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قواعد النشر

والدراسات اإلسالمية حسب  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  في مجلة جامعة  للنشر  املقدمة  األعمال  قبل 
ُ
ت  _1

املواصفات التالية:

 .)CD( أ. يقدم صاحب البحث أربع نسخ ورقية، ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطة

 16 بنط   Traditional Arabic التقليدي  العربي  بالخط   Microsoft Word برنامج  على  البحث  يطبع  ب. 
بمسافتين على وجه واحد، مقاس A4 )21 ×92.7 سم( بما ال يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة، بما فيها املراجع 

واملالحق والجداول.

، بما في ذلك الجداول واألشكال وقائمة املراجع وتطبع الجداول 
ً
 متسلسال

ً
ج. ترقيم صفحات البحث ترقيما

والصور واألشكال واللوحات على صفحات مستقلة، مع تحديد أماكن ظهورها في املتن، وتكون الهوامش مكتوبة 
بطريقة آلية وليست يدوية.

د. يرفق ملخصان بالعربية اإلنجليزية لجميع األبحاث، بما ال يزيد عن 200 كلمة.

هـ.. يكتب املؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجزة من سيرته الذاتية، وتعهد 
قع من الباحث / الباحثين، بعدم نشر البحث، أو تقديمه للنشر لدى جهات أخرى. خطي موَّ

.)CD( و. ترفق أصول األشكال مرسومة باستخدام أحد برامج الحاسب اآللي ذات العالقة على أسطوانة ممغنطة

2_ يشار إلى جميع املصادر ضمن البحث باإلشارة إلى اسم املؤلف األخير وسنة النشر والصفحة عند االقتباس 
 ) القحطاني والعدناني، 

ً
 ) أبو زيد، 1425هـ، ص17 (. وإذا كان خناك مؤلفان، فيذكر االسم األخير لهما مثال

ً
املباشر مثال

) القر�شـي وآخرون،1427هــ،  إليهـم هكـذا  أمـا إذا كان هنـاك أكثـر مؤلفيـن للمصـدر الواحـد فيشـار   .) 1426هــ، ص53 
ص112 (، وفـي حالـة اإلشـارة إلـى وجـود مصدريـن لكاتـب واحـد فـي سـنة واحـدة، فتتـم اإلشـارة إليهمـا هكـذا ) املحمـددي، 

1420هــ أ، 1420هــ ب(.

، حسب أسم العائلة للمؤلف، ثم األسماء األولى 
ً
4_ تعرض املصادر واملراجع في نهاية البحث، على أن ترتب هجائيا

) في حالة  ) في حالة الكتاب (، أو املجلة   باسم الكتاب أواملقال، ثم رقم الطبعة فاسم الناشر 
ً
أو اختصارتها، متبوعتا

املقالة (، ثم مكان النشر ) في حالة الكتاب (، وتاريخ النشر. أما في حالة املقال فيضاف رقم املجلة، أوالسنة، والعدد، 
وأرقام الصفحات.

 5_ يمنح الباحث عشر مستالت من بحثه، مع نسخه من العدد الذي يظهر عمله. كما تمنح نسخه واحدة من 
العدد هدية لكاتب املراجعة العلمية، أوالتقرير، أوملخص الرسالة الجامعية.

لعلوم  القرى  أم  حامعة  مجلة  تحرير  رئيس  ألى  مباشرة  واالستفسارات  األعمال  جميع  ترسل  املراسالت: 
الشريعة والدراسات اإلسالمية، ص.ب 715_ جامعة أم القرى _ مكة املكرمة.

E-mail:jll@uqu.edu.sa :البريد االلكتروني

راملواد املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها، ويتحمل املؤلفون مسؤلية صحة املعلومات ودقة  َعبَّ
ُ
حقوق الطبع: ت

االستنتاجات. وجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) جامعة أم القرى (، وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل 
ملكية النشر من املؤلف إلى املجلة.

التبادل واإلهداء: توجه الطلبات إلى رئيس تحرير املجلة، جامعة أم القرى _ ص.ب 715_ مكة املكرمة.

، بما في ذلك أجور البريد. 
ً
 أمريكيا

ً
 أو عشرون دوالرا

ً
 سعوديا

ً
االشتراك السنوي: خمسة وسبعون رياال
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دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي
 للشيخ سليمان بن زكريا السندي

من أول الكلم عن حد أصول الفقه وموضوعه
 حتى نهاية أقسام اللفظ والمعنى

إعداد

 الدكتور/ سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة

كلية العلوم واآلداب باملندق _ قسم الدراسات اإلسالمية 
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دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي
 للشيخ سليمان بن زكريا السندي

من أول الكالم عن حد أصول الفقه وموضوعه حتى نهاية أقسام اللفظ واملعنى
د.سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

املقدمة 

احلمـدهلل أمحـده سـبحانه أواًل وآخـراً وظاهـراً وابطنـاً علـى نعمـة اإلسـام والقـرآن وسـائر نعمـه 
اجلسـام، والصـاة والسـام علـى أشـرف اخللـق أمجعـن، حممـد بـن عبـدهللا الصـادق األمـن، تركنـا علـى 
البيضـاء ليلهـا كنهارهـا ال يزيـغ عنهـا إال هالـك، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى هنجـه واقتفـى أثـره 

إىل يـوم الديـن. 

أمابعـد فـإن أوىل مـا صرفـت اهلمـم إىل متهيـده، وأحـرى ماعنيـت بتسـديد قواعـده وتشـييده، 
َرقِّـي إىل درجـات املتقـن، وكان علـم أصـول الفقـه جـواده الـذي ال 

ُ
العلـم الـذي هـو قـوام الديـن، وامل

يلحـق، وحبلـه املتـن الـذي هـو أقـوى وأوثـق، فإنـه قاعـدة الشـرع، وأصـٌل يـُـَردُّ إليـه كل فـرع. 

وقـد أشـار املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص يف جوامـع كلمـه إليـه، ونبَّـه أرابب اللسـان عليـه، فصـدر يف الصـدر 
األول منه مجلة سنية، ورموز خفية، حىت جاء اإلمام اجملتهد حممد بن إدريس الشافعي  فاهتدى 
مبناره، ومشى إىل ضوء انره، فشمَّر عن ساعد االجتهاد، وجاهد يف حتصيل هذا الغرض السَِّن حق 
اجلهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشـاراته ورموزه، وأبرز خمبآته وكانت مسـتورة، وأبرزها يف أكمل 
معىن وأمجل صورة، حىت نوَّر بعلم األصول دجى اآلفاق، وأعاد ُسوَقه بعد الكساد إىل نـََفاق، وجاء 

من بعده فبينوا وأوضحوا وبسـطوا وشـرحوا )1(. 

وقـد وفقـن هللا برمحتـه أن سـلكت طريـق العلـم الشـرعي، وخصصـت منـه علـم أصـول الفقـه مبزيـد 
مـن الطلـب يف مرحلـي البكالوريـس والدكتـوراة الـي كان موضوعهـا حتقيـق ودراسـة الفوائـد علـى أصـول 

البـزدوي اإلمـام محيـد الديـن الرامشـي، املتـوىف سـنة 661ه، مـع اثنـن مـن الباحثـن.

ويف أثنـاء حبثـي عـن نسـخ "الفوائـد" للرامشـي عثـرت علـى خمطـوط مشـابه لـه يف العنـوان ظننتـه 
نسخة أخرى فإذا هو نسخة خمتلفة ملؤلف آخر، فاحتفظت هبا إىل هذا الزمن، واخرتت جزءا منها 

ليكـون أحـد حبـوث الرتقيـة، وهللا أسـأل التوفيـق والسـداد والقبـول. 
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سبب اختيار موضع البحث وأمهيته؛ ميكن بيان ذلك يف أربعة أمور:

األمر األول:

 أنه مل يتم العمل عليه، ومع ندرة املخطوطات يف علم أصول الفقه، تكمن أمهية هذا العمل.

األمر الثاين: 

أنه من أقدم  مع كوين مل أعثر على سنة وفاة الشارح - كما سيأيت يف حمله - فإين أرجح 
ذكرت حن  وقد  بعيد،  حد  إىل  الرامشي  وأسلوب  عبارة  يشاهبان  وأسلوبه  عبارته  الشروح، ألن 
حتقيقي لفوائد الرامشي أين مل أجد حسب اطاعي على كتب الرتاجم وخاصة املعنية أبمساء املؤلفات 
ومصنفيها - أمثال كشف الظنون وهدية العارفن وأجبد والعلوم وغريها - من أشار إىل وجود شرح 
أو تعليق على أصول البزدوي قبل شرح الرامشي، سوى ما أشار إليه الراُمشي من كتاب الفوائد 

لشيخه بدرالدين الَكْرَدرِّي، وهذا الكتاب غري موجود حسب حبثي واطاعي. 

األمر الثالث:

 قيمة األصل - أو املنت - العلمية: 

فاملنت هو: كنزل الوصول إىل معرفة األصول، املشهور أبصول البزدوي وقيمته تعرف من شهرته 
بن علماء احلنفية وكثرة الشروح واحلواشي عليه وكذا تعرف من منزلة مؤلِّفه ومكانته العلمية، كما سيأيت.

األمر الرابع: 

قيمة الشرح العلمية: سبق أن رجحت أن هذا الشرح من أقدم الشروح على أصول البزدوي، 
ومن هنا تكمن قيمته العلميه، فمن بعده ال شك سيستفيد منه. 

الكلمات املفتاحية: املخطوط: ضد املطبوع، وهو كل ما خط ابليد على شكل كتاب أووثيقة 
أو ما شابه ذلك، وكان قبل عصر الطباعة احلديثة.

حتقيق: ضبط النص وإحكامه كما أراده مؤلفه، أو أقرب مايكون إىل ذلك. 

دراسة: كل ما يعىن بتوثيق املخطوط ونسبته إىل مؤلفه وذكر منهجه وموارده ومصطلحاته.
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الدراسات السابقة: كما أسلفت مل أجد أي عمل على موضوع البحث، مدعما ذلك مبشهد 
من مركز امللك فيصل للمخطوطات.

إال أن حمكم هذا البحث وفقه هللا، نبهن إىل أن هذا املخطوط قد وزع مؤخرا على طالبن 
يف جامعة أم القرى مها: جعفر قصاص، وحازم الغامدي.

وأنبه هنا إىل أن األخ جعفر قصاص قد طلب من املخطوط قبل عام تقريبا واشرتطت عليه أال 
يشمل حتقيقه حدود حبثي هذا، إال أنه مل يرد علي يف هذا األمر حىت فوجئت بتنبيه احملكم وفقه هللا.

خـطـة الـبـحـث:

 ينقسم البحث إىل قسمن:

القسم األول:

 القسم الدراسي: وفيه مبحثان: 

املبحث األول:
 التعريف بصاحب املنت وابملنت.

املبحث الثاين:
 التعريف بصاحب الشرح وابلشرح.

والقسم الثاين:

 قسم التحقيق: وفيه مبحثان:

املبحث األول:
 وصف املخطوط

املبحث الثاين:
 بيان منهج التحقيق.

 النص احملقق. 



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                  العدد )71( اجلزء الثاين

14

القسم األول: القسم الدراسي: 

املبحث األول: يف التعريف بصاحب املنت:

املطلب األول: امسه ونسبه ومولده ونشأته)2(: 

أبو احلسن،  هو علي بن حممد بن احلسن بن عبدالكرمي بن موسى بن عيسى بن جماهد، 
املعروف بفخر اإلسام، وأبيب العسر، لعسر فهم كامه، وابلبزدوي، نسبة إىل بزدة بسمرقند، بباد 
ماوراء النهر وكان مولده يف حدود سنة 400ه، وأما عن سريته فلم أقف يف كتب الرتاجم على شيء 

من أحوال نشأته وطلبه العلم، أو غري ذلك. 

املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه:

أيضـاً مل تسـعفنا كتـب الرتاجـم بشـيء عـن ذلـك سـوى مـا نُقـل عـن السـمعاين صاحـب كتـاب 
األنسـاب، وهـو قولـه: )روى لنـا عنـه صاحبـه أبـو املعـايل حممـد بـن نصـر بـن منصـور املديـن اخلطيـب 

بسـمرقند ومل حيدثنـا عنـه سـواه()3(. 

املطلب الثالث: آاثره العلمية)4(:

 ذكر له أصحاب الرتاجم كتبا كثرية مل يصلنا إال اليسري منها، ومنها: املبسوط يف الفقه، وشرح 
اجلامع الكبري، وشرح اجلامع الصغري، كنز الوصول إىل معرفة األصول، وهو املشهور أبصول البزدوي 
تفسري القرآن الكرمي، املسمى بكشف األستار يف مائة وعشرين جزءاً، شرح صحيح البخاري، سرية 

املذهب يف صفة األدب، األمايل، وغريها كثري.

املطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال عنه السمعاين: )فقيه ما وراء النهر وأستاذ األئمة()5(، وقال عنه الصفدي: )شيخ احلنفية 
وأستاذ األئمة، صاحب الطريقة على املذهب()6(، وقال عنه الذهيب: )شيخ احلنفية، عامل ما وراء 

النهر...كان أحد من يضرب به املثل يف حفظ املذهب()7(.  

، قرب مسرقند ومحل إليها،  وفاته: تويف يوم اخلميس، خامس رجب، سنة 482ه ببلدته ِكسِّ
ودفن هبا. 
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املبحث الثاين: التعريف بصاحب الشرح وابلشرح:

املطلب األول: التعريف ابلشارح:

من املؤسف أين مل أجد ذكرا أو ترمجة للشارح يف كتب تراجم احلنفية أو عند غريهم، سوى 
كام موجز جدا يف "إيضاح املكنون" ومل يكن تعريفا به، بل تعريفا ابلشرح فقط، حيث قال: "شرح 

أصول البزدوي - للشيخ سليمان بن أمحد السندي اتريخ كتابته سنة 698ه")8(.

املطلب الثاين: التعريف ابلشرح، وذلك من خالل ما يلي:-

أوال: دراسة عنوان الكتاب وثبوت نسبته إىل مؤلفه:

املثبت يف اللوحة األوىل من النسخة الرتكية هذا العنوان: "فوائد أصول فخر اإلسام البزدوي" 
ومن النسخة املصرية "هذه حاشية جليلة على أصول اإلمام الزاهد أيب احلسن علي بن حممد البزدوي 

ملوالان سليمان بن أمحد السندي".

وقال املؤلف يف مقدمته "وبعد يقول العبد الضعيف سليمان بن أمحد بن زكراي السندي مولدا 
- رزقه هللا حسن اخلامتة - هذا التعليق شرح أصول الفقه للشيخ اإلمام أيب احلسن علي البزدوي".

ومل أجد يف كتب الرتاجم وال يف شروح البزدوي املطبوعة بعد عصر املؤلف من ذكره هبذ العنوان 
وأسنده إىل املؤلف إال صاحب "إيضاح املكنون" حيث قال: "شرح أصول البزدوي - للشيخ سليمان 

بن أمحد السندي اتريخ كتابته سنة 698ه")9(.

وما ذكره يف سنة النسخ من كوهنا كتبت سنة 697ه، فإن هذا الرقم كما يظهر على أول املخطوط 
وآخره هو عدد الصحائف، دليله أنه خبط املفهرس وليس خبط الناسخ، فإن املفهرس ذكره يف جدول 

مصغر كان حمتواه: عدد اللوحات: 351، عدد الصحائف: 697 صحيفة، وعدد األسطر: 21.

اثنياً: أسلوب املؤلف يف الشرح ومنهجه، ميكن بيان ذلك من خال النقاط التالية:

مع ما سبق ذكره من قيمة علمية للشرح يف املقدمة إال أين الحظت على الشارح رمحه هللا 
يف بعض املواضع ما يلي:-



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                  العدد )71( اجلزء الثاين

16

1- الشرح من حيث اجلملة مقتضب وموجز العبارة، وعسر الفهم يف بعض مواضعه، مما جعلن 
اضطر إىل كثرة التعليق والبيان.

2- وجود ركاكة يف األسلوب يف بعض املواضع، فلعل الشيخ مل يكتبه بيده، وإمنا كان إماء، أو 
مكتواب من أحد التاميذ آخذا إايه من فم الشيخ مباشرة أثناء الشرح، فيكون ماسبق ذكره أمر طبيعي.

3- استخدامه عبارات غريبة جدا تعترب من وحشي اللغة، كقوله: )صحاصح النظر(، )أنفا 
مطيته(، وهي مواضع قليلة جدا.

4- ال يعتن بذكر اخلافيات إال اندر جدا.

السبب يف  ولعل هذا  غالبا،  الكل  املنت ويشرحها، وال يشرح  عبارات  بعض  ينتقي   -5
تسميته فوائد، مع أنه ذكر يف مقدمته أنه سيشرح أصول البزدوي.

القسم الثاين: قسم التحقيق:  

املبحث األول: يف وصف املخطوط وُنَسخه:

أواًل: وصف كامل املخطوط: 

عدد النسخ: نسختان: 

النسخة األوىل: 

مل أجد ما يدل على أن هذا املخطوط خبط املؤلف أو خبط غريه، وال سنة الكتابة، سوى ما يف 
اللوحة األوىل، وأغلبه مطموس ال يقرأ منه إال كلمات يسرية، وهذه النسخة موجودة يف مكتبة مراد 
ما، يف تركيا، برقم: 449/642، وعدد لوحاهتا: 351 لوحة، ومسطرهتا مابن: 19و20 سطرا، 
واليوجد اتريخ النسخ وال اسم الناسخ، وإمنا يوجد متلك ابلشراء للمدعو: عمر بن حاجي اخلليفي 

سنة 788ه.
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النسـخة الثـانية:

موجودة يف دارالكتب املصرية، مبصر، حتت الرقم: 389/1 )أصول الفقه(، واليوجد اتريخ 
للنسخ، وال اسم الناسخ، وعدد لوحاهتا: 300 لوحة، ومسطرهتا مابن: 24و25 سطرا.

اثنيا: عقد مقارنة منهجية بني النسختني: 

الرتكية، وبعد قطع شوط كبري يف حتقيقها  النسخة  يتوفر لدي سوى  التحقيق مل  بداية  عند 
ودراستها، واستمرار البحث عن نسخ أخرى حيث ُكنُت قد أيست من ذلك، عثرت على نسخة 

أخرى يف دار الكتب املصرية، وكانت املقارنة بينهما يف األوجه التالية:-

الوجه األول: من حيث الوضوح:

 فإن كا النسختن واضحة الرسم، من حيث اجلملة، والنسخة الرتكية أكثر وضوحا.

الوجه الثاين: من حيث اكتمال النص:

فإنه ال يوجد طمس فيهما أو سقط كلمات خملة ابملعىن سوى يف مواضع قليلة.

الوجه الثالث: من حيث تطابق النص:

فإن النسخة املصرية فيها هتذيب وتكميل للنسخة الرتكية، كما سيأيت يف حواشي التحقيق، 
مما يدل على أهنا كتبت بعد الرتكية، أوروجعت من قبل الشارح.

الوجه الرابع: من حيث احلواشي:

فقد كتب يف حواشي اللوحات األوىل من النسخة الرتكية بعض اإليضاحات والتتمات، معظمهما 
من فوائد الراُمشي على البزدوي، وبعضها من شرح السُّْغناقّي على البزدوي املسمى بــ"الكايف"، وبعضها 
من شرح السُّْغناقّي على املنتخب احُلسامي املسمى بــ"الوايف"، وبعضها من النسخة املصرية، ومل أعثر 

على مايدل على شخصية صاحب هذه احلواشي.

الوجه اخلامس:
أن النسخة املصرية كتبت بعد النسخة الرتكية، كما أشرت إىل ذلك يف اثلثا ورابعا.
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اثلثا: وصف القسم املراد حتقيقه

حاله كما وصفت يف كامل املخطوط، ويبقى التنبيه إىل عدد اللوحات املقرر دراستها وحتقيقها، 
وهـي مـن آخـر اللوحـة /6أ/ إىل آخـر اللوحـة /16أ/ مـن النسـخة الرتكيـة، ومـن وسـط اللوحـة /5ب/ 

إىل آخر اللوحة /14أ/ من النسـخة املصرية.

ومل أتعرض ابلتحقيق لشـرح املقدمة؛ بسـبب القدر احملدد للنشـر يف اجملات احملكمة - كما هو 
معـروف - فآثـرت أن يكـون خاصـا ببـاب أوفصـل مـن فصـول العلـم الـي حيتاجهـا الباحـث يف علـم 

أصـول الفقـه. 

املبحث الثاين: منهج التحقيق، ويتمثل يف األمور التالية:

اعتمدت يف حتقيق النص على طريقة النص املختار وذلك لعدم وجود مايربر جعل إحدى   -1
النسختن أصًا. 

رمزت للنسخة الرتكية ابلرمز )ت( والنسخة املصرية ابلرمز )ص(.   -2

أو من كليهما،  النسختن  الواضحة سواء أكانت من إحدى  العبارة  الصلب  أثبتُّ يف   -3
واألخرى أثبتها يف احلاشية، وقد يكون الذي أثبته يف احلاشية مماثاً للذي يف الصلب، فيكون املثبت 

يف الصلب جمرد اختيار وميل. 

4- إذا كان األسلوب ركيكاً أو العبارة مقتضبة أوغري واضحة فإين اجتهد يف البيان والتوضيح 
قدر االستطاعة واعتمد يف ذلك على ما ذكره ُشرَّاح البزدوي يف الدرجة األوىل سواء ابلنص أوابلتصرف 

فيه مبا يفي ابلغرض. 

5- ال أزيـد شـيئاً علـى عبـارة املؤلـف، إال إذا كانـت ال تسـتقيم إال ابلـزايدة، فـإين أثبتهـا بـن 
معقوفـن ]  [.

6- عزو اآلايت إىل سورها حىت وإن تكررت يف أكثر من سورة. 

ختريج األحاديث واآلاثر، وعزوها إىل مضاهنا، مع بيان احلكم ما أمكن ذلك.  -7

عزو األبيات الشعرية والشواهد األدبية إىل مظاهنا، وذكر قائليها وترمجة موجزة هلم.   -8
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التعريف ابألعام الواردة أمساؤهم يف النص عدا من اشتهر.   -9

10- وضعت عناوين لبعض املباحث أواملسائل بن معقوفن ]  [ عند احلاجة إىل ذلك. 

11- وضعت رقم اللوحة ورمز النسخة بن خطن مائلن عند هناية اللوحة على سبيل املثال: 
/10ت أ/ أي هذه هناية اللوحة األوىل من اللوحة العاشرة من النسخة الرتكية املرموزهلا ابلرمز )ت(. 

، وذلك ليتسن للقارئ  12- وضعت منت البزدوي يف بداية كل مبحث أومسألة خبط حُمَربَّ
الكرمي الوقوف على النص كامًا، وليكون الربط بن الشرح واملنت له متيسراً؛ لكون الشارح ال يشرح 

كل املنت بل خيتار منه ما يراه. 

13- وثَّقت ما ينقله الشارح من أقوال ومذاهب بذكر مواضعها يف مصادرها.

14-  كان منهجي يف استخدام األقواس على النحو التايل: ﴿  ﴾ لآلايت، ))  (( للحديث 
النبوي، )  ( لعبارة البزدوي املشروحة، "  " للنص املنقول، ]…[ لإلضافة من الباحث. 

15- أكتب نبذة خمتصرة عن بعض املسائل الفقهية واألصولية والعقدية الي أرى حاجتها إىل 
ذلك، مع ذكر الراجح إن أمكن دون ذكر اخلاف واألدلة مث أشري إىل مضان املسألة.

16- اكتُب نبذة خمتصرة عن الِفرق الواردة أمساؤها يف النص، وأشري إىل مصدر ذلك.

النص احملقق:

مْجَاُع، َواأْلَْصُل الرَّاِبُع اْلِقَياُس اِبْلَمْعىَن اْلُمْستـَنـَْبِط  اْعَلْم َأنَّ ُأُصوَل الشَّرِْع َثَاثٌَة: اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َواإْلِ
ِمْن َهِذِه اأْلُُصوِل، أَمَّا اْلِكَتاُب: فَاْلُقْرآُن اْلُمنـَزَُّل َعَلى َرُسوِل اللَِّ اْلَمْكُتوُب يف اْلَمَصاِحِف اْلَمنـُْقوُل َعْن 
يًعا يف قـَْوِل َعامَِّة اْلُعَلَماِء، َوُهَو الصَِّحيُح ِمْن  النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص نـَْقًا ُمتـََواتِرًا ِبَا ُشبـَْهٍة، َوُهَو النَّْظُم َواْلَمْعىَن مجَِ
قـَْوِل َأيب َحِنيَفَة ِعْنَداَن، إالَّ أَنَُّه ملَْ َيَْعْل النَّْظَم رُْكًنا اَلزًِما يف َحقِّ َجَواِز الصََّاِة َخاصًَّة َعَلى َمايـُْعَرُف يف 
ميَاِن أَنَُّه  َمْوِضِعِه، َوَجْعُل اْلَمْعىَن رُْكًنا اَلزًِما َوالنَّْظِم رُْكًنا حَيَْتِمُل السُُّقوَط ُرْخَصٌة، مبَْنزَِلِة التَّْصِديِق يف اإْلِ

ُ تـََعاىَل . رُْكٌن َأْصِليٌّ َواإْلقـْرَاُر رُْكٌن زَاِئٌد َعَلى َمايـُْعَرُف يف َمْوِضِعِه إْن َشاَء اللَّ

فصل: الكالم يف معرفة أصول الفقه وموضوعه وحنومها.
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األصل: ما َيستند إليه /6ت أ/ الشيء يف وجوده، والفقه لغة: جودة الذهن، ويف الشريعة: ما 
)10( ومعناه)11(: ابلنظر إىل اإلضافة ظاهر)12(، وابلنظر إىل كونه منقوال)13(: صناعة يعلم منها كيفية  مرَّ

دالالت األدلة على األحكام الشرعية وحال املستدل هبا )14( وما يتعلق هبا.

موضوعه: األدلة الشرعية واملستِدل)15( ألن البحث فيه عن)16( عوارضها الذاتية)17(.

ومبادئه: مايذكر فيها من حدود موضوعها )18(، وأجزائه وأعراضه الذاتية والقضااي املسلمة الي 
تستعمل فيها )19(.

ومسائله: القضااي الي يقام فيها الدليل على إثباهتا.

وغايته: الوصول إىل معرفة األحكام الشرعية الفرعية الي هبا صاح الدين والدنيا.

واستمداده: من العربية والكام واألحكام املذكورة تصورا )20(.

قوله: )اعلم أن أصول /5 ص أ/ الشرع( الشرع يف اصطاح القوم: الوضع اإلهلي الذي 
عرف ابلسمع)21(.

قوله: )واألصل الرابع هو القياس( إمنا )22( أفرده ابلذكر ألنه فرع عن الثاثة وغري موجب للعلم 
أصا، فكان حقه أن ال ُيْسَلك معهم يف سلك واحد)23(.

واحلق أن األصل والفرع من األمساء املشكَِّكة )24(، فاألوىل ابلفرع القياس فاإلمجاع فالسنة فالكتاب، 
فالرتتيب يف األصل نعكسه )25(.

واحرتز بقوله: )ابملعىن املستنبط)26( من هذه األصول( عن القياس العقلي)27(.

قوله: )وأما الكتاب، فالقرآن( أي الكتاب الذي هو من أصول)28( الشرع. 

]قوله[: )القرآن( أي املقروء، واحرتز بـــ )املنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( عن املقروء الذي ليس منزال 
عليه، واحرتز بـــ ) ]املكتوب[)29( يف املصاحف( عما أنزل عليه ومل يكتب فيها )30( وبـــ )املنقول عنه 
نقا متواترا( عن القراءات الشاذة )31( و)با شبهة( عن القراءات املشهورة الي مل تبلغ درجة التواتر 

الكامل، فإن املشهور أحد قسمي التواتر عند البعض.
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أورد عليه: أن املصحف رديف الكتاب الذي يعّرِفه، فكيف أخذه يف تعريفه ؟ 

وأن القرآن ال يفهم منه يف العرف إال الكتاب الذي يعرفه )32(. 

وأن عدم كونه منقوال إلينا نقا متواترا يلزمه جهلنا به، وذلك ال خيرجه عن كونه كتاب هللا املنزل 
على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلسان أمن الوحي، وعلمنا /6ت ب/ بوجود النيب ملسو هيلع هللا ىلص غري مأخوذ يف حده)33(. 

وأان لو فرضنا أن املصاحف مل تبق، وبقي القرآن حمفوظا يف الصدور - مل يبق القرآن قرآان، وهو ممتنع.

وأن ما هو مقروء، منزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مكتوب يف املصاحف، منقول عنه إلينا نقا متواترا 
- فهو الخيلو)34(: أن يكون كتااب، أو ال يكون إايه، فإن مل يكن كتااب يبطل طرد احلد، وإن كان كتااب 

كانت التسمية كتااب )35(.

وأجيب: أن املصحف غري كتاب هللا؛ ألنه أوراق وخطوط، وأن القرآن أعمُّ من الكتاب نفسه، 
وأن املراد ابملكتوب يف املصاحف املأمور بكتابته فيها، وأن التسمية مل يثبت النقل املتواتر كوهنا قرآان؛ 

لوقوع االختاف فيه. 

قوله: )وهو النظم)36( واملعىن مجيعا( فإن قلت هذا خمالف لقوله: )إن من قال خبلق القرآن فهو 
كافر(، ألنه يكون قدميًا حينئذ، غري أنه مركب من احلادث والقدمي، فكيف يكون قدميًا.

قلت: مراده ابلقرآن مثة: مدلوالت النظم، وهاهنا النظم واملعىن)37(.

قوله: )حيتمل السقوط رخصة(، أورد أنه)38( مل يقل: بسقوط القراءة بطريق الرخصة /5 ص ب/ 
أال ترى أنه ال تعلق له ابلعذر، كيف ولو قرأ العريب من القرآن عنه ابملعىن بغري لغة العرب - جاز، 

مع أن النظم العريب عليه أيسر، فا يكون نظري الرخصة يف إجراء كلمة الكفر)39(.

أجيب: أن تشـبيهه يف أن التصديق ركن أصلي واإلقرار ركن زائد)40(، كما أن املعىن هاهنا ركن 
أصلي والنظم ركن زائد، وإليه أشار بقوله: )ألنه ركن أصلي واإلقرار ركن زائد( وأنه ال ميتنع أن يكون 
ملحقـا ابلنـوع الثـاين مـن الرخصـة، وهـو ماسـقط فيـه الوجـوب إىل اجلـواز؛ لعـذر، والعـذر كـون الصـاة 
هيئـة ذات هيبـة تقشـعر منهـا جلـود ذوي األلبـاب؛ لكوهنـا وقوفـا بـن يـدي هللا تعـاىل، فكانـت مظنـة 
ـر علـى املصلـي يف ذلـك، حيـث مل يُلـَزم بقـراءة )42( لغـة واحـدة /7ت أ/ فرمبـا  التمنـع)41( والعـّي، فُيسِّ

تعجـزه الدهشـة عـن ذلـك)43(.
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َا تـُْعَرُف َأْحَكاُم الشَّرِْع مبَْعرَِفِة أَْقَساِم النَّْظِم َواْلَمْعىَن، َوَذِلَك أَْربـََعُة أَْقَساٍم ِفيَما يـَْرِجُع إىَل َمْعرَِفِة  َوِإمنَّ
َأْحَكاِم الشَّرِْع: 

اْلِقْسُم اأْلَوَُّل: يف ُوُجوِه النَّْظِم ِصيَغًة َولَُغًة، َوالثَّاين يف ُوُجوِه اْلبـََياِن ِبَذِلَك النَّْظِم، َوالثَّاِلُث يف ُوُجوِه 
اْسِتْعَماِل َذِلَك النَّْظِم َوَجَراَينِِه يف اَبِب اْلبـََياِن، َوالرَّاِبُع يف َمْعرَِفِة ُوُجوِه اْلُوُقوِف َعَلى اْلُمرَاِد َواْلَمَعاين َعَلى 

ْمَكاِن َوِإَصابَِة التَـّْوِفيِق.  َحَسِب اْلُوْسِع َواإْلِ

قوله: )وإمنا تعرف أحكام الشرع( فإن قلت العامي يعرف أحكاما واليعرف شيئا من النظم 
واملعىن، قلت: ذلك حفظ المعرفة.

قوله: )وذلك أربعة أقسام( حقه فتلك)44( أربعة أقسام، وإمنا قال: )فيما يرجع إىل معرفة أحكام 
الشرع(، ألن أقسام النظم واملعىن كثرية على ما عرف يف علم البديع)45(.

اعلم أن النظم منقسم إىل هذه األربعة )46( من حيثيات خمتلفة، فانقسامه إىل القسم األول؛ 
ابلنظر إىل معناه يف أحد التقسيمن، وابلنظر إليه مع النظر إىل السامع يف التقسيم اآلخر. 

وتقريره: أن اللفظ املعنوي: ال خيلو أن يكون معناه واحًدا أو أكثر، فإن كان واحًدا فا خيلو 
أن يكون منتظًما أومنفردا، والثاين اخلاص، واألول العام، فإن كان أكثر فا خيلو أن يكون معنياه 

متساوين ابلنسبة إىل السامع أو ال، فإن تساواي )47( فهو املشرتك، وإال فهو املأوَّل)48(.

وإىل)49( القسم الثاين ابلنظر إىل ظهور معناه وخفائه للسامع؛ ألنه ال خيلو من أن يكون جلي املراد 
أومسترت، فإن كان األول فا خيلو من أن يكون قابا للتأويل أو مل يكن، فإن كان فا خيلو أن يكون 
السياق ألجله، أو مل يكن، فإن مل يكن فهو الظاهر وإال فهو النص، وإن مل يكن قابا للتأويل، فا 
خيلو أن يكون قابًا للنسخ بشخصه أو نوعه،أو مل يكن قابًا، فإن كان فهو املفسر وإال فهو احملكم.

وإن كان مسترت املراد، فا خيلو أن يكون الوقوف على مراده /6 ص أ/ موقوفًا على بيان 
املتكلم أو مل يكن موقوفًا، فإن مل يكن موقوفًا فإما أن ينال املراد به مبجرد الطلب فهو اخلفي وإال 
فهو املشكل، وإن كان موقوفًا فا خيلو من أن ميكن الوقوف على املراد به لغري الذي عليه أو مل 

ميكن)50( فإن أمكن فهو اجململ وإال فهو املتشابه.
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وإىل القسم الثالث ابلنظر إىل استعمال ذلك النظم يف معناه، واللفظ املستعمل ال خيلو أن يكون 
مستعمًا يف املعىن املوضوع له وهو احلقيقة وإال فهو اجملاز وكل واحد منهما إما أن يكون مشهورًا 
االستعمال فيما يراد به أو غري مشهور فاألول الصريح والثاين الكناية، فإذا الصريح والكناية ليسا قسمي 
احلقيقة /7 ت ب/ واجملاز، بل بن)51( كل واحد من احلقيقة واجملاز وبن الصريح والكناية عموم من وجه؛ 
لصدق احلقيقة بدون الصريح وعكسه، واجتماعهما فيما إذا كانت احلقيقة صرحية، وعلى هذا اجملاز)52(.

وإىل القسم الرابع ابلنظر إىل قصد املتكلم، وذلك ألن مراد املتكلم ال خيلو أن يثبت بنفس 
الصيغة أو ال يثبت به، فإن ثبت بنفسها فا خيلو أن يكون سياق اللفظ ألجل ذلك املراد أو ال يكون 
له، فإن كان فهو الثابت بعبارة النظم وإال فهو الثابت إبشارة النظم، وإن مل يثبت بنفس الصيغة فا 
خيلو أن يثبت بطريق القياس وهو الثابت بداللة النص، أو ال يثبت به وهو الثابت بطريق االقتضاء)53(.

قوله: )يف وجوه النظم صيغة ولغة( أي يف وجوه النظم)54( ابلنظر إىل نفس صيغته ومعناه من 
حيث اللغة، وهو منصوب على التمييز.

قوله: )على املراد واملعاين()55( املراد أعم من املعىن من وجه؛ ألن املقدورات الي اتصلت هبا 
أن يكون معىن)56( وال يكون مرادا ملريد، وأما  للشيء  الفاعل وليست معناه، وجاز  اإلرادة مرادة 

اجتماعهما فظاهر)57(.

أَمَّا اْلِقْسُم اأْلَوَُّل فََأْربـََعُة أَْوُجٍه: اخْلَاصُّ َواْلَعامُّ َواْلُمْشتـََرُك َواْلُمَؤوَُّل، َواْلِقْسُم الثَّاين أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: 
َا يـََتَحقَُّق َمْعرَِفُة َهِذِه اأْلَْقَساِم أِبَْربـََعٍة ُأْخَرى يف ُمَقابـََلِتَها َوِهَي:  الظَّاِهُر َوالنَّصُّ َواْلُمَفسَُّر َواْلُمْحَكُم، َوِإمنَّ
اخْلَِفيُّ َواْلُمْشَكُل َواْلُمْجَمُل َواْلُمَتَشاِبُه َواْلِقْسُم الثَّاِلُث أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: احْلَِقيَقُة َواْلَمَجاُز َوالصَّرِيُح 
َواْلِكَنايَُة، َواْلِقْسُم الرَّاِبُع أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: ااِلْسِتْداَلل ِبِعَبارَتِِه َوإبَِِشارَتِِه َوِبَداَللَِتِه َواِبْقِتَضائِِه، َوبـَْعَد َمْعرَِفِة 

َهِذِه اأْلَْقَساِم ِقْسٌم َخاِمٌس َوُهَو ُوُجوٌه أَْربـََعٌة أَْيًضا: َمْعرَِفُة َمَواِضِعَها َوَمَعانِيَها َوتـَْرتِيِبَها َوَأْحَكاِمَها. 

قوله: )وإمنا تتحقق معرفة هذه األقسام( إمنا قال ذلك ألهنا أضداد هلا وبضدها تتبن األشياء)58(. 

فإن قلت: ال بيان يف اجململ واملتشابه، فكيف جعلهما من ابب البيان ؟

قلت: مراده يف وجوه البيان بذلك النظم يف اجلملة، أو تـََرَك ِذْكَر االستتار؛ ألن الغالب فيه 
البيان، أو ألن بذكرمها يزداد بيان ضديهما، فكان هلما مدخل يف البيان.
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قوله: )االسـتدالل بعبارة النص( فإن قلت: االسـتدالل فعل)59( املسـتدل، وهو ليس من نظم 
الكتاب ومعناه يف شـيء، فكيف جعله قسـما منه ؟

قلت: االستدالل بعبارة النص وأخواهتا /6 ص ب/ إذا أريد به كون العبارة مستداًل هبا على 
احلكم فا نسلم أنه يكون صفة املستدل. 

قوله: )معرفة مواضعها()60( فإن قلت: القسم اخلامس: مواضع اشتقاقها ومعانيها وترتيبها وأحكامها، 
وهو ليس من النظم يف شيء.

قلت: هو قسم خاص ابلنسبة إىل ما يتعلق ابلنظم من األحوال)61( وذلك ألن ما يتعلق به من 
األحوال ال خيلو أن يكون عاما لألقسام األربعة األول)62( وهو هذا القسم /8ت أ/ أو غري عام، 
وذلك الخيلو أن يتعلق بكثرة معناه ووحدته، وهو القسم األول، أو ببيانه، وهو القسم الثاين، أو 
ابستعماله، وهو القسم الثالث، أو إبرادة املتكلم إايه، وهو القسم الرابع، فألقسام الي للنظم كلها 

ابعتبار أحوال تتعلق به.

َر يف َهَذا اأْلَْصِل َبْل يـَْلَزُمُه حُمَاَفَظُة  َوَأْصُل الشَّرِْع ُهَو اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َفَا حيَِلُّ أِلََحٍد َأْن يـَُقصِّ
النَّْظِم َوَمْعرَِفُة أَْقَساِمِه َوَمَعانِيِه ُمْفَتِقرًا إىَل اللَِّ تـََعاىَل ُمْسَتِعيًنا ِبِه رَاِجًيا َأْن يـَُوفَِّقُه ِبَفْضِلِه. 

قوله: )وأصل الشرع الكتاب والسنة( فإن قلت: جعل األصول أوال أربعة فكيف حصر األصل 
هاهنا يف الكتاب والسنة ؟

قلت: أراد به األصل الذي جتري فيه هذه األقسام)63(.

قوله: )مفتقراً إىل هللا( أي يب أن يكون حمافظتهما على التربي من حول نفسه)64( بل يفتقر 
يف ذلك إىل هللا ويطلب منه التوفيق والتسديد ويستعن به على ما دقَّ وخفي من معانيه، راجيا إىل 

أن يفيض عليه من هدايته وتبصريه.
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] اخلاص [)65(

ُوِضَع  اْسٍم  وَُكلُّ  اْلُمَشارََكِة  َواْنِقطَاِع  ااِلْنِفرَاِد  َعَلى  َواِحٍد  ِلَمْعىًن  ُوِضَع  َلْفٍظ  َفُكلُّ   : اخْلَاصُّ أَمَّا 
ِلُمَسمًّى َمْعُلوٍم َعَلى ااِلْنِفرَاِد، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم اْخَتصَّ ُفَاٌن ِبَكَذا َأْي انـَْفَرَد ِبِه، َوُفَاٌن َخاصُّ 
ُفَاٍن َأْي ُمنـَْفرٌِد ِبِه، َواخْلَاصَُّة اْسٌم لِْلَحاَجِة اْلُموِجَبِة ِلِاْنِفرَاِد َعْن اْلَماِل َوَعْن َأْسَباِب نـَْيِل اْلَماِل، َفَصاَر 
إْنَساٌن؛ أِلَنَُّه  ِقيَل  أُرِيَد ُخُصوُص اجْلِْنِس  َويـَْقَطُع الشَّرَِكَة، فَِإَذا  ااِلْنِفرَاَد  ُصوُص ِعَبارًَة َعمَّا يُوِجُب  اخلُْ
َخاصٌّ ِمْن بـَْنِ َسائِِر اأْلَْجَناِس َوِإَذا أُرِيَد ُخُصوُص النَـّْوِع ِقيَل َرُجٌل، َوِإَذا أُرِيَد ُخُصوُص اْلَعْنِ ِقيَل زَْيٌد 

َوَعْمٌرو فـََهَذا بـََياُن اللَُّغِة َواْلَمْعىَن .

