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

سالميًّا، وتصحح مفهوما، تكل املعرفة اليت تؤسس عقيدة، الإسالميةالأمة  عن  بعيًدة، وتنرش فكًرا اإ

 التعّصب والغلّو يف ادلين. ويشرتط لقبول البحوث واملقالت:

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

 وتوثيق للمصادر واملراجع.، العرضتسلسل منطقي يف 

 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، (16حبيث يكون جحم اخلط )، ـ أأن يكون البحث مطبوعًا

 (.CDلثالثة عىل قرض مضغوط )وا

 .ورقة (25ول يزيد عن )، ( ورقة15ـ 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.

 ـ نرش ادلراسات العربية املتخصصة يف جمال اللغة والأدب العريب.

يه.، ـ جتديد الوعي الإساليم  وتمنية الروح ادليين الَّنز

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

 الأحباث والإسهامات الكتابية املتخصصة.

 لتقيمي صالحيهتا للنرش.، الأعامل املقدمة للنرش عىل أأساتذة متخصصني ـ تعرض

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 ويتحمل اكفة تبعاهتا، تعّّب عن وهجة نظر صاحهبا ةاملنشور ـ الأحباث واملقالت

ثراهئا.  وهيئة التحرير ترحب مبناقشة هذه الآراء واإ
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إن للعلماء قدرهم عند اهلل تعاىل ومزنتلهم السامية اليت أنزهلم اهلل 
إِنََّما يَْخََش ﴿ :وقد امتدحهم اهلل يف القرآن الكريم بقوهل تعاىل ورسوهل إياها.

َ ِمْن ِعبَاِدهِ ِ۬الُْعلََمَُٰٓؤْۖا  .[28]فاطر:﴾َ۬اَّللَّ
اطل، فهم من ين ر للعقو  فبهم ينترش العلم وبهم يتمزي احلق من ابل

وهم أويلاء ، ألمة من الضال افهم عصمة ، ويرشدها إىل اتباع احلقدروبها، 
 اهلل.

 قا  اإلمام أبو حنيفة: إن لم يكن الفقهاء أويلاء اهلل فليس هلل ويل.
وقا   .(1) يف اآلخرف فما هلل ويلوقا  الشافيع: إن لم يكن الفقهاء أويلاء اهلل

من  فإن، العلماء من أحًدا تؤذوا أن إياكم:  عن ابن عباس عكرمة
هذه آراء أوائل العلماء وكبار الفقهاء  .(2)ملسو هيلع هللا ىلصفقد آذى رسو  اهلل  اآذى اعلمً 

، فأذيتهم أذية هلل ولرسوهل، وعدم اتلعرض هلم بسوء، يف توق ر العلم وأهله
 .جزاء هل إال انلار وساءت مص را ورسوهل فالومن يؤذي اهلل 

  اة قا : أخذ هارون الرشيد زنديقً يّ ل  عن ابن ع  
 
فقا  ، ر برضب عنقهم  فأ

قا : فأين أنت من  هل الزنديق: لِم  ترضب عنيق؟ قا  هل: أريح العباد منك.
 فقا ! به؟ نطق حرف فيها ما هلا كملسو هيلع هللا ىلصألف حديث وضعتها ىلع رسو  اهلل 

 املبارك بن اهلل وعبد الفزاري إسحاق من اهلل عدو يا أنت فأين: الرشيد

                                                 

 .2/155مناقب الشافيع للبيهيق  (1

 .1/143الفقيه واملتفقه  (2
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 .اا حرفً  فيخرجونها حرفً خنالً  ينخالنها
ومن بعدهم من ، وعلماء السلف من السابقني» :قا  الطحاوي 

ومن ، وأهل الفقه وانلظر ال يذكرون إال باجلميل، أهل اخل ر واألثر، اتلابعني
 .(1)«ذكرهم بسوء فهو ىلع غ ر سبيل

 الشاعر: قا 
 
 
 ـ ىلع فضل وادليـ ل أستاذي ض  ف  أ
 

 ف  والرَش   وإن نالين من وادلي املجد   
 ر  ه  و  ج   و    الرو  والر  ّب  ر  فهذا م   

 
 ف  د  اكلَص  م  س  واجلِ  مِ س   اجلِ ّب  ر  وذاك م   

إن املتمعن ايلوم يف ما يكتبه وينرشه بعض اجلهلة واملغرضني من  
ممن كرسوا حياتهم وأوقفوها ، العلم وأساطينهطعن واستهزاء ببعض جهابذف 
يظهر هل  وتنقيته مما قد يصيبه من الشوائب، يف سبيل تعلم العلم وتعليمه

 ادلين وأهله. ىلعاحلقد ادلفني اذلي حيملونه يف نفوسهم اخلبيثة 
اليت لم ، وحتليالتهم ورشوحهم العلماء قد حفظت نلا األسفار أقوا ل

 .يف قراءتها القراءف الصحيحة واالنتفاع بما فيهاننجح يف هذا الزمن حىت 
ـ كفاكم  ـ والعلم منهم براء أقو  ملن يدعون اتلعلم واتلطور والفهم

ودونكم ، كفاكم نكرانا للجميل ملن امتدحهم العيل القدير، أذية وجحودا
وقد تيرس ، وأرضه واسعة رحبة تتسع للك املبدعني، العلم فميادينه مفتوحة

ووسائل ، الزمان أكرث مما تيرس هلم من املا  واتلقنيات احلديثةلكم يف هذا 
، فلك هذه اإلماكنات تعطي فرضية اإلبداع واتلألق، االتصا  املتعددف

كما ـ فانلوايا ، بج  ولكن هيهات هيهات اللحاق بمن امتطوا اخليل انل  
كونوا ىلع ، ةيّ ت املطِ ولكما حسنت انلية تقوَ ، يه املطاياـ يقو  املثل الشعيب 

                                                 

 .2/740رش  الطحاوية  (1
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يقني إن أقل واجب علينا جتاه هذه الشموع أن نكف عنها ألسنة 
، ونمنع عنها ريا  املبطلني لتستمر شعلتها يف اتلوهج واالتقاد، الطاعنني

 .ويعم نفعها ويزداد
 آمني. آمني امهلل آمني.

 د. اهلادي املربوك سالم
 رئيس هيئة اتلحرير
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 د. عبد الرمحن راشد احلّقان
 الكويت

 
 تمهيد

فقد قا  اإلمام مالك وبعد. ، وأصيل ىلع رسوهل الكريم، أمحده اهلل
ونافع ، وا عن لك علم أهلهل  س  »ملا سئل عن البسملة:  ه( 179)ت:
 .(1)«ه( إمام انلاس يف القراءف169)ت:

فقد تضافرت لكمة من ، : خذوا العلم من أهلهوانطالقًا من قاعدف
، ألّف يف اتلحقيق وقواعده ىلع أن من أهّم ما ي عني ىلع معرفة هذه الصنعة

السيما ما خدموه من كتب يف نفس الفن ، مطالعة أعما  جهابذف املحققني
 فيه.ما اذلي يريد املحقق إخراج 

كآ  شاكر وهارون وأمحد صقر ، رفوأسماء هؤالء الكبار معروفة مشهو
اخ وإحسان عباس ونارص ادلين األسد وأستاذنا وانلفّ ، وفؤاد سيد يف مرص

وحاتم الضامن  وحممد بهجة األثري ومصطىف جواد، حممد ادلايل يف الشام
وامليمين ، ومحد اجلارس يف اجلزيرف العربية، وأستاذنا بشار عواد يف العراق

ا ، واتلازي واملنوين يف بالد املغرب ،واملعصويم يف بالد اهلند وغ رهم كث ر جدًّ
                                                 

ه(، حتقيق: 833اغية انلهاية يف طبقات القراء، حممد بن حممد اجلزري )ت: (1
 .2/333م: 1982برجسرتارس، تصوير دار الكتب العلمية، ط. اثلاثلة، 



12 ۩
 

 ال يسع املقام ذلكرهم.
وباستعراض الكتب اليت أخرجتها هذه الكوكبة جند فيها تنواًع معرفيًّا 

ا وبما أن موضوع دورتنا حو  حتقيق كتب اتلاريخ عموًما والس رف ، ثرًّ
يف هذين فمن املفيد أن نستعرض بعض ما أخرجوه من كتب ، خصوًصا

إال أن من أنفعه ما أخرجه شيخ العربية ، (1)وهو مع كرثته نافع ومفيد، الفنني
 واكن أخرج:،  حممود حممد شاكر

ّكار للزب ر بن ب  ، مجهرة نسب قريش وأخبارهاكتاب -1
 .(2)ه(256)ت:

من األبناء واألموال واحلفدة  ملسو هيلع هللا ىلصإمتاع األسماع بما للرسول  وكتاب-2
ريز، واملتاع ق   .(3)ه(845)ت: يللم 

وسبب اهتمايم باحلديث عن منهجه يف حتقيق هذين الكتابني: أن 
املادف العلمية للك كتاب اقتضت بالشيخ أن يسلك يف حتقيق لك منها منهًجا 

بني  ذلك ميع من خال  هذا وسوف تت، خمالًفا لآلخر؛ من حيث اجلملة
 العرض.

ن الطرافة ومعروف أن للشيخ مع لك كتاب خيرجه قصة ال ختلو م
غِ ، ومن الغرابة حيًنا آخر، وانلدرف حيًنا ف بنتاج الشيخ: يعرف ذلك من ش 

واحلا  أن مقدمات كتبه ال تقّل أهمية عما يتضمنه انلص ، حتقيًقا وتأيلًفا

                                                 

ه(، وحتقيقه 213من أنفع ما يطالع يف ذلك كتاب الس رف انلبوية البن هشام )ت: (1
سقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب، وطبعته دار إحياء لألساتذف مصطىف ال

 الرتاث العرّب، ب روت، ثم أاعدت طبعه أوقاف قطر بصفٍّ جديد.

 طبع دار العروبة، جمدل واحد. (2

 طبع جلنة اتلأيلف والنرش والرتمجة، جمدل واحد. (3
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 املحقق من فوائد وعلم.
واستعرايض لصنيعه فيهما سيكون من خال  الوقوف ىلع تعاطيه مع 

فيسيم ، واليت يقّسمها ابلعض إىل قسمني، اخلطوات اتلحقيقية املعهودف
، (1)ويسيم اثلانية منها مكمالت اتلحقيق، األوىل منها مراحل حتقيق انلص

وبعضها ، وهذه اخلطوات مذكورف يف لك كتب قواعد اتلحقيق؛ بعضها مفصل
وبعضها يذكرها رسًدا ال ، يذكر بالرتتيب املتقدم وبعضها، ىلع سبيل اإلمجا 

 :(2)اوهلا ىلع الرتتيب اتلايلوسأتن، ترتيبًا
، وتوثيق نسبة الكتاب ملؤلفه، وترتيبها، ومجع نسخه، اختيار انلص .1

وإثبات ما ىلع ، وذكر ما ىلع النسخة من قيود وتملاكت وبالاغت
وإثبات ما يستحّق من ، واملقابلة بني النسخ، حواشيها من فوائد وطرر

 الفروق.
 املقدمة والفهارس. .2
وسأتناو  بعض ما تشتمل عليه ، ن حيث العموماتلوثيق واتلخريج م .3

كتخريج ، هذه اخلطوف بيشء من اتلفصيل جبعله عنوانًا مستقالًّ 
، خشية تضخم الالكم عن هذه اخلطوف، اآليات واألحاديث واألشعار

وهم منه ، وألهمية ختريج ما سأفرده؛ تلوقف جّل صنيع املحققني عليه
 سوف حسنة ملن أراد أن جيوّد.ويف نهج الشيخ أ، بني الغايل واجلايف

 اتلعليق واالستشاك . .4
                                                 

م، 1996انية، حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث، الصادق الغرياين، ط.اثل (1
 وما بعدها. 65طبعة خاصة، ص:

أش ر إىل أن بعض هذه اخلطوات قد ينطبق ىلع )اجلمهرف( فقط دون )اإلسماع(،  (2
وبالعكس كذلك، ملا ذكرته من أن الشيخ لم يرس يف حتقيقه هلما ىلع نهج واحد؛ 

 كما سرنى.
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 الضبط. .5
 أو يف مصادر اتلخريج.، تصويب اخلطأ الواقع يف النسخة .6
 ربط املخطوط ببعضه ابلعض. .7
 واليت يعرب عنها ابلعض بذكر مناجم انلص.، اإلشارف ملصادر انلص .8
 ذكر من نقل عنه ممن أىت بعده من املؤلفني. .9

 اآليات. .10
 األحاديث. .11
 األعالم. .12
 الشعر. .13
 املواضع. .14
 األنساب. .15

ىلع أين يف الكيم عن هذه اخلطوات سأجزتئ من صنيع الشيخ بما يد  
دون اإلشارف إىل ما ينبيغ أن يصنع يف هذه اخلطوف؛ يلقيين بأن ، ىلع املراد

، (1)بيان ذلك باتلفصيل نظريًّا حيًناكث ًرا من املتحدثني يف انلدوف سيتولون 
املصاحبة ملثل هذه كما هو معهود يف اجللسات العملية ، آخروعمليًّا حيًنا 
 انلدوات اعدف.

                                                 

أحيل القارئ إىل الكتب املشهورف يف هذا الفن: ككتب عبد السالم هارون  (1
عدف حمقق الرتاث وفخر ادلين قباوف وغ رهما ممن ذكرته يف حبث يل بعنوان: 

ضوابط اتلعليق ىلع انلص وأهمية ، وأحيله إىل حبث يل أيًضا عنوانه: املاليك
ا جيب ىلع املحقق أن ، ذكرت  فيه خطوات اتلحقيق ومالكشافات للكتب املحققة

يقوم به جتاه لك منها بكالم خمترص مقتضب مستفاد من جمموعة كتب يف فّن 
حتقيق الرتاث، والكهما من منشورات مؤسسة الفرقان، ضمن كتاب )حتقيق 

 خمطوطات الفقه وأصوهل والفتاوى وانلواز (.
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وربما أىت ، وينبيغ العلم أن الشيخ ممن جاوز القنطرف يف صنعة اتلحقيق
كرتكه اتلعريف ، إال أنه ال يتابع ىلع ذلك، بأمور تقبل منه وال تقبل من غ ره

ر عض انلقو  مع توف  كرتكه ختريج بو، ببعض املصطلحات واألعالم واملواضع
 مصادرها.

ىلع أحد الكتابني ـ ممثاًل ـ ويف استعرايض جلهد الشيخ سأحيل القارئ 
بهذا الشلك ، يتلوه رقم اهلامش موضع املثا ، املذكورين بذكر رقم الصفحة

واثلاين هو رقم اهلامش املعيّن يف هذه ، فالرقم األو  للصفحة، (96/4)
فاملراد اإلشارف إىل رقم الصفحة ، القوسني رقم واحدأما إن ذكر بني ، الصفحة

وأنّبه إىل أين سأبدأ ، علًما بأن الكتابني لك منهما جزء واحد ال ثاين هل، فقط
ثم أثيّن باحلديث عن كتاب ، «اإلمتاع»يف لك خطوف باحلديث عن كتاب 

 واثلاين للنسب وهو من العلوم اليت، لكون األو  خالًصا للس رف، «اجلمهرف»
 اتلاريخ عموًما. بل، ختدم كتب الس رف

وأنّبه إىل أين لم أنقل شيًئا من نصوص الكتابني لالستشهاد؛ ألين إذا 
ا، فعلت ذللك اتبعت طريقة اإلشارف إىل الصفحات ، فسيطو  ابلحث جدًّ

بالعرض بواسطة  ـلزيادف اإليضا   ـواستعضت  عن ذلك ، وهوامشها
 الرشائح.

مة طلبة العلم ملطالعة صنيع الشيخ وأمثاهل وفعيل ما هو إال شحذ هل
، فيما أخرجوه من كتب الس رف؛ يلكون تعل منا لقواعد اتلحقيق نظريًّا وعمليًّا

وأكون قد مجعت  لك بأسلوب االستقراء املنهج املريض يف حتقيق كتب 
 .الس رف

واملرجو من هذا ابلحث أن جييب ىلع سؤا  هو: كيف ملن يروم حتقيق 
ف أن يتدرّب ىلع ذلك عمليًّا ىلع يد كبار العلماء؟ أو إذا كنت  ممن كتب الس ر

وحصل يل إملام خبطواته ىلع ، أخذ حظه يف قراءف كتب حتقيق الرتاث
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 ؟أن آخذ حّظي من تعل مه عمليًّا فكيف يل، أساسية ومكملة، تفصيلها
ومن خال  إدمانك ملطالعة ، وسوف ترى اجلواب يف ثنايا هذا ابلحث
كحسام املقديس يف حتقيقه ، حتقيقات الشيخ وأمثاهل من دهاقنة هذه الصنعة

وكذلك بشار عواد يف حتقيقه نلفس ، ه(748)للس رف انلبوية( لذلهيب )ت: 
وصالح ، ه(463وشويق ضيف يف حتقيقه )لدلرر( البن عبد الرب )ت:، الكتاب

وإبراهيم ، (ه923الشايم يف حتقيقه )للمواهب الدلنية( للق سطالين )ت:
 .(1) األبياري ومن معه يف حتقيق )س رف ابن هشام(

بفقرف  ـ قبل ابلدء يف االستعراضـ  وأحب  أن أختتم هذا اتلمهيد
وسبب سويق هلا ما تضمنته ، مجيلة ختم بها الشيخ مقدمة حتقيقه )للجمهرف(

وكيف أنه يرى ذلك من صميم ، من مشاعر هذا الرجل جتاه الرتاث وإحيائه
وليس هو ممن يتعاىط صنعة اتلحقيق من باب أنها ، دته وغ رته ىلع دينهعقي

ثم كيف هو يستث ر غ رف شباب األمة ، جمرد مصدر للرزق أو باب للشهرف
ىلع ما وّرثه هلا اآلباء من تراث تليد؟ وينّبههم إىل أنه ملن العقوق أن يرضبوا 

وإصغاء ملا تبهرهم به ، صفًحا عن هذا الرتاث تكاسال وزهدا وإيثارا لدَلع ة
تهم حبجة ختل فه عن ركب منها طر  تراث أم، حضارف الغرب من داعوى

 :احلضارف
ار، هذه قصة كتاب مجهرة نسب قريش وأخبارها» قتها ىلع خري ، للزبري بن بك  س 

.. فأرجو أن أكون قد بعثت  لقارئ .وجه استطعت  أن أبلغه بما تيرس يل من املراجع
                                                 

اتلحقيق يذكر أغلب من تكلموا عن قواعد اتلحقيق منهم الشيخ بشار عواد أن  (1
صنعة ال تتعلم نظريًّا، بل ال بد فيها من معل م ومدر ب يذهب إىل الطالب ويأخذ 
عنه الصنعة عمليًّا. وأقو : إذا لم يتوفر لك ذلك، فال أقل من أن تتتلمذ ىلع 
كتبهم، وتطيل انلظر فيها، وتدّقق فيما يصنعونه خبصوص لك مرحلة من مراحل 

 اتلحقيق املعروفة.
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، عىس أن يعرف أي تراث ورِث، وتارخيًا حافاًل ، الرثى كتابًا جلياًل الكتاب من حتت 
ثم ال يكون جزاء ذلك املجد إال إهمال الرتاث لكه بعلمائه ، وأي أمة هو من أبنائها

ثم اد اعء نسب إىل آباء هلكوا ، وآثاره وعمارته، وكتبه وخزائنه، وأفاكره وِهممه، وعلومه
 .«ري رجعةحتت مواطئ اإلسالم والعرب إىل غ

وذكر ، وتوثيق نسب الكتاب ملؤلفه، وترتيبها، ومجع نسخه، اختيار انلص( 1)
وإثبات ما ىلع حواشيها من ، ما ىلع النسخة من قيود وتملاكت وبالاغت

 وإثبات ما يستحق  من الفروق:، واملقابلة بني النسخ، فوائد وطرر
حصل بينه  خلالف  ، فإن الشيخ لم يقّدم هل )اإلمتاع(بالنسبة لكتاب 

، جم   وفاتنا علم  ، وبذلك نكون قد حرمنا خ ًرا كث ًرا، (1)وبني دار النرش
، ومهما يكن من يشء فهذا أمر ليس ملحقق بعد الشيخ أن يقتدي به فيه

 ولم نعدم قيام الشيخ بمقابلة النسخ وإثبات الفروق املهمة.
يف حيث أثبت يف املنت غ ر ما هو ، (3و2و4/1من ذلك ما ذكره )

. (2)ولم يبني نلا أهو من نسخة أخرى؟ أم هو تصويب منه هو؟، األصل
، وترك ما يف الصلب، ( اعتمد ما يف هامش النسخة لكونه صوابًا5/2ويف)

 وأشار هل.
فاألمر ىلع خالف ذلك؛ ألنه قدم هل بمقدمة ال  )اجلمهرف(أما يف كتاب 

                                                 

بية وحامل لوائها، أبو فهر حممود حممد شاكر بني ادلرس األديب شيخ العر (1
 .376واتلحقيق، حممود إبراهيم الرضواين، اخلانيج، ص 

عّدد أيمن فؤاد سيد نسخ كتاب اإلمتاع املتوفرف )املقريزي وكتابه املواعظ  (2
واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار، أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للرتاث 

(، وال 58 -57، ص 2013يم، مركز دراسات املخطوطات، ط. األوىل، اإلسال
أدري ىلع أيها اعتمد الشيخ يف إخراج الكتاب فجعله أصاًل، وال اذلي قابل 

 عليه.
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وما ، (5مية الكتاب )فذكر أه، فأفاد وأجاد، سوأطا  فيها انلف  ، مزيد عليها
ويف ، (7( و)6وما اذلي أرىب فيه عليها )، ه عن غ ره من كتب الفنّ يمزّي 

وهو وصف ، ( جنده يصف النسخ بما ال مزيد عليه47-46وما بعدها و19)
مع ، وال بالاًغ وال حتبيًسا أو تمل اًك إال ذكره، دقيق ال يغادر سنًدا وال تقييًدا
ومعلوم أن هوامش ، استطاع إىل ذلك سبياًل ترمجة للك علم يرد اسمه ما 

املخطوطات فيها من املعلومات اتلارخيية ما ال جنده يف أّمات مصادر اتلاريخ 
 املطولة.

ت  به جلعل النسخة اليت 32ويف ) د  ( ذكر نلا االعتبارات اليت ح 
حسنة اخلط ، جيد اإلسناد، ومنها أنها نسخة وثيقة مقروءف، اختارها أصاًل 

 قليلة اخلطأ يف الضبط والرواية.، دقيقته
( أشار إىل تمل ك 47ويف )، ( ذكر تاريخ نسخها وحتبيسها46ويف )

، وذلك مما يعيل من شأنها، ه( هلذه النسخة656احلافظ الم نذري )ت:
ويقدمها ىلع غ رها من النسخ؛ ألن تملّك أمثاهل مِظّنة ألن تكون هذه 

 النسخة اعيلة الكعب يف الضبط واإلتقان.
ق أن يذكر نلا بداية لك نسخة م ينسه انشغاهل خبدمة انلص املحقَ ول

، (80/4( و)74/3وما يف بعضها من زيادات ىلع األصل )، (69/1ونهايتها )
واقرتا  ما يناسب لتسويده ، أو بياضات، (79/1وما فيها من سقط )

( 75/2وربما أشار إىل فرق هو من قبيل القراءف األخرى املحتملة )، (94/1)
 ( دون ترجيح ألحداهما.78/4( و)3و77/1و)

، وتعينه ىلع فهمه، أو ما يف هوامشها من فوائد وملح تن ر للقارئ انلص
وربما اكنت هذه اهلوامش فروق نسخ أثبتها الاكتب أو القارئ بعد املقابلة 

ما يف النسخة الفرعية  ـ يف اهلامش ـ ( يرجح92/1ويف )، (79/4و)، (70/4)
إال أنه احتفظ به يف املنت لوضوحه وكونه مضبوًطا ، نسخة األمّ ىلع ما يف ال
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( فاستبد  ما يف النسخة األخرى بما يف األّم؛ ألنه 78/5) وربما عكس، فيها
( أثبت سمااعت وروايات 106( و)100ويف ص )، وما يف األم خطأ، الصواب

 وجدها يف نسخته األم.
 :املقدمة والفهارس (2)

بيد أنه صنع هل ، )لإلمتاع(لم يكتب مقدمة تقّدم معنا أن الشيخ 
، ( ذكر فيه مع األعالم القبائل553كفهرس األعالم )، فهارس جيدف
ومما حيمد هل أنه يذكر بإزاء العلم كنيته إن وردت يف منت ، وإفرادها أنفع

أو من مشاه ر ، ملسو هيلع هللا ىلصوما اشتهر به لكقبه وقرابته مثاًل من رسو  اهلل ، الكتاب
سيد بين  ـ كما فعل مع احلارث بن رضار، املؤمنني الصحابة أو أمهات

ريض اهلل عن اجلميع ، يرية بنت احلارث أم املؤمننيو  أيب ج   ـ ِلقط  ص  الم  
(565.) 

، وصنع مستدراكً ، والكتب، واأليام والغزوات، وصنع فهرًسا لألماكن
 ثم فهرًسا للموضواعت.

فسلك فيها منهجا معاكسا؛ حيث قدم هلا بمقدمة وافية  )اجلمهرف(أما 
وهذه املقدمة احتوت ما ، شافية ولم يصنع هلا فهرسا غ ر فهرس املوضواعت

وعن أهمية ، وما يتعلق بها، قدمت ه يف اخلطوف األوىل من احلديث عن النسخ
واملقارنة بينه وبني غ ره من ، (5) ومنهج املؤلف، (7( و)5( و)4الكتاب )

ومن املمتع أنه صنع للكتاب وملؤلفه ، (8( و)6ب الفن السابقة والالحقة )كت
ثم تتبع ، قصة شائقة من مودله إىل تأيلفه إىل تنقله وما تقدّله من مناصب

 الكتاب زمنيًّا حىت وصل إيلنا من خال  النسخة اليت أخرج الكتاب عنها.
ق إىل ترمجة ويف ترمجته للمؤلف أسهب إسهابًا حمموًدا؛ لكونه لم يسب

، فذكر شيوخه وتالميذه ورواته ومؤلفاته، املؤلف من قبل غ ره من املعارصين
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بل جلب نلا لك ما يف املصادر ، إذ لم يكتف بما كتب ،وأحسن أيما إحسان
ولم يصنع فهرًسا للشعر مع كرثته يف ، وما بعدها( 55عن ترمجة الرجل )

يف الكتاب شعرا ال يوجد يف السيما وأن ، وشدف احلاجة إىل فهرسته، الكتاب
 كما ذكر الشيخ يف املقدمة.، غ ره من املصادر

 :اتلوثيق واتلخريج (3)
سواء منها ما نص ، )اإلمتاع(حرص الشيخ ىلع ختريج وتوثيق نصوص 

( خيرج من )طبقات( ابن سعد 3/2فنجده يف )، (1)املقريزي ىلع مصدره أم ال
 ويه يف املنت بصيغة اجلمع، املفردويذكر أن اللفظة فيه بصيغة ، ه(230)ت:

( خيرج 6/2( و)6/1ويف)، مصادرهوهذا نوع من مقابلة انلص بـ ]املالحم[ 
ويذكر اخلالف بني ما فيهما وبني نصه املحقق يف ، من ابن سعد وابن هشام

نِس( قراءتها 7/2ويف )، ضبط اسم علمني ( ذكر أن اللفظة حمل اتلعليق )ي ؤ 
 وهو املوافق ملا يف ابن هشام.، )يل ؤنس( يف ابن سعد أجود إذ يه

( فبعد أن أثبت اللفظة كما يه يف املخطوط رجح 8/2وكذلك فعل يف )
ويف ، (9/1أن يكون صوابها ما يف )س رف( ابن هشام. ومثله فعل يف )

( فطر  ما يف األصل ات كاء ىلع ما يف الطربي 13/2) أما يف، (11/1)
 هر من صنيعه.ه(؛ ألنه الصواب كما يظ310)ت:

( جنده خيرج من عدف مصادر 16/4و)، (16/3و)، (16/1) ويف
وينص إن ، فيثبت ما فيها من فروق، ويتعامل معها وكأنها نسخ أخرى لكتابه

                                                 

هذا أمر رأيت من املفيد إفراد احلديث عنه؛ وذلك ألن اتلخريج قد يكون من  (1
د ىلع نقله الكث ر، مصدر املؤلف، وقد يكون من غ ره؛ لكون اخلرب مما توار

فيوثّقه الشيخ لغرض؛ كأن يضيف ما يعني ىلع الفهم، أو يصحح خطأ، أو يرجح 
 قراءف.
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ويذكر اخلالف بني ، واكن ما فيهما ىلع الصواب، تواف ق املخطوط مع املصدر
وكذلك فعل يف ، وبينها وبني املقريزي مرف أخرى، املصادر يف أنفسها مرف

( إذ جعل ما يف ابن هشام بمثابة القراءف األخرى للفظتني 21/2( و)21/1)
 اليت هّمش عليها.

ج من ابن هشام19/4ويف ) وينقل منه يف اهلامش زيادف مهمة ، ( خير 
ا ِدّي[، جدًّ وما يف ابن هشام: ]جارية بين ، إذ عبارف األصل: ]جارية بلين ع 

ؤَمل  شك أن اإلضافة اليت جلبها بمعرض خترجيه فيها وال، يح  من عدي[، م 
ومثله ، زيادف فائدف أنار بها نصه؛ إذ زادنا بيانًا بموايل هذه اجلارية املذكورف

 (.20/2تقريبًا فعل يف )
( ينقل من ابن هشام عبارف أليب بكر 19/5ويف نفس الصفحة )

فهم إال أن عبارف ابن هشام أعون ىلع ، وردت يف املخطوط الصديق 
وعّد مخسة من ، ( ذكر املقريزي أو  من جهر بالقرآن20/3ويف )، املراد منها

واخلرب يف ابن هشام أيضا مع خالف يف اخلامس  الصحابة السابقني 
وهو موافق ملا يف ، فعلق الشيخ يف اهلامش أن الصواب ما يف ابن هشام، منهم

ولعله لم ، عض اخلطأولم يفته أن يفيدنا أن اخلرب يف الطربي فيه ب، الطربي
 يفصل فيه؛ ألنه ليس مما هو بصدده.

، إال أن كون الكتاب أصاًل يف بابه، فعل اليشء نفسه )اجلمهرف(ويف 
ـ  فإنه يذكر نقلهم عنه، (1)ومتقدًما ىلع مجيع املصن فني يف نفس الفنّ 

                                                 

ه(، يف كتابه )نسب قريش(، وقد خَرج 236ما خال عمه مصعب بن الزب ر )ت: (1
(، 99/1(، و)90/1(، و)85/3(، و)85/1(، و)82/4(، و)70/4منه الشيخ يف )

ل مع كتاب )مصعب( ىلع أنه أصل لكتاب الزب ر، ويف لك هذه املواضع يتعام
ح كتاب الزب ر من كتاب مصعب، وربما  فيثبت اخلالف يف العبارف بينهما، ويصح 

 قارن بني العبارتني، أيّهما أخرص من األخرى.
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اكبلكري  ـوبطبيعة احلا  يبعد أن يعدها نسًخا يعرض عليها نصه 
واخلطيب )ت: ، (74/4و)، (68/3) معجمه(؛ كما يفه( يف )487)ت:
( أحا  عليه لرتمجة العلم اذلي ذكره 76/2ه( يف )تارخيه(؛ كما يف )463
 ( كذلك.99/2ويف )، الزب ر

، ه( يف )تارخيه(571ووثق أيًضا بعض انلصوص من ابن عساكر )ت: 
، نيبل إنه زاد منه لفظتني يف صلب كتابه بني معقوفت، (82/2) وذلك يف

، ونقل منه ما يعني ىلع قراءف الرجز املذكور؛ إذ ضبطه ابن عساكر بالعبارف
 وهو، ( فإنه عرف بموضع من ابن عساكر90/2) أما يف، (82/3لك ذلك يف )

عان[ واستطرد مورًدا ما يف كتب ابلدلانيني ه( 487اكبلكري )ت: ـ ]م 
بفتح العني أم أهو ، من اختالف يف ضبط هذا املوضع ـه( 626وياقوت )ت:

 ويف األصل بالفتح.، بضمها؟ وهو يف أحد النسخ بالضم
كما أنه خرج بعض األشعار من دواوين شعرائها؛ اكنلابغة اجلعدي 

بني )اجلمهرف( ، ونَبه إىل ما يف األبيات من اختالف يف ألفاظها، ه(50)ت:
 (.87/2وبني ما يف طبعة ادليوان )

 :اتلعليق واالستشاكل (4)
وإن  أردنا أن خنزت  العملية ، طوف من أهم خطوات اتلحقيقهذه اخل

وسرتاين بعد أفصل احلديث عن كث ر من ، اتلحقيقية فيها لم نبعد انلجعة
وما إفرادي هلا إال كما ، عمل املحقق اليت تندرج أصاًل حتت هذه اخلطوف

 ولكرثف دورانها يف اتلحقيق.، أسلفت  ألهميتها
تلعايلق يغلب عليها أنها استشاكالت من وهنا سأذكر طرفًا من هذه ا

ق هو استشاك  املشلك، الشيخ ، ولألمانة أقو : إن من أهم ما يقوم به املحق 
ولألسف فإّن هذه اخلطوف ىلع أهميتها يتجاهلها كث ر من املحققني؛ ألنها 



۩23 
 

ق ملا يقرأ، تتطلب علًما واسًعا فإذا ما استعصت عليه ، وفهًما دقيًقا من املحق 
 .(1)ف أو لفظة نبه ىلع أنه لم يفهمهاعبار

ولم ، ( أنه وجد رسم اللكمة ىلع ما أثبته2/1ذكر يف ) )اإلمتاع(فيف 
ويميل إىل أنه ربما سقط من الالكم ، جيد هلا وجًها تفهم عليه بهذا السياق

 بعض  ما يتم به معناه.
، ( أشار إىل أن يف املنت عبارف جيهلها ويه: )حجة الغدر(13/1) ويف

( حيث 20/1) وكذلك يف، وأنه حبث عنها فلم يظفر بيشء، ولم يدر مايه
( أثبت لفظة من 74/7ويف )، وال ندري ما هو، قا : هكذا يه باألصل

وقا : هكذا ، ولعدم فهمه ملعناها، املخطوط بني معقوفتني لشكه فيها
 ووضعناه بني قوسني؛ ألنا لم نعرف صوابه.، باألصل

( زاد يف انلص حلاجة 28/3و)، (27/1)و، (23/5و)، (17/3) ويف
، وينب ه إن اكنت الزيادف من مصدر أم من عنده، استقامة الالكم أو فهمه

 وجيعل ما زاده بني معقوفتني.
وربما صوب بال ، ( يصوّب العبارف من ابن هشام23/4و)، (20/3) ويف

اسب ( ويسو د بياًضا يف انلص بما ين29/2ويف )، (43/7انظر مثاًل )، مصدر
ولم ، ( عقب ىلع خرب بقوهل: هذا خرب ناقص مضطرب221/5ويف )، السياق

                                                 

هذا األمر ال يفعله إال كبار املحققني اذلين خيدمون الرتاث من منطلق عقدي  (1
جزًءا من خدمة دينهم، وحتقيًقا لوعد اهلل حبفظ احتسايب، فهم يرون عملهم 

رث، أذكر  وحيه، وال شّك أن حفظ العلوم اليت ختدمه ما يه إال من حفظه، وهم ك 
الشيخ  ادليب يف حتقيقه لكتاب )نهاية املطلب(، فال  -غ ر الشيخ شاكر-منهم 

يكاد خيلو جزء من أجزاء الكتاب التسعة عرش من صور لورقات من املخطوط 
ص هذا اجلزء، وضعها الشيخ؛ ألنه لم يتمكن من قراءف لفظة أو عبارف، خت

 ويطلب من القارئ معاونته يف ذلك علَه أن يثبتها يف طبعة الكتاب اثلانية.
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 أعرف أصله وال كيف سياقه.
ناس8/4ذكر) )اجلمهرف( ويف

 
م أ

 
، ولعلها من ف زارف، ( أنه لم يعرف خرب أ

م كنانة13/5ويف ) ر  رم ِخداش14/1ويف )، ( لم يعرف ج  ويف ، ( لم يعرف ج 
 .(1) باألبيات( لم يعرف ابن مالك املعينَ 16/1)

وضبطها ، ( يذكر أنه يف شك من ضبط لفظة يف بيت شعر64/2) ويف
( 67/1وكذلك يف )، ويرجح أن ضبط صوابها ما أثبته يف اهلامش، ضبط قلم

 ( فنّبه ىلع أنه ال يدري معىن لفظة واردف يف ابليت.64/2أما يف )، (67/1و)
ومن ، موضع( صَوب ما يف )معجم( ابلكري من ضبط 74/2) ويف

مجيل تعايلقه اليت تد  ىلع عدم تزي ده واقتضابه للالكم حيث ناسب املقام 
وفيه ترمجته. ولو اكن من املحققني ، (: )تاريخ بغداد(76/2) ذلك قوهل يف

اذلي يظنون أن من اإلحسان تضخيم اهلواش لساق نلا ترمجة العلم اكملة من 
 مصادره ومراجعه بغ ر طائل.وربما أضاف هل غ ره يلكرث ، )تاريخ بغداد(

وقا  ، ( ذكر فروق القراءف بني النسخ يف لفظة وخّطأ وصوّب80/1ويف )
وصوابه من كوبريل واتلاريخ ]يريد تاريخ ، عن اخلطإ: ولكنه خطأ ال شك فيه

                                                 

انظر أيخ إىل الكمه ـ مع جاللة قدره ـ واعرتافه بأنه لم يعرف املقصود بهذه  (1
يف زماننا هذا ـ إىل أدب العلماء  األلفاظ، ما أحوج كث را من املحققني واملفتني ـ

هذا وتواضعهم، وهو لعمري مما يرفع قدرهم وشأنهم، وال ينغصه وحيط منه. 
ا  وقديًما قيل: من أخطا ال أدري أصيبت مقاتله. ونستفيد أيًضا أن من املهم جدًّ
أن يستشلك املحقق املشلك، وال يرتكه غفاًل موهًما القارئ أنه يعرفه، ويلعلم أنه 

شاكهل هذا يبعث همة القارئ املهتم إىل زيادف ابلحث واتلفتيش، فلربما باست
اهتدى إىل ما لم يهتد إيله املحقق، وإن  تعجب فعجب جتارس  بعضهم وتهميشه 
ىلع موضع االستشاك ، ورشحه ىلع غ ر الحب، فأبعد انلجعة، وأرض من حيث 

 ظن أنه قد نفع.
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وأخذ ذلك من الكم ، ( إىل وقوع نقص يف الكتاب82/5وأشار يف )، اخلطيب[
فعلق عليه الشيخ بقوهل: يعين يف ، «اثلامنوكتبت ه يف كتاب النسب » املصنف:

 مما لم يصلنا بعد.، جزء مما سلف من تقسيم كتابه هذا
( 86/2وقبل أن أنيه احلديث عن هذه اخلطوف أش ر إىل أن الشيخ يف )

]العفالء[ و]الوطباء[ وهما  ويه، رش  ألفاًظا غريبة وردت يف خطبة ألحدهم
باب انلاك . ومن هنا ندرك أهمية  يذكران مع غ رهما يف، من عيوب النساء

وأخرى خاصة ، أن يتضلّع املحقق بثقافة اعمة ينبيغ أن تكون يف لك حمقق
 تتعلق بمادف الكتاب اذلي هو بصدد حتقيقه.

ف[ وأهملها الشيخ ه د  وما أحراها ، ويف نفس السطر وردت لفظة ]ع 
من يدرس  بالرش ؛ ألنها لفظة جيهلها بعض ـالعفالء والوطباء  ـكأختيها 

وتسىم بعهدف ، ويه من ألفاظ أحاكم بيع الرقيق، فضاًل عن غ رهم، الفقه
 .(1)وليس هذا موضع رشحها، الرقيق

 :الضبط (5)
بلغ الشيخ الغاية اليت ال مزيد عليها يف ضبط لك لفظ مشلك يف 

ي وم 21/2و)، (21/1) جنده يف )اإلمتاع(فيف ، الكتابني مًعا ( ضبط ]ش 
، وذكر أوجه القراءف اجلائزف فيهما، ورشحهما، لفظتان حبشيتانوهما ، ود ب را[

                                                 

ابلايب احلليب(. وأنبه هنا إىل أن  .4/182ينظر: )الصاوي ىلع الرش  الصغ ر (1
ادلاعوى إىل طر  أبواب الرقيق من كتب الفقه، واملطابلة بإسقاطها من كتب 
مد غب ه، فدراسة هذه األبواب ال ختلو  ادلرس الفقيه أمر يف اغية اخلطورف، وال حي 
من فائدف، ويه إما معرفة هذه املصطلحات؛ ألنها تمر بنا يف كتب الرتاث: فقهية 

نت الكتب أم غ ر فقهية، ذلا اكن من الرضوري معرفتها، كما أنها تفيد يف تنمية اك
امللكة الفقهية، وادلربة ىلع ختريج الفروع، وإحلاقها بأصوهلا، ومجع انلظائر، 

 وتفريق املشتبهات.
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، (78/2و)، (51/3و)، (46/3) ويف، واعتمد ىلع ابن هشام يف بعض ذلك
ويف ، يضبط األلفاظ يف اهلوامش ضبط عبارف، (211/1و)، (203/5و)
 ( ضبط الفعل باملثا  ىلع اعدف أصحاب املعاجم.96/4)

( ضبط األلفاظ الغريبة 127)( و93( و)89( و)87( و)55ويف )
وال سبيل  ويه ألفاظ وردت يف عمود نسب أحد الصحابة ، ضبط قلم

ر، مثل ]ِرئاب، إىل قراءتها ىلع الوجه إال بالرجوع إىل املعاجم ع م  رِبف، ي  ، ص 
ن م  .وغ رها...[ ،د ودان، غ 

وإذا ، واحلق أن هذا الضبط من أوجب ما جيب ىلع املحقق القيام به
فال ، من مزي بني خطوات اتلحقيق فجعل بعضها أساسيًّا واآلخر فرعيًّاتابعنا 

 شك أن ضبط املشلك وما تتعدد احتما  قراءته من األمور األساسية.
فما عرف وجه ، والشيخ كما أسلفت  بلغ املدى يف ذلك يف لك ما أخرج

ت وكأّن الشاعر عناه باألبيا، وما لم يعرف نّص ىلع ذلك، طه بهب  طه ض  ب  ض  
 ه( يف كتابه )اإلملاع(:544نقلها القايض عياض )ت: اليت

يف صفة دفرت فيما ، ه[233]ت: (1)قا  حممد بن عبد امللك الزيات»
 ]الاكمل[ ذكره نلا بعض شيوخنا:

 وأرى وشوًما يف كتابك لم تدع
 

 شاكًّ ملرتاب  وال ملفكر 
 

                                                 

وزير عبايس، اكن من الكتاب واألدباء )وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان، ابن  (1
ل اكن، أ ، 5/94محد بن حممد، حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، تصوير:خ 

واألعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجا  والنساء من العرب واملستعربني 
 1999واملسترشقني، خ ر ادلين الزريلك، دار العلم للماليني، ط. الرابعة عرشف، 

 (.6/248م: 
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 ن ق ط  وأشاك   تلو  كأنها
 

 (2)«األسطرتلو  بني  (1)ن دب اخلدش 
ق  إال الضبط واستشاك  املشلك لكفاه  أما أن ، ولو لم يفعل املحق 

ىلع حساب  ـ ال أقلل من قيمتهاـ يستفرغ وقته وورقه يف أمور أخرى 
 فهذا مما يعاب عليه.، الضبط واالستشاك 
ال سيما ، ليس دون ما فعله يف )اإلمتاع( )اجلمهرف(وما فعله يف 

ولن ، فضبط لك ما حيتاج للضبط يف األصل بالقلم، والكتاب حافل بالشعر
كذلك ضبط ، حتتاج مين ألمثلة ألن صفحات الكتاب لكها شاهدف بذلك

، (50/5و)، (46/6و)، (7/1و)، (5/4بعضها يف اهلوامش ضبط عبارف؛ كما )
 (.63/3و)، (63/1( و)52/2و)

( حيث خالف ضبط ما يف األصل؛ ألنه 46/6ومن احلسن ما فعله يف )
( اختار أحد ضبطي اللفظة يف 50/5) ويف، وأثبت اخلطأ يف اهلامش، أخط

ولعل ما ، ( خالف ضبط األصل اجتهاًدا منه63/2ويف )، األصل وهامشه
بل يرجع للمصادر ، كما أنه ال يتابع األصل فيما ضبط، ضبطه هو األوىل

قا : أنا يف شك ، فإن لم جيد ولم يطمنّئ لضبط األصل، (3)(82/3يلتأكد )
أو يثبت أنه لم جيدها يف املراجع أو وجدها حمرفة كما يف ، (67/1منها )

(77/3.) 
                                                 

ألخالق الراوي والسامع  كذا يف املطبوعة، والصواب: اخلدوش. كما يف اجلامع (1
(، حتقيق حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، 279/ 1للخطيب ابلغدادي )

ِزي، حتقيق 1983-ه1403 م  ر  ه  م. واملحّدث الفاصل بني الراوي والوايع، للرام 
 ه.1404(، دار الفكر، ب روت، ط: اثلاثلة، 539حممد عجاج اخلطيب )ص

 .158 – 157اإلملاع، ص: (2

ومما جتدر اإلشارف إيله، ضبطه لفظة يف ابليت من ابن عساكر، حيث ضبطها  (3
 األخ ر ضبط عبارف.



28 ۩
 

 :تصحيح اخلطأ (6)
ق من تصويب األخطاء واألوىل أن يثبت اخلطأ يف ، البد للمحق 

وبتتبع ، إال إن اكن خطأ يف آية أو يف حديث، وحيافظ ىلع ما يف املنت، اهلامش
بل ربما صحح ، يف صلب الكتابمنهج الشيخ جنده يصحح اخلطأ الوارد 

 اخلطأ يف املصدر اذلي رجع عليه.
وذكر أنه لم جيد ، : رسم لكمة كما قرأها)اإلمتاع(( من كتاب 2/1) فيف

واقرت  ، (8/2وكذلك فعل يف )، وعلَل بأنه ربما ثمة سقط يف الالكم، هلا وجًها
 ما لعلّه أن يكون صوابًا.

ويه ىلع الصواب ، ىلع اخلطأ ( صّحح لكمة ر سمت يف الصلب5/2) ويف
إال أن ما يف مصدر ، ( أثبت ما يف املخطوط7/2) ويف، يف هامش املخطوط
، (12/1و)، (7/3ويف )، فأثبته يف هامش الصفحة، اتلخريج أجود منه

وأثبت اخلطأ يف اهلامش ، (: صوّب خطأ حمًضا15/2و)، (13/3و)، (12/2و)
 يلنبه ىلع ما يف األصل.

، بناء ىلع ما يف مصادر اتلخريج، ( صَحح ألفاًظا11/1و)، (9/1ويف )
وهذا من الفوائد اليت ربما لن تتوفر هل ، ( صحح خطأ يف ابن سعد76/1ويف )

( استبد  موضًعا بآخر من مصدر 99/2) ويف، فرصة غ ر هذه يلتحفنا بها
 وأثبت اخلطأ يف اهلامش.، اتلخريج لكونه ىلع الصواب

( صَوب 66/1و)، (65/4و)، (64/2و)، (63/1: يف ))اجلمهرف(ويف 
 دون منهج مطرد يف ذلك.، أخطاء إما يف الصلب وإما يف اهلامش

( 85/3ويف)، ( صحح خطأ يف )تاريخ بغداد(80/2و)، (77/3ويف )
( صحح خطأ يف )معجم( 90/1ويف)، صحح خطأ يف )نسب قريش( ملصعب

 ياقوت.
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 :ربط املخطوط بعضه بابلعض (7)
املحقق بربط الكتاب بعضه بابلعض؛ ألنه بذلك  من املهم أن يقوم

ويدهل ىلع تفاصيل ما يتلكم عنه املؤلف يف تضاعيف الكتاب ، ين ره للقارئ
فلربما وّزع املصنف حديثه حو  قضية ما يف أكرث من موضع من ، املتفرقة

فيسهل علينا ، فيجمع املحقق بني هذه املواضع بربط بعضها بابلعض، كتابه
 ها مجيعها.االهتداء إيل

 فمرف يربط بما سلف؛ كما يف، )اإلمتاع(وقد فعل الشيخ ذلك يف 
، (414/3و)، (343/6و)، (332/3و)، (282/1و)، (49/5و)، (20/5)

ومرف حييل ىلع ما ، ( حييل ىلع نص آية سلفت307/1ويف )، (415/4و)
 (.320/4سيأيت كما يف )

وأحا  ىلع ، سلف( ربط بما 7/2) فيف، فعل ذلك أيًضا )اجلمهرف(ويف 
، (66/1و)، (17/7و)، (16/4و)، (16/1و)، (12/4وانظر كذلك )، ما سيأيت

 (.97/3و)، (94/2و)، (92/4و)، (92/3و)، (90/3و)، (81/4و)
 :واليت يعرب عنها ابلعض بذكر مناجم انلص، اإلشارة إىل مصادر انلص (8)

ر يقوم كث ر من املحققني املهرف بفهرسة الكتب اليت تعد مصاد
كفهرسة عبد الفتا  احللو لكتاب )ابليان ، الكتاب اذلي يريدون حتقيقه

ه( ألنه حمتاج ذللك يف حتقيق )انلوادر 520واتلحصيل( البن ر شد اجلد )ت:
وكذلك يفعل أستاذنا حممد ادلايل يف ، ه(386والزيادات( البن أيب زيد )ت:

ا لزيادف بيان وتوضيح  داللة ما عناه بالرجوع مجيع ما حيقق؛ وهذا مفيد جدًّ
 إىل مصادره.

املؤلف من  وذلك أنه ربما غمض ىلع املحقق يشء بسبب اختصار
فنكون بذلك قد قابلنا نصوص ، فيتضح ذلك بالرجوع إىل مصدره، املصدر
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 الكتاب بمنامجها.
من  )اإلمتاع(وقد فعل الشيخ ذلك فخّرج كث ًرا من نصوص 

واكبن ، (83/2)، (23/6)، (16/1)، (6/2)، (3/2مصادرها؛ اكبن سعد يف )
، (34/5و)، (23/6و)، (20/2و)، (19/5و)، (19/4)، (16/3) هشام يف

 (.95/3و)، (50/4و)
غ ر أنه ترك ختريج بعض انلقو  مع نص املؤلف ىلع املصدر؛ كما يف 

 .(1) (299و)، (72و)، (50و)، (20و)، (14)
ومصدر اعتمد  ،فاألمر خمتلف؛ ألنه أصل يف بابه )اجلمهرف(أما يف 

ل  من أىت بعده ، فيندر أن يكون هل مصدر غ ر الرواية واملشافهة، عليه ج 
فخرج ، )نسب قريش( لعّم املؤلف وهو مصعب غ ر أنه اعتمد ىلع كتاب

، (60/2و)، (61/1و)، (60/1منه الشيخ بعض انلصوص؛ كما يف )
 (.85/1و)، (71/1و)، (66/3و)
 :بعدهمن نقل عن املؤلف ممن أىت  (9)

ال شك أننا إذا رصدنا من تأثر بهم املؤلف من خال  ربط الكتاب 
وذلك إذا تتبعنا من نقل عنه واستفاد ، فإننا سندرك أثره فيمن بعده، بمصادره

فإذا كرث ، ذلك معرفة أهمية هذا الكتاب عند أهل الفنّ  ومن فائدف، منه
، ه باجلديد املفيدوإتيان، كما يد  ىلع تمكن مؤلفه، انلاقلون عنه فهو عمدف

 وإذا قّل انلاقلون عنه فالعكس بالعكس.
ا بالنسبة لكتب الس رف )اإلمتاع(ونظًرا إىل أن  ر جدًّ فإن ، كتاب متأخ 

فاملهتّم ، وال غرو أال يفعل، الشيخ لم يعبأ بذكر من نقل عنه ممن أىت بعده
                                                 

يف هذه الصفحة عزا املقريزي )دلالئل( ثابت بن قاسم، والشيخ معذور يف عدم  (1
بع إذ ذاك.  اتلخريج؛ ألن الكتاب لم يكن ط 
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انلاس د ي  بالس رف يعرف أن املحققني من علماء هذه الفن هم طبقة ابن س  
نقلة منهم يف ، أما من أتوا بعدهم فهم اعلة عليهم، ه( ومن اعرصه671)ت:

فرصد من نقل عن )اإلمتاع( ليس فيه كب ر ، وليسوا من أهل انلظر، الغالب
كر هل يف ، فائدف؛ ألن املقريزي هل فضل اجلمع والرتتيب واتلنسيق وال ت ذ 

 الس رف آراء خاصة به.
وال يكاد مؤلف بعده يف ،  بابهفهو أصل يف)اجلمهرف( خبالف 

كما ، ذللك ع ين الشيخ برصدهم وتتبعهم، األنساب إال اعتمد عليه ونقل منه
، (79/3و)، (77/4و)، (74/4و)، (70/4و)، (49/4و)، (21/4يف )

 (.82/2و)، (81ومجيع هوامش )، (81/1و)، (79/6و)
 :اآليات (10)

، أسباب نزو  كث ر من اآلياتاملفرسون اعلة ىلع الس  ري ني يف معرفة 
فانظر إىل عدد اآليات اليت جلبها ابن إسحاق يف ، وإذا أردت اتلأكد من ذلك

خصوًصا ، فهو يكاد يكون استوعب آي سورف ابلقرف وآ  عمران، )س رته(
ذللك من املعيب أاّل يويل حمقق الس رف هذه ، منها ما يتعلق بايلهود وانلصارى

وإحالة الكم املؤلف ىلع بعضه فيما خيص ، هرستهاخصوًصا ف، اآليات عنايته
 احلديث عنها.

وال ، (1)ولألسف فإن الشيخ لم يصنع فهرًسا لآليات يف الكتابني مجيعا
 وهذا أمر ال ي تاب ع الشيخ عليه.، أعرف دافعه ذللك

فيف ، ومع ذلك لم ختل  خدمته للنص من عناية بما فيه من آيات
بوضع حارصتني صغ رتني ضّمنها اسم ، لصلبخَرج اآليات يف ا )اإلمتاع(

، (306و)، (86و)، (85و)، (79و)، (61و)، (15كما يف )، السورف ورقم اآلية
                                                 

 وكذلك س رف ابن هشام لم يفهرس حمققوها ما فيها من آيات. (1
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وتكون حممودف إذا كرثت ، وهذه طريقة يرتضيها بعض املحققني، (414و)
( اكتىف بتخرجيها يف 307/1ويف )، اآليات يف الكتاب ئلال تتضخم اهلوامش

 فلعله اكتىف بشهرتها.، لم خيرج أوائل سورق العلق (13ويف )، اهلامش فقط
، ( ذكر أنه ال يدري لم أفرد املؤلف هذه اآلية املذكورف15/1ويف )

( أثبت نص اآلية اكملة مع 85) ويف، فكأنه لم يفهم وجه استدالهل بها مفردف
ولعله فعل ذلك؛ ألنه رأى أن موضع الشاهد يف ، أن املؤلف اجزتأ ببعضها

، (86/1) وكذلك فعل يف، تم بما اكتىف به املؤلف من اآليةاآلية لم ي
 (.414/1و)، (306/1و)

وأختم بأن الشيخ لم يتيرس هل يف عرصه أن يرسم اآليات بالرسم 
ومرااعف الرواية ، أما يف وقتنا فمن األوىل خترجيها بالرسم العثماين، العثماين

 اليت سار عليها املؤلف يف كتابه إذا نص ىلع ذلك.
اذلي سار فيه ، إال الزنر اليس ر، فياكد خيلو من اآليات )اجلمهرف(ا أم

 (.463كما يف )، الشيخ ىلع ما و صف من منهجه يف )اإلمتاع(
 :األحاديث (11)

يقصد به اتلأكد أن هذا الالكم صدر من رسو  اهلل  األحاديثختريج  
يخ ومن جهة أخرى إن ثبت ذلك فما درجة هذه احلديث؟ والش، من جهة ملسو هيلع هللا ىلص

فخرّجها من مصادرها؛ كما يف ، )اإلمتاع(وقعت  هل بعض األحاديث يف 
(84/3.) 

، ( خرجه من املصادر اثلالثة اليت نص عليها املقريزي189/1ويف )
واكن من املستحسن أن يفيدنا خبصوص اللفظ اذلي ذكر املؤلف احلديث به 

إخراجه بهذا  ملن هو من بني هذه املصادر؟ أهو ألحدهم أم تواردوا لكهم ىلع
 كما أنه لم حيكم ىلع احلديث.، اللفظ
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واألكمل أن ، ج حديًثا من أحد مصدريه دون اآلخر( خرّ 190/2ويف )
مه يف ، خيرجه منهما ويف نفس الصفحة ترك ختريج حديث؛ اتكاء ىلع تقد 

مه، الكتاب ( زاد 190/5ويف نفس الصفحة )، ويلته فعل، ولم يرش إىل تقد 
وإدراك ، ألفاظ احلديث ما فيه إاعنة ىلع فهم املراد من انلصمن املصدر يف 

 ادلايع إىل االستدال  باحلديث.
فخرجه ، ( حديث نَص املؤلف ىلع أنه يف الصحيحني193/2ويف )

ه( 261أما )صحيح( مسلم )ت:، ه256الشيخ من )صحيح( ابلخاري )ت: 
ن مقبواًل وهذا قد يكو، ه( 676فاكتىف بتخرجيه من رش  انلووي )ت:

أما اآلن وبعد أن تنافس كبار املهتّمني باحلديث يف عرصنا يف ، فيما مىض
ّنة جمّردف عن رشوحها فاألوىل ، وأخرجوها باختالف رواياتها، خدمة متون الس 

 ختريج األحاديث منها؛ لعنايتهم بما فيها من صنعة حديثية.
منهيج يقع فيه وأحب  أن أش ر إىل أمر فعله الشيخ؛ وهو يف نظري خطأ 

قني ( ورد حديث نص املقريزي أنه يف 58/4فيف )، الكث ر من املحق 
إال أن الشيخ خرجه من مسند أمحد ، ه(235)مصّنف( ابن أيب شيبة )ت: 

فقام الشيخ باملقارنة ، واحلديث طويل امتّد إىل الصفحة اتلايلة، ه(241)ت: 
( زاد ألفاًظا ىلع 59نه يف )بل إ، بني لفظه يف )اإلمتاع( وبينه يف )املسند(

 ولم يعلل لفعله هذا.، احلديث من )املسند(
ملا ، فلو أنه فعل ذلك مع )مصّنف( ابن أيب شيبة، وهذا أمر غ ر مقبو 

فكيف بمصدر آخر؛ ألنه من املعلوم أن لكتب احلديث روايات ، قبل منه
ىلع اختالف  فإن أراد اتلنبيه، يقع اخلالف بينها يف األلفاظ، ونسًخا خمتلفة

أما أن يتم ذلك مع ، (1)فله ذلك، لفظ املؤلف مع لفظ مصدره يف اهلامش

                                                 

 =وقد فعل الشيخ ذلك بالفعل مع حديث خمَرج يف الصحيحني، فنبه يف اهلامش إىل  (1
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أن املقريزي ما أخرجه من )املصّنف( إال حلاجة  فما يدرينا، مصدر آخر فال
( حكم ىلع احلديث 58/3ويف )، يف نفسه ال ييف بها إال لفظ )املصّنف(

 وبني درجته احلديثية.، املذكور
 :األعالم (12)

واملحققون يف هذه اخلطوف ، احلديث عن ترمجة األعالم ذو شجون
ل م والقارئ، رشاكء متشاكسون؛ بعضهم حمسن ، وبعضهم ظالم للنص والع 

والالكم عن ضبط اسم العلم يف صلب الكتاب يدخل يف الكمنا عن ضبط 
 4قا  أبو إسحاق انَلِج ر يم )ت: منتصف ق  وهو أمر رضوري؛، انلص املتقدم

وال قبله ، أوىل األشياء بالضبط أسماء انلاس؛ ألنه ال يدخله القياس :ه(
 .(1)وال بعده يشء يد  عليه، يشء يد  عليه

والشيخ لم ، أما ترمجة العل م فهو أمر دون ضبطه يف املرتبة واألهمية
، وأحا  ىلع مصدر الرتمجة مرف أخرى، فاقتصد مرف، يرِس ىلع منهج واحد

( 71دون منهج مَطرد؛ انظر مثاًل )، خرين تركهمآو واختار أعالًما فرتمجهم
رث ترجم بلعضهم وترك آخرين واألوىل أن يطرد املحقق ىلع ، ففيها أعالم ك 

من حيث آيّلته يف اختيار العلم دون غ ره فيمن ، منهج واحد يبينه يف املقدمة
=                                                 

(، 193/3فروق يف األلفاظ بني نص املقريزي وبني صحيح مسلم. انظر)
(، وحسنًا فعل أنه أثبت الفرق يف اهلامش ال يف الصلب؛ ألن 193/4و)

 أد  عليها الصحيحني كذلك بني نسخها ورواياتها املختلفة فروق معروفة، وال
من نسخة ايلونيين، فلعل املؤلف وقعت  هل نسخة لم تقع ملن حقق متين ابلخاري 

 أو مسلم.

، وانَلِج ر يم هو: إبراهيم بن عبد اهلل، أديب برصي من انلحاف، 154اإلملاع، ص:  (1
، ط. اهليئة العامة 1/170تويف: منتصف القرن الرابع. )إنباه الرواف للِقف طي: 

 .لكتاب(املرصية ل
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 واملنهج اذلي سيرتجم به للك واحد منهم.، سيرتجم هلم
جند الشيخ يصو ب اسم العلم من مصادر ترمجته  )اإلمتاع(وبمطالعة 

، (24/4ويزيدنا فائدف بتصحيحه خلطأ ورد يف مصدر الرتمجة؛ كما )، (24/1)
وأحا  ، (24/3وكذلك يف )، وترمجته جيدف مقتضبة للعلم يف نفس اهلامش

ع يف ترمجته من الكم املؤلف نفسه ومن ترامجه املقتضبة ، ىلع ما سيأيت للتوس 
 (.98/2و)، (84/2و)، (49/3و)، (41/3حتمد هل ما يف )اليت 

، (41/3وأستغرب أنه ترجم لرجا  اإلسناد يف غ ر ما موضع؛ مثل )
 ومن املستغرب أيضا أنه يذكر مصادر ترمجة العلم مرف؛ كما يف، (98/2و)
، (41/3و)، (25/3ويهمل ذلك مرف أخرى؛ كما يف )، (24/4و)، (24/1)

لك يؤخذ عليه ترمجة علم ال حيتاج لرتمجة كصفية وكذ، (84/2و)، (49/3و)
كما أنه ملا ترجم هلا ذكر من أمور  ه( 20بنت عبد املطلب )ت:

 (.153/3انظر)، ترمجتها ما حنن إىل غ ره أحوج
ومن مجيل فعله تصحيحه اسم العل م يف املنت من مصادر ترمجته؛ كما 

ن الكم املؤلف يف حتلية وكذلك إحاتله ىلع ما سيأيت م، (24/4و)، (24/1) يف
وأيًضا عدم قطعه بتحديد العلم املراد؛ كما يف ، (25/3العل م؛ كما يف )

أكرث  ـ لم يذكره املؤلف ـومن ذلك حتليته للعلم بوصف اشتهر به ، (71/4)
 (.149/2من شهرته باسمه وكنيته ونسبته؛ كما يف )

،  مصادر ترمجتهيف اسم العل م املرتجم يف وحيمد هل ذكر االختالف الوارد
وهذا ، ( أحتفنا بفائدف حو  معىن اسم العل م150/4) ويف، (149/6كما يف )

ل ح ومن املحمود أيضا نصه ىلع عدم وجود ترمجة للعلم يف املصادر؛ ، من الم 
وفعله ذلك مع جاللة قدره يعلمنا اتلواضع ، (271/1و)، (235/1كما يف )

 وأنه ال كب ر ىلع العلم.
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لة )اجلمهرف(املنهج يف  ولم يغادر هذا نم 
 
وأحيلك ىلع املواضع ، ِقيد أ

إال ما اكن من ، دون تعليق عليها؛ ألن ما قيل يف )اإلمتاع( يقا  فيها تماًما
وإىل زيادته ، (79/2اإلشارف إىل إطاتله يف الرتمجة مما لم يعودنا عليه؛ كما يف)

 ماليك.والطريف أنه علم ، (95/4يف مصادر ترمجة العلم؛ كما يف )
وال يفوتين إبداء اإلعجاب بصنيعه وإكبار فعله عندما ذكر فروق 

، (92/1) كما يف، ورَجح بينها واختار بعد أن علل، النسخ يف قراءف اسم العلم
( وهو مرااعته لفروق النسخ يف قراءف نسبة 98/1واألعجب من ذلك ما يف )

وإن ، يه الصواب فلعله فالنأهو اتل ي يم أم اتَلِمييم؟ فإن تكن األوىل ، العل م
، وهذا أقىص ما يرىج من ادلقة واتلمحيص، تكن األخرى فلعله فالن

كيف ال؟ وهو ابن جب  دتها ، وحتري الصواب يف فهم مراد املؤلف من الكمه
 كما قيل.

 :األشعار (13)
وهو لعمري كما قيل: ، (1)الشيخ إمام الشعر يف هذا العرص غ ر مداف ع

ذيله الم   ذ  كَ ح  ج  أو سمع ، يشهد هل بذلك من جالسه، بجَ ر  قه الم  ي  ك وع 
ال سيما منها )طبقات( ابن ساّلم )ت: ، أو اّطلع ىلع حتقيقاته، تسجيالته

، وبلغ الغاية يف اإلتقان، فأجاد وأفاد، وقد تفنن يف حتقيقه للكتابني، ه(224
بعضها من ولم خيرج ، إال أنه لم يذكر حبور الشعر، وأىت بما ال مزيد عليه

 مصادرها.

 ويف، (379و)، (72) أحسن ضبط األبيات؛ كما يف )اإلمتاع(فيف 

                                                 

ومثله انلفاخ وابلهبييت وامليمين والطاهر بن اعشور، والشنقيطي صاحب  (1
َمة من أمثاهلم 

 
األضواء. واحلكم ىلع هؤالء من خال  مؤلفاتهم، وإال فيف األ

 كث ر.
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ونّبه إىل أنه حبث عن ، ألجل الوزن، ( استبد  لفظة )جربيل( جبربئيل80/4)
( ضبط 427) ويف، فلم يقف عليه، ويف كتب الس رف، ابليت يف ديوان الشاعر

.  ورش  وصَوب 
وذكر ، وغ ّر لفظة بأخرى، جها( ضبط األبيات ولم خير  96/5ويف )
فهل اكن ، لك ذلك دون ذكر مصدر، لشطر أحد هذه األبيات رواية أخرى
 وىلع لك ، وقد ذكرت  خالفه مع دار النرش، (1)ي عيم  بذلك؟ ال أستبعد

ال أشك  أنه الحق  باألئمة األقدمني يف علمهم ، فالشيخ إمام يف هذا الفن
إال أن ذلك ال يسوغ ، عليه مثيل وال يعرتض فال يناقشه، وحتصيلهم ومجعهم

 .(2)لغ ره ممن لم يبلغ شأوه
وال يدري ما هو؛ ، ( ذكر أنه لم جيد هذا الشعر يف مصدر221/4)ويف 

، ( زاد بيتني من )صحيح( ابلخاري223/1و222)ويف ، إشارف إىل راككة وزنه
رواية وذكر فرق ال، وقابلها بما يف الطربي، ( ضبط األبيات315/2)ويف 

( أثبت بعد الضبط ما يف الطربي؛ ألنه أجود مما يف 316/1) ويف، بينهما
 وجعل ما يف األصل يف اهلامش.، األصل

 فيما وقع من الكتاب من شعر ـفالالكم ىلع جهد الشيخ )اجلمهرف( أما 
( بترصف 7كيف ال والشيخ ذكر يف املقدمة )ص:، حيتاج إىل رسالة علمية ـ

                                                 

كما اكن يفعل امليمين تلعرضه للسطو ىلع جهده من قبل غ ره من املحققني.  (1
 )انظر سمط الآليل(.

أنه إذا روجع ونوقش يف  -عالمة الشام-أستاذنا ادلايل عن شيخه انلفاخ  يذكر نلا (2
مسألة من مسائل علم اتلحقيق ملحمود شاكر فيها منهج أو طريقة، وانلفاخ ىلع 
خالفه فيها واليرتيض صنيعه، فإنه يقو : ال يفعلها إال فالن، يعين الشيخ شاكر، 

لمية، إال أن حممود شاكر ال بمعىن أنها وإن لم تكن مقبولة يف الصناعة الع
 يناقش يف هذه األمور إلمامته.
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اأن مما يمزي كتاب ال يوجد يف غ ره من  ال، زب ر ما ساقه فيه من شعر كث ر جدًّ
وروى قصائد طوا  لشعراء ليس عندنا من أخبارهم ، كتب األخبار والشعر

فشعر الكتاب وأخباره تيضء نلا تاريخ الشعر يف القرنني األو  واثلاين ، يشء
 اهلجريني.

وأنت إذا قلَب ت  أي صفحة من صفحات الكتاب وجدت هوامشها 
مسوَدف باجلديد واملفيد مما فيه رش  ومقابلة وربط بمصادر وذكر ألخبار ولك 

فقام الشيخ بتفكيكها ، اخزتلت يف ابليت يف لكمة أو لكمتني، هذه املسائل
ا.، وحتليلها  وغ ر ذلك كث ر جدًّ

وأحيلك ىلع صفحة واحدف فقط لتستد  بها ىلع ما وراءها؛ كما يف 
ومقابلتها ىلع ما ، وءف بضبط اللكمات ورشحها( ففيها ثالثة هوامش ممل91)

وإثبات فروق النسخ يف ألفاظ ، يف )معجم( ياقوت و)اللسان( و)املحكم(
ثم ذكر نلا ، واالستعانة باملصادر يف ذلك، والرتجيح بينها مع اتلعليل، األبيات

وأثبت ما يف هوامش النسخ من فوائد ، ن سب إيلها يف ابليت خرب أم  رجل
وىلع غرار ، فانظر كيف صنع لك ذلك يف صفحة واحدف، هم األبياتمعينة لف

ال شّك أّن حتقيق هذا الكتاب عمدف يف ، ذلك أتت  صفحات الكتاب لكه
ومعروف أّن كتب ، اإلتقان املرجو يف خدمة الشعر الوارد يف املخطوطات

 الس رف يرد فيها الشعر كث ًرا.
 :املواضع (14)

 كما يف، ملصدر يف الغالب ولم يعز، وعرفهااهتم الشيخ بضبط املواضع 
، (72/2و)، (78/1و)، (66/1و)، (63/3و)، (49/1و)، (1/2) اإلمتاع()

 (.93/4)، (74/4و)
جلك بتواضعه اجلّم عندما يكرث من استخدام  ال )وما يزا  الشيخ خي 
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يف  كما، ثم جيتهد يف فهم املراد دون جزم بما ذكر، (1)ىلع اعدف الكبار (أدري
وعدم املعرفة مستلزم لرتك الضبط؛ ألن ، (325/3وكذلك فعل يف )، (62/2)

 الضبط حينئذ اجتهاد؛ حيث ال حيمد االجتهاد.
ومن اجلميل تنبيهه ىلع فروق النسخ يف ، ولم يزد ىلع ذلك يف )اجلمهرف(

وإن ، ما يف النسخة األم ورجح ضبط ثم اختار من هذه الفروق، ضبط املوضع
، (217/1و)، (191/5ويف )، (74/1) للبكري؛ كما يف اكن خمالًفا

، فلعلها طريقة ارتضاها، ( كعادته ضبط وعرف ولم يذكر مصدًرا217/2و)
 وال يتاب ع عليها.

 :األنساب (15)
ا بالس رف بعمود النسب  السيما ما يتعلق، علم النسب لصيق جدًّ

يهمل خدمة والشيخ لم ، ونسب صحابته من املهاجرين واألنصار، انلبوي
 هذا اجلانب يف مجيع ما حققه من كتب.

( أضاف حرًفا بني معقوفتني يف صلب الكتاب؛ 125) )اإلمتاع(فيف 
عل يف ، وفعله اغية يف الضبط، يلضبط النسب بالعبارف ولكن حقه أن جي 

ويف ، (136/4وضب ط النسب وعرف بصاحبه كما يف )، اهلامش ال يف الصلب
  ىلع الكم للمؤلف سيأيت خبصوص ذات ( أحا160/6ويف )، (160/5)

وأطا  انلفس يف حتقيق مسألة ، ثم حبث يف اهلامش، إال أنه مطَو ، النسب
 متعلقة بنسب العل م املرتجم هل.

                                                 

الغريب أن الشيخ ضبط املوضع )اتَلجبار(، بفتح اتلاء، ولعلها أن تكون  (1
مكسورف أو مضمومة، فاكن األوىل اتلوقف عن ضبطها وتركها مهملة، إال أن 

كذلك تكون مضبوطة يف املخطوطات، ومع ذلك فينبيغ اإلشارف إىل أنه وجدها 
 باألصل.
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ثم ، وترك ضبط النسختني، ضبط بناء ىلع ما يف املصادر (162/2)ويف 
 سبيل ىلع (194/5)وعلق يف ، أورد مجيع ما يف املصادر من اخلالف يف ضبطه

بل أعقب استشاكهل بقوهل: ال أدري ما ، ىلع اعدف األكابر، االحتما  ولم جيزم
 يكون هذا.
استبد  النسب اذلي ذكره املؤل ف بالنسب الصحيح  (342/3)ويف 

وحقه أن يكون يف ، وفعل ذلك يف صلب الكتاب، كما هو يف املصادر
صحيحه هلذا وعلل نلا ت، وإن اكن خطأ، اهلامش حمافظة ىلع املخطوط

 النسب بأنه لم جيده منسوًبا عند غ ره بالصورف اليت فعلها املقريزي.
نقل عنه لك من أىت ، وهو أصل يف بابته يف علم النسب)اجلمهرف( ويف 

فقام الشيخ بضبط األنساب وعرف بمن لم يتعرض هلم ، كما بينته قبل  ، بعده
أكانت تتوافق مع املصادر سواء ، وذكر فروق النسخ يف قراءف النسب، املصنف

 (.14/2)ح ما يف النسخة؛ ألنه ىلع الصواب عنده؛ كما يف ثم رجّ ، أم ال
وال ، ويضع احتماالت ملا قصده املؤلف، وكعادته يعرتف بعدم املعرفة

وعرف ورجع لكتب النسب  ( ضبط20/3ويف )، (17/6بيشء )يقطع 
واّطر  ضبط ، ملصادرضبط ىلع ما يف ا( 21/3)ويف، واملعاجم ودواوين الشعر

يعين صاحب  ـ وقا  عبارف مجيلة: تبعت ما رص  به الضابط، األصل
 ىلع ما تبهمه النسخ. ـ القاموس

ذكر من املصادر ما ي مزَي به هذا العلم املذكور عمن يشتبه  (23/3) ويف
( صوَب ما يف املصادر؛ بناء ىلع 31/5و)، (24/3ويف )، زيادف يف اإليضا ، به

وذكر بعض ، ( ضبط النسب وعرف به يف اهلامش26/3ويف )، خطوطما يف امل
 لح.ما يتصل به من فوائد وم  
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 :خاتمة (16)
اجلهد  واستعراض يشء من، بعد هذا اتلطواف يف الكتابني املباركني

أرجو أن أكون قد أجبت  ىلع السؤا  اذلي   املشكور املبذو  من الشيخ
، إذا تتبعت  اخلطوات املذكورف ـ ستجدوأنت أيخ الكريم ، طرحته يف اتلمهيد

أنك بني يدي أستاذ عظيم تتعلم منه صنعة  ـ وكيف تعاىط الشيخ معها
ه أو تصحب ه.، اتلحقيق  وإن  لم تلق 

وى ، بادي املنارات، وبهذا أكون قد أوضحت لك طريقا واضح الص 
 يأبل ـ إن سلكته إىل بغيتك يف حتقيق خمطوطات الس رف ـ والريب ـ ستبلغ 

وما عليك إال أن حتذو ، حتقيقا مرضياـ  بغض انلظر عن فنه، خمطوط اكن
إزاء لك خطوف بينتها لك ، يف جل ما فعل، وترتسم خطاه، وتلزم غرزه، حذوه

 فيما سلف.
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 عاملصادر واملراج
 

 ستعربني األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب وامل
، خ ر ادلين الزريلك، دار العلم للماليني، ط. الرابعة واملسترشقني

 م. 1999عرشف، 
  عياض بن موىس ، السماعتقييد أصول الرواية ومعرفة اإلملاع إىل

دار الرتاث بالقاهرف ، حتقيق: السيد أمحد صقر، ه(544ايلحصيب )
 األوىل. .ط، واملكتبة العتيقة بتونس

  من األنباء واألموال واحلفدة واملتاع،  ملسو هيلع هللا ىلصإمتاع اإلسماع بما للرسول
جلنة ، ه(845) أمحد بن ىلع، املقريزي، حتقيق حممود حممد شاكر

 .1941، اتلأيلف والرتمجة
  ،حتقيق ، ه(646) يلع بن يوسف، الِقف طيإنباه الرواة ىلع أنباء انلحاة

، اهليئة العامة املرصية للكتاب، ط. اثلانية، حممد أبو الفضل إبراهيم
 م.1981

 الصادق الغرياين، ط.حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث ، 
 م، طبعة خاصة.1996اثلانية، 

 للخطيب ابلغدادي، أمحد بن  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع
ه(، حتقيق حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، 463يلع )
 م.1983-ه1403

  ه(، حتقيق 256)ت: للزب ر بن بكارنسب قريش وأخبارها، مجهرة
 ه.1381حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، 

 ه( ىلع الرشح الصغري ىلع 1241) حاشية الصاوي، أمحد بن حممد
 ، عيىس ابلايب احلليب.أقرب املسالك
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 بلكري، عبداه(، أليب عبيد 356) سمط الآليل يف رشح أمايل القايل -
ه(، حتقيق امليمين، دار الكتب العلمية 487) عزيزاهلل بن عبدال

 تصوير.
 حتقيق ، ه(213) عبدامللك بن هشام، البن هشام السرية انلبوية

أوقاف قطر ، مصطىف السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفيظ شليب
 جمدل واحد.، بصف جديد

  شيخ العربية وحامل لوائها، أبو فهر حممود حممد شاكر بني ادلرس
 ، حممود إبراهيم الرضواين، اخلانيج.واتلحقيق األديب

 ه(، 833) ابن اجلزري، حممد بن حممد، اغية انلهاية يف طبقات القراء
 م.1982اثلاثلة،  ط.، برجسرتارس، تصوير دار الكتب العلمية حتقيق:

 ِزي، احلسن بن املحدث الفاصل بني الراوي والوايع م  ر  ه  ، للرام 
عجاج اخلطيب، دار الفكر، ب روت،  (، حتقيق حممد360عبدالرمحن)
 ه.1404ط: اثلاثلة، 

 أيمن فؤاد املقريزي وكتابه املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار ،
سيد، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلساليم، مركز دراسات املخطوطات، 

 ط. األوىل.
 إمام احلرمني اجلويين، عبدامللك بن نهاية املطلب يف دراية املذهب ،

ه(، حتقيق: عبدالعظيم ادليب، أوقاف قطر، ط. األوىل، 478اهلل ) عبد
 م.2007

 ل اكن، أمحد بن حممدوفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان  ، ابن خ 
 ه(، حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، تصوير.681)
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Summary 
 

The research included a review for Mahmoud Shaker's approach 

in accomplishing Seerah the biography of Prophet Mohammad books 

through reviewing his services for my book: 
"Qureshi's ancestries and their news book " for Al-Zobair Bin 

Bakar (died in 256 H) 

"Pleasuring the hearings by the Prophet's-peace be upon 

him- children, money, grandchildren, and provisions book" for Al-

Maqrizy (died in 845 H) 

My review for what he has done for them will be through 

discussing his contribution in the usual accomplishing steps such as: 

choosing the script, preface and indexes, documentation and 

interpretation in general, commenting and rescinding and others. 

This review was in fifteen steps as mentioned in the research. 
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453536

 
 عبداهلل إحممد عوند. 

 لكية اآلداب والعلوم بدر، جامعة الزنتان

 
 تقديم:

 
ووضع بالظلم ، ورفع بهما أقواما، اذلي أمر بالعد  واإلحسانهلل احلمد 

َ يَأُْمُر بِالَْعْدِل ﴿ :فقا  وقوهل احلق املبني، آخرين : انلحل﴾ ]َواْلِْْحَسَٰنِ ۞إِنَّ َ۬اَّللَّ
ن﴿ :وقا ، [90

َ
، [58: النساء﴾ ]تَْحُكُمواْ بِالَْعْدِل   ِإَوَذا َحَكْمُتم َبْْيَ َ۬انلَّاِس أ

َوَمْن ﴿ :فقا  وتوعد أصحابه باهلالك، وعّده ظلمات، وأوىص بعدم الظلم
ِنُكْم ُنِذقُْه َعَذاباٗ َكبرِياٗ   ْظلِم م  والسالم ىلع والصالف ، [19: الفرقان﴾ ]يَّ

 لو» :وقا  قوتله املشهورف، رسوهل اذلي حرص حياته ىلع العد  يف لك يشء
نشأت نهضة  علمية  يف شىت  .(1)«يدها لقطعت   ملسو هيلع هللا ىلص حممد بنت فاطمة   اكنت

وما تالها من ، وخاصًة الفقهية منها إبان ظهور املذاهب الفقهية العلوم
تلقفته األجيا  جيال عن مما ودل تراثا علميا إنسانيا خادلا ، نشاط فكري

، مستفيدين مما توصل إيله أوئلك األعالم يف اكفة املدارس الفقهية، جيل  
لم  من أعالمها وهو:  وأخص منها املالكية اليت حنن بصدد دراسة موضوع لع 

                                                 

عبد /عيب، سنن النسايئ الكربى، حتقيق: دأبوعبد الرمحن النسايئ؛ أمحد بن ش   (1
 - ب روت –)دار الكتب العلمية  الغفار سليمان ابلنداري ، وسيد كرسوي حسن

 (.331ص/4ج –7378: احلديث رقم –م1991ه/1411: 1ط
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ويه تعيش عرصا عمل أعداؤها أن ، يف جانب حتتاجه األمة اإلمام املازري
ألنهم أدركوا أن قوف  ؛وتضييع القضاء، وسلب احلقوق، جيعلوا سمته الفوىض

فرأى ابلاحث أن جيمع آراء املازري يف ، وبقاءها يف عدهلا، األمة يف دينها
ونصحح ، ونسند األمر ألهله، من يتوىل القضاء لعلنا نفيق من سباتنا جما 

 آراء اإلمام املازري يف القضاء وأهله. :مسارنا يف حبث سميت ه
 :سبب االختيار

 ختيار اإلمام املازري:سبب ا -أ
حيث اعش ما بني ، املجددين * ألنه من أواسط أئمة املذهب املاليك

 .ه536-453 :اعيم
 خاصة. ويف مسائل االجتهاد، الفكري اعمة * ع رف باالستقال 

 :حىت أن القايض عياض وصفه بقوهل، * تمزيه بدقة انلظر يف األصو 
 لشهرته العلمية حىت ل قب، (كن يف عرصه من املالكية أفقه منه)لم ي

وإثبات ، والقدرف ىلع اتلحليل، وهو من أبرز املشتهرين باذلاكء، «اإلمام»ـب
وعرفه القايص وادلاين حىت من لم ، يف األصقاع خربه ذاع، واالقناع احلجة

من بالد  وباإلجازف، من بالد تونس باملشافهة فأخذوا عنه، وتسموا باسمه، يره
، لك ذلك بالرغم من الظروف السياسية، ألندلسوبالد ا املغرب األقىص

دّ ، والفنت ت واألزمات اليت وقفت حجر عرثف أمام انتشار مدرسته اليت ع 
 لوال الظروف سالفة اذلكر. من كربيات املدارس الفقهية
، : الق روانية اليت تعتمد ىلع حتليل انلصوص* مجعه بني املدرستني

واملدرسة العراقية اليت تتجه إىل القياس ، مستفيدا مما كتبه الق روانيون
مستفيدا مما كتبه العراقيون ، وتعتمد املنهج اجلديل، بانلظر يف األدلة

ادي ؛ عبدالوهاب بن يلع ابلغدويف مقدمتهم القايض: أبو حممد املالكيون



۩47 
 

عجب املازري بكتابه )اتللقني
 
 ( فتوىل رشحه.اذلي أ

 اختيار آرائه يف القضاء: –ب
 القضاء يف إقامة العد  وحتقيق األمن اذلي نفتقده هذه األيام.* أهمية 

* وضع أسس القضاء وصفات القايض بني أيدي القّراء وخاصة ممن 
 يمتهنون القضاء.

 * فّصل القو  فيمن يتواله تفصيال بيّنا.
 أهمية املوضوع:
فوضع ، مجع أبرز آراء اإلمام املازري يف موضوع القضاء املوضوع

فما أحوجنا ملعرفة ذلك يف وقت جهل ، ورشوطا ملن يطلبه، توالهملن ي ضوابط
 لعل عليه فتسابقوا، ابلعض فيه حقيقة القضاء وشدف مسؤويلته بني يدي اهلل

، انلار يف ثالثة: قاضيان القضاف» :حيث قا  ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم لم يدرك ما أخرب به 
 ال وقاض، انلار يف فذاك ذلك فعلم احلق بغ ر قىض رجل، اجلنة يف وقاض

 .(1)«اجلنة يف فذلك باحلق قىض وقاض، انلار يف فهو انلاس حقوق فأهلك يعلم
والوالف ، ويلاتهمؤبمس : القضافحث يهدف إىل تبص ر اكفة األطراففابل

وكما يربز املازري حقوق ، الرعية مصالح يف االختيار تلحقيق بمهامهم
يبني دور و، فهو لم يهمل مكونات عملية القضاء بكل عنارصها، اخلصوم

يقدم املازري منظومة  فإمجاال، وإبداء الرأي فيه، يف تزكية القايض أهل العلم
 ووئام. يف أمن وأمان لو سار عليها انلاس لعاشوا متاكملةً 

                                                 

الرتمذي، حتقيق: أبو عيىس الرتمذي؛ حممد بن عيىس، اجلامع الصحيح سنن  (1
: احلديث رقم – ب روت –ن )دار إحياء الرتاث العرّبيأمحد حممد شاكر وآخر

 (.612ص/3ج –1322
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 :حدود ادلراسة
 أربعة حماور اكتلايل: ابلحث قسمته إىل

 :املحور اثلاين وحياته العلمية.، : نبذف عن اإلمام املازرياملحور األول
ضوابط القضاء وأسسه عند  :املحور اثلالث رشوط من ينعقد هل القضاء.

 وعزهل.، وبيعه ورشاؤه، : رزق القايضاملحور الرابع .املازري
 :: نبذة عن اإلمام املازرياملحور األول

 الفرع األول: اسمه وأصله وفضله:
ازرِّي  اتَلِمييِم  عمر بن يلع بن هو حممد :* اسمه ونسبه  أبا ي كىن، ال م 

 إفريقية. بالد من (1) املهدية نز ، باإلمام ويعرف، اهلل عبد
 ىلع صقلية جزيرف يف مدينة بفتح الزاي وكرسها() مازر من :أصله* 

، منهم إمامنا اذلي حنن بصدد دراسته مجاعة   نسب وإيلها، (2)ابلحر ساحل
  هل القبً  اإلمام وصار، املغرب من وراءها وما إفريقية أهل إمام وهو

ازرِّي اإلمام ال بغ ر يعرف فال تعاىل  .(3)كما أخرب بذلك ابن فرحون، م 
ىك :كرامته وفضله*   يا» :هل فقا ، يف املنام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسو  رأى أنه حي 

 صدر ك اهلل   َسعفقا : و   .باإلمام يدعونين برأيهم يدعونين ما أحق   اهلل رسو 
                                                 

مدينة بإفريقية منسوبة إىل املهدي، بينها وبني الق روان مرحلتان، املهدية:  (1
الق روان يف جنوبيها، واثلياب السوسية املهدوية إيلها تنسب، ويه جزيرف متصلة 

 بن ياقوت أبوعبداهلل؛ –هيئة كف، اختطها املهدي نلفسه؛ يلتحصن بها بالرب ك
 (.230/ص5معجم ابلدلان: ج -ت ب رو –الفكر دار) احلموي اهلل عبد

 (.40ص/5ج) –معجم ابلدلان (2

ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء  -إبراهيم بن يلع بن حممد ؛ابن فرحون (3
 (280/ص1ج – ب روت –)دار الكتب العلمية  -املذهب
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 بكرثف يتأنس، املجلس مليح، اخللق حسن تعاىل  واكن .«للفتيا
 لسانه. من أبلغ العلم يف قلمه واكن، الشعر وإنشاد، احلاكيات

 حياته العلمية. :الفرع اثلاين
 املشتغلني فهو ي عد  آخر، بلغ املازري شهرًف يف علمه :مزنتله العلمي ة

 مرتبة بما تمزي به من االجتهاد وقد بلغ يف، الفقه بتحقيق إفريقية شيوخ من
بصفات قلَما جتتمع يف  حىت وصفه السبيك  ، وذاكء  يف الفكر، يف انلظر دقة  

ا أن: )غ ره فقا  ذ  ن   الرجل ه  دّ ، قرحية املغاربة أذىك من اك   حِب ي ث   ذهنا هموأح 
ان» رش  ىلع اجرتأ ام «الرب  ه  ِ  إِلم  ني  م  و  ، احل ر   حن  و حيوم ال   اذَلِي األمة لغز و ه 
ال  ، محاه ايِن  ىلع ّواصغ   إاَِل  مغزاف حو  يدندن و  ن ثاقب، املع  ه   يف زمرب  ، اذل 

 أقوم وال، منه أفقه األرض أقطار يف للمالكية عرصه يف يكن فلم .(1)العلم(
وخاصًة ، أو سمع به، وبذا نا  املازري اتلقدير واالحرتام ممن لقيه، ملذهبهم

 اكن إيله، باسمه حىت أن انلاس  أكرثوا من التسميةِ ، بمدن الساحل اتلونيس
وتضلع ، احلديث وسمع، وادلين الفقه أصو  درس، الفقه ويف الفتوى يف ي فزع

ىك، وغ رها واألدب واحلساب الطب :منها كث رف علوم ىلع واّطلع، فيه  أن حي 
 يا) :يوما ايلهودي هل فقا ، يهودي يطببه فاكن مرض أنه الطب قراءته سبب

 أن مثل ديين يف بها أتقرب أجدها قربة وأّي ، مثلكم يطب مثىل سيدي
 .(2)واهتم به، الطب يف فمنها نظر للمسلمني( أفقدكم

نتيجة االضطراب والفنت ، أهملت املصادر كث ر شيوخه :هخيأبرز مشا
 الق روانية وما نتج عن ذلك من تشتت املدرسة، اليت صاحبت عرصه

                                                 

السبيك؛ تاج ادلين عبد الوهاب بن تيق ادلين، طبقات الشافعية الكربى،  (1
)هجر للطباعة  عبد الفتا  حممد احللو. حممود حممد الطنايح، د. املحققان: د

 (.243/ص6ج -ه1413 :2والنرش واتلوزيع، ط

 (280، 279)ص:  -ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  (2
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املعموري وقد خلص ، مما أّدى إىل انقسام ابلدل إىل إمارات واهنة، وحضارتها
 :لك ذلك يف سببني

 .الق روان بعد هجومهم ىلع أفريقيةاحتال  األعراب مدينة  :أوهلما
، أن املازري لم يرص  إال بأبرز شيخيه الذلين سيأيت ذكرهما :وثانيهما

 :وهما، (1): أشيايخبقوهل مع أنه كث را ما يرص  باجلمع
، صفاقس ق رواين قطن، يعب  الرَ  حممد بن يلع ؛أبو احلسن :اللخيم *

 اكن فقيًها، الطيب وبأيب، خدلون بنت ابن الفضل وبأيب، حمرز بابن تفقه
 حسن، انلظر جيد، واحلديث األدب من حظ ذا، متفننًا مفتيًا دّينًا فاضالً 
اذلي أخذه ، «اتلبرصف»ـب سماه املدونة ىلع كب ر تعليق هل، الفهم دقيق، الفقه

اليت خرج فيها  «اتلبرصف»وتأثر بطريقة شيخه يف كتابه ، عنه تلميذه املازري
ومع ذلك اكنت ، (2)كث را عن قواعد املذهب املاليك كما ذكر تلميذه عياض

فاكن ينتقده ، فال يسلم للك اختيارات اللخيم، شخصية  مستقلة   للمازري
 أربعمائة وثمان اللخيم سنة تويف، (3)كما ورد ىلع لسان املازري نفسه وحياوره

 .(4)وسبعني 
، حممد أبا يكىن، السويس اهلروي حممد بن احلميد عبد ؛الصائغ * ابن

، الفايس عمران وأبا، الرمحن عبد بن بكر أبا أدرك، سوسة سكن ق رواين
                                                 

 –)ادلار اتلونسية للنرش -الطاهر املعموري، فتاوى املازري. تقديم ومجع وحتقيق: د (1
 (.25ص –م1994 –تونس

 -أبوالفضل؛ القايض عياض بن موىس ايلحصيب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك (2
 (.109/ص8ج :1ط – املغرب –)مطبعة فضالة، املحمدية 

إيضا  املحصو  من برهان األصو ، دراسة املازري؛ حممد بن يلع بن عمر،  (3
 (.9ص، 2001: 1ط –ب روت –عّمار الطاليب )دار الغرب اإلساليم  .وحتقيق: د

 (.109/ص8)ج -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  (4
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 وبه، أيضا املدونة ىلع تعليق وهل، إسحق وبأيب، حمرز وبابن، بالعطار وتفقه
 وأربعمائة وثمانني ست سنة تويف، الرببري بن يلع وأبو، املهدوي املازري تفقه
(1) ،وذلك التفاق منهجيهما  وقد اكن املازري يميل إيله أكرث من اللخيم
خبالف اللخيم اذلي اكنت قضاياه فقهيًة ال ، بني األصو  والفقه اجلامع

 .(2)وهذا ما ذكره املعموري يف كتابه، عالقة هلا باألصو 
إال أنه اعش فرتف اضطراب ، تمزي املازري بكرثف تالميذه :تالميذه

ه يف األمصار، وعدم استقرار سيايس كما ذكرت   ولم تنل ، فتفرق تالميذ 
 ،(3): سحنون وابن عرفةمدرسته شهرف  مدرسيت

 بن اضي  عِ  ؛يبص  ح  عياض ايل   الفضل أبو * ومن أبرز تالميذ املازري:
من ، املغرب اعلم، القايض عياض بن موىس بن مروع   بن عياض بن موىس
دلب  س   ثم فاس إىل جده حتو ، أندلسية أصو   سنة يف القايض بها تة حيث و 

 ابن وهو، الغساين أبو يلع احلافظ القايض أجازه، وأربعمائة ست وسبعني
 احلسني وأيب، رفكّ س   بن يلع وأيب، محدين بن حممد عن وأخذ، سنة عرشين

 املازري كتابهوأجاز هل شيخه ، عديد اتلصانيف وصنف، وغ رهم رساج بن
ِلم» :املسىم ع  وهذه اإلجازف ، صيته وبع د اسمه اذلي اشتهر «مسلم رش  يف الم 

داللة ىلع شهرف املازري اليت بلغت بالد املغرب األقىص دون أن يسافر 
 .(4)إيلها

                                                 

-(، وترتيب املدارك 159)ص-ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  (1
 (.105/ص8)ج

 (.37انظر)ص (2

 (.52نفسه)ص (3
)دار الكتب -تذكرف احلفاظ  –أبو عبد اهلل اذلهيب؛ حممد بن أمحد بن عثمان  (4

 (. 68، 67/ص4ج -م1998 ـه/ 1419: 1ط -ب روت -العلمية 
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 .(1)أبو جعفر بن حيىي القرطيب  *
، مرسية أهل وهو من، حممد بن يوسف بن سعادف ؛اهلل عبد أبو *
 شاطبة. وسكن
 سعد ودل من اخلزريج األنصاري الرحيم عبد بن حممد ؛اهلل عبد أبو *

 .(2)غرناطة أهل من سر  الف   بابن يعرف، عبادف بن
، ؛ الطاهر بن يلع السويسأبو احلسن: املعموري من تالميذه وذكر *

 .(3)وغ رهم، وابن مشاكن؛ حممد بن خلف، وعمر بن عبداملجيد القريش
 :ومنها ما أشار هل يف كتاباته أخّص منها، كث رف منها ما ذ كر :مؤلفاته

( رش  فيه كتاب : )رش  اتللقنيكتابه الفقه يف * أبرز ما ألف
وهل ، الكتب أنفس من وهو، أسفار عرشف يف املاليك الوهاب لعبد «اتللقني»
 .«تعليق ىلع املدونة»

 األصو ( وهو رش إيضا  املحصو  من برهان : )* ويف األصو  كتابه
وكتاب )اإلمالء ىلع ، يين ذكره ابن فرحون وغ رهو  اجل   املعايل أليب ىلع الربهان

 (.الربهان
ِلم  * كما ألف يف احلديث: ) ع  اذلي ، (احلديث يف مسلم بفوائد الم 

 من وفنون احلديث علم من عيون ىلع )اشتمل :وصفه ابن خدلون بقوهل

                                                 

الصفدي؛ صال  ادلين خليل بن أيبك بن عبد اهلل، الوايف بالوفيات، املحقق:  (1
 –م2000/ ه1420 -ب روت –أمحد األرناؤوط وتريك مصطىف)دار إحياء الرتاث 

 (.110ص/4ج
 (.287، 286/ص1)ج-ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  (2

 (.بعدها وما 41ص) –املعموري، فتاوى املازري (3
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 .(وكتاب )اإلمالء ىلع ابلخاري، مسلم كتاب ورش ، (1)الفقه(
 علم يف الفرائد )نظم :* وهل مؤلفات يف غ ر ذلك يف الفلسفة منها

 العقائد(.
 املرتجم ىلع واإلنباء انلكت :* وأضاف عمر كحالة تلصانيفه

 .(2)باإلحياء
 وثالثني ست سنة األو  يف ربيع تعاىل  اإلمام تويف :وفاته

 .(3)سنة وثمانون ثالث وهل، ومخسمائة
 .أو يطلبه، رشوط من ينعقد هل القضاء :املحور اثلاين
 :القضاء هل ينعقد من رشوط :الفرع األول

وبني اذلي ، فَرق املازري  بني القايض اذلي ينعقد هل القضاء يف بدله
 ووضع رشوطا للكٍّ منهما:، ينقل خارجه

بمهام  بنَي  املازري من يتوىل تكليف القايض :إذا اكن قاضيا يف بدله -أ
 فحرصه يف صنفني:، القضاء

ولَك هلم مهمة اختيار  اذلين أمرائه أحد أو، املؤمنني أم ر :أوهلما
                                                 

 –عبد الرمحن بن حممد بن خدلون احلرضيم، مقدمة ابن خدلون )دار القلم  (1
 (.443ص – 1984 – ب روت

)دار  -س ر أعالم انلبالء  –د بن أمحد بن عثمانأبوعبداهلل اذلهيب؛ حمم (2
 -(، وكحالة؛ عمر بن رضا 482ص/14ج-م2006ه/ 1427 -القاهرف  -احلديث

 (.32ص/11ج -ب روت –)دار إحياء الرتاث العرّب  -معجم املؤلفني
(، وابن خلاكن؛ أمحد بن حممد 281)ص -ادليباج املذهب ملعرفة أعيان املذهب (3

املحقق: إحسان عباس )دار  -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -بن إبراهيم 
 (.285ص/4ج –ب روت –صادر 
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 القضاف.
 كملت منهم لرجل والعدالة واملعرفة العلم وأهل، الرأي ذوو :واآلخر

ل ونه القضاء رشوط فيه  اإلمام عقد عن نيابة هل عقدهم ويكون، فيو 
 .ذلك إىل ادلاعية للرضورف ذلك هل اإلمام جعل عمن نيابة أو، األعظم

 عدو  عن القايض ي عرض) :قا  تويل القضاء يف غ ر بدل القايض -ب
ِعر   مناد وينادي): وبنّي الكيفية فقا ، خروجه( قبل ابلدل  انلاس   ي ش 

ويظهر من ، (1)ابلدل( وسط يف بواليته املكتوب سجله لقراءف باجتماعهم
، وسالمة االختيار، املازري ىلع دقة االنتقاءخال  هذا مدى حرص اإلمام 

وظهر للباحث من خال  تتبع آراء  ذوي العلم والعدالة يف ذلك. وإرشاك
 املازري أنه البد من توفر رشطني يف القايض عموما:

، كما هو باطل عند غ ره فقضاء اجلاهل عنده باطل   :العلم :األول
ق   اجلاهل أن إىل واللخيم وذلك فيما نقله ابن رشد عن املازري ت ف   ىلع ي 

كمه ب طالن  .(2)وغرر خطر معلال ذلك بأنه ؛ح 
 عليهما طلب دنيا حيرم قاصد أو، ففاقد األهلية :األهلية :واآلخر

ومن هنا اكن البد من معرفة ، وعيب يف اثلاين، نلقص يف األو ، (3)القضاء
 أحاكم طلب القضاء كما يراها املازري.

