىلع أن معظم داعة هذا الصدام والرصاع من 

وايلمني  الغربيني متأثرون بمذهب املحافظني اجلدد، واألصويلة األنلياكنية،
املتطرف، باإلضافة إىل األطماع القتصادية، واألبعاد ادلينية اتلارخيية، وهلذا 

الرشق رشق »(: Kiplingفهم يعملون حتت شعار األديب اإلنلزيي كبلنج )
 .«والغرب غرب ولن يلتقيا
رضورة معرفة األسباب اليت جتعل  ـ حنن املسلمنيـ وهذا يستلزم منا 

 اع احلضارات وخباصة الرصاع مع اإلسالم ومعتنقيه.الغرب يتبين فكرة رص
 أسباب ادلعوة إىل الصدام مع املسلمني والرصاع معهم:

ويمكن القول إن من أهم أسباب ادلعوة إىل الصدام بني الغرب 
 واملسلمني ما يأيت:

 طبيعة انلظام العاليم اجلديد:-1

الظام  رغم تناول العديد من الفالسفة واملفكرين والكتاب ملسألة
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العالِّم اجلديد منذ أمد بعيد فإن من الصعب أن يظفر ابلاحث عن تعريف 
دقيق ملا يسىم بالظام العالِّم اجلديد، جيمع بني الظرية واتلطبيق، أو بني 
الشعار املنشود والواقع املعيش؛ ذل  أن اإلنسان لم جيد سوى مماحاكت 

العوملة فكرية وإيديولوجيا، وداعية، وداعية مضادة، وضجة 
(GLOBALISATION :اليت يكاد ينطبق عليها املثل العريب القائل )
 .«اجلنازة كبرية وامليت فأر»

كبريا، هل عرشات األشاكل  بمعىن أن العوملة تتخذ لفسها شالك هالميا
اهلندسية يف ايلوم الواحد فهو السلم واحلرب، والغىن والفقر، واحلرية 

ف، والستعمار واتلحرر... ك هذه األشاكل وادليكتاتورية، واتلنمية واتلخل
 تتشك بها العوملة يوميا، فأىنن لا أن نتعرف ىلع خملوق كهذا املسىم.

واذلي يبدو للباحث أن الظام العالِّم اجلديد هو نفسه الظام العالِّم 
القديم؛ بنظمه الرأسمايلة والقتصادية، والسياسية واتلعليمية، 

وادلينية، بمؤسساته ورشاكته املتعددة اجلنسيات ومؤسساته واإليديولوجية، 
 اإلعالمية الكربى، وما استجد فيه عنرصان فقط، هما:

: انفراد أمريكا بزاعمة العالم سياسيا وعسكريا العنرص األول
ني تواقتصاديا، ذل  أن اإلحصائيات تقول: لو مجعت قوة ادلول الثن

واقتصاديا بعد أمريكا، ووضعت قوتها والعرشين اليت يأيت ترتيبها عسكريا 
يف كفة وقوة أمريكا يف كفة لرجحت كفة الوليات املتحدة األمريكية يف 

 اكفة املجالت دون حتديد.
: حماولة الوليات املتحدة األمريكية فرض نظامها العنرص اثلاين

وأسلوبها يلع العالم، وهذا ما يسِّم أمركة العالم، وهو ما تعكسه ترصيات 
زعماء األمريكيني من مثل قوهلم: حنن الالعب األقوى يف العالم، ولن ال
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. وما سنورده (1)نسمح بظهور أية قوة منافسة لا، مبادئنا يه اليت انترصت...
 قد يغنينا كثريا عن احلديث عن طبيعة هذا الظام جتاه املسلمني:

ترصيا م بثت إذاعة لدن الاطقة بالعربية 1990فرباير  3فيف تاريخ 
اكن أمام »لرئيسة الوزراء الربيطانية السابقة )مارغريت تاترش( جاء فيه: 

ألول، ا و  د  ان اثنان: الشيوعية واإلسالم، وقد تم القضاء ىلع الع  و  د  الغرب ع  
م الغرب يف س ل ذل  خسائر تذكر، ويقف الغرب ايلوم مع يبدون أن ي قد 

حد ملجابة العدو ابلايق وهو الرشق األرثودوكس والاكثويليك يف خندق وا
جيب املحافظة ىلع احللف ». وقالت )تاترش( يف مناسبة أخرى: (2)«اإلسالم

 .(3)«األطلنطي ملواجهة اخلطر اإلساليم
ويف هذا السياق فقد هب بابا الفاتياكن السابق )يوحنا بولس اثلاين( 

يف  فرحا بسيطرة أمريكا ىلع العالم، وأرسل منشورا إىل مجيع القساوسة
العالم يأمرهم فيه بانتهاز الفرصة لنرش املسيحية واتلبشري بها يف اكفة أرجاء 
املعمورة، وخاصة يف بالد املسلمني ملضايقة اإلسالم ووقف امتداده الرسيع يف 

 العالم.
السادس عرش(  توايلوم يدخل املعرتك بابا الفاتياكن اجلديد )بيين دك

، وهذا الوصف ااإلسالم فوبي يلصف اإلسالم بأنه دين عنف، وأن نيب
ل يليق برئيس أكرب جتمع كنس يف العالم، وكأنه  ملسو هيلع هللا ىلصلإلسالم ونبيه حممد 

أمريكي: إىل األمام يف -يقول بلغة رصية دلاعة الصدام من املعسكر األورو
 صدامكم مع اإلسالم ومعتنقيه، فإن عناية الرب تكلؤكم وتراعكم.

                                                 
م، الظام ادلويل بني املقصود واملنشود، مؤسسة حراء، دار 1992حممد خليفة، (1

 .90الوحدة، ص
 .21د. حممد مورو، املواجهة بني اإلسالم والغرب، مرجع سبق ذكره، ص (2
 .21مرجع سبق ذكره، صد. حممد مورو، املواجهة بني اإلسالم والغرب،  (3
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 تأثري األصويلة اإلجنيلية: -2

جذور هذه احلركة إىل منتصف القرن اخلامس عرش؛ عندما بدأ تعود 
الفكر الصهيوين يترسب إىل الفكر املسييح بعد سقوط آخر معاقل دولة 

م، فتوزع ايلهود يف املجتمعات األوروبية، 1492املسلمني يف األندلس سنة 
واستطاعوا أن يروجوا لألفاكر والعقائد الصهيونية، بل تمكنوا من الوصول 

ح اتلأثري يف الكنيسة نفسها، فتصدرت أدبياتهم صفحات زعماء اإلصال إىل
زعيم احلركة اإلصالحية، ومؤسس  ادليين؛ فقد نرش )مارتن لوثر( مثال،

م حتت 1523املذهب الربوتستانيت املعارض للمذهب الاكثويليك كتابا سنة 
دل يهوديا»عنوان:  ن الضيوف إن ايلهود هم أبناء اهلل، وحن»جاء فيه:  «عيىس و 

علينا أن نرض بأن نكون اكلالكب اليت تأكل مما  الغرباء، وذلل  فإن  
. وللتوضيح فهو يقصد باألسياد هنا (1)«يتساقط من فتات مائدة أسيادها

 ايلهود، وبالالكب املسيحيني أو الصارى.
كما انترش يف األوساط األوروبية أفاكر ختدم الفكر ايلهودي املعادي 

. «ايلهود شعب اهلل املختار»للفكر اإلساليم واملتضارب معه من مثل قوهلم: 
قيام ادلولة الصهيونية ىلع أرض »وادلاعية لرضورة »واإليمان بعودة املسيح 

الفكر الصهيوين: . ومن أبرز السياسيني العسكريني اذلين تأثروا ب«فلسطني
)نابليون بونابرت( اإلمرباطور الفرنس اذلي قام حبملته الشهرية ىلع مرص 

 «ورثة فلسطني الرشعيني»م وسىمن ايلهود: 1798والرشق اإلساليم سنة 
ووعدهم بإقامة وطن هلم فيها، لول أنه انهزم يف مدينة عاك الفلسطينية ىلع 

 م.1801 فرنسا سنة يد العثمانيني األتراك، فقفل راجعا إىل
-1782 نومنهم كذل  وزير خارجية بريطانيا )اللورد باملارستو

                                                 
م، األصويلة اإلنيلية، منشورات دراسات العالم اإلساليم، 1991حممد السماك،  (1

 .36، ص1ط
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م( اذلي بذل جمهودات كبرية يف استقدام ايلهود إىل فلسطني، وخاصة 1865
 من أوروبا الرشقية.

ومن أبرز املتأثرين بالفكر الصهيوين وزير خارجية بريطانيا األسبق 
 ـ حسب اعتقادهـ وعد اهلل لليهود  )اللورد بلفور( اذلي عمل ىلع حتقيق

وعد »در عنه ما يعرف يف اتلاريخ: بـ: بإاعدتهم إىل أرض فلسطني، فص
م بإقامة وطن قويم لليهود ىلع أرض فلسطني، 1917املشؤوم سنة  «بلفور

. واكن «إن من ل يمل  أعطى ملن ل يستحق»وهو الوعد اذلي أطلق عليه: 
 .(1))بلفور( يعرتف بأنه صهيوين

ويمكننا القول بأن من أخطر ما حدث يف اتلاريخ احلديث ضد 
اإلسالم ومعتنقيه انتقال هذه الفكرة إىل أمريكا بعد اكتشافها، فتبلورت 

 FUND AMENT) املواقف واألحداث فظهرت احلركة األصويلة املسيحية

ALISM يف أمريكا يف منتصف القرن اثلامن عرش، ويه حركة نتج عنها )
 .(2)بروتستانتية كبريةطائفة دينية 

وهذه الطائفة تؤمن بالعهد القديم )اتلوراة( والعهد اجلديد )اإلنيل( 
وهذا يعين أنهم يلتقون مع ايلهود يف دين عهد واحد، وهو اتلوراة، فهم 
يؤمنون بنبوءات اتلوراة املستقبلية، وخاصة ما يتعلق بالعودة إىل أرض امليعاد 

( SECOND COMINNG OF CHRISTمسيح ))فلسطني(، والعودة اثلانية لل
م هو تأكيد لصالحية البوءة اتلوراتية، وعالمة 1948وأن قيام إرسائيل سنة 

فقادة احلركة املسيحية يؤمنون بأن لليهود »للمسيح:  ىلع اقرتاب العودة اثلانية
                                                 

م، ابلعد ادليين يف السياسة األمريكية جتاه الرصاع 1990ينظر يوسف احلسن،  (1
 .33، ص1بريوت، ط-العريب الصهيوين، مركز دراسات الوحدة العربية، بلنان

 200مليونا، وتضم أكرث من  76ائفة دينية إذ يبلغ عدد املنتمني إيلها يه أكرب ط (2
 طائفة فرعية مثل: املنهجيني، واملشيخيني، واألسقفيني، واملعمدانيني....
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حقا تارخييا لهوتيا، وقانونيا يف األرض املسماة إرسائيل، وأن اهلل يتعامل مع 
األمم حينما تتعامل هذه األمم مع إرسائيل، وأن الوقوف ضد إرسائيل هو 

 .(1)«وقوف ضد اهلل
ومما يؤكد هذه الداعءات ابلاطلة ما نرشته صحيفة نيويورك تايمز 

( نؤكد نإننا مسيحيون )انيل اك»األمريكية بيانا عن هذه الطائفة جاء فيه: 
ايلهودي، كما جاء يف الكتاب إيماننا ابلالغ بأن أرض امليعاد يه للشعب 

املقدس اتلوراة واإلنيل، ذل  العهد اذلي لم ينكث، وذلل  فإننا نؤمن 
 .(2)«ونعرتف بإاعدة ميالد دولة إرسائيل، ونؤمن بعودة أهلها إىل أرض امليعاد

ا يف توجيه السياسة األمريكية جدًّ  امهم اواألخطر أن هلذه الفرقة دور
بالشأن اإلساليم؛ فقد اكن هلا تأثري قوي يف سياسة  احلايلة، وخباصة ما يتعلق

وعد »ـ( اذلي اكن متحمسا لنالرئيس األمريكي األسبق )ودر وولسو
، بل اعتربه حتقيقا إلرادة الرب يف استعادة فلسطني لشعب اهلل «ورف  بل  

 )هاري ترومان( اذلي اعرتف ر، كما تأثر بفكرة هؤلء األصويلنياملختا
. وكذل  الرئيس )فرانكلني روزفلت( 14/05/1948 فعليا بإرسائيل يف

والرئيس )جيِّم اكرتر( اذلي أعلن أن تأسيس إرسائيل املعارصة هو حتقيق 
 .(3)للنبوءة اتلوراتية

وملزيد من بيان مدى تأثري احلركة األصويلة املسيحية يف السياسة 
األمريكية احلايلة نشري إىل أن القس األمريكي )جيِّم سواغرات( ذا 

                                                 
 .124املرجع السابق، ص (1

نقال عن يوسف احلسن، ابلعد ادليين يف السياسة األمريكية جتاه الرصاع العريب  (2
 .96الصهيوين، مصدر سابق ص

م، اخليار العسكري العريب، املؤسسة الوطنية للكتاب، 1984سعد ادلين الشاذيل،  (3
 .124اجلزائر، ص
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الشهرة الفائقة ىلع مستوى العالم املسييح، اذلي وصفته جملة اتلايمز 
قد استطاع أن يبين إمرباطورية ـ  ناألمريكية بأنه مل  مبرشي اتللفزيو

هلا مشاهدون يبلغ تعدادهم مئات املاليني ىلع مستوى العالم، وهل دخل من 
 50 أكرث من مليون دولر يف العام، فربناجمه يبث يف 150اتلرباعت يصل إىل 
 .(1)دولة عدا أمريكا

إن اهلل مازال يقول: إين أبارك اذلين يباركون »هذا القس يقول: 
إرسائيل، وألعن من يلعنونها ومن فضل اهلل ىلع الوليات املتحدة 
األمريكية أنها مازالت قوية ايلوم، وأنا واثق أن هذا يعود إىل كونها تقف 

 .(2)«دوما سندا إلرسائيلوراء إرسائيل، وأدعو اهلل أن نظل 
وهكذا تطورت األحداث عرب اتلاريخ، فانتهت إىل ما يه عليه اآلن؛ 
فتم توطني ايلهود يف أرض فلسطني، وتربز اآلن هذه اجلمااعت مع اللويب 
الصهيوين يف أمريكا والغرب بوجه اعم؛ تلكون اعمال رئيًسا يف إعالن 

باعتبارهم العدو األول لليهود وتأييد نظرية الرصاع احلضاري مع املسلمني؛ 
 والصهيونية العاملية اذلين يتلون القدس الرشيف.

 صعود املحافظني اجلدد: -3

املحافظون اجلدد هم جممواعت من املثقفني السياسيني والصحفيني 
والكتاب واألساتذة اجلامعيني األمريكيني، فهم يكونون الخبة، وكثري 
رفوا منذ زمن بعيد بزنعتهم الراديكايلة وذلل   منهم من أصول يهودية، ع 
أعجبوا بسياسة الرئيس األسبق للوليات املتحدة األمريكية )رونادل 

                                                 
م، الوليات املتحدة بني الرصانية واإلسالم، الكويت، 1988خمتار املساليت،  (1

 .18، ص1مكتبة املعال، ط

عريب يوسف احلسن، ابلعد ادليين يف السياسة األمريكية جتاه الرصاع ال (2
 .96الصهيوين، مرجع سبق ذكره، ص
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باتلوازن »أو ما يسىم:  «حرب الجوم»غان( اذلي جاء بربنامج ري
أو الرعب املتبادل، اذلي قصم به ظهر الحتاد السوفييت، ذل   «السرتاتيج

أن هذا األخري لم يتمكن من مواصلة السباق، بإعداد برنامج مماثل؛ نظرا 
 إىل تكلفته ابلاهظة من الاحية املايلة باذلات.

من هؤلء املحافظني اجلدد من احلزب ادليمقرايط إىل  كثري ل  لقد حتون 
احلزب اجلمهوري فحصلوا ىلع كثري من الوظائف املهمة، وازداد صعود هؤلء 

، اليت اتهم فيها مسلمون 2001من سبتمرب  11وتأثريهم بعد أحداث 
متشددون، فنتج عن ذل  أن تقدل كثري من هؤلء املحافظني اجلدد مناصب 

رة األمريكية، مثل: وزير ادلفاع ونائبه، والعضوية يف املجلس مهمة يف اإلدا
الستشاري لوزارة ادلفاع، وهلؤلء تأثري قوي يف السياسة األمريكية، 
وخباصة يف املجال اخلاريج؛ فهم اذلين اكنوا وراء مصطلحات: اخلري والرش، 
 وحمور الرش، واحلرب الستباقية، وإن لم تكن معنا فأنت ضدنا، وسياسة

 حتواء، وسياسية العصا واجلزرة.ال
وإذا اكن كثري من هؤلء من أصول يهودية، فال عجب أن يعملوا يف 
اجتاه تبين الرصاع مع املسلمني، واتلحريض عليهم بمناسبة وبغري مناسبة، 
فهم ينظرون إىل املسلمني من خالل األبعاد اتلارخيية ادلينية؛ ذل  أنهم ىلع 

ا فلسطني وهم يرددون: حممد مات خلف بنات...، نهج أسالفهم اذلين دخلو
فال عجب أن ينهج هؤلء سبيل احلرب الفسية ىلع ك ما يمت إىل نيب 

 واإلسالم بصلة. ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم حممد 
 ر اإلسالم ايلوم وخباصة يف الغرب:رسعة انتشا -4

ويمكن القول بأنه أمام هذه الظاهرة املحرية للمفهوم الغريب بدأت 
تطرح: ملاذا هذا اإلقبال املزتايد ىلع اإلسالم يف املجتمعات التساؤلت 

 الغربية؟
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وا قليال لعرفوا اإلجابة، ذل  أن الغربيني وجدوا يف اإلسالم ر  كن ولو ف  
فاإلسالم حل هلم إشاكيلة العقيدة املتعلقة باتلوحيد؛  ،مالم جيدوه يف غريه

ة )فاهلل واحد وثالثة يف آن ألنهم مل وا عقيدة اتلثليث، وفكرة األقانيم اثلالث
واحد(. كما مكنهم اإلسالم من مناجاة ربهم دون واسطة، فوجدوا يف 
اإلسالم غذاء الروح اليت تاهت يف غيابات املادة، فقذفت بها إىل النتحار 

 واملخدرات، واجلريمة والكتئاب.
كيف ل يكون اإلسالم مالذا ألوئل  اذلين بددتهم احلرية والقلق، 

ا ادلجالني واملفرتين، حىت إن العقل يلقف مندهشا أمام هؤلء ومن فاتبعو
 ضمنهم فالسفة وأدباء غربيون مرموقون.

ويط: لش  أن اإلسالم هل دور الريادة يف قيادة يقول حممد سعيد ابل  
العالم اجلديد، ذل  أن مناخ العالم اجلديد يف املجتمع الغريب بشطريه األوريب 

هم اإلسالم وقبوهل، كما لم يتهيأ ذلل  يف أي عهد واألمريكي قد تهيأ لف
سابق من قبل؛ فاملجتمع هنال  ل يزال متجها إىل مزيد من اتلفك ، 
واألرسة ماضية إىل الضمحالل، وتزتايد حتت وطأة ذل  لكه عوامل القلق 
الفس، وتتالحق األسئلة امللحة وتزداد األسئلة يف غمار ذل  عن أصل هذا 

ها، والسبيل األمثل إىل ه وقيمة احلياة، وما قد يكون وراءالكون ونهايت
 .(1)طمأنينة الفس وراحة الفؤاد

ترصيا للقسيس  «صنداي تلغراف»ويف هذا السياق نرشت صحيفة 
اإلسالم يمل  نقاء وقوة تفتقدهما »)دافيد ملكورين( حتت عنوان: 

نقتطف منه الفقرة اآلتية: إن جاذبية اإلسالم واحليوية الاكمنة يف  «املسيحية
تعايلمه مازالت قادرة ىلع جذب العديد من الاس، وادليلل ىلع ذل  ما 

                                                 
، الفارايب، وهذه مشالكتنا، سوريا، مكتبة 1995د. حممد سعيد رمضان ابلويط،  (1

 بترصف. 75-74ص
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ألف إيطايل حتولوا  70( اإليطايلة من أن حنو: نرشته صحيفة )ربوب لاك
اعصمة مؤخرا إىل اإلسالم، وهذا يعترب رقما كبريا ومفاجئا؛ كونه يقع يف 

 .(1)الاكثويل  ومعقلها
ويقول )روبرت موري( مدير مركز األحباث وادلراسات حلماية ثقافة 

لقد أصبح اإلسالم ايلوم »وحضارة الغرب من خماطر الرشق يف تكساس: 
من أكرب ادليانات انتشارا يف العديد من ادلول األوربية وخباصة فرنسا 

ني، كذل  الشأن بالنسبة إىل بريطانيا وأملانيا اليت ي عد فيها املسلمون باملالي
اليت كرث فيها العرب واملسلمون، وإننا خنَش أن تكون بريطانيا يه أول 
دولة إسالمية يف أوربا. إن املسلمني ايلوم يشرتون كنائسنا ويولونها إىل 

 .(2)مساجد، ولقد زاد عدد املسلمني وأصبحنا نرى املساجد يف ك ماكن(
أستاذ الفلسفة بكلية بوسطن: ملاذا ينترش ويقول )بيرت كريفت( 

اإلسالم بهذه الرسعة املذهلة؟ ثم جييب ىلع ذل  بأن األمر يف اغية البساطة، 
ذوذ بني ا املزتوجني وغري املزتوجني والش  ن  ز  و   يات اإلجهاض  م  قارن بني ك  

 املسلمني والصارى، ثم قارن بني كمية العبادة بني هؤلء وأوئل .
احلق ما شهدت به األعداء، ذل  أن هذه يه  ا القول بأن  وهنا يمكنن

األمراض احلضارية اليت دفعت الغربيني إىل ابلحث عن مالذ آمن، فلم 
جيدوه إل يف اإلسالم، فدخلوا فيه مجااعت وفرادى بشك متسارع أثار 
املخاوف يف نفوس املتعصبني الغربيني ىلع مستقبل حضارتهم املادية 

هذا اتلنايم لنتشار اإلسالم يف املجتمعات الغربية من فاكن  ،العنرصية
األسباب املبارشة يف احلملة اليت تشن ىلع اإلسالم واملسلمني يف العرص 

                                                 
م، اإلسالم املعجزة املتجددة يف عرصنا، مرص، 2004صالح حممد ايلافيع،  (1

 .328اإلسكندرية، دار اإليمان، ص

 .327املرجع نفسه،  (2
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احلارض، وتقف بقوة حتديا خارجيا ضد ادلعوة اإلسالمية حتت مسىم: 
 .«رصاع احلضارات»

لمني؛ املس (1)ويف هذا السياق يرجح ابلاحث ما يراه كثري من ابلاحثني
بشأن ادلعوة إىل نبذ فكرة رصاع احلضارات، بل نبذ فكرة الرصاع ابتداء 
بني األمم والشعوب، واستبدال ذل  بدعوة حوار احلضارات والتسابق إىل 
اخلريات من أجل إسعاد البرشية وسالمتها واستقرارها؛ ذل  أن املسلمني ل 

من األسس الرئيسة  يوافقون ىلع رصاع احلضارات، ول يسعون إيله، انطالقا
دلينهم، اذلي يقوم ىلع الرتاحم بني بين اإلنسان وعدم النرار إىل حروب ل 

 تلحق باإلنسانية سوى اخلراب وادلمار.
فادلين اإلساليم يدعو إىل السالم والحرتام املتبادل بني شعوب 

وا يف وقف العتداءات ىلع الشعوب د  ح  تن ي   األرض، وىلع عقالء العالم أن  
اإلسالمية، وما يشن ضدهم من محالت تشويه، وأن يتحرر الغرب من عقدة 

عن نظرة الستعالء  ااحلقد القديمة املورثة من احلروب الصليبية، وأن يتخلو
 جتاه األمة اإلسالمية.

وإذا اكن الغرب املسييح ل يريد أن يؤاخذه املسلمون بأفعال القلة 
حبجة أن  ملسو هيلع هللا ىلص صة اإلساءة إىل نبيه حممداملتطرفة اليت تسء إىل اإلسالم، وخبا

هذه القلة ل تمثل الغرب املسييح فيجب ىلع الغرب أل جيرم اإلسالم 
 ومعتنقيه بفعل قلة متشددة من املسلمني ضد الغرب ختالف إمجاع األمة.

الغرب إىل اتلعاون معنا يف حتقيق مستقبل أفضل للبرشية،  إننا ندعو
ينبذ مبدأ الرصاع، ويقوم ىلع مبدأ اتلعاون وحتقيق املصالح املشرتكة، من 

                                                 
ه حممد رسول 1427، سلسلة تصدر عن جملة ابليان77ب ابليان رقم ينظر: كتا (1

اهلل ملاذا يكرهونه؟، األصول الفكرية لعالقة الغرب بين اإلسالم، باسم خفايج، 
 .118 -116م، ص2006، 1املركز العريب لدلراسات اإلسالمية، ط
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 أجل حتقيق مستقبل تسوده املحبة والوئام.
 اخلاتمة وتتضمن نتائج ابلحث وبعض اتلوصيات:

 أهم نتائج ابلحث: أوال:
ات تل  ادلعوة اليت تدعو إىل املقصود بنظرية رصاع احلضار -1

الصدام بني احلضارات وخباصة مع اإلسالم، وقد سماها بعضهم نظرية 
( )لـ تاجلرنال ت ون  ن ت ن ج  يل  ه  و  ام   األمريكي. (Samuel Huntington)ص 
 «افوكو يام»كما يقول  ملخص نظرية رصاع احلضارات -2

(fukuyamaاألمريكي: إن الرصاع يف العالم قد انت ) ىه لصالح الظرية
 عن للنظام الرأسمايل.ة العالم املغلوب ىلع أمره أن ي ذالرأسمايلة، وىلع بقي

ت ون  )يرى  -3 ن ت ن ج  يل  ه  و  ام  أن اذلي انتىه  (Samuel Huntingtonص 
، أما الرصاع احلضاري فسوف يشتد بني ثماين يجهو الرصاع األيديولو

، وايلابانية، واهلندية، والسالفية، حضارات، يه: اإلسالمية والكونفوشيوسية
 واألرثوذوكسية، واألمريكية الالتينية وربما احلضارة اإلفريقية.

من أشهر اذلين ينظرون لظرية رصاع احلضارات ابلاحثان  -4
ت ون  )األمريكيان:  ن ت ن ج  يل  ه  و  ام  يف كتابه رصااعت  (Samuel Huntingtonص 

(: يف كتابة )نهاية اتلاريخ( fukuyama) «افوكو يام»احلضارات، وفرنسيس 
الرشيق والغريب قد حسم  يناذلي يقوم ىلع أساس: أن الرصاع بني املعسكر

 لصالح املعسكر الغريب بقيادة أمريكا.
لن يرتاجع الرصاع احلضاري ادلائر بني اإلسالم والغرب منذ  -5

وذلا  قرون، فاملجابهة القادمة سوف تكون بني الغرب والعالم اإلساليم،
جيب منع ادلول اإلسالمية من نرش ادلين، ومن تطوير قدراتها العسكرية 

 والقتصادية.
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يعتقد املنظرون لرصاع احلضارات أن اتلحالف اإلساليم  -6
الكونفوشيويس هو اذلي يهدد الغرب ومصاحله وقيمه، وسوف يكون 

 يوسية.الرصاع األسايس يف املستقبل القريب بني الغرب واإلسالم والكونفوش

من أهم أسباب ادلعوة إىل الصدام بني الغرب واإلسالم: طبيعة  -7
الظام العالِّم اجلديد وتأثري األصويلة اإلنيلية، وصعود املحافظني اجلدد، 

 ورسعة انتشار اإلسالم ايلوم يف الغرب.

 ثانيا: بعض اتلوصيات:
ختصيص إذااعت مرئية  ة يف العالم اإلساليمىلع مؤسسات ادلعو -1

مسألة رصاع ومسموعة وصحافة ومناظرات موجهة، يتم من خالهلا تناول 
هذه الفتنة اليت يراد من خالهلا تشويه اإلسالم  والرد ىلعاحلضارات 

 .وزرع احلقد بني احلضارات اإلنسانية املكملة بلعضها بعضا ،قيهنومعت
، بل لبد من كتبه منظرو رصاع احلضاراتعدم إهمال ما ي -2

؛ حىت نقوم بتوعية شبابنا وتنبيه الغافلني من املسلمني ذل الطالع ىلع 
عرضة لألفاكر اهلدامة وشبهات  ـ وخباصة يف بالد الغربةـ وعدم تركهم 

 .هؤلء املغرضني
خمتصني جييدون معرفة األديان واللغات  حباثإعداد العمل ىلع  -3

 .املفتنني ومؤيديهم  هؤلءالعاملية، وخباصة اإلنلزيية للرد ىلع
رضورة اللزتام باستخدام أسلوب احلوار واملجادلة باليت يه  -4

وعدم اللجوء إىل أسلوب العنف، من تفجريات وقتل  ،أحسن مع اآلخر
وخباصة أن دوهلم ترتبط بعالقات ومعاهدات مع  ،لدلبلوماسيني واألبرياء

 حافظة ىلع بنودها.ادلول اإلسالمية يستلزم اإلسالم تطبيقها وامل
تفضح  العمل ىلع تنظيم وعقد مؤتمرات وندوات اعملية متخصصة -5
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وعدم  هذه املؤتمرات، ، ورضورة املشاركة يفاملنظرين لرصاع احلضارات
 تركها لآلخر يفعل بها ما يريد.

العمل ىلع تدريس الشبهات اليت يثريها احلاقدون املتعصبون ضد  -6
راسات اجلامعية والعليا؛ لوقاية الشباب املسلم اإلسالم وأهله يف مراحل ادل

 .واتلعصب ضد اآلخر األجنيب من رش فتنتها
ن هل القدرة من علماء ومؤسسات حبثية علمية يويص ابلاحث م -7

ت ون  »لـ «رصاع احلضارات» كتايب:الرد ىلع بمتخصصة  ن ت ن ج  يل  ه  و  ام   «ص 
(Samuel Huntington) افوكو يام»ـل «نهاية اتلاريخ»و» (fukuyama  وف :)  ح ض

 .ما بهما من مغالطات وحتريض ضد حضارة اإلسالم
القيام بدراسات فكرية وسياسية عن جوانب الضعف فيمن يهامجون حضارة  -8

اإلسالم ونرش ذل  اعمليا بلغات متعددة، ويف الوقت نفسه تبين املنصفني من مفكري 
  .يف اتلصدي ملتطريف الغرب املعارصين الغرب ومثقفيه ممن يهتمون باإلسالم ودعمهم
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 عبد احلكيم حممد حممد كراكمد. 

بية ك لكن  -قسم اللغة العربية  جامعة اجلبل الغريب -ةلكية الرت 

 
د املعىن املعجِّم  واملعىن القواعدي  بلعض اللكمات، ومعرفة هذه  يتعد 

؛ فبها يسهل فهم وحتليل اجلملة. رس ال حوي  ي ة كربى يف ادل   املعاين هل أهم 
د، فيكتنفها بعض الغموض « ما»و من اللكمات ال يت تت صف بهذا اتل عد 

ي  « ما»يتاج إىل بيان وتوضيح، وقد تعر ض ال حوي ون واملعربون ملعاين اذل 
 وأحاكمها يف ثنايا كتبهم.

وهذا ابلحث يصف استعمالتها وأحاكمها من خالل سورة ابلقرة ال يت 
مجعت هذه الستعمالت، ويعرضها جميبا عن كثري من األسئلة ال يت تعني 

 املعربني يف حتليل ال صوص.
بي ة... فيه تدخ« ما»فـ ؛ فتستعمل موصولة أو تعج   «ما»ل يف الالكم ملعان 

، سواء  السمي ة، وهلا حمل  من اإلعراب، فتكون يف حمل  رفع، أو نصب، أو جر 
طي ة، أو غري اعملة مثل  «ما»أكانت اعملة مثل  الستفهامي ة يف  «ما»الرش 

 بعض أحواهلا ومواضعها.
احلرفي ة، ويه ال يت ل يكون هلا  «ما»وتستعمل اكف ة أو زائدة... فيه 

ال افية احلجازي ة، أو غري  «ما»حمل  من اإلعراب، سواء أكانت اعملة مثل 



 ابلحوث وادلراسات

216ô   

 

 املصدري ة. «ما»اعملة مثل 
احلرفي ة استعمالت وأحاكم، نعرضها من  «ما»السمي ة، و «ما»فلك  من 

 خالل ال ص  القرآين  ىلع ال حو اآليت:
 :االسمّية« ما» -أّوال
 االستفهامّية:« ما» -1

أسلوب الستفهام من األسايلب املستعملة يف الل غات لك ها، واملتلك م إذا 
أراد أن يستفهم عن شء استخدم هذا األسلوب، ومنه يف الل غة العربي ة 

 «.ما»استخدام اسم الستفهام 
ة مواضع، تتوز عها سبع  وقد ورد الستفهام به يف سورة ابلقرة يف عد 

 ، وذل  ىلع ال حو اآليت:«ما»باعتبار ما ييل صور 
 الّصورة األوىل: ] ما + ضمري رفع منفصل للمفردة الغائبة [

ورة يف قوهل تعاىل ْ ﴿: وردت هذه الص  َا َما ِِهَ   عُ دۡ ٱقَالُوا ِ ۡلذ  َۡلَا َربذَك يُبَين
َها َبَقَرة   إِنذُهۥ قَاَل   [.68]ابلقرة:  ﴾َذٰلَِك   َبۡيَ  َعَواُن   بِۡكرٌ  َوََّل  فَارِض   َّلذ  َيُقوُل إِنذ

« ما»: استفهام عن األوصاف، فاسم الستفهام ﴾َما ِِهَ  ﴿يف قوهل 
فجاء اجلواب ببيان  (1)«عن أعيان ما ل يعقل، وأجناسه، وصفاته»يستفهم به 

ن ة، ول صغرية، وإن ما يه بني ذل  املذكور من س  سن  ابلقرة، فيه ليست م  
ن    .(2)الس 

يف الستفهام: ما عندك؟ فليس »للعاقل، فإذا قلت « ما»تستعمل ول 
جواب هذا أن تقول: زيد، أو عمرو، وإن ما جوابه أن خترب بما شئت من غري 

                                                 
 .4/402الربهان يف علوم القرآن  (1
 .11انظر تفسري اجلاللني ص (2
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 .(1)«اآلدمي ني، إل  أن تقول: رجل، فتخرجه إىل باب األجناس
ورة مبتدأ، و« ما»وجاءت   خرب. «يه»يف هذه الص 

 ظاهر[الّصورة اثّلانية: ]ما + اسم 
ورة يف قوهل تعاىل: َا َما لَوۡ  عُ دۡ ٱقَالُواْ ﴿ وردت هذه الص  ِ ۡلذ  ُنَها  َۡلَا َربذَك يُبَين

َها َبَقَرة   إِنذُهۥ قَاَل  ِٰظِرينَ ٱ تَُسُ  لذۡوُنَها فَاقِع   َصۡفَرا ءُ  َيُقوُل إِنذ ٰذ  [.69]ابلقرة:  ﴾٦٩ ل
وا عن لون ابلقرة، الستفهام هنا كسابقه، استفهام عن األوصاف، فسأل

واد، وابلياض، واحلمرة»  .(2)«والل ون واحد األلوان، وهو هيئة اكلس 
 خرب. «لونها»هنا مبتدأ، و« ما»و

 الّصورة اثّلاثلة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية[
ورة يف قوهل تعاىل: مۡ ﴿ وردت هذه الص 

َ
 َيۡعُقوَب  َحَضَ  إِذۡ  ُشَهَدا ءَ  مۡ ُكنتُ  أ

ۡ ٱ ْ  َبۡعِدي   ِمن   ُبُدونَ َتعۡ  َما ِلَنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  َموُۡت ل  ﴾َءابَا ئَِك  ِإَوَلٰهَ  إَِلَٰهَك  َنۡعُبدُ  قَالُوا
 [.133]ابلقرة: 

؛ «ما»أن خيترب بنيه، فسأهلم عن معبودهم، وعرب  بـ أراد يعقوب 
مس،  ألن  املعبودات املتعارفة من دون اهلل مجادات، اكألوثان، وال ار، والش 

فأروه ثباتهم ىلع  ﴾...إَِلَٰهَك  َنۡعُبدُ ﴿واحلجارة؛ لكن  بنيه اهتدوا، وقالوا: 
ين، ومعرفتهم باهلل  .(3)ادل 

سؤال عن صفة املعبود، كما تقول: ما اعم  يف ك  شء، أو هو « ما»و»

                                                 
 .1/41املقتضب  (1
 .1/450تفسري القرطيب  (2
 .2/137انظر تفسري القرطيب  (3
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 .(1)«زيد؟ تريد: أفقيه، أم طبيب؟
]الشعراء:  ﴾٢٣ َعٰلَِميَ لۡ ٱ َرُب  َوَما َعۡونُ قَاَل فِرۡ ﴿ ول يدل  قوهل تعاىل:

سؤال عن »هو عن أعيان من يعقل، فهذا « ما»[ ىلع أن  الستفهام بـ23
فة؛ ألن  الر ب  هو املال ، واملل  صفة،   وهلذا أجاب موىس الص 

فات َمَٰوٰتِ ٱقَاَل َرُب ﴿ ، فاكنت اإلجابة:(2)«بالص   ٱوَ  لسذ
َ
 إِن َنُهَما   َوَما بَيۡ  ۡرِض ۡل

 [.24]الشعراء:  ﴾٢٤ ُموقِنِيَ  ُكنُتم
م، معمول لـ« ما»و ورة مفعول به مقد  ، وجيب أن «تعبدون»يف هذه الص 

م املفعول به هنا؛ ألن ه اسم استفهام، وأس دارة يف يتقد  ماء الستفهام هلا الص 
 .(3)الالكم

 الّصورة الّرابعة: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية[
ورة يف قوهل تعاىل َما  ۡلذاِس ٱِمَن  لُسَفَها ءُ ٱ ۞َسَيُقوُل ﴿: وردت هذه الص 

ْ َعلَيۡ  لذِت ٱ قِۡبلَتِِهمُ  َعن َولذىُٰهمۡ  ِ  قُل َها  ََكنُوا ذ ِ ۡ ٱ ّللن ۡ ٱوَ  َمِۡشُِق ل ]ابلقرة:  ﴾َمۡغرُِب  ل
142.] 

ب، واملعىن: سيقول سفهاء األحالم »هذا  الستفهام لإلنكار، واتل عج 
خفاء: أي  شء جرى هلؤلء املسلمني، فحو هلم ورصفهم عن قبلتهم ال يت  الس 

 .(4)«اكنوا عليها، ويه قبلة ال بي ني من قبلهم؟
 خرب املبتدإ. ﴾َولذىُٰهمۡ ﴿يف هذه اآلية مبتدأ، ومجلة « ما»و

 الّصورة اخلامسة: ]ما + حرف جّر + ضمري مّتصل[
                                                 

 .1/76تفسري النسيف  (1
 .4/403الربهان يف علوم القرآن  (2
 .2/274انظر ارتشاف الرضب  (3
 .2/3تفسري املنار  (4
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ورة يف قوهل تعاىل: ْ ﴿ وردت هذه الص  َّلذ نَُقٰتَِل ِِف َسبِيِل  ا  َۡلَ  َوَما قَالُوا
َ
ِ ٱأ  ّللذ

ۡخرِۡجَنا َوقَدۡ 
ُ
ۡبَنا ئَِنا   دَِيٰرِنَا ِمن أ

َ
 [.246]ابلقرة:  ﴾َوأ

، وقد و جد (1)ي  غرض لا يف تركهاملعىن: أي  داع لا إىل ترك القتال، وأ
 .(2)سبب القتال، وهو إخراجنا من ديارنا، وإبعادنا عن أولدنا؟

جار  وجمرور متعل قان  «لا»استفهامي ة بمعىن شء، مبتدأ، و« ما»فـ
 .(3)بمحذوف، خرب، واتل قدير: أي  شء ثبت لا يف عدم القتال؟

 ماضوّية[الّصورة الّسادسة: ]ما + ذا + مجلة فعلّية 
ورة يف قوهل تعاىل: ا﴿ وردت هذه الص  مذ

َ
ِينَ ٱ َوأ ْ َفَيُقولُوَن َماَذا   َّلذ َكَفُروا

َراَد 
َ
ُ ٱأ ا  ّللذ  [.26]ابلقرة:  ﴾بَِهَٰذا َمَثل 

َراَد ﴿يف قوهلم: »
َ
ُ ٱَماَذا  أ ا  ّللذ ا (4)«استحقار ﴾بَِهَٰذا َمَثل  رضب اهلل »، فلم 
اب، واحلجارة، وغري ذل  تعاىل األمثال يف كتابه  باب، والرت  بالعنكبوت، واذل 

ا يستحقر، ويطرح، قالوا إن  اهلل أعز  وأعظم من أن يرضب األمثال بمثل  :مم 
رات  .(5)«هذه املحق 
 وجهني: «ماذا»وحتتمل 
 «ذا»اسم استفهام يف موضع رفع بالبتداء، و« ما»أن تكون  أحدهما:

ي، خرب عن   ....«ذا»صلة لالسم املوصول  «أراد»، و«ما»بمعىن اذل 
بت  «ماذا»أن تكون لكمة  واثّلاين: مع  «ذا»لك ها اسم استفهام، ورك 

                                                 
 .1/124انظر تفسري النسيف  (1
 .2/475انظر تفسري املنار  (2
 .1/115تفسري اجلاللني انظر حاشية الصاوي ىلع  (3
 .1/36تفسري النسيف  (4
 .1/193ابلحر املحيط  (5
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، واتل قدير: أي  شء أراده اهلل؟ وهذان الوجهان «أراد»، ويه هنا مفعول بـ«ما»
 .(1)فصيحان

 الّصورة الّسابعة: ]ما + ذا + مجلة فعلّية مضارعّية[
ورة يف قوهل تع  َما   قُۡل  يُنفُِقوَن   َماَذا لُونََك   َ يَۡس ﴿ اىل:وردت هذه الص 

نَفۡقُتم
َ
ِنۡ  أ يۡنِ  َخۡۡي   من  َوٱ فَلِۡلَوِِٰلَ

َ
ۡ ٱوَ  َتَٰىٰ ۡلَ ٱوَ  ۡقَربِيَ ۡل ِٰكيِ ل َٰ بِيِل  ٱ نِ بۡ ٱوَ  َم  ﴾لسذ

 [.215]ابلقرة: 
 .(2)سألوا: ماذا ننفق من أموالا؟ وأين نضعها؟ فزنلت اآلية تبني  ذل 

 هنا كسابقتها. «ماذا»و
، (3)إشارة «ذا»استفهامي ة، و« ما»أن تكون  «ماذا»ومن أوجه استعمال 

كوت؟ فـ كوت؟ أي: ما هذا الس  خرب،  «ذا»ومبتدأ، « ما»حنو: ماذا الس 
كوت»و  .«ذا»أو بدل من عطف بيان،  «الس 

 -من حيث احلذف واإلثبات -الستفهامي ة حاتلان « ما»وأللف 
ر ت حبرف أو إضافة، وتبىق الفتحة ديلال ىلع األلف فيجب حذفها إذا  ج 

؟ وبمقتضام؟... وعل ة حذف األلف م  الم؟ وب  ؟ وإلم؟ وع  يم  املحذوفة، حنو: ف  
 الفرق بني الستفهام واخلرب.