قوله: )أما اخلاص( احرتز بقوله: )لفظ()66( عن حنو العقود)67(، وبقوله: )ُوِضع( عن لفظ يدل 
على معىن واحد ابالنفراد ال بطريق الوضع)68(، فإن قلت:الوضع يف اجملاز مل يوجد، فلم يكن خاًصا )69(.

قلت: ال نسلم؛ ألن املراد ابلوضع: ختصيص أمر أبمر على وجه ُيستفاد الثاين من األول بعد العلم به.

وإمنا مل يقل: وضع لشيء، ليكون احلد شامًا للموجود واملعدوم)70(. 

وبقوله: ) واحد ( من املشرتك)71(. 

فإن قلت: لفظة "معىن" أفادت الوحدة )72(.

قلت: ممنوع، بل له الداللة على ما يقصد ابلشيء)73(.

وبقوله: )على االنفراد( عن العام؛ ألن معناه واحد، ولكن على االنتظام لألفراد،]وقوله[، )وقطع 
الشركة(، أتكيد لانفراد، ولك أن جتعل على )االنفراد(، احرتازا عن املشرتك )وقطع الشركة(، احرتازا 

عن العام، ألن اللفظ املشرتك قد يصدق عليه أنه وضع ملعىن واحد)74(.

وأورد: أن لفظة "ثاثة" خاص مع أنه وجد فيها االنتظام لثاث وحدات.

وأجيب: أن املراد ابالنتظام يف العام)75( أن يكون خمتصرًا عن مطول حتقيًقا، كما يف "الرجال"، 
أو تقديرًا، كما يف "القوم"، أو املراد ابالنتظام: أبمر مشرتك بن املسميات)76(، ووضع األعداد ليس 

كذلك)77(.
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وأما التعريف الثاين للخاص)78(: فقد قيل املراد ابالسم: اللفظ، كما يف قولنا: االسم عن املسمى، 
أو غريه، واحرتز بـــ )معلوم( عن املشرتك /7 ص أ/؛ ألنه ال يفهم منه معىن عند اإلطاق، واحرتز بـــــ 

)االنفراد( عن العام.

فإذا: التعريفان آيان إىل شيء واحد، وقيل: املراد ابملعىن ماهو يف مقابله /8 ت ب/ اجلوهر، 
وابملسمى ماهو أعم منه.

وأورد: أن االنفراد واخلصوص مرتادفان، فكان معىن )على االنفراد(: على اخلصوص، فيكون 
تعريف الشيء مبثله.

وأجيب: أن اخلاص غري اخلصوص، وليس أخفى منه وال مساويه)79(.

وقد يقال على مثل هذه احلدود: إن املراد بكل: إما كل واحد واحد، وإما )80( الكل اجملموعي، 
والكل ابطل، يعرف ابلتأمل.

قوله: )وصار اخلصوص( فيه تسامح، ]إذا[ كان اخلصوص رديف االنفراد، فكيف يكون موجًبا 
لانفراد؟)81(.

قوله: )فإذا أريد خصوص اجلنس(، إشارة إىل أنواع اخلاص، فاخلاص املطلق اجلزئي احلقيقي، 
وبعده الصنف)82( وبعده النوع، وبعده اجلنس، وإمنا جعل اإلنسان جنًسا؛ لكونه كلًيا مقواًل على 
كثريين خمتلفن يف احلكم الشرعي، فإن الرجل واملرأة خيتلفان يف الشرع حكًما، فهو وإن مل يكن جنًسا 

منطقًيا فهو جنس شرعي.

فإن قلت: ذكر يف ابب العام أن اإلنسان عام، فكيف يكون خاًصا؟

قلت: اإلنسان مع األلف والام لغري العهد عام، فأما إنسان أو اإلنسان بام العهد فخاص.

وأورد: أن اسم اجلنس احمللى ابلام لغري العهد إن كان عاًما - مبعىن أنه حيتمل الكل - فغري 
احمللى كذلك، وإن كان عاًما مبعىن أنه ظاهر يف العموم فهو ليس مذهبكم، بل هو واقع على األقل 

مع احتمال األعلى،كاسم اجلنس النكرة.
فأجيب: أن عموم الرجل كعموم الرجال يف ]الــــ[ صورة، ويراد به العموم وهلذا يصح االستثناء، 

خباف رجل إذا أريد به العموم، أي مجيع أفراد اجلنس.
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] العام [)83(

يـَنـَْتِظُم مَجًْعا ِمْن اأْلَمْسَاِء َلْفظًا أَْو َمْعىًن، َوَمْعىَن قـَْولَِنا ِمْن اأْلَمْسَاِء  َلْفٍظ  بـَْعَدُه َوُهَو ُكلُّ  اْلَعامُّ  مُثَّ 
َا يـَنـَْتِظُم اأْلَمْسَاَء  اْلُمَسمََّياِت هاهَنا َوَمْعىَن قـَْولَِنا َلْفظًا أَْو َمْعىًن ُهَو تـَْفِسرٌي ِلِانِْتظَاِم، يـَْعِن أَنَّ َذِلَك اللَّْفَظ إمنَّ

َمرًَّة َلْفظًا ِمْثُل قـَْولَِنا زَْيُدوَن َوحَنْوُه، أَْو َمْعىَنً ِمْثُل قـَْولَِنا ِمْن َوَما َوحَنْومِِهَا. 

َل اأْلَْمِكَنَة ُكلََّها، َوِخْصٌب َعامٌّ َأْي َعمَّ اأْلَْعَياَن  َواْلُعُموُم يف اللَُّغِة ُهَو: الشُُّموُل، يـَُقاُل: َمَطٌر َعامٌّ َأْي شَِ
َوَوِسَع اْلِبَاَد، َوَنَْلةٌ َعِميَمةٌ َأْي َطوِيَلٌة، َواْلَقرَابَةُ إَذا تـََوسََّعْت انـْتـََهْت إىَل ِصَفِة اْلُعُموَمِة، َوُهَو َكالشَّْيِء: اْسٌم 
. ِه اخْلَاصِّ َعامٌّ يـَتـََناَوُل ُكلَّ َمْوُجوٍد ِعْنَداَن، َواَل يـَتـََناَوُل اْلَمْعُدوَم ِخَافًا لِْلُمْعَتزَِلِة، َوِإْن َكاَن ُكلُّ َمْوُجوٍد يـَنـَْفرُِد اِبمسِْ

قوله: )مث العام بعده( أي بعد اخلاص، وإمنا قال )بعده( ألن كل عام البد له من خاص، وال 
ينعكس)84(.

]قوله[، )مجعا( احرتاز عن اخلاص واملشرتك)85( وإمنا قال: )من األمساء( ومل يقل من األشياء؛ 
ليشمل املوجود واملعدوم)86(.

قوله: )لفظًا أو معىن( تفسري لانتظام، أي اترة يكون االنتظام بعموم اللفظ، كاملسلمن والرجال، 
فإنه خمتصر عن مسلم مسلم مسلم فصاعًدا، واترة بعموم املعىن، كالقوم، فإنه لفظ خاص)87( /7 ص ب/ 
أال تدري أنك تقول: قومان)88( وأقوام إال أنه وضع ملعىن عام، وهي اجلماعة املتفقة احلقيقة من الرجال 

أو اإلنسان. 

قوله: )من املسميات هاهنا( وإمنا قيده بــ)هاهنا( ألنه ال يراد ابألمساء: املسميات/9 ت أ/ مطلقا)89(.

قوله: )زيدون( فيه نظر من وجهن، أحدمها: أن الواجب "الزيدون" على ماعرف يف النحو، والثاين: 
أن زيًدا عند تعدد الوضع يصري مشرتًكا، واملشرتك قسيم العام ال قسمه، فكيف جعل "الزيدون" عاما؟

وياب عن الثاين: أنه على أتويل: املسمون بزيد، وإال امتنع مجعه؛ إذ ال يوز "عيون" على أنه 
مجع العن الباصرة والينبوع والذهب.

وأورد: أن ]قولك:[ أعلُم أن زيًدا وعمرًوا وبكرًا خري الناس - يصدق عليه انه انتظم مجًعا، 
مع أنه ليس عاًما.
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وياب عنه: أن املراد مبا لْفظُه واحد، وال يَرِد الرجال والقوم؛ ألن العام املدخول عليه ال املركب)90(.

وأورد: أن "عيواًن" ال خيلو أن يكون عاًما أو مل يكن، فإن كان عاًما وهو مشرتك كان بعض 
املشرتك عاًما، مع أنه ال شيء من املشرتك بعام؛ لكوهنما قسيمن، وإن مل يكن عاًما بطل طرد احلد.

وأجيب عنه: أن لفظ "عيون" ال يكون مشرتًكا البتة )91(؛ ألن مجعه ابعتبار معىن واحد، واشرتاكه 
ابعتبار معنين فصاعًدا. 

قوله: )وهو كالشيء اسم عام( ليس مراده أن "الشيء" من صيغ العموم؛ ألنه قد متثل به مرة، بل مراده 
أن لفظ العام كلفظ "شيء"، كما أن لفظ "شيء" يصلح لكل موجود، فإن كل موجود)92( خيتص ابسم: 
من جوهر وجسم ونبات ومجاد وحيوان، فإنسان فرجل فزيد، ومن َعَرٍض فكيٍف فلون فحمرة فصهوبة )93(.

وكذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله، وإن كان لكل ما يتناوله لفظ خاص)94( كالرجال مثا، 
فإن لكل رجل امسا على حدة، من زيد وعمرو وبكر، غري أن لفظ العام ال يصلح إال للكل اجملموعي، 

ولفظة "شيء" تصلح لكل واحد واحد، فلو ذكره منكَّرا كان أوىل)95(.

ُ أَنَّ اْلَعامَّ َما يـَنـَْتِظُم مَجًْعا ِمْن اأْلَمْسَاِء أَْو اْلَمَعاين َوقـَْولُُه: أَْو اْلَمَعاين، َسْهٌو  َوذََكَر اجلَْصَّاُص َرمِحَُه اللَّ
ِمْنُه أَْو ُمَؤوٌَّل؛ أِلَنَّ اْلَمَعاينَ اَلتـَتـََعدَُّد إالَّ ِعْنَد اْخِتَاِفَها َوتـََغايُرَِها َوِعْنَد اْخِتَاِفَها َوتـََغايُرَِها اَل يـَنـَْتِظُمَها َلْفٌظ 
َواِحٌد، َبْل حَيَْتِمُل ُكلُّ َواِحٍد ِمنـَْها َعَلى ااِلْنِفرَاِد، َوَهَذا ُيَسمَّى ُمْشتـَرًَكا، َوَقْد ذََكَر بـَْعَد َهَذا أَنَّ اْلُمْشتـََرَك 
اَل ُعُموَم َلُه، فـَثـََبَت أَنَُّه َسْهٌو أَْو ُمَؤوٌَّل، َوأَتِْويُلُه: أَنَّ اْلَمْعىَن اْلَواِحَد َلمَّا تـََعدََّد حَمَلُُّه ُيَسمَّى َمَعاينَ جَمَازًا؛ 

اِلْجِتَماِع حَمَالِِّه، َلِكْن َكاَن يـَنـَْبِغي أَْن يـَُقوَل: َواْلَمَعاين، َوالصَِّحيُح أَنَُّه َسْهٌو .

قوله: )وذكر اجلصاص)96(( إىل آخره، التخطئة على اجلصاص غري واردة؛ ألان جنعل من األمساء 
أو املعاين تفسريًا للمنَتظم، أي يكون ذلك املنتظم اترة انتظاما امسا - أي لفظا - كالرجال، واترة 
معىن)97( كالقوم، فاعلم أن كام املخطِّي إذا أتملت يف تصحيحه)98( ككام اجلصاص /8 ص أ/ ال 
خيفى عليك ضعفه)99(؛ ألنه إن أريد ابألمساء األلفاظ، فبطانه ظاهر؛ ألن العام ال ينتظم األلفاظ، 
بل مجعا من املسميات، وإن أريد به املسميات /9 ت ب/ فلفظه "أو املعاين" يكون تكرارا )100(. 

ويوز أن ياب عنه: أن املراد ابألمساء ما هو املراد هبا يف تعريف املشرتك، فا يكون تكرارا )101(.

تنبيه: اللفظ: إما عام اللفظ واملعىن، كاملسلمن، أو خاص اللفظ عام املعىن كالقوم، أو عكسه، 
كرجال إذا مسي به شخص)102(، أو خاص اللفظ واملعىن كزيد.
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ويوز أن يوصف اللفظ الواحد ابخلصوص والعموم واالشرتاك والتأويل أبن يوضع أواًل ملعىن 
خاص مث ملعىن عام، فيصري مشرتًكا فيؤوَّل إىل أحدمها فهو خاص ابلنسبة إىل األول عام ابلنسبة إىل 

الثاين، مشرتك ابلنسبة إليهما مؤول ابلنسبة إىل ما صرف إليه.

والعام ال يلزم أن يكون له من لفظه لفظ ]خاص[)103( كمرآة والعلم يف الوضع األول. 

واألفراد الي تتناوهلا صيغة العام قد تكون موجودة يف اخلارج كاملسلمن وقد ال تكون كالشموس 
وجبال الياقوت مع اإلمكان، واآلهلة وشرك البارئ، مع امتناع كل واحد واحداً، وبعٌض فقط)104(.

]املشرتك[)105(

َوأَمَّا اْلُمْشتـََرُك: َفُكلُّ َلْفٍظ اْحَتَمَل َمْعىًن ِمْن اْلَمَعاين اْلُمْخَتِلَفِة أَْو امْسًا ِمْن اأْلَمْسَاِء َعَلى اْخِتَاِف 
اْلَمَعاين َعَلى َوْجٍه اَل يـَثـُْبُت إالَّ َواِحٌد ِمْن اجْلُْمَلِة ُمرَاًدا ِبِه ِمْثُل اْلَعْنِ اْسٌم ِلَعْنِ النَّاِظِر َوَعْنِ الشَّْمِس 
َوَعْنِ اْلِميزَاِن َوَعْنِ الرُّْكَبِة َوَعْنِ اْلَماِء َوَغرْيِ َذِلَك، َوِمْثُل اْلَمْوىَل َواْلُقْرُء ِمْن اأْلَمْسَاِء، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن 
يًعا َعَلى ااِلْحِتَماِل اَل َعَلى  ااِلْشرتَاِك، َواَل ُعُموَم هِلََذا اللَّْفِظ، َوُهَو ِمْثُل الصَّرمِِي اْسٌم لِلَّْيِل َوالصُّْبِح مجَِ
ْدرَاَك اِبلتََّأمُِّل يف َمْعىَن اْلَكَاِم لَُغًة ِبُرْجَحاِن بـَْعِض  اْلُعُموِم، َوَهَذا يـَُفارُِق اْلُمْجَمَل أِلَنَّ اْلُمْشتـََرَك حَيَْتِمُل اإْلِ

َي ُمْشتـَرًَكا . ِالرُّْجَحاِن مسُِّ اْلُوُجوِه َعَلى اْلبـَْعِض، فـََقْبَل ظُُهور 

قوله: )احتمل معىن من املعاين املختلفة( أراد بــ )ابملعىن( حنو "البْن" من املعاين الي هلا لفظ 
مشرتك)106( واحرتز بقوله )احتمل( عن املؤول؛ ألنه ال حيتمل معىن من املعاين املختلفة؛ لرتجح داللته 

على بعض املعاين املختلفة )107(.

قوله: )أو امسا من األمساء على اختاف املعاين( أراد به حنو العن من األعيان الي وضع هلا 
لفظ مشرتك، ولو قال: أو عينا من األعيان املختلفة يف احلقيقة لكان أقرب إىل اإلشعار مبراده)108(.

قوله: )على وجه ال يثبت( احرتز به عن حنو اللون واحليوان، فإنه حيتمل معىن من املعاين املختلفة 
يف احلقيقة، وهي: السواد والبياض، وحنومها من الكيفيات املبصرة وعينا من األعيان املختلفة كاإلنسان 
والفرس)109( وحنومها من احليواانت لكن ال على وجه ال يثبت إال واحد من اجلملة مرادا به، بل لو أراد 

به الكل صح.
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واعلم أن يف قوله: )احتمل( تنبيها على أن املشرتك ال يلزم فيه الوضع بل احتمال معنين فصاعدا، 
حىت لو كان جمازا فيهما كان اللفظ مشرتكا ابلنسبة إليهما، وإليه أشار املصنف رمحه هللا /8 ص ب/ يف 
آخر ابب مجلة ما يرتك به احلقيقة، ]عند قوله[ فصار اللفظ بعد صريورته /10 ت أ/ جمازا مشرتكا )110(.

قوله: )مثل املوىل والقرء من األمساء(، املوىل مشرتك بن املعِتق واملعَتق وابن العم وغريهم، والقرء 
مشرتك بن املصدر وغري املصدر، الذي هو حقيقة يف الدم وجماز يف الطهر، على ما زعم املصنف، 

كما سيأيت)111(.

اللفظان مثال املشرتك من  وقوله: )من األمساء( منصرف إىل املوىل والقرء مجيعا، أي هذان 
األمساء، فأما من األفعال واحلروف فكثي رأيضا، كَباَن، وإنًّ )112(.

قوله: )وال عموم هلذا اللفظ( أي وال عموم للفظ املشرتك عندان )113( على ما سيجيء، وهذا 
يفارق اجململ.

اعلم أن بن املشرتك واجململ)114( عموما من وجه؛ جلواز أن يكون اللفظ مشرتكا حيتمل أن يدرك 
معناه ابلتأمل، فا يكون جمما، ويوز أن يكون جمما وال يكون مشرتكا، أبن يكون املوضوع له شيئا 
واحدا، ال يدرك إال ببيان من املتكلم، كاأللفاظ املوضوعة يف الوضع األول، فإهنا كلها جمملة ال تعرف 

معانيها إال ببيان من الواضع.

ويوز أن يكون اللفظ مشرتكا وجمما، أبن يكون معنياه منغلقن ال يفهم شيء منهما إال ببيان 
من املتكلم، غري أنه مشرتك ابلنسبة إليهما، جممل ابلنسبة إىل كل واحد منهما )115(.

قوله: )وقبل ظهور الرجحان مسي مشرتكا( فأما بعده فإنه يصري مؤوال أو مفسرا. 
]اجململ)116( واملؤول)117([

فََأمَّا اْلُمْجَمُل: َفَما اَليُْدَرُك لَُغًة ِلَمْعىًن َزاِئٍد ثـََبَت َشْرًعا أَْو اِلْنِسَداِد اَبِب التَـّْرِجيِح لَُغًة، فـََوَجَب 
ُ تـََعاىَل. ُ إْن َشاَء اللَّ ُجوُع ِفيِه إىَل بـََياِن اْلُمْجِمِل َعَلى َمانـُبـَنِّ الرُّ

َوأَمَّا اْلُمَؤوَُّل: َفَما تـََرجََّح ِمْن اْلُمْشتـََرِك بـَْعُض ُوُجوِهِه ِبَغاِلِب الرَّْأِي، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن آَل يـَُئوُل إَذا َرَجَع، 
َوأَوَّْلَتهُ إَذا َرَجْعَتهُ َوَصرَفـَْتُه؛ أِلَنَّك َلمَّا أَتَمَّْلت يف َمْوِضِع اللَّْفِظ َفَصرَْفت اللَّْفَظ إىَل بـَْعِض اْلَمَعاين َخاصًَّة، 

ُ تـََعاىَل: ﴿َهْل يـَْنظُُروَن إالَّ أَتْوِيَلُه﴾،  فـََقْد أَوَّْلَتهُ إلَْيِه َوَصاَر َذِلَك َعاِقَبةُ ااِلْحِتَماِل ِبَواِسَطِة الرَّْأِي، قَاَل اللَّ
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 َأْي َعاِقبـََتُه، َولَْيَس َهَذا َكاْلُمْجَمِل، إَذا ُعرِْفت بـَْعُض ُوُجوِهِه بِبـََياِن اْلُمْجَمِل فَِإنَُّه ُيَسمَّى ُمَفسَّرًا؛ أِلَنَُّه 
َي ُمَفسَّرًا َأْي َمْكُشوفًا َكْشًفا ِبَا ُشبـَْهٍة، َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم: َأْسَفَر الصُّْبُح إَذا  ُعِرَف ِبَدلِيٍل قَاِطٍع َفُسمِّ
َأَضاَء إَضاَءًة اَل ُشبـَْهَة ِفيِها، َوَسَفَرْت اْلَمْرأَُة َعْن َوْجِهَها إَذا َكَشَفْت النَِّقاَب فـََيُكوُن َهَذا اللَّْفُظ َمْقُلواًب ِمْن 
التَـّْفِسرِي، َوَهَذا َمْعىَن قـَْوِل النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َفسََّر اْلُقْرآَن ِبرَأِْيِه فـَْليـَتـَبـَوَّأْ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر(( َأْي َقَضى بَِتْأِويِْلِه 
َواْجِتَهاِدِه َعَلى أَنَُّه ُمرَاُد اللَِّ تـََعاىَل؛ أِلَنَُّه َنصََّب نـَْفَسُه َصاِحَب َوْحٍي، َويف َهَذا إْبطَاُل قـَْوِل اْلُمْعَتزَِلِة: يف 

أَنَّ ُكلَّ جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب؛ أِلَنَُّه َيِصرُي الثَّاِبُت اِباِلْجِتَهاِد تـَْفِسريًا َوَقْطًعا َعَلى َحقِّيَِّتِه ُمرَاًدا، َوَهَذا اَبِطٌل .

قوله: )فأما املؤول فما ترجح من املشرتك(، اعلم أن اللفظ إذا كان حمتمًا ملعنين فصاعًدا - سواء 
كاان حقيقين أو جمازين - إذا ترجح بعض وجوهه، فإما أن يرتجح ببيان من املتكلم - قاطع أو غري 
قاطع - أو ابلرأي، واألول من القسم األول)118(: مفسر يف حق من شهد البيان أو مسع ذلك ابألخبار، 

والثاين من القسم األول والقسم الثاين، مؤول)119(؛ ألنه ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 

فإذا قوله: )بغالب الرأي(، احرتاز من املشرتك إذا صار مفسرًا، واحلق)120( أن إطاق اسم املؤول 
على الثاين والثالث بطريق التشكيك األوىل به الثالث)121( /10 ت ب/ وتفسري التأويل على اصطاح 
الشافعية غري هذا؛ ألن التأويل عندهم: محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له)122(.

 قوله: )أي)123( عاقبته(، مُسي اسم املفعول ابسم املصدر، كقولك: الدرهم ضرب األمري.

]قوله تعاىل: ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ أَتِْويَلُه﴾[)124(  أي ماينظرون إال ملا )125( يؤول إليه هذا القرآن 
من تـَبـَنُّ صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعيد والوعد.

ر ببيان قاطع من  قوله: )وليس هذا كاجململ( أي اجململ املشرتك)126(، يُفرَّق بن اجململ إذا فسِّ
اجملِمل وبن املؤول، أن األول مسي مفسرا خباف املؤول /9 ص أ/ فإنه غري ظاهر املراد فيما أوِّل إليه 

فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إمنا يصري مفسرا إذا مل يكن املعىن الذي عرف ببيان من اجملِمل قابا للتخصيص والتأويل.

ر ببيان قاطع من اجملِمل وبن املؤول، أن األول مسي مفسرا خباف  يُفرَّق بن اجململ إذا فسِّ
املؤول /9 ص أ/ فإنه غري ظاهر املراد فيما أوِّل إليه فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إمنا يصري مفسرا إذا مل يكن املعىن الذي عرف ببيان من اجملِمل قابا للتخصيص والتأويل.
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قوله: )مأخوذ من قوهلم: أسفر الصبح( فإن قلت كامنا: يف الَفْسر ال السَّْفر)127( قلت: هو 
مقلوبه املرادف، كَجَبَذ وَجَذَب)128( وإليه أشار بقوله: )فيكون هذا اللفظ مقلواب من التسفري(.

قوله: )ويف هذا إبطال قول املعتزلة )129(( مذهب املعتزلة: أن احلقوق متعددة يف اجملتهدات على 
ما ستعرفه، فإذا ثبت التعدد ثبت إدراك احلقوق للمجتهدين فردا فردا، واحلديث أيابه)130(؛ ألن معىن 
قوله: )من فسر(: من قطع القول أبن احلق هذا، فعلم أن املعتزلة داخلون يف مجلة من تناوهلم احلديث.

]الظاهر)131([
َوَأمَّا اْلِقْسُم الثَّاين: فَِإنَّ الظَّاِهَر اْسٌم ِلُكلِّ َكَاٍم َظَهَر اْلُمرَاُد ِبِه لِلسَّاِمِع ِبِصيَغِتِه، ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: 
ُ اْلبـَْيَع﴾،  ْطَاِق، وقـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوَأَحلَّ اللَّ ﴿فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمْن النَِّساء﴾ فَِإنَُّه ظَاِهٌر يف اإْلِ

ْحَاِل.  َهَذا ظَاِهٌر يف اإْلِ
قوله: )لكل كام( ما يريد ابلكام إحدى اجلملتن)132( بل مراده كل منطوق يدل على املعىن 

حقيقة كان أو جمازا.

قوله: )بصيغته( احرتاز عن اجململ، وكل ما ظهر املراد به ال ابلصيغة )133(.

واعلم أن الظاهر قسم من القسم الثاين)134( فكان ينبغي أن يعرفه حبد مانع، والقيد الذي يصري 
به مانعا: مل يسق الكام ألجله)135( وِقْس عليه النص واملفسر.

قوله: )ظاهر يف اإلطاق( أي يف إطاق النكاح وإابحته)136(. 

]النص)137([

يَغِة، َمْأُخوٌذ ِمْن  : َفَما اْزَداَد ُوُضوًحا َعَلى الظَّاِهِر مبَْعىًن ِمْن اْلُمَتَكلِِّم اَل يف نـَْفِس الصِّ َوأَمَّا النَّصُّ
َي جَمِْلُس اْلَعُروِس  ابََّة، إَذا اْسَتْخَرْجت بَِتَكلُِّفك ِمنـَْها َسيـْرًا فـَْوَق َسرْيَِها اْلُمْعَتاِد، َومسُِّ ََصْصُت الدَّ قـَْوهلِِْم: ن 
ِمَنصًَّة؛ أِلَنَُّه اْزَداَد ظُُهورًا َعَلى َسائِِر اْلَمَجاِلِس ِبَفْضِل َتْكلٍُّف اتََّصَل ِبِه، َوِمثَالُُه قـَْوله تـََعاىَل: ﴿فَاْنِكُحوا 
ْطَاِق َنصٌّ يف بـََياِن اْلَعَدِد؛ أِلَنَُّه  َما طَاَب َلُكْم ِمْن النَِّساء َمثـْىَن َوُثَاَث َوُراَبَع﴾، فَِإنَّ َهَذا ظَاِهٌر يف اإْلِ
َسْيَق اْلَكَاُم لِْلَعَدِد َوُقِصَد ِبِه، فَاْزَداَد ظُُهورًا َعَلى اأْلَوَِّل أِبَْن ُقِصَد ِبِه َوِسيَق َلُه، َوِمثـُْلُه قـَْوله تـََعاىَل: 
ُ اْلبـَْيَع َوَحرََّم الّراَِب﴾، فَِإنَُّه ظَاِهٌر لِلتَّْحِليِل َوالتَّْحرمِِي َنصٌّ لِْلَفْصِل بـَْنَ اْلبـَْيِع َوالّراَِب أِلَنَُّه ِسيَق  ﴿َوَأَحلَّ اللَّ
اْلَكَاُم أِلَْجِلِه فَاْزَداَد ُوُضوًحا مبَْعىًن ِمْن اْلُمَتَكلِِّم اَل مبَْعىًن يف ِصيَغِتِه، َوُحْكُم اأْلَوَِّل ثـُُبوُت َما انـَْتَظَمُه 

يَِقيًنا، وََكَذِلَك الثَّاين، إالَّ َأنَّ َهَذا ِعْنَد التَـَّعاُرِض أَْوىَل ِمْنُه .
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قوله: )ألنه سيق الكام للعدد( وذلك ألن الرجل منهم كان يتزوج أكثر من األربع وال يقوم 
حبقوقهن فقيل هلم: إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى، إي إن خفتم ترك العدل يف حقوق اليتامى، 
فتحرجتم منها، فخافوا أيضا ترك العدل يف النساء، وقللوا عدد املنكوحات؛ ألن من خيرج من ذنب 
وهو مرتكب مثله فهو غري متحرج، ويؤيد كون السياق للعدد قوله: )فواحدة( /11 ت أ/ ألنه ملا كان 

املقصود ذكر العدد طوي ذكر العامل يف )واحدة( مسارعة إىل املقصود.

قوله: )سيق الكام ألجله( أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة )138(؛ ألهنم كانوا يدعون 
التسوية بينه وبن البيع؛ وهلذا جعلوه ممثا به يف تسويتهم، مبالغة )139( منهم يف اعتقاد حلِّه، ﴿قَاُلواْ 

َا اْلبـَْيُع ِمْثُل الرِّبَوا﴾]البقرة:575[. ِإمنَّ

]املفسر)140([

، َسَواءٌ َكاَن مبَْعىًن يف النَّصِّ أَو ِبَغرْيِِه أِبَْن َكاَن جُمَْمًا  َوأَمَّا اْلُمَفسَُّر: َفَما اْزَداَد ُوُضوًحا َعَلى النَّصِّ
فـََلِحَقُه بـََياٌن قَاِطٌع فَاْنَسدَّ ِبِه التَّْأوِيُل، أَْو َكاَن َعامًّا فـََلِحَقُه َما اْنَسدَّ ِبِه اَبُب التَّْخِصيِص، َمْأُخوًذا ممَّا ذََكْراَن، 
َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َفَسَجَد اْلَمَاِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن﴾، فَِإنَّ اْلَمَاِئَكَة مَجٌْع َعامٌّ حُمَْتِمٌل لِلتَّْخِصيِص، 
، َوذِْكُر اْلُكلِّ اْحَتَمَل أَتْوِيَل التَـَّفرُِّق، فـََقَطَعُه ِبَقْولِِه: َأمْجَُعوَن، َفَصاَر  فَاْنَسدَّ اَبُب التَّْخِصيِص ِبذِْكِر ْلُكلِّ

َياُب َقْطًعا ِبَا اْحِتَماِل خَتِْصيٍص َواَل أَتْوِيٍل، إالَّ أَنَُّه حَيَْتِمُل النَّْسَخ َوالتَـّْبِديَل. ُمَفسَّرًا، َوُحْكُمُه اإْلِ

قوله: )سواء كان مبعىن يف النص(، أي سواء كان التفسري مبعىن يف الصيغة أبن تكون صيغة 
مفسرة يف معناها، ال حتتمل التأويل والتخصيص، أو مبعىن يف غري الصيغة أبن كانت غري مفسرة، 
وذلك أبن تكون جمملة أو مشكلة أو خفية أو مشرتكة أو مؤولة أو ظاهرة /9 ص ب/ فلحقها من 

املتكلم بيان سد ابب التأويل، وصار املراد مفسرًا، واحتمال التأويل أعم من احتمال التخصيص.

فإن قلت: املفسر حيتمل االستثناء، وال فرق بن التخصيص واالستثناء إال من حيث اللفظ 
أنه)141( كام اتم واالستثناء ليس اتما )142( فها جوزمت: رأيت القوم كلهم أمجعن وما رأيت زيدا؟

قلت: إن سلمنا أنه استثناء متصل فاجلواب: أنه  ملا مل يستقل االستثناء بنفسه بل إمنا يتم مبا 
قبله، جعلنا الكام األول موقوفا على آخره، حىت يتبن آبخره املراد أبوله، خباف التخصيص فإنه 
مستقل بنفسه، فلم يتوقف أول الكام على آخره، وقد مت الكام األول على وجٍه ينايف اخلصوص، 

فلو حلقه اخلصوص بعد متامه لكان الشيء الواحد قابا للخصوص وغري قابل له وهو ممتنع.
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قوله: )با أتويل( أورد: أنكم جعلتم: ﴿َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن ِإالَّ إِبِْليَس﴾]احلجر:31-30[ 
مفسرًا، مع أنه حيتمل التأويل، وذلك ألنه حيتمل: أن تكون نفوسهم يف السجود نشيطة أو غري نشيطة، 

إىل غري ذلك من االحتماالت الي يؤول هذا الكام إليه عند قيام الدليل عليه. 

]احملكم)143([
َي حُمَْكًما، ِمْن ِإْحَكاِم اْلِبَناِء،  فَِإَذا اْزَداَد قـُوًَّة َوُأْحِكَم اْلُمرَاُد ِبِه َعْن اْحِتَماِل النَّْسِخ َوالتَـّْبِديِل مسُِّ
ُ تـََعاىَل: ﴿ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت﴾، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل:  قَاَل اللَّ

﴿إنَّ اللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾.
قوله: )من إحكام البناء(، وقيل هو مأخوذ من أحكمت فاان عن كذا، أي منعته ومنه قول الشاعر:

أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم)144(.
فاحملكم: ما منع أن يلحقه نسخ.

قوله: ﴿ِإنَّ اللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾]العنكبوت:62[، فإن قلتم: هذا عام خمصوص؛ ألن كون زيد 
ميتا حال كونه حيا شيء - وإن كان حماال - كون زيد ميتا حال كونه حيا ال يعلمه إال هللا، وإال 

كان جها، ينتج بعض الشيء ال يعلمه هللا.

قلت: الصغرى ممنوعة، وإن سلمناه فالكربى ممنوعة؛ ألن هللا يعلم احملال بوصفه العنواين، واجلهل هو 
أن حيكم هللا بكون زيد ميتا حال كونه حيا، ال أن يعلم استحالة هذه املوجبة )145(؛ ألن هللا ال يعلم أن 
زيدا ميت حال كونه حًيا، وإال كان جهًا، وموت زيد /11 ت ب/ حال كونه حًيا شيءٌ وإن كان ممتنعا.

قلت: املمتنع ال يسمى شيًئا، مع أنه تعاىل يعلم املمتنع على ماهو عليه.

ُ َأَحٌد﴾]اإلخاص:1[، ﴿مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد﴾]اإلخاص:3[، ويف العام،  ومثال: احملكم يف اخلاص: ﴿اللَّ
﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللِّ رِْزقـَُها﴾]هود:6[، ﴿ِإنَّ الّلَ الَ َيْظِلُم ِمثـَْقاَل َذرٍَّة﴾]النساء:40[. 

])146( ]اخْلَِفيُّ
َوأَمَّا اأْلَْربـََعُة الَِّي تـَُقاِبُل َهِذِه اْلُوُجوَه: فَاخْلَِفيُّ: اْسٌم ِلُكلِّ َما اْشتـََبَه َمْعَناُه َوَخِفَي ُمرَاُدُه ِبَعاِرٍض َغرْيِ 
يَغِة اَل يـَُناُل إالَّ اِبلطََّلِب، َوَذِلَك َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم: اْختـََفى ُفَاٌن َأْي اْستـَتـََر يف ِمْصرِِه حِبِيَلٍة َعارَِضٍة  الصِّ
ِمْن َغرْيِ تـَْبِديٍل يف نـَْفِسِه،َفَصاَر اَل يُْدَرُك إالَّ اِبلطََّلِب َوَذِلَك ِمْثُل النَـّبَّاِش َوالطَّرَّاِر، َوَهَذا يف ُمَقابـََلِة الظَّاِهِر.
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قوله: )وذلك مثل النباش)147( والطرار)148((، وكذلك من نظائره الصَّْرف والسََّلم ابلنسبة إىل 
البيع، واإلقامة ابلنسبة إىل األذان، واللؤلؤ ابلنسبة إىل احللي واللواطة ابلنسبة إىل الزان، وبعت ابني 

منك أبلف، أو تصدقت هبا عليك أبلف فإنه خفي يف النكاح، ونظائره كثرية.

املبهم وفسَّره مبا  الظاهر ضد  الظاهر( جعل بعضهم  قوله: وهذا ) /10 ص أ/ يف مقابلة 
ذكرانه، لكن اخلفي أوىل أبن يعل ضده؛ ألن املبهم قد يطلق على املطلق، ومنه قول ابن عباس: 

أهبموا ما أهبم هللا وال تقيدوا احلرمة يف أمهات النساء ابلدخول)149(.

فإن قلت: ملَ خصَّ اخلفي بضده الظاهر، مع أن املشكل وحنوه يشتمل على ما يشتمل عليه 
اخلفي من اخلفاء وزايدة.

قلت: أراد أن يراعي اخلفاء يف األضداد على حسب الظهور فيما هي أضداد له، فيجعل 
األقل خفاًء ضًدا لألقل ظهوًرا، واألكثر خفاًء ضًدا لألكثر ظهوًرا. 

]اْلُمْشِكُل)150([

مُثَّ اْلُمْشِكُل: َوُهَو الدَّاِخُل يف إْشَكالِِه َوأَْمثَالُِه، ِمْثُل قـَْوهلِِْم: َأْحَرَم، َأْي َدَخَل يف احْلََرِم، َوَأْشىَت، َأْي 
َتاِء، َوَهَذا فـَْوَق اأْلَوَِّل اَل يـَُناُل اِبلطََّلِب َبْل اِبلتَّأَمُِّل بـَْعَد الطََّلِب لِيـََتَميَـَّز َعْن إْشَكالِِه، َوَهَذا  َدَخَل يف الشِّ
ِلُغُموٍض يف اْلَمْعىَن أَْو اِلْسِتَعارٍَة َبِديَعٍة، َوَذِلَك ُيَسمَّى َغرِيًبا، ِمْثُل َرُجٍل اْغتـََرَب َعْن َوطَِنِه فَاْختـََلَط أِبَْشَكالِِه 

ِمْن النَّاِس َفَصاَر َخِفيًّا مبَْعىًن زَاِئٍد َعَلى اأْلَوَِّل. 

واجململ كما  اخلفي  بن  متوسط  إذا  فهو  الطلب(  بعد  ابلتأمل  بل  ابلطلب،  ينال  )ال  قوله: 
أن اجململ متوسط بن املشكل واملتشابه، ونظري املشكل يف األحكام: ﴿َوِإن ُكنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَُّروْا﴾

الباطنة، ومن أشكاهلما  فإنه مشكل يف حق األنف والفم؛ ألن من أشكاهلما األجزاء  ]املائدة:6[، 
األجزاء الظاهرة؛ لكوهنما مرتددين بن الظهور واخلفاء؛ ألنك إذا أطبقت شفتيك وأطرقت رأسك فهما 

مسترتان، فإذا فـََغْرَت فاك)151(، وأقنعت رأسك)152( - مها ابداين.

وكذلك الفطر مما دخل، مشكل يف حق اإلحليل؛ ألن من أشكاله املسام)153( ومن أشكاله الفم 
واملنخرين، ويف حق املطر والثلج، فإن من أشكاهلما الغبار والدخان، ومن أشكاهلما املياه املصبوبة من 
املواضع املشرفة، ويف حق ما دون احلمصة من اللحم امللتزق أبسنانه، فإن من أشكاله الريق، ومن أشكاله 

قدر احلمصة)154( /12 ت أ/.
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قوله: )أو الستعارة بديعة )155(( االستعارة البديعة حنو قول الشاعر:
وملا رأيت الّنسرعّز ابن دأية      وعّشش ىف وكريه جاش له صدري)156(.  

فإنه حيتمل أنه أراد النسر وابن دأية: الشعر األبيض والشعر الفاحم، أو الصبح والليل، أو الرتك والزنج، 
وحنو قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌب فـُرَاٌت َساِئٌغ َشرَابُهُ َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج﴾]فاطر:12[، فإنه 

حيتمل أنه أريد هبما العامل واجلاهل، أو املؤمن والكافر، أو املنفق واملمسك، أو البشاش والفظ.

واعلم: أنه كما يقع اإلشكال يف االستعارة يقع يف التمثيل أيضا، كقوله تعاىل: ﴿َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي 
اْستـَْوَقَد اَنرًا﴾ اآلية ]البقرة:18[، شبه ما حصل للمنافقن من طفيف الدنيا واألمن فيها إبجراء الكلمة)157( 

الغري املطابقة لقلوهبم، وتدمريهم بعد ذلك - حبال من استوقد انرا فأضاء ما حوله به فأذهبه هللا.

ومنهم من جعل املشكل مقابا /10 ص ب/ للمفسر، واجململ مقابا للنص؛ ألن اجململ قد 
يستعمل فيما يعلم من وجه دون وجه، ومنه العلم اإلمجايل، خباف املشكل، وال مشاحة يف االصطاح. 

]اْلُمْجَمُل)158([
مُثَّ اْلُمْجَمُل: َوُهَوَما اْزَدمَحَْت ِفيِه اْلَمَعاين َواْشتـََبَه اْلُمرَاُد اْشِتَباًها اَل يُْدَرُك بِنـَْفِس اْلِعَبارَِة َبْل اِبلرُُّجوِع 
إىَل ااِلْسِتْفَساِر مُثَّ الطََّلُب مُثَّ التََّأمُُّل، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوَحرََّم الّراَِب﴾، فَِإنَُّه اَل يُْدَرُك مبََعاين اللَُّغِة 
حِبَاٍل، وََكَذِلَك الصََّاُة َوالزََّكاُة، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن اجْلُْمَلِة، َوُهَو َكَرُجٍل اْغتـََرَب َعْن َوطَِنِه ِبَوْجٍه انـَْقَطَع ِبِه 

، َواْلُمْجَمُل يـَُقاِبُل اْلُمَفسََّر.  أَثـَرُُه، َواْلُمْشِكُل يـَُقاِبُل النَّصَّ

قوله: )وهوما ازدمحت فيه املعاين..اخل( اعلم أن اجململ قد يكون مشرتًكا كما عرفت، وقد 
يكون لغة وحشية)159( فيحتاج إىل معرفة املراد هبا إىل البيان من اجملِمل، وقد تكون استعارة بديعة، 
كقولك: رأيت قمرا يف الطريق، وأنت تريد به الربيد، واملنقوالت الشرعية)160( كلها يف ابتداء 

أمرها جمملة ابلنسبة إىل املخاطبن حيث مل يعهدوا مبعانيها اجلديدة.