                                                 

اهلل؛ حممد بن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل لرش  خمترص خليل  عبد أبو (1
 (99/ص6ج -م1992ه / 1412: 3طالفكر،  دار) –

 (.112/ص6)ج -نفس املصدر (2
 -اهلل الغرنايط؛ حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري  أبو عبد (3

 -م1994/  ـه1416: 1ط –اتلاج واإللكيل ملخترص خليل )دار الكتب العلمية 
 (.86ص/8ج
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 أحاكم طلب القضاء. :الفرع اثلاين
ظهر من خال  آرائه أن لطلب القضاء أحاكما تتنوع بتنوع الظروف 

 :فتعرتيه لك األحاكم
 ىلع جيب) :املازري فقا ، يكون واجبا ىلع املجتهد العد  :* الوجوب

 يله لم إن أنه علم إن طلبه يف السيع والعدالة االجتهاد أهل من هو من
 حتل ال من ويله إن وكذلك، يوىل أن حيل ال من ويله أو، احلقوق ضاعت
ولعله قصد باالجتهاد يف  .(1)(إذا طلبه غ ره إال لعزهل سبيل وال، واليته

حيث  «مواهب اجلليل»وأظهر ذلك صاحب ، مذهب بعينه ال مطلق االجتهاد
 ىلع االجتهاد ال معني مذهب يف االجتهاد باالجتهاد مراده أنّ ) :قا 

 أحواال لوجوب تويل القضاء:وبهذا يضع ، (2)اإلطالق(
 أن يكون من أهل االجتهاد يف مذهب أهل ابلدل. -
 وال يكون كذلك إال إذا اكن من أهل العلم والعدالة. –
 إذا خيف ضياع احلقوق إن لم يتوهل. –
 جتوز واليته. إذا توىل القضاء من ال -
. حا  اخلوف ىلع فراغ –  منصب القضاء إن لم يتوهل أحد 

 :ما يف األحوال اتلايلةاتويل القضاء حر * ويكون طلب
 حيرم طلب القضاء ىلع فاقد األهلية. -
– .  كما حيرم طلبه ىلع اجلهلة من خال  ما بينت 

                                                 

 (.102ص/6ج) –مواهب اجلليل (1
 (.113/ص6)ج –مواهب اجلليل (2



56 ۩
 

 .أعدائه من االنتقام قصد من إيله ىلع السيع وحيرم -
 همه وهدفه دنيويا. يكون أن أو -

 :(مستحبا)* ويكون مندوبا 
 القضاء. بواليته إظهاره وأراد، علمه خيف ملجتهد طلبه يستحب -
 القضاء. برزق إال عياهل وقوت قوته عن لعاجز أو -
 ألنه أعلم به. ؛ويستحب ملن اكن أوىل به من غ ره –
 وأنفع، به أنهض أنه يرى ولكن، عليه يتعني لم كما يستحب ملن -

 غ ره. من للمسلمني
 نفسه. رضر عن دفع به قصد أو -

 .(1)الغين علمه املشهور حق يف :* الكراهة
 ضوابط وأسس القضاء عند املازري. :املحور اثلالث

من خال  تتبع آراء املازري يف القضاء تبني أنه وضع ضوابط منترشف 
وتصنيفها ىلع ، وعنونتها، عمل ابلاحث ىلع جتميعها، يف آرائه بني املسائل

 انلحو اتلايل:
 الضابط األول: مشورة أهل العلم.

ويعلل ذلك ، (اعملا اكن ولو باالستشارفِ  مأمور القايض) :املازري قا 
 إذا بواحد تثق ال ما انلفس به تثق فيه وحبثوا، الفقهاء فيه ذكر ما ألن) :بقوهل

 من يمنع وال)فقا : ، واملجتهدين وقصد عموم الفقهاء املقدلين، (برأيه استبد
 يظن ما حبسب بمسطور ليس فيما الفتوى يف الختالفهم مقدلين كونهم ذلك

                                                 

 (.102/ص 6)ج –مواهب اجلليل (1
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 .(1)املذهب( أصو  يقتيض أنه منهم واحد لك
 هل ىلع ذوي املشورة رضورة حضور جملس القضاء؟

 :بأمور  منها يقيد املازري حضور الشهود جملس القايض
، حضورهم عدم يف كحاهل حضورهم حا  يف القايض فكر اكن إذا -

 فإنه فيه هو ملا اتلأمل يمكنه ال حىت حجرا يكسبه حضورهم اكن لو وأما
 اخلالف. يرتفع

 قو  ضبط يمكنه ال حا  ىلع ابلالدف من القايض اكن إذا وكذلك -
 اخلالف أيضا يرتفع فإنه، عنه يستفيت حىت مقاصدهما ويتصور، اخلصمني

 حضورهم. وجوب يف خيتلف وال
 إالَ  يكون )ال :فيقو ، القايض به يستعني رشطا ملن ويضع املازري -

 إىل احتجن إذا النسوان من عليه خياف قد معلال رأيه بكونه ؛(مأموناً  ثقة
 .(2) اخلصام

 اطالع القايض ىلع ما يكتبه الاكتب. :الضابط اثلاين
 غ ر اكن يكتبه الاكتب إن ما ىلع القايض رأيه يف اطالع ذكر املازري

 ما يشاهد حبيث منه قريبا فيجلس) :فقا ، ثقة فرأى أنه ىلع االستحباب
 بانلظر مأمور أنه فاملذهب عدال اكن وإن، ىلع وجه االستحباب عنه يكتبه

 إذا القايض ىلع ذلك بوجوب أشياخه بلعض وذكر ترجيحا، (يكتب ما إىل
 عو  وإذا، تيقنه بأمر نفسه ىلع أشهد يكتب ما شاهد إذا ألنه ؛عدال اكن

                                                 

 (.117/ص6)ج -مواهب اجلليل (1
ويل؛ يلع بن عبد السالم بن يلع  (2 ابلهجة يف رش  اتلحفة، ضبطه  -أبو احلسن الت س 

 ـه1418: 1ط -ب روت –وصححه: حممد عبد القادر شاهني)دار الكتب العلمية 
 (.64ص/1ج –م1998/ 
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وايلقني ، (1)املحقق  ىلع القدرف مع مظنون أمر ىلع اقترص العد  الاكتب ىلع
 وهذا أنسب يف زماننا.، أوىل من الشك
 .وإقامة ابلينة، إثبات ادلعوى :الضابط اثلالث

 اختلف عنده إثبات ادلعوى باختالف احلا :
، وأقَر املديع عليه، مع جهله املبلغ حا  اتليقن بتعلق ذمة املدين -أ

 بيشء املطلوب ذمة ادلعوى بعمارف طالب أيقن لو) :لزم املدين ادلين فقا 
 وجه ىلع ادىع بما بإقرار ذلك عن جياوبه أن خصمه من وأراد، مبلغه وجهل

 .(اجلواب عليه املدىع لزم واجلنس املبلغ وذكر، اتلفصيل
وقامت بينة  ، ببقية حساب جمهولة القدر إذا اعرتف الطرفان -ب

 مسموعة. عليها فادلعوى
 حقا فيها هل أن بينة هل وقامت، أرض أو دار يف هل أحد  حقا ادىع لو -ج

 .(2)مسموعة أيضا دعوى فيه قدره يعلمون ال
 قىض بل املخاصمة املستأجر وال والعارية الوديعة بيده ملن جيعل لم -د

 أو وديعة بيده ومن) :فقا ، هل ذلك أن ابلينة أقام اذلي الغائب ىلع بذلك
 ؛بها هل فليقض هل أنها ابلينة وأقام، رجل فاداعها، اغئب وربها إجارف أو اعرية

 قريب بموضع ربها يكون أن إال االستيناء بعد عليه يقىض الغائب ألن
 يقدم(. حىت إيله يكتب أن ويأمر، القايض هل فيتلوم

 هدم وإن) :فقا ، املكري يف ضمان صاحبه حىت يقبضه املكرتي –ه
 ضمان يف املنافع أنّ  الكراء( معلال ذلك يف املكرتي مقا  سقط أجنيب   ادلار  

                                                 

 (.115/ص6)ج -مواهب اجلليل (1

 (.125/ص6)ج-اجلليل مواهب (2
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 ادلار. صاحب ويكون، املكرتي يقبضها حىت املكرِي
 إن يقبل لم بمجهو  ادىع من) :املازري قا ، ادلعوى بيشء جمهو    -و

 أو بتعيينه إما باجلواب عليه املدىع أمر السبب بني فإن، السبب يبني لم
 .(1)اإلنكار(

 أحلفه، اغئب ىلع دينا أثبت من أنه املذهب عن املازري نقل -ل
ينه هل وحكم، االسترباء يمني بدله قايض  .(2)يكون حيث الغائب ىلع بد 

 أهل يقيمه وإنما ليستفتيه املفيت إقامة للقايض جيوز وعنده ال -ع
 .(3)الفقهاء وهم والربط احلل

ئل -غ ، املا  بليت أنه ىلع شيئا باعوا إذا املواريث أصحاب عن وس 
 وحازه، يح وهو اغئب منه لقريب املبيع هذا أن القايض عند أثبت من فقام
 قريبه عن املخاصمة من القريب   القايض يمّكن ال) :قا ، القايض عند

 حقه إثبات من يمكنه وإنما، واكلة دون املواريث صاحب باعه فيما الغائب
 .(4)تتغ ر( أو ابلينة تغيب أن خمافة عليه باإلشهاد هل واتلحصني، ذلك يف

 حكم أو، املتعاقدين باعرتاف إال يثبت امللك عنده ال نقل -ف

                                                 

أبو الرباكت؛ سيدي أمحد ، و(148/ 6)-خليل خمترص رش  يف اجلليل مواهب (1
 -ب روت -حتقيق حممد عليش، )دار الفكر -الرش  الكب ر -ادلردير

حتقيق وضبط  -بلغة السالك ألقرب املسالك -(، وأمحد الصاوي 144/ص4ج
 ـه/ 1415 -ب روت –وتصحيح: حممد عبد السالم شاهني)دار الكتب العلمية 

 (.84/ص4ج -م1995
 (155/ ص8)ج-اتلاج واإللكيل ملخترص خليل (2

 (70/ ص1)ج -ابلهجة يف رش  اتلحفة (3
 (.168ص/6)ج-مواهب اجلليل (4
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 .(1)اإلنكار بعد عليهما احلاكم
 بعلمه. احلكم القايض منع :الضابط الرابع

 خوف، بعلمه احلكم القايض منع واملصلحة احلكمة من) :املازري قا 
 ثبت القايض قو  وأن)، (2)به( هل ِعلم   ال فيما علمت   فيقو  عد  غ ر كونه

 .هذا ما يراه املازري (عنده ثبت بما منه حكما ليس كذا عندي
أن يقيض القايض املقدل بمذهب أهل ابلدل إال أن يكون  :الضابط اخلامس

 جمتهدا.
 والية إىل واضطر، مالك ملذهب متبعا واكن، مقدلا اإلمام اكن إن): قا 

، مالك بمذهب انلاس بني يقيض أن يأمره أن اإلمام ىلع حيرم لم مقدل قاض
 يقيض أن يف املصلحة من يراه ملا مالك مذهب قضائه يف يتعدى ال أن ويأمره

، (عليهم ويل منه القايض هذا اذلي وابلدل اإلقليم أهل عليه بما انلاس بني
 بمذهب احلكم يتعدى ال أن وأمره، ملا ويل رجال واستشهد بما فعله سحنون

 وإذا، (3) اجتهاده مقتىض هل اتباع أما املجتهد فاملرشوع، وقوهل املدينة أهل
 مالك مذهب عن باجتهاده خيرج ولم مالكيا االجتهاد أهل من املحِكم اكن
 حيكماه لم ألنهما مالكيني؛ اخلصمان اكن إذا يلزم لم خرج وإن، حكمه لزم
 حنفيني أو شافعيني اكنا إذا وكذلك، وأصحابه مالك قو  عن خيرج أن ىلع

اه   وذلك ، (4)ذلك بغ ر بينهما حكم إن حكمه يلزم لم ذلك مثل ىلع وحّكم 
                                                 

، منح اجلليل رش  خمترص اهلل املاليك؛ حممد بن أمحد بن حممد عليش عبد أبو (1
 -(، وابلهجة يف رش  اتلحفة495ص/8ج – ب روت –)دار الفكر  -خليل

 (.120/ص1)ج
 .(75ص/1)ج -ابلهجة يف رش  اتلحفة  (2
 (.98/ص 6)ج  -مواهب اجلليل لرش  خمترص خليل (3
 (.112/ص6)ج -مواهب اجلليل لرش  خمترص خليل (4
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 أكيد لكه فيما ال نص فيه من كتاب أو سنة.
 حقوق اخلصوم. :الضابط السادس

فجعل هلم حقوقا حرصا منه ، لم يتجاهل اإلمام املازري حَق اخلصوم
 اقتبست  منها:، ىلع إقامة العد 

، بني اخلصمني اهتم املازري بتمام املساواف :بني املتخاصمني املساواف -أ
فقّسم حا  اخلصوم ىلع انلحو ، فنظر إىل زمن الوصو ، العد  ويراه من تمام

 اتلايل:
يرى املازري أنه ىلع  * حا  عدم تساويهما يف احلضور ملجلس القايض:

كأن  دون إرضار باملتأخر منهما، السابق منهما القايض أن يقدم ملجلسه
فيف  ،فإطالة انلظر فيهما قد ترض باملتأخر من الرجلني يكون للمتقدم حقان

 يلنظر يف حق األخ ر.، ي قدم حقا وي ؤخر اآلخر احلالة مثل هذه
 * حا  تساويهما يف احلضور ملجلس القايض ي قرع بينهما.

 اكنت وإن، (1)هلن أسرت ألنه للنساء يوما أو وقتا أن يفرد -ب
 .(2)منهم املرأف أب ع د   رجا  مع خصومتهن

اختيار قاضيه  يرى املازري أن من حق اخلصم :اختيار القايض -ج
 أن منهما واحد فللك)فقا  ، ولو صار للقضية قاضيان، يلفصل يف منازعته

 .(3)شاء( من عند حقه اآلخر ويطلب، القضاف من شاء من عند حقه يطلب
 ويتم، من حق املديع عليه جعل املازري استحالف املدىع -د

                                                 

 (.94/ ص4)ج -(، وبلغة السالك ألقرب املسالك 143/ ص4)ج -الرش  الكب ر (1

  .(119/ص8)ج -اتلاج واإللكيل ملخترص خليل (2
 (.98/ص8)ج -اتلاج واإللكيل ملخترص خليل (3
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 .(1)بإذنه
 وعزهل.، وبيعه ورشاؤه، رزق القايض :املحور الرابع
 رزق القايض. :الفرع األول

وأعلم  من يف ، القايض فق را إذا اكن) :يوافق املازري سحنونا يف قوهل
 ولكن املازري، واعتربه املازري من املصلحة، (جيب تويله القضاء ابلدل

 قسمني بانلظر إىل الرزق: يقسم القضاف
 :صنفان وهما، قسم متعني عليه القضاء* 
 اكن إذا) :ما قاهل سحنون وفيه يتفق املازري مع، فقري جيب إغناؤه -أ
 استحق، وأرضاهم، ابلدل يف من أعلم وهو، فق را ـ يقصد القايضـ  الرجل

وعلل املازري ، دينه( وي قىض، ي غىن حىت جيلس ال أن ينبيغ ولكن القضاء
 ىلع وتميزيهم، هلم والرضاعة، األغنياء استمالة إىل فقره داعه ربما) :رأيه بقوهل

د   غنيا اكن فإذا، الفقراء مع ختاصموا إذا باإلكبار الفقراء  .(2)ذلك( عن ب ع 
 فإن املا  بيت من االرتزاق أما) :وغين ال حاجة هل يف املال العام -ب

 العوض أخذ عن ي نىه فإنه االرتزاق عن غين وهو، القضاء عليه تعني من
 اتلعظيم اعتقاد ىلع للنفوس وأدىع، املهابة يف أبلغ ذلك ألن ؛القضاء ىلع

 .واجلاللة(
 بيت من الرزق طلب إىل حمتاج وهو وقسم لم يتعني عليه القضاء* 

 .(3)ذلك أخذ هل ساغ املا 

                                                 

 .(130/ص8)ج -واإللكيل ملخترص خليلاتلاج  (1

 (.103ص/6ج) –مواهب اجلليل (2
 (.120/ص6)ج -مواهب اجلليل (3
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 .بيع القايض ورشاؤه :الفرع اثلاين
وفقا ملا  ذكر املازري جواز بيع القايض ورشاؤه خارج جملس القضاء

 من فيه ملا قضائه جملس يف ذلك هل جيّوزوا اذلين لم، مالك أصحاب عن نقله
 وال بنفسه يشرتي احلاجب اذلي منعه من أن ابن خمالفني قو ، باهل شغل

واتفقوا ىلع جواز بيعه عن  ـ وأراه زيادف يف تزنيه القايض ـ (1)معروف بوكيل
 العقود عقد من فعل أو، يتيم أو غ ره فيما ال فائدف هل فيه اكبليع عن مفلس

 .(2)عليه حبكم ليس فذلك
 استخالف القايض وعزهل. :الفرع اثلالث

 يستخلف ال بأن القايض) :سحنون املازري نقال عن قا  :* استخالفه
 القايض أنفذه إذا إال ينفذ ال املستخل ف فقضاء فعل فإن، سافر أو مرض وإن

 .(3)(استخلفه اذلي
 :العز  بأمور منها املازري دقيّ  :* عزهل

 .للعامة مصلحة العز  يف تكونأن  -أ
 وجود أفضل منه يلتوىل مهام القضاء. -ب
 .(4)اإلبقاء عليه إن لم جيد أفضل منه -ج

                                                 

 (.119/ص6)ج-مواهب اجلليل (1
 (.139/ص6)ج -مواهب اجلليل (2

 (.90/ص8)ج -اتلاج واإللكيل ملخترص خليل (3
 (.113/ص6)ج -مواهب اجلليل لرش  خمترص خليل (4
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 اخلاتمة واتلوصيات
 :اخلاتمة أوال:

 من خالل طرح وتتبع آرائه اتضح ما ييل:
 يته يف بالد املغرب واألندلس.وانتشار ص، * شهرف اإلمام املازري

 فيما خيص املسألة القضائية بكافة مشتمالتها. * لإلمام آراء  شاملة  
 * إن اإلمام تأثر باملدرستني املالكية ومدرسة أهل الرأي.

ولم يغفل حقوق ، سس القضاء ووضع ملن يتواله ضوابط* تناو  أ
 املتهمني ذكورا وإناثا.

* جعل ىلع اعتق أهل العلم والرأي مسئويلة اختيار القضاف باإلضافة 
 ومعاونيهم.إىل والف األمر 

 اتلوصيات:: ثانيا
* يويص ابلاحث باالهتمام بالرتاث الفقيه وخاصة املاليك يف وقت صار 

 فيه انلاس يف معرتك اآلراء الفقهية وتصادماتها.
* إثراء املكتبة اإلسالمية بما كتبه السابقون من أهل العلم وربطه 

 بواقع األمة؛ يلأخذ صفة احلداثة.
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 د. عبد الغين عبد اللطيف رمضان بن سعيدان
 قسم ادلراسات اإلسالمية ـ لكية اآلداب، جامعة طرابلس

 
 املقدمة:

، حممد انليب األمنيوالصالف والسالم ىلع سيدنا ، احلمد هلل رب العاملني
 وىلع آهل وصحبه وسَلم تسليماً كث راً إىل يوم ادلين.

 اذلي عنوانه:، (ادلكتوراهفمن خال  دراسيت بلحيث يف مرحلة )
اليت انفرد بها يف ، (1)ب املرصيه  )مفردات اإلمام أيب حممد عبد اهلل بن و  

عدم اكن يرى  أن ابن وهب اكن من هذه املفردات ، (2)املذهب املاليك(
اذلي يرى علماؤه اعمة ، خالفا للمذهب املاليك، الزاكف يف الزيتون وجوب

فمن األدلة اليت اكن يستند إيلها ، مجهور العلماءخالفا ملذهب و، وجوب زاكته

                                                 

بن وهب بن مسلم القريّش، فقيه مرص، روى عن اإلمام هو أبو حمّمد، عبد اهلل  (1
مالك، وصحبه عرشين سنة، هل مصّنفات، منها: سماعه من مالك، واملوّطأ الكب ر، 

ه، ينظر:  197ه، وتويّف سنة: 125وجامعه الكب ر، وغ ر ذلك كث ر، ودل سنة 
اكن، ، وابن خل1/243، وعياض، ترتيب املدارك 1/304اذلهيب، تذكرف احلّفاظ 

 .132، وابن فرحون، ادّليباج املذهب ص:3/36وفيات األعيان 
م، باملعهد العايل ألصو  ادلين، جامعة 2/4/2014نوقشت هذه األطروحة بتاريخ  (2

 الزيتونة، تونس.
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 (2)تاتق  وليس من الطعام الم  ، (1)يرى أن زيت الزيتون إدام  يف رأيه هذا أنه 
وهو ، (4)طميف روايته عن شيخه مالك يف القر   وكذلك ما انفرد به، (3)رخ  دَ الم  
من أنه يرى وجوب زاكتهما إن اكن زيتهما  (6)انتّ الك   وبزر  ، (5)رف  الع ص   ب  ح  

واختالف أصحابه يف إجياب الزاكف ، الروايات عن مالك فيها اختلفتو، كث را
وما اعتمد عليه لك فريق ، وعند دراسة أسباب االختالف يف املسألة، فيها

                                                 

ا يؤتدم بِهِ  (1 و  م  ي يطيب اخلزب ويصلحه، اإلدام: ه  ن اه : اذَلِ ع  م  اِمدا، و  ائِعا اكن أو ج  ، م 
لِك  ويلتذ بِهِ  ة واملالءمة، اآل  و افق  لك ما يؤلك مع ، وقيل: ومدار الرَت ِكيب ىلع الم 

ينظر:  وأيضاً لك موافق ومالئم.«. ما يؤلك مع اخلرب«: »املجمع»ويف ، ا بهاخلرب خمتلطً 
 .20، والربكيت، اتلعريفات الفقهية ص: 68أبو ابلقاء، اللكيات ص: 

ت ت، ايقتات  ، اقتات  املقتات:  (2 ي(، اق  تات )للمتعد  ق  تات، واملفعو  م  ق  ، ق ِتياتًا، فهو م 
: ت غ َذى حىت يستقيم بدن هو ِر: ، فالن  تمًرا اقتات  ، واقتات املريض  اقتات فالن  باتَلم 

. ينظر: معجم اللغة العربية املعارصف جعله ق وت ه، أي ما يأكله ويعيش به
3/1867. 

ر:  (3 َدخ  رَدخر، اد خاَدخر  ي  الم  َدخ  َدِخر، واملفعو  م   اَدخر الَشخص  املا   ، واًرا، فهو م 
ره؛ و  أو الطعام   . ينظر: معجم اللغة العربية ّفره، احتفظ به لوقت احلاجة إيله: ذخ 
 .1/806املعارصف 

ر (4 ف  ب  الع ص  : ح  م  والِقر ِطم  ر ط  م  والِقر ِطم  والق  ر ط  ِر. .الق  ف  ر الع ص  ِذيِب: ث م  يِف اتَله  ؛ .و 
ِثيًّا ل ه  اب ن  ِجين  ث ال  ع  ق د  ج  ِر، و  ف  ب  الع ص  ِ والَضم  ح  رس  و  بالك  ر طم ،... ه  والق 
ر دِ  ج 

 
ِر واأل ع  ش 

 
ي ن ة  األ ه  ون  جِب ب يل   ج  ، ي ك  ِبه  الَراء  ر  ي ش  ج  ابن ينظر: . ]الِقر طم[: ش 

 .12/476، (قرطمرب، مادف )منظور، لسان الع
ر (5 ف  ا اذلي يصبغ  :الع ص  ذ  ر ه  ف  ه : الع ص  . اب ن  ِسيد  َرب ة  ع  يِه  م  ، و  يا   ت ه اجِلر  الف  ب ات  س  ن 

ر ت اثلَو ب   ف  ق د  ع ص  ر ِب. و  رض الع 
 
ا نبت  بأ م  ه  الِك  ، و  ِمن ه  ب ر ي  به، ومنه ِرييِف  و 

ر   ف   .4/581 منظور، لسان العرب، مادف )عصفر(ينظر: ابن . فت ع ص 
َتان   (6 وف   :الك  ع ر  ِف م  ت ِح الاك  ت رص   ، بِف  ع  ر  ي  هل   ب ز  ب ح  بِهِ ، و  ت ص  ي د  ، وي س  ر   :قا  اب ن  د 

ِّب   ر  َتان  ع  يم   ، والك  لِك   وس  نت    ؛بِذ  نَه  ي ك 
 
ي  ، أل

 
ه  ىلع   ب ع   :أ ل يِق  ب ع ض 

 
ا أ و د  إذ  .ي س   ض 

 .2/525الرافيع، املصبا  املن ر ينظر: 



۩67 
 

وكرثته ، وعدمهيف احلبوب واثلمار ذوات الزيوت اكن لوجود الزيت ، من األدلة
 ها ه فيتِ لَ وقِ 

 
 كما أن هناك أنوااع، ال و  أثر  بالغ يف اعتبارها مما جتب فيه الزاكف أ

ولم يتم ، من احلبوب واثلمار يه يف احلقيقة شبيهة جدا بما ورد اخلالف فيه
اكلفو  ، وبيان حكم زاكتها، تمن حيث يه منتج للزي، اتلعرض هلا

ومن هذه ، وغ رها من ذوات الزيوت، اد الشمسوعبّ ، وفو  الصويا، السوداين
حلق بالرب   

 
وايلوم ، ف؛ حلبه ال لزيتهر  اكذل  ، والشع ر احلبوب املنتجة للزيت ما قد أ

وكذلك ، يعترب زيت اذلرف أكرث استعماال يف إعداد الطعام من زيت الزيتون
لم أتناو  هذا السبب بتوسع يف حبيث  وحيث إين، والصويا، اد الشمسبّ زيت ع  

فقد ذكرته سببا من أسباب االختالف ، (ادلكتوراهاذلي أعددته يف أطروحة )
ومناقشة ، واقترصت ىلع ذكر األدلة اليت استد  بها لك فريق، يف املسألة

  ؛ هلذاأسباب االختالف
 
و  فيه املوضوع أتنا، فرد هلذا املوضوع حبثًارأيت أن أ

تكرارا يف احلقيقة وال يعد هذا ، ضمن معاي ر ابلحث العليم، بتوسع
اليت يف ، وإنما هو تكملة هامة ملوضوع زاكف ذوات الزيوت، ملوضوع ابلحث

وإنما ، احلقيقة لم تنل القدر الاكيف من ادلراسة يف كتب احلوايش والرشو 
ىَك ، اكت يف بذكر ما ي زىَك منها ، حىت جيرب ويكتمل ما نقصوهذا ، وما ال ي ز 

 واهلل املوفق.
وسبب ، عّرفت فيها بابلحث، وقد استفتحت ابلحث بمقدمة خمترصف

 وقسمت ابلحث إىل أربعة مباحث ىلع انلحو اتلايل:، اختياري هل
 املبحث األو : تأث ر الزيت يف وجوب الزاكف يف الزيتون.

جل ، انتّ وبزر الك   ،املبحث اثلاين: تأث ر الزيت يف زاكف القرطم والف 
 األمحر.

 املبحث اثلالث: تأث ر اقتيات الزيت وادخاره يف املسألة.
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 املبحث الرابع: تأث ر اختالف الغرض من الزيت يف زاكته.
وقائمة باملصادر ، ثم أنهيت ابلحث خباتمة ذكرت فيها أهم انلتائج

 واملراجع.
 الزيتون.املبحث األول: تأثري الزيت يف وجوب الزاكة يف 

يف من اثلمار ذوات الزيوت اليت اكن زيتها سببا ثمرف الزيتون املباركة 
فقد اختلف العلماء يف وجوب الزاكف فيه ، ختالف العلماء يف وجوب زاكتها

 :مشهورينىلع مذهبني 
وهو قو  اإلمام ، : ذهب أصحابه إىل وجوب الزاكف فيهاملذهب األول

، (1)ريه  اب الز  ه  وإيله ذهب ابن شِ ، وهو مشهور املذهب، مالك وأصحابه
 
 
وهو مذهب ، يفةنِ وأبو ح  ، (5)رو  وأبو ث  ، (4)ريو  واثلَ ، (3)ثي  واللَ ، (2)زايعو  واأل

                                                 

هو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري القريش  (1
، 1/220ه. ينظر: ابلخاري، اتلاريخ الكب ر  124ه، مات سنة  50املدين، ودل سنة 

 .349/ 5وابن حبان، اثلقات 
هو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد بن عبد عمرو األوزايع، اعلم أهل  (2

ه. ينظر: أبو حاتم، مشاه ر علماء  157ه، ومات سنة 88الشام، ودل سنة 
، واذلهيب، س ر 1/412مسلم صحيح ، وابن منجويه، رجا  180األمصار ص: 
  .7/107أعالم انلبالء 

. ه175ه، ومات سنة 94فهيّم املرصّي، ودل سنة ، الالليث بن سعد أبو احلارثهو  (3
، واذلهيب، س ر أعالم انلبالء 303أبو حاتم، مشاه ر علماء األمصار ص: ينظر: 

8/1 . 
ه. ينظر: 161هو سفيان بن سعيد بن مرسوق اثلوري، تويف بابلرصف سنة  (4

حلية ، وأبو نعيم، 6/401، وابن حبان، اثلقات 4/92ابلخاري، اتلاريخ الكب ر 
 .6/356األويلاء 

 =ه. 240، اإلمام املجتهد احلافظ، مات سنة يإبراهيم بن خادل ابلغدادأبو ثور، هو  (5
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 .(1)وإحدى الروايتني عن أمحد، الشافيع يف القديم
وهو مذهب ، : ذهب أصحابه إىل أن الزاكف ال جتب فيهاملذهب اثلاين

، (3)وابن أيب يلىل، (2)احلسن بن صالح وبه قا ، ب من املالكيةه  ابن و  
وإحدى ، وعليه أكرث أصحابه، وهو مذهب الشافيع يف اجلديد، (4)يدب  ع   وأبو

 .(1)يقر  واخلِ ، (5)وإيله ذهب ابن املنذر، الروايتني عن أمحد

=                                                 

، واذلهيب، 2/512، والقيرساين، تذكرف احلفاظ 8/74ينظر: ابن حبان، اثلقات 
 .226، والسيويط، طبقات احلفاظ ص: 12/72س ر أعالم انلبالء 

، والطحاوي، خمترص 280والشيباين، الس ر ص:  ،2/342ينظر: سحنون، املدونة  (1
، وانلووي، املجموع 2/295، وابن قدامة، املغين 1/453اختالف العلماء 

5/416. 
2)  ّ ا، يرى داين الكويف، اكن متشيعً م  ، أبو عبد اهلل اله  هو احلسن بن صالح بن يح 

ن، وابن اخلروج ىلع أئمة اجلور، وقتاهلم، وترك اجلمعة وراءهم، مما جعل سفيا
املبارك، حيمالن عليه، قا  اذلهيب: من أئمة اإلسالم، لوال تلبسه ببدعة. ودل سنة 

، وأبو نعيم، حلية 6/165ه. ينظر: ابن حبان، اثلقات  167ه، وتويف سنة  100
 .2/248، وابن حجر، تهذيب اتلهذيب 7/328األويلاء 

، القايض، الكويف، األنصاري حممد بن عبد الرمحن بن أيب يلىل، أبو عبد الرمحنهو  (3
قا  ابلخاري مات سنة ه، 74، ودل سنة أفقه أهل ادلنيا من أصحاب الرأي، من

وابن حجر، تهذيب اتلهذيب ، 85ه. ينظر: الش رازي، طبقات الفقهاء ص: 148
  .4/179، وابن خلاكن، وفيات األعيان 9/301

ادي، اإلمام املجتهد، اللغوي م بن عبد اهلل ابلغداّل هو أبو عبيد، القاسم بن س   (4
الفقيه، صاحب املصنفات، اكن حافظاً للحديث، وعلله، اعرفاً بالفقه 

ه. ينظر: ابن  224واالختالف، رأساً يف اللغة، إماماً يف القراءات، مات بمكة سنة 
، واذلهيب، س ر أعالم 2/417، والقيرساين، تذكرف احلفاظ 19/16حبان، اثلقات 

 . 182والسيويط، طبقات احلفاظ ص: ، 10/490انلبالء 
 =هل ، هو أبو بكر حممد بن إبراهيم، ابن املنذر انليسابوري، اإلمام احلافظ العالمة (5
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اكنت مرجعا هلذا ، وأدلة اعتمد عليها لك فريق، هناك أسباب  كث رفو
وما يهمنا يف حبثنا هذا هو ما تنتجه هذه ، املسألةاالختالف الفقيه يف هذه 

فمن ، اذلي اكن من أسباب االختالف، وهو الزيت، اثلمرف املباركة )الزيتون(
فقد ، ومن اعتربه إداما لم يوجب زاكته، ا أوجب زاكتهوتً اعترب زيت الزيتون ق  

بن واثلاين اك»قوهل: ، عند نقله لقو  ابن وهب، يف رشحه (2)الزرقايننقل 
وقا  ابن »وجاء يف اثلمر ادلاين: ، (3)«ال قوت، فيه؛ ألنه إدام ال زاكف   ...وهب

وكذلك لك ما ، فالزيتون عنده، (4)«وال يف لك ما هل زيت، فيه وهب: ال زاكف  
وغ رها من ، سمم  والسّ ، والفجل األمحر، انتّ وبزر الك  ، اكلقرطم، ينتج الزيت

 ذوات الزيوت.
ِف مالك  والَشافِيِع  يف الَزي ت ونِ »: (5)وقا  ابن رشد ِتال  فإَن ماِلاًك ، ِمث ل  اخ 

=                                                 

تصانيف كث رف، منها: اإلرشاف يف اختالف العلماء، وكتاب اإلمجاع، وكتاب 
ه. ينظر: القيرساين،  318املبسوط، واألوسط، وهل تفس ر كب ر، مات بمكة سنة 

 .14/490، واذلهيب، س ر أعالم انلبالء 3/782ف احلفاظ تذكر
، 2/296، وابن قدامة، املغين 1/453ينظر: الطحاوي، خمترص اختالف العلماء  (1

 .2/175، والزرقاين، رش  الزرقاين 5/416وانلووي، املجموع 
، الزرقاين، هو أبو عبد اهلل حممد بن عبد ابلايق بن يوسف بن أمحد بن علوان (2

ه، ونسبته إىل زرقان، ويه من  1055املرصي األزهري املاليك، ودل بالقاهرف سنة 
، 6/184ه. ينظر: الزريلك، األعالم  1122قرى منوف بمرص، تويف بالقاهرف سنة 

 .10/124وكحالة، معجم املؤلفني 
 .2/175الزرقاين، رش  الزرقاين  (3
 .326اآليب، اثلمر ادلاين ص:  (4
د حممد بن أيب القاسم أمحد بن شيخ املالكية أيب الويلد حممد بن أمحد هو أبو الويل (5

تويف حمبوساً بداره وه،  520، مودله سنة )احلفيد(بن أمحد بن رشد القرطيب، 
، وابن فرحون، 21/308ه. ينظر: اذلهيب، س ر أعالم انلبالء  595بمراكش سنة 

 .284ادليباج املذهب ص:
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ِف فيهِ  وِب الَزاك  ب  إىل و ج  ب ب  ، ذه  . و س  ِخ ِر بِمرص  
 
هِلِ األ ن ع  ذلك الَشافِيِع  يف ق و  م  و 

؟ وت  و  ق وت  أم  لي س  بق  : هل  ه  ِفِهم  ِتال   .(1)«اخ 
اري اهلوّ  (2)عن ابن عبد السالم املالكية بل نقل كث ر من فقهاء

حيث اعتربه ليس ، اتلونيس أن قو  ابن وهب هو الصحيح ىلع أصل املذهب
وال يف لك ما هل ، وقا  ابن وهب: ال زاكف فيه»: (3)قا  أبو احلسن املاليك، مقتاتا

زيت. ابن عبد السالم: وهو الصحيح ىلع أصل املذهب؛ ألنه ليس 
 .(4)«بمقتات

وال يف لك ما هل ، وقا  ابن وهب: ال زاكف فيه»وجاء يف اثلمر ادلاين: 
أي صحة جارية ىلع ، زيت. ابن عبد السالم: وهو الصحيح ىلع أصل املذهب

، قا  يف اتلحقيق: وهو، وهو أن لك ما ال يقتات ال زاكف فيه، قاعدف املذهب
كونه مصلحا  ولكن، (5)«فله مدخل فيه؛ إذ هو م صلح للقوت، قتتوإن لم ي  
اليت ال ، وإال دخلت كث ر من األصناف األخرى، ال يوجب الزاكف فيه، للقوت

                                                 

 .2/15 ابن رشد، بداية املجتهد (1
هو أبو عبد اهلل حممد بن عبد السالم اهلّواري املنست ري اتلونيس، ويل قضاء  (2

 اجلماعة بتونس، وأخذ عن أيب العباس الطرباين، وابن هارون، وابن مجاعة، من
ابن عرفة، وابن خدلون، وخادل ابللوي، وغ رهم كث ر، هل رش  بديع ىلع  تالميذه:

ه.  749ه، وتويف بالطاعون اجلارف سنة:  679خمترص ابن احلاجب، ودل سنة: 
 .210، وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 406بكيت، نيل االبتهاج ص: ماتلينظر: 

هو يلع بن حممد بن حممد بن خلف املنويف املرصي الشاذيل، أبو احلسن، من فقهاء  (3
الفقه،  ـهبالقاهرف، هل تصانيف، منها: عمدف السالك يف  857املالكية، ودل سنة 

وكفاية الطالب الرباين، ورشحان ىلع ابلخاري، وهل رش  صحيح مسلم، واجلوهرف 
 . 5/11ه. ينظر: الزريلك، األعالم  939املعنوية ىلع األجرومية، تويف بالقاهرف سنة 

 .1/601املنويف، كفاية الطالب  (4
 .326اآليب، اثلمر ادلاين ص:  (5
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 يف هذا ابلاب.، جيب زاكتها
وت  »: (1)وقا  انلووي د م  ، وأَما الَزي ت ون  ف ل ي س  بق 

 
ل ح  ، بل  هو  أ والَزي ت  أص 

د ِم من الَزي ت ونِ 
 
وال جتب فيه ، فالزيت عندهم اكلزيتون ليس بقوت، (2)«لأل

 خالف قوهل يف العراق.، الزاكف ىلع املذهب اجلديد للشافيع
، يف أن الك منهما ي قتات منفردا، باتلمر والزبيب (3)املاورديقد قارنه و

ِدهِ »: قا ، فهما يؤالكن إداما، خالف الزيتون وزيته رث   من  باِل  نَه  وإن  ك 
 
إِنَه  ، وأل

ف 
رًِدا ن ف  ت ات  م  ق  ِر والَزبِيِب ، ال ي  د ًما، اكتَلم 

 
ا ي ؤ لك   أ ق و اِت ، وإَنم 

 
ب  يف األ ِ

ف  جت  ، والَزاك 
ب  يف اإلِد ام ِ

 .(4)«وال جت 
وهو ممن يقو  بمذهب أيب حنيفة ، املاليك (5)ابن العرّبذهب القايض و

                                                 

انلووي، احلزايم احلوراين، ، رشف بن مريأبو زكريا ميح ادلين حيىي بن هو  (1
الش رازي، طبقات الفقهاء ينظر: ه.  676ه، وتويف سنة  631الشافيع، ودل سنة 

، والسيويط، طبقات احلفاظ: 4/1470، والقيرساين، تذكرف احلفاظ 268ص: 
 .8/149، والزريلك، األعالم 513

 .5/455انلووي، املجموع رش  املهذب  (2
سن يلع بن حممد بن حبيب ابلرصي، املعروف باملاوردي، من وجوه بو احلهو أ (3

، احلاوي :هل من اتلصانيف، الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، اكن حافظاً للمذهب
وغ ر ذلك، صنف يف ، أدب ادلين وادلنيا، انلكت والعيون، تفس ر القرآن الكريم

قات الفقهاء ص: ينظر: الش رازي، طب ه. 450أصو  الفقه واألدب. تويف سنة 
 .3/284، وابن خلاكن، وفيات األعيان 138

 .3/236املاوردي، احلاوي الكب ر  (4
، هو أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد املعافري اإلشبييل (5

ه.  543ه، وتويف بفاس سنة  468ه، وقيل سنة  478املاليك، ودل سنة  ابن العرّب
، والسيويط، طبقات احلفاظ ص: 20/197ينظر: اذلهيب، س ر أعالم انلبالء 

 .281، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص: 468
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إىل أن الزيتون ، حىت الفواكه واخلضار، يف وجوب الزاكف يف مجيع املزرواعت
: قا ، وعليه جتب زاكتهما، فهما مما ي قتات ويدخر، إن اكنا إدامنيو، وزيته

وهو ، قا  اإلمام: لم يتقدم الزهرَي أحد  يف صدقة الزيتون من طرق صحيحة»
قا  ، وشبهها (1)طنيةمثل القِ ، وقوت مدخر من األقوات، حسن؛ ألنه إدام

فاكن يأخذ منه ، (2)مالك: وقد جعل عمر بن اخلطاب الزيت قوتا من األقوات
 .(3)«ومن احلنطة نصف العرش

ويله؛ يف أحد ق، وقد حىك ابن العرّب قو  الشافيع: ال زاكف يف الزيتون
كما نقل استدالهل بأن اتلني أنفع من الزيتون يف ، امستندا إىل أنه يؤلك إدامً 

، وال زاكف فيه. وأجاب عنه ابن العرّب بأن الزاكف جتب عندهم يف اتلني، القوت
، ويرى بأن الزيتون قوت !والزبيب، وأي فرق بني اتلني، قو  هل يف ذلك فال

واحلقيقة أن اتلني يف مشهور ، (4)فال الكم عليه، ويدخر زيته، يدخر ذاته
وسيأيت الالكم عليه ـ فيما بعد ـ يف اعتباره قوتا مدخرا ، املذهب ال زاكف فيه

 جتب زاكته.، عند أهل األندلس واملغرب
، يف وجوب زاكف الزيتون بسبب زيته الفقيه ني نلا اخلالفومما سبق يتب

، ومنهم من رآه من اإلدام، فأوجب زاكته، فمن الفقهاء من رآه من القوت
                                                 

ِنَية: ويه احلبوب اّليت ت َدخر اكحلّمص، والعدس، وابلاقىّل، والرّتمس،  (1 الِقط 
ن، واألرز، واجللبان، وقيل: يه حبوب األرض ما سوى احلنطة، والّشع ر، وادل   خ 

 .13/344والّزبيب، واتّلمر، ينظر: ابن منظور، لسان العرب 
وِ  اَّلَلِ  (2 اب  ر س  ح  ص 

 
ع  إِيل  ِه أ ف  ر  بن  اخل َطاِب ل َما ق ِدم  اجل ابِي ة  ر  م  َن ع 

 
م  ملسو هيلع هللا ىلص روي أ َنه 

 
أ

 : ر  م  ا   ع  ق  ِ الَزي ت وِن، ف 
وا يف ع رش  ت ل ف  ه ، »اخ  ب ه  ع رص   ق  ح  و س 

 
ة  أ ا ب ل غ  مخ  س  ِفيِه الع رش   ِإذ 

ي ِتهِ  ذ  ع رش   ز  خ 
 
ر د  يِف 4/125أخرجه ابليهيق يف سننه . «و أ ا و  ِف، ب اب  م  ، ِكت اب  الَزاك 

 .7247الَزي ت وِن، حديث رقم: 
 .4/103ابن العرّب، املسالك  (3
 .2/287ينظر: ابن العرّب، أحاكم القرآن  (4
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 فلم يوجب زاكته.، وليس قوتا
 (2)عن حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم (1)وقد نقل ابن عبد الرب

 (3)مالك وابن القاسماجتمع ىلع هذه املسألة ثالثة أنا أخالفهم؛ »قوهل: 
انلاس ىلع حبه! فكيف ىلع  ما اجتمع، يقولون: إن يف الزيت الزاكف، (4)وأشهب

 .(5)«زيته؟!
والراجح عندي يف املسألة ما ذهب إيله علماؤنا املالكية وغ رهم من 

 أن الزيت من املقتات املدخر اليت جتب زاكته.

                                                 

هو يوسف بن عبد اهلل بن حمّمد بن عبد الرّب انّلمرّي، احلافظ، من مؤلّفاته: كتاب  (1
االستيعاب، وابليان، والاكيف، وغ ر ذلك، تويف بشاطبة سنة واالستذاكر، وهيد، اتلم

، وابن فرحون، 2/352سنة. ينظر: عياض، ترتيب املدارك  95ه، وعمره  463
  .119، وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 357ادليباج املذهب ص: 

الشافيع، وأخذ عنه، حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، صحب ، هو أبو عبد اهلل (2
ه. ينظر: عياض، ترتيب  282إيله انتهت الرياسة والفتيا بمرص، تويف سنة: 

، وابن فرحون، ادليباج 12/497، واذلهيب، س ر أعالم انلبالء 1/400املدارك 
  .231املذهب ص: 

 ، الزم اإلمامالعتيقّ  بن خادل بن جنادف عبد الرمّحن بن القاسمأبو عبد اهلل،  هو (3
ودِل ، وعرف خاّصة بصحبته هل، وعنه أخذ سحنون املدّونة، سنةعرشين  لاكً ما

ه، وعمره سّتون سنة، ينظر: عياض، ترتيب  191بمرص سنة تويّف وه،  132 سنة
 . 58، وخملوف، شجرف انّلور الزكية ص:1/250املدارك 

من كبار  هو أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز بن داود القييّس املعافرّي اجلعدّي، (4
أصحاب مالك، ومن أفقههم، انتهت إيله الّرياسة بمرص بعد ابن القاسم، ودل سنة 

، 1/259ه، ينظر: عياض، ترتيب املدارك  204ه، وتويّف بمرص سنة  140
 .59وخملوف، شجرف انّلور الزكية ص:

 .20/153ابن عبد الرب، اتلمهيد  (5
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 والف جل األمحر.، الكتان وبزر، املبحث اثلاين: تأثري الزيت يف زاكة القرطم
واكن للزيت ، فيها اكفالزاختلف العلماء يف وجوب هذه احلبوب أيضا و

حب ) فقد اختلفوا يف القرطم، املستخرج منها تأث ر يف هذا االختالف
فقد اختلفت ، ال؟ أو  ، هل جتب فيهما الزاكف، انتّ وكذلك بزر الك  ، (فرالع ص  

 ويف املذهب فيهما أربعة أقوا :، الرواية عن اإلمام مالك يف ذلك
: ويه رواية ابن القاسم عن مالك يف القرطم أنه جتب يف القول األول

، وهو مذهب أيب حنيفة، ور وي من زيته، وخترج من احلب، حبه الزاكف
 .(1)ورواية عن أمحد، والشافيع يف القديم
قو  وهو ، : رواية عن اإلمام مالك أنها ال جتب يف القرطمالقول اثلاين

 .(3)ورواية عن أمحد، ومذهب الشافيع يف اجلديد، (2)سحنون
إال ، ولم خيتلف قو  اإلمام مالك يف أنه ال جتب يف بزر الكتان الزاكف

، وذهب أبو حنيفة إىل وجوبها فيه، ىلع رواية ابن وهب يف القو  القادم
فعىل رواية ابن القاسم ، واختلفوا يف زيته، (4)وأمحد، وروايتان عن الشافيع

                                                 

وانلووي، املجموع ، 2/295وابن قدامة، املغين ، 281ص: الشيباين، الس ر ينظر:  (1
5/416.  

هو أبو سعيد، سحنون بن سعيد بن حبيب اتّلنويّخ الق روايّن، وسحنون لقب،  (2
واسمه عبد الّسالم، انتهت إيله الّرئاسة يف العلم باملغرب، وعنه انترش علم مالك 

، ترتيب املدارك ه. ينظر: عياض 240ه، وتويّف سنة  160يف املغرب، ودل سنة 
  .69، وخملوف، شجرف انلور الزكية ص:1/339

  .5/416وانلووي، املجموع ، 2/295ابن قدامة، املغين ينظر:  (3
وانلووي، املجموع ، 2/295وابن قدامة، املغين ، 281ص: الشيباين، الس ر ينظر:  (4

5/416.  
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إىل وجوبها  (2)وذهب أصبغ، وسحنون، (1)وهو قو  املغ رف، أنها ال جتب فيه
 فيه.

يهما : وهو رواية ابن وهب عن اإلمام مالك أنهما جتب فالقول اثلالث
 فال جتب فيهما.، وإن اكن قلياًل ، االزاكف إن اكن زيتهما كث رً 

وهو قو  ، وال يف لك ما هل زيت، : أنه ال جتب فيهما زاكفالقول الرابع
 ب.ه  عبد اهلل بن و  

فاذلي يف رواية ابن وهب عن مالك أنه اكن ال يرى وجوب الزاكف يف 
علم أنه ي عرص منهما زيت كث ر، القرطم وبزر الكتان

 
فقد جاء يف ، حىت أ

وبزر ، قا  عنه ابن وهب: وما علمت أن يف حب القرطم»انلوادر والزيادات: 
، (3)«قا : فلزيّك إذا كرث هكذا، قيل: إنه يعرص منها زيت كث ر ،الكتان زاكف

قا  عنه ابن وهب: وما علمت أن يف حب »: (4)وهو ذاته ما نقله ابلايج
                                                 

، خّرج عنه ابلخارّي، هو أبو هشام، املغ رف بن عبد الرمّحن بن احلارث املخزويمّ  (1
واكن مدار الفتوى يف زمان مالك عليه، وىلع حمّمد بن دينار، اكن فقيه املدينة بعد 

ه. ينظر: الش رازي، طبقات الفقهاء  188ه، وتويّف سنة  124مالك، ودل سنة 
، وخملوف، شجرف انلور الزكية 347، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص:152ص:
 .56ص: 

بد اهلل، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، من أهل مرص، من أفقه هو أبو ع (2
ه. ينظر:  225ه، تويف بمرص سنة  150علماء املالكّية يف عرصه، ودل بعد سنة 

، وخملوف، 1/240، وابن خلاكن، وفيات األعيان 1/325عياض، ترتيب املدارك 
 .66شجرف انلور الزكية ص:

 .2/262ات ابن أيب زيد، انلوادر والزياد (3
هو القايض أبو الويلد، سليمان بن خلف ابلايّج األندليّس، أخذ عنه ابن عبد  (4

ه.  474ه، وتويف باملرية سنة  403الرّب، وهل مناظرات مع ابن حزم، ودل سنة 
 =، 40، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص: 2/347ينظر: عياض، ترتيب املدارك 
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قا : فيه الزاكف إذا ، قيل: إنه يعرص منها زيت كث ر، زاكف، وبزر الكتان، القرطم
 .(1)«كرث هكذا
قا  مالك: أرى »رواية يف زيت القرطم خاصة:  «ابليان واتلحصيل»ويف 

: (3)وقا  ابن نايج، (2)«يف زيت القرطم زاكف إذا اكن ي عرص منه مثل ما ذكرتم
ان ىلع تّ فر والك  ص  وحب الع  ، (5): اختلف يف زريعة الفجل(4)وقا  ابن بش ر»

=                                                 

 .120وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 
 .3/260ابلايج، املنتىق  (1
 .2/482ابن رشد، ابليان واتلحصيل  (2
اإِلمام الفقيه احلافظ ، الق رواين قاسم بن عيىس بن نايج اتلنويخ، أبو الفضلهو  (3

، 364اتلنبكيت، نيل االبتهاج ص: . ينظر: ه 838تويف بالق روان سنة ، للمذهب
 . 352وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 

أبو الّطاهر، إبراهيم بن عبد الّصمد ابن بش ر اتّلنويّخ، حافظ املذهب، لم هو  (4
ه. ينظر:  526يعرف تاريخ وفاته، وقد ذكر يف كتابه املخترص أنّه أكمله يف سنة 

 .126، وخملوف، شجرف انّلور الزكية ص:87ابن فرحون، ادّليباج املذهب ص:
جل نبات معروف، أو هو من  (5 زريعة الف جل: اغلب كتب املعاجم تش ر إىل أن الف 

، »ابل قو ، أما الفجل املقصود هنا، فقد جاء يف اتلكملة للصغاين ما نصه:  ل  ج  والف 
ة  يف  : ل غ  ل ة  ف  ف ج  ؛ الو اِحد  ِ ِل »بضَمت ني  ج  .«الف  ِري  ين و  ؛ عن ادل  َما احل ب   ، بالضم 

 
 قا : فأ

ل  اذلي  ج  ِل، فل ي س  هذا الف  ج  ن  الف  ِنه: د ه  ه  ِل، وي قا   دِل  ج  ب  الف  اذلي ي قا   هل  : ح 
ين و رِي   ر  ادل  ؛ هكذا ذ ك  ر  ل  آخ  ِل، ذاك ف ج  اتلكملة واذليل والصلة . ينظر: «ِمن  ابل ق 

 .5/467 لكتاب تاج اللغة وصحا  العربية
ِل د واء  آخرو»وجاء يف تاج العروس للزبيدي:   ج  ب  الف  ي ، ح  ل  اذَلِ ج  ا الف  ذ  ل ي س  ه  و 

ا  ذ  و  نوع  من أنواِع ه  او د: بل ه  ق ا   احلكيم  د  ، و  ب و حنيفة 
 
و  من ابل قوِ ، ق اهل  أ ه 

لِ  ج  ست طيل  ، الف  ِل من ، ب ر ي  م  ج  ن  الف  ذ  د ه  َتخ  ِمن ه ي  عيِد ِمرص، و  كث ر  الوجوِد يِف ص 
 .30/148 «وي عرف  بالسيمعة بِزرِه،
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 .(1)«وإال فال، ثالثة أقوا ؛ ثاثلها: إن كرث خروج الزيت منه وجبت
كرثف ما ي عرص ، عند من أوجبها، هنا أن سبب وجوب الزاكف فيهمافتبني 

 منهما من الزيت اذلي يراد لألكل.
وال ، ويف رواية ابن القاسم عن مالك أنه لم يوجب الزاكف يف بزر الكتان

ال زاكف يف بزر »جاء يف انلوادر والزيادات: ، يف زيته؛ ألنه ليس طعاما مقتاتا
ويف ابليان ، (3)ومثله يف املنتىق، (2)«ليس بعيشوال يف زيته؛ إذ ، الكتان

قا  ابن القاسم قا  »واتلحصيل نقل رواية ابن القاسم دون ذكر السبب: 
وقد نسبه ابن ، (4)«وال يف زيته يشء، مالك: وليس يف حب بزر الكتان

وال يف ، وقا  ابن القاسم: ال زاكف يف بزر الكتان»إىل ابن القاسم:  (5)شاس
يف »: (8)جاء يف خمترص ابن عرفة، (7)وكذلك اللخيم، (6)«ليس بعيشزيته؛ إذ 

                                                 

 .1/306ابن نايج، رش  ابن نايج  (1
 .2/262ابن أيب زيد، انلوادر والزيادات  (2
 .3/260ابلايج، املنتىق  (3
 .2/482ابن رشد، ابليان واتلحصيل  (4
هو جال  ادلين أبو حممد عبد اهلل بن جنم بن نزار بن شاس اجلذايم السعدي  (5

اذلهيب، س ر أعالم  ه. ينظر: 616اغزياً بثغر دمياط سنة املرصي املاليك، تويف 
وفيات و، وابن خلاكن، 141، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص: 22/98انلبالء 
 .4/124الزريلك، األعالم و، 3/61األعيان 

 .1/306ابن شاس، عقد اجلواهر اثلمينة  (6
يّم، هل تعليق كب ر ىلع هو أبو احلسن، يلّع بن حمّمد الّربيّع، املعروف باللّخ (7

ه. ينظر: عياض، ترتيب  498ه، أو  478سحنون، سّماه اتّلبرصف، تويّف سنة: 
، وخملوف، شجرف انلور 203، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص:2/344املدارك 

 .117الزكية ص:
 =حممد بن حممد بن عرفة الورغيم اتلونيس، إمام تونس واعملها، ، هو أبو عبد اهلل (8
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ونقل اللخيم عن ابن القاسم: ال زاكف فيه؛ ، كون برز الكتان ربويًّا رواية زاكته
أما أصبغ فاكن يرى فيه ويف زيته الزاكف؛ ألنه ي نتفع به أكرث ، (1)«إذ ليس بعيش

و أيضا جتب فيه الزاكف من باب وهلذا فه، من زيت القرطم اليت جتب فيه الزاكف
، : فيه الزاكف(2)قا  أصبغ يف كتاب ابن املواز»جاء يف انلوادر واملنتىق: ، أوىل

 .(3)«وهو أعم نفعاً من زيت القرطم
؛ ألن الظاهر اابن القاسم خالف قويل مالك مجيعً : قو  (4)قا  ابن رشد

، امنه حبًّ أن الصدقة تؤخذ ، «يف حب القرطم الصدقة»من قو  مالك: 
، أن فيه قولني؛ أحدهما: أن الزاكف ال جتب فيه، فتحصيل االختالف يف ذلك

، وقيل يف زيته، وهو ظاهر أحد قويل مالك، قيل يف حبه، واثلاين: أنها جتب فيه

=                                                 

خمترصه يف الفقه، وكتاب احلدود الفقهية، وغ ر ذلك، ودل بتونس  :تصانيفهمن 
ابن فرحون، ادليباج املذهب ص:  ينظر:ه.  803ه، وبها تويف سنة  716سنة 
 .227، وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 337

 .5/240ابن عرفة، املخترص الفقيه  (1
بن ربا  اإلسكندرايّن، املعروف بابن هو أبو عبد اهلل، حمّمد بن إبراهيم بن زياد  (2

املّواز، من مؤلّفاته: املّوازّية، ويسىّم كتاب حمّمد، قا  القايض عياض: إنّه أجّل 
 281ه، وقيل سنة 269ه، وتويّف سنة 180كتاب أّلفه قدماء املالكّية...، ودل سنة 

، 13/6 ، واذلهيب، س ر أعالم انّلبالء1/405ه. ينظر: عياض، ترتيب املدارك 
 .68وخملوف، شجرف انّلور الزكية ص: 

 .3/260، وابلايج، املنتىق 2/262ابن أيب زيد، انلوادر والزيادات  (3
اإلمام )اجلد(، هو أبو الويلد، حمّمد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيّب املاليّك،  (4

ات، العالّمة، شيخ املالكّية، قايض اجلماعة بقرطبة، من تصانيفه كتاب املقّدم
ه. ينظر: اذلهيب،  520ه، ومات سنة  405وكتاب ابليان واتلحصيل، ودل سنة 

، وخملوف، 278، وابن فرحون، ادليباج املذهب ص: 19/501س ر أعالم انلبالء 
 .129شجرف انلور الزكية ص: 
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 .(1)وهو قو  ابن القاسم
واإلسقاط ، فيظهر أن يف املذهب فيها ثالثة أقوا : الوجوب مطلقا

، (2)فتسقط، أو يقل، فتجب فيه الزاكف، ن يكرث زيتهاواتلفرقة بني أ، مطلقا
أنه اذلي يرى ، وهو من كبار املالكية، وإذا ما زدنا مذهب عبد اهلل بن وهب

أو غ رها من ذوات ، سواء ذوات الزيت األربع، ال زاكف يف لك ما هل زيت
 فتكون األقوا  أربعة.، الزيوت

يه يف إجياب الزاكف يف أو أثر يعتمد عل، ولم يرد يف هذه املسألة نص
، وإنما أوجبها من أوجبها فيهما؛ للزيت اذلي ي عرص منهما، أو الكتان، القرطم

القرطم اكن يأخذ الزاكف من   أن أبا بكر، ال أصل هل، فيها أثروقد ورد 
حديث: روي أن أبا بكر اكن يأخذ الزاكف »: (3)قا  ابن حجر، (حب العصفر)

وعليه اعتمد الشافيع يف ، (4)«لم أجد هل أصالً ، وهو القرطم، من حب العصفر
 يف رش  وقا  يف القديم: جيب الع  »عن الشافيع:  (5)ا فّ فقد نقل الق  ، القديم

وقا  يف اجلديد: ال ، إن صح فيه حديث أيب بكر ، حب القرطم
ر»: (1)وقا  الرافيع، (6)«جيب ف  ّب الع ص  م، ومنها: ح  ر ط  فاجلديد كما ، وهو الق 

                                                 

 .2/481ينظر: ابن رشد، ابليان واتلحصيل  (1
 .1/306ينظر: ابن شاس، عقد اجلواهر اثلمينة  (2
شهاب ادلين أمحد بن يلع بن حممد بن حجر الكناين العسقالين، ، أبو الفضلهو  (3

، وكحالة، 1/178الزريلك، األعالم ينظر: ه.  852ه، وتويف سنة  773ودل سنة 
 .2/20معجم املؤلفني 

 .2/168ابن حجر، اتللخيص احلب ر  (4
 429الرتيك، ودل سنة هو حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر الشايش،  (5

ه. ينظر: اذلهيب، س ر  507ه، انتهت إيله رئاسة املذهب الشافيع، تويف سنة 
 .2/290، وابن قايض شهبة، طبقات الشافعية 19/393أعالم انلبالء 

 .3/63القفا ، حلية العلماء  (6
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ذ   ملا روي أن أبا بكر  ؛والقديم وجوب الزاكف فيه، سبق خ 
 
ن  ي أ اك 

 .(2)«ِمن ه  
، والراجح عندي أن القرطم والفجل باعتبارهما منتجان للزيت

، فإنه جتب الزاكف فيهما، وهما مقتاتان مدخران، ويعتمد عليهما يف الطعام
 فال جتب الزاكف فيه.، اذلي ال يعد طعاما أصال، خالف الكتان

 املبحث اثلالث: تأثري اقتيات الزيت وادخاره يف املسألة.
 
 
قد ، ب الزاكف يف ذوات الزيت من احلبوب واثلمارج  و  ال شك أن من أ

وهذا ، اشرتط أن تكون هذه احلبوب واثلمار من الطعام املقتات املدخر
قو   (3)القايض عياضفعندما نقل ، وكث را ما ينبهون عليه، ظاهر يف أقواهلم
الن(، مالك يف املسألة ىلع اعتباره مما ، قارنها بمسألة زاكف السمسم )اجل ل ج 

، اليت جتب فيها الزاكف يف املذهب، وهو من ذوات الزيت األربع، ينتج الزيت
فيؤثر ، وال يكون قوتا يف غ رها، منبها أنه قد يكون قوتا عند بعض ابلالد

: قا  القايض عياض، ب يف احلبأو أنها إنما جت، ذلك يف وجوب الزاكف فيه
وزريعة الكتان ، وقد اختلف قو  مالك يف حب ف جل الزيت وحب القرطم»

والكمه يف املدونة يف مسألة اجللجالن ىلع  ؟هل فيهما زاكف ألجل زيتهما أم ال
فلم يكن لزيته إذا اعتبار. أو لو اكن يف بالد ال ، قوم اعدتهم ال يعرصونه

=                                                 

ة الرافيّع، عبد الكريم بن حم  َمد بن عبد الكريم بن الفضل، الع اَلم، القاسم هو أبو (1
، الشافيعّ  ويين  ز  ، 13/742. ينظر: اذلهيب، تاريخ اإلسالم ه 623:  سنةتويف، الق 
 .4/55والزريلك، األعالم 

 .3/54الرافيع، العزيز رش  الوجزي  (2
عياض بن موىس بن عياض ايلحصيب السبيت األندليس، ودل سنة ، هو أبو الفضل (3

، 168فرحون، ادليباج املذهب ص:  ه. ينظر: ابن 544ه، وتويف سنة  476
 .140وخملوف، شجرف انلور الزكية ص: 
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لم يكن فيه زاكف ىلع القو  إنها إنما ، وال للزيت ،يستعمل لالقتيات فيها
أو ىلع أنها إنما جتب من احلب ، وهو اغلب العيش، جتب فيما يقتات ويدخر

 .(1)«؟فيما خيترب منه
، إن اكن هلا زيت تؤخذ منه، ف رى أن هذه احلبوب اكلزيتون، أما القرايف

يف »جاء يف اذلخ رف: ، فتؤخذ من اثلمن اذلي تباع به، وإن اكن ال زيت هلا
ي ِتهِ  ا ب ل غ  حّب ذالِكت اِب إ ف  ِمن  ز  ِت الَزاك  ِخذ 

 
ق  أ وس 

 
ة أ ، الفجل واجللجالن مخ  س 

وِت ِمث ل   ا يف الق  ي ِتِهم  و إىل ز  ع  ة  ت د  َن احل اج 
 
ب ِه؛ أل ِخذ  ِمن  ح 

 
بًّا أ فإِن  بِيع  ح 
ايِن  وأك رث    ط   .(2)«الق 

ال ، أن القرطم وحب الف جل كحب الكتان د إىلش  وذهب ابن ر  
وهلذا يرى أن األظهر ، وال مما يقتات، فيه ليست من اثلمار، خيتلفان عنها

يرى ابن رشد و، به  وهذا ما يوافق قو  ابن و  ، عدم وجوب الزاكف فيها مجيعا
قا  ، أن من أوجب الزاكف يف القرطم وحب الفجل إنما قاسها ىلع الزيتون

 :« ّأي حب الفجل؛ ألنه ليس من ، الزاكف ال جتب فيه واألظهر أن
وال من اثلمار؛ فالقو  بأن الزاكف تؤخذ من ، احلبوب اليت تدخر لالقتيات بها

 .(3)«ومن أوجب الزاكف فيه قاسه ىلع الزيتون، زيته إغراق
وحب ، وإنما فّرق مالك بني بزر الكتان»وقا  أيضاً يف موضع آخر: 

د قويله؛ ألنه رأى أن انلاس يعرصون الزيت الكث ر يف الزاكف يف أح، القرطم
وال يفعلون ذلك يف بزر الكتان؛ إذ ال فرق ، ويتخذونه ذللك، من القرطم

أجل من ، بينهما يف القياس؛ ألن الزاكف إنما جتب يف ذلك عند من أوجبها فيه

                                                 

 .420، 2/419عياض، اتلنبيهات املستنبطة  (1
 .3/75القرايف، اذلخ رف  (2
 .2/482ابن رشد، ابليان واتلحصيل  (3
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 .(1)«ىلع الزيتون اما خيرج منه من الزيت؛ قياسً 
ب القرطم وحب الف جل يف إجياب الزاكف بني ح ق  ر  وقا  أيضا: ال ف  

من أجل ما ، فيهما؛ ألن الزاكف إنما وجبت يف لك واحد منهما عند من أوجبه
، !اس ىلع إجياب الزاكف يف الزيتونوما اجتمع انل، ..خيرج منه من الزيت

 .(2)ألظهر أنه ال زاكف يف واحد منهمافا
الزاكف فيما زيته أقل وهنا نرى كيف أن ابن رشد قد تعجب يف إجياب 

مع أن الزيتون قد اختلفوا يف وجوب ، اكلقرطم وحب الفجل، من الزيتون
 زاكته.

اذلي وقع يف بزر  الفقيه السبب يف اخلالف (3)الرجرايج ع  وأرج  
إىل أمرين؛ فاألو  بانلظر إىل ، من حيث وجوب زاكتهما، والقرطم، الكتان

 ماابن رشد يف قياسه هما حاك وهو ،يقا  بوجوب الزاكف فيه، وجود الزيت فيه
وإن اكن ، نه ليس مقتاتاإأي ، عاش بهواثلاين: بانلظر إىل أنه ال ي  ، ىلع الزيتون

يقا  أال زاكف فيه؛ ، إال أن القدر اذلي خيرج منه نزر يس ر، الزيت خيرج منه
وال جتب إال يف األموا  اليت ، عت مواساف للفقراء من األغنياءألن الزاكف رش  

موضوعة يف األموا   وال جرم أن انلصب، وتسد اخلالت، تمل املواسافحت
 .(4)وال انلقصان منها، ال حيل الزيادف عليها اانلامية وضعً 

                                                 

 .17/302املصدر نفسه  (1
 .17/303املصدر نفسه  (2
يلع بن سعيد، الرجرايج، الشيخ اإلمام الفقيه احلافظ، صاحب ، هو أبو احلسن (3

كتاب مناهج اتلحصيل يف رش  املدونة، ليق باملرشق مجاعة، منهم الفرموس 
اتلنمبكيت، نيل االبتهاج ص: ينظر: اجلزويل، وأخذ عنه كث ر من أهل املرشق. 

316. 
 .2/388الرجرايج، مناهج اتلحصيل ينظر:  (4
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َتان أنه ال زاكف فيهف رى اللخيم  أما  وأرجع ذلك، أن الصواب يف بزر الك 
يف  وال، أصاللإلنسان طعاما ال يصلح أي ، ال يراد لألكل إىل أن بزر الكتان

، وليس مقتاتا، ليس مما يعيش لكنهو، اذلي يعد من الطعام، حب القرطم
فإذا ، كما أن انلصاب يف احلبوب مخسة  أوسق  ، فهو أيضا ال جتب الزاكف فيه

لم أنها ليست من األموا   رج من الزيت إال يس ًرا ع  اكنت هذه األوسق ال خت 
اكف  مواساف  من األغنياِء إىل اليت ق صد وجوب الزاكف فيها بذلك انلصاب؛ ألن الز

 .(1)أن جيعل نصاب أكرث من مخسة أوسق وال يصح، الفقراءِ 
ومن خال  ما ذكرنا يتبني أهمية أن تكون احلبوب واثلمار املنتجة 

 للزيت طعاما مقتاتا مدخرا حىت جتب فيها الزاكف.
وجب ، فإذا بلغ القرطم واحلب عندهم مخسة أوسق، خبالف األحناف

يدخل حتت  واحلب  ، العرش؛ ألنهم يرون أن املقصود من زراعتها احلبفيه 
ـ ىلع وكذلك ، رشفإذا بلغ ذلك جيب فيه الع  ، فيعترب فيه األوسق، الوسق

 .(2)ان أيضاً تّ ر والك  ف  ص  يف الع  الزاكف ب قاعدتهم ـ جت
فإن مذهبهم وجوب الزاكف يف مجيع الزروع واحلبوب ، وال غرابة يف هذا

ْعُروَشَٰٖت وََغرْيَ ۞لعموم قو  اهلل تعاىل: ﴿ واثلمار؛ َٰٖت مَّ نَشَأ َجنَّ
َ
َوْهَو َ۬اذِلے أ

ْرَع ُمْختَلِفاً  اَن ُمتََشَٰبِهاٗ وََغرْيَ  ُلُهۥ  كْ ُأَمْعُروَشَٰٖت َوانلَّْخَل َوالزَّ مَّ يُْتوَن َوالرُّ َوالزَّ
ْثَمَر َوَءاتُواْ َحقَّ 

َ
وعموم قو  ، (3)﴾َصاِدهِۦ  ُهۥ يَْوَم حِ ُمتََشَٰبِهٖ  ُكُلواْ ِمن َثَمرِهِۦ إَِذا أ

اء  »: ملسو هيلع هللا ىلصانَليِب   ِت الَسم  ق  ا س  ي ون  ، ِفيم  يًّا، و الع  ِ
رث  ن  ع  و  اك 

 
يِق  ، ال ع رش   ، (4)أ ا س  م  و 

                                                 

 .1076، 3/1078اتلبرصف اللخيم،  (1
 .2/60ينظر: الاكساين، بدائع الصنائع  (2
 .141سورف األنعام، اآلية:  (3
يًّ »قا  ابن منظور: وقد ورد يف حديث الزاكف:  (4 رث  و ع 

 
اًل، أ ، «ا، ففيه الع رش  ما اكن ب ع 

ث ر: )هو من انلخل اذلي يرشب بعروقه من ماء املطر، جيتمع يف حف رف، 
 
 =قا  ابن األ
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 ِ ف  ال ع رش  ِح نِص   .(1)«بِانَلض 
مذهب أيب حنيفة يف ، وهو من املالكية، وقد ذهب القايض ابن العرّب

خرف دَ م  ، واخلرضاوات، والفواكه، واثلمار، يف احلبوب، اجلميعإجياب الزاكف يف 
الكية يف حرصها فيما اكن أنه ال ديلل للم حيث يرى، رفخ  دَ اكنت أو غ ر م  

 .(2)مقتاتاً 
، يف هذه األنواع، وعدم وجوبها، مما يؤثر يف وجوب الزاكف هفإن ؛وىلع هذا

، وما يدخر اغبلا للعيش، يقتاتومما ، هو كونها من الطعام، اليت تنتج الزيت
 
 
خر دّ فمن لم يوجب يف القرطم الزاكف رأى أنه ليس من احلبوب اليت ت  ، ال و  أ

 ، وال من اثلمار، لالقتيات بها
 
كما قا  ابن ، بها قاسها ىلع الزيتونج  و  ومن أ

 .؛ إلنتاجه الزيترشد
قة يرى املاوردي الشافيع أن ما خيرج عن الطعام والقوت هو يف احلقيو

أنه ال ، ولو اكن ينتج الزيت، رانف  ع  والزَ ، والورد، (3)والعطر، والزهر، اكلرياحني
ر ه  »قا : ، فيه زاكف   ف  م  و ع ص  ر ط  َما الق 

 
اِن؛ .ف أ ر  ف  لَزع  ف  ِفيِه اك  اك  ن  ال  ز 

 
. و الَصِحيح  أ

ق و اِت 
 
ِن األ وِج لك   ذ لِك  ع  ت َصتكما علَل بأن الزاكف ، (4)«خِل ر  ا اخ  ق و اِت  ِإَنم 

 
بِاأل

=                                                 

ي حً  ىق  س  ي، وقيل ما ي س  ، وقيل: هو الِعذ  زهري: والع رث  
 
شهر، قا  األ

 
و  أ

 
ا، واأل

، وهو ما سقته السماء من انلخل، وقيل: هو من الزرع ما سيق  ي  َِي: الِعذ 
والع رث 

ايل جري إِيله من الم س 
 
 .4/539. ابن منظور، لسان العرب «بماء السيل واملطر، وأ

ىق  ِمن  2/540صحيحه  أخرجه ابلخاري يف (1 ا ي س  ِ ِفيم 
ِف، ب اب  ال ع رش  ، ِكت اب  الَزاك 

اِء اجل  اِري، حديث رقم:  بِال م  اِء، و  اِء الَسم   .1412م 
 .2/284ينظر: ابن العرّب، أحاكم القرآن  (2
ومعروف عندنا يف يلبيا ما يسىم: زيت العطر، وزيت الزهر، وزيت الورد، وزيتها  (3

ألطعمة، وإنما يضاف يف إعداد احللويات، ويستعمل كنوع من ال يعد من ا
 العطور، ومنها ما يعد للعالج كزيت اخلروب، وكذلك زيت احلبة السوداء.

 .3/238املاوردي، احلاوي الكب ر  (4
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اف   و اس  ا م  َنه 
 
ا، بأ ه  ع  َم ن ف  ا ع  ت َصت  بم  ا، فاخ  َفِة ِإيل  ه  ة  الاك  اج   .(1)و د ع ت  ح 

يف مسألة كون الطعام ، اإلمام انلووي إىل مسألة أخرى مهمةثم نَبه 
ا  ويه أن االقتيات جيب يف ح، سواء يف ذوات الزيت أو غ رها، مقتاتا

ت اتًا ىلع   ، االختيار ال الرضورف ق  ِء م  و ن  اليَش  ِف ك  وِب الَزاك  يِف يف و ج  فقا : ال  ي ك 
قِ  ال  ِتي ارِ ، اإِلط  اِ  االخ  ت ات  يف ح  ق  ت رب   أن ي  ع  اِ  ، ب ِل الم  ء  يف ح  ت ات  اليَش  ق  د  ي  ق  ف 
فِ  ور  ف  ِفيهِ ، الرَض  اك  ث  ، فال  ز  ب  احل   ، اكلف  لِ و ح  ت ِلف  يِف ، ن ظ  َيِة. و اخ  وِر الرب   ائِِر ب ز  و س 

ث   ِس ِر الف  و ِ ، ت ف  اس  ب  الغ  و  ح  : ه  ة  ائِف  ال ت ط  ق  ن ان  ، ف  ش 
 
و  األ : ، (2)و ه  ون  ر  ق ا   آخ  و 

و د  ي ابِس   س 
 
ب  أ و  ح  ه  ، ه  ي ِلني  قرِش   ف ن  ف  ن  ، ي د  ح  ي ط  خي  زب   ، ف زي  ا   و  اب  ، و  ر  ع 

 
ت ات ه  أ ت ق 

ء الزاكف إنما »قا : ف، ونبه عليه، وإىل هذا ذهب الرجرايج املاليك. (4()3)يط  
، يريد يف حالة االختيار والسعة، جتب يف املقتات اذلي هو أصل للعيش اغبًلا

فإن انلاس إذ ذاك ال يستثنون شيئًا من يشء حىت ، ال حالة اإلقتار والرضورف
فإنه يقوم عندهم يف زمان الشدف مقام ، ونوى اخلروب ،وابللوط، الغاسو 

 .(5)«حىت صار عندهم أصاًل للعيش، سميد القمح
وبسبب هذا الرشط اذلي اشرتطه مجهور العلماء يف كون احلبوب 

سواء مما تنتج ، املدخر، املقتات اختيارا، واثلمار جيب أن تكون من الطعام

                                                 

 .3/243املاوردي، احلاوي الكب ر ينظر:  (1
نان يقا  هل: احل ر ضوهو رضب من الشجر،  (2 ش 

 
ر األ ج  احل م ض، ومنه  وهو من، وش 
غ سل به اثل ياب َوى الِقيل  اذلي ي  باً، ثم ي ر ش  املاء  ىلع رماده ، ي س  ق احل م ض  ر ط  وحي  ر 

ينظر: ، كما أنه يستعمل لغسل األيدي بعد أكل الطعام. وي ِص ر  قِلياً ، فينع ِقد
 .11/494، وابن منظور، لسان العرب 4/122األزهري، تهذيب اللغة 

 .2/175، وابن منظور، لسان العرب 15/50األزهري، تهذيب اللغة ينظر:  (3
 .2/232انلووي، روضة الطابلني ينظر:  (4
 .388، 2/387الرجرايج، مناهج اتلحصيل  (5
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كية أشياء اختلفوا فيها مع غ رهم يف ىلع املال (1)أنكر ابن حزم، الزيت أو ال
َ  ب ل  »: «حماله»فقا  يف ، بطريقة املقارنة والقياس، كونها قوتا أو ال وا لك  ال ف  خ 

وت   ذلك؛ ألنهم إن و ا الق  تل نِي ، ر اع  ق و اِت اك 
 
ِث ر  من األ ف  عن ك  وا الَزاك  ط  ق  د  أس  ق  ف 

لِ  ط  س  ِ  (2)و الق  ِ ذلك، و اللَب   ر 
ا ليس ق وتًا اكلَزي ِت واحِلَمِص ، و غ  ب وه  ِفيم  و ج 

 
، وأ

ة   ِف جم  اع  ور  َوت  إاَل لرِض   ت ق  ِ ذلك ِمَما ال  ي   ر 
ا ، وغ  وه  ط  ق  س 

 
د  أ ق  ك ل  ف 

 
و ا األ وإن  ر اع 

ِث ر  ِمَما ي ؤ لك    ِل وا، عن ك  ج  ي ِت الف  ز  ا ال  ي ؤ لك   ك  م  ِفيم  ه  ا ب ع ض  ب ه  و ج 
 
ِن و أ ط  لق 

ِ ذلك  ر 
 .(3)«و غ 

، فاتلني لم يكن مقتاتا يف املدينة، وهذا ال ي سلم فيه أيضا البن حزم
، فلم يوجب مالك فيه الزاكف، بل هو مما ي تفكه به، ولم يكن مما يدخر للعيش

أوجب ، خردّ تات وي  ق  وملا اكن اتلني يف بالد األندلس وبالد املغرب مما ي  
فقد نقل الرجرايج سبب وجوب زاكف اتلني ، الزاكف علماء املالكية هناك فيه

مبينا وحمتجا بأنه ال خالف عند مالك يف ، يف املغرب واألندلس، عندهم
فإن اتلني ، أصاًل للعيش اغبًلا، وجوب الزاكف يف الزيت؛ لكونه مقتاتًا مدخًرا

ويعو  عليه يف األندلس ، وأنفع للجسم، أقوى اقتياتا من الزيت يف بالدهم
، غرب أكرث من اتلعويل ىلع الزبيب واتلمر عند أهلها يف انلفقة واملؤونةوامل

                                                 

هو أبو حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندليس القرطيب، الظاهري،  (1
م يف أصو  األحاكم، وإبطا  الفقيه احلافظ املتلكم، هل مؤلفات كث رف منها: اإلحاك

ه. انظر:  456ه، وتويف سنة  384القياس، واملحىّل يف الفقه، ودل بقرطبة سنة 
 .4/254، والزريلك، األعالم 18/184اذلهيب، س ر أعالم انلبالء 

ل:  (2 ط  س  شجر من فصيلة ابللوطّيات، ي عَمر لعّدف قرون، هل ثمر غيّن الل باب باملاّدف الق 
، ويسىم بالكستنة، وابلندق، ويؤلك مشويًّا، وال يعيش يف الرّتبة اللكسَية، ةالنّشويّ 

. ومعجم 9/80، 8/269، 2/73، 1/74وأبو فروف، ينظر: تكملة املعاجم العربية 
 .3/1811اللغة العربية املعارصف 

 .5/224ابن حزم، املحىل  (3
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نقل اعتذار القايض كما إنه ، فكيف ال جتب فيه الزاكف؟!، فما اكن هذاقا : 
ولم ، وقا : إنما تكلم مالك عن بدله، عن قو  مالك (1)ارّص أبو احلسن بن الق  

اعرشها وبارشها ألوجب فيه فلو ، وإنما اكن جيلب إيلهم، يكن اتلني عندهم
وهذا عينه ما علَل به ، يعين ىلع أصو  املذهب، (2)الزاكف كما أوجبها يف غ ره

ار يف اتلني أنه ال يزىك يف ّص مما تقدم من قو  أيب احلسن ابن الق  ، اللخيم
وألن هذه ، ويزىك بالشام؛ ألنهم يقتاتون به، املدينة؛ ألنه ال يعد قوتا بها

وإنما ت ر د  إىل غ رها مما جتب فيه ، ملسو هيلع هللا ىلص يف زاكتها نص عن انليب األشياء لم يأِت 
فتكون ، فإذا وجدت فيها الرشوط اليت جتب بها الزاكف، فتقاس عليها، الزاكف

 .(3)فيها الزاكف
مالاك لم يوجب الزاكف يف اتلني؛ إذ لم أن  (4)ويرى ابن راشد القفيص

اذلي ، (5) فهو أظهر منه يف الزبيبوإال ، يعين يف املدينة، يكن عندهم مقتاتًا
 .أوجب فيه الزاكف

، وكذلك اتلمر، وهو أن الزبيب يف كث ر من ابلالد، وهنا يعرتضنا سؤا 
القايض فهل جتب فيهما الزاكف يف وقتنا احلارض؟ وأرجع ، لم يعودا من القوت

                                                 

بابن القّصار، أحد أعيان هو أبو احلسن، يلع بن عمر بن أمحد ابلغدادّي، املعروف  (1
ه، وصّحح اذّلهيّب األّو . ينظر:  378ه، وقيل سنة  398املذهب املاليّك، تويّف سنة 
، وخملوف، 17/107، واذلهيب، س ر أعالم انلبالء2/214عياض، ترتيب املدارك 
 .92شجرف انلور الزكية ص:

 .387، 2/386الرجرايج، مناهج اتلحصيل ينظر:  (2
 .1078، 3/1076اللخيم، اتلبرصف ينظر:  (3
أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن راشد، ابلكري نسبا، القفيص بدلا، نزيل هو  (4

ه. ينظر: نيل  736تويف سنة اعلم بفقه املالكية. ، تونس، املعروف بابن راشد
 .6/234، والزريلك، األعالم 297، وخملوف، شجرف انلور ص: 392االبتهاج ص: 

 .46شد القفيص، بلاب اللباب ص: ابن را (5
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بعد أن بنَي أن اتلني عندهم ، وهو مما يرى الزاكف يف اجلميع، ابن العرّب
 عند مالك ـ يف ذلك القولني؛أنه حيتمل أصله ـ ، األندلس قوتب

أحدهما: أنه ال زاكف فيه؛ ألن الزاكف إنما رشعت فيما اكن يقتات 
وإن تعلق ، فلم يتعلق به حكم الزاكف، ولم يكن اتلني يقتات فيها، باملدينة

 .بالزبيب واتلمر لّما اكنا مقتاتني بها
إن لم و، اتلني قياسا ىلع الزبيب واتلمرواثلاين: أن حكم الزاكف متعلق ب

، ما نقله ابن رشد يف سبب اخلالفعينه وهذا  .(1)يكن اتلني مقتاتا باملدينة
و  »فقا : 

 
ِف يف اتل نِي أ الِك  يف إجي اِب الَزاك  اِب م  ح  ف  أص  ِتال  ا ابل اِب اخ  ذ  وِمن  ه 

ا  .(2)«ال  إجِي ابِه 
 وابلندق، الكستناءما يسىم هو ف ـ اذلي ذكره ابن حزم ـ القسطلأما 

وليس من القوت عند أهل ، (وهو اكجلوز واللوز، من فصيلة ابللوطياتوهو )
ويستخدم يف إعداد بعض ، وإنما هو مما ي تفكه به، املدينة ومرص والشام

وهو كما زعم ابن حزم قوت ، وهو إىل وقتنا احلايل ليس قوتا، صنوف الطعام
 ىلعيف كث ر من املسائل ينكر  اهفرت، ريبوهذا غ، عندهم يف األندلس

أو خمتلف ، وبداعوى مزعومة غ ر صحيحة، بغ ر وجه حق املالكية وغ رهم
 فيها.

فهو ، قوتمن الدعواه أن الزيت ليس ـ أيضا ـ ا ال ي سلم البن حزم ومم
وقد تقدم ، أو مصلحا للقوت، أو إداما، مما اختلف يف كونه قوتايف احلقيقة 
 بيان ذلك.