بت  لم حتذف ألفها، حنو: بماذا  «ذا»الستفهامية مع « ما»وإذا رك 
كيب لكمة واحدة فزال ا  .(4)لتلباس وزالت عل ة احلذفتشتغل؟ إذ  صارا بالرت 

                                                 
 .200، 1/201انظر ابلحر املحيط  (1
 .72، 73انظر تفسري ابليضاوي ص (2
 .1/300انظر مغين اللبيب  (3
 وما بعدها. 1/298، ومغين اللبيب 51، 3/50انظر رشح الريض ىلع الاكفية  (4
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 الرّشطّية:« ما» -2
ء لوقوع غريه ط من أسايلب الالكم، ويعين: وقوع اليش  ، بمعىن (1)الرش 

ل  .(2)أن  اثل اين يتوق ف ىلع األو 
بب  ط واجلزاء ليسا دائما بمزنلة الس  هذا هو األصل، لكن  الرش 

اْ إًِذا ﴿ واملسب ب، فيف قوهل تعاىل: بَد  ِإَون تَۡدُعُهۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى فََلن َيۡهَتُدو 
َ
 ﴾٥٧ا أ

الل، ومفضية إيله، ول »[، 57]الكهف:  عوة سببا للض  ل جيوز أن تكون ادل 
عوة الل مفضيا إىل ادل   .(3)«أن يكون الض 

 اجلزاء قسمان:»ه(: 1206ب ان )تقال الصن 
ط، حنو: إن   أن يكون مضمونه مسب با عن مضمون أحدهما: الرش 

 جئتين أكرمت .
ط، وإن ما  واثّلاين: أن ل يكون مضمون اجلزاء مسب با عن مضمون الرش 

يكون اإلخبار به مسب با، حنو: إن تكرمين فقد أكرمت  أمس، واملعىن: إن 
 .(4)«اعتددت يلع  بإكرام  إي اي، فأنا أيضا أعتد  علي  بإكرايم إي اك

ط باست ات، « ما»عمال وقد ورد أسلوب الرش  ة مر  يف سورة ابلقرة عد 
ط وجوابه، وذل  ىلع ال حو اآليت:  تتوز عها ثالث صور باعتبار نوع فعل الرش 

 الّصورة األوىل: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية + مجلة فعلّية مضارعّية[
ورة قوهل تعاىل: وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  ۞َما﴿ من أمثلة هذه الص 

َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
 نَأ

ۡۡي  
ِۡنَها   ِِبَ وۡ  من

َ
 [.106]ابلقرة:  ﴾ِمۡثلَِها    أ

                                                 
 .2/46انظر املقتضب  (1
 .2/354ظر الربهان يف علوم القرآن ان (2
 .2/356الربهان يف علوم القرآن  (3
 .4/1439حاشية الصبان  (4
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ه إىل »نزلت هذه اآلية يف ايلهود عندما  حسدوا املسلمني يف اتل وج 
دا يأمر أصحابه بيشء ثم   الكعبة، وطعنوا يف اإلسالم بذل ، وقالوا: إن  حمم 
ينهاهم عنه، فما اكن هذا القرآن إل  من جهته، وهلذا يناقض بعضه بعضا، 

 ما يرد  زعمهم. (1)«فأنزل اهلل  
طي ة اسم مبهم لغري العاقل« ما»و ، ويه نواعن: زماني ة، وغري (2)الرش 
ر بوقت.(3)زماني ة ، واألخرى ل تقد  ر بوقت معني  ماني ة تقد   ، فالز 

مان أجلس  مثال األوىل: ما جتلس أجلس؛ أي: ما جتلس من الز 
 .(4)فيه

ْ َوَما َتفۡ ﴿ قوهل تعاىل: :ومثال اثل انية ُ  ٱ َيۡعلَۡمهُ  َخۡۡي   ِمنۡ  َعلُوا ]ابلقرة:  ﴾ّللذ
ورة.197  [؛ أي: يف أي  وقت، ومثلها بايق اآليات يف هذه الص 

 ۦبِهِ  َتۡمَتۡعُتمسۡ ٱ َفَما﴿ ، حنو قوهل تعاىل:(5)لصفات العقالء« ما»وتستعمل 
ُجورَُهنذ  اتُوُهنذ   َ َف  ُهنذ ِمنۡ 

ُ
فما استمتعتم به منهن  »أي: [؛ 24]النساء:  ﴾فَرِيَضة    أ

، فإن  املهر يف مقابلة الستمتاع  .. مهورهن  ، فآتوهن  من مجاع أو عقد عليهن 
 .(6)«فريضة

ورة مضارعني، وهو األصل ط وجوابه يف هذه الص  ، (7)وقد جاء فعل الرش 

                                                 
 .2/61تفسري القرطيب  (1
 .4/85انظر معاين الحو  (2
 .1/302انظر مغين اللبيب  (3
 .4/89انظر رشح الريض ىلع الاكفية  (4
 .4/85انظر معاين الحو  (5
 .69تفسري ابليضاوي ص (6
 .4/44ظر رشح األشموين ان (7
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 .(1)«األحسن أن يكونا مضارعني؛ لظهور تأثري العامل فيهما»و
ورة مفع« ما»و م، وقد جزمت يف هذه الص  ىلع أن ه  «ننسخ  »ول به مقد 

 ، وهو فعل مضارع أيضا.«نأت»رشط، وهو فعل مضارع، وجزمت اجلواب 
م هو أو  ط بعد األداة، ول جيوز عند ابلرصي ني أن يتقد  ويقع فعل الرش 
دارة يف الالكم، وكذل  اجلواب، فال  شء من معمولته ىلع األداة؛ ألن  هلا الص 

م هو ول  ط؛ ألن  األداة هلا يتقد  ط وفعل الرش  شء من معمولته ىلع أداة الرش 
در  م  -الص  ط ترت ب اجلواب ىلع  -كما تقد  وألن  اجلواب مرتت ب ىلع الرش 

بب واملسب ب ؤال، فهما اكلس  ، وهذا مذهب ابلرصي ني إل  األخفش (2)الس 
 .(3)ه(285ه(، واملرب د )ت215)ت

 ة فعلّية ماضوّية + مجلة اسمّية[الّصورة اثّلانية: ]ما + مجل
ورة يف قوهل تعاىل:  َما   قُۡل  اَذا يُنفُِقوَن  مَ  لُونََك   َ يَۡس ﴿ وردت هذه الص 

نَفۡقُتم
َ
ِنۡ  أ يۡنِ  َخۡۡي   من  َوٱ فَلِۡلَوِِٰلَ

َ
ۡ ٱوَ  َتَٰىٰ ۡلَ ٱوَ  ۡقَربِيَ ۡل ِٰكيِ ل َٰ بِيِل  ٱ نِ بۡ ٱوَ  َم  ﴾لسذ

 [.215]ابلقرة: 
ئل رسول  اهلل  ق، فأجاب القرآن  عن ملسو هيلع هللا ىلص س  ببيان املرصف؛ »الكريم  املنف 

، فإن  اعتداد ال فقة باعتباره  .(4)«ألن ه أهم 
ط ماضيا  ط فيه شيئا، ولكن  »وجاء فعل الرش  ول يؤث ر اسم الرش 

 .(5)«يكم ىلع موضعه باجلزم

                                                 
 .4/1431حاشية الصبان  (1
 .4/95انظر رشح الريض ىلع الاكفية  (2
 .4/43، ورشح األشموين 2/558انظر ارتشاف الرضب  (3
 .72تفسري ابليضاوي ص (4
 .3/1067املحرر يف الحو  (5



 ابلحوث وادلراسات

224ô   

 

م، ومجلة اجلواب هنا اسمي ة حمذوفة املبتدإ، « ما»و مفعول به مقد 
 أو مرصفه للوادلين واألقربني.... واتل قدير: مآهل،

 الّصورة اثّلاثلة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية + مجلة اسمّية[
ورة قوهل تعاىل: ْ َوَما َتفۡ ﴿ من أمثلة هذه الص  َ ٱ فَإِنذ  َخۡۡي   ِمنۡ  َعلُوا  ۦبِهِ  ّللذ

 ه، ويويف  ه  ن  إن  تفعلوا خريا فإن  اهلل يعلم ك  »[؛ أي: 215]ابلقرة:  ﴾٢١٥ َعلِيم  
 .(1)«ثوابه

ط يف هذه اآلية مجلة اسمي ة، ذلا وجب اقرتانه بالفاء  جاء جواب الرش 
ط واجلزاء، ول يكون الالكم استئنافي ا  .(2)حىت  تبىق العالقة بني الرش 

رابطة للجواب، وذل  »ه( هذه الفاء بأن ها 761هشام )ت ووصف ابن  
جعله رشطا فإن  ، فك  جواب يمتنع (3)«حيث ل يصلح ألن يكون رشطا

ن ها ، وتكون يف حمل  جزم؛ أل(4)  اجلملة السمي ةالفاء جتب فيه، ومن ذل
م.« ما». و(5)جواب رشط جازم مقرتن بالفاء  مفعول به مقد 

 املوصولة:« ما» -3
ء بغريه، إذا جعله من »املوصول  يف األصل: اسم مفعول، من وصل اليش 

 .(6)«تمامه
عىن املوصول أن ل يتم  بنفسه، ويفتقر م»ه(: 643يش )تع  قال ابن ي  

                                                 
 .72تفسري ابليضاوي ص (1
 .3/64انظر الكتاب  (2
 .69تفسري ابليضاوي ص (3
 .3/193أوضح املسال  انظر  (4
 .1/422انظر مغين اللبيب  (5
 .1/130رشح اتلرصيح  (6
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إىل الكم بعده تصله به يلتم  اسما، فإذا تم  اسما اكن حكمه حكم سائر 
ة، جيوز أن يقع فاعال، ومفعول، ومضافا إيله، ومبتدأ، وخربا  .(1)«األسماء اتل ام 

يستوي فيه اتل ذكري واتل أنيث، واإلفراد واتل ثنية « ما»واسم املوصول 
ي، ويف اتل أنيث بمعىن واجلمع،  فهو مشرتك، ويكون يف اتل ذكري بمعىن اذل 

 .(2)ال يت
يف سورة ابلقرة اسما موصول يف مواضع كثرية، يتوز عها « ما»وجاءت 

لة، فصلة املوصول تكون مجلة، أو شبه مجلة،  نمطان باعتبار نوع الص 
ر  واجلملة تكون اسمي ة أو فعلي ة، وشبه اجلملة يه الظرف أو اجلا

 .(3)واملجرور
 أّوال: الوصل باجلملة.

 الوصل باجلملة الفعلّية: -أ
جاء الوصل باجلملة الفعلي ة يف أربع صور، باعتبار نوع الفعل، وذل  

 ىلع ال حو اآليت:
 الّصورة األوىل: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها تاّم[

ورة قوهل تعاىل: ا َرزَقۡ ﴿ من أمثلة هذه الص  ُٰهمۡ َوِممذ  ﴾٣ يُنفُِقونَ  َٰ
ة يف ال فقات، من غري فرق بني نفقة الفرض 3]ابلقرة:  [، واآلية اعم 

 .(4)وال فل
ن، ومجلة « ما»و كون يف حمل  جر  بم  هنا اسم موصول مبين  ىلع الس 

                                                 
 .3/138رشح املفصل  (1
 .398، 4/399انظر الربهان يف علوم القرآن  (2
 .1/152انظر رشح ابن طولون  (3
 .1/49انظر فتح القدير  (4
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ى إىل  «رزقنا»، و«ما»رزقناهم ل حمل  هلا من اإلعراب صلة املوصول  يتعد 
تقديره: « ما»مفعولني، وقد حذف اثل اين منهما هنا، وهو العائد ىلع 

 .(1)«رزقناهموه، أو رزقناهم إي اه
 الّصورة اثّلانية: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية فعلها تاّم[

ورة قوهل تعاىل: ْ فۡ فَٱ﴿ من أمثلة هذه الص  ]ابلقرة:  ﴾٦٨ َمُرونَ َما تُؤۡ  َعلُوا
68 

 
جتديد لألمر، وتأكيد، وتنبيه ىلع »، وهو هنا (2)وا بذبح ابلقرةر  م  [، فقد أ

« ما»ما تؤمرون؛ أي: به، أو تؤمرونه، و»، وقوهل: (3)«ترك اتل عن ت فيما تركوه
ي كون يف حمل  نصب مفعول به.(4)«بمعىن اذل   ، اسم موصول مبين  ىلع الس 

 ناقص[الّصورة اثّلاثلة: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها 
ورة قوهل تعاىل: ُ فَٱ﴿ من أمثلة هذه الص   قَِيَٰمةِلۡ ٱ يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  ُكمُ َيۡ  ّللذ

ْ فِيهِ َيۡ  يَمافِ  يريهم من يدخل اجلن ة »[؛ أي: 113]ابلقرة:  ﴾١١٣ َتلُِفونَ ََكنُوا
ب من اكن  ، ويعذ  عيانا، ومن يدخل ال ار عيانا.. أو يثيب من اكن ىلع حق 

 .(5)«ىلع باطل
، و« ما»و كون يف حمل  جر  فعل ماض  «اكن»اسم موصول مبين  ىلع الس 

خربها، ومجلة )اكنوا فيه خيتلفون(  «خيتلفون»اسمها، ومجلة  «الواو»ناقص، و
 صلة املوصول.

                                                 
 .19إمالء ما من  به الرمحن ص (1
 .11تفسري اجلاللني ص (2
 .1/449 تفسري القرطيب (3
 .49إمالء ما من  به الرمحن ص (4
 .1/566ابلحر املحيط  (5



 واستعماالتها يف سورة ابلقرة، دراسة حنوية «ما»

ô   227 
 

 الّصورة الّرابعة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية فعلها ناقص[
ورة قوهل تعاىل:  ۡكَمةَ ۡلِ ٱوَ  ِكَتَٰب لۡ ٱ َوُيَعلنُِمُكمُ ﴿ من أمثلة هذه الص 

ا لَمۡ  ْ  َوُيَعلنُِمُكم مذ ويعل مكم من »[؛ أي: 151]ابلقرة:  ﴾١٥١ َتۡعلَُمونَ  تَُكونُوا
الكتاب واحلكمة ما لم يسبق لكم العلم به، علم من شؤون العالم، ونظام 

وجي ة، وسياسة احلروب واألمم...  .(1)«ابليوت، واملعارشة الز 
كون يف حمل  نصب مفعول به، اسم موصول مبين  ىلع« ما»و  الس 

مري املت صل، وخربه مجلة  «تكون»  «َتۡعلَُمونَ »فعل مضارع ناقص، اسمه الض 
ْ ومجلة )  ( صلة املوصول.َتۡعلَُمونَ  تَُكونُوا

 الوصل باجلملة االسمّية: -ب
ورة اآلتية:  الوصل باجلملة السمي ة جاء يف موضع واحد ىلع الص 

 جاّر وجمرور[]ما + ال + اسم نكرة + 
ورة يف قوهل تعاىل: ِلۡ  اَربذنَ ﴿ جاءت هذه الص   َۡلَا َطاقَةَ  ََّل  َما َناَوََّل ُُتَمن

لنا من األعمال ما ل ن  »[، 286]ابلقرة:  ﴾بِهۦِ    .(2)«يقط  واملعىن: ل حتم 
لنا، و« ما» نافية للجنس، حرف يدخل ىلع اجلملة  «ل»مفعول ثان تلحم 

، جار   ﴾َۡلَا﴿اسم ل مبين  ىلع الفتح،  ﴾َطاقَةَ ﴿ السمي ة فيعمل عمل إن 
جار  وجمرور متعل قان خبرب ل  ﴾بِهۦِ  ﴿، و﴾َطاَقةَ ﴿وجمرور متعل قان بـ

 املحذوف.
 :ثانيا: الوصل بشبه اجلملة

يوصل بشبه اجلملة، ويه: الظرف، واجلار  واملجرور، وهذا يف غري صلة 
                                                 

 .2/31تفسري املنار  (1
 .340/ 1فتح القدير  (2
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 .(1)«أل»
روف: بني، وحول، وقد جاء الوصل بشبه اجلملة  بنوعيها، وورد من الظ 

: يف.  وخلف، وفوق، ومع، ووراء، وورد من حروف اجلر 
 ويمكن أن خيزتل الوصل بشبه اجلملة يف صورتني، هما:

 الّصورة األوىل: ]ما + ظرف[
ورة قوهل تعاىل: َٰهافََجَعلۡ ﴿ من أمثلة هذه الص  نَِما نََكٰل   َٰ  َوَما يََدۡيَها َبۡيَ  ل

[، واملعىن: جعلنا عقوبة ايلهود 66]ابلقرة:  ﴾٦٦ لنِۡلُمتذقِيَ  َوَموِۡعَظة   َخۡلَفَها
ؤ ىلع حكم اهلل، فيه عربة  املعتدين عربة تمنع املعترب بها من اتل جر 

 .(2)ملعارصيهم، وملن بعدهم إىل يوم القيامة
م، و« ما»و كون يف حمل  جر  بالال  ظرف  «َبۡيَ »اسم موصول مبين  ىلع الس 

مضاف  «يََدۡيَها»، ومضاف، و«ما»ماكن منصوب متعل ق بمحذوف، صلة 
 .«يََدۡيَها َبۡيَ ا م  »مثل  «َخۡلَفَها َما»إيله... و

ة؛ أي: يفهم بمجر د ذكرها ما  ويشرتط يف شبه اجلملة أن تكون تام 
، ل بمفرد، حنو:  ر جبملة، حنو: استقر  تتعل ق به، واملتعل ق به املحذوف يقد 

لة ل تكون إل  مجلة(3)تقر  مس  .(4)؛ ألن  الص 
مري يف  ة ال يت م  «َخۡلَفَها»، و«يََدۡيَها»والض  ، ت  خ  س  ، قيل: للقرية، وقيل لألم 
تكون لغري العاقل، وتكون للعاقل « ما»، واألصل أن  (5)وقيل: للحيتان...

                                                 
 .1/145انظر رشح ابن عقيل  (1
 .37تفسري ابليضاوي ص (2
 .1/141، ورشح اتلرصيح1/118انظر أوضح املسال   (3
 .2/447انظر مغىن اللبيب  (4
 .1/389، وابلحر املحيط 1/443انظر تفسري القرطيب  (5
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ُۥ﴿ ، كما يف قوهل تعاىل:(1)عند اختالطه بغري العاقل تغليبا َمَٰوٰتِ ٱَما ِِف  َلذ  لسذ
 ٱَوَما ِِف 

َ
واملراد بما فيهما: ما وجد فيهما داخال يف »[، 255]ابلقرة:  ﴾ۡرِض  ۡل

نا فيهما للعموم، تشمل ك  « »ما»، فـ(2)«حقيقتهما، أو خارجا عنهما، متمك 
 .(3)«موجود

ا ما فيه ملا ل يعقل، وقد جاءت ملا »ه(: 616قال العكربي  )ت وأم 
َما ءِ ٱوَ ﴿ قليال، قالوا يف قوهل تعاىل:يعقل  [، 5]الشمس: ﴾٥َوَما بَنَىَٰها  لسذ

 .(4)«املعىن، ومن بناها
ركيش  )ت  وقد تأيت ألنواع من يعقل، حنو قوهل تعاىل:»ه(: 794وقال الز 

ْ ٱفَ ﴿ َِن  نِكُحوا [؛ أي: األبكار إن شئتم، 3]النساء: ﴾لننَِسا ءِ ٱَما َطاَب لَُكم من
 .أو اثل ي بات

حيح؛ ألن ها اسم مبهم يقع ىلع  ول تكون ألشخاص من يعقل ىلع الص 
 .(5)«مجيع األجناس، فال يصح  وقوعها إل ىلع جنس

 الّصورة اثّلانية: ]ما + جاّر وجمرور[
ورة قوهل تعاىل: ا ِِف ﴿ من أمثلة هذه الص  ْ ِممذ  ٱُُكُوا

َ
 ﴾َطينِب ا َحَلٰل   ۡرِض ۡل

 [.168]ابلقرة: 
احلالل هو غري احلرام املنصوص عليه يف بعض اآليات، فما عداه 

                                                 
 .399، 4/398انظر الربهان يف علوم القرآن  (1
 .86تفسري ابليضاوي ص (2
 .2/610ابلحر املحيط  (3
 .2/638املتبع يف رشح اللمع  (4
 .4/399الربهان يف علوم القرآن  (5
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 .(1)مباح، ويشرتط فيه أل  يكون خبيثا، كأن يتعل ق به حق  الغري
ن، « ما»و كون يف حمل  جر  بم  يف »وهنا اسم موصول مبين  ىلع الس 
 «.ما»جار  وجمرور متعل قان بمحذوف صلة املوصول  «األرض

 اتلّعّجبّية:« ما» -4
ل، م  ف  : ت  ب  ج  ع  اتلن »     ي  ل  ع   د  ر  ما ي   كار  : إن  ب  ج  والع  »، (2)«ب  ج  الع   ن  ع 

ب اآلديم   ...ه  ياد  اعت   ل ة  ق  ل   ء   ن  م   ويتعج  عليه  يف  ، وخ  ه  د  ن  ع   ه  ع  ق  و  م   م  ظ  إذا ع   اليش 
، األشياء   عليه أسباب ىف  ؛ ألن ه ل خي   از  ىلع اهلل جم   ب  ج  و...إطالق الع   ه.ب  ب  س  

ا خ  ج  ع  واتلن  ن  ظ  ت      ب  ج  ع  ي   ء  ى اليشن  ر  ت   أن   :ب  ج  ع  ... واتلن م  ل  ع  ي   م  ول   ه  ب  ب  س   يف   ب مم 
 .(3)«ه  ل  ث  م   ر  ت   م  ل   أن    

ب، وزعم بعضهم أن ها اسم تام  بغري صلة ول « ما»وتكون  اسم تعج 
لة توضيح« ما»اعئد، وقالوا: لم  توصل  ب يقتيض  هذه؛ ألن  الص  واتل عج 

 .(4)اإلبهام
ورة « ما»وقد جاءت  بي ة يف سورة ابلقرة يف موضع واحد ىلع الص  تعج 

 اآلتية:
 ]ما + أفعل + ضمري مّتصل[

ورة يف قوهل تعاىل: ْوَلَٰٓئَِك ﴿ جاءت هذه الص 
ُ
ِينَ ٱأ ْ شۡ ٱ َّلذ ُوا َلٰلَةَ ٱ ََتَ  لضذ

 ِ  ٱب
ۡ ِ  َعَذاَب لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل  ٱب

ۡ ِ  ل   َمۡغفَِرة
َ
[؛ أي: 175]ابلقرة:  ﴾١٧٥ ۡلذارِ ٱ ََعَ  َبَُهمۡ ۡص َفَما  أ

                                                 
 .2/87انظر تفسري املنار  (1
 .20رشح قطر الدى ص (2
 .581، 1/580لسان العرب، مادة )عجب(  (3
 .87انظر معاين احلروف ص (4
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« 
 
 ر  ج  ما أ

 
 .(1)«ىلع عمل أهل ال ار م  ه  أ

ب يراد بها تعجيب ال اس من شأنهم؛ إذ ل ت تصو ر »فصيغة  اتل عج 
ب من اهلل ول جمهول   تعاىل إذ ل شء غريب عنه حقيقة اتل عج 

 .(2)«سببه
: رب   ك  قال الع   ۡص ﴿قوهل تعاىل: »ي 

َ
يف موضع رفع، والالكم « ما» ﴾َبَُهمۡ َفَما  أ

ب اهلل به املؤمنني ب، عج   .(3)«تعج 
بي ة، وهو « ما»اختلف يف »ه(: 754ي ان )توقال أبو ح   فاألظهر أن ها تعج 

ين... وأمجع ال حوي ون ىلع أن   بي ة يف موضع « ما»قول اجلمهور من املفرس  اتل عج 
 .(4)«رفع بالبتداء

ۡص ﴿و»
َ
، (5)«...«ما»: فعل فيه ضمري الفاعل، وهو العائد ىلع ﴾ُهمۡ َبَ أ

 مفعول به. «هم»و
ِ »الواقعة بعد « ما» -5 ِ »و «معْ ن  ب

 :«سئْ
، وأسايلب غري رصية،  م  يف الل غة أسايلب رصية دال ة ىلع املدح أو اذل 

ياق، اكل يف، والستفهام، واتل فضيل، وحنوه...  تدل  ىلع ذل  بالقرينة والس 
ية، استعمال نعم وبئس، وما جرى جمراهما  ومن األسايلب الرص 

م   ا: بئس (6)إلنشاء املدح أو اذل  د، وتقول ذامًّ ًحا: نعم الر جل حمم  ، فتقول ماد 

                                                 
 .1/194فتح القدير  (1
 .2/105تفسري املنار  (2
 .84، 83إمالء ما من  به الرمحن ص (3
 .2/124ابلحر املحيط  (4
 .84إمالء ما من  به الرمحن ص (5
 .358، 3/367انظر الحو الوايف  (6
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 الر جل أبو جهل.
تدغم فتصري  «ن ع م»، ويف «بئس ما»، و«نعم ما»بهما، حنو: « ما»وتت صل 

ا» م   .(1)«ن ع 
، وذل  يف موضع واحد «نعم»ـقرة مت صلة بيف سورة ابل« ما»وقد جاءت 
ورة اآلتية:  ىلع الص 

 ]نعم + ما + املخصوص باملدح[
ورة يف قوهل تعاىل: ْ إِن ُتبۡ ﴿ جاءت هذه الص  َدَقِٰت ٱ ُدوا ا ِِهَ   لصذ  ِإَون فَنِعِمذ

إن تعطوا [؛ واملعىن: 271]ابلقرة:  ﴾لذُكۡم   َفُهَو َخۡۡي   ُفَقَرا ءَ لۡ ٱ َوتُۡؤتُوَها ُُتُۡفوَها
دقات عالنية فهو شء حسن، وإن تعطوها مع اإلخفاء فهو خري  الص 

 .(3)«وكذل  مجيع الفرائض وال وافل يف األشياء لك ها»، (2)لكم
 هذه ىلع قولني:« ما»واختلف يف 

ة بمعىن شء، فاعل لعم وبئساألّول:  ، قال سيبويه (4)أن ها معرفة تام 
ء ما هلئ  هل، يريدون: ب   ماس  ئ  تقول العرب: ب  »ه(: 180)ت ، فتكون (5)«س اليش 
ة بمفرد، كما يف قوهل تعمعر   ة بيشء، أو متلو  ة إذا اكنت غري متلو  اىل: فة تام 

ا ِِهَ  ﴿ ء يهع  ن  ؛ أي: ف  ﴾فَنِعِمذ  .(6)م اليش 
ة منصوبة ىلع اتل ميزياثّلاين:  قال الز خمرشي   (7)أن ها نكرة تام 

                                                 
 .4/303انظر معاين الحو  (1
 .91تفسري ابليضاوي ص (2
 .1/322فتح القدير  (3
 .3/106انظر دراسات ألسلوب القرآن  (4
 .3/156اب تالك (5
 .2/96انظر رشح اتلرصيح  (6
 .3/106انظر دراسات ألسلوب القرآن  (7



 واستعماالتها يف سورة ابلقرة، دراسة حنوية «ما»

ô   233 
 

ا ِِهَ  فَنِ ﴿وقوهل تعاىل »ه(: 538)ت فيه مسند إىل الفاعل املضمر،  «ن ع م» ﴾عِمذ
ه  ا م شيئً ع  ، ويه نكرة، ل موصوفة، ول موصولة، واتل قدير: فن  «ما»وممزي 

 .(1)«يه
ا   فجاءت ىلع صورتني: «بئس»ـاملت صلة ب« ما»أم 

 الّصورة األوىل: ]بئس + ما + مجلة فعلّية ماضوّية + املخصوص باذّلّم[
ورة  ْ شۡ ٱ َسَمابِئۡ ﴿ قوهل تعاىل:من هذه الص  ۡوا نُفَسُهمۡ  ۦ  بِهِ  ََتَ

َ
  أ

َ
ْ ن يَكۡ أ  ُفُروا

نَزَل  بَِما  
َ
ُ ٱ أ أي: بئس شيئا اشرتوا به أنفسهم هو »[؛ 90]ابلقرة:  ﴾ًياَبغۡ  ّللذ

 .(3)«واشرتوا بمعىن باعوا»، (2)«كفرهم بما أنزل اهلل
 : ة لفاعل « ما»»قال الز خمرشي  بمعىن: ، «بئس»نكرة منصوبة، مفرس 

 ب  
: أن يكفروائً ي  س ش  ئ  م   .(4)«ا اشرتوا به أنفسهم، واملخصوص باذل 

اء )ت ب يش «بئسما»ه( أن تكون 207وجيزي الفر  ئا واحدا رك 
 .(5)كحب ذا

 الّصورة اثّلانية: ]بئس + ما + مجلة فعلّية مضارعّية[
ورة يف قوهل تعاىل: ُمرُُكم بِۡئَسَما قُۡل ﴿ وردت هذه الص 

ۡ
 إِيَمُٰنُكمۡ  بِهِۦ   يَأ

ليس يف اتل وراة عبادة العجل، »[، فـ93]ابلقرة:  ﴾٩٣ ُمۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن
م، وكذا إضافة اإليمان إيلهم  .(6)«وإضافة األمر إىل إيمانهم تهك 

                                                 
 .362املفصل ص (1
 .1/381تفسري املنار  (2
 .1/132فتح القدير  (3
 .1/296الكشاف  (4
 .58، 1/57انظر معاين القرآن للفراء  (5
 .1/77 النسيف تفسري (6
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م  حمذوف، حنو هذا األمر، أو ما يعمه وغريه من » واملخصوص باذل 
 .(1)«قباحئهم املعدودة يف اآليات اثلالث إلزاما عليهم

دة، اكإلبهام « ما»وىلع أي ة حال فـ لكمة مبهمة تستعمل ألغراض متعد 
امع، أو اإلجياز، أو غري ذل ، حنو: ب   ، فال تذكر ما فعل ت  ل  ع  ما ف  س  ئ  ىلع الس 

امع، وحنو: إنن  ا يعظكم به، ولم تقل: ن ع م الوع  ع  ن      الواع   إبهاما ىلع الس  م 
ي يعظكم به، إجيازا من جهة، للة ىلع أن  ك  ما يع  به الواع   اذل  ولدل 

 .(2)ممدوح
 بني انلّكرة املوصوفة، واإلبهامّية:« ما» -6

فيها أن تكون نكرة موصوفة، « ما»يف القرآن آيات كثرية حمتملة »
دا يف هذه اآليات، وإن ما ند أن   ين موقفا موح  ول ند للمعربني واملفرس 

، (3)«وبعضا آخر يقترص ىلع املوصوفة بعضهم قد يقترص ىلع ذكر املوصولة،
دة، منها الستفهامي ة، واإلبهامي ة  .(4)وقد يذكر بعضهم أوجها متعد 

حمتملة للموصوفة واإلبهامي ة وغريهما يف سورة ابلقرة يف « ما»وجاءت 
ورة اآلتية:  الص 

 ]مجلة فعلّية مضارعّية + ما + اسم نكرة منصوب[
ورة يف قوهل تعاىل َ ٱ ۞إِنذ ﴿ :جاءت هذه الص  ۦ  ََّل يَسۡ  ّللذ ن يَۡضِ  َتۡۡحِ

َ
 َب أ

ا َمَثل    [.26]ابلقرة:  ﴾فَۡوَقَها   َفَما َبُعوَضة   مذ
أن  اهلل تعاىل ل يرى من ال قص أن يرضب مثال بعوضة »ومعىن اآلية: 

                                                 
 .1/362تفسري ابليضاوي  (1
 .4/304انظر معاين الحو  (2
 .3/11دراسات ألسلوب القرآن  (3
 .1/264انظر الكشاف  (4
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 .(1)«فما دونها؛ ألن ه خالق ك  شء
أثبته  يف هذه اآلية أن تكون نكرة موصوفة، وهذا ما« ما»فتحتمل 

ين ر بقول : شء، كقوهلم: مررت بما »، (2)كثري من املعربني واملفرس  وتقد 
 .(3)«معجب ل ؛ أي: بيشء معجب ل 

: رب  ك  قال الع   ر »ي  جيوز أن تكون نكرة موصوفة؛ أي: تعمريا يتذك 
 .(4)«فيه

هذه إبهامي ة، ويه ال يت إذا « ما»وذكر الز خمرشي  جواز أن تكون 
أبهمته إبهاما، وزادته شيااع وعموما، كقول : أعطين  اقرتنت باسم نكرة

 .(5)«كتابا ما، تريد: أي  كتاب اكن
ا»ويف إعراب  يف موضع نصب « ما»أوجه، منها: أن تكون  «َبُعوَضة   مذ

، وصلح أن تكون نعتا «ما»نعتا لـ «َبُعوَضة  »نكرة، ىلع ابلدل من مثال، و
 .(6)ألن ها بمعىن قليل

منصوبة ىلع  «َبُعوَضة  »و «َمَثل  »مبهمة نعتا لـ« ما»ومنها أن تكون 
 .(7)«َمَثل  »ابلدل من 

                                                 
 .1/236تفسري املنار  (1
، وتفسري 243، 1/242، وتفسري القرطيب 1/203انظر إعراب الحاس  (2

 .23ابليضاوي ص
 .1/297مغين اللبيب  (3
 .497به الرمحن صإمالء ما من   (4
 .23، وانظر تفسري ابليضاوي ص1/264الكشاف  (5
 .243، 1/242، وتفسري القرطيب 1/302انظر إعراب الحاس  (6
 .1/35انظر اإلعراب املفصل لكتاب اهلل املرتل  (7
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 احلرفّية:« ما»ثانيا: 
 انلّافية:« ما» -1

ء م  ك  احل   ب  ل  س  »ال يف:  ، ويتم  ذل  بواسطة لكمات، منها (1)«عن اليش 
 ويه نواعن:ال افية، « ما»

 .، ويه ما تسىم  باحلجازي ة«ليس»نافية اعملة عمل ـ 
 .(2)ونافية ل عمل هلا، ويه ما تسىم  باتل ميمي ةـ 

ورة إذا لم يظهر لـ أثر إعرايب  يف معمويلها، « ما»وتستوي الل غتان يف الص 
 .(3)كأن يكون اخلرب جار ا وجمرورا، أو زيد فيه ابلاء...

يف سورة ابلقرة يف مواضع كثرية، تتوز عها مخس « ما»وقد جاء ال يف بـ
 ما ييل ما، وذل  ىلع ال حو اآليت:صور، باعتبار 

 الّصورة األوىل: ]ما + مجلة اسمّية[
ورة:  من أمثلة هذه الص 

ِ  ۡلذاِس ٱَوِمَن ﴿ قوهل تعاىل: -1 ِ ٱَمن َيُقوُل َءاَمنذا ب ِ  ّللذ َوَما  ِخرِ ٓأۡلٱ ۡومِ ۡلَ ٱَوب
ين آمنوا بأفواههم ولم تؤ8]ابلقرة:  ﴾٨ ِمنِيَ ُهم بُِمؤۡ  من [، هؤلء هم اذل 

 .(4)قلوبهم، فأنكر القرآن ما اد عوه، ونىف ما انتحلوا إثباته
: « ما»و : «هم»( َوَما ُهمقوهل: )»هنا حجازي ة، أو تميمي ة، قال العكربي 

 «ابلاء»عند أهل احلجاز، ومبتدأ عند تميم، و« ما»ضمري منفصل مرفوع بـ
                                                 

 .458معجم مصطلحات الحو العريب ص (1
 .1/302انظر رشح ابن عقيل  (2
 .1/431انظر ابلحر املحيط  (3
 .12 نظر تفسري ابليضاوي صا (4
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جر  زيد يف يف اجلر  زائدة للت وكيد غري متعل قة بيشء، وهكذا ك  حرف 
 .(1)«املبتدإ، أو اخلرب، أو الفاعل

اخلة ىلع اجلملة السمي ة تكون ليف احلال عند اإلطالق، « ما»و ادل 
وإذا قي دت تكون حبسب القيد، وقد تكون للمايض، وقد تكون للحقيقة 

 .(2)غري مقي دة بزمن
ْ  َولََقدۡ  ۡم  يَنَفُعهُ  َوََّل  َوَيَتَعلذُموَن َما يَُضُُهمۡ ﴿ قوهل تعاىل: -2  لََمنِ  َعلُِموا

ىٰهُ شۡ ٱ ث اآلية عن حكم 102]ابلقرة:  ﴾َخَلٰق    ِمنۡ  ِخَرةِ ٓأۡلٱِِف  ۥَما ََلُ  ََتَ [، تتحد 
حر وتعل مه، فمن اشتغل به فقد ابتعد عن طاعة اهلل املوصلة إىل سعادة  الس 

نيا واآلخرة، وليس هل نصيب يف نعيم اجلن ة  .(3)ادل 
جار  وجمرور متعل قان  «هل»فيه نافية مهملة، وهنا تميمي ة، « ما»و

م، و) ن»( َخَلٰق    ِمنۡ بمحذوف خرب مقد  : جمرور «َخَلٰق   »: حرف جر  زائد، و«م 
. ر، واتل قدير: ما هل يف اآلخرة خالق  ، مبتدأ مؤخ   لفظا مرفوع حمال 

 الّصورة اثّلانية: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها تاّم[
ْ  َوَلِٰكن َظلَُمونَا َوَما﴿ ورة قوهل تعاىل:من أمثلة هذه الص   نُفَسُهمۡ  ََكنُو ا

َ
 أ

ين من العبد فهو »[، واملعىن: 57]ابلقرة:  ﴾٥٧ َيۡظلُِمونَ  أن  ك  ما يطلبه ادل 
ر عنه، ولن يبلغ أحد نفع  ملنفعته، وك  ما ينهاه عنه فإن ما يقصد به دفع الرض 

ه ه فيرض   .(4)«اهلل فينفعه، ولن يبلغ أحد رض 
 ل عمل هلا.« ما»( مجلة منفي ة، وَظلَُمونَا َوَماو)

                                                 
 .23 إمالء ما من  به الرمحن ص (1
 .4/191انظر معاين الحو  (2
 .1/405انظر تفسري املنار  (3
 .1/323تفسري املنار  (4
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 الّصورة اثّلاثلة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية فعلها تاّم[
ورة قوهل تعاىل: ا يََوُد ﴿ من أمثلة هذه الص  ِينَ ٱمذ ْ ِمنۡ  َّلذ ۡهلِ  َكَفُروا

َ
 أ

ۡ ٱَوََّل  ِكَتٰبِ لۡ ٱ َل َعلَيۡ  ُمِۡشِكِيَ ل ن ُيزَنذ
َ
ِنۡ  ُكمأ ِن َخۡۡي   من بنُِكۡم   من ]ابلقرة:  ﴾رذ

ن ي   واملعىن: أن هم يسدونكم به، وما يب ون أن  »[، 105 ل عليكم شء زن 
 .(1)«منه

إذا دخلت ىلع الفعل املضارع خل صته للحال عند اجلمهور، « ما»و
 .(2)برشط انتفاء قرينة خالفه

، كما يف هذه اآلية، وقد تستعمل ليف (3)وقد تكون لالستمرار
 .(4)املستقبل

 الّصورة الّرابعة: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها ناقص[
ورة:  من أمثلة هذه الص 

ْ َيفۡ ﴿ قوهل تعاىل: -1 أي: »[؛ 71]ابلقرة:  ﴾٧١ َعلُونَ فََذََبُوَها َوَما ََكُدوا
عهم  وما قاربوا أن يذحبوها إل  بعد أن انتهت أسئلتهم، وانقطع ما اكن من تنط 

 .(5)«وتعن تهم
 يف اثل بوت تدل  ىلع املقاربة، فإذا قلت: ما اكد زيد   «اكد»»قال أبو حي ان: 

  املقاربة، فيه كغريها من األفعال وجوبا ونفيا.يف  ، فمعناه ن  يقوم  
وقد ذهب بعض ال اس إىل أن ها إذا أثبتت دل ت ىلع نيف اخلرب، وإذا 

                                                 
 .46تفسري ابليضاوي ص (1
 .1/303انظر مغين اللبيب  (2
 .4/192انظر معاين الحو  (3
 .23انظر إمالء ما من  به الرمحن ص (4
 .1/349املنار  تفسري (5
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 .(1)«نفيت دل ت ىلع إثبات اخلرب
ُ ٱا ََكَن َومَ ﴿ قوهل تعاىل: -2  أخرب»[، 143]ابلقرة:  ﴾ِلُِضيَع إِيَمَٰنُكۡم   ّللذ

ل القبلة وبعد  تعاىل أن ه ل يضيع إيمان املت بع، بل عمله وتصديقه قبل أن حتو 
ل ل يضيعه اهلل؛ إذ هو امللك ف بما شاء من تكايلف، فمن   اثلهتماأن حتو 

 .(2)«فهو ل يضيع أجره
م اجلايئ بعدها« ما»وال يف بـ  .(3)لم اجلحود أبلغ من ترك الال 

 الّصورة اخلامسة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية + استثناء بإاّل[
ورة قوهل تعاىل:  ﴾٢٦ َفِٰسقِيَ لۡ ٱإَِّلذ  بِهِۦ   يُِضُل  َوَما﴿ من أمثلة هذه الص 

ق به وكفر ضالل ىلع ضاللة»[؛ أي: 26]ابلقرة:   .(4)«نزيد من لم يصد 
ً والستثناء ح  ويسىم  ال يف  ً ا، وق  رص  هو ختصيص أمر بآخر »ا، ورص 

 .(5)«بطريق خمصوص
 .(6)«؛ ألن ه استثناء مفر غ«يضل  »مفعول  «الفاسقني»و»

 املصدرّية:« ما» -2
ل مع صلته بمصدر «ما» ، وهو: ك  حرف أو  ، (7)املصدري ة موصول حريف 

                                                 
 .38، وانظر تفسري ابليضاوي ص1/416ابلحر املحيط  (1
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، وّك، ولو، وما ، وأن   .(1)وهو مخسة: أن 
 املصدري ة نواعن: ظرفي ة، وغري ظرفي ة. «ما»و

مان ر بمصدر نائب عن ظرف الز  رفي ة تقد  رفي ة (2)والظ  يه »، وغري الظ 
ر مع صلتها بمصدر، ول يسن تقدير الوقت قبلها  .(3)«ال يت تقد 

ة مواضع، يتوز عها  وقد جاءت ما مصدري ة يف سورة ابلقرة يف عد 
رفي ة وعدمها، وفيما ييل أمثلتها:نمطان باعتبار ما ييل ما، من حيث   الظ 

 املصدرّية الّظرفّية: «ما» -أ
رفي ة يف صورتني ىلع ال حو اآليت:  جاءت ما املصدري ة الظ 

 الّصورة األوىل: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية[
ورة قوهل تعاىل: ُق لۡ ٱيََكاُد ﴿ من أمثلة هذه الص  بَۡصٰرَُهۡم   َطُف َيۡ  َبۡ

َ
 ُُكذَما   أ

َضا  
َ
ْ  لَُهم ءَ أ َشۡوا ۡظلَمَ  ِإَوَذا   فِيهِ  مذ

َ
ْ   َعلَۡيِهمۡ  أ [، واملعىن أن  هؤلء 20]ابلقرة:  ﴾قَاُموا

، يعزمون ىلع ات باعه، ولكن  ين، ويظهر هلم احلق  عندما يدعون إىل ادل 
 .(4)رساعن ما يعودون إىل غي هم

رفي ة من إضافته لـ«ك  »و» رفي ة، ورست إيله الظ  « ما»: منصوب ىلع الظ 
رفي ة... و رفي ة يراد بها العموم... و)ما « ما»املصدري ة الظ  َضا ءَ الظ 

َ
( يف موضع أ

خفض باإلضافة؛ إذ اتل قدير: ك  إضاءة، وهو ىلع حذف مضاف أيضا، معناه: 
رف  .(5)«ك  وقت إضاءة، فقام املصدر مقام الظ 
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 ورة اثّلانية: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية[الّص 
ورة قوهل تعاىل: َما  لننَِسا ءَ ٱ َطلذۡقُتمُ  إِن ُكمۡ َّلذ ُجَناَح َعلَيۡ ﴿ مثال هذه الص 

وۡ  َتَمُسوُهنذ  لَمۡ 
َ
ْ  أ أي: ل يلزمكم شء »[؛ 236]ابلقرة:  ﴾فَرِيَضة    لَُهنذ  َتۡفرُِضوا

، من املال تأثمون برتكه يف حال طالقكم  كم إي اهن  ة عدم مس  للن ساء... مد 
 .(1)«وتسمية املهر هلن  

طي ة، واملوصولة« ما»واختلفوا يف  رفي ة، والرش  ، (2)هذه بني املصدري ة الظ 
 َما لَمۡ ﴿يف قوهل تعاىل: « ما»و»وذهب أبو حي ان إىل أن ها ظرفي ة مصدري ة، قال: 

اهر أن ها ظرفي ة مصدري ة، اتل   ﴾َتَمُسوُهنذ  ... يس  س  قدير: زمان عدم الم  الظ 
 « ما»وهذه 

 
ط، وتقتيض اتل عميم، حنو: أ     ب  ح  ص  املصدري ة الظرفي ة شبيهة بالرش 

 .(3)«ا، فاملعىن: ك  وقت دوام إحسان نً س  يل حم    ت  م  ما د  
 املصدرّية غري الّظرفّية:« ما» -ب

رفي ة يف ثالث صور، ىلع ال حو اآليت: «ما»جاءت   املصدري ة غري الظ 
 الّصورة األوىل: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها ناقص[

ورة قوهل تعاىل: ِلُم   َعَذاٌب  َولَُهمۡ ﴿ من أمثلة هذه الص 
َ
ْ  بَِما أ  ََكنُوا

ب ون  10]ابلقرة:  ﴾١٠ يَۡكِذبُونَ  ذ  [؛ أي: هلم عذاب مؤلم بسبب كونهم ي ك 
 .(4)يف اد اعئهم اإليمان

بكونهم يكذبون، ول ضمري يعود عليها؛ »ي ان: اتل قدير: قال أبو ح  
ن، ومن زعم أن  اكن ال اقصة ل مصدر هلا س  ألن ها حرف، خالفا أليب احل  
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ه(، وقد كرث يف كتاب 377فمذهبه مردود، وهو مذهب أيب يلع  الفاريس  )ت
 .(1)«ةال اقص «اكن»سيبويه املجء بمصدر 

 الّصورة اثّلانية: ]ما + مجلة فعلّية ماضوّية فعلها تاّم[
ورة قوهل تعاىل: ْ  ِإَوَذا قِيَل لَُهمۡ ﴿ من أمثلة هذه الص   َءاَمنَ  َكَما   َءاِمُنوا

نُؤۡ  ۡلذاُس ٱ
َ
ْ أ أي: وإذا قيل »[؛ 13]ابلقرة:  ﴾لُسَفَها ُء  ٱ َءاَمنَ  َكَما   ِمنُ قَالُو ا

د للمنافقني آمنوا كما آمن من املهاجرين واألنصار، أجابوا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب حمم 
فه،  واب، فنسبوا إىل املؤمنني الس  بأمحق جواب، وأبعده عن احلق  والص 

 .(2)«استهزاء واستخفافا
( مصدري ة، اتل قدير: كإيمان ال اس، فينسب  َءاَمنَ  َكَما  من )« ما»و»

نعت ملصدر  والفعل بعدها مصدر جمرور بكاف الت شبيه ال يت يه «ما»من 
رة  «ما»حمذوف، أو حال... وإذا اكنت  مصدري ة، فصلتها مجلة فعلي ة مصد 

... ول توصل باجلملة «ليس»ـبماض مترص ف، أو مضارع، وشذ  وصلها ب
 .(3)«السمي ة، خالفا لقوم...