قوله: )ابلرجوع إىل االستفسارمث الطلب مث التأمل(، إمنا يرجع إىل الطلب مث التأمل بعد االستفسار 
إذا مل يلحقه بيان النهاية من اجملِمل، كما يف آية الراب فإنه مل يرد فيها بيان هنايته، إال ما وقع االختاف 
بن اجملتهدين، فا جرم طلب بعضهم وأتمل فيما ورد مبيَّنا، فرأى أن احملرم هو الفضل على ما كان 
ذا قدر وجنس، ورأى بعضهم أن ذلك احملرم هو الفضل على ما كان ذا طعم وجنس ورأى بعضهم 

أن ذلك احملرم)161( هو الفضل على ما كان ذا اقتيات وادخار.
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أو "مث" للرتاخي الرتيب)162( وال شك /12ت ب/ أن الطلب من غري اتكال على االستفسار 
أقوى؛ ألن فيه إعمال القلب، مث التأمل أقوى من الطلب؛ ملا فيه من إتعاب القلب وإنعام النظر.

قوله: )من اجلملة( يريد هبا ضد التفصيل.

قوله: )واملشكل يقابل النص، واجململ يقابل املفسر(، وكان ينبغي أن يذكر)163( )واملشكل يقابل 
النص(، عند قوله: )فصار خفيا مبعىن زائد(، ليكون كل شيء مذكورا يف موضعه. 

]املتشابه)164([
َي  فَِإَذا َصاَر اْلُمرَاُد ُمْشتـَبـًَها َعَلى َوْجٍه اَل َطرِيَق ِلَدرِْكِه َحىتَّ َسَقَط طََلُبُه َوَوَجَب اْعِتَقاُد احْلَقِّيَِّة ِفيِه مسُِّ
ٌم َوَطرِيُق َدْرِك اْلُمْشِكِل قَائٌِم، فََأمَّا اْلُمَتَشاِبُه َفَا َطرِيَق  ُمَتَشاهِبًا، خِبَِاِف اْلُمْجَمِل فَِإنَّ َطرِيَق َدرِْكِه ُمتـََوهِّ
َصابَِة، َوَهَذا َمْعىَن قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت﴾  ِلَدرِْكِه إالَّ التَّْسِليُم، فـَيـَْقَتِضي اْعِتَقاَد احْلَقِّيَِّة قـَْبَل اإْلِ
َوِعْنَداَن َأْن اَل َحظَّ لِلرَّاِسَخْنِ يف اْلِعْلِم ِمْن اْلُمَتَشاِبِه إالَّ التَّْسِليُم َعَلى اْعِتَقاِد َحقِّيََّة اْلُمرَاِد ِعْنَد اللَِّ تـََعاىَل، 

َوَأنَّ اْلَوْقَف َعَلى قـَْولِِه: ﴿َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه إالَّ اللَُّ﴾ َواِجٌب.
قوله: )فا طريق لدركه إال التسليم(، بنصب التسليم؛ ألنه استثناء منقطع)165(؛ إذ التسليم 

ليس من الدَّْرك يف شيء.
قوله: )قبل اإلصابة(، أني قبل أن يدرك معناه، وهو يف دار الدنيا.

فإن قلت: إذا مل يدرك، أي شيء يعتقد ؟
قلت: يعتقد أن ما هو املراد به حق، وإن مل يعرفه.

قوله: )وهذا معىن قوله تعاىل: ﴿وأخر متشاهبات﴾( الذي ذهب إليه املصنف قول البعض؛ 
ت﴾)166( حمتمات غري حمكمات. ِبهَٰ ألن عندهم املراد بقوله تعاىل: ﴿َوُأَخُر ُمَتشَٰ

قوله: )وأن الوقف على قوله تعاىل: ﴿إالهللا﴾، واجب)167(( يؤيد ماذهب إليه قراءة أيب بن 
كعب: ﴿ويقول الراسخون يف العلم آمنا به﴾، وقراءة عبدهللا بن مسعود ﴿وإْن أتويله إال عند هللا﴾

)168( فعلم أنه الحظ هلم)169( يف العلم بتأويله؛ وألن "أمَّا" ال يقع /11 ص أ/ يف الكام إالمكررا، إذا 

قصد به تفصيل النَِّسب، سواء كان التكرار حمقَّقا أو مقدرا، حنو: أمَّا زيد فقائم، وأما عمرو فقاعد، 
وحنو: أمَّا زيد فمقيم، وعمرو مسافر، وهذا املعىن إمنا يتحقق إذا قطعنا ﴿ٱلرَِّٰسُخوَن﴾ إىل آخره، عن 

العطف وجعلناه مبتدأ أو خرباً؛ ليكون اتليا لقوله تعاىل: ﴿فََأمَّا ٱلَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم زَيٌغ﴾.
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ْمَعاِن يف السَّرْيِ ِلَكْونِِه ُمبـْتـًَلى ِبَضْرٍب  ميَاِن َعَلى طَبـََقتـَْنِ يف اْلِعْلِم ِمنـُْهْم َمْن يُطَاَلُب اِبإْلِ َوأَْهُل اإْلِ
ِمْن اجْلَْهِل، َوِمنـُْهْم َمْن يُطَاَلُب اِبْلَوْقِف ِلَكْونِِه ُمَكرًَّما ِبَضْرٍب ِمْن اْلِعْلِم، فَأَنـَْزَل اْلُمَتَشاِبَه حَتِْقيًقا ِلِابِْتَاِء 
َوَهَذا أَْعَظُم اْلَوْجَهْنِ بـَْلَوى َوأََعمُُّهَما نـَْفًعا َوَجْدَوى، َوَهَذا يـَُقاِبُل اْلُمْحَكَم، َوِمثَالُُه: اْلُمَقطََّعاُت يف أََواِئِل 
السَُّوِر، َوِمثَالُُه: إثـَْباُت ُرْؤيَِة اللَِّ تـََعاىَل اِبأْلَْبَصاِر َحقًّا يف اآْلِخرَِة بَِنصِّ اْلُقْرآِن ِبَقْولِِه: ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ 
َا اَنِظرٌَة أِلَنَُّه َمْوُجوٌد ِبِصَفِة اْلَكَماِل، َوَأْن َيُكوَن َمْرئِيًّا لِنـَْفِسِه َوِلَغرْيِِه ِمْن ِصَفاِت اْلَكَماِل،  اَنِضرٌَة إىَل َرهبِّ
َواْلُمْؤِمُن إِلِْكرَاِمِه ِبَذِلَك أَْهٌل، َلِكنَّ إثـَْباَت اجلَِْهِة مُمَْتِنٌع َفَصاَر ِبَوْصِفِه ُمَتَشاهِبًا، فـََوَجَب َتْسِليُم اْلُمَتَشاِبِه 
َعَلى اْعِتَقاِد احْلَقِّيَِّة ِفيِه، وََكَذِلَك إثـَْباُت اْلَيِد َواْلَوْجِه َحقٌّ ِعْنَداَن َمْعُلوٌم أبَِْصِلِه ُمَتَشاِبٌه ِبَوْصِفِه، َوَلْن َيُوَز 
َا َضلَّْت اْلُمْعَتزَِلُة ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، فَِإنَـُّهْم َردُّوا اأْلُُصوَل  إْبطَاُل اأْلَْصِل اِبْلَعْجِز َعْن َدْرِك اْلَوْصِف، َوِإمنَّ

َلًة . َفاِت َفَصاُروا ُمَعطِّ جِلَْهِلِهْم اِبلصِّ

قوله: )ابإلمعان)170( يف السَّري لكونه مبتلى بضرب من اجلهل(، أي يُطاِلُب اجلاهل)171( إببعاد 
سريه يف صحاصح النظر، وأنفا مطيته يف فهامه الدَّوية )172( فأُنزل اخلفي واملشكل واجململ، َحضَّاً له؛ 
ليتعب قرحيه)173( ابملراجعات العميقة، ويهد قلبه ابألفكار القايضة)174( فيزداد بصرية وعرفاان)175(.

قوله: )ابلوقف(، أي عن اخلوض يف البحث عنه، فأنزل املتشابه؛ حظًا له؛ ألنه إذا منع نفسه 
مع الداعي إىل البحث؛ ألنه مكرم بضرب من العلم - كان ابتاؤه أعظم، فيكون ثوابه أجسم.

درسه وال  الطائي)177( أبن حيضر جملس  داود  أمر  أنه  ]أيب حنيفة[)176(  اإلمام  وحيكى عن 
يتكلم، ملا رأى له من مزيد الثواب؛ لعظم االمتحان)178(.

قوله: )ومثاله املقطعات(، يريد ابملقطعات حنو ﴿امل﴾، ﴿املر﴾، وإمنا مسيت مقطعات؛ ألن 
بعضهما مقطع عن البعض يف التلفظ، حيث /13 ت أ/ ال يوصل به إىل غريه، بل يوقف عليه وقفة 

فينطق مبا يليه.

َا اَنِظَرٌة﴾]القيامة:22_23[، إسناد النظر إىل الوجوه جمازي،  ِضَرٌة، ِإىَل َرهبِّ قوله: ﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ انَّ
وذلك الشتماهلا على مايقع به النظر.

واخلصم)179( حيمل هذا على الطمع، ومنه قول األعمى: عين إليكم وإىل هللا انظرة، أوالي مبعىن النعمة.

وياب: أن نضارة الوجه ال تكون إال بعد متام النعمة واإلنظار بنا فيه والثاين)180( بعيد عن الفهم.
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قوله: )وكذلك إثبات الوجه( نصوص الوجه: ﴿َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك﴾]الرمحن:27[، ﴿ُكلُّ َشْيٍء 
َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه﴾]القصص:88[، ﴿فَأَيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللِّ﴾]البقرة:115[.

نصوص اليد: ﴿َيُد اللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم﴾]الفتح:10[، ﴿َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن﴾]املائدة:64[.

واملراد بقوله: )متشابه بوصفه(، أنه ال يعرف كيفية يد القدمي)181( وكيفية وجهه الكرمي.

إثبات  الدالة على  النصوص  املشددة؛ ألهنم عطلوا  "الطاء"  معطِّلة(، بكسر  )فصاروا  قوله: 
األصول، أعن: اليد والوجه وحنومها؛ لعجزهم عن إدراك كيفياهتا.

واعلم أن الظاهر والنص واملفسر واحملكم واجململ واملتشابه يف أصول الشافعية حُتَدُّ حبدود أخرى)182(، 
وال مشاحة يف /11 ص ب/ االصطاح، وذهب بعضهم إىل أن النص ال يكون إال خاصا؛ ألن 
مامن عام وإال وفيه احتمال اخلصوص إال اندرا، والنص مشعر بزايدة الظهور فا يليق هذا االسم به.

]احلقيقة واجملاز)183([

َوتـَْفِسرُي اْلِقْسِم الثَّاِلِث َأنَّ احْلَِقيَقَة اْسٌم ِلُكلِّ َلْفٍظ أُرِيَد ِبِه َما ُوِضَع َلُه، َمْأُخوٌذ ِمْن َحقِّ الشَّْيِء 
حيَِقُّ َحقًّا، فـَُهَو َحقٌّ َوَحاقٌّ َوَحِقيٌق، َواْلَمَجاُز اْسٌم ِلَما أُرِيَد ِبِه َغيـُْر َما ُوِضَع َلُه، َمْفَعٌل ِمْن َجاَز َيُوُز، 
مبَْعىَن فَاِعٍل َأْي ُمتـََعدٍّ َعْن َأْصِلِه، َواَل تـَُناُل احْلَِقيَقَة إالَّ اِبلسََّماِع َواَل َتْسُقُط َعْن اْلُمَسمَّى أََبًدا، َواْلَمَجاُز 
يـَُناُل اِبلتََّأمُِّل يف َطرِيِقِه لِيـُْعتـَبـََر ِبِه َوحُيَْتَذى مبِثَالِِه، َوِمثَاُل اْلَمَجاِز ِمْن احْلَِقيَقِة ِمثَاُل اْلِقَياِس ِمْن النَّصِّ .

قوله: )اسم لكل لفظ( فما اليكون لفظًا ال يكون حقيقة أريد به ماوضع له، احرتاز عن 
اجملاز، فيورد عليه املنقوالت الشرعية )184( وحنوها، فإهنا عنده جماز مع صدق احلد عليها )185(، وإن 
أريد ابلوضع هاهنا ما ذكرانه يف رسم اخلاص أشكل احلد ابجملاز)186(، وإن أريد به معىن ال يشمل 
اجملاز، فحد اخلاص اليكون شاما للخاص الذي هو جماز، وإن أريد ابلوضع مَثَّ معىن وهاهنا معىن 
آخر، كان الوضع لفظا مبهما، ومثله ال يستعمل يف التعريفات، ويف لفظه إشارة إىل أن اللفظ يف 
أول الوضع خال عن اتصافه ابحلقيقة؛ ألنه مل يرد به ماوضع له، إال إذا أريد به صلوحه ألن يراد به 

ماوضع له، لكن هذه اإلرادة ممتنعة، وإال انتقضت احلقيقة ابجملاز.

قوله: )ومنها احلاقة )187(( وهي الساعة؛ ألهنا اثبتة الوقوع ال حمالة، فوصفت هبا، وهذا يدل 
على أن اختياره أن احلقيقة: فعيلة مبعىن فاعلة )188( /13ت ب/.
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)189( غري ماوضع له، احرتاز عن  قوله: )ملا أريد به( أي للفٍظ أريد به، وليس املراد الصلوح ملا مرَّ
احلقيقة)190(.

وأورد: أن اللفظ ابلنسبة إىل املدلول)191( واملقتضى)192( إن كان جمازا لزم اجلمع بن احلقيقة واجملاز، 
وإن مل يكن جمازا بطل احلد طرًدا.

وأيضا األعام املنقولة)193(، وما استعمل يف غري معناه؛ للجهل، ينبغي أن يكون جمازا، وليس كذلك.

وأجيب: أن املراد )ما أريد به غري ماوضع له( قصدا، وإرادة املدلول غري قصدية، وكذا املقتضى، 
واألعام املنقولة اعترب فيها النقل وضعا، وإن مل يعترب ذلك يف املنقوالت الشرعية وغريها، والفرق أن 

النقل مثة ال)194( ملناسبة، وهاهنا ملناسبة، فلم يعترب نقلها وضعا.

وأيضا: املراد )ما أريد به غري ماوضع له( ملناسبة بينهما، وصرح به عند قوله: )ومثال اجملاز من 
احلقيقة مثال القياس من النص(، وبه خيرج اإلشكال الثاين)195(.

قوله: )مفعل مبعىن فاعل( وهو عزيز يف الكام، وإن جعلناه للموضع فهو جائز أيضاً أي: 
موضع اجلواز دون القرار؛ ألن اللفظ الذي أريد به /12 ص أ/ غري موضع له ليس مقر ذلك املعىن، 

بل هو مقٌر ملا وضع له، حيث ال يسقط عنه أبدا. 

قوله: )وال تسقط عن املسمى أبدا( أي اليوجد املسمى إال ويصح إطاق لفظ احلقيقة عليه، 
ال أنه ال توجد احلقيقة إال واملسمى الزم هلا، وإال انسد ابب اجملاز، أو لزم اجلمع بن احلقيقة واجملاز، 

ويورد عليه: الدُّمحان)196(.

أهل  من  املنقول  اجملاز  التأمل يف  وهو  اجملاز،  طريق  أي يف  طريقه(  ابلتأمل يف  )ينال  قوله: 
اللسان، مث التكلم به على ذلك املثال.

قوله: )ومثال اجملاز من احلقيقة مثال القياس من النص( فإنه كما اليثبت النص إال ابلسماع، 
فكذلك احلقيقة التثبت إال به، وكما اليثبت القياس إال بطريقه من التأمل يف حكم النص؛ إلاثرة 
املعىن املؤثر الصاحل إبضافته إليه فكذلك اجملاز اليثبت إال مبعىن مشهور غري شائع - جدا - مشرتك 

بن األصل واجملاز)197( ويعلم منه أنه ليس شرط اجملاز عنده العقل)198(.
واعلم أن احلذف والزايدة من ابب اجملاز أيضاً، حيث أريد هبما قصًدا غري ما وضع له اللفظ، 

مع أمنا ذكره ليس شرطًا فيهما.
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ولقائل أن مينع كوهنما من ابب اجملاز؛ ألن احملذوف يف حنو: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة﴾]يوسف:82[، يف 
حكم املوجود)199( و /14ت أ/ والزايدة يف حنو: ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾]الشورى:11[، يف حكم العدم)200(.

]الصريح والكناية )201([
َي اْلَقْصُر َصْرًحا؛ اِلْرتَِفاِعِه َعْن َسائِِر  َوأَمَّا الصَّرِيُح: َفَماَظَهَر اْلُمرَاُد ِبِه ظُُهورًا بـَيًِّنا زَاِئًدا، َوِمْنُه مسُِّ

اأْلَبِْنَيِة، َوالصَّرِيُح: اخْلَاِلُص ِمْن ُكلِّ َشْيٍء، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْولِِه: أَْنَت ُحرٌّ َوأَْنِت طَاِلٌق .
َواْلِكَنايَُة ِخَاُف الصَّرِيِح: َوُهَو َما اْستـَتـََر، اْلُمرَاُد ِبِه: ِمْثُل َهاِء اْلَغائَِبِة َوَسائُِر أَْلَفاِظ الضَِّمرِي، 

ُأِخَذْت ِمْن قـَْوهلِِْم: َكنَـّْيت وََكنـَْوُت، َوِمْنُه قـَْوُل الشَّاِعِر: 
َوِإيّنِ أَلَْكُنو َعْن َقُذوٍر ِبَغرْيَِها        َوأُْعِرُب َأْحَيااًن هِبَا فَُأَصارُِح.

ْكِم. َوَهِذِه مُجَْلٌة أَيْيت تـَْفِسريَُها يف اَبِب بـََياِن احلُْ

قوله: )وأما الصريح فما ظهر املراد به ظهورا بيِّنا( اللفظ إذا كثر استعماله يف الشيء حىت صار 
يف إفادته إايه كالصبح - مسي ابلنسبة إليه صرحيا، واحرتز بقوله: )بـَيًِّنا( عن حنو الظاهر فإنه يوز 

أن يكون اللفظ ظاهرا يف معىن وال يكون صرحيا فيه؛ لقلة االستعمال.

 وبن الصريح والظاهر وإخوته)202( عموم من وجه)203(، مث الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون 
جمازا )204(، وكذا الظاهر والنص وحنومها.

قوله: )وهوما استرت املراد به( أورد على طرده اخلفي وحنوه.

الثالث، واليشمل احلد غري الكناية، ويكون املراد: ما استرت  وأجيب: أن الكام يف القسم 
املراد به مع كونه معهودا استعماله فيه، وإمنا مل يكتف بقوله: )خاف الصريح( ألن خاف الصريح 

قد اليكون كناية، وهو الظاهر وحنوه إذا مل /12 ص ب/ يسترت املراد به يف أول االستعمال)205(.

فإن قلت: بن احلقيقة والصريح والكناية عموم، وكذا بن اجملاز والصريح والكناية؛ ألن احلقيقة 
تنقسم إىل صريح وكناية، وكذا اجملاز، فكيف جعل القسم الثالث أربعة أقسام)206(.

قلت: جازأن يكون الشيء قسيم)207( الشيء ابعتبار، وقسمه ابعتبار، والصريح قسم احلقيقة 
ابعتبار أنه ُلِمح فيه إرادة ما وضع مع شهرة استعماله، وقسيمه ابعتبارأنه مل يُلمح فيه إرادة ماوضع 

له اللفظ ويلمح ذلك يف احلقيقة )208(، وعلى هذا اجملاز.
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أو جعل هذا القسم منقسما أوال إىل قسمن: احلقيقة واجملاز، مث كل واحد انقسم إىل الصريح 
والكناية، لكنه تساهل يف هذا القول.

قوله: )عن قذور( القذور من النساء - بفتح القاف - الي جتتنب األقذار)209( والضمري يف 
"هبا" لَقذور، و"ُأصارح" عطف على "أُعرب")210(.

]عبارة النص وإشارة النص)211([

َوتـَْفِسرُي اْلِقْسِم الرَّاِبِع: أَنَّ ااِلْسِتْداَلَل ِبِعَبارَِة النَّصِّ ُهَو اْلَعَمُل ِبظَاِهر َماِسيَق اْلَكَاُم َلُه، َوااِلْسِتْداَلُل 
، َولَْيَس ِبظَاِهٍر ِمْن ُكلِّ َوْجٍه،  إبَِِشارَتِِه ُهَو اْلَعَمُل مبَا ثـََبَت بَِنْظِمِه لَُغًة َلِكنَُّه َغيـُْر َمْقُصوٍد َواَل ِسيَق َلُه النَّصُّ
يـَْناُه إَشارًَة َكَرُجٍل يـَْنظُُر بَِبَصرِِه إىَل َشْيٍء َويُْدرُِك َمَع َذِلَك َغيـْرَُه إبَِِشارَِة حلََظَاتِِه، َوَنِظريُُه قـَْوله تـََعاىَل:  َفَسمَّ
َا ِسْيَق النَّصُّ اِلْسِتْحَقاِق َسْهٍم ِمْن اْلَغِنيَمِة  ﴿لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوأَْمَواهلِِْم﴾، إمنَّ
َعَلى َسِبيِل التَـّْرمَجَِة ِلَما َسَبَق، َواْسُم اْلُفَقرَاِء إَشارٌَة إىَل َزَواِل ِمْلِكِهْم َعمَّا َخلَُّفوا يف َداِر احْلَْرِب، َوقـَْولُُه: 
ثـَْباِت النَـَّفَقِة َوَأَشاَر ِبَقْولِِه تـََعاىَل: ﴿َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه﴾،  ﴿َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ﴾، ِسيَق إِلِ
ُ: )أَْنَت َوَماُلك أِلَبِيك(، َوقـَْولُُه: ﴿َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثَاثُوَن َشْهرًا﴾  إىَل أَنَّ النََّسَب إىَل اآْلاَبِء َوِإىَل قـَْولِِه �
ثـَْباِت ِمنَِّة اْلَواِلَدِة َعَلى اْلَوَلِد َوِفيِه إَشارٌَة إىَل أَنَّ أََقلَّ ُمدَِّة احلَْْمِل ِستَُّة َأْشُهٍر إَذا رُِفَعْت ُمدَُّة الرََّضاِع  ِسيَق إِلِ

َوَهَذا اْلِقْسُم ُهَو الثَّاِبُت ِبَعْيِنِه .

قوله: )وتفسري القسم الرابع( هذا القسم رابع أبصل التقسيم، خامس ابعتبار األربعة املقابلة 
للقسم الثاين)212(، وألجل هذا وقع يف بعض النسخ:وتفسري القسم اخلامس. 

]قوله[: )وأن االستدالل( ِإْن ُكِسَرت فيه "أن" فتفسرُي مبتدأٍ خربه حمذوف أو عكسه، وعلى 
هذا تفسري القسم الثالث: أن احلقيقة )213(.

قوله: )سيق الكام /14 ت ب/ له(، الضمري يف )له( ملا ينتظمه، أي بنظم النص.

قوله: )لكنه غري مقصود(، الضمري فيه ملا ]ينتظمه[)214( وكذا الضمري يف )له(.

قوله: )على سبيل الرتمجة ملا سبق( وهو الذي يسميه النحويون بدال، فإنه بدل عن قوله تعاىل: 
له  أي سيق  ملا سيق(  )ترمجة  النسخ:  بعض  عليه، ويف  اْلُقْرَب﴾]األنفال:41[، وماعطف  ﴿َوِلِذي 

النص، وهو بيان مصارف الفيء.
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قوله: )إىل أن النسب إىل اآلابء( ألن الام تقتضي االختصاص، كقولك: الدار لزيد.

قوله: ))وإىل قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك ألبيك(()215( ألن اإلضافة حبرف "الام" 
دليل املِلك)216(، كما يضاف العبد إىل سيده، ويقال: هذا عبد فان فيثبت له التأوي(، والحيد 

بوطء أمته )217( وإن علم حرمتها عليه كما لو علم حرمة أمته املشرتكة)218(.

فإن قلت: لو كان له نوع حق يف أمة ابنه لكان ينبغي أن ال يوز له أن يتزوج هبا، كما ال يوز 
له التزوج مبكاتبته)219(. 

قلت: ملك املوىل اثبت يف املكاتبة حقيقة، وهلذا لو اعتقها جاز، خباف أمة االبن. 

قوله: )إذا رفعت مدة الرضاع /13 ص أ( وهي سنتان، كقوله تعاىل: ﴿َوِفَصالُُه يف َعاَمْنِ﴾.

]داللة النص وداللة االقتضاء)220([

َوأَمَّا الثَّاِبُت ِبَداَلَلِة النَّصِّ َفَما ثـََبَت مبَْعىَن النَّصِّ لَُغًة اَل اْجِتَهاًدا َواَل اْسِتنـَْباطًا ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: 
﴾ َهَذا قـَْوٌل َمْعُلوٌم ِبظَاِهرِِه َمْعُلوٌم مبَْعَناُه، َوُهَو اأْلََذى َوَهَذا َمْعىًن يـُْفَهُم ِمْنُه لَُغًة َحىتَّ  ﴿َواَل تـَُقْل هَلَُما ُأفٍّ
يَاِم ِمْن الضَّْرِب، مُثَّ يـَتـََعدَّى ُحْكُمُه إىَل الضَّْرِب  َشاَرَك ِفيِه َغيـُْر اْلُفَقَهاِء أَْهَل الرَّْأِي َوااِلْجِتَهاِد َكَمْعىَن اإْلِ
ِه َنصًّا، َوِمْن َحْيُث إنَُّه ثـََبَت ِبِه لَُغًة اَل  َوالشَّْتِم ِبَذِلَك اْلَمْعىَن، َفِمْن َحْيُث إنَُّه َكاَن َمْعىًن اَل ِعَبارًَة مَلْ ُنَسمِّ

 . اْسِتنـَْباطًا ُيَسمَّى َداَلَلًة َوأَنَُّه يـَْعَمُل َعَمَل النَّصِّ

َم َعَلْيِه، فَِإنَّ َذِلَك أَْمٌر اقـَْتَضاُه النَّصُّ ِلِصحَِّة  ِبَشْرٍط تـََقدَّ َوأَمَّا الثَّاِبُت اِبْقِتَضاِء النَّصِّ َفَما مَلْ يـَْعَمْل إالَّ
، َوَعَاَمُتُه َأْن َيِصحَّ ِبِه  َما تـََناَوَلُه، َفَصاَرَهَذا ُمَضافًا إىَل النَّصِّ ِبَواِسَطِة اْلُمْقَتَضى، وََكاَن َكالثَّاِبِت اِبلنَّصِّ
اْلَمْذُكوُر، َواَل يـُْلَغى ِعْنَد ظُُهورِِه َوَيْصُلُح ِلَما أُرِيَد ِبِه، فََأمَّا قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َواْسَأْل اْلَقْريََة﴾ فَِإنَّ اأْلَْهَل 
ْضَماِر؛ أِلَنَّ ِصحََّة  َغيـُْر ُمْقَتًضى أِلَنَُّه إَذا ثـََبَت مَلْ يـََتَحقَّْق يف اْلَقْريَِة َما ُأِضيَف إلَْيِه َبْل َهَذا ِمْن اَبِب اإْلِ
ِلِلتَّْكِفرِي ُمْقَتٍض لِْلِمْلِك، َومَلْ َيْذُكْر َهَذا  َا َتُكوُن ِلِصحَِّة اْلُمْقَتَضى، َوِمثَالُُه اأْلَْمُر اِبلتَّْحرِير  اْلُمْقَتِضي إمنَّ
ْلبـََياَن َمْعرَِفِة تـَْفِسرِي َهِذِه اأْلُُصوِل لَُغًة، َوتـَْفِسرُي َمَعانِيَها َوبـََياُن تـَْرتِيِبَها، َواْلَفْصُل الرَّاِبُع يف بـََياِن َأْحَكاِمَها 

ُ أَْعَلُم اِبلصََّواِب . َوَاللَّ
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﴾ َُما ُأفٍّ قوله: )وهذا معىن يفهم منه لغة( أي حرمة األذى معىن يفهم من قوله تعاىل: ﴿َفاَ تـَُقل هلَّ
]اإلسراء:23[، لغة، إال أن الكام ]ليس[ موضوعـــــ] ا [ له، بل ابعتبار أنه مفهومه با تروي، قضاها املعىن 
اللغوي، فألجل هذا ال يسمى مثله قياسا وإن مل يكن اثبتا بصيغة النص؛ لكونه معادال ملاهو اثبت هبا.

قوله: )مث تعدى حكمه إىل الشتم والضرب(، أي إن كان الضرب والشتم مستلزما إلهانته، 
فأما إذا مل يكن مستلزما له، فا، كالضرب الشرعي.

قوله: )فما مل يعمل(، أي النص، إال بشرط أن يتقدم عليه الثابت ابقتضائه؛ )ألن ذلك أمر 
اقتضاه النص؛ لصحة ما تناوله( وال مندوحة له عنه، فصار احلكم الثابت مبقتضى النص مضافا إىل 

النص لكن بواسطة املقتضى.

قوله: )وعامته إىل آخره( أي وعامة املقتضى، تقدير املذكور - وهو املقتِضى - وثبوته بثبوت 
شرطه - وهو املقتضى - كتقدير اإلعتاق عند ثبوت البيع املستلزم للِملك يف قوله: اعتق عبدك عن 
أبلف، خباف قوله تعاىل: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة﴾]يوسف:82[ /15 ت أ/ فإن األهل هاهنا غري مقتضى؛ 
ألنه مىت جعل مقتضًى ال يتحقق املذكور، وهو السؤال عن القرية، بل يبطل ذلك، ويكون السؤال 

عن أهلها، فكان هذا إضمارا ال اقتضاء.

بطريق  اثبت  ألنه  زمان، اليصح؛  دون  زماان  ونوى  زيدا،  أكلم  ال  قال: وهللا  لو  أنه  أورد: 
االقتضاء، ولو صرح ابلزمان خيتلف حكم امللفوظ وتصح النية.

فأجيب: أن حكم املذكور – وهو اليمن - ما اختلف، بل تقدر إبظهاره)221( حيث صار 
الكام حبيث حيتمل نية شيء دون شيء، نعم املقتضى اختلف حكمه، وذلك ألنه ملا أُظهر مل يبق 

مقتضى، بل صار ملفوظا، فانسحب عليه حكم امللفوظ من صحة النية.

وأورد: أن قول املصنف )مل يتحقق ما أضيف إليه( فيه نظر؛ ألنه مل يضف إىل القرية السؤال 
إال لفظا، فأما من حيث احلقيقة فا، واالختاف اللفظي ال خيتص ابمللفوظ، فإنه كما يوجد فيه، 
فكذلك يوجد يف املقتضى، تقول: أمرت الغام أن يشرتي يل من السوق شيئا، فقدم بن يدي، أي 

فذهب فاشرتى فجاء وقدمه بن يدي، فقد اختلف عطفه بعد إظهار املقتضيات.

وقد ياب عنه: أن أصل العطف ماتغري هاهنا، ومثة خرجت القرية عن تعلق السؤال هبا، بعد 
إظهار األهل ابلكلية. 
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تنبيه: اعلم أن لنا مضمرا /13 ص ب/ وحمذوفا ومقتضى)222(. 

فاملضمر: مامل يلفظ ويؤثر يف اللفظ، حنو: وهللا ألفعلن كذا، و﴿انتـَُهواْ َخرْياً لَُّكْم﴾]النساء:171[.

واحملذوف: ما مل يلفظ، وال يؤثر يف اللفظ، لكن تقديره ليس لصحة املنطوق. 

واملقتضى: ما مل يلفظ وال يؤثر يف اللفظ، وتقديره لصحة املنطوق.

، مث إنه جعل حنو  واملصنف جعل اإلضمار واحلذف شيئا واحدا، وعليه االعرتاف ابلتنوع؛ ملا مرَّ
)األعمال ابلنيات( من ابب احلذف بناء على أن احلذف واإلضمار عنده شيء واحد، ولكن من فرق 
بينهما جعله من ابب اإلضمار دون احلذف؛ ألن الظرف يُْظِهُر أثر املتعلق املضمر فيه، مث املضمر قد 
يوز إظهاره كغام زيد، وماال يوز إظهاره كمتعلقات الظروف العامة)223( والعامل /15ت ب/ يف 

املنادى)224(.

قوله: )ومثاله(، أي ومثال املقتضى، األمر ابلتحرير، وهو قوله تعاىل: ﴿فـََتْحرِيُر َرقـََبة﴾]اجملادلة:3[، 
ألنه إخبار يف معىن األمر.

قوله: )ومل يُْذَكر( أي املِلك.

قوله: )هذا لبيان معرفة تفسري هذه األصول لغة( يريد ابألصول األقسام األربعة)225(: اخلاص 
مع إخوانه، والظاهر مع إخوانه، واخلفي مع إخوانه، واحلقيقة مع أخواهتا، والعبارة مع أخواهتا.

اعلم أنه مل يتعرض للرتتيب هاهنا، إالبن الظاهر والنص، وأشار إىل بعض الباقي يف معرفة 
أحكام القسم الذي يليه، وتعرض ابلرتتيب بن احلقيقة واجملاز يف ابهبما، وبن العبارة وأخواهتا يف 
ابهبا، وحنن نذكر تعارض القسم الثاين هاهنا على وجه بن ما ذكره وما مل يذكره، فنقول: إذا وقع 

التعارض بن النص والظاهر.

فالنص أوىل، أو بن النص واملفسر فاملفسر أوىل، أو بن املفسر واحملكم فاحملكم، أو بن الظاهر 
الظاهر  أو بن  النص واحملكم فاحملكم،  أو بن  الظاهر واحملكم فاحملكم،  أو بن  فاملفسر،  واملفسر 
واخلفي فالظاهر، أو بن الظاهر واملشكل فالظاهر، أو بن النص واخلفي فالنص، أو بن النص 

واملشكل فالنص، أو بن اخلفي واملفسر فاملفسر، أو بن املفسر واملشكل فاملفسر.
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وإن وقع بن الظاهرين أو النصن أو املفسرين فا أولوية ]إال[ من جهة الظهور، وال يقع بن 
احملكمن، وال يلزم رفع أحدمها، واحملكم اليقبله، وال بن املتشاهبن، وال بن شيء من األقسام وبن 
املتشابه، وال بن اجململن، وال بن اجململ وشيء من األقسام، وإن وقع بن اخلفي واملشكل فاخلفي، 

وإذا تعارض اخلفيان واملشكان فا أولوية إال مبعىن خارجي)226(.
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اهلوامش:

)1( من مقدمة البحر احمليط يف أصول الفقه، لإلمام الزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر، املتوىف 
سنة 745ه.

)2( انظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، لعبدالقادر القرشي594/2 )997( ومابعدها، 
اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، لقاسم بن قطلوبغا، ص205 )162( الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، 

لعبدالعلي اللكنوي، ص209 )267( سري أعام النباء، للذهيب، 602/18 )319(.

)3( انظر هذا الكتاب )339/1(.

)4( انظر: هدية العارفن، للباابين، 556/5، كشف الظنون، حاجي خليفة )182/1(.

)5( انظراألنساب، للسمعاين )188/2(.

)6( انظرالوايف ابلوفيات، للصفدي )494/6(.

)7( انظرسري أعام النباء، 206/18 )319(.

)8( إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، للباابين، 92/3. 

)9( إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، للباابين، 92/3. 

( أي يف شرحه ملقدمة  لغة..( إىل هنا، ساقط من »ص« وقوله: )مامرَّ )10( قوله: )والفقه 
البزدوي، حيث قال البزدوي )والنوع الثاين علم الفروع وهو الفقه( حيث قال الشارح فيه "تعريف لفظي 
له؛ ألن الفقه عند اإلطاق ال يفهم منه إال علم الفروع، وأحدمها أشهر من اآلخر، فصح تعريفه به" 
واملقصود أن الفقه هو علم الفروع، وعلم الفروع هو الفقه، وكامها يعرب به عن اآلخر يكتفي به يف تعريفه.

)11( أي معىن لفظ "األصل".

)12( أي معىن لفظ "األصل" مضافا إىل الفقه، فيكون: أصول الفقه، حيث يعرف لفظ "األصل" 
على حده، ولفظ "الفقه" على حده، كما هو املشهور يف كثري من كتب األصول، فريجع إليها.

)13( أي لقبا، كما هو املشهور عند األصولين أهنم يعرفون أصول الفقه من جهة كونه لقبا، 
أي َعَلَماً على العلم املعروف، أو من جهة كونه مضافا إىل الفقه فيعرفون كل لفظ على حدة.
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)14( وهو اجملتهد، وتعريف املصنف هنا قريب من التعريف املشهور ألصول الفقه ابعتباره 
أمجاال وكيفية  الفقه  أدلة  الفقه: هو  قال: "صول  املنهاج، حيث  البيضاوي يف  تعريف  لقبا، وهو 

االستدالل هبا وحال املستفيد" انظر: اإلهباج شرح املنهاج للسبكي، )19/1(.

)15( تعليق يف اهلامش األيسر من "ت" ونصه "دليل احلصر: املستدل إما أن يستدل ابلوحي 
أو بغريه، فإن استدل مباهو وحي، فإما أن يستدل ابلوحي املتلو، فهو الكتاب، أو بغري املتلو فهو 
السنة، وإن استدل بغريه، فإما أن يستدل ابالجتهاد أو بغريه، فإن استدل ابالجتهاد، فإما أن يستدل 
ابجتهاد مجيع اجملتهدين، فهو اإلمجاع، أو ابجتهاد البعض فهو القياس، وإن استدل بغري االجتهاد 

فإما أن يقول من عند نفسه، فهو اإلهلام، أو من عند غريه فهو التقليد".
)16( يف "ت": من.

)17( أي البحث يف حال املستدل - وهو اجملتهد - من عوارض األدلة الذاتية، فا ميكن البحث 
يف األدلة بدون البحث يف املستدل؛ لوجود التازم بينهما، ومعىن العوارض الذاتية: الي تلحق الشيء 
ملاهو، أي: لذاته، وتفصيل ذلك أن العوارض للشيء ستة: إما أن يكون عروضه لذاته، أو جلزئه، 
أو ألمر خارج عنه، واألمر اخلارج عن املعروض: إما مساوله، أو أعم منه، أو أخص منه، أو مباين، 
فالثاثة األول وهي: العارض لذات املعروض، والعارض جلزئه، والعارض املساوي تسمى أعراضاً ذاتية 

الستنادها إىل ذات املعروض.
انظر: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاين، )37/1(.

)18( الذي هو األدلة واملستدل.

)19( قال يف "ص" قوله: )وابحلمايل ما تبىن عليه املسائل ما ليس منصوصا( هكذا العبارة، 
و مل يتضح مراد الشارح.

)20( أي أن علم أصول الفقه  ُيستمد أيضا من األحكام الشرعية من حيث التصور ال من 
حيث األعيان، وإال لزم الدور، وهو كون علم األصول يستمد من األحكام، واألحكام تستمد من 

علم األصول؛ فاملطلوب من األصويل جمرد تصور األحكام؛ ليتصور القصد إىل إثباهتا أو نفيها.

)21( الشرع يف اللغة: عبارة عن البيان واإلظهار، يقال شرع هللا كذا أي جعله طريقا ومذهبا، 
ويف االصطاح: بنحو تعريف الشارح، انظر: لسان العرب، البن منظور )175/8(، مادة شرع، 
التعريفات، للجرجاين، )ص167(، الكايف على البزدوي، للسغناقي، )1159/3(، كشف األسرار، 

لعبدالعزيز البخاري، )12/1(.
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)22( قوله"إمنا" ساقط من "ت"

السغناقي يف"الكايف" )191/1(: "والقياس أصل ابلنسبة إىل األحكام الي ال  )23( قال 
توجد يف الكتاب والسنة واإلمجاع، ولكن مع ذلك إنه فرع هلذه األصول الثاثة؛ ألنه مستخرج 
عنها، وهذا ألن القياس مل يكن إلثبات احلكم ابتداء، بل القياس هو إابنة أحد املذكورين مبثل علته 

يف اآلخر ابملعىن املستنبط".

)24( "املشكك: هو الكلي الذي مل يتساَو صدقه على أفراده، بل كان حصوله يف بعضها أوىل، 
أو أقدم، أو أشد من البعض اآلخر، كالوجود فإنه يف الواجب أوىل وأقدم وأشد مما يف املمكن" وكالبياض 

فإن معناه يف الورق أقوى من معناه يف القميص مثاً. 
انظر: التعريفات، للجرجاين، )276(.

)25( لعله يقصد: أان إذا ركزان على األصل يكون الدليل األقرب له واألوىل به: الكتاب فالسنة 
فاإلمجاع فالقياس، وإذا ركزان على الفرع، ينعكس الرتتيب ويكون الدليل األقرب للفرع واألوىل به: 

القياس فاإلمجاع فالسنة فالكتاب؛ لذا كان اللفظان من األمساء املشككة.

)26( قوله: )ابملعىن املستنبط( ساقط من كا النسختن، وإمنا أضفته لتستقيم العبارة؛ ألن 
القياس يشمل الشرعي والعقلي، والذي حنن بصدده هو القياس الشرعي؛ ألنه الذي يعود إىل األصول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من األدلة الشرعية وال يعود إليها. ويوجد تعليق يف "ت" على 

قوله: "ابملعىن املستنبط" على النحو التايل:

"نظري املستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة احليض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو األذى املخاَلط، ونظريه من السنة: وجوب الكفارة على املرأة يف اإلفطار ابملوافقة هنار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها يف الوقاع، ]ونظريه من[ اإلمجاع: أن الزان 

يوجب حرمة املصاهرة قياسا على الوطء احلال". 

)27( القيـاس العقلـي كقولنـا: العـامل متغـري، وكل متغـري حـادث، فـكان العـامل حـاداث. قـول 
البـزدوي )ابملعـىن املسـتنبط( سـاقط مـن كا النسـختن، إمنـا أضفتـه لتسـتقيم العبـارة؛ ألن القيـاس 
يشـمل الشـرعي والعقلـي، والـذي حنـن بصـدده هـو القيـاس الشـرعي؛ ألنـه الـذي يعـود إىل األصـول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من األدلة الشرعية وال يعود إليها. ويوجد تعليق يف "ت" 

علـى قولـه: "ابملعـىن املسـتنبط" علـى النحـو التـايل:
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"نظري املستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة احليض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو األذى املخاَلط، ونظريه من السنة: وجوب الكفارة على املرأة يف اإلفطارب املوافقة هنار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها يف الوقاع، ]ونظريه من[ اإلمجاع: أن الزان 

يوجب حرمة املصاهرة قياسا على الوطء احلال". 