ابن حزم ـ أيضا ـ أن مالاك ال يرى الزاكف يف زيت زريعة  كما ادىع
                                                 

  .4/110ابن العرّب، املسالك ينظر:  (1
 .2/15ابن رشد، بداية املجتهد  (2
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َتانِ »قا : ، مسموزيت الس  ، انالكتّ  ِة الك  ي ِت ز ريع  ف  يف ز  يف  الو، ولم ي ر  الَزاك 
ِسمِ  م  ي ِت الس  ي ِت اجل و زِ ، ز  ي ِت اهلراكن، وز  ي ِت الزنبوج، (1)وز  ز  ي ِت ، (2)و  ز  و 

وِ  ي وِقد  بها، ِذهِ ت ؤ لك   و ه  ، (3)الرَض   .(4)«و 
ولم خيتلف ، ان فصحيح أن هناك من نقل أن مالاك لم ير زاكتهأما الكتّ 

ولكن هذا يعارضه ما جاء يف رواية ابن ، وال يف زيته، قوهل يف أنه ال زاكف فيه
خرب بأنهما ، وكذلك القرطم، من أن مالاك اكن ال يرى زاكته، وهب

 
ولّما أ

وألصبغ يف ، وقد تقدم بيان ذلك، كث را قا  بوجوب الزاكف فيهماينتجان زيتا 
وفيما سبق ذكرنا تعليل ابن رشد ، أن يف بزر الكتان الزاكف «كتاب ابن املواز»

ىلع تفريق اإلمام مالك بني القرطم والكتان: إنما فرق مالك بني بزر الكتان 
يعرصون الزيت وحب القرطم يف الزاكف يف أحد قويله؛ ألنه رأى أن انلاس 

وال يفعلون ذلك يف بزر الكتان؛ إذ ال ، ويتخذونه ذللك، الكث ر من القرطم
من ، فرق بينهما يف القياس؛ ألن الزاكف إنما جتب يف ذلك عند من أوجبها فيه

 .(5)قياسا ىلع الزيتون، أجل ما خيرج منه من الزيت
                                                 

 لم أعرث ىلع تعريف هل. (1
 . 363، 5/279الزنبوج: شجرف الزيتون الربي. ينظر: تكملة املعاجم العربية  (2
يِح الرضو:  (3 ي ب  الر  و  شجر  ط  و  والرَض  تاك  الرض   رِ ، ي س  ق ه يف الِعط  و  ، وجي  ع ل ور   :والرض  

ل ب اء، الم ح  َبة  اخل رض  ِو بايل مِن ، ويقا  ح  نابِِت الرض   كرث   م 
 
م   :وقيل، وأ و  ابل ط  ، الرض  

اء  ويه  ِر اجِلبا ِ ، واحلَبة اخل رض  ج  و  من ش  ر ابل ل وِط الع ظيمِ ، الرض   ج  هل ، ويه مثل ش 
ناِقيد   مِ ع  ناِقيِد ابل ط  كرب  حّباً ، كع 

 
نه أ

 
ج  ، غ ر  أ ن ض  ق ه حىت ي  ب خ  ور  فإذا ن ِضج  ، وي ط 

ق ه يف   ور  َبيطى، ور َد املاء  إىل انلارِ ، ص  ونِة ، فيعقد ويص ر اكلق  ش  ي تداوى به من خ 
ِع احلل ِق اجلوهري ، وابن 12/41. ينظر: األزهري، تهذيب اللغة الَصدِر و و ج 

 . 14/482ر، لسان العرب منظو
 .5/214ابن حزم، املحىل  (4
 .17/303ابن رشد، ابليان واتلحصيل  (5
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الن، أما السمسم اليت جتب ، فهو من ذوات الزيوت األربعة، وهو اجل ل ج 
ولعل ابن حزم ظن أن مالاك ال يوجب الزاكف يف ، فيها الزاكف عند مالك

فال ، وإنما يتداوون به، السمسم؛ ألن أهل األندلس واملغرب ال يقتاتونه
 .يوجبون فيه الزاكف

فمن خال  ، الرضو(، الزنبوج، وأما الزيوت اليت ذكرها: )اهلراكن
فال ، ا ليست من الطعام املقتات املدخرأو أنه، تعريفها تبني أنها إما برية

فإذا اكن الزيت املستخرج من ذوات الزيوت ، وال يف زيتها، جتب فيها الزاكف
وإنما هو من ، من اثلمار واحلب اليت تعد من الطعام املقتات لألكل والعيش

أو اكن الزيت املستخرج منها يستعمل ال ، أو مما يصلح الطعام، اليس ر
فإنه ال جتب فيه الزاكف؛ ، أو يستعمل لالدهان، أو العطور، ءبل لدلوا، لألكل

 وكونه طعاما مقتاتا.، وهو كرثف الزيت املعصور منها، لفقد الرشط
أو ، ولو اكنت مما يقتات، ر للعيشخ  دّ فإن اكنت احلبوب أو اثلمار ال ت  

 قا  ابن راشد القفيص: )وما اكن من، الزاكف افإنه ال تتعلق به، اكنت ذا زيت
والقيد األخ ر ، وجبت فيه الزاكف اتفاقًا، خًرا للعيش اغبًلادّ احلبوب مقتاتًا م  

رج اجلوز واللوز؛ ألنهما مقتاتان مدخران ، (1) لكن ال يدخران للعيش(، خي 
كأهل ، يعين اجلوز واللوز، أما عند من يعتربونهما من املقتات املدخر

 فإنه جتب فيهما الزاكف.، خراسان وفارس وغ رهما
 والراجح عندي أنه إن اكن مما يقتات ويدخر جتب زاكته.

 املبحث الرابع: تأثري اختالف الغرض من الزيت يف زاكته.
قد علمنا أنه يشرتط يف احلبوب واثلمار املنتجة للزيت أن تكون 

 فإذا اكن يتحقق يف أنواع من احلبوب واثلمار ما يتحقق، طعاما مقتاتا مدخرا
                                                 

 .46، بلاب اللباب ص: ابن راشد القفيص (1
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، ويكون طعاما، من كونه يعرص منه الزيت، وغ ره يف حب القرطم ـ مثال ـ
وذلا ذهب ، فإنه جتب فيه الزاكف عند كث ر من العلماء، ويدخر ومما يقتات

م أنهما ، ز إذا عمل خبراسانو  واجل  ، إذا عمل بمرص (1)اللخيم إىل أن بزر الَسل ج 
لون ىلع زيته، يلحقان بالقرطم وشبهه ذلك وك، ا لألكلموقد ذ كر أنهم يعو 

بايلمن والشام هو عندهم عمدف يف االستعما  ، وهو السمسم، اجللجالن
وال جتب فيه الزاكف باملغرب ىلع أصل املذهب؛ ألن الزاكف ، ففيه الزاكف، لألكل

، وهو يف املغرب إنما يراد للعالج، إنما جتب فيما اكن مقتاتًا أصاًل للعيش
ال لألكل ، وما أشبه ذلكويقام منه االدهان اكبلنفسج والورد وايلاسمني 

 .(2)واملعيشة
وزيت ، مج  ل  اكف بزر السَ بوجوب زبعد نقله القو  ، وقد اعرتض القرايف

وىلع  »قا : ، م ليس طعاما يؤلكج  ل  باعتبار أن السَ ، قياسا ىلع القرطم، زو  اجل  
ِعِه بِمرص   وا وِم ن ف  م  ِم؛ ِلع  جل يزىّك بزر الَسل ج  و   بزتكية حب الف  اقِ الق  ، لِعر 

ي ت  اجل و ز خبراسان ب ه  ، وِمث ل ه  ز  نَه  ال ي ؤ لك   ح 
 
؛ أل ر  ِم ن ظ  ال  ، قا : ويف الَسل ج  و 

ن ه   ك لِ ، ِده 
 
ِتب اِر األ ال  ب َد ِمِن اع   .(3)«و 

وكث را ما يكون انلوع الواحد من هذه اثلمار أو احلبوب خيتلف 
، اختلف القو  يف بعضها هلذا السببوهلذا ، الغرض منه من بالد إىل أخرى

وهو مما جتب زاكته عند مالك ، لجالنويسىم اجل  ، قا  ابن نايج يف السمسم
                                                 

م: اذلي يف املعاجم أن السلجم نبت معروف، وقالوا هو نبات الل فت  (1 الَسلج 
األخ ر هو املقصود؛ املعروف، وأيضا هناك رضب من ابل قو  يسىم السلجم، ولعل 

، وابن منظور، لسان 1/284الرتباط الزيت بالزبر. ينظر: الرافيع، املصبا  املن ر 
 .12/301، 2/86العرب 

 .1078، 3/1076اللخيم، اتلبرصف ينظر:  (2
 .3/75القرايف، اذلخ رف  (3
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لجالن باملغرب ال جتب فيه زاكف؛ ألنه ال يف املدينة: )قا  اللخيم: وكذلك اجل  
فاختلف فيما ال ، وإذا فرعنا ىلع املعروف من املذهب، يستعمل فيه إال لدلواء

وقا  القايض عياض: ، (1)وقيل ال(، فقيل بوجوب الزاكف فيه، زيتخيرج منه 
لجالن إنما حتسب زاكته زيتاً يف ابلالد اليت اعدتهم استعما  زيته اجل  »

وحنو الزيتون اجللجالن. ابن »وجاء يف اتلوضيح: ، (2)«وإخراجه وزرعه ذللك
 .(3)«ع زاكفولوال الزيت ما تعلقت بهذا انلو، عبد السالم: املشهور هو األصل

قد اختلفت أحوا  انلاس يف  هفإذا نظرت من حيث اتلفصيل جتد أن
، وكذلك زيته، يقتات ويدخر، فعند أقوام هو عمدف يف األكل، صفة استعماهل

كأهل املدينة ومرص والشام ، فيعتمدون عليه اعتمادهم ىلع زيت الزيتون
فاق األسباب نفسها فتجب عليهم فيه الزاكف كما جتب يف الزيتون؛ الت، وايلمن

ال لألكل والقوت ، ومن انلاس من يتخذونه للعالج، اليت أوجبت الزاكف فيه
، ويستعملون منه األدهان اكبلنفسج والورد وايلاسمني وغ ر ذلك، واالدخار

وهذا ىلع القو  ، فمن اختذه هلذا ال زاكف عليهم فيه، كأهل املغرب واألندلس
 .(4)اذلي هو أصل للعيش اغبًلاملقتات بأن الزاكف إنما جتب يف ا

وهلذا السبب ـ أيضا ـ اعرتض ابن حزم ىلع املالكية يف قوهلم أن يف 
، وال يصلح إال للوقود، حيث يرى أنه ليس من الطعام، زيت الف جل الزاكف

ب  »قائال: ، متعجبا من إجيابهم الزاكف فيه، وأنكر عليهم ذلك لك  ه   والع ج 
ف  يف لِ  إجي اب ه  الَزاك  ج  ي ِت الف  اَصةً ، وهو ال  ي ؤ لك   ، ز  ِقيِد خ  ا هو لِل و  وال  ، وإَِنم 

ط   ق  ع ر ف  إاَل بأر ِض ِمرص   ف  ِلهِ ، ي  ة  يف ن ق  يِن ثِق  رب   ىَم بِِمرص   ، وأخ  س  ِيزِيهِ أَن الم  ت م  و 
                                                 

 .1/306ابن نايج، رش  ابن نايج  (1
 .420، 2/419عياض، اتلنبيهات املستنبطة  (2
 .2/336خليل، اتلوضيح  (3
 .388، 2/387الرجرايج، مناهج اتلحصيل ينظر:  (4
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ف  هو انلَ  الِك  فيه الَزاك  ى م 
 
ل  منه الَزي ت  اذلي ر أ ع م  اًل ي  ن ا ف ج  ىَم ِعن د  س  ب ات  الم 

ل ِس اللبشرت ن د 
 
الً ، بِاأل ص 

 
غ رت  س  أ اوِي  ال  ي  ر  ح   .(1)«وهو ن ب ات  ص 

، «وهو نبات صحراوي ال يغرتس أصال»وقو  ابن حزم عن الفجل: 
ِل د واء  آخر»لعله يقويه ما جاء يف تاج العروس:  ج  ب  الف  ا ، وح  ذ  ل ي س  ه  و 

ي ه   ل  اذَلِ ج  لِ .،و  من ابل قو ِ الف  ج  ا الف  ذ  و  نوع  من أنواِع ه  ب ر ي  ، . بل ه 
ست طيل   عيِد ِمرص، م  ِل من بِزرِه، كث ر  الوجوِد يِف ص  ج  ن  الف  ذ  د ه  َتخ  ِمن ه ي  ، و 

 .(2)«وي عرف  بالسيمعة
، ويف احلقيقة ال ي سلَم ما نقله ابن حزم من أن زيت الف جل ال يؤلك

فقد نقل اللخيم يف ، ولكنه يؤلك يف مرص، واملغرب، األندلس فربما ال يؤلك يف
وهو مما يكرث ، تبرصته: )وجتب الزاكف يف حب الفجل بمرص؛ ألنه يراد لألكل

، وهو مما يقتات، حب الفجل مما يؤلك من الطعام فبنَي اللخيم أنّ ، (3)زيته(
 يرى ذلك.عند من  فعىل هذا وجبت زاكته، وأنه مما خيرج منه الزيت الكث ر

مل يف انلص اتلايل ما جتب فيه الزاكف من والعالمة الشافيع املاوردي جي  
ر وع  »: قا  ، انلبات ز  ب اِن: م  ِكل  من  انَلب اِت رض  

 
َن ما أ

 
وغ  ر   ، و مج  ل ة  ذلك  أ

ر وع   ز  ر وع  ال ز اكفم، م  ز  ن  غ ر   م  ف، ف  فيهاا اك  ر واًع الَزاك  ز  ا اكن  م  فيها ىلع   وم 
؛ رض  ب  ي ؤ لك   ق وتًا اكلرب   والَشِع رِ  ِة أرض  ب  ب ع  ن ا فيِه و اِجب ة  ، أر  ر  ا ذ ك  و رض  ب  ، وم 

ِل وغ  ر  ه   ر ج  َماِن والَسف  ًها اكجل و ِز واللَو ِز والر  ك  ء  ِمن ه  ، ي ؤ لك   ت ف  ف  يف يش   اك  ، وال  ز 
 
 
اًرا وأ او  ورض  ب  ي ؤ لك   إب ز  ر  فِ د ًما اكلك  ب ر  ز  ف  ِفيهِ ، ي ا والك  اك  ورض  ب  ي ؤ لك   ، وال  ز 

ِليل ِج  اِد واإلِه  اِوًيا اكلَرش  ف  ِفيهِ ، ت د  اك  ق و اِت ، وال ز 
 
ف  باأل ت َصِت الَزاك  ا اخ  ا ، وإَنم  َنه 

 
أل

                                                 

 .5/214ابن حزم، املحىل  (1
 .30/148الزبيدي، تاج العروس  (2
 .1078، 3/1076اللخيم، اتلبرصف  (3
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اف   و اس  ا، م  ه  ع  َم ن ف  ا ع  ت َصت  بِم  فَ ، فاخ  ة  الاك  اج  اود ع ت  ح   .(1)«ِة إيل  ه 
من احلبوب أو ، ينتج الزيت لك نبات   نّ فإن الراجح عندي أوعليه؛ 

، (اد الشمسعبّ زهرف الشمس )و، وفو  الصويا، اكلفو  السوداين، اثلمار
وأصبحت تزرع يف ، أو اكنت برية، أو اليت لم تكن معروفة، واذلرف

أنها جتب فيها الزاكف إن  هو، أو استجلبت من القارات األخرى، املحاصيل
، كث ر الزيت، توفرت فيها الرشوط من كونها طعاما مقتاتا لألكل مدخرا

وغ ر ذلك ، ال ليشء آخر اكلعالج واالدهان والعطور، ويستعمل زيته لألكل
 دون األكل.

 
  

                                                 

 .3/243املاوردي، احلاوي الكب ر  (1
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 اخلاتمة:
من خال  هذا ابلحث علمنا ما لوجود الزيت اذلي ي عرص من احلبوب 

يف نشأف ، وسبب فعيل، من دور أسايس، هتِ وكرثته وقلَ ، الزيتواثلمار ذوات 
اكلزيتون والقرطم وبزر الكتان وحب ، اخلالف الفقيه يف وجوب الزاكف فيها

حيث إن زيت ، وكذلك اجلوز واللوز وابلندق وحنوها، سمم  الفجل والس  
، وعند آخرين قوتا، وليس مقتاتا، الزيتون اعترب عند بعض العلماء إداما

، كما أن بعض الزيوت اعتربت عند قوم طعاما، ومنهم من يراه إداما مقتاتا
وعند ، وبعضها عند أقوام طعاما مقتاتا مدخرا، وعند آخرين عالجا ودواء

ال العادف ، كما أنه يف األنواع يقتات للرضورف واملجاعة، آخرين غ ر مقتات
املوجود يف هذه  ولك ما ذكرناه هل تأث ر يف االختالف الفقيه، واالختيار

 املسألة.
وأخ را أمحد اهلل تعاىل وأشكره ىلع توفييق وإاعنيت يف إكما  هذا 

واتلجاوز عن اخلطأ ، راجيا منه ـ جل اسمه ـ اتلكرم بالقبو ، ابلحث
 والنسيان.

 وىلع آهل وصحبه أمجعني.، وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد
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 ادر واملراجعفهرس املص
 

 أوال: القرآن الكريم.
 ثانيا: كتب احلديث والفقه واللغة والرتاجم واتلاريخ.

حممد بن عبد اهلل أبو بكر ابن العرّب املعافري ]ت ، أحاكم القرآن -1
، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، ت: حممد عبد القادر عطا، ه[ 543
 م[.2003 ـهـ  1424الطبعة اثلانية ]، بلنان

ط: دار ، ه[ 1396ادلمشيق ]ت خ ر ادلين بن حممود الزريلك ، األعالم -2
 م[.2002] 15الطبعة ، بلنان، ب روت، العلم للماليني

حممد بن أمحد أبو الويلد ابن رشد ، بداية املجتهد ونهاية املقتصد -3
 ب روت.، دار الفكر، ه[ 595القرطيب ]ت 

ط: دار الكتاب ، ه[ 587عالء ادلين الاكساين ]ت ، بدائع الصنائع -4
 م[.1982بعة اثلانية ]الط، ب روت، العرّب

حممد بن أمحد أبو الويلد ابن رشد القرطيب ]ت ، ابليان واتلحصيل -5
، ط: دار الغرب اإلساليم، وآخرون، د. حممد حيج :ت، ه[ 520

 م[.1988 ـهـ  1408الطبعة اثلانية ]، بلنان، ب روت
، حممد بن حممد احلسيين أبو الفيض، من جواهر القاموس تاج العروس -6

، ت: جمموعة من املحققني، ه[ 1205تىض الَزبيدي ]ت امللقب بمر
 ط: دار اهلداية.

حممد بن أمحد بن عثمان ، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -7
ط: ، د. عمر عبد السالم تدمري :ت، ه[ 748شمس ادلين اذلهيب ]ت 

 م[.1987الطبعة األوىل ]، بلنان، ب روت، دار الكتاب العرّب

ت: السيد ، ه[ 256حممد بن إسماعيل ابلخاري ]ت ، الكبرياتلاريخ  -8
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 ط: دار الفكر.، هاشم انلدوي

، ه[ 463أمحد بن يلع أبو بكر اخلطيب ابلغدادي ]ت ، تاريخ بغداد -9
 ب روت.، ط: دار الكتب العلمية

املعروف باللخيم )املتوىف: ، أبو احلسن، يلع بن حممد الربيع، اتلبرصة -10
ط: وزارف األوقاف ، أمحد عبد الكريم جنيبت: ادلكتور ، ه( 478

عدد ، م 2011 - ـه 1432، الطبعة األوىل، قطر، والشؤون اإلسالمية
 يف ترقيم مسلسل واحد. 14األجزاء: 

ت: محدي ، ه[ 507حممد بن طاهر بن القيرساين ]ت ، تذكرة احلفاظ -11
الطبعة ، الرياض، ط: دار الصمييع، عبد املجيد إسماعيل السليف

 ه[. 1415 ]األوىل
القايض ، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -12

ضبطه وصححه: حممد سالم ، ه[ 544عياض بن موىس ايلحصيب ]ت 
الطبعة األوىل ، بلنان، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، هاشم

 م[.1998]
ط: دار ، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكيت، اتلعريفات الفقهية -13

 - ـه1407الكتب العلمية )إاعدف صف للطبعة القديمة يف باكستان 
 .1عدد األجزاء: ، م2003 - ـه1424الطبعة األوىل: ، م(1986

املعروف بابن نقطة احلنبيل ]ت ، حممد بن عبد الغين ابلغدادي، اتلقييد -14
، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، ت: كما  يوسف احلوت، ه[ 629

 ه[. 1408الطبعة األوىل ]
، ه(1300رينهارت بيرت آن د وزِي )املتوىف: ، تكملة املعاجم العربية -15

ليم انلع ييم8 - 1نقله إىل العربية وعلق عليه:  ـج : 10، 9 ـج، : حمَمد س 
الطبعة ، اجلمهورية العراقية، ط: وزارف اثلقافة واإلعالم، مجا  اخلياط

 .11عدد األجزاء: ، م 2000 - 1979من ، األوىل
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أمحد بن يلع بن ، يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري لخيص احلبرياتل -16
ت: السيد عبد اهلل هاشم ايلماين ، ه[ 852حجر العسقالين ]ت 

 م[.1964 ـهـ  1384الطبعة األوىل: ]، املدينة املنورف، املدين
يوسف بن عبد اهلل بن عبد ، ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد اتلمهيد -17

، ت: مصطىف بن أمحد العلوي، ه[ 463انلمري ]ت الرب أبو عمر 
ط: وزارف عموم األوقاف والشؤون ، وحممد عبد الكب ر ابلكري

 ه[. 1387املغرب: ]، اإلسالمية
ْخَتلََطة -18 َدَونَِة والم  ت ِب الم  ْستَْنَبطة  ىلع الك  عياض بن ، اتلَنْبيَهات  الم 

الفضل )املتوىف: أبو ، موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت
، ط: دار ابن حزم، د. عبد انلعيم محييت، ت: د. حممد الوثيق، ه(544

 .م2011 - ـه 1432، األوىل الطبعة، بلنان –ب روت 

 676حميي ادلين حيىي بن رشف أبو زكريا انلووي ]ت ، تهذيب األسماء -19
 م[.1996الطبعة األوىل: ]، ب روت، ط: دار الفكر، ه[

ط: ، ه[ 852د بن يلع بن حجر العسقالين ]ت أمح، تهذيب اتلهذيب -20
 م[.1984الطبعة األوىل: ]، ب روت، دار الفكر

يوسف بن الزيك عبد الرمحن أبو احلجاج املزي ]ت ، تهذيب الكمال -21
، ب روت، ط: مؤسسة الرسالة، ت: د. بش ر عواد معروف، ه[ 742
 م[.1980 ـهـ  1400الطبعة األوىل: ]، بلنان

أبو منصور )املتوىف: ، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، تهذيب اللغة -22
، ب روت، ط: دار إحياء الرتاث العرّب، ت: حممد عوض مرعب، ه(370

 م.2001الطبعة األوىل: 
خليل بن إسحاق بن ، اتلوضيح يف رشح املخترص الفريع البن احلاجب -23

. ت: د، ه(776ضياء ادلين اجلندي املاليك املرصي )املتوىف: ، موىس
ط: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة ، أمحد بن عبد الكريم جنيب
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 م.2008 - ـه1429الطبعة األوىل: ، الرتاث
 354حممد بن حبان بن أمحد اتلمييم أبو حاتم البسيت ]ت ، اثلقات -24

الطبعة األوىل: ، ط: دار الفكر، ت: السيد رشف ادلين أمحد، ه[
 م[.1975]

صالح عبد السميع ، زيد القريواين رشح رسالة ابن أيب اثلمر ادلاين -25
 ب روت.، ط: املكتبة اثلقافية، ه[ 1335اآليب األزهري ]ت 

حممد بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد اهلل ، اجلامع ألحاكم القرآن -26
، ط: دار الشعب، أمحد عبد العليم ابلدروين :ت، ه[ 671القرطيب ]ت 

 ه[. 1372الطبعة اثلانية: ]، القاهرف

، دار الفكر، دار النرش، العالمة أبو احلسن املاوردي، رياحلاوي الكب -27
 ب روت.

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد ، حلية األويلاء وطبقات األصفياء -28
ط: ، ه(430بن إسحاق بن موىس بن مهران األصبهاين )املتوىف: 

 م.1974 - ـه1394، السعادف

ت: د. ، ه[ 507حممد بن أمحد الشايش القفا  ]ت ، حلية العلماء -29
ط: دار ، ب روت، ط: مؤسسة الرسالة، ياسني أمحد إبراهيم دراركة

 ه[.1400الطبعة األوىل: ]، عّمان األردن، األرقم
. ابن .إبراهيم بن يلع، ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -30

 بلنان.، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، ه[ 799فرحون ايلعمري ]ت 

ت: حممد ، ه[ 684د بن إدريس شهاب ادلين القرايف ]ت أمح، ذلخريةا -31
الطبعة األوىل: ، بلنان، ب روت، ط: دار الغرب اإلساليم، حيج

 م[.1994]
أمحد بن يلع بن منجويه أبو بكر األصبهاين ]ت ، رجال صحيح مسلم -32

الطبعة األوىل ، ب روت، دار املعرفة :ط، عبد اهلل اللييث :ت، ه[ 428
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 ه[. 1407]
أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف ، الطابلني وعمدة املفتني روضة -33

، ط: املكتب اإلساليم، ت: زه ر الشاويش، ه(676انلووي )املتوىف: 
 م.1991 ـهـ 1412الطبعة اثلاثلة: ، عمان، دمشق، ب روت

أمحد بن احلسني بن يلع أبو بكر ابليهيق ]ت ، سنن ابليهيق الكربى -34
مكة ، ط: مكتبة دار ابلاز، القادر عطات: حممد عبد ، ه[ 458

 م[.1994 ـهـ  1414املكرمة ]

حممد بن أمحد بن عثمان شمس ادلين اذلهيب ]ت ، سري أعالم انلبالء -35
، ب روت، ط: مؤسسة الرسالة، ت: شعيب األرناؤوط وآخرون، ه[ 748

 م[.1985الطبعة اثلاثلة: ]

ت: جميد ، ه[ 189الشيباين ]ت حممد بن احلسن أبو عبد اهلل ، السري -36
 م[.1975الطبعة األوىل: ]، ب روت، ط: ادلار املتحدف للنرش، خدوري

حممد بن حممد خملوف ]ت ، شجرة انلور الزكية يف طبقات املالكية -37
، ط: دار الكتاب العرّب، ط: دار الفكر للطباعة والنرش، ه[ 1360
 ه[. 1349الطبعة األوىل: ]، املطبعة السلفية، ب روت

الرش  لقاسم بن عيىس بن ، نايج اتلنويخ ىلع منت الرسالةرشح ابن  -38
واملنت أليب حممد عبد اهلل بن عبد ، ه 837نايج اتلنويخ املتوىف سنة 

حتقيق أمحد فريد ، ه 386الرمحن ابن أيب زيد الق رواين املتوىف سنة 
، دار الكتب العلمية، م2007، ه 1428الطبعة األوىل ، املزيدي
 ب روت.

حممد بن عبد ابلايق الزرقاين ]ت ، ىلع موطأ اإلمام مالك الزرقاينرشح  -39
 ه[. 1411الطبعة األوىل ]، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، ه[ 1122

حممد بن إسماعيل أبو عبد اهلل ابلخاري اجلعيف ]ت ، صحيح ابلخاري -40
، ب روت، ايلمامة، ط: دار ابن كث ر، ت: د. مصطىف ديب ابلغا، ه[ 256
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 م[.1987 ـهـ  1407الطبعة اثلاثلة: ]، نبلنا

عبد الرمحن بن أيب بكر جال  ادلين السيويط ]ت ، طبقات احلفاظ -41
 ه[. 1403الطبعة األوىل: ]، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، ه[ 911

تاج ادلين عبد الوهاب بن تيق ادلين السبيك ، الكربى طبقات الشافعية -42
وادلكتور: عبد الفتا  حممد ، نايحت: د. حممود حممد الط، ه[ 771]ت 

 ه[. 1413الطبعة اثلانية: ]، ط: هجر للطباعة والنرش واتلوزيع، احللو
أبو بكر بن أمحد بن حممد ابن قايض شهبة ]ت ، طبقات الشافعية -43

، ب روت، ط: اعلم الكتب، ت: د. احلافظ عبد العليم خان، ه[ 851
 ه[. 1407الطبعة األوىل: ]

ط: دار الرائد ، ه[ 393أبو إسحاق الش رازي ]ت ، طبقات الفقهاء -44
 بلنان.، ب روت، العرّب

ط: ، ه[ 230حممد بن سعد بن منيع الزهري ]ت ، الطبقات الكربى -45
 ب روت.، دار صادر

ت: يلع حممد ،، عبد الرمحن بن أيب بكر السيويط، طبقات املفرسين -46
 ه. 1396الطبعة األوىل: ، القاهرف، ط: مكتبة وهبة، عمر

عبد الكريم بن حممد بن ، املعروف بالرش  الكب ر، العزيز رشح الوجزي -47
ت: يلع ، ه(623أبو القاسم الرافيع القزويين )املتوىف: ، عبد الكريم
ب روت ، ط: دار الكتب العلمية، اعد  أمحد عبد املوجود -حممد عوض 

 .م1997 - ـه 1417، األوىل: الطبعة، بلنان –

جال  ادلين عبد اهلل بن ، مذهب اعلم املدينةيف  عقد اجلواهر اثلمينة -48
وعبد احلفيظ ، ت: حممد أبو األجفان، ه[ 616جنم بن شاس ]ت 

 ـهـ  1415الطبعة األوىل: ]، ب روت، ط: دار الغرب اإلساليم، منصور
 م[.1995

 939يلع بن حممد املنويف أبو احلسن املاليك ]ت ، كفاية الطالب الرباين -49
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، ب روت، ط: دار الفكر، حممد ابلقايعت: يوسف الشيخ ، ه[
 ه[.1412]

أيوب بن موىس ، ]معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية[ اللكيات -50
وحممد ، ت: عدنان درويش، ه[ 1094احلسيين أبو ابلقاء الكفوي ]ت 

ـ  ـه 1413] :الطبعة اثلانية، ب روت، ط: مؤسسة الرسالة، املرصي
 م[.1993

ضمنته أبواب الكتاب من األراكن والرشوط بلاب اللباب يف بيان ما ت -51
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد ابلكري ، واملوانع واألسباب

 م. 2003 - ـه 1424الطبعة األوىل: ، ه( 736القفيص املاليك )ت: 
 711. ابن منظور اإلفرييق ]ت .حممد بن مكرم بن يلع، لسان العرب -52

 ه[. 1414ثلاثلة: ]الطبعة ا، ب روت، ط: دار صادر، ه[

حميي ادلين حيىي بن رشف أبو زكريا انلووي ، رشح املهذب املجموع -53
الطبعة ، ب روت، ط: دار الفكر، ت: حممود مطريح، ه[ 676]ت 

 م[.1996 ـهـ  1417األوىل: ]
يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس أبو حممد الظاهري ، املحىل -54

، ط: دار اآلفاق اجلديدف، العرّبت: جلنة إحياء الرتاث ، ه[ 456]ت 
 ب روت.

املعروف ، أمحد بن يلع الرازي أبو بكر، خمترص اختالف العلماء -55
و]اختالف العلماء[ ألمحد بن حممد بن ، ه[ 370باجلصاص ]ت 

ط: دار ، د. عبد اهلل نذير أمحد :حتقيق، ه[ 321سالمة الطحاوي ]ت 
 ه[. 1417]الطبعة اثلانية: ، ب روت، البشائر اإلسالمية

، حممد بن حممد ابن عرفة الورغيم اتلونيس املاليك، املخترص الفقيه -56
، ت: د. حافظ عبد الرمحن حممد خ ر، ه( 803أبو عبد اهلل )املتوىف: 

الطبعة األوىل: ، ط: مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعما  اخل رية
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 م. 2014 - ـه 1435
اية سحنون بن سعيد رو، ه[ 179مالك بن أنس ]ت ، املدونة الكربى -57

 ب روت.، ط: دار صادر، اتلنويخ عن عبد الرمحن بن القاسم العتيق

حممد بن عبد اهلل أبو بكر ابن العرّب ، يف رشح موطأ مالك املسالك -58
، قرأه وعلق عليه: حممد بن احلسني السليماين، ه[ 543املعافري ]ت 

ط: ، اويقدم هل: الشيخ يوسف القرض، واعئشة بنت احلسني السليماين
 م[.2007 ـهـ  1428الطبعة األوىل ]، دار الغرب اإلساليم

حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم البسيت ]ت ، مشاهري علماء األمصار -59
 م[.1959]، ب روت، ط: دار الكتب العلمية، فاليشهمر .ت: م، ه[ 354

أمحد بن حممد بن يلع ، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافيع -60
 ب روت.، ط: املكتبة العلمية، املقري الفيويم

د: أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: ، معجم اللغة العربية املعارصة -61
، الطبعة األوىل، ط: اعلم الكتب، ه( بمساعدف فريق عمل1424
 م. 2008 - ـه 1429

 1408عمر بن رضا بن حممد كحالة ادلمشيق ]ت ، معجم املؤلفني -62
 انلارش: مكتبة املثىن.، ب روت، اء الرتاث العرّبط: دار إحي، ه[

ط: ، ه[ 620عبد اهلل بن أمحد بن قدامة أبو حممد املقديس ]ت ، املغين -63
 ه[. 1405الطبعة األوىل: ]، ب روت، دار الفكر

حممد بن أمحد أبو الويلد ابن رشد القرطيب ]ت ، املقدمات املمهدات -64
، بلنان، ب روت، اإلساليم ط: دار الغرب، ت: د. حممد حيج، ه[ 520

 م[.1988 ـهـ  1408الطبعة األوىل: ]

ت: أبو الفضل ، يلع بن احلسن أبو سعيد الرجرايج، مناهج اتلحصيل -65
ط: مركز ، تقديم فضيلة الشيخ يلع يلع لقم، وأمحد بن يلع، ادلميايط

، اململكة املغربية ـ دار ابن حزم، ادلار ابليضا، الرتاث اثلقايف املغرّب
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 م[.2007 ـهـ  1428الطبعة األوىل: ]، بلنان، ب روت
، ه[ 474سليمان بن خلف أبو الويلد ابلايج ]ت ، املنتىق رشح املوطأ -66

 ـهـ  1420الطبعة األوىل: ]، بلنان، ب روت، ط: دار الكتب العلمية
 م[.1999

عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو حممد ابن أيب زيد ، انلوادر والزيادات -67
ط: دار الغرب ، ت: د. عبد الفتا  حممد احللو، ه[ 386ت الق رواين ]

 م[.1999الطبعة األوىل: ]، ب روت، اإلساليم

أمحد بابا بن أمحد اتلكروري اتلنبكيت ، نيل االبتهاج بتطريز ادليباج -68
ط: ، إرشاف وتقديم د: عبد احلميد اهلرامة، ه[ 1036السوداين ]ت 

 م[.1989الطبعة األوىل: ]، سطرابل، منشورات لكية ادلعوف اإلسالمية

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ، وأنباء أبناء الزمان، وفيات األعيان -69
ط: ، ط: دار الفكر، ت: ادلكتور إحسان عباس، ه[ 681خلاكن ]ت 

 ب روت.، دار صادر
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 هد. رجب فرج أبو دقاق

 لكية اآلداب ـ اخلمس

 تمهيد:
والصالف والسالم ، علم اإلنسان مالم يعلم، احلمد هلل اذلي علم بالقلم

 وبعد:، وىلع آهل وصحبه وسلم، ىلع انليب العرّب األيم
وأنز  عليها ، أنعم عليها باإلسالمفإنه من فضل اهلل ىلع هذه األمة أن 

ف ها اهلل به، ريناوطريقها إىل السعادف يف ادل، القرآن العظيم دستور حياتها ، رش  ّ
واصطىف رجاال حفظوه يف صدورهم قبل أن حيافظوا ، ورفعها ىلع سائر األمم

َُٰتُۢ َبي َِنَٰٞت ِِف ُصُدوِر ِ۬اذِليَن ﴿: قا  ، عليه يف السطور ُأوتُواْ بَْل ُهَو َءاَي
وأكدت ، ورسى ذكره يف العاملني، وهو األمر اذلي تواتر بني انلاس، (1)﴾ُ۬الِْعلَْم  

 » :ملسو هيلع هللا ىلص حيث ورد عنه، عليه سنة سيد املرسلني
 
، (2)«همورِ د  يف ص   م  ه  ة أناجيل  مَ أ

وابتعدت عن الكتابة ، لكن ذلك ال يعين أن هذه األمة قد أهملت اتل ّدوين
ر  بتعل  ، القرطاس والقلم ـ اليت ورد اتلوجيه إيلهاواكتساب أدواتها ـ  ا واألم  ِمه 

 وجاء فيها: ملسو هيلع هللا ىلصيف أوىل انلصوص اليت نزلت من القرآن الكريم ختاطب حممدا 
 قْرَ ِ۪ا﴿

ْ
ْكَرُم  أ

نَسََٰن َما لَْم  ٤ذِلے َعلََّم بِالَْقلَِم ُ۬ا ٣َوَربَُّك َ۬اْلَْ َعلََّم َ۬اْلِْ

                                                 

 .49العنكبوت:  (1
وهب بن منبه يف صفة هذه من حديث  139: 1رواه ابليهيق يف دالئل انلبوف  (2

 األمة..
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 .(1)﴾٥يَْعلَْم  
رِف  عن العرب اعتمادهم ىلع اذلاكرف واحلفظ يف وإذا اكن قد  ع 

وما يرتتب ىلع ذلك ، الصدور نظرا لطبيعة احلياف ابلدوية اليت اكنوا يعيشونها
ن ذلك فإ، من الرتحا  واتلنقل طلبا للعيش عرب مواسم السنة: صيفا وشتاء

 .واكتساب أدواتها، واالهتمام بها، لم يثنهم عن تعلم الكتابة
تابة يه رسم ما يلفظ من احلروف تلوثيق ما خيىش نسيانه وبما أن الك

فقد اكن حرصهم ىلع حفظ كتاب اهلل واملحافظة عليه يدفعهم ، من اذلاكرف
أو ضياع يشء منه بموت حفظته ـ كما حدث يف ، إىل تدوينه خوف نسيانه

اليت استشهد فيها عدد كب ر من احلفاظ لكتاب اهلل ، موقعة ايلمامة الشه رف
أو بوقوع اختالف بني احلفاظ حو  رواياته وحروفه ـ كما حدث ، (2)ـ تعاىل

ـ حني اتلىق جند الشام والعراق   انفّ يف عهد اخلليفة عثمان بن ع  
 .(3)واختلفوا يف أحرف القرآن

، (4)ومع أن طريقة اتلليق املثىل بني الصحابة اكنت املشافهة واحلفظ
، بلعثة ـ لم تكن واسعة االنتشاروأن الكتابة يف اجلزيرف العربية ـ زمن ا

                                                 

 .5ـ  3العلق:  (1
وقتل فيها مسيلمة الكذاب مديع  ويه اليت وقعت يف خالفة الصديق  (2

 4:223انلبوف وأتباعه، واستشهد فيها سبعون من احلفاظ، ينظر: س رف ابن هشام 
 وما بعدها. 196وما بعدها، ومجيلة أرباب املراصد رش  العقيلة للجعربي: 

تلىق جند الشام وجند العراق يف معركة أرمينية وأذربيجان، واختلفوا حو  ا (3
أحرف القرآن، حىت اكدت حتدث بينهما فتنة، فأفزع ذلك حذيفة بن ايلمان 
وذهب إىل اخلليفة عثمان ملعاجلة األمر، ينظر تفصيل ذلك يف كتاب املصاحف 

 . 21البن أيب داود: 
 .36ادي:ينظر: تقييد العلم للخطيب ابلغد (4
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اكن حريصا ىلع تدوين ما يزن   ملسو هيلع هللا ىلص فإن انليب، ووسائلها بدائية وغ ر ميسورف
كما يف ، حىت إنه نىه ـ يف ابلداية ـ عن كتابة يشء غ ر القرآن، من القرآن

، ال تكتبوا عين شيئا سوى القرآن» :(ه 74 :ت)حديث أيب سعيد اخلدري 
ابا تّ قد اختذ ك   ملسو هيلع هللا ىلصواكن الرسو  ، (1)«القرآن فليمحهفمن كتب عين غ ر 

بهم غّ ور  ، للويح اهتموا بتدوين القرآن فشجعهم هذا ىلع تعلم الكتابة
بالرفيق األىلع إال وقد جتاوز عدد كتبة  ملسو هيلع هللا ىلصولم يلتحق ، الرسو  يف ذلك

 .(2)الويح أربعني اكتبا
 أهمية ابلحث وسبب اختياره:

ونقل املعارف ، يلة لتسجيل األفاكراكنت الكتابة وال تزا  أهم وس
إال أنها ـ من جهة اللغة ـ تفتقر يف أغلب األحيان إىل جوانب ، واألخبار

وتتسم الكتابة بعدف مظاهر من القصور ، الكما  يف اتلعب ر عن أصوات اللغة
 يف هذا املجا  تتمثل يف:

وجود رموز مكتوبة تنطق ىلع غ ر ما عرف من األصوات اليت ال  –أ
 يقابلها يف انلطق يشء من األصوات.

وجود رموز مكتوبة تنطق ىلع غ ر ما عرف من األصوات اليت  –ب 
 تمثلها.

 وجود أصوات ال يمثلها يف الكتابة يشء. –ج 
أما يف رسم املصحف الرشيف فياكد يطابق ، هذا يف عموم الكتابة

                                                 

، وينظر: فتح ابلاري رش  صحيح ابلخاري البن حجر 4ابن أيب داود:  (1
 .386العسقالين: 

 68: 1واالستيعاب البن عبد الرب  479 – 478ينظر: كتاب انليب للبالذري:  (2
_69. 
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، املكتوب انلطق مطابقة تامة لوال ما حيدث من حذف أحيانا بلعض احلروف
واذلي يقع فيه احلذف يف رسم املصحف من أحرف اهلجاء مخسة أحرف 

 ويه:
َٰلَِمْيَ ﴿ حذف األلف اختصارا كما يف لفظ - 1  .﴾ِ۬الَْع
 .﴾يَلْوُۥنَ ﴿ حذف الواو ختفيفا تلوايل األمثا  كما يف لفظ – 2
ُثمَّ ﴿ختفيفا اكتفاء بالكرسف ديلال عليها كما يف لفظ حذف ايلاء  – 3
 .﴾ِكيُدونِ 
 .﴾َوايلْلِ ﴿ختفيفا تلوايل األمثا  كما يف لفظ  حذف الالم – 4
ولإلشارف إىل قراءف أخرى كما يف لفظ ، حذف انلون اختصارا – 5

﴿ََ  .﴾َفُنّجِ
 وعلة حذف حروف املد من الرسم ثالثة أوجه:

 أنها إذا حذفت يبىق ما يد  عليها وهو احلراكت. األول:
، (1)إذ يه فروع واحلراكت أصل، أنها متودلف عن احلراكت اثلاين:

 .فيستغىن بأصوهلن عنهن
واملقصود ، أن هذه احلروف أكرث سائر احلروف يف القرآن :اثلالث

 ـمجيعها  ـفلو أثبتت هذه احلروف ، ـ اغبلا ـ اتلخفيف واالختصار باحلذف
 .وواوات، والءات، ألفات  املصحف لاكن أغلب املصحفيف

واذلي يزاد يف ، وكما يرد احلذف يف بعض احلروف ترد زيادتها كذلك
فزتاد األلف يف  :رسم املصحف من حروف اهلجاء يه حروف املد اثلالثة

ْ ) :حنو ا ِ  (.يْٖد  بَِأيَ ) :وتزاد ايلاء يف حنو (َسُأْوِريُكمْ ) :وتزاد الواو يف حنو (ةُ ي َ م 
                                                 

 وما بعدها. 7ينظر: املحكم يف نقط املصحف:  (1
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أما ما يبدو من كتابة بعض األصوات بغ ر رموزها يف احلروف اليت 
لَوَٰةَ ُ۬ا)خصصت هلا مثل كتابة الواو بد  األلف املنطوق يف لفظ  َكوَٰةَ ُ۬ا، لصَّ  (لزَّ

يَٰ ) وكتابة ايلاء بد  األلف املنطوق يف لفظ فلعل ادلراسات  (يَْسَعَٰ ، ُ۬الُْبْْشَ
الكتابة من وجهات نظر أبعد ما تكون عن يف جمملها اكنت تتناو  الرسم و

كما أن كتب الرسم القديمة لم تعط ، أن يكون بناؤها ىلع أسس صوتية
 .(1)سم القرآين يف املصاحف العثمانيةتفس را لظواهر الر

ونعرض ، ويف هذه ادلراسة نليق الضوء ىلع بعض ممزيات الرسم القرآين
وخنصص ، وحذف، زيادفبلعض الظواهر املالحظة يف كتابة املصحف من 

هذا ابلحث تلناو  اجلوانب املتعلقة بالزيادف وانلقص يف رسم حرف ايلاء يف 
مستفيدين من بعض ما ، ونعرض بلعض العلل واألسباب، املصحف الرشيف

ن  قديما يف هذا املجا  ِوّ ويأيت يف مقدمة ذلك ما دونه أبو العباس أمحد بن ، د 
عنوان ادليلل من مرسوم خط )كتابه:  ه( يف 721ابلناء املراكيش: )ت: 

باإلضافة إىل ، باعتباره أشهر حماولة تلفس ر ظواهر الرسم قديما (اتلزنيل
 .بعض ادلراسات احلديثة يف هذا املجا 

 وتشتمل هذه ادلراسة ـ بعد اتلمهيد ـ ىلع مبحثني وخاتمة:
املبحث األو : يشتمل ىلع حذف ايلاء يف رسم املصحف: أنواعها 

، وتوجيهها، املبحث اثلاين: يتضمن احلديث عن زيادف ايلاء وأسبابها .وعللها
 .أما اخلاتمة فسوف تشتمل ىلع أهم انلتائج واتلوصيات وأمثلتها.

 :املبحث األول: حذف ايلاء يف رسم املصحف الرشيف
وهذا األمر ، يعترب رسم املصحف من أسس الرواية يف انلص القرآين

اظ اء احِلف  خمافة أن يفتح تطويره باب اتلغي ر ، عليه كما هو حتم ىلع القر ّ
                                                 

 .8 – 7ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية، اغنم قدوري:  (1
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َوَطلْٖح ﴿ سمع قارئا يقو :  وقد روي أن اإلمام عليا، واتلبديل
نُضودٖ  ن ّة والَط  (1)﴾مَّ (  إنما يه:، حل  فقا : ما لِل ج  ل ع  لكنه ملا استأذنه )وط 

ت اج  » :القارئ يف إصالحها يف املصحف رد عليه قائال ه  ال  إن املصحف ال ي  و 
ألن موافقة الرسم أحد الضوابط اثلالثة اليت ،  رسمه ّر غ  أي: ال ي  ، (2)«حي  و ّ   

 .(3)وضعها العلماء لقبو  القراءف
 ومما شجع القراء ىلع اتلمسك بهذا الرسم:

 كونه حمل إمجاع من الصحابة. –1
نظرا لكونه ، أن صوره اخلطية استوعبت أكرث الروايات الصحيحة – 2

 ط أو شلك.كتب دون نق
، قل)فصورف ، أن األحرف املحذوفة سمحت بتعدد ألفاظ قراءته – 3

 (وعباد، قا )ـ قبل انلقط والشلك ـ يمكن أن تقرأ  (وعند
إذا  :ألنك تقو : حذفت كذا، واحلذف يف اللغة معناه اإلزالة واالنزتاع

 .(4)هعِ ِض و  ه من م  ت  ه وانزتع  تل   أز  
 :أنواعواحلذف عند علماء الرسم أربعة 

كحذف األلف ، ما حذف منه حرف العلة لالختصار :انلوع األول
 :أو دفعا تلوايل األمثا  كحذف الواو يف ﴾َصَِٰدِقَْي  ﴿ :من مجع السالمة يف حنو

                                                 

 .31الواقعة:  (1
 .209 - 208: 17ينظر: اجلامع ألحاكم القرآن للقرطيب  (2
اثلاين: موافقة وجه حنوي، اثلالث: صحة السند، ينظر: رش  طيبة النرش يف  (3

 .105: 1القراءات العرش للنويري
 .130: 3وزآبادي ينظر: القاموس املحيط للف ر (4
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ۦ﴿ وحذف ايلاء من: ﴾َداوُۥدُ ﴿  .(1)وحنوه ﴾يَْستَْْحِ
ما حذف منه حرف العلة اقتصارا ىلع موضع دون  انلوع اثلاين:

يف سورف األنفا  دون نظائرها  ﴾ِ۬الِْميَعَٰدِ ﴿ األلف من لفظ:كحذف ، نظائره
 .يف املصحف

ما اتفقت املصاحف ىلع حذف حرف العلة منه  انلوع اثلالث:
 :كحذف األلف بعد السني والفاء يف لكميت، واختلف القراء يف قراءته

، (2)والفاءيلحتمل القراءف األخرى بإساكن السني ، بابلقرف ﴾ُأَسََٰريَٰ تَُفَُٰدوُهمْ ﴿
 .ويسىم حذف إشارف

مع ، حذف حرف املد يف بعض املواضع دون مثيالتها :انلوع الرابع
إَِذا ﴿ :اختالف القراء فيه دون غ ره كحذف األلف بعد الطاء يف قوهل تعاىل

ُهْم َطَِٰٓئٞف  َفَطاَف َعلَيَْها ۞﴿ :وإثباته يف قو  اهلل، (4)باألعراف (3)﴾َمسَّ
 .ويسىم هذا حذف اقتصار وإشارف معا، بسورف القلم (5)﴾َطآِئٞف 

 :مواضع حذف ايلاء
 وتقع ساكنة وسطا، تقع ايلاء يف اللكمة متحركة: ابتداء ووسطا وطرفا

 ، وطرفا
 
ويه تكون يف االسم ، ال و  ويف سكونها إما أن تكون حرف مد أ

                                                 

 .324، 263ينظر: الوسيلة يف رش  أبيات العقيلة للسخاوي:  (1
قرأ محزف )أرسى( وقرأ غ ره )أسارى(، وقرأ نافع واعصم والكسايئ )تفادوهم(  (2

باملد، وقرأ غ رهم بالقرص، ينظر: ابلدور الزاهرف يف القراءات العرش لعبد الفتا  
 .33القايض: 

( ابلدور الزاهرف: قرأ امليك  (3 ائِف  ( وقرأ غ رهم )ط  ي ف  وابلرصيان والكسايئ )ط 
 .151، وينظر يف اختالف رسمها: الوسلة يف رش  العقيلة للسخاوي: 125

 .201األعراف:  (4
 .19القلم:  (5
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ويف ، وتقع أصلية يف اللكمة وزائدف عن األحرف األصلية، والفعل واحلرف
 :وقد حتذف يف بعض أحواهلا، هذه األنواع مجيعا يقع رسمها ثابتة ىلع األصل

 أنواع حذف ايلاء:
 وجماورف يلاء مثلها.، وايلاء املحذوفة رسما نواعن: مفردف

ايلاء املفردف املتطرفة حتذف ايلاء الواقعة يف آخر األسماء  :انلوع األول
اعِ يَ ﴿ :سواء اكنت الما لللكمة حنو، واألفعا   ﴾يَْوَم َ۬اتلَّنَادِ ﴿و ﴾ْوَم يَْدُع ُ۬ادلَّ

َٰلَِك َما ُكنَّا َنبْغِ ۞﴿و ويه تقع يف ، أو اكنت ياء إضافة للمتلكم، ﴾ۦ  قَاَل َذ
وتقع يف األفعا  يف ، ﴾ءِ  َربَّنَا َوَتَقبَّْل ُدَعٓ ﴿ األسماء يف موضع اجلر لإلضافة حنو:

ْرتَنِ  لَِئنْ ﴿ :موضع نصب ىلع املفعويلة حنو خَّ
َ
ويه ، ﴾إََِلَٰ يَْوِم ِ۬الِْقَيََٰمةِ ۦ أ

 قسمان:
، سواء أكانت الما للفعل، ايلاء الواقعة حشوا يف اآلى :القسم األول

َبَعنِ ِ۪اَوَمِن ﴿ :أم اكنت ياء للمتلكم حنو ﴾َ۬الُْمْهتَِدے  ﴿ :حنو ، ﴾إَِذا َدَعنِ  ﴿و ﴾ۦ  تَّ
منها ثالث ، (2)أن عدد هذه ايلاءات مخسا وثالثني ياء (1)ويذكر ابن اجلزري

 .وثنتان وعرشون ياء لإلضافة، عرشف ياء وقعت الما للفعل
 :وقد حتذف ايلاء ملوجب وهو دخو  أداف جزم ىلع الفعل حنو قوهل تعاىل

ۥ َجَهنَّمَ أْ إِنَُّهۥ َمْن يَّ ﴿ ما بسبب كما حتذف ايلاء رس (3)﴾ِت َربَُّهۥ ُمْجِرماٗ فَإِنَّ ََلُ

                                                 

أبو اخل رات حممد بن حممد بن اجلزري، حافظ حمقق، من آثاره: النرش يف  (1
ه ينظر:  833، واغية انلهاية يف طبقات القراء، ت: القراءات العرش. وطيبة النرش
 .247: 2اغية انلهاية يف طبقات القراء 

 .180: 2النرش يف القراءات العرش  (2
 .73طه:  (3
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ُ ُ۬اؤْ َوَسوَْف يُ ﴿ :اتلقاء الساكنني ألنها ساقطة يف اللفظ حنو  (1)﴾لُْمْؤِمنِْيَ ِت ِ۬اَّللَّ
، (2)ووقع من املحذوف التلقاء الساكنني مخسة عرش موضعا كما يقو  ادلاين

ويعلل علماء األصوات سبب احلذف هنا بأن ابلناء املقطيع يمنع وجود 
ف بصوت غ ر  .(3) متحرك إال يف حالة الوقف حركة طويلة متلو ّ

وقد أدرك علماء الرسم وعلماء العربية هذه الظاهرف وأثرها يف بناء 
باب ما حيذف من السواكن إذا ) :بابا سماه (4)فوضع سيبويه، لكمات اللغة

 (6)ه( 437)ت:  طالب القييسأيب بن  كما أشار ميكّ  (5) (وقع بعدها ساكن

حتذف الساكن األو  من لكمتني إذا اكن األو  أن » :إىل هذه الظاهرف بقوهل
ويبىق ما قبله من احلركة يد  ، حرف مد ولني فتحذف التلقاء الساكنني

 .(7)«عليه
وحتذف ايلاء رسما من آخر املنادى يف لك اسم منادى أضافه املتلكم إىل 

                                                 

 .145النساء:  (1
أبو عمرو عثمان بن سعيد ادلاين الص ريف، من علماء الضبط والقراءات، أشهر  (2

ه ينظر: اغية انلهاية  444ضبط تويف سنة: كتبه: املقنع يف الرسم، واملحكم يف ال
 .46.وذكر حذف ايلاء يف كتابه املقنع: 503: 1

 وما بعدها. 244ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية: (3
سيبويه:أبو برش عمرو بن عثمان بن قنرب، إمام ابلرصيني، أخذ عن اخلليل ويونس  (4

: 2 ـهينظر: بغية الواعف  180 واألخفش، من أشهر مصنفاته )الكتاب( تويف سنة:
229 – 230. 

 .276: 2الكتاب  (5
أبو حممد ميك بن أيب طالب القييس، صاحب اتلصانيف الكث رف يف علوم القرآن  (6

 ـهينظر:  437وغ ره منها: اتلبرصف، والراعية، والكشف عن وجوه القراءات، ت: 
 .315: 3إنباه الرواف 

 .277: 1 الكشف عن وجوه القراءات وعللها (7



116 ۩
 

َها﴿ نفسه حنو: يُّ
َ
َٰأ ََٰأبَِت ﴿و ﴾َي ، ويه ياء إضافة تمثل لكمة استغين عنها ﴾َي

ولم يثبت منها يف رسم املصاحف سوى ، واتفق أهل الرسم ىلع حذفها رسما
َِٰعَبادِ ﴿ موضعني اتفاقا وهما: َِٰسَعةٞ َ۬ا َي َي رِْضے َو

َ
ْ إِنَّ أ  .بالعنكبوت ﴾ذِليَن َءاَمُنوا

َِٰعبَادِ ﴿و نُفِسِهمْ َ۬ا َي َي
َ
َٰ أ ْ لََعَ ُفوا ْْسَ

َ
وموضع اختلف فيه رسما ، بالزمر ﴾ذِليَن أ

َِٰعبَادِ ﴿ وهو وهذه ايلاءات املحذوفة من ، (1)بالزخرف ﴾َلَ َخوٌْف َعلَيُْكمُ  ےَي
 .املنادى حتذف أداء يف حاليت الوصل والوقف

ْ ِعَباِد ﴿من فحذف ايلاء » :هلذا انلوع بقوهل (2)ويعلل ابن ابلناء ِ فَبَْش 
َِٰعبَاِد ِ۬اذِليَن ﴿و (3)﴾ذِليَن يَْستَِمُعوَن َ۬الَْقْوَل ِ۬ا ١٦ هذا خطاب  (4)﴾َءاَمُنواْ ُقْل َي

واغب العباد ، فقد توجه اخلطاب إيله يف فهمنا، ىلع اخلصوص ملسو هيلع هللا ىلص للرسو 
اب ال يعلمونه إال فهم اغئبون عن شهود هذا اخلط، لكهم عن علم ذلك

َِٰعبَادِ ﴿ :فهو ىلع غ ر حا  ما يف قوهل تعاىل، ملسو هيلع هللا ىلصبواسطة الرسو   ذِليَن َ۬ا َي َي
نُفِسِهمْ 

َ
َٰ أ ْ لََعَ ُفوا ْْسَ

َ
فإنه ، حيث ثبت الضم ر وحرف انلداء يف اخلط (5)﴾أ

إىل مقام إحسانهم وحرضف ، داعهم من مقام إسالمهم وحرضف أعماهلم
 .(6)«آماهلم

وحذف ايلاء يف فواصل ، ايلاءات الواقعة يف رؤوس اآلي :القسم اثلاين
وقد أشار سيبويه إىل أن من مذاهب العرب حذف ايلاء ، اآليات لغة فصيحة

                                                 

 .34 - 33ينظر: املقنع يف مرسوم املصاحف:  (1
ابن ابلناء:أبو العباس أمحد بن ابلناء املراكيش، هل مصنفات يف العلوم الرشعية  (2

 ـهينظر: نيل االبتهاج  721واتلفس ر وعلوم القرآن، وعلوم اللغة واألدب، ت: 
 .67 – 65للتنبكيت: 

 .16الزمر:  (3
 .11الزمر: (4
 .50الزمر:  (5
 .101 - 100عنوان ادليلل يف مرسوم اتلزنيل: (6



۩117 
 

 وتكون هذه ايلاء: (1)يف الوقف
 ووردت يف املصحف يف مخس مواضع ويه:، أصلية يف اللكمة -أ 

 ﴾بِالَْوادِ ﴿و ﴾ۦيَْسِ ﴿بغافر و ﴾َ۬اتلََّنادِ ﴿و ﴾قِ َ۬اتلََّٰل﴿بالرعد و ﴾ُ۬الُْمتََعاِل  ﴿
 .بالفجر

، ﴾ُتَفن ُِدونِ  ﴿و ﴾ِإَويَلِْه َمـ َاِب  ﴿ :حنو ياء إضافة ضم را للمتلكم -ب 
 .(2)ايلاءات املحذوفة من هذا انلوع واحد وثمانون ياء للمتلكمومجلة 

أن هذا احلذف جائز عند العرب يف  (3)ه(207اء )ت: رّ ويرى الف  
ي ّب  » سواء اكنت ايلاء ضم را أم أنها من بنية اللكمة يقو :، الكمهم وليست ت ه 

َرب َِي ﴿ العرب حذف ايلاء من أواخر الالكم إذا اكن ما قبلها مكسورا حنو:
ْكَرَمنِ 

َ
َهََٰنِ ....  ۦ  أ

َ
ويكتىف من ايلاء بكرس ما ، وهو كث ر ﴾ۦَرب َِي أ

 .(4)«قبلها
ولعل الصورف تكون أوضح يف حذف ايلاء يف الفواصل وإثباتها يف 

َواذِلے ُهَو  ٧٨َ۬اذِلے َخلََقِِن َفْهَو َيْهِدينِ  ۞﴿ :حشو اآلي كما يف قوهل تعاىل
َواذِلے يُِميُتِِن ُثمَّ يُْحيِِْي   ٨٠ِإَوَذا َمرِْضُت َفْهَو يَْشِفِْي   ٧٩ُيْطِعُمِِن َويَْسِقِْي 
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 :ثبتت يف، وحذفت يف أربع، فقد ثبتت ايلاء يف ثالث أفعا ، (1)﴾٨١
 ﴾َويَْسِقْيِ ﴿و ﴾َيْهِدينِ  ﴿ :وحذفت يف، ﴾يُِميُتِِن ﴿و ﴾ُيْطِعُمِِن ﴿و ﴾َخلََقِِن ﴿
وطلب ، ىلع أن للوقف ىلع رؤوس اآلي وهذا ديلل، ﴾ْحيِِْي  يُ ﴿و ﴾يَْشِفِْي  ﴿و

وهذ ديلل ىلع » :يقو  علماء األصوات، اتلناسب فيها أثرا يف عدم إثبات ايلاء
 .(2)«أن احلذف إنما هو صدى لسقوطها يف انلطق

وإذا اكنت علة احلذف طلبا للمجانسة ـ كما يراها علماء األصوات ـ 
ه( يضيف بأن سبب حذف ايلاء يف آخر اللكمات 833 :ري )تز  فإن ابن اجل  

بناء ىلع قاعدف أن  ،اكن استجابة حلذفها يف اللفظ يف حالة الوصل أو الوقف
إال أنه من خال  االستقراء تبني أن ، (3)األصل يف الكتابة مطابقة اخلط للفظ

ذلك ألن بعض اللكمات اليت يف آخرها ياء قد  ؛هذه القاعدف لم تكن مطلقة
 بتت ياؤها يف رسم املصحف.ث

واذلي يلفت نظر ابلاحث هنا هو إثبات ـ علماء الرسم ـ ايلاء يف 
 َواْخَشْوِن  ﴿ :مخسة عرش موضعا مما وقع نظ ره حمذوفا يف هذا ابلاب منها

َ يَ ﴿و (4)﴾َوُأِلتِمَّ  ْمِس  ِت أْ فَإِنَّ َ۬اَّللَّ َٰأَبَانَا َما َنبِْغ  ﴿و (5)﴾بِالشَّ ْ َي  (6)﴾قَالُوا
ْرتَِِن ﴿و خَّ

َ
وهو أمر يدعونا إىل اتلأمل وإمعان انلظر ، (7)﴾َفيَُقوَل رَب ِ لَْوَلَ أ

للبحث عن العلل اليت سوغت احلذف يف موضع دون نظ ره املماثل هل يف 
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ويمكننا يف هذا املقام أن نعرض بعض األمثلة مع اإلشارف إىل ، اللفظ القرآين
وعلماء اتلفس ر وعلماء ، بعض اتلعليالت اليت استخلصها علماء اللغة

 :الرسم القرآين
وأخرى يف ، وقد ورد مرف يف سورف هود( ن  تَْسـ َلَ ) لفظ :املثال األول

فيف هود ، ويف اثلانية ثبتت ياؤه، واكن يف األوىل حمذوف ايلاء، سورف الكهف
ْهلَِك  إِنَُّهۥ َعَمٌل ﴿ :قو  اهلل تعاىل

َ
َُٰنوُح إِنَُّهۥ لَيَْس ِمْن أ لِحٖ  فََلَ َغرْيُ َصَٰ قَاَل َي

َبْعتَِِن فََلَ تَْسـ َلَ ﴿: ويف الكهف (1)﴾َما لَيَْس لََك بِِهۦ ِعلٌْم   ن ِ تَْسـ َلَ  ِ قَاَل َفإِِن ِ۪اتَّ  ِن 
َٰ ُأْحِدَث لََك ِمنُْه ِذْكراٗ   ٍء َحَّتَّ وقد علل أهل الرسم القرآين ، (2)﴾٦٩ َعن ََشْ

 :يدلك عليه قوهل تعاىل، ملكويتهذا املسؤو  غيب » :حلذف ايلاء هنا بقوهلم
ِ فََلَ تَْسـ َلَ ﴿ :فهو ىلع غ ر حا  ﴾َما لَيَْس لََك بِِهۦ ِعلٌْم  ﴿ َٰ ِن  ٍء َحَّتَّ  َعن ََشْ

ألن هذا سؤا  عن حوادث امللك يف مقام املشاهدف  ،﴾ُأْحِدَث لََك ِمنُْه ِذْكراٗ  
 .(3)«وإقام اجلدار، ل الغالمت  وق  ، ق السفينةر  خ   :مثل

اتلفس ر فيقولون إن نوحا قد توجه إىل ربه متوسال يف شأن ابنه  أما أهل
ِبي ّة ألن كفر ، لكن اهلل خاطبه مؤكدا إلغاء هذه الصلة، بصلة القرابة الن ّس 

وذاك اكفر ، فهذا رسو  مؤمن باهلل تعاىل، االبن قطع الصلة بينه وبني أبيه
ألن ، اهلل واألنساب مهما تقاربت أو تباعدت فال وزن هلا عند، عنيد

ِ ﴿ :اتلفاضل عند اهلل باتلقوى والعمل الصالح ْكَرَمُكْم ِعنَد َ۬اَّللَّ
َ
إِنَّ أ

ْتقَ 
َ
َٰ أ لكن انلداء قد تضمن ، نادى ربه ولم يسأ  ونو  ، (4)﴾ُكْم  ي
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إن هذا احلذف لم  :ويقو  ابلالغيون .ـ(1)كما يقو  الزخمرشيـ معىن السؤا  
ألن ، ورس خفيف، رمز ملعىن لطيفوإنما هو ، يكن لعلة حنوية أو رصفية

وألن ما يف صدور ، املسؤو  عنه أمر غييب من شؤون املوىل جلت قدرته
َما لَيَْس  ن ِ فََلَ تَْسـ َلَ ﴿ :وهو ما أكده رب العزف بقوهل، العباد ال يعلمه إال اهلل

 َ ن تَُكوَن ِمَن َ۬الَْجَِٰهلَِْي   لََك بِِهۦ ِعلٌْم  إِن ِ
َ
ِعُظَك أ

َ
ايلاء رمز إىل فحذف ، ﴾أ
ونظ ر ذلك إثباتها يف الفعل الوارد يف قو  العبد الصالح ، هذا املعىن اللطيف

بَْعَتِِن فََلَ تَْسـ َلَ ﴿:  ملوىس ِ فَإِِن ِ۪اتَّ َٰ ُأْحِدَث لََك ِمنُْه ِن  ٍء َحَّتَّ  َعن ََشْ
، حيث لم حتذف ايلاء هنا للفرق بني املسؤو  عنه يف املوضعني، ﴾ِذْكراٗ  

عنه يف آية هود شأن غييب من األمور اليت ال حييط بها إال علم اهلل  فاملسؤو 
هلا صور مادية يف ، واملسؤو  عنه يف آية الكهف هو وقائع حمسوسة، تعاىل

وحما  أن ، وإقامة اجلدار، وخرق السفينة، قتل الغالم :الوجود تتمثل يف
، دلاللةخايلا من ا، يكون ميجء الفعلني يف السورتني ىلع صورتني عبثا

املشعة ، فخصوصيات رسم املصحف الرشيف مفعمة باإلحياءات الصادقة
 .(2)ودقائق األرسار، بلطيف املعاين

وباتلأمل يف آية سابقة عن اآلية اليت أوردناها يف سورف الكهف يزداد 
فيف قو  اهلل حاكية عن موىس وهو ، األمر وضوحا يف تعليل حذف ايلاء

ۥ ُموََسَٰ َهْل  قَاَل ﴿ :خياطب العبد الصالح ن تَُعل َِمنِ  ََلُ
َ
َٰ أ ا  ۦَأتَّبُِعَك لََعَ ِممَّ

وهذا يرمز  ﴾ۦتَُعل َِمنِ ﴿ :حذفت ياء اإلضافة من الفعل (3)﴾٦٥ُعل ِْمَت رُْشداٗ  
ذلك ألن اتلعلم اذلي يأمله موىس من العبد الصالح ، إىل معىن باليغ لطيف

ويه األسباب اخلفية يف قتل ، أمر غييب يتصل ببواطن األمور ال ظواهرها
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، فهذه األسباب من علم اهلل الغييب، وإقامة اجلدار، الغالم وخرق السفينة
 .(1)كشف عنها للعبد الصالح ولم يكشف عنها ألحد سواه

يف قو  ، اذلي ثبتت ياؤه يف سورف يوسف ﴾َنبِْغ ﴿ الفعل املثال اثلاين:
ََٰأبَانَا َما ﴿ اهلل تعاىل: ْ َي ْت قَالُوا وحذفت منه  (2)﴾إيَِلْنَا َنبِْغ  َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُردَّ

َٰلَِك َما ُكنَّا َنبْغِ ۞﴿ :ايلاء يف سورف الكهف يف قوهل  ويظهر ، (3)﴾ۦ  قَاَل َذ
بينما احلذف لم يقع لعلة لغوية ، اإلثبات ىلع األصل من خال  انلصني أنَ 

واتلفس ر بلعض  وقد تعرض علماء اللغة والرسم، ظاهرف موجبة للحذف
إن هذا احلذف جار ىلع  :من ذلك قوهلم، األسباب اليت سوغت حذف ايلاء

ي ّب  حذف ايلاء من آخر الالكم إذا اكن ما قبلها  نسق أن العرب ليست ت ه 
إن للعرب يف » :يقو  الفراء، فتحذف ايلاء اكتفاء بالكرسف قبلها، مكسورا

ِن ) :ايلاءات اليت يف أواخر حروف اللكمة مثل ب ع  ِن ، ات ّ م  ر  ك 
 
انِ ، أ د  ..( أن .ه 

فمن حذفها اكتىف بالكرسف اليت قبلها ديلال ، حيذفوا ايلاء مرف ويثبتوها مرف
واستثقلت ، ويه يف آخر احلروف، وذلك أنها اكلصلة إذا سكنت، عليها

 .(4)«ومن أتمها فهو ابلناء واألصل، فحذفت
وهو ما يتضح ، آليتنيويش ر علماء ابلالغة إىل أن احلدث خمتلف يف ا

 قَاَل ﴿ فيف اآلية السابقة ملوضع الكهف يقو  رب العزف:، من خال  السياق
ِ نَِسيُت ُ۬ا ْخَرةِ فَإِن  َويْنَا إََِل َ۬الصَّ

َ
َٰ۬ريَْت إِْذ أ

َ
ونسيان احلوت ليس هو ما  ﴾لُْحوَت أ

، وإنما يبيغ الشخص اذلي يريد أن يتعلم منه، يبغيه موىس ىلع وجه احلقيقة
فالفرق واضح ، وهو سبب رحلتهم، ما يف سورف يوسف فالطعام هو ما يبغونأ
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أي أنه بغية )فلما اكن يف سورف الكهف ليس هو ما يبغون ، بني ابلغيتني
، حذف من احلدث إشارف إىل عدم إرادف هذا احلدث ىلع وجه اتلمام (ناقصة

سورف يوسف وأما موضع ، وإنما هو عالمة ىلع الوضع اذلي جيدون فيه بغيتهم
فناسب لك ، ذللك ذكر الفعل اكمال ولم حيذف منه، فهو بغيتهم الاكملة

 .(1)مقامه
ت يِن )لفظ الفعل املايض  :املثال اثلالث ر  خ ّ

 
اذلي ورد يف سورف اإلرساء  (أ

ْرتَنِ  لَِئنْ ﴿ :حمذوف ايلاء يف قو  تعاىل خَّ
َ
ْحَتنَِكنَّ ۦ أ

إََِلَٰ يَْوِم ِ۬الِْقَيََٰمِة ْلََ
ِيَّ   :قا  جل شأنه، وورد يف سورف املنافقون ثابت ايلاء (2)﴾٦٢تَُهۥ إَِلَّ قَِليَٗل  ُذر 
قَ ﴿ دَّ َجٖل قَِريٖب فَأَصَّ

َ
ْرتَِِن إََِلَٰ أ خَّ

َ
َن  َفيَُقوَل رَب ِ لَْوَلَ أ ِ ُكن م 

َ
َوأ

َٰلِِحَْي   والفرق يف هذا بني املقامني واضح من خال  السياق يف ، (3)﴾َ۬الصَّ
 :السورتني

إن اتلأخ ر يف سورف  :تعليل أهل الرسم يقو  ابن ابلناءفمن حيث 
لَْوَلَ ﴿ فهو ىلع غ ر حا :، اإلرساء هو تأخ ر باملؤاخذف وليس تأخ را حسيا

َجٖل قَِريٖب 
َ
ْرتَِِن إََِلَٰ أ خَّ

َ
ألن ذلك تأخ ر ِحيِسّ  يف ادلنيا ، باملنافقون ﴾أ

ء بالكرسف عن ايلاء االجزتا ري عن الزخمرشي أنّ ز  ونقل ابن اجل  ، (4)الظاهرف
ويش ر علماء ابلالغة إىل علة اختالف رسم املوضعني ، (5)يلذ  كث ر يف لغة ه  

 :بقوهلم
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يف حني أنه ذكر مرف واحدف ، فعل اتلأخ ر يف سورف املنافقون مرتني د  ور  
ويف ، فزاد يف موطن الزيادف وحذف يف موضع االجزتاء (1)يف سورف اإلرساء

وليس ، يالحظ أن طلب إبليس ال يريده نلفسهاملقارنة بني املوضعني 
إنما يريده يِل ِضل ّ به ، وال يدفع عنه رضا، فهو ال يعود عليه بنفع، حمتاجا إيله

فإن طابله ، وهذا خبالف الطلب اآلخر الوارد يف سورف املنافقون، ذرية آدم
ن فلما اك، وأنه ال يشء ألزم إيله ملصلحته ودفع الرض عنه، يريده نلفسه حقا

أما طلب إبليس اذلي ال ، اتلأخ ر ملصلحته ىلع وجه احلقيقة أظهر الضم ر
وليس من أجل نفسه فقد حذف منه الضم ر واكتيف ، يعود عليه بانلفع

ْرتَنِ  لَِئنْ ﴿ ومجلة» :قا  األلويس .بالكرسف ديلال عليها خَّ
َ
 ﴾إََِلَٰ يَْوِم ِ۬الِْقَيََٰمةِ ۦ أ

ْحتَنَِكنَّ ﴿ :وجوابه، للقسموالالم موطئة  استئناف وابتداء الكم
ْلََ

ِيَّتَُهۥ  .(2)«﴾ُذر 
واملتأمل يف الكم إبليس اذلي حاكه القرآن يتضح هل أنه ليس طلبا بل 

ْرتَنِ  لَِئنْ ﴿ :فقوهل، هو رشط دخل عليه القسم خَّ
َ
هو من باب الطلب  ﴾ۦأ

ْرتَِِن ﴿ :وأما قو  اآلخر، وليس من باب الطلب الرصيح، الضمين خَّ
َ
 ﴾لَْوَلَ أ

، وأظهر نفسه يف الطلب الرصيح، وذللك رص  بالضم ر، فهو طلب رصيح
َجٖل ﴿ :ويرى علماء الصوتيات: أن السياق يف قو  املتوىف

َ
ْرتَِِن إََِلَٰ أ خَّ

َ
لَْوَلَ أ

قَ  دَّ اتِه ﴾قَِريٖب فَأَصَّ د ّ ِدّ الصوت بادلاعء ، معرب حبروفه وم  فهو يصور مشهد م 
 (ل و ال  )فهو يقو  ، تيه من انلداء واالستغاثةملن هو يف العذاب وال يريد أن ين

وهذا يتناسب مع ، ترداد الصوت وتكرره (ل و ال  )وواضح أن يف ، (لو)ولم يقل 
َجٖل ﴿ :مشهد اإلحلا  ىلع ربه بقوهل

َ
ْرتَِِن إََِلَٰ أ خَّ

َ
وانلطق بني لك  ﴾...لَْوَلَ أ

اللكمتني باملدود املعلومة عند علماء اتلجويد يشعر وكأنه مد اتلنفيس عن 
                                                 

 .20ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، حممد فؤاد عبد ابلايق:  (1
 .465: 3وينظر: تفس ر أيب السعود  ،109: 15رو  املعاين لأللويس  (2
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وهذا خبالف قو  إبليس وهو يف ادلنيا ، الكرب والعذاب اذلي يعيش فيه
ْرتَنِ  لَِئنْ ﴿ قبل أن يعاين العذاب: خَّ

َ
وال ، فليس هناك رض أو معاناف ﴾ۦأ

 .(1)نلمس يف نرب الصوت باملد ضيق وال ألم
ِدي يِن )لفظ الفعل املضارع  :عواجلواب: راب ه  حيث حذفت ياؤه يف  (ي 

ْهِديَنِ ﴿ :سور الكهف يف قو  اهلل تعاىل ْن يَّ
َ
قَْرَب ِمْن َهََٰذا  ۦَوُقْل َعََسَٰ أ

َ
ِ ِْل َرّب 

 .(2)﴾٢٤رََشداٗ  
ْن  قَاَل َعََسَٰ َرب َِي ﴿ :بينما ثبتت ايلاء يف سورف القصص يف قو  اهلل

َ
أ

بِيِل   ْهِديَِِن َسَوٓاَء َ۬السَّ سياق الالكم » :معلال للحذف يقو  املراكيش، (3)﴾٢١يَّ
وقد هداه اهلل يف الغار وهو ثاين ، واهلداية فيه ملكوتية، يف أمور حمسوسة

اثنني حني خرج بدينه عن قومه بأقرب من طريق أهل الكهف حني خرجوا 
وهذه اهلداية ىلع غ ر ، اهلل علينا فيهبدينهم عن قومهم وعددهم ىلع ما قص 

بِيِل   َعََسَٰ َرب َِي ﴿ ما قا  موىس ْهِديَِِن َسَوٓاَء َ۬السَّ ْن يَّ
َ
فإنها هداية السبيل  ﴾أ

َه ﴿ يد  عليه قو  اهلل تعاىل:، ين يف علم امللكد  املحسوسة إىل م   ا تَوَجَّ َولَمَّ
وادليلل ، الكهف هداية معنويةفاهلداية الواردف يف سورف ، (4)«﴾تِلَْقآَء َمْدَينَ 

والنسيان  ﴾إَِذا نَِسيَت ﴿ :ىلع ذلك وارد يف اآلية نفسها يف قو  اهلل تعاىل
وعند املقارنة مع ما ، كيفية نفسية ال صورف هل يف الوجود املادي املحسوس

 .قد رسم بإثبات ايلاء (يهدين)ورد يف سورف القصص جند أن الفعل 
 ؟حذفت يف نظ ر هذا الفعل يف الكهفلِم  ل م  حتذف كما  :ونتساء 

                                                 

 .123 – 142ينظر: اجلال  واجلما   (1
 .24الكهف:  (2
 .21القصص:  (3
 .95عنوان ادليلل من مرسوم اتلزنيل البن ابلناء املراكيش:  (4
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حني خرج من   فموىس، اهلداية هنا هداية حسية : أنَ اجلوابو
رجا ربه أن  ـبعد أن علم أن املأل يرتبصون به يلقتلوه  ـمرص خائفا يرتقب 

. فاكنت اهلداية اليت يرجوها .ني  د  يهديه إىل أيرس الطرق اليت توصله إىل م  
ِ ، بها هداية حسيةويطل وموىس ، حممد :وايلاء يف املوضعني ضم ر متلكم ني 

، أو الفعل ادلا  عليهما، والكهما مفعو  به للهداية، عليهما الصالف والسالم
وحما  ، ولوال هذه اللطائف واألرسار جلاء الرسم بإثبات ايلاء يف املوضعني معا

ألن ذلك ، اإلثبات واحلذفـ كما يقو  أهل ابلالغة ـ أن يسو ّى بني دالليت 
وباتلايل ال تظهر للرسم القرآين  (1)يؤدي إىل حمظور يف قدسية الكتاب العزيز

 .قيمة تمزيه عن اإلماليئ
 .يف لكمتها ايلاء املجاورة يلاء مثلها :انلوع اثلاين

سواء وقعتا ، اتفقت املصاحف ىلع حذف إحدى ايلاءين املتجاورتني
أو إحداهما ، أصليتني أو زائدتني، خفيفتني أو إحداهمااكنتا ، وسطا أو طرفا

ََوارِّيِـ َ﴿ :حنو، لِل ِبني ة أو لإلعراب ۦ .. ْيَ َخَِٰسـ   .. نََٱۡلح ويف لك ذلك  ﴾يُْْحِ
ومن  ؟ء املحذوفة هل األوىل أم اثلانيةاختلف علماء الرسم يف حتديد ايلا

وعلله اليت أشار واستقراء أسباب احلذف ، خال  اتلتبع وعرض هذه األنواع
 إيلها العلماء مع املقارنة بني بعضها والرتجيح وفق املنهجية نقو :

 إذا اكنت «ختفيفا»اتفقت املصاحف ىلع حذف إحدى ايلاءين  – 1
َّٰنِّيِـ نََ﴿ :حنو، عالمة للجمع، األوىل مشددف واثلانية ساكنة مدية  ﴾َرب 

ََوارِّيِـ َ﴿ ، فقيل اثلانية يه املحذوفة، هماواختلفوا يف تعيني املحذوفة من ﴾نََٱۡلح
وعلة ، (2)ه(444:ت)واألو  أقيس ىلع رأي ادلاين ، وجيوز أن تكون األوىل

                                                 

، واجلال  واجلما  يف رسم اللكمة وجرسها يف 480: 2ينظر: الكشاف للزخمرشي  (1
 .116 - 115القرآن: 

 .49يف مرسوم املصاحف:  املقنع (2
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اثلانية يجء بها ملعىن البد من تأديته  أنّ  :أحدهماحذف األوىل عنده وجهان: 
فيلزم إثباتها يلتأدى بذلك املعىن. والوجه اثلاين: أن ايلاء اثلانية ، وهو اجلمع

 .للنون يف عالمة اجلمع فوجب إثباتها كما تثبت انلونمشاركة 
 :األو  ،ا  حذف اثلانية معلال ذللك بوجهني أيضابينما رجح ابن جن  

أو بناء النسب فإذا ، أن األوىل يجء بها ملعىن البد من تأديته وهو بناء فعيل
أن اثلقل  :اثلاين فوجب إثباتها.، حذفت اختل املعىن اذلي يجء بها من أجله

. واست ثيِن  (1)ما وقع بايلاء اثلانية ال األوىلواجلمع بني الصورتني املتفقتني إن
يف املطففني حيث اتفق علماء الرسم ىلع  ﴾ِعل ِي َِْي  ﴿ من هذا انلوع لفظ

أو هو ، فقيل مفرد :واختلف يف هذا اللفظ، إثبات ايلاءين فيه ىلع األصل
واملراد به ، «يلِع   » مفرده وقيل مجع، أو اسم ماكن، اسم مجع ال مفرد هل

وقا  أبو ابلقاء ، هو اسم موضوع ىلع صيغة اجلمع :اءرّ قا  الف  . (2)املالئكة
وقيل صيغة ، وهو امللك ون فواحدها يلِع   ي  لّ وأما عِ » :(ه 616ت:) :يرب  ك  الع  

 .(3) «للجمع مثل عرشون وليس هل واحد
زِءِينََ﴿ :حنو، ايلاءان الواقعتان وسطا إحداهما صورف للهمزف ـ2 َتهح حُمسح َٱل

حيث اتفقت املصاحف ىلع حذف إحدى ايلاءين  ﴾ْيَ ـ  َخَٰسِ  .. ٱنل بِّيِـ نََ..  
: كما حذفت أيضا يف قو  اهلل تعاىل، واملحذوفة هنا صورف اهلمز، ختفيفا

َثَّٰثَ ﴿
َ
ي اأ  .(4)اهلمزبمريم ىلع قراءف من أثبت  ﴾اََورِءح

وال أعلم همزف ساكنة قبلها كرسف حذفت صورتها إال يف » قا  ادلاين:
                                                 

 .152: 2خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل البن جنا   (1
 .90: 2ينظر: تنبيه العطشان ىلع مورد الظمآن أليب احلسن الرجرايج  (2
 .283: 2، وإمالء ما من بة الرمحن للعكربي 247: 3معاين القرآن  (3
ن باهلمز، ينظر: اتليس ر قرأ قالون وابن دكوان بتشديد ايلاء من غ ر همز وابلاقو (4

 .149لدلاين: 
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وذلك كراهة اجتماع ياءين يف اخلط. واستثىن علماء  (1)«هذا املوضع خاصة
 :الرسم صورف اهلمز من احلذف يف لكمات بعينها متوسطة ومتطرفة ويه

ّيِئَُ..  َسّيًِئا..  َسّيَِئةَ ﴿  .(2)﴾َوُيَهّيِئَح..  وََهّيِئَح..  ٱلس 
أن تكون  القسم األول:ايلاءان الواقعتان طرفا وهما ىلع قسمني:  ـ 3

ۦ﴿ إحدى ايلاءين ساكنة حنو: نَت َوَِل ِ
َ
ۦ..  أ  :ت)قا  القسطالين  ﴾يَْستَْْحِ

؟ وقد رجح علماء الرسم حذف ايلاء : اختلفوا هل األوىل أم اثلانية(ه 923
 :(4)«املورد»قا  صاحب  (3)األخ رف لسكونها وتطرفها

  يِي ح  ت  س  ي   و  حن   و  
 
 ِف ذِ فاح    رِ خِ األ

 
 ِف ر  يف الَط  ت  ن  ك  س   ا إذ  حً جّ ر  م   

أن تكون ايلاء األخ رف ثابتة يف  :األو  :ويندرج يف هذا احلكم نواعن 
ۦ َونُِميُت ﴿: اللفظ وصال ووقفا حنو واثلاين: أن تكون ، (5)﴾إِنَّا نَْحُن نُْْحِ

 .(6)﴾إِنَّا نَْحُن نُْْحِ ِ۬الَْمْوَتَٰ ﴿: ساقطة يف اللفظ وصال ثابتة وقفا حنواألخ رف 
ىَـ َُِيَح﴿: أن تكون ايلاءان متحركتني معا حنو :القسم اثلاين َتَّٰ حَموح َٱل .. َي

ُحَح ةَ َـ ِيََنّلِ َ يحت اَبِهِۦَبَۡلح َوََ.. م  َََُيِّۧـِلإِن  وقد اتفق كتاب املصاحف ىلع حذف  ﴾ٱّلل 
وعلة الرتجيح هنا اتلغي ر اذلي ، ورجحوا حذف األوىل، ختفيفاإحداهما 

حيث جيوز يف العربية إداغمها يف ، يلحق ايلاء األوىل إذا أدغمت يف اثلانية

                                                 

 .50ـ  49املقنع لدلاين:  (1
 .48ينظر: اجلامع ملا حيتاج إيله يف رسم املصحف البن وثيق األندليس:  (2
 .298ـ  297: 1ينظر: لطائف اإلشارات للقسطالين  (3
ه( صاحب منظومة مورد الظمآن يف رسم القرآن،  718حممد إبراهيم اخلراز )ت:  (4

 من املنظومة. 279بليت رقم: ا
 .43سورف ق:  (5
 .11يس:  (6
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َوَيۡحََيٰ ﴿: بديلل قراءف عدد من القراء باإلداغم يف قو  اهلل تعاىل، (1)اثلانية
ويه عندي » :يد ايلاء املحذوفةاين عن حتدقا  ادلّ  (2)﴾َي َعۢن بَي  َنة  َمۡن َحـ   

ُحَح﴿: ونص أبوداود يف موضع الفرقان، (3)«املفتوحة ألنها حرف إعراب َـ ِيََنّلِ
ةَ  َ َبَۡلح يحت اَبِهِۦ ي رب  ع  اجل   أنّ  «الطراز»وجاء يف ، (4)ىلع حذف املتطرفة ﴾م 

َوََ﴿ اختار حذف األوىل يف األعراف ه(732:)ت َََُيِّۧـِلإِن  وحذف  ﴾ٱّلل 
واحلكم بالنسبة للحذف  .(5)اثلانية يف غ رها لكون الالم حمل اإلعال 

وإنما ، وذلك من حيث حذف إحدى ايلاءين، واإلثبات يف انلوعني واحد
يقو  ، الفرق بالنسبة إىل إحلاق ايلاء وعدم إحلاقها عند علماء الضبط

أو ، كه(: واحلكم أن تلحق ايلاء األخ رف إذا ويلها متحر899 :الرجرايج )ت
وال تلحق ايلاء وال مطة يف موضعها إذا ويلها ساكن ، جتعل مطة يف موضعها

واملتطرفة أوىل من املتوسطة ، والساكنة أوىل باحلذف من املتحركة .يف الوصل
فإن أحلق بايلاء املتطرفة ضم ر ثبتت ىلع األصل ، ألن األطراف حمل تغي ر

ِل  .. ُثمَّ يُْحيِِْي  .. ُقْل يُْحيِيَها.. يُْحيِيُكْم   ﴿ حنو: وَّ
فََعيِيَنا بِالَْخلِْق ِ۬اْلَْ

َ
 .(6)﴾أ

 :املبحث اثلاين: زيادة ايلاء رسما
الحظ علماء الرسم والقراءات والعربية أن هجاء بعض اللكمات كث را 

                                                 

 .98: 1ينظر: تنبيه العطشان  (1
من سورف األنفا ، وقد قرئت بياءين خفيفتني األوىل مكسورف  43من اآلية:  (2

واثلانية مفتوحة للمدنيني والزبي وشعبة ويعقوب وخلف العارش، وابلاقون بياء 
 .129ور الزاهرف، عبد الفتا  القايض: واحدف مشددف مفتوحة، ينظر: ابلد

 .50املقنع:  (3
 وما بعدها. 590: 2ينظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل  (4
 .261ينظر:الطراز رش  ضبط اخلراز:  (5
وما  95: 1، وتنبيه العطشان 67ــ  65ينظر: املحكم يف نقط املصاحف لدلاين:  (6

 بعدها.
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ْ ﴿: مثلما يشتمل ىلع رموز زائدف ال تلفظ  ، بالكهف ﴾ءٍ ےْ َوَلَ َتُقولَنَّ لَِشا
ٓ ﴿و ،والفجربالزمر  ﴾وَِجآْيءََ﴿و  ،بيونس ﴾َنْفَِسَ   ِءےْ ِمن تِلَْقا
: ورموز تلفظ ىلع غ ر ما يد  عليه رسمها مثل ،باألعراف ﴾َسُأْوِريُكمْ ﴿و
لَوَٰةَ ُ۬ا﴿ ْۖا﴿ ﴾لصَّ َبوَٰ ِ َم َ۬الر  وأصوات تلفظ وليس يف الكتابة ما يد  عليها ، ﴾وََحرَّ

اتباع انلطق ذللك أشاروا إىل وجوب ، والقلقلة واهلمس، اكتلغليظ والرتقيق
ويف هذا املعىن ورد يف ، (1)املروي واملعروف دون االتلفات إىل املكتوب

ال  إن من املكتوب ما» :ه( قوهل386 :م عن احلسني بن املنادي )تك  املح  
ط ّ  وإنّ ، جتوز القراءف به من وجه اإلعراب ويطلق ، حكمه أن يرتك ىلع ما خ 

 .(2)«للقارئني القراءف بغ ر اذلي يرونه مرسوما
، فكم من موضع خولف فيه الرسم» :ه(833 :ري )تز  اجل   وقا  ابن  

 .(3)«وال حرج يف ذلك إذا صحت الرواية، وخولف فيه األصل
بل حتتمها رضورف ، وهذه املخالفة بني الرسم والقراءف جائزف مقبولة

وال يلتفت إىل ما يف الرسم من ، حتقيق الالكم املنطوق ىلع وجهه الصحيح
اتفقت يف » :وهذا يؤكد ما ورد يف الربهان ونصه، و نقص أو غ ر ذلكزيادف أ

خط املصاحف أشياء خارجة عن القياسات اليت يبىن عليها علم اخلط 
، وبقاء احلفظ، الستقامة اللفظ، ثم ما اعد ذلك بنك ر وال نقصان، واهلجاء

 .(4)«واكن اتباع خط املصحف سنة ال ختالف
باعتبار أن احلروف ، ووسيلة انلطق، القراءفوبما أن الكتابة أداف 

وحيث إننا قد أرشنا يف املبحث ، املرسومة ينبيغ أن تمثل صوتا يف انلطق
                                                 

 .566تارخيية: ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية  (1
 .185املحكم يف نقط املصاحف:  (2
 .141: 2النرش يف القراءات العرش  (3
 .172: 1الربهان يف علوم القرآن، بدر ادلين الزركيش  (4
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السابق إىل أن حروفا حذفت من رسم اللكمة لعلة لغوية أو معنوية ومع ذلك 
َرب َِي ﴿: إما يف حاليت الوصل والوقف كما يف قو  اهلل :ثبتت يف األداء الصويت

ۦَ۬اذلِ  يف قو  اهلل ، ﴾ِت ؤْ َوَسوَْف يُ ﴿ يفأو يف حالة الوقف فقط كما  ،﴾ے يُْْحِ
ُ ُ۬اؤْ َوَسوَْف يُ ﴿ :تعاىل وبناء ىلع ورود هذا احلذف يف رسم ، ﴾لُْمْؤِمنِْيَ ِت ِ۬اَّللَّ

املصحف فقد جاءت الزيادف كذلك يف رسم حروف لم يكن هلا جما  صويت 
، بوضع عالمة ممزيف هلذه األحرفوذللك اصطلح علماء الضبط ، عند انلطق

 .ويه دارف بيضاوية تشبه الصفر اذلي يمثل عالمة خايلة يف علم احلساب
وحرف ايلاء اذلي أرشنا إىل وقوع حذفه يف رسم املصحف وردت 
زيادته يف الرسم القرآين يف ألفاظ حمددف حرصها العلماء يف أحد عرش 

وسوف نعرض هلذه األلفاظ ، واثنان تكرر لفظهما، سبعة منها مفردف، موضعا
وما يتعلق باملعاين الواردف يف سياق ، مع بعض اتلقسيمات والعليالت اللغوية

 .انلص القرآين
وحيسن يف ابلداية أن نطر  سؤاال عن سبب ختصيص هذه األلفاظ 
بزيادف ايلاء دون سواها مما يماثلها أو يقاربها يف اللفظ أو يف الشلك والوزن 

 ﴾ِمن نَّبَإِ ُموََسَٰ ﴿و، باألنعام ﴾لُْمرَْسلَِْي  ِ۬ا ےْ ِمن نَّبَإِ ﴿: بنيما الفرق  ونقو :
ٓ ﴿ بني؟ أو بالقصص َكوَٰةِ ﴿ :وبني، بانلحل ﴾ِذے ِ۬الُْقْرَبيَٰ  ِءےْ ِإَويتَا  ﴾ِإَويتَآِء ِ۬الزَّ