 الّصورة اثّلاثلة: ]ما + مجلة فعلّية مضارعّية فعلها تاّم[
ورة قوهل  ِينَ ٱ﴿ تعاىل:من أمثلة هذه الص  ُٰهمُ َءاَتيۡ  َّلذ  رِفُونَُهۥَيعۡ  ِكَتَٰب لۡ ٱ َٰ

ۡبَنا َءُهۡم   رِفُونَ َكَما َيعۡ 
َ
ين أوتوا الكتاب 146]ابلقرة:  ﴾أ  يعرفون ال يب  »[، فاذل 

ن نعوته وصفاته ال يت ل تنطبق ىلع غريه، ملسو هيلع هللا ىلص  بما يف كتبهم من البشارة به، وم 
ين يتول ون تربيتهم وبما ظهر من آياته وآثار هدايته، كما ي عرفون أبناءهم اذل 
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 .(1)«وحياطتهم، حىت  ل يفوتهم من أمرهم شء
الاكف يف موضع نصب ىلع أن ها صفة ملصدر »، و(2)مصدري ة« ما»و

أبناءهم، أو يف موضع نصب ىلع احلال  م  ه  فان  ر  ا مثل ع  فانً ر  حمذوف، تقديره: ع  
 ر  ع  من ضمري املعرفة املحذوف، كأن اتل قدير: ي  

ملعرفة  مماثلةً  معرفةً  ه  ون  ف 
 .(3)«أبنائهم

 الاكّفة:« ما» -3
، ويه يف ذاتها ل معىن هلا، ومع (4)الاكف ة تكف  العامل عن عمله «ما»

خول ىلع ما  ذل  ل تعد  زائدة؛ ألن  هلا أثرا يف منع العامل، وجعله صاحلا لدل 
 .(6)مهي ئة أيضا ، وتسىم  يف هذه احلالة(5)ل يصح دخوهل عليه إل  بها

فع، فتكف  الفعل عن طلب « ما»وتكون  هذه اكف ة عن عمل الر 
، كرث.  الفاعل، وتت صل بثالثة أفعال فقط، ويه: طال، قل 

فع، وذل  عند ات صاهلا بإن   وتكون اكف ة عن عمل ال صب والر 
 وأخواتها.

، فتت صل بأحرف وظروف، مثل: ابلاء،  كما تكون اكف ة عن عمل اجلر 
، والاكف، وإذ، وبعد، وبني، وحيثور  .(7)ب 

ة آيات، تتوز عها أربع صور  «ما»وقد جاءت  اكف ة يف سورة ابلقرة يف عد 
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 ، وذل  ىلع ال حو اآليت:«ما»باعتبار ما يسبق وما ييل 
 الّصورة األوىل: ]إن + ما + مجلة اسمّية[
ورة قوهل تعاىل: ْ  ََّل  ِإَوَذا قِيَل لَُهمۡ ﴿ من أمثلة هذه الص   ٱ ِِف  ُتۡفِسُدوا

َ
 ۡرِض ۡل

َما َنۡ  ْ إِنذ ا 11]ابلقرة:  {١١ ُمۡصلُِحونَ  نُ قَالُو ا نهاهم اهلل عن الفساد »[، فلم 
الح  عوى العريضة، و... جعلوا صفة الص  ي هو دأبهم، أجابوا بهذه ادل  اذل 

ة بهم، خالصة هلم...  .(1)«خمتص 
خول ىلع السم تارة، عن العمل؛ ألن ها هي أتها  (إن  ـ)اكف ة ل» (ما)فـ لدل 

كون ل حمل  هل من اإلعراب.(2)«وىلع الفعل أخرى  ، ويه حرف مبين  ىلع الس 
 الّصورة اثّلانية: ]إّن + ما + مجلة فعلّية مضارعّية[

ورة قوهل تعاىل: مۡ ﴿ من أمثلة هذه الص 
َ
اِإَوَذا قََضَٰٓ أ َما ر   ََلُۥ َيُقوُل  فَإِنذ

أن ه إذا أراد إجياد أمر وإحداثه، »[، واملعىن: 117 ]ابلقرة: {١١٧ُكن َفَيُكوُن 
 .(3)«فإن ما يأمر أن يكون موجودا، فيكون موجودا

فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمري  «ول  ق  ي  »اكف ة ومكفوفة،  «إن ما»
 هو. :مسترت تقديره

 الّصورة اثّلاثلة: ]إّن + ما + مجلة فعلّية ماضوّية[
ورة قوهل تع َم َعلَيۡ ﴿ اىل:من أمثلة هذه الص  َما َحرذ ۡ ٱ ُكمُ إِنذ مَ ٱوَ  َتةَ يۡ مَ ل  ِلذ

هِلذ بِهِ  زنِيرِ ۡلِ ٱ مَ َولَۡ 
ُ
ِ  ٱ لَِغۡۡيِ  ۦَوَما  أ  [. 173]ابلقرة:  ﴾ّللذ

لكمة موضوعة للحرص، تثبت ما تناوهل اخلطاب، وتنيف ما عداه،  «إن ما»»
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 .(1)«وقد حرصت ههنا اتل حريم يف األمور املذكورة بعدها
ي ان إىل أن  احلرص يفهم من سياق الالكم، ول تدل  إن ما ىلع أبو ح   وذهب

 .(2)احلرص بالوضع
]حيث + ما + مجلة فعلّية ماضوّية + مجلة فعلّية أمرّية  الّصورة الّرابعة:
 مقرتنة بالفاء[

ورة يف قوهل تعاىل: ِ ﴿ وردت هذه الص  ۡ ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََولن  َراِم  لَۡ ٱ َمۡسِجدِ ل
ْ  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  ۥ   وُُجوَهُكمۡ  فََوُلوا أي: ويف أي  ماكن »[؛ 144]ابلقرة:  ﴾َشۡطَرهُ

كنتم فاستقبلوا جهته بوجهكم يف صالتكم، وهذا يقتيض أن يصيل  
ين يلزتمون  املسلمون يف بقاع األرض إىل مجيع اجلهات، ل اكل صارى اذل 

 .(3)«املرشق...
اإلضافة إىل اجلملة، اسمي ة اكنت أو فعلي ة، وإضافتها  «حيث»وتلزم »

، (5)«زال منها معىن اإلضافة« ما»فإذا وصلت بـ»، (4)«إىل الفعلي ة أكرث
ط، وجزمت الفعلني»و  .(6)«ضم نت معىن الرش 

يويط )ت ط مبناه ىلع اإلبهام، وباب »ه( أن  911وذكر الس  باب الرش 
ا أريد دخول اإلضافة مبناه ىلع اتل وضيح، وهلذ يف باب  «حيث»و «إذا»ا لم 

ط لزمتهما  حهما، فال «ما»الرش  ؛ ألن هما لزمان لإلضافة، واإلضافة توض 
ط حينئذ، فاشرتطنا  هما عن اإلضافة، فيبهمان، « ما»يصلحان للرش  تلكف 

                                                 
 .1/192فتح القدير  (1
 .1/100انظر ابلحر املحيط  (2
 .2/15تفسري املنار  (3
 .1/101األشباه والظائر  (4
 .2/24ابلحر املحيط  (5
 .1/133مغين اللبيب  (6



 ابلحوث وادلراسات

246ô   

 

ط حينئذ  .(1)«فيصلح دخوهلما يف الرش 
ط،  «ُكنُتمۡ »، و(2)اسم رشط جازم «حيث»فـ يف حمل  جزم فعل الرش 

ْ »و ط. «فََوُلوا  جواب الرش 
 الّزائدة:« ما» -4

دة لل ف ، وتسىم  ص   «ما»تسىم   ائدة: املؤك  ة، كما تسىم  زائدة، ل  الز 
دة لل ف ؛ لورودها يف القرآن الكريم كثريا، وحروف  و ىل أن تسىم  املؤك 

 
واأل

 .(3)القرآن لم تأت إل  ملعىن
ا »ه(: 688قال الر يض )ت ائدة يف الكم العرب إم  فائدة احلروف الز 

ا الفائدة الل فظي ة فيه تزيني  ا لفظي ة، فاملعنوي ة تأكيد املعىن... وأم  معنوي ة، وإم 
ت عبثا،  الل ف ... ول جيوز خلو ها من الفوائد الل فظي ة واملعنوي ة معا، وإل  لعد 

وأنبيائه  ،م ابلاري تعاىلول سي ما يف الكول جيوز ذل  يف الكم الفصحاء، 
 ...  وإن ما سم يت هذه احلروف زوائد؛ ألن ها قد تقع زائدة، ل ألن ها ل

لة؛ ألن ها  يت أيضا حروف الص  تقع إل  زائدة، بل وقوعها غري زائدة أكرث، وسم 
ل بها إىل زيادة الفصاحة، أو إىل إقامة وزن، أو سجع، أو غري ذل   .(4)«يتوص 

 يه غري اكف ة يف بعض املواضع، منها:و« ما»وتزاد 
ها عن  -1 ن، ول تكف  بني اجلار  واملجرور، فزتاد بعد ابلاء، وعن، وم 

 .(5)العمل

                                                 
 .1/100انظر ابلحر املحيط  (1
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فع مطلقا، »، «ل يس  »بعد  -2 ، والر  ي بعدها اجلر  وجيوز يف السم اذل 
وال صب أيضا إذا اكن نكرة، وقد روي بهن  )ول سي ما يوم(، واجلر  أرجحها، 

 .(1)«زائدة بينهما« ما» اإلضافة، ووهو ىلع
بعد لكميت قليال، وكثريا، حنو: كثريا ما نبيك هذه األي ام، وحنو:  -3

دة« ما»قليال ما نضح  هذه األي ام، فـ  .(2)زائدة مؤك 
4-  

 
ط، جازمة اكنت، حنو: أ ا، أو غري جازمة، حنو: إذا م  ن  ي  بعد أداة الرش 

 .(3)ما
ة مواضع، تتوز عها أربع  «ما»وقد جاءت  زائدة يف سورة ابلقرة يف عد 

 ، وذل  ىلع ال حو اآليت:«ما»صور باعتبار ما يسبق 
 الّصورة األوىل: ]إْن + ما[

ورة يف قوهل تعاىل: ا﴿ وردت هذه الص  تِيَنذُكم فَإِمذ
ۡ
ِ  يَأ ِنن ى من  تَبِعَ  َفَمن ُهد 

 [.38]ابلقرة:  ﴾٣٨ َيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َوََّل  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  فََل  ُهَدايَ 
ريق  ، فمن قب ل وآمن وسل  الط  د، والكتاب املبني  اله دى: الر سول املرش 

قاء واخلرسان  .(4)املستقيم، فال خوف عليه من الش 
بة عند سيبويه من »و دة... مرك  ا املكسورة املشد  ، (5)«(ما)و (إن  )إم 

ائدة للت وكيد، وذلل  »و  .(6)«انزم ما بعدهادخلت عليها ما الز 

                                                 
 .1/140مغين اللبيب  (1
 .57، وإمالء ما من  به الرمحن ص1/185انظر ابلحر املحيط  (2
 .1/314انظر مغين اللبيب  (3
 .1/285انظر تفسري املنار  (4
 .1/59مغين اللبيب  (5
 .186رصف املباين ص (6
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: رب   ك  قال الع   د هل، و (ما)حرف رشط، و (إن  )»ي  تِيَنذُكم)حرف مؤك 
ۡ
( يَأ

د بال ون اثل قيلة، والفعل يصري بها مبني ا أبدا، وما جاء يف  فعل رشط مؤك 
ط عقب  ا»القرآن من أفعال الرش  د بال ون، وهو القياس؛ ألن   «إم  لك ه مؤك 

ة اتل وكيدتؤذن بإراد« ما»زيادة   .(1)«ة شد 
 الّصورة اثّلانية: ]قليال + ما[

ورة يف قوهل تعاىل: ْ قُلُوُبَنا ُغلۡ ﴿ وردت هذه الص  ۚ َوقَالُوا ُ ٱ لذَعَنُهمُ  بَل ُف   ّللذ
ا َفَقلِيل   رِهِمۡ بُِكفۡ   [.88]ابلقرة:  ﴾٨٨ يُۡؤِمُنونَ  مذ

أن ه ل يؤمن بال يب  ، وبي نت اآلية (2)ه  ق  ف  : يه ال يت ل ت  ف  ل  القلوب الغ  
 .(3)وما جاء به إل  قليل منهم

ي ان: وانتصب قليال؛ ألن ه صفة ملصدر حمذوف؛ أي: فإيمانا قال أبو ح  
دة... ول جيوز أن تكون ما مصدري ة؛ ألن ه « ما»قليال يؤمنون، و زائدة مؤك 
 .(4)مرفواع حىت  ينعقد منهما مبتدأ وخرب «قليل»يلزم أن يكون 

 اثّلاثلة: ]أين + ما[الّصورة 
ورة قوهل تعاىل: يۡ ﴿ من أمثلة هذه الص 

َ
ْ  َنَمافَأ ِ  ٱ وَۡجهُ  َفَثمذ  تَُوُلوا َ ٱإِنذ  ّللذ  ّللذ

أي: أي  ماكن تستقبلونه يف صالتكم »[؛ 115]ابلقرة:  ﴾١١٥ َوِٰسٌع َعلِيم  
ه إيلها، و... من شأن العابد أ ن فهناك وجه القبلة ال يت أمر اهلل بأن يتوج 

ة واجلهة، واستقباهل بهذا  ا اكن سبحانه مزن ها عن املاد  يستقبل وجه املعبود، ولم 
املعىن مستحيال، رشع للن اس ماكنا خمصوصا يستقبلونه يف عبادتهم إي اه، 

                                                 
 .39، 38إمالء ما من  به الرمحن ص (1
 .1/131انظر فتح القدير  (2
 .1/378انظر تفسري املنار  (3
 .485، 1/484انظر ابلحر املحيط  (4
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 .(1)«وجعل استقبال ذل  املاكن اكستقبال وجهه تعاىل
يۡ )»و

َ
ين زائدة، ويكرث دخوهلا ىلع أ« ما»يه رشط هاهنا، و (َنَماأ

ط، وجيوز حذفها طي ة؛ تلقو ي معناها يف الرش  تعمل مع ات صال »، فيه (2)«الرش 
 .(4)يزيدها إبهاما وعموما «أين»إىل « ما»، وانضمام (3)«بها، ومع حذفها« ما»

 الّصورة الّرابعة: ]إذا + ما[
ورة يف قوهل تعاىل:  ﴿ وردت هذه الص 

ۡ
ْ   لُشَهَدا ءُ ٱ َب َوََّل يَأ  ﴾إَِذا َما ُدُعوا

هادة وأدائها»[؛ أي: 282]ابلقرة:  ل الش   .(5)«إىل حتم 
 ـ)ظرف زمان ل «إذا»

ۡ
ْ  »، ومجلة (7)زائدة« ما»، و(6)(َب يَأ يف حمل  جر   «ُدُعوا

 مضاف إيله.
طي ة، و «إن  »بعد « ما»وزيادة  رفي ة كثري «إذا»الرش   .(8)الظ 

 ويف نهاية هذا ابلحث يمكن أن نالحظ اآليت:
لة يه األكرث دورانا يف سورة ابلقرة، ثم  ال افية بنوعيها، واملوص« ما»

طي ة بنوعيها، ثم   واملصدري ة بنوعيها، ثم  الاكف ة، ثم  الستفهامي ة، ثم  الرش 
ائدة، ثم   ا ال كرة املوصوفة فقد « ما»الز  بي ة. أم  ال يت بعد ن ع م وبئس، ثم  اتل عج 

ة ال حو ، إل  أن  املعربني منهم من ذكر هلا أثبت وجودها هنا كثري من أئم 
                                                 

 .1/434انظر تفسري املنار  (1
 .194إمالء ما من  به الرمحن ص (2
 .329، 328رشح ملحة اإلعراب ص (3
ل  (4  .4/105انظر رشح املفص 
 .41تفسري اجلاللني ص (5
 .127انظر إمالء ما من  به الرمحن ص (6
 .41انظر تفسري اجلاللني ص (7
 .333، واجلىن ادلاين ص382انظر رصف املباين ص (8
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دة، ومنهم من اقترص ىلع ذكر وجه واحد، فذكر بعضهم املوصولة،  أوجها متعد 
 وبعضهم املوصوفة... وغري ذل .

وحمل ها « ما»وباجلملة، فكثريا ما يقع اخلالف بني املعربني حول معىن 
، وهذا راجع إىل الختالف يف تقدير املعىن.  اإلعرايب 
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 املصادر واملراجع
 

، املكتبة اثل قافي ة،  .1 يويط  ين الس  اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل ادل 
 م.1973بريوت، ل ط، 

، حتقيق  .2 ب من لسان العرب، أليب حي ان األندلس  ارتشاف الرض 
، ط  هيب  اس، مطبعة الن رس اذل   م.1984، 1مصطىف أمحد ال ح 

د عبد األشباه وال ظائر يف ال حو، جلالل  .3 ، حتقيق حمم  يويط  ين الس  ادل 
، املكتبة العرصي ة، صيدا، ط   م.1999، 1القادر الفاضيل 

اس، حتقيق زهري اغزي زاهد، اعلم  .4 إعراب القرآن، أليب جعفر ال ح 
 م.1988، 3الكتب، بريوت، ط 

ل لكتاب اهلل املرت ل، بلهجت عبد الواحد صالح، دار  .5 اإلعراب املفص 
ان، األرد  م.1998، 2ن، ط الفكر، عم 

إمالء ما من  به الر محن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،  .6
، دار الفكر، بريوت، ل ط،   م.1993أليب ابلقاء العكربي 

( لعبد اهلل عمر  .7 أنوار اتل زنيل وأرسار اتل أويل )تفسري ابليضاوي 
د  د سالم حميسن، وشعبان حمم  حه حمم  ، صح  ريازي  ابليضاوي  الش 

 القاهرة، ل ط، ل ت. ،العربي ةإسماعيل، مكتبة اجلمهوري ة 
أوضح املسال  إىل ألفي ة ابن مال ، لبن هشام، عناية حمم د حميي  .8

، بريوت، ط  اث العريب  ين عبد احلميد، دار إحياء الرت   م.1980، 6ادل 
، ال ارش مكتبة اإليمان، بريدة،  .9 ابلحر املحيط، أليب حي ان األندلس 

عو  م.1992دي ة، ل ط، الس 
د أبو الفضل إبراهيم،  .10 ، حتقيق حمم  ركيش  الربهان يف علوم القرآن، للز 

 م.1972، 2دار املعرفة، بريوت، ط 
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، بريوت،  .11 يويط  ين الس  ، وجالل ادل  ين املحيل   تفسري اجلاللني، جلالل ادل 
 بلنان، ل ط، ل ت.

د رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، .12  ، ل ت.2ط  تفسري املنار، ملحم 
، دار إحياء الكتب العربي ة،  .13 ، لعبد اهلل بن أمحد الن سيف  تفسري الن سيف 

 عيىس بايب احلليب  ورشاكه، ل ط، ل ت.
، تصحيح أمحد عبد  .14 ( القرطيب  اجلامع ألحاكم القرآن )تفسري القرطيب 

، ط  اث العريب   م.1952، 2العليم الربدوين، دار إحياء الرت 
اين يف  .15 د اجلىن ادل  ين قباوة وحمم  ، حتقيق فخر ادل  حروف املعاين، للمرادي 

 م.1992، 1نديم فاضل، دار الكتب العلمي ة، بريوت، ط 
اوي املاليك ، املكتبة  .16 اوي ىلع تفسري اجلاللني، ألمحد الص  حاشية الص 

 اإلسالمي ة، ل ط، ل ت.
د ب .17 ب ان ىلع رشح األشموين  ىلع ألفي ة ابن مال ، ملحم  ن يلع  حاشية الص 

ب ان، دار الفكر، بريوت، ل ط،   م.2003الص 
د عبد اخلالق عضيمة، دار  .18 دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ملحم 

 م.1972احلديث، القاهرة، ل ط، 
د  .19 ، حتقيق أمحد حمم  رصف املباين يف رشح حروف املعاين، للماليق 

اط، دار القلم، دمشق، ط   م.2002، 3اخلر 
ألفي ة ابن مال ، أليب عبد اهلل بن طولون، حتقيق رشح ابن طولون ىلع  .20

، دار الكتب العلمي ة، بريوت، ط  ، 1عبد احلميد جاسم الكبيس 
 م.2002

د  .21 رشح ابن عقيل ىلع ألفي ة ابن مال ، لعبد اهلل بن عقيل، عناية حمم 
ين عبد احلميد، املكتبة العرصي ة، صيدا، ل ط، ل ت.  حميي ادل 

، دار إحياء الكتب رشح اتل رصيح ىلع اتل   .22 وضيح، خلادل األزهري 
 العربي ة، عيس ابلايب  احلليب  ورشاكه، مرص، ل ط، ل ت.
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د  .23 ، عناية حمم  دى، لبن هشام األنصاري  رشح قطر ال دى وبل  الص 
عادة، مرص، ط  ين عبد احلميد، مطبعة الس   م.1963، 11حميي ادل 

ين  .24 ، عناية يوسف عمر، ساإلرشح الر يض  ىلع الاكفية، لريض  ادل  رتاباذي 
 م.1996، 2منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، يلبيا، ط 

، القاهرة، ل ط، ل ت. .25  رشح املفصل، لبن يعيش، مكتبة املتنيب 
، حتقيق براكت يوسف هب ود، املكتبة  .26 رشح ملحة اإلعراب، للحريري 

 م.1999، 2العرصي ة، صيدا، ط 
د بن يلع  الش   .27 ، تصحيح سمري خادل رجب، دار فتح القدير، ملحم  واكين 

، بريوت، ط  اث العريب   م.2001، 2إحياء الرت 
د  .28 الم حمم  الكتاب )كتاب سيبويه(، لسيبويه، حتقيق ورشح عبد الس 

، مرص، ل ت، ط   م.1988، 2هارون، مطبعة املدين 
اف عن حقائق غوامض اتل زنيل وعيوب األقاويل يف وجوه  .29 الكش 

، ، مكتبة  اتل أويل، للز خمرشي  ادي  رشحه وضبطه وراجعه يوسف احلم 
 مرص، الفجالة، ل ط، ل ت.

 م.1994، 3لسان العرب، لبن منظور، دار صادر، بريوت، ط  .30
31.  ، وي  ، دراسة وحتقيق عبد احلميد الز  املت بع يف رشح الل مع، للعكربي 

 م.1994/ 1منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، يلبيا، ط 
ر يف ال حو،  .32 ، حتقيق ودراسة منصور يلع  املحر  لعمر بن عيىس اهلريم 

الم، القاهرة ط  ميع، دار الس  د عبد الس   م.2005، 1حمم 
، دار  .33 ، حتقيق عبد الفت اح إسماعيل شليب  اين  م  معاين احلروف للر 

 ال هضة، مرص، القاهرة، ل ط، ل ت.
اء، اعلم الكتب، بريوت، ط  .34  م.1983، 3معاين القرآن، للفر 
ان، األردن، ط معاين ا .35 ، دار الفكر، عم  ايئ  امر  ، 1ل حو، لفاضل الس 

 م.2000
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، جلورج مرتي عبد املسيح، وهاين  .36 معجم مصطلحات ال حو العريب 
 م.1990، 1جورج تابري، مكتبة بلنان، بريوت، ط 

مغين الل بيب عن كتب األاعريب، لبن هشام، حتقيق حمم د حميي  .37
ام ل ين عبد احلميد، دار الش  اث، بريوت، ل ط، ل ت.ادل   لرت 

، عناية يلع  بو ملحم، دار  .38 ل يف صنعة اإلعراب، للز خمرشي  املفص 
 م.1993، 1ومكتبة اهلالل، بريوت، ط 

د عبد اخلالق عضيمة، اعلم الكتب،  .39 املقتضب، للمرب د، حتقيق حمم 
 بريوت، ل ط، ل ت.

40.  ) ال  إىل ألفي ة ابن مال  )رشح األشموين  لألشموين، حتقيق منهج الس 
اث، ل ط، ل ت. ي د، املكتبة األزهري ة للرت   عبد احلميد الس 

 ال حو الوايف، لعب اس حسن، دار املعارف، القاهرة، ل ط، ل ت. .41
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 حممد يلع َسليم ابلَْحباحد. 

 جامعة طرابلس -لكية اآلداب ،قسم اللغة العربية

 
 تمهيد:

م بالالكم عن بعض املفاهيم  لعله من الرضوري يف بداية ابلحث أن أقد 
ا يف بناء ابلحث واغيته؛ إذ مًّ ه  املتعلقة بعنوان ابلحث، بوصفها مدخاًل م  

واصطالًحا، وأقسامها بصورة موجزة، كما سأذكر  غةً ناية ل  سأبني مفهوم الك  
ح مفهوم  م  ك  ه  مفهوم اتلن  يف اللغة والصطالح، ويف خالل ابلحث سأوض 

بعض اللكمات اليت تأسس عليها املعىن الكنايئ اتلهكِّم يف اآليات القرآنية 
املختارة عند أهل اللغة وعلماء اتلفسري وابلالغة؛ بليان صورة اتلهكم 

ايئ ومقاصدها يف هذه اآليات، وقد اكن الختيار لماذج من اآليات الكن
القرآنية املنتقاة؛ إبراًزا ألهمية الصورة الكنائية اتلهكمية ومقاصدها يف بناء 
 ،أسس وأهداف ومعان  عظيمة أراد اهلل تعاىل إثباتها يف قلوب الاس أمجعني

 مواضيع رئيسة، ويه:وقد جاءت هذه اآليات القرآنية املختارة ىلع أربعة 
: ونتناول بعض اآليات القرآنية اليت تتهكم ىلع من وحدانية اهلل -1

ينسب األلوهية لغري اهلل الواحد األحد، ويه يف ذات الوقت تثبت وحدانية 
اهلل، من خالل توضيح حالة الصارى ىلع وجه اخلصوص يف اختاذهم نيب اهلل 

ذا اآليات اليت تبني صورة وأمه مريم إهلني من غري اهلل، وك  عيىس
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ع ر ضني عن آيات اهلل بصفة اعمة، واذلين ل يؤمنون باهلل تعاىل  الاكفرين الم 
 ول يعقلون الكمه.

: ونتناول بعض اآليات القرآنية اليت تبني اجلزاء والعقوبة للاكفرين -2
اجلزاء والعقوبة من اهلل للاكفرين املعاندين اذلين يرفضون أن يؤمنوا باهلل 

 ، مع بيان بعض صور عذابهم يف صورة تهكمية.تعاىل
: ونذكر بعض اآليات اليت ختدم صدق ما يدل ىلع سوء اخللق -3

توحيد اهلل، والمتثال ألوامره تعاىل، من خالل معاجلة بعض العادات السيئة 
اخلوالف، وهم يف حياة اإلنسان، وهما اتلكرب واتلعايل يف األرض، وحالة 

، فأفسدوا بعملهم هذا دين هم ملسو هيلع هللا ىلص هاد مع الرسول الكريماملتخلفون عن اجل
وجاء اتلهكم القرآين ببيان سوء عملهم والستهزاء بهم يف صورة بدنياهم، 

كنائية تهكمية، ويه صور قريبة من صفات الاكفرين املعاندين يف المتثال 
حيد لوحدانية اهلل، وأوامر اهلل تعاىل يف بناء اإلنسان السوي اذلي ند أثر تو

 اهلل تعاىل يف حياته.
ومن خالل هذه اآليات القرآنية أهدف إىل تبيني الكناية اتلهكمية 

إلثبات قضايا أساسية يف حياة اإلنسان العقدية، وبيان  ابلالغية ومقاصدها
العقوبة اإلهلية للمعرتض ىلع وحدانية اهلل والمتثال ألوامره، وتضارب سوء 

يل، واتلخلف عن اجلهاد مع تمام اإليمان باهلل، اخللق املتمثل يف اتلكرب واتلعا
فاتلكرب من صفات الشيطان، واتلخلف عن الرسول يف اجلهاد فيه اإلباء 
والرفض من قبل املتخلفني لطاعة اهلل ورسوهل، ويف الك األمرين خمالفة 

 لقضية المتثال ملن انعقد القلب ىلع اإليمان به سبحانه وتعاىل.
ث الرغبة يف الغوص يف أرسار القرآن الكريم ومما دفعين هلذا ابلح

الكنائية اتلهكمية، وتلناول بعض العلماء قديًما وحديثًا هذه اآليات املراد 
م  ق د 

 
دراستها، وذكرهم املعىن الكنايئ اتلهكِّم فيها بطرق متنوعة، جعلين أ
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ىلع اتلبويب والرشح واتلوضيح واجلمع بني اآلراء، واستخالص مقاصد 
هكمية يف هذه اآليات، وبذل  جاء ابلحث مقسًما ىلع تمهيد الكناية اتل

وموضوع ابلحث، فيف اتلمهيد تناولت بعض املفاهيم العامة املتعلقة بعنوان 
ابلحث، واملواضيع العامة لآليات اليت محلت املعىن الكنايئ يف صور تهكمية، 

اة، ويف كما تناولت ادلافع لختيار هذه الكناية واآليات القرآنية املنتق
موضوع ابلحث الكناية اتلهكمية يف القرآن الكريم، ذكرت اآليات القرآنية 
املراد دراستها، كما أثبت  يف هذه ادلراسة عناوين اعمة وأخرى جانبية، 
يندرج حتت العناوين اجلانبية اآليات املراد دراستها، ويف نهاية ابلحث أثبت  

 خالصته، وذل  وفق اآليت:
 اية:نمفهوم الكِ  -1

ن ت  ت   أن   :ة  اي  ن  : الك  يف اللغة   ن   ع  ىن  وك   .ه  ري   غ   يد  ر  وت   ء  باليشن   م  لك 
 
 ر  م  األ

 :ة  اي  ن  فالك   .رتن  س  إذا ت   :ىن  ك  وت   .عليه ل  د  ت  س  مما ي   ه  ري   غ  ب   م  لن ك  ؛ أي: ت  ايةً ن  كين ك  ي  
 .(1)يب  ك  ر  ، أو ت  بارة  ، أو ع     ف  ل   اء  ر  املقصود و   سرت   

املستعمل فيما وضع هل يف اصطالح اتلخاطب  : اللف   يف االصطالح
لدلللة به ىلع معىن آخر لزم به، أو مصاحب هل، أو يشار هل اعدة إيله، ملا 

 .(2)بينهما من املالبسة بوجه من الوجوه
أصل الكناية ترك اتلرصيح باليشء وسرته حبجاب ما مع إرادة  فكأن  
 اتلعريف به.

فتنقسم إىل ثالثة أقسام، ويه: كناية عن صفة،  ايةأما أقسام الكن
                                                 

معجم )كىن(؛ و 39/421)كىن(؛ وتاج العروس 15/223انظر: لسان العرب  (1
 .777، 2/776ابلالغة العربية 

معجم ؛ و204؛ واإليضاح يف علوم ابلالغة ص128انظر: تلخيص املفتاح ص  (2
 .2/777ابلالغة العربية 
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وكناية عن موصوف، وكن اية عن نسبة، وتقسم الكناية املطلوب بها نفس 
الصفة إىل قريبة وبعيدة، كذل  تقسم الكناية املطلوب بها نفس املوصوف 

كما أن الكناية ل فائدة منها ول حتمد يف أذواق ، (1)إىل قريبة وبعيدة أيًضا
لفن من األدباء وابللغاء إل إذا أدنت غرًضا بالغيًا، أقل ه وضوح مجاهلا أهل ا

عند استعماهلا أكرث من الالكم الرصيح، ىلع أن تكون خايلة من العيوب 
 .(2)اجلمايلة للمعىن، والقبح الفكري

ْم:  -2   مفهوم اتلََّهكُّ
رت  ب   :بمعىن م  ك  ه  : ورد اتلن يف اللغة ، واتلب خ  ًرا، والستهزاء، ط  اتلكرب  

ع ن  الم دار ك، والغضب ت ع ر ض   :بمعىن وجاء .والطن ن يه الم  ع  م  ىلع ما ل ي  ت ح  ق  الم 
ما  م  ىلع األمر ب ع د  ، واتلنن د  يث  النف س  د  ز ئ ، وبمعىن ح  ت ه  ، والم  للناس يف الرشن 

و ت   ن م  والصن ، والرتن  ت    و  ف  : ت غ   .ي  م ت  ، وكذل  بمعىنوت ه كن ي ل اذلي ل السن  :نني ت 
ر ابلرئ، يقال: ت   .ي طاق م ت ابل  وتهو  ت  ه  : ت  رئ   ه كن م  م   .دن دن ت ه  وهو كذل  اذلي ي 

 .(3)واحلمق      ي  علي  من الغ  
د يف ع  : هو اإلتيان بلف  البشارة يف موضع اإلنذار، والو  يف االصطالح

د  وباطنه هزل، وهو يد، واملدح يف معرض ع  ماكن الو   الستهزاء؛ أي: ظاهره ج 
 .(4)ضد اهلزل؛ ألن اهلزل اذلي يراد به اجلد يكون ظاهره هزًل وباطنه اجلد

                                                 
، 205، وما بعدها. واإليضاح يف علوم ابلالغة ص128انظر: تلخيص املفتاح ص (1

 وما بعدها.
 .576ابلالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها صانظر:  (2
 4/147واملحكم واملحيط األعظم ؛ )هكم( 12/617انظر: لسان العرب  (3

 .2/908)هكم(؛ ومعجم ابلالغة العربية 
 ، وما بعدها.2/908معجم ابلالغة العربية انظر:  (4
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 الكناية اتلهكمية يف اآليات القرآنية املراد دراستها:
يف اآليات نتناول الكناية اتلهكمية املصورة تلحقيق املقاصد الكنائية 

وفق ثالثة إبراًزا للغاية اليت جاءت بها هذه الكناية،  القرآنية املراد دراستها؛
عناوين رئيسة، يدخل حتت ك عنوان رئيس عناوين فرعية، كما يندرج 
حتت هذه الفرعية أسماء مواضيع لآليات املدروسة، هلا عالقة بالصورة 
اتلهكمية يف اآليات، وقد استنبطت هذه العناوين مجيعها من اآليات 

 دراستها، وفق اآليت:القرآنية املراد 
 وحدانية اهلل: -أوالً 

جاءت اآليات املراد دراستها حتت هذا العنوان ثالث آيات، فالصورة 
الكنائية ومقصدها يف ك آية يه املفرسة هلذا العنوان الرئيس، وقد جاءت 
هذه الكنايات حتت عناوين فرعية؛ بليان الوجه الكنايئ فيها، وذل  وفق 

 اآليت:
يقة: أكل الطعام من املسيح  -1  وأمه الصد 

ي عرب  القرآن الكريم بصورة كنائية تهكمية دلحض العتقاد املزعوم 
ر  منها بألوهية نيب اهلل عيىس يقة، يف صورة ل ت ن ف  د  ، وأمه مريم الص 

الفوس، بل تؤثر فيها تلحقق الغاية من الكناية اتلهكمية املرادة، ويتضح 
ا ﴿ تعاىل: ذل  يف قوهل ۡ ٱمذ  َقۡبلِهِ ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسول   إَِّلذ  َيمَ َمرۡ  نُ بۡ ٱ َمِسيحُ ل

ُمهُ  لُرُسُل ٱ
ُ
يَقة    ۥَوأ ِ ُكَلنِ  ََكنَا ِصدن

ۡ
َعاَم  ٱ يَأ ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ لطذ ِ ُثمذ  َيِٰت ٓأۡلٱ لَُهمُ  نُبَين

ٰ يُؤۡ  نُظرۡ ٱ نذ
َ
ُكَلنِ  ََكنَا﴿ تعاىل:، فالكناية اتلهكمية يف قوهل (1)﴾٧٥ فَُكونَ أ

ۡ
 يَأ

َعاَم  ٱ ح القرآن الكريم باملعىن املقصود من أكلهما الطعام، بل ﴾لطذ ؛ إذ لم يرص 
أوىح بما يلزم من املعىن املراد، وهو ما جيري ىلع البرش عند األكل من صفة 

                                                 
 .75املائدة:  (1
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بها يف  قضاء احلاجة، اكبلول والغائط، وك ما يلزم من غرائز برشية اليت كىنن 
 .(1)أكل الطعام منهما

ويف عدم إرادة القرآن الكريم الزنول إىل املستوى البرشي يف اتلهكم 
وأمه مريم،  والستهزاء والسخرية ملن ادع األلوهية ليب اهلل عيىس 

ا منه تعاىل  موًّ نراه يرمز هل بيشء ممزي وهو أكلهما الطعام، فاكتىف باإلشارة س 
ز  منه الفوس؛ ألن الكناية يف هذه اآلية تدل يف يف كتابه العزيز عما ت   زن ت ق 

 دلتلها اإليائية ىلع املضمون مع حتبيب املتليق يف الصورة امللقاة.
وأرى كذل  أن الصورة تكمن يف توجيه أثر املعىن املراد لذلين 

ون ألوهية عيىس  ع  عون هذه األلوهية  يدن بأن يقال هلم: يا من تدن
ا مثلكما يأكالن الطعام ويستلزم ف  وأمه مريم،  ىس انظروا إىل عي م  ه 

منهما قضاء احلاجة، فكيف تكون هذه األلوهية املحتاجة للغري؟، فالعرض 
القرآين يف اغية اتلهكم الواضح، و ر د  منطيق  للعقل السليم، ويطلب القرآن 

 َف َكيۡ  ُظرۡ نٱ﴿الكريم الظر هلذه الصورة لزيداد اتلهكم أكرث، يف قوهل تعاىل: 
 ُ ِ ٰ يُؤۡ  نُظرۡ ٱُثمذ  َيِٰت ٓأۡلٱ لَُهمُ  نُبَين نذ

َ
فالغاية من الكناية تتضح يف دحض ، ﴾فَُكونَ أ

وأمه مريم، يف أتم صورة  اعتقادهم الفاسد وهو ألوهية عيىس 
 تهكمية مهذبة غري منفرة.

وبعض العلماء من يرى عدم احلاجة للكناية يف هذه اآلية، وهما 
ول حاجة »ان: ي  ي، فيقول أبو ح  از  ان، واآلخر للرن ي  أحدهما أليب ح  رأيان: 

ُكَلنِ  ََكنَا﴿تدعو إىل قوهلم: 
ۡ
َعاَم  ٱ يَأ ، ويذكر (2)«كناية عن خروجه ﴾لطذ

ان يتفق مع ي  الرازي ضعف الكناية وعدم احلاجة إيلها يف اآلية، والكم أيب ح  
وهذا عندي »ضعيفة بقوهل: الكم الرازي اذلي يرى األخري أن الكناية هنا 

                                                 
 .2/78؛ وتفسري اخلازن 1/697انظر: الكشاف  (1
 .3/545ابلحر املحيط  (2
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 ضعيف من وجوه:
، فإن أهل اجلنة يأكلون ول  :األول ث  د  أنه ليس ك من أكل أح 

 ي  دثون.
أن األكل عبارة عن احلاجة إىل الطعام وهذه احلاجة من أقوى  :اثلاين

 ادللئل ىلع أنه ليس بإهل، فأي حاجة بنا إىل جعله كناية عن شء آخر.
القادر ىلع اخللق واإلجياد، فلو اكن إهلاً لقدر ىلع  أن اإلهل هو :اثلالث

دفع ألم اجلوع عن نفسه بغري الطعام والرشاب فما لم يقدر ىلع دفع الرضر 
عن نفسه كيف يعقل أن يكون إهلاً للعاملني، وباجلملة ففساد قول الصارى 

 .(1)«أظهر من أن يتاج فيه إىل ديلل
 يأيت يف اآليت: ـح يل حسب ما اتض ـوالظر يف الكم الرازي 

يف الوجه األول اذلي ذكره الرازي نرى أن سياق اآلية جاء تلفنيد  -1
يقة، ببيان ما  اداعء الصارى يف ألوهية نيب اهلل عيىس  د  وأمه الص 

: أي ناقص؛ ماض فعل (اكن)يرتتب ىلع األكل من اإلحداث وغريه، كما أن 
ع   أن قبل الطعام يأكالن املايض يف اكنا أنهما وا ألوهيتهما، وهذا لكه يف ت دن

 ََكنَا﴿ادلنيا، فكيف يكونان ايلوم إهلني؟، بديلل أن اجلملة الفعلية يف قوهل: 
ُكَلنِ 

ۡ
َعاَم  ٱ يَأ  .(2)يف حمل نصب حال «ََكنَا»ا ومجلة يه خربه ﴾لطذ

يف الوجه اثلاين لالكم الرازي نقول: إن الكناية املرادة يف اتلعبري  -2
باختيار صفة أكل الطعام عن احلاجات األخرى، إلثبات برشية عيىس 

  وأمه مريم، وما يرتتب ىلع األكل، وألهمية صفة األكل لإلنسان
 ريتاخت وإننما»ووضوحها جلميع املخاطبني، وإىل ذل  يشري ابن اعشور بقوهل: 

                                                 
 .12/52مفاتيح الغيب  (1
 .1/270انظر: إعراب القرآن الكريم، دلاعس  (2
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فة هذه ا أثبتته للن اس، وألن ها واضحة ظاهرة ألن ها كثرية؛ صفات بني من الص 
 
 
ث مر الخلة حني خماضها، وأن  عيىس  ت  ل  ك  األناجيل، فقد أثبتت أن  مريم أ

ح خزبً ي  ار  و  أكل مع احل    .(1)«اا ورشب مخرً ني يوم الف ص 
 الطعام من وبذل  نرى أن ل تقترص الكناية يف اآلية ىلع احلاجة إىل

جوع وعطش وشهوة فقط؛ ألن املراد اتلكنية ىلع ابلول واخلالء، وما فيهما 
 من ناسة كذل .