)28( يف "ت": )ألصول( وهي أيضا صحيحة، أي تعود أصول الشرع إليه، قال السغناقي 
)الكتاب أصل الدين وبه ثبتت الرسالة وقامت احلجة(.

 انظر: كتاب الوايف، )187/1(.

عبارة  املكتوب، كماهي  والصحيح:  منه،  سهو  وهو  )املقروء(  النسختن:  يف كا   )29(
البزودي، وهي املوافقة لشرحه فيما بعد.

)30( وهو املنسوخ تاوته.

)31( وهي القراءة الي ثبتت عن طريق اآلحاد، كقراءة ابن مسعود يف كفارة اليمن ﴿صيام 
ثاثة أايم متتابعات﴾. واخلاف فيها واسع ال حيتمل املقام ذكره، والصحيح منه: عدم قبوهلا يف 

الصاة، وقبوهلا يف االستدالل هبا على األحكام الشرعية.

)32( يف "ت": )حيرفه(، يعن: يفسره، ألن التفسري من معاين التحريف.
 انظر مادة: "حرف" يف اتج العروس )130/23( واملعىن أن القرآن هو الكتاب، وكامها 

بتفسري واحد، فكيف يدخل يف التعريف؟ يريد أن القرآن واملصحف والكتاب، كلها مبعىن واحد.

)33( أي ال يلزم أن يكون القرآن منقوال بطريق التواتر، بل يصح أن يكون أبقل منه ما دام 
الطريق صحيحا، وكذا ال يلزم ذكر لفظ "النيب" يف التعريف، فتكون العبارة "..املنقول نقا متواترا" 

ألن النقل ال يكون إال عنه، وقد صرح به يف أول التعريف: "املنزل على رسول هللا".

)34( أي وإن سلمنا ما سبق، فهو ال خيلو... اخل.

)35( مراده ابلتسمية: البسملة يف أوائل السور، وبقوله: )كانت التسمية كتااب( أي تكون 
البسملة قرآان، أو آية من القرآن يف كل سورة، واخلاف يف هذا مشهور يف موضعه.

انظر: املذهب يف كتاب الوايف، للسغناقي، )200/1(.
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)36( يف "ت" تعليق يف اهلامش، مفاده: "املراد ابلنظم: العبارات الي تشتمل عليها املصاحف، 
القرآن، فا يقال لفظ  اللفظ على  العبارات، ومشائخنا أنكروا إطاق اسم  وابملعىن: ماتدل عليه 
القرآن، وإمنا نظم القرآن". قال السغناقي: "ألن اللفظ حقيقة هو الرمي، يقال: َلَفَظت الرحى الدقيق، 

أي رمت به، والتوقيف ورد ابلتاوة والقراءة، ال ابللفظ املوهم ملعناه املوضوع له".
 انظر: كتاب الوايف، )202/1(. ومقصوده: أن اللفظ مسمى فعل العبد، وهو خملوق، فا 
يصح إطاقه على كام هللا الذي تكلم به كاما يليق به تعاىل، فا يقال لفظ القرآن، وإمنا يقال: نظم 
القرآن واألمر فيه سعة، فإن عبدالعزيز البخاري يف شرحه ألصول البزدوي )45/1( مل يهتم هبذا التعليل 
الذي ذكره من قبله، وإمنا ذكر أن يف التعبري ابلنظم مراعاة لألدب مع كام هللا وتعظيم لتعبري القرآن.

)37( من قوله: قوله: )وهو النظم واملعىن مجيعا( إىل هنا، ساقط من "ص".

)38( املراد به أبو حنيفة رمحه هللا.

)39( وبيان هذا اإليراد: أنه قد ثبت عندكم أن القرآن اسم للنظم واملعىن وقستموه على اإلميان 
من حيث كونه تصديق وإقرار، وأن اإلقرار يف اإلميان مبثابة النظم يف القرآن كامها يسقط ابلعذر، 
ويرد عليكم أن أاب حنيفة جوز الصاة بغري العربية سواء كان املصلي عاجزا عن العربية أو غري عاجز، 
أي سواء كان معذورا أو ال، وهذا يدل على أن القرآن اسم للمعىن دون النظم، وهو هبذا التقرير ال 

يصح قياسه على اإلميان من حيث عدم اإلقرار )إجراء كلمة الكفر( لعذر.

)40( اإلميان عند السلف يراد به الثاثة: التصديق واإلقرار والعمل، واختلف احلنفية: فبعضهم 
قال إنه التصديق واإلقرار دون العمل، إال أن العمل الزم هلما ال ينفك عنهما، وهذا مذهب أيب 
حنيفة رمحه هللا، بينما يرى بعضهم أن اإلميان جمرد التصديق فقط وأن اإلقرار ركن زائد وليس أبصلي، 
البزدوي والشارح هنا.  املاتريدي، وهذا عليه أكثر احلنفية، وهو مذهب  وهذا مذهب أيب منصور 
يقول شارح الطحاوية، ص333 "واالختاف بن أيب حنيفة واألئمة الباقن من أهل السنة اختاف 
صوري، فإن كون أعمال اجلوارح الزمة إلميان القلب وجزًءا من اإلميان مع االتفاق على أن مرتكب 
الكبرية ال خيرج من اإلميان، بل هو يف مشيئة هللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه _ نزاع لفظي ال 

يرتتب عليه فساد اعتقاد".

)41( قوله: )التمنع( غري واضحة القراءة يف "ص".

)42( يف "ص": حيث ال يلزم قراءة.
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)43( وهذه مسألة خافية بن اجلمهور واحلنفية، يرجع فيها إىل مواضعها من كتب الفقه، على أن 
احلق مع اجلمهور يف عدم صحة الصاة بغري الفاحتة وعدم إجزاء الفاحتة إال ابلعربية، وإذا عجز عن الفاحتة 
فإنه أييت مبكاهنا ابلتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري حلديث عبدهللا بن أيب أوىف ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاء رجل 
إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إين ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فـََعلِّْمِن ما ُيْزِئن منه فقال: ))قل سبحان 
هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا، وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم(( رواه أمحد وأبو داود 
.َما اْسَتَطْعُتْم َ والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطن واحلاكم، ولقول هللا سبحانه وتعاىل: فَاتَـُّقوا اللَّ

انظر املغن، البن قدامة، )350/1(.

)44( ألن الضمري يعود إىل قوله )أحكام الشرع(.

)45( يف "ت" تعليق يف اهلامش: )املعاين والبيان(. والبديع لغة: اجلديد املخرتع ال على مثال 
سابق وال احتذاء متقدم، تقول: بدع الشيء وأبدعه، فهو مبدع، ويف التنزيل: ﴿ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا 
ِمَن الرُُّسِل﴾]األحقاف[، واصطاحا: علم تعرف به الوجوه واملزااي الي تكسب الكام حسنا وقبوال 

بعد رعاية املطابقة ملتقضى احلال الي يورد فيها ووضوح الداللة.
انظر: علوم الباغة "البيان، املعاين، البديع" ألمحد بن مصطفى املراغي، )ص6(.

)46( يف "ت" تعليق يف اهلامش كمايلي: )القسم األول: يف وجوه النظم صيغة ولغة ومها لفظان 
مرتادفان، وقيل بينهما مغايرة، وخاصة ذلك: أان إذا قلنا: ضرب مل يضرب مل أضرب، فا شك يف 
هذه املفهومات احلاصلة من تلك األلفاظ )....( الضرب الذي هو استعمال آلة التأديب على وجه 
اللفظ على هذا املقدار من املفهوم داللة لغوية، وهلذا ال تعترب الصيغ يف املاضي  اإليام، فداللة 
واملستقبل واألمر، ]وإمنا هي[ داللة وقوع هذا النوع من الفعل يف الزمان املاضي يف قولك: ضرب زيد، 
داللة صيغة، وهلذا تتغري بتغري الصيغة إذا قلت: تضرب، وهبذا القدر عرف الفرق بن الصيغة واللغة(. 
هكذا ورد هذا التعليق يف اهلامش مع صعوبة يف قراءته وحتريره، وبيانه من كتاب الوايف، للسغناقي 
)215/1(، حيث يقول يف الفرق بن الصيغة واللغة: "اعلم أن قولنا: "ضرب" له داللتان: أحدمها: 
حبسب اللغة: وهي ما دل عليه مادة هذا الرتكيب، وهي: "الضاد" و"الراء" و"الباء" وهو إيقاع آلة 
فإنه موجود يف"يضرب"  الصيغ  املفهوم الخيتلف ابختاف  للتأديب، وهذا  قابل  التأديب يف حمل 
و"ضارب" و"مضروب" وغريها، والثانية: حبسب الصيغة: وهي ما دل عليه اهليئة املعينة من وقوع 
الضرب يف الزمان املاضي يف قولك "ضرب" وكذلك "يضرب" يدل على وجود الضرب يف الزمان 

املستقبل واحلال، فإهنا ختتلف ابختاف الصيغ".  
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)47( قوله: )أو ال، فإن تساواي( ساقط من "ت".

تليها وسيكون  الي  األقسام واألقسام  الكام مفصا عن كل قسم من هذه  )48( سيأيت 
التعريف هبا يف احلاشية يف مواضعها من هذا التحقيق إن شاء هللا تعاىل.

)49( معطوف على قوله سلفا "اعلم أن النظم منقسم إىل هذه األربعة من حيثيات خمتلفة".

)50( يف "ت": وإن مل ميكن.

)51( يف "ت": فإن بن.

)52( أي وكذلك اجملاز مثل احلقيقة فيما سبق تقريره، وجند التقرير أكثر وضوحا يف كتاب "الكايف" 
للسغناقي 201/1، حيث يقول: "والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: احلقيقة واجملاز والصريح والكناية، 
يعن أن استعمال هذه األلفاظ يف ابب البيان إما أن أريد هبا ماوضع له هذا اللفظ وهو احلقيقة، أو 
أريد به غري ماوضع له هذا اللفظ ملناسبة بينهما وهو اجملاز، أو استعمل اللفظ يف ابب البيان مع كثرة 
االستعمال ووضح البيان ظهورًا بينا وهو الصريح حقيقة كان أو جمازًا، أو استعمل مع استتار معناه 

وهو الكناية حقيقة كان أو جمازا ".

ومابعدها،   215/1 "الوايف"  يف كتابة  ماسبق  وتوضيح  تفصيل  يف  السغناقي  أجاد  قد   )53(
فلرياجع للفائدة.

)54( من قوله: )صيغة ولغة( إىل هنا ساقط من "ت".

)55( كذا يف النسختن، وعبارة البزدوي أوىل: )والرابع يف معرفة وجوه الوقوف على املراد واملعاين(.

)56( يف "ت": وجاز أن يكون الشيء معىن.

)57( واملراد: "كيف يقف اجملتهد على ثبوت احلكم بطريق العبارة أو اإلشارة على حسب الوسع 
واإلمكان" الكايف 202/1.

)58( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "وإمنا ذكر ]يف[ القسم الثاين املتضادات، يف 
مقابلتها ال تكون متضادة يف أنفسها، فصارت مثانية أقسام، فالقسم األول والثالث بعضها يضاّد 
البعضُ  ، أي اخلصوص يضادُّ العموم، واحلقيقة تضادُّ اجملاز، فا حيتاج إىل أقسام أخرى، خباف
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القسم الثاين؛ ألنَّ يف الكل ظهوراً، والظهوُر ال يضادُّ الظهوَر" وهو بنصه يف "الفوائد على أصول 
البزدوي"، حلميد الدين الرامشي 153/1.

)59( يف "ت": من فعل

أي  املذكورة  األقسام  هذه  مواضع  "أي  مفاده:  األيسر  اهلامش  يف  تعليق  "ت"  يف   )60(
مامعناها من حيث اللغة؟ ]وما مــــ[ واضع استعماهلا يف اللغة؟ ]قوله[، )وترتيبها(، أي عند التعارض، 
أيها يُقدَّم أو يُؤخَّر، حنو احملَكم فإنه مقدٌَّم على املَفسَّر ]قوله[، )ومعانيها(، أي معانيها شرعاً؛ ألن 
من األلفاظ ماتـََغريَّ عن املوضوع كالصاة والزكاة، أو يكون املراد به معانيها يف احلقيقة واحلكم. 
]قوله[ )وأحكامها( أي اآلاثر الثابتة يف ]هذه[ األقسام من احلل واحلرمة وغري ذلك". وهو بنصه 

مع اختاف يسري يف الفوائد على أصول البزدوي، للرامشي 155/1.

)61( "عند التعارض، أي أيها يقدم وأيها يؤخر، حنو احملكم فإنه يقدم على املفسر واملفسر 
على النص" انظر: الكايف، للسغناقي )202/1(.

)62( يف "ت" تعليـق يف اهلامـش العلـوي مفـاده: "وكل واحـد مـن األقسـام األربعـة... ينقسـم 
إىل أربعـة أقسـام: معرفـة معنـاه لغـة، ومعرفـة معنـاه شـريعة، ومعرفـة ترتيبهـا ومعرفـة أحكامهـا، فيكـون 
مثانن قسما" قال السغنايف يف "الوايف": "مث اعلم أن الكتاب ينقسم مثانن قسما"، مث ذكر الثمانن 
قسما؛ ألن األقسام األربعة تضمنت عشرين قسما، وكل قسم أربعة أقسام. انظر الوايف )216/1(.

)63( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده: "وإمنا خصهما ابلذكر هاهنا مع أنه قال: )أصول 
الشرع ثاثة( ألن هذه األقسام كلها أتيت يف الكتاب والسنة دون اإلمجاع، أو نقول: اإلمجاع بناء 

عليهما". وبنصه يف"الفوائد على أصول البزدوي" للرامشي 156/1.

)64( قوله: )نفسه( ساقط من"ت"، ولعل قصده: أن احملافظة على نظم الكتاب السنة، )أي 
معرفة معانيهما وأقسامهما... اخل( تكون ابلتربي من االعتماد على حول نفسه وقوة عقله وفكره، 
مبعىن أاليعتمد على ذلك يف معرفة معانيهما؛ فإنه ضعيف مهما أويت من قوة علم، وعليه أن يفتقر إىل 
هللا تعاىل ويستهديه ويستلهمه يف الفهم وكشف احلقائق؛ ليهديه وينري بصريته، وبنحو هذا يف "كشف 

األسرار عن أصول البزدوي"87/1.
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)65( بنحو تعريف البزدوي عرفه السرخسي يف أصوله 124/1، والشاشي يف أصوله 13/1، 
وعرف بتعريفات عدة منها: أنه اللفظ الدال على مسمى واحد وقيل: هو مادل على كثرة خمصوصة، 

وقيل: قص رالعام على بعض أفراده، وقيل غري ذلك.
 انظر: اإلهباج شرح املنهاج، للسبكي )120/2(، شرح الكوكب املنري للفتوحي )268/3(، 

إرشاد الفحول، للشوكاين )352/1(.

)66( يف "ت" تعليق يف بن السطرين مفاده: "احرتز ابللفظ؛ ليتناول االسم وغريه"

)67( ألن العقود مركبة من ألفاظ وليست من لفظ واحد.

)68( مثل قولك "اح اح" يف الداللة على أمل يف اليد أثناء انسكاب مادة حارقة وحنو ذلك، 
فهي داللة طبيعية لفظية، هي من طبيعة اإلنسان، وهي لفظة خاصة لكن ال تعنينا يف علم األصول، 

ألهنا ليست من وضع اللغة، الي ترتتب عليها األحكام.

)69( أي إطاق لفظ "أسد" - مثا - على الرجل الشجاع، يعله ليس خاصا ابحليوان 
املعروف، مع أن الفرض كذلك.

)70( أي يف تعريف اخلاص، قال: )كل لفظ وضع ملعىن واحد( ومل يقل: كل لفظ وضع لشيء 
واحد؛ ألن لفظ ̎ شيء̎ ال يتناول إال املوجود فقط، خباف لفظ "معىن" يتناول املعدوم واملوجود. 

انظر: املستصفى، للغزايل )1/1( 7، روضة الناظر البن قدامة )9/2(.

)71( وكذا املطلق؛ ألن املطلق ليس مبتعرض للوحدة وال للكثرة؛ ألهنا من الصفات، واخلاص 
متعرض للذات دون الصفات.

انظر: كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري )89/1(.

: )ال إفادة للوحدة( واملعىن: أن لفظ »معىن« يف تعريف اخلاص ال يفيد الوحدة  )72( يف ̎ ت̎
فقط بل يدخل فيه املشرتك.

)73( أي أن لفظ اخلاص يقصد به يف األصل معىن واحدا، أما إذا كان املعىن مشرتكا فهذا 
حيتاج إىل قصد.
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ت̎ تعليق يف اهلامش األمين مفاده: ̎لفظ اخلصوص يدل على االنفراد لغة، وانقطاع  )74( يف ̎
املشاركة من لوازم هذا املعىن؛ ألنه من مدلوله لغة، فقال بعده أتكيداً له، كما قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن 

. وهو بنصه يف الفوائد على البزدوي، للرامشي 158/1. يـُْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن﴾̎

)75( يف "ت": يف املقام.
)76( قوله: )أو املراد ابالنتظام: أبمر مشرتك بن املسميات( ساقط من "ت".

)77( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "وجه هذا االحنصار: أن هذا اللفظ إما أن يكون 
إبزاء معىن واحد أو أكثر، فإن كان األول فهو اخلاص، وإن كان الثاين: فتناوله األفراد حبسب الشمول 
أو حبسب البدل، فإن كان األول فهو العام، وإن كان الثاين: فإما أن يرتجح ابلرأي معىن من املعاين أو 
مل يرتجح، فإن كان الثاين فهو املشرتك، وإن كان األول فهو املأول". هو بنصه مع اختاف يسري يف 

"الوايف" للسغناقي 217/1.

)78( وهو قول البزدوي: " كل اسم وضع ملسمى معلوم على االنفراد".

)79( قال الزركشي: "اخلاص: اللفظ الدال على مسمى واحد ومادل على كثرة خمصوصة.
واخلصوص: كون اللفظ متناوال لبعض مايصلح له ال جلميعه" البحر احمليط 324/4.

)80( قوله: )وإما( ساقط من "ص".

)81( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "قوله: )فصار اخلصوص عبارة عما يوجب 
االنفراد ويقطع الشركة( إشارة إىل حقيقة العام وحده، وقوله مأخوذ من قوله: اختص فان، إشارة إىل 

معناه اللغوي".

)82( كذا يف النسختن، ومل أجدها لغريه، ولعل يقصد: خصوص العن، كما هو عند األصولين 
وغريهم، ومنهم املاتن.

)83( يف تعريف العام أقوال كثرية، بناء على اختافهم يف مسألتن من مسائل العموم، ومها: 
اشرتاط االستغراق يف العام من عدمه، وكون العموم من عوارض األلفاظ واملعاين، أم من عوارض 
األلفاظ فقط؟ واحلال ال يسمح بعرض اخلاف يف كا املسألتن. ولعل أجود ماعرف به العام تعريف 
الفخر الرازي "العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضٍع واحٍد" ألنه خيرج اللفظ 
املشرتك، واللفظ الصاحل للحقيقة واجملاز، كلفظ األسد. انظر: احملصول، للفخر الرازي )513/2(.
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)84( ويف )ت( تعليق يف اهلامش األمين، مفاده "قوله: )وإمنا قال بعده؛ ألن اخلاص مبنزلة اجلزء، 
والعام مبنزلة الكل(، فيكون اجلزء متقدما على الكل يف الذكر"، وانظر: كشف األسرار، لعبدالعزيز 

البخاري )94/1(.

)85( ألن املشرتك ال يشمل معنين، بل حيتمل كل واحد على السواء. انظر: كشف األسرار، 
لعبدالعزيز البخاري )95/1(. 

)86( ألن الشيء ال يشمل إىل املوجود فقط. انظر: املستصفى، للغزايل )17/1( روضة الناظر، 
البن قدامة )9/2(.

)87( قوله: )فإنه لفظ خاص( ساقط من "ت" .

)88( مثال على تثنية اسم اجلمع "قال الفرزدق: وكل رفيقي كل رحل وإن مها... تعاطى القنا 
قوما مها أخوان. واستشهد به ابن عصفور يف شرح اجلمل الكبري على تثنية قوم، وكذا ابن مالك يف 

شرح التسهيل، فقوما مها: فاعل تعاطى، وحذف نون التثنية لإلضافة إىل مها".
 انظر: خزانة األدب، لعبدالقادر البغدادي )572/7(.

)89( واحرتاز عن التسميات، ألن التسميات غري املسميات إمجاعا؛ ألن العموم يف املسميات 
املسلمن، خباف  املسمى كلفظ  ذلك  أفراد  فيه مجيع  يشرتك  واحد  معىن  يوجد  أن  بشرط  ممكن 
التسميات فا تقبل العموم، حيث ال توجد تسمية يشرتك فيها مسميات كثرية ملعىن مشرتك فيه بينها، 
ْسىَن﴾]األعراف:180[ أي التسميات، ويقال ما امسك؟ أي  كأمساء هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوللِّ اأَلمْسَاء احلُْ

ما تسميتك؟
انظر: كشف األسرار، لعبدالعزيز البخاري )96/1(، الفوائد على البزدوي، للرامشي )161/1(، 

الكايف للسغناقي)206/1(.

)90( هكذا العبارة يف النسختن من قوله: )وال يرد الرجال..( ومل أفهم مراده، ألن لفظ "الرجال" 
من ألفاظ العموم ألنه مجع حملى ابأللف والام، ولفظ "القوم" اسم مجع حملى ابأللف والام، وهو من 
ألفظ العموم، والعموم فيه معنوي كما سبق تقريره، وقوله: )ألن العام املدخول عليه ال املركب( كأنه يريد 
أن يفرق بن العام وغريه، أبن العام ال يرتكب من أجزاء وإمنا يدخل فيه مجيع أفراده؛ ولذا عرب بقوله: 
)العام: املدخول عليه( وهو تعبري وجدته لدى بعض من وقفت عليه من أئمة احلنفية، منهم أمري ابدشاه 
يف "تيسري التحرير" يف عدة مواضع، حيث يسمي أفراد ألفاظ العموم "مدخول"، فيقول "مدخول كل" 
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)225/1-235( "مدخول الام" )226/1-311(، وأيضا صاحب "فواتح الرمحوت" قال: "مدخول 
َمْن" 2 )/12(.

)91( قوله "ال يكون مشرتكا البتة" يعارض كامه بعده، ولعله سقط قلم. فإنه ينظر إىل لفظ 
"عيون" من اجلهتن اللتن ذكرمها، فيكون عاما من جهة ومشرتكا من جهة أخرى.

)92( يف "ص": وإن كان كل موجود.

)93( الصهوبة: الشقرة يف شعر الرأس. انظر: لسان العرب، مادة "صهب".

)94( يف "ص": كذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله لفظ خاص.

)95( قوله: )فلو ذكره منكَّرا كان أوىل( مثبت يف احلاشية اليسرى من )ت(.

)96( أمحد بن علي، أبو بكر الرازي، املتوىف سنة 370ه، إمام احلنفية يف عصره، وصاحب 
كتاب "الفصول يف األصول"، سكن بغداد، وخرج إىل نيسابور وإىل األهواز، مث عاد إىل بغداد، 
وانتهت إليه رائسة احلنفية، وخترج به األئمة الكبار من أصحاب أيب حنيفة، له مصنفات جليلة منها: 
أحكام القرآن، شرح خمتصر الكرخي يف الفقه، وشرح خمتصر الطحاوي، وشرح اجلامع الصغري والكبري.

 انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية 220/1 )155(، اتج الرتاجم ص96 )17(، الفوائد البهية 
ص53 )39(.

حال فكأنه أراد من املعاين 
َ
)97( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده:"أي ابعتبار تعدد امل

حمالَّ املعاين بطريق اجملاز، ملا أن إطاق اسم احلالِّ على احملل وكذلك العكس جائز". وهو بنصه يف 
فوائد الرامشي على البزدوي 162/1.

)98( يف "ت": تصحيحها.

)99( كذا العبارة يف كا النسختن، و̎املخطِّي̎ هو البزدوي؛ ألنه خطَّأ اجلصاص يف إدخاله 
املعاين ضمن تعريف العام، مع أن البزدوي - رمحه هللا - راعى األدب يف العبارة فقال̎ وهذا سهو منه̎.

)100( يريد أن يقول إن املعاين واألمساء مبعىن واحد، ولذا عطف بـــ̎  أو̎.

)101( ألن األمساء يف املشرتك متعددة املعاين، كلفظ "العن" مشرتك بن عدة أمساء: الباصرة 
والينبوع والذهب، وهي ذات معان متعددة، فتعدد املعاين ال يكون إال يف املشرتك وال يكون يف العام، 
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فيكون قوله: "أو املعاين" »ليس تكرارا لقوله "األمساء" فيصح اعرتاض البزدوي. ويف اهلامش األمين من 
»ت« تعليق فيه ختريج لقول اجلصاص« "أو املعاين" قال مقيده: "إن أفراد املعىن وإن كانت كثرية ال 
تُكْون معاين، كالعلم مثًا، فإنه معىن واحد، وإن كان هلا أفراداً. فإن قيل: لفظ الَعَرض يتناول احلركة 
والسكون والسواد والبياض وغري ذلك، وأهنا معاين، فيصح قوله: "واملعاين". قلنا: لفظ الَعَرض ال 
يتناوهلا ابعتبار كوهنا معاين، بل ابعتبار كوهنا معىن واحد، وهو ما يستحيل دوامه، ال ابعتبار ذواهتا، 
كاسم الشيء يتناول الَعَرض والعن مبعىن واحد، وهو كونه اثبت الذات". وهو بنصه مع اختاف 
لعبدالعزيز   )101/1( األسرار  وانظر كشف   ،)161/1( البزدوي  على  الرامشي  فوائد  يف  يسري 
البخاري، فقد خرَّج مثل هذا الوجه عن أيب اليسر، أبن مقصود اجلصاص ليس تعدد املعاين يف نفسها، 
بل مبعىن يعم تلك املعاين، كما يف "العرض" فله معان عدة: من احلركة والسكون والسواد والبياض... 
اخل، إال أن هذه املعاين يشملها معىن العرضية، فمن هذا الوجه يصح إدخال املعاين حتت لفظ العموم. 

)102( قوله: "عكسه" أي عام اللفظ، خاص املعىن، كــــ "رجال" إذا مسي به شخص حبيث 
يكون اسم شخص "رجال"، فإنه من حيث اللفظ عام، ومن حيث املعىن خاص بذلك الشخص.

)103( يف كا النسختن"عام" والتصويب من اهلامش األمين من »ت« وزاد عليه قوله: "خاص 
كالقوم وكذا اخلاص ال يلزم أن يكون له من لفظه لفظ عام".

)104( كذا يف النسختن، ومقصوده ضرب أمثلة على ما ال ميكن وجوده من أفراد العام يف اخلارج 
كعدة شوس؛ ألنه ال يوجد إال شس واحدة، وعدم إمكان وجود آهلة شركاء حقيقة مع البارئ سبحانه.

)105( قيل يف تعريفه: هو اللفظ املوضوع حلقيقتن خمتلفتن أو أكثر وضعاً أوَّالً من حيث مها 
كذلك، وهو تعريف الرازي، واتبعه السبكي يف اإلهباج، مث قال الرازي: )وقولنا: )وضعاً أوَّالً(، احرتزان به 
عما يدلُّ على الشيء ابحلقيقة وعلى غريه ابجملاز، وقولنا: )من حيث مها كذلك(، احرتزان به عن اللفظ 
املتواطيء فإنه يتناول املاهيات املختلفة لكن ال من حيث إهنا خمتلفة بل من حيث إهنا مشرتكة يف معىًن 
واحد(. انظر: احملصول )359/1(، اإلهباج شرح املنهاج )384/1(، شرح الكوكب املنري )137/1(.
)106( وهو لفظ "البائن" حيث يشرتك فيه البينونة والبيان والبن. انظر الكايف للسغناقي )212/1(.

)107( العبارة يف"ت": )واحرتز بقوله: )احتمل( عن املؤول؛ أنه ال حيتمل معىن من املعاين 
املختلفة يرتجح داللته على بعض املعاين املختلفة "العبارة فيها ركاكة واضحة، وظاهرها أهنا تعريف 
للمشرتك فإنه الذي ال حيتمل معىن من املعاين املختلفة إال مبرجح، أما املؤول فسيأيت تعريف املصنف له 

أبنه: ما ترجح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي.
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)108( يف "ت" تعليق يف اهلامش السفلي مفاده "نُقل عن موالان شس األئمة الَكْرَدرِّي رمحه 
هللا أن لفظ" العن"إن كان موضوعا إبزاء لفظ الذهب ولفظ الينبوع ولفظ امليزان ولفظ الركبة، فحد 
املختلفة املسمى، وإن كان موضوعا إبزاء مسمى هذه  فيه أسام إىل األلفاظ  املشرتك: ما يشرتك 
األلفاظ يكون حده: مايشرتك فيه معان إىل مسميات، ورأيت خبط بعض الطلبة انقا عن موالان محيد 
علي رمحه هللا ]وهو الرامشي، محيد الدين علي بن حممد الضرير صاحب الفوائد على البزدوي[ أنه 
قال: وجدت يف بعٍض أن املراد من قوله: "معان" أي صفات، وذلك مثل "النَـّْهل" فإنه يطلق على 
الريِّ والعطش، ومها صفتان، ومن قوله: أساٍم إىل مشخصات، كما يف "العرية آشت" أ.هـ وهذه 
اللفظة ابلفارسية، ومل أفهم معناها بعد رجوعي إىل املعجم الفارسي العريب، للتوخبي، وذِْكُر الشرح 
السغناقي بن األمساء  البزدوي". وفرَّق  الرامشي يف كتابه "الفوائد على أصول  ابلفارسية من عادة 
واملعاين بكام جيد فقال "ويوز أن يقال: املراد من األسامي املشخصات أو أمساء غري الصفات، 
كلفظ العن للينبوع والذهب... اخل، واجلارية للسفينة واألَمة والنعمة... اخل، واملشرتي للكوكب، 
واملبتاع، والصرمي لليل والصبح، والقرء للطهر واحليض، واملراد من املعاين: الصفات واألفعال كالنهل 
للري والعطش، وكالبيع لدفع املبيع مبقابلة الثمن ولدفع الثمن مبقابلة البيع". انظر الوايف )258/1(. 

)109( من قوله: )وحنومها من الكيفيات املبصرة( إىل هنا، ساقط من"ت".

)110 ( وهو كذلك يف منت البزدوي، يف الباب املذكور.

)111( يف"ص": عما سيجيء.

)112( لفظ "ابن" مثال على املشرتك من األفعال، تقول: ابن زيد، أي ظهر، وابنت املرأة 
أي طلقت، وابن الكام أي فهم واتضح، و"إنًّ" مثال على املشرتك من احلروف، فقد تكون توكيدية 

وقد تكون شرطية إىل غري ذلك من معانيها الكثرية يف حال التشديد ويف حال التخفيف.

)113( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده "ألن اللفظ مبنزلة الكسوة، واملعىن مبنزلة املكتسي، 
وال ميكن أن يكتسي الشخصان كسوًة واحدًة يف زمان واحد أو نقول: هذا اللفظ مبنزلة القاَلب، واملعىن 
مبنزلة اللَِّب فيه، وال ميكن أن يضرب مبِْلَبٍ واحد لبنان خمتلفان، فكذلك هنا ال يوز أن يراد بلفظ واحد 

معنيان خمتلفان دفعة واحدة". وهو بنصه مع اختصار يسري يف فوائد الرامشي 165/1.

عند  البزدوي  يذكره  مل  لذا  ولغة،  النظم صيغة  أقسام وجوه  من  ليس  اجململ  تنبيه:   )114(
تفصيله ألقسام النظم واملعىن، وإمنا ذكره هنا لوجود داٍع إىل التفريق بينه وبن املشرتك، وسيذكره يف
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موضعه. وقيل: يف تعريف اجململ: ما ال يعقل املراد من لفظه، وهو تعريف أيب إسحاق الشريازي. 
وقيل: هو ما أفاد شيئاً من مجلة أشياء، وهو متعن يف نفسه واللفظ ال يعينه، وهو تعريف الرازي.

تعريف  وهذا  إليه  ابلنسبة  اآلخر  على  المزية ألحدمها  معنين  أحد  على  داللة  ماله  وقيل: 
اآلمدي. وقيل: هو ما مل تتضح داللته، وهو تعريف ابن احلاجب. انظر: أصول الشاشي )ص81(، 
التبصرة يف أصول الفقه، للشريازي )ص189( احملصول )231/3(، اإلحكام، لآلمدي )13/3(.

)115( ويف مسألة عموم املشرتك حمل اتفاق وحمل اختاف، فأما حمل االتفاق فهو صحة 
إطاق مجع املشرتك على معانيه، ومثنَّاه على معنييه معاً كإطاق مفرٍد على كل معانيه، فإذا أراد 
املتكلم ابللفظ املشرتك أحد معانيه أو أحد معنييه فهو جائٌز قطعاً، وهو حقيقة، ألنه استعماٌل للفظ 
فيما وضع له، وأما إرادة املتكلم ابللفظ املشرتك استعماله يف كل معانيه فهو حمل اخلاف _ وهي 
مسألة املنت _ وفيها سبعة مذاهب، تراجع يف مضاهنا من كتب األصول. انظر: املعتمد يف أصول 
الفقه، أليب احلسن البصري )300/1(، احملصول )359/1(، اإلهباج )214/1(، شرح الكوكب 

املنري )189/3(، إرشاد الفحول )129/1(.

)116( عرَّفه الشاشي بقوله: )هو ما خفي املراد منه حبيث ال يدرك بنفس اللفظ إال ببيان 
اجملِمل(. وعرفه السرخسي بقوله: )لفظ اليفهم املراد منه إال ابستفسار من اجملِمل، وبياٍن من جهته 
يعرف به املراد(. وعرَّفه اجلرجاين بقوله: )ما خفي املراد منه حبيث ال يُْدَرك بنفس اللفظ إال ببياِن 

اجملِمل(.انظر: أصول الشاشي )ص81(، أصول السرخسي )168/1(، التعريفات )ص261(.

)117( هو كما عرفه البزدوي: ما ترجَّح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي وهو تعريف 
الشاشي يف أصوله، وهو بنصه عند اجلرجاين يف "التعريفات"، وقال عنه الباجي: )أن حيتمل الكام 
معنين فزائداً، إال أن أحدمها أظهر يف ذلك اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف(. ويرى عبدالعزيز 
البخاري يف "كشف األسرار" أن تقييد البزدوي بقوله: )من املشرتك وبغالب الرأي( ليسا ال زمن؛ ألن 
اخلفي واملشكل واملشرتك واجململ إذا حلقهما البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً، وإذا زال اإلشكال _ 
أي اخلفاء _ بدليل فيه شبهة كخرب الواحد والقياس يسمى مؤوالً، مث قال: وعلى هذا فيكون مراد 
املصنف من املشرتك: ما كان فيه نوع خفاء، ومن غالب الرأي: ما يوجب الظن، فيكون املؤول: ما 

ترجح ممافيه خفاء بعض وجوهه بدليل ظن. 
انظر: أصول الشاشي )ص36(، لتعريفات )ص304(، احلدود للباجي )ص45(، اإليضاح، 

البن اجلوزي )ص20(، كشف األسرار )117/2(.
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)118( وهو أن يرتجح بعض الوجوه ببيان من املتكلم قاطع.

)119( وهو أن يرتجح بعض الوجوه ببيان من املتكلم غري قاطع أو بغالب الرأي.

)120( يف "ت" أثبت هنا لفظ )قوله( وهي زائدة؛ ألن املقول ليس من كام املاتن، وإمنا هو 
من كام الشارح؛ ألنه متصل مبا قبلها من التقرير.

)121( يف: ت: "املسكك" وصححها يف احلاشية اليسرى بـــ "التشكيك" ولعله يقصد هبا 
حرف "أو" يف قوله" قاطع أو غري قاطع أو ابلرأي "وأن األوىل إطاق املؤول على ما ترجح من معاين 

املشرتك بغالب الرأي.

الرأي(  )بغالب  قوله:  )فإذا  النحو:  العبارات على هذا  تقدمي وأتخري يف  )122( يف "ت" 
احرتاز من املشرتك إذا صار مفسرًا، وتفسري التأويل على اصطاح الشافعية غري هذا؛ ألن التأويل 
عندهم: محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له، واحلق أن إطاق اسم املؤول على 

الثاين والثالث بطريق التشكيك األوىل به الثالث(.

)123( قوله: )قوله: أي( ساقط من "ت"

)124( مابن املعقوفن ليس يف النسختن، أثبته للحاجة إليها.

)125( يف "ص": أي ما ينظرون إىل مايؤول إليه.

)126( قوله: )أي اجململ املشرتك( ساقط من "ت"

)127( يف "ص": فإن قلت: كامنا يف املفسر ال السفر.

)128( قال الثعاليب يف "فقه اللغة" ص263". الفصل السبعون: يف القلب: من سنن العرب 
، وَبَكَل ولبَك،  القلب يف الكلمة ويف القصَّة، أما يف الكلمة فكقوهلم: َجَذَب وَجَبَذ، وَضبَّ وَبضَّ
وَطَمَس وَطَسَم، وأما القصَّة فكقول الفرزدق: "كما كاَن الزَّانُء فريَضَة الرَّْجم" أي كما كان الرَّجُم 
ا هو إدخال األصبع يف اخلامت، ويف القرآن:  فريَضة الّزان ... وكما يقال: أْدَخْلُت اخلامَتَ يف إْصَبعي، وإمنَّ

ا العصبة أوُلوا القوَّة تَنوء ابملفاتيح". ﴿ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتـَُنوُء اِبْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَّة﴾]القصص:76[، وإمنَّ

)129( فرقة كبرية افرتقت إىل أكثر من عشرين فرقة، مُسيت هبذا االسم؛ ألن شيخهم واصل 
َي ومجاعته الذين بن عطاء اعتزل جملس احلسن البصري ملخالفته إايه يف حكم مرتكب الكبرية، فُسمِّ
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التفوا حوله ابملعتزلة، وهي من أكرب الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة، ومن عقائدهم: القول خبلق 
القرآن، وأن مرتكب الكبرية يف النار، وأن العاصي يف منزلة بن املنزلتن ال هو مؤمن وال هو كافر 

ويكذبون بعذاب القرب والشفاعة واحلوض.
 انظر: مقاالت اإلسامين واختاف املصلن، أليب احلسن األشعري )235/1(، الَفْرُق بن الِفَرق 
وبيان الِفْرقة الناجية، لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي )ص93(، املِلل والنَِّحل، للشهر ستاين )54/1(. 

النار( رواه  فليتبوأ مقعده من  برأيه  القرآن  املاتن )من فسر  الذي ذكره  )130( وهو احلديث 
الرتمذي عن ابن عباس  بلفظ )ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار(، وقال: حديث 
حسن صحيح. ومذهب املعتزلة يف آراء اجملتهدين: أهنا كلها صواب، فيقولون: كل جمتهد مصيب، 

واحلديث يرد عليهم مذهبهم.

)131( قيل يف تعريفه: هو كل لفظ احتمل أمرين هو يف أحدمها أظهر، وقيل: هو مادلَّ على 
معىًن ابلوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماالً مرجوحاً وقيل: ما ال يفتقر يف إفادته ملعناه إىل غريه. 

انظر: شرح اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحاق الشريازي )449/1(، املعونة يف اجلدل، أليب 
إسحاق الشريازي )ص27(، احملصول )231/3(، اإلحكام لآلمدي )58/3(، كشف األسرار، 

لعبدالعزيز البخاري )124/1(.

)132( اجلملة احلقيقية أو اجلملة اجملازية.

)133( بل بقرينة، ألن املراد يظهر ابلصيغة أحياان وابلقرينة أحياان أخرى، كما يف املراد من 
اجململ أو املشرتك، فإنه حيتاج إىل قرينة.

)134( أي على تقسيم املاتن، وهو قوله: )والثاين: يف وجوه النظم بذلك البيان(.

)135( وفيه خاف بن احلنفية، فمنهم من ال يشرتطه كعبدالعزيز البخاري يف كشف األسرار، 
ونقله عن شس األئمة وغريه، والراجح االشرتاط ليميز عن النص. انظر: كشف األسرار )125/1(.

َن النَِّساء﴾]النساء:3[. )136( يعن قوله تعاىل: ﴿فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِّ

)137( قيل يف تعريفه: كام تظهر إفادته ملعناه وال يتناول أكثر منه. وقيل: ما أفاد معناه بنطقه 
من غري احتمال. وقيل: هو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىًن واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، 
املعونة يف اجلدل )ص27(، احملصول )231/3( التعريفات )ص309(، كشف األسرار )124/1(.
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وقيل: مازاد وضوحاً على الظاهر ملعىن يف املتكلم، وهو سوق الكام ألجل ذلك املعىن. وقيل: هو 
اللفظ الذي الحيتمل إالمعىًن واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، املعونة يف اجلدل )ص27( احملصول 

)231/3(، التعريفات )ص309(، كشف األسرار )124/1(.

)138( قوله: )أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة( ساقط من: "ت". انظر: احلدود، 
للباجي )ص46(، أصول السرخسي )165/1(، لتعريفات )ص287( شرح الكوكب )48/3(. 

)139( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده " أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة".

)140( قيل يف تعريفه: هو اسٌم للمكشوف الذي يُعرف املراد به على وجه ال يبقى معه 
احتمال التأويل. وقيل: ما فهم املراد به من لفظه و مل يفتقر يف بيانه إىل غريه. انظر: احلدود، للباجي 

)ص46(، أصول السرخسي )165/1(، التعريفات )ص287(، شرح الكوكب املنري )48/3(. 

)141( أي التخصيص.

)142( مجلة من العلماء مل يفرقوا بن التخصيص واالستثناء، وأكثر احلنفية على ذلك، وعليه 
الفخر الرازي حيث يقول "وأما الفرق بن التخصيص واالستثناء، فهو فرق مابن العام واخلاص عندي" 
يقصد إن التخصيص أعم من االستثناء، ألن االستثناء دليل من أدلة التخصيص املتصلة، فالنسبة بينهما 
العموم واخلصوص املطلق، أي كل استثناء فهو ختصيص وليس كل ختصيص استثناء. وأما الذين فرقوا 

بينهما، فذكروا الفروق التالية:- 

أوال: أن التخصيص أعم من االستثناء؛ ألن االستثناء من املخصصات املتصلة كما هو معلوم، 
فهو جزء من التخصيص، وليس مثله.