 ، وغ ر ذلك من األمثلة؟بانلور
هذه التساؤالت يمكننا أوال أن نقسم اللكمات اليت عن لإلجابة 

 :فيها ايلاء إىل ثالثة أقسامزيدت 
اللكمات اليت ال ينطق فيها باأللف الواقع قبل اهلمز  :القسم األول
اَت ﴿ وهذه األلفاظ يه: فَإِيْن مَّ

َ
فَإِيْن م ِتَّ .. أ

َ
يِْهمْ .. ےْ ِمن نَّبَإِ .. أ يْهِ .. َوَمَلَِ ، ﴾َوَمَلَِ

 :وتلوضيح ذلك نقو 
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فَإِيْن﴿ :املوضع األول
َ
قو   :األو  :يف سورتني اللفظوقد ورد هذا ، ﴾أ

ْو ُقتَِل ﴿ :اهلل تعاىل
َ
اَت أ َفإِيْن مَّ

َ
حيث زيدت ايلاء بني ، يف آ  عمران (1)﴾أ

الرشطية دخلت عليها  (إن  )وأصل هذه اللكمة ، اهلمزف اثلانية وحرف انلون
ولكن ألن أدوات  (فأإن)واألصل أن يقا  ، همزف االستفهام وفاء العطف

وهذا لكه  (أفإن) :االستفهام هلا الصدارف قدمت اهلمزف ىلع الفاء فصارت
أما سبب زيادف ايلاء هنا فإن حاصل ما ذكر يف توجيه ، واضح يف قواعد اللغة

ت ب  اجلواب ىلع فعل الرشط يف  ذلك هو أن األصل يف أسايلب الرشط ت ر 
وحني اتلأمل يف نص اآلية ، سببيةألن بني الرشط وجوابه رابطة ال، الوجود

ْعَقَٰبُِكْم  َ۪ا﴿: يظهر نلا أن جواب الرشط هنا
َ
َٰ أ ال يصلح أن  ﴾نَقلَبُْتْم لََعَ

ر ِضيًا لفعل الرشط أو قتله ال يكون  ملسو هيلع هللا ىلص ألن موت الرسو ، يكون جوابا م 
ألن ، نكار واتلوبيخوذللك سلط عليه استفهام اإل، سببا للكفر باهلل 
يقو  ، نني اثلبات ىلع اإليمان يف حياف الرسو  وبعد مماتهاملطلوب من املؤم

فَإِيْن﴿ومن أجل اتلنبيه ىلع هذا املعىن زيدت ايلاء يف  :ابلالغيون
َ
تللفت  ﴾أ

يف  األذهان إىل أن رابطة السببية اليت تد  عليها أسايلب الرشط معدومة
َٰ َعِقبَيِْه َوَمْن ﴿: وقد زيد هذا املعىن قوف بقو  اهلل، هذا الرتكيب يَّنَقلِْب لََعَ

َ َشْٔياٗ   فيف زيادف ايلاء ملحة لطيفة من ملحات اإلعجاز القرآين ، ﴾فَلَْن يَُُّضَّ َ۬اَّللَّ
تؤكد أن يف خصوصيات الرسم القرآين بعض ادلالالت املضافة اليت تتناسب 
مع مبىن اللكمة ألنه حما  أن يكون يف كتاب اهلل يشء زائد يف اللفظ وليس 

 .(2)معىن يد  عليههل 
َٰ ﴿ :فيقو  يف تفس ر ه(310 :أما الطربي )ت َوَمْن يَّنَقلِْب لََعَ

؟ فجعل ىلع أعقابكم إن مات حممد أو قتل أفتنقلبون :إن املعىن ﴾َعِقبَيْهِ 
                                                 

 .144آ  عمران:  (1
 .75ــ  74ينظر: اجلال  واجلما  يف رسم اللكمة وجرسها يف القرآن الكريم: (2
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وكذلك لك ، ومعناه أن يكون يف جوابه خرب، االستفهام يف حرف اجلزاء
اجلواب خرب  ألنّ ، جوابه خرباستفهام دخل ىلع جزاء فمعناه أن يكون يف 

ومعناه الرفع لوقوعه  واجلزاء رشط ذللك اخلرب ثم جيزم جوابه، يقوم بنفسه
 :(1)بعد اجلزاء كقو  الشاعر

ِلِج اللَي ل  ال  ي ز     ل ف ت  هل   إِن  ت د   ح 
 

ائِر    ك  ب ي ت  ِمن  ب ي ويِت  س  ام  م 
 
 أ
إال أنه جزم ملجيئه بعد اجلزاء وصار  ،يف موضع رفع (فـ)ال ي ز     

جاز فيه اجلزم  ،تنقلبون أو تنقلبوا ﴾نَقلَبُْتمْ َ۪ا﴿ولو اكن ماكن ، اكجلواب
اكتفاء باالستفهام يف أو   (انقلبتم)وتركت إاعدف االستفهام ثانية مع ، والرفع
 .(2)الالكم

فَإِيْن م ِتَّ َفُهُم ﴿: قوهل تعاىل :املوضع اثلاينو
َ
وَن  أ  .يف األنبياء (3)﴾ُ۬الَْخَِِٰلُ

 .املوضع األو  يقا  هنا أيضا وما قيل يف توجيه
زيدت ايلاء » :اء قوهلومن اإلضافات اللطيفة اليت يش ر إيلها ابن ابلنّ 

والرشط ال يكون يف ، بعد اهلمز يف احلرفني وذلك ألن موته مقطوع به
يلزم منه خلود غ ره وال  ه الموت   ألنَ ، املقطوع به وال ما رتب ىلع الرشط

؟ فاللفظ لالستفهام أهم اخلادلون إن مت :واتلقدير، رجوعه عن احلق
فزيدت ايلاء خلصوص هذا املعىن الظاهر ، واملعىن لإلنكار وانليف، والربط

                                                 

الفراء يف معاين القرآن ولم ينسبه ألحد، ابليت من شواهد انلحويني أورده  (1
واستشهد به ىلع جزم ال يز  يف رضورف الشعر جبعله جواب الرشط واكن القياس 
أن يرفع وجيعل جوابا للقسم فيكون جواب الرشط حمذوفا مدلوال عليه جبواب 

 .541ـ  540: 4القسم ينظر: خزانة األدب للبغدادي 
 .236: 1، ومعاين القرآن للفراء 114: 4ينظر: جامع ابليان للطربي  (2
 .34األنبياء:  (3
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 .(1)«للفهم ابلاطن يف اللفظ
بَإِ ﴿ :قوهل تعاىل :املوضع اثلالث قا  . (2)﴾لُْمرَْسلَِْي  ِ۬ا ےْ َولََقْد َجآَءَك ِمن نَّ

ولقد جاءك يا حممد من خرب من اكن قبلك من الرسل » :الطربي يف تفس ره
هم وطغيانهم يّ وما صنعت بهم حني جحدوا آيايت وتمادوا يف غ  ، وخرب أممهم

وفاعل جاءك هنا مضمر ، (3)«دلاللة )ِمن( عليها (أنباء)وترك ذكر  ،أنباء
 .(4)«جاءك من نبإ املرسلني نبأ» :ه(671:)تـ كما يقو  القرطيب ـ  واملعىن:

أما أهل اللغة فيوجهون زيادف ايلاء هنا بأنها رمز إىل تفخيم ما زيدت 
وىلع هذا فاتلفخيم واتلعظيم لقصص املرسلني من ، فيه وهو نبأ املرسلني

 :ثالث جهات
وقد ، انلبأ هو اخلرب العظيم دون اخلرب ألنّ  (نبأ): اتلعب ر بكلمة األوىل

ُقْل ُهَو َنبٌَؤاْ ﴿: جاء انلبأ موصوفا بالعظمة يف كتاب اهلل حني قا  تعاىل
 .(5)﴾٦٦َعِظيمٌ 

زيادف ايلاء من خصوصيات الرسم القرآين وال وجود هلا يف  : أنّ اثلانية
 .(اإلماليئ)قواعد الرسم القيايس 

فهذه اجلوانب وغ رها تظهر ، (املرسلني)هنا إىل  (انلبإ)إضافة  :اثلاثلة
وأن لك ما ، نلا بوضو  اخلصوصيات اليت انفرد بها رسم املصحف الرشيف

 .فيه مما فارق به اخلط اإلماليئ يرمز إىل معان جد لطيفة

                                                 

 .92عنوان ادليلل من مرسوم خط اتلزنيل البن ابلناء:  (1
 .34األنعام:  (2
 .183: 7جامع ابليان  (3
 .417: 6اجلامع ألحاكم القرآن  (4
 .66ص:  (5
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املخفوض املضاف إىل ضم ر  (مأل)لفظ  :املوضعان الرابع واخلامس
َٰ َخوْٖف م ِن﴿: أو إىل مجاعة الغائبني كما يف قو  اهلل تعاىل، املفرد الغائب  لََعَ

يِْهْم   فِرَْعْوَن َوَمَلَِ
َ
ْفتِنَُهْم  أ يِْهۦ ﴿: وقوهل جل شأنه، (1)﴾ْن يَّ إََِلَٰ فِرَْعْوَن َوَمَلَِ
ْمَر فِرَْعْوَن  

َ
ْ أ َبُعوا وقيد اخلفض باإلضافة احرتازا من املخفوض باجلر ، (2)﴾فَاتَّ

َٰ  َما َكاَن ِل ﴿ :حنو لَْعَ
زيادف ايلاء هنا  ويف توجيه، (3)﴾ِمْن ِعلِْۢم بِالَْمَلَِ ِ۬اْلَْ

ه(: جيوز أن تكون األلف اليت قبل ايلاء صورف 643 :يقو  السخاوي )ت
للهمزف فتكون زيادف ايلاء بعدها صورف للكرسف إعالما بأنهم يصورون 

وجيوز أن تكون األلف زائدف ، احلراكت باحلروف قبل وضع انلقط والشلك
وزيادف األلف قبلها ، ذلكوصورت ياء ألنها ت لنّي  ىلع ، وايلاء صورف للهمزف

 .(4))مائة( و)مائتني( بيانا هلا وتقوية كما زيدت يف رسم املصاحف يف
 أن علة زيادف ايلاء يف (ه 899 :ت)بينما يرى أبو احلسن الرجرايج 

 األنواع اخلمسة املتقدمة تتلخص يف ستة أوجه:
 .تقوية للهمزف خلفائها :أحدها
واملراد باإلشباع ، وإتماما للصوت باحلركة، إشبااع حلركة اهلمزف :اثلاين

، وهو اإلشباع اذلي تتودل عنه احلروف، هنا إشباع تتميم ال إشباع تويلد
 .وليس هذا بمراد هنا

ألن الكرسف مأخوذف من ، أن تكون ايلاء صورف حلركة اهلمزف :اثلالث
وأن اإلعراب يقطع بهما ، ايلاء فجعلت ايلاء صورف للكرسف تلد  ىلع ذلك

                                                 

 .83يونس:  (1
 .97هود:  (2
 .68ص:  (3
 .351للسخاوي: ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة  (4
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 .(1)وهذا الوجه اختاره أبو عمرو يف املحكم، عام
ألن العرب قبل زمن ، أن تكون ايلاء نفس حركة اهلمزف :الرابع

 الصحابة اكنت تصور احلراكت حروفا.
وتكون ، أن تكون ايلاء صورف للهمزف ىلع مراد الوصل :اخلامس

 .األلف قبلها تقوية للهمزف وبيانا هلا
واأللف اليت ، أن تكون ايلاء صورف للهمزف ىلع مراد الوصل :السادس

 .قبلها إشبااع لفتحة احلرف اذلي قبل اهلمزف
َبإِ ﴿: يف قو  اهلل (نبإ)ويضاف وجهان خاصان بلفظ   ےْ ِمن نَّ

 :﴾لُْمرَْسلَِْي  ِ۬ا
أن تكون األلف وايلاء معا صورتني للهمزف باعتبار اتلحقيق  :األو 

، فاتلحقيق مذهب أكرث القراء، بالوجهني يف ذلكوقد قرئ ، والتسهيل
ألنه جيعلها يف الوقف ياء ساكنة اتبااع ، (2)والتسهيل مذهب محزف إذا وقف

فاأللف صورف ، يف الوقف والوصل (3)وهو مذهب أيب جعفر القائد، للرسم
 .وايلاء صورف للتسهيل النكسارها ألنها همزف مفتو  ما قبلها، اتلحقيق

بَإِ ﴿ بهالوجه اثلاين اذلي اختص  أن تكون األلف  :﴾لُْمرَْسلَِْي  ِ۬ا ےْ ِمن نَّ
فاأللف صورف ، وايلاء معا صورتني للهمزف باعتبار االنفصا  واالتصا 

االنفصا  ألنها همزف متطرفة حترك ما قبلها فتصور باحلرف اذلي منه حركة 
                                                 

 .130ينظر: املحكم لدلاين:  (1
 .460: 1، والنرش يف القراءات العرش 243: 1ينظر: ابلدور الزاهرف:  (2
أبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين، قرأ القرآن ىلع مواله عبد اهلل بن عباس، وقرأ  (3

عرفة ه م 127عليه نافع وابن وردان وابن مجاز تصدر لإلقراء دهرا، تويف اعم: 
 .27: 1القراء الكبار 
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همزف متوسطة مكسورف  وايلاء صورف االتصا  ألنها، ما قبلها وهو األلف هنا
 .(1)فتصور باحلرف اذلي تنطق به وهو ايلاء، حترك ما قبلها
 :املواضع اليت ينطق فيها باأللف قبل اهلمزة :القسم اثلاين

 :وعددها أربع
ٓ ﴿ لكمة :املوضع األول قَاَل َ۬اذِليَن َلَ يَرُْجوَن ﴿ :يف قو  اهلل ﴾ِءےْ تِلَْقا

 ِت بُِقرَْءاٍن َغرْيِ َهََٰذا ي ْ لَِقآَءنَا َ۪ا
َ
َْلُ  ُقْل َما يَُكوُن َِلَ أ ِ نْ  ْو بَد 

َ
ٓ  أ ۥ ِمن تِلَْقا ََلُ ِ  ِءےْ ُأبَد 

أن نفرا من  :حيث جاء يف تفس رها، (2)﴾إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما يُوََحَٰ إََِلَّ   َنْفَِسَ  
 :وا منه أحد أمرينبوطل ملسو هيلع هللا ىلص قريش جاءوا إىل الرسو 

 .القرآن لكه ويأيت بقرآن آخر مغاير هلذا تماماإما أن يليغ ـ 
وال ، وإما أن حيدث تغي را وتعديال حبيث ال يتناىف مع معتقداتهم ـ

 .يتضمن سب آهلتهم اليت يعبدونها
نْ  َما يَُكوُن َِلَ ﴿: فأمر اهلل رسوهل أن يقو  هلم

َ
ٓ  أ ۥ ِمن تِلَْقا ََلُ ِ  ِءےْ ُأبَد 

لدلاللة ىلع ، زيدت ايلاء يف حزي انليفف، نافيا أن يصدر هذا عنه ﴾َنْفَِسَ  
ٓ ﴿ ومعىن، استبعاد ما طلبوه منه واستناكره من جهيت ومن  :أي ﴾ِءےْ تِلَْقا

ع ا »ويه مصدر ىلع ، عندي  «تِب ي ان»وغ ر ، ولم جيئ بكرس اتلاء غ ره، «تِف 
وهو القياس يف املصادر ادلالة ىلع اتلكرار ، وقرئ شاذا بالفتح، يف املشهور

واجلر ، وقد خرج هنا من ذلك إىل الظرفية املجازية .ا و  ج  واف واتلَ ط  اكتلَ 
زيادف ايلاء  ؛ ويرى علماء األصوات أنّ (3)( ال خيرج الظرف عن ظرفيتهمنـ)ب
، ؟ إذا وقعتا يف مقام اإلنكارنا قائمة مقام انلرب يف لكمة أنا؟ أو لكمة أنته

                                                 

 .302ـ  300: 2ينظر: تنبيه العطشان للرجرايج  (1
 .15يونس:  (2
 .84: 11ينظر: رو  املعاين لأللويس  (3
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نسب إىل شخص أمر لم وقالوا إن هذا مسموع حىت يف الكم العامة. فإذا 
؟ نابرا لكمة أنا فعلت هذا؟ أو أنا قلت هذا أو قو  لم يقله فيكون رده:، يفعله

وهكذا اكنت زيادف  .تلأكيد انليف والتشديد يف اإلنكار ىلع املخاطب (أنا)
 .(1)لدلاللة ىلع املعىن املقصود يف اآلية (تلقاء)ايلاء يف 

َ يَأُْمُر بِالَْعْدِل ﴿ :يف قو  اهلل (إيتاء)لفظ  :املوضع اثلاين ۞إِنَّ َ۬اَّللَّ
 ٓ أنها  :روى ابن جرير عن ابن مسعود (2)﴾ِذے ِ۬الُْقْرَبيَٰ  ِءےْ َواْلِْْحَسَِٰن ِإَويتَا

إنما خص ذا القرىب ألن » :وقا  القرطيب .(3)أمجع آية يف القرآن خل ر ورش
 
 
اسمها من م اليت اشتق اهلل حِ تلأكيد حق الرَ ، وصلتهم أوجب، كدو  حقوقهم أ

 » :وجعل صلتها من صلته فقا ، اسمه
 
وأقطع  ِك ل  ص  من و   ل  ِص أما ترضني أن أ

 .(5)«وال سيما إذا اكنوا فقراء (4)«من قطعك
واذلي يرجحه ابلاحث أن زيادف ايلاء هنا للحث ىلع املبالغة يف العطاء 

حىت شبه ، وإطالق ايلد يف الرب واإلحسان إيلهم، ملستحقيه من ذوي القرىب
، بعض ابلالغيني ايلاء بأنها تمديد وتوسيع دلائرف اإلنفاق الواجب واملستحب

ويفهم هذا اتلمديد من اإلحياء اللطيف يف توسيع املساحة اليت شغلتها اللكمة 
وهناك معىن دقيق آخر وهو أن يسىع ذوو الفضل بعطاياهم  ،بسبب زيادف ايلاء

ألن السايع باخل ر إىل ، إىل من يعلمون أنهم يف حاجة إىل مد يد العون
مستحقيه أزىك عند اهلل من اذلي يسىع إيله ذوو احلاجات ألن يف ذلك 

                                                 

 .76ينظر: اجلال  واجلما  يف رسم اللكمة:  (1
 .90انلحل:  (2
 .163: 14ينظر: جامع ابليان  (3
وتقطعوا أرحامكم، حديث صحيح ابلخاري، كتاب اتلفس ر، سورف حممد، باب:  (4

 .4830رقم:
 .167: 10اجلامع ألحاكم القرآن  (5
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 .إحراجا هلم
َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َقبَْل ﴿: يف قو  اهلل  (آناء)لفظ  :املوضع اثلالث

ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها  َوِمنْ  ٓ  ُطُلوِع ِ۬الشَّ ْطَراَف َ۬انلََّهاِر لََعلََّك  ِءےْ َءانَا
َ
ِ۬ايلِْل فََسب ِْح َوأ

وال حيتمل هنا أن ، وقد رسم هذا اللفظ بياء بعد اهلمزف، (1)﴾١٢٨تَرَْضَٰ  
وجيوز أن تكون ، وبعده همز تكون األلف صورف للهمزف ألنه حرف مدٍّ 

فتكون تلك الصورف بمزنلة ، ألن اهلمزف مكسورف، ايلاء صورف حركة اهلمزف
 تسهيل اهلمز كما أو تكون إشارف وتنبيها ىلع، لكرسف ىلع احلرف ايلوما

 .(2)يقو  السخاوي
ويمكن القو  بأن زيادف ايلاء هنا رمز إىل معىن االمتداد والطو  يف 

ٓ ﴿ الزمان اذلي دلت عليه بل ، وليس املراد طو  الزمن يف نفسه ﴾ِءےْ َءانَا
وهذا يسىم عند ابليانيني كناية ، هاملراد كرثف ما يقع فيه من ذكر اهلل وتسبيح

وهو ما يد  عليه توزيع التسبيح حبمد اهلل ىلع أوقات ممتدف عرب ، لطيفة
. قبل غروب الشمس.. .رحليت الليل وانلهار املتمثلة يف: قبل طلوع الشمس

وبهذا صار التسبيح حبمد اهلل مستوعبا لوقت ، آناء الليل.. أطراف انلهار
جوع يلال وصلب انلهار وهو وقت السيع تلحصيل املؤمن إال سويعات اهل

كما يقو  د. مطعين ـ وتوجيه الكناية فيه هو اإليماء إىل طو  الزمن  ـالرزق 
 .(3)من حيث ما يقع فيه من ذكر اهلل 

إضافة إىل ذلك ما يالحظ يف انلص مما يسىم باتلقديم ابلاليغ عند 
ذكر التسبيح بالليل اذلي يعطي معىن االهتمام ابلالغ بهذا الوقت دون ذكر 

                                                 

 .128طه:  (1
 .352ينظر: الوسيلة:  (2
ينظر: خصوصيات الرسم القرآين، عبد العظيم املطعين، سلسلة مقاالته يف جملة  (3

 . 2000منرب اإلسالم سبتمرب: 
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ٓ  َوِمنْ ﴿ :اتلقديم مع انلهار حيث قا  رب العزف  :ولم يقل، ﴾ِ۬ايلِْل فََسب ِحْ  ِءےْ َءانَا
َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك ﴿ انلهارت خبالف قوهل مع سااع ،(فسبح من آناء الليل)

ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها   ومعلوم ما للتقديم من خصوصية يف ، ﴾َقبَْل ُطُلوِع ِ۬الشَّ
مع مالحظة اللطف واملد واللني يف نطق  (آناء الليل)االهتمام بهذا الوقت 

وعذوبة املناجاف ، آناء( وجرس حروفها اليت تناسب لطف ورقة الليل)لكمة 
 :ذللك اكن الرتكزي عليها وإبرازها أمام األعني عن طريق، فيه

 .ـ رسم اللكمة ىلع هذه الصورف 1
 .ـ أسلوب اتلقديم اذلي يؤكد ىلع هذه اخلصوصية لرسم اللكمة 2
وخباصة ما اكن يفعله ، ـ الوقفة اهلامة لعبادف الليل واتلجليات فيه 3

 .املصطىف من مداومة ىلع قيام الليل
ْن ﴿: يف قوهل تعاىل (و ر اءِ )لكمة  :رابعاملوضع ال

َ
۞َوَما َكاَن لِبََْشٍ أ

َرٓا ْو ِمْن وَّ
َ
ُ إَِلَّ وَْحياً أ حيث رسمت هنا بزيادف ، (1)﴾ِحَجاٍب  ِءےْ يَُّكل َِمُه ُ۬اَّللَّ

ِإَوَذا َسأتَْلُُموُهنَّ ﴿: ايلاء بينما لم ترسم هذه ايلاء يف اللفظ املماثل يف قو  اهلل
َرٓاِء ِحَجابٖ  َمَتَٰعاٗ  (2)﴾فَْسـ َُلوُهنَّ ِمْن وَّ

وهو ما يث ر عالمة ، بسورف األحزاب 
فالك لكميت ، استفهام حو  علة عدم التسوية بني املوضعني يف رسم املصحف

يف األحزاب خايلة من  (وراء)اكنت  م  لِ أضيفت إىل لكمة حجاب ف   (وراء)
 ؟الزيادف

حيث إن ، جليا بينهما املتأمل يف املوضعني يالحظ الفرق واضحا
لك  :ويقصد به، احلجاب املشار إيله يف آية األحزاب حجاب مادي حمسوس

ساتر حيو  دون رؤية النساء وهن يف بيوتهن إذا طرق ابلاب رجا  من غ ر 
                                                 

 .48الشورى:  (1
 .53األحزاب:  (2
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ألن أدب اإلسالم أن تتوارى ـ يف هذه احلالة ـ املرأف املسلمة خلف ، املحارم
أما احلجاب ، ىلع يشء من حماسنها أي ساتر حيميها من وقوع برص الرجا 

، س بيدم  ل  وال ي  ، ى ببرصر  املذكور يف سورف الشورى فهو حجاب معنوي ال ي  
واحلجاب يف آية األحزاب يمكن اخرتاقه واالحتيا  عليه إذا انعدم الوازع 

أما املذكور يف آية الشورى فهو حجاب حمكم ال يمكن ، ادليين أو اخلليق
، ألن رؤية اهلل يف احلياف ادلنيا غ ر ممكنة الوقوع، عليهاخرتاقه وال اتلحايل 

ن  وراء احلجاب هو رب العاملني، إذن فلنسمه حجاب العظمة وهو ، ألن م 
، احلجاب اذلي جعل نيب اهلل موىس خير صاعقا حني جتىل ربه للجبل

وهذا من اخلصوصيات اليت يرمز ، فاستحق أن يكتب اللفظ بزيادف ايلاء
 .صحف الرشيفإيلها رسم امل

وخنتم احلديث عن هذا القسم ـ اذلي ينطق فيه باأللف قبل اهلمز ـ 
حيث ذكروا ألسباب زيادف ايلاء  باإلشارف إىل العلل اليت ذكرها علماء الرسم

 :يف هذه املواضع ستة أوجه
 .وبعد خمرجها، أن تكون ايلاء تقوية للهمزف وبيانا هلا خلفائها :األو 

إشباع تتميم ال إشباع ، ايلاء إشبااع حلركة اهلمزفاثلاين: أن تكون 
 .تويلد

 .أن تكون ايلاء صورف حلركة اهلمزف :اثلالث
 .أن تكون ايلاء نفس حركة اهلمزف :الرابع

وهذا الوجه هو ، أن تكون ايلاء صورف للهمزف باعتبار الوصل :اخلامس
 .(1)واملحكم، املقنع :اذلي اختاره أبو عمرو ادلاين يف كتابيه

                                                 

 .180وما بعدها، واملحكم:  140، وكذلك 48، 47ينظر: املقنع:  (1
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 .(1)تكون ايلاء عالمة لتسهيل اهلمزف أن :السادس
 :وهو اذلي تتقدم فيه الكرسة قبل اهلمز :القسم اثلالث

 :ويقع يف موضعني اثنني
ََٰها بِأَيَ ﴿ :يف قو  اهلل تعاىل (بأيد)لفظ  :املوضع األول َمآَء بَنَيَْن  يْٖد  َوالسَّ

وبما أن ، (3)هذه اللكمة يث زيدت ايلاء يف رسمح، (2)﴾٤٧ِإَونَّا لَُموِسُعوَن  
املزيدف قد جاورت ايلاء األصلية فقد حيدث اللبس عند القارئ يف تميزي 

ذللك اختلف أهل الضبط يف حتديد العالمة اليت توضع  األصلية من الزائدف
واألساس أن توضع عليها عالمة ، فايلاء األصلية ساكنة، ىلع لك منهما

وخوفا من ، دلارف اليت يه عالمة الزيادفوايلاء الزائدف توضع عليها ا، السكون
ويه عالمة السكون ، اللبس اختار املغاربة أن توضع جرف ىلع ايلاء األوىل

؛ (4)ىلع اثلانية دارف عالمة لزيادتهاويوضع ، عند أهل األندلس قديما
بِأَيِْدے ﴿: والسؤا  هنا: ملاذا زيدت ايلاء يف هذا اللفظ ولم تزد يف غ ره حنو

 ؟وما الفرق بني اللفظني (5)﴾١٥َسَفَرةٖ 
 :إن الفرق بينهما من وجهني :يقو  علماء الرسم

 .واآلخر معناه اجلارحة، ألن األو  معناه القوف، املعىن :أحدهما
ع ل  )ألن اذلي بمعىن القوف وزنه ، الوزن :واثلاين واذلي بمعىن  (،ف 

                                                 

و تنبيه العطشان ىلع مورد  351ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي:  (1
 .302ــ  301: 2الظمآن 

 .47اذلاريات:  (2
 .180ينظر: املحكم يف نقط املصاحف، باب نقط ما زيدت ايلاء يف رسمه:  (3
 .228ينظر: أصو  الضبط أليب داود:  وهذا اللبس حيدث يف ضبط املغاربة فقط، (4
 .15س: عب (5
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ي  )ألن مفرده ، (أفعل)اجلارحة وزنه  ع ل  )ىلع وزن  (ي د  ، بسكون العني (ف 
 .هذا من حيث الفرق بينهما، فالمه ياء حذفت ختفيفا لكرثف االستعما 

 :أما سبب الزيادف هنا فمن وجهني أيضا
، واذلي بمعىن اجلارحة مجع، أن اذلي بمعىن القوف مفرد :الوجه األو 

 .فاملفرد أمحل للزيادف خلفته دون اجلمع ثلقله، (يد)ألنه مجع 
خبالف اذلي ، ي بمعىن القوف سالم من اتلغي رأن اذل :الوجه اثلاين

عنوان »وقا  صاحب . (1)ألنه حمذوف الالم، بمعىن اجلارحة فهو معتل
إنما خصت اليت بمعىن القوف بالزيادف دون اجلارحة ألن القوف اليت » :«ادليلل

بىن اهلل تبارك وتعاىل بها السموات أحق باثلبوت يف الوجود من األيدي اليت 
 .(2)«فزيدت ايلاء الختصاص اللفظة باملعىن األظهر، اجلارحةبمعىن 

ورمزت إىل  م أن زيادف ايلاء هنا جلبت ملعىن،ويبدو واضحا مما تقد
حيث اكنت الزيادف يف هذه اللكمة ، لطيفة من لطائف كتاب اهلل العزيز

وقد مجعت ، وبني ايلد اليت بمعىن القوف املعنوية للتفرقة بني ايلد احلسية
ولم تأت مفردف )بيد( مرادا من اجلمع تفخيم شأن تلك  ﴾يْٖد  بِأَيَ ﴿ هكذا
 .ألنها قوف اهلل اليت ال حتد، القوف

بِأَيي ُِكُم ﴿: يف قو  اهلل  (بأيكم)لكمة  :املوضع اثلاين
وسبب الزيادف هنا ـ كما ، حيث زيدت ايلاء جماورف يلاء قبلها (3)﴾٦ُ۬الَْمْفُتوُن  

 :أمرين أحد يقو  علماء الرسم ـ
كما ، باعتبار أن احلرف املشدد حرفان، إما اتلنبيه ىلع األصل ـ 1

                                                 

 .304ـ  303ينظر: تنبيه العطشان:  (1
 .91عنوان ادليلل البن ابلناء املراكيش:  (2
 .6القلم:  (3
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 .وحنوهما (اللهو واللعب)فعلوا يف 
فاأللف ، ـ أو أن ايلاء األوىل واأللف قبلها معا صورتني للهمزف 2

 .وايلاء صورف لتسهيلها لكونها مفتوحة بعد كرسف صورف تلحقيقها
األقدمون يف توجيه هذه الزيادف بأنها رمز وإذا اكن جممل ما خلص إيله 

إن  :إىل اختصاصهم بالفتنة دون الرسو  الكريم فإن علماء اللغة يقولون
وَن ﴿: اآلية اليت سبقت هذه قد اشتملت ىلع ضم رين  ﴾٥َفَسُتبِِْصُ َوُيبِِْصُ

 :فاعلني
 .ملسو هيلع هللا ىلص خماطبا به رسو  اهلل (أنت)ضم ر مسترت تقديره  :األو 
اجلماعة الغائبني يعود ىلع مرشيك  (واو)هر متصل وهو ضم ر ظا :اثلاين

فإذا ، رسم ياءان ﴾بِأَيي ُِكُم ُ۬الَْمْفُتوُن  ﴿ ويف، العرب وقت نزو  القرآن الكريم
اكن ايلاء ، جعلنا هذين ايلاءين كنايتني عن الضم رين املذكورين قبلهما

ين رمزا إىل وايلاء اثلا، يف اآلية السابقة ملسو هيلع هللا ىلص األو  رمزا إىل ضم ر الرسو 
وهذه ايلاء األخ رف يه املجاورف للفتنة املفهومة من لكمة ، ضم ر املرشكني

، عن الضال  والفتنة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ملمح قوي يفيد ب عد الرسو ، ﴾ُ۬الَْمْفُتونُ ﴿
وهذه إحدى لطائف وأرسار الرسم القرآين اليت ال تكاد ختلو منها سورف من 

 .سور القرآن الكريم
 :اخلاتمة

املقروءف حتتاج إىل ضوابط تلحديد احلروف اليت ترسم بها حىت اللكمة 
هذا يف ، يتفق املكتوب مع الصوت املنطوق يلؤدي املعىن املراد أو قريبا منه

أما كتابة القرآن الكريم فقد وضع هلا علماء الرسم قواعد ، اعمة الكتابة
 ويه، ختتلف يف بعض قواعدها عن ضوابط الرسم اإلماليئ، تضبط رسمها

من   قواعد استقاها العلماء مما رسم يف مصاحف عثمان بن عفان
واكن من ، وصارت مرجعا للمسلمني، خال  النسخ اليت أرسلت إىل األمصار
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أبرز القضايا اليت اختلف فيها بني الرسمني ـ املصحيف واإلماليئ ـ ما يتعلق 
 .باحلذف والزيادف يف بعض احلروف

ث ـ ملوضوع حذف ايلاء وزيادتها يف ومن خال  عرضنا ـ يف هذا ابلح
 :رسم املصحف الرشيف يمكن أن خنلص إىل انلتائج اتلايلة

إن حرص املسلمني األوائل ىلع حفظ كتاب اهلل واملحافظة عليه  :أوال
أو ضياع يشء منه بموت حفظته كما ، اكن يدفعهم إىل تدوينه خوف نسيانه

 .حدث يف موقعة ايلمامة الشه رف
طريقة تليق القرآن بني الصحابة تمثلت يف اعتمادهم ىلع مع أن  :ثانيا

املشافهة واحلفظ يف الصدور باعتبار أن الكتابة ـ زمن ابلعثة ـ لم تكن 
اكن حريصا  ملسو هيلع هللا ىلص فإن الرسو ، ووسائلها بدائية وغ ر ميسورف، واسعة االنتشار

 بالرفيق األىلع إال وقد جتاوز ملسو هيلع هللا ىلصولم يلتحق ، ىلع تدوين ما يزن  من القرآن
 .كتبة الويح أربعني اكتبا

إال أن رسم ، األصل يف الكتابة أن يطابق املرسوم املنطوق :ثاثلا
ورسم حروفها خالفت قواعد ، املصحف هل خصوصية يف ضبط قواعد الكتابة

والفصل والوصل وغ رها مما هو مدون ، احلذف والزيادف :الرسم القيايس منها
بهذه القواعد يف كتابة املصحف وقد الزتم املسلمون ، يف كتب اتلخصص

 .الرشيف
مما شجع املسلمني ىلع اتلمسك برسم املصحف وتوجيه  :رابعا

 :املسلمني التباعه
 .ـ كونه حمل إمجاع الصحابة 1
ـ وأن صوره اخلطية استوعبت أكرث الروايات الصحيحة باعتباره  2

 .دون نقط أو شلك
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 ءاته.ـ وأن األحرف املحذوفة سمحت بتعدد ألفاظ قرا 3
ـ كما يسميه علماء حرف ايلاء من احلروف الشجرية  :خامسا

، إال إذا اكن مديا فإن خمرجه اجلوف، اتلجويد ـ ألن خمرجه من وسط اللسان
حيث حذف ، وقد حاز هذا احلرف ىلع اهتمام علماء الرسم لضبط قواعده

 .رسمه يف مواضع من املصحف وزيد رسمه يف مواضع أخرى
ِت َربَُّهۥ أْ إِنَُّهۥ َمْن يَّ ﴿ :اء ملوجب لغوي حنوجرى حذف ايل :سادسا

ۥ ُ ؤْ َوَسوَْف يُ ﴿: أو بسبب اتلقاء الساكنني حنو ﴾َجَهنَّمَ  ُمْجِرماٗ َفإِنَّ ََلُ ِت ِ۬اَّللَّ
واكتفاء بالكرسف ديلال عليها ، وقد حتذف ختفيفا واختصارا، ﴾لُْمْؤِمنِْيَ ُ۬ا

 .﴾ُثمَّ ِكيُدونِ ﴿: حنو
، زيد حرف ايلاء رسما يف مواضع بعينها يف املصحف الرشيف :سابعا

، ابلالغية يف نطق اللكمة إال أن هل من انلكتوهو وإن اكن غ ر ظاهر 
واإلضافات احلسية واملعنوية ما يعزز زيادته يف هذه اللكمات دون نظائرها يف 

 وأن لك، وهو ما يؤكد إعجاز انلص القرآين يف رسمه ولغته ومعناه، املصحف
منها ما هو ، ما يف رسمه مما خالف الرسم اإلماليئ يرمز إىل معان جد لطيفة

ومنها ما حيتاج إىل تأمل يضاف إىل تلك اجلهود اليت ، مدرك ملحوظ بيرس
 .العهد بالكتبة األوىل للمصحف الرشيف بذهلا األقدمون قريبو
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ملسو هيلع هللا ىلص

 
 د: عبد اخلالق حممد عزادلين الغرياين

 جامعة طرابلسلكية اآلداب ـ 

 
 :مقدمة

ونعوذ باهلل ، احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إيله ونؤمن به
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك ونشهد أن ، من رشور أنفسنا وسيئات أعمانلا

امهلل صل وسلم وبارك ىلع أرشف ، ونشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوهل، هل
 وىلع آهل وصحبه أمجعني.، املبعوث رمحة للعاملني، خملوقاته

 :أما بعد
تصار قواال، فقد لوحظ عند بعض احلجاج عدم اذلهاب للمدينة املنورف

، مرشوعة غ ر ملسو هيلع هللا ىلصأن زيارف انليب بقائلني ، ىلع مكة ألداء مناسك احلج
، فأردت أن أبني يف هذا ابلحث األدلة اليت استد  بها املجزيون للزيارف

فإنه لم يز  دأب املسلمني يف مجيع ، الزمن قديم من معروفة ملسو هيلع هللا ىلصفزيارف انليب 
الوصو  إىل املدينة املنورف ، واختالف املذاهب، األزمان ىلع تباعد ادليار

ولم ينقل أن أحدا ، ويعدون ذلك من أفضل األعما ، ملسو هيلع هللا ىلصلقصد زيارته 
فقد فعلها الصحابة كعبد اهلل بن عمر بن ، فاكن إمجااع، أنكر ذلك عليهم

 اخلطاب وغ ره..
طئ ابلعض منهمووالقائل سن حويفعل حمظورا ىلع ، ن بالزيارف قد خي 

انني بأن مستحبات الزيارف مقترصف عند ظ، ويرتك مندوبا يؤجر عليه، نية
ومن الفقه معرفة الطريقة الصحيحة اليت ، وهلم للمسجد انلبوي فقطدخ
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وما األفعا  ، وبعد وصوهل، يؤجر اإلنسان عليها بداية عند خروجه من بيته
 اليت ينبيغ للزائر فعلها عند الزيارف وبعدها.

وإذا كنا قد أمرنا باآلداب عند زيارف القبور واالتعاظ بها فقرب نبينا 
 ينبيغ للزائر معرفة تلك اآلداب يلظفر باملىن. هلذا، ىلأو ملسو هيلع هللا ىلصوسيدنا حممد 

ين» :القائل ملسو هيلع هللا ىلص وصدق الرسو  ه  يف ادل  ه  ق  ف  ا ي  ً ن  ي رِد اهلل  به خ  ر   .(1)«م 
 ابلحث إىل ستة مباحث: وقد قسمت  

 املبحث األو : فضل املدينة.
 املبحث اثلاين: حكم الزيارف.

 .طريقه إىل املدينة املنورف املبحث اثلالث: ما يستحب للزائر فعله يف
 .ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث الرابع: كيفية الزيارف وآداب السالم ىلع انليب 

 تحب زيارتها يف املدينة املنورف.املبحث اخلامس: املزارات املس
 املبحث السادس: ما ينبيغ للزائر فعله مدف إقامته باملدينة وعند سفره.

 سبحانه وتعاىل راجني من اهلل، ثوخاتمة بينت فيها خالصة هذا ابلح
 فإنه نعم املوىل ونعم انلص ر.، اتلوفيق يف ذلك

 فضل املدينة:
للمدينة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد داع انليب ، زيارف املدينة املنورف قربة من القربات

واملوت فيها ، يف سكىن املدينة ملسو هيلع هللا ىلصورغب ، وحذر من أذيتهم، وألهلها بالربكة
أن املدينة تنيف رشارها كما ينيف الك ر خبث  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب انليب ، ملن استطاع

 احلديد.

                                                 

 –باب من يرد اهلل به خ را يفقهه يف ادلين  -كتاب العلم -صحيح ابلخاري (1
1/173–174. 
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، امهلل بارك نلا يف ثمرنا» :ملسو هيلع هللا ىلصقا  انليب  :قا  فعن أيب هريرف 
امهلل إن إبراهيم عبدك وخليلك ، وبارك نلا يف صاعنا، وبارك نلا يف مدينتنا

وإين أدعوك للمدينة بمثل ما ، وإنه داعك ملكة، وإين عبدك ونبيك، ونبيك
 .(1)«ملكة ومثله معه داعك به

ا أحد  إال كنت هل شهيدا أو »: ملسو هيلع هللا ىلصوقا   و ائِها وِشَدتِه 
 
رِب  ىلع  أل ال ي ص 

واذلي نف يِس ، املدينة خ ر  هلم لو اكنوا يعلمون»: ملسو هيلع هللا ىلص وقا ، «شفيعا يوم القيامة
ج  منهم ل ف  اهلل  فيها خ ًرا ِمن ه   أحد بيده ال خي  ر  ب ًة عنها إال أخ  أال إن ، ر غ 

ل ِك ِر خت  ِرج  اخل ِبيث   ارها كما ، املدينة اك  ال تقوم الساعة حىت ت ن يف املدينة رِش 
ب ث  احل  ِديد   ن يِف الِك ر  خ   .«ي 

فإين ، من استطاع أن يموت يف املدينة فليمت بها» :ملسو هيلع هللا ىلصوقا  انليب 
 .«أشفع ملن يموت فيها

رى»: ملسو هيلع هللا ىلصوقا   ِمر ت  بقرية تأكل الق 
 
يه املدينة تنيف و، يقا  هلا يرثب، أ

ب ث  احلديد  .(2)«انلاس  كما ينيف الك ر خ 
وقد اتفق املسلمون قاطبة ىلع أنه أفضل ، ملسو هيلع هللا ىلصباملدينة املنورف قرب انليب 

 بقعة.
قًّ  َمت ه ح  ت ه اليت ض  ع   اوب ق 

 
ت طيل     ِري اض  من  ِجنان  ت س 

ل  ِمن سموات  وأرض   وأف ض 
 

 وأم الك  بأف الك  جت  و    
 ومن جنات عدن   عرش  ومن  

 
 وفردوس بها خ ر جزيل   

                                                  

 .9/239 -ء للمدينة وأهلهاادلاع -كتاب اجلامع -موطأ اإلمام مالك  (1
-4/459-فضل املدينة وأنها تنيف انلاس -كتاب احلج -صحيح ابلخاريانظر: - (2

 -سنن ابن ماجة -9/153-باب املدينة تنيف خبثها -كتاب احلج -صحيح مسلم
 .3/100-ج-3112 -باب فضل املدينة -كتاب املناسك



 ملسو هيلع هللا ىلص 

152 ۩
 

اتلقرب إىل اهلل تعاىل  :ملسو هيلع هللا ىلصويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته للنيب  -
فقد ثبت يف مسلم أن ، والصالف فيه، بشد الرحا  للمسجد انلبوي الرشيف

صالف يف مسجدي هذا خ ر من ألف صالف يف غ ره من »قا :  ملسو هيلع هللا ىلصرسو  اهلل 
من صىَل يف مسجدي أربعني صالف » :ملسو هيلع هللا ىلصوقا  ، «احلراماملساجد إال املسجد 

وبريء من ، وبراءف من العذاب، ال تفوته صالف كتبت هل براءف من انلار
 .(1)«انلفاق

، ال نية أخرى معها ملسو هيلع هللا ىلصوأن يكون املقصود من الزيارف: زيارف انليب  -
من » :للحديث، واملقصود األعظم، رأس األمر فهو، متبوع ال تابع ملسو هيلع هللا ىلصألنه 

حقا يلَع أن أكون هل شفيعا يوم  اكن، جاءين زائرا ال حتمله حاجة إال زياريت
 .(2)«تسبا اكن يف جواري يوم القيامةحم ...» ويف رواية:، «القيامة

  حكم الزيارة:
َنة واإلمجاع والقياس ملسو هيلع هللا ىلصزيارف انليب   :مرشوعة مطلوبة بالكتاب والس 

ُهْم إِذ ﴿ قا  تعاىل: - َ َولَْو َأنَّ ْ ُ۬اَّللَّ نُفَسُهْم َجآُءوَك فَاْستَْغَفُروا
َ
ْ أ لَُموا ظَّ

اباٗ رَِّحيماٗ   َ تَوَّ وقد استد  بهذه اآلية ، (3)﴾٦٣َواْستَْغَفَر لَُهُم ُ۬الرَُّسوُل لَوََجُدواْ ُ۬اَّللَّ
 .(4)وقراءتها ملسو هيلع هللا ىلصأغلب الفقهاء ىلع استحباب زيارف قرب انليب 

فهو يح يف قربه ، نعه عقل وال نقلبعد وفاته ال يم ملسو هيلع هللا ىلصواستغفار انليب  -

                                                 

 -9/163 -واملدينةفضل الصالف بمسجد مكة  -كتاب احلج -صحيح مسلم (1
 .5/356 -منتحب كزن العما 

الرتغيب يف سكىن  -كتاب احلج-الرتغيب والرتهيب -5/16-املعجم األوسط (2
 .2/224ج-17 -رقم -املدينة

 .4/63-النساء (3

 .3/298-املغين -8/256-املجموع -1/260-املدخل (4
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َ . ..» قا : ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح أن انليب ، كسائر األنبياء ووفايت خ ر لكم تعرض يلع  
وما رأيت من رش استغفرت ، فما رأيت من خ ر محدت اهلل، أعمالكم

 .(1)«لكم
ِي يب »قا :  ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسلم أن رسو  اهلل  - رس 

 
ر ت  ىلع  موىس يللة أ مر 

إن اهلل . ..»ويف سنن ابن ماجة: ، «وهو قائم يصيل يف قربه عند الكثيب األمحر
ن يِب  اهلِل يح   ي ر زق، حَرم ىلع األرض أن تأكل أجساد األنبياء وقوهل ، «ف 

 :«ل ون  .(2)«األنبياء أحياء يف قبورهم ي ص 
 ملسو هيلع هللا ىلصوانليب ، وقد أخرب القرآن أن الشهداء أحياء يرزقون يف قبورهم -

ثبت أنه يح يف قربه اكن امليجء إيله بعد املوت اكمليجء إيله وإذا ، منهم وأفضل
 النتفاء، وألن األنبياء أحياء يف قبورهم فال تكره الصالف يف مقابرهم، قبله

 .(3)علة الكراهة ويه حماذاف انلجاسة
َنة - وقوهل ، «من زار قربي وجبت هل شفاعيت»: ملسو هيلع هللا ىلصفقوهل  :وأما السُّ
: «ملسو هيلع هللا ىلص وقوهل، «اكن كمن زارين يف حيايت من حج فزار قربي بعد مويت: 

 .(4)«اا أو شهيدً من زار قربي كنت هل شفيعً »
ل م يلَع إال ر َد اهلل يلع رويح »: ملسو هيلع هللا ىلص ويف أيب داود قا  - ما من أحد  ي س 

ر ّد عليه السالم
 
 .(5)«حىت أ

                                                 

 .1/183-الفردوس لدليليم -5/308-مسند الزبار -9/24-جممع الزوائد (1
 -سنن ابن ماجه -15/133 -باب فضائل موىس -كتاب الفضائل -صحيح مسلم (2

 .6/147-يعىل أبو مسند -75 -2/74-ج-1637–رقم -اجلنائز
 .3/248-نيل األوطار -5/265 -اجلامع ألحاكم القرآن (3

-سنن ادلارقطين -5/245-ملسو هيلع هللا ىلصزيارف قرب انليب  -كتاب احلج -السنن الكربى (4
 . 2/278-كتاب احلج

 .4/141-ج-2039 -رقم -باب زيارف القبور -كتاب املناسك -سنن أبو داد  (5
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حىت أرد عليه » :ملسو هيلع هللا ىلص وقوهل، قا  الشواكين: هو أصح يشء ورد يف الزيارف
 نطيق للنصوص.أي ، «السالم

ة ولم يفد يل فقد جفاين» :ملسو هيلع هللا ىلص وقا  ع   ملسو هيلع هللا ىلص واجلفاء للنيب، (1)«من وجد س 
 .(2)فتجب الزيارف ئلال يقع يف املحرم، حمرم

فإنه لم ، وقد أمجع العلماء ىلع زيارف القرب انلبوي الرشيف :اإلمجاع -
، واختالف املذاهب، يز  دأب املسلمني يف مجيع األزمان ىلع تباعد ادليار

ويعدون ذلك من أفضل ، ملسو هيلع هللا ىلص وصو  إىل املدينة املنورف لقصد زيارتهال
 فاكن إمجااع.، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم، األعما 

منهم: عبد اهلل بن ، عن مجاعة من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوقد رويت زيارف انليب 
 .وأنس بن مالك... ، وأبو أيوب، وبال ، عمر

مطلوب فعلها بالكتاب والسنة ، قا  السبيك: إن الزيارف قربة إىل اهلل
 واإلمجاع والقياس.

سنة بني املسلمني جمتمع  ملسو هيلع هللا ىلصوقا  القايض عياض: زيارف قرب انليب 
 وفضيلة مرغب فيها.، عليها

، من أفضل املندوبات ملسو هيلع هللا ىلصوقا  مجاعة احلنفية: إن زيارف قرب انليب 
 .(3)بل تقرب من درجة الواجبات، واملستحبات

َنة الصحيحة األمر بزيارف القبور: قد جاء يف اوأما القياس - فقرب ، لس 
وقد ، بل ال نسبة بينه وبني غ ره، وأحرى وأحق أوىل ملسو هيلع هللا ىلص نبينا وسيدنا حممد

فيف مسلم من ، اكن يزور القبور وحيث ىلع زيارتها ثبت أنه 
                                                 

 .5/135-كزن العما  (1
 ..4/109 -نيل األوطار -4/158 -ديلل الفاحلني (2
 .31حتفة الزوار إىل قرب انليب املختار / -5/109-نيل األوطار (3
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خيرج من آِخِر الَليل إىل  ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسو  اهلل» قالت:  حديث اعئشة
م  مؤمنني :فيقو   ، ابلقيع ًدا ، السالم عليكم دار ق و  ون غ  د  م ما ت وع  ت اك 

 
وأ

ؤ َجلون ون، م  م ال ِحق  ق دِ ، وإنَا إن شاء  اهلل  بِك  ر  ِل ب ِقيِع الغ  ِفر  أله  م  اغ  ، «اللَه 
ر  املوت» :ملسو هيلع هللا ىلصوقا   ك  ب ور  فإنها ت ذ  ي ت كم » :وقا  ، «ز ور وا الق  ن ه 

 .(1)«عن زيارف القبور فزوروها
وربما ، واكن انليه يف أو  اإلسالم حيث اكنت اجلاهلية تعظم القبور

 فلما استقر األمر أبا  الزيارف.، فحصن عقائد املسلمني بانليه، عبدتها
د  » :ملسو هيلع هللا ىلص غ ر مرشوعة بقوهل ملسو هيلع هللا ىلص وقد احتج من قا  بأن زيارته ال ت ش 

: ومسجد ، ومسجِد احلرام، مسجدي هذا الر حا  إال إىل ثالثة مساجد 
 .(3)«وال جتعلوا قربي عيدا، ال جتعلوا ب ي وت كم قبورا»، (2)«األقىص

الرحا  بأن القرص فيه إضايف  دّ وقد أجاب اجلمهور عن حديث ش  
وقد ف رس ، وشد الرحا  كناية عن السفر ابلعيد ،باعتبار املساجد ال حقييق

 .(4)«... مساجد إنما يسافر إىل ثالثة» :ملسو هيلع هللا ىلص هذا املعىن بقوهل
واتلقرب ، ال تشد الرحا  إىل مسجد ألجل تعظيمه :احلديثومعىن 

ولفضل ، لكونها مساجد األنبياء، بالصالف فيه إال إىل املساجد اثلالثة
 الصالف فيها.

 :وادليلل ىلع ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن يف بعض ألفاظ احلديث

                                                 

 -ألهلها وادلاعءالقبور،  دخو  عند يقا  ما باب -اجلنائز كتاب –صحيح مسلم  (1
 . 1/321-املعيار -46ربه يف زيارف قرب أمه/ملسو هيلع هللا ىلص  انليب استئذان وباب -7/40

 ..9/167 -باب فضل املساجد اثلالثة -كتاب احلج -صحيح مسلم (2
 .4/144 -ج -2040 -رقم -باب زيارف القبور -كتاب املناسك -سنن أبوداود (3
 ..9/167 -ثةباب فضل املساجد اثلال -كتاب احلج -صحيح مسلم (4



 ملسو هيلع هللا ىلص 

156 ۩
 

ال ينبيغ للمطي أن يشد رحاهلا إىل مسجد تبتيغ فيه الصالف غ ر مسجدي »
فالزيارف وغ رها خارجة عن ، (1)«واملسجد األقىص، واملسجد احلرام، هذا

 :وذلك، انليه
وىلع ، لإلمجاع ىلع جواز شد الرحا  للتجارف وسائر مطالب ادلنيا

وإىل اجلهاد واهلجرف ، وإىل مىن للمناسك اليت فيها، وجوبه إىل عرفة للوقوف
 وىلع استحبابه لطلب العلم.، من دار الكفر

بأنه يد  ىلع احلث ىلع ، «ايدً ال جتعلوا قربي عِ » ا عن حديث:وأجابو
وأنه ال ي همل حىت ال ي زار إال يف بعض األوقات ، كرثف الزيارف ال ىلع منعها

أو ال ، أو ال تتخذوا هلا وقتا خمصوصا ال تكون الزيارف إال فيه، اكلعيدين
كما ، للهو وغ رهواالجتماع ، وإظهار الزينة، تتخذوه اكلعيد يف العكوف عليه

أي ال ترتكوا ، «ال جتعلوا بيوتكم قبورا» :ملسو هيلع هللا ىلصويؤيده قوهل ، يفعل يف األعياد
 .(2)الصالف فيها

 ما يستحب للزائر فعله يف طريقه إىل املدينة املنورة:
وإذا ، بسم اهلل فإذا ركب قا : :ملسو هيلع هللا ىلصاذلكر وادلاعء والصالف ىلع انليب  -

 ثم قا :ـ  اهلل أكرب، اهلل أكرب، كرباهلل أـ  استوى ىلع املركوب كرب ثالثا
َخر   - ي س  ِ ان  اذل  ب ح  ِرِنني س  ق  ن ا هل  م  ذا وما ك  بِنا ، نل  ا ه  وإنا إىل ر 

ِلب ون ن ق  ِرنا، ل م  ف  أل ك  يف س  و ى وِمن  العمل ما ت ر ىض امهلل إنا نس  ، هذا ال رِبَ واتَلق 
وِ  ن  علينا سفرنا هذا واط  و  َنا  امهلل ه  ه  ع  اِحب  يف السفر، ب ع د  ، امهلل أنت  الص 

لِ  ة  يف األه  ث اِء السفر، واخل ِليف  ع  رِ ، امهلل إين أعوذ بك من و  ن ظ  آب ِة ال م  ك  وِء ، و  و س 

                                                 

 .3/64 -مسند اإلمام أمحد (1
 .2/105 -الشفاء -5/110 -نيل األوطار -214مناسك انلووي/ (2
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ن قل ِب يف املا  واألهل و ر، ال م  ف املظلوم، ومن احل  و ِر بعد ال ك  و   .(1)ود ع 
وهو ىلع ، وهل احلمد، هل امللك، ثم يقو : ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل

صدق اهلل ، آيِب ون تائبون اعبدون ساجدون لربنا حامدون، لك يشء قدير
 .(2)«وهزم األحزاب وحده، ونرص عبده، وعده

يف  ملسو هيلع هللا ىلص فإذا توجه املسلم للزيارف أكرث من الصالف ىلع انليب :قا  انلووي
، ه بها يف ادلارينوأن ي سعد، وسأ  اهلل تعاىل أن ينفعه بهذه الزيارف، طريقه
ما رزقته  ملسو هيلع هللا ىلص وارزقين يف زيارف قرب نبيك، امهلل افتح يلَع أبواب رمحتك :ويلقل

 .(3)هل طاعتكأويلاءك وأ
 :ملسو هيلع هللا ىلصكيفية الزيارة وآداب السالم ىلع انليب 

، بإمجاع املسلمني من أعظم القربات ملسو هيلع هللا ىلص اعلم أن زيارف سيد املرسلني
ع ةاملسايع نليل  وأجنح، وأفضل الطااعت وتركها غفلة ، ادلرجات ملن هل س 

، وجيرد عزمه من الرياء، فعليه أن خيلص نيته، وجفوف كب رف، عظيمة
 والفرجة.، وقصد املباهاف، والسمعة

ومن العالمات ادّلالة ىلع اإلخالص أن ال يرتك شيئا مما يلزمه من 
نن بل  ،وإال فال حيصل هل من الزيارف إال اتلعب واخلسارف، الفرائض والس 

 يوجب اتلوبة.
، ويلبس أحسن ثيابه، ويتنظف من آثار السفر، ويستحب هل أن يتطهر

َها  ﴿ :مستحرضا قوهل تعاىل، وأن يتصدق بيشء قبل الزيارف، ويتطّيب يُّ
َ
َٰأ َي

                                                 

استحباب اذلكر إذا ركب دابته متوجها إىل سفر احلج  -كتاب احلج -صحيح مسلم (1
  .9/110-أوغ ره

 .4/149 -ج -935 -رقم  -جامع احلج -كتاب احلج -موطأ اإلمام مالك  (2
 .215مناسك انلووي/ -178األذاكر/ (3
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ُمواْ َبْْيَ يَدَ  ِ ََٰجيُْتُم ُ۬الرَُّسوَل َفَقد  َُٰكْم َصَدقَٗة   ےْ َ۬اذِليَن َءاَمُنواْ إَِذا َن َٰلَِك َخرْيٞ نَْجَوي َذ
َ َغُفورٞ رَِّحيٌم   ْطَهُر  فَإِن لَّْم تَِجُدواْ فَإِنَّ َ۬اَّللَّ

َ
 .(1)«١٢ لَُّكْم َوأ

ممتلئ القلب ، ويلكن من أو  قدومه إىل أن يرجع مستشعرا لعظمته
 من هيبته كأنه يراه.

قا  العز بن عبد السالم: وتأدب معه بعد وفاته أدبك معه يف حياته لو 
 لم تفعل فانرصافك خ ر من مقامك. فإن، أدركته

َبة ، ولكما زاد يف اإلجال  واألدب اكن حسنا وإذا وقع برصه ىلع الق 
فإنها حوت أفضل ، فليستحرض عظمتها ورشفها، واحلجرف املرشفة، املقّدسة

فقد نقل اإلمجاع ىلع ، وأكرم اخللق، وسيد القبور بال نزاع، ابلقاع باإلمجاع
 .(2)رشيفة حىت ىلع الكعبةم أعضاءه التفضيل ما ض

 املبادرة بالزيارة وادلاعء عند دخول املسجد:
يستحب للمسلم أن يرسع إىل املسجد فور وصوهل بعد أن يغتسل 

إذا ق ِدم   ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسو  اهلل» للحديث اذلي رواه ابلخاري:، ويتطيب ويتصدق
ىح ر  ض 

 .(3)«دخل املسجد فصىَل ركعتني، ِمن  سف 
امهلل اغفر يل ، ويقو : بسم اهلل، ايلمىن عند ادلخو وأن ي قّدم رجله 

م رسولك، وافتح يل أبواب رمحتك، ذنوّب ر  م ك وح  ر  فاجعله ، امهلل إن هذا ح 
رته ما وارزقين يف زيا، وسوء احلساب، وأمانا من العذاب، يل وقاية من انلار

 .(4)رزقته أويلاءك وأهل طاعتك
                                                 

 . 12/ 58 -املجادلة (1
 . 336بلاب املناسك/ (2

 .6/534 -باب الصالف إذا قدم من سفر -كتاب اجلهاد -صحيح ابلخاري (3
 =ما يقو  إذا دخل  -كتاب صالف املسافرين وقرصها -صحيح مسلمانظر:  (4
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  :ملسو هيلع هللا ىلصحتية مسجد انليب 
ألن حتية ، ملسو هيلع هللا ىلصة املسجد قبل السالم ىلع انليب يندب ابلدء بتحي

 ملسو هيلع هللا ىلصوإن بدأ ادلاخل بالسالم ىلع انليب ، فيقدم ىلع حق غ ره، املسجد حق هلل
 ألن املنيه عنه هو اجللوس قبل الصالف.، فواسع

بأي يشء يبدأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ئل اإلمام مالك عن الرجل يدخل مسجد انليبوس  
 :ملسو هيلع هللا ىلص لعموم قو  انليب، بل بركعتني :أم بركعتني؟ قا ، ملسو هيلع هللا ىلص بالسالم ىلع انليب

 .(1)«إذا دخل أحدكم املسجد فل ركع ركعتني قل أن جيلس»
 :ملسو هيلع هللا ىلصاملوضع اذلي اكن يصيل فيه انليب 

ويندب صالف حتية املسجد انلبوي بالروضة الرشيفة يف موضع صالف 
أما ، ملسو هيلع هللا ىلصوهو ماكن صالته ، اذلي جبانب املنرب، عند املحراب ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

يف الصف األو  اذلي ييل اإلمام ىلع السنة يف صالف  الفرض فيندب صالته
 اجلماعة.

أي  املواضع أحب  إيلك؟  ملسو هيلع هللا ىلص وسئل مالك عن الصالف يف مسجد انليب
ىَل انليب وأما الفريضة فاتلقدم إىل الصف األو  ، ملسو هيلع هللا ىلص قا : أّما انلافلة فم ص 

 أحب إيل.
ىَل انليب ص  للتربك ، ملسو هيلع هللا ىلص قا  ابن رشد: استحب مالك صالف انلافلة يف م 

 ورأى للصالف يف ذلك املوضع فضال ىلع سائر املسجد.، بموضع صالته
ر اهلل تعاىل بقلبه ولسانه ىلع هذه انلعمة ك  ، وإذا صىل حتية املسجد ش 

=                                                 

ند دخو  ادلاعء ع -كتاب املناسك -صحيح ابن خزيمة  -5/224-املسجد
 .4/210-ج -2706 -رقم -املسجد

باب إذا دخل املسجد  -كتاب الصالف -صحيح ابلخاري -2/69-اتلاج واإللكيل (1
 .2/84-فل ركع ركعتني
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 .(1)وقبو  زيارته، ويسأهل إتمام ما قصده
، ومنربه ، ملسو هيلع هللا ىلص يه ما بني حجرف انليب الروضة الرشيفة:

ويه اآلن مفرشة  -م 26:5-أي حوايل، اعاذر 53 إىل احلجرف وطوهلا من املنرب
ما بني » :ملسو هيلع هللا ىلصقا  ، بسجاد أخرض اللون خمتلف عن بقية سجاد احلرم الرشيف

 .(2)«بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة
أي العمل فيها ي وصل إىل  :«روضة من رياض اجلنة» :ملسو هيلع هللا ىلص ومعىن قوهل

وأنها ، إىل اجلنةحقيقة تنقل  ون ِقل عن مالك أنها، روضة من رياض اجلنة
 ليست كسائر األرض تذهب وتفىن.

وملن خارجه إدامة ، ويسن ملن يف املسجد إدامة انلظر للحجرف الرشيفة
 .(3)قياسا ىلع الكعبة، واحلضور مع املهابة، انلظر للقبة

 :ملسو هيلع هللا ىلصىلع انليب  آداب السالم
 ملسو هيلع هللا ىلصحبيث يكون انليب ، واألفضل يف الزيارف القرب من القرب الرشيف

وتدعو وأنت مستقبال ، ملسو هيلع هللا ىلصفتسلم ىلع انليب ، هل ىلع حسب العادفيسمع قو
يا أبا  :فقد سأ  اخلليفة املنصور مالاك فقا ، وظهرك إىل القبلة، القرب الرشيف

لم ترصف  :؟ فقا  هل مالكملسو هيلع هللا ىلص أم أستقبل رسو  اهلل، عبد اهلل أأستقبل وأدعو
إىل اهلل تعاىل يوم  وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ، وجهك عنه

 القيامة.
يقف ووجهه إىل القرب ، وداع ملسو هيلع هللا ىلص إذا سلَم ىلع انليب :وقا  مالك أيضا
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 .(1)وال يمس القرب بيديه، ويدنو ويسلم، ال إىل القبلة، الرشيف
ويلكن ، ويلزم يف تلك احلرضف األدب الظاهري وابلاطين يلظفر باملىن

مستشعرا ، تلئا من هيبة احلا  بهامم، متخشعا بباطنه، الزائر متواضعا بظاهره
أو ىلع ما فات وصاهل ، حزينا متأسفا ىلع عدم إدراكه، كأنه يراه، ملسو هيلع هللا ىلص لعظمته

َن به عليه ، يف ادلنيا ملسو هيلع هللا ىلص وفوات رؤيته، فيما مىض من عمره شاكرا لعظيم ما م 
مكرثا من الصالف ، خائفا من الرد  مع رجاء القبو ، من احلضور بني يديه

مكفوف األعضاء من ، متوسال به لوصو  املأمو ، ا الرسو والسالم ىلع هذ
ناظرا إىل ، مستقبال للوجه الكريم، احلراكت اليت يه غ ر مناسبة ملقامه

حمرتزا عن إشغا  ، أو إىل أسفل ما يستقبله من احلجرف الرشيفة، األرض
 مستشعرا بأنه، ممثال صورته الكريمة يف خيالك، انلظر بما هناك من الزينة

 وال إخفاء.، مسلما من غ ر رفع صوت، اعلم حبضورك وقيامك وسالمك ملسو هيلع هللا ىلص
وعطفه ورأفته أن ، ملسو هيلع هللا ىلص ويلالحظ مع ذلك االستمداد من سعة عفوه

فإن من فعلها مع ، فلتحفظ تلك اآلداب، يساحمه فيما صدر منه من قِلَة أدبه
 الشوق وفراغ القلب من األغبار بلغ لك ما يتمىن إن شاء اهلل تعاىل.

ناظر أبو جعفر املنصور أم ر املؤمنني مالاك يف  :القايض عياضقا  
فقا  هل: يا أم ر املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا ، ملسو هيلع هللا ىلص مسجد رسو  اهلل

َها َ۬اذِليَن َءاَمُنواْ َلَ تَْرفَُعواْ ﴿ فإن اهلل تعاىل أَدب قوما فقا :، املسجد يُّ
َ
َٰأ َي

َٰتَُكْم فَْوَق َصوِْت ِ۬انلَِّبٓ  ْصَو
َ
َرٓاِء ﴿وذَم قوما فقا : ، ﴾ءِ أ إِنَّ َ۬اذِليَن ُينَاُدونََك ِمْن وَّ

ْكََثُُهْم َلَ يَْعِقُلوَن  
َ
َِٰت أ ، ايًّ ح   هِ تِ م  ر  مته ميتا كح  ر  وإن ح  ، (2)﴾٤ِ۬الُْحُجَر
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 .(1)جعفر فاستاكن هل أبو
السالم عليك أيها انليب  :فيقو  :قا  مالك، (2)ملسو هيلع هللا ىلص فيبدأ بالسالم عليه

ىَل اهلل عليك وىلع أزواجك وذريتك، ورمحة اهلل وبراكته وىلع أهل بيتك ، ص 
وبارك عليك وىلع أزواجك  ،كما صىَل ىلع إبراهيم وآ  إبراهيم، أمجعني

كما بارك ىلع إبراهيم وآ  إبراهيم يف العاملني إنك محيد ، وذريتك وأهلك
 .(3)جميد

ت ربك، وأَدي ت األمانة، سالةفقد ب لَغ ت  الر   ب د  ، وجاهدت يف سبيله، وع 
صىَل اهلل عليك أفضل ، ونصحت لعباده صابرا حمتسبا حىت أتاك ايلقني

 الصلوات وأت َمها وأطيبها وأزاكها.
، القائل باحلق، وخ رته من عباده، صىَل اهلل عليك يا نيب اهلل ورسوهل

وأوضح به ، اذلي أقام به رشائع دينه، وانلافد هلل باألمر، والصادق بالوعد
امهلل أجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن ، ه ورسلهءوختم به أنبيا، سبيله

ز عّنا سلفنا ومن تبعهم ، وزده رشفا وتكريما إىل ما وعدته، أمته واج 
واسلك بنا ، وأحلقنا بهم، واحللو  يف أىلع درج جناتك، بإحسان مرافقة نبيك

                                                 

 .336مناسك السندي / -1/284-بلغة السالك -..2/70 -الشفاء (1
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وصالف ربنا ورمحته ىلع ، إنك ىلع لك يشء قدير، ثارهمواقف بنا آ، سبيلهم
 مالئكته ورسله وأنبيائه.

يك: وسمعت بعض من أدركت يقو (1)قا  يف الشفاء بلغنا  :: قا  ابن ف د 
ل ون ىلع انَليِب  ، ملسو هيلع هللا ىلص أن من وقف عند قربه يأيها ، فقا : إن اهلل ومالئكته ي ص 

ل موا تسلي ل وا عليه وس  ىَل اهلل عليك يا حممد، مااذلين ءامنوا ص  يقوهلا ، ص 
ىَل اهلل عليك يا، سبعني مرف ، (2)ولم تسقط لك حاجة، فالن ناداه مناد: ص 

ىَل اهلل عليك يا سيدي يا ، وينبيغ أن يأيت يف انلداء بلفظ السيادف فيقو : ص 
 .(3)حممد

ويِص  بالسالم ىلع انليب
 
 السالم عليك يا :فيقو ، ملسو هيلع هللا ىلص وإن اكن قد أ

قدمت ىلع  :فعن زيد بن أيب سعيد املهدي قا  ،اهلل من فالن بن فالن سو ر
فإذا أتيت املدينة ، إيلك حاجة :فلما وَدع ته قا  يل، عمر بن عبد العزيز

                                                 

 .2/105 -القايض عياض (1
 .155فتح املجيب/ (2

ي د»قا : ملسو هيلع هللا ىلص أن رسو  اهلل   عن أيب هريرفوذلك لألدلة الواردف منها:  (3  أنا س 
 ،«أنا سيد ودل آدم يوم القيامة وال فخر»ملسو هيلع هللا ىلص: وقا  رسو  اهلل  .«ودل آدم يوم القيامة

، ملسو هيلع هللا ىلصوإذا قيلت السيادف ملن هو أقل مزنلة، فمن باب أوىل أن تقا  ألفضل الربية 
أبو بكر »وقا  أيضا: ، «نبايعك أنت فأنت سيدنا...» قا  عمر أليب بكر:فقد 

نا، يعين بالال نا، وأعتق سيد   .«سيد 
-ىلع مجيع اخلالئقملسو هيلع هللا ىلص باب تفضيل نبينا  -كتاب الفضائل-صحيح مسلمانظر:  

 -باب فضل أيب بكر -أحاديث األنبياء كتاب -صحيح ابلخاري -15/37
كتاب تفس ر القرآن  -سنن الرتمذي-8/100 -ومناقب بال  بن ربا  -8/30

 -11/81-املعيار-8/116-ج-3148-رقم-باب ومن سورف بين إرسائيل -الكريم
إكما  إكما  -15/37-رش  صحيح مسلم للنووي-4/77-اجلامع ألحاكم القرآن

  .1/191-للحطاب رش  مناسك خليل-2/165-املعلم



 ملسو هيلع هللا ىلص 

164 ۩
 

ه  مِ ، ملسو هيلع هللا ىلص فسرتى قرب انليب
 
ق ِرأ

 
 .(1) السالمين  فأ

فتقو : السالم عليك يا أبا بكر ، ثم تتنىح عن يمينك قدر ذراع
جزاك اهلل ، وثانيه يف الغار، ملسو هيلع هللا ىلص صيف رسو  اهلل،  وبراكتهالصديق ورمحة اهلل
 خ ًرا. ملسو هيلع هللا ىلص عن أمة رسو  اهلل

فتقو : السالم عليك يا أبا حفص ، ثم تتنىح إىل ايلمني قدر ذراع
 خ ًرا. ملسو هيلع هللا ىلص جزاك اهلل عن أمة حممد، عمر الفاروق ورمحة اهلل وبراكته

 االقتصار ىلع السالم عند الزمحة:
أو لم ي سمح هل ، أو ضاق وقته، األدعيةومن عجز عن حفظ هذه 

، وقد جاء عن عبد اهلل بن عمر، اقترص ىلع بعض األدعية، للزمحة باملكوث
السالم » فاكن ابن عمر يقو :، قتصار جدااال ،وغ ره من السلف 
ويف ، «السالم عليك يا أبتاه، السالم عليك يا أبا بكر، عليك يا رسو  اهلل

 .»(2)ثم يدعو أليب بكر وعمر ، ويدعو ملسو هيلع هللا ىلص يبثم يسلم ىلع انل» رواية:
، ويمجده، فيحمد اهلل، ثم يرجع إىل موقفه األو  ق بالة الوجه الرشيف

أي يطلب الشفاعة ، ويتشَفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل، ملسو هيلع هللا ىلص وي صيل  ىلع انليب
يا رسو  اهلل  :فيقو ، ويف اآلخرف بغفران املعصية، يف ادلنيا بتوفيق الطاعة

املناز  يف مقام  ألنه أقل مراتب اإلحلا  تلحصيل، أسألك الشفاعة ثالثا
 .(3)ادلاعء والسؤا 

َب ، وللمؤمنني واملؤمنات، ويدعو نلفسه ولوادليه وخيتم داعءه ، وملن أح 
                                                 

 .2/569 -إرشاد السالك  -10/152 -فتح ابلاري  (1
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 .ملسو هيلع هللا ىلص وبالصالف ىلع سيدنا رسو  اهلل، بآمني
 :ملسو هيلع هللا ىلص والصالة ىلع رسول اهلل، استحباب ابتداء ادلاعء باحلمد

، قا  انلووي: أمجع العلماء ىلع استحباب ابتداء ادلاعء باحلمد هلل
واآلثار بِهما ، وكذلك خيتم ادلاعء بِهما، ملسو هيلع هللا ىلص ثم الصالف ىلع رسو  اهلل، واثلناء

 كث رف معروفة.
يل  وانليب» :قا  عبد اهلل بن عمر ص 

 
، وأبو بكر وعمر معه، ملسو هيلع هللا ىلص كنت أ

ثم دعوت ، ملسو هيلع هللا ىلص ثم الصالف ىلع انليب، اهللفلما جلست  بدأت  باثلَناء ىلع 
ل  ت ع طه :ملسو هيلع هللا ىلص فقا  انليب، نلفيس  .(1)«سل تعطه، س 

 حكم اإلكثار من الزيارة:
أو خرج الوقوف عند القرب ، كره مالك ألهل املدينة لكما دخل أحدهم

إنما ذلك  :وقا ، وأجاز يف املبسوط للغرباء اإلكثار من الزيارف، الرشيف
وهو جار ىلع قاعدته ، أو قدم من سفر، فر من أهل املدينةأو ملن سا، للغرباء

 ألن ذلك يفيض إىل امللل.، يف سد اذلرائع
 ملسو هيلع هللا ىلص وحثه، لعمل السلف، واملذاهب اثلالثة باستحباب اإلكثار منها

 .(2)زيارف وألن اإلكثار من اخل ر خ رىلع مطلق ال
 بعض ابلدع اليت تفعل عند الزيارة:

ويلحذر مما يفعله بعض ، ملسو هيلع هللا ىلصجيب ىلع الزائر أن حيتاط يف زيارته للنيب 
                                                 

باب ما ذكر يف اثلناء ىلع اهلل  -كتاب اجلمعة -سنن الرتمذي -190-األذاكر (1
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، وإلقاء املناديل واثلياب عليه، واتلمسح بابلناء، اجلهلة من الطواف بالقرب
وهذا ، وإلقاء شعورهم يف القناديل، مر يف الروضةومن تقرب العامة بأكل اتل

 لكه من املنكرات.
ن اتلربك كما قا  خليل إنما أل، وال يمس القرب بيديه :قا  مالك

اهلية لألصنام إال من وما اكنت عبادف اجل، يكون باالتباع هل 
 .(1)هذا ابلاب

 املزارات املستحب زيارتها يف املدينة املنورة:
تذكر املسلم ، باملدينة املنورف أماكن حتمل ذكريات ومشاهدف خادلف

فعن نافع أن ، عظ بهايستحب للمسلم أن يزورها يلت، وسلفه الصالح، بأجماده
نز   ملسو هيلع هللا ىلص حىت إن انليب، وي صيل فيها ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر اكن ي تَِبع آثار رسو  اهلل

 .(2)عمر يصب املاء حتتها حىت ال تيبسفاكن ابن ، حتت شجرف
واألفضل يف الزيارف أن خترج إيلها مبكرا يك ال تفوتك صالف اجلماعة 

 تلك األماكن:ومن بني ، فيه أفضل من الزيارف، يف املسجد انلبوي
، وكث ر من الصحابة قد دفن بها، أفضل مقابر ادلنيا :مقربة ابلقيع (1

 .(3)فآالحنو عرشف   مات باملدينة من الصحابة :قا  مالك

                                                 

 .136مناسك خليل/ -1/525-املدونة (1
باب الزنو  بابلطحاء اليت بذي احلليفة والصالف  -كتاب احلج -السنن الكربى (2

 .5/245 -بها
من استطاع منكم أن ملسو هيلع هللا ىلص:)، قا : قا  رسو  اهلل وعن عبد اهلل بن عمر  (3

بأن ال خيرج منها إىل أن  يموت باملدينة فليفعل، فإين أشهد ملن مات بها(، أي
  .يموت
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 وورد يف مسلم عن اعئشة، «يعقِ يأيت ابل   ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب» :ويف املوطأ
 اكن » :أنها قالت فيقو ، خيرج من آخر الليل إىل ابلقيع: 

م  مؤمنني ؤ َجلون، السالم عليكم دار  ق و  ون غداً م  د  وإنا إن ، وأتاكم ما ت وع 
قد، ِحقونم الشاء اهلل بك ر  ِفر  ألهل ابلقيع ال غ   :ويف رواية قلت، «امهلل اغ 

يار من املؤمنني »رسو  اهلل؟ قا  قويل:  كيف أقو  هلم يا ل ادل  الَسالم ىلع أه 
ت  ويرحم اهلل الم  ، واملسلمني ِخرينس 

 
ت أ س  ِدمني ِمَنا والم  أسأ  اهلل نلا »، «ق 

 .«ولكم العافية
، : حتريمها عليهنأوجه: أحدهاوللعلماء يف زيارف النساء للقبور ثالثة 

 واثلالث: يبا .، واثلاين: يكره
، للنساء زيارف القبور ز  وَ قا  انلووي: ويف حديث اعئشة ديلل ملن ج  

 .(1)«زيارف القبور فزوروهاكنت نهيتكم عن »وحبديث: 
 آداب زيارة ابلقيع وغريها من املقابر:

وحيرض قلبه يف ، وينبيغ ملن عزم ىلع زيارف القبور أن يتأدب بآدابها
، ونفع امليت بادلاعء، وإصال  قلبه، ويقصد بزيارته وجه اهلل تعاىل، إتيانها

خطاب  وخياطبهم، ويسلم إذا دخل املقابر، وما يتلوه عنده من القرآن
يار من املؤمنني واملسلمني :فيقو ، احلارضين ل ادل  ويرحم اهلل ، الَسالم ىلع أه 

ِخرين
 
ت أ س  ِدمني ِمَنا وال م  ت ق  س  أسأ  اهلل ، وإنا إن شاء اهلل بكم ال حقون، ال م 

، وإذا وصل إىل قرب يعرفه سلم عليه أيضا نلا ولكم العافية. امهلل اغفر هلم..

=                                                 

 .3/100-ج-3112

 -2/522 -ج -570 -رقم -جامع اجلنائز -كتاب اجلنائز -مالك مموطأ اإلما (1
-ما يقا  عند دخو  القبور وادلاعء ألهلها -كتاب اجلنائز  -صحيح مسلم

 .2/579 -اد السالكإرش-45-..7/41
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 .(1)حباهل ويعترب، وجههويأتيه من تلقاء 
اقتداء ، والصالف فيه، يستحب زيارف مسجد قباء :باءمسجد ق   (2
سس يف اثلاين عرش من شهر ، وهو أو  مسجد وضع يف اإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلصبانليب 

 
أ

من مكة إىل  ملسو هيلع هللا ىلص يف طريق هجرته، من السنة األوىل من اهلجرف، ربيع األو 
يقع املسجد ىلع ، املساجد اثلالثةوهو أفضل املساجد املأثورف بعد ، املدينة
 كم جنوب املدينة.3 مسافة

املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص قدم رسو  اهلل»قا : ، بةي  ت  م بن ع  ك  روى احلاكم عن احل  
ب د  من أن  جنعل هل  ملسو هيلع هللا ىلص ار بن يارس: ما لرسو  اهللمّ فقا  ع  ، أو  ما قدمها

ّل فيه ت ظ  حجارف  ومجع عمار، وصىَل فيه، ماكنا إذا استيقظ من قائلته اس 
 .(2)«ارمّ وبناه ع  ، فهو أو  مسجد ب يِن ، فسَوى مسجد ق باء

يل   فيه، ويستحب أن تأيِت  مسجد ق باء يوم السبت  اقتداء بانليب، وت ص 
وقا  ، (3)«فيصيل فيه ركعتني، يزور قباء ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسو  اهلل» :لألحاديث ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)«يأتيه لك سبت ملسو هيلع هللا ىلص رأيت انليب» مر:ابن ع  
 .(5)«رفم  صالف يف مسجد قباء كع  » :ملسو هيلع هللا ىلصولفضل الصالف فيه يقو  انليب 

، وأفضله يوم اخلميس، صحابيا 70 وعددهم :قبور شهداء أحد (3
                                                 

 .2/237-مواهب اجلليل (1

 -رقم -كتاب معرفة الصحابة -املستدرك -106كتاب اجليب يف احلج والعمرف/ (2
 .3/434 -ج -5655

 -باب فضل مسجد قباء وفضل الصالف فيه وزيارته -كتاب احلج -صحيح مسلم (3
9/170. 

 -رقم -مسجد قباءباب ما جاء يف الصالف يف  -كتاب الصالف -سنن الرتمذي (4
 -2/117 -ج -324

 .1/662 -ج-1792 -رقم -كتاب املناسك -املستدرك (5
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 .(1)خيرج لزيارف قبور الشهداء ملسو هيلع هللا ىلص فقد اكن انليب
وىلع بقية  ـ وأخوه من الرضاعة، ملسو هيلع هللا ىلص عم انليب ـ فتبدأ بسيدنا محزف

 ، الشهداء
 
 »: ملسو هيلع هللا ىلص اذلي قا  فيه رسو  اهللد ح  وهناك تشاهد جبل أ

 
، دح  هذا أ

 ، (2)«حيبنا وحنبه وهو جبل  
 
 .(3)كم 4 د ىلع املدينة املنورفح  ويبعد جبل أ

 تبعد عنها مسافة، قرية جنوب غرب املدينةر: دْ شهداء بَ  (4
 ويه ملتىق طرق القوافل إىل الشام.، كم150

قيل إن املسلمني األولني اكنوا يصلون فيه مولني  :مسجد القبلتني( 5
أو سبعة ، واستمروا ىلع ذلك ستة عرش شهرا، وجوههم شطر املسجد األقىص

َمآِء ﴿ :إىل أن نز  قوهل تعاىل، عرش شهرا قَْد نََريَٰ َتَقلَُّب وَْجِهَك ِِف ِ۬السَّ
ِ وَْجَهَك َشطْ  ََٰها  فََول  َنََّك قِبَْلٗة تَرَْضي ِ فسيم ذللك ، (4)﴾لَْحَرامِ ِ۬اَر َ۬الَْمْسِجِد فَلَُنَويل 

 لتني.ب  مسجد القِ 
ومسجد سلمان ، ومسجد يلع، ومسجد أيب بكر، حتْ مسجد الفَ ( 6
تقع يف ، وتعرف لكها بمساجد الفتح، و بعضها بعضاذويه تقع ح، الفاريس

 الشما  الغرّب للمدينة.
حيث ، املدينةيف الطرف الشمايل الغرّب من ، موقع غزوة اخلندق( 7

 يسىم مسجد الفتح. يوجد اآلن ما
اجلمعة ملا ارحتل من  ملسو هيلع هللا ىلص اذلي صىل فيه رسو  اهلل :مسجد اجلمعة (8

 صالها رسو  اهلل فاكنت أو  مجعة، باء قاصدا املدينة املنورف أو  هجرتهق  
                                                 

 . 4/146 -ج -2041 -رقم -باب زيارف القبور -كتاب املناسك -سنن أبو داود (1
 .9/162-ملسو هيلع هللا ىلصفضل ما بني قربه ومنربه  -كتاب احلج -صحيح مسلم (2
 -348بلاب املناسك للسندي/ (3
 2/143 -ابلقرف (4
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 ذرااع. 16 وعرضه، ذرااع 20 يبلغ طو  املسجد عند بنائه، باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص
أو  ما قدم ، ملسو هيلع هللا ىلصاليت نز  فيها رسو  اهلل  األنصاريدار أبو أيوب ( 9

وجبوارها دار عثمان بن ، وتقع يف اجلهة الرشقية اجلنوبية من املسجد، املدينة
 عفان اليت استشهد فيها.

إىل جانب املزارات األخرى اليت حتمل ذكريات ومشاهد خادلف تذكر  -
 وسلفه الصالح.، املسلم بأجماده

، أحسن ملسو هيلع هللا ىلص وإال فاملقام عنده، امته باملدينةوهذا يف حق من كرثت إق
: ملا  (1)وقد قا  الشيخ ابن أيب مجرف، يلغتنم مشاهدته 

وما زلت واقفا ، ما جلست إال اجللوس يف الصالف، دخلت مسجد املدينة
وقد ، ملسو هيلع هللا ىلص ولم أر غ ره، ولم أخرج إىل ابلقيع وال غ ره، هناك حىت رحل الَرك ب

إىل أين أذهب؟ هذا باب اهلل تعاىل  :ابلقيع فقلتاكن خطر يل أن أخرج إىل 
، والفقراء، واملضطرين، واملنكرسين، والطابلني، املفتو  للسائلني

 .ملسو هيلع هللا ىلص وليس ث م من يقصد مثله، واملساكني
 ما ينبيغ للزائر أن يفعله مدة إقامته باملدينة:

وأنها ، وينبيغ للزائر يف مدف مقامه باملدينة أن يالحظ بقلبه جالتلها
، وتزنيل الويح، واستيطانه ومدفنه ملسو هيلع هللا ىلص ابلدلف اليت اختارها اهلل نلبيه

، وتردد جربيل فيها بالويح الكريم، ومشيه يف بقاعها، ويستحرض تردده فيها
وأنها أفضل ادلنيا بعد مكة عند ، وجيب أن يستحرض يف قلبه رشف املدينة

                                                 

أبو حممد عبد اهلل بن سعيد بن أيب مجرف، األندليس املاليك، اإلمام املقرئ  (1
املحدث، أخد عن أيب احلسن الزيات..وأخد عنه ابن احلاج صاحب املدخل 

 ه. 699وغ ره..هل خمترص ابلخاري، وطبقات احلكماء..تويف سنة 
 .216نيل اإلبتهاج/ -1/199 -شجرف انلور 
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ت به وأن اذلي رشف، وعند بعضهم أفضلها ىلع اإلطالق، بعض العلماء
 .ملسو هيلع هللا ىلص املدينة هو خ ر اخللق أمجعني

فيحافظ ىلع الصالف ، كما ينبيغ هل أن يغتنم مدف إقامته باملدينة املنورف
ملا روي عن أيب هريرف ، وذلك لفضلها العظيم ملسو هيلع هللا ىلص يف مسجد رسو  اهلل
 صالف يف مسجدي هذا خ ر من ألف صالف »: ملسو هيلع هللا ىلص قا  قا  رسو  اهلل

 .(1)«احلراميف غ ره من املساجد إال املسجد 
، شامل «صالف يف مسجدي..» :صالف يف قوهل  ولفظ :قا  انلووي

كما ال ختتص املضاعفة ، بل يعم الفرض وانلفل مجيعا، ال خيتص بالفريضة
تتضاعف إىل األلف ، املذكورف بالصالف بل تشمل سائر األعما  الصاحلة

ة كتب اهلل هل فمن صام يوما باملدين، فلك حسنة يعملها العبد بألف، اكلصالف
إىل غ ر ذلك من ، ومن تصَدق بدرهم كتب اهلل هل ألف درهم، ألف يوم

 .(2)أعما  الرب
، صالف يف مسجدي هذا كألف فيما سواه إال املسجد احلرام» :ملسو هيلع هللا ىلص قا 

وصالف ، وصيام شهر رمضان باملدينة كصيام ألف شهر رمضان فيما سواها
 .(3)«اجلمعة باملدينة كألف مجعة فيما سواها

بل ، ملسو هيلع هللا ىلص كما ال ختتص املضاعفة املذكورف بما اكن مسجدا يف حياته
ولوال هذا ما استجاز اخللفاء الراشدون أن يزيدوا فيه ، تكون فيما زيد بعده

وملا روي عن عمر أنه قا  ، ولم ينكروا ذلك عليهم، حبرضف الصحابة 

                                                 

 .163/ 9-فضل الصالف بمسجد مكة واملدينة -كتاب احلج  -صحيح مسلم (1
حاشية هداية انلاسك ىلع توضيح  -9/164-رش  صحيح مسلم للنووي (2

 .353/الساري إرشاد -174املناسك/
 .1/372 -ج -1144 -رقم  -املعجم الكب ر (3
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يفة لاكن اللك إىل احل ل :ويف رواية، لو انتىه إىل اجلبانة :ملا فرغ من الزيادف
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص مسجد رسو  اهلل

َن اهلل عليك حبفظ كتابه سن قراءته يف ، وإن كنت  ممن م  أو ممن حت 
فاحلرف من ، املصحف فاختم يف املسجد الرشيف ختمة أو أكرث إن تيرس لك

، وإن أمكن أن تكون قراءتك يف صالف فهو أفضل، القرآن مضاعف بألف
 فقد اكن السلف حيبون ذلك.