الكناية وردت يف القرآن الكريم باستخدام لف  وإرادة غريه،  أن   -3
يف تفسريه ما يؤكد الكناية يف اآلية، مستدًل  «روح ابليان»صاحب  ح  ضن وقد و  

 اهلل  بكنايات أخرى استخدمها القرآن لفظا وأراد غريها، فذكر أنن 
 ،واإلتيان ،والرس ،والاكح ،كىن يف القرآن عن اجلماع بلف  الغشيان

ومن ذل  ما جاء  ،واملقاربة ،واملبارشة ،وادلخول ،واملس ،واللمس ،واإلفضاء
ْ عۡ فَٱ﴿ :قوهل تعاىل يف اجلماع يف ۡ ٱِِف  لننَِسا ءَ ٱ ََتِلُوا ٰ  َرُبوُهنذ َوََّل َتقۡ  َمِحيِض ل  َحتذ

رۡ ٱفِيِهنذ َقِٰصَرُٰت ﴿ مث يف قوهل تعاىل:، والطن (2)﴾َيۡطُهۡرَن    َيۡطِمۡثُهنذ  لَمۡ  ِف لطذ
 .(4)ىل أن هذا باب واسع يف لغة العربوأشار إ، (3)﴾٥٦ َجا نن   َوََّل  َقۡبلَُهمۡ  إَسِنس  

ومن هنا نلح  أن إثبات الكناية اتلهكمية تفيد معىن كبرًيا، وهو 
دحض اداعئهم، وصورة حية ألصحاب العقول يف استحضارها ك يوم ويه 
أكل الطعام، وما يرتتب عليه، فاملحتاج للطعام ل يكون إلًها، واملحتاج 

ا، إلزالة الزائد ويه الفضالت اخلارجة من اإلنسان ل يصلح أن يكون إلهً 
فيه حجة دامغة، أضافت الكناية اتلهكمية فيها صورة واضحة ىلع سفاهة 

                                                 
 .6/286اتلحرير واتلنوير  (1
 .222ابلقرة:  (2
 .56الرمحن:  (3
 .6/182انظر روح ابليان  (4
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 الكمهم.
ْصِدف ون عن آيات اهلل: -2  الم 

وردت لفظة املصدفون يف القرآن الكريم؛ بليان الصورة الكنائية 
اتلهكمية للموصوفني، وهم املعرضون عن آيات اهلل، ويه حالة املكذبني 

وۡ ﴿ ق ول يتبعونه، وذل  يف قوهل تعاىل:باملعاندين اذلين يعرفون احل
َ
ْ  أ  لَوۡ  َتُقولُوا

ا   نذ
َ
نزَِل  أ

ُ
هۡ  ِكَتُٰب لۡ ٱ َعلَۡيَنا أ

َ
ِن بَينَِنة   َجا َءُكم َفَقدۡ  ِمۡنُهۡم   َدىٰ لَُكنذا  أ  بنُِكمۡ رذ  من

ى ۡظلَمُ  َفَمنۡ  َورَۡۡحَة    وَُهد 
َ
ن أ َب  ِممذ ِ ٱ َيِٰت أَِب َكذذ ِينَ ٱ َسَنۡجزِي َها  وََصَدَف َعنۡ  ّللذ  َّلذ

 .(1)﴾١٥٧ ِدفُونَ بَِما ََكنُواْ يَۡص  َعَذاِب لۡ ٱ ُسو ءَ  َءاَيٰتَِنا َعنۡ  ِدفُونَ يَۡص 
ف ه عنه :وف عند أهل اللغةد  فالص   د  ص 

 
ي ل عن اليشء، وأ  :بمعىن الم 

ل به د  ف  ع   .ع  د  ي ؛ين  وص 
 
ع ر ض   :أ

 
وف  من الن   .أ د  ف  عن  :اء  س  والصن د  اليت ت ص 

راء :ل، وقيلب   الق  يه  ت  ش  ز وجها، وقيل: اليت ل ت   ف   .يه ابل خ  د  و ج  يف  :والصن ع 
يل  يف احلافر .ايلدين ف  ابلعري من ا :وبمعىن الم  يل خ  ن ي م 

 
و الرجل وهو أ

 
يلد أ

 .(2)إىل اجلانب الوحيش
 ، ومن أما املفرسون فيذكرون الصدف يف اآلية بمعىن اإلعراض كذل

ح الزخمرشي (3)ي يف تفسريه أن الصدف هو اإلعراضذل  الطرب ، كما يوض 
ف  عن اليشء هو اإلعراض عنه، ومن  د  معىن الصدف وكنايته، بأنه الص 

  وف  د  ص   ل  ج  ر   :ومن الكناية»الكناية عنده كذل  قوهل: 
 
ألنه لكما حدث  ؛رخب   أ

 .(4)«صدف بوجهه ئلال يوجد خبره
ر  القرآن الكريم اذلين صدفوا عن آيات اهلل، وهم  وبذل  يصو 

                                                 
 .157األنعام:  (1
 )صدف(. 9/187انظر: لسان العرب  (2
 .6/182انظر: جامع ابليان  (3
 .351أساس ابلالغة ص (4
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ع ر ض وجهه عن الاس عند  دف؛ أي: ي  املكذبون بها، بصورة الرجل اذلي ي ص 
ه  األخبر، أو أن القرآن الكريم شبه الظالم  الالكم؛ ئلال يشم الاس راحئة ف م 

به داء الصدف، ثم املعرض املتكرب عن آيات اهلل يف استعارة مكنية ببعري أصا
، (الصدف)حذف املستعار منه، وهو اجلمل، وأبىق شيئًا من لوازمه وهو 

ورت ه  دف عن آيات اهلل ص  صورة ابلعري اذلي يميل يف مشيته مثل فاذلي ي ص 
من شدة مرضه بداء الصدف؛ ألن الصدف اإلعراض الشديد، وهو جيري 

بة كصدف اجلبل؛ أي: جمرى الصدف؛ أي: امليل يف أرجل ابلعري أو يف الصال
 .(1)جانبه

ن من صحة اآليات  ع ر ض  عنها ت يقن وأرى أن املكذب بآيات اهلل الم 
ف عنها، بإضالهل لفسه ولغريه من الاس، وتكمن معالم  د  ق ها ثم ص  دن وص 

 الصورة الكنائية املخفية يف صورتني:
ورة صورة املتكرب املتعايل عن آيات اهلل اذلي يتمثل يف ص :أوهلما

 حيوانية ألصقت به، وهو ابلعري يف مشيته املثرية لالستهزاء به.
صورة املعرض بوجهه عن آيات اهلل بصورة األخبر اذلي يعرض  :ثانيهما

بوجهه خوفًا من أن يشم الاس راحئة فمه فيميل عنهم بوجهه. ولكتا 
ع ر ض عن الكم اهلل.  الصورتني تمثل مع بعضهما صورة الم 

 ادلواب: رَشّ  -3
 َشذ  ۞إِنذ ﴿جاء اتلهكم الكنايئ للموصوفني برش ادلواب يف قوهل تعاىل: 

ِ ٱ َوا بن ِ ٱِعنَد  ِلذ ِينَ ٱ ۡكمُ ۡلُ ٱ لُصمُ ٱ ّللذ ، فقد وردت معىن (2)﴾٢٢ قِلُونَ ََّل َيعۡ  َّلذ
ا يدب ىلع األرض سواء أكان إنسانًا أم بهيمة، وقد  ادلواب عند أهل اللغة ل م 

                                                 
 .276انظر: املفردات يف غريب القرآن ص (1
 .22األنفال:  (2
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جاء عند ابن منظور يف مجء د بن ىلع د ب  النم ل وغريه من احل ي وان  ىلع 
 ، رض 

 
بًّ األ ب  د  ب يبً ويف كونه ي د  ين ت ه :اا ود  د ب  الرجل الكبري  ويف .مَش ىلع ه 

يً  :د بن الشيخ ش  شيه م  ي دً م  و  يبن  .اا ر  د ب ب ت  الصن
 
بيب ؛وأ ي: مح  ل ت ه ىلع ادلن

 
ويف  .أ

بيبً  ب  د   و  د  د  ي :االقوم  إ ىل الع  ش  وام  م لم ي رس  ع   .(1)هم ىلع هي ن ت ه 
أما املفرسون فيشريون إىل معىن ادلواب، ودخول اإلنسان يف هذا 

وهو عندي لك  ما دب  ىلع »املعىن العام، ومنهم الطربي؛ إذ يقول: 
م اهلل من يدب ىلع وجه األرض يف عل»ويضيف القرطيب بأنه: ، (2)«األرض
 .(3)«وحكمه

ومن خالل ذل  يتضح أن اإلنسان يدخل يف معىن ادلواب، غري أن 
اآلية تشري إىل رش هذه ادلواب، وقد جاء يف باب اذلم للاكفرين اذلين 
يرفضون أن يروا أو يسمعوا أو يتلكموا باحلق اذلي جاءهم من عند اهلل تعاىل، 

ينة ودواب رشيرة،  ري   ولكن املقصود هنا ادلواب وهذا يثبت وجود دواب خ 
 البرشية، فاستحقت صفة الرش، مما أوجب ذمهم بهذه الطريقة؛ ألسباب منها:

أن صورة ادلواب تعطي يف الفس عند سماعها الستناكر اتلام عن  -أ
تعطيل احلواس؛ إذ عطلت حواسها عن فهم كتاب اهلل والعمل بمقتضاه 

ا يقال هلم، فهم مثل صورة فأصبحوا ل يرون ول يسمعون ول يستجيبون مل
األعىم بوصفه ل يرى، واألبكم اذلي ل يتلكم، واألصم اذلي ل يسمع، غري 
أن حالة العىم وابلكم والصمم احلقييق ليست بإرادته فال قدرة هل ىلع 

أخرج  ﴾قِلُونَ ََّل َيعۡ ﴿رد ها، كما أن ربط الصمم وابلكم بقيد قوهل تعاىل: 
ض ممن يعقل الكم اهلل ويمتثل هل وأوصل غريهم إىل اذلين أصيبوا بهذه األمرا

                                                 
 )دبب(. 369/ 1لسان العرب انظر:  (1
 .20/133جامع ابليان  (2
 .8/30اجلامع ألحاكم القرآن  (3
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 حالة املمتنع عن سماع احلق، فاكن أصما أبكما أعىم عن الكم اهلل.
صورة اذلم حلال الاكفرين املعرضني يمثلون رش ادلواب من البرش،  -ب

م  ل ينطقون به،  ورش ابلهائم من األنعام، فهم صم  عن احلق ل يعقلونه، ب ك 
ا الوصف إىل درجة جعلهم من جنس ابلهائم، ثم جعلهم من فاكن هلم هذ

رش ها، ويف اإلشارة إىل صورة اذلم للاكفرين تذكر اآلية اذلين ل يعقلون الكم 
م  بهذه الصفة ىلع طريق اذلم، ويف ذل  يشري  ه  ف  اهلل بأنهم رش ادلواب، ووص 

ملن ل يفهم  وصفهم بصفة تليق بهم ىلع طريقة اذلم، كما يقال»الرازي بقوهل: 
 .(1)«الالكم، هو شبح وجسد وطلل ىلع جهة اذلم

وهاتان الصورتان تتناسقان يف مضمونهما؛ تلصور حال املعرضني اذلين 
لوا حواسهم عن اإليمان، فهما تتعاونان يف تصوير عناد الاكفرين بصورة  عط 

بعد  اذلم هلم واملطابقة حلاهلم؛ ألنهم اعندوا مع قدرتهم ىلع الفهم، واكبروا
 .(2)العقل، رغم قدرتهم ىلع رؤية احلق وسماعه والالكم به، فاكن اغية يف اذلم

ويف تعليل وصول هذه الرشيرية إىل جعلهم من جنس ابلهائم ثم 
؛ أي: إن رش من يدب ىلع »جعلهم من رشها، يقول الزخمرشي:  و اب  ن ادلن إ نن رش 

ق ل يعقلونه، جعلهم من وجه األرض، وإن  رش ابلهائم اذلين هم صم  عن احل
 .(3)«جنس ابلهائم، ثم جعلهم رش ها

وأرى رضورة الظر واتلمعن يف الكم الزخمرشي يف جعل الاكفرين يف 
 سل  ابلهائم اليت ل تعقل، ثم من رشها، وفق اآليت:

حتدث القرآن الكريم عن رش ادلواب، ويه إشارة إىل أن دوابًّا من  -1

                                                 
 .15/116انظر: مفاتيح الغيب  (1
 .133انظر: وظيفة الصورة الفنية يف القرآن ص (2
 .199، 2/198الكشاف  (3
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ل تدخل يف هذه الرشيرية، فادلواب البرشية  البرش والعجماوات يف عمومها
واضحة للبرش خريها ورشها يف مسائل اإليمان باهلل، أما ادلواب العجماوات 
فتحتاج بليان، أو يه مدفوعة بأمر قهري ل تعرف غريه، ومع ذل  جاء 
ادليلل من القرآن الكريم بأن من هذه ادلواب ما يؤمن بوحدانية اهلل تعاىل، 

يف نبأ امرأة  ه اهلل عن قصة اهلدهد مع نيب اهلل سليمان ومنه ما ذكر
 َفَقاَل  بَعِيد   َفَمَكَث َغۡۡيَ ﴿سبأ وعبادتها وقومها الشمس، يف قوهل تعاىل: 

َحطُت 
َ
ة  رَ مۡ ٱ وََجدُت  إِننِ  ٢٢ يَقِيٍ  بِنََبإ   َسَبإ   ِمن ُتَك وَِجئۡ  بِهِۦ ُُتِۡط  لَمۡ  بَِما أ

َ
 أ

وتَِيۡت  لُِكُهمۡ َتمۡ 
ُ
ء   ُكنِ  ِمن َوأ  َوقَۡوَمَها وََجدُتَها ٢٣ َعِظيم   َعۡرٌش  َولََها ََشۡ
ۡمِس  يَۡسُجُدونَ  ِ ٱ نِ ُدو ِمن لِلشذ يۡ ٱَوَزيذَن لَُهُم  ّللذ عۡ  َطٰنُ لشذ

َ
ُهمۡ  َمٰلَُهمۡ أ  َعنِ  فََصدذ

بِيلِ ٱ فاهم لقضية اتلوحيد فهًما عميًقا،  د  ه  د  فاله  ، (1)﴾٢٤ َيۡهَتُدونَ  ََّل  َفُهمۡ  لسذ
 الفهم هذا ومن، (2)ونراه يدعو إىل اخلري، وإىل عبادة اهلل وحده والسجود هل

 رةي  ر  ه   أبو رواه قتله، فيما عن اليه اهلل، جاء بوحدانية للهدهد املتمزي
 ،ادلواب: الملة والحلة  من أربع قتل عن ملسو هيلع هللا ىلص يب   الن  ىه  ن  : »قال

 .(3)«والرص  دد ه  د  واله  
ع رض لالكم اهلل بأدىن صورة يف  -2 يف معىن اآلية بيان  لصورة الاكفر الم 

ا هلم، وصورة  صورة ادلواب البرشية اذلين وصفهم بأدىن صورة تليق بهم ذمًّ
رش ابلهائم اليت ل تعقل ول تتلكم ول تسمع ملا يقال هلا، فقد مجع هؤلء 

ذلين يمنعون أنفسهم ويرضون غريهم الكفار بني رش ادلواب من البرش ا
                                                 

 .24، 23، 22المل:  (1
 .6/188انظر: تفسري القرآن العظيم  (2
عن قتل  ملسو هيلع هللا ىلصن ىه  رسول اهلل »(، بلف : 3223سنن برقم )أخرجه ابن ماجه يف ال (3

د   ه  د  لة  واله  ع  والنم  د  ف  ، وهو بهذا اللف  من حديث ابن عباس يف «الرص  د  والض 
(؛ وسنن ابن ماجه برقم 5267؛ وسنن أيب داود برقم )1/332مسند اإلمام أمحد 

(3224.) 
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منًعا لالمتثال للحق، وبني رش ابلهائم اليت ل تفهم ما يقال هلا من الكم 
 .(1)اد من هذا الوصف الكنايئ اتلهكِّمالبرش، وهذا هو املر

 اجلزاء والعقوبة للاكفرين: -ثانًيا
جاء املعىن الكنايئ اتلهكِّم ومقصده باختيار آيتني؛ بليان اجلزاء 

عقوبة للاكفرين باهلل سبحانه وتعاىل؛ لقوة عنادهم وإرصارهم ىلع الكفر، وال
فتناولت اآلية األوىل جزاء وعقوبة الاكفرين املعاندين عموًما يوم القيامة، 
وجاءت اآلية اثلانية توضح عقوبة اهلل تعاىل ألحد الكفار املعاندين ىلع وجه 

يه  ىلع صفتني  من صفات اهلل تعاىل، وهما: اخلصوص، وهو أبو جهل؛ تل  ع د 
 العزيز والكريم، ولشدة عناده وكفره باهلل ورسوهل، وذل  وفق اآليت:

 الرضب ىلع الوجوه واألدبار: -1
كىن اهلل تعاىل باألدبار عن موصوف وهو أستاه الاكفرين عند رضبهم 

ِينَ ٱ َيَتَوّفذ  إِذۡ  تََرىَٰٓ  َولَوۡ ﴿من قبل املالئكة، ويتضح ذل  يف قوهل تعاىل:   َّلذ
ۡ ٱَكَفُرواْ  ۡدَبٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُبونَ يَۡضِ  َمَلَٰٓئَِكةُ ل

َ
ْ  َوأ ، (2)﴾٥٠ رِيقِ لَۡ ٱ َعَذاَب  َوُذوقُوا

ب ر   ( فادل  ت ني   من م  وب ض  ب ل   :عند أهل اللغة)بالضن :  .ن ق يض الق  ء  ن  ك   ش   ب ر م  وادل 
ي: ىلع  

 
؛ أ ل ي ه  ي: يف د ب ره، وع 

 
؛ أ ه ر وف يه  ب ر  الشن ئ ت  د  ر ه، يقال: ج  ؤ خ  قب ه وم  ع 

ر   :وجاء .د ب ره ه  ب ر بمعىن: الظن ب ر وادل   . ادل 
 
 .(3)ارب  د  واجل م ع من ك   ذل  أ
يف اآلية، وأن اهلل أما املفرسون فيذكر بعضهم املعىن الكنايئ لألدبار 

ح الطربي أن اهلل ذكر األدبار وأراد األستاه، بقوهل:  إن اهلل »كىن بها، فقد وضن
 كىن، 

 
ۡدَبَٰرُهمۡ وإنما عىن بـ: )(، م  ه  اه  ت  س  ولو شاء لقال: )أ

َ
، وكذا (4)«(، أستاههمَوأ

                                                 
 .9/283انظر: اتلفسري املنري (1
 .50األنفال: (2
 )دبر(. 11/251انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (3
 .13/16جامع ابليان (4
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ۡدَبٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ ﴿»ذكر القرطيب املعىن الكنايئ يف اآلية بقوهل: 
َ
أي:  ؛﴾َوأ

، كما أشار ابن أيب حاتم كذل  إىل أن اهلل (1)«أستاههم، كىن عنها باألدبار
، ويعلل الزخمرشي الكناية اتلهكمية يف الرضب (2)كىن باألدبار وأراد أستاههم

ىلع الوجوه واألدبار، بأن اخلزي والاكل يف هذا الرضب أشد  وأقوى، بقوهل: 
ۡدَبٰرَُهمۡ »

َ
 َوأ

 
، وإنما خصهما بالرضب؛ ألن  ، م  ه  اه  ت  س  : أ ين  ولكن اهلل كريم ي ك 

ه  .(3)«اخلزي والاكل يف رضبهما أشد 
ونلح  أن املفرسين املذكورين لم يرصحوا بالكناية اتلهكمية ادلالة 
ىلع الستهزاء والسخرية يف اآلية، غري أن الزخمرشي قد أشار إيلها بذكر 

م أشد، ويبدو أنن عدم اخلزي والاكل يف خصوصية الرضب ىلع أستاهه
 ذكرها؛ لوضوحها.

 ل:هْ من صور تعذيب أيب جَ  -2
، (له  أيب ج  )جاءت اآليات يف بيان مراحل تعذيب عمرو بن هشام 

 للموصوف املوجهة( ُذۡق وارتبطت هذه املراحل باتلهكم الكنايئ يف لفظة )
 الذلين السمني هذين لفسه يديع ألنه جهل؛ أيب: أي الكريم؛ العزيز وهو
ُخُذوهُ ﴿: تعاىل قوهل يف الكنايئ اتلهكم مراحل نفسه، واتضحت بهما سىم
ِسهِۦ َق ُثمذ ُصُبواْ فَوۡ  ٤٧ ِحيمِ لَۡ ٱإَِلٰ َسَوا ءِ  تِلُوهُ عۡ ٱفَ 

ۡ
 ُذۡق  ٤٨ ِميمِ لَۡ ٱ َعَذاِب  ِمنۡ  َرأ

نَت  إِنذَك 
َ
من  ( عند أهل اللغةُذۡق فجاءت لكمة )، (4)﴾٤٩ َكرِيمُ لۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ أ

و ق   وقه ذ وقً  املذاق، فاذل  ذاقً ا وذ واقً مصدر ذاق  اليشء  يذ  واق ، واا وم  اذلن
ع مً  م   :ذ واق ه ومذاق ه طي ب، والم ذاق   :، كما تقولاوالم ذاق يكونان ط  ع  ط 

                                                 
 .8/28اجلامع ألحاكم القرآن  (1
 .5/1718انظر: تفسري ابن أب حاتم  (2
 .2/217الكشاف  (3
 .49 -47ادلخان:  (4
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واق   .اليشء كول واملرشوب، ويشري ابن منظور كذل  إىل أن لكمة  :واذلن
 
هو املأ

و ق ( يف اآلية جاءت من بُذۡق ) اب املجاز، بمعىن ذاق  العذاب من استعمال اذلن
جسام يف املعاين وهو

 
 .(1)ما يتعل ق باأل

أما املفرسون فذكر بعضهم اتلهكم يف اآلية، ومنهم الزخمرشي، فأشار 
نَت  إِنذَك  ُذۡق ﴿»إىل اهلزؤ واتلهكم يف اآلية بأيب جهل، فيقول: 

َ
 َعزِيزُ لۡ ٱ أ

 .(2)«تلهكم بمن اكن يتعزز ويتكرم ىلع قومهىلع سبيل اهلزؤ وا ﴾َكرِيمُ لۡ ٱ
ويشري ابن اعشور إىل أن اذلوق مستعار لإلحساس وصيغة األمر يف 

( مع تسمية أيب جهل ُذۡق ويف ارتباط لكمة )( مستعملة يف اإلهانة، ُذۡق لكمة )
نَت  إِنذَك ﴿(، وورود حرف اتلوكيد والصب يف قوهل تعاىل: َكرِيمُ لۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ:)بـ

َ
 أ

 اتلهكم يف مستعمل خرب»، تأكيد  ملعىن اتلهكم، بقوهل: ﴾َكرِيمُ لۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ
ية، واملقصود عكس مدلوهل؛ أي: أنت اذليلل املهان، واتلأكيد  بعالقة الضد 

 .(3)«للمعىن اتلهكِّم
ويتضح اتلهكم يف بيان مراحل اتلعذيب أليب جهل، بداية من أخذه 

فوق رأسه؛ ألن الرأس هو اذلي حوى إىل رميه يف اجلحيم إىل صب العذاب 
الكفر والعناد، وهو عالمة القوة والضعف بلايق اجلسم، ويكمن اتلهكم 
واإلذلل كذل  يف هذا اللقب املعروف واذلي نسبهما لفسه، وهو لف  
العزيز الكريم، وقد أشار الزخمرشي إىل أن سبب ذكر اتلهكم بلفظيت 

ها ي  ل  ب  : ما بني ج  ملسو هيلع هللا ىلص جهل قال لرسول اهلل أن  أبا»العزيز الكريم يف اآلية بـ: 
 .(4)«ايع أنت ول رب  أن تفعال يب شيئً ، فو اهلل ما تستطين  م م  ر  ول أك   ز  أع  

                                                 
 .)ذوق( 10/111انظر: لسان العرب  (1
 .5/477الكشاف (2
 .25/316اتلحرير واتلنوير  (3
 .5/477الكشاف  (4
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أن مجء املقصد من اتلهكم القرآين  ـ كما هو واضح ـوأرى 
والعقاب اإلليه جاء ردنا ىلع اتلجرؤ من ق ب ل  أيب جهل ىلع اهلل ورسوهل من 
بداية ادلعوة إىل أن وصل األمر إىل حماوتله انزتاع اسمني من أسماء اهلل 
ه  باهلل بعدم  م  وإلصاقهما برأس الكفر أيب جهل، وازداد الطغيان أكرث يف ق س 

ىلع إيذائه، فجاء الرد اإلليه احلس يف بيان مراحل تعذيبه والرد  القدرة 
 املعنوي يف اتلهكم بأمره.

 سوء اخللق: -ثاثلًا
سأتناول آيتني يف هذا املوضوع، تتناول اآلية األوىل صورة املتكرب 
املختال واملتعايل يف األرض، واألخرى صورة املتخلف عن اجلهاد، رغبة يف 

 وب ع ًدا عن اآلخرة ونعيمها، وهما: ادلنيا و مذلاتها،
 املتكرب املختال: -1

جاء املعين الكنايئ اتلهكِّم يف معاجلة صفة من الصفات اذلميمة، ويه 
، وذل  ال  ت  خ   الم  رب  ك  اليه عن امليش يف األرض يف صورة املوصوف، وهو املت  

 ٱ ِِف  ِش َوََّل َتمۡ ﴿يف قوهل تعاىل: 
َ
 ٱ َُتۡرَِق  لَن إِنذَك  َمرًَحا   ۡرِض ۡل

َ
 لُغَ َولَن َتبۡ  ۡرَض ۡل

، ويذكر األلويس أن اليه عن اتلعايل واتلكرب يف امليش (1)﴾٣٧ ُطوَّل   َباَل لِۡ ٱ
جاء يف صورة اتلهكم باملتكرب املختال وتذكريه بأنه ل يقدر ىلع خرق 

 ٱ َُتۡرَِق  لَن إِنذَك ﴿»األرض، وذل  يف قوهل: 
َ
كم ، تعليل للنيه، وفيه ته﴾ۡرَض ۡل

َولَن ﴿باملختال؛ أي: إن  لن تقدر أن جتعل فيها خرقًا بدوس  وشدة وطأت  
، ويذكر (2)«بتعاظم  ومد قامت  ﴾ُطوَّل  ﴿ اليت عليها ﴾ُطوَّل   َباَل لِۡ ٱ لُغَ َتبۡ 

ابن اعشور الستئناف يف اآلية املنبعث عن اليه يف عدم خرق األرض، ىلع 

                                                 
 .37اإلرساء:  (1
 .15/75روح املعاين  (2
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 ٱ َُتۡرَِق  لَن إِنذَك ﴿ومجلة »سبيل اتلهكم، فيقول: 
َ
استئناف ناشئ عن  ﴾ۡرَض ۡل

، ويف اتلفسري (1)«اليه بتوجيه خطاب ثان يف هذا املعىن ىلع سبيل اتلهكم
الواضح يربط بني اتلهكم يف اآلية واملتكرب املختال يف األرض، فيقول: 

، ويف روح ابليان يذكر أن اتلهكم يف (2)«واملختال باملتكرب تهكم وهذا»
وهو »علنل اليه بأن اتلكرب محاقة ل فائدة منها، فقال: اآلية باملتكرب، و

تهكم باملتكرب وتعليل للنىه بأن اتلكرب محاقة جمردة ولن ينال اإلنسان 
هل  بكربه وتعظمه شيئًا من الفائدة...، فإن املشية باخليالء من الكرب فبدن

 ٱ َُتۡرَِق  لَن إِنذَك ﴿باتلواضع بقوهل: 
َ
 .(3)«﴾ۡرَض ۡل

نلح  »يخ الشعراوي إىل اتلوبيخ واتلقريع يف اآلية، فيقول: ويشري الش
إشارة توبيخ وتقريع، كأن احلق سبحانه وتعاىل يقول هلؤلء املتكربين، 
وألصحاب الكربياء الاكذب: كيف تتكربون وتسريون فخراً وخيالء بيشء 

، ويذكر الشعراوي كذل  تفصيال يف (4)«موهوب لكم غري ذايت فيكم؟
كر بأن اهلل تعاىل ي وب خ عبده املؤمن يلبىق هل ىلع اتلكريم يف قوهل اتلوبيخ، فذ

 ٱ ِِف  ِش َوََّل َتمۡ ﴿تعاىل: 
َ
، وعندما أراد اهلل أن ي وب خ أهل اتلكرب ﴾َمرًَحا   ۡرِض ۡل

 .(5)أىت هلم باجلماد، األرض واجلبال
ونلح  أن املفرسين املذكورين ذكروا اتلهكم ومقصده يف اتلوبيخ 

املرتبط باليه عن استحالة خرق األرض، وبلوغ اجلبال طول، ويف واتلقريع 
 ذل  كناية تهكمية مرتبطة ببعضها.

                                                 
 .15/103اتلحرير واتلنوير  (1
 .2/374اتلفسري الواضح، للحجازي  (2
 .7/216روح ابليان، إلسماعيل حيق  (3
 .14/8547تفسري الشعراوي  (4
 .14/8548انظر: تفسري الشعراوي  (5
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 املطبوع ىلع قلوبهم:األغنياء اخلوالف  -2
ورد اتلهكم الكنايئ للموصوفني حبب ادلنيا ومذلاتها عن اآلخرة 

أي: ونعيمها، فاكتسبوا املذلة واهلوان والران ىلع قلوبهم، وهم اخلوالف؛ 
، فهم موصوفون بصفات ذميمة، ملسو هيلع هللا ىلصاملتخلفني عن اجلهاد مع الرسول الكريم 

وأراها منبثقة من سوء أخالقهم اليت تربوا عليها، فاكن ذل  محًقا منهم؛ 
َما﴿ ألنهم رضوا بهذا اتلخلف، وذل  يف قوهل تعاىل: بِيُل ٱ ۞إِنذ ِينَ ٱََعَ  لسذ  َّلذ

ۡغنَِيا ُء   نََك وَُهمۡ ِذنُو  ۡ َت يَسۡ 
َ
ْ  أ ن رَُضوا

َ
ْ  بِأ ُ ٱَوَطَبَع  َوالِِف لَۡ ٱ َمعَ  يَُكونُوا ٰ  ّللذ ََعَ

 .(1)﴾٩٣ َيۡعلَُمونَ  ََّل  َفُهمۡ  قُلُوبِِهمۡ 
ري    :فاخلوالف عند أهل اللغة ل، واذلي ل خ  ق  ل يل الع  مح  ق الق 

 
بمعىن األ

اء   .اء  ق  م  : احل  ة  ف  ال  واخل   .فيه ؛ أي: مح  ق  ة  ال ف  ة خ 
 
أ ر  ال: ام  ة   .في ق  وجاءت اخل ال ف 

 ، ة  ال ف  ة  السن من
 
د  األ ي ة  ب ع  ة  ابل  اق  من

 
ة  كذل  بمعىن األ د  م  ع 

 
ن أ ود م  م  وبمعىن ع 

ر ه  ابل  
ؤ خ  ،  .ي ت  يف م  : اخل و ال ف  ع  ة  واجل م  ر  ابل ي ت   :واخل ال ف   .(2)يه آخ 

ريى بعضهم أن اخلوالف يف اآلية بمعىن النساء ف أما املفرسون
لفات يف ابليوت، وقيل: الفاسد من الاس ، كما جاء مقصد املعىن (3)املتخ 

الكنايئ اتلهكِّم يف اآلية بليان صورة اجلنب واملذلة واهلوان والطعن 
 .(4)برجوتلهم، واملساس بكرامتهم وعزتهم

الف بمعىن النساء ىلع الكنايئ لم يأت  بذكر اخلو اتلهكم   وأرى أن  
                                                 

 .93اتلوبة:  (1
؛ وتاج العروس من جواهر القاموس 5/121انظر: املخصص، لبن سيده  (2

23/259. 
ومعاين القرآن وإعرابه، للزجاج  ؛202/ 5انظر: املحكم واملحيط األعظم  (3

2/376. 
 .1/901انظر: اتلفسري الوسيط، للزحيىل (4
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 وجه اخلصوص؛ ألسباب، منها:
اخلالف يف عمومه بمعىن األمحق اذلي ل يعقل ما يفعل، وهو  أنن  -أ

 حال املتخلفني عن اجلهاد، أو املحرضني ىلع تركه، سواء أكان رجال أم امرأة.
إذا أثبتنا املعىن املراد من اخلوالف وهو النساء، فال يدل ىلع عموم  -ب

النساء؛ ألن بعض النساء يذهنب للجهاد مع رسول اهلل، فال يدخلن يف هذا 
 املضمون القرآين اتلهكِّم.

وبذل  يتبني يل أن املقصد اتلهكِّم يف اآلية بتوجيه املعىن الكنايئ 
اتلهكِّم للمتخلفني من الرجال عن اجلهاد، بأنهم محىق ل يعقلون ما 

م  مثل النساء احلمقاوات يفعلون، فأفسدوا بعملهم هذا دين هم بدن ياهم، أو ه 
الاليت ل يعرفن أهمية اجلهاد فيمنعن أزواجهن من اذلهاب للجهاد؛ خشية 
عليهم، فرضخوا لرغبتهن ورضوا بذل  فأصبحوا مثلهن يف احلمق وفساد 
ادلين، ويف الك األمرين املانع للجهاد أمحق يف فعله مفسد دلينه؛ ألنه طلب 

ر ض ادلنيا ومذلاتها عن اآلخرة ونعيمها، كما يكمن اتلهكم يف ادلعوة  ع 
للجهاد حىت ل يقع املتخلف عنه يف صورة اتلهكم اإلليه عن طريق 

 الكناية.
 خالصة ابلحث:

اتضح مفهوم الكناية اتلهكمية وع رفت سماتها وحتددت معاملها  -1
 وكشف القاب عن حماسنها، من خالل الكم علماء اللغة واملفرسين عنها.

أضىف علماء اتلفسري ىلع الكناية اتلهكمية شواهد قرآنية بأسلوب  -2
باليغ رائع، تمزيت ببيان الرس يف عظمتها وقوتها الكنائية من خالل 

، وازدادت بها وضوحا وبروًزا، واتسع ابلحث عن هذه ابلالغية مقاصدها
 الكناية من خالل الكم علماء ابلالغة واتلفسري مًعا.
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الكناية اتلهكمية يف القرآن الكريم تمتاز جبمال الظم، ولفظها ل  -3
يصلح إل ملعناها؛ لوثاقة الرتابط وقوة النسجام وعمق اتلآلف بينهما، فقد 
جاءت يف صورة مؤدبة ومهذبة يف عرضها بألفاظ ل تعافها األذواق ول 

ها اآلذان، كما يف  يم ر  ه م  وأم  لوهية عيىسالصارى أل اداعءتمج 
يقة. د   الص 
الكناية اتلهكمية تمتاز جبمال اتلعبري وابليان اللطيف اذلي يبهر  -4

 يف العقول يف صور املحسوسات املؤثرة يف الفس ملا هو يف اعلم الغيب، كما
 تعذيب أيب جهل يوم القيامة. ر  صو  

اعجلت الكناية اتلهكمية سوء اخللق املنبعث من عدم معرفة اهلل  -5
حق املعرفة ولم ينعقد القلب ىلع اإليمان باهلل تعاىل وطاعته، ويه  تعاىل

صورة املتكرب املتعايل اذلي ل يتالءم مع صورة املؤمن املوحد هلل، وقد جاء 
تصويره اتلهكِّم حبسن اتلصوير احلس يف بيان عجز املتكرب املتعايل اتلام، 

 وقوة اتلأثري عند املتليق.
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 ملسو هيلع هللا ىلص

 

 حممد عبد اهلل حممد سالمةد. 

 طرابلسقسم اللغة العربية، لكية اآلداب ـ جامعة 

 
 :مقّدمة

 ومن وصحبه آهل وىلع، اهلل رسول ىلع والسالم والصالة، هلل احلمد
 وبعد. واله،

اف من  ونصوصها اللغة فهم يف بالغة أهمية من الرصف لعلم ما خيىف ل م 
 بعد تصنيفها ثم وضبطها، اللكمات وزن ىلع يقوم دقيق   علم   وهو وتراكيبها،

 هذا أو ابلناء ذاك حتت املوضوعة اللكمات وهذه ذاك، أو ابلناء هذا حتت ذل 
، معناها إىل يضاف ومعىن دللة هلا  السياق من اللكمات فاكتسبت املعجِّم 

 اجلانب ربط وحبث: دراسة إىل املحتاجة اإلشاكيلات ومن آخر، معىن
، اتلحلييل   باجلانب الرصيف   الظري   اتلقعيدي  القواعد وإسقاط اتلطبييق 

 وأبنيتها الرصفية الصيغ أهمية وإيضاح بيان إىل للوصول الالكم؛ ىلع الظرية
 نرًثا. أم شعراً  أكان سواء اللغوي؛ الالكم يف

 آثرت فقد ذلا الحو، ىلع أغلبها يف تنصب   ادلراسات أنن  رأيت   ولقد
 الشعر نال فلقد الشعرية، ىلع الرثية والصوص الحوي، ىلع الرصيف ادلرس
ا والحو  نصي  اختيار ىلع فعزم ت   اتلطبيقية، اتلحليلية ادلراسة من وافراً  حظًّ
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 أم   وصف ىلع الختيار فاكن البوية، السرية يف دينية رمزية هل أديب   نرثي  
 سؤالً  أمايم رأيت   وقد املدينة، إىل هجرته أثناء ملسو هيلع هللا ىلص نبيننا اخلزاعية   معبد

 السؤال: اكن أجوبة، إىل حمتاجاً 
م   نص   يف الرصفية األبنية حتتملها اليت ادلللت يه ما

 
ب د؟ أ ع   م 

ل أن   ويل
 
أ س 

 
 مهتم   ك   وخاطر خاطري يف تدور أخرى فرعية أسئلة أ

 بالرصف:
ل؟  بناء دللة ما ف ع ل؟ بناء دللة ومااملصدر؟  دللة وماف اع 

 
 أ

 بسط من أعرضه فيما ستكون واإلجابة األخرى، األسئلة من كثري إىل
ب د أم   الكم يف املذكورة لألبنية الرصيف   للتحليل ع   اخلزاعية. م 

 إىل: تقسيمه تفرض للبحث العلمية املادة أن رأيت وقد :خمطط ابلحث
، اتلحليل مستوى ىلع فيه وقفت   وتمهيد: يه، هذه مقدمة:  الرصيف 

، املحل ل يتبعه اذلي والهج الرصف، وتعريف  األبنية أنواع وبيان الرصيف 
. األديب الص   يف املحتملة  اتلايل: الحو ىلع اكنت ثالثة ومباحث الرثي 
ب د أم   نص   األول املبحث ع   وبني بينها لحق وحوار لوصفها، سابق الكم وفيه م 
. ألفاظ من غم ض ما رشح مع زوجها،  فيتناول اثلاين: املبحث وأما الص 
ة أبنية األول مطالب: أربعة وفيه السمية، األبنية  يف واثلاين باألسماء، خمتصن

، من أكرث ىلع جارية أبنية  السمية بني فيها خمتلف   أبنية يليه: واذلي مشتق 
 املطردة. األفعال أبنية اثلالث: واملبحث املصادر، األخري: واملطلب والفعلية،
 ذا يكون بأن اجديرً  رأيته بماابلحوث ـ  سنة يه كماابلحث ـ  وختمت

 اعتمدت بما ابلحث وأقفلت واتلحليل، واتلنقيب ابلحث من مأمولة فائدة
 كتب. من عليه
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 ابلحث: مصطلحات
بني   أن أود   ابلحث يف اخلوض قبل

 
 داخل املذكورة املصطلحات بعص أ

 ابلحث:
اسكها، حبيث تصل وتم وتناسقها كثرية مجل تتابع»الص  اصطالًحا: 

اذلي يقول فيه: مل تعريف جلنتس الشا اتلعريف ولعل   .(1)«إىل نهاية واحدة
 ذي بغرض، الزتام للمقصد؛ مطابق بالزتام همنشؤ أنشأه لغوي تكوين الص»

 .(2)«يس يف رشي  فحسب؛ بل يف عدد أكربل األغلب يف مساو   لحق تأثري
 بعضها مع مجل ترابط أو واحدة، مجلة يكون قد متاكملة، وحدة الص

ا، مكونة بأكملها؛ عبارات وتناسق ابلعض، ا، معىن بمجموعه يؤدي نصًّ  اعمًّ
 .(3)فة خصائص جمموعه اذلي ينتِّم إيلهملعر جيزأ أن العام املعىن هلذا يمكن

ر د   طن ، وابلعيد عن اللغة قواعد ىلعى ، واجلاري املستعملالشائع  :الم 
 .الشذوذ

 ليست اليت اللكمة أبنية أحوال به تعرف بأصول علم   :ف  الرصن  
 .(4)وقد يطلق عليه ترصيف أيضاً فعال، واأل األسماء من بإعراب؛

 ويه غريها، فيها يشاركها أن يمكن اليت وصيغتها وزنها»بناء اللكمة: 
 الزائدة احلروف اعتبار مع وسكونها، املعينة وحراكتها املرتبة حروفها عدد

 .(5)«يف موضعه ك   واألصلية
                                                 

 .53مدخل إىل علم الص ص:  (1

 .53مدخل إىل علم الص ص:  (2

-53مدخل إىل علم الص ص: انظر هذه اتلعريفات ومفهوم الص عند الغرب:  (3
91. 

 .4/242الكتاب انظر:  (4
 .1/2رشح شافية ابن احلاجب  (5
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 :تمهيد
 وأساسها أوهلا أديب؛ نص   أي   منها خيلو ل مستويات ثالثة للتحليل

، املستوى  ثاثلة مرتبة يف ويأيت الحوي، الرتكييب املستوى يليه الرصيف 
ليل. املستوى  تناو ل ىلع يقف حيث ،الرصيف   املستوى ىلع هنا وسأقف ادل 
تناب  أبينة من األديب؛ الص   يف اليت األلفاظ أو للعبارات واستخدامهم الك 
راد ومدى وأوزان،  ها.ت  لن ق   أو شيوعها ومدى ه،عدم من األبنية هذه اط 

ة مستويات ىلع يتوينرًثا ـ  أم شعرا أكان سواءـ  األديب الص   إنن  دن  ع 
نته، اء قبل من واإلدراك الفهم من معنين  مستوى يف وجعلته كون رن  الق 

ل وادلارسني، ، املستوى للنص   املكونة املستويات أو   إىل الالكم فتجزئة الرصيف 
، يفعله ما هو أصغر وحدات  هذا أرسار معرفة يف ذاك عند فيفيد الرصيف 
 ضعفه. أو وقوته، الالكم،

لته اليت جوانبه مجيع ىلع ي وق ف أن يستديع نص   أي   ىلع الوقوف  كم 
 اللكمات حال ىلع فالوقوف املكتملة، الصورة هذه يف وجعلته وأنضجته،

 وإعالل، حذف من فيها حدث وما وأصلها، وزنها معرفة حيث من مفردة؛
 اللغة. أرسار فهم ىلع يوقفنا قلته؛ أو ابلناء هذا وشيوع

 الوقوف بل ووحيداً؛ نهائياً  ومطلباً  اغية ليس وحرصها األبنية ضبط
 واملتحدث اللغوي ألفاظ ختتلف ول املقصود، هو األبنية هذه دللت ىلع

ثني باللغويني وحذت دعت أسباب هناك بل اتلنو ع، ملجرد  حتليل إىل املحد 
 دللت هلا لك ها األوزان»فـ وخفاياها، اللغة أرسار لستخراج الصوص؛

ع ىل» يف كما خاصة؛ ومعان   ع ىل» خيتص أن املعقول من ليس وأنه ،«ف   بمعىن «ف 
 الوصف أن نرى أننا أخرى جهة ومن جهة، من هذا األبنية؛ من غريه دون

 عليه، املجموع الوزن بدللة دلتله فتكون عدة؛ أبنية ىلع جي  مع قد الواحد
ال» ىلع مجع فإن عن  اآلفات ىلع دل   «ف ع ىل» ىلع مجع وإن مثاًل، اتلكثري أفاد «ف 
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 .(6)«وهكذا
 هذا يف شيواع األكرث يه واألبنية الصيغ هذه اكنت ل م   معرفة: من ب د   ل

 ناحية، من واألبنية الصيغ هذه بني الرابطة العالقة وما ذاك؟ أو الص  
 اتلكسري ومجوع املشبهة الصفة كصيغ أخرى؛ ناحية من الص   وموضوع

 نواعً  املتلكمني بتغري   واألبنية للصيغ والكييف الكِّم   اتلغري   مالحظة مع ؟مثالً 
 وزمنًا.

 من املتنايه غري العدد اختصار» الصوص: حتليل منـ  إذنـ  فاهلدف
 .(7)«واتلحليلط كربى قابلة للتحديد أنما إىل حقيقية نصوص

لنل ل األبنية هذه ح   فيجب فيه، الواردة سياقها خالل من إل حت  ر   ط 
 وزن ىلع وهيئتها صورتها يف جاءت وإن هلا، دللة ل اليت األلفاظ من كثري  
ل» فبناء أخرى، لكمات عليه جاءت ملا مماثل  من كثري   فيه يت حد «ف اع 

 فيه ابلناء، هذا عليه يدل   ما ىلع تدل   ل ألفاظاً  هناك ولكن   اللكمات،
فرنغة لكمات  سياقات يف «ابلاطل»و «احلق  » لكفظيت واحلدث؛ الزمن من م 
 معينة.