اثنيا: التخصيص يصح ابللفظ وبغري اللفظ، كالعقل واحلس، خباف االستثناء ال يكون إال ابللفظ.
اثلثا: االستثناء يب اتصاله ابملستثىن، خباف التخصيص فإنه يكون مرتاخيا.

رابعا: االستثناء يصح من النص ومن الظاهر، تقول: اقتلوا املشركن إال زيدا وتقول: له عشرة إال 
ثاثة، فلفظ املشركن ظاهر يف داللته على مجيع إفراده وليس نصا الحتمال عدم إرادة بعض اإلفراد، 
وأما لفظ العشرة فهو نص يف داللته، وقد دخل االستثناء على كل منهما، أما التخصيص فا يتطرق 
إىل النص أصا، فلو نص على أمساء الرجال، فقال: أكرم عمرا وبكرا وخالدا وزيدا، مث قال: ال تكرم 
زيدا، مل يكن ذلك ختصيصا بل نسخا، وذلك ألن التخصيص يبن أن مدلول اللفظ اخلاص ليس مرادا
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من اللفظ العام، أما إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غريه من الرجال، مل يصح بعد ذلك أن 
يبن أنه غري مراد له إلفضائه إىل التناقض، بل يكون نسخا: ألن التناقض من لوازمه.

للغزايل  تعليقات األصول،  املنخول من  للجوين )145/1(،  الفقه،  الربهان يف أصول  انظر: 
)238/1( احملصول، للفخر الرازي 9/3، شرح خمتصر الروضة، للطويف )584/2(. 

)143( هو املتضح املعىن، الذي ال حيتمل التخصيص والتأويل والنسخ. انظر: أصول السرخسي 
)165/1(، التعريفات )ص263(، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكراي األنصاري )ص80(، 

التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص641(.

)144( هو الشاعر املشهور: جريربن عطية اخلَطفي، واخلطفي لقب له، وامسه حذيفة بن بدر بن 
سلمة، وله مع الفرزدق صوالت وجوالت مشهورة، لكنه كان أكثر تفننا، وتديننا، وتعففا، تويف سنة 
110، وبيت الشعر كاما هو قوله: أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إين أخاف عليكم أن أغضبا، 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي )297/2(، وفيات األعيان )321/1(، العمدة يف حماسن 

الشعر وآدابه البن رشيق )168/2(. 

)145( من قوله: )ألن كون زيد ميًتا حال كونه حًيا شيء وإن كان حمااًل( إىل هنا ساقط من 
"ت" لكنه مثبت يف احلاشية اجلانبية.

)146( وقد ُعرِّف "اخلفي" بتعريفات عدة جتتمع فيما ذكره البزدوي من تعريف. انظر:  أصول 
الشاشي )ص80(، أصول السرخسي )167/1( التعريفات )ص134(، كشاف اصطاحات الفنون، 

للتهاوين )246/2(.

)147( نـََبَش الشيَء يـَنـُْبُشه نـَْبشاً، استخرجه بعد الدَّْفن، ونـَْبُش املوتى استخراُجهم، والنبَّاُش: 
الفاعُل لذلك، وِحْرفـَُته النِّباشُة. انظر لسان العرب، مادة "نـََبَش" )350/6(.

)148( الطَّرَّار هو الذي َيُشقُّ ُكمَّ الرجِل وَيُسّل ما فيه، من الطَّرِّ وهو القطع والشَّق. انظر: لسان 
.)498/4( " العرب، مادة "َطرَّ

)149( رواه البيهقي يف "معرفة السنن واآلاثر" يف كتاب النكاح، ابب ما حيرم من نكاح احلرائر 
.)13814( 97/10
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)150( قال الشاشي يف تعريفه: )وأما املشكل فهو ما ازداد خفاًء على اخلفي كأنه بعدما خفي على 
السامع حقيقًة دخل يف أشكاله وأمثاله حىت ال ينال املراد إال ابلطلب مث ابلتأمل حىت يتميز عن أمثاله(. 

انظر: أصول الشاشي )ص81( الكايف للسغناقي )232/1(، كشف األسرار، للبخاري )52/1(.

)151( فغر الرجل فاه، أي فتحه بشدة، انظر: لسان العرب، كتاب "الراء"، فصل "الفاء" مادة 
"فغر" 59/5.

)152( أقنع الرجل رأسه أي رفعه. انظر: لسان العرب، كتاب "العن" فصل "القاف" مادة 
»قنع« 297/8.

)153( مسام اجلسد: ثـَُقُبه، ومسام اإلنسان: ختلخل بشرته وجلده الذي يربز عرقه وخبار ابطنه 
منها، مسيت مسام ألن فيها خروقا خفية وهي السموم، واملعىن أن اإلحليل فيه شبه مبسام اجللد حيث 
يدخل منها الشيء إىل البدن بدون مسلك، ويشبه الفم يدخل منه الشيء مبسلك، فكان مشكا 
بينهما. قال السرخسي "وإن وصل عن الكحل إىل ابطنه فذلك من قبل املسام ال من قبل املسالك 

إذ ليس من العن إىل احللق مسلك فهو نظري الصائم يشرع يف املاء فيجد برودة املاء يف كبده.
انظر: لسان العرب )303/12( ابب "امليم" فصل "السن"، مادة "مسم" املبسوط، للسرخسي 

.)67/3(

)154( قال الزيلعي: "وأما إذا أكل ما بن أسنانه فاملراد به ما إذا كان قليا من الذي بقي من 
أكل الليل؛ لعدم إمكان االحرتاز عنه، وإن كان  كثريا يفطره، وقال: زفر يفطره يف الوجهن؛ ألن الفم 
له حكم الظاهر، أال ترى أنه اليفسد صومه ابملضمضة فيكون داخا من اخلارج، ولنا: أن القليل منه 
ال ميكن االمتناع عنه عادة فصار تبعا ألسنانه مبنزلة ريقه، والكثري ميكن االحرتاز عنه، فجعل الفاصل 

بينهما مقدار احلمصة وما دونه قليل "انظرتبين احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )325/1(.

)155( قيل يف تعريف االستعارة: أهنا اّدعاء معىن احلقيقة يف الشيء للمبالغة يف التشبيه مع 
طرح ذكر املشّبه من البيتن، كقولك: لقيت أسدا، وأنت تعن به "الّرجل الشجاع"، وقيل: هي تشبيه 
حذف منه املشّبه به أو املشبه، وال بّد أن تكون العاقة بينهما املشاهبة دائما، كما البّد من وجود قرينة 
لفظية أو حالّية مانعة من إرادة املعىن األصلي للمشّبه به أو املشّبه، ولكون االستعارة أحد أقسام علم 
البديع، أضيفت إليه، فقال: استعارة بديعة. انظر: التعريفات، للجرجاين )ص20( معجم املطلطحات 

العربية، وهبة املهندس )ص19(، علم البديع، عبدالعزيز بن عتيق )ص14(.
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)156( والشاعر: هو الكميت بن زيد بن خنيس األسدي، أبواملستهل، شاعر اهلاشين، من 
أهل الكوفة، اشتهر يف العصر األموي، كان عاملاً آبداب العرب ولغاهتا وأخبارها وأنساهبا، ثقة يف علمه، 
منحازاً إىل بن هاشم، كثري املدح هلم متعصباً للمضرية على القحطانية، وهو من أصحاب امللحمات. 
انظر: معجم الشعراء، للمرزابين )ص347(، معجم املؤلفن )147/8(. ومعىن بيت الشعر: أنه شبه 
الشيب ابلنسر الشرتاكهما يف البياض، وشبه الشعر األسود اببن دأية وهو الغراب؛ الشرتاكهما يف 
" من العزة،  السواد، ومسي الغراب اببن دأية ألنه يقع على الدأية من ظهري البعري فينقرها، ومعىن "عزَّ
أي كان أعز منه، ومنه قوله تعاىل: }وعزين يف اخلطاب{ واستعار التعشيش من الطائر للشيب ملا مساه 
نسراً ورشح به إىل ذكر الطريان الذي استعاره من الطائر لنفسه، فقد رشح ابستعارة إىل استعارة. انظر: 
كتاب "الفاضل" للمربد )ص47(، مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، للثعاليب )ص384(، حترير 

التحبري يف صناعة الشعر والنثر، للعداوين )ص274(.

)157( أي كلمة التوحيد، فإن املنافقن هذا حاهلم يرون كلمة التوحيد على ألسنتهم لكنها 
ال تطابق مايف قلوهبم من الكفر.

)158( سبق التعريف به

)159( الوحشي من الكام: الغريب، وهو غري الظاهر يف معناه وال مألوف االستعمال.انظر: 
التعريفات، للجرجاين )ص161(.

)160( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه يف لغة العرب، كالصاة والزكاة والصوم 
إىل غري ذلك، فإن الصاة وردت يف القرآن جمملة، فلوال بياهنا يف السنة لبقية كذلك، وكذلك للزكاة 

والصوم وغريها مما ورد جمما مث ورد بيانه من اجملِمل الذي هو الشارع.

)161( قوله: )احملرم( ساقط من "ص".

)162( الرتاخي نوعان: األول: تراخ يف الزمان، تقول: قدم عمرو مث زيد، أي كان قدوم زيد بعد 
عمرو بزمن، والثاين: تراخ يف الرتتيب، كما هو احلال هنا يف معرفة املراد ابجململ، فإنه يكون ابالستفسار 

مث ابلطلب مث ابلتأمل، أي هبذا الرتتيب. انظر: حتقيق الفوائد الغياثية، للكرماين )381/1(.

)163( قوله: ))واجململ يقابل املفسر ( وكان ينبغي أن يذكر(( ساقط من "ت".

)164( عرفه السرخسي بقوله: )هو اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه ملن اشتبه فيه عليه(.
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َقطَّعات يف أوائل السور(. وذكر 
ُ
وقال اجلرجاين: )هو ما خفي بنفس اللفظ وال يُرجى درْكه أصاً كامل

أبو إسحاق الشريازي يف شرح اللمع عدداً من التعريفات حيث قال: )وأما املتشابه فاختلف أصحابنا 
فيه، فمنهم من قال: هو واجململ واحد، ومنهم من قال: املتشابه ما استأثر هللا تعاىل بعلمه ومامل يُْطِلع 
عليه أحداً من خلقه، ومن الناس من قال: املتشابه هو الَقَصص واألمثال واحلكم واحلال واحلرام، 
ومنهم من قال: املتشابه احلروف اجملموعة يف أوائل السور: "املص" و"املر" وغري ذلك، والصحيح هو 

األول(. انظر: شرح اللمع )464/1( أصول السرخسي )169/1(، التعريفات )ص253(. 

)165( واالستثناء املنقطع: وهو االستثناء من غري اجلنس، وهو استثناء جمازا؛ ألن املستثىن ليس 
جزءا من املستثىن منه، فالتسليم ليس جزءا من الدَّْرك، كما يف قوله تعاىل: ﴿اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً ِإالَّ 
َسَامًا﴾]مرمي:62[ والسام ليس جزءا من اللغو، وأداة االستثناء تكون مبعىن "لكن". انظر: أصول 
السرخسي )42/2(، كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري )132/3(، الكايف، للسغناقي )1461/3(.

)166( قوله: )الذي ذهب إليه املصنف قول البعض؛ ألن عندهم املراد بقوله تعاىل: ﴿وأخر 
متشاهبات﴾، ساقط من "ت"(.

)167( مجهور سلف األمة وخلفها على أنَّ الوقف واجب على لفظ اجلالة يف قوله تعاىل: 
﴿َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه إالَّ اللَُّ﴾، وهذا هو املأثور عن ُأيبِّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وأيب عبيد 
واألصمعي وغريهم، ونقل البغوي هذا القول يف تفسريه عن األكثرين من الصحابة والتابعن والنحوين، 
وأيَّده بقراءة ابن مسعود: )إْن أتويله إال عند هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به(، وذهب أبو احلسن 
األشعري واملعتزلة إىل أنه ال بد أن يكون يف مجلة الراسخن من يعلم املتشابه، ووقفوا على قوله تعاىل: 
﴿َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم﴾، ورجَّحه الشيخ أبو إسحاق الشريازي وقال: ليس يف القرآن شيء استأثر 
هللا بعلمه، بل وقف العلماء عليه؛ ألن هللا تعاىل أورد هذا مدحاً للعلماء، فلو كانوا ال يعرفون معناه 
َلْت ِمن لَُّدْن  لشاركوا العامة وبطل مدحهم واستدل بقوله تعاىل: ﴿اَلر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آاَيتُُه مُثَّ ُفصِّ
لت آايته وبـُيِّنت وبقولهملسو هيلع هللا ىلص: "وبينهما متشاهبات  َحِكيٍم َخِبري﴾]هود:1[ قال: فأخرب أن الكتاب كله ُفصِّ
ال يعلمهن كثري من الناس"، فدلَّ على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون. ومجع بعضهم بن 
القولن فقال: الراسخون يعلمون على اجلملة وهللا يعلم على التفصيل، وهبذا يصح القوالن مجيعاً وال 
يتنافيان، ويكون اخلاف لفظياً، ولشيخ اإلسام كام نفيس طويل يرجع إليه. انظر: تفسريي اإلمامن 
الطربي وابن كثري عند اآلية السابعة من سورة آل عمران، جمموع الفتاوى )409/1، 69/4( البحر 

احمليط، للزركشي )88/2(.
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)168( انظر تفسري الطربي 217/5.

)169( أي للراسخن يف العلم.

)170( يف "ص": ابإلمكان. وهو خباف منت البزدوي.

)171( الصواب: )من ابتلي بضرب من اجلهل( كما هي عبارة صاحب املنت قال: عبدالعزيز 
البخاري يف شرحه "كشف األسرار 152/1" عند شرحه هلذا العبارة )إمنا قال بضرب من اجلهل، ومل 
يقل ابجلهل؛ ألنه ال يصح تكليف من مل يعلم شيئا أصا، فأنزل احملكم واملفسر وحنومها ابتاء ملثله(.

)172( كذا العبارة، ويتضح أن الشارح قد استعمل هنا كلمات غريبة ليست بعادته فقوله: 
)صحاصح( مجع صحصح، وهي األرض اجلرداء الواسعة املستوية. انظر: لسان العرب )508/2( مادة 
"صحَّ" قوله: "أنـَْفا مطيته" أي أتعب مطيته، حيث قادها بقوة وحزم، انظر: لسان العرب )12/9( 
مادة "أنف" وقوله: )فهامه( أي علمه انظر: لسان العرب )459/12( مادة "فهم" وقوله: "الدوية" 
أي املريضة، وتطلق أيضا على الصحراء اجلرداء، انظر: لسان العرب )272/14( مادة "دوى" فيكون 
معىن العبارة: أن الشارح شبه ضراب من العلماء _ وهم األقل رتبة من الراسخن _ يف حبثهم عن معىن 
املتشابه مبثل راكب الناقة يف أرض واسعة جرداء قد بعد يف سريه، وأتعب مطيته يف السري مع قوة وحزم؛ 
ليصل إىل مطلوبه، لكنه مرض دون ذلك أواته يف هذه الصحراء دون جدوى، وهو هنا العلم ابملتشابه.

)173( القريح: الطبع أو اجلِبلَّة. انظر: لسان العرب )557/2( مادة "قرح".

)174( أي العارضة، من املقايضة، وهي املعارضة، تقول: فان قايض فان، أو عارضه مبا عنده، 
انظر: لسان العرب )225/7(، مادة "قيض".

على  اإلميان  ")وأهل  السغناقي  قال  وهيهات.  ابملتشابه،  وبصرية  عرفاان  ليزداد  أي   )175(
طبقتن( جواب إشكال يرد على إنزال املتشابه أبن يقال: إنزال الكتاب إمنا هو للتدبري والتذكر يف 
بَـُّروا آاَيتِِه َولِيـََتذَكََّر أُْوُلوا األَْلَباِب﴾]ص:29[ ولن  آايته؛ لقوله تعاىل: ﴿ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
يكون ذلك إال بعد الوقوف على معناه، ولو مل يوقف على معىن املتشابه أصًا مل يبق إلنزال املتشابه 
فائدة. فقال يف جوابه: إن أهل اإلميان على طبقتن، فمنهم من هو موصوف بنوع من اجلهل فابتلى 
ابإلمعان يف الطلب أي ابلتباعد يف طلب العلم واملبالغة فيه؛ لكي ينكشف له ماهو مستور عليه قبل 
مبالغته يف طلب الكشف، ومنهم من هو موصوف بذكاء من الطبع، ومكرم بفهم درَّاك فيدرك ما 

مسعه". الكايف شرح البزدوي 241/1.
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)176( رمزله يف "ت" حبرف "احلاء"، ويوجد يف اهلامش تعليق عليه، وهو "" مما يشري إىل أن 
هذا االختصار هو كذلك لإلمام أيب حنيفة، وألن داود الطائي من تامذة اإلمام كما سيأيت يف ترمجته.

)177( أبو سليمان داود بن نصري الطائي الكويف، العامل الفقيه الزاهد، من أكرب تاميذ أيب 
حنيفة، لكنه آثر العزلة، ولزم العبادة واجتهد فيها إىل آخر عمره  قال علي بن املدين: مسعت ابن عيينة 
يقول: داود الطائي ممن علم وفقه، وله أخبار عظيمة القدر يف الزهد، قال حمارب بن داثر: لو كان 
داود يف األمم املاضية لقص هللا تعاىل شيئاً من خربه، تويف سنة ستن، وقيل سنة مخس وستن ومائة، 
رمحه هللا تعاىل. انظر: وفيات األعيان )295/2(، حلية األولياء )336/7(، صفة الصفوة )132/3(، 

اجلواهر املضية )240/1(. 

)178( كذا عبارة الشارح، ومل يتضح يل مراده، ولعله يريد أن يضرب مثا على العلماء الراسخن، 
وماذكره الشارح من أن سكوت أيب حامت الطائي كان بسبب أمر أيب حنيفة له بذلك خيالف ماذكرته 
كتب الرتاجم، فقد وجدت يف سكوته واعتزاله العلم نقان: أحدمها: أنه كان خيتلف إىل أيب حنيفة رمحه 
هللا، فبينما هو يوما يف جملسه أخذ حصاة فحذف هبا إنساانً، فقال له أبوحنيفة: اي أاب سليمان طال 
لسانك وطالت يدك، فندم على ذلك ومكث سنة الُيسأل وال ييب، فلما علم أنه تصرب عمد إىل كتبه 
فغرقها يف الفرات، مث أقبل على العبادة. والثاين: أنه كان يالس أاب حنيفة فقال له أبوحنيفة يوما: اي أاب 
سليمان أما األداة فقد أحكمناها، قال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به، قال: فنازعتن نفسي 
إىل العزلة والوحدة، فقلت هلا: حىت جتلسي معهم فا جتييب يف مسألة، فكان يالسهم سنة قبل أن يعتزل، 

فكانت املسألة جتيء وهو أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إىل املاء فا ييب فيها، مث اعتزل.

)179( وهم املعتزلة، فجمهور أهل السنة واألشاعرة يتمسكون هبذه اآلية يف إثبات أن املؤمنن 
يرون هللا تعاىل يوم القيامة حقيقة، وأما املعتزلة فيمنعون من ذلك، والكام يف هذه املسألة يطول، وينظر 
فيه املراجع التالية وغريها من كتب العقائد: اإلابنة عن أصول الداينة، أليب احلسن األشعري ص/35، 

الفصل يف اململل واألهواء والنحل، البن حزم 3/3، تفسري مفاتيح الغيب، للفخر الرازي 63/17.

)180( وهو قول اخلصم: إن النضارة مبعىن النعمة.

)181( يف "ت": )اليد القدمي(، وتسمية هللا ابلقدمي أو األزيل غري مشروع؛ ألن أمساءه تعاىل 
توقيفية، فيجب أن نقف عند حد التوقيف، وإن كان من ابب اإلخبار عنه هللا فا أبس، يقول ابن 
القيم رمحه هللا "ما يطلق عليه يف ابب األمساء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من األخبار ال يب 

أن يكون توقيًفا، كالقدمي، والشيء واملوجود، والقائم بنفس"هـ.
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)182( وقد سبق التعريف هبذه املصطلحات عند غري احلنفية يف مواضعها.

)183( احلقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له اجملاز: استعمال اللفظ يف غري ماوضع له ملناسبة 
االصطاح )ص29(،  لقوانن  اإليضاح   ،)52، للباجي )ص51  احلدود،  انظر: كتاب  بينهما. 

التعريفات )ص52، 121، 147، 240(، شرح الكوكب )150/1(. 

)184( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه يف لغة العرب إىل معىن شرعي فأصبح 
حقيقة فيه كالصاة والزكاة والصوم إىل غري ذلك.

)185( والصواب أهنا أصبحت حقائق شرعية ومل تعد جمازا؛ ابستعمال الشارع هلا، فاأللفاظ 
املوضوعة أواًل يف ابتداء الَوْضع يف اللغة ال توَصُف بكوهنا حقيقية وال جمازًا، وإمنا تصري حقيقة أوجمازًا 
ابستعماهلا بعد ذلك، واحلقيقة قد تصري جمازًا وكذلك العكس؛ فاحلقيقة إذا قلَّ استعماهُلا صارت 
جمازًا ُعرفًا، واجملاز إذا كثُر استعماله صار حقيقة أيضا. انظر: اإلحكام لآلمدي )60/1(، إرشاد 

الفحول، للشوكاين )74/1(.

)186( حيث قال يف تعريف اخلاص: "أما اخلاص فكل لـفظ وضع ملعىن واحد على االنـفراد 
وانـقطاع الـمشاركة" فإذا أردان ابلوضع على حنو تعريف اخلاص انتقض ابجملاز ألنه لفظ خاص لكن 

مل يوضع ملعىن واحد على االنفراد وانقطاع املشاركة.

)187( هذا القول ليس يف النسخة املشهورة املتداولة ملنت البزدوي، فلعلها يف نسخة الشارح.

)188( قال ابن أمري احلاج يف "التقرير والتحبري 3/2": "فاحلقيقة فعيلة إما مبعىن فاعل، من حق 
الشيء حيق ابلضم والكسر إذا ثبت والتاء للتأنيث، وإما مبعىن مفعول، من حققت الشيء ابلتخفيف أحقه 
ابلضم إذا أثبته فيكون املعىن الكلمة الثابتة أواملثبتة يف مكاهنا األصلي، والتاء للنقل من الوصفية إىل االمسية 
الصرفة " انظر: البحر احمليط للزركشي )513/1( شرح الكوكب املنري )74/1(، إرشاد الفحول )62/1(.

( أي ما مرَّ من قول البزدوي )أريد به(  )189( كذا يف النسختن، ولعله يقصد بقوله: )ما مرَّ
فتكون العبارة: وليس الصلوح ملا أريد به غري ماوضع له.

)190( ويقصد أن لفظ اجملاز يف األصل ال يصلح ملا وضع له من املسميات؛ ألنه غري موضوع 
هلا، وإمنا أطلق على تلك املسميات اختيارا، من ابب التجوز والباغة، وإال فهو ال يصلح هلا، خباف 

احلقيقة فإن الصاحية فيها ظاهرة.
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)191( وهو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. انظر: التعريفات )ص265( كشاف اصطاحات 
الفنون )787/1(.

)192( ما أضمر يف الكام وجواب ضرورة صدق املتكّلم وحنوه. انظر: التعريفات )ص288(
كشاف اصطاحات الفنون )1624/2(.

)193( مثل لفظ "دابة" فهي يف األصل لكل مايدب على األرض، لكنها استعملت يف ذوات 
األربع.

)194( )ال( ساقط من "ص".

)195( وهي األعام املنقولة، من حيث كوهنا جمازا فيما نقلت إليه، واملناسبة بن املوضعن 
ظاهرة، مع أهنا ليست كذلك حىت أصبحت حقائق فيما نقلت إليه وضعا.

)196( هو الشديد الدفع لغريه، و يسمى به الرجل، يقال: دمحان، ودحيمان، ويطلق الدَّحم 
على النكاح، ومنه حديث أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أَنه قيل له أَنطَأُ يف اجلنة؟ قال: ))نعم والذي 
فإذا قام عنها َرجَعْت ُمَطهََّرًة ِبْكراً(( فهنا يريد الشارح أن يورد على كون  َدمْحاً  نفسي بيده َدمْحاً 
احلقيقة ال تسقط عن املسمى أبدا أبهنا سقطت عنه يف مثل قولنا: الدمحان، حيث يراد به أكثر من 
معىن عند اإلطاق. انظر: لسان العرب )196/12(، مادة "دحم"، واحلديث أخرجه ابن حبان 
اجلنة وأهلها، 415/16  مناقب أصحابه، ابب وصف  إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن  يف صحيحه، يف كتاب 

)7402(، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 131/9)3351(. 

)197( "إال أن التفاوت بن احلقيقة واجملاز وبن النص والقياس هو اعتبار املعاين اللغوية يف 
احلقيقة اجملاز، واعتبار املعاين الشرعية يف النص والقياس". الكايف، للسغناقي )256/1(.

)198( قوله: )ويعلم منه أنه ليس شرط اجملاز عنده العقل( ساقط من "ت". 

)199( "ملا مل تصلح القرية أن تكون مسئولة مل يفرتق احلال بن أن يكون األهل حمذوفًا أو 
مصارًحا به، يف أن السؤال يتحقق من األهل ال من القرية، إال أنه إذا كان حمذوفًا أضيف السؤال 
إىل القرية بطريق حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه". انظر: الكايف، للسغناقي )247/1(.

)200( أي يصح أن حتذف "الكاف" فيقال: ليس مثله شيء، فا يكون جمازا واخلاف يف 
معىن "الكاف" يف هذه اآلية مشهور يرجع إىل يف مضانه، والصحيح أهنا ليست زائدة، وإمنا هي
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للتوكيد؛ ألنه إذا انتفى مثل املثل فانتفاء املثل من ابب أوىل؛ مبالغة يف نفي املثل. على أن أنواع اجملاز 
كثرية أوصلها بعضهم إىل مخسة وعشرين نوعا. انظر: إرشاد الفحول )70/1(.

)201( الصريح: ماظهر منه املراد ظهوراً بيِّناً؛ لكثرة استعماله، سواء كان املراد حقيقًة أو جمازاً.
الكناية: كام استـَتـََر املراد منه ابالستعمال وإن كان معناه ظاهراً يف اللغة سواء كان املراد منه حقيقًة 
اجلوزي  البن  االصطاح،  لقوانن  إليضاح   ،)52، )ص51  للباجي  احلدود  انظر: كتاب  أوجمازاً. 

)ص29( التعريفات )ص240(، شرح الكوكب املنري )150/1(.

)202( يقصد: النص واملفسر واحملكم، جبامع الظهور يف كٍل.
)203( للفائدة: ينظر كتاب الوايف، للسغناقي 445/1، فقد أجاد يف ذكر الفروق بن الصريح 

والظاهر، وبن الكناية واجملاز.

)204( حقيقة مثل: بعت، واشرتيت، وجماز مثل: ال يضع قدمه يف دار فان، فإنه صريح يف 
الدخول يف العرف. انظر: الكايف، للسغناقي )257/1(.

)205( وفرق السغناقي بن اخلفي والكناية فقال: "والفرق بن اخلفي والكناية: أوال: أن اخلفي 
ما ال خفاء يف ذاته، لكن خفي مراد املتكلم بعارض غري الصيغة، كقوله تعاىل: ﴿َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة﴾

]املائدة:38[، فإنه ظاهر يف ذاته، لكن فردا من أراد السراق اختص ابسم آخر، كالطرار، فخفي املراد 
هبذا النص، وإذا طلب معناه زال اخلفاء فيجب ترتيب حكم النص ابلقطع وأما الكناية فقد ال تكون 
مفهومة املعىن بنفسها، حنو "هاء" املغايبة، أو استرت مراده حبسب تزاحم املعاين، فلذلك ال يوقف على 

مراده إالابلنية أوبداللة احلال". انظر: الوايف )449/1(.

)206( أي كان من املفرتض أن يكون القسم الثالث - من أقسام اللفظ واملعىن الي ذكرها يف 
أول الكتاب، وهو: استعمال اللفظ يف املعىن - قسمان فقط: حقيقة وجماز، فكيف جعلها أربعة: 

حقيقة وجماز وصريح وكناية؟

)207( يف "ص": أعم من قسيم الشيء. 

)208( لعل العبارة تكون أكثر استقامة لو قال: كما يلمح ذلك يف احلقيقة.

)209( انظر: اللسان )80/5( مادة "قذر".
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 ،509/2( العرب  لسان  انظر  الكايب.  زيد  أليب  هو  البزدوي  ذكره  الذي  والبيت   )210(
233/15( مادة: َصرَح، ومادة: َكىن.

)211( عبارة النص: داللة اللفظ على ما كان الكام مسوقاً ألجله أصالًة أو تبعاً با أتمل.
إشارة النص: داللة اللفظ على حكٍم غري مقصوٍد وال سيق له النص لكنه الزم للحكم الذي سيق 
إلفادة الكام وليس بظاهر من كل وجه. انظر: الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمن )314/1(، 
أصول السرخسي )241/1(، كشف األسرار )81/1، 82(، اإلحكام، لآلمدي )71/3(، اإلهباج 

)364/1(، شرح خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين األيي )ص254(.

)212( وهي اخلفي واملشكل واجململ واملتشابه، فهي مقابلة ألقسام القسم الثاين: الظاهر والنص 
واملفسر واحملكم.

)213( أي وعلى حنو ما قال يف تفسري "أن" يف القسم الرابع يقال يف تفسري القسم الثالث 
. الذي مرَّ

)214( أي الضمري يف )لكنه( يعود للعمل مبا انتظمه النص، حيث مل يكن مقصودا ومل يسق 
الكام ألجله.

)215( أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات، ابب ما للرجل من مال ولده 769/2 )2291(، 
قال صاحب الزوائد: "ورجاله رجال الصحيح" 275/4.

)216( قوله: )قوله )وإىل قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك ألبيك(( ألن اإلضافة حبرف 
"الام" دليل املِلك( ساقط من "ص".

)218( أي ال يقاد السيد بقتل عبده أو إتاف طرف من أطرافه عمدا؛ بشبهة املِلكية وهو 
معىن قوله: )فيثبت له التأويل يف نفسه وماله(. وهو مذهب اجلمهور، لكنه يعزر انظر املوسوعة 

الفقهية )71/23(.

)219( أي أمة ابنه - كما سيأيت - ال حيد بوطئها؛ بشبهة امللكية ملال ولده، وهي من ماله.

)220( قال ابن اهلمام ")قوله وإن ولد له من أمته ولد( اعرتض أبن املكاتب ال ميلك وطء أمته، 
وأجيب أبن النسب ال يتوقف على احلل كما يف وطء أمة ابنه أو أمة مشرتكة فيثبت لشبهة ملك اليد 

كما يف شروح اهلداية". انظر: شرح فتح القدير )484/24(.
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 )221( يف "ت": ملكاتبته.

)222( داللة النص: داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الشرتاكهما يف 
معىن يُْدرُِك كلُّ عارٍف ابللغة أن احلكم يف املنطوق به كان ألجل ذلك املعىن من غري حاجة إىل نظر 
واجتهاد. داللة االقتضاء: داللة الكام على معىن يتوقف على تقديره صدق الكام أو صحته عقًا 
أو شرعاً. وللمزيد فيماسبق انظر: الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمن )314/1(، أصول السرخسي 
)241/1(، كشف األسرار )81/1، 82(، اإلحكام، لآلمدي )71/3(، اإلهباج )364/1(، شرح 

خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين األيي )ص254(. 

)223( أي احلالف، كونه أظهر نيته بزمان دون زمان.

)224( قوله: )ولنا( إشارة إىل وجود خاف يف تعريف هذه املصطلحات، وقد ذكر التَّهانوي 
يف كتابه "كشاف اصطاحات الفنون والعلوم" هذا اخلاف يف كام طويل جدا، وجممله أن املقتَضى 
عند األصولين: ما أضمر يف الكام ضرورة صدق املتكّلم وحنوه، وقيل: هو الذي ال يدّل عليه 
اللفظ وال يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وقال القاضي اإلمام: هو زايدة على النّص 
مل يتحّقق معىن الّنص بدوهنا فاقتضاها النّص ليتحّقق معناه وال يلغو، وقيل: هو جعل غري املنطوق 
منطوقا لتصحيح املنطوق شرعا أو عقا أو لغة، وهذه العبارات تؤّدي معىن واحدا، وكذا ما قيل: هو 
خارج يتوّقف عليه صحة الكام شرعا أو عقا أو صدقه وييء توضيح هذا يف لفظ املنطوق. وهذه 
التعريفات على رأي من ال يفّرق بن املقتضى وبن احملذوف واملضمر وهو مذهب عاّمة احلنفية ومجيع 
أصحاب الشافعي ومجيع املعتزلة، مث اختلفوا فذهب بعضهم إىل القول جبواز العموم يف األقسام الثاثة 
أي ما أضمر يف الكام لتصحيحه شرعا أو عقا أو لضرورة صدق املتكّلم وهو مذهب الشافعي، 
وبعضهم إىل القول بعدم جوازه يف مجيعها وهو مذهب القاضي اإلمام وخالفهم فخر اإلسام وشس 
األئمة وصدر اإلسام وصاحب امليزان يف ذلك فأطلقوا اسم املقتضى على ما أضمر لصحة الكام 
شرعا فقط وجعلوا ماوراءه قسما واحدا ومّسوه حمذوفا أو مضمرا، وقالوا جبواز العموم يف احملذوف دون 

املقتضى.. اخل.. انظر: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، للتهاوين )1624/2(.
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)225( ومن ذلك قول الشاعر: )زماَن َعلىَّ ُغراٌب ُغَداٌف ... َفطَيَـّرَُه الشيُب عىنِّ فطارا( قال: 
ابن جن "فهذا موضع ميكن أن يذهب ذاهب فيه إىل سقوط حكم ما تعّلق به الظرف من الفعل 
وميكن أيضاً أن يستدّل به على ثباته وبقاء حكمه وذلك أن الظرف الذي هو"علّي" متعلق مبحذوف 
وتقديره غداة ثبت علّى أو استقر علّى غراب مث حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه" انظر: اخلصائص، 

البن جن )107/1(.

)226( وحكم املنادى أنه منصوب، إما لفظا، وإما حما، وعامل النصب فيه، إما فعل حمذوف 
وجواب، تقديره "أدعو" انب حرف النداء منابه، وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معىن"أدعو" وعلى 
األول فهو مفعول به للفعل احملذوف، وعلى الثاين فهو منصوب بـــ "اي" نفسها. انظر: جامع الدروس 

العربية، للغايين )70/1(.

)227( بل هي مخسة كما سيعددها.

وبداية  واملعىن  اللفظ  أقسام  هناية  إىل  دراسته وحتقيقه، وهو  املقرر  اجلزء  ينتهي  وبه   )228(
الكام يف أحكام هذه األقسام الذي أوله الكام يف أحكام اخلصوص.
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30- شرح اللمع، أليب إسحاق الشريازي إبراهيم بن علي بن يوسف، املتوىف سنة 476ه، 
حتقيق: د.عبداجمليد تركي، ط1/سنة 1408ه، دار الغرب.

املتوىف  السيواسي  عبدالواحد  بن  حممد  الدين  اهلمام،كمال  البن  القدير،  فتح  شرح   -31
سنة681ه، ط2، دار الكتب العلمية. 

32- شرح خمتصر الروضة، للطويف، سليمان بن عبدالقوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو 
الربيع، جنم الدين، املتوىف سنة 716ه، حتقيق: د.عبدهللا الرتكي، ط1407/1ه، مؤسسة الرسالة. 

33- صفة الصفوة، البن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج، املتوىف سنة 597ه، 
حتقيق: حممود فاخوري، ط1399/3ه، بريوت: دار املعرفة.

34- طبقات فحول الشعراء، حملمد اجلمحي، حتقيق حممود أمحد شاكر القاهرة: دار املدين. 
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35- علم البديع، عبدالعزيز عتيق، املتوىف سنة 1396ه، ط1424/1هـ، لبنان: دار النهضة 
العربية.
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41- الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي، عبدالعلي بن حممد نظام الدين املتوىف سنة 
1225ه، مصر: دار السعادة. 

42- الفوائد على أصول البزدوي، للرامشي، محيد الدين الضرير، املتويف سنة 616ه، رسالة 
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43- الكايف شرح أصول البزدوي، للسغناقي، حسام الدين حسن بن علي بن حجاج السغناقي، 
املتوىف سنة 714ه، حتقيق: د.فخر الدين سيد حممد قانت ط1422/1ه، مكتبة الرشد. 

44- كتاب التعريفات، للجرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، املتوىف 
سنة 816ه، ط1403/1هـ، بريوت: دار الكتب العلمية. 
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ة َأَثُر َنْزِع الِملكيَّة ِللَمصَلَحِة العامَّ

 َعلى َعقد الُصْبَرة

)ِدراَسٌة ِفقهّيٌة في ُمحاَفَظة ُعَنيَزة ِبالَقصيم(

إعداد

الدكتور/ صالح بن سليمان الُحَوْيس املو�سى

أستاذ مساعد في الِفقه بقسم الشريعة بجامعة أم القرى

1438ه / 2017م
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ة َعلى َعقد الُصْبَرة َحِة العامَّ
َ

ة ِللَمصل ْزِع امِللكيَّ
َ
ُر ن

َ
ث

َ
أ

صيم(
َ

ة ِبالق
َ

يز
َ
ة ُعن

َ
ظ

َ
 في ُمحاف

ٌ
 ِفقهّية

ٌ
)ِدراَسة

الدكتور/ صالح بن سليمان الُحَوْيس املو�سى

املَُقّدَمُة:

احَلمُد هلِل َتعاىل َعلى نَِعِمِه َوآالئِِه، َوالَصاُة َوالَساُم َعلى ُمَقّدِم ُرُسِلِه َوأنبيائِه َسّيِدان حُمَمَّد اّلذي 
جاَهَد يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه؛ فـَبـَلََّغ األمانََة، َوأدَّى الّرِساَلَة، َوَعلى آلِِه َوأصحاِبِه َوأتباِعِه، َوبَعُد:

فَإنَّ ُعقوَد املعاَماِت يف الَشريَعِة اإلسامّيِة جاَءت ُمَلبـَّيًة حِلاجاِت الناِس َواجملَتَمِع، َوِمن َهذِه 
ِاإلساِم إىل َهذا الَوقِت، َوإىل يَوِم القياَمِة،كالَبيِع َواإلجاَرِة؛  الُعقود ما اسَتَمّر اسِتعمالُُه ُمنُذ َصدر 
ألنَّ احلاَجَة هَلما عامٌَّة يف ُكلِّ َوقٍت، َويف بُلداِن املسِلمَن َوَغريِها، َوِمنها ماَظَهَر حِلاَجٍة خاصٍَّة يف بـََلد 
، فـََنظََّمُه َوأفىت بِه فـَُقهاُء البـََلِد نَفِسِه الذي احتاَج إليِه، َوْفَق الَشراِئِط الَشّرعّيِة  ، أو إقليٍم ُمَعنَّ ُمَعنَّ

، َواالجِتهاِد املنَضِبِط. َوالَقواِعِد العامَّة يف الِفقه اإلساميِّ

ٍ؛ هَو َعقُد الُصبـَْرة  ٍ، أو إقليٍم ُمَعنَّ َوِمن َهذِه الُعقوِد الي َظَهَرت لِلحاَجِة اخلاصَِّة يف بـََلٍد ُمَعنَّ
الدَكتوراه  انتـََهيُت ِمن رِساَلي  َوُمنُذ  الَقصيم،  َمنِطَقِة  بُلداِن  بـَُريَدَة َوَغريمِِها ِمن  مُثَّ  ُعَنيَزة،  حُماَفَظِة  يف 
يف احِلكِر اّلذي تَناَولُت فيِه َعقَد الُصبـَْرة يف ِبضِع َوَرقاٍت؛ َعَقدُت الَعزَم َعلى تَناوِل َعقِد الُصبـَْرة يف 
حُماَفَظِة ُعَنيَزة؛ ِلَعَدِم وجوِد حَبٍث ُمَؤلٍَّف فيِه خاصٍَّة، أوِضمَن ُمصطََلِح الُصبـَْرة ُعموماً، َوبَعَد َفرتٍَة ِمن 
عَهِد العايل لِلَقضاِء جِباِمَعِة اإلماِم حُمَمَِّد 

َ
الَزَمِن اّتَصَل يب الَشيُخ ُسليماُن بُن حُمَمٍَّد اهلَّذاُل، َأَحُد طََلَبِة امل

بِن ُسعوٍد اإلسامّيِة؛ راغباً يف َتسجيِل رِساَلِة ماجستري يف )أحكاِم َعقِد الُصبـَْرة يف الِفقِه اإلساميِّ 
َوَتطبيقاتِِه املعاِصَرِة( َفَشجَّعُتُه َعلى َذِلَك، َوَزوَّدتُُه مبا َلدّي ممّا يـَُهمُّ حَبَثُه، َوَتَكرََّم إِبهدائي ُنسَخًة ِمنُه 
بَعَد أن مَتَّت املناَقَشُة َسَنَة )1434هـ(، َوَقد َبَذَل املَؤلُِّف ُجهداً واِضحاً يف رِسالَِتِه، فـََتناَوَل الُصبـَْرة يف 
الَقصيم، َوالَوشِم، َواألحساِء َوَغريِها، بَيَد أنَّ يل َملحوظاٍت َوتَنقيداٍت َقد َتكوُن ِمن ابِب اخِتاِف 
وجهاِت الَنَظِر َوَقد َتكوُن َغريَها، َوَقد رَأيُت أّن َهذا الَعقَد ِبُعَنيَزة َوالَقصيم ال يَزاُل حِباَجٍة إىل َمزيٍد ِمن 
الِدراساِت املتـَنـَوَِّعِة؛ إثراًء َلُه، َوَمزيداً ِمن الَبحِث َوالَتنقيِب فيِه، َوِقلَِّة ما ُكِتَب فيِه ِكتابًَة ُمفَرَدًة. وَقد 

بدأُت مَجع مادَّتِه الِعلميَِّة ُمنُذ ِدراَسي ابلدّكُتوراه، إىل وقِت ِكتابِة وتبييِض هذا الَبحث.
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َوَلّما قـَرََّرت الُغرَفُة الِتجاريَُّة الصناعيَُّة مبُحاَفَظِة ُعَنيزَة تَنظيَم )ُملَتقى الُصبـْرَة( طََلبْت ِمّن أْن َأكتَب 
فيه حَبْثاً ُمتعّلقاً يف الصُّرْبِة ُعنوانُه، )أَثـَُر نَزِع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة َعلى َعقد الُصبـْرَة( فَأخرْجُت َهذا 
الَبحـَث يف ُصبـْـرَِة ُعَنيـزَة خاصَّـٍة؛ إسـهاماً يف إثـراِء َهـذا الَعقـِد، َوالَتأليـِف فيـِه، َورمبـا ال خَتَتلِـُف الُصـرَبُة يف 
رٌَة َزَمناً َعنها، ورمبا حتتاُج إىل دراساٍت يف  ابقي بُلداِن الَقصيم َعنها، َلِكّنها قَليَلٌة ابلنِّسَبِة إليها، َوُمَتأخِّ

كّل بلدٍة من خاِل مجع عقوِد الصربة فيها، والدراسـِة امليدانية.