ويستحب أن تنوي االعتاكف ، يف مزيد الصالف كمية وكيفية وجتتهد
، وأن تتصدق ىلع أهلها، وأن تصوم باملدينة ما أمكنك أيام مقامك، ساعة

وأن ، فاحلسنة مضاعفة كما يف نص احلديث، وتستكرث من أعما  اخل ر لكها
وتدع ذلك إىل اهلل ، وال تبحث عن بواطنهم، تنظر إىل أهلها بعني اتلعظيم

، وتلحذر من إذاية أهل املدينة بسوء، وحتبهم جلوارهم كيفما اكنوا، تعاىل
ال ي ريد أحد  أهل املدينة بسوء إال أذابه اهلل يف »: ملسو هيلع هللا ىلص وتذكر قو  الرسو  اهلل

 .«أو ذوب امللح يف املاء، انلار ذ و ب الرصاص
فعليه لعنة اهلل  ـ أي أىت إثما ـ من أحدث فيها حدثا» :ملسو هيلع هللا ىلص وقوهل

 .(2)«ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال، ة وانلاس أمجعنيواملالئك
 أو العزم ىلع عدم عودك إيله، وتلحذر لك احلذر من اتلندم ىلع سفرك

فإن ذلك متعرض ، توبخ غ رك ىلع سفره للزيارف وال ،بقو  أو فعل أو نية ملسو هيلع هللا ىلص
اط عملك بذلك وربما تتعرض إلحب، جاهل بمقصود الزيارف، لعظيم املقت

                                                 

 ..126مناسك خليل/ -131-ادلين وتأريخ احلرمني الرشيفني (1

 -املعجم الكب ر -143-9/137-ل املدينةباب فض -كتاب احلج -صحيح مسلم (2
  .1/372-ج-1144-رقم
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 .(1)والعياذ باهلل
 والرجوع إىل األهل:، ملسو هيلع هللا ىلصما يستحب عند وداع انليب 

والرجوع إىل أهلك استحب لك ، وإذا أردت السفر من املدينة املنورف
ويف ، تقرأ يف األوىل بعد الفاحتة: الاكفرون، (2)أن تودع املسجد بركعتني

 اثلانية: اإلخالص.
وأن تبدأ داعءك بتحميد ، أحببتويستحب بعد السالم أن تدعو بما 

ثم تدعو حبضور قلب ، ملسو هيلع هللا ىلص والصالف ىلع انليب، واثلناء عليه اهلل 
وتسأ  اهلل تعاىل اإلاعنة ، وإخالص بما تيرس من أمور ادلنيا واآلخرف

 واتلوفيق يف سفرك ويف غ ره من أمورك.
سفرا إال  ملسو هيلع هللا ىلص لم ي رد رسو  اهلل» :قا  فيف حديث أنس بن مالك 

وبك ، وإيلك توَجه ت  ، امهلل بك ان ترشت :ينهض من جلوسهقا  حني 
َمين، قيت ورجايئثأنت ، اعتصمت ِفيِن ما أه  وما أنت ، وما ال أهتم به، امهلل اك 

يِن إىل اخل ر حيث ما ، واغفر يل ذنيب، امهلل زودين اتلقوى، أعلم به مين ه  وو ج 
 .(3)«... توجهت

 :ومن ادلاعء أيضا
َرب إيلك بهنامهلل إين  امهلل ، فاخلفين بهن يف أهيل ومايل وداري، أتق 

                                                 

  .228-219مناسك انلووي/ -353بلاب املناسك/ -174مناسك حممد اعبد/ (1

توديعه بركعتني،  كعند مفارقت ن  س  ، في  كفيه يف سفر تلك مزن  نزلذلك ويشمل  (2
ِال إال و دَ ملسو هيلع هللا ىلص  اكن: )فيف احلديث

زن  ِ   م 
زن  ه  ال يـ    بركعتني(.ع 

 -2568 -رقم  -باب توديع املناز  بالصالف -كتاب املناسك -ابن خزيمة صحيح 
 .1/614 -ج -1635 -رقم -كتاب املناسك -املستدرك -4/152 -ج

 .5/250 -باب ادلاعء إذا سافر -كتاب احلج -السنن الكربى (3
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، وسهل يلَع مشقة سفري، امهلل ذلل صعوبة أمري، بك أستعني وعليك أتولَك 
رب ارش  يل ، وارصف عين لك يشء، اخل ر أكرث مما أطلب وارزقين من

امهلل إين أستحفظك وأستودعك نفيس ، ويرس يل  أمري، ونور قليب، صدري
فاحفظنا ، ولك ما أنعمت به يلَع وعليهم من آخرف ودنيا،  وأهيل وأقارّبوديين

 .ملسو هيلع هللا ىلص ثم خيتم داعءه بالصالف ىلع انليب، (1)أمجعني من لك سوء يا كريم
 فتقو :، وتودعه ملسو هيلع هللا ىلصوبعد ذلك تأيت القرب لتسلم ىلع انليب 

ىَل اهلل عليك وىلع ، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته ص 
كما صىَل ىلع إبراهيم وآ  ، وىلع أهل بيتك أمجعني، أزواجك وذريتك

كما بارك ىلع إبراهيم ، وبارك عليك وىلع أزواجك وذريتك وأهلك، إبراهيم
، وأَدي ت األمانة، فقد ب لَغ ت  الر سالة، وآ  إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد

ت ربك ب د  صابرا حمتسبا حىت أتاك  ونصحت لعباده، يف سبيله وجاهدت  ، وع 
صىَل اهلل ، صىَل اهلل عليك أفضل الصلوات وأت َمها وأطيبها وأزاكها، ايلقني

، والصادق بالوعد، القائل باحلق، وخ رته من عباده، عليك يا نيب اهلل ورسوهل
وختم به ، وأوضح به سبيله، اذلي أقام به رشائع دينه، وانلافد هلل باألمر

وزده رشفا ،  أجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمتهامهلل، أنبيائه ورسله
ز عّنا سلفنا ومن تبعهم بإحسان مرافقة نبيك، وتكريما إىل ما وعدته ، واج 

واقف بنا ، واسلك بنا سبيلهم، وأحلقنا بهم، واحللو  يف أىلع درج جناتك
وصالف ربنا ورمحته ىلع مالئكته ورسله ، إنك ىلع لك يشء قدير، آثارهم

ِهل نلا العودف إىل ، امهلل ال جتعل هذا آخر العهد حبرم رسولك، يائهوأنب وس 
ور َدنا إىل ، وارزقنا العفو والعافية يف ادلنيا واآلخرف، احلرمني سبيال سهلة

محلتين ىلع ما سخرت بنعمتك حىت ، امهلل إين عبدك، أهلنا ساملني اغنمني
                                                 

روج من باب أذاكره عند إرادته اخل -كتاب أذاكر املسافر -األذاكر -انلووي (1
 .151بيته/
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فاز د د  ، ورضيت عين، مينفإن كنت يا رب ق ِبل ت  ، ملسو هيلع هللا ىلص بلغتين مسجد رسولك
امهلل قين رش نفيس ، وإال فأسألك أن ترىض عين اآلن برمحتك، عين رضا

وامجع يل خ ري ادلنيا ، أو حيبط عميل، ولك ما ي نقص أجري، ورش لك ذي رش
و يل ب ع د السفر، واآلخرف ن  يلَع الطريق، وأصلح يل الرفيق، واط  و  ور َديِن ، وه 

 يا أرحم الرامحني. ،ساملا مع الساملني
واحلنابلة للمرأف احلائض أن تقف ىلع باب املسجد ، واستحب الشافعية

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصوتدعو وتودع انليب ، ملسو هيلع هللا ىلصالقريب من انليب 
ثم تنرصف متباكيا متحرسا ىلع فراق ، واألفضل أن تتصدق بما تيرس

 احلرضف انلبوية الرشيفة.
 اخلاتمة

 واإلمجاع سنةوال بالكتاب مطلوبة مرشوعة ملسو هيلع هللا ىلصزيارف انليب  -
 والقياس.

 .الطااعت وأفضل القربات أعظم من ملسو هيلع هللا ىلصزيارف انليب  

 االلزتام باألدب الظاهري وابلاطين عند الزيارف يلظفر باملىن. -

 .واالقتصار ىلع السالم عند الزمحة، ختفيف الزيارف -
 كمسح اجلدار.، ترك ابلدع عند الزيارف -

واملزارات ، القرب انلبوي زيارف عند والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصتذكر انليب  -
 .املشهورف لالتعاظ

واملحافظة ىلع الصالف يف املسجد ، اختيار الوقت املناسب للمزارات -
 انلبوي.

                                                 

 .236العدف رش  العمدف/ -8/198 -املجموع (1
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، والصيام، اغتنام مدف اإلقامة باملدينة يف فعل اخل رات: من الصدقة -
 واالعتاكف..

 وانلظر إيلهم بعني اتلعظيم.، احلذر من إيذاء أهل املدينة 
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 فهرس املصادر واملراجع
 

القرآن الكريم برواية اإلمام قالون والرسم العثماين ىلع ما اختاره 
 احلافظ أبو عمرو ادلاين

-ط: األوىل -دار ابن حزم -األذاكر: للفقيه املحدث انلووي ادلمشيق -
 م.2002

إرشاد الساري إىل مناسك املال يلع القاري: حسني بن حممد امليك  -
 .بلنان ب روت ،الفكر دار ،احلنيف

حممد أبو  :حتقيق د -البن فرحون :السالك إىل أفعا  املناسكإرشاد  -
 تونس. -املؤسسة الوطنية -األجفان

ومعه مكمل إكما  ، لأليب، إكما  إكما  املعلم رش  صحيح مسلم -
 ه. 1327-مطبعة السعادف مرص، األوىل :ط، اإلكما  للسنويس

دار  ،ومعه حاشية ابن حجر اهليتيم، اإليضا  يف مناسك احلج: للنووي -
 .الفكر

، الصاوي بلغة السالك ألقرب املسالك ىلع الرش  الصغ ر لدلردير: -
 .القاهرف ،مطبعة مصطىف ابلايب احلليب

، ابليان واتلحصيل والرش  واتلوجيه واتلعليل يف مسائل املستخرجة -
دار  -م 1988ط اثلانية ، حتقيق مجاعة من العلماء، البن رشد اجلد

 الغرب اإلساليم ب روت.
 ،مع مواهب اجلليل للحطاب ،للمواق اج وااللكيل ملخترص خليل:اتل -

 .طرابلس ،انلجا  مكتبة
 ضبط ،الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف: لعبد العظيم املنذري -

 ،ب روت ،العلمية الكتب دار -عمارف حممد مصطىف :عليه وعلق أحاديثه
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 .بلنان
 -أمحد األنصاري القرطيباجلامع ألحاكم القرآن: أليب عبد اهلل حممد بن  -

 م.1967 -دار الكتاب العرّب للطباعة والنرش
 ،يلبيا -ابليضاء -حاشية هداية انلاسك ىلع توضيح املناسك: حممد اعبد -

 .م1969
الصدييق الشافيع  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني حممد بن عاّلن -

 احلديث دار ،م1998 األوىل :ط ،: عصام ادلين الصبابطيحتقيق -امليك:
 .القاهرف

 دار ،1977 السادسة :ط ،عباس كرارف ادلين وتأريخ احلرمني الرشيفني: -
 للطباعة. مرص

سنن ابن ماجه: حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه:  -
 حسني حممد مصطىف: د وفهرسه أحاديثه خرج ،حممد فؤاد عبد ابلايق

 .م2005 -القاهرف احلديث دار، اذلهيب
أبو داود: مع رشحه عون املعبود أليب الطيب حممد شمس احلق سنن  -

، ومعه تعليقات احلافظ شمس ادلين بن القيم اجلوزيه، العظيم أبادي
 دار احلديث القاهرف. -2001 حتقيق عصام ادلين الصبابطي

أبو العال  :رش  -سنن الرتمذي: حممد بن عيىس بن سورف الرتمذي -
حتفة األحوذي برش  جامع  :يف كتابهيحممد عبد الرمحن بن املباركفور

دار  -م 2001األوىل  :ط -عصام الصبابطي :خرج أحاديثه، الرتمذي
 .احلديث القاهرف

وبذيله اتلعليق املغين ىلع ادلار قطين أليب الطيب حممد  قطين:سنن ادلار -
عىن بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه ، شمس احلق العظيم أبادي

 دار املعرفة. -م 1966 املدينة املنورف، ين املدينالعبد اهلل هاشم يما

، ه 745السنن الكربى: للبيهيق مع اجلوهر انليق البن الرتكماين ت  -
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 دار املعرفة ب روت.، ه1352، طبعة اهلند، مصور عن الطبعة األوىل
دار  -شجرف انلور الزكية يف طبقات املالكية حممد بن حممد خملوف: -

طبعة جديدف باألوفست عن الطبعة األوىل  -ب روت -الكتاب العرّب
 .ه1349

 ،للرتاث الريان ،م1987 األوىل :ط ،رش  صحيح مسلم: للنووي -
 .القاهرف

 -حتقيق: رافع عبد اهلادي الصغ ر، رش  مناسك خليل للحطاب -
 م2006-يلبيا -اخلمس

حتقيق أمحد فريد  -الشفا بتعريف حقوق املصطىف: للقايض عياض -
 .اتلوفيقية املكتبة ،املزيدي

 ،األوىل :ط ،حممد مصطىف األعظيم -صحيح ابن خزيمة: حتقيق د -
 ب روت. املكتب اإلساليم م1975

مطبعة ، فتح ابلاري برش  ابلخاري رش  ابن حجر: صحيح ابلخاري: -
 م.1959مصطىف ابلايب احلليب 

 ،للرتاث الريان دار ،م1987األوىل: ط ،صحيح مسلم: برش  انلووي -
 .القاهرف

 ،يف رش  العمدف يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل: للمقديسالعدف  -
 واتلوزيع للنرش املختار مؤسسة ،م2005 األوىل :ط ،مراد حيىي :د حتقيق

 .القاهرف
مطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -فتح ابلاري برش  ابلخاري: البن حجر -

 م. 1959
 :بعناية -حممد نووي فتح املجيب يف رش  خمترص اخلطيب احلج والعمرف: -

 .دار ابن حزم، م2004األوىل  :ط ،بسام عبد الوهاب اجلايب
الاكيف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل: أليب حممد موفق ادلين عبد اهلل بن  -
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ط:  -منشورات املكتب اإلساليم بدمشق -قدامة املقديس
 .1963األوىل

حممد الصالح  ملسو هيلع هللا ىلص: كتاب اجليب يف احلج والعمرف وزيارف انليب احلبيب -
 تونس. -يةالعرص املطبعة ،د السماريرشا

عالء ادلين يلع املتيق بن حسام :كزن العما  يف سنن األقوا  واألفعا  -
 مؤسسة ،بكر حياين والشيخ صفوف السق: اعتناء الشيخ -اهلندي
 .1985 ب روت ،الرسالة

ومعه إرشاد الساري إىل مناسك املال يلع  بلاب املناسك للسندي: -
 ب روت بلنان.، دار الفكر، القاري

بتحرير ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور ادلين اهليثيم -
-ب روث -مؤسسة املعارف -احلافظني اجلليلني: العرايق وابن حجر

 م.1986
 زكريا انلارش ،بمرص اإلمام مطبعة ،املجموع رش  املهذب: للنووي -

 .يوسف
 -وفيقيةاتل بةاملكت -املزيدي فريد أمحد: حتقيق ،املدخل: البن احلاج -

 مرص.
املدونة الكربى: رواية اإلمام سحنون عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم  -

وعبد اهلل ، اعمر اجلزار :حتقيق وختريج -العتيق عن اإلمام مالك
 .القاهرف ،دار احلديث، 2005 -املنشاوي

مع تضمينات اإلمام ، املستدرك ىلع الصحيحني: للحاكم انليسابوري -
دار  -ط: األوىل -حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، خيصاذلهيب يف اتلل
 القلم ب روت.

مسند اإلمام أمحد: وبهامشه منتخب كزن العما  يف سنن األقوا   -
 دار الفكر. -واألفعا 
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-ط: األوىل -ب روت، دار الكتب العلمية -مسند الفردوس: لدليليم -
 م.1986

 املأمون دار، أسد سليم حسني :حتقيق ،أليب يعىل املوصيل :املسند -
 .1984 األوىل: ط ،ب روت، دمشق -للرتاث

حتقيق: حبيب الرمحن  -املطالب العايلة: البن حجر العسقالين -
 إدارف الشئون اإلسالمية الكويت. -األعظيم

، احلسيين حممد بن اهلل عوض بن طارق: حتقيق ،املعجم األوسط للطرباين -
 ه.1415القاهرف  احلرمني دار ،النرش دار

ط:  -حتقيق: محدي عبد املجيد السليف -الكب ر: للطربايناملعجم  -
 وزارف األوقاف والشئون ادلينية العراق. -م1985-اثلانية

املعيار املعرب واجلامع املعرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس  -
 ،حممد حيج :حتقيق: مجاعة من العلماء بإرشاف -واملغرب: للونرشييس

 .ب روت ،اإلساليم املغرب دار -م1981 األوىل :ط
عبد اهلل بن عبد  :حتقيق د -البن قدامة -املغين ىلع خمترص اخلريق -

 دار -م1988 األوىل :ط ،املحسن الرتيك وعبد الفتا  حممد احللو
 .القاهرف ،والنرش الطباعة

 -ه1369ألوىل ا :ط ،قيق حممد عبد اجلواد األصميعحت املناسك خلليل: -
 .دار الكتاب العرّب القاهرف

نتخب كزن العما  يف سنن األقوا  واألفعا : عالء ادلين يلع املتيق بن م -
 دار الفكر.، مع مسند اإلمام أمحد -حسام اهلندي

 عبد حممد: حتقيق ،ه474ت، املنتىق رش  موطأ اإلمام مالك: للبايج -
- األوىل :ط ،بلنان ،ب روت ،العلمية الكتب دار عطا أمحد القادر
 .م1999

وبهامشه اتلاج  -ملحمد احلطاب، خمترص خليل مواهب اجلليل رش  -



 ملسو هيلع هللا ىلص 

182 ۩
 

 يلبيا. -طرابلس -مكتبة انلجا  -اإللكيل للمواق
 عبد حممد: حتقيق ،رش  ابلايج يف كتاب املنتىق، لإلمام مالك :املوطأ -

 .ب روت العلمية الكتب دار، م1999 األوىل :ط، عطا أمحد القادر
، األخبار: للشواكيننيل األوطار رش  منتىق األخبار من أحاديث سيد  -

 .القاهرف ،مكتبة دار الرتاث
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 أزهار عمر الساعدي .د

 طرابلسقسم اللغة العربية ـ لكية اآلداب ـ جامعة 

 
 :ملخص ابلحث

يقوم هذا ابلحث ىلع أربعة أفاكر رئيسة يه: العالقة الزمنية بني ابلالغة 
والعالقة بني املصطلحات: مصطلح األسلوبية ومصطلح األسلوب ، واألسلوبية

ونقاط ، واالهتمامات األسلوبية يف ابلالغة العربية، ومصطلح علم األسلوب
 واألسلوبية.االتفاق واالختالف بني ابلالغة 

؛   ابلحث حو  ماكنة ابلالغة قديًماضمن إطار الفكرف األوىل يدور جما
حىت يصل إىل نقطة حتو  ابلالغة إىل علم األسلوب ، خاصة عند الغرب

 واألسلوبية.
وضمن إطار الفكرف اثلانية يدور جما  ابلحث حو  تتبع العالقات اليت 

القة بني مصطلح األسلوب فتم رصد الع، تربط بني املصطلحات ومفاهيمها
 والعالقة بني مصطلح علم األسلوب واألسلوبية.، واألسلوبية

وضمن إطار الفكرف اثلاثلة يدور جما  ابلحث حو  معرفة االهتمامات 
، يك والقرطاجيناّك اين والسَ مّ األسلوبية يف جهود علماء ابلالغة العرب األوائل؛ اكلر  

شابه مع طريقة اتلفك ر األسلوّب أم ال وينظر هل اكنت أفاكرهم ابلالغية تت
 تتشابه.

وضمن إطار الفكرف الرابعة يدور ابلحث حو  تتبع نقاط االتفاق بني 
ثم تتبع نقاط ، ابلالغة واألسلوبية؛ ملعرفة فيما يتشابه هذان العلمان وأين يلتقيان
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االختالف بينهما؛ ملعرفة الفروق ادلقيقة اليت تفصل بني هذين العلمني 
 املتشابهني: ابلالغة واألسلوبية.

 ملخص ابلحث باللغة اإلجنلزيية:
This research is based on four main ideas: the temporal relationship 

between rhetoric and stylistic, the relationship between terms: stylistic term, 

style term, and term of science of style, the stylistic concerns in the Arabic 

language's rhetoric, and the points of agreement and the difference between 

rhetoric and stylistic 

Within the first idea, the search revolves around the status of rhetoric 

in the past, especially for the westerners, until it reaches the turning point of 

rhetoric to style and stylistic 

Within the second idea the research centers on tracking the 

relationship between terms and their concepts, and so, the relationship 

between the style term and the stylistic term, and the relationship between 

the term of science of style and the stylistic term were observed 

Within the third idea, the search is about knowing stylistic interests in 

the efforts of the early Arab scholars of rhetoric; such as Ramani, Sakaki and 

Carthagi, and whether their rhetorical thoughts are similar to the method of 

stylistic thinking or not 

Within the fourth idea, the research is about tracking the points of 

agreement between rhetoric and stylistic; to know how these two sciences 

are alike and where do they meet, and then tracking the points of difference 

between them; to know the nuances that separate these two similar sciences: 

rhetoric and stylistic 
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 مقدمة ابلحث:
يتناو  هذا ابلحث موضوع العالقة بني ابلالغة واألسلوبية وعلم 

ويتتبع حتوهلا إىل علم األسلوب ثم ، فيعرض ماكنة ابلالغة قديماً ، األسلوب
إىل األسلوبية. كما يعرض العالقات بني مصطلح األسلوب وعلم األسلوب 

وأبرز ، ثم حياو  رصد أبرز نقاط التشابه بني ابلالغة واألسلوبية، واألسلوبية
 نقاط االختالف بينهما.

 أهمية ابلحث:
العلوم ىلع ينطلق هذا ابلحث من االهتمام بإماكنية قدرف علم من 

ل ما اذلي يتخلّ والتساؤ  حو  ، الوصو  بالاكتب إىل حتقيق أدبية األدب
ما اذلي ويف األسماع والقلوب؟  راً مؤثّ  أدبياً  اً اخلطاب اللغوي فينشئ منه نّص 

فما  ؟معاً  هما أم هل هو علم ابلالغة؟ أم علم األسلوبية؟؟ جيعل األدب أدباً 
 وفيم خيتلفان؟هما هذان العلمان؟ وفيم يتالقيان؟ 

 أهداف ابلحث:
وذلك ، تقريب املسافة بني ابلالغة واألسلوبية حثابل ااو  هذحي

وموقع ، وأيهما نشأت قبل األخرى، باتلعرف إىل عالقة إحداهما باألخرى
واتلعرف إىل التشابه بني ادلراسات ابلالغية عند ، علم األسلوب منهما

 وبيان بعض نقاط االتلقاء بني، ةالعلماء العرب األوائل وادلراسات األسلوبي
 .وبعض نقاط االختالف بينهما، ابلالغة واألسلوبية

 :مكونات ابلحث
يتكون هذا ابلحث من مقدمة وأربعة مطالب رئيسة وخاتمة وثبت 

 املصادر واملراجع.
 وتفصيل املطالب اليت يتكون منها ابلحث اكتلايل:
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ألسلوبية وعلم األسلوب. املطلب األو : العالقة الزمنية بني ابلالغة وا
وحيتوي فكرتني هما: أواًل: ماكنة ابلالغة قديماً. وثانياً: حتو  ابلالغة إىل 

 علم األسلوب واألسلوبية.
املطلب اثلاين: يف العالقة بني املصطلحات: األسلوبية واألسلوب وعلم 
األسلوب. وفيه فكرتان هما: أواًل: عالقة مصطلح األسلوب باألسلوبية. 

 اً: عالقة مصطلح علم األسلوب باألسلوبية.وثاني
املطلب اثلالث: االهتمامات األسلوبية عند علماء ابلالغة العرب 
األوائل. ويعرض ثالثة أفاكر يه: أواًل: االهتمام باألسلوب وخصائصه الفنية. 
وثانياً: االهتمام بوضع علم دلراسة األسايلب. وثاثلاً: االهتمام بدراسة أسلوب 

 ألدبية.األعما  ا
بني ابلالغة  ختالفنقاط االونقاط االتفاق املطلب الرابع: 

نقاط االتفاق بني ابلالغة  :. ويتضمن فكرتني هما: أواًل واألسلوبية
 .بني ابلالغة واألسلوبية ختالفنقاط اال: . وثانيًاواألسلوبية

وأحلقت ابلحث بقائمة املصادر ، ثم خلصت أبرز انلتائج يف اخلاتمة
 اليت استعنت بها يف حبيث هذا.املراجع 

 :العالقة الزمنية بني ابلالغة واألسلوبية وعلم األسلوب: املطلب األول
 :أوالً: ماكنة ابلالغة قديًما

، حظيت ابلالغة حبضور ممزي بني جماالت العلوم اإلنسانية يف الغرب
 ،فقد انتقلت من أثينا إىل روما إىل باريس ؛منذ القرن اخلامس قبل امليالد

واكن حظها من مقومات ، (1)«أصبحت ادليلل اهلادي إلنتاج انلصوص»حىت 
                                                 

 .154-153علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، صال  فضل، ص  (1
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، يف بعض األحيانعليها  بل متفوقاً ، العلوم بقية تلصورات اً العلم مساوي
فسعة ، وتستحق ابلالغة من بني لك العلوم القديمة اسم )العلم(»

شلك ورصامة اتلصنيفات ت  ، ودقة اتلعريفات، ورهافة اتلحليل، املالحظات
يف يف املعارف اإلنسانية األخرى  ال نرى هلا مثيالً ، دراسة منظمة لوسائل اللغة

عن اللغة واألدب  ألنها تعكس مفهوماً ال ، إن أهميتها بالغة، ذلك الزمن
 .(1)«أىلع عقلياً  ولكن ألنها تعكس فلسفة وثقافة ومثاالً ، فحسب

دى إىل اختفاء ما أ، ت فرتف من الركود يف نشاط ابلحث ابلاليغثم حلّ 
، وأحدث ذلك ثغرف واضحة، علوم ابلالغة اتلقليدية من ادلراسات اإلنسانية

وعملت ىلع مرااعف ، فنشأت ادلراسات األسلوبية يف حماولة مللء ذلك الفراغ
وحرصت ىلع تزويد ابلاحث اللغوي بما ، رشوط ابلحث العليم يف اللغة

 .(2)مًعايناسب املتطلبات العلمية املعارصف يف جما  اللغويات وجما  األدبيات 
ل ابلالغة إىل علم األسلوب واألسلوبية:  ثانياً: حتو 

واملتمثل يف ، وأخذ ادلور املزدوج للبالغة، وهنا برز علم األسلوب
ولكن هذا ادلور لم يتكون ، الفرديةكونها علماً للتعب ر ونقداً لألسايلب 

وخال  ذلك انلمو صار هذا العلم ، بل أخذ ينمو ببطء تدرييج ؛مرف واحدف
وهكذا فإن »، (3)اجلديد يكتسب حتديداً دقيقاً ملوضوعه وأهدافه ومناهجه

ال من ، خرآابلالغة قد ذابت واحنلت يف علم األسلوب احلديث بشلك أو ب
بل من ، ات اليت تؤدي إىل الكتابة اجليدفحيث كونها جمموعة من الوصف

، حيث كونها جهداً خملصاً لالقرتاب من مناطق القوف يف اتلعب ر واتلأث ر
                                                 

 .28األسلوبية، بي ر ج رو، ص (1

انظر: اجتاهات جديدف يف علم األسلوب، ستيفان أوملان، مقالة من ترمجة شكري  (2
 .121صاهات ابلحث األسلوّب، عياد يف كتابه اجت
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وبناًء ىلع ذلك فإنه ليس من اخلطأ وصف ، (1)«ومكوناتهما اللغوية واجلمايلة
أسلوبية »كما قد وصفت ابلالغة بأنها ، (2)«بالغة جديدف»علم األسلوب بأنه 

يه علم األسلوب كما اكن يمكن للعلم أن »رفت بأنها وع  ، (3)«القدماء
ومعظم ابلحوث األسلوبية الغربية تؤكد ىلع صلة الرحم ، (4)«يدرك حينئذ  

، قرر أن األسلوبية ويلدف ابلالغة ووريثها املبارشوت  ، بني ابلالغة واألسلوبية
ولقد اكن ، أن األسلوبية احلديثة جتديد للبالغة القديمة وخيلص بعضها إىل

)نوفاليس(  عند العالم اللغوي األملاين دات مصطلح )ابلالغة(ردمن أوىل ت
، نه أو  من استعمل هذا املصطلحإإذ  ؛اتلطابق مع مصطلح )األسلوبية(

وبعد ذلك عرب مصطلح ، واكنت األسلوبية عنده ختتلط مع ابلالغة
 اللغات األوربية )األسلوبية( خال  القرن اتلاسع عرش من اللغة األملانية إىل

وذلا فإن والدف هذا العلم يف نهاية ، وخاصة إىل اإلجنلزيية والفرنسية، األخرى
مع أن األسلوبية ، عد عالمة ىلع اتلحو  عن ابلالغةالقرن اتلاسع عرش ت  

، (5)خاصة فيما يتعلق بتحليل الصور واالستعارات، همنها بعض الوجو خذستأ
ية اتلعب ر اليت داع إيلها واحد من أهم علماء وللربهنة ىلع ذلك جند أن أسلوب

وإن اكنت تستخدم وسائل ، تنبع من ابلالغة القديمة»األسلوبية وهو )بايل( 
غة للصور من ابلحوث اليت قدمتها ابلال اكما أن كث رً ، حتليلية حديثة

بأن يؤخذ يف االعتبار يف قسط وافر  اا علميا جديرً واألشاك  الزالت مصدرً 
                                                 

 .155علم األسلوب، صال  فضل، ص (1

أوملان، من كتاب اجتاهات  ستيفانانظر: اجتاهات جديدف يف علم األسلوب،  (2
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جند جمموعة من املالحظات واتلعريفات اليت ال يستطيع ابلاحث  حيث، منها
ليه أن ينظمها ويعمقها ىلع ضوء مناهجه عبل ، األسلوّب اجلاد أن يهملها

فالصلة الوثيقة بني ابلالغة واألسلوبية أساس من أسس ادلرس  ؛(1)«احلديثة
 األسلوّب احلديث.

، سلوبية اللغةوتطورت األسلوبية منذ والدتها يف اجتاهني هما أ
أما األوىل فتعين حتليل جمموع السمات اخلاصة بلغة ، (2)واألسلوبية األدبية

، وأما اثلانية فتعين حتليل مصادر األسلوبية اخلاصة باملمارسة األدبية، معينة
وبسبب هذا االحنياز جند أن ، ويه تفضل انلصوص يف فرادتها وتمزيها

يف حني أن األسلوبية األدبية ، ألسلوّبأسلوبية اللغة تفضل مفهوم االختيار ا
م بوصفه صمّ وذلك ألن األسلوب األديب م   ؛تمثل مفهوم االنزيا  األسلوّب

ختتلف عن الطريقة العامة ، طريقة خاصة فردية يف االستعما  اللغوي
 .(3)الستخدام اللغة نفسها

يف العالقة بني املصطلحات: األسلوبية واألسلوب وعلم : املطلب اثلاين
 :األسلوب

 أوالً: عالقة مصطلح األسلوب باألسلوبية:
فيف  ؛(مصطلح )األسلوبلم يتناف مع  مصطلح )األسلوبية(ظهور إن 
أن األسلوب يمثل األنماط املتنوعة يف اللغة جند األسلوبية تنصب » حني جند

؛ باألسلوب اً وثيقاً ارتباط مرتبطة واألسلوبية، (4)«ىلع حتليل هذه األنماط

                                                 

 .155علم األسلوب، صال  فضل، ص (1
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فيه »؛ أن ت عد علم دراسة األسلوب أو منهج دراسة األسايلب كنألنها يم
تكم إيلها يف تميزي األسلوب  ت طلق ىلع مجلة املبادئ واملعاي ر الكربى اليت حي 

 .(1)«و حتليله
 : عالقة مصطلح علم األسلوب باألسلوبية:ثانيا

خدم مصطلح )األسلوبية( يف اللغة العربية ترمجًة للمصطلح وقد است  
وممن فرس ، (La Stylistique) واملصطلح الفرنيس (The Stylistics)اإلجنلزيي 

يرتاءى »ترمجته ىلع هذا انلحو ابلاحث د. عبد السالم املسدي حني قا : 
وما تودل  ،الالتيين فسواًء انطلقنا من ادلاّ  ، املصطلح حاماًل ثلنائية أصويلة
ًة هل أو انطلقنا من املصطلح اذلي استقر ترمج، عنه يف خمتلف اللغات الفرعية

 «ـية»والحقته  (Style) «بأسلو»وقفنا ىلع داً  مركب  جذره ، يف العربية
(ique) ، ًفاألسلوب ذو مدلو   ، أبعاد الالحقة اوخصائص األصل تقابل انطالق

وباتلايل ، ختتص بابلعد العلماين العقيل والالحقة، وباتلايل نسيب، إنساين ذايت
ويمكن يف لكتا احلاتلني تفكيك ادلا  االصطاليح إىل مدلويله ، املوضويع

ذللك ت عرف ، (Science du Style) :«علم األسلوب»بما ي طابق عبارف 
 .(2)«)األسلوبية( بداهة  بابلحث عن األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب

األسلوب( مع مصطلح )األسلوبية( يف الكث ر  يتطابق مصطلح )علمو
جندها ، نتصفح املعاجم واملوسواعت حو  هذا املوضوع ؛ فعندمامن ادلراسات

، وت سهب يف رش  مدلوهل، مصطلح علم األسلوبتطيل احلديث يف تعريف 
( جند أن علم بفمثاًل يف )معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألد

يتناو  األسلوب بكل ما فيه من حمسنات »األسلوب ي عرف بأنه علم 

                                                 

 .27األسلوبية والصوفية، أماين سليمان داود، ص (1
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 وتركيبات خمتلفة )......( ثم اتسعت رقعته لتشمل مخسة مباحث اعمة يه:
دراسة األسايلب بوصفها اختيارات خمتلفة بني وسائل اتلعب ر اليت  -1

 حتتملها طبيعة انلص ونوايا اكتبه.
، تصنيف األسايلب حسب نظم خمتلفة بعضها أديب وبعضها اجتمايع -2

 عضها آيل ونفيس.وب
علم وظائف األسلوب يف دراسته منذ نشأف اتلعب ر حىت الوصو  إىل  -3

 الغرض منه.
 علم بناء األسلوب الرتكييب. -4
ددف برصف انلظر عن قواعده العامة -5  .(1)«نقد األسلوب يف نصوص حم 

اسة در»أنه اكن يعين  علم األسلوبويف موسوعة املورد نقرأ عن 
للعصور اليت تعاقبت  اأو تبعً ، لألغراض األدبية اتبعً أسايلب اللغة واختالفها 

وقد يتخذ نهجاً حتليلياً يهدف إىل املقارنة بني األسايلب املختلفة يف ، عليها
مصطلح )األسلوبية( وقد استعمل مؤلف هذه املوسوعة ، (2)«خمتلف اللغات

رت أما ايلوم فقد تطو» :وحتدث عنها قائالً  مساوياً ملصطلح )علم األسلوب(
مثل دراسة ، وتصدت ملعاجلة موضواعت بالغة ادلقة، وتعقدت، األسلوبية

األسايلب بوصفها خيارات بني وسائل اتلعب ر اليت تفرضها طبيعة املوضوع 
وبعضها ، شىت بعضها فين وتصنيف األسايلب وفقا نلظم  ، وأهداف األديب

ونقد األسلوب عرب نصوص متنوعة من آثار ، وبعضها سيكولويج، اجتمايع

                                                 

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة واكمل املهندس،  (1
 .253ص

 .99موسوعة املورد، من ر ابلعلبيك ص (2
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وهو بي ر  حد رواد األسلوبيةأ يقوهلوهذا يطابق ما . (1)شعراءكبار الكتاب وال
أي أنها جمردف وحتليلية وموضوعية ، فاألسلوبية يه علم األسلوب»: ج رو

 .(2)«وعقالنية
املوسوعة  مصطلح )األسلوبية( استعملت يتومن املوسواعت ال

ادلراسة اللغوية لألسلوب اذلي يمكن » ترى أن األسلوبية يه:إذ  ؛العربية
ومع ذلك فإن هذه ادلراسة ، ممارسة لغوية مكتوبة أو منطوقة عزى ألّي أن ي  
قر املجتمع أي بانلصوص الين ي   ؛عىن باملمارسات األدبية املكتوبةما ت   اغبلاً 
ـ  أيضاـ ومن تلك املوسواعت ، (3)«ويبوئها ماكنتها الفنية اجلديرف بها، هاتبأدبي

تضع انلظرية » بالقو : األسلوبيةموسوعة انلظريات األدبية اليت تتناو  
األسلوبية علم األسلوب بني يدي انلاقد كخطوف أوىل لتساعده ىلع فهم 

وذلك من خال  املادف اللغوية ، ا بقدر اإلماكنا موضوعيًّ العمل األديب فهمً 
 .(4)«اا علميًّ املصنفة تصنيفً 
 :االهتمامات األسلوبية عند علماء ابلالغة العرب األوائل: املطلب اثلالث

فنجد أن دراساتهم ابلالغية قد ، العرب األوائل علماء ابلالغةأما 
عرفنا أن  أن دفبع، تشابهت إىل حد كب ر مع ادلراسات األسلوبية احلديثة

 كون وال خالف يف، األسلوبية يه علم دراسة األسايلب األدبية خاصة
 ؛تعتين بدراسة األسايلب املمزيفعند كث ر من انلقاد العرب  ابلالغة العربية

ودرسوا األسايلب املختلفة لألدباء ، ينآفقد درسوا بواسطتها األسلوب القر
اتلحليلية ، وها يف ثنايا مؤلفاتهما من أفاكرهم اليت بثّ كما أن كث رً ، ونرثاً  شعراً 
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؛ ومنها ىلع األسلوبية االهتمامات كث ر منال ختتلف عن ، منها واتلنظ رية
واالجتاه إىل وضع علم ، سبيل املثا : االهتمام باألسلوب واخلصائص الفنية هل

 دلراسة األسايلب.
 أوالً: االهتمام باألسلوب واخلصائص الفنية هل:

جيعلها يف ثالث ، د أقسام ابلالغةعدّ ي  ( عندما ه384)ت  الرماينإن 
فابلالغة عنده ، عن الكم يف احلسن فيكون يف أىلع طبقة فيمتاز الكم، طبقات

وهذا احلسن يأيت ، (1)«إيصا  املعىن إىل القلب يف أحسن صورف من اللفظ»
و إنما من توفر عرشف ، اللفظ ال من حيث سالمة اللغة وأصوهلا فحسب

، والتشبيه، اإلجياز» :لت دلى الرماين أقسام ابلالغة ويهخصائص مثّ 
، واتلضمني، واتلرصيف، واتلجانس، والفواصل، واتلالؤم، واالستعارف

فأساس هذا اتلقسيم هو األسلوب وخصائصه ، (2)«وحسن ابليان، واملبالغة
 اتلناو  هلذه القضايا من قبل الرماين تشبه طريقة ما جيعل طريقة، الفنية

 تناو  األسلوبيني هلا.
 : االجتاه إىل وضع علم دلراسة األسايلب:ثانًيا

خ مباحث ( عندما رسّ ه626)ت  الساكيكمثل هذا االهتمام دلى جند و
، د مباحثهاوحدّ ، )علم ابلالغة( وجعلها علوماً تشمل املعاين وابليان

ومن  .وكشف خصائصها، دلراسة األسايلب افأصبحت ابلالغة دليه علمً 
مصلو   د. سعداملناسب هنا إيراد رأي أحد علماء األسلوبية املحدثني وهو 

ّ ؛ يف عمل الساكيك فعلم انلحو عنده ال ينفصل  ؛سم بانلظرف اللكيةإذ رأى أنه ات
 شلّك ت   اويه مجيعً ، إلخ ....عن علم الرصف والعن علم املعاين وابليان وابلديع
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تصلح يف حا  انتظامها ملا ال تصلح هل يف حا  ، بنية منهجية متماسكة
 شلّك ت  ،  يف منظومة منهجيةوبذلك تتحو  املكونات إىل عنارص، تفرقها

يقو  يف  فهو، (1)«علم األدب» باسم يكلساّك مالمح علم يسميه ا متضافرفً 
واذلي اقتىض عندي هذا هو أن الغرض األقدم من » :مقدمته ملفتا  العلوم

حصل ، ملا اكن هو االحرتاز عن اخلطأ يف الكم العرب، علم األدب
 
وأردت أن أ

هو العلم اذلي يدرس صحة األداء اللغوي يف  فاملقصود به، (2)«هذا الغرض
إن هذا يعين أن عليم املعاين »من جهة اللغة وانلحو واملعاين. ، الكم العرب

مجيعها ، وابليان قد أصبحا يف نظر الساكيك كعليم انلحو والرصف تماماً 
غ ر أنه من املهم هنا ما قدمه ، تنشد اغية واحدف يه االحرتاز من اخلطأ

من حتليل ألسايلب الالكم من خال  مباحث عليم ، ثنايا طرحهالساكيك يف 
. فقد عرف ابلالغة (3)«واهتمامه بانلاحية الشلكية للنصوص، املعاين وابليان

ا هل اختصاص بتوفية ابلالغة يه بلوغ املتلكم يف تأدية املعىن حدًّ » بقوهل
 وإيراد أنواع التشبيه واملجاز والكناية ىلع، خواص الرتاكيب حقها

ويه ، فتحددت ابلالغة خبواص يشتمل عليها احلدث الالكيم، (4)«وجهها
مكن وما يشتمل عليه الالكم من احنرافات ت   (5)«متراكيب الالك»خواص 

فيمكن حينئذ ، املتلكم من االختيار بني صيغة وصيغة أخرى للمعىن الواحد
أو بالزيادف إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة ووضو  ادلاللة عليه »

                                                 

،  انظر: مشلك العالقة بني ابلالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، سعد مصلو (1
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، الطريقة اليت اعتمدها الساكيك يف حبث تلك املواضيع وهذه، (1)«انلقصان
فانلظرف اللكية لعنارص ، تتطابق مع اجتاهات األسلوبية يف دراسة انلص األديب

 من املالمح اهلامة يف ادلراسات األسلوبية. عدّ ت  ، انلص األديب
 األدبية:: االهتمام بدراسة أسلوب األعمال ثاثلًا

يتخذ من اذلي ( ه684)ت حازم القرطاجين ويربز هذا االهتمام عند
فتتحو  دليه ابلالغة ، ىلع وجه اخلصوص ابلالغة أداف ملعاجلة األدب والشعر

ويصبح هلا ، اذلي يشتمل ىلع صناعيت الشعر واخلطابة «علم ابلالغة»إىل 
فمادته ، باألدب وهو قد حدد موضوع علم ابلالغة، (35)(2)مباحثها اخلاصة

وبذلك يكون ، (36)(3)اليت يتعامل معها يه اللكمات املنتظمة يف سياق متمزي
دبية علم ابلالغة عند حازم هو العلم اذلي يدرس ويبحث يف األجناس األ

فاألسلوب من مجلة ما تتناوهل الصناعة ابلالغية ، بناًء ىلع اختالف أسلوبها
، من أهم عنارص العمل األديب حداً يلكون وا، بادلراسة وابلحث عند حازم

وبهذا فقد »، (37)(4)وذللك استحق أن يكون هل قسم خاص من كتابه
فشملت موقع املنهج انلقدي اذلي ، انتقلت ابلالغة مع حازم نقلة نوعية

، (5)«يعالج انلصوص األدبية ىلع أساس من القيمة اليت يشتمل عليها انلص
نظراً  (39)، (6)ادلارسني بالغة أسلوبيةدت بالغة حازم دلى بعض وقد ع   (38)

وأهمها األسلوب ، دلراسته ملجموع املواضيع اليت تث رها ادلراسة األسلوبية
                                                 

 .342السابق، ص  (1

 .19انظر منهاج ابللغاء ورساج األدباء، حازم القرطاجين، ص (2

 .130مفهوم الشعر، جابر عصفور، ص (3

 .89، 88انظر اتلفك ر األسلوّب عند العرب، ص (4

 .132عصفور،  مفهوم الشعر، جابر انظر (5

 .418انظر بني بالغتني، مصطىف ناصف، ص (6



196 ۩
 

، يف خمتلف املباحث اليت توقف عندها واضحاً  اذلي يهتم به حازم اهتماماً 
أسايلب اخلطاب العادي وطرق  «علم ابلالغة»فلم يعد جما  اهتمام »

ما ختطى حازم انلظرف اليت ال ترى يف الشعر إال جمرد ك، اتلواصل الالكمية
، تلصبح ابلالغة منهجاً وسبيالً ، رب ىلع أصو  هذه الصناعةداالستشهاد واتل

 .(1)«تدرس من خالهل األعما  األدبية بكافة قضاياها اليت تث رها
، يف فرتف متأخرف قد أصبحت علم دراسة األسلوبالعربية ن ابلالغة إ

علماء و، اليت قامت عليها وطريقة اتلناو  طبيعة املنهجبغض انلظر عن 
ليت تعتمد قد أثاروا العديد من القضايا واملفاهيم ا وائلالعرب األ ابلالغة

هو  سلكوا سبيله اذلي اليغوهو ما يؤكد أن اتلفك ر ابل، عليها األسلوبية
 .تفك ر أسلوّب

ومما أكد ، ةإذن فال شك يف وجود صالت وثيقة بني ابلالغة واألسلوبي
ورغم ازدهار ، خرغم استقال  لك منهما عن اآلـ رهذه الصالت اليت بينهما 

قدم يف تلك اآلراء وانلظريات اليت صارت ت  ـ  لك منهما يف جماهل اخلاص
، مثل )خصوصية األدب( من الوجهة اجلمايلة، األدب وانلقد األديب واألسلوب

أو ، اً إىل تعددية الصور ابلالغيةأو )حترير املتليق من آيلة املألوف( استناد
وغ رها ، أو )الرسالة( اخلالقة ألسلوبها، )الشعرية( كوظيفة يف اخلطاب األديب

وادلارسون يف جمايل ابلالغة واألسلوبية ايلوم يعرتفون ، (2)من اآلراء املماثلة
وبأنهما يلتقيان يف نقاط متعددف وإن اختلفا يف ، بوجود منطقة مشرتكة بينهما

 نقاط أخرى.
ثم بيان ، وسيتم اآلن بيان بعض نقاط االتلقاء بني ابلالغة واألسلوبية
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 بعض نقاط االختالف بينهما.
 :بني ابلالغة واألسلوبيةونقاط االختالف نقاط االتفاق : املطلب الرابع

 نقاط االتفاق بني ابلالغة واألسلوبية:أوال : 
فالكهما يعتمد ، بية كذلكواألسلو، وفن أديب  ، إن ابلالغة فن لغوي   -1

إذ أن من مسلمات انلظرية األسلوبية ، واألدب جمااًل يشتغل فيه، هل اللغة أدافً 
املمزيف اليت جتعل  أي باخلصائص األسلوبية، اهتمامها باألسايلب األدبية

وهذا انلوع من االهتمام جنده يف ادلراسات ، اا وعماًل فنيًّ اتلعب ر حدثا أسلوبيًّ 
ده بداية عند أكرث انلقاد اذلين اهتموا بروعة األداء يف انلص جن، ابلالغية
، وب هروا بأسلوبه فعكفوا ىلع دراسة جوانب اإلبداع واتلمزي فيه، القرآين

من انلقاد درسوا  كما أن كث راً ، وحماولة معرفة أسباب ذلك اجلما  الفين
تّ  من  من زاوية هذا انلوع، اب دراسات حتليليةأسايلب الشعراء والك 

فخصائص األسلوب الفنية قضية شغلت اهتمام  ف؛االهتمام باألسايلب املمزي
وحاو  بعضهم وضع نظريات منهجية دقيقة تصف ، الكث ر من انلقاد العرب

ومن أمثلة هؤالء انلقاد )الرماين ، املزيات اليت ي صبح بها األسلوب أسلوباً فنياً 
دد )أقسام ابلالغة(ه384ت اس تقسيمه للبالغة هو فأس، (1)( عندما حي 

( يف حديثه عن ه388ومنهم )اخلطايب ت ، األسلوب وخصائصه الفنية
عندما جيعل ابلالغة وصف الالكم بعد أن يشتمل ىلع  )عمود ابلالغة(
( عندما يعرض )أسايلب ه388ومنهم أيضا )احلاتيم ت، (2)خصائص معينة

ب الالكم مزيف اخلصائص اليت ت كس ابليان والفصاحة( فيورد جمموعة من
وما هذه اخلصائص إال خصائص ، وخصوصية جتعله يتصف بابلالغة
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 .(1)ال الالكم العادّي  األسلوب وسماته الفنية اليت يتسم بها الالكم األديبّ 
ويه ، تستخدم يف تقويم األسلوب الفردي إن ابلالغة أداة نقدية -2

إذ ، (3)يف اتلقريريفيه تتصف باملنهج العليم الوص، (2)قاعدف للتعب ر األديب
جند يف ابلالغة الكث ر من املالمح اليت تؤكد صفة الوصفية اتلقريرية يف 

وهذه السمة من ، (4)وهذا ما يكشف عنه ادلارسون العرب، ادلرس ابلاليغ
تؤدي إىل وصف مقنع »فانلظرية األسلوبية ، األسلوبية كذلكأهم السمات يف 

ويه ، (5)«واضح للظواهر الالفتة فيهللنص األديب من وجهة نظر لغوية ورصد 
ال يمكن اإلقرار بأي قيمة مجايلة » إذ، تهتم بدراسة انلص دراسة وصفية

لألثر األديب ما لم ت رش  مادته اللغوية ىلع أساس احتاد منطوق مدلوالتها 
ثم أنه ال أسلوبية بدون غوص يف أبعاد الظاهرف اللغوية يف ، بملفوظ دواهلا

 .ا هذا الغوص إال اتباع املنهج الوصيف اتلقريريوم، (6)«حد ذاتها
، عند إنشاء انلص األديب اهتمام ابلالغة واألسلوبية بمبدأ االختيار -3

وأن القائل ، ا متعددف للتعب ر عن املعىنفالك العلمني يفرتض أن هناك طرقً 
ألنه يرى فيه أكرث الطرق تعب راً ومناسبة للموقف.  ؛خيتار إحدى هذه الطرق

، عد عملية االختيار عند املبدع من أهم قضايا ادلراسات ابلالغيةوت  
إذ جند هذا انلوع من االهتمام عند علماء ، وادلراسات األسلوبية كذلك
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ومثل عبد القاهر اجلرجاين ، (ه4ق ) بمثل ابن وهب الاكت، ابلالغة العربية
، لالكماختيار ا (1)«اإلحاطة باملعىن»األو  حني ي ضيف إىل ، (ه471ت )

سن انلظام، وفصاحة اللسان سن انلظامـ وهذه السمة ، وح  يه ما ي ضيف  ـ ح 
، حيث حتصل من خالهلا املناسبة واملشالكة، للالكم صفة ال تكون لغ ره

وهذا يش ر إىل مبدأ هام ، (2)«لك واحدف منها مع ما يشالكها»فتص ر األلفاظ 
تلخرج بنظامها ، تيبهامن مبادئ األسلوبية هو مبدأ انتقاء األلفاظ وتر

أي عبد القاهر ـ األنسب حيث نصف الالكم حينئذ بابلالغة. واثلاين 
تعليق اللكم بعضها  هو» قا :انلظم( حني ) يف تعريفه ملصطلحـ  اجلرجاين

فأصبح انتقاء األلفاظ و إحسان ، (3)«وجعل بعضها بسبب من بعض، ببعض
فإننا »وذللك فهو يقو : ، عليها يؤثر يف احلكم مهمًّ  توزيعها يف انلص عمالً 

، إال وهو يعترب ماكنها من انلظم، يقو : هذه اللفظة فصيحة اال جند أحدً 
سن مالءمة معناها ملعاين جاراتها وفضل مؤانستها ألخواتها . كما جند (4)«وح 

مثل بي ر ج رو عندما ، هذا االهتمام بعملية االختيار عند علماء األسلوبية
األسلوب هو مظهر القو  اذلي ينجم عن اختيار » عرف األسلوب بقوهلي  

ومقاصد الشخص املتلكم أو  هذه الوسائل اليت حتددها طبيعة، وسائل اتلعب ر
ومثله من علماء األسلوبية العرب شكري عياد إذ يقو : . (5)«الاكتب

عن اللكمة ، االختيار هو حبث الاكتب عن اللفظ القادر ىلع محل املعىن»
 .(6)«ادلقيقة
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فاهلدف انلهايئ » ؛يتفق علم ابلالغة مع األسلوبية يف اهلدف -4
وما خيتص ، لألسلوبية هو أن تقدم صورف شاملة ألنواع املفردات والرتاكيب

ثم الوصو  إىل معاي ر موضوعية تساعد انلاقد ، (1)«به لك منهما من دالالت
ن توجه إ»ابلالغة؛ وهذا اهلدف نفسه هو ما يبتغيه علم  (2)«ىلع اتلفس ر

هذه ، ابلالغة حنو ابتغاء األسلوب اجليد لم يكن سوى أحد أهدافها الكث رف
يف الوصو  إىل القواعد وانلماذج اليت  ـ يف جمملهاـ  األهداف اليت ترتكز

، ؤثر يف مجهوره وحيركه حبججه املقنعةواخلطيب أن ي  ، يستطيع بها املعلم
بهدف حتريك السامع ، ةخمتلففالقو  ابلاليغ إذن يهدف إىل اإلقناع بوسائل 

 .(3)«اعطفياً تلبين موقف اخلطيب
ولكن هدف اتلحليل األسلوّب احلديث لألشاك  ابلالغية املختلفة 

بل البد ، يف انلص األديب اوتعدادها ىلع جمرد حرصه ال يمكن أن يقترص»
ويكشف عن عالئقها املتناغمة أو املتناثرف ، أن يبني أوضاعها املحددف

ىلع مظهرين: أحدهما معرفة اتلوظيف ابلاليغ هلذه األشاك  وقياس بالرتكزي 
واثلاين حماولة اكتشاف األهمية النسبية بلعض هذه األشاك  ، مداه ووصفه

ومن ثم الوصو  إىل ، ودورها يف تكوين بنيته، يف نص معني ىلع ما سواه
ية انطالقاً من حتليل عمل، رش  انلظام اجلمايل بلعض املمارسات األدبية

 األسلوبيةكما أن من أهداف ، (4)«صياغة األشاك  ابلالغية الغابلة عليها
وبيان ما حييط به من ، األوضاع اليت يشغلها لك إجراء مركزي حتديد»

مالبسات توضح طبيعة توظيفه ودالالته األسلوبية. فإذا اكنت السخرية مثاًل 
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، قصد نقيضهيه الشلك ابلاليغ املركزي يف انلص عن طريق ذكر اليشء و
ف عما إذا اكن هذا أن يكش، استطاع حتصيل العوامل املحيطة باتلعب ر

أو عديم ، أو تهكيم تشاؤيم، ملوقف وجودي نقدي من احلياف ااتلعب ر مظهرً 
وبهذا يتم الربط بني الشلك ابلاليغ ، أو جمرد حيلة مرحة اعبرف، رافض هلا

 .(1)«والرؤية األدبية للفنان
أن تعطي دارس األدب القدرف ىلع اتلعرف إىل ما  واألسلوبية يمكنها
يؤدي وظيفة أدبية أو  ألن دورها دراسة لك ما ؛يكمن وراء أدبية انلص

 ـ أي األسلوبيةـ  ويه، من االستخدام اخلاص للغة يف انلص األديب ،(2)شعرية
وتفس ره من خال  الوصف ، وحتليله، يرس دلارس األدب رش  انلص األديبت  

وهذا ادلور هو ادلور نفسه اذلي تضطلع به ، ساقه وقسماتهاللغوي ألن
 ابلالغة.

أن جتعل دارس األدب أقدر ىلع تميزي ابلصمة  واألسلوبية تسىع إىل
فمن طريق ادلراسة األسلوبية القائمة ىلع تعيني ، األسلوبية للك اكتب

يستطيع دارس األدب أن يؤكد نسبة نص ، السمات اللغوية اخلاصة باملؤلف
 وهذا أهم كشف تستطيع األسلوبية حتقيقه.، إىل مؤلف معني أو ينفيهاما 

كما أن األسلوبية تسىع لإلجابة عن السؤا  األبدي املتعلق بطبيعة العمل 
هل تكمن نوعية احلدث األديب فيما يعرب » األديب: ما اذلي جيعل األدب أدبا؟

من فيما يقو  أم أي هل األدب اك أم فيما يويح به دون أن يعرب؟، عنه األثر
 .(3)«؟اا مائعً ا ووجودً ا صامتً أفال يكون األدب تعب رً  فيما ال يقو ؟

ادلارسون يف ابلالغة واألسلوبية ايلوم يعرتفون بوجود منطقة » -5
                                                 

 .249صاملصدر السابق نفسه،  (1
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)احلزمة األسلوبية( أي ما ـويه ما يسىم ب، مشرتكة بني ابلالغة واألسلوبية
املؤرشات( اليت تتداخلها ويه )، أو ذات داللة، يف انلص من مؤرشات دالة

ويعتربون أن )االحنرافات( اليت يف ، وحس اجلما  واجلمايلة، صور ابلالغة
النسيج الكتايب األديب للنص يه اليت تعكس هذه )املؤرشات ادلالة( 

، (1)«وهناك تتكشف جماالت لك من ابلالغة واألسلوبية، وحزمتها األسلوبية
، تتمزي بقيمة مجايلة أو تعب رية خاصةفمجا  ابلالغة هو تلك األبنية اليت 

الصيغة الالكمية اليت تتسم »طلق لكمة )الشلك ابلاليغ( أو )الصورف( ىلع وت  
وتهدف إىل جعل الفكرف حمسوسة عن طريق ، حبيوية أشد من اللغة العادية

ويطلق بعض العلماء ىلع ، (2)«أصاتلهاوكما تلفت انلظر بدقتها ، املجاز
ويعرفونها بأنها ، ذات ادلاللة اسم )املؤرشات األسلوبية(املالمح األسلوبية 

بنسب ، تلك العنارص اللغوية اليت تظهر فقط يف جمموعة سياقية حمددف»
ومعىن هذا أن املؤرشات ، من حالة إىل أخرى، تتفاوت يف معدالتها كرثف وقلة

أما العنارص ، األسلوبية يه العنارص اللغوية املرشوطة بسياق انلصوص
ما جيعلها ، فيه حمايدف وال داللة هلا، رى اليت ال تقوم بدور املؤرشاتاألخ

تظهر يف سياقات خمتلفة بمعدالت تتفاوت بشلك واضح دون وظيفة 
 .(3)«حمددف

مطابقة الالكم ملقتىض »يف تعريف ابلالغيني العرب للبالغة بأنها  -6
السابق  إذ يلتيق اتلعريف، األسلوبية احلال وجه من وجوه االتلقاء مع

بل إن ، للبالغة من وجهة نظر ادلرس األسلوّب فيما يسىم ب )املوقف(
عبارف مقتىض احلا  ال ختتلف كث راً عن لكمة املوقف وخباصة إذا عرفنا أنه 

                                                 

 .48انلص واألسلوبية، عدنان بن ذريل، ص (1

 .149علم األسلوب، صال  فضل، ص (2

 .319، صهاملصدر السابق نفس (3



۩203 
 

وأنه يدخل يف )الطريقة ، يقصد بهذه اللكمة مرااعف الطريقة املناسبة للتعب ر
، األصلية للعبارف ادلاللة املبارشف أوفوق ، فاملناسبة( اعتبارات داليلة كث ر

ودالالت ، ويه دالالت تتمثل يف طريقة انلطق واختيار اللكمات والرتاكيب
وقد يفتقدونها إذا سيق هلم القو  مغسواًل منها ، يأنس إيلها السامعون

ماًل بدالالت أخرى مناقضة أو حم  ، مقترصاً ىلع أداء املعىن املجرد
 .(1)«للموقف

 ط االختالف بني ابلالغة واألسلوبية:نقا: ثانًيا
 إن أو  مالحظة يمكن تسجيلها يف االختالف بني العلمني يه -1

فالعرص اذلي واكب نمو علم ابلالغة خيتلف ، اختالف الزمن بني لك منهما
إذ أن علم ابلالغة علم  ؛اذلي واكب نشأف علم األسلوب ونموه عرصعن ال

ولك منهما تلون بلون العرص ، حديثوعلم األسلوب علم لغوي ، لغوي قديم
 ؛كما أن األساس اذلي قام عليه لك من العلمني خمتلف، (2)فيه و جداذلي 

وخلدمة ، فابلالغيون أنشأوا علمهم يف ظل سيادف املنطق ىلع اتلفك ر العليم»
وذللك فإن أهم عنرص عندهم هو ، اخلطابة أكرث من خدمة الفن الشعري

وإن اكنت املادف األدبية قد فرضت عليهم يف كث ر ، اجلانب العقيل للمخاطب
أما علم ، معاً من األحيان االهتمام باجلانب الوجداين للمخاطب واملتلكم 

األسلوب فقد نشأ يف العرص اذلي دخل فيه علم انلفس إىل شىت جماالت 
وقد عىن علماء انلفس املحدثون باجلانب الوجداين من اإلنسان أكرث ، احلياف

 .(3)«باجلانب العقيلمما عنوا 
اذلي بضع القواعد ، تتسم ابلالغة بسمات العلم املعياري -2

                                                 

 .30مدخل إىل علم األسلوب، شكري عياد، ص (1
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ويبرص بمواضع الصواب واخلطأ يف طريقة ، والضوابط للظاهرف اإلبداعية
فابلالغة علم حيكم ىلع انلصوص اللغوية بمقتىض ، اتلأيلف للنص األديب

داع بطريقة ألنها تسىع إىل خلق اإلب، اقواعد وتصنيفات جاهزف مسبقً 
بينما تسىع األسلوبية إىل وصف الظاهرف اإلبداعية وتعليل وجودها ، تعليمية

يعىن ذلك أن املحرك للتفك ر » (1)من خال  اتلقيد بمنهج العلوم الوصفية
، )مايه( بموجبه تسبق ماهيات األشياء وجودها ابلاليغ قديماً يتسم بتصور

)الوجودي( اذلي بمقتضاه ال تتحدد بينما يتسم اتلفك ر األسلوّب باتلصور 
ذللك اعتربت األسلوبية أن األثر ، لألشياء ماهيتها إال من خال  وجودها

 .(2)«ا عن جتربة معيشة فرديًّ عرّب الفين م  
يف اتلعب ر ن وفصل الشلك عن املضم إن ابلالغة قد اعتمدت -3
عن  سلوبيةاأل بينما ترغب»، فمزيت يف حبوثها بني األلفاظ واملعاين، اللغوي

ال وجود  إذ، وترفض مبدأ الفصل بني ادلال واملدلول، لك مقياس ما قبيل
 .(3)«مكونني لدلاللةللكيهما إال متقاطعني و

 ؛اتساع آفاق األسلوبية اتسااعً كبرياً قياساً إىل علم ابلالغة -4
فاألسلوبية تدرس الظواهر اللغوية مجيعها من أدىن مستوياتها )الصوت 

يه تدرسها يف حالة البساطة ويف حالة و، املجرد( إىل أعالها وهو )املعىن(
وال ، كما أنها ال تكتيف بدراسة الظواهر اللغوية يف عرص واحد، الرتكيب

اهرف ىلع مر بل يمكن تتبع تطور الظ، تمزج بني العصور كما تفعل ابلالغة
ويبدو أن علم اللغة احلديث هو اذلي وسع أفاق األسلوبية ، (4)«العصور
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 ووجهها إىل هذه االهتمامات.
ألن مجيع الظواهر اللغوية يف انلص  ؛اإن جما  االسلوبية واسع جدًّ 

وتكشف عن خصائص مهمة يف انلص ، يمكن أن ت درس دراسة أسلوبية
يتأسس ىلع عالقات منطقية بني داهل »فكما نعلم أن انلص ، حمل ادلراسة

، حنوية ورصفية وداليلة وإيقاعية، ويتكون من مستويات متنوعة، ومدلوهل
تتشابك فيما بينها يف عالقة جديلة ينتج عنها جمموعة من ادلالالت اليت 

 وذللك يمكن حتليله علمياً ، (1)«تتاكمل وت فيض إىل ابلؤرف األصلية للنص
ويه املستوى الصويت واملستوى الرتكييب ، لغويوفق مستويات اتلحليل ال

يف جما  حتليل ف، فت حلَل األصوات واأللفاظ والرتاكيب، واملستوى ادلاليل
لَل الوقف والوزن وانلرب واملقطع ويف جما  األلفاظ ت درس اللكمة ، الصوت حي 

  دراسة طو ويف جما  الرتاكيب تتمّ ، وتركيباتها والصيغ االشتقاقية وتأث رها
، تأخ ره وترتيبه من حيث تقديم عنرص أو، وأراكن الرتكيب، اجلمل وقرصها

ىلع اجلملِة اكملة  الو، ولك ذلك اتلحليل ال يقترص ىلع جزء من اجلملة
ثم العمل األديب اكماًل. ، بل يتعداه إىل حتليل الفقرات والسياق العام، فحسب

، العنرص اللغوي عنارص مهمة يه ىلعن اتلحليل األسلوّب يقوم أكما 
ذلك أن هذا انلوع من ، والعنرص الفين اجلمايل، والعنرص انلفيع الوظييف

فيتفاعل أثناء حتليله مع ، اتلحليل يعالج نصوصاً لغوية مركبة من رموز اللغة
كما أن اتلحليل األسلوّب يؤدي بادلارس إىل االهتمام ، ما يتعلق باللغة

وهذا ما ، وموضوع انلص ووظيفته اكملبدع واملتليق؛ بمؤثرات غ ر لغوية
أما العنرص اثلالث ، يفرس حضور العنرص انلفيع يف عنارص اتلحليل األسلوّب

فاملقصود به دراسة األثر الفين للنص يف املتليق ، وهو العنرص الفين اجلمايل
أي تبني  نوايح اجلما  يف اتلعب ر  ؛واجلمايل للنص وحماولة اتلفس ر األديب
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كذا يتوىل اتلحليل املوسع الشامل للعنارص األسلوبية تزويدنا وه، (1)األديب
)...( وإدراك مدى تكامل هذه العنارص ، ببيانات اكفية تلفس ر األدب

 .(2))اللغوي وانلفيع والفين( يف حتقيق احلد األقىص لفعايلة انلص
 اخلاتمة:

فما هما  ؛وهكذا يتضح للمتأمل حقيقة العالقة بني ابلالغة واألسلوبية
وإن اختلف ، وهدفهما واحد، جماهلما واحد، إال مثل وجيه العملة الواحدف

 وال تعليل هلذا االختالف إال باختالف الزمن بينهما.، اسماهما وشالكهما
 اليت توصل إيلها ابلحث بما ييل:أهم انلتائج ويمكن تلخيص 

نقاط ابلالغة واألسلوبية علمان يتالقيان يف نقاط ويفرتقان يف  .1
 أخرى.

من نقاط االتفاق بني ابلالغة واألسلوبية أنهما لكيهما يعنيان بانلص  .2
 وبابلحث عن مواطن اإلبداع اجلمايل فيه.، األديب

أن ابلالغة واألسلوبية تعتمدان الكهما ىلع املنهج العليم الوصيف  .3
 اتلقريري.

م يتقد يتمثل يف هوو، يتفق علم ابلالغة مع األسلوبية يف اهلدف .4
اليت يتكون منها انلص  ف شاملة ألنواع املفردات والرتاكيبصور

 .ثم الوصو  إىل معاي ر موضوعية تساعد انلاقد ىلع اتلفس ر، األديب

 من نقاط االتفاق بني ابلالغة واألسلوبية االهتمام باملتليق. .5

اختالف  إن أبرز نقاط االختالف بني ابلالغة واألسلوبية تكمن يف .6
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وعلم ، ن علم ابلالغة علم لغوي قديمإإذ  ؛الزمن بني لك منهما
ن بلون العرص اذلي لك منهما تلوّ ذلا فو، األسلوب علم لغوي حديث

 ه.في و جد

ابلالغة علم حيكم ىلع انلصوص ومن نقاط االختالف بينهما أن  .7
ألنها تسىع إىل  ؛اللغوية بمقتىض قواعد وتصنيفات جاهزف مسبقاً 

تسىع األسلوبية إىل وصف  بينما، خلق اإلبداع بطريقة تعليمية
الظاهرف اإلبداعية وتعليل وجودها من خال  اتلقيد بمنهج العلوم 

 .الوصفية
ن ابلالغة قد اعتمدت فصل ومن نقاط االختالف بني العلمني أ .8

األسلوبية مبدأ  رفضبينما ت، ن يف اتلعب ر اللغويوالشلك عن املضم
 نهما.الفصل بي
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 القاهرف، مطبعة دار الكتب املرصية، جابر عصفور، مفهوم الشعر، 

 .1996، الط
 حتقيق: حممد احلبيب ، حازم القرطاجين، منهاج ابللغاء ورساج األدباء

 .1986، 3ط ، ب روت، دار الغرب اإلساليم، بن اخلوجة
 اهليئة العامة السورية للكتاب، عبد انليب اصطيف، املوسوعة العربية ،

 .2007، الط، دمشق
 الط، ب روت، دار العلم للماليني، من ر ابلعلبيك، موسوعة املورد ،

1986. 
 الرشكة املرصية العاملية للنرش ، نبيل راغب، موسوعة انلظريات األدبية

 .2003، 1ط، القاهرف، لوجنمان
 منشأف املعارف، فوزي عيىس، انلص الشعري وآيلات القراءف ،
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 .1997، الط، اإلسكندرية
 احتاد ، عدنان بن ذريل، انلص واألسلوبية بني انلظرية واتلطبيق

 .2000، الط، دمشق، العرب الكتاب
 ضمن ثالث رسائل يف إعجاز ، الرماين، انلكت يف إعجاز القرآن

 .1991، الط، القاهرف، دار املعارف، القرآن
 :: املقاالتثانيا
 ترمجة: شكري ، ستيفان أوملان، اجتاهات جديدف يف علم األسلوب

، والنرشدار العلوم للطباعة ، يف كتاب اجتاهات ابلحث األسلوّب، عياد
 1982، الط، الرياض

 1ع\5جملة فصو  م، أمحد درويش، األسلوب واألسلوبية 
 جملة الفكر ، يلع زيتون، ابلالغة العربية بني لغيت الرتاث واحلداثة

 1999السنة ، 60العدد ، العرّب
 مصطىف ناصف، ضمن قراءف جديدف لرتاثنا انلقدي، بني بالغتني ،

 قايف جبدف.املركز األديب اثل، املجدل األخ ر
 سعد ، مشلك العالقة بني ابلالغة العربية واألسلوبية اللسانية

املركز ، املجدل األخ ر، ضمن قراءف جديدف لرتاثنا انلقدي، مصلو 
 األديب اثلقايف جبدف.
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 لطيف الفيتوري العالمأ. 

 قسم اللغة العربية ـ لكية اآلداب ـ جامعة طرابلس

 
 :مقدمة
من نعمه اليت ال لك نعمة  ىلعى املشكور ، املحمود بكل لسانحلمد هلل ا

معلم البرشية األو  حممد رسو  اهلل  ىلعى حتىص وال تعد والصالف والسالم 
 .وىلع آهل وصحبه واتلابعني ملسو هيلع هللا ىلص

. فأقدم بني يدي القارئ حبثا يتناو  بادلراسة إحدى حروف .أما بعد
ىَت »املعاين الرباعية أال ويه  حماوال بذلك بيان ما اكتنفها من غموض  «ح 

وذلك  .ومرجئا بقية أقسامها يف حبوث ال حقة، قسم اجلارف ىلعى مسلطا الضوء 
وما يصاحبهما من ذكر ، وأدق معانيها ،أوجه استعماهلا ىلعى للوقوف 

أو ، أو نياية، أصالة :أجارف بلفظها :عملهاتتعلق باكليت ، للخالفات انلحوية
أو ، اسمية :مجلة وأ، أمفرد هو :مجرورهاكذا ما يتعلق بو ؟تضمينا ألداف غ رها

ادلاللة ىلع  :جممل استعماالتها من معان تؤديها كـ ىلعى تب يرتوما  ؟فعلية
نْ » :أو بمعىن، «إىلى »بمعىن  :بأن تكون، الغاية

َ
، «يَكْ » :بمعىن، أو اتلعليل، «إىَِلى أ

نْ » :أو االستثناء بمعىن
َ
أو الفروق ، الرشوط :ذكر لـ :وما يتبع ذلك من، «إاَِل أ

 .«إىلى » :بينها وبني
، أوجه استعماهلا :اجلارة «َحَّت »» :اليت بعنوانادلراسة العلمية  هويف هذ

اكتما  دعتين مادف ابلحث بعد و، قد اتبعت املنهج الوصيف. «وداللة، وظيفة
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ثالثة و، تمهيد :إىلى تقسيمها بعد املقدمة إىلتكون صورته انلهائية مباحثه و
وفهرس باملصادر ، وخاتمة بأهّم انلتائج، مع لك مبحث عدف مطالب، مباحث

 .وأسأ  اهلل اتلوفيق والسداد، واملراجع
  :مهيدت

 :أشهرها :وفيها ثالث لغات، حروف املعاين الرباعية إحدى «حىت»
ىَت » حاكها أبو  (1)لغة هذيلويه ، «ىَت ع  » :قلب حائها عينا وأدناها شهرف، «ح 

وا بِِه َعَّت ِحنين ﴿ قراءف: (3)إىلى ابن مسعود  ونسبت (2)زيد  َبص  ، (4)﴾َفرَتَ

                                                 

 (.4/272رش  الريض ) (1

 (.4/490تاج العروس )و، (1756/ 4االرتشاف )ينظر:  (2
 رجالً  . سمع». أن عمر   (69) اهلل كتاب يف واالبتداء ويف الوقف (3

ن َنه  ﴿ :يقرأ ج   عبد أقرأين: قا  القراءف؟ هذه أقرأك من: عمر فقا  ﴾ني  ىّت حِ ع  ل ي س 
 بعد، فإن أما: مسعود،  بن اهلل عبد إىل عمر فكتب: مسعود، قا  بن اهلل
ا، وأنزهل بلغة هذا اليح من ا مبينً ا عربيًّ أنز  هذا القرآن وجعله قرآنً   اهلل

وحيتمل »ابن عبد الرب أبو عمر: ، وقا  «يل، والسالم.ذ  قريش، فال تقرؤوه بلغة ه  
أن يكون هذا من عمر ىلع سبيل االختيار، ال أن اذلى قرأ به ابن مسعود ال 
، جيوز، قا : وإذا أبيح نلا قراءته ىلع لك ما أنز  فجائز االختيار فيما أنز  عندى

تمهيد القواعد برش  تسهيل و(، 4/490تاج العروس )وينظر: .«واهلل أعلم
 .(6/2986الفوائد )

ىَت ِحني  (، وقبلها: 25املؤمنون، من اآلية ) (4 وا بِِه ح  َبص  ل  بِِه ِجَنة  ف رت   و  ِإاَل ر ج  إِن  ه 
 ، :سورف يوسف، من وقد جاء ت حىت جارف للفظ حني انلكرف يف ست آيات

، 173(، والصافات، من اآليتني: )55، 25( واملؤمنون، من اآليتني: )35اآلية: )
وجاءت جارف ملصدر مييم أو اسم زمان (، 43ازاعت، من اآلية: )(، وانل177

 مشتق يف موضع واحد من سورف القدر.
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ىت  »و  .(1)هذه اللغةوقّل من انلحاف من ذكر ، لغة يمنية :باإلمالة «ح 
هم وأقواهلم حوهلا ؤوتشعبت آرا، ختلفت مذاهب انلحاف فيهاا وقد

؛ ملا هلا من إعماالت خمتلفة يف األسماء فاق غ رها من األدوات تشعبا
 وأحدث شكوى دلى، مما مثل صعوبة ؛وتنصب، وترفع، جترفيه  ؛واألفعا 

ومات . (2)«انلَْحِويِّنيَ َحْتَحَتْت ق ل وَب ( َحَّت )» حيث قيل:، املتخصصنيبعض 
ىَت »اء ولم يز  جيد يف نفسه صعوبة من رّ الف    » :وهو ما فهم من قوهل، «ح 

َ
 وت  م  أ

ََ ِف وَ  ْ ِس فْ   ََ أن أهل العربية دليهم قواعد السبب يف ذلك و، (3)«َّت حَ  نْ مِ  ء   
يعمل يف األسماء ال اذلي ف، يف عمل العواملال تنتقض يف الغالب مطردف 

ال  اذلي و، األفعا يعمل يف  يعمل يف األفعا  ال يعمل يف األسماء ذلك العمل  و 
فعا  خاَصة :فانّلواصب  »، غ ر ه  

 
سماءِ ، اكجلوازم، باأل

 
دان ها يِف األ َور  وِج  ت ص  ، ال  ي 

سماِء كحروف اجل رّ 
 
ّن احل ر وف العاملة يِف األ

 
ا أ م  اَصة ، ك  خواتِها خ 

 
وإِّن وأ

سماءِ 
 
اال  ي  ، باأل ا عمل  يِف غ رِه  ن ي وجد ل ه 

 
ىَت جاء ت ىلع »كأن ، م ِكن أ ح 

ِملِت الّرفع  ، خالف ذ لِك ب  ، فع  فعا ، وانَلص 
 
سماِء واأل

 
و  ىلع ، واجل َر يِف األ و ه 

لِك   ش  هل العربّية م 
 
 .(4)«ق و اِعد أ

أو ومعه بعض ، ومعه حق  »:فظي تعقيبا ىلع قو  الفراءاحلقا  حسن 
رحم اهلل الفراء إذ مات ويف نفسه يشء  من  :فما لكم ال تقولون.. .،احلق

 ؛«حىت»ما تموتون ويف أنفسكم يشء  من  ـإن شاء اهلل  ـحىت؟! لكنكم 
إين أخ ركم بني أن جتعلوها ناصبًة للفعل املضارع ، ألن املسألة يف هذا سهلة
إذا ، سكموترحيوا أنف «أن  »أو أن تقدروا بعدها ، وال ت عملوها يف األسماء

                                                 

 (.429(، موسوعة احلروف إميل يعقوب )558ينظر: اجلىن ادلاين ) (1

  .(429)حروف اجلر وأثرها يف ادلالالت(، و395اللكيات ) (2
  (.1/84)، وينظر: أدوات اإلعراب (2/22منت اللغة )معجم  (3

 (.4/489تاج العروس ) (4



«» 

214 ۩
 

وإذا لم تنصبه فال ، نصبت الفعل املضارع فهو منصوب  بأن مضمرف بعدها
 .(1)«...ألنها ال تعمل شيًئا، إشاك 

وخيلص انلصيحة للنحاف ويرتك هلم اخليار يف األخذ برأي الفراء أو 
لكم اخليار أن تأخذوا رأي الفّراء فتموتوا » :جعلها خمتصة باألسماء فيقو 

ما أردتم فاجعلوا الالكم اذلي ، لكم ذلك، «حىت»ويف أنفسكم يشء  من 
 .(2)«قلت  لكم نرباًسا...

واضحة ال تمثل صعوبة كب رف ها ولو تمعنا يف وجوه استعماهلا لوجدنا
فيدان تاإلعراب وفإنهما حتددان  ؛ادليلل احليس والقرينة ىلعى ن اعتمدنا إ

حرف ابتداء فإنها حىت اكنت  نفإ ؛استطعنا اتلفريق بينهاومن ثم ، املعرب
 :مثلاالبتداء  ىلعى دالة أدوات  واعدف ما يليها، ابتداء مجلة جديدف ىلعى تد  
، .. وإن اكنت حرف عطف فيكون ما بعدها جزءا مما قبلها.وإن، وإذا، اكنَ 

فيمكن أن يليها االسم وتكون وإن اكنت حرف جر ، ويه قليلة االستعما 
 ىَلى إِ » :أو يليها املضارع فتكون مكونة من، بمعىن إىلى 

َ
فينصب املضارع  «نْ  أ
 .(3)(يوثق)بأن املضمرف وجتر إىلى املصدر املسبوك من أن املصدرية 

اذلي أحدث خالفا بني انلحاف يف هو و، ويلها املايض نواملشلك إ
إىلى  :بمعىن، حرف جر واغية :وقائل بأنها، بني قائل بأنها حرف ابتداء، إعرابها

 .املعىن ىلعى العتماد اإلعراب  ؛واملعىن هو الفيصل يف حتديد اإلعراب، أن

                                                 

ومية ) (1  (. 1/109رش  اآلجر 

 (. 1/109املصدر نفسه ) (2

 (.4/489ينظر: تاج العروس ) (3
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ثالثة  ىلعى ويشتمل ، يف الكم العرب: أوجه استعماهلا «َّت حَ »-املبحث األول
 :مطالب

َواًل 
َ
 :تعدد أوجه استعماهلا جارة وغري جارة :أ. حّت -أ

عبء ابلحث عن  أوقع انلحاف يف العرب استعماالت عدفقد استعملها 
ر ف   يِه  » :فـ، توجيه إعرايب هلا ون  ، ح  ل ةِ  جاَرفً  ت ك  ِ

زن  اءِ  يِف  «إىِل» :بِم   ااِلن ِته 
اي ةِ  ون  ، و الغ  ت ك  ةً  و  ِطف  ل ةِ  اع  ِ

زن  ق د  ، «الوَاوِ » :بِم  ون   و  ر ف   ت ك  اء   ح  نف، اب ِتد 
 
تأ  ي س 

ا الالكم   بها ه   .(1)«ب ع د 
والرابع ، (2)اثلالثة األو  للبرصيني، مخسة أوجهوقد بلغ استعما  حىت 

 .(4)واخلامس لغ رهم، (3)للكوفيني
مع  ؛املعىن والعمل يف «إىلى »بمزنلة جر  حرف :حّت –الوجه األول 

 .(5)خمالفتها يف بعض أمور
 .(6)بمزنلة الواو عطف حرف –الوجه اثلاين 

 .(7)ابتداء تليها اجلمل حرف –الوجه اثلالث 

                                                 

معجم يف املصطلحات  اللكيات(، و2/24ابن منظور، دار صادر )لسان العرب،  (1 
 .(395)والفروق، أليب ابلقاء احلنيف 

 (. 542اجلىن ادلاين )، و(4/272ينظر: رش  الريض ) (2

 . (542(، اجلىن ادلاين )64ينظر: كتاب حروف املعاين للزجايج ) (3
 (.542ينظر: اجلىن ادلاين ) (4

.سيأيت بيانها عند احلديث عن الفارق بينها  (5  وبني إىلى

  ال حقا.سيشار إيلها  (6

 وإمامضارع مرفوع، إما  ويه:اجلملة الفعلية  وأوذلك إذا ويلتها اجلملة االسمية،  (7
 ماض عند اجلمهور. 
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 .(1)املضارع ينصب ناصب حرف – الوجه الرابع
 .(2)الفاء بمعىن تكون أن – الوجه اخلامس

 :استعماهلا أوجه :اجلارة «حّت» -ب 
دون اتلطرق إىلى بقية  ؛حىت اجلارف وما يتعلق بها ىلعى تقترص ادلراسة 

 .االستعماالت األربعة األخرى اليت سبق ذكرها إال من باب اإلشارف للتوضيح
 :بمزنلة، مع االسم الظاهرحرف جر أصيل وقد استعمل العرب حىت 

ىَت ال» :وتسىم، ومعىن، عمال «إىَِلى » واستعملت أيضا مع اجلملة ، «غائيةح 
، املنصوب فعالهما بأن املضمرف وجوبا واجلملة املاضوية، الفعلية املضارعية

 .كما سيأيت يف موضعه
، االستفهامية «ما» ىلعى استعماهلا حرف جر دخوهلا  ىلعى ومما يد  

شأنها يف ذلك شأن غ رها من حروف ، عليها حذف ألفها دخوهلا ىلعى ويرتتب 
ى » :اجلر كـ  ؟«َتَتَحَدث  َعَم » ؟«َعاَلَم َتَتَحَدث  » :كقولك، «َعنْ ، ىلَعَ

م  » :فيف الصحا  ل ه  ق و  صل ه، َحَتامَ : و 
 
ىَت ) أ ا ح  ِذف ت  ، (م  لف ف ح 

 
ا) أ  (م 

اِم؛ ه  ِتف  لِك   لاِِلس  ذ  ك  ر ف   لك    و  وِف  ِمن   ح  ر  اف   اجل ر   ح  امِ  يف ي ض  ه  ِتف  ، (ما) إىل ااِلس 

                                                 

هذا القسم أثبته الكوفيون ويرون أن حىت يه ناصبة بنفسها للفعل املضارع،  (1
 »بديلل إظهار 

 
وخيرجون ، بمنعه ابلرصيونوهذا بعدها، وتكون توكيدا هلا، «ن  أ

 »صب للفعل املضارع يه االشواهد ىلعى أن انل
 
املضمرف. ينظر: اجلىن ادلاين «ن  أ

(554.) 

حىت بمعين الفاء، كما قدرها انلحويون يف »(: 321/ 7اتلذييل واتلكميل )يف  (2
 ىَت ح   ت  رِس  »قوهلم: 

 
وتقدير كونه قد وقع، قالوا: ، «أدخل  : »، برفعة  ين  دِ م  ل  ال  خ  د   أ

بالفاء،  تقدر إذا بعدها جاءت اليت ...حىت فكذلك اتلقدير:رست  فدخلت  املدينة  
 .«موضع منها ينخرم وال
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لف فإِن
 
ا) أ ف   (م  هِلِ ، ِفيهِ  حت  ذ  و  ق  ونِ  َفبَِم ﴿ :تعاىل ك  ُ ِ َعمَّ ﴿ ... (1)﴾تُبَْش 

 .(3)«؟﴾(2)يَتََسآَءلُونَ 
ومعناه الفراغ ، من احلث «َفْعىَل » :وزنىلع وَحَّت » :ويف لسان العرب

زهري ا ق ؛من الَشت   «َشَّت » :مثلمن اليشء 
 
ا ول ي س  : األ ذ  و     ه  َرج   ِمَما الق  ع   ي 

ل ي هِ  نها، ع 
 
ن ت   ل و   أل ن ِت ، احلت   ِمن   (ف ع ىل) اك  فً  اإِلمالة   اك  ائِز  ا، ج  ل ِكَنه   حرف   و 

داف  
 
ت  ، أ ل ي س  م   و  ال  ، بِاس  ل   و 

 .(4)«فِع 
زهري   ق ا   »العروس: ويف تاج 

 
ق ا   : األ ِوي ون   و   لوقت   تيجء  ( حَّت ) :انَلح 

ر ن ت ظ  ع ىن:  وتيجء  ، م  مجعوا، (إىِل)بِم 
 
نَ  وأ

 
ا اإِلمال ة   أ ت ِقيم غ ر ِفيه  س   لكوكذ، م 

سماءِ  َِِحَّت ـول .ىلَعَ  :يِف 
 
فعا  يِف األ

 
عما   ، واأل

 
ة أ  .(5)«خم  ت لف 

فغالب ، داليلةً  معاين  استعماهلا حرفا جارا أن تؤدي  ىلعى ويرتتب 
 :بمعىنأن تأيت  فوأقلها شهر، «اتلعليل» رتبةوأدناها ، «انتهاء الغاية» :أحواهلا

نْ  إاَل »
َ
سيتناو   وابلحث .موضعهيف ذه املعاين ه وسيأيت ذكر، .(6)يف االستثناء «أ

 .إال من باب اإلشارف للتفريق ؛باتلفصيل دون غ رها حىت اجلارف
 :نِ يْ اجلارَ  «ىَلى إِ »و، «َحَّت » :بنيالفرق  -ثانيا 

: قوهل تعاىل (إىلى )و (حىت)ومن شواهد استواء » (:إىلى ) (حىت)قد توافق 
                                                 

َسيِن  ال ِكرب   ف ِبم   قبلها: (، 54احلجر، من اآلية ) (1 ن  م 
 
ويِن ىلع   أ ت م  ب رَش 

 
ق ا   أ

ون    . ت ب رش  
 (. 1انلبأ، اآلية ) (2
( 1/246) 4دار العلم للماليني ط: تاج اللغة وصحا  العربية، الصحا :  (3

 )حتت(.
 .حتت()( 2/24)دار صادر ابن منظور،  (4

 ، حتت.(490/ 4)دار اهلداية املرتىض الَزبِيدي،  (5
 (. 166ينظر: مغين اللبيب ) (6
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َٰ َفَمتَّْعَنَُٰهْم : )قرأ عبد اهلل، ﴾ِحْيٖ  َفَمتَّْعَنَُٰهْم إََِلَٰ ﴿ ومع ذلك ، (1)«( ِحْيٖ  َحَّت 
 :منها، بينهمافروق عدف وجد فت

 و، أصل «إىل»إال أن ؛الكهما النتهاء الغاية «حّت»و «إىلى »ن أ –األول
 .فرع «َّت حَ »

جترهما  «إىلى »و، ضمراملجتر االسم الظاهر وال جتر  «حّت» أن –اثلاين
الفتقاره إىلى  يعد باطال؛فمن ذلك املربد العباس  أجازه أبوما وأما ، معا

 والقليل املسموع رضورف عند سيبويه وابلرصيني.، السماع
 «أن»يمكن أن يليها املضارع فينصب بعدها بـ  «حىت»أن  -اثلالث

تقو : ، «نأ»فال ينتصب الفعل بعدها بإضمار  «إىلى »وأما ، املضمرف وجوبا
 .«ىلإ»وال يصح ذلك مع ، «الفجرأذاكر حّت يطلع »

الغاية إىل  انتهاءن مإذا نصب الفعل بعدها خترج  «ّتح» أن -رابعال
 .(2)خترج وإىل ال، «يك» معىن:

أو متصال بآخر ، ال يلزم كونه آخر جزء «إىلى »أن جمرور  –امساخل
 » :تقو ، جزء

َ
ِ  ةَ كَ مَ الَس  ت  لْ كَ أ َكلْت  الَسَمَكَة » :وال جيوز أن يقا ؛ «وََسِطَها ىَلى إ

َ
أ

 .«َحَّت وََسِطَها
 ؛ال يدخل ما بعدها فيما قبلها «إىلى »أن  ىلعى أكرث املحققني  -السادس

ت  إىَِلى َزْيدن » :قولكحنو ، «حّت»خبالف  ت  َحَّت َزْيدن » :وال تقو ، «ِِسْ  .«ِِسْ
، أو ضعف، أو حتق ر، ال يكون إال تلعظيم «حىت»ـأن اجلر ب –السابع

                                                 

ن وا﴿( قبلها: 148الصافات، من اآلية )(، 3/167رش  التسهيل ) (1 م   ف آم  ن اه  َتع  م   ف 
 ﴾.ِحني   إىِل  

 (.6/2990ينظر: تمهيد القواعد ) (2
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 .(1)يلزم ذلك مع إىلى وال 
 .(2)بينما حىت ال تقع خربا ؛إىلى قد تقع خربا ملبتدإ حمذوف أن -اثلامن

مما تتمزي به حىت الغائية جواز حذفها ووضع  :جواز حذفها –اتلاسع 
وِب » :حنو قولك، موضعها دون اختال  يف املعىن «إىلى » ر  ْمت  َحَّت غ  ص 

ن  »وبصحبتها  «إىلى »وعند اتلقدير تقدر ، «الَشْمِس 
 
إىلى » :اتلفس رية فيقا  «أ

 .(3)لكن ال يصح إظهار أن بعد حىت مطلقا باعتبارها مضمرف وجوبا  ؛«أن
 :رورهايف جمديد لفهها من عدمه كعامل انلحاة يف حت مذاهب -ثاثلا

أو مصادر منسكبة بأن  ؛ما ويلها من أسماء مفردف جراتفق انلحاف ىلع 
لكنهم اختلفوا يف  ؛الغاية ىلعى املضارع ادلا   املصدرية املضمرف مع الفعل

ىَت » :أهو لفظها، بعدهاجرور حتديد العامل يف امل لفظها نيابة  وأ، أصالة «ح 
 ؟مذاهب ىلعى اذلي يتضمنه لفظها دونها  «إىل»هو  وأ، «إىل» عن:

سواء ، يه اجلارف بنفسها أنها :ابلرصينيومجهور مذهب سيبويه  -أ
إن اكن »املضمرف وجوبا والفعل  «أن»جرت االسم املفرد الرصيح أو املؤو  من 

                                                 

اهلوامع يف رش  مجع اجلوامع  همع(، 123(، واملغين )546ينظر: واجلىن ادلاين، ) (1
  (.6/2990(، تمهيد القواعد )427/ 2)

 ( 447، 2/446ينظر: األشباه وانلظائر ) (2
« حىت»يصح حذف ما دخلت عليه »(.ويف اهلامش: 4/334ينظر: انلحو الوايف ) (3

مهما اكن نوعها برشط أال يكون اسما رصحيا جمرورا بها. ومن األمثلة قو  
 لزيارف شخص:الشاعر وقد ذهب 

 ـ فدتك نفيسـ فلما لم أجدك 
 

 .رجعت حبرسف وصربت حىت. 
 «.مثالـ يريد: حىت يأذن اهلل   



«» 

220 ۩
 

 .(1)«الفعل...اغية أو علة يف تمام اجلملة اليت قبلها
تكون ناصبة إذا ويلها فعل إىلى أنها ذهب  :مذهب الفراء -ب 

 .(2)«إِىل  » :عن ئبةافإذا جرت فتكون ن، وجارف إذا ويلها اسم ظاهر، مضارع
، «حىت»يه اجلارف ملا بعد  «إىل»أن ذهب إىلى  :مذهب الكسايئ -ج 

وحجته أن رشط ، فحىت ال عمل هلا ؛ظاهرف معها أو مضمرف، وليست حىت
 ِ  (األسماء أو األفعا )العامل يف العمل االختصاص بالعمل يف أحد املعمولني 

 .(3)وناصبة ، فيه جارف، وحيت غ ر خمتصة بأحدهما
، ذهبوا إىلى أنها حرف ناصب للفعل املضارع :مذهب الكوفيني –د 

نْ »دون تقدير ، فإذا نصب الفعل بعدها فانلصب بها يه
َ
املصدرية املضمرف  «أ

ن  » إظهاروأجازوا »عند غ رهم 
 
بعدها توكيدا كما أجازوا ذلك بعد الم  «أ

 .(4)«اجلحود
 «حىت» :«الفجر» :اكن اجلار للفظ «ذاَكْرت  َحَّت الَفْجرِ » :فإذا قلت

، عند الفراء «إىل»عن ، نيابةحىت ار هل واجل، سيبويه واجلمهورنفسها عند 
وهذا ما يفرس ، د الكسايئن وليس حىت املذكورف عن «إىلى » واجلار هل

فاجتمع ، «انَ يَلْ  إِ َّت حَ  رَيْ اخلْ  اءَ جَ » :كما يف قوهلم، اجتماعهما مًعا متعاقبني
وإال فال جيوز دخو   ؛تقدير إعما  أحدهما وإلغاء اآلخر ىلعى حرفان اعمالن 

                                                 

 (.1/99قواعد اإلعراب )رش  (، و4/24رش  التسهيل ) (1
 (. 249توجيه اللمع ) (2

وتوجيه اللمع (، 4/273(، رش  الريض ىلع الاكفية )4/54ينظر: رش  التسهيل ) (3
(249.) 

 (.1/99عراب )إلينظر: رش  قواعد ا(، و50 3/12توضيح املقاصد ) (4
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 .(1)ف إن اكنا خمتلفني من حيث املادفحر ىلعى حرف 
 :أنواع جمرورها –املبحث اثلاين 

 :ثالثة مطالب ىلعى ويشتمل 
يكون  :ونوع، يكون اسما ظاهرا :نوع :أنواع ثالثة ىلعى يأيت جمرورها 

وهو مذهب ، مصدرا مؤوال من املضارع املنصوب بأن املضمرف وجوبا
مصدر مؤو  من املايض املنصوب بأن املضمرف وجوبا عند  :ونوع، ابلرصيني
 .ابن مالك

أو من ، أو مصدر مؤول من املضارع، اسم ظاهر :«حّت»جمرور  -أوال 
 :املايض

 :الرصيح، املفرد الهاهر االسم :«حّت»جمرور  – 1
، ما لم يكن ضم را :وبالظاهر، ما لم يكن مجلة :ونعين باملفرد

 ىلع ها معىن ادلاللةروتؤدي مع جمرو، الوّ ؤ  م   لم يكن مصدرا ما: وبالرصيح
َٰ ِحْيٖ  ﴿ :حنو قوهل تعاىل، الغاية َسَٰلٌم ﴿ :كقوهل تعاىلو، (2)﴾َوتََولَّ َعنُْهْم َحَّتَّ

َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ    .(3)﴾٥ِِهَ َحَّتَّ

                                                 

قواعد رش  (، و542واجلىن ادلاين ) 4/273الاكفية ) ىلعى الريض ينظر: رش   (1
 (.1/99اإلعراب )

قواعد اإلعراب رش  (، و542( واجلىن ادلاين )(.178من اآلية: الصافات  (1
(1/99.) 