ح مع وجذرها؛ أصلها إىل العبارة برد   يقوم الرصيف   املحل ل ر   الزيادة ط 
ن أن أول فعليه دلتلها؛ ىلع والوقوف اللكمة، من  املجر د ملعرفة اللكمة ي ز 

 حتت فيضعها وزنها، من هل يظهر ما ضوء ىلع اللكمة يصن ف ثم واملزيد،
 أخواتها. بقية مع قسمها

ع ل»  تلكون احلروف واختريت اللكمات، لوزن الضابط املعيار هو «ف 
لً  اللكمات أكرث ألنن  ثالثة؛  أم األفعال يف سواء اثلالثية؛ يه اللغة يف تداو 

                                                 
 . 144، 143انظر: معاين األبنية ص:  (6
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بح األصلية؛ الالم ىلع أوىل لم زيادة مع األسماء، ل ل  » الوزن في ص  ع   حال يف «ف 
 وإضافة واألفعال، األسماء يف موجود الوزن وهذا املجرندة، الرباعية اللكمات

لنل  » وزن ىلع فتصبح مخاسية؛ اللكمة اكنت إن ثانية لم ع   الالم بتضعيف «ف 
 ىلع تكون فال األفعال وأما املجر دة، األسماء يف موجود ابلناء وهذا األوىل،

 مزيدة. إل الوزن هذا
 أكانت سواء الشائعة؛ باألبنية املختصة الرصفية للظواهر اتلحليل إنن 
 ثنايا يف املنترشة الرصفية الظواهر بعض ىلع والوقوف شاذ ة، أم مطردةمقيسة 

 من أساسية مرحلة هو واملاكن؛ والزمان اتلفضيل وألفاظ اكملصادر الصوص،
، اتلحليل مراحل ات هذه اكنت ل م   تعليل: ثم الرصيف   غريها؟ دون املشتق 

؛ الرصيف   اتلحليل ل ب   عنه اإلجابة  ىلع الوقوف يف واألفضل السيايق 
 سياق خالل من الوقوف هذا يتم   أن ها؛ت  لن ق   أو األبنية هذه انتشار سبب

، يف اللكمات ات هذه وجود أو الص   معىن. ذات لغوية تراكيب يف املشتق 
 يكون: اللف  جوانب جبميع املحيط املتاكمل الرصيف اتلحليل لعل  

 تغريات من عليها يطرأ وما وصفاتها، وأنواعها، اللكمات، هذه ب ىن بتحديد»
 وتميزي العبارة... سياق يف رصفية معان   من عليها يتوارد وما وموقعية، ذاتية،

 صيغها وحتديد الظم، إطار يف دلراستها العبارة؛ يف اللفظية العنارص
ل من فيها ما وتفسري ابلنيوية، ووظائفها وخصائصها،   والصيغة اللف يف تبد 

 .(8)«وادلللة والوظيفة
ر ه سبق مما ك   ضوء يف اللغوي   به يقوم اذلي الرصيف   اتلحليل أن   يتبنين  ذ 

للة علِّم مع الرتايث   اتلقليدي   للرصف دمج   احلديثة اللسانيات  واملعاين، ادل 
 حتليالً  ليس الرصيف   فاتلحليل معني، سياق يف اللفظة وجود خالل ومن

                                                 
 . 120انظر: اتلحليل الحوي ص:  (8
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 بأن القول أو مزيدة، أو جمردة بأنها اللكمة ىلع احلكم خالل منجامًدا 
ل» صيغة ىلع ألنها فاعل؛ اسم اللكمة  رأيي، يف تعليِّم   أمر هذا ،«ف اع 

 األجدى ولعل   ،مًعا وادلللة الصيغة ىلع الوقوف من يأيت اللكمة فتصنيف
ات أقسام من قسم حتت ووضعها األلفاظ تصنيف يتم   أن واألوىل  أو املشتق 
داىم كتب ىلع بالعتماد األفعال  مع وابلالغية اللغوية العلوم يف الق 

 يف املتمثلة اللغة هذه أن نلح  وسوفاملحدثني،  بكتابات الستعانة
ن   ظاهري لفظي مجال هلا ونصوص تراكيب من ض  ، دليل   رس    فيه م   يزيد خيف 

قاً  اللغة م  ًدا. ع   وب ع 
 فائدة، ذا جوهريًّا حتليالً  يلصبح السياق؛ ىلع يقوم أن جيب فاتلحليل

ن   اعب ذلا عنده؛ والوقوف عليه السكوت يسن  الظرية ىلع اعب م 
 األخرى األحداث عن بعيدة اللغة تدرس أنها بداياتها يف اتلحويلية اتلويلدية

 السيايق ، للجانب إهماهلا مع بها، تمر   اليت األخرى واجلوانب، تصاحبها اليت
 رخ  س  ن   أن السهل من» :واقالف ،السيايق اجلانب نع اللغويني من كثري   دافع وقد
 باعتبارها نرفضها وأنـ  العلماء بعض فعل مثلما ـ السياقية الظريات من
 دون نرفضها أن يمكننا كيف نرى أن الصعب من لكنو ،عملية غري

 بعالم يرتبط اجلملحة اليت تقول بأن معىن اللكمات والواض احلقيقة إنكار
 .(9)«اتلطبيق
 املوقف، وسياق ،اللغوي   السياق إىل: اللغة علماء   السياق   مقسن  قدو
 .اثلقايف   والسياق
 والشاذ ؛ منها املطرد الشائع، وغري منها الشائع األبنية ىلع ايلد وضع إنن 

ت ب أوىل، مرحلة رت    املتلكم اختيار تعليل مرحلة يه لحقة؛ مرحلة عليها وم 

                                                 
 .7ص: أصول الظرية السياقية احلديثة  (9



 ابلحوث وادلراسات

286ô   

 

 طريق بداية هذا األوزان، من غريه دون هنا الوزن هذا ىلع اللكمة هذه
 بل اغية؛ ليس اتلحليل احلديث. اللغة علم ضوء يف للنص   الرصيف   اتلحليل

 األديب، الص   خالل من اللغة خفايا فهم يه وأسىم؛ أكرب اغية إىل وسيلة
 يستقرئ خالهلا من اليت واملكتوبة واملنطوقة املسموعة اللغة هو األدب وكأن

؛ اللغوي    باللغة خاصة األحاكم هذه أن   إل أحاكماً؛ منها ويستنبط يلأخذ اللغة 
 مجودها. يف اللغة ل الالكم، يف أي اخلطاب؛ أثناء

 هذه فربط الرصيف، املستوى اتلحلييل اهلرم يف املستويات أول اكن لقد
 معينة، أبنية ووجود بماكن، األهمية من خفياتها يف حتملها اليت باملعاين الصيغ

 حيوية ذات جديدة حياةً  ألفاظ   فاكتسبت الص؛ نوعية ي كي ف وانتشارها
ت اب استعمال يف  مبناها هلا وبيق معناها، ألفاظ   وفقدت ما، سياق   يف هلا الك 

 أخرى. مواضع يف واستعمالت سياقات يف فقط؛
 اللغة؛ يف استحدثت معان ألجل يوجد ألم وجد؟ ل م  ـ  مثالـ  الشتقاق

وا أن متلكميها فألزمت  معربا، دليهم ما جيدوا فلم املعاين، هذه عن ي عرب 
 اكنت وملا خطوه. اذلي للنهج متنبعني السابقون، بىن ما ىلع وبنوا فقاسوا،
 نن  س   ىلع وجارياً  موافقاً  جاء فما عليها، تسري ومقاييس ضوابط هلا األبنية
ردا بناء اكن الكمها يف العرب طن  بناءً  اكن لضوابطهم خمالفا جاء وما ،مقيًسا م 
 شاذًّا.

 بأغلب حتيط مباحث إىل الرصيف   املستوى تقسيم يكون هذا وىلع
 نظري يفـ  املباحث وهذه ونرثها، شعرها األدبية؛ الصوص يف الواردة األبنية

 اكتلايل: تكونـ 
 اعيلة مطردة مقيسة أبنية إىل: بدورها وتنقسم األسماء، يف أبنية -أ
 غري وثاثلة األسماء، يف الشيوع اعيلة غري مطردة وأخرى األسماء، يف الشيوع
 الشيوع. اعيلة وغري مطردة غري وأخرية الشيوع، اعيلة مطردة
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راد حيث من بالسم؛ تقسيمها يف وتلحق األفعال، يف أبينة -ب  الط 
 .والشذوذ

 األفعال -بالرضبني   تلحق أخرى أبنية الرصيف   املحل ل يضيف وقد
 حيث من اللغويني؛ بني فيها املختلف واملصادر، اتلفضيل اكسم -واألسماء
 هل. فراع أو العريب لللكم أصالً  تكون أن وبني وفعليتها، اسميتها

ز د ولم تشتق   لم العرب إن  
 دللة، هل فاحلرف ما؛ لغرض إل حتذف ولم ت 

ل الفاعل اكسم معينة بصيغة واللكمة دللة، هلا واحلركة ف ع 
 
 هلا اتلفضيل وأ

 دائرة يف اللفظة وجود خالل من ادلللة هذه تكون أن رشيطة دللة؛
د السياق إذ سياقها؛ د  ل فابلناء ابلناء، ل للمعىن، حم  ف ص   أنواع بني ويمزي ي 
ا األبنية،  الرصيف   املحلل يطرح فقد ذلا الفهم؛ يف ظاهر تأثري فذو السياق وأمن

 أبنية من معيننا بناء يوافق اخلاريج شلكها اليت والصيغ؛ األلفاظ من كثرياً 
 احلدث من خايلا جامداً  اسما أصبحت أي هلا؛ مدلول ل ولكن اللكمات،

د. والزمن  واتلجد 
 اآليت: انلهج الرصيف حتليله يف اللغوي املحلل ويتبع

 بها. املتصلة والسوابق اللواحق من اللفظة جتريد -أ
 واملعاجم. اللغة بكتب اللفظة أصل معرفة يف الستعانة -ب
 ،«احلاجب ابن شافية رشح»ـك والحو، الرصف كتب ىلع العتماد -ت

 .«الشافية الاكفية رشح»و
 املشتقات أبنية وخاصة ما، دللة هل بناء تمثل لفظة ك وزن -ث
ها واألفعال،  نظائرها. إىل وضم 
 الضبط زيادة مع واللكمات، ابلناء ىلع باحلراكت األبنية ضبط -ج

 صعوبة جيد ول عليها، القارئ فيقف الضبط؛ ىلع يقوم فالرصف باحلروف؛
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ب ط طاملا نطقها؛ يف  تصنيفها. يف وختبط لبس يف يقع ول بناؤها، ض 
 الفروق ىلع للوقوف مبحث؛ أو فصل ك نهاية يف األبنية ك رص  ح   -ح
 ،وروًدا األكرث األبنية ومالحظة املختلفة، العصور يف للنصوص الرصفية
 باألرقام. عليها جاءت اليت اللكمات وإحصاء
 أن بمعىن وزنها؛ بظاهر اللفظة ىلع احلكم يف الكتفاء عدم -خ
حه معني، بناء حتت ما لفظة تصنيف ىلع احلكم  بأدلة الرصيف املحلل ي رج 
عا رصفية؛ قواعدية نظرية شف  ، دليل   بتعليل تصنيفه م   أن آثرت   فيقول: سيايق 

ة هلا ملاـ  مثالً ـ  املشبهة الصفة أبنية من ابلناء هذا يكون  الوصف، يف ق ون
 لزمة، املشبهة الصفة» فمثال: األخرى، املشتقات بقية عن خيتلف وثبات

ع ل» وكذا الستمرار، وظاهرها ةللغر «ف   .(10)«ائز، ويه غري متعدية ومستمر 
ح ويأيت مشبهة، صفة ابلناء هذا كون تعليل يف يزيد ثم  آخر بمرج 

 ل املبالغة صيغة أو املفعول أو الفاعل باسم والوصف فيقول: واختياره؛ لقوهل
 بوصف ما اكئن   ووصف حصل وإن املشبهة، بالصفة الوصف قوة إىل يرىق

يل» صيغة ىلع اكن بأن   هل؛ بالزم ليس ، أو اتلفاؤل، سبيل ىلع فهو «ف ع   اتلمين 
 اكن اللف  وأن مبالغة، صيغ أو فاعلني، أسماء وليست مشبهة، صفة فيه

يفت   ألنها مشبهة صفة ض 
 
 تتغري ل ثابتة أوصافاً  وقعت ألنها أو فاعلها، إىل أ

 ،(11)وجودها دوام فيها دائمة أبداً، تفارقها فال املوصوفة، األشياء ماهية يف
 السياقية وادلللت اللغوية بالقواعد مرتبطة أسباب من ذكرت ملا فيقول:

حت  املحتملة. األخرى األبنية بقية يف وهكذا مشبهة صفة كونها رجن
حات وجوه من اإلكثار -د ع بته يف املحل ل وجد إن أخرى مرج   ما ج 

                                                 
 .1/147رشح شافية ابن احلاجب  (10
 .88 ،87 /2اشية األمري حباملغين  :انظر (11
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 ل راجحة؛ لغوية بأدلة مدلنلة وجهة فتكون نظره، وجهة يل قو ي يضيفه؛
 بالصفة الوصف بني فرق هناك أخرى ناحية ومن مثال: فيقول مزاجية،
 .بالفعل والوصف املشبهة،

 اكنت مجيله؛ الوجه يمس  و   تقول: حمبوب، د م ث لشخص وصف  فيف
 فهل وجهه؛ وسم قال: فلو لفاعلها،ـ  أوضحت   كماـ  مضافة املشبهة الصفة
 بالسم؟ اكنت اليت وادلللة املعىن نفس بالفعل تعطي

ل   اذلي بالفعل؛ يتأىتن  ل األمر هذا أن ذل : عن واإلجابة  األمر ىلع يد 
د ؛ املتجد   أزمنة ىلع يدل فالفعل معينة، صورة ىلع يثبت لم اذلي واملتغري 

ب واملاكن؛ املوضع هذا املحل ل يستغل ثم ثالثة،  هذا بني الفرق يف في سه 
بهه أو يتنحد معهالالك يف املراد الوزن  .(12)م وبني ما ي ش 

 تدرك ل دقيقة، فروقا هناك أن   ويلح  يده املحل ل يضع أن جيب -ذ
 منها، وابلالغية اللغوية الرتاثية الكتب قراءة بكرثة تعرف بل وهلة؛ لألو  

 األسطر يف وسأحاول احلديثة. باللسانيات وقوفه يف املحل ل يستعني وكذا
 خالل من الوقفات؛ هذه من جزءا القارئ يدي بني أضع أن القادمة

 الص يف اللغة حركة خالل من دللتها وتبيان األبنية، بعض استخراج
 اخلزاعية. معبد أم   إىل املنسوب
 ورفقائه ملسو هيلع هللا ىلص انلب وصف يف ةيّ اعِ زَ اخل   دبَ عْ مَ  أمّ  نّص  األول: املبحث
(13): 

 مكة، موطنه من ملسو هيلع هللا ىلص هجرته طريق يف قيل الص   هذا إنن  القول بادئ
                                                 

 .88 ،87 /2اشية األمري حباملغين  :انظر (12

، وقد خرجت كتب األحاديث واآلثار 73 -71انظر: كتاب بالاغت النساء ص:  (13
 633 -5/629، ويف اآلحاد واملثاين: 4/48هذا اخلرب منها: املعجم الكبري للطرباين 

 نظم ألبيات شعرية قيلت يف هذا املوقف.زيادة ىلع هذا الوصف وتفصيل و
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 حني ملسو هيلع هللا ىلص اليب به وصفت اذلي ةي  اع  ز  اخل   دب  ع  م   أم   الكم ىلع حتلييل وسينصب  
ق أمره يلتبني ذل ؛ زوجها منها طلب  وقد بيته، مر   فيمن ظن ه من ويتحقن

 قبله ما ذكرت   وإنما ،»...« هكذا: مزدوجني قوسني بني املراد الص   وضعت
 القارئ يستطيع حىت جرى وحوار ولحقة، سابقة ومواقف للقصة، د  ن  س   من
 :الص   جوانب جبميع ييط أن  

ام،  فعن) ز   هأنن : ملسو هيلع هللا ىلص اليب ش صاحبي  ب  ح   هد  ج   عن، هشام أبيه عنح 
  حني ملسو هيلع هللا ىلص

 
 اعمر بكر أيب ىلو  وم   بكر وأبو هو املدينة، إىل مهاجرا منها ج  ر  خ  أ

  بن اهلل عبد يثي  اللن  وديللهما ة،ري  ه  ف   بن
 
وا ط،ق  ي  ر  أ يت   ي  خ   ىلع فمر   م 

 
ب د  م  أ ع  م 

زة ي ة، واكنت امرأة ب ر  اع   ،م  ع  ط  وت   يق  س  ت   ثم ،ة  م  ي  اخل   اء  ن  ف  ب   (15)يب  ت  حت    ،ةً دل  ج   (14)اخل ز 
 س  ف  

 
 واكن ذل ، من اشيئً  عندها وايب  ص  ي   فلم منها، وه  رت   ش  ي  ل   ارً م  وت   احلمً  وهال  أ

 فقال: ة  م  ي  اخل   (16)رس   ك   يف شاة   إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فنظر   ،ني  ت  ن  س  م   ني  ل  م  ر  م   القوم  
 ؟نب   ل   ن  م   بها هل قال: ،م  ن  الغ   عن د  ه  اجل   اه  ف  لن خ   شاة   قالت: ؟د  ب  ع  م   أم   يا هذه ما

  يه :قالت  
 
  قال: ذل ، ن  م   د  ه  ج  أ

 
 ت  أ

 
  أن   يل ني  ن  ذ  أ

 
  بأيب :قالت   ؟اه  ب  ل  ح  أ

 
  يم  وأ

 
 ،ت  ن  أ

 ح  س  فم   ،اة  بالش   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اع  د  ف   ا،ه  ب  ل  فاح   (17)ب  ل  ح   ن  م   بها ت  رأي   إن  ، نعم
ن واج   ،ت  رن ود   ه،ي  ل  ع   (18)ت  اجن ف  ت  ف   ا،ه  ات  ش   يف اه  ل   اع  ود   اهلل، ىمن س  و   ا،ه  ع  رض     ،(19)ت  رت 

                                                 
برزة بفتح فسكون ففتح: العفيفة الطاهرة فإذا وصف الرجل قيل: رجل برز،  (14

 اللسان )برز(، )جدل(. :واجلدلة: القوية الصلبة، انظر
احتىب: دنا واقرتب، والحتباء الشتمال كذل  وأراد هنا أنها استرتت بفناء  (15

 اللسان )حبا(. :اخليمة، انظر

اللسان  :، انظرة  ي  اح  وال   ب  : اجلان  (بفتح وكرس الاكف وسكون السني) رس  الك   (16
 )كرس(.

حلب بفتحتني: مصدر للفعل حلب وجيوز حلب بفتح فسكون وحالبا بكرس  (17
خمتار  :احلاء: وهو استخراج ما يف الرضع من لنب، التسمية باملصدر، انظر

 الصحاح )حلب(.
عت ألجل أن  اتلباعد (18  =بني الفخذين والرجلني للبرش وادلواب، وأفجت الشاة: وس 
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ًّ  فيه ب  ل  ح  ف   ،ط  ه  الرن  (20)ض  ب  ر  ي   اء  بإن   اع  ود    م  ث   ،(22)ال  م  اثل   ه  ب  ل  غ   حىت (21)اث 
  ىق  وس   ،ت  ي  و  ر   حىت ااه  ق  س  

 
 سايق وقال: ،م  ه  ر  آخ   ب  رش    ثم وا،و  ر   ىت  ح   ه  اب  ح  ص  أ

  ثم ،ل  ه  ن   بعد علال مجيعا واب  رش   ف   آخرهم، القوم  
 
 اثانيً  فيه ب  ل  ح   ىت  ح   وااض  ر  أ

 م   ىت  ح   ء  د  ب   ىلع ادً و  ع  
 ام  لن ق  ف   ا،ه  ن  ع   وال  حت   ار  و  ، اه  ع  اي  ب  و   اه  د  ن  ع   ه  ر  اغد   ثم ،اء  اإلن   أل  

  
ي الً  جاء ىت  ح   ت  ث  بل  ًا ح  زن  ع 

 
وق  أ ب د  ي س  ع  ا أبو م  ه   ن  ه  خم    هزال، اافً ج  ع   (23)ز و ج 

  ن  م   وقال: ب  ج  ع   نب   اللن  د  ب  ع  م   أبو رأى امن ل  ف   ،ن  ه  ب   (24)ن يق    ول يل  ل  ق  
 
 يا اذ  ه   ن  ي  أ

 
 
ل وب ة  للها ويح  ب  ز  اع   اة  والشن  ،د  ب  ع  م   م  أ  هأنن  إل واهلل، ل :ت  ال  ق  ف   ؟ت  ي  ابل   يفح 
  يا يل يه  ف  ص   قال: .ت  ي  وك   ت  ي  ك   ه  يث  د  ح   ن  م   ن  اك   ك  ار  ب  م   ل  ج  ر   ان  ب   رن م  

 
 د.ب  ع  م   م  أ

 قالت:
ن الوجه، (25)أبلج الوضاءة، ر  اه  ظ   الً ج  ر   رأيت  » س   ت عبه لم اخللق، ح 

=                                                 
 اللسان )فجا(. :حتلب، انظر

أخرجت الشاة بلنها، والجرتار كذل : صوت وقوع املاء أو أي سائل يف اجلوف  (19
 اللسان )جرر(. :عند شدة الرشب، انظر

املاء أو اللنب  تغطية وملء ووسعة وكفاية :يربض وأراض بمعىن واحد يف األصل (20
اللسان  :فاإلناء يسعهم مجيعا ويرويهم. انظر ،ي  للجميع، واستعري هنا يلدل ىلع الر  

 )روض(.

 خمتار الصحاح )ثج(. :الن. انظري  : السن ج  اثلن  (21

إشارة إىل ملء اإلناء، وكذا بقية املاء واللنب  ،ويه رغوة اللنب إذا حلب :مجع ث مالة (22
 اللسان )ثمل(. :وغريهما تسىم ثمالة. انظر

: الشاة اليت (مفتوحة ةبكرس فياء مشدد)ل ين وح   ،ل: بكرس ففتح مجع حائلي  ح   (23
 اللسان )حول(. :ل. انظرم  ل فلم حت   ح  لم يصبها الف  

شحم ويف احلديث يف رشط : السمنة وال(بكرس الون وسكون القاف)اليق  (24
وهو  ،أي الضعيفة اهلزيلة ؛«ل جتزئ يف األضايح الكسري اليت ل تنيق» :األضحية

 اللسان )نيق(. :املراد هنا أيضا. انظر

  :ابللج يف األصل (25
 
اء وهو املراد.  :ج  ل  ب  تباعد ما بني احلاجبني، و األ املرشق الوض 

 انظر: اللسان )بلج(.
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ر ولم ،(26)ث  لة ل ة (27)ت ز  ع  يًما قسيًما ،(28)به ص  ج عينيه يف ،و س   ويف ،(29)د ع 
فاره ف أش  ل صوته ويف ،(30)و ط  ح  ن قه ويف ،(31)ص  يته (32)سطع ع  ، ويف حل 
ور ،(33)كثاثة ح 

 
ك حل ،(34)أ

 
ز ج   ،(35)أ

 
ن ،(36)أ ق ر 

 
م ت   إن ،(37)أ قار   فعليه ص   وإن ،الو 

ما تكلنم م ،اس  الن  أمجل   فهو ابل ها، وع اله س   وأحالهم بعيد، من وأبهاه 
ل و قريب، من وأحسنهم ل؛ املنطق، ح  ر، ل ف ص  ر ول ن ز  ذ   منطقه كأن   ،(38)ه 

ب عة   ر ن، ر  زات  نظم يتحد  ر  ن ؤه ل ،(39)خ  ه ول طول، من (40)ت ش  م  ت ح   من العني ت ق 
                                                 

 : كرب وضخامة ابلطن واسرتخاؤها. انظر: اللسان )ثل(.(فسكونبضم )لة ث    (26

يً  (27 راًة وز ر يانً ز ر ى عليه ز ر  ز  ي ًة وم  ر  ز  رنى. ا: اعب ه واعت ب ها وز راي ًة وم  : هوأز ر ى ب وت ز 
ي بً  ل  عليه ع  رً أد خ  ب س  عليه بها أو أم 

ر   .ا ي ريد  أن ي ل  ت ق  ح  ر ي: الم  ز د  غريه. والم 
 زد رى: املحتقر من قبل اآلخرين لعلة به. انظر: القاموس املحيط )زرى(.وامل

صغر الرأس وطول العنق مع دقة فيهما. انظر: اللسان  (:بفتح فسكون)لة ع  ص   (28
 )صعل(.

 شدة سواد العني. انظر: اللسان )دعج(. (29

 (:بفتحتني)ف ط  والو   .: ماكن نبت الشعر يف جفن العني(بضم فسكون)ر ف  مجع ش   (30
 كرثة شعر احلاجبني والعينني واألشفار. انظر: اللسان )شفر(، )وطف(.

وفيه حسن تستذله األذن. انظر:  ،ة غري احلادة يف الصوتح  : ابل  (بفتحتني)ل ح  ص   (31
 اللسان )صحل(.

 هو اإلضاءة واإلرشاق يف الوجه وغريه. انظر: اللسان )سطع(. :السطع (32

 وكثافتها. انظر: اللسان )كثث(. تهاوغزارشعر اللحية كرثة أصول  (33
: شدة بياض وسواد العني مع شدة بياض اجلسد كذل . انظر: اللسان ر  و  احل   (34

 )حور(. 

 سواد يف العني. انظر: اللسان )كحل(. (:بفتحتني)ل ح  الك   (35
 هو دقة يف احلاجبني وطول. انظر: اللسان )زجج(. :األزج بالنسبة للرجل (36

 كحل العني. انظر: اللسان )قرن(. :األقرن (37

: املوجز املخل واملسهب اململ، ليس بقليل فيدل ىلع (بفتح فسكون)ر واهلذر الزن    (38
، ول كثري فاسد. انظر: اللسان )نزر(، )هذر(.  يع 

بفتح )عات ب  واجلمع ر   .: املربوع اخللق ل طويل ول قصري(بفتح فسكون)عة ب  ر   (39
 خمتار الصحاح )ربع(.، انظر: (الراء وابلاء
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، ن ق رص  ، بني غ ص  ن ني  ر فهو غ ص  ن ظ 
 
ًرا اثلالثة أ ن ظ  سنهم ،م  ح 

 
ا، وأ ف قاء هل ق دًّ  ر 

ون ف    قال إن   ،(41)به ي  
 
ر وإن لقوهل، وات  ص  ن  أ م 

 
ره، إىل ت باد روا أ م 

 
ود   أ  (42)حم  ف 

ود   ن د   ول اعبس   ل ،(43)حم  ش  ف   .«ملسو هيلع هللا ىلص (44)م 
 بمكة أمره من لا ذكر اذلي قريش صاحبـ  واهللـ  هو د:ب  ع  م   أبو قال

 ذل  إىل وجدت إن نن ل  ع  وألف   ته،ب  ح  ص   لتلمست   ه  وافقت   كنت   ولو ذكر، ما
 .(يالً ب  س  

 اهتمت فقد لمرأة، والقول الوصف، ىلع يقوم الرثي الص   هذا إنن 
 تلح  فإن  فيه، وأجادت بالوصفـ  عبدم أم نص   يف احلال هو كماـ  املرأة

 أم   تهمل فلم تفاصيلها؛ بأدق   اخلارجية الشلكية املالمح وصف الص هذا يف
رت ه نظرها، عليه وقع ما معبد  وادلقة، اجلزالة يف اغية اكنت ألفاظ يف فصون

ت   رأت ه ما ترمجت  .به وأحسن
 اتلحلية يه دلتله أن لرأينا املعجِّم املعىن يف الوصف ىلع وقفنا ولو

=                                                 
 ن  ش   (40

 
 : استحقره واستقذره وأبغضه. انظر: القاموس املحيط )شنأ(. ه  أ

: أي حميطون ون بهوهم حاف   .أطافوا :واوا به واحتف  حف  يف أساس ابلالغة )حفف(:  (41
ت اجلنن  ه.ني بهم حاف  جعلت   :اسه بالن ت  ف  وحف  به.  فن ت   :باملاكره ة  وح  يط  ح 

 
أي أ

ُٰهَما﴿ ومنه قوهل تعاىل:وسيجت،  َٰ عليه وهو حمفوف  ، ودخلت  ﴾بَِنۡخل   وََحَفۡف
ل ت ف  بهبثوب   حمفوف   رجل   أي حماط به. :ه  م  د  خب     .: أي ملفوف  أو م 

 :وحفد يفد حفدا، يف العمل وأرسع خف   :د  ف  ت  واح   ،اانً د  ف  ا وح  دً ف  د ح  ف  د ي   حف   (42
، د  خ   أولد  :الرجل ة  د  ف  وح  ، حافداملفرد و ،األعوان واخلدمة :واحلفد واحلفدةم 

ان د  ف  د واحل  ف  واحل  ، اءد  ف  واجلمع ح   ،ودل الودل :يدف  واحل  ه، أعوانو هوأصهار ،أولده
 .بب  دون اخل   :واإلحفاد يف امليش

وا :خمتار الصحاحويف  (43 د  ش  د  من الاس ،اجتمعوا :ح  ش   .مجاعةأي : وعندي ح 
 .مصدر  اللف  وأصل 

ن د، ويف احلالني ادلللة  (44 ف  الفند الكذب والفرتاء، وضبط اللفظة جيوز فيها م 
 واحدة. انظر اللسان )فند(.
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نه، حالنه اليشء: فوصف واتلوشية؛ والزتيني  الوصف معاين ومن وحس 
عنها: وصفت  قيل للجسم مالصقة اكنت إذا فاثلياب والكشف، اإلظهار

 .(45)اجلسم؛ أي لم تسرته
 ذكر» فهو: واألدباء ال قاد اصطالح يف الوصيف للنص   بالنسبة وأما

 من اليشء هذا يف بما معيناً؛ موقفاً  أو ما شيئاً  ختص   اليت األمور بعض
 .(46)«يئات، وليست ثابتة فيه ىلع حدهواهل األحوال

 وهذا غريها، أو األماكن أو األشخاص وصف ىلع يقوم الوصيف الص
 حبيث وممزياته، لسماته وإظهار   هل، وتشبيه للموصوف جتسيد فيه الوصف

 هو وليس التشبيه، يوي الوصف أمامه. ماثلة صورة للقارئ املوصوف يظهر
 إخبار  ـ  الوصف أيـ  هذا أنن  والتشبيه: الوصف بني الفرق» إذ التشبيه؛ ذات
 قد الوصيف الص وهذا .(47)«وتمثيل جماز   ذل  وأنن  اليشء، حقيقة عن

 .شعًرا يكون قد كمااملختار ـ  الص   هذا يف احلال هو كمانرًثا ـ  يكون
 وهذا نظره، عليه ووقع رآه ما ييك و ويشاهد، يرى بطبعه اإلنسان

 قرص و طول من رآه ما يروي فبعضهم عنه، اتلعبري يف الاس خيتلف املشاهد
 بلغة رآه ما ييك وابلعض للعيان، ظاهر هو كما وخبل وكرم وكذب وصدق

 اليشء حوّك وإذا» ه(: 684 )ت القرطاجين   حازم يقول وتمثيل، تصوير فيها
 إن   واحلسن؛ الشهرة يف املتناهية أوصافه تؤخذ أن فالواجب تفصيالً  أو مجلة
د   ، ق ص   بما احلسن يف ويبدأ اتلقبيح، قصد إن والقبح؛ الشهرة ويف اتلحسني 
 ظهور بما اذلم   يف ويبدأ أعىن، بتقديمه الفس وما أوضح، فيه احلسن ظهور
 ما إىل اليشء من وينتقل أعىن، عليه بالتلفات والفس أوضح، فيه القبح

                                                 
 انظر: اللسان )وصف(. (45
 .22انظر: نقد الرث ص:  (46
 .294العمدة لبن رشيق ص:  (47
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 يصو ر اذلي املصو ر بمزنلة -الواصف أي -ويكون ذل ، من املزية يف يليه
 أن مثل ...فاألدق   األدق   إىل ينتقل ثم   اليشء، ختطيط رسوم من جل   ما أو ل
 األوصاف اكنت أسفله...فإن بتخييل وخيتتم اإلنسان أاعيل بتخييل يبدأ

ا اجلمع يسن لم متفاوتة بها املخي ل  فالوجه األوصاف تناسبت إذا بينهما...فأمن
 فيه وأظهر اليشء، يف أشهر عندها وهو أكرب، به الفس عناية ما تقديم

 .(48)«الالكم غرض إىل بالنسبة
 وىلع فيه، هو اذلي واملقام شاهده، ملا رؤيته حسب ي عرب  ـ  إذنـ   ك  

م   ثانياً، هو وثقافته أول، عرصه أهل ثقافة حسب
 
 بدأت   -ترى كما-معبد فأ

 وإيلها أكرث الاس اهتمام بها واليت اخل ل قية، احلسية الظاهرية بالصفات
د اعدت   ثم والسلوكية، الفسية بالصفات أتت   ثم أميل،  صفاته ىلع تلؤك 

ج لم أنها إل مرافقيه؛ صفات تتناس   ولم ثانية، اخل ل قية اجلسدي ة  ىلع ت عر 
ن   ىلع منصب ا اكن والطلب الهتمام ألن   اجلسدي ة؛ صفاتهم  بني من تفرند م 

عت القوم، أوئل  ل قة ملسو هيلع هللا ىلص املتفر د ذل  وصف يف فتوسن ل قاً، خ   فالواصفون وخ 
 اتلصوير فيه يكون ما الوصف أفضل وإنن  اليشء، وصفهم يف يتفاضلون

ب القارئ كأن   وجتسيداً  تمثيالً  ياناً، يراه والسامع واملخاط   وسيلة فهو ع 
ن معبد أبا فإنن  ذلا اذلهن؛ يف واملعىن الصورة تلقريب  وصفها خالل من تيقن

 يف ظهر اذلي ملسو هيلع هللا ىلص اليب   هو املوصوف ذل  أنن  ابلليغ واتلجسيدي   اتلصويري  
 مكة.

 اللغة، يف وقديمة عميقة جذوراً  هل وأنن ، الوصف عراقة لول أنه وأقول
نا ملا عموماً  الجتماعية احلياة ويف  والوقائع اآلثار تل  مع وتفاعل نا تأثنر 

 .(49)اكن لا علم  باألماكن واألشخاص وملا واألعالم، والسري واألخبار
                                                 

 .101منهاج ابللغاء ورساج األدباء ص:  (48
 .78-71املقال الوصيف ص: ،295 ،294عمدة لبن رشيق ص: انظر: ال (49
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 لغوية وثروة غناء ابلاحث فيه جيد الرثي   الوصيف الص   أن   وستلح 
 باحلركة اخلطاب يزين فهو وابلاليغ، والاقد واللغوي األديب منها ينهل

 أدب جيد يف ي علنقـ  قيل كماـ  ووسام األدب، يف بارزة عالمة فهو ذلا واحلياة،
ابلليغ  ـ أعين  الرثي الوصيف   الص   هذا إل منه لا يكن لم فلو األمة،

 .(50)وصف أم  معبد ـ لكىف
 وقوعه ىلع ساعدت لغوية بآلت حصل السابق الص   يف الوصف إنن 

دة، املتنو عة األبنية اللغوية اآللت هذه ومن وتأثريه،  يف أطيل ل ولعيل   واملتعد 
 اتلحلييل   اجلانب هو الوصول أبيغ إيله واذلي القصيد فبي ت املبحث هذا

، ر ج اتلطبييق 
رر املخ   حم  ار ها. من واألصداف ماكمنها، من ادل 

 :األسماء أبنية اثلاين: املبحث
 الرصفية؛ الظواهر من عدداً  يلح  الص   هلذا قراءته عند اللغوين  إن  

 ظاهرها؛ يف منها بعض   تنحدوامل القائل، قبل من املستعملة األبنية منها
 حتتاج أخرى اتومشتق   أبنية وجود وكذا بعضها، عن اتلحليل عند املختلف

ن ب ه أن وأود   عليها، الوقوف إىل
 
رد، غري بناء يقال: عندما أننه ىلع أ طن  فهذا م 

ع؛ سبيل ىلع  اللكمة مجء وإنما رد،املطن  غري هو ابلناء ليس أنه فاحلقيقة اتلوس 
 -مثالً – الف ع   ىلع ما لفظة ت ب ىن أن فالقياس رد؛املطن  غري هو ابلناء هذا ىلع

ع   ىلع فجاءت ف 
 
ن ت   وقد ال.أ ن و   الحو: هذا ىلع فاكنت الظواهر هلذه ع 

ْتّصة أبنية األول: املطلب  :باألسماء خم 
 إبدال مع املضارع وزن ىلع ويصاغ اثلاليث: غري من الفاعل اسم -أ
 .(51)اآلخر قبل ما وكرس مضمومة ميماً  املضارعة حرف

                                                 
 .61-40اخلطاب الوصيف ص:  (50
 .2/509ب ارتشاف الرضن   :انظر (51
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ن د ول» وصفها: نهاية يف قوهلا وهو واحد، لف  عليه جاء وقد ف   وهو «.م 
 الفاعل اسم يكون أن وجيوز أفند، باهلمزة املزيد اثلاليث من فاعل اسم

م   باتلضعيف، مزيد ثاليث فنند؛ من: مفن د الون بتضعيف
 
 تنوينهاب معبد وأ

 والفند والستقبال، احلال يف قاطعا نفيا اتلخريف عنه نفت فقد الفاعل اسم
 أحاكمه يف إخط ذا ليس وهو املرض، أو الكرب بسبب اإلنسان يصيب ما

 اتلعميم، يفيد واتلنكري السابق. املعىن إىل يضاف آخر معىن وهذا وآرائه
 ابلناء بهذا املقصود أن ويتمل للمعىن. توكيد زيادة واليف منيف، واللف 
 يف در ها وهلل وابلدن، اجلسم يف والضعف اهلزال ىلع ادلالة اجلسدية الصفة

 اللف  فهذا نصها، يف استعملتها اليت أبنيتها ودقائق وفصاحتها بالغتها
ية، الصفة معنيني: احتمل  واألخالقية. الفسية والصفة اخل ل ق 

: (52)جاء يف اللغة نند  الم   أنن ي الضعيف  ـ:  مفعول أو فاعل اسمـ  ف 
 
 الرأ

نند   .اجلسم قوين  اكن وإ ن ف   وإ ن اجلسم الضعيف  ـ:  ومفعول فاعل اسمـ  والم 
يه اكن

 
ي الضعيفأيًضا:  دنن واملف   .اسديدً  رأ

 
م   حديث ويف. امعً  واجلسم الرأ

 
 أ

ن د   ول اعبس   ل» :دب  ع  م   ف  ي ؛«م 
 
صابه لكرب    الكمه يف فائدة ل أ

 
 يف أنن  أو ،أ

 الفكر. يف ومرض عقل قصور عن ناجتة وكرثة؛ ثرثرة الكمه
 إذا ابلناء، هذا ىلع الالزم الفعل من وتصاغ مشبهة: صفة ،َفْعل -ب

ع لبناء ىلع الالزم اكن  .(53): ف 
م   تصف

 
ب د أ ع  ب عة   الاس... أمجل فهو» فتقول: اليب م   صفة ويه ،«ر 

ينة الصفات من هذا إذ به؛ تلصفه الوزن هذا فاختارت هل؛ مالزمة  ادلالة اخل ل ق 
 ظاهرها اليت اتلاء فيه اكن وإن واللف  اجلسم، يف والستواء العتدال ىلع

 لفظي تأنيث عالمة اكنت ولو الوصف يف للمبالغة زيدت تاء فإنها للتأنيث؛
                                                 

 انظر: )فند( يف: تهذيب اللغة، اللسان. (52
 .2/127رشح ابن عقيل  :انظر (53
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ب ع ة، لف  رصف ملا وطلحة معاوية كتاء  سيبويه: قال هنا. مرصوف وهو ر 
 رجال تسىم أن وذل  رصفته، املؤنث بصفة املذكر سميت إذا أن  واعلم»

 مذكرة نهاأل الصفات هذه يرصف إنما أنه فزعم متئم أو طامث أو حبائض
 حنو وذل  ملذكر، إل يكون ل بمؤنث املذكر يوصف كما املؤنث بها وصف
 .(54)«ربعة ورجل نكحة، رجل قوهلم:

لدلللة ىلع من ؛ للمجهول بين ثاليث فعل ك من يصاغ َمْفع ول: -ت
 .(55)وقع عليه احلدث

 األصل يف به املفعول به يقم لم احلدث أن ىلع يدل   ابلناء هذا اكن وملا
 أنه ىلع دالة وأوصاف بمعان   أتت   بمحله قائما للمفعول نائباً  صار اذلي

ل ر س  رين  به، مأمور هو به يقوم ما وأنن  م  س   لفسه يمل  ل خالقه، قبل من م 
ا لغريه ول ًّ عاً؛ ول رض   أنه إل اهلل عباد من عبد   وأنه رب ه، بمشيئة إل ن ف 

ن   مصطىف  بناء ىلع جاءت ألفاظ من ذل  يناسب ما هل فاستعملت دونهم، م 
ب د: أم   قالت   وقد املفعول، ع   .«حمشود حمفود» م 
صحابه خيدمه اذلي :ملحفودا

 
 :يقال .طاعته يف ويرسعون ويعظمونه أ

ت   د  ف  ت   ح  د  ف  ح 
 
نا وأ

 
د   وحمفود حافد وأ ف  دة وح  ف   داعء ويف ،حافد مجع وح 

د   نسىع يل   إو» القنوت:  :يقال. ل  ونعمل وخندم  نطلب، إيل : أي ؛«وحن  ف 
د   قد ف  د   العبد ح  دً  ي  ف  ف  : أي يفدونه؛ أصحاب هل وفالن. مد  خ   إذا :اح 

 الصحابة كخدمة، ذل  يف متنافسون مرسعون وهم وأعماهل، بشؤونه يقومون
 (56)ملسو هيلع هللا ىلص اليب. 

 حمله، حل   من وإنما مذكور فاعل   به يقوم ل ابلناء هذا أن تلح  إنن 
                                                 

 .1/239 ، وانظر أيضا: رشح شافية ابن احلاجب2/20الكتاب  (54
 .2/510ب ارتشاف الرضن  :انظر (55

 ، اللسان )حفد(.340/ 1، و1/66انظر: الزاهر يف معاين لكمات الاس  (56
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 بناء هل فاستعمل وتقدير، وتفضيل ترشيف وقوع ملسو هيلع هللا ىلص عليه واقع احلفد وألنن 
ناً  به وأىت احلدث، هذا ىلع ادلال   )مفعول( ، فاعله ونائب منون  لدلللة مست رت  

دين غري   كثريون، به يقوم احلدث أن ىلع  باخلدمة يقوم فقد معيننني، ول حمدن
  بن اهلل عبد آخر زمن يف به يقوم وقد ، بكر أبو ما فعل يف

 
 طق  ي  ر  أ

 حمشود. يف األمر وهكذا 
ا د   وأمن ش  هم القوم   ح  د  هم ي  ش  د  ل   وي  ش   واتلعاون معاجل ىلع املادة فتد 

 ل ألمره تبادروا أمر إن بأصحابه حماط   ملسو هيلع هللا ىلص فهو، الفور ىلع اإلجابة كذاو
 ماوقلن  ،اجلمع يف لم  ع  ت  س  ي   ل  ع  ف   هذا» منظور: ابن قال يرتاخون. ول يتخلفون

د للواحد يقولون ش  د ...ح  ا حاشدً  حافالً  فالن   جاء :ويقال ...اجلماعة واحلش 
ي :احمتشد   وحمتفالً 

 
ه   اً د  تع  س  م   أ

 
د   فالن وعند .ابً متأ ش  ي :الاس من ح 

 
 أ

د   عنده :حمشود ورجل ...هل احتشدوا قد مجاعة ش  ي ؛الاس من ح 
 
 .مجاعة أ

ون الاس اكن إ ذا :حمشود ورجل ف  نه ؛خبدمته ي 
 
م   حديث ويف .فيهم مطاع   أل

 
 أ

ي :حمشود حمفود :دب  ع  م  
 
ن   أ

 
صحابه أ

 
 .(57)«إ يله وجيتمعون خيدمونه أ

 مشتّق: من أكرث ىلع اجلاري ابلناء :ايناثل املطلب
 من أكرث ابلناء هذا يف يشرتك أي وجه؛ من أكرث ىلع تأيت أبنية هناك

؛ ب د: أم   نص   يف الوجه هذا ىلع جاءت   اليت األبنية ومن مشتق  ع   م 
رد :فَاِعل -أ ط  ل بناء ىلع ثاليث   فعل ك   يفمقيس  م  ع   ىلع أو ،مطلًقا ف 

ل بناء ت عد   ف ع   اثلالثة؛ األزمنة إحدى يف باحلدث قام من ىلع يدل   غري، ل م 
 :كم لـك خمتلفني   بناءي ن ىلع الفعل جاء وإذا الستقبال، أو احلال أو املايض
ل؛ م   قواعد تكون حىت الفاعل، اسم عليه فيصاغ األول، بناء في ؤ خذ وك 

ردة، الشتقاق طن و ىل الشواذ ، وقليلة م 
 
 من وزنه يكون أن الفاعل اسم يف فاأل

                                                 
 لسان العرب )حشد(. (57
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ل؛ بناء ىلع اثلاليث    أبنية جيعل ألنه وحدث؛ زمن ىلع دل   إن خاصة ف اع 
ات راد ىلع تسري -الفاعل اكسم- املشتق   الطالب ىلع اخل ل ط وت قل ل وقياس، اط 
ل؛ ىلع جاء الزمان مذهب الفاعل باسم ذ ه ب فإذا وابلاحث،  أكان سواء ف اع 

ع ل، وزن ىلع ل، أم ف  ع ل أم ف ع  اه ر( لف  الص   يف هذا ىلع جاء ومما ،(58)ف   )ظ 
ل ه ،«الوضاءة ظاهر» قوهلا: يف ، ف ع  ر  ه  ع ل، وزن ىلع ظ   الفاعل، لسم فالوزن ف 

اه ر( أنن  ناهي  املشب هة، للصفة والسياق واملعىن  واسم فاعله، إىل مضاف   )ظ 
 يف الفاعل اسم املشبهة الصفة شاركت فهنا مفعوهل، إىل إل يضاف ل الفاعل
 أنه بعضنا تصور دلرجة الفاعل، لسم استعماهل يكرث الوزن وهذا الوزن،
ى أن جيوز ول به ينفرد  ولكن   فيأخذه، آخر مشتق قسم عليه يتعد 

 يضاف ل الفاعل اسم بأن القائلة اللغوية القاعدة وكذا والسياق الستعمال
 ىلع اللف  دل   فقد مشبهة، صفة ابلناء جعلت األمور هذه ك فاعله، إىل

 دون فيه وثباتها للموصوف والضارة الوضاءة جالء وهو الوصف مالزمة
د.  جتد 

 ىلع واكن الفاعل اسم به وأريد انلّص  يف ورد فاعل فإن للفائدة وتتميماً 
 والغضب العبوس صفة يف اخل ل قية، الصفات مقام يف واستعمل «فاعل» وزن

 عنه ورد ملسو هيلع هللا ىلص فإنه ؛ملسو هيلع هللا ىلص للنيب مالزمة غريـ  العبوسـ   الصفة هذه واكنت
ي اهلل، حمارم ولنتهاك هلل غضبه وإنما لفسه ل غضبه  حدوده، ىلع واتلعد 

م   استعملت فقد ذلا عينيه؛ يف ذل  ي ر ى فاكن
 
ب د أ ع   ودللةً  وزنًا الفاعل اسم م 

 .«ملسو هيلع هللا ىلص مفند ول اعبس   ل» فقالت:
 اسم فيه يشرتك ابلناء وهذا العني: وكرس الفاء بفتح «فَِعيل» -ب

 هذا أنن  رأيت   أين   إل املفعول، واسم املبالغة وصيغة املشبهة والصفة الفاعل
                                                 

، رشح شافية ابن 2/429، رشح الاكفية الشافية 6/104انظر: رشح املفصل  (58
 .511، 2/510ب ، ارتشاف الرضن  148، 1/147احلاجب 
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 أيـ  هلا ملا املشبهة؛ الصفة أبنية من املوقف هذا ويف الص   هذا يف ابلناء
ة منـ  املشبهة الصفة  املشتقات بقية عن خيتلف وثبات الوصف، يف ق و 

؛ يف الواصفة مراد وهو األخرى،  وظاهرها لزمة، املشبهة الصفة» إذ الص 
ع ل وكذا الستمرار، ةللغرائز ف  ية، ومستمرن  .(59)«، ويه غري متعد 
 هذا أهل عند ـ املشبهة الصفة أيـ  شأنها يف األمر عليه استقر   ما هذا

؛ ع ل» من فمجيئها ذلا الفن   أن ابلناء هذا يف فاألكرث قليل؛ ـ العني بفتحـ  «ف 
يا، يكون  فعل ك   يف مقيس   ابلناء وهذا الالزم، من إل ت صاغ ل ويه متعد 

ع ل» وزن ىلع ثاليث    املضع ف ابلناء هذا ىلع ويأيت لزًما ـ إل يكون ولـ  «ف 
، ايلايئ واملنقوص ج    والسجية، الطبع ىلع يدلن بناءان (ف ع ل»و «فع ل»و كـ:ش 
ع ل»شبهة منهما أكرث من ابلناء امل الصفة واشتقاق  .(60)«ف 

 سجي ة هل صارت واليت به، امللتصقة ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب املالزمة الصفات من
امة ؛اغبًلا عنه ينف    ل وسلواكً  ب د أم   ملسو هيلع هللا ىلص اليبن  فوصف والقسامة، الو س  ع   م 
 اخل ل قية؟. الصفات من الوصفان وهذان ،«قسيًما وسيًما» فقالت: بذل 

، كما مشتق   من أكرث بني مشرتك ابلناء هذا  وظيفة تأيت وهنا أسلفت 
 بينها يمزي حىت عليها؛ القارئ ويوقف الفروق، هذه فيلح  اللغوي؛ املحل ل

 والالكم. الستعمال يف
ا إنن  من  وبني جهة، من املشبهة والصفة الفاعل اسم بني اتلفرقة يف قيل م 

: أخرى جهة من الفاعل واسم الفعل  الفعل بني وسطاً  يقع الفاعل اسم» أنن
د ىلع يدل   فالفعل املشبهة، والصفة  ىلع دل   ماضيا اكن فإن واحلدوث، اتلجد 

ا ذل ، ىلع دل   استقبالً  أو حالً  اكن وإن املايض، يف تم   ثهحد   أنن   اسم أمن

                                                 
 .1/147رشح شافية ابن احلاجب  (59
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 املشبهة، الصفة ثبوت إىل يرىق ل ولكنه الفعل، من وأثبت أدوم فهو الفاعل
 ثبوت مثل ثبوتها ليس ولكن يقوم، أو قام من: وأثبت أدوم قائم لكمة فإنن 

 ل ولكن غريه، أو اجللوس إىل القيام عن النفاكك يمكن طويل...فإنه
 .(61)«الطول عن النفاكك يمكن

ْفَعل -ت
َ
 وقد مشبهة: صفة العني وفتح الفاء وسكون اهلمزة بفتح أ

 يشرتك اليت األبنية من أنها من الرغم ىلع املشبهة؛ الصفة أبنية من جعلتها
 األخري هذا أنن  إل اتلفضيل؛ اسم ومع املشبهة الصفة مع الفاعل اسم فيها

. بمطلب أفردته ف ع ل( مستقل 
 
رد - (62)الرصفيني عند معروف هو كما-)أ ط   م 

ل، بناء ىلع لزم ثاليث فعل ك   يف  ىلع أو اكلعور، ظاهري   عيب ىلع دال   ف ع 
ل قية صفات  مراد اكن وملا اكلزرقة، لون ىلع دال   أو والقرن، واحلور اكلصلع خ 

 الصفات وأن   الكمال، درجات أىلع إىل بموصوفه الوصول هو الواصف
 ىلع تدل   املشبهة الصفة واكنت وجوده، ثبوت فيه ثابتة   املوصوف   بها املوصوف  

 الصفة أبنية من الص   هذا يف الوارد ابلناء هذا اكن الوصف، ثبوت جمرند
 املشبهة.