 خطة البحث:

وَقَسمُت الَبحَث إىل مقدمٍة، وَمبَحَثنِي، وخامتٍة، وفهارس. 

املقدمة: َتشتمُل على مدخٍل للموضوع، وخطِة البحث.

املَبَحث اأَلّول: َحقيقُة الُصبـَْرة َواتِرخيُها، َوفيِه َخَسُة َمطاِلٍب.

املطَلب اأَلّول: َتعريُف الُصبـَْرة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة.

املطَلب الثاين: آراُء الُعَلماِء َوالباِحثَن يف َتعريِف الُصبـَْرة اصِطاحاً.

املطَلب الثاِلث: اسِتعماالُت الُصبـَْرة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

املطَلب الراِبع: الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرة يف حمافظة عنيزة وما جاورها.

املطَلب اخلاِمُس: اترِيُخ الُصبـَْرة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزة.

املَبَحث الثاين: نَزُع امِللكيَّة ِللَمصَلَحِة العامَّة، َوأثـَُرها َعلى الُصبـَْرة، َوفيِه أربـََعُة َمطاِلَب:

املطَلُب اأَلّول: َمفهوُم نَزِع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة.

املطَلُب الثاين: الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

يف ُعَنيَزة. املطَلُب الثاِلُث: أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِر املَصربَّ

املطَلُب الراِبُع: ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حِلَلِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة.

مُثَّ اخلامتَُة، وفيها أَبَرُز الَنتاِئِج، مث الفهارس، وفيها اهلوامش املصادر واملراجع.
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َوَقد نـََهجُت يف حَبثي َتوثيَق األقواِل وعزِوها ِمن َمصاِدرِها الدالَِّة، َوالَتحليَل، َواملقاَرنََة، َوالرَتجيَح، 
. َحسَب ُأصوِل الَبحِث الِعلميِّ

وآمُل ِمن الَباحِث والَقارِئ الذي َيطِّلُع على حَبثي هذا أْن يُزّوَدين مباَحظاتِه ألفيَد منها.

َوهللَا َتعاىل َأسأُل أْن يـَُوفَِّقن َواملسِلمَن بَِتوفيِقِه، َوُيَسدَِّدين لِلَصواِب، َوُينِّبن الَزَلَل، وأْن يَغفَر 
ويَرحَم أْهَل العلِم والَباحثَن الذيَن نقلُت َعنهم، أو أفدُت منُهم يف َهذا البحث. 

َوَصلى هللاُ َعلى َسّيِدان حُمَمٍَّد، َواحَلمُد هلِل َربِّ العاَلمَن.

د.صالح بن سليمان الحويس املو�سى

أستاذ مساعد في الفقه بجامعة أم القرى

1438/07/20هـ 

الجوال: 0555528628

 dsaleh0555@gmail.com :البريد االلكتروني
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املَبَحُث اأَلّوُل:

َحقيَقُة الُصبـَْرِة َواتِرخيُها:

َوفيِه َخَسُة َمطاِلب:

املَطَلُب اأَلّوُل:

 َتعريُف الُصبـَْرِة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة.

املَطَلُب الثاين: 

آراُء الُعَلماِء والباِحثَن يف َتعريِف الُصبـَْرِة اصِطاحاً.

املَطَلُب الثاِلُث:

 اسِتعماالُت الُصبـَْرِة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

املَطَلُب الراِبُع:

 الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرِة.

املَطَلُب اخلاِمُس: 

اتِريُخ الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة.
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املَطَلُب اأَلّوُل: َتعريُف الُصبـَْرِة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة:

َأصُل الصَّرْبِ؛ احلَبُس، َوأَعايل الَشيء، َوِجنٌس ِمن احِلجارَِة، يُقاُل: َصبـَرَُه َعن الَشيء َصرْباً: َحَبَسُه، 
وَُكلُّ َمن َحَبَس َشيئاً َفقَد َصبـَرَه)1(.

ُ َمناِفَع الَعقاِر َعَليِه، َفا يُنازُِعُه فيِها َأَحٌد. فالُصبـْرَُة إذاً هي احلَبُس؛ َحيُث حَيِبُس املَتَصربِّ

املَطَلُب الثاين: آراُء الُعَلماِء َوالباِحثَن يف َتعريِف الُصبـْرَِة اصِطاحاً:

لِلصُّبـْرَِة يف الَقصيم َثاثَُة َتعريفاٍت، هَي كالتايل:

اأَلّوُل: قاَل الَشيُخ إبراهيُم الضاِلُع: الُصبـْرَُة يف ُعرِف أهِل الَقصيِم مَتليُك املنَفَعِة دوَن الَرقـََبِة، ِلُمدٍَّة 
َطٍة، أو َطويَلٍة، أو َغرِي حَمُدَدِة املدَِّة َأصًا)2(. ُمتـََوسِّ

تُُه أََقلَّ  قُلُت: أفاَد الشيُخ حممد القاضي أّن الُعرَف اجلاري يف حُماَفَظِة ُعَنيزََة أنَّ الَعقَد إذا كاَنت ُمدَّ
َي َعقد ُصبـْرٍَة)3(. ِمن مَخسَن عاماً؛ ُيسمى َعقد إجارٍَة، َوإذا كاَنت أكثـََر ِمن َذِلَك؛ مسُِّ

َوالُعقوُد الي مَل حُتَدَّد ُمدَّهُتا يف َهذِه احملاَفَظِة قَليَلٌة وانِدرٌَة ِجدَّاً، ُرمّبا ِنسبـَُتها واِحٌد ابملَِئِة ِمن ُعقوِد 
الُصربة ُعموما)4( َوهِلذا ِعنَد اإلطاِق يف اسِتعماِل َهذا املصطََلِح يُراُد بِه الَعقُد احمَلدَُّد املدَّة، مهما كاَنت 

َطويَلًة، َوهَو َموِضُع حَبثي َهذا.

الثاين: قاَل الباِحُث ُسليماُن اهلَّذاُل: َعقٌد َبَن املَصربِِّ َواملَتَصربِِّ َعلى َمنَفَعِة َعٍن، ِلُمدٍَّة حُمَدََّدٍة 
َطويَلٍة ُعرفًا)5(.

ُح املراَد َتعريُفُه؛ َحيُث يَلَزُم ِمنُه الَدوُر، َولو أنَّ الباِحَث  ُ" ال يَوضِّ قُلُت: َقولُُه: "املَصبَـُّر َواملَتَصربِّ
َعرََّفُه مبا ذََكرَُه بَعَدُه ِبَسطٍر يف اأَلّوِل ِمن إطاقاِت الُصبـْرَِة؛ َلكاَن أوىل، َحيُث قاَل: َعقُد اإلجارَِة الَطويَلِة 

ِبَقصِد الِبناِء، أو الَغرِس.

الثاِلُث: َعرَّفُتُه بـََقويل:َعقُد إجارٍَة َعلى أَرٍض، أو بِناٍء مَملوَكِن، أو َموقوَفِن ِلُمدٍَّة َطويَلٍة ُمَعيَـَّنٍة)6(.

؛  فـََقويل يف الَتعريِف: هَو َعقُد إجارٍَة؛ إحلاٌق ِلَعقِد الُصبـْرَِة أِبقَرب الُعقوِد املسّماِة يف الِفقِه اإلساميِّ
فالَعقُد فيِهما َعلى ِملِك املنَفَعِة ِلُمدٍَّة حُمَدََّدٍة َزمنياً، َولو طاَلت.
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َوَقويل: َعلى أرٍض، أو بِناٍء مَملوَكِن، أو َموقوَفِن؛ لِبياِن أنَّ َهذا الَعقَد َقد اسُتعِمَل يف الَعقاِر 
ْلِق، َوالَعقاِر الَوقِف، َسواًء كاَن الَعقُد ُمتـََعلِّقاً أِبرٍض خاليٍة، أو أَرٍض يَقوُم َعليها بِناٌء أوَزرٌع. الطِّ

َوَهذا الَتعريُف يف َنظري يـَُقرُِّب َحقيَقَة َعقِد الُصبـْرَِة يف صورتِه املشهورِة َأكثـََر ِمن َغريِِه، َوهللاُ أَعَلُم.

املَطَلُب الثاِلُث: اسِتعماالُت ُمصطَِلِح الُصبـَْرِة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

ُة  ُيسَتعَمُل َلفُظ الُصبـَْرِة يف َمنِطَقِة الَوشِم َوما ُياِوُرها، وَكَذِلَك َمنِطَقُة اأَلحساِء، َويُراُد بِه ِعدَّ
َمعاٍن، تـَتـََوزَُّع َعلى صَوٍر ُمتـََعدَِّدٍة، يـََتعاَمُل هِبا الناُس يف تِلَك البـُْلداِن، َوَذِلَك َعلى الَنحِو اآليت:

أّواًل: َمنِطـَقُة الَوْشـِم)7( )ُأَشيِقُر َوَشقراُء َوجهاتـُُهما(: َوفيها صوَراتِن لِلُصبـَْرِة:

الصـورَُة األوىل: أن َيضـِرَب املالِـُك يف َرقـَبَـِة َعقـارِِه ُصبـْـَرًة ُمَؤبَـَّدًة، َكَعَشـَرِة آُصـِع بـُـرٍّ، أو ِعشـريَن 
 ، ِدرمَهاً؛ فـََيلَتزُِم ُمشرَتي َرقـََبِة الَعقاِر ِبَدفِع تِلَك الُصبـَْرِة، َغرَي مَثَِن الَعْنِ املبيَعِة، يف ُمقاِبِل الَتصبرِي األََبديِّ
ُ َسنوايًّ عاَدًة، َويـَُعّنُ الباِئُع اأَلّوُل َمصرَِفُه، كالَوصيَِّة  فـَُيَسمَّى َهذا املدفوُع املَؤبَُّد )ُصبـَْرًة( َوخُيرُِجُه املَتَصربِّ
َعلـى إمـاِم املسـِجِد، أو صّواِمـِه، فـإذا بِيـَع الَعقـاُر املغمـوُس فيـِه تِلـَك الُصبـْـَرُة؛ التـَـَزَم املشـرَتي َوَمـن يَنَتِقـُل 
ـِة بَيـِع اأَلرِض اخلَراجيَّـِة)8(، َوهـَي  إليـِه الَعقـاُر بَعـَدُه ِبَدفِعهـا، َوَخرََّجهـا فـَُقهـاُء تِلـَك اجِلّهـاِت َعلـى ِصحَّ
ثَقيَلٌة َعلى الناِس يف َوقِتنا احلاِضِر، فـَُيحِجموَن، َويـَتـََردَّدوَن يف ِشراِء الَعقاِر املَصربَِّ هِبَذِه الصيَغِة)9( َوَقد 

تـَـَرَك النـاُس يف هـذا الَوقـِت إنشـاَء ُعقـوٍد َجديـَدٍة هِبَـذِه الصـورَِة؛ ِلَعـَدِم حاَجِتِهـم إليهـا)10(.

َواِبلُرجوِع إىل املصاِدر الداَلِة؛ َظَهَر يل أّن َهذِه الصورََة ُمَتعاَرٌف َعَليها يف الَوْشِم، ُمنُذ أَواِئِل الَقرِن 
احلادي َعَشَر اهِلجرّي َعلى َوجِه الَتقريِب، َوَقد َدلَّ َعلى َذِلَك ماَنصَّ َعليِه ِكتاُب )الفواكه العديدة(

)11( يف الَفتوى جِبَواِز هاتيَك الصورَِة َعن الَشيِخ حُمَمَِّد بِن أمَحَد بِن إمساعيَل)12( - طَيََّب هللاُ ثَراُه - َوأنَُّه 

َعَمُل فـَُقهاِء الَوْشم.

الصـورَُة الثانيَـُة: أن يـَتَِّفـَق انِظـُر الَوقـِف، أو مالِـُك األرِض الزِراعيَّـِة، َمـَع العاِمـِل؛ َعلـى أْن يَغـِرَس 
َنـاً يف األرِض، َمـَع الِتزاِمـِه أِبْن َيدفَـَع إىل املالِـِك مـاالً ُيسـمَّى )ُصبـْـرٌَة( َحَسـَب االتّفـاِق ِمـن ِمثـِل أربـََعـِة 
َالَنخُل ُكلُُّه، فـََتسُقَط الُصبـْرَُة املتَـَّفُق َعَليها، َوَيصرَي  أمداِد َحبٍّ ِمن البـُّر، أو )رايٍل فـََرنسّي( إىل أن يُثِمر 
صاِحـُب األرِض َشـريكاً لِلغـارِس يف الَنخـِل ومـا تـُْنِتُجـُه ُمشـاعاً، وإذا َسـَقَطت َنلَـٌة ال حيَِـّق لِلعاِمـِل أن 
يَغِرَس َمكاهَنا إالّ إبذِن املاِلِك، َويَنَفِسُخ الَعقُد مبَوِت الَنخِل ُكلِِّه، أو ِبرَتِك العاِمِل ِفاَحَة األرِض. َوَهذا 

ُعـرُف تِلـَك اجِلَهـِة يف املغاَرَسـِة، َواغُتِفـَرت اجلَهالَـُة يف املـدَِّة حِلاَجـِة النـاِس إىل َذلِـَك)13(.
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َوَقد َنصَّ مَساَحُة الَشيُخ حُمَمَُّد بُن إبراهيَم)14( -طَيََّب هللاُ ثَراُه- َعلى َجواِز َهذا الَعقِد، َوأّن َعليِه 
الَفتوى َوالَعَمُل ِعنَد أهِل جَنٍد)15(.

قُلُت: صيَغُة الَتعاُقِد َهذِه لَيَس هَلا َنظرٌي يف املذَهِب احلَنبليِّ الساِئِد ُهناَك، فَاملناَصَبُة َواملغاَرَسُة 
ِعنَدُهم: َدفُع الَشَجِر املعلوِم الذي بِه مَثٌَر َمأكوٌل، ِبا َغرٍس، َمَع أَرٍض؛ ِلَمن يـَْغرُِسُه فيها، َويَعَمُل 
َعليِه َحىت يُثِمَر، جِبُزٍء َمشاٍع َمعلوٍم ِمن الَشَجِر َعيِنِه، أو ِمن مَثَرِِه، أو ِمنُهما إىل أن تَبيَد الَنخُل)16(.

بَينما يف ُعرِف أهِل الَوْشِم ال َيدَفُع صاِحُب األرِض الِغراَس لِلعاِمِل، َبل العاِمُل هَو الذي يَلَتزُِم 
بَذِلَك، وََكذا يَلَتزُِم ِبُصبـَْرٍة ُمتَـَّفٍق َعَليها ِمن ِبدايَِة الَتعاُقِد إىل أن يَِغلَّ مَجيُع النَّخِل؛ فـََتسُقط حيَنئٍذ 
الُصبـَْرُة، َوَيشرَتَِك صاِحُب األرِض َوالعاِمُل يف ِمْلِكيَِّة الّنخِل َوالّثَمَرِة، َوهَو هِبَذا َيصُلُح أْن َنَضَعُه يف 
َبِة )17(، َوَقد أجاَزُه َوَتعاَرَف َعليِه الُعَلماُء ُهناَك؛ ألّن حاَجَة الناِس أصٌل يف َتشريِع  َصفِّ الُعقوِد املرَكَّ

الُعقوِد مامل خُتاِلف ُنصوَص الَشرِع َوَقواِعَدُه )18(.

انِظـُر  ُيَسـلَِّم  أن  َوهـَي:  لِلُصبـْـرَِة،  واِحـَدٌة  َوفيهـا صـورٌَة  )اهلُُفـوِف()19(:  اأَلحسـاِء  حُماَفظَـُة  اثنيـاً: 
الَوقِف، أو املاِلُك أَرَضُه وَنَلُه القائَِم َعَليها، إىل َمن يَعَتن اِبلّنخِل ِسقايًَة َوحَنو َذِلَك، َعلى ِمقداٍر ِمن 
مَثََرهِتا ُيسمَّى )ُصبـْرٌَة( َواملدَُّة ُمطَلَقٌة، َوُيسمَّى صاِحُب األرِض َوالَنخِل )أّصااًل( أو )صاحَب األصِل(، 
َوُيسـمَّى َمـن يَعتَـن اِبلَنخـِل )َعرّاقـاً( أو )صاِحـَب العِـرِق(، َويَلتَـزُِم األّصـاُل بَِتأمـِن وجـوِد املـاِء، َوَتسـويِر 
املزَرَعِة َحَسَب الُعرِف، َويَلَتزُِم الَعرّاُق ِبَدفِع الُصبـْرَِة الَسَنويَِّة، َوهَي ِحصٌَّة شائَِعٌة ِمن الَتمِر، كالرُبُِع َمثًا 
ِمـن مَثَـرَِة الَنخيـِل، َوال حيَِـقُّ لَـُه أن يـََتَصـرََّف اِبألرِض َوالَنخـِل بَيعـاً، َوإجـارًَة، أو خِبَلـِع الَنخـِل، َوإذا ماتَـت 
َنلَـٌة فَـا يَغـِرس َبَدهَلـا، َوال يَنَتِفـُع ِبَشـيٍء ِمنهـا بِـدوِن إذِن األّصـاِل، َولِلَعـرَّاِق أن يَـزرََع قـَتًّـا )بَرسـيماً(، أو 
َغـريَُه يف َفراغـاِت األرِض َحَسـَب الُعـرِف َواالتّفـاِق بَـَن العاِقديـِن، َوَيصـرُي ِلصاِحـِب العِـرِق َحـقُّ الَبقـاِء 

ِمـن َغـرِي حَتديـِد ُمـدٍَّة، مـاداَم ُملَتزِمـاً اِبلَعقـِد، َوُيَسـّمى َهـذا االرتبـاُط َعقـَد العِـْرق)20(.
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َحي  َغريب  َويف  ُخَريساِن(  )أمِّ  َطرِف  يف  اهلُُفوِف  َشايل  يف  الَتَصّرِف  ِمن  الَنوُع  َهذا  َويوَجُد 
َمنِطَقٌة حَمدوَدٌة  الَشرقيَِّة  أِبُمِّ ُخَريساَن، َويف اجِلهَِّة  ُمتَِّصَلٌة  )الَنعاِثِل(، مبَنِطَقٍة ُتَسمَّى )الِسيَفُة(، َوهَي 

ُتَسمَّى)الِطرِيُف(، َويف َمنِطَقٍة حَمدوَدٍة يف املبـَرَّز)21(.

: اتّفاٌق َعلى َدفِع الَشَجِر، أوما يف ُحكِمِه  قُلُت: َعقُد املساقاِة يف الِفقِه اإلساميِّ ِبوجٍه عامٍّ
إىل َمن يَقوُم َعليِه؛ َنظرَي ِحصٍَّة شائَِعٍة ُمَعيَّنٍة ِمن الَثَمِر، َوُتَسمَّى ُمعاَمَلٌة َوُمناَصَبٌة)22(.

ا َعقٌد الزٌِم)23(، َوال ُيشتـََرُط  ُة الَعقِد ُمَعيَّنًة؛ أَلهنَّ َواشتـََرَط اجلُمهوُر ِلِصحَِّة املساقاِة أن َتكوَن ُمدَّ
ا َعقٌد جائٌِز ِعنَدَهم)24(. َذِلَك يف املْذَهِب ِعنَد احلَنابَِلِة؛ أَلهنَّ

َوَقد َصحََّح املاِلكيَُّة الَتعاُقَد َعلى بَياِض الَنخِل َوالَشَجِر يف املساقاِة)25(، جِبُزٍء ممّا يُزرَُع فيِه؛ ِبَشرِط 
موافـََقِة اجلُزِء املشروِط يف املساقاِة، كالثـُُلِث ِمن ُكلٍّ ِمنُهما)26(.

الشـاِفعيَِّة  ِعنـَد  املسـاقاِة  ِلَعقـِد  اِبلتـََبعيَّـِة  الَتَصـرُِّف؛  َذلِـَك  ـِة  ِصحَّ َواحلَنابِلَـُة يف  الشـاِفعيَُّة  َوِمثَلُهـم 
َوألَنَـُّهمـا َعقـداِن َيـوُز إفـراُد ُكلٍّ ِمنُهمـا؛ َفجـاَز اجَلمـُع بَينـَُهمـا، كالَبيـِع َواإلجـاَرِة ِعنـَد احلَنابِلَـِة)27(، َعلـى 

ـِة َذِلَكـم الَتعاقُـِد، لَيـَس ُهنـا بَياهُنـا)28(. َتفصيـٍل ِعنَدُهـم يف ُشـروِط ِصحَّ

َوُياَحُظ أنَّ َعقَد الِعرِق ال ُيشِبُه أيَّ َعقِد ُمزاَرَعٍة، أو ُمساقاٍة ِمن املذاِهِب الِفقهيَِّة األربـََعِة، ِمن 
ٍة، َوَلَعـلَّ حاَجـَة النـاِس َواضِطراَرَهـم إىل  ـِة ثُبـوِت َحـقِّ صاِحـِب العِـرِق يف الَبقـاِء ِمـن َغـرِي َتعيـِن ُمـدَّ ِجهَّ
َهـذا الَتَصـرُِّف؛ هـَو الـذي أجلََأُهـم إىل َتعاطيـِه هِبَـذِه الَكيفيَّـِة؛ ِحفظَـاً لِـألرِض َوالَنخـِل َعَليهـا ِمـن املـوِت، 

أو االعِتداِء، أو إمهاِل الَوَرثَِة، أو املسـَتِحقَِّن يف الَوقِف، َوحَنِو َذِلَك ِمن األسـباِب.

َوُيشـِبُه َذلِـَك مـا أفـىت بـِه بَعـُض ُعلمـاِء األنَدلُـِس يف أواِخـِر الَقـرِن التاِسـِع يف أرِض الَوقـِف حـَن 
ِة الـي  َزِهـَد النـاُس يف ِكرائِهـا لِلـَزرِع؛ ِلمـا حَتتاُجـُه األرُض ِمـن َكثـَرِة اخِلدَمـِة َواملصاريـِف، ِبسـَبِب ِقَصـِر املـدَّ
ِة الَقصـريَِة؛  ُتكـرَتى أرُض الَوقـِف ِلِمثِلهـا؛ َحيـُث يـََتَضـرَُّر صاِحـُب الِبنـاِء َوالغِـراِس اِبلَقلـِع ِعنـَد هِنايَـِة املـدَّ

َفَصـَدَرْت فـَتَـوى بَعـِض الُعَلمـاِء ِبِكرائِهـا َعلـى الَتأبيـِد)29(.

املَطَلُب الراِبُع: الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرِة يف حُماَفَظِة ُعَنيَزَة َوما جاورها.

 ُ حَيُسُن قَبَل الولوِج يف ِذكِر اآلراِء أن أَذُكَر احلُقوَق الي تـرََتتَُّب ِلَطَريّف َعقِد الُصبـَْرِة، أّما املَصربِّ
ِة الَعقِد، َوإذا امتـََنَع ( ِطواَل ُمدَّ ماِلُك الَرقـََبِة؛ َفِمن ُحقوِقِه الِتزاُم املَتَصربِِّ ِبَدفِع الُصبـَْرِة )املقاِبِل الَسنويِّ
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 أَثـَُر نـَزِْع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة على عقد الصربة )ِدراَسٌة ِفقهّيٌة يف ُماَفَظة ُعَنيَزة ِبلَقصيم(... د. صاحل بن سليمان احلَُوْيس املوسى

ُاملَصبَـُّر َقد َيكوُن أرضاً خالَيًة، َوَقد  ِمن َدفِع ما َعليِه؛ فَِلماِلِك الَعقاِر املَصربَِّ َفسُخ الَعقِد. َوالَعقار 
املتَـَّفِق  الُشروِط  اِبلَعقاِر املَصربَِّ حِبََسِب  َفِمن ُحقوِقِه االنِتفاُع  ُ؛  املَتَصربِّ َوأّما  أو َمزروعاً،  َمبنياً  َيكوُن 
َعليها، َوالُعرِف اجلاري يف البـََلِد، وََكذا ِمن ُحقوِقِه َعَدُم زايَدِة املقاِبِل الذي َيدفـَُعُه َسنواّيً إىل املَصربِِّ 

ماِلِك الَرقـََبِة، َوالغاِلُب أن َتكوَن الَعقاراُت املَصبَـَّرُة َوقفًا)30(.

َوتَنَحِصُر اآلراءُ يف َتكييِف َعقِد الُصبـْرَِة يف حُماَفَظِة ُعَنيزََة َوما جاورها ِمن بُلداِن الَقصيِم فيما يَلي:-

اأَلّوُل: أن َعقَد الُصبـَْرِة َعقٌد ُمسَتِقٌل، لَيَس َعقَد إجاَرٍة خالصاً، َوال َعقَد بَيٍع خاِلصاً:

ُ يف املِلِك َتَصرَُّف املاِلِك َتقريباً،  َوَهذا رأُي الَشيِخ حُمَمٍَّد الُعثَيمِن)31( -رمحه هللا- فـَيـََتَصرَُّف املَتَصربِّ
ُة الُصبـْرَِة َردَّها إىل أهِل املِلِك، َومَثََّن َلُه ما كاَن َعليها ِمن بِناٍء َوحَنوِِه، َوُتَسمَّى َهذِه  َوإذا انتـََهت ُمدَّ
ٍة ِمثِل مَخِسِمئِة َسَنٍة َوألِف َسَنٍة ُصبـْرَُة َدواٍم، َواملعقوُد َعليِه لَيَس الَعَن، َبل َمنَفَعَة  الُعقوُد املشَتِمَلُة َعلى ُمدَّ
َاألرَض أن يَهِدَم الَبيَت، َويَبَن بِناًء َجديداً، َواملَصربُِّ صاِحُب األرِض  األرِض، َوهِلَذا َيوُز ِلَمن َتَصربَّ 
ًة ِبَدراِهَم ُمَعيَّنٍة، َولَيَس َلُه َرغَبٌة يف الَبيِت نَفِسِه، أو الدُّكاِن  ال مَينـَُعُه ِمن َذِلَك؛ ألنَُّه يَعِرُف أنَُّه َأجَّرَُه ُمدَّ
نَفِسِه، َوَهذا يَفرَتُِق َعن اسِتئجاِر َسنـََتِن أو َثاِث َسنواٍت َمَثًا، فَاملسَتأِجُر ال مَيِلُك أن يـَُعدَِّل ابابً ِمن 
َاملنَفَعَة فـََقط، أّما الَعُن؛ َفا يـََتَصرَُّف فيِها)32(. األبواِب، َوال أن يَفَتَح فُرَجًة يف ِجداٍر؛ ألنَُّه إمّنا اسَتأَجر 

َ يـََتَصرَُّف يف املِلِك َتَصرَُّف املاِلِك؛ فـََلُه أن يَهِدَم املبىن  قُلُت: ُخاَصُة َدليِل الَشيِخ أنَّ املَتَصربِّ
َويُقيَم َجديداً َبَدَلُه.

ٍة ِمن ُعقوِد اإلجاَرِة: الثاين: أنَّ َعقَد الُصبـَْرِة املَؤقَُّت مبُدَّ

َوهَو رأُي الَشيِخ حُمَمَِّد بِن ُعثماَن القاضي، عافاُه هللاُ )33(، َوالباِحِث ُسليماَن اهلَّذاِل يف خامتَِة 
رِسالَِتِه املاجستري)34(، َوهَو الرأُي الذي أراُه راِجحًا)35( َوَذِلَك ِلما يَلي:-

َدٍة، َوَلو طاَلت. ٍة حُمَدَّ أّن املعقوَد َعليِه هَو املنَفَعُة ِلُمدَّ  -1

ِر أن يَفَسَخ الَعقَد. أّن املسَتأِجَر َلو امتـََنَع ِمن َدفِع اأُلجَرِة الَسَنويَِّة؛ َفِمن َحقِّ املَؤجِّ  -2

ِة الَعقِد. َر تُعاُد َلُه َمنَفَعُة َرقـََبِة الَعقاِر بَعَد انِتهاِء ُمدَّ أّن املَؤجِّ  -3
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املَطَلُب اخلاِمُس: اَتريُخ الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة.

اهَتمَّ  فـََقد  اهِلجرّي،  الثاين  الَقرِن  ُمنَتَصِف  يف  الَعباسّي  الَعصِر  يف  ُعَنيزََة  َمنِطَقِة  َأمهيَُّة  َظَهَرت 
الَعّباسيوَن ِبطُُرِق احُلّجاِج، َوالرَبِط َبَن الَشرِق َواحِلجاِز، َفَحَفروا ِبُعَنيزََة بِئراً ماُؤها َعذٌب؛ ألنَـُّهم َوَجدوا 
ُاملَسّماُة )أمُّ الُقبوِر( َموجوَدًة، َوِبَسَبِب َكوهِنا َطريَقاً  أرَضها َروَضًة تَنَتهي إليها الُسيوُل، َوال َتزاُل َهذِه الِبئر 
ُح املَؤرِخوَن املعاِصروَن  ، َوِخصَبَة األرِض، َوواِفرَِة املياِه؛ أمَكَن االسِتقراُر َوالَسَكُن فيها، َويـَُرجِّ لِلَحاجِّ
ُِيَسمَّوَن  أنَّ َسَنَة )630ه( ِبدايَُة ِعمراهِنا احَلَضرّي، فـََقد َسَكَنها أّوالً َبطٌن ِمن قَبيَلِة َبن خاِلٍد اجلبور 
)اجلناح(، َوهِبِم مُسَّيت تِلَك الناحَيُة ِمن ُعَنيزََة، مُثَّ َسَكَنها َفريٌق ِمن قَبيَلِة ُسبيٍع، ِبَزعاَمِة زُهري بِن َجرّاٍح، 
ِمن آِل ثَوٍر، مُثَّ َكثـَُر الوارِدوَن إليها؛ لِتـََوفُِّر ُمَقوِّماِت احلَياِة اأَلساسيِِّة، ُخصوصاً الزِراَعَة، َوَأمَهُّها: الَنخُل، 

َوالَقمُح، وََكَذِلَك الِتجارَُة)36(.

فـََتكثـُُر  َواالجِتماعّي؛  َواالقِتصادّي  السياسّي  اِبالسِتقراِر  عاَدًة  يَنمو  احَلَضريُّ  االسِتقراُر  َهذا 
األماُك، َوتـَتـََوسَُّع األراضي املمِكُن زِراَعُتها، َوحَتُدُث أحياانً َكواِرُث َوجَماعاٌت َوُحروٌب، ممّا حَيتاُج َمَعُه 
الناُس أحياانً إىل فَتاٍو َوُعقوٍد ُمَطوَّرٍَة َعن الُعقوِد املسّماِة يف الِفقِه اإلسامّي، َوال جُتايف الَقواِعَد الَشرعيَِّة، 
ما داَم الُفَقهاُء َمرِجعاً لِلَنوازِل الي حَتتاُج ِلإلفتاِء اِبجملَتَمِع، َوال َشكَّ أّن األوضاَع َواألعراَف َوالظُروَف 
املاِبَسَة ِلَذِلَك خَتَتِلُف ِمن بـََلٍد إىل بـََلٍد، َفما يـََقُع يف ُعَنيزََة َغرُي ما يـََقُع يف ِدَمشَق َوالقاِهرَِة َوبَغداَد، َوما 

يـََقُع يف تِلَك الُبلداِن َغرُي ما يـََقُع يف استانبوَل.

َوإذا كاَن اتريُخ َنشأَِة َعقِد الُصبـْرَِة ِبُعَنيزََة َيصُعُب حَتديُدُه؛ ألنَّ اتريَخ جَنٍد جَمهوٌل ُعموماً قَبَل ِمئاِت 
الِسنِن يف ِعدَِّة نَواٍح، َوِمنُه اتريُخ ُعَنيزََة، إاّل أنَّ ُعقوَد الُصبـْرَِة ُرمّبا تُقرُب الَفرتََة الي َظَهَرت فيِها إىل َحدٍّ ما.

ـٌد القاضـي َشـخصياً َعلـى َعقـِد ُصبـْـرٍَة يف ُعَنيـزََة ِبسـوِق مصعـد ِعنـَد نَـزِع  َوقَـد اطَّلَـَع الَشـيُخ حُمَمَّ
ِملكيَِّتِه، َويَعوُد اترخيُُه إىل الَقرِن التاِسِع اهِلجرّي)37( َولَيَس َهذا مبُسَتغَرٍب؛ ألّن َهذِه املدينَة يف َهذا الَقرِن 
ِاحَلَضـرّي َوالَتَمـدُِّد الُعمـرايّن َوالزِراعـّي، َوظُهـوِر  ُعمرُهـا َثاثَـُة قُـروٍن َتقريبـاً، َوَهـذِه فَـرتٌَة ُمواتيـة يف االسـِتقرار 
حاَجٍة إىل إفتاٍء يف نَوازَل َقد َتكوُن َظَهَرت يف البـََلِد، َوِمن ِخاِل ِدراَسـي ِلَعقِد احِلكِر، َواّطاعي َعلى 
الُعقوِد املشاهِبَِة َلُه يف خُمتـََلِف الُبلداِن اإلسامّيِة َوَجدُت أّن الَعقاراِت الَوقفيَِّة َتكاُد َتكوُن عاِماً ُمشرَتِكاً 
يف ظُهوِر تِلَك الُعقوِد، َوِمنها الُصبـْرَُة؛ َحيُث يـَتـََعطَُّل َعقاُر الَوقُف َسواءٌ كاَن أرضاً خالَيًة، أم بِناًء قاِئماً، 
أم أرضـاً زِراعيّـًة، َوال يوَجـُد لِلَوقـِف مـاٌل يُعَمـُر بـِه؛ فـَُيفـي الَفقيـُه مبـا يَـراُه َحـاًّ َشـرعّياً ُمناِسـباً، جُمَتِنبـاً بَيَعـُه 

قَـَدَر اإلمـكاِن)38(.
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َوُعقوُد الُصبـْرَِة ِبُعَنيزََة املتـََعلَِّقُة بِبُيوٍت َوأراٍض َوقفيٍَّة تَبُلُغ ِتسعَن يف املِئِة َتقريباً ِمن جُمَمِل ُعقوِد 
الُصبـْرَِة فيِها)39(، َكما اسَتعَمَل أصحاُب املِلِك الطَِلِق َعقَد الُصبـْرَِة َرغَبًة يف َعَدِم بَيِعها أحياانً، أو ِبَسَبِب 

َعَدِم وجوِد ُمشرَتٍ يف أحياَن أخرى، َوالناُس َقدمياً يف حاَجٍة، َويَرَضوَن اِبلَقليِل)40(.

َوَلَقـد َفشـا اسـِتعماُل َعقـِد الُصبـْـرَِة يف ُعَنيـزََة َكثـرياً مُث تناقـص إىل أن قَـلَّ اسـِتعمالُُه ونَـَدر، ُخصوًصـا 
بَعـَد َتوسـيِع الَشـوارِِع، َوإزالَـِة الَعقـاراِت يف الَثمانينـاِت ِمـن الَقـرِن الرابِـِع َعَشـَر اهِلجـرّي، مُثَّ الَطفـرَِة الَعقاريَـِّة 
ِبدايًَة ِمن ُمنَتَصِف الِتسعيناِت ِمن الَقرِن نَفِسِه، َفما بَعُد؛ َحيُث زاَدت قيَمُة الَعقاراِت، وََكثـَُرت اإلزاالُت 
لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوتـََوفَـَّر املاُل بَيِد أهِل املديَنِة؛ فـََقّلت احلاَجُة، إن مل َتُكن زاَلت َعن إجراِء َعقِد الُصبـْرَِة 

املمَتِد إىل ِمئاِت الِسنِن.

بِتاريِخ  َنَشأَ  الذي  الَعقُد  هو  الُصبـْرَِة  ِبصيَغِة  أُبرَِم  ُعَنيزََة  مبُحاَفَظِة  َعليِه  َوَقفُت  َعقٍد  آِخَر  َوَلَعلَّ 
ً، َوِبشروٍط هَي: َدفُن احلوِش، َوَتسميُت  )1393/11/1ه( َوُمدَّتُُه َعشُر ِسنَن ُمقاِبل )400( رايٍل َسنوايَّ
الَبيِت، َوجَتصيُصُه، وإدخاُل الَكهُرابِء َعلى ِحساِب املسَتأِجِر ابسِم صاِحِب الَبيِت، َوَحفُر بـَّيارٍَة، َوَتصليُح 

مَحاٍم، َوَدفُع ما يُطَلُب لِلماِء)41(.
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املَبَحُث الثاين:

نَزُع امِللكيَّة ِللَمصَلَحِة العامَِّة، َوأَثـَُرها َعلى الُصبـَْرِة.

َوفيِه أربـََعُة َمطاِلَب:

 املَطَلُب اأَلّوُل:

 َمفهوُم نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

 املَطَلُب الثاين:

 الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

 املَطَلُب الثاِلُث:

 أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِر املَصربَِّ يف ُعَنيَزة.

 املَطَلُب الراِبُع: 

ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حِلَلِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة.
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املَطَلُب اأَلّوُل: َمفهوُم نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة:

  املـراُد بِنَـزِع ِملكيّـِة الَعقـاَر هـَو: مَتَلُّـُك َعقـاِر الغَـرِي َقهـراً ِبعِـوٍض، َواملـراُد اِبملصَلَحـِة العامَّـِة هـَو: 
َحـقُّ العامَّـِة، َوضاِبطُهـا: ُكلُّ مايـَتـََعلَّـُق بِـِه الَنفـُع العـامُّ لِلُمجَتَمـِع ِمـن َغـري اخِتصـاٍص أِبَحـٍد، كاالنِتفـاِع 
اِبملسـاِجِد، َوالطُـُرِق العامَّـِة، َوالِبحـاِر، َواألهنـاِر؛ فَِللنـاِس مَجيعـاً َحـقُّ االنِتفـاِع هِبِـا، َوال َيِصـحُّ مَتليُكهـا 

إسـقاطُها)42(. ألَحـٍد، َوال 

َواألصُل يف َمشروعيَِّتِه هَو: َتَصرُُّف الَنيّب ملسو هيلع هللا ىلص، يف ِهجرَتِِه إىل املديَنِة املنـَوَّرَِة؛ حينما بـَرََكت انقـَُتهُ َمأمورًَة 
َ: "َهذا إن شاَء هللاُ املنزُِل" َومل يَقَبل أن َيكوَن الَعقاُر َهديًَّة،  َعلى َعقاٍر لَِيتيَمِن ِمن األنصاِر؛ َفقاَل الَنيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

َبل َدَفَع مَثََن املِثِل ِلشراِء هذا العقار الذي َبىن َعليه املسجَد النـََبويَّ الَشريَف اِبملديَنِة املنـَوَّرَِة)43(.

َوَقد قـَرََّر جَمَمُع الِفقِه اإلسامّي َضواِبَط َوُشروطاً البُدَّ ِمن ُمراعاهِتا، ِعنَد نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة 
العامَِّة، َحىت َيكوَن َمشروعاً، َوهَي:

أن َيكوَن نَزُع الَعقاِر ُمقاِبَل َتعويٍض َفورّي عاِدٍل، يُقدِّرُُه أهُل اخِلربَِة، مبا ال يَِقلُّ َعن مَثَِن املِثِل.  -1

جاِل.
َ
أن َيكوَن انزُعُه َويلَّ األمِر أو انئَبه يف َذِلَك امل  -2

أن َيكـوَن النَـزُع لِلَمصَلَحـِة العامَّـِة، الـي َتدعـو إليهـا َضـروَرًة عامَّـًة، أو حاجـًة عامَّـًة تُنـَـزَُّل   -3
َواجُلسـوِر. َوالطُـُرِق،  املسـاِجِد،  َمنــزِلََتها، َكِبنـاِء 

، َوأالّ يـَُعجََّل  أن ال يَؤوَل الَعقاُر املنـزوُع ِمن ماِلِكِه إىل َتوظيِفِه يف االسِتثماِر العامِّ أو اخلاصِّ  -4
نَزُع ِملكّيِتِه قَبَل األواِن.

فإن اختـَلَّت َهذِه الُشروُط أو بَعُضها؛ كاَن نَزُع ِملِكيَِّة الَعقاِر ِمن الظُلِم يف األرِض َوالغصوِب 
.)44(َ الي هَنى هللاُ َتعاىل َعنها، َوَرسولُُه ملسو هيلع هللا ىلص

 َوهبذا يـَتـََبُن أّن ما يـُنـَزَُع ابسِم الَتطويِر لِلَشرِكاِت اخلاصَِّة َواألفراِد لَيَس ِمن املصَلَحِة العامَِّة، َبل 
هَو َمصَلَحٌة خاصٌَّة، َوِمن ظُلِم الناِس، َوالتـََعّدي َعلى ُحقوِقِهم. 
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املَطَلُب الثاين: الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة:

املصَلَحِة  َعلى  العامَِّة  لِلَمصَلَحِة  َتقدمياً  املِثِل؛  بَِثَمِن  األفراِد  َعقاِر  ِملكيَِّة  بَِنزِع  الَدوَلُة  َتقوُم 
اخلاصَِّة ِلألفراِد، دوَن اعِتباٍر ِلرضاُهم، فـََتنَتِقُل املِلكيَُّة إىل عامَِّة الناِس َقهراً َوِمنُهم الَفرُد املنزوُع ِمنُه 
الَعقاُر، الذي أَيَُخُذ مَثََن املِثِل، َوالَدوَلُة انئَِبٌة َعن ُعموِم الناِس، َوِمن املعلوِم ِفقهاً أّن الِرضا ِمن َأَهمِّ 
ٌف اقَتضاُه َحقُّ اجملَتَمِع  ُشروِط َعقِد الَبيِع، بَيَد أنَّ َهذا الَشرَط َيسُقُط ُهنا، َوال اعِتباَر ِبِه؛ ألنُّه َتَصرُّ
َوالناِس ِبعامٍَّة)45(، َوَهذا ُيشِبُه بَيَع ماِل املديِن حِلَقِّ الُغَرماِء؛ َحيُث ال يُلَتِفُت ِلِرضا املديِن يف بَيِع 
ِملِكِه، َوِمثُلُه َحقُّ الَشفيِع يف مَتَلُِّك ِحصَّة َشريِكِه، ِمن َغرِي ِرضا الَشريِك، َوِمثَلُه إجباُر َويّل اأَلمِر 
حُمَتِكَر الّسلَعِة َعلى الَبيِع بَِثَمِن املِثِل، ِعنَدما َيكوُن الناُس حِباَجٍة َوَضروَرٍة هِلَذِه الِسلَعِة احملَتَكَرُة، إىل 

َغرِي َذِلَك ِمن الُعقوِد الي تَنَطوي حَتَت ُمصطََلِح )الُعقوِد اجَلربيَِّة( يف الِفقِه اإلسامّي.