  (.178من اآلية: الصافات  (2

 (.5القدر اآلية: ) (3
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نْ »و، الفعل املضارع املؤول من املصدر :«حّت»جمرور  – 2
َ
 :وجوبا املضمرة «أ

ما يكون و، (1)عند سيبويه وابلرصينييف هذا القسم حرف جر  «حىت»
نْ » :بمعىنبعدها اغية ملا قبلها 

َ
رشط أن يكون ، (2)«يَكْ » :أو بمعىن، «إىَِلى أ

بْلِْغُه فَأَِجْرُه ﴿ :حنو قوهل تعاىل، املضارع مستقبال
َ
ِ ُثمَّ أ َٰ يَْسَمَع َكَٰلَم َ۬اَّللَّ َحَّتَّ

َٰ َلَ تَُكوَن فِتْنَةٞ ﴿: وقوهل تعاىل، (3)﴾َمنَُهۥ  أْ مَ  َٰتُِلوُهْم َحَّتَّ  :وقولك ،(4)﴾َوَق
ِسرَيَن َحَّت َتْطل َع الَشْمس  »

َ
َر »، إىلى أن تطلع الشمس :أي «أَل م 

ْ
وََكَْمت ه  َحَّت يَأ

ءِ   فيجب جر املصدر املنسبك من الفعل وأن  ، ليك يأمر بيشء :أي «بََِشْ
 كقوهل تعاىل:و ،االبتدائية ىلعى وال جيوز الرفع ، املضمرف وجوبا حبىت اجلارف

ْ لَن نُّ ﴿ َٰ تُ ؤْ َوقَالُوا ْرِض يَۢنُبوعً ج ِ فَ ِمَن لََك َحَّتَّ
 بنصب ،(5)﴾٩٠َر نَلَا ِمَن َ۬اْلَْ

ن  » تأويل مصدر من: يف ﴾رَ ج ِ فَ تُ ﴿: ومجلة، ﴾رَ ج ِ فَ تُ ﴿
 
 ـجمرور ب «والفعل، أ

 .(6)حىت تفج ِر ايلنبوِع  :واتلقدير، «حىت»
نْ »و، الفعل املايض ل منؤو  املصدر امل :«حّت»جمرور  – 3

َ
 :املضمرة وجوبا «أ

َٰ ﴿: كقوهل تعاىلوأبو ابلقاء ، ابن مالكوهو ما ذهب إيله  َحَّتَّ
وإما مصدر مؤّو  ، ....اسم رصيح :جمرورها إما واجلارف» :حيث قا ، (7)﴾َعَفوْۖا

                                                 

 (.1/99ينظر: رش  قواعد اإلعراب ) (1
 (.106موصل الطالب إىلى قواعد اإلعراب )ينظر:  (2
َحدٞ ﴿: ( وقبلها6اتلوبة، من اآلية ) (3

َ
ِنَ  ِإَوْن أ َٰ َ۪ا لُْمْْشِِكْيَ َ۬ا م  ْستََجارََك فَأَِجْرُه َحَّتَّ

ِ يَْسَمَع َكَٰلَم َ۬ا بْلِْغهُ  ُثمَّ  َّللَّ
َ
  أ

ْ
  .﴾ۥ  َمنَهُ َمأ

 (.39األنفا ، من اآلية ) (4

 (.90)اآلية اإلرساء،  (5
 (.2/288، وضياء السالك إىلى أوضح املسالك)(336)مجل الزجايج ينظر رش   (6

َٰ ﴿: وبعدها، ( قبلها95من اآلية )املائدف،  (7 ي ِي َِة ِ۬الَْحَسنََة َحَّتَّ نْلَا َمَكاَن َ۬السَّ ُثمَّ بَدَّ
ٓاءُ  َعَفوْۖا َّ ٓاُء َوالسَّ َّ قَالُواْ قَْد َمسَّ َءابَآَءنَا َ۬الُضَّ  ﴾.وَّ
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 .(1)«...من أن  الزمة اإلضمار. وفعل ماض
جارف  «حىت»ومن املفرسين من جرى ىلع رأي ابن مالك يف إعراب 

ن  » :ملصدر مؤو  من املايض بتقدير
 
املصدرية املضمرف بعده يف هذه اآلية  «أ

َٰ ﴿» فقا : واملصدر ، فعل ماض وفاعله ﴾َعَفوْۖا﴿و، حرف اغية وجر ﴾َحَّتَّ
نْلَا﴿بـ املؤو  املجرور بأن متعلقان ان جعلها ابتدائية يّ أبا ح   إال أنّ  ؛(2) «﴾بَدَّ

من قبيل اجلارف  يف مثل هذا الشاهد «حىت»وضَعف  قو  ابن مالك يف عده 
 »:و، ههنا ابتدائية «ىَت ح  »؛ ألن ووهم يف ذاك» :فقا 

َ
، (3)«غ ر مضمرف بعدها «نْ أ

 .(4)«زه أبو ابلقاءوّ ؛ وإن ج  األصح ىلعى املايض  ىلعى وال تدخل  »..وكذلك 
 :املفردرورها رشوط جم -ثانيا 

 :ويتضمن ثالثة رشوط
 :أو مؤوال، رصحيا، اسما ظاهرا :ها املفردرجمروأن يكون  - 1

َٰ ﴿: قوهل تعاىل حنو، سواء أكان رصحيا(5)وهو رشط اعم َفَتَولَّ َعنُْهْم َحَّتَّ
َٰ تَِفٓ ﴿: حنو قوهل تعاىل، الأم مؤوَ ، (6)﴾١٧٤ِحْيٖ   ْ ُ۬الِِت َتبِْغ َحَّتَّ ََلَٰ ۪اَء فََقَٰتُِلوا

  ِ ْمِر ِ۬اَّللَّ
َ
 » :حنو أكان: جامداوسواء ، (7)﴾أ

َ
  رَ َّت حَ  ةَ كَ مَ الَس  ت  لْ كَ أ

ْ
أم ، «اهَ سِ أ

                                                 

(، توضيح املقاصد 543، 542(، وينظر: اجلىن ادلاين )3/166رش  التسهيل ) (1
(3/1249..) 

وينظر: اجلدو  يف إعراب القرآن ، (412/ 3، إعراب القرآن وبيانه )درويش (2
 (.15/ 9ملحمود صايف )

  (.543) اجلىن ادلاين (3

 (.1/105رش  قواعد اإلعراب ) (4
 (166ينظر: مغين اللبيب ) (5

 (. 174)اآلية الصافات،  (6
َُٰهَما لََعَ َ۬اُأْلْخرَ إِ  فَإِنُۢ بََغْت ﴿ :( وقبلها9احلجرات، من اآلية ) (7 ْ ُ۬الِِت  يَٰ ْحَدي  =فََقَٰتُِلوا
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َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ  ﴿: مشتقا حنو وجرها للظاهر رشط عند  .﴾٥َسَٰلٌم ِِهَ َحَّتَّ
، للغائبضم را املجرور بها فال جيوز أن يكون ، (1)ومجهور ابلرصيني، سيبويه

، إيله» كما تقو : ،اناتّ أو ح  ، اكتّ أو ح  ، اهتّ ح   :فال تقو ، أو املتلكم، أو املخاطب
اذلي جيوز دخوهلا مستدال ببعض  (2)دوأجاز الكوفيون واملربّ ، «وإيلنا، وإيلك

 :(3)الشاعرقو  أشعار العرب انلادرف قياسا ىلع 
ن اس  

 
، ال  ي ل ىِف أ  ف ال ، واَّلَلِ

 
  ، َتاك  ىًت، ح  يِب ِزي ادِ   ي ا ابن  ف 

 
 أ

 األحرف من وىه الضم ر اجلارف يف هذا الشاهد ىلع «حىت» فأدخل 
 :للضم ر فقا  اهرّ عدم ج   يِضّ الرَ وعلل ، عند ابلرصينيبالظاهر  املختصة

، لكون )إىل( أشد تمكنا ؛(إىلى ـ)اجزتاء ب، وأما اجلارف فال تدخل ىلع املضمر»
 الفاعل حنو: وتقوم مقام، فلهذا تدخل آخر األجزاء وأوسطها، وأوسع ترصفا

ِ  يمَ قِ »  :(4)قوهلبوشبهه املربد  «ورن مْ  عَ َّت حَ  يمَ : قِ وال يقا ، دن يْ  زَ ىَل إ
 
 
 ىش  ا خي   م   يهِ فِ ك  وأ

 
 هل   ؤ  س   يهِ طِ ع   وأ

 
  

 
 ق  حِ ال   مِ و  الق  بِ  اه  تَ ح   ه  ق  حل   وأ

 =                                                 

َٰ تَِفٓ  ِ  ۪اَء َتبِْغ َحَّتَّ ْمِر ِ۬اَّللَّ
َ
 ﴾.ََلَٰ أ

(، ورو  149األلفية ) ىلعى ورش  املكودي ، (1756، 4/1755االرتشاف ) ينظر: (1
 (.5/248املعاين )

 (.1/105(، رش  قواعد اإلعراب )4/276رش  الريض )ينظر  (2
)اجلىن ادلاين ، و(277/ 4ابليت من الوافر، وهو بال نسبة يف: رش  الريض ) (3

/ 2) اجلوامع مجع رش  يف اهلوامع (، ويف همع56 4/17االرتشاف )(، 544)
ب و ق ا   »: (424

 
َيان: أ از و من ح  مر ات ىلع أدخلها ال م ضمر جرها أج   املجرورف ال م ض 

ا ال  ي ن ب يِغ  :ق ا   ، لكه  ا يف( حتاك) :ىلع القي اس و  ذ  ا  ابل ي ت ه  ي ق  ائِر يِف  ذ لِك ف   س 
اي ة وانتهاء :ق ا    .الضمائر ن ا( حتاك) يف الغ  ال   أفهمه   ال   ه  د رِي و 

 
ا أ ع يِن  م  ن ا ي  ، حبتاك ه 

َل  ا ف ل ع  ذ  ن وع ابل  ي ت ه  ص   (.149األلفية ) ىلعى ورش  املكودي ، «ان تىه م 

، )اإلبانة يف اللغة العربية (4/276رش  الريض )ابليت من الطوبل، وهو يف ) (4
(2/396.) 
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بل  ؛وجه «ق  حِ ال  » :وإال لم يكن لرفع، وليس ما يف ابليت بمعىن اجلارف
 .(1)«أي حىت هو، يه ابتدائية

 وضع ضم ر الرفع موضع اجلر لعلة ترصيفية يف قولك: ىلعى وجيوز اجلر 
ألن  ؛فتحذف الواو، حىت هو مرجوم :يريد، «اه مرجومتّ ح   ارضبت  زيدً » ...»

فحذف الواو. ، حىت هو الحق :أراد (وذكر ابليت ثم قا :) اقبل اهلاء ألفً 
 ؟كما قالوا: عالم ؟حىت مىت عناؤك :يريدون ؟اؤكنوالعرب تقو : حتام ع

 .(2)«بماذا.. :أي ؟وبم ؟عماذا :أي ؟وعم ؟ىلع ماذا :يريدون
ومن أجاز » رضورفيعد عند ابلرصيني  يف هذا الشاهد وجرها للضم ر

حنو: حتاي وحتاه ، ىلع املضمرات املجرورات لكهاأن جتر املضمر أدخلها 
وحتانا وحتاكن. وال ينبيغ القياس ىلع  وحتاهم وحتاهما وحتاكما وحتاكم

 .(3)«فيقا  ذلك يف سائر الضمائر، حتاك من هذا ابليت
 :(حمدودا)حينا مؤقتا  :املفردها رأن يكون جمرو - 2

 الريض فقا :رص  به قد  «حىت»الغريب يف جمرور وهذا الرشط 
، واتلحديد باملجهو  ال يفيد، قتا؛ ألنه حدؤوينبيغ أن يكون املجرور بها م»

َٰ ِحٍْي  ﴿: وحنو قوهل: تعاىل  :أي، بمعىن املؤقت، (4)﴾٥٥فََذرُْهْم ِِف َغْمَرتِِهْم َحَّتَّ
 .(5)«حني أخذهم

                                                 

 (.477، 4/276رش  الريض ) (1
 رواية: ( وفيه ورد الشاهد ب2/396ة الصحاري )سلمل يف اللغة العربيةاإلبانة  (2

ك  و
 
  و  يَت ا حِب  م   يهِ فِ أ

 
 و    هل   ؤ  س   يهِ طِ ع  أ

 
 .ق  حِ ال   اه  تَ ح   مِ و  الق  بِ  ه  ق  حل ِ أ

 (.11/247اتلذييل واتلكميل يف رش  كتاب التسهيل ) (3
 (.54املؤمنون، من اآلية ) (4
  (.2/147القرآن الكريم ) ودراسات يف(، 273/ 4الاكفية ) ىلعى الريض  شىر  (5
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: كما يف قوهل تعاىل، يف أن احلني حمدود وقد وافق الريَض بعض  املفرسين
َٰ ِحْيٖ  ﴿ َِٰت لَيَْسُجُننَُّهۥ َحَّتَّ ْ ُ۬آأْلَي ُوا

َ
نُۢ بَْعِد َما رَأ ِ حيث ، (1)﴾٣٥ُثمَّ بََدا لَُهم م 

ِعيد  بن   ا ق. ..»قا :  ِدين ِة. وقا  س  اع  يف الم  اع  ما ش  : إىل ان ِقط  َباس  : ابن  ع  ب  ر   ج 
.  ىلإ ع  ِسنِني  : تِس  ة  ِرم  ًرا. ِعك  ه  ث ة  ع رش   ش  ىن  ث ال  نَه  ع 

 
ىك  الِكي ا أ . وح  ر  ه  ش 

 
ِسَتِة أ

.. ب ع  : ]س  اتِل  ق  . م  : مخ  س  ِسننِي  ف   قا و اللك  يِب  ِن اث ن يت   ع رش   ج  : أق ام  يف الس  و ه ب 
ن ةً   .(2)«س 

 ذكرحيث ، ال يرونه حمدوداوهو خمالف ملا عليه كث ر من انلحاف اذلين 
َٰ ِحٍْي  ﴿: يف قوهل تعاىل ﴾ِحْيٖ  ﴿ :الفراء بأن لفظ ، ﴾َفَذرُْهْم ِِف َغْمَرتِِهْم َحَّتَّ

ه ع  وهو يف املعىن كقولك: د  ، باحلني حني  موقت   د  لم ي ر  » ليس حينا موقتا. قا :
إنما يه ، وال إىل مقدار يوم معلوم، لم ترد إىل يوم معلوم من ذي قبل، إىل يوم

وخمالف أيضا لكث ر من املفرسين اذلين يرون عدم  .(3)«كقولك: إىل يوم ما
لَيَْسُجُننَُّهۥ ﴿: حيث رص  القرطيب بأن احلني يف قوهل تعاىل، اشرتاط ذلك
َٰ ِحْيٖ   ِ » :لب املفرسين فقا بأنه غ ر حمدد عند اغ ﴾٣٥َحَّتَّ  ر 

َدف  غ  إِىل  م 
ة   ل وم  ع  ِث ر  مِ ، م  ين  ق اهل   ك  ِ ف رس   .(4)«ن  ال م 

 :واتلدريج، الغاية :داال ىلعى أن يكون جمرورها املفرد  – 3
، هخرآلأو مالقيا ، متصال بهأو ، اأن يكون جمرورها آخر ومعىن الغاية:

 أن يلزم وحينئذ  ، ببطء وينقيض، فشيئاً  شيئاً  بعدها ما أن يقع: واتلدريج
انلحويني أكرث وقد أجاز الغاية.  يبلغ أن إىل فشيئاً  شيئاً  يقع بعدها ما يكون

                                                 

 (. 35يوسف، اآلية ) (1
 (.9/187)للقرطيب ن آاجلامع ألحاكم القر (2
 (.2/234)للفراء معاين القرآن  (3
يف تفس ر الطربي، شاكر ( و187، 186/ 9)اعلم الكتب اجلامع ألحاكم القرآن  (4

 . «سنني سبع به معيِن   املوضع هذا يف« احلني»وقيل: إن »(: 16/94)
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َكلْت  » :أن يكون املجرور حبىت آخر جزء من أجزاء ما قبلها حقيقة حنو
َ
أ

ِسَها
ْ
 » :القو  فال جيوز، (1)«الَسَمَكَة َحَّت َرأ

َ
ِ َّت حَ  ةَ كَ مَ الَس  ت  لْ كَ أ  هَ فِ ْص  ن

َ
 وْ ا أ

َسَٰلٌم ِِهَ ﴿: تعاىلأو يكون متصال بآخر أجزاء ما قبلها حنو قوهل ، «اهَ ثِ ل  ث  
َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ   ، بأن يكون مالقيا آخر أجزاء ما قبلها :أو تقديرا «﴾٥َحَّتَّ

ِ » حنو: ْمت  َرَمَضاَن َحَّت الِفْطرِ »و، «اِح بَ  الَص َّت حَ  ةَ حَ ارِ ابلَ  ت  مْ ن ألن الفعل » ؛«ص 
 .(2)«عليه املتعدي بها الغرض فيه أن ينقيض ما تعلق به شيئا فشيئا حىت يأيت

لكن الس رايف وغ ره يشرتطون أن يكون ما بعدها جزءا من أجزاء 
ِسَها» ما قبلها كقوهلم:

ْ
َكلْت  الَسَمَكَة َحَّت َرأ

َ
فلم جيزيوا جر ما بعدها يف  ،«أ

ِ » :قوهلم ْمت  َرَمَضاَن َحَّت الِفْطر  »و، «اح  بَ  الَص َّت حَ  ةَ حَ ارِ ابلَ  ت  مْ ن لم  كما «ص 
قرآين املجمع عليه من ؛ لكن رشطهم هذا حمجوج بالشاهد ال(3)جيزيوا نصبه

اتصاال ، ﴾ِ۬الَْفْجرِ  ﴿: حبىت املتصل بـ ﴾َمْطلَعِ ﴿ :انلحاف اذلي جر فيه لفظ
َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ   َسَٰلٌم ِِهَ ﴿ بآخر جزء مما قبلها يف قوهل تعاىل:  .(4)﴾َحَّتَّ

                                                 

ها، »(: 284/ 3ويف اتلفس ر البسيط ) (1 م: أكلت السمكة  حىت رأس  وأما قوله 
ها، ورأِسها. فإذا كرست لم يدخل الرأس يف اللك، ألَن األكل  انتىه إيله، وهو  ورأس 
؛ ألن )حىت( أتبع الرأس  السمكة يف  بمعىن إىل. ويف انلصب والرفع الرأس  مأكو  

ها ابتداء، واخلرب مضمر  فيه ىن:انلصب. ويف الرفع اكن )حىت( بمع . الواو، ورأس 
وأما نصبها للفعل فقا  اخلليل وسيبويه: انلاصب  للفعل بعد حىت )أن(، إال أنها 
ال تظهر مع حىت، وادليلل ىلع أن )حىت( غ ر ناِصب ة بنفسها: أنَها خافضة  

رِ ﴿ باإلمجاع، كقوهل ج  ل ِع الف  ط  ىَت م  ما يعمل يف اسم  وال ي عر ف يف العربية﴾، ح 
، وال ما يكون خافًضا  .«يعمل يف فعل 

 ( واجلىن ادلاين1/380)لصف(، وينظر: امل4/274)الاكفية  ىلعى رش  الريض  (2
 .(460وفتح الربية يف رش  نظم اآلجرومية )، (544)

 (. 4/274)الاكفية  ىلعى رش  الريض  (3
 (. 4/274املصدر نفسه ) (4
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يف هذا الرشط فأجاز أن ال يكون ما بعدها آخر  مالك انلحاف   وخالف ابن  
 :(2)واستشهد بقو  الشاعر، (1)«أن يكون ال يلزمو» :جزء مما قبلها فقا 

ىَت  ا ِزل ت  ح  م  َين ت  يل  ل ًة، ف   ع 
 

ا ر اِجيًا  ِفه  انِص  ت  ي ؤ وس  ع د   ، ف 
يكون  «حىت»لم يتقدم  ألنه، وال حجة يف هذا ابليت» قا  أبو حيان: 

فلو رص  يف اجلملة بذكر ، ما بعدها جزءا منه وال مالقيا آلخر جزء منه
 .(3)«حجة اكنفما زلت راجيا وصلها تلك الليلة حىت نصفها  الليلة فقا :
ِ َّت حَ  ارَ هَ انلَ  ت  َِسْ » لو قلت:» :قا  املرادي ولو قلت: إىل نصفه ، لم جيز «هِ فِ ْص  ن

، «رش  الاكفية»ووافق املصنف يف ، واملغاربةنص ىلع ذلك الزخمرشي ، جلاز
فلم يشرتط يف جمرور حىت كونه آخر جزء ، «التسهيل ورشحه»وخالف يف 

 .(4)«(بابليتواستد  ) «وال ماليق آخر جزء»
فتكون صاحلة وقد خيرج ما بعد حىت مع صالحيته لدلخو  من ذلك 

 ىلعى والرفع ، أنها اعطفة ىلعى وانلصب ، أنها للغاية ىلعى  اجلر :اثلالثةلألقسام 
 :(5)قو  الشاعراالبتداء من ذلك 

ىق   ر ض   احل ي ا س 
ىَت  األ   ن   ح   أم ك 

زي ت    ع 
 

م    ا ز ا    ف ال   ل ه  ن ه  ود ا اخل  ر    ع   جم  د 
ْبت  » حنو:، قبله ما ىلع عطفه جواز الرصيح تايل به خيتص ومما   الَقْومَ  رَضَ

مْ » :حنو استئنافه وجواز، «َزْيًدا َحَّت  ْبت ه   حمذوف مبتدأ فزيد، «َزْيد   َحَّت  رَضَ
                                                 

االرتشاف وينظر: (، 2/752رش  ألفية ابن مالك )واملسالك بتوضيح املقاصد  (1
 (. 545، 544واجلىن ادلاين )(، 4/1755)

 (.2/424(، واهلمع )167ابليت من اخلفيف، وهو يف املغين ) (2

 (.545، 544، واجلىن ادلاين )(4/1755االرتشاف ) (3
 (. 2/752توضيح املقاصد واملسالك برش  ألفية ابن مالك ) (4

/ 2(، واهلمع )16 7(، واملغين )214/ 2البسيط، وهو يف: األشموين )من ابليت  (5
 ( واحليا: املطر.6/2985(، وتمهيد القواعد )424



۩229 
 

 .اخلرب
 :(1)الشاعر قو  اثلالثة باألوجه ويروى

م   ت ه  م  م  ى ع  ىت ّ  بِانَلد  و اتِِهم   ح   غ 
 

ن ت    الِك   ف ك  ٍّ  ِذي م  دِ  و ِذي يغ   ر ش 
 :(2)اآلخر قو  أيضا األوجه باثلالثة كما يروى 

ل ىق  
 
ة   أ ف ف   يك    الَصِحيف  ل ه   خي   ر ح 
 

ىت ّ  و الَزاد    ِلهِ  ح  ا ن ع  اه  ل ق 
 
 أ

داخل مع ما ذكر  انلعل القو  بأن ىلعى  فيه حرف جر، نعلهف روى جبر  
فيه عند ابن مالك ، يف أن الك منها متاع وممتلك «والصحيفة، الزاد» :قبله

 .(3)وىلع انلصب فيه اعطفة، وىلع الرفع فيه ابتدائية، كبعض من لك
و أ ما قبلهاحكم  خل يفهو داأ :هاريف جمروأقوال انلحاة واملفرسين  -ثاثلا 

 ؟ال
حبىت اخلافضة يف حكم ما اختلف انلحاف يف دخو  االسم املجرور 

وأيب يلع ، (5)وأيب بكر بن الرساج، (4)املربدسيبويه وفمذهب أيب  ؟ال أو   :قبلها
 حنو قوهلم:، أنه داخل وال خيرج إال بقرينة :(7)وأكرث املتأخرين، (6)الفاريس

                                                 

(، 1/553)ادلاين  اجلىنو(، 3/167رش  التسهيل: ) من البسيط، وهو يف:ابليت  (1
 (.1/175املغين)و

ورش  كتاب (، 97/ 1الكتاب )يف )الاكمل البن مروان انلحوي، ابليت من  (2
(، وبال 6/2985هامش تمهيد القواعد )يف وقيل: للمتلمس  (، و1/403سيبويه )
 .(1/425األصو  يف انلحو )نسبة يف 

 (.6/2990(، تمهيد القواعد )3/167ينظر رش  التسهيل ) (3

 . (43، 42/ 2ينظر: املقتضب ) (4
 . ما بعدها( 1/424ينظر: األصو  ) (5
  (.244وتوجيه اللمع )(، 4/1754ينظر: االرتشاف ) (6
 (. 545ينظر اجلىن ادلاين ) (7



«» 

230 ۩
 

 إِ »
  وم  ص  يَلَ  ه  نَ

َ
واتفقوا ىلع أنها إذا عطفت دخل ما ، «رِ ْط الفِ  مَ وْ  يَ َّت حَ  امَ يَ األ

ِ » :فمن يقو  يف، بعدها يف ما قبلها إن الصبا  لم ف :«اِح بَ  الَص َّت حَ  َل يْ اللَ  ت  مْ ن
فيما أعلم ـ ]ىلع[ أنها ال تعطف ألنهم اتفقوا ـ »ينم فيه حىت جيزي العطف؛ 

وال يلزمه العكس. واتفقوا ىلع أنه إذا لم يكن قبلها ما ، إال حيث جتر
َٰ ِحْٖي ﴿ حنو:، يعطف عليه لم جيز إال اخلفض ، (1)﴾٤٣إِْذ ِقيَل لَُهْم َتَمتَُّعواْ َحَّتَّ

 وَ »
َ
 »...،«اِح بَ  الَص َّت وا حَ ام  قَ أ

َ
 يَ هَ تَ  ةِ اعَ  سَ َّت حَ  امَ قَ وأ

َ
  أ

َ
 .(2)«..«انَ ر  مْ أ

 :ويرى ابن مالك أن ما بعدها حمتمل ادلخو  وعدمه ومثل هل بقوهلم
ْبت  الَقْوَم َحَّت َزْيدن » انتىه الرضب ، جيوز أن يكون مرضوبا فزيد  » :قا ، «رَضَ

 .(3)«انتىه الرضب عنده، وجيوز أن يكون غ ر مرضوب، به
الوا: اجلزء داخل وغ رهم فق، واألندليس، والرماين، وفصل عبد القاهر»

وقا  األندليس: إنما ، واملاليق غ ر داخل، كما يف العاطفة، يف حكم اللك
ْبت  الَقْوَم َحَّت َزْيدن » :يف قولك، ا( مع دخوهل يف القومذكرت )زيدً  ، باجلر «رَضَ

 .(4)«لغرض اتلعظيم أو اتلحق ر
 و ذهب، وذهب أبو حيان وأصحابه إىلى عدم دخو  ما بعدها فيما قبلها

احب ث ع ل ب ائِر و ص   .(5)جواز األمرين إِىل   اذَلخ 
َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ  ﴿: ويف تفس ر قوهل تعاىل  (َمْطلَعِ ): جبر ﴾َسَٰلٌم ِِهَ َحَّتَّ

سواء اكن ، بادلخو  مطلقا، فيما قبل حىت جزم الزخمرشّي  (ِ۬الَْفْجرِ )ودخو  
وتبعه ابن ، ىلع العاطفةمحال ، أو ماليق آخر جزء منه، جزءا مما قبلها

                                                 

ىَت ِحني  أوهلا: و(، 43اذلاريات من اآلية: ) (1 وا ح  َتع  م  ت م  ود  إِذ  ِقيل  ل ه  يِف ث م   .و 
 (. 88 6/29تمهيد القواعد برش  تسهيل الفوائد ) (2
 ( 545وينظر: )اجلىن ادلاين )(، 6/2984تمهيد القواعد برش  تسهيل الفوائد ) (3
 (.4/274)ىلع الاكفية  رش  الريض (4

  (.105، 104إىلى قواعد اإلعراب )موصل الطالب ينظر:  (5
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 .(1)احلاجب
أنه حيتمل أن يكون  :ويف املسألة الكم طويل نلخص مضمونه يف

ْبت  الَقْوَم َحَّت َزْيدن » :فإذا قلت، أو غ ر داخل، داخال فيما قبلها ، «رَضَ
ن يكون أوجيوز ، انتىه الرضب به :أي، جيوز أن يكون مرضوبا «زيد»:فـ

إن اكن جزءا مما ، واحلق أنه يدخل .(2)عندهغ ر مرضوب أي: انتىه الرضب 
ا انلََهاَر َحَّت الَعرْصِ » حنو:، قبلها ت  َهذ  َكلت  » :ومنه قوهلم، «ِِسْ

َ
حّت  السمكةَ  أ

ت  اللَْيلََة َحَّت » :حنو، وإن لم يكن جزءا مما قبلها لم يدخل، «َرأِسها
ْ
قَرَأ

َ ﴿ وقوهل تعاىل:، «الَصَباحَ  َٰ يَتَبَْيَّ  َحَّتَّ
ْبيَُض ِمَن َ۬الَْخيِْط لَُكُم ُ۬الَْخيُْط ُ۬اْلَْ

ْسَوِد ِمنَ 
 ىَت وأما ح  »، فالصائم ال يبا  هل األكل مىت بدأ الفجر، (3)﴾َ۬الَْفْجرِ   ِ۬اْلَْ

 .(4)«ما بعدها جيب أن يدخل يف حكم ما قبلها فال خالف يف أنّ ، العاطفة
 :(حّت)معاين  –املبحث اثلالث 
 :ثالثة مطالب ىلعى ويشتمل 

معىن  «إىل» معىن:جتر االسم املفرد الظاهر الرصيح فتكون ب «حىت»
ن  »كما جتر املصدر املؤو  من الفعل املضارع املنصوب بـ ، وعمال

 
املضمرف  «أ

نْ » :وجوبا فتكون بمعىن
َ
أو ، معىن الغاية وهو املشهور ىلعى دلت  إن، «إىَِلى أ

وهو ، قبلها سببا فيما بعدها عند اجلمهورإن اكن ما  ؛اتلعليلية «يك» بمعىن:

                                                 

 (.4/274)الاكفية  ىلعى رش  الريض (، و1/380املفصل )ينظر:  (1

وجامع (، 545اجلىن ادلاين )و(، 245/ 4ينظر: رش  املفصل البن يعيش ) (2
 (.3/175)ادلروس العربية 

َ لَُكُم ﴿ قبلها، وبعدها:و( 187)ابلقرف، من اآلية  (3 َٰ يَتَبَْيَّ ْ َحَّتَّ ُبوا ْ َواْْشَ َوُكُلوا
 

ْسَوِد ِمنَ ُ۬الَْخيُْط ُ۬اْلَْ
يَاَم إََِل َ۬ايلْلِ   ْبيَُض ِمَن َ۬الَْخيِْط ِ۬اْلَْ ِ واْ ُ۬الص  تِمُّ

َ
 .﴾َ۬الَْفْجرِ  ُثمَّ أ

  (.3/175جامع ادلروس العربية ) (4
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نْ »وجتر املصدر املؤو  من الفعل املايض و، (1)أدىن شهرف
َ
املضمرف وجوبا  «أ

نْ » :انتهاء الغاية بمعىن ىلعى وتد  ، عند ابن مالك ومن تبعه
َ
وذللك فإن ، «إىَِلى أ

، واتلعليل، انتهاء الغاية :هما، اثنان مشهوران :اجلارف ثالثة معان «حىت»لـ
نْ » :بمعىن، االستثناء :واثلالث

َ
زاده ابن مالك يف ، وهو أقلها رتبة، «إاَِل أ

 .(2)! واملعنيان األخ ران خمتصان باألفعا وهو غريب، التسهيل
، أو املصدر املؤول من املضارع، املفرد رمع املجروالغاية  ىلعى ادلاللة  –أوال

 أو املايض:
 :(الرصيح رالهاه :املفرد)مع االسم  «إىَِلى » :حّت بمعىن –1

ويه معه حرف جر جتر االسم الظاهر الرصيح رشط أن يكون مفردا 
وعالمة كونها للغاية أن يصلح ، دالة ىلع انتهاء الغاية «حّت»فتكون ، ال مجلة

 .موضعها «إىَِل » :وضع
 :واالسم املفرد الهاهر الرصيح اذلي جتره نواعن

أن يكون االسم املجرور بها جزءا من لفظ مجع رصيح  –انلوع األول
َٰ َمْطلَِع ِ۬الَْفْجرِ  ﴿: حنو قوهل تعاىل :مذكور قبلها  :قولك وحنو، ﴾َسَٰلٌم ِِهَ َحَّتَّ

ي وَف َحَّت » ََْتَهْرت  الضُّ ْبت  الَقْوَم َحَّت َزيْدن »و، «َزْيدِ ا جزء من  (زيدِ ) فإنَ  «رَضَ
ب واكن يغين ذكر رض   »، الضيوف ومن القوم املذكور قبله انتىه به الرضب

، زيادف ضعف :؛ لكن قصد بذكره اتلنبيه إىلى القوم عن ذكره ألنه من مجلتهم
 .«يَلََنام  اللَْيَل َحَّت الَصَباِح ه إِنَ » :وحنو قولك، (3)«أو حتق ر، أو تعظيم، أو قوف

                                                 

 (. 554ينظر: اجلىن ادلاين ) (1

درج ادلرر يف تفس ر (، 166(، ومغين اللبيب )3/166ينظر: رش  التسهيل ) (2
 (. 1/234اآليات والسور، دار الفكر )

 (.6/2984تمهيد القواعد ) (3
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أن يكون االسم املجرور بها جزءا من لفظ مجع غري  –انلوع اثلاين 
َٰ ِحْيٖ  ﴿: كقوهل تعاىل :مذكور رصاحة قبله : وقوهل تعاىل، ﴾٣٥لَيَْسُجُننَُّهۥ َحَّتَّ

َٰ ِحٍْي  ﴿ َوِِف َثُموَد إِْذ ِقيَل لَُهْم َتَمتَُّعواْ ﴿و، (1)﴾٥٥فََذرُْهْم ِِف َغْمَرتِِهْم َحَّتَّ
َٰ ِحْٖي  ما قبله أحيان مفهومة من جمرورها؛ لكنه غ ر فإن » ؛(2)﴾٤٣َحَّتَّ
َٰ ِحْيٖ  ﴿ : حنو قوهل تعاىلو، (3)«مذكور قبلها  .(4)﴾١٧٤َفتََولَّ َعنُْهْم َحَّتَّ

نْ » حّت بمعىن: –2
َ
نْ »مع املضارع املنصوب بـ) «إىَِلى أ

َ
 :(املضمرة وجوبا «أ

ن  »مجلة فعلية فعلها مضارع منصوب بـ «حىت»إذا ويل 
 
مضمرف  «أ

نْ » وجوبا واكن ما بعدها يفيد انتهاء اغية ما قبلها بمعىن:
َ
ولم يكن ما ، «إىَِلى أ

املضمرف  تعني جر املصدر املؤو  من الفعل وأن  ، قبلها سببا فيما بعدها
فعال  ويشرتط يف وجوب نصب املضارع أن يكون زمنه مستقبال، بعدها

ْم َحَّت » :بالنسبة إىلى زمن اتللكم حنو فغياب الشمس »، «تَِغيَب الشْمس  ص 
ستقبل  بالنسبة إىل الكم املتلكم وإن  .وهو أيضاً مستقبل  بالنسبة إىل الصيام، م 

جاز انلصب وجاز الرفع. وقد ق ِرئ  ، اكن االستقبا  بالنسبة إىل ما قبلها فقط  
َٱلر ُسوُلَ﴿: قوهل ََيُقوَل َّٰ ََحَّت  ْ زِلُوا

ح باعتبار ، بانلصب بأن مضمرفً ، (5)﴾َوُزل
؛ ألن زلزاهلم سابق  ىلع قو  الرسو . تقبا  الفعل بالنسبة إىل ما قبلهاس

الفعل ليس مستقبال حقيقًة. ألَن  نَ أ، باعتبار، «أن  »وبالرفع ىلع عدم تقدير 
فهو ماض  بالنسبة إىل وقت اتللك م. ألنه ، قو  الرسو  وقع قبل حاكيِة قوهل
                                                 

 (.54املؤمنون، اآلية ) (1
 (. 43اذلاريات، اآلية ) (2
 (6/2984)تمهيد القواعد  (3

 ( 174الصافات، اآلية ) (4

َٰ َيُقوَل ﴿: (، وتتمتها214ابلقرف، من اآلية ) (5 لرَُّسوُل َواذِليَن َءاَمُنواْ ُ۬ا َوُزلِْزلُواْ َحَّتَّ
ِ  ُ۬ا نَِْصُ  َمََّتَٰ  ۥَمَعهُ  َلَ  َّللَّ

َ
ِ َ۬ا نَِْصَ  إِنَّ  أ  .﴾قَِريٞب   َّللَّ
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 .(1)«إال ىلع املستقبل ال تدخل «أن  »حاكية  حا   ماضية و
 ﴿: وحنو قوهل تعاىل

َ لَُكُم ُ۬الَْخيُْط ُ۬اْلَْ َٰ يَتَبَْيَّ ُبواْ َحَّتَّ ْ َواْْشَ ْبيَُض َوُكُلوا
ْسَوِد ِمنَ 

َٰ ﴿: وقوهل تعاىل، (2)﴾َ۬الَْفْجرِ   ِمَن َ۬الَْخيِْط ِ۬اْلَْ َوَلَ يَْدُخُلوَن َ۬الَْجنََّة َحَّتَّ
َّت َيزْنَِل الَغْيث  » وحنو قولك:، (3)﴾ِ۬الِْخيَاطِ  يَلَِج َ۬الَْجَمُل ِِف َسم ِ  ِر احْلْرَث ح  خِّ

َ
، «أ

ق وم  َحَّت َيْهَهَر الَفْجر  »
َ
وا ل  زِ ل  واتلقدير: وز  ، بنصب املضارع يف الشواهد، (4)«وَأ

ن  يقو   
 
ن  يتبنَي  ، إىلى أ

 
 ، وال يدخلون اجلنة إىلى أن يلج  ، ولكوا وارشبوا إىلى أ

 
ِر وأ خ 

وقد حيتمل الشاهد مع  ؛وأقوم إىلى أن يظهر  الفجر، احلرث إىلى أن يزن  الغيث
، «يك» :فإن اكن ما قبلها سببا فيما بعدها فيه اتلعليل بمعىن، الغاية اتلعليل

نْ » :وإن اكن ما بعدها اغية ملا قبلها فيه الغاية بمعىن
َ
ت  َحَّت » :حنو، «إىَِلى أ ِِسْ

َل ابلَْيَت  ْدخ 
َ
ل  ابل ي ت   فتقدير الغاية:، «أ د خ 

 
ن  أ

 
ى أ ِ س  ف   ؛رِس ت  إِىل  ي متواصل  ر 

 .(5)ينتيه بدخو  ابليت

                                                 

 (.2/181جامع ادلروس العربية ) (1
 .(187ابلقرف، من اآلية: ) (2
استحالة دخو  املكذبني  ىلعى هذه اآلية تد  ( 40األعراف من اآلية ) (3

واملستكربين اجلنة إال إذا دخل اجلمل من اإلبل يف ثقب إبرف املخيط، وذلك 
ن  

 
االستثنائية، وكذلك قوهل تعاىل: « مستحيل! فحىت بهذا املعىن قد تفيد معىن: إاَِل أ

َٰ  لِْبَّ لَن َتَنالُواْ ُ۬ا۞﴿ ْ تُ  َحَّتَّ ا نِفُقوا  . 92آ  عمران  ﴾ُتِحبُّوَن   ِممَّ
أن، بل ي رفع »فإن أريد  بالفعل معىن احلا ، فال ت قَدر »قا  مصطىف الغالييين:  (4

«. ون  ظ  قِ ي  ت  س  ا ي  م   ىتَ وا ح  ام  ن  »الفعل بعدها قطعاً، ألنها موضوعة  لالستقبا ، حنو 
، « حىت»، وتكون «ه  ون  ج  ر  ا ي   م  ىَت د  ح  ي  ز   ض  رِ م  » ومنه قوهلم: حينئذ  حرف  ابتداء 

 ، والفعل بعدها مرفوع  للتجرد من انلاصب واجلازم
 
وحىت االبتدائية حرف  ت بتدأ

ل   جامع ادلروس « واجلملة  بعدها متسأن فة، ال حمل هلا من اإلعراب، به اجل م 
 (.181/ 2)العربية 

 (6/38ينظر: املقاصد الشافية للشاطيب ) (5
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نْ » بمعىن: «حّت» –3
َ
املضمرة  «أن»ـ)مع الفعل املايض املنصوب ب «إىَِلى أ

 :وجوبا(
نْ » اغية ملا قبلها بمعىن: «حىت»زاد ابن مالك أن يكون ما بعد 

َ
، «إىَِلى أ

وزاد ، املضمرف وجوبا «أن»ـالفعل  املايض املنصوب ب «حىت»وذلك إذا ويل 
فإن ، (1)إن اكن ما بعدهما اغية ملا قبلهما، «إذا»ـر باألخفش املايض املصدَ 

: حنو قوهل تعاىلوذلك يف ، والفعل املايض «أن»املصدر املؤو  من  جترّ  «حىت»
َٰ َعَفوْۖا﴿ َٰ َذاُقواْ بَ ﴿: وقوهل تعاىل، (2)﴾َحَّتَّ ْمُر ﴿و ،(3)﴾َسنَا  أْ َحَّتَّ

َ
َٰ َجا أ َحَّتَّ

 ِ َٰ َواِد ِ۬انلَّْملِ ۞﴿ ،(4)﴾ُ۬اَّللَّ ْ لََعَ تَْوا
َ
َٰ إَِذا أ وإىلى أن  ،،واف  ع   إىل أن   :أي (5)﴾َحَّتَّ

 .وإىل أن أتوا، ذاقوا
املايض يف برف املصدَ  «حىت»اج أيضا يف مجلة جّ وذهب هذا املذهب الزَ 

َٰ َعَفوْۖا﴿ قوهل تعاىل: ْ  َحَّتَّ قَالُوا للزجاج. فإنه ذهب إىل  اخالفً »:قا  املرادي، ﴾وَّ
واجلملة يف موضع جر حبىت. وهو ضعيف! قا  ابن ، هذه جارف «حىت» أنَ 

 .(6)«وذلك غ ر معروف، فيض إىل تعليق حرف اجلر عن العملاخلباز: ألنه ي  
َٰ َعَفوْۖا﴿: تعاىل يف تفس ر قوهل «ادلر املصون»ويف   :هنا حىت»: ﴾َحَّتَّ

                                                 

 (.2/427همع اهلوامع )ينظر:  (1
 وقا . عباس ابن عن؛ كرثوا أي»﴾: َعَفوْۖا﴿اعلم الكتب(  7/252يف القرطيب ) (2

، «: كرث. وعفا: درسعفا: األضداد من: وعفا. وأوالدهم أمواهلم كرثت: زيد ابن
داً  ﴾َعَفوْۖا﴿»(: 25/ 3وىف أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل للبيضاوي ) د  كرثوا ع 

داً،  د   «.عفا انلبات إذا كرث، ومنه إعفاء اللىح يقا :وع 

َٰ َذاُقواْ ﴿ ( وقبلها148األنعام، من اآلية: ) (3 َب َ۬اذِليَن ِمن َقبْلِِهْم َحَّتَّ َٰلَِك َكذَّ َكَذ
 بَ 

ْ
 .﴾َسنَا  أ

ِ ِ۬الَْغُروُر  ﴿ (، بعدها14) احلديد، من اآلية (4 ُكم بِاَّللَّ ِ وََغرَّ ْمُر ُ۬اَّللَّ
َ
َٰ َجا أ  .﴾َحَّتَّ

 (.18اآلية )مل، من انل (5
 .(552) ادلاين اجلىن (6
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ن   وتقدير، اغية  ألن اإلِعراب؛ ال، املعىن تفس ر يريد فإنما «إىلى »ـب ق َدرها م 
ن  » بإضمار املنصوب   املضارع   إال تبارش   ال اجلارف «حىت»

 
 اتلقدير يف ألنها ؛«أ

ف   يَطرد فال املايض وأَما، الفعل ومن منها املنسبِك  املصدرِ  ىلع داخلة   ذ   ح 
َدر فال، معه «أن  » ق   حىت: أي املصدرية «أن» ىلع داخلة   جر حرف   أنها معه ي 

ن  
 
وا أ ف  ل   أن ي ن بيغ اذلي وهذا، ع  َٰ َعَفوْۖا﴿: ابلقاء أيب قو    عليه حي  م   إىل ﴾َحَّتَّ

 .(1)«عفوا أن  
َٰ ﴿: واجلمهور حىت يف قوهل تعاىل، وابن هشام، وجعل أبو حيان َحَّتَّ

ْ ُ۬انل َِكاحَ ُ۬اَواْبتَُلواْ ۞﴿: وكذلك يف قوهل تعاىل ﴾َعَفوْۖا َٰ إَِذا بََلُغوا  ﴾يْلََتَََٰمَٰ َحَّتَّ
 مبطالن قو  ابن مالك واألخفش يف زعمهما، ابتدائيتان «إذا»ـاملصدرف ب
قد وهم يف ذ لِك قا  أبو حيان:» :قا  السيويط، تانأنهما جارّ  وق ا   ابن ، و 

ف )و(  ور  ار من غ ر رض   م  ام ال أعرف هل   يف ذ لِك سلفا وِفيه تكلّف إِض  ِهش 
ارف )قبل إِذا( وأن إِذا )خالفًا  ا( ج  َنه 

 
سن )يف( زعمهما )أ هل ولألخفش( أيب احل 

ا ِحين ِئذ  ابتدائية َنه 
 
ه ور ىلع أ ا و اجل م  وِضع جر به  وِضع نصب  «إِذا»و، يف م  يف م 

و جوابهابرشط
 
 .(2)«ها أ

 :()مع املضارع املنصوب «يك» :بمعىن، اتلعليل ىلعى ادلاللة  –ثانيا 
سببا فيما بعدها اكنت حرف جر يفيد اتلعليل  «حىت»اكن ما قبل  إذا

 «أن»  من الفعل املضارع املنصوب بـاملصدر املؤوّ  جتروعندئذ  «يك» :بمعىن
َٰ َلَ تَُكوَن فِتْنَةٞ ﴿: املضمرف وجوبا كقوهل تعاىل َٰتُِلوُهْم َحَّتَّ وقوهل ، (3)﴾َوَق

                                                 

 (. 5/388يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب ) (1

 (. 2/427همع اهلوامع ) (2

ِينُ َوَيُكوَن َ۬ا﴿ ( وبعدها193ابلقرف، من اآلية ) (3 ََٰن إَِلَّ ِ۪ا َفإِنِ  َّلِلِ   دل  ْ فََلَ ُعْدَو نتََهْوا
َٰلِِمَْي  لََعَ َ۬ا  .﴾لظَّ
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َِٰبِينَ ﴿: تعاىل َٰ نَْعلََم َ۬الُْمَجَِٰهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ  :وقولك، (1)﴾َونَلَبُْلَونَُّكْم َحَّتَّ
َر يِل  َحَّت  لَكَْمت ه  » م 

ْ
ءن  يَأ ْسلَْمت  » أو كقولك:، «بََِشْ

َ
َل  َحَّت  أ ؛ فإن «اجل َنة أْدخ 

ونلبلونكم يك ، وقاتلوهم يك ال تكون فتنة :«يك»اتلعليل بمعىن  ىلعى املعىن 
سلمت يك، لكمته يك يأمر يل بيشءو، نعلم املجاهدين والصابرين

 
أدخل  وأ

 .(2)اجلنة
فِِر: ق و لك» :حن  واتلعليلية  «يك» :ومن ميجء حىت بمعىن ْسلِمْ » لل اك 

َ
 َحَّت  أ

َل  ي، «اجلَنةَ  تَْدخ 
 
ي، اجلَنة تدخل يك :أ

 
ا ألجل :أ وله  : ويف قوهل تعاىل. (3)«د خ 

َٱلر ُسوُلَ﴿ ََيُقوَل َّٰ ََحَّت  ْ زِلُوا
ح  قا  ابن يعيش:، ﴾َيُقوَلَ﴿: بنصب (4)﴾َوُزل

 لزلواوز  : واملعىن، للزلزا  اغية القو  يكون أن وجهني: وهو ىلع فانلصب»
ىَت » تكون أن :واآلخر  ، قو  حا ِ  يف الرسو    فإذ ا  فتكون، «يَكْ » :بمعىن   «ح 

 .(5)«هل علّة كأنه صار ذلك؛ إىل آ    لّما كأنه، للقو  علّة الزلزلة
أو ، «يك» :بمعىن، و وقعت حىت اجلارف حمتملة ألحد املعنيني: اتلعليل

نْ » :النتهاء الغاية بمعىن
َ
هِل وهو الغالب مثل ، «إىَِلى أ اىل   ق و  َفَقَٰتُِلواْ ُ۬الِِت ﴿ :ت ع 

َٰ تَِفٓ َتبِْغ  ِ  ۪اَء َحَّتَّ ْمِر ِ۬اَّللَّ
َ
ن فاآلية حت ت مل، (6)﴾ََلَٰ أ

 
اتلعليل  ىلعى  تكون أ

ن :أي، «يك» :بمعىن
 
اي ة أو أن تكون ىلع، تيفء ألجل أ ي انتهاء ال غ 

 
ن إِىل   :أ

 
 أ

                                                 

ْ ﴿ (، وبعدها31حممد، من اآلية ) (1   َوَنبُْلَوا
َ
 .﴾ْخبَاَرُكْم  أ

 أدوات، (6/38(، واملقاصد الشافية للشاطيب )4/273ينظر: رش  التسهيل ) (2
 (86) اإلعراب

 (.106) موصل الطالب إىلى قواعد اإلعراب (3

 (.214ابلقرف، من اآلية ) (4
 (. 4/247الاكفية ) ىلعى الريض رش   (5

 (.6من اآلية ) احلجرات، (6
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 .(1)تيفء
نْ » بمعىن:، االستثناء ىلعى ادلاللة  –ثاثلا 

َ
)مع املضارع املنصوب بأن  «إاَِل أ

 :(وجوبا املضمرة
، اجلارف «حىت»ـل (2)«رش  التسهيل»هذا املعىن زاده ابن مالك يف 

فتجر املصدر املؤو  من الفعل ، يف االستثناء املنقطع «إِاَل » :فتؤدي فيه معىن
ويسبقها نيف يكون معىن اجلملة ، املضمرف وجوبا (أنـ)املضارع املنصوب ب

وتكون بمعىن ، ما بعدهاويستمر انليف ماضيا حىت بعد وقوع ، معها منفيا
ن  »

 
؛ بينما معناها ينقىض دفعة واحدف ؛ لكنها ختالف الغائية يف أنّ (3)«إاَل أ

ما بعدها  كما ختالف اتلعليلية يف أنَ ، الغائية ينقيض تدرجييا شيئا فشيئا
أما اتلعليلية ، يكون جزءا مما قبلها بأن يكون آخرا أو متصال باآلخر

 فيما بعدها.فيكون ما قبلها سببا 
اجلارف للمصدر املؤو   «حىت»سبيل القطع عدم صالحية  ىلعى وإذا ثبت 

املضمرف وجوبا ألن تكون صاحلة ألحد املعنيني  «أن  »من الفعل املضارع و
؛ فإن معناها اتلعليل ىلعى وال ادلاللة ، انتهاء الغاية ىلعى السابقني ادلاللة 

ن  » :االستثناء بمعىن
 
 اليت، لكن :بمعىن، ما يكون منقطعا واغبلا .(4)«إاَل أ

 .مًعا واالستدراك االبتداء تفيد
 َهْدًرا الَقتِيلِ  َدم   يَْذَهب   ال» :قولك: «إاَل »: بمعىن اليت «حىت» أمثلة ومن

                                                 

 ( 106املصدر نفسه ) ينظر: (1

 تمهيد القواعد برش  تسهيل الفوائد (، وينظر:4/24رش  التسهيل ) (2
(8/4177.) 

  ألنَ  ؛معها ملجرد اتلقدير واإليضا  «أن»تكون بمعىن إال وحدها، وإظهار  (3
 
 ن  أ

 مع املضارع.مضمرف وجوبا 

 (.4/336)انلحو الوايف، عباس حسن ينظر:  (4
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 َتثْ  َحَّت 
َ
وَمة   هَل   رَ أ  يَْسَتِقيمَ  َحَّت  َعْبدن  إِيَمان   يَْسَتِقيم   ال» :ملسو هيلع هللا ىلصوقوهل ، (1)«احل ك 

 :(3)وقا  شويق، (2)«لَِسان ه   يَْسَتِقيمَ  َحَّت  قَلْب ه   يَْسَتقيم   وال، قَلْب ه  
ا م  ال     و  م   الس  و  َدتِِهم   لك    ِلق   ع 

 
ىَت   ون وا ح  قِ  ِمن   ي ك  ال  خ 

ِب  يِف  األ   ه 
 
 أ

وما السال  لقوم لك عدتهم إال أن يكونوا  يف ابليت: «حىت»ومعىن  
 
 
ِ )ج   ِب ه  من األخالق يف أ  .(دل 

 واجلر االستثناء يف فشأنها اجلر؛ فإنها تعمل ؛وإن اكن معناها االستثناء
ام و». (4)جر واستثناء كحروف، «وحاشا، وعدا، خال» كشأن معا زعم اب ن ِهش 

الك ت بعه  اب ن م  ا  (5)اخلرضاوي و  َنه 
 
ىَت ـ أ ي ح 

 
ع ىن إاَِل االستثنائية ـ أ تكون بِم 

هِل  و  ق   :(6)ك 
ط    ةً اح  م  س   و ِ ض  الف   ن  مِ  اء  ل ي س  الع 

 
م   ود   جت   ىَت ح     ل  يلِ ق   ك  ي  ا دل   و 

ي 
 
  ،إِاَل جتود :أ

 
ن  » :ي  وهو أ

 
ن اجل   :«جتود أ

 
طع أِل ن ق  تث ن اء م  ال ة يف وداس   ح 

                                                 

 ( 285، 2/485ينظر: انلحو الوايف ) (1

الِك   (2 ن ِس ب ِن م 
 
نَ  احلديث رواه أ

 
و    أ :  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَلِ  ر س  ب د  »ق ا   ان  ع  ت ِقيم  إِيم  ال  ي س 

ل  اجل  َنة   خ  ال  ي د  ، و  ان ه  ت ِقيم  لِس  ىَت ي س  ت ِقيم  ق ل ب ه  ح  ال  ي س  ، و  ت ِقيم  ق ل ب ه  ىَت ي س  ىَت  ح  ح 
ه   ائِق  ار ه  ب و  ن  ج  م 

 
ه  ، «ي أ َعف  ، و ض  ة  ه  مج  اع  َثق  ف  و  د  ع  س  ِ  ب ن  م  ن اِدِه يلع  يِف ِإس  ، و  مح  د 

 
اه  أ ر و 

 . ون  ر   ، وينظر: املسند(2827/ 5) «ابلاب ويف» الرتمذي قو  يف األبلاب نزهةآخ 
 .(183/ 1) اجلامع

نلجار ا(، ضياء السالك إىل أوضح املسالك، 4/336انلحو الوايف ))يف ابليت  (3
(4/60). 

 (.4/336انلحو الوايف، عباس حسن )ينظر:  (4
 (.24/ 4ينظر: رش  التسهيل، البن مالك ) (5

؟(، 4/1734: رش  احلماسة للمرزويق )يفابليت من الاكمل، للمقنع الكندي  (6
: املا  الزائد، والسماحة: اجلود، ( وأراد بالفضو 8/4172وتمهيد القواعد )

 (.3/370خزانة األدب للبغدادي )
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ف رث   ال ة الك  و  الع طاء يف ح  ت ث ىن ِمن ه  و ه  س  ا  ل ي س  من جنس الم   .(1)«قلَة الم 
م  ويرى ادلماميين   ىلعى أن احتما  املعىن ـ تبعا البن مالك ـ ين  والش 

 وحتتمل» :حيث قاال، االستثناء يف هذا الشاهد أفضل من احتما  الغاية
اي ة اال الغ  ِتم  ن مرجوحا اح 

 
ع ىن يكون بِأ ن الم 

 
اء أ ون ان ِتف   معدودا عطائك ك 

ا  يف عطائك زمن إىل ممتدا السماحة من الك قلَة ح  ي ت فإِذا م  ط  ع 
 
 تِل ك   يف أ

 .(2)«ان تىه سماحتك تثبت احل الة
انتهاء الغاية حنو قوهل  ىلعى االستثناء مع احتما  ادلاللة  ىلعى وقد تد  

ا تُِحبُّوَن  ۞﴿ :تعاىل ْ ِممَّ َٰ تُنِفُقوا َوَما ﴿ :وقوهل تعاىل، (3)﴾٩١ لَن َتنَالُواْ ُ۬الِْبَّ َحَّتَّ
 َٰ َٰ يَُعل َِم َحٍد َحَّتَّ

َ
َما نَْحُن فِتْنَةٞ فََلَ ِن ِمْن أ ؛ لكن ناظر (4)﴾تَْكُفْر   َيُقوَلَ إِنَّ

 وقد» :اجليش ضعف احتما  معىن االستثناء يف ابليت عند ابن مالك فقا 
 لو أنك وأرى: ـ ادلين بدر يعينـ  فقا  ذلك يف أبيه ىلع الرد عن ابنه أغنانا

 احتمل وإذا: الشيخ قا ، فاسدا املعىن يكن لم «حىت» ماكن «أن إىل» جعلت
 إال»: بمعىن «حىت» أن ىلع ابليت يف ديلل فال، للغاية فيه «حىت» تكون أن
 .(5)««أن

 خاتمة القول:
 من خال  ما تّمت دراسته يف املباحث واملطالب املتعلقة بهذا العنوان:

« 
َ
انلتائج يمكن استخالص ، «وداللةً ، وظيفةً ، جه استعماهلاوْ حّت اجلارة أ

                                                 

 (.555(، وينظر: اجلىن ادلاين )107، 106) موصل الطالب إىلى قواعد اإلعراب (1

 (. 555(، وينظر: اجلىن ادلاين )107، 106)املصدر نفسه  (2

 (.102ابلقرف، من اآلية ) (3
وفيه:  (273/ 4يف علوم القرآن )الربهان و، (86ينظر: أدوات اإلعراب ) (4

 «.والظاهر أنها للغاية»

 (. 8/4177تمهيد القواعد برش  تسهيل الفوائد ) (5
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 :اتلايلة
، «َحْتَحَتْت ق ل وَب انلَْحِويِّنيَ ( َحَّت )» :أن ادلافع من قو  القائلني -

 »و
َ
ََ وِف  وت  م  أ ْ ِس فْ   ََ كرثف أوجه  : يه شكوى ناجتة عن«َّت حَ  نْ مِ  ء   

وحرف ، حرف جر :؛ فيه قد تستخدمولغاتها، وتعدد معانيها، استعماهلا
زمن مضارعها  إن اكن، وبمعىن الفاء، وحرف نصب، وحرف ابتداء، عطف

ىَت »فـ :كما أن اللغات فيها متعددف، املرفوع ماضيا عند بعض انلحويني  «ح 
ىَت »و، يه األشهر، باحلاء يت  »و، يه األقل :بالقلب «ع  سمعت يف  :باإلمالة «ح 

 .لغة يمنية
 :وداليلا، وظيفيا :(حّت)أن للنحاة مذاهب يف  -

 :(معمول، اعمل): (ا( )وظيفيحّت)مذاهب انلحاة يف عمل  –أوال 
 :أو ال لفظا وال معىن، أو لفظا، معىن :حتديدها كعامل يف جمرورها – 1
 .يه اجلارف بنفسها لفظا ومعىن :مذهب سيبويه واجلمهور –أ 

يه حرف جر جتر بنفسها لفظا ومعىن إن اكن  :مذهب الفراء –ب 
إن اكن جمرورها مصدرا مؤوال من  (إىلى )وجارف نيابة عن ، جمرورها مفردا

 .املضارع املنصوب
 (حىت)يه اجلارف ملا بعدها وليست  (إىلى )أن  :مذهب الكسايئ –ج 

 .املذكورف يف اجلملة
وحرف نصب ، يه حرف جر جتر إن ويلها مفرد :مذهب الكوفيني –د 

 إن ويلها مضارع منصوب.
 :مذاهب انلحاة يف حتديد نوع جمرورها –ثانيا 
 هب سيبويه واجلمهور:مذ – 1
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؛ خالفا للكوفيني اسما مفردا ظاهرا رصحيا :زوا أن يكونوَ ج   -أ
، وهو عند اجلمهور رضورف، واملربد اذلي أجاز أن يكون جمرورها ضم را

؛ بأن يكون ما بعدها جزءا مما الغاية واتلدريج ىلعى ورشط أن يكون داال 
خيرج إال بقرينة خالفا قبلها أو متصال به فيدخل يف حكم ما قبلها وال 

كما اشرتط ، ز أن يكون ما بعدها حمتمل ادلخو  وعدمهفأجا، البن مالك
وبعض املفرسين أن يكون املجرور املفرد حينا حمددا وليس مبهما  يِضّ الرَ 

 خالفا للفراء وأكرث انلحويني واملفرسين.
مصدرا مؤوال من الفعل أن يكون جمرورها:  كما جوزوا –ب 

 .املضمرف وجوبا (أنـ)ستقبل املنصوب بامل املضارع
مصدرا  :أجازوا أن يكون جمرورها :يرَب كْ والع  ، مذهب ابن مالك – 2

ز األخفش املايض وجوّ  ،املضمرف (أنـ)املنصوب ب ال من الفعل املايضمؤو  
عليه مجهور انلحويني اذلين يعدونه  االظرفية وهو خمالف مل (إذاـ)ر باملصدّ 

 .االبتدائية (حىت)من قبل 
 ىلعى اجلارف  «حىت»تأيت  :(داليلا) «حّت»مذاهب انلحاة يف معين  –ثاثلا 
 :ثالثة معان
، مع املفرد الظاهر الرصيح :إىلى  :انتهاء الغاية بمعىن ىلعى ادلاللة  أ. – 1

 .فروق «إىلى »وبينها وبني 
باملفرد مع املصدر املؤو   :إىلى أن :انتهاء الغاية بمعىن ىلعى ادلاللة  –ب 

 .لم يكن ما قبله سببا فيما بعده ما، من الفعل املضارع املنصوب
: مع املصدر املؤو  من الفعل «يك» :اتلعليل بمعىن ىلعى ادلاللة  – 2

واكن ، انتهاء الغاية ىلعى إن لم تد  ، املضمرف وجوبا (أنـ)املضارع املنصوب ب
 .واملعنيان السابقان يمثالن مذهب اجلمهور .ما بعدها سببا فيما بعدها
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 «إاَل أنْ » :وتكون بمعىناالستثناء املنقطع يف الغالب:  ىلعى ادلاللة  – 3
املضمرف وجوبا  (أنـ)مع املصدر املؤو  باملفرد من الفعل املضارع املنصوب ب

وهو ما ذهب إيله ابن ، اتلعليل ىلعى وال ، الغاية ىلعى رشط عدم صالحية املعىن 
أحد املعنيني  ىلعى أنها  ىلعى واجلمهور  .وتبعه ابن مالك، هشام اخلرضاوي

 الغاية أو اتلعليل. :السابقني
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 ملصادر واملراجعا
 مصحف املدينة انلبوية. -
حاري - و تيب الص  ِلم الع  س  ل مة بن م  د. عبد  :حت، اإلبانة يف اللغة العربية لس 

سلطنة ، مسقط، واثلقافةوزارف الرتاث القويم ، الكريم خليفة وآخرون
 .م 1999، ه 1420، 1 :ط، عمان

جمد املؤسسة اجلامعية لدلراسات ، لظاهر شوكت ابليايت، أدوات اإلعراب -
 .م 2005، ه 1425، 1:ط، بلنان، ب روت، والنرش واتلوزيع

تح: د. رجب ، أليب حيان األندليس، ارتشاف الرضب من لسان العرب -
، 1ط: ، القاهرف، يجكتبة اخلانم، ابمراجعة رمضان عبد اتلو، نعثما

 م. 1998

، تح: عبد املعني امللّويح، لعيل بن حممد اهلروي، األزهية يف علم احلروف -
 .م 1993

جممع ، وآخرونعبد اإلهل نبهان  :حلسيويط تل، األشباه وانلظائر يف انلحو -
 .م 1987، ه 1407 اللغة العربية بدمشق

مؤسسة ، تح: عبد احلسني الفتيل، البن الرساج، األصو  يف انلحو -
 .3 :ط ب روت، بلنان، ب روت، الرسالة

دار اإلرشاد للشئون ، ملحيي ادلين درويش، إعراب القرآن وبيانه- -
، دار ابن كث ر، ب روت، دمشق، دار ايلمامة، سورية، محص، اجلامعية

 .ه 1415، 4 :ط، ب روت، دمشق
، دمشق، دار الرشيد، صايفملحمود ، اجلدو  يف إعراب القرآن الكريم- -

 .ه 1418، 4 :ط، ب روت، مؤسسة اإليمان
عبد الرمحن  حممد :تحلبيضاوي ل، أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل- -

 .ه 1418، 1 :ط، ب روت، دار إحياء الرتاث العرّب، املرعشيل
تح: حممد ، البن هشام األنصارّي ، أوضح املسالك إىلى ألفية ابن مالك -
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 .6ط: ، دار إحياء الرتاث العرّب، احلميد حمىي ادلين عبد

يوسف الشيخ حممد  :حت، األنصاريبن هشام ال، أوضح املسالك إىل ألفية -
 .1 :ط، دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع -ابلقايع 

، ودراسة: د. فتيح أمحد يلع ادلين حت، بن األث رال، ابلديع يف علم العربية -
 .1420، 1ط: ، مكة املكرمة، جامعة أم القرى

، ب روت، دار الفكر، رتىض الَزبيديمل، تاج العروس من جواهر القاموس -
 .1414، 1 :ط

جمموعة من  :تح، الَزبيدي، رتىضمل، تاج العروس من جواهر القاموس -
 دار اهلداية. -املحققني 

 .ه 1984، ادلار اتلونسية للنرش، البن اعشور، اتلحرير واتلنوير -

تح: د. ، أليب حيان األندليس، رش  كتاب التسهيلاتلذييل واتلكميل يف  -
 .1ط: ، دمشق، دار القلم، حسن هنداوي

، حممد اكمل براكت :حت، بن مالكال، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -
 .م1967، ه1387دار الكتاب العرّب للطباعة والنرش 

، دار إحياء الكتب العربية، خلادل األزهري، اتلوضيح ىلعى اتلرصيح  -
 بهامشه حاشية العلييم احلميص.

ِس ر  الب ِسي - قامت جلنة علمية من اجلامعة ، يب احلسن الواحديأل، طاتَلف 
، جامعة اإلمام حممد بن سعود، عمادف ابلحث العليم، بسبكه وتنسيقه

 .ه 1430، 1 :ط

، اظر اجليشنل «رش  التسهيل» مهيد القواعد برش  تسهيل الفوائدت -
، القاهرف، دار السالم للطباعة والنرش، خرونيلع حممد فاخر وآ :تح

 .1428، 1 :ط، مرص

دار السالم ، جامعة األزهر، : أ. د. فايز زيكحت، ن اخلبازالب، توجيه اللمع -
 .م 2007، ه 1428، 2، 1 :ط، مجهورية مرص، للطباعة
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عبد  :حت، لمراديل، توضيح املقاصد واملسالك برش  ألفية ابن مالك -
 .م2008 - ـه1428، 1 :ط، دار الفكر العرّب -الرمحن يلع سليمان 

مؤسسة ، أمحد حممد شاكر :حت، لطربيلجامع ابليان يف تأويل القرآن  -
 .م 2000، ه 1420، 1 :ط، الرسالة

، ب روت، املكتبة العرصية، ملصطىف الغالييين، جامع ادلروس العربية -
 م. 1993 ـه 1414

، : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشحلقرطيب تل، آناجلامع ألحاكم القر -
 .م 1964، ه1384، 2 :القاهرف ط، دار الكتب املرصية

، اعلم الكتب، هشام سم ر ابلخاري :حت، للقرطيب، اجلامع ألحاكم القرآن -
 .م 2003، ه 1423، الرياض

مؤسسة ، فخر ادلين قباوف :حت، للخليل بن الفراهيدي، اجلمل يف انلحو -
 .م1995 ـه1416، 5ط: ، م 1985، ه 1405، 1ط:، ب روت، الرسالة

، وآخر، د فخر ادلين قباوف :حت، لمراديل، اجلىن ادلاين يف حروف املعاين -
 .م 1992، ه 1413، 1 :بلنان ط، ب روت، دار الكتب العلمية

 مكتبة اإليمان.، ألفية ابن مالك ىلعى حاشية الصبان برش  األشموين  -

طبعته ، رسالة ماجست ر، ملحمد طيب، وأثرها يف ادلالالتحروف اجلر  -
 م.2002، طرابلس، ادلعوف اإلسالمية ونرشته: لكية

يلع توفيق  :حت، أليب عبد الرمحن الزجايج، حروف املعاين والصفات -
 م.1984، :1 :ط، ب روت، مؤسسة الرسالة، احلمد

تح: عبد  ،لعبد القادر ابلغدادي، خزانة األدب ولب بلاب لسان العرب -
 .1ط: ، مكتبة اخلانيج، السالم هارون

اهليئة ، ب روت، اعلم الكتب، : حممد يلع انلجارحت، البن جيناخلصائص  -
 .4 :ط، باملرصية العامة للكتا

أمحد  .د :حت، للسمني احلليب، ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون -
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 .دمشق، دار القلم، حممد اخلراط

رر يف  - و رد ر ج  ادل  أليب بكر عبد القاهر الفاريس ، ت ِفس ِر اآلِي والس 
، األردن، عمان، دار الفكر، طلعت صال  الفرحام وآخر :حت، األصل

 .م2009، ه 1430، 1 :ط

، تعليق: أمحد السيد يلع، للشنقيطي، «رش  مجع اجلوامع»ادلرر اللوامع  -
 القاهرف.، املكتبة اتلوقيفية

 :حت، لشهاب ادلين أمحد الكوراين، جلوامعرش  مجع ايف ادلرر اللوامع  -
، املدينة املنورف، اجلامعة اإلسالمية، سعيد بن اغلب اكمل املجيدي

 .م 2008، ه 1429

يلع عبد ، أللويسل، رو  املعاين يف تفس ر القرآن العظيم والسبع املثاين -
 .ه 1415، 1 :ط، ب روت، دار الكتب العلمية، ابلاري عطية

دار الكتب ، حممد حسن إسماعيل :تح، البن جين، اإلعرابرّس صناعة  -
 .1ط: ، العلمية

ط: ، دار اجليل، تح: د. حممد الّريح هاشم، للس رايف، رش  أبيات سيبويه -
 .م 1996، 1

 حسن احلفظي]الكتاب مرقم آيلا[. .د، رش  اآلجرومية -

م وين، رش  األشموين ىلع ألفية ابن مالك - ش 
 
لكتب دار ا، لعيل بن حممد األ

 .م1998 -ه1419، 1 :ط، بلنان، ب روت، العلمية

، دار الكتب العلمية، خلادل األزهري، رش  اتلرصيح ىلع اتلوضيح -
 .م2000، ه1421، 1 :ط، بلنان، ب روت

أ. د.  :حت، سرتاباذيللريض اإل، رش  الريض ىلع الاكفية البن احلاجب -
 .يلبيا، جامعة قار يونس، م 1975، 1395، يوسف حسن عمر

جامعة ، املنعم أمحد هريدي عبد :تح، بن مالكرش  الاكفية الشافية ال -
 .1ط: ، مكة املكرمة، مركز ابلحث العليم، أم القرى
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، اعلم الكتب، إميل بديع يعقوب .قدم هل د، البن يعيش، رش  املفصل -
 م. 2001، 1422، 1 :ط، ب روت

املطبعة ، خادل عبد الكريم :حت، بن بابشاذال، رش  املقدمة املحسبة -
 .م 1977، 1ط: ، الكويت، العرصية

د. عبد  :حت، أليب زيد املكودي، بن مالكال، رش  املكودي ىلع األلفية -
، بلنان، ب روت، املكتبة العرصية، جامعة القاهرف، احلميد هنداوي

 .م 2005، ه 1425

هجر ، وآخر، د. عبد الرمحن السيد :حت، بن مالكال، رش  تسهيل الفوائد -
 .م1990، ه1410، 1ط: ، والنرش واتلوزيع واإلعالن للطباعة

 .م 2014، ه 1435، 1ط: ، عصفورالبن ، رش  مجل الزجايج- -

، دار الكتب العلمية، غريد الشيخ :للمرزويق ت، رش  ديوان احلماسة -
 .م 2003، ه 1424، 1 :ط، بلنان، ب روت

الغين  عبد :تح، رش  شذور اذلهب يف معرفة الكم العرب البن هشام -
 .سوريا، الرشكة املتحدف للتوزيع، ادلقر

ري - نواف بن جزاء  :حت، رش  شذور اذلهب يف معرفة الكم العرب جل وج 
، ه1423، 1 :ط، السعودية، املدينة املنورف، اجلامعة اإلسالمية، احلاريث
 .م2004

بتصحيحات ، دار مكتبة احلياف، للسيويط، رش  شواهد املغين -
 اتلالميذ الشنقيطي.وتعليقات ابن 

وي، رش  قواعد اإلعراب البن هشام - وج  تح: ، ملحمد بن مصطىف الق 
، دار الفكر دمشق، ب روت، دار الفكر املعارص، إسماعيل إسماعيل مروف

 .م 1995، ه 1416، 1 :ط

، رسالة دكتوراه لسيف العرييف، أليب احلسن الرماين، رش  كتاب سيبويه -
، الرياض، اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة ، لكية اللغة العربية
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 م. 1998، ه 1418

دار الكتب ، وآخر، أمحد حسن مهديل حت، للس رايف، رش  كتاب سيبويه -
 م. 2008، 1 :ط، بلنان، ب روت، العلمية

 :تح، البن مالك، شواهد اتلوضيح واتلصحيح ملشالكت اجلامع الصحيح -
 .3 :ط، اعلم الكتب، حممد فؤاد عبد ابلايق

، ادلار الرشقية، خلادل عبد الكريم مجعة، شواهد الشعر يف كتاب سيبويه -
 .م 1989، 2ط: 

 :حت، أليب نرص إسماعيل اجلوهري، تاج اللغة وصحا  العربية :الصحا  -
، ه 1407، 4 :ط، ب روت، دار العلم للماليني، أمحد عبد الغفور عطار

 .م 1987

، 1ط:، مؤسسة الرسالة، انلجارملحمد ، ضياء السالك إىل أوضح املسالك -
 .م2001، ه1422

، محد احلازيمألفتح رب الربية يف رش  نظم اآلجرومية )الشنقيطي(  -
 .م 2010، ه 1431، 1 :ط، مكة املكرمة، مكتبة األسدي

، عبد العظيم الشاعر د. صالح: تح، البن احلاجب، الاكفية يف علم انلحو -
 .القاهرف، مكتبة اآلداب

، يلع توفيق احلمد ـ تح: د، أليب القاسم الزجايج، املعاينحروف كتاب  -
 .1ط:، دار األمل، مؤسسة الرسالة

مكتبة ، ب روت، اعلم الكتب، : عبد السالم هارونحت، لسيبويه، الكتاب -
 م. 1988، 1408، 3 :ط، القاهرف، اخلانيج

ابلقاء  أيب، أليوب، اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -
 .ب روت، مؤسسة الرسالة، وآخر، عدنان درويش :تح ،احلنيف

دار ، وآخرانعبد اهلل يلع الكب ر  :حت، بن منظورال، لسان العرب -
 ه. 1414، 3ط: ، ب روت، دار صادر، املعارف
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، دار الكتب اثلقافية، : فائز فارسحت، بن جينال، اللمع يف العربية -
 .الكويت

حسام ادلين  :حاحلسن اهليثيم ت أليب، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
حسني  :حت، م 1994، ه 1414، القاهرف، مكتبة القديس، القديس

ون لِلرت  اِث ، سليم أسد ادّلاراين م 
 
أ ار  الم   .د 

، تح: د. حممد اكمل براكت، البن عقيل، تسهيل الفوائد ىلعى املساعد  -
 م. 1982، 1ط: ، مكة املكرمة، جامعة أّم القرى

،، ب روت، دار اجليل للطباعة، حممود حممد خليل :حت، عاملسند اجلام -
 .م1993 - ـه 1413، 1 :ط، الكويت

 - .مكتبة اخلانيج، تح: د. هدى حممود قراعة، لألخفش، معاىن القرآن -
، دار املرصية، وآخرون، تح: أمحد يوسف انلجايت، للفراء، معاين القرآن

 .1ط: ، القاهرف

، دار مكتبة احلياف، أمحد رضا، حديثة(معجم منت اللغة )موسوعة لغوية  -
 .ب روت

، د. مازن املبارك تح:، البن هشام، مغين اللبيب عن كتب األاعريب -
 م.1985، 6، 5ط: ، دمشق -دار الفكر، وآخرون

مكتبة ، : د. يلع بو ملحمحت، للزخمرشي، املفصل يف صنعة اإلعراب -
 .م1993، 1ط:، ب روت، اهلال 

جمموعة  :حت، شاطيبلل، اخلالصة الاكفيةاملقاصد الشافية يف رش   -
، 1 :ط، مكة املكرمة، معهد ابلحوث العلمية جبامعة أم القرى، حمققني
 .م 2007، ه 1428

رش  »املقاصد انلحوية يف رش  شواهد رشو  األلفية املشهور بـ  -
دار السالم ، وآخران، أ. د. يلع حممد فاخر :حت، للعيين« الشواهد الكربى

 .م 2010، ه 1431، 1 :ط، اهرفالق، للطباعة
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 .ب روت، اعلم الكتب، عبد اخلالق عظيمة حممد :تح -لمربد ل، املقتضب -

دار ، ن جينبال، رش  كتاب اتلرصيف للمازين، املنصف البن جين -
 .م1954، ه1373، 1ط: ، إحياء الرتاث القديم

ط: ، ب روت، دار اجليل، إلميل يعقوب، موسوعة احلروف يف اللغة العربية -
1. 

عبد الكريم  :حت، خلادل األزهري، موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب -
 م.1996 ـه1415، 1 :ط، ب روت، الرسالة، جماهد

 .15ط:، القاهرف، دار املعارف، لعباس حسن، انلحو الوايف -

 :تقريظ، حلسن الصنعاينّ ، «ويف ابلاب»نزهة األبلاب يف قو  الرتمذي  -
، 1 :ط، السعودية، اجلوزي للنرش واتلوزيعدار ابن ، احلاشدي عبد اهلل

 .ه 1426

احلميد تح: د. عبد ، للسيويط، همع اهلوامع يف رش  مجع اجلوامع -
دار ، تح: د. عبد العا  سالم مكرم.، مرص، املكتبة اتلوفيقية، هنداوي

 م. 1979، ابلحوث العلمية

ر حم  َمد ، الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  - ف  ع  يب ج 
 
يرأل ، املقرئ الرَضِ

، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، أبو برش حممد خليل الزروق :حت
 م. 2002، ه 1423، 1 :ط، ديب
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 إعداد ادلكتور: صالح حمّمد الرشيف
 طرابلس جامعة اآلداب ـ لكّية ـقسم اللغة العربية 

 
مة  :املقد 

رسوهل الكريم وىلع آهل  ىلعى احلمد هلل رب العاملني والصالف والسالم 
 وصحبه ومن انتهج نهجه واتّبع خطاه إىلى يوم ادلين.

 ؛بعدأّما 
ورد يف مواضع كث رف وخمتلفة من الكتب انلحوية ما يطلق عليه فقد 

، وهو من بني املواضيع اليت دار اخلالف حوهلا «اتلوّهم ىلعى العطف »انلحاف 
 بعضهم اآلخر. أنكرهبعضهم و قا  به ؛ حيثبني انلحاف

يف عالمات  قا  به رأي من ىلعى وقد وقع هذا انلوع من العطف 
 الرفع، وانلصب، واجلّر، واجلزم. اإلعراب األربعة:

 الرفع يف حنو قو  برش بن خازم:ف
ن ت م  

 
نَا و أ

 
وا أ ل م  إاَِل ف اع   و 

 
اقِ   ا ب ِقين ا يِف ِشق  اف  م   (1)ب غ 

يف قوهل  «نا»ضم ر انلصب  ىلعى  «أنتم»حيث عطف الشاعر ضم ر الرفع  
                                                 

اللغة ل يف شواهد املعجم املفّص ؛ و165من الوافر، وهو يف ديوانه ص ابليت  (1
 .5/205لدلكتور إميل يعقوب العربية 
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وقد عّد بعض انلحاف هذا  ،(1)«(وإياكم)وجب أن يقو  »، وىلع هذا (أنَا)»
اتلوّهم؛ وباألخّص إذا لم تظهر  ىلعى باب العطف األسايلب من  من انلوع

 كما هو حاصل يف الشاهد املذكور. «أنَ »اسم  ىلعى عالمة اإلعراب 
ََٰها بِإِْسَحََٰق  وانلصب يف حنو قوهل تعاىل: ﴿ َن ْ َرٓا۟ٓ فَبَْشَّ ْسَحََٰق إِ  َوِمْن وَّ

 ىلعى منصوب عطفا  «يعقوب»؛ حيث ذهب ابلعض إىلى أَن (2)﴾يَْعُقوُب  
هذا:  ىلعى اتلوّهم، واتلقدير  ىلعى وهبنا  «برّشنا»، كأنَه ضّمن الفعل «إسحاق»

 .(3)ووهبنا هل إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
 ىم:ل  واجلّر يف حنو قو  زه ر بن أيب س  

ا م ىض   ّدرِك  م  ت  م  ين  ل س 
 
ا يِل  أ  ب د 

 
ال    اِئيًاو  ن  ج  يئًا إِذ ا اك  ابق  ش   (4)س 

 ىلعى  «مدرك  »وهو  «ليس»خرب  ىلعى  «سابق  »حيث يرى ابلعض أنّه عطف  
، واتلقدير: لست بمدرك  ما مىض وال «ليس»توّهم وجود ابلاء اجلاّرف يف خرب 

؛ أي: عطف   .(5)اتلوّهم ىلعى سابق 
َق ﴿: واجلزم يف حنو قوهل تعاىل دَّ َجٖل قَِريٖب فَأَصَّ

َ
ْرتَِِن إََِلَٰ أ خَّ

َ
رَب ِ لَْوَلَ أ

                                                 

 . 2/31رش  أبيات سيبويه للس رايف  (1
. ويه قراءف ابن اعمر ومحزف، وقرأ ابن كث ر ونافع وأبو عمرو والكسايئ 70هود:  (2

وب  »بالرفع  ع ق  عنه وروى  ،فعرأبو بكر بال فروى عنه ،واختلف عن اعصم، «ي 
 . 338بانلصب. انظر السبعة يف القراءات البن جماهد ص حفص 

بلحر املحيط ا؛ و2/411انظر الكّشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل للزخمرشي  (3
 .2/126؛ ومغين اللبيب البن هشام 6/183أليب حّيان  يف اتلفس ر

اللغة املعجم املفصل يف شواهد ؛ و76ابليت من الطويل، وهو هل يف ديوانه ص  (4
 .8/312 إلميل يعقوب العربية

، 2/125؛ ومغين اللبيب البن هشام 280انظر رضائر الشعر البن عصفور ص  (5
126. 
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َٰلِِحَْي   َن َ۬الصَّ ِ ُكن م 
َ
ملا »، فقد حىك سيبويه عن شيخه اخلليل: أنَه جزم (1)﴾َوأ
وال فاء فيه تكلَموا باثلاين، وكأنَهم  ان الفعل اذلي قبله قد يكون جزمً اك

 .(2)«قد جزموا قبله، فعىل هذا توّهموا هذا
وهو  ،انلوع األّو  ىلعى تسليط الضوء  ىلعى وسأقترص يف هذا ابلحث 

؛ ألنّه األكرث املنصوب قبل استكما  اخلرب «إنّ »اسم  ىلعى  الرفعالعطف ب
من خالف كب ر بني انلحاف املجزيين  حوهلاأللسن، وملا دار  ىلعى انتشارا 

واملانعني؛ وذلك بذكر آرائهم وأدتّلهم اليت اعتمدوا عليها ومناقشة هذه 
 األدلّة وحماولة الرتجيح بينها لكّما أمكنين ذلك.

 :اتلمهيد
عطف يعطف عطفا: ما  ... وعطف »امليل واالنثناء، العطف يف اللغة 

العطف بمعىن الشفقة جماز  أنَ عليه: أشفق كتعطف، قا  شيخنا: رصحوا ب
، وإذا «ىلعى »ي بـمن العطف بمعىن االنثناء، ثم استع ر للميل والشفقة إذا عد  

ي بـ  .(3)«اكن ىلع الضدّ  «عن»عد 
حاِ ، وقا  أبو ابلقاء: »واتلوّهم يف اللغة الظّن،  : ظَن كما يِف الص  ت و َهم 

هن إىل اليَشء ... ت و َهم  اليشء: ختَيله وتمَثله، اكن يف الوجود أو ل م  ب ق  اذل  هو س 

                                                 

احلسن وابن جب ر وأبو رجاء مجهور السبعة ... وقرأ ». ويه قراءف 10: املنافقون (1
وابن أيب إسحاق ومالك بن دينار واألعمش وابن حميصن وعبد اهلل بن احلسن 

، وكذا يف مصحف «فأصدق»بانلصب عطفا ىلع  «وأكون»العنربي وأبو عمرو: 
وأنا  :أي ؛بضم انلون ىلع االستئناف «وأكون»عبد اهلل وأيب. وقرأ عبيد بن عم ر: 

 .185، 10/184ابلحر املحيط أليب حّيان  «.أكون
 .10/184أليب حّيان  ابلحر املحيط يف اتلفس ر (2
 .24/165للزبيدي )عطف(  تاج العروس (3
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ن  .(1)«ي ك 
تابع يد  ىلع معىن مقصود بالنسبة مع »والعطف يف االصطال  

ف، مثل: قام زيد متبوعه، يتوّسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف العرش
 .(2)««زيد»تابع مقصود بنسبة القيام إيله مع  «عمرو»وعمرو، فـ

أَما العطف ىلعى اتلوّهم يف االصطال  فهو أن يكون العامل يف 
 .(3)العطف ىلعى اتلوّهم مفقود وأثره موجود، أو موجود وأثره مفقود

، فـافمث رورف ىلعى جاءت جم «قاعد  »  األّو : ليس زيد  قائًما وال قاعد 
؛ أي: ليس زيد  بقائم  «قائًما»توّهم وجود اعمل اجلّر يف املعطوف عليه، وهو 

.  وال قاعد 
جاءت منصوبة  «قاعًدا»ومثا  اثلاين: ليس زيد  بقائم  وال قاعًدا، فـ

؛ أي: ليس زيد «قائم  »ىلعى توّهم عدم وجود اعمل اجلّر يف املعطوف عليه، وهو 
 .(4)قائما وال قاعدا

د كث را يف مواطن خمتلفة من لسان انلوع من العطف جتده يرتدّ  وهذا
 عنههذه اهليئة يف القرآن الكريم عرّب  ىلعى العرب نرثا وشعرا، وما جاء منه 

لكنه »املعىن تأدبا، قا  الشهاب:  ىلعى بعض العلماء اذلين يقولون به بالعطف 
                                                 

 .34/64للزبيدي )وهم(  تاج العروس (1
؛ 1/243مهّمات اتلعاريف  ىلعى . وانظر اتلوقيف 153اتلعريفات للجرجاين ص  (2

 .2/1187وكّشاف اصطال  الفنون للتهانوين 
؛ ورضائر الشعر البن عصفور ص 2/482ظر رش  كتاب سيبويه للس رايف ان (3

؛ وانلحو الوايف لعّباس 10/185وما بعدها؛ وابلحر املحيط أليب حّيان  279
 .611، 610، 1/609حسن 

، 1/609؛ وانلحو الوايف لعبّاس حسن 2/482ظر رش  كتاب سيبويه للس رايف ان (4
610 ،611. 
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 .(1)« الزائد صلةإذا وقع يف القرآن يسىم العطف ىلع املعىن تأدبا كما يسىّم 
 :قبل استكمال اخلرب «إِنَ »اسم  بالرفع ىلعى العطف 

عّدف آراء يف اعمل الرفع يف املعطوف عندما يكون  ىلعى اختلف انلحاف 
 املعطوف عليه غ ر مرفوع، وذلك يف حنو قو  ضابئ بن احلارث الربجيم:

ل ه   ينِة ر ح  م ىس  بِاملد 
 
ن  ي ك  أ  فم 

 
َيار    ق  ِريب  بِ ف إين  و  ا ل غ   (2)ه 

وهو املعطوف جاء مرفواع مع أّن املعطوف عليه وهو  «ار  قيَ »فقوهل:  
، واذلي تقتضيه «إنّ »يف حمّل نصب بـ «فإيّن »ضم ر املتلكّم ايلاء يف قوهل: 

معطوف عليه واقع يف  ىلعى منصوًبا؛ ألنّه معطوف  «ار  قيّ »القواعد أن يكون 
 حمّل نصب.

اتلوّهم؛ أي: ىلع توّهم عدم ذكر  ىلعى أنّه مرفوع  فذهب فريق منهم إىل
 «إنَ »اسم رفعه، وباألخّص عندما يكون  ىلعى ما زا   «إنّ »، وأَن اسم «إِنّ »

 .(3)مبنيا فال تظهر عليه عالمات اإلعراب كما هو احلا  يف ابليت السابق
 ويف ختريج الشاهد وجوه أخرى من أهّمها:

ل مبتدأ خربه حمذوف دّ  عليه خرب  «ارقيّ »أّن ما بعد الواو وهو  :األو 
ار كذلك لغريب. ، وتقدير الالكم عندهم: فإين وقيّ «غريب»املذكور وهو  «إنّ »

 .(4)وخربها ال معطوفة «إنّ »واجلملة ىلع هذا اعرتاضية بني اسم 
                                                 

. 7/382« وكفاية الرايض عنايه القايض»حاشيه الشهاب يلع تفس ر ابليضاوي  (1
 .6/280وانظر همع اهلوامع للسيويط 

املعجم املفصل يف ؛ و184ص لألصميع يف األصمعيات  هلابليت من الطويل، وهو  (2
 .1/322 بإلميل يعقو العربيةاللغة شواهد 

 .2/122مغين اللبيب البن هشام انظر  (3
 .1/174ألفية ابن مالك  ىلعى انظر رش  ابن عقيل  (4
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هذا الرأي  ىلعى  «قيار»وليس خرب  «إنّ »خرب  «غريب»د أَن واذلي يؤكّ 
خرب املبتدأ إاّل  ىلعى دخو  الم االبتداء عليه؛ ألّن الم االبتداء ال تدخل 

 ، قا  ابن مالك:(1)اذوذش
ِ الك   ذاِت  د  ع  وب    رب   اخل   ب  ح  ص  ت   رس 

 
 (2)ر  ز  و   ل  : إين  و  حن    داء  تِ اب   الم   

لوجب أن يقا :  «إنَ »وأيضا عدم تثنيته للخرب؛ ألنَه لو عطف ىلع اسم  
 .(3)فإين وقيار بها لغريبان؛ ألنَه حينئذ يكون خرًبا عن االثنني

 دخو  الم االبتداء وعدم اتلثنية بقو  برش بن خازم: ىلعى ويمكن الرّد 
ن ت م  

 
نَا و أ

 
وا أ ل م  إاَِل ف اع   و 

 
اقِ   ا ب ِقين ا يِف ِشق  اف  م   (4)ب غ 

، «بغاف»فالشاعر لم يدخل الم االبتداء ىلع اخلرب، كما قام جبمعه وهو  
 فجاز أن يكون خرًبا عن االثنني. 

؛ ألنّه يف األصل مرفوع لكونه «إنّ »أنّه معطوف ىلعى حمّل اسم  :اثلاين
 ريب.مبتدأ؛ أي: أّن أصل الالكم: أنا وقيار بها غ

واسمها؛ ألنّه يف األصل حمّل  «إنّ »حمّل  ىلعى أنّه معطوف  :لثاثلا
 لالبتداء؛ أي: أّن أصل الالكم: أنا وقيار بها غريب.