ل قة فيه املوصوف، يف تتغري   ل ثابتة أوصاف   هناك  اكخل ل قة، أو فيه، خ 
م   وصف يف الوضوح تمام واضحة تلحظها

 
ب د أ ع   الصفات فاكنت ،ملسو هيلع هللا ىلص اليبن  م 

ينة، ل ق  ينة صفات وجود ذل  ينيف ول خ  ل ق   أيضاً؛ ابلناء هذا ىلع جاءت خ 
ب ح أن   بمجيئها املقصود ولكنن  ب لنة والطبيعة اكلسجي ة ت ص   املوصوف. يف واجل 

ب لج» معبد: أم   تقول
 
ور الوجه، أ ح 

 
ل ،أ ك ح 

 
ز ج   ،أ

 
ن ،أ ق ر 

 
 .«أ

 يف ادلال   أبلج؛ لف  أن لرأيت السابقة األلفاظ وتأملت وقفت فلو
 املرشق واألبلج احلاجبني، بني ما تباعد هما: معنيني، ىلع املعجِّم   معناه

                                                 
 .51 – 41انظر: معاين األبنية ص:  (61
 .148-1/144انظر: رشح شافية ابن احلاجب  (62



م  َمْعَبد  اخل زاِعيَّة
 
ْفِيَّة يف نّص أ  ملسو هيلع هللا ىلصيف َوْصِفها انلَِّبّ  دالالت  األبنية الرصَّ

ô   303 
 

اء  يف واملعنيان ملسو هيلع هللا ىلص اليب وصفها يف مرادان املعنيني أن أرى وأنا ،أيًضا الوض 
 ينرصف أيهما إىل يف: اذلهين   القرب حيث من وواحدة مرتبة يف أيضاً  نظري

 ادلال ة املعنوية الصفة إىل أو اجلمايلة؟ اجلسدية احلسية الصفة إىل هل اذلهن؟
 أبلغ من وهذا ؟ملسو هيلع هللا ىلص رؤيته عند والستئناس والبتهاج والور اإلرشاق ىلع

، هذا يف الواردة األلفاظ  الرس   هذا وما وابلاحث، للقارئ املستوقفة الص 
ل املشبهة الصفة بناء ىلع جاء اللف  أن   من إل اللغوي؛ ابلاليغ اجلمايل ف ع 

 
 أ

ات من الوصف يف أثبت فيه فاعله، إىل املضاف  من وأثبت األخرى املشتق 
ل ق؛ بها الوصف إذ أيضاً؛ األفعال ط   قول : بني فارق فهناك الزمن، عن اعر   م 

 األلفاظ عن واللطائف ادلقائق هذه تبتعد ول الوجه، أبلج و: وجهه، بلج
بعيدة عن هذه  املعنوية ادلللة إن   إل وأحور( وأقرن وأزج )أكحل األخرى

 .(63)األلفاظ )أكحل...(
 تكون ألن صاحلة عليها جاءت اليت واللكمات اذلكر السابقة فاألبنية

؛ من أكرث ىلع جارية ادها األبنية، يف -وتماثلها بل -لتشابهها مشتق   فيها، واحت 
د ولكنن   هو غريه؛ دون ورض  ب آخر دون قسم إىل تصنيفها يف والفاصل املحد 
 واملعاين اكدلللة األخرى العربية بالعلوم املشفوع الرصيف فاتلحليل السياق،
 األبنية. هذه تصنيف إىل قاد وغريها
ْفَعل( :لثاثلا املطلب

َ
 :اتلفضيل )أ

 اسم ويصاغ شيئني، بني وترجيح مفاضلة ىلع دال   الص يف جاء
 واتلفاوت، للمفاضلة قابل مترص ف، مثبت، تام ، ثاليث، فعل ك   من اتلفضيل

ل يق، عي ب أو لون ىلع دال   غري  للرشوط، مستوفاة لكمات جاءت فإن خ 
ل   لم سياقها ولكنن  - بعدها ما يرفع ضمري بها يوجد ولم مفاضلة، ىلع يد 

                                                 
 .175انظر: دلئل اإلعجاز ص:  (63
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 واأللفاظ .(64)لم تكن ألفاظاً للمفاضلة -ظاهرا اسماً  أم ضمرياً، أكان سواء
م   نص   يف للمفاضلة جاءت اليت

 
ف ع ل اكن معبد أ

 
 مضافاً، فيها اتلفضيل أ

 بين عن بمفاضلته هل وصفها إىل استمعنا فلو مجيعها، يف مذكور   واملفضول
مو الاس أمجل   فهو» تقول: لسمعناها أقرانه وعن جنسه،  بعيد، من أبهاه 

ًرا اثلالثة أنظر   فهو قريب، من أحسن همو أحالهمو ن ظ  ا أحسن همو ،م   .«ق دًّ
ع ل أنماط من نمطني   الص   محل ف 

 
 إىل إضافته حال الالكم؛ يف اتلفضيل أ

ن( ذكر مع جنسه ة، )م   من بعض   ذكر مع جنسه إىل اإلضافة وحال اجلارن
 الصب قاملتعل   هذا وحكم ،املتفاضلني   بني والرتجيح املفاضلة متعلنقات

  بعد ذكر لو إذن اتلميزي؛ ىلع
 
ه لع  ف  أ  وجب سهن  ج   آحاد من وواحد   جنس 

 ،امنظرً  صحبه أنظر ورسولا اخللق، أمجل نبينا معبد: أم كقول إيله، هإضافت  
ل قً  رفقائه أحسن أو: ل قً خ   ذكر وإذا رجل، وأحسن الرجال، أحسن زيد   ،اا وخ 

 قول حنو اتلميزي، ىلع املتعلقات نصب وجب متعلنقاته من هو ما جنسه بعد
اً  وأحسنهم منظراً  اثلالثة أنظر فهو :معبد أم أحسن  زيد   تقول: وكما ،قد 

 .(65)االاس وجهاً وأغزرهم علمً 
  إن  

 
 :أرضب ثالثة ىلع يأيت العريب   الالكم يف لع  ف  أ

لَيۡ ﴿ تعاىل: كقوهل مضافـ 
َ
ُ ٱ َس أ حۡ  ّللذ

َ
 .[8]اتلني: ﴾َحِٰكِميَ لۡ ٱ َكمِ بِأ

 ٱ رَِجنذ َلُخۡ ﴿ تعاىل: كقوهل بالالم، فعرن وم  ـ 
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُ ۡل

َ
 ﴾َذلذ  ۡل

 .[8]املنافقون:
ًفا  ولمضافًا  يكون ل قدوـ  عر   ىلع ال ةادل (نم  )ـب صلويتن  ،بـ)ال(م 

                                                 
 وما بعدها. 6/134انظر: رشح املفصل  (64
شذور اذلهب ، رشح 418 -416رشح شذور اذلهب لبن هشام ص: انظر:  (65

ر ي   و ج   .725 -723 /2للج 



م  َمْعَبد  اخل زاِعيَّة
 
ْفِيَّة يف نّص أ  ملسو هيلع هللا ىلصيف َوْصِفها انلَِّبّ  دالالت  األبنية الرصَّ

ô   305 
 

ةاجل الغاية ابتداء نَا  ﴿ :تعاىل قال عليه لللمفضن  ار 
َ
ۡكَثُ  أ

َ
 ﴾َماَّل   ِمنَك  أ

ف وقدـ  ،[34]الكهف: َوٱٓأۡلِخَرةُ ﴿ تعاىل: قال املعىن، ناحية من وت ن و ى حت  ذ 
ۡبََقَٰٓ 

َ
 .[17]األىلع: ﴾١٧َخۡۡي  َوأ

ل ي ضاف أن   اتلفضيل من والفائدة ف ع 
 
 وصف يف رأينا كما مجاعة إىل أ

م  
 
ب د   أ ع  مج  ل» قالت: حيث م 

 
ر الاس، أ ن ظ 

 
ف ع ل ضافوي   ،«منظًرا اثلالثة أ

 
 أ

 لف  أو مجاعة به أريد جنس اسم   أم مجع اسم   أكان سواء ؛اجلمع إىل اتلفضيل
 أو السالمة مجع أو )هم(ـك اجلمع ىلع ادلالنة اكلضمائر اجلمع به أريد

فً م   اتلكسري؛ رً  وأا عرن نكن  الص   يف جاء وقد ،أبهاهمو الاس مجلأ حنو: ،ام 
فاً  اجلمع  معروفون -أصحابه أعين- فهم ذل ، اقتىض املوقف سياق ألنن  معرن
 .(66)عينيها بأم   مشاهدون دليها،

ب د وأم   ع  ب لم وإن م  ه  ف ع ل استعمال يف ت س 
 
 فإنن  به؛ والوصف اتلفضيل أ

 جلميع شاملةً  جامعة، موفيةً يل اليت استعملتها اكنت  ـ لعمري ـ اتلفض ألفاظ
 األوصاف؛ تل  يف جنسه بين من هل غريه مشاركة من مانعةً  أوصافه،
 واملعنوية. احلسي ة اجلسدية
 املجّردة: اثلالثية املصادر :رابعال املطلب

 وإن معني، لضابط خاضع غري سمايع؛ أغلبها اثلالثية األفعال مصادر
 فإن الفعل، معىن ىلع يقوم أغلبها فإنن  معينة؛ ضوابط وضع الرصفيون حاول

ع ال؛ فمصدره وألم داء ىلع دل    فهذا اذلكر، ول احلرص ل املثال؛ سبيل ىلع ف 
فية؛ فلرياجع يف اك مساحة احلديثة والكتب الرتاث كتب هل أف ر د ت   باب

                                                 
ر ي   شذور اذلهبرشح انظر:  (66 و ج  ، الربهان يف علوم القرآن 728 -725 /2 للج 

4/172 ،173. 
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 ثالثية. الص   هذا يف الواردة املصادر أوزان وأغلب ،(67)مظان  تل  الكتب
 ظاهر رجالً  رأيت  » :ملسو هيلع هللا ىلصل أم  معبد اخلزاعية يف وصف اليب تقو

 ،وطف أشفاره ويف ،دعج عينيه يف ،صعلة به تزر ولم ،ثلة تعبه لم ،الوضاءة
 ...الوقار فعليه صمت إن ،كثاثة حليته ويف ،سطع عنقه ويف ،صحل صوته ويف

ل و ل، املنطق، ح   العني تقتحمه ول ،طول من تشنؤه ل هذر، ول نزر، ل ف ص 
 .«قرص من

 أن املصدر فيشعرك بغريه، الوصف من وأقوى أبلغ باملصدر الوصف إنن 
 هل، تعاطيه لكرثة وذل  الفعل، ذل  من خملوقاً  احلقيقة يف صار املوصوف
 إل يقول ل وألنه ملسو هيلع هللا ىلص الكمه فلقلة هل، املعىن هذا أن   ىلع ويدل   إياه، واعتياده

اً؛ م   فيه قالت ويرضاه، اهلل يبه حق 
 
ل؛» معبد: أ ر ل ف ص  ر ول ن ز  ذ   ليس أي ؛«ه 

وجزاً  ل؛ خم  ل ًطا غثًّا خمالًّ  م  طو   .ني  م  س  ب  ، ول م 
ر والكثري، القليل ىلع يقع املصدر  ل واحد بلف  واملؤننث، واملذكن

 وصل املوصوف وألنن  مبالغًة، باألصل؛ تصفه أن  يعين به والوصف يتغري،
 يف رأيته ما وهذا ،(68)ذاتها الصفة هو أصبح حىت ذل ؛ يف والكمال اذلروة
 السابق. الص  

رِدة: األفعال أبنية اثلالث: املبحث  امل طَّ
 هاأكرث   أبنية؛ ثالثة   املجرند للثاليث   إنن  والعني: الفاء بفتح َفَعل: -أ
ع ل اللغة يف تداو لً  تص   لم فلخفته بفتحتني، ف   جلميع فيأيت معني، بمعىن خي 
 هو الفعل فيه ورد اذلي فالسياق ذلا األخرى؛ األوزان عليها أتت اليت املعاين
 منه ويأيت اثلالث، احلراكت فيها جيوز مضارعه عني إن ثم معناه، يدد اذلي
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العني،  بضم فعل خبالف املختارة؛ الصوص يف سرتى كما واملتعدي، الالزم،
 .(69)فال يأيت منه إل الالزم

 واحدة، وترية ىلع بأنه املايض الزمن يف ابلناء هذا يمتاز املايض:
ها احلراكت أخف   فالفتحة الفتحة، ويه احلراكت، من واحد ومستوى  وأضعف 

 ،(70)تي ان قوة اهزتازه للضمة والكرسةالصو احلبالن هلا يهزت   فال اللسان، ىلع
 األوسط احلرف حركة وجمهولة واملضاعفة الوسط املعتلنة األفعال أغلب وألنن 
ر احلركة فإن    سما، صمت، األفعال: فجاءت الفتحة، يه مجيعها ىلع املقد 

 والصحيح الاقص، واملعتل   األجوف، املعتل   منها: ثالثية؛ يه أمر، قال، عال،
 هلذه اتلنو ع عن السالم   الصحيح   ي غ ب ولم املضاعف، والصحيح املهموز،
 بمعىنً  خيتصن  لم» أننه: ابلناء هذا انتشار يف والسبب املجرندة، اثلالثية األفعال

رث استعماهل، واتسع ك خف   إذا اللف  ألن مجيعها؛ يف استعمل بل املعاين؛ من
 .(71)«اتلرصف فيه

 وحف   يزر ي زرىـ: ك عينه بكرس يكون مضارعه وبناء املضارع:
، ر، وأمر يقول وقال يصم ت صمت :ـك العني ضم   أو ي ف   العني تفتح وقد يأم 

 حلق حرف لمه ما وورد يشن أ، شنا: كـ حلق حرف اللكمة لم اكن إذا
ت، وبلغ يبل غ أو مكسورة عينه بقيت ولكن  .(72)مضمومة كـ: حنت ينح 

ب ه لم» قوهلا: الص   يفمضاراًع  فع ل بناء من ورد ومما ر   ..ولم.ت ع   به...ل ت ز 
ن ؤه ي بني متنوعة ويه .«طول من ت ش   والفعل ترى، كما واللزوم، اتلعد 

 وامليض ميض   ىلع دالً  منفياً  اكن فيها ورد اليت اثلالثة املواضع يف املضارع
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 مما وهذا للمايض، وادلللة للمضارع فابلناء ولزومه، الوصف ثبات ىلع يدل
م   بلالغة ي سب

 
ب د أ ع  ت ت   فكأنها وفصاحتها، م 

 
ع ل( بابلناء أ  مجيع يف )ف 

ت وإن ماضياً، مواضعه ع ل من وشلكه صورته تغرين عل؛ إىل ف  ف   أو العني بضم ي 
ف قاء هل» قوهل: يف ي ف   الفعل إل   امهلل   فتحها؛ أو كرسها ون ر  ف   .«به ي  

ون همفي ح  )» :(73)الهاية صاحب قال  بهم يطوفون أي (؛بأجن حتهم ف 
ور ون فن  إل) :آخر حديث ويف ،حوهلم وي د  نا من) :وفيه (،املالئكة ت ه مح  فن  ح 

فننا أو د ر  ت ص  نا من :أي (؛فل ي ق  ح  د  نن  فال م  ل و  غ  ة: ،فيه ي   ،«ةاتلام   الكرامة واحل فن
 خدمته.ـ  معبد أم تقول كماـ  الرجل هلذا الكرامة ومن

وف   املزنل   قوهلم» :(74)أنن  اللغة ويف  جمتمعون الاس :معناه...بالاس   حم  ف 
فافيه فافاه ،حب  ۡ ٱَوتََرى ﴿:  اهلل قول يف :عبيدة أبو قال .جانباه وح   َمَلَٰٓئَِكةَ ل

فافيه يطوفون :معناه [75]الزمر: ﴾َعۡرِش لۡ ٱ َحۡولِ  َحٓافنَِي ِمنۡ   .«جبانبيه أي حب 
 وتصور حتيك فيه احلال، ىلع يدل   هو إذ دللتله موافقاً  شلكه جاء فقد

 بناء وهو عنه، يعرب زمين بناء إىل يتاج اتلصوير وهذا معه، رفقائه تعامل يف
 يف الفعل هذا أن وهو آخر أمر ثم السياق، هذا يف احلال ىلع ادلال املضارع

 صفة رفع حمل   يف املضارعة اجلملة إذ به؛ حاف ني رفقاء هل واتلقدير: اسم تأويل
ر هذا أنن  إىل خلرجت وتأويال حتليالً  األمر زدت ولو رفقاء، :ـل  َحٓافنِيَ ـ  املقدن

 احلال ىلع يدل   هنا سياقه ويف اثلالثة، األزمنة ىلع ادلال   فاعل اسم هوـ 
 أن دون املعىن ىلع تدل   أنها لألشياء املعاين يف الفاعل اسم ودللة والستقبال،

د ذل  يستلزم  املعىن. ذل  يف اتلجد 
 -منها معان   ىلع ادلال ني   واتلاء باهلمزة مزيد ثاليث مضاراع: افتعل -1
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 حتصيل يف والضطراب الجتهاد -معبد أم   عند الوارد والسياق املقام هذا يف
 فمجاوزة واعتداهل، قامته لستواء جماوزته تستطيع ل فالعني ،(75)أصل الفعل

 عي ب   وهذا وقرصها، وضآتلها صغرها ىلع يدل   واألماكن للشخوص العني
ب ني   أن   يلع   لزام أنه أجد ولعلين العرب، عند

 
 ادلقيق اللطيف املعىن هذا أ

 زمانها أهل بألفاظ وعلمها ثقافتها خالل من معبد أم استعملته اذلي
ع ما خالل من يكون وتبيينه واستعمالتهم، م   عصورهم يف الكمهم من س 

 الغابرة.
 مث  ي  خ   أن   مفاده: الشأن هذا يف قيلالكًما  السيويط اإلمام لا نقل فقد

 واكن ،املنذر بن عمانال   ىلع ده  ن   بين من عرشة يف د  وف   يد  ه  الن  مروع   بن
 ما غري يف والضخم اجلسم الطويل: ىلعى  يطلق: ب  ع  ق  والصن  ،بع  ق  الصن ب يلقب

ها ا دميمً قصريً  رجالً  اكن ين د  ه  الن خيثًما  أنن  إل امة؛م  د    اكن وإن ،العني تقتحم 
 أخرب فلما ،حديث ه العمان   بلغ قد واكن ،الصوت بعيد   وهو قومه، يف ارشيفً 

ق عب ائذن لآلذن: قال مث  ي  خ   بينهم ومن قبيلتهم وفدب العمان    فنظر ،للصن
عالصن  أنت فقال: وأمجلهم أعظمهم إىل اآلذن  يف يليه لذلي فقال .ل قال ؟ب  ق 
ق عب   كمأي   فقال: فاستحيا .ل فقال ؟هو أأنت   واهليئة العظم  فقال ؟الصن

ق عب   مع   قال: رآه افلمن  ،مانع  ال   إىل هل  خ  فأد   !أنذاهى  :الصن عيدي   ت س   من خري   بالم 
با قاهل .(76)تراه! أن  حبال. يستحقه ل للقبواستناكًرا  تعج 

؛ معىن فيه دقيق تركيب   «العني تقتحمه ل» وعبارة:  فالعني جمازي 
 غري اليشء أو القصري ترى حىتن  وتضطرب وجتتهد تاليق ما تاليق ابلارصة

 قالت   ،ملسو هيلع هللا ىلص قامته صفة يف يكن لم ما وهذا للناظرين، ابلادي وغري الشاخص
 زيادة ؛منفيًّا املضارع الفعل جاء وقد ،«قرص من العني هتقتحم ول» ذل : يف
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ث، حصول توكيد يف  ىلع األمر حصول ىلع يدل   ماضيا املضارع وقلب احلد 
 واحلتم. ايلقني

 معىن فيه واألغلب واتلضعيف، باتلاء مزيد ثاليث   :مضاراًع  َتَفعَّل -2
ل؛ أصله، إىل اليشء صريورة  أي فع ل؛ ملطاوعة وتأيت أهل، ذا صار أي كتأه 

د كـ: الختاذ وبمعىن بمعناه، يأيت ج؛ وللتجن ب، احلجر، توس   جتننب أي كتحرن
ر وللعمل احلرج، ه ل ىلع رشبه أي املاء؛ حتىس   :ـك مهلة، يف املتكر   .(77)م 

ر   نظم خرزات منطقه كأن» معبد: أم   تقول  .«نيتحدن
 املشاركة معانيه ومن واأللف، باتلاء مزيد ثاليث ماضيا:تفاعل  -3
 استعمال يف نلحظه ما وهذا ،(78) إتمام احلدث بني اثنني فصاعًدايف واملعاونة

م  
 
 اليب أمر تليق   يف ومشاركتهم الصحابة مسارعة تل بني   ابلناء؛ هلذا معبد أ

وا إىل تبادر أمر وإن: »ملسو هيلع هللا ىلص اليب رفقاء وصف يف فقالت األمر، ذل  وإنفاذ ملسو هيلع هللا ىلص
 «.أمره

، هذا يف الواردة األفعال أبنية يف الكم   حيث من شيئاً  ن ل ح     إنننا  الص 
غ ل ب األسماء، بأبنية مقارنةً  األفعال أبنية استعمال ق لنة وهو

 
 الواردة األفعال وأ

 استقالهل أو الفعل جتزئة يمكن ل واليت الرشطية اجلمل سياق يف جاءت
للة نننا السبب ولعل   ما، معىنً  ىلع لدل 

 
 يستديع والوصف وصف، مقام يف أ

ل   وليك دليلة، استقاليلة هلا رصفية أبنية استعمال  ثبوت ىلع األبنية تد 
 األفعال، دون األسماء أبنية تستعمل هل ومالزمتها املوصوف يف الصفة

 الوصف يف رائداً  دوراً  تؤدي حتديداً  منها الشتقاقية السمية الرصفية واألبنية
 ويقل   واملصدر، اتلفضيل واسم املشبهة والصفة واملفعول الفاعل اكسم

                                                 
 .107 -1/104انظر: رشح شافية ابن احلاجب  (77
 .73، 1/72انظر: رشح شافية ابن احلاجب  (78



م  َمْعَبد  اخل زاِعيَّة
 
ْفِيَّة يف نّص أ  ملسو هيلع هللا ىلصيف َوْصِفها انلَِّبّ  دالالت  األبنية الرصَّ

ô   311 
 

 األفعال. أبنية باستعمال الوصف ويضعف
 بقوهل: ه( 771 ت) اجلرجاين القاهر عبد الشيخ أشار املعىن هذا وإىل

 شيئا جتدده يقتيض أن غري من لليشء املعىن به يثبت أن ىلع السم موضوع»
 شيئا به املثبت املعىن جتدد يقتيض أنه ىلع فموضوعه الفعل وأما شء، بعد
 موضع يف يصلح ل أحدهما أن خيىف ل حيث تعتربه أن أردت شء...وإذا بعد

ذَِراَعۡيهِ  َبِٰسط  َوََكُۡبُهم ﴿ تعاىل: قوهل إىل فانظر -والفعل السم يعين -صاحبه
 وأن ههنا، الفعل امتناع يف يش  لا أحدً  فإن ،[18]الكهف: ﴾بِٱلۡوَِصيِد  

 الفعل ألن إل ذل  وليس الغرض، يؤدي ل ،ذراعيه يبسط ولكبهم قولا:
 الصفة ثبوت السم ويقتيض الوقت، يف الصفة وجتدد مزاولة يقتيض

 شيئا يدث ومعىن فعل، وتزجية مزاولة هناك يكون أن غري من وحصوهلا؛
 يف مثال، «واحد ولكبهم» يقول: أن وبني ﴾َبِٰسط  َوََكُۡبُهم ﴿ بني فرق ول فشيئا،

 عليها، هو بصفة هت  ب  ث  ت   بل ؛اشيئً  يفعل اللكب جتعل ول مزاولة، تثبت ل  أنن 
 .(79)«اللكب هيئة تأدية ـ إذنـ  فالغرض

 وقد السابق، الص   يف الواردة باذلكر وأجدرها األبنية أهم   هذه
 الراوي من املذكورة وصفها، قبل الواردة السابقة األبنية تناول عن أحجمت

 بذل ، ييف ل املقام ألن   وزوجها؛ معبد أم   بني حوار من جرى ما وكذا لألثر
 إىل املحتاجة األبنية منكثرًيا  سرنى ـ اهلل شاء إن ـ لحقة دراسات ويف

 يف للسياق واليت عموماً، الرثي األديب الص   يف وخاصة دللتها ىلع الوقوف
 أساس. دور   حتديدها
 :وانلتائج اخلاتمة

 مزيات يبني وأهمها، اللغوي اتلحليل مراحل أول الرصيف   اتلحليل إنن 
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 اللغوية، ووظائفه خصائصه يبني ما إىل حمتاج األديب   فالص   املحلنل، الص
اً، تربوياً  سبباً  أذكر هنا ولعيل   بذل ، يقوم الرصيف   واملستوى  مننا كثري   مهم 

؛ املجال اقتحام عن اإلحجام وهو تناساه؛ أو نسيه  وحبثاً  وتعل ماً  تعليماً  الرصيف 
 وتعليمنا جامعاتنا يف بالهتمام العلم هذا ي      فلم وحتلياًل، وتنقيباً 

ط،  الظري، اجلانب ىلع الرصف دراسة قرص اإلحجام هذا أسباب ومن املتوس 
ه حماولة دون األلفاظ وضبط الوزن ىلع والقتصار  العربية علوم مع دجم 

للة، اكملعاين األخرى؛  احلركة إىل واجلمود السكون من به واخلروج وادل 
ة حباجة فنحن ذلا واملرونة؛  وكتابة حمارضات وإلقاء ندوات إقامة إىل ملحن
عات؛ املخترصات بني مصننفات وتأيلف وأحباث دراسات  يف تسهم واملوسن

وة وتضي ق   الرصيف، اتلدريس معضلة إزالة ج   العربية وأهل الرصف بني الف 
 وتمحو املختلفة، العربية فروع بني احلواجز كرس يف وتفيد املتخصصني،

صا )لست   عبارة:  أساتذة قاموس من أو...( الرصف أو الحو يف متخص 
 العربية.

م   لص   اتلحلييل   اتلطبييق   جانبه يف ابلحث نتائج ومن
 
 اخلزاعية معبد أ

 :ملسو هيلع هللا ىلص املصطىف وصف يف

 الص   الرثي األديب الص   أقسام من ،  مع باإلجياز يمتاز وهو الوصيف 
قة  واتلجسيد. اتلصوير يف ادل 

 ة رث   م   استعمال ك 
 
ب د أ ع  ؛ اللسان يف دورانها يكرث ألبنية   م   بمعىن العريب 

 السلسة معناها، يف السهلة مبناها، يف القريبة األبنية استعملت أنها
ف ع ل كبناء اللسان، ىلع

 
يل أ ع ل. وف ع   وف 

 ي صل   السياق  الصوص؛ يف الواردة اللكمات أبنية نوع معرفة يف ف 
؛ بنائها يف واملتحدة املتشابهة  وضبطاً. وزناً  الظاهري 
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 ات استعمال كرثة  الصفة وخباصة الرثي، الص   يف املطردة املشتق 
 الفاعل، اسم أبنية واستعمال وادلوام، اثلبوت ىلع ادلالة املشبهة

 اثلالثي ة. واملصادر

 رة . الص   يف املطردة غري الشاذ ة األبنية استعمال ن د   الرثي 
 منه، الوصيف وخباصة الرثي األديب الص   يف اللغوية الرثوة ضخامة 

ة منه جتعل  وابلاليغ. اللغوي منها ينهل خصبة ماد 
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 إسماعيل مولود القروي. أ

 قسم اللغة العربية، لكية اآلدابطرابلس، جامعة 

 
 تقديم:

وىلع وجه  ،تهتم هذه الورقة بالقضايا الفكرية يف الرتاث اإلساليم
باعتبارها من  «الحو وابلالغة والقدىن يف املعاللف  و» اخلصوص قضية

ها الغرب حتت أعقد القضايا اليت اعجلها الفكر العريب، واعتمد علي
 واستخدمناها «الظرية ابلنائية»و «واملضمونالشك » مسميات جديدة أهمها

يف إاعدة قراءة املوروث اثلقايف بمفهوم احلداثة، هذه الورقة ستكون  جمدًدا
ورقة نقدية حتليلية مقارنة نتوىخ فيها عدم اتلقليد املعروف يف الكتابة عن 
الظواهر اللغوية واألدبية اليت تعتمد مواكبة الصوص والوقائع اتلارخيية 

ِّم يعالج قضية واهلدف األساس من هذه الورقة يتجىل يف الهوض بعمل عل
اللف  واملعىن باعتبارها من إبدااعت الفكر العريب اقتبسها الغرب يف 
حماوتله تلغريب الفكر العريب، بعد تفكيكها وإاعدة تركيبها وصياغتها يف 
مفاهيم جديدة حتت مفهوم احلداثة ثم أاعدها إيلنا عن طريق الغزو اثلقايف 

 اع بني القديم واحلديث.أو الستالب أو اتلبعية أو حتت مفهوم الرص
ويف هذا اإلطار فإن معاجلة هذه القضية ل ينبيغ أن تدفعنا بأنه 
يمكن أن نصل إىل احلقيقة الاكملة، أو أننا سنقول اللكمة الفصل يف هذا 
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املوضوع، ألن جمال الرصاع بني القديم واحلديث والرصاع بني الفكر العريب 
لوصول إىل حقائق مطلقة، وقد والغريب ينأى بطبيعته عن ذل ، أي عن ا

يسمح هذا اتلصور بأن نتحرك بمرونة بني مجيع الجتاهات بعرضها يف نزاهة 
 وأمانة.

أما اهلدف اثلاين فإننا نأمل أن نساهم برأي يف مسألة أرقت علماء 
الحو وابلالغة والقد قديماً كما اختلف حوهلا علماء الغرب حايلاً ويه 

 .«اللف  واملعىن»قضية 
صدنا يف هذه الورقة إىل تمهيد الطريق وجتلية بعض الغوا مض حول ق

مسألة اللف  واملعىن يف الفكر العريب وإنتاج مقاربة ومقارنة ملوضواعت 
تتصل بالرتاث العريب واحلداثة الغربية يف اللغة وابليان والقد أكرث عمقاً 

لية ل تنتيه واكتماًل وتسىع إىل حتديد موقف بني الرتاث واحلداثة ويه عم
 إل تلبدأ.

وقد ل يعنينا ايلوم أن ننظر إىل بعض موضواعت هذا الرتاث الضخم 
والقضايا اليت تناوهلا من الزاوية اليت اكنت تشغل بال الاس يومئذ، ولكننا 
مدعوون رغم ذل  إىل الهتمام بتل  املوضواعت واتلعرف من خالل هذا 

نا احلضاري اذلي نقف ايلوم ىلع الرتاث مجيعه ىلع اخليط املوصول تلطور
 آخر طرف منه وهو تغريب هذا الرتاث.

 مدخل:
يمكن للباحث أن يعلن ما  «حرًصا»ىلع مستوى ادلراسات القدية 

فحواه أن تاريخ البرشية اثلقايف ل يعرف إل نقدين ناضجني القد العريب يف 
يخ إىل ما قبل العرب الرتاث، والقد الغريب يف احلداثة. فإذا ما رجعنا يف اتلار

وجدنا القد داخل السياق العالِّم للثقافة جمرد إيقاع يبو ويتدرج صوب 
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الضج فحسب، فيف اهلند والصني القديمتني ل يقع املرء إل ىلع فتات نقدي 
وكىف، وإن اكن هذا الفتات ذات شأن خطري دون ريب، ويف ادلائرة ايلونانية 

ية إل  عن إنتاج بضع كتابات نقدية أبرزها والرومانية لم ترد احلركة القد
 الشعر ألرسطو، والشعر هلوراس.

ومع ظهور العرب فقط صارت ادلراسات القدية إيقااعً ثقافياً غزيراً 
من جهة ومتنواعً من جهة أخرى، أو نقل صار حركة ثقافية من حراكت 

خصص يف ك اثلقافة الكثرية الوجوه، وألول مرة يف اتلاريخ يظهر الاقد املت
وجوه املعرفة وخاصة العلوم اإلنسانية، فال أرسطو ول هوراس اكن ناقدا ك 
تراثه أو بعضه، وىلع أي حال فإن ما أهم يف أمر املوروث القدي أنه غين 
بالجتاهات املاكنية، فهناك القد الفين والقد اللغوي واألسلويب والقد 

 لخ.إ اتلأوييل...
صة يف جمال اللغة وابلالغة واملنطق واألدب هذه القود مجيعها وخا

والفقه تطرح قضية ملحة لم حتسم بشك مقنع يف ادلراسات القدية العربية 
القديمة ويه قضية اللف  واملعىن، كما أنها لم حتسم أيضاً يف ادلراسات 
القدية الغربية احلديثة، ولم تكن هذه ادلراسات الغربية احلديثة إل إاعدة 

موروث اثلقايف العريب بمقولت جديدة حتمل نفس املضامني العربية إنتاج لل
يف صياغة غربية وأننا بدأنا نستورد هذه املقولت ونسقطها ىلع منجزنا 

بما هو  والنبهارمن موقف اتلبعية والستالب  اإلبدايع ربما دون ويع أو
 غريب.

ل املعريف ويف ضوء هذا لكه، ندرك ادلللة يف رصاع األفاكر داخل احلق
حىت ايلوم، فهو يكاد أن يكون  «عرص الهضة»العريب، بدءاً بما سِّم بـ

استعادة للرصاع املايض بني قيم اثلبات املاضوية، وقيم اتلحول املستقبلية، 
حىت يلبدو اغبلاً أنه جيري بالكيفية املاضية ذاتها تقريباً، وبوسائلها ذاتها 
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 .تقريبًا
قفنا املتناقض بما نسميه احلداثة، فهو يقبل وندرك باتلايل ادلللة يف مو

منها ك ما يسن احلياة وطرقها املعيشية خباصة، لكننا نرفض املوقف العقيل 
اذلي اكن سبباً يف نشوء احلداثة، إنه بتعبري آخر، يأخذ من احلداثة منجزاتها 
العلمية اتلقنية، لكنه يرفض الظرة اليت أبدعتها واحلداثة احلقيقية يف 

 بداع، ل يف املنجزات بذاتها.اإل
رغم أننا نرى هلاجس احلداثة جذوراً يف نتاج اإلبداع اجلاهيل، ويف 
نتاج أب نواس وأب تمام، ربما يف هاجس ما بعد احلداثة يف رؤية مستقبلية 
يف نتاج املتنيب واملعري ويف كثري من التاج العريب، العلِّم والفلسيف، ذل  

يت تمزي هذا التاج يه أداته، اتلقليد أو املحااكة أن اخلاصية الرئيسة ال
ورفض النسق ىلع منوال األقدمني، واتلوكيد ىلع اتلفرد والسبق وىلع 
البتاكر، ومما يزيد يف أهمية اهلجس باحلداثة وعمقه دلى أسالفنا هؤلء هو 

 أنه لم يأت مصادفة وإنما اكن يرتكز إىل نظرية جديدة.
ثاًل، نشوء مفهوم اللف  واملعىن عندهم يف من عنارص هذه الظرة، م

نتاجهم نقد ملفهوم اللغة والحو واملنطق وابليان واإلبداع األديب، نشأ ما 
 يناظره يف أوروبا فيما بعد.

 :( انلحو ومنطق اللغة يف مسألة اللفظ واملعىن1
إن الالفت لالنتباه يف ادلراسات واألحباث القدية القديمة، سواء يف 
اللغة أو الحو أو الفقه أو الالكم أو املنطق أو ابليان أو القد األديب، هو 
ميلها العام والواضح إىل الظر إىل اللف  واملعىن ككيانني منفصلني أو ىلع 

ستقالل عن اآلخر ند األقل كطرفني يتمتع ك منهما بنسبة واسعة من ال
هذا واضحاً يف الطريقة اليت سلكها اللغويون يف مجع اللغة ووضع معاجم هلا، 
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ويه بصورة اعمة طريقة اخلليل بن أمحد الفراهيدي اليت انطلق فيها من 
حرص األلفاظ املمكن تركيبها من احلروف اهلجائية العربية وابلحث فيها 

 .(1)عما هل معىن، وعما ليس هل معىن
لقد كرست هذه الطريقة الظر إىل األلفاظ كفروض نظرية أو 
ممكنات ذهنية، يمكن أن يكون العرب قد استعملوها يف خماطباتهم 
وتسمياتهم لألشياء ويمكن أن يكونوا قد أهملوها وملا اكن حتقيق تل  
الفروض يرجع إىل السماع، أي إىل نوع من الستقراء لالكم العرب وبما أن 

اء لم يكن استقراء تاماً هلذا ند بعض اللغويني يعرفون الالكم هذا الستقر
ما انتظم من احلروف املسموعة املمزية دون أن يشرتطوا فيه أن يكون »بأنه 

مفيداً ملعىن ول وقوع املواضعة عليه، وإنما قسموه إىل املهمل واملستعمل وقد 
 .(2)«وصفوا املهمل بأنه الكم وإن لم يوضع ليشء

  أن اللف  العريب يتمتع منذ ابلدء بكيان خاص به يف ومعىن ذل
ومن هنا ستكون العالقة بني اللف  واملعىن من تل   «املعىن»استقالل عن 

 العالقات اليت يمكن أن نأخذ اجتاهات متعددة وختضع ملحددات خمتلفة.
إىل وضع  هتمام الحاة األوائل اكن منرصفًا أساًساىلع الرغم من أن ا

من  ؛ت الكم العرب يف ترصفهم  كن من يراعيها من انتحاء س  تم «قواعد»
إعراب وغريه اكتلثنية واجلمع واتلحقري واتلكسري واإلضافة والنسب 

يللحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف  ،والرتكيب وغري ذل 
تقعيد الكم العرب ىلع  فإن  ـ  (3)الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم

)صيغ اللكمات والرتاكيب( لم يكن من املمكن القيام به  مستوى املبىن
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بدون الصطدام باملسألة اليت حنن بصددها، مسألة اللف  واملعىن وهذا 
راجع ليس فقط إىل العالقة الوثيقة اليت تربط املبىن باملعىن يف ك لغة، بل 

ارص أيضاً وبادلرجة األوىل إىل خصوصية الكتابة العربية اليت تنفصل فيها عن
عن عالمات املعىن وحمدداته  «احلروف والوزن»اللف  وأصوهل وهيأته 

أو  «الشك»ومن هنا فإن املشك الرئيس يف الحو العريب هو  «احلراكت»
أي وضع احلراكت اليت يه عالمات حتدد املعىن املقصود ىلع  «الضبط»

ه أكرث اللكمات وباتلايل فإن وظيفة الحو العريب يه ختصيص املعىن وحتديد
 مما يه تنظيم وضبط للمبىن.