َولَيَس نَزُع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َفسخاً أو تَناُزاًل أو تـََلفاً لِلَعقاِر؛ ألّن بَيَت ماِل املسِلمَن 
َيدَفُع ِعوَض املِثِل املقاِبِل لِلَعقاِر املنزوِع، َوالتـََلُف حَيُصُل مبِثِل ُسقوِط الِبناِء املَؤجَِّر لقدمه، َوَغَرِق 
األرِض اِبلَنهِر أو الَبحِر؛ فـََيزوُل االنِتفاُع اِبلَعِن املَؤجََّرِة، بَيَنما يف نَزِع املِلكيَِّة تَنَتِقُل الَعُن َوَمناِفُعها 

إىل ُعموِم الناِس.

، اقَتَضتُه َمصَلَحُة الناِس العامَِّة. َوَنُلُص بَذِلَك إىل أّن نَزَع املِلكيَِّة بَيٌع َصحيٌح حِبَقٍّ

املَطَلُب االثاِلُث: أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِراملَصربَِّ يف ُعَنيَزَة.

ِة َمراِحَل، هَي: مُيِكُن َتقسيُم االجِتهاِد الَقضائّي َوالِفقهّي يف َهذِه املسأَلِة إىل ِعدَّ

املَرَحَلُة اأَلّوىل: إّما أن َيصطَِلَح الَطَرفاِن َعلى َتعويِض صاِحِب الُصبـَْرِة بَِتقديِر أهِل اخِلرَبِة، 
َوإّما أن يـُنـََقَل ِعوُض املنزوِع إىل َعقاٍر آَخٍر تـَُوثَُّق فيِه الُصبـَْرُة، َواالجِتهاُد َمفتوٌح حِلُلوٍل َشرعيٍَّة 

َغرِيمِها، َوَهذا رأُي مَساَحِة الَشيِخ حُمَمَِّد بِن إبراهيَم َرئيِس الُقضاِة -رمحه هللا-.

وَلَقد أَتسََّست بـََلديُّة حمافظة ُعَنيَزَة َسَنَة )1381ه()46(، َوبَعَدها ِبَفرَتٍة َقصرَيٍة قاَمت بَِنزِع 
ِملكيَِّة َعقاراٍت َأغَلُبها ُمَصرّبٌة، فاسَتفَسرْت كتابُة َعدِل ُعَنيَزَة مَساَحَة املفي َوَرئيَس الُقضاِة الَشيَخ 
ابَن إبراهيَم -رمحه هللا- َعّمن يـََتوىل إفراَغ املبيِع، وقَبَض الَتعويِض؛ فـََوجََّه أِبّن املَتَصرَِّف يف الَعقاِر 
بَيعاً َوَتعمرياً َوَسَكناً َوأَتجرياً، هَو الذي يـََتوىل َعقَد الَبيِع َوقَبَض الَثَمِن، َوأنُّه البُدَّ ِمن الَتصريِح يف
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َصّك املبايـََعِة أبّن يف َهذا الَبيِت ُصبـْرٌَة. َورأى مَساَحُته أيضاً أِبْن َلو ُجعَل لِلُمَصربِِّ َواملَتَصربِِّ َحلٌّ َيصطَِلحاِن 
َعليِه، كأن ُيشرَتى اِبلَثَمِن بَيٌت ِعوٌض َعن الَبيِت املزاِل، َوَتكوَن الُصبـْرَُة قادمًة فيِه، أو يُعوَض صاِحُب 
الُصبـْرَِة مبِقداِر ُصربَتِِه بَِتقديِر أهِل اخِلربَِة، أو َغرِي َذِلَك ِمن احلُلوِل املشروَعِة، فإن مل يـَّتِفقوا َوآَلت املسأَلُة 

إىل اخُلصوَمِة؛ فَالَقضاءُ يَفِصُل بَينـَُهما)47(.

َويف َعـاِم )1387ه( أيّـَد مَساَحتُـُه ُحكـَم القاضـي ِبُعَنيـزََة، املَصـّدَق ِمـن َهيئَـِة الَتمييـِز، املَتَضّمـَن 
احُلكَم ِبِشراِء املَتَصربِِّ بَِثَمِن َتعويِض الَعقاِر املزاِل بَيتاً مُماِثًا، تـَُوثَُّق ِبَصّكِه الُصبـْرَُة؛ لَِيكوَن َبدالً َعنُه)48(.

املَرَحَلُة الثانيُة: أّن َحلَّ ُمشِكاِت الَعقاراِت املَصبَـَّرِة املنزوَعِة لِلَمصَلَحِة العامَِّة يف أحِد األموِر 
الَثاثَِة التاليِة:-

أّواًل: أْن ُيشرتى ِبقيَمِة الَبيِت املهدوِم بَيٌت َبَدلُه تـَُؤمَُّن فيِه الُصبـَْرُة، َوَيكوَن لِلَبدِل ُحكُم املبَدِل 
َِذِلَك، َوَهذا هَو املَتعّنُ ِعنَد الِنزاِع. ِة َوِمقداِر الُصبـَْرِة، َوَغري  اِبلُشروِط َواملدَّ

اثنياً: أن يُقّوَم الَبيُت املهدوُم ِبقيَمِة ِمثِلِه َوفيِه الُصبـْرَُة، مُثَّ يُقّوُم ِبقيَمِة ِمثِلِه خالياً ِمن الُصبـْرَِة، 
َقيَمُة الُصبـْرَِة، ُتدَفُع ِلصاِحِب الُصبـْرَِة ِمن جَمموِع ماقـُّوَم ِمن الَبيِت، َوالباقي  َوالَفرُق َبَن الَتعويَضِن هو 

َيكوُن ِلصاِحِب الَبيِت.

اثلثاً: أن َيصطَِلَح املاِلُك مَع صاِحِب الُصبـْرَِة َعلى َتعويِضِه َعن ُصبـْرَتِِه ِبَدراِهَم َيدفـَُعها َلُه؛ لَِيشرَتَي 
َلُه َعقاراً خاّصاً، َولِيبقى الباقي ِطْلقاً ال ُصبـْرََة فيِه.

فإن كاَن َشيٌء ممّا ذُِكَر َوقفاً؛ َفابُدَّ ِمن إشراِف احملَكَمِة؛ حُماَفَظًة َعلى ُحقوِق الَوقِف، َوالَتَحقَُّق 
ِمن ِشراِء الَبَدِل ِبقيَمِة املِثِل، َوإجرائِِه َعلى َمصارِِفِه الّشرعيَِّة.

َوَهذا َقراُر اهلَيَئِة الداِئَمِة مبَجلِس الَقضاِء األَعلى رقم )57( يف 1396/2/15ه)49(. 

قُلُت: اأَلّوُل َوالثاِلُث ُمشاهِباِن ِلرأي الَشيِخ ابِن إبراهيَم رمحه هللا، أّما الثاين فهَو إضاَفٌة ِمن اهلَيَئة 
ِالداِئَمِة، مُيِكُن َعدُّها ِمن احلُلوِل الي أملَح إليها الَشيُخ ابُن إبراهيَم نفُسُه؛ حيُث فَتَح لِلُقضاِة ابَب 

االجِتهاِد َقضاًء يف انزِلِة نَزِع ِملكّيِة الَعقاِر املَصربَِّ.
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َوَقرارُاهلَيئِة الدائَمِة َهذا َصَدَر بَعَد َكثرَِة نَزِع املِلكّياِت يف ُعَنيزََة، ِخاَل الِنصِف اأَلّوِل ِمن الَعقِد 
التاِسِع يف الَقرِن الراِبَع َعَشَر اهِلجرّي، وكانت اهليئُة االجتماعّيُة ِبُعَنيزََة َقد أرسَلت بَرقّيًة لِلَمقاِم السامي 
عارَِضًة َمشاِكَل الُصبـْرَِة، َوَتعطيَلها لِلَمشاريِع، َوِحرماَن أصحاهِبا ِمن االنِتفاِع هِبا ِلِقلَِّة َدخِلها، َوأّن مَجَعها 
يف أماٍك ُمستِقلٍة حُيّسُن َدخَلها ِبشكٍل َكبرٍي َعّما كاَنت َعليِه، فَأبَرَق صاِحُب الُسمّو َويل الَعهِد إىل 
َوزيِر الَعدِل، الذي طَلَب اإلفاَدَة ِمن حَمَكَمِة ُعَنيزَة. َكما َكتبت اهلَيئُة االجتماعّيُة ِخطاابً إىل َفضيلِة الَشيِخ 
َعبِدهللِا بِن َعقيل)50( -رمحه هللا- وَكاَن ُعضواً يف جَملِس الَقضاِء األعلى، وِمن أهل ُعَنيزََة، َوهَو الذي 
يَنوُب َعن رَئيِسِه عاَدًة، َوذَكرت اهلَيئُة يف اخِلطاِب َمشاِكَل الُصبـْرَِة املذكورِة آنفاً، َوَوّضَحت َكثرََة الَعقاراِت 
املنزوَعِة؛ حيُث َشلت املنطقَة الواِقَعَة َجنوَب اجملِلِس إىل الربغوش َعلى حايط الدمشي، حىت َيِصَل 
احليالة؛ فـََيشَمُل العقيليَة واجلادَة وسوَق مصعٍد والبوحيَة. َوأيضاً َمنِطقَة القاِع َواجَلديدِة َوالَشفيِع واملسهريِة 
وجوَدَة يف َتعويِض الَعقاِر املَصربَِّ هَو ِشراءُ َعقاٍر تـَُوثَُّق 

َ
واملقيبلِة وأمِّ محار َواملندسِة وغريِها. َوأّن الَطريقَة امل

ِأعاُه. فيِه الُصبـْرَُة، َوَعلى َهذا تَبقى الُصبـْرَُة يف ُعَنيزََة إىل األبِد)51(، مُثَّ َصَدَر َقراُر اهلَيئِة الداِئَمِة املذكور 

املَرَحَلُة الثالِثُة: الَتفريُق َبَن حاِل وجوِد بناٍء ِعنَد َعقِد الُصبـْرَِة، أو اشرُتَط َعلى املَتَصربِِّ إقاَمُتُه، أو 
اشرُتَط أنَّ الُصبـْرََة الّسنويَة قادَمٌة يف األرِض وما ُبن َعليها؛ َوَبَن حاِل إنشاِء َعقِد الُصبـْرَِة َعلى أرٍض 
خاليٍة ِبدوِن اشرتاِط ما ذُِكَر. َوَهذا رأُي الَشيِخ حُمَمٍَّد الُعثَيمن -رمحه هللا- َوَتفصيُل َذِلَك َكما يَلي:-

احلاُل اأَلّوىل: أن َيكوَن الِبناُء َموجوداً حَن َعقِد الُصبـَْرِة؛ فـََتكوَن الُصبـَْرُة َعلى األرِض، َوما 
َعليها ِمن الِبناِء، َوِمثَلُه إذا اشرُتَط َعلى املَتَصرّبِ إقاَمُة الِبناِء أو أنَّ الُصبـَْرَة الَسنويَة قادَمٌة يف األرِض 
ِة،  َوماُبَن َعليها، َفُحكُم َهذِه احلاِل أْن ُيشرَتى ِبقيَمِة الَتعويِض بَيٌت َيسَتِغلُُّه املَتَصبـُّر إىل هِنايَِة املدَّ
َتعّلَق بِه َحقُّ ُكلٍّ ِمن املَصرّبِ  بَيٍت  القيَمَة ِعوٌض َعن  َوَذِلَك ألنَّ َهذِه  املَتَصربِِّ.  الُصبـَْرَة إىل  َوَيدَفَع 
َواملَتَصرّبِ، َفَحقُّ املصرّبِ يـَتـََعّلُق اِبلَعِن، َوَحقُّ املَتَصرّبِ يـََتعّلُق اِبملنَفَعِة، فـََيقوُم الِعوُض َمقاَم املعّوِض؛ ألّن 
الَبَدَل َلُه ُحكُم املبَدِل، َوَهذا ما َتقَتضيِه الَقواعُد العامَُّة، َوأخَذت بِه اهلَيئُة الدائَمُة ِلَمجلِس الَقضاِء 

األَعلى يف َقرارِها َرقِم ]57[ بتاريخ 1396/2/15هـ.

احلاُل الثانيُة: أن َيكوَن الِبناُء حُمَداثً بَعَد َعقِد الُصبـَْرِة، فـََتكوَن الُصبـَْرُة َعلى األرِض َوحَدها، 
ِمثَل أْن يـََتَصبـّرَاألرَض َومل ُيشرِتط َعليِه بناٌء؛ لَِيزداَد بِه أَتمُن الُصبـَْرِة، أو مل ُيشرَتط أّن الُصبـَْرَة قادَمٌةيف 
األرِض، َوما يُوَضُع َعليها ِمن بِناٍء أو َغريِِه. َفحكُم َهذِه احلاِل ِعنَد نَزِع املِلكيَِّة أْن تُقّوَم األرُض خالَيًة 
ِمن الِبناِء، َوتُقّوَم َوهَي َمشغوَلٌة اِبلِبناِء الذي كاَن َعليها؛ َفما َبَن القيَمتِن هَو قيَمُة الِبناِء، فَلو َقّدران 
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أن قيَمَتها ابلِبناِء مَخسوَن ألفاً، َوخالَيًة َثاثوَن ألفاً؛ كاَنت قيَمُة الِبناِء ِعشريَن ألفاً؛ فـََيخَتصُّ املَتَصبـُّر 
بقيَمِة بنائِِه، َوُيشرتى ِبقيَمِة األرِض بَيٌت تـََتعّلُق بِه الُصبـَْرُة أرَضُه َوبناَئُه؛ ألّن َهذِه القيَمَة ِعوٌض َعن 
أرٍض َتعلََّق هِبا َحقُّ املَصرّبِ َواملَتَصرّبِ َفَحقُّ املَصرّبِ يـَتـََعّلُق ِبَعِن األرِض، َوَحقُّ املَتَصرّبِ يـَتـََعّلُق اِبملنَفَعِة، 
ٍة، وَيدفُع كاِمَل  فـََيقوُم الِعوُض َمقاَم املَعّوِض؛ ألّن الَبَدَل َلُه ُحكُم املبَدِل، َوَيستغّلُه املتصرّبإىل هنايِة املدَّ
الُصبـَْرِة لِلُمَتَصرّبِ، َواخِتصاُص املَتصرّب ُهنا ِبقيَمِة البناِء؛ ألنُّه أقاَمُه مبالِِه َومل يـَتـََعّلق بِه َحقٌّ َوال َشرٌط)52(.

َويف رأي الَشيِخ ابِن ُعثيمن -رمحه هللا- ُعموماً َثاُث َوَقفاٍت:

األوىل: ذَكَر الَشيُخ يف ِختاِم احلاِل األوىل أّن اهلَيئَة الدائَمَة مبَجلِس الَقضاِء األَعلى َأخَذت حِبُكِم 
َهذِه احلاِل، َوالي َجعَلتها احَللَّ املَتعّنَ ِعنَد الِنزاِع َبَن الَطرفِن، بَيَد أهّنم مل يُفرّقوا يف َقرارِهم َبَن َكوِن 
الِبناِء َموجوداً ِعنَد إنشاِء َعقِد الُصبـْرَِة، أو َغرَي َموجوٍد، َوإمّنا هَو أحُد احلُلوِل الَثاثَِة الي َوَضعوها ِعنَد 
نَزِع البُيوِت املَصرّبِة لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوذَكروا ُماحَظًة على حلوهلم الثاثِة أّن املنزوَع إذا كاَن ُمشَتِمًا 

َعلى َوقٍف؛ َفابُدَّ ِمن إشراِف احملَكَمِة حُماَفَظًة َعلى ُحقوِقِه.

ُب  َ ِعنَدما أَيخُذ قيَمَة بِنائِِه، يَِ الثانيُة: يف ُحكِم احلاِل الثانيِة الي ذَكَرها الَشيُخ؛ أرى أّن املَتَصربِّ
أن ُيشرَتى بِباقي الَتعويِض أرٌض ال بيٌت، ُيسّجل ابسِم املَتَصربِِّ، َويُوّثُق يف َصّكِه الُصبـْرَِة، َولِلُمَتَصرّبِ أن 
يُفيَد ِمن األرِض اِبلِبناِء َعليها َوحَنِو َذِلَك، ِمن مالِِه اخلاصِّ إىل هِنايَِة املدَِّة؛ ألّن َحقَُّه بَعَد أخِذِه َتعويَض 
ِة الباقَيِة، أوبَيُع َحقِِّه، أوأَتجريُِه، َوحيُث إنُّه ِعنَد الَتعاُقِد َتصرّب أرضاً خاليًة  َمبناُه هَو َحقُّ الَبقاِء يف املدَّ
مَملوَكًة لِلُمصرّبِ، فُيشرتى للُمَصرّبِ أرٌض َبدهَلا، َوإذا قُلنا ُيشرتى ابلَتعويِض الباقي بيٌت قائٌم؛ قّلَل َذِلَك 
ِمن األرِض الَبدِل الي َيستحقُّها املصبـُّر ِعوضاً َعن أرِضِه املصبـّرََة املنزوَعَة، َفا خَيفى أّن ِشراَء بيٍت قائٍم 
أّن أرَضُه َسَتكوُن أقلَّ قيَمًة ِمن ِشراِء أرٍض خالَيٍة، ما داَم املبلُغ املخصَُّص للِشراِء واحداً. َوَعلى الَقوِل 
ِبِشراِء بَيٍت َبدَلُه، كأنّنا ألَزمنا املَصبـَّر ابلِبناِء َعلى ِحساِبِه ِلَمصلَحِة املَتصربِِّ الذي َسُيفيُد ِمن الَعقار 

َِمبنياً، بَيَنما َعقُد ُصربَتِِه أُبرَِم َعلى أرٍض خالَيٍة.

الثالِثُة: مل ُيشر الَشيُخ إىل احلَّلِن الثاين َوالثاِلِث اللَذْيِن َوَضَعتُهما اهلَيئُة العامَُّة ِلَمجلِس الَقضاِء 
األَعلى يف َهذِه املسأَلِة؛ ففيهما حلٌّ دائٌم داِئماً ملشاِكِل الُصبـْرَِة يف الَعصِر احلاِضِر، ُخصوصاً الُصبـْرَُة 
اخلالَيُة ِمن الَوقِف؛ حيُث يـََتحرَُّر َعقُد الُصبـْرَِة َوال َيكوُن لِلعاِقَديِن ِعاَقٌة َتعاُقديٌة بَعَد أن أَيُخَذ ُكلُّ طرٍف 

َحقَُّه الَشرعيَّ. 
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َكاِمُل َتعويِض األرِض، َولِلُمَتَصرّبِ قيَمُة الِبناِء َوحَنوِِه. وقد  املَرَحَلُة الراِبَعُة: أّن َحقَّ املَصرّبِ هو 
َوجَّهت ِوزارَُة الَعدِل كتابَة الَعدِل ِبُعَنيزََة َوغريَها ِمن كتاابِت الَعدِل يف عاِم )1436ه(، بِناًء َعلى َقراِر 
احملكَمِة الُعليا َرقم )17/م( يف1436/3/10ه، خِبُصوِص َتقريِر َمبدٍإ فيما َيسَتِحقُُّه احملكُر َواملستحكُر 

ِمن قيَمِة األرِض احملّكرَِة، حَن تـَُنزُع لِلَمصَلَحِة العامَِّة؛ فـََقّررت ابألغلبّيِة ما يَلي:-

أواًل: ما َوضَعُه املستحكُر يف األرِض ِمن بِناٍء، وما يف ُحكِمِه؛ فالقيَمُة ُتسلَُّم َلُه، فإن وِجَد َشرٌط 
ِخاُف َذِلَك َفَمّردُُّه لِلَنظِر الَقضائّي.

ِمن قيَمِة  ُة املسَتحكِر ُمؤقَتًة إىل أَجٍل؛ فهَو كاملسَتأِجِر ال َيسَتِحقُّ َشيئاً  اثنياً: إذا كاَنت ُمدَّ
األرِض، َوُتَسلَُّم لِلُمستحِكِر.

اثلثاً: إذا كاَنت ُمدَُّة املستحِكِر ُمَؤبََّدًة، َوَلُه ُحكُم املاِلِك؛ فـََلُه قيَمُة َتقدير األرِض َمنزوعاً ِمنها 
مايـَُقّدُر لِلحكِر، فإذا ُقّدَرت األرُض خالَيًة ِمن احِلكِر مبئِة ألِف رايٍل، مُثَّ ُقّدَرت َوفيِها احِلكُر ِبِستَن 
ألِف رايٍل مثًا؛ فَالَفرُق وهَو أربعوَن ألِف رايٍل هَو قيَمُة احلكِر، تُعطى لِلُمحّكِر، َوالباقي لِلُمسَتحِكِر.

رابعاً: َيكوُن الَتقديُر ِمن ِقبِل أهِل اخِلربَِة، العاِلمَن ِبُعرِف الَبلِد، َوالَعمِل اجلاري فيِها، َويُراعى 
َرِة، َوما َلُه أثٌر يف الَتقديِر. ماَبَن الَطرَفِن ِمن ُعقوٍد واشرتاطاٍت، َوحاِل الَعِن املَقدَّ

خامساً: َيكوُن الَعمُل هِبذا الَقراِر ابِتداًء ِمن اترخِيِه، َولَيَس َلُه أثٌر َرجعيٌّ)53(.

َوبِتأّمِل َقراِر احملكَمِة الُعليا َيظهُر يل أنَُّه ُمَتعلٌِّق ِبَعقِد احِلكِر ابحِلجاِز، َولَيَس ِبَعقِد الُصبـْرَِة يف ُعَنيزََة 
َوالَقصيِم، َومل يُذَكر َلفُظ )الُصبـْرَِة( يف الَقراِر ُمطلقاً.

َوالصورَُة املشهورَُة ِلَعقِد احِلكِر هَي: اتّفاُق صاِحِب األرِض اخلالّيِة مَع عاِقٍد َعلى أن َيدَفَع َبداًل 
ٍة لِلَعقِد)54(.  َسنواّيً ُيسمَّى ِحكراً، أو ُأجرًَة، ُمقاِبَل إقاَمِة َذِلَك العاِقِد بِناًء أو َغرساً، ِمن َغرِي َتقديِر ُمدَّ

َوَهذِه الصورَُة هَي املراَدُة ِعنَد االسِتعماِل، ما َعدا ِحكر املديَنِة املنـَوَّرَِة.

َوِمن الُفروِق َبَن َعقِد الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة َوَعقِد احِلكِر يف احِلجاِز ما يَلي:-

ِة. ٍة، بَيَنما َعقُد احِلكِر ُمطلٌق ِمن املدَّ أّواًل: أّن َعقَد الُصبـَْرِة ُمَؤقٌَّت مبُدَّ

َ َلُه أن يَهِدَم َويَبَن َكما َيشاُء، بَيَنما يف احِلكِر حَيتاُج َذِلَك إىل إذِن احملّكِر. اثنياً: أّن املَتَصربِّ
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 أَثـَُر نـَزِْع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة على عقد الصربة )ِدراَسٌة ِفقهّيٌة يف ُماَفَظة ُعَنيَزة ِبلَقصيم(... د. صاحل بن سليمان احلَُوْيس املوسى

الُعرِف  احِلكِر، َحَسَب  َعقُد  بِه  يَنَفِسُخ  ِلَقَدِمِه ممّا  َمُه  َوتـََهدُّ املسَتحِكِر  بِناِء  أّن ُسقوَط  اثلثاً: 
اجلاري ابحِلجاِز، ما عدا املديَنِة املنـَوََّرِة، ِخافاً للُصبـَْرِة.

رابعاً: أّن األجَرَة يف َعقِد الُصبـَْرِة ال تـََتغيـُّر َمهما ارتـََفعت أسعاُر الَعقاِر، بَيَنما حيَِقُّ لِلُمحّكِر 
طََلُب زايَدِة احِلكِر الَسنوّي، ِضمَن َضوابَط ُمَعيَّنٍة)55(.

ِمن  الَعكِس إىل أن صارا  أو  الُصبـْرَِة،  احِلكِر مبَعىن  اسِتعماِل  َوالَتعميُم يف  أّدى اإلطاُق  َوَقد 
املصطَلحاِت الي اضَطرََبت بَعُض األحكاِم فيِهما)56(، َوينَبغي َعَدُم اسِتعماِل احِلكِر َوالُصبـْرَِة َعلى أهّنما 

ِمن األلفاِظ املرَتاِدَفِة؛ ألهّنما ُمَتغايراِن يف َحقيَقِتِهما.

َوحيُث إّن كتابَة َعدِل ُعَنيزََة ِجّهُة َتوثيٍق َشرعّيٍة َوِنظامّيٍة، َوتَلَتزُِم أِبوامر وتعميمات َمرِجِعها، َوهَي 
ِوزارَُة الَعدِل، َوليَست َجهَة َفصٍل َبَن اخُلصوماِت؛ َوحيُث كثر استعماُل َلفِظ احِلكِر مبَعىن الُصبـْرَِة غلطاً؛ 
فَقد ال َيَسُع كتابَة الَعدِل ِسوى َتطبيَق الَفَقرَِة )اثنياً( املذكوِر آنفاً ِمن َقراِر احملكَمِة الُعليا، َوبَعد أْن كاَن 
الَعمُل اجلاري قَبَل الَقراِر هَو ِشراءُ َبدٍل َعن املنزوِع، َونَقِل الُصبـْرَِة إليِه، أو يُقدَُّر َحقُّ الُصبـْرَِة ِمن الَتعويِض 
َويـََتَحرَُّر الَعقُد؛ صاَر املَصبـُّر َيطُلُب كاِمَل َتقديِر األرِض، َويَرُفُض املَتَصبـُّر أن أَيُخَذ قيَمَة الِبناِء، دوَن أن 

َيكوَن َلُه ِحّصٌة ِمن قيَمِة األرض؛ تعويضاً له عن ِملكّيته املنفعة يف املدة الباقيِة من العقد. 

َونَتيَجًة هلذا اإلجراِء تـََعطّلت ُمعاَماُت الَعقاراِت املَصبـّرَُة املنزوَعُة لِلَمصَلَحِة العامَِّة يف كتابِة الَعدِل 
ِبُعَنيزََة؛ َفُمنُذ َتعميِم الَقراِر املذكوِر مل ُيكِمل املَتَصرّبوَن ُمعاَماهِتم، َويُطالِبوَن اِبلَعمِل الساِبِق ِلُصدوِر َقراِر 

احملكَمِة الُعليا)57(.

الرأُي الراِجُح يف َنَظرِالباِحِث: َلَقد َجرى الَعَمُل ُمنُذ ِبدايَِة نَزِع املِلكّياِت ِبُعَنيزََة ُمنُذ مَخسَن عاَماً 
الُعليا يف سنِة  َقراِر احملكَمِة  الراِبِع َعَشَر اهِلجرّي، إىل ُصدوِر  الَقرِن  الَثمانيناِت ِمن  َتقريباً، يف أوائِل 
)1436ه( َعلى ِشراِء َعقاِر َبدٍل توّثق فيِه الُصبـْرَُة؛ ألّن املَتَصبـَّر َلُه َحقٌّ يف الَعقاِر املَصرّبِ، هَو َحقُّ 
َ َعن  ِة الباقَيِة ِمن الَعقِد، َوَهذا غاِلُب ما َجَرت َعليِه احملكَمُة. أو يـَُعّوُض املَتَصربِّ الَبقاِء، أو ِملُك املدَّ
َذِلَك بَعَد َتقديِر َحقِّ الُصبـْرَِة لِلُمَصربِِّ َعلى الَطريَقِة املذكورَِة يف املرَحَلِة األوىل َوالثانَيِة)58( َمَع ُماَحَظِة ما 
َقد َتشَتِمُل َعليِه بَعُض الُعقوِد ِمن ُشروٍط َقد تـَُؤثُِّر َعلى َحقيَقِة الَعقِد َوَتكييِفِه الِفقهّي. َوإّن َقراَر احملكَمِة 
الُعليا يف احِلكِر وارٌد يف الَتحكرِي َوَيصُعُب أْن يُطّبَق َعلى َعقِد الَتصبرِي يف ُعَنيزََة َوحَنوِها؛ الختاف 

حقيقتيِهما وتكييِفِهما فقها، َوهللاُ أعلُم. 
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املَطَلُب الراِبُع: ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حَللِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة:

يف ضوِء َهذِه الدراَسِة، َوالَتواُصِل أبهِل اخِلربَِة َوبَعِض املسئولَن احُلكومّيَن أقرَتُِح ما يَلي:-

أّواًل: مَجُع ُعقوِد إنشاِء الُصبـْرَِة، َوُمبايَعاهِتا َوأَتجريِها َوَرهِنها َوحَنِو َذِلَك يف ِسجّاٍت خاّصٍة، 
ِعلمّيٍة كالِفقِه،  خَتَصُّصاٍت  ِعدَِّة  يف  ِعلمّيٌة  ِدراساٌت  َعليها  ُيرى  مُثَّ  َذِلَك،  َعلى  الَدوَلُة  َوُتشِرُف 
َواالقِتصاِد، َوالتاريِخ، َوحَنِو َذِلَك، ُخصوصاً أّن فيِها أوقافاً َعديَدة، مُيِكُن اإلفاَدُة ِمنها، وذلك يف املدن 

الي استعملت عقَد الصربة.

اثنياً: اسِتثماُر َتعويضاِت الَعقاراِت املَصبَـَّرِة اجملهول أصحاهبا يف َعقاراٍت َعن َطريِق اجِلهاِت 
الَشرعّيِة؛ لَِتحقيِق الِغبَطِة َواملصَلَحِة، َبداًل من بَقاِء الَتعويِض الَنقدّي أَيكُلُه الَتَضخُم َوزايَدُة األسعاِر 

ِبدوِن َغّلٍة ُيسَتفاُد ِمنها.

اثلثاً: مَجُع األجوِر الَسنويِة الي َيدفـَُعها املَتَصرّبوَن يف الُصبـْرَِة َغرِي الَوقِف إىل ِجهٍة َموثوَقٍة إبشراِف 
الَدوَلِة؛ لَِتنمَيتها، ما دام املسَتِحّقوَن َقد َتركوا املطالََبَة هِبا)59(.

رابعاً: َتقريُر َحقِّ الُشفَعِة ِعنَد بَيِع املَصربِِّ أو املَتَصربِِّ َحقَُّه ِمن الَعقاِر املَصربَِّ َوَهذا حَيتاُج إىل َقراٍر 
ِمن اجِلهاِت الَشرعّيِة املخَتصَِّة ِنظاماً.

الَعقاِر  نَزِع  ِعنَد  َوَفكِّها  الُصبـْرَِة  حَتريِر  َعلى   َ َواملَتَصربِّ  َ املَصربِّ الَعدليِة  اجِلهاِت  َتشجيُع  خاِمساً: 
املَصربَِّ لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوَعدِم نَقِل الَتعويِض إىل َعقاٍر آخٍر تُوَضُع فيِه الُصبـْرَُة؛ ألّن احلاَجَة إىل َتصبرِي 
الَعقاِر مل يـَُعد إليها حاَجٌة يف َوقِتنا املعاِصِر، َوإذا كاَن الَعقاُر َوقفاً فَاملسأَلُة حَتَت َنَظِر احملكَمِة املخَتصَِّة؛ 

لَِتحقيِق الِغبَطِة َواملصَلَحِة لِلَوقِف.

يف  )17/م(  رَقِم  احِلكِر  يف  الُعليا  احملكَمِة  َقراَر  أبن  الَعدليِة  اجِلهاِت  َعلى  الَتعميُم  ساِدساً: 
1436/3/10هـ، خاصٌّ ابلُبلداِن الي ُيسَتعَمُل فيِها َهذا الَعقُد، َوهَي َمنِطَقُة احِلجاِز ُعموماً، وأّن 
حُماَفَظَة ُعَنيزََة َوحَنوِها الي ال َتسَتعِمُل احِلكَر، َوإمّنا َعقَد الُصبـْرَِة فـَيـَُنظُِّمها َقراُر اهلَيئِة الدائَمِة مبَجِلِس 

الَقضاِء األَعلى رَقِم )57( يف 1396/2/15ه.
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سابعاً: َتفعيُل َعمِل الَلجَنِة الي كاَنت حُتَّرُِر الُصرَب املَتعلَِّقَة ابلَوقِف اخَلريي ِبرائَسِة َمعايل الَشيِخ 
َعبِدهللِا بِن َمنيع)60(، َوجَمموَعٌة ِمن أهِل اخِلربَِة َواألمانَِة يف الُبلداِن املراِد حَتريُر الُصبـْرَِة فيِها، حيُث َعمَلت 
ُمنُذ ِعشريَن عاماً َتقريباً ملدَِّة َعشِر َسنواٍت، مُثَّ َتوقـَّفت. َوَحررت جَمموعًة ال أبَس هِبا ِمن الُصرِب، َويف 
ُعَنيزََة على سبيِل املثال ُوضَعت قيَمُة الُصرِب احملّررَِة يف َعقاٍر واِحٍد ُيصَرُف ِمنُه َحَسَب ُشروِط الواِقفَن، 
كالَصرِف َعلى املساِجِد َوحَنوِها. َوَهذا خُيَفُِّف الَضغَط َعلى اجِلهاِت الَعدليِة، َويَبقى إثباُت الِغبَطِة 

صَلَحِة َقضاًء يف احملاكم، الذي سَيكوُن ُمَيّسراً أكثَر، بَعَد تِلَك اجلُهوِد الي قاَمت هِبا الَلجَنُة.
َ
َوامل
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اخلامتُة َوفيِها أبَرُز الَنتاِئِج:

يف ِختاِم َهذا الَبحِث ُأِحبُّ أن أُقيَد بَعَض الَنتاِئِج ابخِتصاٍر:

األوىل: 

فاسَتعَملوُه، َوَتعاَرفوا  ِبُعَنيَزَة من عقود اإلجارِة، وَقد احتاَجُه الناُس َقدمياً  أّن َعقَد الُصبـَْرِة 
َعليِه، َوِعنَدما زاَلت احلاَجُة إليِه اجَتِنبوُه َوَتركوُه.

الثانَيُة:

 أّن الُفَقهاَء يف ُعَنيَزَة أقّروا اسِتعماَل َهذا الَعقِد، َوكانوا َكثرياً ما يـََتوّلوَن ِكتابـََتُه.

الثالِثُة: 

أّن اجِلهاِت الَقضائّيِة املخَتصَِّة ِعنَد انِزَلِة نَزِع الَعقاِراملَصربَِّ لِلَمصَلَحِة العامَِّة َقدمياً َقد َأصَدَرت 
الَقرارات الي استـََقّر َعليها الَعمُل َوالُعرُف فيما بَعد، َوأّن َتغيرَي الَعمِل اجلاري الَصحيِح املسَتِقِر 

َتسّبَب يف تـََعطُّل َمصاحِل الناِس، َوظُهوِر َمشاِكل ُرمّبا تـََتفاَقُم َكثرياً.

الراِبَعُة: 

أّن احِلكَر َغرُي الُصبـَْرِة؛ فـََينَبغي الَتفريُق بَينـَُهما َحىت ال يـََقَع االشِتباُه َبَن األحكاِم، َوتـَتـََعطََّل 
َمصاحلُ الناِس.

اخلاِمَسُة:

 أمهيَُّة االسِتعانَِة أبهِل اخِلرَبِة، َوأهِل الِعلِم ِمن أهِل البـََلِد نَفِسِه يف َمعِرَفِة ُمعاَماهِتم، َوُعقوِدِهم 
َوأعراِفِهم اجلاريَِة.

ساِدساً:

ٍة َتزيُد َعن ُعُمِر االنساِن املعتاِد َوما تَبقى ِمنُه   َتوعَيُة الناِس ِبَعَدِم إنشاِء ُعقوِد التأجرِي ِلُمدَّ
َتقديراً؛ ُمراعاًة حِلُقوِق الَوَرثَِة.
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ملحق الواثئق

رقم الصفحة عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
109 إفادة الشيخ إبراهيم بن علي الضالع يف الصربة 1

113 _ 110 إفادة الشيخ حممد بن عثمان القاضي يف الصربة 2
114 إفادة الشيخ حممد أاب اخليل 3
115 إفادة رئيس حمكمة شقراء 4
116 إفادة حمكمة حوطة بن متيم 5

119 _ 117 إفادة الشيخ حممد السماعيل 6
120 عقد صربة بعنيزة 7

122 _ 121 قرار اهليئة الدائمة مبجلس القضاء األعلى 8
123 خطاب اهليئة االجتماعية بعنيزة 9
124 قرار احملكمة العليا رقم 57 10
125 صك نزع ملكية عقار مصرب بعنيزة 11
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] وثيقة: 1 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 2 [
] 1 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 2 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 3 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 4 من 4 [
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] وثيقة: 3 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 4 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 5 [
] 1 من 1 [



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                     العدد )71( اجلزء الثاين

114

] وثيقة: 6 [
] 1 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 2 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 3 من 3 [
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] وثيقة: 7 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 8 [
] 1 من 2 [
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] وثيقة: 8 [
] 2 من 2 [
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] وثيقة: 9 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 10 [
] 1 من 1 [
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قة: 11 [ ي ] وث
] 1 من 5 [

يزة ن ع ة عقار مصرب ب زع ملكي صك َن

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أان ..... القاضي ابحملكمة العامة مبحافظة عنيزة بناء على املعاملة 
احملالـة إيل مـن رئيـس احملكمـة برقـم ... يف ... واملقيـدة بـوارد احملكمـة برقـم ... واتريـخ... ففـي يـوم ... 

املوافق...

افتتحت اجللسة الساعة ... وحضر فيها ... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... وأهنى قائًا: 
إنـن كنـت أملـك منفعـة العقـار الواقـع يف جنـوب حمافظـة ... ابحمللـة املسـماة ...، وحـدوده، وأطوالـه، 
ومسـاحته،  كمـا يلـي: شـاال حيـده ... بطـول ..، وجنـواًب حيـده ... بطـول ....، وشـرقا حيـده ... بطـول 
....، وغراًب حيده .... بطول ...، وجمموع مساحته ... ملدة مخسمائة سنة تبدأ من 1390/04/04هـ 
أبجرة سنوية قدرها: سبعة وعشرون راياًل إال ثلث تدفع لـ ...  َوَقد نزعت ملكية العقار املذكور لصاحل 
طريـق ...، َوقَـد كان التعويـض عـن هـذا العقـار املنـزوع مبلغًـا قـدره: سـتمائة وسـتة وأربعـون ألًفـا وسـتمائة 
وسـبعة وثاثـون راياًل ومخسـون هللـة 646637.50، مبوجـب الشـيك الصـادر مـن وزارة املاليـة برقـم ... 

يف ...،ولكـون العقـار املنـزوع فيـه صـربة فقـد حبثـت عـن بـدل لـه، فوجـدت عقاريـن مملوكـن لــ  ...

 األول: يقع يف غرب حمافظة ...، وحيده شااًل ... بطول ...، وجنواًب ... بطول ...، 
وشرقًا ...بطول ...، وغراًب ...، بطول ...، وجمموع مساحته ...، مبوجب الصك الصادر من 

كتابة عدل ... برقم ... يف ...

...وشـرقًا... ...بطول...،وجنواًب...بطـول  شـااًل  وحيـده   ،... حمافظـة  غـرب  يقـع  والثـاين: 
بطول...،وغراًب...بطول...، وجمموع مساحته ...، مبوجب الصك الصادر من كتابة عدل ... برقم ... 

التعويـض املذكـورة. العقاريـن علـي بنفـس قيمـة  َوقَـد عـرض هذيـن  يف ...، 

عقار املنزوع. داًل عن ال عقارين املذكورين ب  أرغب اإلذن يل بشراء ال

م ... يف ...؛ لاطاع  نظر ابحملكمة خبطايب رق ة ال ئ ة هي د جرت خماطب  هكذا أهنى، َوَق
عقار املنزوع. داًل عن ال ها ب غبطة، واملصلحة يف شرائ ان ال ي عقارين املذكورين، وب على ال
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] 2 من 5 [

فـوردان خطـاب رئيـس هيئـة النظـر رقـم ... يف ...، وبرفقتـه قـرار هيئـة النظـر رقـم ... يف... 
املتضمـن مـا نصـه: احلمـد هلل وحـده، وبعـد:

بنـاء علـى املعاملـة الـواردة إلينـا مـن القاضـي ... برقـم ... يف ...، وذلـك بطلـب املواطـن ... نقـل 
الُصـربة املغموسـة يف العقـار اململـوك يف الصـك رقـم ... واتريـخ ... مـن كتابـة عـدل ... إىل العقاريـن 
اململوكـن ابلصـك رقـم ...يف ...، والصـك رقـم... يف ...، ورغـب فضيلتكـم اإلفـادة هـل يف نقـل 
الُصـربة يف كل صـك بعـد  الُصـربة، وتقسـيمها علـى الصكـن فيـه غبطـة، ومصلحـة للصـربة، ومقـدار 
تقسـيمها، وقيمـة العقاريـن املـراد نقـل الُصـربة إليهمـا، ونفيدكـم أبن تقسـيم الُصـربة علـى الصكـن فيـه 

غبطـة، ومصلحـة للصـربة، ونـرى أن تكـون القسـمة علـى النحـو التـايل:

مبلغ قدره: عشرة رايالت إال ثلث للصك رقم...، ومبلغ سبعة عشرر اياًل للصك رقم ...، 
العقار املغموس ستمائة وستة وأربعون وستمائة وسبع وثاثون راياًل ومخسون هللة،  أما قيمة 

وقيمة العقاراملراد نقل الُصربة إليهما سبعمائة ألف رايل نقًدا انتهى.