 .(5)خربه «بها»مبتدأ و «ارقيّ »جواز أن يكون  :رابعال
هذا انلوع من الرتكيب وما شابهه كث رف يف العربية نرًثا  ىلعى والشواهد 

                                                 

 .1/213اللباب يف علل ابلناء واإلعراب انظر  (1
 .1/167ألفية ابن مالك  ىلعى رش  ابن عقيل  (2
 .1/94انظر االنتصاف من اإلنصاف ملحّمد حميي ادلين عبد احلميد  (3
 .خترجيهتقّدم  (4
 ىلعى ؛ ورش  ابن عقيل 1/213اللباب يف علل ابلناء واإلعراب للعكربي انظر  (5

 .174، 1/173ألفية ابن مالك 



۩259 
 

َُٰبوَن إِنَّ َ۬اذِليَن َءاَمُنواْ وشعًرا، فمن انلرث قوهل تعاىل: ﴿ ْ َوالصَّ َواذِليَن َهاُدوا
ِ َوايْلَْوِم ِ۬آأْلِخِر َوَعِمَل َصَٰلِحاٗ فََلَ َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَلَ  َوانلََّصََٰريَٰ َمْن َءاَمَن بِاَّللَّ

 .(1)﴾ُهْم يَْحَزنُوَن  
مرفوعة، والقياس أن تكون منصوبة؛  «الصابئون»حيث جاءت لفظة 

 .(2)إي: والصابئني، ويه القراءف األخرى؛ «إنّ »ما بعد  ىلعى ألنّها معطوفة 
حيث كتب مصحف  ؛هذا غلط الاكتب»وقد ذهب بعضهم إىل أَن 

ها قالت: ثالثة أحرف يف املصحف بما روي عن اعئشة أنَ  واحتجّ  ...اإلمام، 
ةَ  قوهل تعاىل: ﴿ ،غلط من الاكتب لَوَٰ َّٰبَِ﴿ :وقوهل ،(3)﴾َوالُْمِقيِمَْي َ۬الصَّ وَنَـ ََُوٱلص 

ََهََّٰذَِّٰنَلََسَِّٰحَرَّٰنَِ﴿ :وقوهل ،(4)﴾َصََّٰرىَََّٰوٱنل َ  .(1)«(5)﴾إِنح

                                                 

 .71املائدف، اآلية:  (1
 »و .1/285انظر معاين القرآن لألخفش  (2

 
واعئشة، وابن جب ر،  ،يبقرأ عثمان، وأ

اء وقرأ القرّ  .... قا  الزخمرشي: وبها قرأ ابن كث ر «والصابئني»واجلحدري: 
. وانظر املحّرر 4/325 أليب حّيانابلحر املحيط  «.بالرفع «والصابئون»السبعة: 

 .2/219الوجزي البن عطية 
 .162النساء، اآلية:  (3
َِٰسُخوَن ِِف ِ۬الِْعلِْم ِمنْهُ َّٰل﴿. ويه بتمامها: 69املائدف، اآلية:  (4 ْم َوالُْمْؤِمُنوَن ِكِن ِ۬الرَّ

ةَ  َوالْمُ  لَوَٰ َة ؤْ ُيْؤِمُنوَن بَِما ُأنِزَل إيَِلَْك َوَما ُأنِزَل ِمن َقبْلَِك َوالُْمِقيِمَْي َ۬الصَّ َكوَٰ ُتوَن َ۬الزَّ
ِ َوايْلَْوِم ِ۬آأْلِخِر ُأْوَٰٓلِئَك َسُنْؤِتيِهْم   َوالُْمْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

َ
وقرأ ابن جب ر، . ﴾ْجراً َعِظيماً  أ

عمرو بن عبيد، واجلحدري، وعيىس بن عمر، ومالك بن دينار، وعصمة عن و
أليب ابلحر املحيط انظر  «.واملقيمون»األعمش ويونس وهارون عن أيب عمرو: 

 .4/134 حّيان
وقرأت اعئشة واحلسن وانلخيع واجلحدري واألعمش وابن جب ر . 63طه، اآلية:  (5

أليب حّيان ابلحر املحيط انظر «. لساحران هذين إنَ »وابن عبيد وأبو عمرو 
7/350. 
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يف املصحف حلنا  إنَ »ه نظر يف املصحف فقا : وروي عن عثمان أنَ 
حراما  ه ال حيّل ه؟ فقا : دعوه فإنَ ستقيمه العرب بألسنتها، فقيل هل: أال تغ ّر 

 .(2)«ه صحيحة الصحابة وأهل العلم ىلع أنّ واعمّ ، م حالالوال حيرّ 
ولالبتعاد بانلّص القرآين عند دائرف اتلخطئة والرّد، والقو  بعطف 

 ىلعى اتلوّهم، وهو ما يعرّب عنه إذا جاء ما يويح به يف انلّص القرآين بالعطف 
 من أهّمها:كث رف  توجيهات أخرىهذه القراءف املعىن تأّدبا، ووجّهت 

ل مذهب اخلليل  أنّه مرفوع باالبتداء، وهو منوي به اتلأخ ر، وهو :األو 
إّن اذلين آمنوا واذلين هادوا من آمن باهلل وايلوم »كأنّه قا : »؛ أي: (3)وسيبويه

 «اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون وانلصارى
 .(4)«كذلك

فإن قلت: ما اتلقديم واتلأخ ر إال »وعلّل الزخمرشي للتقديم بقوهل: 
الصابئني يتاب  اتلقديم؟ قلت: فائدته اتلنبيه ىلع أنَ لفائدف فما فائدف هذا 

ّن أعليهم إن صّح منهم اإليمان والعمل الصالح فما الظّن بغ رهم؟ وذلك 
الصابئني أبني هؤالء املعدودين ضالال وأشّدهم غّيا، وما سّموا صابئني إاّل 
 ألنّهم صبأوا عن األديان لكّها؛ أي: خرجوا .. وجمرى هذه اجلملة جمرى

 .(5)«االعرتاض يف الالكم
=                                                 

. وانظر معالم اتلزنيل يف تفس ر القرآن 2/463حبر العلوم أليب الليث السمرقندي  (1
 .2/309للبغوي 

. وانظر حبر العلوم أليب الليث 2/309معالم اتلزنيل يف تفس ر القرآن للبغوي  (2
 .2/463السمرقندي 

 .2/155انظر الكتاب لسيبويه  (3
 .2/219املحّرر الوجزي البن عطية  (4
 .1/666الكّشاف للزخمرشي  (5
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اكن يف  «إنّ »؛ ألنّه قبل دخو  «إنّ »ه معطوف ىلع موضع اسم أنّ  :اثلاين
موضع رفع، وهو مذهب الكسايئ والفّراء، والكسايئ جيزي رفع املعطوف ىلع 
املوضع سواء اكن االسم مّما خيف فيه اإلعراب أو ظهر، والفَراء جيزي ذلك 

 .(1)ية الكريمةبرشط خفاء اإلعراب كما يف اآل
لّصواب؛ لكرثف وروده وقد إىلى اويبدو أّن ما أجازه الكسايئ هو األقرب 

 .(2)ظهر عليه اإلعراب يف اللسان العرّب نرثا وشعرا
، ورد بأّن (3)أنَه مرفوع لعطفه ىلع الضم ر املرفوع يف هادوا :اثلالث

، (4)لكتهوّدوا، وليس املقصود كذ «الصابئون»العطف عليه يقتيض أَن 
، أو غ ر جائز من (5)الضم ر املرفوع املّتصل قبيح ىلعى باإلضافة إىلى أّن العطف 
 .(6)مذهب الكوفيني ىلعى غ ر فصل وال تأكيد إاّل 

مرفوع  احرف جواب وما بعده «نعم»بمعىن  «إنَ »أن تكون  :الرابع
 ؟«نعم»معىن بحرف جواب  «إنَ »هل تأيت انلحاف اختلف وقد  ،(7)باالبتداء

وأنكره  ،حه ابن عصفور وابن مالكوصحّ  ،فأثبت ذلك سيبويه واألخفش

                                                 

؛ واإلنصاف يف مسائل اخلالف 2/482انظر رش  كتاب سيبويه للس رايف  (1
 .1/186لألنباري 

 كما سيأيت يف أغلب الشواهد نرًثا وشعًرا وما قاهل سيبويه. (2
ابلحر املحيط أليب حيان ؛ و1/155انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري  (3

4/325. 
 .4/325انظر ابلحر املحيط أليب حيان  (4
 .1/155انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري  (5
 .56انظر حروف املعاين والصفات للزّجايج ص  (6
؛ 2/219؛ واملحّرر الوجزي البن عطية 2/193انظر معاين القرآن وإعرابه للزّجاج  (7

 .4/325حيان وابلحر املحيط أليب 
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 .(1)عبيدف أبو
 بن الزب ر البن الزب ر ومن أثبت هلا هذا املعىن استشهد بقو  عبد اهلل

؛ أي: نعم هاوراكب   إنّ  :ـ لعن اهلل ناقة محلتين إيلكعندما قا  هل: األسدي ـ 
 .(2)ولعن راكبها

معطوفا ىلع ما قبله من املرفوع، هذا الوجه  ىلعى  «الصابئون»فيكون و 
بمعىن نعم فيه خالف بني انلحويني، وىلع  «إِنّ »وهذا ضعيف؛ ألَن ثبوت 

تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إىل يشء يتقّدمها يكون تصديقا 
 .(3)هل، وال تيجء ابتدائية أّو  الالكم من غ ر أن تكون جوابا لالكم سابق

أَن ضعيف، ورّد الزّجاج هذا الرأي بقوهل:  «إنَ »انلصب بـ أنَ  :اخلامس
 ، ويه أّم باب انلواصب.(4)«أقوى انلواصب «إِنَ »»

أّن العطف بالرفع يف هذا املوضع وما شابهه لم يأت هكذا،  :السادس
بل جاء لغرض باليغ، وهو عدم توكيد املعطوف بالرفع، وقد جاء هذا القو  

واذلي »يف معرض حديث ادلكتور فاضل السامرايئ عن هذه اآلية؛ حيث قا : 
العطف  يبدو يل يف هذا األمر أن ثّمة فرًقا يف املعىن بني الرفع وانلصب، فإنَ 

، «إنَ »، والعطف بالرفع يكون ىلع غ ر إرادف «إنَ »بانلصب ىلع تقدير إرادف 
 ذلك أنَ »: -أيضا-، وقا  (5)«ومعىن هذا أَن العطف بالرفع غ ر مؤّكد

ون خولف يف ملا اكنوا أبعد املذكورين ضالال كما ذكر املفرّس  «الصابئني»
                                                 

 .1/510انظر همع اهلوامع للسيويط  (1
 .2/33انظر رش  التسهيل البن مالك  (2
؛ 2/219؛ واملحّرر الوجزي البن عطية 2/193انظر معاين القرآن وإعرابه للزّجاج  (3

 .4/325وابلحر املحيط أليب حيان 
 .2/219املحّرر الوجزي البن عطية  (4
 .1/339السامرايئ معاين انلحو لدلكتور فاضل  (5
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 .(1)«توكيًدا قّل أتوكيدهم فاكنوا 
َ ) :ـ ما رواه أبو اخلطاب عن بعضهم ىلعى ـ  وقوهل تعاىل إِنَّ َ۬اَّللَّ

مرفوعة،  «مالئكة»؛ حيث وردت لفظة (2)(ءِ  ُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ َ۬انلَِّبٓ َوَمَٰٓلِئَكتُ 
 املنصوب. «اهلل»لفظ اجلاللة  ىلعى ويه معطوفة 

أنّه سمع الفصحاء من املحرمني  ـ أيضاـ ونقل عن أيب اخلّطاب 
؛ حيث وردت لفظة (3)«إَن احلمد  وانلعمة  ل ك  وامللك ال رشيك لك»يقولون: 

 املنصوبة.  «احلمد»لفظة  ىلعى مرفوعة، ويه معطوفة  «انلعمة»
 وقو  حَسان بن ثابت:
خ  الَشب اِب و الَشع ـإَن رش   س 

 
 ر  األ

 
 ـــــ

 
ن  م  ـو د   ن  ج  ع اص  اك  م  ي   (4)وناا لـ 

 «رشخ»لفظة  ىلعى مرفوعة، ويه معطوفة  «الشعر»حيث وردت لفظة  
 املنصوبة.

واعلم أَن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنَهم »قا  سيبويه:  
ى أنَه  أمجعون ذاهبون، وإنَك وزيد ذاهبان؛ وذاك أَن معناه معىن االبتداء، ف ر 

 .(5)«قا : هم
؛ حيث «يغلطون»وقد اختلف انلحاف يف فهم املقصود من لفظة سيبويه 

                                                 

 .1/341معاين انلحو لدلكتور فاضل السامرايئ  (1
« ومالئكت ه». ويه قراءف ابن عّباس، وقراء اجلمهور 56األحزاب، اآلية:  (2

 .4/398البن عطية ر الوجزي يف تفس ر الكتاب العزيز املحرّ بانلصب. انظر 
 .2/22جماز القرآن أليب عبيدف  (3
؛ واملعجم املفّصل شواهد اللغة 282يف ديوانه ص بليت من اخلفيف، وهو ا (4

 .8/52 العربية لدلكتور إميل يعقوب
 .2/155الكتاب لسيبويه  (5
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بمعىن خيطئون؛ أي: أّن سيبويه يذهب إىلى ختطئة  «يغلطون»فرّس بعضهم قوهل 
لَط سيبويه من قا : إنَ »هذا االستعما  وال جيزيه، قا  ابن مالك:  هم وغ 

ناسا من العرب  ك وزيد ذاهبان، فقا : واعلم أنَ أمجعون ذاهبون، وإنَ 
معناه  وزيد ذاهبان، وذلك أنَ  كهم أمجعون ذاهبون، وإنَ يغلطون فيقولون: إنَ 

 كما قا : «هم» :معىن االبتداء، ف رى أنَه قا 
ا م ىض   ... ... .. رِك  م  د  ت  م   ل س 
 

ي ئًا .  ابِق  ش  ال  س   .(2)«(1)... ... ..و 
وقد اعرتض بعض انلحاف ىلعى سيبويه وفق فهمهم لعبارته السابقة؛  

املطبوع ىلع العربية كزه ر ، فإَن وهذا غ ر مريض منه »حيث قا : 
قائل ابليت لو جاز غلطه يف هذا لم يوثق بيشء من الكمه، بل جيب أن يعتقد 
الصواب يف لّك ما نطقت به العرب املأمون حدوث حلنهم بتغ ّر الطباع، 
ن غدوًف، و: هذا  وسيبويه موافق ىلع هذا، ولوال ذلك ما قبل نادرا، كـ: دل 

 .(3)«جحر  ضبٍّ خرب  
بمعىن آخر، وهو يتوّهمون؛ أي: أّن هذا  «خيطئون»بعضهم لفظة  وفرّس  

اتلفس ر هو ما يريده سيبويه ىلعى هذا الرأي، وهو أنّه جيزي هذا االستعما ، قا  
قد ذكر بعض انلحويني أَن الغلط إنَما وقع يف أنَهم أمجعون؛ ألَن »الس رايف: 

ذلك، فتوّهموا أنَهم يف لفظ هم يكون للرفع يف قولك: هم قائمون، وأشباه 
                                                 

 جزء بيت من الطويل، وتمامه: (1
ا يِل   ا م ىض   ب د  رِك  م  د  ت  م   أين  ل س 

 
اِئي ا  ن  ج  ي ئًا إذ ا اك  ابِق  ش  ال  س   و 

واملعجم املفّصل يف شواهد اللغة العربية لدلكتور ؛ 140وهو لزه ر يف ديوانه ص   
 .8/321إميل يعقوب 

 .2/52رش  التسهيل البن مالك  (2
. وانظر اتلذييل واتلكميل يف رش  كتاب 52، 2/51رش  التسهيل البن مالك  (3

 .5/197التسهيل أليب حّيان 
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 .(1)«تقدير: هم أمجعون
هذا من جهة السماع، أّما من جهة القياس فاكن القياس مبنيا ىلع 

 قسمني:
بالرفع قبل تمام اخلرب، حنو: ال رجل   «ال»اسم  ىلعى جواز العطف  -1

أمجعنا ىلع أنه »لسان الكوفيني:  ىلعى وامرأف  أفضل منك، قا  ابن األنباري 
ال رجل  وامرأف  أفضل   :، حنو«ال»جيوز العطف ىلع املوضع قبل تمام اخلرب مع 

 «ال»لإلثبات و «إنّ »ها بمزنتلها، وإن اكنت ألنّ  ؛«إنَ »فكذلك مع  ،منك
ه كما حيملونه ىلع حيملون اليشء ىلع ضدّ كما تعلم  والعرب ،(2)«للنيف
 .(3)نظ ره

بعد استكما  اخلرب، حنو: إَن  «إنّ »اسم  ىلعى جواز العطف بالرفع  -2
، كذلك جيوز العطف بالرفع قبل استكما  اخلرب، وهذا  زيدا قائم وحممد 

تمام اخلرب؛  ه جيوز العطف ىلع االسم بعديد  عليه أنَا أمجعنا ىلع أنّ » الالكم
 .(4)«ألنّه ال فرق بينهما

ال تعمل يف اخلرب  «إنّ »نا بالرأي اذلي يقو  بأّن خّص إذا أخذوباأل
لضعفها، وإنّما اخلرب مرفوع باذلي اكن مرفواع به قبل دخوهلا، وإذا صّح أّن 

ألنّه إنَما »اخلرب مرفوع باذلي اكن مرفواع به قبل دخوهلا فال مشلكة إذن؛ 
يه العاملة يف اخلرب فيجتمع اعمالن  «إنَ »اكنت املسألة تفسد أن لو قلنا إّن 

                                                 

كتاب  . وانظر اتلذييل واتلكميل يف رش 2/482رش  كتاب سيبويه للس رايف  (1
 .5/197التسهيل أليب حّيان 

 .1/159اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري  (2
؛ واتلذييل واتلكميل يف رش  كتاب 2/256انظر رش  التسهيل البن مالك  (3

 .3/228التسهيل أليب حّيان 
 .1/159اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري  (4



266 ۩
 

 .(1)«فيكون حماال
هذه الشواهد وما قاهل سيبويه فيه داللة واضحة ىلعى جريان هذا  إنّ 

مّما ال »االستعما  ىلعى ألسنة العرب، قا  حمّمد حميي ادلين عبد احلميد: 
يف مجلة صاحلة ـ يستطيع أن جيحده واحد من انلحاف أنّه قد ورد عن العرب 

 «إنَ »بعد اسم  وقوع االسم املرفوع مسبوقا بالواو ـ من الشعر، ويف بعض انلرث
 . (2)«املنصوب وقبل خربها

وابلحث هلذا األسلوب عن خترجيات؛ أي: تأويالت وتقديرات كث رف 
بعضها بعيد عن الصواب واملنطق فيه مبالغة وزيادف يف اتلعقيد، وأَما األخذ 

؛ وىلع هذا فإّن اتلأويالت  ربالرأي اذلي جيزي العطف ىلعى اتلوّهم ففيه تيس
ملانعون يه عناء ال مسوغ الحتماهل، يرحينا منه األخذ بالرأي اليت ذكرها ا

 .(3)اذلي يبيح األمرين: الرفع وانلصب
واحد من هذه االعتبارات وأشباهها ال  لّك  مّما جيب اتلفطن هل أنَ »و

يصّح االتلجاء إيله بدايع اتلمّحل املحض يف تصحيح لكمة لم يّتضح يف 
مهّمتها يف توضيح املراد، وال يصّح تلّمس  السياق مرماها املعنوي السليم وال

اتلصويب ملن نطق بها عفوا ىلع غ ر هدى لغوي يؤّدي إىل املعىن املقصود، 
وإال صارت اللغة لعبا وهلوا، وإنّما نلجأ إىل اتلأويل حني يكون هو الوسيلة 

 .(4)«تلحقيق املعىن املراد الصادر عن قصد، لقيام قرينة تفرضه وتأىب سواه
عدم إنكاره ال يعين القياس عليه واألخذ به يف الكمنا  ولكنّ 

                                                 

 .1/159اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري  (1
 .1/173منحة اجلليل برش  ابن عقيل ملحّمد حميي ادلين عبد احلميد  (2
 .1/670انظر انلحو الوايف لعّباس حسن  (3
 .1/670انلحو الوايف لعّباس حسن  (4
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وكتابتنا، بل جيب االقتصار عليه يف املسموع قدر اإلماكن، قا  عّباس 
العطف ىلع »يرتّدد يف مواطن خمتلفة من كتب انلحو ما يسىّم: »حسن: 
 .(1)«، وهو نوع جيب الفرار من حمااكته قدر االستطاعة«اتلوّهم

وبالرغم من االعتبارات السالفة تقيض احلكمة أاّل نلجأ إىل استعما  »
تلك األسايلب ما وجدنا مندوحة للبعد عنها، ومن اخل ر أن نكتيف يف 

بضبط املعطوف منصوبا فقط، سواء أكان العطف قبل  «إنّ »العطف ىلع اسم 
هج الواضح ميجء اخلرب أم بعده؛ ألّن هذا هو املسلك الظاهر املّتفق عليه، وانل

ن أهّم مقاصد ابللغاء، ما لم يوجد مقصد أسىم يدعو ماتّباعه  اذلي يعدّ 
للعدو  املحّتم عنه، اكقتضاء املقام أن يكون العطف عطف مجل ال عطف 

 .(2)«مفردات؛ ألّن األّو  يؤّدي غرضا غ ر اذلي يؤّديه اثلاين
 :اخلاتمة

قد أسهم ولو يف ختام هذا ابلحث املتواضع واذلي أرجو أن يكون 
، يمكن أن أقّدم هل حمّبيهاجزئيا يف تقديم يشء ولو اكن يس را للغة العربية و

 خالصة بسيطة تشتمل ىلع أهّم انلتائج واتلوصّيات اليت وقفت عليها:
 انلتائج: -أو ال

اتلوّهم بصفة اعّمة ظاهرف موجودف يف اللسان العرّب شعرا ونرثا،  -1
 نكارها.إيمكن بأي حا  ويف أكرث من أسلوب حنوي، وال 

املنصوب قبل  «إنّ »اسم  ىلعى اختلف انلحاف يف جواز العطف بالرفع  -2
استكما  اخلرب بني: مانعني مطلقا، وجمزيين دون رشط أو قيد، وجمزيين 

 برشوط.
                                                 

 .1/609انلحو الوايف لعّباس حسن  (1
 .611، 1/610. وانظر 1/670انلحو الوايف لعّباس حسن  (2
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املنصوب قبل  «إنّ »اسم  ىلعى يرى ابلاحث جواز العطف بالرفع  -3
لسان العرب شعرا ونرثا، وبعده عن  يفاستكما  اخلرب؛ وذلك لكرثف وروده 
 اتلأويل واتلعقيد واتلمّحل واتلقدير.

بل  ،ما ورد من هذا األسلوب يف القرآن ال يعرّب انلحاف عنه باتلوّهم -4
 با.تأدّ  (العطف ىلعى املعىنـ)عنه ب ونيعرّب 
 اتلوصيات: -ثانيا

نلوع هذا ا فحمااكعن ىلع املتلكّم والاكتب أن يبتعد قدر اإلماكن  -1
 من األسايلب ما وجد طريقة للبعد عنها.

ال دايع لكرثف اتلأويالت واتلقديرات واتلخرجيات اليت ال طائل  -2
 . ، وباألخّص إذا اكن هناك جما  لغ رهامن ورائها يف كث ر من األحيان
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم. -
امحد حممد شاكر ، أبو سعيد عبد امللك بن قريب لألصميع ،األصمعيات -

 .م1993، 7، ط مرص ،دار املعارف ،عبد السالم حممد هارونو
، طبع بهامش ملحّمد حميي ادلين عبد احلميد ،االنتصاف من اإلنصاف -

 اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني انلحويني ابلرصيني والكوفيني الالحق.
يب اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني انلحوّيني ابلرصّيني والكوفّيني، أل -

الرباكت األنبارّي، حتقيق حمّمد حميي ادلين، املكتبة العرصّية، صيدا 
 م.1993ه، 1414وب روت، ال ط، 

حبر العلوم، أليب الليث السمرقندي، دراسة وحتقيق ادلكتور عبد الرحيم  -
 م.1985ه، 1405، 1أمحد الزّقة، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ط 

د صديق حممّ ، حتقيق ندليسحيان األ ، أليبابلحر املحيط يف اتلفس ر -
 .ه1420 ، ال ط،ب روت ،دار الفكر، مجيل

د مرتىض الزبيدي، حتقيق تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمّ  -
ط ، الكويت، مرجعة جمموعة حبسب اجلزء، الرتاث العرّب، حسب اجلزء

 .تواريخ خمتلفة حبسب األجزاء، 1
، األندليس انأليب حيّ  ،اتلذييل واتلكميل يف رش  كتاب التسهيل -

 ، ال ت.1، ط دمشق، دار القلم ،حسن هنداوي حتقيق ادلكتور
دار الكتب حمّمد باسل، ضبطه وصححه ، لرشيف اجلرجاين، لاتلعريفات -

 .م1983، ه1403، 1، ط ب روت ،العلمية
دار  ،وهبة الزحييل ، لدلكتوراتلفس ر املن ر يف العقيدف والرشيعة واملنهج -

 .ه1418 ،2 ، طدمشق، الفكر املعارص
اعلم  ،د بن تاج العارفنيزين ادلين حممّ ، لات اتلعاريفاتلوقيف ىلع مهمّ  -

 .م1990، ه1410، 1، ط القاهرف، الكتب
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وكفاية  عناية القايض»هاب ىلع تفس ر ابليضاوي، املسَماف: حاشية الش   -
، دار صادر ،شهاب ادلين أمحد اخلفايج، ل«ىلع تفس ر ابليضاوي الَرايض
  ط، ال ت.، الب روت

، يلع توفيق احلمد حتقيقايج، الزجّ ، أليب القاسم حروف املعاين والصفات -
 .م1984 ،1، ط ب روت ،مؤسسة الرسالة

األسدّي، حتقيق ادلكتور عّزف حسن، مديرية إحياء ديوان برش بن خازم  -
 م.1960ه، 1379الرتاث القديم، دمشق، ال ط، 

وكتب هوامشه وقّدم هل األستاذ ، رشحه اخلزريجّ  ديوان حّسان بن ثابت -
 م.1994ه، 1414، 2 عبدا مهنا، دار الكتب العلمّية، ب روت، ط

، اعتىن به ورشحه محدو طّماس، دار املعرفة، ديوانه زه ر بن أيب سلىم -
 م. 2005ه، 1426، 2ب روت، ط 

د حميي حممّ  ، حتقيقبن عقيل، الرش  ابن عقيل ىلع ألفية ابن مالك -
 .م1980 ،ه1400، 20ط القاهرف،  ،دار الرتاث، ادلين عبد احلميد

د يلع الريح ادلكتور حممّ ، حتقيق يب سعيد الس رايف، ألرش  أبيات سيبويه -
 - ـه1394 ، ال ط،دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع، القاهرف، هاشم

 .م1974
رش  التسهيل، البن مالك، حتقيق ادلكتور عبد الرمحن السّيد وادلكتور  -

 م.1990ه، 1410، 1ط دوي املختون، هجر، القاهرف، حمّمد ب
 أمحد حسن مهديل، حتقيق سعيد الس رايف ، أليبرش  كتاب سيبويه -

 .م2008 ،1، ط دار الكتب العلمية، ب روت، د يلعيلع سيّ و
رضائر الشعر، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق السّيد إبراهيم حمّمد، دار  -

 األندلس، ب روت، ال ط، ال ت.
 ،شويق ضيفحتقيق ادلكتور  ،البن جماهد ،السبعة يف القراءاتكتاب  -

 .ه1400، 2القاهرف، ط  بمرص، دار املعارف
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عبد  حتقيق ورش ، أليب برش عثمان بن قنرب، «سيبويهكتاب »الكتاب  -
 .م1988 ،ه1408، 3، ط مكتبة اخلانيج، القاهرف، د هارونالسالم حممّ 

تقديم ، بن يلع اتلهانوي دمّ حم للعالّمة ،كّشاف اصطال  الفنون -
، يلع دحروج ادلكتور حتقيق، رفيق العجم ادلكتوروإرشاف ومراجعة 

الرتمجة ، عبد اهلل اخلادلي ادلكتور الفاريس إىل العربية نقل انلّص 
 ،1، ط ب روت ،مكتبة بلنان نارشون، جورج زيناينادلكتور  األجنبية
 م.1996

 ،الزخمرشي بن عمر، ملحمود اف عن حقائق غوامض اتلزنيلالكشّ  -
، 3، ط ب روت ،العرّب دار الكتابضبط وتوثيق أيب عبد اهلل ادلاين، 

 م.2006، ه1407
 ، حتقيق ادلكتورابلقاء العكربي ، أليباللباب يف علل ابلناء واإلعراب -

 .م1995 ـه1416، 1، ط دمشق ،دار الفكر اغزي خمتار طليمات،
عليه  اعرضه بأصوهل وعلّق، عبيدف معمر بن املثىن أليب ،جماز القرآن -

 ، ال ط، ال ت.القاهرف ،مكتبة اخلانيج، نيكد فواد زسحممّ ادلكتور 
 ، حتقيقبن عطية األندليس، الاملحرر الوجزي يف تفس ر الكتاب العزيز -

 ،1، ط ب روت ،دار الكتب العلمية، عبد السالم عبد الشايف حممد
 م.2001، ه1422

ج قه وخرّ حقّ  ،د احلسني ابلغويحممّ  يب، ألمعالم اتلزنيل يف تفس ر القرآن -
سليمان مسلم وعثمان مجعة ضم رية ود عبد اهلل انلمر أحاديثه حممّ 

 .م1997 ،ه1417 ،4، ط دار طيبة للنرش واتلوزيع، احلرش
عبد اجلليل عبده ، حتقيق اجإسحاق الزجّ  أليب، معاين القرآن وإعرابه -

 .م1988 ،ه1408، 1، ط ب روت ،اعلم الكتب، شليب
دار الفكر للطباعة ، فاضل صالح السامرايئ ، لدلكتورمعاين انلحو -

 .م2000 ،ه1420 ،1، ط األردن ،والنرش واتلوزيع
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املعجم املفّصل يف شواهد العربية، لدلكتور إميل بديع يعقوب، دار  -
 م.1996ه، 1417، 1الكتب العلمية، ط

 وتعليق حتقيق مغين اللبيب عن كتب األاعريب، البن هشام األنصاري، -
 .م1999ه، 1419، 1ط ، ب روت، براكت يوسف هّبود، دار األرقم

منحة اجلليل بتحقيق رش  ابن عقيل، ملحّمد حميي ادلين عبد احلميد،  -
 طبع بهامش رش  ابن عقيل املتقّدم.

 م.1986، 8 انلحو الوايف، لعّباس حسن، دار املعارف، القاهرف، ط -
ع، جلال  ادلين السيويّط، حتقيق ورش  همع اهلوامع يف رش  مجع اجلوام -

ه، 1421، ال ط، القاهرف، اعلم الكتبادلكتور عبد العا  سالم مكّرم، 
 م.2001
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 سالم عمران شعيب .د

 األسمرية اإلسالمية ـ زيلطناجلامعة 

 
 :املقدمة

وىلع آهل ، احلمد هلل رب العاملني والصالف والسالم ىلع نبينا األمني
 .وصحبه أمجعني

 ،،أما بعد
وقد د رست هذه األصو  ، فإن الفقه املاليك غين باألصو  والقواعد

و ال شك أن ثمرف ذلك هو الفقه اتلطبييق اذلي  ؛والقواعد وما زالت تدرس
يطبقه امللكف يف شؤونه املختلفة؛ ذللك رأيت أن أركز ادلراسة ىلع هذا 

نتبني من خالهلا ، اجلانب اتلطبييق يف منهج اعلم كب ر من علماء املالكية
ومدى حتقيقه ، ونعرف مدى مرونة الفقه وعدم مجوده، كيفية تطبيق الفقه

 .هذا العالم هو: اإلمام أبوبكر بن اللباد، يف لك زمان وماكن مصالح العباد
 أسباب اختيار املوضوع:

لقد اخرتت الكتابة يف هذا املوضوع ملا رأيته من أهمية لفقه علماء 
املالكية اذلين أصلوا للمذهب واجتهدوا فيه واكن للك منهم دوره يف إثراء 

 .موضوع ابلحث، دومن هؤالء العلماء: اإلمام ابن اللبا ؛املذهب
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 :منهج ابلحث
واملنهج ، واملنهج اتلحلييل، اتبعت يف هذا ابلحث املنهج االستقرايئ

 حثفقد رأيت أن أمجع بينها للوصو  إىل انلتائج املرجوف من هذا ابل، املقارن
 .ـإن شاء اهلل تعاىل  ـ

 :مشلكة ابلحث
 :يمكننا إمجا  مشلكة ابلحث يف هذا املوضوع يف انلقاط اآلتية

 يلزتمون بأصو  اإلمام يف لك يشء؟هل اكن علماء املالكية  -

ما العمل عند فقهاء املالكية إذا تعارض قو  اإلمام مع حديث ثابت  -
 ؟دليهم

 كيف يتعاملون مع مقاصد الرشيعة؟ -

 ؟هل للفروق بني املسائل أثر يف احلكم -

 ؟هل ختتلف الفتوى حسب حتقيق املصلحة الرشعية من عدمها -

 ؟د أم أنه قابل للتطويرهل الفقه جام -

هل نستطيع معرفة أصو  املذهب وأدتله ومنهجه من خال  دراسة  -
 ؟أعالمه

حناو  أن نبحث عنه وجند هل ما يوضحه ويثبته من ، وغ ره، لك ذلك
 خال  هذا ابلحث.

 :تمهيد
وذلك لضيق املقام  -حناو  يف هذا اتلمهيد اتلعريف املوجز بابن اللباد

 :فنقو -
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 :العامة والعلمية اللبادة ابن حيا -
 اسمه: -

، يعرف بابن اللباد الق رواين، هو أبو بكر حممد بن حممد بن وشا 
املجاب ، اإلمام اجلليل القدر علما ودينا، احلافظ املربز، جده موىس بن نص ر

ع من الشيوخ اذلين وسم، وابن طالب، وأخيه، بن عمراتفقه بيحىي ، ادلعوف
 .(1)اكنوا يف وقته
وسمع عنه مجاعة ، وعليه اعتماده، وابن أيب زيد، به ابن حارثوتفقه 

 .(2)ودراس بن إسماعيل، منهم زياد بن عبد الرمحن
 :مودله -

 .(3)ه250:ودل سنة
 :حياته العلمية

 :شيوخه-
 :ما يأيتتلىق ابن اللباد العلم عن شيوخ كرث نذكر منهم 

بن ، بن طالب: كنيته أبو العباس. واسمه عبد اهلل ابن طالب القايض -1
من بين عم بين ، بن عقا  بن خفاجة اتلمييم، سفيان بن سالم

 .(4)أمراء الق روان، األغلب

                                                 

، وادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء 2/21ترتيب املدارك للقايض عياض ج (1
 (.1/134) -املذهب 

 نفسه. (2
 .نفسه (3
 (.1/169) -ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  (4
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من  تعاىل  أبو حفص عبد اجلبار بن خادل بن عمران الرسيت: -2
 أبو العرب. وابن اللباد وغ رهما.أكابر أصحاب سحنون. وسمع منه 

القايض ابن  قا  :تعاىل حيىي بن عمر بن يوسف بن اعمر الكناين  -3
من أهل ، قيل هو موىل بين أمية أندليس، الفريض: قا  ابن اعبد ابللوي

واستوطن سوسة آخراً. ، جيان. وعداده يف اإلفريقيني. سكن الق روان
 .(1)وبها قربه

 :تالميذه-
 :كما تلىق العلم عن ابن اللباد خلق كث ر نذكر منهم

قا  أبو بكر املاليك: اكن من ، أبو القاسم عبد الرمحن بن تمام القطان -1
 .أهل الفضل وادلين والورع والعبادف والنسك والعلم والعناية والسماع

 .(2)تويف سنة اثنتني وثالثني وثالثمائة 

، اتلونيس. قا  ابن حارث: اكن يتلكم يف الفقه، نرص الرويم، أبو حبيب -2
 .(3)الكماً صاحلاً. ودرس ببدله تونس. وأخذ عنه انلاس

وقا  املاليك: عثمان بن عمر. قا  أبو عبد ، سعيد خلف بن عمرأبو  -3
املعروف بابن أيخ هشام الربيع ، اهلل اخلواص: عثمان بن خلف

ومن أيب القاسم ، وسمع منه، تفقه بابن نرص، اخلياط. من أهل الق روان
، وأيب بكر ابن اللباد، وأمحد بن عبد الرمحن القرصي، الصدري
 .(4)وغ رهم

                                                 

 (.1/455) -ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك  (1
 (.1/505نفسه ) (2
 نفسه. (3
 (.1/576)املدارك ترتيب (4
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أبو العباس. قا  ابن حارث: اكنت هل ،  بن صامت تونسأبو عبد اهلل -4
يف سنة اثنتني وثالثني والفقه والرجا . وتو، عناية حممودف باحلديث

 .(1)وثالثمائة
واسم أيب زيد عبد ، وغفر اهلل هل ، أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد -5

الرمحن. كذا قا  األم ر ابن ماكوال. والقايض ابن احلذاء. وهو نفزي 
 .(2)قاهل األم ر. سكن الق روان، النسب

اكن ، أبو ميمونة دراس بن إسماعيل اجلراوي الفايس املشهور باملحدث -6
فسمع من يلع بن مطر ، هل رحلة للمرشق، فقيها حافظا للرأي

بالق روان عن أيب بكر بن  وأخذ، باإلسكندرية كتاب ابن املواز
 .(3)اللباد

ميمونة. من أهل مدينة فاس. سمع من كنيته أبو ، در اس بن إسماعيل -7
من ، شيوخ بدله. وبإفريقية من أيب بكر بن اللباد وغ ره. وباألندلس

 .(4)شيوخها. وهل رحلة حّج فيها

ينتسبون إىل قريش ، أبو سليمان ربيع بن عطاء اهلل، ربيع القطان -8
 .(5)ابن نوفل، صليبه

يوخها وعو  تفقه بفقهاء بدله وسمع من ش، رزين بن معاوية بن عمار -9
 .(6)ىلع أيب بكر بن اللباد وأيب الفضل القييس

                                                 

 (.1/272) نفسه (1
 (.1/578) -نفسه (2
 (.135، 134/ 2الفكر السايم يف تاريخ الفقه اإلساليم ) (3
 (1/531نفسه ) (4
 (.1/488) -ترتيب املدارك (5
 (.1/118) -ادليباج املذهب  (6
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وجامع مذهب ، واكن إمام وقته، عبد اهلل بن عبد الرمحن القريواىن -10
، وذابا عن مذهبه حىت أنه عرف بمالك الصغ ر، مالك وشار  أقواهل

وروى عنه مجاعة منهم زياد بن عبد الرمحن ، تفقه بأىب بكر بن اللباد
 .(1)وابن املنتاب

سمع ، سكن مدينة بونة أبو سهيل ؛تدم ري األصل، يلع بن حممد -11
تويف  وابن اللباد.، بإفريقية من لقمان بن يوسف وأيب البرش بن مساور

 .(2)ببونه آخر سنة سبع وأربعني
العمر بن حممد بن مرسور  -12 أبو بكر املاليك: اكن رجاًل  قا  .العس 

ذا ، مفيت أهل زمانه، حلفظثقة جيد ا، فقيه ابلدل، خ راً فاضالً ، صاحلاً 
وال كربه ، لم يغمص عليه يف حداثته، وديانة، وورع، سمت وصيانة

واكنت وفاته سنة ثالث ، يشء. سمع من أبيه وأيب بكر بن اللباد
. وهو ابن حنو أربعني سنة وأبوه يح. وصىل عليه أبوه وثالثمائةوأربعني 
 (3)تعاىل. 

ابن مالك بن أيب ، ِسحان بن زهريفرج بن سلمة بن زهري بن مالك بن  -13
وأصله من باجه. وانتقل اىل فحص ، األصلح ابللوي قرطيب املودل

، وجالسه وتفقه معه، ابللوط. وكنيته: أبو سعيد. سمع من ابن بلابة
وأبان بن ، وحممد بن أيمن، وسمع من القايض أسلم وأمحد بن خادل

وقاسم بن أصبغ ، وابن ويلد، وابن أيب تمام، وأمحد بن بيق، حممد
وغ رهم. ورحل فسمع بالق روان من ابن اللباد وغ ره.. تويف سنة مخس 

                                                 

 . 2/21ج نفسه (1
 (.1/504) -نفسه (2

 (525، 1/524) املذهب ادليباج (3
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 .(1)الثمائة ومودله سنة ثمان وثماننيوأربعني وث

تفقه بالق روان ىلع أمحد ، حممد بن حارث بن أسد اخلشين أبو عبد اهلل -14
سنة مخس  تويف .اللبادبن نرص وأمحد بن زياد وأمحد بن يوسف وابن 

قضاء بدله بعد  وتسعني وقيل سنة ست وتسعني ومائتني ويل ابنه أمحد
 .(2)أربعني وثالثمائة

املعروف بأيب  ـثالثة ـ حممد بن عبد اهلل بن حيىي بن حيىي بن حيىي  -15
وامتدت أيام حيىي إىل أن ، منتىه الرياسة وانلباهة يف العلم، عيىس

وقيل يف ذي احلجة وقيل تويف تويف يف رجب سنة أربع وثالثني ومائتني 
 .(3)سنه يوم تويف ثنتني وثمانني سنة سنة ثالث وثالثني واكن

ثقة ، أبو عبد اهلل. قا  اخلراط: اكن رجاًل صاحلاً ، حممد بن عمر احلالج -16
حسن االتباع ألهل املدينة وإلمامهم مالك. تويف سنة ، فقيهاً ، حسناً 

 .(4)تعاىل ، مخس وثالثني وثالثمائة

بن عمر بن عبد الرب بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب يوسف  -17
شيخ علماء األندلس وكب ر حمدثيها يف وقته وأحفظ من اكن ، انلمري

 .(5)مر بن قاسط يف ربيعةفيها لسنة مأثورف. نسبه من انلّ 

 :تصانيفه -
وهو ، وكتاب عصمة انلبيني، : كتاب الطهارفألف أبو بكر بن اللباد

وفضائل ، وكتاب فضائل مالك بن أنس،  بيان العصمةكتاب إثبات احلجة يف
                                                 

 (.1/542) -ترتيب املداركيعين ومائتني،  (1
 (.1/310ادليباج املذهب ) (2
 (.1/393نفسه ) (3
 (.135، 134/ 2) اإلساليم الفقه تاريخ يف السايم الفكر (4
 (.1/401) -نفسه  (5
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 وكتاب اآلثار والفوائد: عرشف أجزاء.، مكة
واكن يقو : أزهد انلاس يف العلم قرابته وج رانه. وقا : ما قرب اخل ر 

 .(1)من قوم قط إال زهدوا فيه
 وفاته: -

 .ورثاه ابن أيب زيد بقصيدف فريدف، ه(333تويف يف صفر سنة )
 :يف مباحث ابلحث ـ ىلع بركة اهللـ وبعد هذا اتلمهيد نبدأ 

 :السنة -املبحث األول 
 :املسألة األوىل

ف   ي ر  ر  ىِب ه 
 
ن  أ و   اَّلَلِ   ع  : ق ا   ر س  َن ِجد  »: ملسو هيلع هللا ىلصق ا   ه  ث ال ث  ِجد 

ة   ع  َن ِجد  انل اك    و الَطال ق  و الرَج  ل ه  ز   .(2)«و ه 
ال ة  ب   ن  ف ض  ب ي د  وع  ِن انَليِب   ِن ع  نَه  ق ا  ملسو هيلع هللا ىلصع 

 
ث ال ث  ال  جي  وز  » :أ

 .(3)«و الِعت ق  ، و انل اك    ، الَطال ق   :اللَِعب  ِفيِهنَ 
ث  ل ي س  ِفيِهَن ل ِعب  » :وعن سعيد بن املسيب أنه قا  انل اك     :ث ال 

ق  و الِعت ق   ر  (4)«و الَطال  ع ذ  م  الاَلِعِب وال  ي  ك  نَه  ال  ي ث ب ت  ِفيِهَن ح 
 
؛ ي ِريد  أ

                                                 

 (.1/302) -ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  (1
ِ  ىِف  أخرجه الرتمذي يف سننه (2 ز  ال ه  د  و  ِ

اء  ىِف اجل  ا ج  كتاب الطالق واللعان باب م 
ا ِعن د  ، (5/49الَطال ِق ) ذ  ل  ىلع   ه  م  . والع  ِريب  ن  غ  س  ِديث  ح  ا ح  ذ  : ه  قا  أب و ِعيىس 

اِب انَلِِب   ح  ص 
 
ِل الِعل ِم ِمن أ ه 

 
. ملسو هيلع هللا ىلصأ ِِهم   و غ  ر 

 (.18/304) -املعجم الكب ر للطرباين  (3
 (.3/236) -أخرجه مالك يف املوطأ  (4
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ل ي ِه اجل   ل  ع  ل  ىلع  ِمث ِل ما حي  م  ومِ  اد  ِمن  الاَلِعب  ِفيِهَن بِل ِعِبِه ب ل  حي  م   .(1)الل ز 
ي د  ع نوقد ر و ى يف ال ب و ز 

 
ت ِبَيِة أ ب رص    ع 

 
ل  أ اِسِم يف ر ج  اًلً ف ِقيل   اب ِن الق  ر ج 

ت ن ك   :هل    نَه  خ 
 
ن ا أ د  ب ل غ  ل ق  ر  إيِل  ِه و  ا    ،ت ن ظ  ق  ا  :ف  ته اب ن يِت بِم  م  أين  ز وَج  ك  ِهد  ش 

 
أ

اء   ت ه  بأث ِر ذ لِك  أ، ش  ل ب  ز و ج  ل  ي ط  ام  الرَج  ق  ِ  وف  ني  م  د  ي و  ن ت  ، ب ع  : ك  ب 
 
ا   األ ق  ف 

ِعبًا اِسِم:  ق ا   ابن   ،ال  ء  »ال ق  ال  يش   ِ  و  ِه انل اك  ن  ذ لِك  ِمنه  ىلع  و ج  ا اك  ِلف  م  حي 
ل ي هِ   .(2)«ع 

وذلك أن الشارع منع أن ، فناك  اهلاز  وحنوه حجة العتبار القصد
وأن يتلكم الرجل بآيات اهلل اليت يه العقود إال ىلع ، تتخذ آيات اهلل هزؤاً 

 .(3)موجباتها الرشعيةوجه اجلد اذلي يقصد به 
ِ ُهزُ ﴿: سبحانه وقد د  ىلع ذلك قوهل َِٰت ِ۬اَّللَّ  ،(4)﴾اٗ  ؤَوَلَ َتتَِّخُذواْ َءاَي

ما بال أقوام يلعبون حبدود اهلل ويستهزئون بآياته طلقتك » :ملسو هيلع هللا ىلص وقو  انليب
 .(5)«راجعتك طلقتك راجعتك

ع لم أن اللعب بها حرام  .(6)وانليه يقتيض فساد املنيه عنه، ف 
ه  انل اك     يف هذه املسألة إىل أنه وقد ذهب أبو بَْكرن بن اللََبادِ  م  ي ل ز 

 .واهلل أعلم .تمساكً باألثر

                                                 

 نفسه. (1
 (.3/236) - املوطأ يف مالك أخرجه (2
 (.9/75) -ينظر: الفتاوى الكربى  (3
 .231ابلقرف: اآلية  (4

 (1/650) -كتاب الطالق باب حدثنا سويد بن سعيدأخرجه ابن ماجة يف سننه  (5
 (.1/20710) -قا  ابلوص رى: هذا إسناد حسن. مجع اجلوامع للسيويط 

 (9/75) -الفتاوى الكربى ينظر:  (6
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 :املسألة اثلانية
قا : ال بأس ، ئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ املوضع القذر اجلافس  

لْنَا َما َلَ َوَلَ ﴿ :تعاىل قوهل تال ثم األمة هذه ىلع تعاىلقد وسع اهلل ، بذلك تَُحم ِ
 .(1)﴾َطاقََة نَلَا بِِهۦ  

معناه إذا مىش بعد ذلك ىلع  :فقال ابن اللباداختلف املالكية يف ذلك 
 .أرض طاهرف كمسألة اذليل

ذلك إذا مىش بعد ذلك  قال ابن اللباد :وقا  اللخيم بعد ذكره الرواية
 .(2)أن ادلرع يطهره ما بعده: ملا روي ؛ىلع أرض طاهرف

 الكم ابن اللباد؛ ألنه قا  بعد ذكره ابن اللبادوقد ما  القايض إىل الكم 
ال تسلم أن يعلق  رأى أن رجليه ملا اكنتا ـ يعين ابن اللبادـ وكأنه  واللخيم:

فال بد من مسحهما فإذا مىش ىلع أرض طاهرف امتسحت  ةبهما أجزاء جنس
كما جاء بمسح األرض عن غسل املاء  جيزتئوإنما الرخصة أن  ،بذلك

 .(3)«هل طهور فإن الرتاَب » احلديث:
وذكر املازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن املاء يدفع عن نفسه فال 

                                                 

 (. 286ابلقرف اآلية:من اآلية ) (1

 بن حممد عن مالك عن (.54/499) -خمترص خليل يف الفقه املاليك مع رشوحه  (2
 أنها عوف بن الرمحن عبد بن إلبراهيم ودل أم عن إبراهيم بن حممد عن عمارف
 املاكن يف وأميش ذييل أطيل امرأف إين»فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص انليب زوج سلمة أم سألت
 حيىي رواية - املوطأ«. بعده ما يطهره :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسو  قا  سلمة، أم قالت القذر
 .(1/24) - اللييث

ذ ى ي ِصيب  انَلع ل   (3
 
(.هذا احلديث 2/28) -أخرجه أبو داوود يف سننه باب يف األ

طرق،  اختلف العلماء يف تصحيحه فمنهم من صححه ومنهم نم ضعفه وهل
 (.4/133للمزيد ينظر: ابلدر املن ر )
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ينجسه إال ما غ ره وال يتحلل من انلجاسة ما يغ ر أجزاء املاء ابلايق يف 
ملراد بالقذر فلما اجتمع هؤالء الشيوخ لكهم ىلع محل الرواية ىلع أن ا ،رجليه

 .انلجس
القتصار ابن يونس  ابن اللبادوقد اقترص خليل يف مصنفه ىلع تأويل 

 .(1)وألنه أحوط، ومجاعة عليه
 :القياس :املبحث اثلاين

قا  ابن عبدوس يف قناف رجل جتري ىلع آخر فاحتاج اذلي جتري عليه 
أعل  :ويقا  لصاحب القناف ،القناف لردم دلاره ألن الطريق علت عليه هل ذلك

 .دارك إن شئت وإال فال يشء لك
القياس أال يفعل إال بإذن صاحب القناف حلقه يف  :وقال ابن اللباد

 .(2)جري القناف
 :املرسلة اثلالث: املصلحةاملبحث 

 :املسألة األوىل
و َطأ:  ت»جاء يف الم  اض  إِن  ح  إِ  و 

ن  ت ِفيض  ف 
 
ب ل  أ ف  بِِمىًن ق 

 
أ ر  ا الم  ِري ه  َن ك 

اء  ادَلم   ا حي  ِبس  الن س  ك رث   م 
 
ا أ ل ي ه  ب ِد الرب   يف ، (3)«حي  ب س  ع  وكذا ذكر ابن ع 

َن اب ن  
 
ر أ اك  ِتذ  ا إىل   ااِلس  ل ي ه  رِي  ع  نَه  حي  ب س  ال ك 

 
الِك  أ ن  م  ىك  ع  ِم ح  ب ِد احل ك  ع 

ة   اِء مخ  س  ًما ِمن  ان ِقض  تع رش   ي و 
 
ق ىص   ،ادَلم   ِحنِي ر أ

 
اِء أ س  حي  ب س  ىلع   انل ف  ق ا   و 

                                                 

 (.54/499) -خمترص خليل يف الفقه املاليك مع رشوحه  (1
 . (1/105انلوادر والزيادات ىلع ما يف املدونة من غ رها من األمهات ) ينظر: (2
 (.2/491) -رش  املوطأ  -املنتىق  (3
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اِس  اء  ادَلم  يِف انل ف  س  ا حت  ِبس  انل ف   .(1)م 
ن   :ق ا   

 
ا أ ل ي ه  ل ي س  ع  اِمل  و  ا ح  َنه 

 
ل م  أ ع 

 
و   ل م  أ ق  ن  ي 

 
ِري  أ َجة  لِل ك  ال  ح  و 

ل ِف   .ت ِعين ه  يِف الع 
ن   :ق ا    م  ِري  و  ا الك  ل ي ه  ِبس  ع  اِن ح  م  و  ي و 

 
م  أ ِر ي و  ه  ب ني   الط  ا و  ن  ب ي ن ه  إِن  اك  و 

ِتهِ  ق  ف  ِل ر  ه 
 
ه  ِمن  أ ع  ه .، م  د  يَام  ل م  حي  ب س  إاَل و ح 

 
ا أ ن  ب يِق  ل ه  إِن  اك   و 

رِي  ك   ب س  الك  ع رِف  ح 
 
ت أ َواِز: ل س  ه  وق ا   حممد بن  الم  د  ي ف  حي  ب س  و ح 

ل ي هِ  ِع الَطِريِق ع  ط  ع َرض  ِلق   .ي 
ايِض ِعي اض   م   :وق ا   الق  ا حم  ر  ه  ع  م  ن  الَطِريق  آِمنًا و  ِف إذ ا اك  و ِضع  اخِلال  م 

ا ن  آِمنًا أو ،ل ه  إِن  ل م  ي ك 
اقِ  ف  ا بِااِلت ف  م  ل م  ي ن ت ِظر ه  ن  حم  ر  نَه   ؛ل م  ي ك 

 
م ِكن   أِل ال  ي 

ه   د  ا و ح   .الَس ر   بِه 
اس  يف اجل   قا و ت ل ف تاب ن  ش  َدِف احل ب ِس  و اِهِر: اخ  اي ة  يف م  و  و ى ، الر  ف ر 
ه ب   ش 

 
ًما :أ ة  ع رش   ي و  د  ذ لِك   :و ر و ى غ  ر  ه  ، مخ  س  ًما وتستظهر ب ع  ة  ع رش   ي و  مخ  س 

ب   ح 
 
ِ أ ني  م  و  ي و 

 
م  أ َ  بِي و   .(2)إيل 

ا واالستظهار ِته  ي ض  ا ت ِقيم  يف ح  ر  م  اِسِم ق د  و ر و ى اب ن  ، و ر و ى اب ن  الق 
اِس  :و ه ب   اء  يف انل ف  س  ا ت ِقيم  احل ائِض  يف احل ي ِض وانل ف  ك رث   م 

 
ق ا   ، حت  ب س  أ

ابِهِ  ح  ص 
 
ك رث   أ

 
ل ي ِه أ : و ع  ب و حم  َمد 

 
 .(3)الَشي خ  أ

ِن  :ِقيل   َوقَاَل ابن اللََباِد: م 
ي ث  ال  ، ذ لِك  لك  ه  يِف األ   ق ِت ح  ا الو  ذ  َما يف ه 

 
ف أ

                                                 

 (.4/371) -ينظر: االستذاكر  (1
 (.1/285يف مذهب اعلم املدينة )عقد اجلواهر اثلمينة  (2
 (.2/491) -رش  املوطأ  -املنتىق  (3
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ف   ور  ن  يف الَطِريِق ف يِه  رض   م 
 
ا، ي أ م  اء  ب ي ن ه  خ  الِكر  س  ي ف   .(1)و 

وحسب ، ومن تكييف الفتوى حسب ابلدل، وهذا من فقه الواقع
ر  فيها إىل مقصد الشارع من وحسب الظروف ، الزمان ن ظ  املصاحبة اليت ي 

د الفقه  وجنعله يؤدي إىل الرضر وإىل جلب ، أصل هذا الترشيع م  فال جن 
 .املفاسد بداًل من أن جيلب املصالح ويدرأ املفاسد

 :املسألة اثلانية
لو شهد أربعة ىلع أبيهم بالزنا ردت شهادتهم وال يرجم  :قا  ابن القاسم

 .ون ىلع إرثه وحيدونألنهم يتهم
، جازت شهادتهم إن اكنوا عدوالً  اإن اكن األب عديمً  :وقا  أشهب

 :ورجم األب بشهادتهم إال إن اكن مورساً فرتد شهادتهم تلهمتهم بامل راث قا 
 .وكذلك لو شهدوا عليه وكذا إن شهدوا أنه قتل فالناً عمداً 

تلهمتهم ىلع سقوط ال جتوز شهادتهم وإن اكن معدماً  :وقال ابن اللباد
 .(2)نفقته عنهم برمجه

فيف قو  ابن اللباد هذا مصلحة كربى وحفظ للنفس ويه هنا نفس 
وهو أمر غ ر ، إن وسوس هلم الشيطان بذلك، الوادل ومحاية هل من كيد أبنائه

َد ابن  اللباد بذلك هذه اذلريعة اليت لو تركت ألحدثت فساداً ، مستحيل فس 
 كب راً.

 :ثلةاملسألة اثلا
املاء  ِس ب  بس املساكني يكون يف ابلدل فتيبس أشجاره ويقحط حل  ح  

                                                 

 (.2/491) -نفسه (1

 (.11/145) -اتلاج واإللكيل ملخترص خليل  (2
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 .عنه؛ يرى القايض فيه رأيه يف بيع أو رشكة أو عمل أو كراء ما رآه فيها
بس املساكني وح   :ة  م  ل  س  بن م   لِ ض  عن الف   ،اعت   ابن   :وقا  الربزيل

املاء عنه يرى القايض فيه  ِس ب  حل   ه ويقحط  يكون يف ابلدل فتيبس أشجار  
 .رأيه يف بيع أو رشكة أو عمل أو كراء ما رآه فيها

 .أرى أن يباع إذا اكن بهذه احلا  قال ابن اللباد:
َدم ، ألنه هالك بدون ذلك ؛فقد رأى ابن اللباد املصلحة يف بيعه فت ق 

 .(1)مصلحة املساكني يف ابليع واالستفادف من ثمنه
 :االستحسان :املبحث الرابع

 :الزاكة من بدل إىل بدل نقل :مسألة
ل   ن ق  ن  ي 

 
س  أ

 
ر  وال  ب أ

ا ِمن  ب دل   إِىل  ب دل   إِاَل ِلع ذ  ل ه  املذهب أنه ال  جي  وز  ن ق 
ا وبِه  و ِضِع و ج  ِم م  ك  ون  يف ح  ر ب  وي ك  ق  ا ي  ت ه  إِىل  م  اك  و ِضِع  ؛ز  َن ذ لِك  ِمن  م 

 
أِل

ا وبِه  ن   ؛و ج 
 
ان ه  ب ل  جي  وز  هل   أ ال  ِج ر  ل  حم  لَِتِه و  ه 

 
لِك  أ ن  خي  َص بِذ 

 
ه  أ م  نَه  ال  ي ل ز 

 
 أل

ِة ِمن ل  احل  اج  ه 
 
ثِر  أ ا ي ؤ  ا ق ر ب  ِمن ه  لِك  م  ذ  هِ ف ك  ِ ِل ب دل  ه 

 
 .(2)أ

الِك   ن  م  م   :و ر و ى اب ن  ن افِع  ع 
 
ن  ىلع   أ َن ذ لِك  إِن  ي ك 

 
ن  أ

 
س  أ

 
ي ا   ف ال  ب أ

فِ  ه  بِاحل ارِض  اء  ِعن د  ف  ع  تِِه إِىل  ض  اك   .حي  ِمل  ِمن  ز 
ن ون  وق ا    ف   إِن   :سح  ار  ال  ت ق رص   ِفيِه الَصال  د  ن  ذ لِك  يف ِمق  ا ، اك  َما م 

 
و أ

ف   ل  إيِل  ِه الَزاك  ف  ف ال  ت ن ق   .ت ق رص   يِف ِمث ِلِه الَصال 
إِن  

د  ق ا    ف  ق  ل  زاكته ف  ن ون  ال  جت  ِزئ ه   :ن ق  ح   .س 
ب و بَْكِر ْبن  اللََبادِ وقد وضح ذلك 
َ
ا هو ىلع    وذهب أ إىل أن املنع إَنم 

                                                 

 (.2/229) -فتح العيل املالك يف الفتوى ىلع مذهب اإلمام مالك  (1
 (2/508) -ابليان واتلحصيل  (2
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انِ  س  ِتح  جي  ِزئ ه  ، ااِلس   .و 
ألن مستند االستحسان عند املالكية  ؛فاملنع فيه مصلحة لفقراء ابلدل
 .إما العرف أو املصلحة أو رفع احلرج

واألمر مداره ، ثم بعد ذلك رأى ابن اللباد إجزاء هذه الزاكف
فربما وجد يف وقت ما فقراء خارج ابلدل هم أحوج بكث ر ، االستحسان

هل  ونقو ، للزاكف من أهل ابلدل فال حنرمهم منها بل نفتح ابلاب أمام املزيك
فنحقق بذلك املصلحة العامة  ؛جيزئك أن خترج الزاكف خارج بدلك

 .واهلل أعلم .للمسلمني
فأخرجها فوضعها يف ، وسئل سحنون عن رجل وجبت عليه زاكف ماهل

 .(1)ال جتزئه :قا  ؟هل جتزئه زاكف ؛ويف قريته فقراء ـغ ر قريته 
قيق ملقاصد ملا فيه من حت ابن اللبادوإين أرجح يف هذه املسألة مذهب 

 .أعلم واهلل .للفقراءوملا فيه من حتقيق املصلحة ، الرشيعة
 :االستصحاب :املبحث اخلامس

 :يف الزنامسألة 
نَ املشهور من املذهب املاليك أنه 

 
ت  ب ي ن ة  بِأ ِهد  قِالً  الزاين إِذ ا ش  ، ز َن  اع 

ن  جم  ن ونًا نَه  اك 
 
ر ى بِأ خ 

 
ِت األ ِهد  ل ي ِه  :و ش  ن  الِقي ام  ع  ءِ )ِإن  اك  ِي االِد اع 

 
و   (أ و ه 

قِل   ل، اع  ق  ت  ب ي ن ة  الع  م  إِن .ق د  و  جم  ن ون   و  ل ي ِه و ه  ن  الِقي ام  ع  ت  ب ي ن ة  ، اك  م  ق د 
ف  احل ا  يِف الرَت ِجيِح ، اجل ن ونِ  اد  ه  ت رب  وا ش   .(2)ف اع 

ق ت  ال ِقي امِ ي   :وقَاَل اْبن  اللََبادِ  ي ِة ال  و  ؤ  ق ت  الر  ت رب   و  اِهر  ع  ف ل م  يعترب ظ 
                                                 

 .نفسه (1
 .(7/235) - الفروق أنواع يف الربوق ينظر: أنوار (2
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 .(1)احِل ا   
فإن االعتبار بوقت فعل الفعل املحرم وليس حاهل  ؛ومن حيث انلظر

 .أعلم واهلل .الفعلألن األحاكم مرتتبة ىلع وقت ، وقت االداعء
 :من اجتهاداته الفقهية نماذج :السادساملبحث 
 :الفروق :األولاملطلب 

 :املسألة األوىل: جواز غسل الزيت
وبيض  ،ح  ل  وزيتون م   ،وحلم طبخ ،وال يطهر زيت خولط»يف خليل: 

 .(2)«ق بنجسلِ ص  
ما ماتت فيه فأرف من عسل أو سمن ذائب فإنه ال يباع  :ومن املدونة

ويستصبح بالزيت إن حتفظ منه  ،وال بأس أن يعلف العسل انلحل ،وال يؤلك
 .(3)إال يف املساجد

خبالف شحم امليتة إذ ال ، بإجازف غسل الزيت ابن اللبادوقد أفىت 
 .(4)يستطاع رفع جناسته والزيت يستطاع رفع جناسته

فكأنه يرشح جواز  «فافرتقا»وقو  ابن يونس  «فافرتقا» :قا  ابن يونس
 .(5)وهو مذهب ابن اللباد .الغسل

اختالط انلجاسة بالزيت نفسه ال يقبل اتلطه ر خالفاً  شهورفيف امل
                                                 

 (.10/190) -للقرايف  -واذلخ رفينظر املصدر نفسه،  (1
 (.1/17خمترص خليل ) (2
 (1/65) - خليل ملخترص واإللكيل اتلاج (3
 نفسه. (4
 .نفسه (5
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فإنه قا  يمكن تطه ره بصب املاء عليه وخضخضته وث ق ب  :،البن اللباد
ويكرر ذلك حىت يغلب ىلع الظن زوا  ، اإلناء من أسفله وصب املاء منه

 .(1)انلجاسة
 فقد فرق ابن اللباد هنا بني الزيت والشحم.

 :بول الفأرة :املسألة اثلانية
 .اذلي حيكيه األشياخ أن األبوا  تابعة للحوم قا  ابن عالق:
 .إن لم تصل الفأرف نلجاسة فال بأس ببوهلا :قال ابن اللباد

، فهذا تفرق بني حاتلني، يعين إن وصلت الفأرف للنجاسة فبوهلا جنس
 .وصو  الفأرف وعدم وصوهلا

 .(2)وقا  سحنون: ال يعيد للخالف يف أكلها
شِعر  بقوف قو  ابن اللباد. ـهنا ـ سحنون  وقو   .واهلل أعلم م 

 :املسألة اثلاثلة
إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار اجلعل ىلع  :من املدونة قا  مالك

 .(3)ابلائع
وأما إن دلس فاجلعل لألج ر وال ، معناه إن لم يدلس :قال ابن اللباد

 .يؤخذ منه
وما باعه الطوافون يف املزايدف ومثل انلخاسني ومن يعلم  :قا  مالك

أنه يبيع للناس فال عهدف عليهم يف بيع وال استحقاق وإنما اتلباعة ىلع ربه 
                                                 

 (1/65) - خليل ملخترص واإللكيل اتلاج (1
 (.1/62) نفسه (2
 .(3/370) ينظر: املدونة (3
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 .(1)إن وجد وإال اتبع
 :إفتاؤه بمقابل املشهور :املطلب اثلاين

 :انلجاسة بيع :األوىلاملسألة 
و اِز ب ي عِ  املشهور عند م  ج  د  اِلِكَيِة ع  ام   ؛انلجاسة الم  ر  ا ح  ل ه  ك 

 
وألَن ، ألَن أ

ِن  ملسو هيلع هللا ىلص انَليِبَ  ِف ت م وت  يف الَسم  ر 
 
أ ِن الف  ئِل ع  ائًِعا ف ال   ...» :ف قا ، س  ن  م  إِن  اك  و 

ب وه   ر  بَ  ؛(2)«ت ق  ه  حِل ِديِث اب ِن ع  اًما ل م  جي  ز  ب ي ع  ر  ن  ح  إِذ ا اك  و   :اس  و  َن ر س 
 
أ

ود  » :ق ا  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلَلِ  وم  ، ل ع ن  اَّلَل  ايل ه  ح  ل ي ِهم  الش  ت  ع  م  ر  ا ، ح  َمل وه  ا ـ ف ج  ذ اب وه 
 
ي  أ

 
أ

اـ  وه  ب اع   .(3)«ف 
و اِز  اب يف مواهبه أن الَمْشه ورط  وذكر احلَ  م  ج  د  و  ع  عند املالكية ه 

ِتي اًرا ا اخ  َما ، ب ي ِعه 
 
ي ِصح  أ اًرا ف  ِطر   .(4)اض 

الِك   ابن اللباد: ع ت  لِم  ق  اي ة  و  وِر ِرو  ه  ش  ابِل الم  ق  و از  ب ي ِعهِ ، م  ن  ، يِه  ج  اك  و 
ا  يِت بِه  ف   .(5)اْبن  اللََبادِ ي 
 :الوجه ضمان :اثلانيةاملسألة 

ِريِم  و  )الزِت ام  اإِلت ي اِن بِالغ  ِه( ه  ان  الو ج  م  جاء يف حاشية الصاوي: )و ض 
                                                 

 .(7/181) اتلاج واإللكيل (1
. قا  األبلاين: (2/392) السمن يف تقع الفأرف يف أخرجه أبو داود يف سننه باب (2

 رواية عن شذوذه بني وقد واجلامد املائع بني اتلفصيل بهذا شاذ)شاذ. يعين: 
؟ السمن يف تقع الفأرف عن سئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسو  أن:  ميمونة عن( ابلخاري

 .(4/40) - خمترصف - الضعيفة السلسلة. فاطرحوه( حوهلا وما )انزعوها :فقا 
 (.3/1275أخرجه ابلخاري يف صحيحه باب ما ذكر عن بين إرسائيل ) (3
4) (4/259.) 
 (.1/9(. والشامل يف فقه اإلمام مالك )3/10) بلغة السالك ألقرب املسالك (5
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ل وِ  )األ ( ح  ب ِرئ ( ِمن  ِعن د  ِل( )و  ِليِمِه( ج  اِن )بِت س  وِن )هل  ( :الَضم  م  ي  الم ض 

 
 :أ

ن  ال ( اك  إِن  ي  لِر ب  احل ق  )و 
 
ِديمً أ ون  )ع  م  نَه  ل م  ، (ام ض 

 
ه  أِل ه  ن  إاَل و ج  م   .(1)ي ض 

ل و  اكن  وِن بوجه من الوجوه و  م  ِليِم الم ض   بِت س 
 
ِه ي رب  أ اِمن الو ج  فض 

ِديًما  ون  ع  م   .ىلع الَمْشه ورالم ض 
وِه إاَل  ال  » :فقا  وخالفه ابْن اللَُّبادِ  ه  من الو ج  ِليِمِه بِو ج   الَضاِمن  بِت س 

 
ي رب  أ

ه  وهو  لَم  ِليمِ إذ ا س  لِك  التَس   بِذ 
 
ِدم  لم ي رب  أ ع  ه  وهو م  َلم  يِلء  ف ِإن  س   .(2)«م 

، قا  ابن رشد: فإن اكن قيل هل: تضمن فالناً أو تضمن املا  عن فالن
ولم يأت بالوجه ىلع حكم ، لزمه ضمان املا ، فقا : ال أضمن إال وجهه

غرمت ما ، أت بهفإن لم ت، وإن اكن قيل هل: تضمن وجه فالن، ضمان الوجه
 .(3)لم يلزمه ضمان املا  حبا ، فقا : ال أضمن إال وجهه، عليه

 اْختاَِلط انلََجاَسِة بِالَزْيِت: :املسألة اثلاثلة
تلط أنه إذا :من املذهب املشهور ة بِالَزي ِت فإن الزيت ال اخ  اس  ت انَلج 
. ِه ر  ب ل  اتَلط  ق   ي 

إِنَه  ق ا   ، ِخاَلفًاً اِلبِْن اللََبادِ 
ل ي ِه  :ف  اِء ع  ب  الم  ِه ر ه  بِص  م ِكن  ت ط  ي 

ِب اإلِ  ث ق  ِتِه و  ض  خ  ض  ِلهِ  ن اِء ِمنو خ  ف  س 
 
ىَت ، أ َرر  ذ لِك  ح  ي ك  اِء ِمن ه  و  ب  الم  و ص 

غ ِلب  ىلع    ةِ ي  اس   .(4) الَظن  ز و ا   انَلج 
املطهرف واليت تفصل اتلطور العليم يف اآلالت  ابن اللبادويقوي قو  

 .واهلل أعلم .بني املواد بدقة
                                                 

 .(3/450حاشية الصاوي ىلع الرش  الصغ ر ) (1
 (.3/345حاشية ادلسويق ىلع الرش  الكب ر ) (2
 (.11/375ابليان واتلحصيل ) (3
 .(1/57حاشية الصاوي ىلع الرش  الصغ ر ) (4
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 :ابيع احلبس إن اكن ربعً  يف :الرابعةاملسألة 
ت ه   يوجد ع  ن ف  ع ت  م  ط  قو   باجل و اِز إذ ا ان ق  ل ًقا و  ط  ن ِع م  يف املذهب ق و   بالم 

ا ن ه  و  ب ِعيًدا ع 
 
اِن أ ر  م  ن  يِف الع  و اء  اك  ا س  و د ه  ج  ع  ل م  ي ر   .و 

ا ِه  غ  ر  َون ِة و  د  الِك  يِف الم  ن ع  لِم  اي يت  ، فالم  ى ِرو  د  ِج  واجل و از  إِلِح  ر  يِب الف 
 
أ

   َ ن ع  رص  َن الم 
 
ن ه  إاَل أ ِب  غ  ر   و اِحد  ِمن بَِمْشه ورِيَتِهِ ع  ه  ذ  ِل الم  ه 

 
 .أ

َباِب  ق ا   اب ن  ر اِشد  يِف ل ب  الق  ب اع   :و  َما الر 
 
ن ع  فَالَمْشه ور   و أ ا الم   .ِفيه 

ِهِ  ِليل  يف خم  ت رص  ت رص   الَشي خ  خ  ل ي ِه اق   .و ع 
يِل   ق ا   الرب  ز  ت   :و  ة   ع ن ،اب ن  اع  ل م  س  ِل ب ِن م  ض  اِكنِي حبو   :الف  س  س  الم 

ن ه  ي ر   اِء ع  ط  حِل ب ِس الم  ح  ي ق  ار ه  و  ج  ش 
 
ت ي ب س  أ ِ ف  ون  يف ابل دل  ايِض ِفيِه ي ك  ى الق 

ي ه  
 
ة   ،يِف ب ي ع   ؛ر أ ك  ِ و  رش 

 
ل   ،أ م  و  ع 

 
اء   ،أ و  ِكر 

 
ا ،أ آه  ِفيه  ا ر   .(1)م 

ِذهِ احل ا ِ  :ابِْن اللََبادِ  َوَعنِ  ن  بِه  ب اع  إذ ا اك  ن  ي 
 
ر ى أ

 
 .(2)أ

 :اخلاتمة
 :من خال  ابلحث يف هذا املوضوع خرجنا بانلتائج اآلتية

وقوهل معترب داخل ، اللباد إمام ماليك هل أثره يف الفقه املاليكاإلمام ابن  -1
ىلع سبيل املثا  فقد ، املذهب عو  عليه كث ر من علماء املذهب

 .اقترص الشيخ خليل يف خمترصه يف بعض املسائل ىلع تأويل ابن اللباد

أي مجع بني األخذ باألثر ، مجع ابن اللباد بني منهيج املدرسة املالكية -2
 .وبني اعتبار العمل، ك بهواتلمس

                                                 

 .(2/229) - عليش ابن فتاوى: ينظر (1
 .(2/229) املصدر نفسهينظر:  (2
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 .اعتمد ابن اللباد يف فقهه ىلع أصو  املذهب -3

لم يمنعه اتباع أصو  املالكية من خالف املشهور من املذهب إذا تبني  -4
 .هل أن احلق خالف املشهور مما أداه إيله اجتهاده يف األدلة

فهو جمتهد  ؛تبني أن ابن اللباد فقيه ماليك جمتهد داخل املذهب -5
 منتسب.

 .تبني نلا بشلك واضح بناء الفقه ىلع املقاصد الرشعية -6

تبني نلا من الفقه اتلطبييق البن اللباد أن الفروق يف املسائل هلا دور  -7
 ؛فال بد للفقيه من إدراك الفروق ومعرفتها ؛كب ر يف اختالف احلكم
 .وأال ختتلط عليه املسائل

ة أدلة كث ر نستطيع من خال  دراسة فقه أعالم املذهب املاليك معرف -8
 .ويف هذا إثراء كب ر للفقه، من املسائل

تبني نلا أن الفقه مرن وغ ر جامد بل يستجيب للك انلواز  واملتغ رات  -9
 زماناً وماكناً.

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
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 املصادر واملراجع
 

لرب بن االستذاكر: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ا -1
، ه( حتقيق: سالم حممد عطا463اعصم انلمري القرطيب )املتوىف: 

، األوىل: الطبعة، ب روت –حممد يلع معوض: دار الكتب العلمية 
1421 – 2000. 

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي ىلع الرش   -2
الصغ ر )الرش  الصغ ر هو رش  الشيخ ادلردير لكتابه املسىم أقرب 
(: أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الِك  اِم م  ِم 

ِب اإل  ه  ذ  ، املسالك لِم 
: الطبعة :املعارفه(: دار 1241الشه ر بالصاوي املاليك )املتوىف: 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

ابليان واتلحصيل والرش  واتلوجيه واتلعليل ملسائل املستخرجة: أبو  -3
ه(حتقيق: د 520)املتوىف:  الويلد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب

: الطبعة، بلنان –ب روت ، حممد حيج وآخرون: دار الغرب اإلساليم
 .م 1988 - ـه 1408، اثلانية

اتلاج واإللكيل ملخترص خليل: حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن  -4
أبو عبد اهلل املواق املاليك )املتوىف: ، يوسف العبدري الغرنايط

 .م1994-ه1416، الطبعة: األوىل، ةه(: دار الكتب العلمي897

ترتيب املدارك وتقريب املسالك: أبو الفضل القايض عياض بن  -5
، املغرب، املحمدية -مطبعة فضالة  :ه(544موىس ايلحصيب )املتوىف: 

 .الطبعة: األوىل

وسننه  ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسو  اهلل  -6
املحقق: ،  ابلخاري اجلعيفوأيامه: حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل
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، الطبعة: األوىل، حممد زه ر بن نارص انلارص: دار طوق انلجاف
 .ه1422

حاشية ادلسويق ىلع الرش  الكب ر: حممد بن أمحد بن عرفة ادلسويق  -7
الطبعة: بدون طبعة وبدون ، ه(: دار الفكر1230املاليك )املتوىف: 

 .تاريخ

علماء املذهب: إبراهيم بن يلع بن ادليباج املذهب يف معرفة أعيان  -8
ه(: دار 799برهان ادلين ايلعمري )املتوىف: ، ابن فرحون، حممد

 .ب روت –الكتب العلمية 

اذلخ رف: أبو العباس شهاب ادلين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن  -9
 -ه(: دار الغرب اإلساليم684املاليك الشه ر بالقرايف )املتوىف: 

 .م1999 سنة .ب روت

، ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين سنن -10
حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق: ، ه(273وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف: 

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية 

سنن أيب داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش ر بن  -11
تاين )املتوىف: شداد بن عمرو األزدي ال ِجس  املحقق: حممد ، ه(275س 

 .ب روت –صيدا ، املكتبة العرصية :حميي ادلين عبد احلميد

و رف بن موىس بن الضحاك -12 ، سنن الرتمذي: حممد بن عيىس بن س 
ه(: رشكة مكتبة ومطبعة 279أبو عيىس )املتوىف: ، الرتمذي

م  1975 - ـه 1395، الطبعة: اثلانية، رصم –مصطىف ابلايب احلليب 
 .ه 1332، الطبعة: األوىل

الفتاوى الكربى البن تيمية: تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد  -13
احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية 

، ه(: دار الكتب العلمية728احلراين احلنبيل ادلمشيق )املتوىف: 
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 م.1987 - ـه1408، الطبعة: األوىل

حممد بن أمحد  :فتح العيل املالك يف الفتوى ىلع مذهب اإلمام مالك -14
، ه(: دار املعرفة1299أبو عبد اهلل املاليك )املتوىف: ، بن حممد عليش

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق: أبو العباس شهاب ادلين  -15
الشه ر بالقرايف )املتوىف:  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املاليك

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ه(: اعلم الكتب684

الفكر السايم يف تاريخ الفقه اإلساليم كتاب: الفكر السايم يف تاريخ  -16
الفقه اإلساليم: حممد بن احلسن بن العرّّب بن حممد احلجوي 

-مية ه(: دار الكتب العل1376اثلعاليب اجلعفري الفايس )املتوىف: 
 .م1995 -ه1416 -بلنان الطبعة: األوىل -ب روت

املتواري يلع تراجم أبواب ابلخاري: أمحد بن حممد بن منصور بن  -17
أبو العباس نارص ادلين ابن املن ر اجلذايم ، القاسم بن خمتار القايض

حتقيق: صال  ادلين مقبو  ، ه(683اجلروي اإلسكندراين )املتوىف: 
 .لكويتا –أمحد: مكتبة املعال 

ضياء ادلين ، خمترص العالمة خليل: خليل بن إسحاق بن موىس -18
دار  :املحقق: أمحد جاد، ه(776اجلندي املاليك املرصي )املتوىف: 

 .مـ2005ه/1426، الطبعة: األوىل، احلديث/القاهرف

: ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املخترص بنقل العد  عن العد  إىل رسو  اهلل  -19
، ه(261قش ري انليسابوري )املتوىف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن ال

 .ب روت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق: دار إحياء الرتاث العرّب 

، املعجم الكب ر: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مط ر اللخيم الشايم -20
املحقق: محدي بن عبد املجيد ، ه(360أبو القاسم الطرباين )املتوىف: 

 .اثلانية: الطبعة، القاهرف –السليف: مكتبة ابن تيمية 
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املنتىق رش  املوطأ: أبو الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  -21
ه(: 474بن وارث اتلجييب القرطيب ابلايج األندليس )املتوىف: 

 .جبوار حمافظة مرص -مطبعة السعادف 

أبو ، منح اجلليل رش  خمترص خليل: حممد بن أمحد بن حممد عليش -22
: الطبعة، ب روت –ه(: دار الفكر 1299عبد اهلل املاليك )املتوىف: 

 .م1989ه/1409تاريخ النرش: ، بدون طبعة
انلوادر والزيادات ىلع ما يف املدونة من غ رها من األمهات أليب حممد  -23

حتقيق: ادلكتور عبد ، عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب زيد الق رواين
 .األوىل :الطبعة، لغرب اإلساليمدار ا، الفتا  حممد احللو
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 د.  مصطىف الصادق رمضان طابلة

 اإلسالمية األستاذ املساعد بقسم ادلراسات
 اجلامعة املفتوحة ـ طرابلس

 
 

 امللخص
ذللك لم خيتلف يف جواز وقفه ، احنرص املا  املوقوف بداية ترشيع الوقف يف العقار

ّل الرصيد الرتاكيم لألصو  الوقفية ، خالف املنقو  ىلعى  ويمثل يف الوقت الراهن ج 
وملا اكن عقار ، لوقف العقاروأما املنقوالت فالغالب يف وقفها أن تكون تبعا ، الليبية

اكبليع واملناقلة واإلجارف واملشاركة ، عقار الِملك ىلعى ترد  الوقف ترد عليه اتلرصفات اليت
ووقوعه يف مسار املنفعة العامة...الخ بالضوابط والرشوط اليت تمزي بها الوقف واختصت 

 بها أمواهل.
ومشتمالته وطبيعة ذللك جاء هذا ابلحث يلبني حقيقة عقار الوقف وأنواعه 

هيم املتعلقة املفا بعص اتلمهيد تضمن، ومبحثني وخاتمة تمهيد يف انتظم وقد، ملكيته
وانتىه إىلى أن عقار الوقف ، فتضمن حقيقة عقار الوقفاملبحث األو  أما و، بموضوعه

باملفهوم الفقيه يشمل األرض اليت انعقد عليها عقد الوقف بكامل مساحتها وحدودها 
، وما اندمج فيها من معادن ومياه من أشجار وما اتصل بها من منقو  اتصا  قراروما بها 

والقيود واألمحا  ، كما يشمل عقار الوقف احلقوق واملنافع والقيود واألمحا  اخلادمة هل
مفهوم العقار عند املرشع اللييب يشمل األرض ولك ما  بينما، املثقل بها لصالح غ ره
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وبهذا يظهر أن ، وما خصص هلا من منقو  ولو لم يندمج بهااندمج فيها حىت انلبات 
وأما املبحث اثلاين فتضمن ، العقار عند املرشع اللييب أو سع نطاقا من مفهومه يف الفقيه

واملشهور عندهم أن ملكية عقار الوقف ، ويه حمل خالف بني علمائنا، طبيعة ملكيته
ويه ملكية مفرتضة جمردف عن حقوقها ، ملك واقفها ىلعى وسائر األموا  املوقوفة تبىق 

، ولم يتعرض املرشع اللييب هلذه املسألة، املتمثلة يف اتلرصف واالستعما  واالستغال 
وقد تضمنت ، فنتج عنه فراغ سبب عددا من اإلشاكالت الرشعية والقانونية واإلدارية

قار توصيات ابلحث عددا من املقرتحات قد ت سهم يف حل تلك اإلشاكالت وحتفظ ع
 الوقف وحقوقه ومنافعه.

 -املنافع ـ قوقاحل ـ امللكيةـ  العقارالوقف ـ اللكمات االفتتاحية للبحث: )
 املرشع اللييب(ـ  القانون ـ املذهب املاليكـ  علماؤنا
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 :مقدمة
أرشف املرسلني، سيدنا  ىلعى احلمد هلل رب  العاملني، والصالف والسالم 

 نت بسنته إىلى يوم ادلين، وبعد،حمَمِدِِ وىلع آهل وصحبه ومن اهتدى بهديه واس
فهذا حبث حو  مفهوم عقار الوقف يف املذهب املاليك والترشيع 

 اللييب، داعين للكتابة فيه مجلة من األسباب تأيت يف مقدمتها:

ذهب املاليك، بيان طبيعة ملكية عقار الوقف وملحقاته وفق امل .1
ومقارنتها بالترشيع اللييب، وإبراز املالحظات اليت ينبيغ معاجلتها يف 

أن  ىلعى الترشيعات القائمة، باعتبار أن ترشيعات الوقف الليبية نصت 
 .(1)ي عمل بمشهور مذهب اإلمام مالك فيما لم يرد نص خاص فيها

اتلرصفات دراسة اإلشاكيلات الرشعية والقانونية اليت تنتج عن بعض  .2
اليت ترد ىلع عقار الوقف ومشتمالته، ويه كث رف حىت صارت حمال 
ملطابلات بني مؤسسة األوقاف وبعض مؤسسات ادلولة، تطور بعضها 

 . (2)دلاعوى قضائية

اإلسهام يف إضافة حلقة يف السلسلة الفقهية اليت تعىن باألوقاف  .3
                                                 

 م بشأن الوقف.124/1972من القانون رقم  47ينظر: املادف  (1

م بشأن 826/2017ينظر: قرار املجلس الرئايس حلكومة الوفاق الوطين رقم  (2
تشكيل جلنة تتوىل حرص واسرتداد أرايض الوقف املعتدى عليها من ادلولة أو 

وتوصيات ورشة العمل اليت نظمتها مصلحة األمالك العامة باتلعاون مع األفراد، 
م، واملخاطبات بني 8/1/2018اهليئة العامة لألوقاف، عقدت بطرابلس بتاريخ 

اهليئة العامة لألوقاف وجملس الوزراء بشأن بعض املشاريع اليت نزعت هلا أرايض 
أرايض اعئدف لوقف املحجوب  ىلعى الوقف، منها: املرشوع اإلساكين اذلي أقيم 

 ىلعى بمرصاته، واملرشوع االستثماري لصندوق الضمان االجتمايع اذلي أقيم 
 . الشيخ عبد السالم بزيلطنأرايض اعئدف لوقف زاوية 
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مصاف الليبية، وتهدف إىل تطوير نظمها وترتيق بمؤسستها إىل 
 .(1)املؤسسات املايلة الفاعلة يف دعم مس رف اتلنمية الشاملة للمجتمع

عدد من التساؤالت، جتمل يف عن وتدور إشاكيلة ابلحث يف اإلجابة 
ما حقيقة عقار الوقف؟ وما ملحقاته؟ وكيف يمكن توظيف األحاكم  اآليت:

 ع ملكيته؟ املستنبطة من ذلك عند االنتفاع به أو استثماره أو تسجيله أو نز
وأما فرضياته فتقوم ىلع أن عقار الوقف يشمل عينه وملحقاته اليت 
استقرت أو اندجمت فيه من أعيان وحقوق وأثقا ، وأن ملحقاته تابعة هل يف 
لك ما يتعلق به من أحاكم وترصفات، وأن رؤية علمائنا املتمزيف يف تقرير 

عليها األحاكم القانونية  األحاكم املتعلقة بمفهوم عقار الوقف ينبيغ أن تبىن
ترشيعا وقضاء، من أجل دعم مؤسسة الوقف وإبراز خصوصيتها وتمكينها 
من حتقيق هدفها األسىم وهو نقل املا  من دائرف االستهالك إىل دائرف 
االستثمار وجعله مصدرا مهما للتمويل واملشاركة الفاعلة يف مجيع برامج 

 بوية والرضيبية. اتلنمية بل وبديال لعدد من املصادر الر
حفظ أموا  الوقف، وبيان ما  تأيت من أهميةف أهمية ابلحثأما و

                                                 

من ادلراسات اجلادف حو  نظم الوقف ومؤسسته يف يلبيا، جمموعة األعما  الرائدف  (1
اليت أعدها د. مجعة الزرييق حو  تاريخ الوقف وفقهه ونظم اهليئة العامة 

أحاكم الوقف يف ) لألوقاف، وكذلك رسالة دكتوراه أعدها د. من ر لوكة بعنوان:
(، منشورف، وللباحث بعض املحاوالت منها: ملكية قف اللييبضوء قانون الو
تسجيل أعيانه، منشور بمجلة الرساج املن ر، اليت تصدر عن  ىلعى الوقف وأثرها 

م، واإلشاكيلات الفقهية لقانون الوقف رقم 2015رابطة علماء يلبيا، العدد األو  
 ىلعى انلظارف  م، ونفقات2016م منشور بذات املجلة، العدد اثلاين 124/1972

حتت النرش، واملنفعة اليت تسوغ  -األوقاف وتطبيقاتها دلى اهليئة العامة لألوقاف
تفويته وتعويضه يف الفقه املاليك والترشيع  ىلعى نزع ملكية عقار الوقف وأثرها 

 حتت النرش.  –اللييب
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ختتص به العقارات منها من نظم وأحاكم رشعية، ورضورف توظيفها يف إدارتها 
تدارك ما يظهر من  ىلعى واستثمارها وما يطرأ عليها من ترصفات، والعمل 
 ك انلظم واألحاكم.خمالفات رشعية ىلع موقف الترشيعات الليبية من تل

باستقراء مسائل املوضوع وجزئياته،  يكونواملنهج املستعمل يف اجنازه 
بيان ما عليه علماء املذهب املاليك وأدتلهم، وما عليه العمل  ىلعى اليت ترتكز 

تقييمها ووفق انلظم القانونية والقضائية، ثم حتليل تلك املسائل واألحاكم 
 ستخراج انلتائج واتلوصيات. إجراء املقارنات وصوال إىلى او

 ومبحثنيوأتناو  املوضوع بعون اهلل ومشيئته يف مقدمة وتمهيد 
 وهذه العنارص تضمنت ما ييل:وخاتمة، 

أسباب اختيار املوضوع، وأهميته، ومنهج حبثه،  وفيها املقدمة -
 .وعنارص خطته

 فيتناو  عددا من املسائل اتلمهيدية للموضوع، ويه:اتلمهيد أما و -
عقار الوقف، واألموا  اليت جيوز وقفها، واملرادفات ملصطلح  تعريف
 )عقار(.

فيتضمن بيان مفهوم عقار الوقف ومشتمالته يف  األو وأما املبحث  -
 الفقه املاليك.

وأما املبحث اثلاين فيتضمن بيان مفهوم عقار الوقف ومشتمالته يف  -
 الترشيع اللييب.