اة حىت األوائل منهم تفوتهم حقيقة ارتباط وظيفة ولم يكن الح
الحو العريب بتحديد املعىن وختصيصه أكرث من ارتباطها بضبطه وتنظيمه، 

واإلعراب هو  «الحو إعرابا»بل إنهم يذهبون إىل أبعد من ذل  فيجعلون 
اللف  فمركز اهتمام الحاة أيضاً يقع داخل  ملعاين املتاكفئة يفاالفارق بني »

 .«إشاكيلة اللف  واملعىن
اذلي يدد فيه  (1)«كتاب سيبويه»إلشاكيلة ا ولعل املرجع يف هذه

 «لمعاينلباب اللف  »ين، واذلي حدد فيه باباً بعنوان ترصف األلفاظ يف املعا
ك باب من ىلع أن هذه املسألة لم تطرح يف هذا ابلاب فقط بل قد طرحت يف 

أبواب الكتاب، إذ ما من مسألة حنوية يتناوهلا باتلحليل إل ونده يربط فيها 
بني املتغريات اليت حتدث ىلع مستوى اللف  وبني ما ينتج عنها من تعديل أو 

 حتوير ىلع مستوى املعىن.
ومن الختالفات اليت حدثت بني علماء اللغة، يه تأكيد املضمون 

، فإذا اكن علماء اللغة، وخاصة الحاة منهم، قد ربطوا املنطيق للنحو العريب
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يف تفكريهم وأحباثهم بني منطق اللغة ومنطق العقل، تواجههم يف ذل  
إشاكيلة العالقة بني اللف  واملعىن، ويتجىل هذا الختالف يف ذل  الصدام 

اذلي عكسته بقوة ، اذلي عرفه الفكر العريب بني الحاة وأهل املنطق
ريايف الحوي املعزتيل، ناظرة الشهرية اليت جرت بني أيب سعيد الس  ووضوح امل
 .(1)ه326 بن يونس املنطيق يف بغداد سنة ىت   م  رش  وبني أيب ب  

يتمركز حول نقطة واحدة يه تأكيد املضمون  «السريايف»وقد اكن رأي 
املناطقة أن الحو شء واملنطق  اداعءاملنطيق للنحو العريب، وباتلايل إبطال 

 .«أن املنطق يبحث عن املعىن والحو يبحث عن اللف »باعتبار  ،شء آخر
يف سياق دفاعه عن الحو  «ىت  م  »ريايف يف مناظرته مع يقول الس  

معاين الحو منقسمة بني حراكت اللف  »للغة العربية:  إياه منطًقاواعتباره 
مواضعها املقتضبة هلا، وبني تأيلف الالكم  وسكناته، وبني وضع احلروف يف

 .«باتلقديم واتلأخري وتويخ الصواب يف ذل  وجتنب اخلطأ من ذل 
واضح أن املسألة املطروحة هنا مسألة منطقية وليست مسألة حنوية، 

وضع احلراكت ىلع احلروف بل تتعلق بعالقة بفيه ل تتعلق باإلعراب أي 
اسات فإن ادلراسات الحوية اكنت در منطقية، عالقة املفاضلة وعموماً 

 اللغة العربية وطريقة كتابتها «طبيعة»إىل  منطقية، سواء اكن ذل  راجًعا
أو إىل مغالة الحاة يف اتلعقيد واتلعليل  «انفصال احلراكت عن احلروف»

 اللف  واتلنظري فإن األمر الواقع هو أن انشغال الحاة بمالحقة العالقات بني
قد جعلهم يتجاوزون حدود الحو، ويطرحون مسائل  ديًّا وأفقيًّاواملعىن، عمو

ثنني يه من ميدان املنطق وليس من ميدان اللغة فخلطوا هكذا بني ال
 يعىن باملعاين عنايته باأللفاظ. وصاروا يرون يف الحو منطًقا
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 :( ابليان باللفظ واملعىن2
جاين يف حتليل الظاهرة ابليانية تتمثل بصورة ر  إذا اكنت مساهمة اجل  

يتخذ من الحو خاصة يف حماوتله جتاوز إشاكيلة اللف  واملعىن من منظور 
 معاين يخ  و  إىل ت   رس ابلالغة راجًعا»هل(، وجيعل  )منطق اللغة إطاًرا مرجعيًّا

الحو، أي إىل نظام اخلطاب مبىن ومعىن، وإذا اكن اجلديد اذلي جيده عنده 
ابلاحث األبستمولويج يكمن أساساً يف إبرازه الطابع الستدليل لألسايلب 

ايلب ابليانية العربية ابليانية، ويلخص اجلرجاين الطابع الستدليل يف األس
 .«اذلي رشحه
ه يمكن القول بصورة إمجايلة إن األحباث ابليانية قد بدأت منذ إل أن  

قوانني تفسري »ـيعتين األول ب ؛وانقسمت منذ قيامها إىل قسمني ،أمد قديم
 .«نتاج اخلطابإرشوط »ـواثلاين يهتم ب «اخلطاب

املحاولت األوىل اليت اجتهت بويع إىل وضع قوانني تلفسري  والواقع أنن 
اخلطاب ابلياين املتمثل يومئذ يف القرآن والسنة إنما بدأت يف عرص اتلدوين 

وهو اذلي اهتم بظاهرة تعدد  (ه150املتوىف )قاتل بن سليمان مع أمثال: م  
ياد بن ز   دللت اللكمات والعبارات يف القرآن الكريم، وأب زكريا يىي

 «زو  ج  اتلن »ظاهرة  «معاين القرآن»كتابه اذلي تناول يف  (،ه 257املتوىف )اء ر  الف  
ر م  ع  دة م  ي  ب  يف اخلطاب القرآين، وكذل  املحاولة اليت قام به أبو ع   «التساع»و

األسايلب ابليانية ابلالغية يف  «جماز القرآن»يف كتابه  (ه 215ت ) ىن  ث  الم   بن
القرآن اليت ستصبح فيما بعد موضوع دراسة مفصلة زيادة خصبة 
لستخالص قوانني تفسري اخلطاب ابلياين غري أن أبا عبيدة لم يرتفع بعملية 

مد بن إدريس قوانني تلفسري اخلطاب إىل املستوى اذلي قفز إيله معارصه حم
 .(ه204ت )الشافيع 

لقد اكن اإلمام الشافيع ىلع معرفة دقيقة باللغة العربية وأسايلبها 
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عرفها  اتلعبريية، كما اكن ىلع اطالع ىلع املجادلت الالكمية العقدية اليت
أكرث مما يشغله  «اتلقنني»عرصه، واكن فوق ذل  فقيًها تشغله قضايا الترشيع و

بلالغية يف القرآن، بل اهتم يرص اهتمامه يف اجلوانب ا شء آخر، وذلل  لم
 ،باملضامني الترشيعية يف اخلطاب القرآين ـ وبكيفية خاصةـ  أيًضا

أول واضع  وذلل  اكن حبق   ،وبكيفية استخالص واستنباط هذه املضامني
 لقوانني تفسري اخلطاب ابلياين.

أن ابليان اسم جامع »ابليان من حيث اللف  واملعىن  ويرى الشافيع أنن 
معة ملعان جمتمعه األصول متشبعة الفروع، فأقل ما يف تل  املعاين املجت

 ابليان منذ الشافيع أصبح اسًما جامًعا أي أن   ،«املتشعبة أنها بيان ملن خوطب
 يدل ىلع معان جمتمعة أي ىلع اعلم من األفاكر.

ضع الظرية، فإن مفهوم ابليان ىلع مستوى و د  د  قد ح   إذا اكن الشافيع  
اكن يريد أن يقوم ـ  اذلي اكن من معارصي الشافيعـ  (ه255ت )اجلاح  

يف جمال حتديد رشوط إنتاج اخلطاب ابلياين بمثل ما قام به الشافيع يف جمال 
ولكن بطريقته اخلاصة يف الكتابة،  ،وضع قوانني تلفسري ذات اخلطاب

ابليانية اليت أراد تأسيسها يف قة اليت تستمد اتلوجيه من ذات الظرية يالطر
 .(1)ميدان إنتاج القول األديب ميدان الشعر واخلطابة

وما تقوم به من  ،وابليان كما يفهمه اجلاح  ليس جمرد الفصاحة
، فإذا لم يكن الكشف عن املعىن قة اللسان وجزالة اللف ، بل أيًضاطال

ل توصف ل  «مهملة»، فاأللفاظ بدون معان تبىق معىن لم يكن بيانًا
املعاين بدون ألفاظ تعرب عنها، تبىق  مثلما أن   ، تماًمابالفصاحة ول بابليان
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 .(1)«حمجوبة مكنونة وموجودة يف معىن معدومة»
بل قد يتم تليق املعىن بدون ألفاظ باإلشارة أو  ،ليس هذا وحسب

إذن فابليان اسم جامع لك شء عند اجلاح ، وبكلمة واحدة  ،بغريها
م يدد اجلاح  رشط اتلوافق ثهو ادلللة سواء اكنت باللف  أو بغريه،  ابليان

 بني اللف  واملعىن.
يلفصل القول يف وجوه ابليان يف مرشوع لظرية  (2)به  تم يأيت ابن و  

اعتمد فيها ىلع دراسات وأحباث ابليانني السابقني هل، وإن  ،بيانية يف املعرفة
ع ابن وهب مرشوع بياين حمض، فمرشو ،اكن قد ارتبط رصاحة باجلاح 

اذلي  ، وابلحث ابلاليغوهو جيمع بني ابلحث األصويل اذلي دشنه الشافيع
 وركز ىلع حمور العالقة بني اللف  واملعىن. ،طوره اجلاح 

اليت  «نظرية الظم»جاين خنتتم به باعتباره صاحب ر  وكما بدأنا باجل  
وبصورة  ،«أرسار ابلالغة»و  «دلئل اإلعجاز»ين ريعرضها يف كتابيه الشه

ملناقشات واسعة متشعبة  ول منهما، يمكن اعتبارهما تتوجًياخاصة يف األ
جاين يف حتليله ر  حول اإلشاكيلة اليت تطرحها ثنائية اللف  واملعىن، فاجل  

للظاهرة ابليانية تتمثل بصورة خاصة كما رأينا يف حماوتله جتاوز إشاكيلة 
رس »وجيعل  ،هل إطاًرا مرجعيًّامن الحو  من منظور يتخذ ،اللف  واملعىن

  معاين الحو.يخ  و  إىل ت   راجًعا «ابلالغة
 :( انلقد وجديلة اللفظ واملعىن3

ولكنهما ركن  ،إن مسألة اللف  واملعىن يف القد القديم ركنان مهمان
، ، لرتباط الشك واملضمون ارتباًطا عضويًّاواحد يف فهمنا املعارص للقضية
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قديمة واحلديثة، وأكرثها اضطرابًا، سألة من أعقد القضايا القدية الوهذه امل
واستئثارها بثالث من  ـوخاصة القدماء ـ  ىلع الرغم من عناية القاد بها

زالة اللف ، ومشالكة وج   ،تهح  ف املعىن وص  قواعد عمود الشعر املعروفة، رش   
 اللف  للمعىن.

نستطيع أن  تفاوتًا كبرًيا،هب القاد يف هذه املسألة وتفاوتت مذا
نضعهم بموجبه إىل أكرث من أنصار، أنصار للف  وأنصار للمعىن كما هو شائع 
يف ادلراسات املعارصة يمثل اجلاح  أبرز املنحازين إىل اللف  بل رئيسهم، 

املعاين مبسوطة إىل غري  حكم املعاين خالف حكم األلفاظ، ألن  » :فيقول
وأسماء املعاين مقصورة معدودة، وحمصلة  اغية وممتدة إىل غري نهاية،

املعاين مطروحة ىلع »وىلع هذا األساس بين نظريته املعروفة  (1)«حمدودة
 لخ.إ ...«الطريق

 
 
اذلي ل يتجاوز إىل األلفاظ  «اجلاح »نا أن نفرس ما قصد إيله د  ر  وإذا أ

وهل وحدها ىلع أي حال، ولكنه يرتدد يف قضية اللف  واملعىن، وربما يويح ق
بأنه يرفض أن ينظر إىل اإلبداع من خالل اتلفكي  غري املمنهج بني ما هو 

فهذا الكم  «املعاين مطروحة ىلع الطريق»معىن وما هو شك، حني يقرر أن 
أن ما يقطع بأن اجلاح  يؤمن بأن اللف  يف اإلبداع الشعري هو الصواب، و

متالحم األنساق  ينحين بالرضورة ىلع معناه يف تدامج عضوي نسميه لفًظا
نا باحلرية حني يفصل فصاًل واألبعاد، ولكن اجلاح  ل يلبث أن يصيب

فلأللفاظ جهابذة يعنون بها، وللمعاين نقاد يرجع  ،بني اللف  واملعىن حاسًما
 إيلهم فيها.

ول نزال مع اجلاح  يف حرية حائرة حني يقف أمام إماكن حتقيق 
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لف ، غري متفطن إىل بدائه األشياء  املستحيل، وهو تصور معىن يف غري وجود
 اليت نفرتض أننا نفكر باللكمات ونتلكم باألفاكر.

عرية من ولكن يف إطار الجتاه القدي الشيلك اذلي يقوم  الظاهرة الش
اده الكبار، من طالئع رو   وجهة مجايلة شلكية اغبًلا، يقف اجلاح  واحًدا

فنية، بكل ما يتصل واللف  يف نقد اجلاح  يعين خصائص الصياغة ال
وغري ذل  مما يتصل  ،بذل  من موسيىق وإيقاع وقوانني وأسباب وتصوير

اليت خلصها اجلاح  يف قوهل اجلهري  ،بتجربة الشاعر اللغوية اتصاًل ممزًيا
 .«املعاين مطروحة يف الطريق»

حيث يقرر أن املعاين يف  ،ون إىل أبعد من هذا املدىدل  ويذهب ابن خ  
وهذا الكم بالغ ، (1)«ويف طوع ك فكر منها ما يشاء ويرض»سان متناول ك إن

ادلللة ىلع الجتاه اللفظي اذلي احناز إيله ابن خدلون يتبدى يف مناقشته 
 للقضية.

يوجب الفضل للمعىن يف أكرث األحوال يقول:  (2)ولقد اكن املرزويق
 .«وجب أن يكون الفضل يف أكرث األحوال للمعىن»

من الشعر ما يمأل لفظه املسامع فال تراعك  أن  » (3)قيش  ويرى ابن ر  
 .«شماخة مبناه

  ورأى ابن  
 
ولكنه يرتدد يف  «املعاين أرشف من األلفاظ أن  »: (4)ريث  األ
وأعلم أن املعاين يه عماد اللف ، واللف  هو زينة املعىن، »هذا القول، فيقول: 

 .«واملعاين بمزنلة األرواح، واأللفاظ بمزنلة األجساد
                                                 

 .130ص  2)املقدمة( مينظر ابن خدلون  (1

 .380ينظر املرزويق )املوشح( ص  (2

 .138ص  1ينظر ابن رشيق )العمدة( ج (3

 .25ص  1ينظر ابن األثري )املثل السائر( ج (4
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 إنما ،هذا الص ل يعرب عنه ابن األثري باأللفاظ إىل جانب املعاين فقط
 ط  ل  كثرياً من اخل   نعرتف بأن قدًرا ولبد أن   يدعو إىل الهتمام بالثنني مًعا،

اد العرب بصفة اعمة، وذل  ن يوجد يف الرؤية العامة عند مجهرة القواتلباي  
ب   ب  مة يوجد يف ك أ يمكن أن يع   أمر ط   يع   ويف ك جيل، ولكن من غري الطن

الواحد اذلي يفرتض أن يزنع يف نقده للشعر  أن يوجد وقد وجد عند الاقد
وتقويمه ملجموع ظواهره الفنية واجلمايلة عند قضية نقدية واحدة، ربما يطرأ 
ىلع أسسها العامة اتلغيري واتلطوير، فتل  طبيعة الفكر املتنايم اذلي يعيش 

لألمر حىت يف  ا أن يكون األمر نقيًضاوهواء ك العصور، أم  هواء عرصه، 
فيه العقل  الفقرة الواحدة واملقولة الواحدة، فتل  بداية اخللط اذلي وقع

 حتت لفتة الشمول، واألخذ من ك شء بطرف. العريب الاقد أحيانًا
ويف إطار الجتاه القدي الوسطي، ل نستطيع أن نزم إىل أي جانب 

نرجح بأي األمرين اكن اهتمامه أكرث؛ ولكننا  ، وأن  (1)ابن قتيبةينحاز 
نستطيع أن نفهم ما قصد إيله من حقيقتهما فهما يؤكد انفصاهلما عنده، فقد 

يريد باللف  مجاهل الشيلك وتكوينه الصويت أمثلته ـ فيما يشف من  ـاكن 
 ع  ق  ع، وعذوبة و  ج  واملوسييق، وحسن إيقاعه يف السن 

 
 .ن  ذ  ه ىلع األ

أو  مةً ك  ن ما اكن يتضمن ح  س  املعىن احل   أن   أمثلتها املعىن فتؤكد أم  
ا صارًماص  يفصل ابن خدلون ف   ، وهو يف هذا املعىنةً أخالقين  رةً ك  ف   بني  اًل حادًّ

ه هذا الفصل احلاسم إىل رؤية أحادية تؤكد ولءه لك اللف  واملعىن، وجير  
يل بكل ما يعنيه من لف  فاللف  يعين التشكيل اجلما ،منهما ىلع التساوي

 ، واملعىن املحتوى اذلي يسكن هذا التشكيل.ي  و  ووزن ور  
عبد القاهر  د  ع  التسوية، هناك مفهوم الرتابط، وي   وإىل جانب مفهوم

                                                 
 .22ينظر ابن قتيبة )الشعر والشعراء( ص  (1
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اد العرب ق  وهو إىل ذل  أكرث ن   ،أكرب ممثيل هذه الفئة، بل رئيسها (1)جاينر  اجل  
هم هلا فهما ل يكاد خيتلف عن فهم القد للقضية، وأدق   قاطبة تناولً 

جاين إىل ر  احلديث يف شء، ولقد قاد ابلحث يف إعجاز القرآن الكريم اجل  
حده فاكن انتباهه إىل أهمية ابلناء والرتكيب اذلي ل يكون يف املعىن و ،هذا

 .أو اللف  وحده، بل فيهما مًعا
اللف  واملعىن يقف ىلع ثنائية  ويف إطار الجتاه القدي اذلي يقيض

حلركة اتلطور يف فهم طبيعة الفن، فليس للف  اعلم  اجلرجاين وجًها مضيئًا
خاص ينعزل فيه عن اعلم املعىن، وليس للمعىن اعلم خاص ينعزل فيه عن 

ك منهما إىل اآلخر  ، يفيضوإنما هما اعملان متداجمان عضويًّااعلم اللف ، 
 بال فصل متوهم بني ما هو لف  خالص وما هو معىن حبث. إفضاء جديلًّا

وخالصة القول: إن مسألة اللف  واملعىن قد حسمت يف الفكر الاقد 
ىلع أساس اختالفها يف اجتاهات، بعضها يقدم اللف  ىلع املعىن، وبعضها 
يقدم املعىن ىلع اللف ، وبعضها يسو  ي بينهما، وبعضها يرفض اتلعامل مع 

ا من هذا املنطق، ويركز ىلع نوعية العالقات، وليس ىلع اللف  القضية لكه
 واملعىن كوجودين مستقلني.

 :( احلداثة وتغريب الفكر العريب4
نطرح يف هذا الفصل عدة مسائل تتعلق أهمها بمفهوم األصالة 

ىلع املنجزات  مفهوم احلداثة باعتباره انفتاًحا واحلداثة، وىلع وجه اخلصوص
ه  هذا األساس فإن  بقيمها، وىلع الفكرية واألدبية والفنية وتشبًعاالعلمية و

واألخذ حبداثة تفيض إىل حمااكة وتبعية  «اتلالؤم من احلارض»يعىن أكرث من 
 ثقافية وفكرية.

                                                 
 ينظر اجلرجاين، مرجع سابق. (1
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اإلجيابية واحلوار الفكري، ول  اثلقافةاتلحديث ينخرط يف إطار  إن  
انتقال  بعالمة سلبية ذل  أن   اىلع عملية )نقل املفاهيم( دائمً  ينبيغ اتلأثري

اللكمات من ثقافة إىل أخرى ل يفرس وحده اتلغيري العميق احلاصل يف اثلقافة 
املتلقية، فإذا حدث أن هذه اثلقافة املتلقية قد عمدت إىل اقتباس لكمات 
جديدة، فيف داخل هذه اثلقافة ينبيغ ابلحث عن األسباب العميقة اليت أدت 

 .(1)ىلع هذا القتباس
اتلحديث ليس جمرد انفعال بالعرص، بل اتلفاعل معه، وفعل فيه،  إن  

 مع احلفاظ ىلع خاصييت الختالف واملغايرة.
ا فيما يتعلق باتلأصيل فقد يتحدد ابلحث يف القدرة ىلع استيعاب أم  

املفاهيم واملناهج والظريات وتكييفها مع خصوصية اذلات اثلقافية 
غالق املؤدي إىل اتلخلف والستالب املفيض إىل بمنأى عن الن ،واإلبداعية

املحااكة السلبية، أما ادلعوة اليت تعترب أن اإلبداع ذاتياً دون اتلحرر من 
فإنها تنظر إىل مفهويم اتلأثري واتلأثر من زاوية ضيقة تضع  ،(2)هيمنة اآلخر

العالقات األدبية والفكرية يف نفس مستوى العالقات السياسية 
 كما ختضعها لفس األحاكم دون أن تأخذ يف العتبار أن   ،والقتصادية

يف بعض توجهاتها بقانون اتلاريخ القصري  اثلقافة إذا اكنت تتأثر أحيانًا
مع منطق  تطوراتها وتفاعالتها أكرث جتاوًبافإنها يف امتداداتها و ،السيايس

 .(3)وقانون اتلاريخ الطويل

                                                 
 .185، ص 1985اخلطاب اتلارييخ املغرب  –يلع أومليل  (1

. يف 21أمحد ايلابوري، ابلحث األديب احلديث يف املغرب، املجال واملنجزات ص  (2
جامعة املوىل إسماعيل، « ابلحث األديب يف املغرب اتلأصيل واتلمرين»ندوة 

 م.1994املغرب  مكناس،

 .25املرجع نفسه ص  (3
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اء، وجتانس املدارس ن  اهلدم ابل   دأوعليه، فإذا اكنت احلداثة تقوم ىلع مب
ظل بالنسبة إيلها  الفنية واألوروبية وتصارعها، فإنها لم تهمل الرتاث اذلي

تتموضع حددوه الزمنية وخمزوناته يف الويع الغريب احلضاري  اثقافيًّ  مرجًعا
وتغريب الفكر »ىلع دراسة هذا الرتاث وإحيائه )إحياء اثلقافة ايلونانية( 

وإاعدة صياغة املفاهيم والظريات العربية يف  «ريق السترشاقالعريب عن ط
مقولت جديدة، كما حرصت ىلع نقده والستفادة منه يف جمال ادلراسات 
القدية وابلالغية والفلسفية وكذل  يف جمال اإلبداع إىل حد أنه اكن منتج 

 ما بعد احلداثة.
قول حممد اعبد الرتاث قد ظل كما ي أما يف العالم اإلساليم، فإنن 

جمموعة عقائد ومعارف وترشيعات ورؤى باإلضافة إىل اللغة اليت »اجلابري 
بستمولويج يف عرص ند إطارها املرجيع اتلارييخ واألحتملها وتوفرها، 

اتلدوين وامتداداته اليت توقفت آخر تموجاتها مع قيام اإلمرباطورية 
امليالدي( أي مع انطالقة العثمانية )يف القرن العارش للهجرة، السادس عرش 

 .(1)«الهضة األوروبية
ية واألدبية وادلينية بىق بعبارة أخرى، إن هذا الرتاث بمقدماته املعرف

ا وحارًضا يف حياتنا، وهلذا ألح عرص الهضة العريب منذ القرن اتلاسع  مستمرًّ
عرش ىلع أهمية ورضورة العودة إيله، لكن هذه العودة عرفت توجهات 

أو يف  ،وإاعدة إنتاجه ،مغالقه متباينة إما يف تقديسه عرب رشحه وتفسري
تفجريه من ادلاخل وقراءته حداثيا وبمفاهيم منفتحة ىلع احلضارة الغربية 

ديثة، اكن من نتاجئها خلق حداثة عربية تابعة للغرب، ومرتبطة به أشد احل
وتوفيق  ،«يف العرص اجلاهيل»الرتباط منذ أن كتب طه حسني مؤلفه الشهري 

                                                 
نسانية( حممد اعبد اجلابري، الرتاث ومشك املنهج )املنهجية يف األدب والعلوم اإل (1

 .175، ص 1986
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 وصوًل إىل ما ،وقبلهما رفاعة الطهطاوي ،«الرشقمن عصفور »يف  احلكيم
علمية من دن من دراسات أدبية يف الرشق والغرب استحدث أطروحاتها الج  

اثلقافة األوروبية باعتبارها ثقافة منتجة للمعارف واملناهج والظريات من 
 .«اثلابت واملتحول»يف أطروحته  «أدونيس أمحد سعيد»

وحىت يف جمال اإلبداع اكن الغرب يقدم لا الموذج األسىم للحداثة 
الكتابة إىل درجة أن حداثة  يف كتابة الشعر والقصة والرواية و املرسح،

يقوم  ديد بدل أن تشك تياًرا فكريًّا أو أدبيًّاالعربية أمست جمرد نزعة للتج
 ىلع قواعد واختبارات سوسيو ثقافية.

وباتلايل، فإن هذا الزنوع إىل اتلجديد ل تدعمه يف الغالب سوى 
تقديمات توضيحية وحوادث اعبرة يف الصحافة أو بيانات لألدباء تؤرش إىل 

بيانات من أجل ثقافة عربية »دونيس بة اجلديدة كبيانات أاصفات الكتامو
 .«جديدة
املمارسة الكتابية احلديثة ممارسة استباقية، وهلذه الستباقية وجه »

سليب وإجيايب يعىن األول قطعاً مع أيديولوجية الكتابة السائدة ىلع مستوى 
ول رؤى وطرق الظام اثلقايف السائد، ويعىن اثلاين اندفااعً يف معانقة املجه

ومن هنا تتغري الظرة إىل املفهومات اإليديولوجية اليت تستند إيله  ،تعبري
والنبعاث  ،الكتابة الشعرية اتلقليدية، اكألصالة واجلذور، والرتاث واإلحياء

ويصبح الرتباط بما يمثل احلركة يف اجتاه املستقبل هو املرتبط  .واهلوية...إلخ
لكتابة تؤسس تارخياً ىلع الرغبة والخنطاف ا أي أن –املهيمن واملوجه 
أي ىلع ما خيرق العادة وبدًل من مفهومات املرتابط،  ،والرؤيا والكشف

تنشأ  ،املنتيه، اليت توجه القد اتلقليدي –املتسلسل الواحد املكتمل 
الالمنتيه ليك توجه القد املتشابه الكثري،  ،خرى اكملنقطعمفهومات أ
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 .(1)«احلديث
اط يف دفاعه عن تيار احلساسية اجلديدة ر  بيانات أدوار اخل  وكذل  

واذلي يتناقض مع أدونيس حيث نده يعرف حداثة اإلبداع الروايئ كما 
احلداثة عندي يه الكتابة اجلديدة أو احلساسية اجلديدة، إنها يف حقيقة » ييل:

احلال األمر األصالة، ألنها فكرة ل زمنية ول تارخيية، وإن اكنت بطبيعة 
يمكن فصلها أو فصمها عن اهلموم اآلتية وعن مشاك املعارصة وجمريات 

 .(2)«اتلاريخ املعارص
بما تقدم فإن املقارنة بني األصالة واحلداثة، ليس ىلع  واستنتاًجا

أو  «نظرية األدب» العمليات اتلمهيدية كما يؤكد وارن وويل  يف كتابهما
 «ترشاق وتغريب العقل اتلارييخالس»كما يؤكد ياسني عرييب يف كتابة 

ولكن ىلع ادلراسة واتلحليل باعتبار أن الفكر اإلنساين يف اعمة حمطات 
داخل اناز معريف مركب ومتناسق ومن هذا املنظور فإنه ل تكتمل رشوط 
ابلحث يف العلوم اإلنسانية واألدبية واللغوية والقدية يف آن واحد ىلع تاريخ 

 ـوالظواهر اللغوية واألدبية ـ جناس األدبية األدب ونظرية األدب واأل
واتلفاعالت األدبية واللغوية اكتلناص واتلليق واتلحليالت اليت تتناول 
خمتلف جوانب الفكر يف حماولة للوصول إىل القوانني الاكمنة وراء اتلكون 

 الص ىلع مستوى اللغة واإلبداع.
يف الفكر العريب، أصبح بمسألة اللف  واملعىن  وإذا اكن ما يسىم قديًما

الروس، ول خيىف ىلع  الشلكينييمل الشك واملضمون من باب اتلجاوز عند 
أحد العالقة الوثيقة بني ابلنيوية اتلكوينية، واآلثار اليت تركتها إشاكيلة 
اللف  واملعىن ىلع هذه الظرية )ابلنيوية( كما أن هناك عنارص كثرية 

                                                 
بيانات من أجل ثقافة عربية  –أدونيس أمحد سعيد، فاحتة لهايات القرن  (1

 .239، ص 1980جديدة، بريوت 

 .1991حوار مع إدوار اخلياط جملة الشاهد  (2
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 الظرية السيميائية )لكريماص(ىن يف تشييد ساهمت فيها، مسالة اللف  واملع
 سوسري( وبعضها اآلخر تلويلدية )تشومسيك(. بعضها ينتِّم للسانيات )دي

دي )ونظرية  نظرية اللف  واملعىن فعىل سبيل املقارنة فقط بني
ينبين  ـ أي لسان اكن ـ اللسان أن   ()دي سوسري يرى اعلم األلسنية ،(سوسري

 وليست ،ىلع جمموعة إشارات لغوية تعمل ضمن نظام حمدد وقواعد ثابتة
كما عند )اذلي تشري إيله  لليشءاإلشارة اللغوية يف نظره تعبريا أو تمثيال 

ل بل يه وحدة لغوية مستقلة يف بنائها ادلاخيل تتألف من احتاد  (أرسطو
و  (واسبارشة باحلرة الصوتية اليت تدرك مالصو)عراه بني ادلال  تنفصم

ول وجود  ،اذلي يفهم من خالل ادلال أو اتلطور اذلهين (املفهوم)املدلول 
 ل يشكألي من ادلال واملدلول إل يف اجتماعهما يف اإلشارة فك منهما 

 .(1)شك هلا لة لخارج احتادهما سوى راكم أو كت
اكن يمثل  يهذه األمثلة تشري يف آن واحد إىل أن الفكر العريب اذل إن  

)األندلس( هو حلقة مهمة يف تاريخ الرتاث حضارة عرصه )بغداد( و
اإلنساين وما الفكر العريب واحلداثة ايلوم إل حتديث هلذا الفكر اإلنساين 
واملصطلحات املرتمجة اكتلناص واملناص وامليتانص، والسميائية، والرسدية 

لخ يه نفسها إ ..واتلويلدية واتلحويلية وابلنائية والشك واملضمون.
القتباس، والرسقات، وابلنية وابلناء والئتالف واتلثميم واخلطاب واتلأويل »

 .(2)إلخ واللف  واملعىن واتلداخل والرتكيب و التشاك واملجانس واملوازنة...
ومن هنا يمكن القول إن احلداثة ما يه إل بضاعتنا ردت إيلنا يف 

  صياغة جديدة للمفاهيم نفسها.

                                                 
1) de Saussur "Cours de linguistique generale" Paris Payot 1979 p.25 

املصطلح القدي يف نقد الشعر، دراسة لغوية نقدية انظر إدريس الاقوري،  (2
 .1984تارخيية، طرابلس 
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مد اعبد )بنية العقل العريب( املركز اثلقايف العريب. املغرب اجلابري حم .13
1986. 

اجلابري )الرتاث وشك املنهج( املنهجية يف األدب والعلوم النسانية.  .14
 .1986املغرب 

. اخلانجعبد السالم هارون. مكتبة  .اجلاح  )ابليان واتلبني( تح .15
 .1961، القاهرة

املدخل حتقيق حممد بن تاويت اجلرجاين عبد القاهر)دلئل اإلعجاز(  .16
 تطوان. املغرب. .املطبعة املهدية

أمحد صقر، عبد السالم هارون مطبعة  .اجلرجاين )أرسار ابلالغة( تح .17
 .1963القاهرة 

 .1946املرزباين )املوشح( تح. يلع حممد ابلحياوي دار الهضة مرص.  .18

ضة اجلندي درويش )نظرية عبد القاهر اجلرجاين يف الظم( مكتبة نه .19
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 ميلود ميالد الصغريد. 

 اللغاتقسم اللغة العربية، لكية طرابلس، جامعة 

 
 :مقدمة

قضية اختلف فيها العلماء ، ف  األعجِّم يف القرآن الكريمورود الل  
ه الرشيف ومنكر ذلل  يذب  بها ولك فريق أدلة ، بني مثبت لوجودها يف نص 

 «الربهان»ـوم القرآن كذلا استقل ت بمباحث يف كتب عل، عما يذهب إيله
بل أفردت ، وغريهما (ه911)تللسيويط  «اإلتقان»و (ه794ركيش )تللزن 
 : مؤلفات ورسائل كثرية يف القديم واحلديث لعل من أشهرها هلا

 (.ه540ت)ايليق و  أليب منصور اجل   ،م العجِّمكتاب املعرب من الالك -
 .(ه911للسيويط )ت ،ب يف القرآنرن قع من املع  ب فيما وذن امله   -
لبن كمال باشا  ،لة يف حتقيق تعريب اللكمة األعجميةرسا -

 .(ه940)ت
للشهاب اخلفايج  ،العرب من ادلخيلشفاء الغليل فيما يف الكم  -

 (.ه1063)ت
ي لعبد القادر ابلغداد ،«استربق» رسالة يف حتقيق لف  -

 .(1)(ه1093)ت
                                                 

 =وقد  لوطنية )الظاهرية سابقا( بسوريا،هذه الرسالة من خمطوطات مكتبة األسد ا (1
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 .ملسعود بوبو ،أثر ادلخيل ىلع العربية الفصىح يف عرص الحتجاج -
بة ، وهذه األلفاظ املختلف فيها من حيث كونها عربية األصل أو معر 

إن -ويف هذا ابلحث سأتناول ، قرئ كثري منها بقراءات خمتلفة متواترة وشاذة
مه «إستربق»واحدا من هذه األلفاظ وهو لف   -شاء اهلل  : إىل اآليت وسأقس 

 .ومواضعه يف القرآن الكريم، أصله ومعناه -أول
 .القراءات املتواترة والشاذة فيه -ثانيا
 .توجيهها -ثاثلا

 : فأقول وباهلل اتلوفيق
 :أصله ومعناه ومواضعه يف القرآن الكريم -أوال
 أصله ومعناه: -1
 :القائلون باتلعريب -أ

، معر ب من لغة الفرس «إستربق»ذهب مجاعة من العلماء إىل أن لف  
ه( إىل أنه من 321ت)، وقال ابن دريد (1)استرب أو استربه أو استفره: وأصله

عن  (ه745)ت ، ونقل أبو حيان األندلس(2)اسرتوه: وأصله، لغة الرسيان

=                                                 

، وقد حتصلت ىلع صورة منها، ويه نسخة نفيسة 14173جاءت حتت رقم: 
يف بعض أوراقها أسطر كتبت سنة سبع وستني بعد األلف؛ أي: يف حياة مؤلفها، و

قليلة مطموسة، وقد استفاد ابلحث كثريا من هذه الرسالة، كما هو واضح من 
 هوامشه.

واملعرب أليب منصور اجلوايليق  2359ينظر: تفسري القرآن العظيم لبن أيب حاتم/ (1
 .1/428، واإلتقان للسيويط 14ص

 .2/358ر اكللغة( اجلمهرة )باب ما تكلمت به العرب من الكم العجم حىت صا (2
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ر ب (ه276ت) يبةابن قت ه( أن 604)ت، ويرى الفخر الرازي (1)أنه رويم وع 
بدلوا الاكف ، وأفزادوا فيه همزة متقدمة عليه «سترب» ستربك تصغري: أصله

أما ما ذهب إيله ابن ، (3)استقره: ويقول صاحب اللسان أن أصله، (2)قافا
ألن هذه ؛ وهذا لوجه هل»: دريد ومن تبعه فيعقب عليه ابلغدادي بقوهل

نعم لو قيل استوره لاكن ، ءوبدونها مهملة ليست موضوعة ليش، اللكمة باهلاء
باز بمعىن : أصله، واز: فإن ابلاء كثري ما تبدل واوا يف لغتهم حنو، هل وجه
ويتمل ، آب بمعىن املاء: وآو أصله، نربد بمعىن احلرب: ونورد أصله، املفتوح

وأما »: وعل ق ىلع ما جاء يف اللسان بقوهل، (4)«ان يكون حتريفا من الكت اب
أن  -فقد رأيته خبطه-يف لسان العرب ( ه711مكرم )تقول حممد ابن 

فت، فلم يقل به أحد، استقره: أصله لعدم ؛ ابلاء عليه بالقاف وإنما تصح 
 .(5)«معرفته بلغتهم

، ومعناه الغلي  «استرب» ب منمرك   «ستربقإ»ورجح ابلغدادي من أن  
، اعمة أن اللكمة بدونها تكون :ي؛ أومن اهلاء ويه للتخصيص يف الفارسية
ت بفرد من أفرادها وك اسم أعجِّم يف آخره هاء عند ، (6)وإذا حلقتها اختص 

إبداهلا جيما واثلالث  األول إبداهلا قافا واثلاين: اتلعريب هل ثالثة أوجه اغبلا
                                                 

، وهو خيالف ما جاء يف كتاب ابن قتيبة تفسري غريب 7/134ابلحر املحيط  (1
واإلستربق خثينه ـ أي ادليباج ـ ويقول قوم فاريس معر ب »، 267القرآن ص

 .15/357وهو ما نقله عنه القرطيب « أصله: استرب
  15/127مفاتح الغيب  (2
 ينظر اللسان مادة )ستربق(. (3
 أ. 148رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (4
 املصدر نفسه والصفحة نفسها. (5
ب. وينظر رسالة يف حتقيق تعريب اللكمة األعجمية ل بن  148املصدر نفسه:  (6

 .74كمال باشا ص
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 .جواز األمرين
ق حمركة وهو شقق ، استربه كما تقدم: استربق معر ب: فاألول حنو والرشن 

 .ز ه  : والزق وهو ما أحاط بعنق القميص معرب، هرس: احلرير األبيض معرب
ويه ، برنامه: والربنامج معرب، بنفشه: ابلنفسج معرب: واثلاين حنو

 .نموذه: معرب واألنموذج والموذج، الورقة اجلامعة للحساب
: وهما معرب، واللونيج واجلوزنيق، اللورنيج واللوزنيق: واثلالث حنو

 .(1)املحشوة باللوز واجلوز مع السكربمعىن القطائف ، لوزينه وكوزينه
وهذا اتلأصيل هلذه اللفظة كما أورده ابلغدادي يضعف ما جاء عن 

 ستربك : الفخر الرازي من أن أصله
، أو ادليباج املنسوج خبيوط اذلهب، ادليباج الغلي  اخلشن: واإلستربق

س األول رقيق يلب (2)«والسندس واإلستربق نواعن من احلرير»: قال الزجاج
 :(3)قال الشاعر، واثلاين غلي  يلبس فوقه، ىلع اجلدل مبارشة

نن ر  ت    ةً رن م   ر  اع  ش  الم   ن  س  ب  ل  ي   اه 
 

ه  ا بل   رً و  ط   اج  يب  ق  ادل  رب   ت  س  إ  و     ااس 
 :القائلون بعربيّته -ب 

( ه210دة )تي  ب  ( وأبو ع  ه204ت)منهم اإلمام الشافيع ذهبت طائفة 
ه( إىل عدم وقوع 395( وابن فارس )ته 310)ت ي  رب   ير الطن ر  وابن ج  

                                                 

 .أ، منقول بترصف كثري 150ب،  149أ،  149ب،  148املصدر نفسه: ق  (1
 .3/284إعراب القرآن ومعانيه  (2
وتفسري القرطيب  15/255بليت منسوبا للمرقش يف تفسري الطربي ورد ا (3

ولم أعرث عليه يف ديوان املرقشني األصغر  7/484وادلر املصون  10/397
 .واألكرب
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ُٰه قُۡرَٰءنًا﴿: لقوهل تعاىل اللف  األعجِّم يف القرآن الكريم َٰ نَزۡل
َ
ا  أ ، (1)﴾اَعَربِين   إِنذ

د الشافيع الكري ىلع القائل بذل  ب ي دة وقد شد  من  ه(209ت)، وقال أبو ع 
وعل ل ذل  ابن فارس ، (2)زعم أن يف القرآن غري العربية فقد أغل  القول

م أن العرب إنما عجزت عن »: بقوهل م متوه  لواكن يف لغة غري العرب تلوه 
 .(3)«يعرفونها ألنه أىت بلغات ل؛ تيان بمثله اإل

عند هؤلء فعل ماض سِّم  به ، ونقل من الفعلية إىل  «ستربقوإ» 
عل ع  ، السمية  اعئد ىلع وفيه ضمري، امً ل  أو بيق ىلع حاهل لم ي نقل ولم جي 

ق، (4)سد  ن  الس   ب ري  
 
فهو ىلع ، فهو من الربيق وجيمع ىلع أبارق ،وتصغريه ىلع أ

ه( وصاحب القاموس 393ت)وذهب إىل ذل  اجلوهري « برق»هذا من 
فاهلمزة ، استفعل مثل استخرج واستعجب: فوزنه ىلع هذا الرأي(، ه817)ت

تدل ىلع  يف هذا الفعل ل «استفعل» ولكن صيغة، (5)واتلاء والسني زائدة
 .(6)املجرد كقر  واستقر وعجب واستعجب «فعل»بل جاءت بمعىن ، الطلب

ما فأ»: ه( بقوهل377ت)أبو يلع الفاريس  «إستربق»ويؤيد ثالثية 
اإلستربق فال ختلو حروفه من أن تكون أصول لكها او يكون بعضها 

ألنه ليس يف الكمهم  ،فال جيوز أن تكون لكها أصول، أصول وبعضها زائدا
                                                 

 .3يوسف من آية:  (1
واإلتقان  1/287والربهان للزركيش  1/17ينظر جماز القرآن أليب عبيدة  (2

الفصىح يف عرص الحتجاج ملسعود وأثر ادلخيل ىلع العربية  1/427للسيويط 
 وما بعدها. 314ودراسات يف فقه اللغة لصبيح الصالح ص 73، 72بوبوص 

 .1/427اإلتقان  (3
 .7/171، أو ينظر ابلحر 155ب،  154رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (4
 .ينظر الصحاح والقاموس مادة )برق( (5
ورشح اجلاربردي للشافية ص ، 111، 110ينظر رشح الريض ىلع الشافية ص (6

52. 
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ثبت أن ، فإذا لم جيز ذل ، يف األسماء واألفعال ما هو ىلع ستة أحرف أصول
، يه الزائدة لم جيز اهلمزة وحدها أنن  حكمت   فإن  ، منها أصول ومنها زائدا

فأن ل تلحق بنات اخلمسة ، بنات األربعة ألن اهلمزة إذا لم تلحق زائدة أوائل
فال بد  ، ولم جيز أن تكون وحدها زائدة، تكون أصالفإذا لم جيز أن ، أجدر

فال جيوز أن يكون يف املنضم معها يف ، أن ينضم إيلها يف الزيادة غريها
ول جيوز أن تكون اتلاء ، ألن السني لم تزد مع اهلمزة أول، الزيادة السني

ء فإذا لم جيز أن تكون اتلا، كما لم جيز أن تكون الزيادة مع السني، واهلمزة
علمت أن ، ألنهما لم جييئا ىلع هذا الوصف، ول السني زائدين ىلع انفرادهما

 .(1)«وأن اللكمة من اثلالثة، الزيادة يه اتلاء والسني مع اهلمزة
يف  «إستربق» ه  ل  ع  وبهذا تعلم ضعف ما ذهب إيله األزهري من ج  

ن األثري كما نقل عنه ذل  اب، فاهلمزة عنده يه الزائدة وحدها، مخايس القاف
 .(2)وابن منظور وابلغدادي

نقراءة ابن « ستربقإ»ويقو ي هذا القول وهم القائلون بعربية   حم  ي ص 
كما سيأيت  هلذا اللف  بوصل اهلمزة وفتح القاف يف مجيع القرآن (ه123)ت

 .بيان ذل 
 :اجلمع بني القولني -ج

والصواب »: حاول بعض العلماء أن جيمع بني القولني السابقني فقال
وذل  أن هذه األلفاظ أصوهلا ، عندي مذهب فيه تصديق القولني مجيعا

بتها بألسنتها وحوتلها عن ألفاظ العجم . .. أعجمية لكنها وقعت للعرب فعر 

                                                 

 .1/359احلجة  (1
، واللسان مادة 1/47ينظر الهاية يف غريب احلديث )باب اهلمزة والسني(  (2

 .ب 162ب،  161)ستربق( ورسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق 
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ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف ، إىل ألفاظها فصارت عربية
ة أعجمي: ومن قال، فمن قال إنها عربية فهو صادق، بكالم العرب

 .(1)«فصادق
، باعتبار األصل ه( أعجمية540ت)إذن يه كما يقول اجلوايليق 

 .(2)عربية باعتبار احلال
 :مواضعه يف القرآن الكريم -2

يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع من سور  «استربق» ورد لف 
 : وهذه املواضع يه، الكهف وادلخان والرمحن واإلنسان

ِن ُسنثَِيابًا ُخۡض  ُسوَن َوَيۡلبَ ﴿: قال تعاىل ق   ُدس  ا من  .(3)﴾ِإَوۡستَۡبَ
ق  ُمَتَقٰبِلِيَ ﴿: قال تعاىل  .(4)﴾يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدس  ِإَوۡستَۡبَ
ق     ُِمتذِك ﴿: قال تعاىل ٰ ُفُرب ۢ َبَطا ئُِنَها ِمۡن إِۡستَۡبَ  .(5)﴾َي ََعَ
ق   َعٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡض  ِإَوۡستَ ﴿: قال تعاىل  .(6)﴾ ۡبَ

                                                 

 .1/430اإلتقان  (1
 وينظر: شفاء الغليل فيما يف الكم العرب من 6املعرب من الالكم األعجِّم ص (2

 .4للشهاب اخلفايج ص ادلخيل
 .31الكهف من آية  (3
 .53ادلخان من آية  (4
 .54الرمحن آية  (5
 .21اإلنسان من آية  (6
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 «:إستربق»القراءات الواردة يف  -ثانيا
 :ءات املتواترةاالقر -1

مع قطع همزتها وتنوينها يف  «استربق»مجهور القراء ىلع جر اتفق  -أ
روى عن نافع ( ه197، إل أن  ورشا )ت(1)الكهف وادلخان والرمحن

ق  ا ِمنِ »: فقرأها «من»كرس نون  (ه169)ت  .(2)«ۡستَۡبَ
 : واختلفوا يف آية اإلنسان ىلع الحو اآليت -ب
 «خرض» برفع (ه180)ت ( برواية حفصه129ت) قرأ نافع واعصم -

 .(3)مع اتلنوين «إستربق»و
جبر  (ه229توخلف ) (ه189)توالكسايئ ( ه156)ت قرأ محزة -

 .(4)مع اتلنوين «إستربق»و «خرض»
جبر  (ه193)ت ( واعصم برواية أيب بكره120قرأ ابن كثري )ت -

 .(5)«إستربق»ورفع اثلانية  «خرض» األوىل
 وأبو جعفر (ه118( وابن اعمر )ته154قرأ أبو عمرو )ت -

 «إستربق»وجر اثلانية  «خرض»برفع األوىل ( ه 205)ت ويعقوب (ه130)ت
                                                 

 366ص ينظر إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش للبنا ادلميايط (1
 .502، 501وإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز للقباقيب ص 

 527واإلحتاف ص 424لعرش لبن مهران ص ينظر املبسوط يف القراءات ا (2
واملهذب يف القراءات العرش وتوجيهها من طريق طيبة النرش ملحمد سالم حميسن 

 .268ص
 .316وص 566وص 455ينظر املراجع السابقة ىلع الرتتيب ص (3
 .316وص 566وص 455ينظر املراجع السابقة ىلع الرتتيب ص (4
 .316وص 566وص 455ينظر املراجع السابقة ص (5
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 .(1)مع اتلنوين
 :القراءات الشاذة -2

وة ي  وأبو ح  ( ه151)تلة ب  وابن أيب ع   (ه154)ت قرأ عيىس بن عمر -
 .(2)برفعهما :أي؛ كقراءة نافع (ه203)ت

ب ي د  - (، واحلسن ه355، وطلحة )تعن أيب عمرو( ه207ت)قرأ ع 
( ه148)ت واألعمش(، ه103)تاب ث  بن و   (، ويىيه110ابلرصي )ت

 .(3)جبرهما :أي؛ كقراءة األخوين
نوابن ( ه168)تاملفضل  قرأ - اين كقراءة جبر األول ورفع اثل حم  ي ص 

 .(4)ابن كثري
عن نافع برفع األول ( ه169)توخارجة  (ه202)تالزييدي  قرأ -

 .(5)وجر اثلاين كقراءة العربيان
نابن  أقر - َق ا ِمنِ »: حم  ي ص   «من»يف سورة الرمحن بكرس نون  «ۡستَۡبَ

نإل أن  ابن ، «ورش»ـبعد نقل حركة اهلمزة إيلها وحذفها ك فتح القاف  حم  ي ص 
 .(6)من غري تنوين

نقرأ ابن  - زة من غري تنوين بفتح القاف ووصل اهلم «واستربق»: حم  ي ص 
                                                 

 .316وص 566وص 455ينظر املراجع السابقة ص (1
 .10/224ومعجم القراءات  566اإلحتاف ص (2
 .10/244ومعجم القراءات  665ينظر كتاب السبعة لبن جماهد ص (3
. ولم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ىلع من نسب 10/244معجم القراءات  (4

نهذه القراءة لبن   سوى صاحب معجم القراءات، وأزعم أنه وهم منه. حم  ي ص 
 .10/244املرجع نفسه  (5
نومفردة ابن  36اتليسري لدلاين ص (6  .153أليب يلع األهوازي ص حم  ي ص 
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 .(1)يف مجيع املواضع
نقرأ ابن  - ع بفتح القاف وقط «وإستربق»: يف سورة اإلنسان حم  ي ص 

 .(2)اهلمزة من غري تنوين
نقرأ ابن  - ووصل اهلمزة بالرفع  «واستربق»: يف سورة اإلنسان حم  ي ص 

 .(3)من غري تنوين
نقرأ ابن  - بالرفع وقطع اهلمزة من  «وإستربق»: يف سورة اإلنسان حم  ي ص 

 .(4)غري تنوين
نقرأ ابن  - بوصل اهلمزة  «واستربق»: يف سورة اإلنسان حم  ي ص 

 .(5)واتلنوين
 :اتلوجيه -ثاثلا
 :توجيه القراءات املتواترة -1
 القراءات املتفق عليها: -أ

مع قطع همزتها وتنوينها ويه اآليات اليت وردت يف  «إستربق»ويه جر 
 :الكهف وادلخان والرمحن

ِن ُسنُسوَن ثَِيابًا ُخۡض  َوَيۡلبَ ﴿: قال تعاىل ق   ُدس  ا من  .﴾ِإَوۡستَۡبَ
                                                 

نومفردة ابن  167، 166شواذ القرآن لبن خالويه ص (1  148، 130ص حم  ي ص 
 .5/200، ومعجم القراءات 501وإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ص 

أ، وإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ص  145رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (2
 .10/226، معجم القراءات 501

نمفردة ابن  (3  .501، و مفتاح الكنوز ص159ص  حم  ي ص 
 .10/224ومعجم القراءات  776املبهج لسبط بن اخلياط ص (4
 .201م  5ومعجم القراءات  7/171ابلحر املحيط  (5
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ق  ُمَتَقٰبِلِيَ ﴿: قال تعاىل  .﴾يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدس  ِإَوۡستَۡبَ
ق   َي   ُِمتذِك ﴿: قال تعاىل ٰ ُفُرب ۢ َبَطا ئُِنَها ِمۡن إِۡستَۡبَ  .﴾ََعَ

أما اآلية ، ية األوىل واثلانيةيف اآل «سندس»واجلر ىلع العطف ىلع 
 .«من»بـ اثلاثلة فيه جمرورة

وحذف همزة  «من»وقد روى ورش كما أسلفنا عن نافع كرس نون 
تربق»: فصارت «إستربق»القطع من  ووجه ذل  أن  اهلمزة حرف  «من  اس 

آثر ورش ذل  فنقل حركة اهلمزة ، وبلعد خمرجها وصعوبة اتللف  بها، ثقيل
، ية الرشيفةلسيما فيما هو من لكمتني اكآل، إىل الساكن الصحيح قبلها

 .(1)ب ع ًدا عن الستثقال وإيثارا للتخفيف
اهلمزة وقرئ حبذف »: هذه الرواية بقوهل (ه616)ت ي  رب   ك  ووصف الع  

يكون يف األسماء بل يف املصادر  ألن ذل  ل؛ وهو سهو، وكرس الون
 »: بقوهل (ه756)ت يب   ل  ني احل  م  ، وتعقبه السن (2)«واألفعال

 
بأن  ق  ح  هذا الالكم أ

م أن هذه القراءة من حذف همزة القطع إجراء هلا ألنا ل نسل  ، يكون سهوا
، حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وإنما ذل  من باب نقل، جمرى همزة الوصل

حركة اتلقاء  ل لق  فحركة الون حركة ن  ، وحركة الون اكنت كرسة
 .الساكنني

، ليس هذا احلرص بصحيح اتفاقا «إل يف األفعال واملصادر»: ثم قوهل
 .(3) «لوجود ذل  يف أسماء عرشة ليست بمصادر

                                                 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها مليك بن أيب طالب  ينظر (1
1/89. 