 إيلها ابلحث وتوصياته. وأما اخلاتمة فتضمنت انلتائج اليت انتىه  -
،  ومن اهلل تعاىل أستمد العون والسداد، فإن أصبت فبتوفيقه

وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان، وال حو  وال قوف إال باهلل، كتبه د. 
ايلوم اتلاسع  سوق اجلمعة، ابتداء من -مصطىف الصادق طابلة بطرابلس
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وصىل اهلل وسلم ، م2019/ 22/7 ـهاملوافق 1440عرش من شهر ذي القعدف 
ىلعى سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه ومن تبعه واسنت بسنته وداع بدعوته إىلى 

ا يَِصُفوَن  ﴿يوم ادلين،  ةِ َعمَّ َوَسَٰلٌم لََعَ َ۬الُْمرَْسلَِْي   ١٨٠ ُسبَْحََٰن َرب َِك رَب ِ ِ۬الِْعزَّ
َٰلَِمَْي   ١٨١  [.182 - 180]الصافات:  ﴾١٨٢َوالَْحْمُد َّلِلِ رَب ِ ِ۬الَْع

 :اتلمهيد
تعريف عقار الوقف،  يتضمن هذا اتلمهيد مجلة من املفاهيم تشمل:

واألموا  اليت جيوز وقفها، واملرادفات ملصطلح عقار، تلكون مدخال ملباحث 
 املوضوع، وبيانها يف انلقاط اتلايلة:

 أوال: تعريف عقار الوقف:
قار  بالفتح يطلق ىلع لك ِمل ك ثابت هل أصل اكألرض وادلار، : لغة الع 

ر دارِهم إاَِل ذ ل وا»ومنه حديث:  ق  ِزي  قوم  يِف ع  ا غ  ر ادَلاِر بِالض« م  ق  : م والفتحع 
وىلع  .وال عقار   دار   هل    وقد يطلق ىلع ما  الرجل ومتاعه، يقا : ما .أصل ها

ل ي ِهم  ذ ر ارَيهم » منه حديث:و ث ر العقار.أثاث ابليت، يقا : بيت ك ف ر َد ع 
ار ب ي وتهم ق  ويطلق  يل: متاع بيوتهم وأدواته وأوانيه.وق : أرضهم،، أراد«وع 

ن  ب اع  د ارً » كذلك ىلع الشجر والزرع، ومنه حديث: ارً م  ق  و  ع 
 
 :، أراد«اا أ

 .(1)الضيعة وانلخل واألرض
فصيل الوارد فاإلجابة حبسب اتل االصطالحوأما بيان معىن العقار يف 

 يف املبحثني اتلايلني.
ن ع واحل ب س،وأما  إذا منعتها من  :ادلابة ِت ف  يقا : وق   الوق ف لغة: الم 

تها عنه.ب   وح   ر  السَ   ويقا : ح   س 
 
سه ب  ت  سه واح  ب  ح  بّس العقار يف سبيل اهلل وأ

                                                 

الصحا ،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، واجلوهري -ينظر : ابن األث ر (1
 تاج العروس: )عقر(. -الزبيديو
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بّس وح   ب سب  يسة، واجلمع: ح  بِ يس، واألنىث منه: ح  بِ فهو حم   .(1)ائس، وح 
إعطاء  منفعة يشء مدف وجوده »فة بقوهل: ر  ّرفه ابن ع  ويف االصطال  ع  

عطيه ولو تقديرا ، فهو حتبيس أصل املا  وقطعه عن (2)«الزما بقاؤه يف ملك م 
 .(3)باتر  من الق   ة  ب  ر  اتلرصفات انلاقلة للملكية وتسبيل منفعته يف ق  

 ثانيا: األموال اليت جيوز وقفها:
املشهور عند علمائنا أنه جيوز وقف لك ما  ينتفع به رشاع ولو بأجرف، 

األصل عندهم يف املا  يلصح ، و(4)«صح وقف مملوك وإن بأجرف»قا  خليل: 
وألن  ،األخبار إنما وردت يف العقار دون غ رهن وقفه أن يكون عقارا، أل

لم ي نقل خالف ، ذللك الوقف يراد للتأبيد وادلوام، وال يتصور إال يف العقار
وأما املنقو  فمص ره للهالك ذللك اختلف يف جواز  جواز حتبيس العقار، ىلعى 

وعنه يف حبس غ ر العقار من »وقفه، قا  القايض عبد الوهاب ابلغدادي: 
اخلالف »، وقا  ادلسويق: (5)«احليوان روايتان: إحداهما املنع، واألخرى اجلواز

 .(6)«املعتمد صحة وقفهعندنا جار يف لك منقو ، وإن اكن 
راع فقط ، وفيما عدا ذلك (7)وقيل بأن الوقف جيوز يف السال  والك 

                                                 

تاج  -القاموس املحيط، والزبيدي -الصحا ، والف روز آبادي -ينظر: اجلوهري (1
 و )حبس(. العروس: )وقف(

 .411حدود ابن عرفة مع رش  الرصاع:  -ابن عرفة (2

 .4/76الرش  الكب ر مع حاشية ادلسويق عليه:  -ينظر: ادلردير (3

 .4/75الرش  الكب ر وحاشية ادلسويق عليه:  -ادلرديرخمترص خليل. وينظر:  (4
انلوادر  -. وينظر: ابن أيب زيد الق رواين2/485املعونة:  -وعبد الوهاب ابلغدادي (5

 .3/961عقد اجلواهر:  -، وابن شاس12/7والزيادات: 

 .4/77الرش  الكب ر: ىلعى حاشية ادلسويق  -ادلسويق (6

راع: اسم جيمع اخليل واإل (7  = -. ابن األث ربل ولك ما يعد للحرب من سال الك 
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ملا روي عنه أنه  من األموا  فباطل، وهو منقو  عن يلع بن أيب طالب 
، وهو مردود (1)«ال حبس عن فرائض اهلل إال ما اكن من سال  أو كراع»قا : 

ا  هلا )ينب ع( وقد سبق ، فقد ثبت عنه أنه وقف أرضا هل يقبفعله 
قوهل، وىلع القو  بتقديم القو  فيكون مردودا بإمجاع  ىلعى ذكرها، فيقدم فعله 

 .(2)الصحابة 
ها  ـ ويالحظ أن الغالب  عند علمائنا يف باب األموا  اليت جيوز وقف 

ذكر  العقارات واملنقوالت، لكن ليس معىن ذلك عدم جواز وقف غ رها 
من األموا ، ألنهم عدوا املنافع واحلقوق أمواال، وأجروا عليها عددا من 

ومن تطبيقاتها: وقف العقود واتلرصفات وجعلوها حمال هلا، ومنها الوقف، 
لعني للسلف، املستأجر منافع العني املستأجرف مدف اإلجارف، ووقف الطعام وا

 لك من ذاتواثلاين: موقوف: وهو ما م  »قا  ادلردير عند بيان أراكن الوقف: 
يوقف ىلع مستحق لالنتفاع خبدمته أو ركوبه أو ... اأو منفعة ولو حيوانً 

بدهل مزنلة  ويزن  رد   ،يوقف لك منهما للسلف اا وعينً أو طعامً ، احلمل عليه
اكن يف ق رى فاس ألف أوِقَية من اذلهب أنه »، ونقل ادلسويق: (3)«بقاء عينه

محلت اسا فاض   .(4)«موقوفة للسلف، فاكنوا ي ردونها حن 

  املرادفات للكمة )عقار(: ثاثلا:
يكاد جيمع علماؤنا أن مصطلح )العقار( هو املصطلح اذلي يراد به 

=                                                 

 .تاج العروس: )كرع( -، والزبيدي4/297انلهاية يف غريب احلديث: 
حديث رقم:  .6/250أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه. مصنف ابن أيب شيبة:  (1

(21325.) 
 .2/195قواطع األدلة:  -والسمعاين ،6/324اذلخ رف:  -القرايف ينظر: (2
 . 2/298الرش  الصغ ر ومعه حاشية الصاوي:  -ادلردير (3

 .4/77 :الرش  الكب رحاشية ادلسويق ىلع  -سويقادل (4
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يف األرض وما اتصل بها اتصا  قرار، وهذا املصطلح هو املقدم عندهم 
عن العقار مرف بالربع ومرف  هذا املراد، وذللك ملا عرّب خليل  ىلعى ادلاللة 

، غ ر (1)«ولو عرَب بعقار اكن أحسن»بقوهل:  بادلار، تعقبه الشيخ ادلردير 
أنهم قد يستعملون مصطلحات أخرى مرادفة يريدون بها العقار، ومن هذه 

 املصطلحات بها:
ب ىلعى جيمع  :بسكون ابلاء ،الَرْبع   .1 ادلار  ىلعى وع وأرباع، ويطلق ِرباع ور 

وهل ترك نلا »بعينها، وما حوهلا وىلع املزن ، ومنه حديث أسامة: 
ع املحلة، يقا : ما أوسع رب ىلعى ، كما يطلق (2)«عقيل من رباع أو دور

والربع يشمل األرض وما اتصل بها من بناء »فالن، قا  خليل: 
ال جيوز بيعه إذا  الربع املوقف أو املحبس»، ويف املعونة: (3)«وشجر

 .(4)«خرب، وال االستبدا  به بوجه  

ولفظ األرض يشمل األشجار »: قا  خليل يف توضيحه: األرض .2
فإنه وادليار وحنوها، يعين أنه إذا باع شخص أرضا بكذا ولم يزد، 

وتناو  العقد » قا  ادلسويق:، و(5)«يتناو  ما اتصل بها من بناء وشجر
شجر اكن ذلك العقد بيعا أو غ ره إن لم ىلع األرض ما فيها من بناء و
 . (6)«يكن رشط أو عرف خبالفه

                                                 

 .4/236و  3/167الرش  الكب ر مع حاشية ادلسويق عليه:  -ينظر: ادلردير (1

 أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب الزنو  بمكة للحاج وتوريث دورها. (2

خليل ومعه  ىلعى رش  الزرقاين  -. وينظر: الزرقاين5/548اتلوضيح:  -خليل (3
 .5/320حاشية ابلناين: 

 . 2/486املعونة:  -ابلغدادي (4
 .5/552اتلوضيح:  -خليل (5

 .3/171حاشية ادلسويق ىلع الرش  الكب ر:  -ادلسويق (6
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: واحد األبنية، ويه يف األصل وضعت للبيوت اليت تسكنها ابلناء .3
بة، ثم استعملت للعمارف  العرب يف الصحراء، ومنها اخِلباء والق 
والتشييد وإقامة املنشآت للسكىن وغ رها، وكرث ذكره يف احلديث 

ن  ت ر ى »، ومنه حديث جربيل يف اإليمان والقدر: مفردا وجممواع
 
و أ

ل ون  يف ابل ن ي انِ  او  ت ط  ء  الَشاِء ي  ال ة  راِع  اف  الع  ر  اف  الع  ، ومن (1)«احل ف 
استعماالت هذا املصطلح يف األرض وما استقر عليها قو  خليل يف 

يف العقد  ـ األرضـ  لو باع ابلناء والشجر اندرجت»اتلوضيح: 
 .(2)«للعرف

: وهو ما يتفرع غ ره عنه، ويعرب بها عن العقار يف بعض أبواب األصل .4
وِ  »املعامالت، قا  التسويل عند قو  صاحب اتلحفة:  ص 

 
يِف األ و 

ة   ع  ف  ، ويف (3)«..... األصو : األرض وما اتصل بها من بناء وشجرش 
بيع األصو  وأمجع مالك وأصحابه ىلع املنع من »أحاكم ابن سهل: 

 .(4)«املحبسة العامرف، وهو املشهور من قوهلم فيها، وإن خربت

ما  »...املا  املأمون: وهو اذلي ال يلحقه تغ ر وال فساد، قا  ادلردير:  .5
ىش تغ ره، وهو العقار، كدار وأرض وشجر...  .(5)«مأمون، أي ال خي 

                                                 

، ملسو هيلع هللا ىلصنليب متفق عليه، أخرجه ابلخاري يف كتاب اإليمان، باب سؤا  جربيل ا (1
 ومسلم يف كتاب اإليمان، باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة. 

 .5/552اتلوضيح:  -خليل (2

 .2/187ابلهجة يف رش  اتلحفة:  -التسويل (3

 .588األحاكم الكربى:  -ابن سهل (4

 -. وينظر: الصاوي3/307الرش  الكب ر مع حاشية ادلسويق عليه:  -ادلردير (5
 ىلعى رش  اخلريش  -. وينظر: اخلريش2/145الرش  الصغ ر:  ىلعى حاشية الصاوي 

 ، 8/124و 5/306خليل ومعه حاشية العدوي: 
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 :يف الفقه املاليك مفهوم عقار الوقف ومشتمالته :األولاملبحث 
 توطئة: 

يقسمون األموا  إىل تقسيمات باعتبارات خمتلفة، قا   علماؤنا 
األعيان واملنافع ثالثة أقسام، منها ما يقبل العوض، ومنها ما ال »القرايف: 

أنواع املبيعات أربعة: »، وقا  ابن شاس: (1)«يقبله، ومنها ما اختلف فيه
كيالت واملوزونات من امل العقار، والعروض، واحليوان، وذوات األمثا 

يف أبواب  ، فالعقار قسم من أقسام األموا ، ويطلقونه (2)«واملعدودات
املعامالت اكبليع والوقف والشفعة ىلع األرض وما اتصل بها من شجر وبناء 
وآبار وعيون وغ ر ذلك من منشآت اليت ال يمكن نقلها إال بإتالفها أو تغ ر 

األرض »األموا  اليت جيوز وقفها:  اللخيم عند بيانه ألنواع صورتها، قا 
وحنوها من ادليار واحلوانيت واحلوائط واملساجد واملصانع واآلبار والقناطر 

كما يدخل فيه املنقوالت املخصصة خلدمة العقار، ، (3)«واملقابر والطرق
وقا  ادلردير بيانا ملعىن واملنقوالت واحلقوق اخلادمة للعقار أو املوثقة هل، 

، (4)«هو األرض وما اتصل بها من بناء وشجر»يؤخذ بالشفعة: العقار اذلي 
وقا  الزرقاين يف املنقوالت اليت تص ر عقارا باندماجها فيه أو خدمتها هل: 

كباب ... تناولت ادلار املبيعة أو املكرتاف اثلابت فيها بالفعل حني العقدو»
، وقا  التسويل يف شأن احلقوق واملنافع اتلابعة (5)«كذلك فغ ر خملوع ور

ني نِصيبه من ابلْئ  واألرض اليَِت تزرع »لألرض:  ف إذا باع  أحد الرَشيك 
                                                 

 .3/237. وينظر : الفروق مع حاشية ابن الشاط: 5/478اذلخ رف:  -القرايف (1
 .2/679 :عقد اجلواهر اثلمينة يف مذهب اعلم املدينة -ابن شاس (2
 .312/ 6: اذلخ رف -القرايف، وينظر: 8/3436اتلبرصف:  -اللخيم (3

 . 3/476الرش  الكب ر مع حاشية ادلسويق عليه:  -ادلردير (4

  .5/330: حاشية ابلناينمعه رش  الزرقاين ىلع خمترص خليل و -الزرقاين (5
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و من الَطريق والبستان، 
 
و من الساحة و ادَلار أ

 
و من انلخيل والفحل أ

 
عليها أ

اقًا ة يِف اتَلابِع واملتبوع ات ف  ع  ف  يك الش  ، فالعقار بهذا املفهوم عند (1)«فإن للرَشِ
علمائنا هو: األرض، وما اندمج فيها اندماج ثبات وقرار من األبنية 
واملنشآت، وكذلك املنقوالت املخصصة خلدمة األبنية واملنشآت، واحلقوق 
اتلابعة هلذه األموا ، وعليه يمكن تقسيم العقار يف مفهوم الفقه املاليك إىلى 

وعقار باتلبعية، وعقار باخلدمة، بيانها يف املطالب ثالثة أقسام، عقار بأصله، 
 اثلالثة اتلايلة:

 املطلب األول: العقار بأصله: 
العقار بأصله هو األرض خاصة، ألن ما عداها من العقارات 

ويراد باألرض يكتسب الصفة العقارية باندماجه يف األرض أو خدمته هلا، 
كب ر أو  ،ة ىلع قسم منهانسان، وتطلق اللكمالكرف اليت يعيش عليها اإل

 .(2)ضون وأراض: أر  عهامج  وصغ ر، 
 :(3)واألرايض املوقوفة نواعن

                                                 

 .2/179يف رش  اتلحفة: ابلهجة  -التسويل (1

 .54معجم لغة الفقهاء:  -قلعيج وآخر (2
لك أنواع األموا  املوقوفة، وهو تقسيم ينبيغ اعتماده يف  ىلعى هذا اتلقسيم يصدق  (3

م، ولكونه 16/1973بالدنا بعد إلغاء الوقف األهيل )اذلري( بالقانون رقم 
الضابط اذلي به يتحدد العقار اذلي تزنع ملكيته للمنفعة العامة وجيب تعويضه 

عند  من العقار اذلي ال تزنع ملكيته وال جيب تعويضه، وهو تقسيم معتمد
رضبني: حبس املراد منه غالته اكثلمار  ىلعى احلبس »علمائنا، قا  اللخيم: 

واحلوانيت لإلجارف وما أشبه ذلك، فإنا يسايق اثلمار ويؤاجر عليها، فما اجتمع من 
ذلك قسم يف الوجه اذلي حبس هل، واثلاين ادليار توقف للسكىن، فهذه ينتفع 

 =، ود. مصطىف طابلة، حبث بعنوان: 8/3439اتلبرصف:  -ينظر: اللخيم«. بأعيانها
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أراض وقفت لالنتفاع بريعها، ويطلق ىلع وقفها )الوقف الرييع(، ـ 
فيتم استثمارها ورصف ريعها يف وجوه الرب اليت رشطها الواقف، ومنها: 

 .األرايض الزراعية والصناعية واخلدمية واحلجرية
وأراض وقفت لالنتفاع بعينها ال بريعها، ويسىم وقفها )الوقف ـ 

 واملصليات، والطرق والساحات واحلدائق واملنزتهات،، اخلديم(، اكملقابر
ويدخل فيها الساحات اململوكة لدلولة اليت ختصصها بلعض األغراض 
املذكورف، فيه تدخل ضمن أمالك الوقف إذا اكن ختصيصها ىلع سبيل 

 .(1)القو  جبواز وقف اإلمام، وهو قو  املالكية الوقف، ىلع
هلا عنارص تدخل يف مكوناتها  (الرييع واخلديم)واألرايض بنوعيها 

ويشمل  سطح  األرض:يشملها عقد اتلحبيس وختضع ألحاكم الوقف، ويه: 
تضاريسها املختلفة اكلسهو  واهلضاب واجلبا  واتلال  واألودية، ولك ما 

لو  ، و(2)فهو من سطحها أجزائهامن وجهها  ىلعى د عِ ص   ، وهو جهة السماء هاع 
بالقدر اذلي يمكن ملالكها االنتفاع بها واستثمارها، باعتبار نطاق امللكية 

فاهلواء تابع للقرار، ، وال يمكن االنتفاع بها إال بعلوها وسلطاتها تمتد إيلها
فهواء الوقف  ،حكم األهوية حكم ما حتتهاواهلواء ملك لصاحب القرار، و

، فإنّه يملك اا صحيحً األرض ملاكً رشعيًّ  فمن ملك، وهواء امللك ملك، وقف
وال جيوز ألحد أن يعلو  ،اذلي فوقها إىل عنان الّسماء أو فضاءها معها هواءها

=                                                 

 ، غ ر منشور. «تعويضه وتفويته ىلعى املنفعة اليت تسوغ نزع ملكية الوقف وأثرها »

 213و 7/175املعيار:  -، والونرشييس337و 6/336اذلخ رف:  -ينظر: القرايف (1
 . 4/76، وحاشية ادلسويق ىلع الرش  الكب ر لدلردير: 304و

الرش  الصغ ر مع حاشية  -، وادلردير1/350هب اجلليل: موا -ينظر: احلطاب (2
 .1/74الصاوي عليه: 
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ْفلها ، (1)عليه ببناء أو غ ره إال بإذنه وهو جهة جوفها وما فيه من ، باطنهاووس 
ِن »: ملسو هيلع هللا ىلصيد  عليه قوهل وم األرض السابعة، إىل خت   مياه وحماجر ومناجم م 

َوق ه  اهلل  إِ  ل ًما، ط  ر ِض ظ 
 
ًا ِمن  األ ع  ِشرب  ت ط  ِة ِمناق  م  ال ِقي ام  ر ِضني   يَاه  ي و 

 
ب ِع أ  .(2)«س 

وكذلك يعترب من باطنها ما استقر فيها من مياه وما ختلق منها من 
اكن مدفونا فيها من غ ر  معادن وغ ر ذلك مما ت كَون منها، خبالف ما

جنسها كرخام وعمد وغ ر ذلك مما لم خيتلط فيها، فال يعترب عقارا ألنه ليس 
 ومن أظهر وقف األرض ما ييل:، (3)من األرض وإنما يكون لقطة أو راكزا

موضع القبور، وجتمع ىلع  :مجع مقربف، بفتح ابلاء وبضمها :املقابر (1
رب   .مقابر املقابر اختصت و .ىلع ق بور مدفن اإلنسان وجيمع :والق 

ببعض األحاكم يف وقفها واتلرصف فيها، بل ذهب بعضهم إىل تزنيل 
يف األوقاف ما اكن منها  منها املقابر مزنلة املساجد، واذلي يدخل

مملواك يف األصل لألفراد ثم حبسوه دلفن املسلمني، وكذلك األرايض 
ل اإلرصاد لكنها فيه وإن اكنت من قبي ،اليت ختصصها ابلدلية لدلفن

ابلقعة اليت يدفن وألن تعترب وقفا جلواز وقف اإلمام عند املالكية، 
ب س  فيها مسلم يه وقف بال خالف بمقتىض حكم القرب، ألنه ح 

 يدفن اذلي املوضع أن ىلع العلماء اتفق»ىلع امليت، قا  الصاوي: 

                                                 

الرش  الكب ر ومعه حاشية ادلسويق  -، وادلردير261القواعد:  -ينظر: املقري (1
 .3/14عليه: 

متفق عليه، أخرجه ابلخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف سبع أرضني،  (2
ريم الظلم وغصب األرض وغ رها. وينظر: ومسلم يف كتاب املساقاف، باب حت

 .4/15الفروق:  -القرايف
ما ال »يراجع رشا  خليل عند قوهل:  (3 ، وتناوتل ه  تناو  ابلناء  والشجر  األرض 

 «.الزرع..
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 فين فإن ،يفىن حىت فيه موجوداً  يشء دام ما عليه وقف املسلم فيه
 باقية فاحلرمة عظامه من يشء بيق فإن فيه، غ ره دفن حينئذ فيجوز
 .(1)«جلميعه

صىّل، وهو املاكن من األرض املوقوف ألداء صاليت  :املصليات (2 مجع م 
السنة يف ألن العيد أو اجلنازف أو االستسقاء وليس لرواتب الصالف، 

 يف السنة»، قا  ابن رشد: الربوز إنما يه يف العيدين واالستسقاء
، ومما ينبيغ يف وقتنا (2)«واالستسقاء العيدين يف يه إنما الربوز

انلاس وإلقامة شعائر  ىلعى االهتمام بوقف املصليات للتوسعة 
 . (3)ادلين

وما يتصل بها من قناطر وغ رها من املرافق اليت توقف  الطرقات: (3
لغرض مرور انلاس وتنقالتهم، ووقف الطريق غ ر معروف يف 
عرصنا، مع أن علماءنا ذكروا الطريق وعّدوه من صور األوقاف، قا  

وال فرق  بني أن حي  بَس  يف سبيل اهلل؛ ببعض أرضه »يف انلوادر: 
ني، وبعضها يبنيه داراً جيعلها ىلع مسجداً، وببعضها طريقاً للمسلم

                                                 

حاشية ادلسويق ىلع الرش   -. ينظر: ادلسويق1/578بلغة السالك:  -الصاوي (1
 .1/188الكب ر: 

. وينظر: حبث بعنوان: )حكم مصليات 2/191ابليان واتلحصيل:  -رشد بنا (2
 . 79/231األعياد(، إعداد: خادل العرفج، منشور بمجلة ابلحوث اإلسالمية: 

ومن اللطائف يف هذا الشأن قو  املقريزي يصف م صىل العيد بالقاهرف، اذلي بناه  (3
ب وف ظاهر القا»ه(، بقوهل: 381جوهر الرويم )ت هرف، هل سور دائر عليه، هو ىلع ر 

وقلعة ىلع بابه، ويف صدره قبة كب رف يف صدرها حمراب، واملنرب يف وسط املصىّل، 
إىل جانب القبة، مكشوفا حتت السماء، ارتفاعه ثالثون درجة، وعرضه ثالثة 

 . 183املواعظ واالعتبار:  -. ينظر: املقريزي«أذرع
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 . (1)«أهل السبيل

ومن ذلك: الساحات وامليادين واحلدائق وقف الفضاءات:  (4
هات ومواقف السيارات وغ ر ذلك مما يرتفق به انلاس يف زنتاملو

حياتهم من الفضاءات األخرى اليت تتطلبها حاجة انلاس خصوصا 
رئتها ومتنفسها، فتوقف يف املدن املزدمحة اليت تعترب تلك املرافق 

ما أخرجه اإلمام مالك يف  تللك الرتفاق انلاس، ومن تطبيقاتها
 املسجد ناحية يف رحبة بىن ، اخلطاب بن عمر أنموطئه 

 أو شعرا شدني   أو ،لغطي   أن يريد اكن من» :وقا  ،حاءطي  ابل   تسىم
 . (2)«الرحبة هذه إىل فليخرج ،صوته رفعي  

ويسىم الوقف املايئ، ومن أشهره وقف بْئ  وقف اآلبار والعيون: (5
وليس  ،املدينة ملسو هيلع هللا ىلصرسو  اهلل  قدمقا :  رومة، فعن عثمان 

 ،من يشرتي بْئ رومة» :ملسو هيلع هللا ىلص فقا  ،بها ماء يستعذب غ ر بْئ رومة
فاشرتيتها من  ،خب ر هل منها يف اجلنة ،فيجعل دلوه من دالء املسلمني

، ويذكر (4)ملواجلومنه وقف العيون والصهاريج وا .(3)«صلب مايل
جل  الرحالة أن مدن يلبيا شحيحة مياه الرشب، وأن األهايل 

                                                 

. وينظر: وعبد الوهاب 12/7والزيادات: انلوادر  -ابن أيب زيد الق رواين (1
 .3/961عقد اجلواهر:  -، وابن شاس2/485املعونة:  -ابلغدادي

الرش  الكب ر:  -موطأ مالك: كتاب الصالف/باب جامع الصالف. وينظر: ادلردير (2
 تاج العروس: )رحب(. -، والزبيدي1/375

اهلل عنه، وقا : أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب، باب مناقب عثمان ريض  (3
 حديث حسن.

يِف املاجل والصهريج ماكن يعد تلجتمع فيه مياه األمطار والوديان،  (4  أيب حديِث  و 
ّنا: واقِد   و ماِجل   يِف  ن تماق ل   )ك 

 
( أ انلهاية يف غريب  -. ينظر: ابن األث رِصهريج 

 تاج العروس: )جمل(. -، والزبيدي4/300احلديث: 
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يف مواجل  اخيزنونه اليت مياه األمطار ىلعيعتمدون يف رشبهم 
وصهاريج أرضية، وىلع بعض اآلبار العذبة، قا  ايلعقوّب يصف 

 برك إىل أودية يف اجلبل من يأيت ،األمطار ماء أهلها رشبيو »برقة: 
 .(1)«ةبرق مدينة أهل لرشب واألمراء اخللفاء عملتها قد ،عظام

 املطلب اثلاين: العقار باتلبعية:
واملراد به لك ما اندمج يف األرض واستقر فيها استقرار قرار، اكألبنية 
واملنشآت باختالف أنواعها ومسمياتها واألشجار وغ ر ذلك ما يتعذر 

ي ر صورته أو هالكه، فاألصل حتويله عنها أو نقله من ماكنه إال بفكه أو تغ
يف هذه األموا  منقوالت، لكن صارت عقارا باتلبعية لألرض اليت اندجمت 
فيها واستقرت عليها، وهذا معتمده نظرية اتلبعية، اليت أسسها علماؤنا 

اتلابع » :وقعدوا هلا القواعد اليت جتمع جزئياتها وتضبط أحاكمها، كقاعدف
ك عن متبوعه، فله حكمه من حيث ابلقاء بمعىن أن اتلابع ال ينف« تابع

والسقوط، ومن تطبيقاتها: احلمل يدخل يف بيع أمه، وذاكف اجلنني ذاكف أمه، ولو 
باع احلريم دون امللك لم يصح، وحق الرشب والطريق يدخالن يف بيع 

عقار الوقف ينتيه باستحقاق العقار، ومن اكن رشيكا  ىلعى األرض، واحلكر 
ع ة يِف حصته مع منافع بْئها وطريقها فيف أرض فباع رشيكه  ف  يك الش  للرَشِ

ف إذا باع  أحد »، قا  التسويل يف شأن األموا  اتلابعة لألرض: اتَلابِع واملتبوع
و من انلخيل والفحل 

 
ني نِصيبه من ابلْئ  واألرض اليَِت تزرع عليها أ الرَشيك 

و من الَطريق والبستان
 
و من الساحة و ادَلار أ

 
ع ة يف اتَلابِع أ ف  يك الش  ، فإن للرَشِ

اقًا  .(2)«واملتبوع ات ف 
                                                 

 وما بعدها.  2/177املسالك واملمالك:  -، وبنظر: ابلكري181ابلدلان:  -ايلعقوّب (1

، 8/97اذلخ رف:  -. وينظر: القرايف2/179ابلهجة يف رش  اتلحفة:  -التسويل (2
 117والسيويط ـ األشباه وانلظائر: 
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ور  دون األرايض والرباع واغلب املا  املوقوف يف القرون األوىل ادل 
، امهلل إال إذا اكنت ذات الفضاء، فلم يكن سلف األمة يتعرضون لوقفها

ل األوقاف األوىل من ادلور والرباع أن  خنل وشجر، أو  وقف ومما يؤكد أن ج 
، وما جاء يف (1)وتصدق بهاملسو هيلع هللا ىلص ، فقبضها انليب اكن حوائط لم خ ريق أوىص بها

صدقة أيب بكر وعثمان ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت واعئشة وأسماء 
، (2)مجيعا أنهم حبّسوا دورا هلم بمكة واملدينة وغ رهم من الصحابة 

نفعة ترصف ولعل السبب يف ذلك أن األرض الفضاء لم يكن هلا ريع وال م
، ومن أظهر وقف (3)للمستحق يف الوقف، خصوصا وقد ورد انليه عن كرائها

                                                 

خم ريق: انّلرضّي اإلرسائييّل، من بين قا  ابن حجر يف اإلصابة )بترصف(:  (1
أسلّم واستشهد بأحد، ويقا : إنه من بين قينقاع. ويقا  من بين  ،انلض ر

، ويه سبع حوائط: القطيون، اكن اعملا، واكن أوىص بأمواهل للنيّب 
، ومرشبة أم إبراهيم، «3»امليثب، والصائفة، وادّلال ، وحسىن، وبرقة، واألعواف 

اإلصابة يف تميزي  -ينظر: ابن حجرصدقة.  فجعلها انليّب 
ويالحظ أن وقف خم ريق لم يكن أو  وقف يف اإلسالم إذا  .6/46 :ابةالصح

نظرنا إىلى وقف املسجد، فأو  مسجد يف اإلسالم هو مسجد ق با ثم املسجد 
انلبوي، وإذا نظرنا إىلى تاريخ الوقف قبل اإلسالم جند أو  وقف هو الكعبة ثم 

 املسجد األقىص، ملا صح من حديث أيب ذر الغفاري قا 
 
أ و   اهلِل : س   ملسو هيلع هللا ىلصل ت  ر س 

ر ِض؟ ق ا   
ِجد  و ِضع  يِف األ   س  َوِ  م 

 
ن  أ ام  »ع  ِجد  احل ر  س  : « الم  ؟ ق ا   ي 

 
: ث َم أ ق ل ت 

ق ىص  »
ِجد  األ   : « ل م س  ا؟ ق ا   م  م  ب ي ن ه  : ك  ًما»ق ل ت  ب ع ون  اع  ر 

 
أخرجه مسلم يف أو   ،«أ

 م.كتاب املساجد ومواضع الصالف. واهلل أعل

 .18حىت صفحة  5أحاكم األوقاف: من صفحة  -ينظر: اخلصاف (2

اختلف العلماء يف كراء األرض اختالفا كث را بالطعام وبغ ره لظاهر اآلثار  (3
من اكنت هل أرض »قا :  ملسو هيلع هللا ىلص، منها ما رواه ابلخاري أن انليب ملسو هيلع هللا ىلصالواردف عن انليب 

ملسو هيلع هللا ىلص: رواه مسلم أن انليب ، وما «فلزيرعها أو يلمنحها أخاه، فإن أىب فليمسك أرضه
 =اإلرشاد وبيان األفضل،  ىلعى ، وانليه حممو  عند العلماء «نىه عن كراء األرض»
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 العقارات باتلبعية يف تاريخ الوقف اإلساليم:
مع جلداء األبين  املاكن اذليمجع مسجد وهو  وقف املساجد: .1

، ويشرتط علماؤنا يف مساجد اجلمعة أن تبىن ىلع أرض (1)واجلمااعت
، وأما (2)«واجلمعة ال تقام يف اململوك»فيف حاشية ادلسويق:  وقف،

، فيجوز عندهم بناؤها يف أرض مملوكة أو مؤجرفمساجد اجلمااعت 
ألنهم جيزيون وقف املنفعة وال يشرتطون تأبيد الوقف، ومن 

أن تتخذ  ىلعى تطبيقاتها ما جاء يف املدونة: من أجر داره عرش سنني 
 ،(3)انقضت اإلجارف رجعت ادلار إىل ربهامسجدا، فذلك جائز، وإذا 

املساجد عن غ رها من األوقاف ببعض األحاكم، ملا هلا من وختتص 
قداسة خاصة بمقتىض نصوص الرشع، بل ورد أنها أصل الوقف 

، ويشمل (4)«األحباس من ناحية املساجد»واتلحبيس، فيف انلوادر: 
حن الصالف سواء هلا حكم املسجدية كص عقار املسجد لك مكوناته

اليت تبىن معه وتكون خادمة هل  وسفله ورحابه أو ال كمرافقه
ومكملة ألداء وظيفته، إذا اكنت عرصتها جزءا من عرصته وشملها 

=                                                 

إال إذا اكن بالطعام فاملشهور عند علمائنا عدم اجلواز، وأما بانلقد وبالعروض من 
انلوادر والزيادات:  -األشياء اليت ال تنبتها األرض فجائز. ينظر: ابن أيب زيد

، ود. الصادق 3/539الرش  الكب ر:  ىلعى حاشية ادلسويق  -سويق، وادل7/153
 .4/311مدونة الفقه املاليك:  -الغرياين

تاج  -القاموس، والَزبيدي -، والف روزبادي28إعالم الساجد:  -الزركيش (1
 العروس، )سجد(.

 حاشية ادلسويق ىلع الرش  الكب ر لدلردير. -ادلسويق (2

الرش  الكب ر وحاشية ادلسويق عليه:  -، وادلردير3/434 املدونة: -ينظر: سحنون (3
4/76. 

 .12/7انلوادر والزيادات:  -ابن ايب زيد الق رواين (4
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عقد وقفه، ومن أمثلتها: بيت اإلمام واملؤذن، وبيت األدوات، واملنارف، 
وأماكن الوضوء وقضاء احلاجة والساحات واحلدائق، قا  العدوي 

و» ه:يف حاشيت ه  وتزخر مدن بالدنا بوفرف املساجد ، (1)«ورحابه ك 
ومساجد ابلدل ال »وكرثتها، يقو  اتلجاين عند وصفه ملدينة طرابلس: 

 .(2)«حتىص كرثف، ويه تكاد تناهز ادلور عدف

تاب، وهو موضع تعلم الكتابة، واملراد هنا  وقف الكتاتيب: .2 مجع ك 
، (3)موضع حتفيظ الصبيان القرآن الكريم ومبادئ القراءف والكتابة

ومن املؤكد أن  وتلحق اعدف باملساجد، وقد تكون منفصلة عنها،
من أقدم املراكز إنشاءها تزامن مع إنشاء املسجد، باعتبارها 

 فعنريخ إنشائها إىل زمن انلبوف، بل يرجع تااتلعليمية عند املسلمني، 
، هلم يكن لم بدر   يوم األرسى من ناس اكن»: قا  عباس ابن  فداء 

، األنصار أوالد يعلموا أن فداء هم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسو  فجعل : قا  الكتابة 
اء ؟، ما: فقا  أبيه، إىل يبيك غالم   يوًما فج   معليم، رضبين: قا  شأن ك 

لِ  يطلب! اخلبيث: قا  ح  ، يقو  ابن (4)«أبداً  تأتيه ال واهلل! بدر   بِذ 
 امللّة أهل به أخذ ،ادّلين شعار للقرآن الودلان تعليم أنّ  اعلم»خدلون: 
 اذّلي اتّلعليم أصل القرآن وصار ...أمصارهم مجيع يف عليه ودرجوا

                                                 

 -ينظر: سحنون. و485/ 2: حاشية العدوي ىلع كفاية الطالب الرباين -العدوي (1
مواهب  -، واحلطاب17/533ابليان واتلحصيل:  -، وابن رشد1/236املدونة: 
 1/375الرش  الكب ر مع حاشية ادلسويق عليه:  -، وادلردير3/396اجلليل: 

 . 542و
 .254رحلة اتلجاين:  -اتلجاين (2
 الصحا ، والزبيدي تاج العروس. )كتب(.  -انظر: اجلوهري (3
ف  حِبناية  (. 2216أمحد بسند صحيح، حديث رقم )أخرجه  (4

 
اكفأ ل ب م  ل  هو : ط  اذَلح 

ل ي ك، أو ع   ِني ت  ع  ِتي ت  إيلكج 
 
  .تاج العروس: )ذحل( -الزبيدي .داوف  أ
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  .(1)«امللاكت من بعد حيصل ما عليه يبىن

وتبىن وتوقف تلحفيظ القرآن وتعليم العلم، ويلحق  وقف املدارس: .3
بها أماكن لسكن الطالب واملعلمني، وتزخر املدن الليبية خال  
هذه احلقبة بعدد كب ر من دور العلم، يقو  اتلجاين عند وصفه ملدينة 

وبداخل ابلدل مدارس كث رف، وأحسنها املدرسة املتنرصية، »طرابلس: 
أيب حممد عبد احلميد بن أيب الرباكت وذلك يد الفقيه  ىلعاكن بناؤها 

فيما بني سنة مخس ومخسني إىل سنة ثمان ومخسني، وهذه املدرسة من 
 .(2)«أحسن املدارس وضعا وأظرفها صنعا

: األربطة مجع ِرباط، ومعناه املاكن املخصص وقف األربطة والزوايا .4
وقد توسع إنشاء األربطة ، (3)ملالزمة اثلغر من أجل اتلأهب للعدو

باعتبار أن  ختوم ابلالد وخباصة من جهة ابلحر ىلعخال  هذه احلقبة 
هو اخلطر املسييح اذلي اكن  املسلمنياخلطر األسايس املرتبص ب

وقد بينت االستكشافات األثرية كثافة عدد وراء ابلحر،  من مقدمه
املتوسط،  ابلحر األبيضاألربطة اليت أقيمت ىلع اكمل امتداد ساحل 

وخبارج ابلدل حمارس قديمة »قا  اتلجاين يضف ساحل طرابلس: 
 إيلها يأوي كث رف رباطات وفيها»، وقا  ابلكري: (4)«ومساجد كث رف

                                                 

 . 1/740تاريخ ابن خدلون:  -ابن خدلون (1
 .252املصدر السابق:  (2
 فضل فيه والرباط»بنّي علماؤنا فضل الرباط وأحاكمه، قا  ابن أيب زيد الق رواين:  (3

ينظر: «. عدوهم من حترزهم وكرثف اثلغر ذلك أهل خوف ربقد وذلك كث ر
: الرسالة منت ىلع زروق رش  -، وزروق2/903الفواكه ادلواين:  -انلفراوي

2/614.  
 . 247رحلة اتلجاين:  -اتلجاين (4
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بمعىن  جعلها ابلعضمفردها زاوية و، وأما الزوايا ف(1)«الصاحلون
واختذ ذلك مدخال للطعن يف اتلصوف  ،االنعزا  عن خدمة املجتمع

ع أن الزوايا يف أصل نشأتها امتداد نلظام األربطة والصوفية، م
فاستوعبت دورها وجتاوزت تأمني ابلالد وأمن العباد من املستعمر إىلى 
رفع الشبهات بالعلم ومقاومة الشهوات بالصرب، فصارت مؤسسة 
دينية إسالمية هلا االستقاليلة اإلدارية واملايلة، ختدم جوانب ادلين 

ولم  ،ىلع نهج الكتاب والسنة عية والسلوكيةبأقسامه اإليمانية والرش
نترشت يف القرى واألرياف رشقا وغربا الساحل بل ا ىلعى تقترص 

وجنوبا، وشهرف الزوايا يف بالدنا وكرثف أوقافها وتنوع خدماتها لإلسالم 
تارخيها املرشق يف خدمة املجتمع، وما شاع  ىلعى واملسلمني خ ر ديلل 

حح ال أن تستغل وسيلة نلقض فيها من عوارض ينبيغ أن تص
 .(2)مرشوعيتها واتلنكر ملاضيها

سواء أكانت مبنية يف  وقف املباين السكنية واتلجارية واخلدمية: .5
أرض موقوفة أو أرض مملوكة، وهذا القسم من العقارات خصوصا 
الريعية منها تعترب أهم رصيد األموا  الوقفية، ألن بها يتحقق مقصد 

عمارف  ىلعى  ترشيع األوقاف وأبعادها املصلحية، فمن ريعها املورد ينفق
لح اجلهة اليت عينها تلأمني بقائها واستمرار منفعتها، ثم تأمني مصا

وفر من ريعها يستثمر يف تنمية أصلها  تأمنيخصها الواقف بوقفه، ثم 
وتوسيع دائرف خدماتها، ومن أمثلة هذا انلوع من العقارات: 
املساكن واملتاجر والفنادق واحلمامات واألفران واملخابز وامليضأف، 

                                                 

 . 2/653املسالك واملمالك:  -ابلكري (1
 -وما بعدها، ود. مصطىف طابلة 181الرباطات ابلحرية:  -ينظر: نايج جلو  (2

 د بن محادي. مقدمة كتاب املدد الفائض للشيخ أمح
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وللرحالة الكم عجيب حو  هذه األوقاف ببالدنا يؤكد عمق تاريخ 
، ويدخل (1)سستها وعظم رصيدها الرتاكيم من األصو  الوقفيةمؤ

ملواقع املحمية بمقتىض اك رتايثالطابع ال فيها املباين املوقوفة ذات
اكملساجد العتيقة وملقابر ذات الترشيعات املحلية أو اتفاقيات دويلة، 

فالطابع األرضحة اليت تقام ىلعى القبور، الطبيعة اخلاصة، والزوايا و
يث ملثل هذه املباين لم خيرجها عن وقفيتها ولم يزنع ملكيتها، الرتا

 .(2)وإنما أخرجها عن نظارف اهليئة العامة لألوقاف

لك نبات معمر يقوم ىلع ساق وقف األشجار: مفردها شجرف، ويه  .6
، (3)اماتقيم يف األرض أعو، فيدخل لك شجرف خشبية اعرية صلبة

يف العقار، ألنها متصلة  فالشجرف بهذا املعىن أدخلها علماؤنا 
باألرض املغروسة فيها اتصا  قرار، حبيث ال يمكن نقلها إال بتلفها 

ومن تطبيقاتهم يف اعتبار الشجرف من العقار ، أو تغ ر صورتها بقلعها
                                                 

 -، وابلكري181ابلدلان:  -، وايلعقوّب245رحلة اتلجاين:  -ينظر: اتلجاين (1
وامليضأف: حمل الوضوء. ويطلق ىلع الواعء، وما بعدها.  2/177املسالك واملمالك: 

، دخل حائطا، ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب »: ومنه احلديث اذلي أخرجه مسلم عن أنس، 
، واملراد هنا: اسم ماكن الوضوء، اذلي «..وتبعه غالم، معه ميضأف، هو أصغرنا 

مع رش  انلووي: كتاب الطهارف،  -نظر: صحيح مسلمييلحق بمنافع املساجد. 
 .باب االستنجاء باملاء من اتلربز

م 10/1971ينظر الترشيعات املنظمة للهيئة العامة لألوقاف، ويه: القانون رقم  (2
م، وقرارات تعديل 124/1972رقم  بشأن إنشاء اهليئة العامة لألوقاف، والقانون

م بشأن إلغاء 10/2016اهليئة العامة لألوقاف وآخرها قرار جملس الوزراء رقم 
 وزارف األوقاف وإنشاء هيئة اعمة لألوقاف. 

ابليان واتلحصيل:  -. وينظر: ابن رشد258معجم لغة الفقهاء:  -قلعيج وآخر (3
15/404. 
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قوهلم: إن العقد سواء أكان بيعا أو وصية أو وقفا أو هبة أو غ ر ذلك 
عليها من بناء وشجر،  من العقود إذا وقع ىلع األرض فإنه يشمل ما

وإذا وقع ىلع ابلناء والشجر فيتناو  األرض اليت هما فيها، ما لم 
قاعدف أن العقد  ىلعى يكن هناك رشط أو عرف خبالف ذلك، بناء 

ابلناء  ىلعى تناو  العقد » قا  ادلردير:يشِءِِ يتناو  غ ر ه باتلبع،  ىلعى 
األرض ما فيها من  ىلعى والشجر األرض اليت هما بها، وتناو  العقد 

بناء وشجر اكن ذلك العقد بيعا أو غ ره إن لم يكن رشط أو عرف 
 ىلعى وأما خالف الشجر اكلزرع وابلقل وما ال يدوم بقاؤه ، (1)«خبالفه

األرض فال يلتحق بها، وإذا اكنت شجرف الوقف مغروسة يف أرض 
ملك أو اكنت مغروسة يف أرض وقف ولكن مرصف الشجرف غ ر 

ها ىلع األرض املغروسة فيها، مرصف األر ض فتشمل ملكيت ها حريم 
ها لك ما فيه مصلحة هلا، كبْئ لري ها وجمرى املاء إليصا  املاء  وحريم 
هلا وما حييط بها من األرض تلأب رها وجنيها وحتويطها والطريق 
املوصلة هلا، فهذه احلقوق مجيعها تدخل ضمن ملكية الشجرف 

ار عند اتلرصف فيها باالستبدا  أو ابليع أو املوقوفة، وتؤخذ يف االعتب
عند تعويضها إذا تقرر لزومها للمنفعة العامة، ومن احلقوق املقررف 
للشجرف أيضا أن للمالك احلق يف غرس أخرى ماكنها من نوعها إذا 

ومن هل شجرف ثابتة يف ملك الغ ر »يبست أو انقلعت، فيف املعيار: 
وهو مقدار من األرض يدور بها فإنه يملك موضع الشجرف وحريمها، 

حيرم ما يدور بالشجرف، ويسيق الشجرف إذا جلب إيلها املاء يف احلريم 
املذكور، وهذا احلريم خيتلف باختالف الشجر، ويرجع يف ذلك إىل ما 

                                                 

. وينظر: 3/171سويق عليه مع ترصف قليل: الرش  الكب ر وحاشية ادل -ادلردير (1
 .5/180خليل مع حاشية العدوي:  ىلعى رش  اخلريش  -اخلريش



۩323 
 

يقوهل أهل املعرفة من أهل الفالحة، فهم يعينون للشجرف حريما 
نها عوًضا يملكه رب األرض، فإن اكنت الشجرف سقطت جعل ماك

وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من » :اتلاج واإللكيل، ويف (1)«منها
أرض غ رك إن لم تكن أرض، قا  مالك إذا انقلعت خنلة لك يف أرض 

قا  ابن ، ورجل من الريح أو قلعتها أنت فلك أن تغرس ماكنها أخرى
القاسم ولك أن تغرس ماكنها شجرف من سائر الشجر يعلم أنها ال 

رث انتشارا وال أكرث رضرا باألرض من انلخلة وال يغرس تكون أك
قدر ما يرى  :وسأ  مالك عن حريم انلخلة فقا ، وسئل ماكنها خنلتني

 .(2)«أن فيه مصلحتها
 املطلب اثلالث: العقار باخلدمة: 

وأعين به األموا  واحلقوق اليت رصدت خلدمة عقار الوقف أو توثيقه 
خلدمة يشمل نوعني من األموا ، منقوالت وضمان حقوقه، وعليه فالعقار با

خصصت خلدمة األرض غ ر أنها لم تندمج فيها، فهذه األموا  األصل أنها ال 
تص ر عقارات باتلبعية إال إذا اندجمت يف العقار املخدوم وتعذر انفاككها 
منه إال بتغي ر صورتها أو هالكها، لكنها قد تكون عقارا باخلدمة إذا اكنت 

وال يتأىت استعماهل إال بها، فتص ر عقارا خبدمتها إياه، فيف رش  ختدم العقار 
... تناولت ادلار املبيعة أو املكرتاف اثلابت فيها بالفعل حني العقدو»: الزرقاين

ّلم سّمر، كذلك فكباب غ ر خملوع ور ر ويف غ ر املسمَ ... ورىح مبنية... وس 
 ،بها املقلوع من حمل فيها وإنما جرى يف هذا قوالن دون ابلاب املليق ،قوالن

خبالف السلم فإنه مظنة احلاجة  ،ألن ترك إاعدته ملحله مظنة عدم احلاجة هل

                                                 

 . 5/15املعيار:  -الونرشييس (1
 . 5/339اتلاج واإللكيل:  -املواق (2
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، وهكذا لك منقو  ال يتأىت استعما  العقار إال به يص ر (1)«وإن لم يسمر
عقارا باخلدمة، ومنه أثاث الفنادق ومعدات املزرعة ومستلزمات اتلصنيع 

أثاث ومعدات  من العقار اذلي ال خيدم العقار اثلابت يف أما غ رو باملصنع،
 تكتسب صفة العقار وال يتناوهلا إصالحه فالموادا لعمارته و ولو اكنت

، بل ولو اكنت مبنية ومندجمة فيه، قا  إال برشط وال تلحق به يهعلالعقد 
ال يعترب وأما املطاحن املبنية يف ادلار املبيعة فالصواب أنها للبائع، و»ابن رشد: 

إذ ليست من بناء ادلار وال من أنقاضه، وإنما يه  ،بكونها مبنية يف ادلار
 .(2)«عروض للبائع ال يستحقها املبتاع بكونها منصوبة يف ادلار اليت ابتاع

من األموا  اليت تص ر عقارا باخلدمة هو احلقوق  انلوع اثلاينو
ة األصلية املتفرعة عن املتفرعة عن حق امللكية، واملراد بها احلقوق العيني

ملكية العقار )األرايض، واملباين واملنشآت واألشجار، وما أحلق بها من 
 منقوالت باتلبعية(، ويه:

حق االستعما  واالستغال  واتلرصف، ويه خصائص حق امللكية،  -
املا  اململوك، باستعماهل واالنتفاع به  ىلعى يكتسبها املالك ويمارسها 

كركوب السيارف وسكىن ادلار، وباستغالهل  يف األغراض املعدف هل،
واستثماره وحتصيل ريعه كتأج ر السيارف وكراء ادلار، وباتلرصف فيه 
بطافة اتلرصفات اجلائزف رشاع، انلاقل منها للمنفعة فقط أو للمنفعة 

 والرقبة، اكبليع واهلبة.

احلقوق العينية اتلبعية كحق الرهن وحق اتلخصيص، ويه حقوق  -
 اململوك واالنتفاع به بسائر أنواع االنتفاع.توثق املا  

                                                 

وينظر:  .5/330: حاشية ابلناينمعه رش  الزرقاين ىلع خمترص خليل و -الزرقاين (1
  .3/174وحاشية ادلسويق عليه: الرش  الكب ر  -وادلردير

 .9/30ابليان واتلحصيل:  -ابن رشد (2
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احلقوق العينية العرفية، املثقلة بها بعض العقارات املوقوفة لصالح  -
غ ر املوقوف عليه، ويه ترصفات جرى بها العمل ترد ىلع عقار 
الوقف اذلي يعجز ريع ه عن نفقته، جيريها انلظار بإذن القايض، ومن 

، قا  ادلسويق: (1)كر واالجارتنيأشهرها حق اإلجارتني اخللو واحل
تكون أرض براًحا موقوفة ىلع جهة أو دار متخربة موقوفة ىلع »

جهة، وليس يف الوقف ريع يعمر به فيدفع إنسان مبلغ جلهة الوقف 
ويأخذ تلك األرض وادلار ىلع جهة االستئجار وجيعل عليها أجرف 

ببنائه تسىم يدفعها لك سنة تسىم حكرا، ويبنيها، فاملنفعة احلاصلة 
 .(2)«خلوا

عقار آخر، ويه يف  ىلعى حقوق االرتفاق املقررف ملصلحة عقار الوقف  -
حقوق اجلوار والرفق بعباد اهلل واصطناع املعروف،  ىلعى األصل مبنية 

ثم صارت حقوقا هلا ترشيعاتها ونظمها ومصادر كسبها، وقد عرف 
 : (3)الفقه اإلساليم أنوااع منها

اجلزء األىلع من ابلناء اذلي يتكون من حق اتلعيل، وهو: حق  -
بناءين أو من أبنية متعددف مرتادفة فوق بعضها يف أن يعلو 

 .اململوك لغ ره ويستقر ىلع ابلناء األسفل منه

                                                 

تفيد سجالت األوقاف وجود أكرث من مخسمائة عقار اكئنة باملدينة القديمة  (1
بطرابلس مثقلة حبق االجارتني، وهذا خبالف بقية ضوايح طرابلس واملدن 

 . الليبية األخرى
  .3/433الرش  الكب ر: حاشية ادلسويق ىلع  -ينظر: ادلسويق (2
احلقوق العينية  -، والزرييق2/413ابلهجة: يف رش  اتلحفة:  -ينظر: التسويل (3

 171رقم  جممع الفقه اإلساليم قرار، و2/48واتلبعية يف الترشيع اللييب: 
 .حقوق االرتفاق وتطبيقاته املعارصف يف األمالك املشرتكة ( بشأن9/18)
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وحق املِسيل، وهو: إسالة املاء الفائض عن احلاجة، أو غ ر  -
الصالح، من األرض املرتفعة إىل األرض املرتفق بها، أو مروراً بها 

 . مرصف اعمإىل

ب، وهو: نوبة االنتفاع باملاء لسقيا الزرع واحليوانات، وحق الرش -
، والغالب يف األرايض املوقوفة أو نلقل املاء من عقار إىل آخر
 للزراعة أن يكون هلا هذا احلق.

عقار، يتمثل يف حق مالك  ىلعى حق املرور: وهو حق مقرر لعقار  -
  ممر يفتح بالعقار العقار املخدوم يف ادلخو  لعقاره من خال

 اخلادم. 

ويتخرج عن حقوق االرتفاق املذكورف يف عرصنا حق العقار املخدوم 
يف إمرار وسائل اخلدمات العامة من أرايض مملوكة لألفراد أو اجلهات العامة 
أو موقوفة، كمد خطوط االتصا  والكهرباء وأنابيب املياه والرصف الصيح 

لخ، فمثل هذه احلقوق تأخذ حكم العقار فتكون حمال ذلات إ واتلكييف...
العقار ومنها الوقف، ونزع امللكية للمنفعة العامة،  ىلعى اتلرصفات اليت ترد 

وإذا اكنت هذه احلقوق موقوفة فالغالب أن تكون موقوفة تبعا للعقار 
، ومن (1)املخدوم، وقد تكون خادمة لعقار ملك فتكون مثقلة بعقار الوقف

 طبيقات الفقهية للحقوق اليت تأخذ حكم العقار عند علمائنا أنه إذااتل
اكن بني رشيكني أرض زراعية هلا منافعها مشرتكة بينهما كبْئ وطريق 
وساحة وغ ر ذلك من احلقوق اليت يرتفق بها الرشيكان وباع أحد 

                                                 

( بشأن احلقوق املعنوية، الصادر يف 5/5)43قرار جممع الفقه اإلساليم رقم  :ينظر (1
حبث بعنوان )الفقه اإلساليم و، م1988دورته اخلامسة، املنعقدف بالكويت اعم 

واحلقوق املعنوية( إعداد د. عبد السالم العبادي، منشور بمجلة جممع الفقه 
  .5/2011اإلساليم: 
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الرشيكني نصيبه يف حق من تلك احلقوق فإن للرشيك الشفعة، قا  
أحد الرشيكني حصته يف ابلْئ أو العني خاصة أو مع األرض  باع»الزرقاين: 
 .(1)«فالشفعة

 :املبحث اثلاين: عقار الوقف عند املرشع اللييب
 توطئة:

لك يشء مستقر حبزيه ثابت »عّرف القانون املدين اللييب العقار بأنه: 
، ويعترب عقارا باتلخصيص املنقو  اذلي فيه ال يمكن نقله منه دون تلفه

صاحبه يف عقار يملكه رصدا ىلع خدمة هذا العقار أو استغالهل، كما يضعه 
، ويالحظ أن املرشع اللييب (2)«يعترب ماال عقاريا لك حق عيين يقع ىلع عقار

يقسم األموا  إىلى قسمني، اعمة وخاصة، واألموا  املوقوفة تدخل ضمن 
 مادته يف م124/1972القانون رقم ، وقد نص (3)األموا  اخلاصة ال العامة

جيوز وقف العقار واملنقو  ولو اكن شائعا ال يقبل القسمة، »: أنه ىلعى السابعة 
وجيوز وقف احلصص واألسهم يف الرشاكت اليت تستغل أمواهلا استغالال 

                                                 

. وينظر: ابن أيب 6/321خليل ومعه حاشية ابلناين:  ىلعى رش  الزرقاين  -الزرقاين (1
 .2/179ابلهجة يف رش  اتلحفة:  -، والتسويل11/148انلوادر والزيادات:  -زيد

 من القانون املدين بترصف . 83و 82املادتان  (2
من القانون املدين ىلع أن األموا  العامة يه  السابعة واثلمانون املادفنصت  (3

اليت تكون  نيالعام ينيالعقارات واملنقوالت اليت لدلولة أو األشخاص االعتبار
اثلورف  ادفيخمصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتىض قانون أو قرار من جملس ق

 هايرصف فاتل وزجياألموا  ال  ذهاملختص، وه ريأو من جملس الوز اراء أو من الوز
من ذات  اثلامنة واثلمانونكما نصت املادف ، أو تملكها باتلقادم هايأو احلجز عل

للمنفعة العامة،  صهايالقانون ىلع أن األموا  العامة تفقد صفتها بانتهاء ختص
اتلخصيص بمقتىض قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض اذلي  نتيهيو

 للمنفعة العامة،  من أجله خصصت تلك األموا
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بمقتىض هذه انلصوص واملفاهيم فإن عقار الوقف عند و ،«جائزا مرشواع
العقار بطبيعته، والعقار املرشع اللييب يشمل ثالثة أنواع من األموا ، 

باتلخصيص واحلقوق العينية، ويتطلب بيان هذه األنواع تقسيم هذا املبحث 
 إىلى ثالثة مطالب:

 املطلب األول: العقار بطبيعته: 
أو تغي ر صورته، وتأيت  ال يمكن نقله إال بهدمهوهو لك يشء ثابت 

دخل فيها لك ما األرض يف مقدمة األموا  العقارية يف املفهوم القانوين، وي
يدخل يف حدودها أو تكوينها أو صار جزءا منها حبيث ال ينفصل عنها إال 

من القانون املدين اليت نصت ىلع  812بهدمه أو تغي ر صورته طبقا للمادف 
 مكنيال  ثيحب ةيمن عنارصه اجلوهر عديلك ما  ملكيمالك اليشء »اآليت: 

األرض تشمل ما فوقها  ةلكي، وم رتغيأو  تلفيأو  هلكيأن  دون فصله عنه
يف اتلمتع بها، علوا أو عمقا، وذلك دون اإلخال   ديوما حتتها إىل احلد املف

وعليه فيشمل العقار بطبيعته  ،«بأحاكم القانون اخلاص باملحاجر واملناجم
ة أصناف، األرض، واملنشآت وما حلق بها من أجزاء، واألشجار ثالث

 .(1)وانلبات
وأو  أجزائها سطحها وما استقر عليه، فيشمل تضاريسها  األرض: .1

املختلفة اكلسهو  واهلضاب واجلبا  واتلال  واألودية، وثاين أجزاء 
لوها، وهو جهة السماء بالقدر اذلي يمكن ملالكها  األرض ع 
فلها، وهو جهة  االنتفاع بها واستثمارها، وثالث أجزاء األرض س 

ااعف ما نصت عليه الترشيعات جوفها وما فيه من موجودات مع مر

                                                 

وما بعدها، وحسن  8/14الوسيط يف رش  القانون املدين:  -ينظر: السنهوري (1
 وما بعدها. 709املدخل إىل القانون:  -ك رف
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املنظمة للمعادن واملحاجر واملناجم وغ ر ذلك من الرثوات املوجودف 
بباطن األرض اليت تعدها ادلو  احلديثة من مصادر اقتصادها 

 .(1)ودخلها القويم

يف أصلها منقوالت ثم ركبت أجزاؤها  : ويهاملباين واملنشآت .2
إال بتغي ر صورتها،  واستقرت يف األرض استقرارا ال تنفك عنها

، فمناط الصفة العقارية ندماجبسبب هذا االبطبيعته  اعقارفصارت 
بالطبيعة يف املفهوم القانوين هو ثبات اليشء واستقراره يف األرض 
وتعذر نقله منها إال بتغي ر صورته، ولو اكن مملواك لغ ر مالك األرض، 

ت واملصانع ملساكن واملاكتب واحلوانياك أو اكنت مؤقتة ابلقاء،
اجلسور والكباري والسدود واخلزانات وواملخازن واألفران واملطاحن 

اليت تشيد اعدف فوق واملنشآت والقناطر وغ ر ذلك من األماكن 
ألنفاق اكيف باطنها  ، كما تشمل املنشآت اليت تشيدسطح األرض

 واملجاري واآلبار واملواس ر واألنابيب املدفونة يف باطن األرض
مية أو جتارية، فاألصل فيها أن تكون من املنقوالت، ألغراض خد

، بمجرد تشييدها واندماجها يف األرض تصبح عقارا بطبيعتهلكن 
 .مشيدف ىلع سبيل ادلوام حىت ولو لم تكن

: ويه املعدات اخلادمة للمباين واملنشآت أجزاء املباين واملنشآت .3
ا أو املركبة فيها، واندجمت فيها اندماجا ال يمكن استعماهل

اكألبواب والشبابيك إال بالفك، عنها زو  تال استغالهلا إال بها، و
واملصاعد واألدوات   واألقفا وشباكت الكهرباء واملياه واالتصاالت

                                                 

بني ملكية سطح األرض  تفصلت بليبيا عقب االستقال  عدف ترشيعات صدر (1
فجعلها ملاكً  ،وبني ملكية ما يوجد يف باطنها من املواد املعدنية وخامات املحاجر

 .لدلولة ولو اكنت يف أرض مملوكة لألفراد
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يف  ، فتص ر بمجرد تركيبهاالصحية وسخانات املياه واألفران املثبتة
عقارا بطبيعته، حىت لو أمكن فكها وفصلها دون املباين واملنشآت 

لك هذا يعترب عقارا بطبيعته ألنه مثبت يف ابلناء ىلع سبيل  ،تلف
 .القرار ومكمل هل

لك نبات معمر يقوم األشجار مفردف شجرف ويه  انلبات:األشجار و .4
تقيم يف األرض ، فيدخل لك شجرف ىلع ساق خشبية اعرية صلبة

 منيغرس أو يزرع لك ما أما انلبات فهو واما اكنلخلة والزيتونة، أعو
حبوب وخرضوات خال  فصو  السنة، وينتيه بانتهاء فصله أو 

 واألشجار وانلبات تدخل يف مفهوم العقار، (1)حصاده، اكلقمح واذلرف
حىت  مندجمة فيها،ممتدف يف باطن األرض  ابطبيعته مادامت جذوره

املشاتل اليت تغرس يف  ونبات من أشجاروانلبات لو اكن الشجر 
ها بعد وقت قص ر تلنقل إىل أرض أخرى، األرض موقتا ثم تزّنع من

 ، أمافإنها حتتفظ بصفتها العقارية إىل أن تزنع فعندئذ تصبح منقوال
تكون منقوال ألن جذورها ال تمتد إىل فيف األوعية منها اليت توضع 

يدخل يف العقار بطبيعته يف وأوعيتها، باطن األرض بل تبىق يف 
ت واملزرواعت اليت تنبت لك اثلمار واملحصوالاملفهوم القانوين 

مبارشف يف األرض وتمتد جذورها فيها الندماجها يف األرض، فإذا ما 
وال ، جنيت املحصوالت وقطعت اثلمار والفاكهة فإنها تصبح منقوال

ىلع األشجار الكب رف  فالعقار بطبيعته يصدقعربف بقيمة انلبات، 
خ واللوز اكخلو ىلع األشجار الصغ رف يصدقانلخيل كما اكلزيتون و

خروجها عن أقل املحصوالت قيمة وأصغرها شأنا، وىلع و والرمان،
                                                 

ابليان واتلحصيل:  -. وينظر: ابن رشد258معجم لغة الفقهاء:  -قلعيج وآخر (1
15/404. 
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قد  صفة العقار يكون بانفصاهلا عن األرض سواء أكان هذا الفصل
أو  هائمأو أوقعته ابل ،بفعل املالك أو غ رهأو  بأمر سماوي وقع
 .(1)أو وقع من تلقاء نفسه اعص ر أو األمطاراأل

 باتلخصيص:املطلب اثلاين: العقار 
وهو لك منقو  يرصد خلدمة عقار من غ ر أن يندمج فيه أو يكون 
جزءا منه، ويه فكرف افرتاضية أقامتها الترشيعات الوضعية من أجل ترتيب 
أحاكم العقار ىلع املنقو ، لضمان رصده خلدمة العقار واستمرار استغال  

ية للمزرعة، العقار وأدائه للوظيفة املخصصة هل، ومن ذلك اآلالت الزراع
، فمثل هذه واآلالت الصناعية للمصنع، واألثاث للفندق أو ابليت أو املكتب

املنقوالت هلا حكم العقار اذلي رصدت خلدمته، وجيب يلص ر املنقو  
 :(2)عقارا باتلخصيص توافر رشطني

أن يرصد خلدمة العقار، ولو اكن الرصد واتلخصيص  الرشط األو :
يه االستقرار وأن العقار ال يمكن استغالهل إال مؤقتا، طاملا أنه مالحظ ف

باملنقو ، وأن يكون اتلخصيص واإلرصاد خلدمة العقار ال ملالكه، ومن ذلك 
 اآلالت الزراعية للمزرعة، واألثاث للفندق.

                                                 

لك ما جيري ىلع اخللق من احلوادث من خ ر أو رش فإنه جيري  املعلوم اعتقادا أن (1
بمشيئته، وإجياده، فال خيرج عن  بقدر اهلل، قد سبقه علم اهلل، وكتابته، وهو اكئن

يشء من شؤون اخللق، بل اجلميع حتت قهره وقدرته وخلقه  تقدير اهلل 
 :ِكيل  ﴿، يقو  تعاىل ء  و  و  ىلع   لك   يش   ء  و ه  اِلق  لك   يش   ]الزمر: ، ﴾اَّلَل  خ 

ر  ﴿ويقو  عز من قائل:  ،[62 د  ن اه  بِق  ل ق  ء  خ  َ يش   وإسناده إىلى  [49]القمر:  ﴾إِنَا لك 
 غ ر اهلل تعاىل من باب الكسب.

وما بعدها، وحسن  8/14الوسيط يف رش  القانون املدين:  -ينظر: السنهوري (2
 وما بعدها. 709خل إىل القانون: دامل -ك رف



332 ۩
 

الرشط اثلاين: أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك املنقو  اذلي 
ء هذا انلوع من املا  )عقار رصد خلدمة العقار، حىت تتحقق الغاية من إنشا

باتلخصيص(، وهو وجود وحدف مرتابطة ال يمكن فصلها عن بعضها، وال 
 يتصور هذا إال إذا اجتمعت ملكية العقار واملنقو  يف ذمة واحدف.

 املطلب اثلالث: احلقوق العينية: 
ويه احلقوق اليت ختو  صاحبها سلطات قانونية )مرشوعة( مبارشف 

حقوق معنوية يف األصل، لكن هلا صلة مبارشف بني  ىلع يشء مادي، فيه
املادي  ءمالكها وبني يشء مادي، فمالكها بهذه الصلة يبارش حقه ىلع اليش

 :(1)احلقوق العينية تنقسم إىل قسمنيدون تدخل شخص آخر، و
حقوق عينية أصلية، ويه اليت ال تتبع حقا آخر وال تستند يف  -

قوق املتفرعة عنها، كحق وجودها إيلها، ويه حق امللكية واحل
 .وحق احلكروحق االرتفاق، االنتفاع وحق االستعما  واتلرصف، 

حقوق عينية تبعية، ويه اليت تضمن الوفاء حبق من احلقوق  -
، لكنها الشخصية، ويه حق الرهن وحق االمتياز وحق االختصاص

 عقار أو يقررها ترشيع. ىلعى مستندف 
األرض يه أصل العقار يف ويالحظ من املطالب اثلالثة السابقة أن 

الترشيع اللييب، وما عداها من األموا  تكون تبعا هلا، فتكتسب الصفة 
العقارية باتلبعية أو اخلدمة باملفهوم الفقيه، أو اتلخصيص باملفهوم القانوين، 

اإلساليم وفكرف العقار باتلخصيص يف الترشيع الوضيع مأخوذف من الفقه 
 .قاعدف اتلبعية فيه، كما سبق بيانه باملبحث االو  ىلعى ومبنية 

                                                 

احلقوق العينية األصلية واتلبعية يف الترشيع  -ينظر: املرجعني السابقني، والزرييق (1
 .2/110اللييب: 
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كما يالحظ أن احلقوق العرفية املثقل بها بعض عقارات الوقف، ومن 
أشهرها حق اإلجارتني، وقد سبق بيانها باملبحث األو  لم يعالج القانون رقم 

ن إشاكالت م بشأن الوقف األوضاع القائمة بشأنها وما تث ره م124/1972
حو  مدف هذه احلقوق وانتقاهلا وامتيازات أطرافها والزتاماتهم، وكذلك 
إشهارها بالسجل العقاري، وهذا الفراغ الترشييع ويف ظل عدم وجود 
دراسات تؤصل هلذه احلقوق وتبني أثرها ىلع العني املوقوفة، وقعت نزااعت 

الغالب إىل ظلم بني هيئة األوقاف واملنتفعني بهذه العقارات، وأدت يف 
انلص ىلع منع  ىلعى األوقاف أو املنتفعني، واكتىف يف مادته الرابعة واألربعني 

انلاظر من إجراء أي ترصف ىلع أعيان الوقف أو ىلع يشء منها بعد صدوره 
يرتب ملصلحة الغ ر خلوا أو حكرا أو حالة اإلجارتني، وهذا فراغ ترشييع 

 .(1)ينبيغ سده ومعاجلته

 :اخلاتمة
بعون من اهلل ـ د االنتهاء من حترير مسائل هذا ابلحث ومناقشتها بع
 أختمه بأهم نتاجئه وتوصياته، وذلك يف بندين:  ـ وتوفيقه

 انلتائج:  أوال:
مفهوم العقار يف الفقه املاليك ال خيتلف عن مفهومه يف الترشيع  .1

اللييب، فيشمل األرض بسطحها وعلوها وسفلها، وما استقر عليها من 
مباين وأشجار وما اندمج فيها من معادن ومياه وما خيدمها من 
منقوالت وحقوق، ويالحظ أن الترشيع اللييب اكن تبعا للفقه املاليك يف 

قار، وتمزي الفقه املاليك بمصطلحني: العقار باتلبعية تقسيماته للع
                                                 

املنفعة اليت تسوغ نزع ملكية عقار »عنوان: ينظر: د. مصطىف طابلة، حبث ب (1
  ، حتت النرش.«تفويته وتعويضه ىلعى الوقف وأثرها 
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والعقار باخلدمة، بينما تمزي الترشيع اللييب بمصطلح العقار 
  باتلخصيص.

فل، ، ومنها حقوق االرتفاق وحّقا العلو والس  احلقوق اخلادمة للعقار .2
هذه احلقوق مفصولة عن عني العقار، ويه ليست تابعة هل بمقتىض 

، ألنها تصلح ألن تكون حمال ألحاكم وترصفات «تابعاتلابع »قاعدف 
 ختصها، وقد تنفصل ملكيتها عن ملكية عني األرض.

حلاق املنقو  وبعض احلقوق بالعقار خضوعها ألحاكم إ ىلعى يرتتب  .3
العقار فيجوز وقفها، وختضع للك األحاكم اليت خيضع هلا العقار، 

وم العقار للمنفعة فيجب شهر ملكيتها بالسجل العقاري، وإذا تقرر لز
العامة فتزنع ملكيتها تبعا هل وجيب تعويضها، مع كونه ليس ضمن 

 عني العقار، باستثناء العقار باتلخصيص.

أطلق بعض علمائنا ملكية العلو والسفل إىل عنان السماوات وطبقات  .4
األرضني، وبعضهم قّيدها بما تدعو إيله حاجة االنتفاع باألرض 

ع اللييب فقيد ملكيتهما بما يدعو إيله االنتفاع وأما املرش ،واستغالهلا
بسطحها، وصدرت ترشيعات خاصة جعلت ما حيويه سفلها من معادن 

 ملاك لدلولة.

املرشع اللييب اعترب أمالك الوقف العقارية وغ ر العقارية من األموا   .5
مع أن هلا خصائص ومزيات عن األموا  اخلاصة والعامة، ويف  اخلاصة،

ا عن دائرف اتلرصفات انلاقلة للملكية، فال تورث وال مقدمتها خروجه
 تباع وال ترهن، وانفصا  ملكية رقبتها عن ملكية منفعتها....الخ 

 ثانيا: اتلوصيات:
ينبيغ من املرشع اللييب اعتماد أمالك الوقف العقارية وغ ر العقارية  .1
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قطااع ثاثلا يتاكمل مع األموا  العامة واخلاصة، وإقرار ما هلا من 
خصوصيات وأحاكم وما تستحقه من محاية وامتيازات، من أجل إحياء 
سنة الوقف يف املجتمع، وإبراز دور مؤسسته بني املؤسسات املايلة يف 

 املشاركة الفاعلة يف جماالت اتلنمية الشاملة.

ينبيغ معاجلة العقارات املوقوفة املثقلة حبقوق عرفية لصالح غ ر  .2
اإلجارتني، وذلك بتدخل املرشع املوقوف عليه، ومن أشهرها حق 

بمعاجلة الفراغ الوارد يف املادف الرابعة واألربعني من قانون الوقف رقم 
م، وإجياد احللو  لإلشاكالت حو  مدف هذه احلقوق 124/1972

وانتقاهلا وامتيازات أطرافها والزتاماتهم، وإنهاء الزنااعت القائمة بني 
ات اليت تنتيه اغبلا إىل ظلم هيئة األوقاف واملنتفعني بهذه العقار

 األوقاف أو املنتفعني.

ل ها اليت يتقرر لزومها للمنفعة  ينبيغ عند تقييد عل و .3 ف  أرِض الوقِف وس 
يتأىت حتديد قيمتها عند اتلرصفات اليت  مرااعف أمرين حىتـ  العامة

نزع  نترد عليها، اكإلجارف واالستبدا  وحتديد اتلعويض العاد  ع
، إذا اكنت مثقلة حبقوق عينية لصالح الغ ر ملكيتها، خصوصا

يف عرصنا لعلو األرض وباطنها  واألمران هما: األو : اعتبار ما صار
من منافع كب رف جدا ال ختىف، واثلاين: إدراجهما ضمن احلقوق العينية 
املتفرعة عن ملكية األرض، ألنهما ليسا من عني األرض، بل من 

 .احلقوق املتفرعة عن ملكيتها

ا اكن الغالب يف وقف األصو  أن تكون متبوعة بما خيدمها من مل .4
ب وحق املرور وحق العلو وحق السفل وحق املسيل  حقوق، كحق الرش 
وحق فتح املناور، ذللك ينبيغ توثيق هذه احلقوق مع العقار من أجل 
حفظها ورد األيدي العاتية عليها، وأخذها يف االعتبار عند اتلرصفات 
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اكإلجيار واالستبدا  واتلعويض إذا تقرر لزومها  اليت ترد عليها
 للمنفعة العامة.

ا، هينبيغ إشاعة وقف الطريق وإدخاهل ضمن صيغ األوقاف واستثمارات .5
ومن ذلك تمكني الراغبني يف رشاء مسار خمططات الطرق العامة وما 
يتبعها من جسور وأنفاق، وتكوين الصناديق الوقفية والرشاكت 

واملساهمة يف تنفيذ الطرق الرسيعة وخدماتها إلنشاء لاملساهمة 
الريعية، ورشاء الطرق واملمرات للعقارات املوقوفة املحبوسة عن 

 .(1)الطريق العام

 انتىه حبو  اهلل وقوته
  

                                                 

 .186تنميته:  -إدارته –تطوره  -الوقف اإلساليم -ينظر: منذر قحف (1
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 املصادر واملراجع
 

 . ريم برواية قالون عن نافع املدينالقرآن الك

إرشاف  إبراهيم مصطىف وآخرون، املعجم الوسيط، -إبراهيم مصطىف .1
شعبان عبد العايط عطية وآخرين، واعتماد جممع اللغة العربية، 

 م، مكتبة الرشوق ادلويلة، القاهرف/ مرص.2004الطبعة الرابعة 

 بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو ادلين جمد -ابن األث ر .2
: املتوىف) األث ر ابن اجلزري الشيباين الكريم عبد ابن حممد
 - العلمية املكتبة: واألثر، انلارش احلديث غريب يف :انلهاية(ه606

 حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: م، حتقيق1979 - ـه1399 ب روت،
 الطنايح.

ه(، إدرار 723القاسم قاسم بن عبد اهلل بن الشاط )أبو  -ابن الشاط .3
 الرشوق مطبوع ىلع هامش الفروق للقرايف.

أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر انليسابوري،  -ابن املنذر .4
م، 1999اإلمجاع، حتقيق أبو محاد صغ ر، الطبعة اثلانية،  ه(:318)ت

 مكتبة مكة اثلقافية، رأس اخليمة/اإلمارات العربية املتحدف.

م بن املنذر انليسابوري، أبو بكر حممد بن إبراهي -ابن املنذر .5
محاد صغ ر  وه(: اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء، حتقيق د. أب318)ت

م، مكتبة مكة اثلقافية، رأس 2004األنصاري، الطبعة األوىل 
 اخليمة/اإلمارات العربية املتحدف.

ه(، 449أبو احلسن يلع بن خلف بن عبد امللك القرطيب ) -ابن بطا  .6
رش  صحيح ابلخاري، وضبط وتعليق أبو تميم يارس بن إبراهيم، ال 
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  تاريخ الطبع، مكتبة الرشيد، الرياض/ السعودية.يوجد رقم الطبعة وال

 ه(:852أمحد بن يلع بن حممد بن حجر العسقالين )ت -ابن حجر .7
يف ختريج أحاديث اهلداية، حتقيق عبد اهلل هاشم ايلماين، ال ادلراية 

 يوجد رقم الطبعة وال تاريخ الطبع، دار املعرفة، ب روت/ بلنان.

ه(: 852أمحد بن يلع بن حممد بن حجر العسقالين )ت -ابن حجر .8
فتح ابلاري رش  اجلامع الصحيح للبخاري، تقديم وحتقيق عبد القادر 

م، مطبعة العبياكن، الرياض/ 2001وىل شيبة احلمد، الطبعة األ
 السعودية.

ه(، 852أمحد بن يلع بن حممد بن حجر العسقالين )ت -ابن حجر .9
اإلصابة يف تميزي الصحابة، حتقيق يلع حممد ابلجاوي، الطبعة األوىل 

 ه، دار اجليل بب روت/ بلنان.1412

م(، حتقيق د. 1948ه/1367أمحد بن حممد محادي )ت -ابن محادي .10
 م.2006ه/1426يلبيا  -صطىف طابلة، دار اخلمسم

ه(، 808عبد الرمحن بن حممد بن خدلون احلرضيم، )ت -ابن خدلون .11
م، دار 2001جد رقم الطبعة، تاريخ النرش مقدمة ابن خدلون، ال يو

 الفكر، ب روت/ بلنان.

ه(: 520)ت حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب، -ابن رشد اجلد .12
ابليان واتلحصيل والرش  واتلوجيه واتلعليل يف مسائل املستخرجة، 

وت/بلنان، حيج وآخرين، دار الغرب اإلساليم، ب ر دحتقيق د. حمم
 م.1988ه/ 1408الطبعة اثلانية 

ه(: 520)ت حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب، -ابن رشد اجلد .13
 -مسائل ابن رشد، حتقيق حممد احلبيب اتلجاكين، دار اجليل
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املغرب، الطبعة اثلانية -ب روت/بلنان ودار اآلفاق اجلديدف
 م.1994ه/1414

بغ عيىس بن سهل بن عبد اهلل األسدي، املعروف أبو األص -ابن سهل .14
ه(، ديوان األحاكم الكربى، حتقيق حيىي مراد، ال 486بابن سهل، )ت

 م، دار احلديث، القاهرف/ مرص.2007يوجد رقم الطبعة، سنة الطبع 

ه(، عقد 616جال  ادلين عبد اهلل بن جنم بن شاس، )ت -ابن شاس .15
ر،  داجلواهر اثلمينة يف مذهب اعلم املدينة، حتقيق د. محي ِ م  بن حممد لح 

 م.2003ه/ 1423دار الغرب اإلساليم، ب روت/بلنان، الطبعة األوىل 

بد العزيز اعبدين ادلمشيق حممد أمني بن عمر بن ع -ابن اعبدين .16
ه(: رد املحتار ىلع ادلر املختار، املعروف حباشية ابن 1252)ت

اعبدين، حتقيق حممد صبيح حالق واعمر حسني، الطبعة األوىل 
 م، دار إحياء الرتاث العرّب، ب روت/ بلنان.1998

موفق ادلين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس  -ابن قدامة .17
 ده(: املغين، حتقيق د. عبد اهلل بن املحسن الرتيك و د. عب541/620)

م، دار اعلم الكتب، الرياض/ 1997الفتا  حممد احللو، الطبعة اثلاثلة، 
 السعودية.

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث ر القريش ادلمشيق،  -ابن كث ر .18
 ابلداية وانلهاية، حتقيق عبد اهلل عبد املحسن الرتيك، ه(:774)ت

 ، دار هجر، اجلزيف/ مرص. 1997الطبعة األوىل 

ه(: 970زين ادلين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم احلنيف )ت -ابن جنيم .19
م، دار املعرفة، 1993ادلقائق، الطبعة اثلاثلة  ابلحر الرائق رش  كزن

 ب روت/ بلنان.
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أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن  .20
َنف -ه( 235خواسيت العبيس )املتوىف:  دار  ، حتقيق حممدعوامة،الم ص 

 ، ال توجد سنة النرش وال ماكنه.القبلة

عبد الرمحن انَلفزي أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد  -أبو زيد الق رواين .21
ه(: انلوادر والزيادات ىلع ما يف املدونة من غ رها 386الق رواين، )ت

من األمهات، حتقيق عبد الفتا  احللو وآخرين، الطبعة األوىل 
 م، دار الغرب اإلساليم، ب روت/ بلنان.1999

مالك ابن أنس األصبيح املدين، أبو عبد اهلل  -اإلمام مالك .22
ه(، املوطأ برواية حبيي بن حيىي اللييث، حتقيق بشار عواد، 179)ت

 م، دار الغرب اإلساليم، ب روت/ بلنان.1997اثلانية الطبعة 

ه(: 256أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، )ت -ابلخاري .23
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

حمب ادلين اخلطيب، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، وسننه وأيامه، حتقيق 
ه، املطبعة السلفية، 1400مراجعة قيص اخلطيب، الطبعة األوىل 

 القاهرف/ مرص.

أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد ابلكري  -ابلكري .24
انلارش: دار الغرب ، املسالك واملمالك - ه(487األندليس )املتوىف: 

 .م 1992اإلساليم: 

ه(، الفتح 1194حممد بن احلسن بن مسعود ابلناين )ت -ابلناين .25
ف حباشية ابلناين ىلع الزرقاين، مطبوع ىلع هامش رش  الرباين، املعرو

الزرقاين ىلع خمترص خليل، ال يوجد رقم الطبعة وال تاريخ الطبع، دار 
 الفكر، ب روت/ بلنان.
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ه(، رحلة 717أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن أمحد اتلجاين ) -اتلجاين .26
اتلجاين، تقديم حسن حسين عبد الوهاب، ادلار العربية للكتاب، 

 م.1981يلبيا/ تونس 

ه(، اجلامع 279أبو عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، )ت -الرتمذي .27
م، دار الغرب 1998الكب ر، حتقيق بشار عواد، الطبعة اثلانية 

 يم، ب روت/ بلنان.اإلسال

ه(، ابلهجة 1258أبو احلسن يلع بن عبد السالم التسويل، ) -التسويل .28
م، دار 1998الطبعة األوىل يف رش  اتلحفة، حتقيق حممد شاهني، 

 الكتب العلمية، ب روت/ بلنان.

ه(، الصحا ، حتقيق 393إسماعيل بن مّحاد اجلوهري، )ت -اجلوهري .29
م، دار العلم للماليني، 1990أمحد عبد الغفور عّطار، الطبعة الرابعة 

 ب روت/ بلنان.

أبو زكريا حيىي بن حممد بن حممد الرعيين الطرابليس  -احلطاب .30
يع األحباس، حتقيق د. إقبا  عبد العزيز املطوع، ه(: حكم ب995)ت

، 55العدد  18منشور بمجلة الرشيعة وادلراسات اإلسالمية، السنة 
 م.2003الصادر بتاريخ ديسمرب 

أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغرّب، املعروف  -احلطاب .31
ه(: مواهب اجلليل لرش  خمترص خليل، الطبعة 954باحلطاب )ت

 م، دار الفكر، ب روت/ بلنان.2002وىل األ

حممد بن عبد اهلل اخلريش املاليك أبو عبد اهلل )املتوىف:  -اخلريش .32
)وبهامشه حاشية العدوي(،  ،رش  خمترص خليل للخريش-ه(1101

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ/ بلنان، ب روت –دار الفكر للطباعة 
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 نرش.

أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف  -اخلصاف .33
ه(، أحاكم األوقاف، ال توجد رقم الطبعة، مطبعة ديوان 261)ت

 القاهرف/ مرص.  -ه، انلارش مكتبة اثلقافة ادلينية1322األوقاف سنة 

 املاليك اجلندي ادلين ضياء موىس، بن إسحاق بن خليل -خليل .34
: جاد، انلارش أمحد: : خمترص خليل، املحقق(ه776: املتوىف) املرصي

 مـ.2005/ه1426 األوىل،: القاهرف، الطبعة/احلديث دار

إسحاق بن موىس اجلندي املاليك، أبو الضياء خليل بن  -خليل .35
ه(، اتلوضيح، طبعة مركز جنيبويه للمخطوطات، حتقيق د. 776)ت

 م، القاهرف/ مرص.2008أمحد جنيب، الطبعة األوىل 

خليل بن إسحاق بن موىس، ضياء ادلين اجلندي املاليك املرصي  .36
خمترص خليل يف فقه إمام دار  خليل العالمة خمترص -ه( 776)املتوىف: 

 ،1415سنة النرش: ، دار الفكر ،حتقيق: أمحد يلع حراكت، جرفاهل
 /بلنان.ب روت

ه(: 1201أمحد بن حممد بن أمحد ادلردير أبو الرباكت، )ت -ادلردير .37
 -الرش  الكب ر ىلع خمترص خليل، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

 مرص، ال توجد رقم الطبعة وال سنة الطبع. 

ه(: 1201أمحد ادلردير أبو الرباكت، )ت أمحد بن حممد بن -ادلردير .38
الرش  الصغ ر ىلع أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، ضبط 

كما  وصيف، دار املعارف، مرص/ القاهرف،  وتقرير ومراجعة د. مصطىف
 م.1986ال يوجد رقم الطبعة، وسنة الطبع 

ه(، حاشية 1230حممد بن أمحد بن عرفة ادلسويق )ت -ادلسويق .39
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ىلع الرش  الكب ر لدلردير، مطبوعة ىلع هامش الرش   ادلسويق
مرص، ال توجد رقم الطبعة  -املذكور، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

 وال سنة الطبع.

ه(:، رش  حدود 894أبو عبد اهلل األنصاري الرصاع، )ت -الرصاع .40
ابن عرفة، حتقيق حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، دار الغرب 

 م. 1993ب روت/بلنان، الطبعة األوىل،  اإلساليم،

شمس ادلين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزف الرميل املنويف  -الرميل .41
ه(، نهاية املحتاج إىل املنهاج، ال توجد رقم الطبعة، تاريخ 1087)ت 

 القاهرف/مرص. -م، مطبعة مصطىف ابلايب احلليب19339الطبع 

رتيض احلسيين الزبيدي، أبو الفيض حممد بن حممد م -الَزبيدي .42
ه(، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق عبد الستار 1205)ت

 م، مطبعة حكومة الكويت.1987أمحد فراج وآخرين، الطبعة اثلانية 

ه(، رش  القواعد الفقهية، تنسيق 1357أمحد حممد الزرقا )ت -الزرقا .43
بعة اثلانية ومراجعة د. عبد الستار أبو غدف، تعليق مصطىف الزرقا، الط

 م، دار القلم، دمشق/ سوريا.1989

ه(، رش  1099عبد ابلايق بن يوسف أمحد الزرقاين )ت -الزرقاين .44
الزرقاين ىلع خمترص خليل، ال يوجد رقم الطبعة وال تاريخ الطبع، دار 

 الفكر، ب روت/ بلنان.

بدر ادلين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركيش الشافيع:  -الزركيش .45
: إعالم الساجد بأحاكم املساجد، حتقيق أبو الوفاء مصطىف ه(794)

 م، طبعة وزارف األوقاف املرصية.1999املرايغ، الطبعة اخلامسة 

احلقوق العينية األصلية واتلبعية يف  -د. مجعة حممود الزرييق -الزرييق .46
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م، املركز القويم للبحوث 2000 -الترشيع اللييب، الطبعة األوىل
 . وادلراسات العلمية

 األصبيح اعمر بن مالك بن أنس بن املدونة= مدونة مالك -سحنون .47
 األوىل:: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، انلارش(ه179: املتوىف) املدين

 م1994 - ـه1415

أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  -السمعاين .48
د. عبد اهلل ه(، قواطع األدلة يف أصو  الفقه، حتقيق 489الشافيع، )ت

م، 1998بن حافظ احلكيم ود. يلع بن عباس احلكيم، الطبعة األوىل 
 مكتبة اتلوحيد.

م(: الوسيط يف رش  1971عبد الرزاق السنهوري، )ت -السنهوري .49
م، دار النرش 1952القانون املدين، ال توجد رقم الطبعة، تاريخ الطبع 

 للجامعات املرصية، القاهرف/ مرص.

السيويط: جال  ادلين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيويط  .50
م، دار الكتب 1983ة األوىل ه(: األشباه وانلظائر، الطبع911)ت

 ب روت/ بلنان. -العلمية

لك لقرب ه(، بلغة السا1241أمحد بن حممد الصاوي)ت-الصاوي .51
املسالك، ويه حاشية ىلع الرش  الصغ ر ىلع أقرب املسالك إىل مذهب 
 اإلمام مالك للشيخ أمحد ادلردير، ضبط وتقرير ومراجعة د. مصطىف

 م.1986كما  وصيف، دار املعارف، مرص/القاهرف، طبعة ال توجد، 

ه(: جامع ابليان 310أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، )ت -الطربي .52
آي القرآن، حتقيق د. عبد اهلل عبد املحسن الرتيك، الطبعة  عن تأويل

 م، دار هجر، القاهرف/ مرص.2001األوىل 
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إبراهيم بن موىس بن أيب بكر الطرابليس احلنيف  -الطرابليس .53
م، مكتبة 2006ه(، اإلسعاف يف أحاكم األوقاف، الطبعة األوىل 922)

 اثلقافة ادلينية، القاهرف/ مرص.

ه(، 1189سن يلع بن أمحد الصعيدي العدوي )تأبو احل -العدوي .54
حاشية العدوي ىلع اخلريش ىلع خمترص خليل، مطبوعة ىلع هامش 
الرش  املذكور، دار صادر، ب روت/ بلنان، ال يوجد رقم الطبعة، وال 
تاريخ الطبع، ويه نسخة مصورف عن طبعة دار الطباعة ببوالق 

 ه، القاهرف/ مرص. 1318

يلع بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة  أبو احلسن، -العدوي .55
حاشية  - ه(1189إىل بين عدي، بالقرب من منفلوط( )املتوىف: 

يوسف الشيخ حممد  ، حتقيقالعدوي ىلع رش  كفاية الطالب الرباين
 - ـه1414 / بلنان، بدون رقم الطبعة،ب روت –دار الفكر  ،ابلقايع
 م1994

ه(: منح اجلليل رش  1299تحممد أمحد عليش املاليك، ) -عليش .56
 خمترص خليل، دار صادر، ماكن الطبع وسنته ورقم الطبعة غ ر مبني.

مدونة الفقه املاليك  -د. الصادق بن عبد الرمحن الغرياين -الغرياين .57
 ب روت/بلنان. -م، دار ابن حزم2015ه/1436وأدتله، الطبعة األوىل، 

وزابادي الش رازي، جمد ادلين حممد بن يعقوب الف ر -الف روزابادي .58
ه(، القاموس املحيط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة 817)ت

م، مؤسسة الرسالة، 2005الرسالة، إرشاف حممد نعيم، الطبعة اثلامنة 
 ب روت/ بلنان. 

أبو عبد اهلل عبد الوهاب يلع بن نرص املاليك،  -القايض عبد الوهاب .59
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ة أيب عبد اهلل مالك بن أنس ه(: املعونة ىلع مذهب اعلم املدين422)ت
إمام دار اهلجرف، حتقيق حممد حسن جممد الشافيع، دار الكتب 

 م.1998ه/1418بلنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، ب روت

أبو العباس شهاب ادلين أمحد بن إدريس الصنهايج القرايف  -القرايف .60
حيج وآخرون، دار الغرب  داذلخ رف، حتقيق د. حمم ه(:684)

 م.1994يم، ب روت/بلنان، الطبعة األوىل، اإلسال

أبو العباس شهاب ادلين أمحد بن إدريس الصنهايج القرايف  -القرايف .61
 ده(: الفروق، أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق، حتقيق د. حمم684)

م، دار 2001ه/1421مجعة حممد، الطبعة األوىل  أمحد رساج ود. يلع
 السالم، مرص/القاهرف.

معجم لغة  :حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعيج  -خرقلعيج وآ .62
الطبعة: اثلانية ، دار انلفائس للطباعة والنرش واتلوزيع، الفقهاء
 .م1988 - ـه1408

اتلبرصف، دراسة  -ه(478أبو احلسن يلع بن حممد اللخيم )ت -اللخيم .63
وحتقيق د. أمحد عبد الكريم جنيب، طبعة وزارف األوقاف القطرية، 

 بدون سنة طبع وال رقم الطبعة.

أبو احلسن يلع بن حممد بن حبيب املاوردي ابلرصي  -املاوردي .64
ه(، احلاوي الكب ر، حتقيق د. حممود مطريج وآخرين، ال يوجد 450)ت

 بلنان.  -م، دار الفكر، ب روت1994رقم الطبعة، تاريخ الطبع 

 إىل بياناتها باهلوامش.جمالت وأحباث حمكمة تمت اإلشارف  .65

 األوقاف الكويتية، طبعة وزارف الفقهية املوسوعة -جمموعة مؤلفني .66
 .(ه 1427 - 1404 من) الكويت - اإلسالمية والشئون
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مؤسسة شباب : اإلداري القانون وأحاكم مبادئ -فؤاد مهنا حممود .67
 .مرص/االسكندرية، بدون رقم طبعة وال سنة نرش -اجلامعة

ادلين أبو احلسن يلع بن سليمان املرداوي السعدي  عالء -املرداوي .68
ه(: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق 885احلنبيل، )ت

م، دار إحياء الرتاث 1955وتصحيح حممد حامد الفيق، الطبعة األوىل 
 العرّب ومؤسسة اتلاريخ العرّب، ب روت/ بلنان.

ه(، اجلامع 261)ت أبو احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، -مسلم .69
الصحيح املعروف بصحيح مسلم، طبعة بيت األفاكر، ال توجد رقم 

 م، الرياض/ السعودية.1998الطبعة، تاريخ الطبع 
 -ه( 759أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقري )املتوىف:  -املقري .70

القواعد، حتقيق د. حممد ادلرايب، دار األمان، املغرب، الطبعة األوىل 
 م.2012

أمحد بن يلع بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي،  -قريزيامل .71
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط ، ه(845تيق ادلين املقريزي )املتوىف: 

 .ه1418الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، ب روت، واآلثار
أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، الشه ر  -املواق .72

ه(، اتلاج واإللكيل ملخترص خليل، مطبوع ىلع هامش 897اق )تباملو
م، دار الفكر، ب روت/ 2002مواهب اجلليل للحطاب، الطبعة األوىل 

 بلنان.

مركز ادلراسات االقتصادية  -الرباطات ابلحرية بأفريقية -نايج جلو  .73
 م.1999 -تونس -واالجتماعية

الفقهاء،  لغة يف يةواالقتصاد املايلة املصطلحات معجم -محاد  نزيه .74
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 ـه1429: النرش األوىل، تاريخ: دمشق، الطبعة – القلم دار: انلارش
 م.2008/

ه(: 676أبو زكرياء حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق، )ت -انلووي .75
املجموع رش  املهذب للش رازي، حتقيق حممود جنيب املطييع، مطابع 

القاهرف، ال يوجد رقم الطبعة، سنة  –املختار اإلساليم، دار السالم 
 م.1980الطبع 

ه(، أحاكم 245هال  بن ييح بن مسلم ابلرصي، )ت -هال  الرايئ .76
ه، مطبعة جملس دائرف املعارف العثمانية 1355الوقف، الطبعة األوىل 

 .حبيدر آباد/ اهلند

ه(، املعيار 914أبو العباس أمحد بن حيىي الونرشييس، )ت -الونرشييس .77
ب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقيا واألندلس واملغرب، املعر

حيج، منشورات وزارف  دحتقيق مجاعة من العلماء بإرشاف د. حمم
 م.1981ه/1401األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية، 

شهاب ادلين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرويم  -ياقوت .78
جم ابلدلان، ال يوجد رقم الطبعة، تاريخ ه(، مع626ابلغدادي، )ت

 م، دار صادر، ب روت/ بلنان. 1977الطبع 

أمحد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح  -ايلعقوّب .79
، دار الكتب العلمية، ب روت ابلدلان، -ه(292ايلعقوّب )املتوىف: بعد 

 .ه 1422الطبعة: األوىل، 
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