 .252إمالء ما من به الرمحن أليب ابلقاء العكربي ص (2
 .10/180ادلر املصون للسمني احلليب  (3
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 القراءات املختلف فيها: -ب
ق   ﴿: اىلقال تع، ويه آية اإلنسان  .﴾ َعٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡض  ِإَوۡستَۡبَ

 .مع اتلنوين وقطع اهلمزة «إستربق»و «خرض»قراءة رفع  -
ولكن  «ثياب»عطفا ىلع  «إستربق»ورفع ، «ثياب»نعت لـ «خرض»فرفع 

 :أي؛ ىلع زيد ثوب خز  وكت ان: ومثله، وثياب إستربق :أي؛ ىلع حذف مضاف
، وأقيم املضاف إيله مقامه وأعرب بإعرابه املضاففحذف ، انوثوب كت  

األخرض باذلكر بلهائه يف  وخص  ، ثياب من رقيق احلرير خرض ألوانها: واملعىن
 .(1)وهو احلرير اخلشن، وثياب من غلي  ادليباج، العيون

 .«إستربق  »و «خرض  » :أي ؛قراءة من خفضهما -
 وهو وصف املفردوفيها إشاكل ، «سندس»نعتا لـ «خرض»ويه ىلع جر 

والعت كما هو معلوم جيب مطابقته ، (2)«خرض»باجلمع وهو  «سندس»
 : (3)ه(672)ت يقول ابن مال  األندلس، ملنعوته

 ام   ري  ك  ن  واتلن  يف  ر  ع  يف اتلن  ط  ع  يل   و  
 

 ام  ر  ك   م  و  ق  ب   ر  ر  ام  :  كـال  ا ت  م  ل   
 

 
  ري  ك  ذ  واتلن  يد  ح  و  ى اتلن دل    و  ه  و  

 
 و  أ

 
و اف  م  اق  ف   ل  ع  ا اكلف  م  اه  و  س    ف   ا ق 

وقد قيل »(: ه437)تويف حل هذا اإلشاكل يقول ميك بن أيب طالب  
إنما : وقيل، ىلع هذا «خرض»فيحسن صفته بـ، مجع سندسة «السندس» إن  

وقد أجاز األخفش ، اسم جنس فهو يف معىن اجلمع «السندس»جاز ألن 

                                                 

وروح املعاين لأللويس  620، 10/619وادلر املصون  10/367ينظر ابلحر  (1
15/272. 

 .620، 10/619وادلر املصون  10/367ابلحر  و ينظر 2/355ينظر الكشف  (2
 .492، 491األلفية برشح ابن الاظم ص (3
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  :فأجاز، اجلنس باجلمعاذلي يدل ىلع  وصف الواحد
 
 ار  ين  اس  ادل  الن     ل  ه  أ

   م  ه  ر  ادل  و   ر  ف  الص  
 .(1)«يض  ابل 

َوُينِشُئ ﴿: منه قوهل تعاىل، صحيح كثري ووصف اسم اجلنس باجلمع
َحاَب ٱلنَِقاَل  ۡعَجاُز ََنٍۡل َخاوَِية  ﴿ :وقوهل (2)﴾ٱلسذ

َ
َجرِ ﴿: وقوهل، (3)﴾أ َِن ٱلشذ من

ۡخَضِ 
َ
اٱۡل  :(5)وعليه جاء قول الشاعر، (4)﴾نَار 

 
 
 ح  ائ  ر   ة  ين ش   الع  اين  ري  ج   نن  إ  ل  أ
 

 ح  اد  ن  م  وًى و  ه   ن  م   اع  و  د   م  ه  ت  ع  د   
 

 
ا به اجلنس باجلمع يف لكونه مرادً  «أل» بـوإذا اكنوا قد وصفوا املحىل  

ۡفلِ ﴿: ويف اتلزنيل، ...أهل  الاس  ادلينار: مثل قوهلم ِ وِ ٱلطن
َ
ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ  أ ٱَّلذ

ٰ َعۡوَرِٰت ٱلننَِسا ءِ   فألن يوجد ذل  يف أسماء اجلموع أو أسماء  (6)﴾ََعَ
 .(7)الفارق بينها وبني واحدها باتلاء بطريق األوىل، األجناس

، «سندس»نعتا لـ «خرض»ىلع من ساوى بني  (ه732)ت وي ر د  اجلعربي
؛ «سندس»صفة لـ «خرض» »: بقوهل، وادلرهمتا لدلينار نع« ابليض»و «الصفر»و

، ىلع كونه مجعا صناعيا يدل   ل «سندسة»و، ألنها اسم جنس فيه معىن الكرثة
ومصداقه ، وهو مجع عند األخفش، ونبق ر  م  بل يدل ىلع صدقه ىلع الكرثة كت  

                                                 

 .2/355الكشف  (1
 .12الرعد من آية:  (2
 .20القمر من آية:  (3
 .80يس من آية:  (4
ابليت من الطويل وهو حليان بن جبلة املحاريب يف رشح شواهد اإليضاح  (5

 .2/182وبال نسبة يف اهلمع  4/227واألشباه والظائر للسيويط 570ص
 .81الور من آية:  (6
 .أ 153رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (7
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 وليس ىلع ما. .. (2)﴾َرۡفَرٍف ُخۡض  ﴿: و (1)﴾َوٱۡلذۡخَل بَاِسَقٰت  ﴿: قوهل تعاىل
ألنه ؛ مكما توه   «أهل  الاس ادلينار الصفر وادلرهم ابليض»: أجازه من

اسم  (سندس خرض وأمثاهل :أي)وذل  ، «لأ» يقصد، جنس عمومه من األداة
فقد لح  اجلعربي الفرق بينهما أن ، (3)«جنس عمومه من اللف  مطلقا

 .أما اثلاين فعمومه من اللف  مطلقا، األول عمومه من األداة
ثياب من سندس : أي «سندس»عطفا ىلع  فيه جمرورة «إستربق» أما

 .وثياب من إستربق
ألن  توجب أن . .. «خرض»ىلع  «إستربق»ول يسن عطف »: قال ميك

؛ يكون صفة جلنس آخر واجلنس ل، يكون اإلستربق من صفة السندس
السندس : هما جنسان، ألنه يلزم منه أن يكون جنسا واحدا وليس كذل 

 .(4)«  منهل  واإلستربق ما غ  ، من ادليباجما رق  
 .«إستربق»ورفع  «خرض»قراءة جر  -

 ىلعى عطفا  «إستربق»ورفع ، «سندس»نعتا لـ «خرض»ويه ىلع أن 
وفيه الفصل بني ، وثياب إستربق: ىلع حذف مضاف واتلقدير :أي؛ «ثياب»

 .(5)املعطوف واملعطوف عليه بالصفة
 .«إستربق»وجر  «خرض» قراءة رفع -

هها ابلغدادي   «إستربق»وجر ، «ثياب»نعتا لـ «خرض»أن رفع  ىلعى ووج 
                                                 

 .10ق من آية  (1
 .76الرمحن من آية  (2
 .ب 153املصدر نفسه:  (3
 .620، 10/619وينظر ادلر املصون  2/356الكشف  (4
 .620 ،10/619ب وينظر ادلر املصون  153رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (5
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وىلع هذا ، ثياب خرض من سندس ومن إستربق :أي ؛«سندس»عطفا ىلع 
وفيه فصل كما يقول اجلعربي بني ، اإلعراب يكون اإلستربق أخرض

 .(1)«خرض»املعطوف واملعطوف عليه بالصفة اليت يه 
ىلع أنه  «خرض»رفع  يلع الفاريس وهو أما اجلعربي فيختار توجيه أيب

 ، ألنه نعت جمموع ملنعوت جمموع؛ «ثياب»نعت لـ
 
مجع   اذلي هورض  ع اخل   ب  ت  فأ

فجر  من حيث اكن  «إستربق» وأما، اجلميع  املرفوع اذلي هو ثياب، مرفوع
، فكأن املعىن ثيابهما، كما أضيفت إىل السندس، جنسا أضيفت إيله اثلياب

فتضيفهما إىل ، وكت ان  ، ثياب خزي : كما تقول، ىل اجلنسنيفأضاف اثلياب إ
ِن ُسنُسوَن ثَِيابًا ُخۡض  َوَيۡلبَ ﴿: ودل ىلع ذل  قوهل تعاىل، اجلنسني  ُدس  ا من
ق   ب ابلغدادي ىلع ما اختاره اجلعربي بقوهل، (2)﴾ِإَوۡستَۡبَ  :أي ؛والفصل»: ويعق 

 .(3)«بالصفة بني املعطوفني أسهل من احلذف ومن ثم  عم ت حالوته وحسنه
 ءات الشاذة:اتوجيه القر -2
 .ما وافق منها املتواتر -أ

وقراءة ، «إستربق»و «خرض»ويه قراءة عيىس بن عمر وغريه برفع 
، وقراءة املفضل وغريه جبر األول ورفع اثلاين، واحلسن وغريهما جبرهما طلحة

الشاذة وافقت  وهذه القراءات األربعة، الزييدي وغريه عكس السابقةوقراءة 
م توجيهها، القراءات املتواترة السابقة  .وقد تقد 

                                                 

 .620، 10/619ب، و  153املرجعني السابقني ىلع الرتتيب السابق: ق  (1
ة أليب يلع الفاريس  153ق « إستربق»ينظر رسالة يف حتقيق لف   (2 ب، واحلج 

 .620، 10/619، وادلر املصون 6/357
 .أ 154ب،  135رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (3
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 تر.اما خالف منها املتو -ب
نومجيعها منسوبة لبن ، ويه بقية القراءات لكن فيما أزعم ، حم  ي ص 

 : وإيل  بيان ذل ، واضطراب يف القل عنه قد اعتور بعضها خلط
أنه قرأ (، ه454)ت الفضل الرازيالقراءة اليت نسبها إيله أبو  -

: حيان وتوجيهها عنده كما نقله عنه أبو، بوصل اهلمزة واتلنوين «واستربق»
نابن : قال» فيجوز أنه حذف ، بوصل اهلمزة يف مجيع القرآن «واستربق» حم  ي ص 

، برق يربق بريقا: وجيوز أنه جعله عربيا من، اهلمزة ختفيفا ىلع غري قياس
ته ونضارته فلما ، فيكون وزنه استفعل من ذل ، وذل  إذا تألأل اثلوب جلد 

ومعاملة املتمكنة من األسماء ، تسىم  به اعمله معاملة الفعل يف وزن اهلمزة
ويمكن أن يكون »: وعقب عليه أبو حيان بقوهل، (1)«يف الرصف واتلنوين

 .(2)«اتلنوينالقولن روايتني عنه فتح القاف ورصفه و
ولم يعلق ، ق ىلع رواية أيب الفضل الرازيان لم يعل  ي  والغريب أن أبا ح  

)ت ني وابن اعدل م  عليها كذل  أحد من املفرسين اذلين نقلوها عنه اكلسن 
باستثناء ابلغدادي اذلي ، (3)وغريهمه( 1270)تواأللويس ه( 880بعد 
ولم يروها أحد عن ابن  (أبو الفضل :أي)وهذه رواية تفرد بها  »: يقول

ن  .(4)«حم  ي ص 
فال بد أن ، إذا اكنت اسما منونا «استربق»ألن ؛ أقول واحلق معه
فال يصح تنونها بوجه ، أما إذا اكنت موصولة اهلمزة، تكون مقطوعة اهلمزة

                                                 

 .7/171ابلحر املحيط  (1
 السابق و نفس اجلزء والصفحة.املرجع  (2
و  13/482واللباب  485، 7/484وادلر املصون  10/367و  1/171ينظر ابلحر  (3

 .272 15/15روح املعاين 
 أ. 158رسالة يف حتقيق لف  إستربق:  (4
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 .من الوجوه
وقد رواها عنه سبط بن ، من غري تنوين «استربق»القراءة برفع  -

نقرأ ابن كثري وابن »: يقول، مبهجهيف ( ه541تاط )ي  اخل   ونافع  حم  ي ص 
نوترك تنوينه ابن ، واعصم بالرفع واتلنوين  .(1)«وجره ونونه ابلاقون ، حم  ي ص 

قرأ ابن كثري وابن »: والص السابق جاء عند ابلغدادي ىلع هذا الحو
ن نحم   وترك تنوينه ابن ، بالرفع واتلنوين «واستربق»ونافع واعصم  حم  ي ص   ي ص 

وبني هذا الص اذلي أورده ابلغدادي عن ، (2)«ونونه ابلاقون، وجره بالفتحة
، واليت قوبلت ىلع عدة نسخ وما نقلته عن النسخة املحققة، «املبهج»صاحب 

من قراءات متواترة  «استربق» يف فالص األول جيمع ما روي، تباين كبري
نقراءة ابن  فضال عن حني أن اثلاين يناقض بعضه يف ، بأوجز عبارة حم  ي ص 

نه ابلاقون»: فكيف يستقيم قوهل، بعضا قرأ ابن »: مع ما سبقه وهو قوهل «ونو 
نكثري وابن   عالوة ىلع أن  ، «بالرفع واتلنوين «واستربق»ونافع واعصم  حم  ي ص 

نأىت بهذه الرواية بليان قراءة الرفع عند ابن  «املبهج» ل قراءة الفتح ، حم  ي ص 
 .الرصفومنع 

أو أن النسخة اليت اطلع عليها وقع ، وأزعم أن ابلغدادي خانه قلمه
إيله قول صاحب  ويؤيد ما ذهبت  ، حتريف يف نصها بسبب النساخ

وافقهما ابن ، بكر خبفض األول ورفع اثلاين وأبو وقرأ ابن كثري»: «اإلشارات»
ن  «ح اإلشاراتمصطل» صاحب كذل  وهو ما قاهل، (3)«إل أنه لم ينونه حم  ي ص 

                                                 

 .796املبهج ص  (1
 ب. 155رسالة يف حتقيق لف  إستربق:  (2
مصطلح اإلشارات لبن القاصح ب وينظر  154رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (3

 .545ص
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 .(1)«اإلحتاف»و
 قول أيب يلع األهوازي ر صفو ما تقدم ويشك عليهك  ع  ولكن ي  

نقرأ ابن »: يف املفردة ه(446)ت بالرفع  «واستربق»يف سورة اإلنسان  حم  ي ص 
وهذا يزيدنا تأكيدا ىلع أن الص اذلي أورده ، (2)«من غري تنوين ووصل اهلمزة

خلط فيه بني روايتني نمت عنهما رواية  قد، «املبهج»ابلغدادي لصاحب 
فة  .كما نو هنا حمر 

السابق لم ينص فيه ىلع وصل  «املبهج» ص  أن ن   ومن اجلدير باذلكر
مقطوعة  «استربق»اهلمزة بل مساق الالكم ودلتله يدلن ىلع أن همزة 

 .كقراءة غريه
بالرفع مع قطع  «استربق»يسهل توجيهها ىلع أن  هذه الرواية وإذا اكنت

سواء أكان ذل  ىلع أن سبب منع الرصف ، اسم ممنوع من الرصف، همزتها
 استشلكوها ىلع رغم أن الحويني، العلمية والعجمة أم العلمية ووزن الفعل

إذ ؛ رواية األهوازي لم أر أحدا نص  ىلع وجهها  فإن  هذا اتلوجيه كما سيجء، 
يصح محلها  كما ل، د بوصل اهلمزةيصح محلها ىلع منع الرصف مع اتلقيي ل

ويه مرفوعة فضال عن وصل ، ىلع أنها فعل مسىًم  به كزييد ويشكر وحنوهما
مع ، يصح محلها كذل  ىلع أنها مجلة حمكية كتأبط رشا وحنوها ول، همزتها

 .كونها مضمومة القاف
نالظن بابن  اوإذا أحسن   وهو من هو ثقة وضبطا وعلما ، حم  ي ص 

 كما ل، تصح عنه وأنها ل، لم يبق لا إل الطعن يف الرواية السابقة، بالعربية
مع  «استربق»ويه تنوين  «اللوامح»تصح عنه الرواية اليت أوردها صاحب 

                                                 

 .566، وابلنا ادلميايط ص 545ينظر مصطلح اإلشارات ص  (1
 .159املفردة ص  (2
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ر ذل  فلم يبق أمامنا سوى ما نص  عليه ابلغدادي يف ، وصل همزتها وإذا تقر 
عل بالوصل وفتح فإنه قرأ حيثما وقع ىلع صورة الف»: مقدمة رساتله ويه قوهل

 .(1)«وزاد يف سورة اإلنسان قطع اهلمزة مع ضم القاف وفتحها، اآلخر
َْيِصننقد انلحويني واملفرسين لقراءة ابن   : حم 

ويقول ، (2)«فإنها بعيدة من الكم العرب»: عنها ي  رب   ير الطن ر  يقول ابن ج  
العربية الكهما ضعيف يف  ... ىلع وجهني «واستربق»وقرئت »: اجج  الزن 

وتلميذه ابن ، (4)«جيوز فإذا اكن كذل  ففتحه ل»: ويقول الفاريس، (3)«جدا
وقد قرأ ابن »: يك  ويقول م  ، (5) «هذا عندنا سهو أو اكلسهو»:  يقو لين  ج  

ن وقرئ »ه(: 538)ت ي  رش   خم   ويقول الزن ، (6) «بغري رصف وهو وهم حم  ي ص 
ألنه ، ألنه أعجِّم وهو غلط يف موضع اجلر ىلع منع الرصف؛ «واستربق»

بوصل اهلمزة والفتح ىلع  «واستربق»وقرئ . .. نكرة يدخله حرف اتلعريف
 وابن عطية، (7)«من الربيق وليس بصحيح أيضا «استفعل»أنه مسىم بـ

نوقرأ ابن »: يقول ه(542)ت موصولة األلف مفتوحة  «واستربق» حم  ي ص 
والصواب أنه اسم جنس ل ينبيغ أن يمل ، جيوز ل :قال أبو حاتم. .. القاف
فة عليه، ضمريا ، والصواب فيه قطع األلف، ويؤيد ذل  دخول الالم املعر 

القرطيب ، وذكر حنوا مما قال ابن عطية (8)«وإجراؤه ىلع قراءة اجلماعة
                                                 

 .أ 154رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (1
 .569، 23/568جامع ابليان  (2
 .5/262إعراب القرآن ومعانيه  (3
 .6/360احلجة  (4
 .2/29املحتسب  (5
 .2/441القرآن كتاب مشك إعراب  (6
 .4/199الكشاف  (7
 .15/350املحرر الوجزي  (8
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 .(1)يف جامعهه( 671)ت
 : دفاع أيب حيان وابلغدادي عن هذه القراءة

نابن  إن  »: حيان قول أبوي ، قارئ جليل مشهور بمعرفة العربية حم  ي ص 
بعد توجيهه  ويقول، (2)«ويتطل ب لقراءته وجًها، وقد أخذ عن أكابر العلماء

ضابط  وهذا اتلخريج أوىل من تلحني من يعرف العربية وتوهيم»: لقراءته
 .(3)«ثقة

لرتك قراءته واحلكم عليها  ه  ج  و   ل»: ويقول عبد القادر ابلغدادي
فإنه قارئ جليل ثقة مشهور بمعرفة العربية ن وقد أخذ عن أكابر ، بالسهو
، ملسو هيلع هللا ىلص مع أن القراءات لكها متواترة اكنت أو شاذة مروية عن اليب، العلماء

وقرئت يف ، فإن وافقت رسم املصحف العثماين وتواترت يتعبد بتالوتها
لكنها يستدل  بها يف سائر ، جتوز بها وغريها ل، واستدل  بها يف العربية، الصالة

ر يف علم األصول  .(4)«وجه هل فرد  القراءة وختطئة قارئها ل، األحاكم كما تقر 
نوتوجيه ما روي عن ابن  ص يف اآليت «استربق»يف  حم  ي ص   : يتلخ 

ىلع أنه ممنوع من الرصف ، القراءة بضم القاف مع قطع اهلمزة -
عل علما ىلع اثلياب، للعلمية والعجمة وقد اعرتض ىلع هذا بأن ، ألنه ج 

 .(5)نكرة يدخله حرف اتلعريف «إستربق»
ىلع أنه يف األصل فعل ماض ىلع : القراءة بفتح القاف مع قطع اهلمزة -

                                                 

1) 19/146. 
 .10/368ابلحر  (2
 املرجع نفسه ونفس اجلزء والصفحة. (3
 .أ 160ب،  159رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (4
 .4/199والكشاف للزخمرشي  2/440ينظر مشك إعراب القرآن مليك  (5
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ِّم   به ادليباج ، استفعل من برق يربق بريقا وبرقانا بمعىن اللمعان: وزن س 
أو تكون حقيقة الستفعال غري  ،ألنه يدعو ابلرص إىل الربيق، الغلي 

لرونقه ونضارته ن  بمعىن برق بمائه وصنعته «استربق»ملحوظة بأن يكون 
 : (2)وحنوه قول الشاعر، (1)واستعجب بمعىن عجب، فيكون اكستقر بمعىن قر  

م ت   ىلع   إ ذ ا اب ت س 
ف ق  األ  

ت رب  ق  األ    ت س 
 

ا   م اد ه  غ 
 
و ى أ ي وف  س  ب  ل م ع  الس   ال ق ض 

 
 

 :أي؛ تربقه: وىلع اثلاين، تستربق أبصار أهل األفق: فعىل األول معناه
 .(3)تأيت بالربيق فيه

 فيكون ممنواع من الرصف، والتسمية هنا بالفعل وحده دون الضمري
 ألنه كما يقول ابن احلاجب؛ وهمزته همزة قطع ، للعلمية ووزن الفعل

فإن سِّم  به ول ، ول من فعل األمراملنق «ارضب»إذا سِّم  بـ»ه(: 646)ت
، (4)«ألنه صار كإصبع، جاءين إرضب: فتقول، فإنه بقطع اهلمزة، ضمري فيه

إذا ن قل السم إىل الفعل لزمته أحاكم »ه(: 643)ت ويقول ابن يعيش
                                                 

 .ب 154حتقيق لف  إستربق  ورسالة يف 10/368ينظر ابلحر  (1
ابليت من الاكمل، وهو بال نسبة يف اللسان واتلاج مادة )برق(، وينظر املعجم  (2

 .1/431املفصل يف شواهد اللغة العربية 
 .ب 154رسالة يف حتقيق لف  إستربق: ق  (3
إذا  واجلمل»: 1/340قلت: قال ابن احلاجب يف أمايله  .أ 155املصدر السابق: ق  (4

يت رجال بقول :  سِّم   بها حتىك ىلع ما يه عليه يف أصل وضعها، وهلذا لو سم 
ارضب، فال خيلو إما أن تقصد إىل الضمري أو ل، فإن  قصدت  إىل الضمري قلت: 

ل خالف يف ذل ، وإن لم تقصد  ،ومررت بارضب   ،ورأيت ارضب   ،جاءين ارضب  
يت بهذا اللف  جمردا عنه، قل ورأيت  ،ت: جاءين إرضب  إىل الضمري أبلتة بل سم 

ِّم  بإرضب وحنوه »: 1/131وقال يف اإليضاح « ومررت بإرضب   ،إرضب   ولو س 
أي يكون ممنواع من الرصف « قطعت اهلمزة يلكون مماثال لألسماء كإثمد

 للعلمية ووزن الفعل.
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يوجد يف األسماء ألف الوصل إل  ألنه ل، (1)«فقطعت األلف ذلل ، األسماء
 .القياس يف أسماء معدودة خارجة عن

ولست أدفع أن تكون »: يكون ىلع رأي أيب الفتح توهمه فعال أو
نقراءة ابن  إذ اكن ىلع وزنه فرتكه مفتوحا ىلع ؛ ألنه توهم فعال ، بهذا حم  ي ص 

ل   حىت قال كما توهم اآلخر أن  ، حاهل  :(2)مل  املوت من معىن الم 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
اء  الب   ت  و  م      ال  م  ف    ض   اين  ه  د   ق 

 
 

 .(3)«وهذا أسبق ما فيه إيل،  ل  من الم   فبىن منه صورة فاعل
ويه كذل  حتمل ىلع أن اللكمة : القراءة بفتح القاف مع وصل اهلمزة -

ثم نقل مع ضمريه املستكن فيه ، «برق»أصلها فعل ماض ىلع استفعل من 
ِّم  به وفيه ضمري  «يزيد»سميت بـ واعلم أن  إذا»: يقول اجلرجاين، وس 

فترتكه ىلع حكم ، ومررت بزييد  ، ورأيت يزيد  ، هذا يزيد  : فقلت، حكيته
 :(5)ومنه قول الشاعر، (4)«الفعل

                                                 

 .1/31رشح املفصل  (1
 عجز بيت من الطويل، وصدره مع بيت قبله: (2

 غدا مال  يريم نسايئ كأنما 
 

 نسايئ لسهِّم مال  غرضان 
 
 

 

فيا رب فاترك يل جهينة 
 أعرصا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ر يل»، وفيه يف املوضع األول 3/273، 1/79وهما بال نسبة يف اخلصائص    بدل « عم 
 ان مادة )ألك(.، ولشاعر اسمه رويشد يف اللس«جهينة»بدل « جهيمة»، و«فاترك يل»

 .2/305املحتسب  (3
 .2/977املقتصد يف رشح اإليضاح  (4
واخلزانة  1/388 ابليت من الرجز، ونسب لرؤبة يف املقاصد الحوية للعيين (5

، 218، وبال نسبة يف جمالس ثعلب ص 172، وورد يف ملحق ديوانه ص 1/270
 واللسان مادة )زيد(. 1/28ورشح املفصل 
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  ت  ئ  ب  ن  
 
 يد  ز   ي  ين   ب  ايل  و  خ  أ

 
 يد  د  ق   م  ه  ا ل  ن  ي  ل  ا ع  مً ل  ظ   

 : (1)ومنه كذل  قوهل 
 
 
 ااي  ن  اثلن  ع  الن ط   و  ال  ج   ن  ا اب  ن  أ
 

 ىت  م   
 
 ر  ع  ت   ة  ام  م  ع  ال   ع  ض   أ

 وين  ف 
، جاء ىلع أصله غري مسىمًّ به «برق»فعل ماض من  «استربق»أو يكون   

ويه ، دل ىلع اخلرضة «خرض»وملا اكن قوهل »: وهذا اتلخريج أليب حيان يقول
، واكنت اخلرضة مما يكون فيها لشدتها دهمة وغبشة، لون ذل  السندس

، فاستربق فعل ماض، بريقا وحسنا يزيل غبشه أخرب أن يف ذل  اللون
 .(2)«خرض: والضمري فيه اعئد ىلع السندس أو ىلع األخرض ادلال عليه قوهل

با  وفيه نظر ألن هذا »: اني  قاهل أبو ح    ماىلعويقول ابلغدادي معق 
ألن رشط السم اذلي ، العطف إن اكن ىلع السندس أو األخرض فال يصح

جيوز مررت  ل: يض   ، قال الرن ون بمعناه يف احلدوثالفعل أن يك يعطف عليه
 بسكون ايلاء وكرس اهلاء «اعيلهم»وإن اكن معطوفا ىلع ، برجل طويل ويرضب

نويه قراءة ابن  والضمري يرجع إىل الرموز للقباقيب، أيضا كما يف حل  حم  ي ص 
 ولو جعلت الواو، (3)«السندس أو األخرض فهذا اتلوجيه خاص بهذه اآلية

، ول يتمَش أيضا يف سورة الكهف لعدم صحة العطف، يتمَش للحال ل
ويف الرمحن لعدم العاطف ولعدم ذكر السندس واألخرض ودلخول حرف 

                                                 

حيم بن وثيل الريبويع يف الكتاب  ابليت من الرجز (1 ، وبال نسبة 3/207وهو لس 
 .1/30، واهلمع 310، واملقرب لبن عصفور ص 1/246يف أمايل القايل 

 .10/368ابلحر  (2
وينظر رشح الريض ىلع الاكفية ، أ 159ب،  158رسالة يف حتقيق لف  إستربق:  (3

قلت والصحيح أن  717، وينظر إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ص 354، 2/253
 اسم كتاب القباقيب ما تقدم، وليس كما جاء يف ابلغدادي.
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 .(1)اجلر
وهو التسمية ، دلي  اتلوجيه السابق وبناء ىلع ما قاهل ابلغدادي يرتجح
 .واهلل أعلم، بالفعل مع الضمري ىلع احلاكية كما أسلفنا

  

                                                 

 .املصدر السابق األوراق نفسها (1
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 ر واملراجعاملصاد
 

  اإلتقان يف علوم القرآن جلالل ادلين السيويط، تقديم وتعليق
 د/مصطىف ديب ابلغا، دار الهضة، عني مليلة اجلزائر، لط، لت.

  إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش لشهاب ادلين
ادلميايط، وضع حواشيه أنس مهرة، منشورات دار الكتب العلمية، 

 م.2001ه، 1422لط، بريوت بلنان، 
  ،أثر ادلخيل ىلع العربية الفصىح يف عرص الحتجاج د/ مسعود بوبو

 م.1982منشورات وزارة اثلقافة والرشاد القويم دمشق، 
  األشباه والظائر للسيويط، حتقيق د/عبد العال سالم مكرم، مؤسسة

 م.1985، 1الرسالة، بريوت، ط
 اب والقراءات يف مجيع القرآن إمالء ما من  به الرمحن من وجوه اإلعر

 أليب ابلقاء العكربي، دار الشام للرتاث، لط، لت.
  اإليضاح يف رشح املفصل أليب عمرو ابن احلاجب، حتقيق د/ موىس

 بناي العلييل، مطبعة العاين بغداد، لط، لت.
  إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز لشمس ادلين القباقيب، حتقيق د/ أمحد

 م.2003ه، 1424، 1عمان، األردن، طخادل شكري، دار 
  ،ابلحر املحيط أليب حيان األندلس، بعناية الشيخ عرفات حسونة

مراجعة صديق حممد مجيل، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت بلنان، 
 م.1992ه، 1413لط، 

  ،الربهان يف علوم القرآن للزركيش، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم
 نان، لط، لت.دار املعرفة بريوت بل

  تفسري اتلحرير واتلنوير للشيخ جممد الطاهر ابن اعشور، ادلار
 م.1984اتلونسية للنرش، تونس، 
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  تفسري القرآن العظيم لبن أيب حاتم الرازي، حتقيق أسعد حممد
، 1417، 1الطيب، مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة املكرمة، ط

 م.1997
 بن قتيبة، حتقيق السيد أمحد  تفسري غريب القرآن أليب حممد بن مسلم

 م.1978ه، 1398صقر، دار الكتب العلمية، بريوت بلنان، لط، 
  اتليسري يف القراءات السبع أليب عمرو ادلاين، حتقيق أوتو برتزل، دار

 م.1984ه، 1404الكتاب العريب، بريوت، لط، 
 جامع ابليان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر الطربي، حتقيق عبد اهلل 

ه، 1422، 1بن عبد املحسن الرتّك، هجر للطباعة والنرش، ط
 م.2001

  ،مجهرة اللغة لبن دريد، حتقيق رمزي بعلبيك، دار العلم للماليني
 م.1987، 1بريوت، ط

  احلجة للقراء السبعة أليب يلع الفاريس، حتقيق بدر ادلين قهويج وبشري
 م.1987، 1407، 1حوجيايت، دار املأمون للرتاث، دمشق ـ بريوت، ط

  خزانة األدب ولب بلاب لسان العرب لعبد القادر ابلغدادي، حتقيق
 م.1989، 3عبد السالم هارون، مكتبة اخلانج، القاهرة، ط

  ،اخلصائص لبن جين، حتقيق حممد يلع الجار، دار الكتاب العريب
 بريوت، لط، لت.

 م، دمشق، ادلر املصون للسمني احلليب، حتقيق أمحد اخلراط، دار القل
 لط، لت.

 1ديوان املرقشني، حتقيق اكرين صادر، دار صادر، بريوت بلنان، ط ،
 م.1998

  ،ديوان رؤبة بن العجاج، حتقيق ويلم بن الورد، دار اآلفاق اجلديدة
 م.1980، 2بريوت، ط

  رسالة يف حتقيق تعريب اللكمة األعجمية، لبن كمال باشا، حتقيق
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 م.1991، 1النرش، قربص، طحممد سوايع، اجلايب للطباعة و
  رسالة يف حتقيق لف  إستربق لعبد القادر ابلغدادي، خمطوط رقم

(، مكتبة األسد الوطنية الظاهرية سابقا، اجلمهورية العربية 14173)
 السورية.

  روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين لشهاب ادلين األلويس نرش
طباعة املنريية ودار إحياء بعناية حممود شكري األلويس، إدارة ال

 الرتاث العريب، بريوت بلنان، لط، لت.
  ،رشح ابن عقيل لبن عقيل، حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد

 املكتبة العرصية، صيدا وبريوت، لط، لت.
  رشح ألفية ابن مال  لبن الاظم، حتقيق عبد احلميد السيد عبد

 احلميد، دار اجليل، بريوت لط، لت.
  ،رشح التسهيل لبن مال ، حتقيق عبد الرمحن السيد وآخر، دار هجر

 م.1990ه، 1410، 1ط
  رشح الريض ىلع الاكفية للريض، نرشه يوسف حسن عمر، منشورات

 جامعة قاريونس، بنغازي يلبيا، لط، لت.
  رشح شواهد اإليضاح أليب يلع الفاريس، لبن بر ي، حتقيق عبيد

د مهدي عالم، مطبواعت جممع اللغة مصطىف درويش، مراجعة حمم
 م.1985العربية بالقاهرة، لط، 

 .رشح املفصل لبن يعيش، اعلم الكتب، بريوت 
  ،شفاء الغليل فيما ورد يف الكم العرب من ادلخيل للشهاب اخلفايج

 ه.1325مطبعة السعادة، القاهرة، 
 د كتاب أمايل ابن احلاجب أليب عمر عثمان بن احلاجب، حتقيق د/ حمم

 صالح سليمان قداره، دار اجليل، بريوت، ودار عمان، عمان لط، لت.
  ،كتاب األمايل أليب يلع القايل، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

 لط، لت.
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  ،كتاب السبعة لبن جماهد، حتقيق د/ شويق ضيف، دار املعارف بمرص
 ، لت.3ط

 ا مليك بن أيب كتاب الكشف من وجوه القراءات السبع وعللها وحججه
، 4طالب، حتقيق حميي ادلين رمضان، مؤسسة الرسالة ن بريوت، ط 

 م.1987ه، 1407
  نكتاب املبهج يف القراءات اثلماين وقراءة األعمش وابن  حم  ي ص 

واختيار خلف والزييدي أليب حممد املعروف بسبط اخلياط، دراسة 
 ة.وحتقيق عبد العزيز بن نارص، رسالة دكتوراه غري منشور

  ،كتاب مشك إعراب القرآن مليك بن أيب طالب، حتقيق ياسني السواس
 ، لت.2دار املأمون للرتاث دمشق، ط

  الكشاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل
 للزخمرشي، دار ابلاز للنرش واتلوزيع، مكة املكرمة، لط، لت.

 إعداد وتصنيف لسان العرب لبن منظور، تقديم عبداهلل العالئيل ،
 يوسف خياط، دار لسان العرب، بريوت لط، لت.

  اللباب يف علوم الكتاب لبن اعدل احلنبيل، حتقيق اعدل أمحد عبد
ه، 1419، 1املوجود وآخر، دار الكتب العلمية، بريوت بلنان، ط

 م.1998
  ،املبسوط يف القراءات العرش لبن مهران، حتقيق سبيع محزة حاكِّم

 مع اللغة العربية بدمشق، لط، لت.مطبواعت جم
  جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن حتقيق فؤاد زسكني، مكتبة

 م.1959ه، 1474اخلانج، القاهرة، لط، 
  جمالس ثعلب أليب العباس ثعلب، حتقيق عبد السالم هارون، دار

 م.1980ه، 1400، 4املعارف بمرص، ط
  ، املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، لبن جين 

حتقيق يلع الجدي ناصف وآخرين، منشورات املجلس األىلع 
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 م.1999ه، 1420للشؤون اإلسالمية، لط، 
  املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز لبن عطية، حتقيق عبد اهلل

 ، لت.2اب اإلساليم، طاألنصاري وآخر، دار الفكر العريب ودار الكت
  مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املروية عن اثلقات لبن

، 1القاصح، حتقيق عطية بن أمحد الوهييب، دار الفكر عمان، ط
 م.2006ه، 1427

  معاين القرآن وإعرابه أليب اسحاق الزجاج، حتقيق د/ عبد اجلليل
ديث، القاهرة، شليب، خرج أحاديثه يلع مجال ادلين حممد، دار احل

 م.1998ه، 1414، 1ط
  ،معاين القرآن لألخفش، حتقيق د/ هدى قراعة، مكتبة اخلانج

 م.1990ه،  1411، 1القاهرة، ط
 اعلم 2معاين القرآن للفراء حتقيق أمحد يوسف نايت وآخرين، ط ،

 م.1980الكتب بريوت، 
  ،معجم القراءات د/ عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد ادلين، دمشق

 م.2002ه،  1422، 1ط
  ،املعرب من الالكم األعجِّم ىلع حروف املعجم أليب منصور اجلوايليق

تعليق خليل عمران املنصور، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت 
 م.1994، 1419، 1بلنان، ط

  ل يف شواهد إميل بديع يعقوب، دار د/ ، اللغة العربي ةاملعجم املفص 
 .م1996، ه1417، 1الكتب العلمي ة، بريوت، ط

  املعجم املفصل يف شواهد الحو الشعرية د/ إميل بديع يعقوب، دار
 م.1992ه،  1413، 1الكتب العلمية، بريوت بلنان، ط

  ،مفاتيح الغيب أو اتلفسري الكبري لفخر ادلين الرازي، دار الفكر
 م.1981ه،  1401، 1بريوت بلنان، ط

  نمفردة ابن امليك أليب يلع األهوازي، حتقيق عمار ادلدو، جملة  حم  ي ص 
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 ه.1427األمحدية، العدد اثلاين والعرشون، 
  املقاصد الحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية للعيين، طبع مع خزانة

 األدب، دار صادر، لط، لت.
  ،املقتصد يف رشح اإليضاح للجرجاين، حتقيق اكظم حبر املرجان

 م.1982فة واإلعالم، العراق، لط، منشورات وزارة اثلقا
  ،املقرب لبن عصفور، حتقيق أمحد اجلواري وآخر، مطبعة العاين

 م.1979ه،  1391، 1بغداد، ط
  املهذب يف القراءات العرش وتوجيهها من طريق طيبة النرش د/ حممد

ه،  1389، 2سالم حميسن، مكتبة اللكيات األزهرية، القاهرة ط
 م.1998

 اءات العرش لبن اجلزري، حتقيق جممد سالم حميسن، النرش يف القر
 مكتبة القاهرة، لط، لت.

  الهاية يف غريب احلديث واألثر لبن األثري، حتقيق الطاهر الزاوي
 م.1979ه،  1399وآخر، منشورات املكتبة العلمية، بريوت، 

  همع اهلوامع رشح مجع اجلوامع يف علم العربية، للسيويط، تصحيح
 ن العساين، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت بلنان.بدر ادلي
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