َوَقد طلبت من املنهي البينة، فأحضر كًا من ... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... و ... 
سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... وطلب مساع شهادهتما وبسؤاهلما عما لديهما من شهادة، 

شهد كل واحد منهما

بقوله: أشهد أبن يف نقل الُصربة من العقار املنزوعة ملكيته إىل العقارين املذكورين غبطة، ومصلحة 
للصربة، وأشهد أبن الغبطة، واملصلحة متحققة يف شراء العقارين املذكورين مببلغ قدره: ستمائة وستة 

وأربعون ألًفا وستمائة وسبعة وثاثون راياًل ومخسون هللة بداًل عن العقار املنزوعة ملكيته.

 هكذا شهد كل واحد منهما، وعدال من قبل ... سعودي مبوجب السجل املدين ...  و 
... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ...، َوَقد اطلعت على صكي العقارين املراد
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] وثيقة: 11 [
] 3 من5 [

نقل الُصربة إليهما، فوجدهتما كما ذكر املنهي، وأهنما مملوكان للحاضر ... وبسؤال احلاضر 
مالك العقارين املذكورين عما أهنى به املنهي، أجاب بقوله: إنن موافق على بيع العقارين املذكورين، 
ومافيهما من بناء اململوكن يل ابلقيمة الي ذكر املنهي؛ ليكوان بداًل عن العقار املصرب املنزوعة ملكيته.

هكــذا أجــاب، َوقَــد اطلعــت علــى صــك العقــار املصــرب املنزوعــة ملكيتــه فوجدتــه صــادًرا مــن 
كتابــة عــدل ... برقــم ... يف ...، وهــو كمــا ذكــر املنهــي، وأنــه مؤجــر ملــدة: مخســمائة ســنة ابتــداء 
من1390/04/04هـــ أبجــرة قدرهــا ســبعة وعشــرون راياًل إالثلــث رايل تدفــع كل ســنة لـــ... بــدل 
النخــل املالكــة للرقبــة، َوقَــد مهــش علــى الصــك ابنتقــال منفعتــه إىل املنهــي َوقَــد جــرت خماطبــة كتابــة 
فــوردان  املذكوريــن،  العقاريــن  املصــرب وصكــي  العقــار  مــن ســراين مفعــول صــك  للتأكــد  عــدل...؛ 
خطــاب فضيلــة رئيــس كتابــة عــدل ... رقــم ... يف ... املتضمــن أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق 
لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات حــىت اتريــخ ...، ووردان خطــاب فضيلتــه رقــم ... يف ... املتضمــن: 
أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات حــىت اتريــخ ...، ووردان خطــاب 
فضيلتــه رقــم ... يف ... املتضمــن: أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات 
حــىت اتريــخ ...، َوقَــد اطلعــت يف املعاملــة علــى خطــاب رئيــس بلديــة ... رقــم ... يف ... املتضمــن: أن 
العقــار املصــرب املذكــور منــزوع لصــاحل طريــق ... املوافــق َعليــِه ابلقــرار الــوزاري رقــم ...، واتريــخ ... 
بقيمــة )646637،50( رايل، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن إهنــاء املنهــي املتضمــن طلــب اإلذن لــه بشــراء 
العقاريــن املذكوريــن بــداًل عــن العقــار املصــرب اململوكــة منفعتــه لــه علــى أن َيكــوَن الشــراء بقيمــة التعويــض 
املذكــورة، ونظــًرا إىل ماجــاء يف قــرار هيئــة النظــر املشــار إليــه املتضمــن أن تقســيم الُصــربة علــى الصكــن 
وفــق ماجــاء يف قرارهــم فيــه غبطــة، ومصلحــة للصــربة، وأن قيمــة العقاريــن املــراد نقــل الُصــربة إليهمــا 
ســبعمائة ألــف رايل، وبذلــك تتحقــق الغبطــة، واملصلحــة؛ لكــون قيمتهمــا أعلــى مــن قيمــة العقــار املصــرب، 
ونظــًرا إىل ماجــاء يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن املرصــودة شــهادهتما أعــاه، ونظــًرا إىل ماجــاء يف فتــوى 
مساحة الشــيخ حممد بن إبراهيم - رمحه هللا - رقم )588( يف 1384/02/28هـ، بشــأن البيوت الي 

هدمــت؛ لتوســعة الشــارع، ومــن يتــوىل اإلفــراغ، هــل هــو 
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]وثيقة: 11[
]4 من 5[

مالـك األنقـاض، أوصاحـب الُصـربة، ومـن يتـوىل قبـض التعويـض، وجوابـه - رمحـه هللا - املتضمـن 
أن هـذا ليـس مـن ابب البيـع احلقيقـي املتوفـرة فيـه شـروط البيـع، وإمنـا هـو اقتضـاء إلزامـي اقتضتـه املصلحـة 
العامـة؛ لتوسـعة الشـارع وتعويـض املالـك هبـذا العـوض، وأنـه إذا أمكـن أخـذ إقرارمهـا مجيًعـا، فهوأكمـل 
وإال فاملتصـرف يف البيـت بيًعـا، وتعمـرًيا، وسـكًنا، وأتجـرًيا هـو الـذي يتـوىل عقـد البيـع، وقبـض الثمـن 
وتكـون  املهـدوم،  البيـت  عـن  بيتًـا عوًضـا  ابلثمـن  يشـرتي  عليـه، كأن  هلمـا حـل يصطلحـان  ولوجعـل 
الُصـربة قادمـة فيـه .... إىل آخـر الفتـوى بتصـرف يسـري، وينظـر فتـاوى، ورسـائل ابـن إبراهيـم )17/7(، 
كمـا تضمنـت فتـواه - رمحـه هللا - املوجهـة إىل فضيلـة رئيـس حمكمـة عنيـزة يف حينـه برقـم )422( 
البيـت  بثمـن  يشـرتى  أتييـده ألن  والرسـائل )100/8(  الفتـاوى،  يف 1387/02/09هــ، يف جممـوع 
املهـدوم للتوسـعة بيتًـا مماثـل لـه خـاٍل مـن الُصـربة، وتثبـت فيـه الُصـربة، وبنـاء علـى ماجـاء يف قرارجملـس 
القضاء األعلى هبيئته الدائمة برقم )57( يف 1396/2/15هـ، املتضمن: أن اهليئة ترى حلل مشـكات 

العقـارات املصـربة الـي هدمـت للتوسـعة أحـد األمورالتاليـة:

 أوهلا: أن يشرتى بقيمة البيت املهدوم بيت بدله تؤمن فيه الُصربة، وَيكوَن للبدل حكم 
املبدل ابلشروط، واملدة، ومقدارالُصربة، وغري ذلكن وهذا هو املتعن عند النزاع. انتهى.

املذكـور املصـرب  العقـار  بـداًل عـن  العقاريـن املذكوريـن  للمنهـي بشـراء  أذنـت  تقـدم كلـه، فقـد  وملـا 
املنزوعـة ملكيتـه، وَيكـوَن للبـدل حكـم املبـدل، وتقسـم األجـرة علـى العقاريـن وفـق ماذكـر يف قـرار هيئـة 

النظـر، وصلـى هللا وسـلم علـى نبينـا حممـد وعلـى آلـه، وصحبـه أمجعـن.

حرر يف ..، ويف يوم ... املوافق ... افتتحت اجللسة الساعة ..، وفيها حضر املنهي ...، 
العقارين املذكورين بداًل عن  َوَقد صدر صك اإلذن بشراء  العقارين املذكورين ....،  ومالك 
العقارين  إنن اشرتيت  بقوله:  املنهي  قرر  َوَقد   ،... الصك رقم ... يف  املنزوع مبوجب  العقار 
املذكورين مبوجب الصك رقم ... يف ...، والصك رقم ... يف ... الصادرين من كتابة عدل..

املذكورة حدودمها، وأطواهلما ومساحتهما أعاه من مالكها احلاضر... مببلغ قدره: ستمائة وستة 
وأربعون ألًفا وستمائة وسبعة وثاثون راياًل ومخسون هللة؛ ليكوان بداًلعن العقار املنزوع الذي 

كنت أملك منفعته، وهلما حكمه يف كل شيء، كما هو مقرر



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                     العدد )71( اجلزء الثاين

126

] وثيقة: 11 [
] 5 من 5 [

يف صك اإلذن، وموضح أعاه، هكذا قرر املنهي، وبعرضه على البائع ... أجاب بقوله: 
كل ما ذكره املنهي صحيح مجلة، وتفصيًا، َوَقد سلمته العقارين املذكورين تسليم مثلهما، ومل يبق 
يل فيهما شيء، هكذا قرر، مث جرى تسليم البائع ... الشيك رقم ... يف ... الصادر من وزارة 
بعد أن مت  ألًفا وستمائة وسبعة وثاثن راياًل ومخسن هللة  املالية مببلغ: ستمائة وستة وأربعن 
جتيريه لصرفه لصاحله فاستلمه البائع يف جملس القضاء، وهو ميثل قيمة العقار املنزوع الي اشرتي هبا 
العقاران املذكوران، وجرى مجيع ماتقدم حبضور، وشهادة كل من ... سعودي اجلنسية مبوجب 
فبناء على ما تقدم،  املدين رقم ...  السجل  املدين ... و ... سعودي اجلنسية مبوجب  السجل 
املوضح صكهما،   ... للبائع  سابًقا  اململوكن  املذكورين  للعقارين  املنهي  شراء  لدي  ثبت  فقد 
وحدودمها، وأطواهلما، ومساحتيهما أعاه، وأهنما أصبحا بداًل عن العقار املصرب املنزوع للمصلحة 

العامة، وَيكوَن للبدل حكم املبدل يف كل شيء ابلشروط، واملدة، ومقدار الصُّربة، وغري ذلك.

 وصلى هللا، وسلم على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعن.

 حرر يف ...
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اهلوامش

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، ولسان العرب البن منظور، واتج العروس للزبيدي )صرب(.

)2( إفـادة الشـيخ إبراهيـم بـن علـي الضالـع، رئيـس حمكمـة حُماَفظَـة ُعَنيـَزة سـابقاً وهـي يف ملحـق 
الواثئـق )ص:37(.

ــان القاضــي يف ملحــق الواثئــق )ص:38( وترمجتــه يف  ــد بــن عُثمَّ )3( انظــر إفــادة الشــيخ حُمَمَّ
)ص:16( هامــش )1(.

سابقاً  بُعَنيَزة  العامَّة  احملكمة  إدارة  مدير  اخليل،  أاب  صاحل  بن  حُمَمَّد  السيد  إفادة  انظر   )4(
)ص:42(.

)5( أحكام َعقد الُصبـَْرة يف الِفقه اإلسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن حُمَمَّد اهلذال، 
رسالة ماجستري غري منشورة )ص:28( جامعة اإلمام حممد بن سعود املعهد العايل للقضاء.

)6( أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي مقارنة مبا عليه العمل يف اململكة العربية السعودية، 
صاحل احلويس، الطبعة الثانية )1434ه( مطابع أروى ابألردن )ص:101(.

)7( »الَوْشم« منطقة بنجد معروفة اترخيياً أبهنا جزء من اليمامة، وحيدُّها من اجلنوب والشرق العارُض 
وُسَدْير، ومن الشمال الَقصيم، ومن الغرب ليس هناك شيء ابرز حيّدد هنايته، وطول املوضع من الشمال 
إىل اجلنـوب حـوايل ِمئَـَة ميـل، ومـن الغـرب إىل الشـرق تسـعون ميـاً تقريبـاً، وأشـهر بلدانـه َشـْقراء، وأَُشـْيِقر 

وثـَْرمداء، وَمرَات، والَقَصْب. وتتبع حالياً منطقة الرايض إدارايً، ومساحة الوشم حديثاً )4110( كم2.
 انظر: معجم البـُْلدان )8:424( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب لعمر كحالة )ص:110( املعجم 

اجلغرايف للسعوديَّة للجاسر )3:1515( من آاثر علماء أُشيقر لسعود اليوسف )ص:11(.
)8( األرض اخلراجيَّـة عنـد احلنابلـة: أصُلهـا أرض مغنومـة َعنـَوًة، وخُيـريَّ اإلمـام بـن َقْسـمها َعلـى 
الغامنـن ابعتبـار أهنـا غنيمـة، والخـراج عليهـم حينئـذ، وبـن َوْقفهـا للمسـلمن، وَيضـرُب َعَلْيهـا خراجـاً 
مسـتمراً، يُؤخـذ ممّـن تُركـت األرض بيـده، َعلـى أن يكـون كاألجـرة هلـا، فيكـون حـق االنتفـاع خاصـاً 
به، فا تـُْنـزَع من يده، إال إن عجز عن ِعمارهتا، ومل ميكنه إجارهُتا ملن يـَْعُمرها؛ لتعلُّق حق املسلمن 
برقبـة األرض، فـا يعطّلهـا عليهـم، واملذهـب جـواز زايدِة ِمْقـدار اخلـراج ونـُْقصانِـه حبسـب مـا تطيقـه 

األرض؛ ألَنَـُّه ُأْجـَرة؛ فلـم تـَتـََقـدَّر مبقـداٍر الخيتلـف كأجـرة املسـاكن. 
انظر:شرح املنتهى للُبهويّت )3: 68، 70، 72(.
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)9( انظر: الفواكه العديدة للمنقور )1:194(، فتاوى ابن إبراهيم )9:127(، من آاثر علماء 
أَُشْيِقر لليوسف )ص:370-371( مقابلة شخصيَّة َمَع السيد صاحل بن عبدالرمحن الرزيزا يف أشيقر 
يف )1426/3/4ه(، وقـد أشـار بعـض الفضـاء علـّي مبقابلتـه لكونـه مـن أهـل اخلـربة يف الُصبـْـرَة، 

فقمـت برحلـة علميَّـة ألشـيقر يف ربيـع أول )1426ه(.

)10( انظر: إفادة فضيلة رئيس احملكمة العامَّة مبُحاَفَظة شقراء، ورئيس حمكمة حوطة بن متيم 
َعلى الرتتيب يف ملحق الواثئق )ص:43( و)ص:44(.

)11( الفواكه العديدة للمنقور )1:194( فقد ذكَر مؤلُِّفه أنه سأل شيخه ابن ذهان فأفتاه 
جبواز صورة الُصبـَْرة املذكورة، وذكر ابُن ذهان أنه سأل شيخه حُمَمَّد ابن إمساعيل وفاوضه فيِها؛ 

فأجاب جبوازها با تردُّد.

)12( الشيخ حُمَمَّد بن أمحد بن إمساعيل )... _ 1059هـ( ولد يف أشيقر، وكانت آنَذِلَك 
حاضرة العلم والِفقه بنجد، وتلقى العلم َعلى مشاخيها، وجد يف َذِلَك حىت صار رأَس العلماء يف 

جند. له فتاوى كثرية أورد بعضها صاحب )الفواكه العديدة للمنقور(.
 انظر: علماء جند خال مُثَّانَية قرون للبسام )5:487(.

َعلـى  الرسـائل واألجوبـة  عيـون  النجديَـّة )6:312(،  األجوبـة  السـنيَّة يف  الـدرر  انظـر:   )13(
املسائل، عبداللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخ )2:74(، فتاوى ابن إبراهيم )8:74(، من آاثر علماء 
أشـيقر )ص:420، 423، 456، 457(، وهـي منـاذج للُصـرْبة هبَـذِه الصيغـة. مقابلـة شـخصية َمـَع 
السـيد صـاحل بـن عبدالرمحـن الرزيـزا يف أشـيقر يف )1426/3/4ه(، وقـد أفـدت مـن هـذه املقابلـة كثـريا.

)14( الشـيخ حُمَمَّـد بـن إبراهيـم بـن عبداللطيـف آل الشـيخ )1311_1389ه(، مـن كبـار 
فقهـاء القـرن الرابِـع عشـر اهلجـري، ومفـي البـاد السـعوديَّة، ورئيـس قضائهـا، ومـن أشـهر ماتـرك مـن 
علـم؛ هـو فتـاواه ورسـائله الـي مجعهـا الشـيخ حُمَمَّـد بـن عبدالرمحـن بـن قاسـم َرمِحَـُه هللاُ َتعـاىل _ 13 

جملـداً _ ولـه أيضـاً رسـالة بعنـوان: حكيـم القوانـن.
 انظر: األعام للزركلي )5:306(، علماء جند للبسام )1:242(.

)15( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )8:74(.

)16( انظر: شرح املنتهى للُبهويّت )3 :601 - 605(.
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املنتهيَّة  التعاقد، كاإلجارة  يف  َعقد  من  أكثر  َعلى  تشتمل  الي  هي  املركبة  الُعقود   )17(
ابلتمليك.

)18( انظر: املبسوط للسرخسي )75:15(، والفتاوى البن تيمية )64:29(.

قُرًى كثريٌة،  ويتبعها  اأَلحساء،  حُماَفَظة  قاعدَة  تُعدُّ  مدينة  والفاء،  اهلاء  بضم  اهلُُفوف:   )19(
واشُتِهَرت خبصوبة أرضها، ونقاء مناخها، وكثرة العيون هبا، مما جعلها حاضرة للسكن واالستقرار، 

ابإلضافة إىل الزراعة.
 انظر: املعجم اجلغرايف للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1539(، اتريخ هجر للماّ )1:219(.

)20( انظر: اتريخ هجر للماّ )1:338(، أحكام َعقد الِعْرق ابأَلحساء يف عرفها والشرع 
الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم اهلاشم )ص:27-33(، منشور مبجلة العدل، عدد )51(، يف 
مبُحاَفَظة  واإلرشاد  والدعوة  واأَلوقاف  اإلْساِميَّة  الشؤون  وزارة  فرع  مدير  إفادة  1432ه.  رجب 

اأَلحساء، الشيخ حُمَمَّد بن عبدالرمحن آل إمساعيل، يف ملحق الواثئق )ص:45(.

)21( املربز: بضم امليم وفتح الباء والرّاء املشّددة بعدها زاي، مدينة يف حُماَفَظة اأَلحساء.وحتاذي 
اهلفوف شااًل، ومع االمتداد العمراين احلديث صارت ماصقة للُهفوف، وفيِها َعْنُ جَنْم املشهورة.

 انظر: املعجم اجلغرايف للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1251( اتريخ هجر للماّ )1:244(، 
حتفة املستفيد بتاريخ اأَلحساء يف القدمي واجلديد، حُمَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر )ص:40( الطبعة 
الشؤون  إدارة  فرع  مدير  بواسطة  الُصبـْرَة  َعلى  تشتمل  الي  املواقع  واإلفادة عن  اأَلّوىل )1380هـ(. 
اإلْساِميَّة ابأَلحساء، فضيلة الشيخ حُمَمَّد بن عبدالرمحن آل إمساعيل إبفادة كتابيَّة من فضيلته يف ملحق 

الواثئق )ص:45(.

)22( انظر: أحكام املعاَمات الشرعيَّة للخفيف )ص:460(.

)23( انظر: اللباب يف شرح الكتاب للميداين )ص:255(، مطبعة واليَة سوراي )1286هـ( 
جواهر اإلكليل لآليب )2:180(، هِنايَة احملتاج للرملي )5 :245 _ 252(.
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)24( انظر: شرح املنتهى للُبهويّت )3: 603، 605(، وقد استقر العمل واإلفتاء عند متأخري 
احلنابلة بلزوم هذا الَعْقد.

 انظر: نيل املآرب للبسام )3: 206(.

)25( بياض النخل والشجر: يراد به الفضاءات الواقعة بن كّل نلة أوشجرة، والي تليها وَهذِه 
الفضاءات مُيكن استغاهلا يف الزراعة، فيصبح لألرض َغلَّتان: غّلة مثر النخل والشجر، وَغلَّة البياض.

)26( انظر: جواهر اإلكليل )2: 180(.

)27( ومثاله أن يبيع زيٌد سيارَته َعلى عمرٍو، ويؤّجره دارُه ملدَّة سنة مثًا، بِعَوٍض قدره مئُة ألف 
رايل فالِعَوُض املدفوُع من عمرٍو يُقابُل شيئن: ِشراء السيارة واستئجار الدار.

)28( انظر: هِنايَة احملتاج )5: 245( شرح املنتهى للُبهويّت )3: 603، 615(.

)29( انظر: مقاصد الشريعة اإلْساِميَّة البن عاشور )359/3(، نشر وزارة اأَلوقاف القطريَّة 
)1425ه(.

)30( انظـر: إفـادة الشـيخ إبراهيـم الضالـع يف ملحـق الواثئـق )ص:37(، وإفـادة الشـيخ حُمَمَّـد 
العثمـان القاضـي لصـاحل احلويـس يف ملحـق الواثئـق )ص:38(، وإفادتـه أيضـاً للباحـث سـليمان اهلـذال 

يف رسـالته املاجسـتري أحـكام َعقـد الُصبـْـرَة )ص:195_196(.

)31( الشيخ حُمَمَّد بن صاحل العثيمن، عامل وفقيه مربز، ولد بُعَنيزَة مبنطقة الَقصيم عام )1347هـ(، 
ومن مشـاخيه الشـيخ ابن سـعدي، وهو أكثر من تلقى عنه والشـيخ ابن ابز، والشـيخ األمن الشـنقيطي 
رمحهـم هللا، وختـرج َعلـى يديـه العديـد مـن طلبـة العلـم الناهبـن، ولـه أكثـر مـن )200( رسـالة وكتـاب، 

معظمهـا فتـاوى، ودروس وحماضـرات علميـة، وتـويف يف عـام )1421ه(.
انظر: تتمة األعام، حُمَمَّد خري رمضان يوسف )8:72( الطبعة الثالِثة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)32( انظر: الشرح املمتع َعلى زاد املستقنع، حُمَمَّد العثيمن )10 :46_47( دار ابن اجلوزي، 
الطبعة اأَلّوىل )1426ه(، ومثرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، املسألة )424_425(، وخيالف 
الشيخ حُمَمَّد القاضي يف املقصود من مصطلح )صربة دوام(، فريى أهنا اجملهولة املدة، وال يرى جوازها. 
قلت: الظاهر أن صربة الدوام ترد يف الُعقود الي مل حيدد فيِها املدة؛ ومل أقف على استعماهلا يف 

الُعقود احملددة املدة، الي وقفت عليها، ولو كانت مدهتا ألف عام.
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)33( الشيخ حُمَمَّد بن عُثمَّان بن صاحل القاضي، مؤرخ وفقيه حنبلي، ولد بُعَنيزَة سنة )1346ه( 
وحفظ القرآن صغرياً، ودرس َعلى والده مُثَّ قاضي ُعَنيزَة الشيخ حُمَمَّد املطوع والعامة عبدالرمحن السعدي 
-رمحهم هللا- وأسس املكتبة الصاحلية بُعَنيزَة وصار أميناً هلا، ولعله أكثر أئمة املساجد مدة يف اإلمامة؛ 
فقد توىل إمامة مسجد أم مخار بُعَنيزَة )مسجد خزمية بن اثبت حالياً(، عام )1366هـ(، فأّم ملدة سبعن 

عاما تقريبا، وألف بعض املؤلفات.
انظر: ترمجة له بقلم شيخه عبدالعزيزبن حُمَمَّد البسام -رمحه هللا- يف مقدمة كتاب روضة الناظرين 
الثانية  الطبعة  احلليب،  نفسه )3:1(، مطبعة  القاضي  حمَلمَّد  السنن  مآثر علماء جند وحوادث  عن 

)1403هـ(، ومعجم أسر ُعَنيزَة، حُمَمَّد بن انصرالعبودي )513:13(.

نفسه  الكتاب  يف  الواثئق  وملحق  )ص:180(،  للهذال  الُصبـْرَة  َعقد  أحكام  انظر:   )34(
)ص:195(، فقرة )2(، ومما أرى التنبيه عليه أن الشيخ سليمان اهلذال يف رسالته قد رّجح رأي الشيخ 
ابن عثيمن عند ذكره اخلاف يف التكييف الفقهي للصربة املؤقتة مبدة )ص:81(، وهذا يعارض رأيه 
يف خامتة رسالته، ولعله سهو منه، وقد اعتمدت تكييفه بكوهنا أجرة؛ ألن نتائج البحث وخامتته عادة 

تكون بعد استفراغ الباحث جهده يف النظر والبحث والتأمل، وهللا أعلم.

)35( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:102(

)36( انظر: روضة الناظرين للقاضي )7:1(، ومدينة ُعَنيزَة بن األمس واليوم الدكتور حُمَمَّد 
السلمان )ص:48 _ 49(، الطبعة الثانية )1411هـ(.

)37( انظر: ملحق الواثئق )ص:38( ومما ينبغي ذكره هنا أن الشيخ حُمَمَّد القاضي نفسه أفاد 
الباحث سليمان اهلذال أبن أقدم صربة مرت عليه يف ُعَنيزَة تعود إىل زمن الشيخ عبدهللا بن عضيب 
سنة )1070هـ(، ولعل شيخنا نسي خرب َعقد صربة سوق مصعد يف القرن التاسع؛ حيث يؤكد َعلى 

وقوفه واطاعه شخصيا عليه.

)38( انظر: أحكام َعقد احلكر ) ص:73 _ 115 _ 141 فما بعد (.

)39( انظر: إفادة الشيخ حُمَمَّد بن صاحل أاب اخليل مدير إدارة احملكمة العامَّة مبُحاَفَظة ُعَنيزَة يف 
ملحق الواثئق )ص:42(.
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الُصبـْرَة للهذال )ص:196_ فقرة:7(  )40( انظر: ملحق الواثئق )ص:38(، وأحكام َعقد 
وُعَنيزَة لثراي الرتكي وآخرون )ص:58(، وإفادة شفوية من شيخنا عبدهللا بن عبدالرمحن البسام رمحه هللا 

يوم السبت )1421/12/29ه(.

)41( انظر: ملحق الواثئق )ص:48(.

اإلسامي  الِفقه  زيد، جملة جممع  أبو  بكر  العامَّة،  لِلَمصَلَحِة  الَعقار  املثامنة يف  انظر:   )42(
)900/2/4(، ومعجم املصطلحات االقتصادية، نزيه محاد )ص:337(، ونظرية التعسف يف استعمال 
احلق يف الِفقه اإلسامي، أمحد أبو سنة، املطبوع ضمن أسبوع الِفقه اإلسامي ومهرجان اإلمام ابن 

تيمية )ص:104(، دمشق )1380ه(.

)43( من حديث عروة بن الزبري؛ أخرجه: البخاري يف كتاب املناقب، ابب هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
)3906( بصورة التعليـق، وعبدالرزاق يف املصّنف )5: 391(، مرساً قال ابن حجـر: هو مّتصل 
معطـوف َعلى )ابن شهاٍب( ابإلسناد املذكور أوالً _ يريد حديث عائشة برقم )3905( الذي قال 
فيِه البخاري: »حدثنا حيىي بن َبكري: حدثنا الليث عن ُعقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: فأخربين 
عروة بن الزبري: أن عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالت...وساقه. قال احلافظ: ومل يستخرجه اإلمساعيليُّ أصاً، 
وصورته مرسل، لكن وصله احلاكم يف املستدرك )3: 12( أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
أخربين عروة أنه مسع الزبريبه« قلت: لكْن فيِه علتان: اأَلّوىل: أنه ليس فيِه موضع الشاهد، والثانية أن 
سند احلديث اأَلّول عن عائشة، وهذا عن الزبري! وَعلى كلٍّ فيبقى احلديث مرساً، لكنه مرسل صحيح 
اإلسناد. وأخرجه موسى بن عقبة يف مغازيه عن ابن شهاب به وأمّت منه، وانظر مناقشة ابن حجر 
ملوضوع الوصل واإلرسال يف الفتح )7: 303 -308(، وقد أورد له غري شاهد هناك، وهللا تعاىل أعلم.

)44( انظر: جملة اجملمع )1797/2/4-1798(، قرار رقم )4( د )88/8/4(، يف دورة 
مؤمتر اجملمع الراِبع جبدة يف )1408/6/18ه(.

)45( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)46( انظر: مدينة ُعَنيَزة للسلمان )ص:243(.

)47( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)48( انظر: املصدر السابق )100:8(.
)49( انظر: ملحق الواثئق )ص:49(.
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)50( الشيخ عبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل، عامل وفقيه مربز ومسند، ومن أعام القضاء يف 
اململكة العربية السعودية، ولد بُعَنيزَة سنة )1334ه( ومن شيوخه العامة ابن سعدي، والعامة ابن 
إبراهيم رئيس القضاة، والشيخ املسند علي أبو وادي، وقضى يف عدة مدن، مُثَّ عن رئيس اهليئة الدائمة 
مبجلس القضاء األعلى، وتاميذه كثر، حيث دّرس ملدة سبعن عاماً تقريباً مع عمله الرمسي. ومجعت 
مؤلفاته ومراساته وسريته بعد وفاته رمحه هللا سنة )1432ه( بعناية الشيخ بال اجلزائري يف )11( جملد.

انظر: تتمة األعام حمَلمَّد يوسف )315:5(.

)51( انظر: خطاب اهليئة االجتماعية يف ملحق الواثئق )ص:51( واملقصود ببقاء الصربة إىل 
األبد هو طول مدهتا الباقية املمتد غلى مئات السنن، فصار كاملؤبد.

العدل  ُنشر مبجلة  عثيمن،  ابن  الشيخ  أتليف  احملكورة،  األراضي  انتزاع  انظر: حكم   )52(
السعودية )ص:9_11(، العدد )23(، يف رجب _1425ه. واملؤلف رمحه هللا مل يضع عنواانً لرسالته 
هذه )ثاث صفحات( وإمنا وضعها حمرر اجمللة للضرورة الفنية، بيد أن العنوان لوكان )حكم انتزاع 

البيوت املصربة يف ُعَنيزَة( لكان أفضل وأدق يف نظري.

)53( انظر: قرار احملكمة العليا رقم )17/م( يف 1436/3/10ه، يف ملحق الواثئق )ص:52(.

)54( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:369(، واليرد َعلى هذا التعريف َعقد 
احِلكر املكيف فقهاً بكونه بيعاً، وهوالَعقد الذي يدفع فيِه املستحكر مبلغاً يعادل قيمة الَعقار احملكر 
مع شرط دفع حكر سنوي للمحكر؛ ألن الصورة الغالبة هلذا الَعقد هو االقتصار َعلى حكر سنوي 

فقط، بدون حتديد مدة للعقد.

)55( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:107_233(.

)56( انظر: املصدر السابق )ص:292(.

)57( مكاملة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل ُعَنيَزة يف 1438/7/9ه.

)58( انظر: إفادة الشيخ حُمَمَّد القاضي يف كتاب: أحكام الُصبـْرَة، للهذال )ص:196( فقرة )9( 
ومكاملة ابلشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل، وهو من أهل اخلربة بصربة ُعَنيزَة يف مكاملة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه، ومكاملة أخرى ابألستاذ عبدهللا الكريدا يف اليوم نفسه. وانظر منوذجاً من الصكوك 

الشرعية من العمل اجلاري يف حمكمة ُعَنيزَة بشراء بدل توثق فيِه الُصبـْرَة يف ملحق الواثئق )ص:53(.
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)59( هذا املقرتح أفدته من الشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل يف مكاملة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه.

)60( خرب َهذِه اللجنة أفدته من معايل الشيخ عبدهللا بن منيع مبكاملة هاتفية يف 1438/7/12ه، 
وكَذِلَك الشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل يف مكاملة هاتفية يوم السبت 1438/7/11ه.
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مراجع البحث:

)1( أحكام املعاَمات الشرعيَّة، علي اخلفيف، الطبعة األوىل )1417ه( القاهرة، دار الفكر العريب.

)2( أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي مقارنة مبا َعليِه العمل يف اململكة العربية السعودية، 
صاحل احلويس، الطبعة الثانية، )1434ه(، مطابع أروى ابألردن.

)3( أحكام َعقد الُصبـَْرة يف الِفقه اإلسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن حُمَمَّد اهلذال. 
حبث تكميلي لرسالة املاجستري غري منشورة، املعهد العايل للقضاء.

)4( أحكام َعقد الِعْرق ابأَلحساء يف عرفها والشرع الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم اهلاشم، 
منشور مبجلة العدل، عدد )51(، يف رجب 1432ه.

)5( األعام، خري الدين الزركلي، الطبعة السابعة )1986ه(، بريوت، دار العلم للماين.

األوىل )1317ه(  الطبعة  الزبيدي،  القاموس، حممد مرتضى  العروس من جواهر  )6( اتج 
القاهرة، املطبعة اخلريية.

)7( اتريخ هجر، عبدالرمحن بن عثمان آل ماّ، الطبعة الثانية )1411ه( األحساء، مطابع اجلواد.

)8( تتمة األعام، حُمَمَّد خري رمضان يوسف، الطبعة الثالِثة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)9( حتفة املستفيد بتاريخ اأَلحساء يف القدمي واجلديد، حُمَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر، الطبعة 
اأَلّوىل )1380ه(.

)10( مثرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، د.أمحد بن عبدالرمحن القاضي غراس، الطبعة 
الثانية )1434ه(.

)11( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب، عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية )1384ه(، راجعه وعلق 
عليه: أمحد علي، مكة املكرمة، مكتبة النهضة احلديثة.

)12( جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، صاحل اآليب األزهري، الطبعة )بدون( القاهرة، دار 
إحياء الكتب العربية.
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)13( حكم انتزاع األراضي احملكورة، أتليف الشيخ ابن عثيمن، ُنشر مبجلة العدل السعودية 
العدد )23( يف رجب 1425ه.

)14( الدرر السنيَّة يف األجوبة النجديَّة. 

َحمَّد القاضي، مطبعة احلليب، 
ُ
)15( روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنن مل

الطبعة الثانية )1403ه(.

)16( الشرح املمتع َعلى زاد املستقنع، حُمَمَّد العثيمن، دار ابن اجلوزي الطبعة اأَلّوىل )1426ه(.

)17( شرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس الُبهويّت، الطبعة األوىل )1421ه( حتقيق: 
د.عبدهللا الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة.

)18( اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، الطبعة األوىل )1419ه( دار األفكار 
الدولية )ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي املطابقة لفتح الباري، الطبعة السلفية( بريوت.

)19( علماء جند خال مثانَية قرون، عبدهللا بن عبدالرمحن البسام، الطبعة الثانية )1419ه( 
الرايض، دار العاصمة.

)20( ُعَنيَزة، التنمية والتغيري يف مدينة جندية عربية، ثراي الرتكي وددوانلد كول الطبعة األوىل 
)1991م( بريوت، مؤسسة األحباث العربية.

الطبعة  الشيخ  املسائل، عبداللطيف بن عبدالرمحن آل  َعلى  الرسائل واألجوبة  )21( عيون 
األوىل )1420ه( حتقيق: حسن حممد يوا، الرايض، مكتبة الرشد.

)22( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مجع حممد بن عبدالرمحن بن 
قاسم، الطبعة األوىل )1399ه( مكة املكرمة، مطابع احلكومة.

)23( جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة 
األوىل )1381ه( الرايض، مطابع الرايض )مصورة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف سنة 

1416ه(.

)24( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاين، الطبعة األوىل )1300ه( 
القاهرة، بوالق.
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)25( الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة )جمموع املنقور( أمحد بن حممد املنقور، الطبعة األوىل 
)1380ه( دمشق، املكتب اإلسامي.

)26( اللباب يف شرح الكتاب، عبدالغن امليداين، الطبعة األوىل )1286ه( دمشق، مطبعة 
واليَة سوراي.

)27( لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األوىل )1308ه( القاهرة، بوالق.

)28( املبسوط، شس الدين السرخسي، الطبعة األوىل )1324ه( القاهرة مطبعة السعادة ) 
مصورة دار الكتب العلمية األوىل بريوت يف 1414ه(.

)29( املثامنة يف الَعقار لِلَمصَلَحِة العامَّة، د. بكر أبو زيد، جملة جممع الِفقه اإلسامي، العدد 
)4(، سنة )1408ه(، )900/2/4( 

مؤمتر  د )88/8/4(، يف دورة  رقم )4(  قرار  اجملمع )1798-1797/2/4(،  )30( جملة 
اجملمع الراِبع جبدة يف )1408/6/18ه(.

)31( مدينة ُعَنيَزة بن األمس واليوم، الدكتور حُمَمَّد السلمان، الطبعة الثانية )1411ه(.

حتقيق:  )1422ه(  الثانية  الطبعة  النيسابوري،  احلاكم  الصحيحن،  َعلى  املستدرك   )32(
مصطفى عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية.

)33( املصنف يف اآلاثر يف السنن، عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، الطبعة الثانية )1403ه( 
بريوت، املكتب اإلسامي.

)34( معجم أسر ُعَنيَزة، حُمَمَّد بن انصر العبودي، بدون معلومات عن النشر. 

)35( معجم البـُْلدان، ايقوت احلموي، الطبعة األوىل )1324ه( القاهرة دار السعادة.

دار  الرايض،  )بدون(  الطبعة  اجلاسر،  السعوديَّة، محد  العربيَّة  للباد  اجلغرايف  املعجم   )36(
اليمامة للبحث والرتمجة والنشر. 

)37( معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، أ.د. نزيه محاد، الطبعة الثالثة )مزيدة 
ومنقحة(، )1415ه( الرايض، الدار العاملية للكتاب اإلسامي.
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الثانية )1969م(، حتقيق: عبدالسام  الطبعة  فارس،  بن  اللغة، أمحد  مقاييس  )38( معجم 
هارون، القاهرة دار إحياء الكتب العربية.

)39( مقاصد الشريعة اإلْساِميَّة، حممد بن عاشور، )1425ه(، حتقيق: حممد احلبيب بن 
اخلوجة، قطر، وزارة اأَلوقاف والشؤون اإلسامية.

)40( من آاثرعلماء أُشيقر، سعود عبدالرمحن اليوسف، الطبعة األوىل )1423ه( الرايض، دار 
الرشيد للنشر والتوزيع.

)41( نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الِفقه اإلسامي، د.أمحد فهمي أبوسنة، املطبوع ضمن 
أسبوع الِفقه اإلسامي ومهرجان اإلمام ابن تيمية، دمشق، الطبعة األوىل )1380ه( القاهرة، اجمللس 

األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.

)42( هِنايَة احملتاج إىل شرح املنهاج، شهاب الدين الرملي، ومعه حاشية الشريامسلي وحاشية 
الرشيدي، الطبعة األوىل )1357ه( القاهرة، مطبعة مصطفى احلليب )مصورة دار إحياء الرتاث العريب(.

)43( نيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب، عبدهللا بن عبدالرمحن البسام الطبعة الثانية 
)1407ه( مكة املكرمة، مكتبة النهضة احلديثة.

ويف صفحة ))109(( قائمة ابلقرارات العدلية وصكوك وعقود ومستندات وإفادات مكتوبة؛ تعد 
كلها من مراجع البحث فانظرها.

اإلفادات الشفوية واهلاتفية

)1( إفادة شفوية من شيخنا عبدهللا بن عبدالرمحن البسام رمحه هللا يوم السبت )1421/12/29ه(.
)2( إفادة هاتفية من معايل الشيخ عبدهللا بن منيع مبكاملة يف 1438/4/12ه.

)3( إفادة شفوية من السيد صاحل بن عبدالرمحن الرزيزا يف أشيقر يف )1426/3/4ه(. 
)4( مكاملة هاتفية ابألستاذ عبدهللا الكريدا يف 1438/7/11ه.

)5( مكاملـة هاتفيـة ابلشـيخ عبدامللـك بـن عبـدهللا الزامـل وهـو مـن أهـل اخلـربة بصـربة ُعَنيـزَة يف يـوم 
السـبت 1438/7/11ه.

)6( مكاملة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل ُعَنيَزة الشيخ أمين اجلمعة بتاريخ 1438/7/9ه.
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فهرس البحث:

1- املقدمة
2- خطة البحث

3- املبَحث اأَلّول: حقيقة الُصبـَْرة واترخيها
4- املطَلب اأَلّول: تعريف الُصبـَْرة يف اللغة العربية

5- املطَلب الثاين: آراء العلماء والباحثن يف تعريف الُصبـَْرة اصطاحاً.
6- املطَلب الثاِلث:استعماالت مصطلح الُصبـَْرة يف بقية البلدان النجدية واألحساء.

7 - املطَلب الراِبع: التكييف الفقهي لَعقد الُصبـَْرة يف حُماَفَظة ُعَنيَزة وما جاورها.
8- املطَلب اخلامس: اتريخ الُصبـَْرة مبُحاَفَظة ُعَنيَزة.

9- املبَحث الثاين: نَزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة، وأثرها َعلى الُصبـَْرة
10- املطَلب اأَلّول: مفهوم نَزع امللكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة

11- املطَلب الثاين: التكييف الفقهي لَنزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة
12- املطَلب االثاِلث:أثر نَزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة َعلى الَعقار املصرب يف ُعَنيَزة

13- الفروق بن َعقد الُصبـَْرة مبُحاَفَظة ُعَنيَزة وَعقد احِلكر يف احلجاز
14- الرأي الراجح يف أثر نزع امللكية على العقار املصرب

15- املطَلب الراِبع: من احلُلول املقرتحة حلّل َمشاِكل الُصبـَْرة
16- اخلامتة

17- ملحق الواثئق
18- اهلوامش

19- مراجع البحث
20- اإلفادات الشفوية واهلاتفية

21- فهرس البحث





: التـاريخ واحلضارة اإلسالمية
ً
ثانيا

• رحلة األمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنسا 
عام 1354هـ / 1935م في ضوء وثائق وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in 1354 A.H / 1935 B.C in the Documents 
of French Foreign Ministry

• مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة

• وسائل نشر الثقافة املعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/ 
14م وحتى مطلع القرن 14هـ/20م ) دراسة تاريخية (



رحلـة األميـر سـعود ولـي العهـد السـعودي إلى 
حكومتـي إيطاليـا وفرنسـا 

عام 1354هـ/1935م في ضوء وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince 
Suood to the Governments of 

Italy and France in 1354 A.H / 1935 B.C
 in the Documents of French Foreign Ministry

إعداد

الدكتور/ سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

Dr. Saeed Mushabbab Saeed AlqahtanI

العلوم  كلية   _ التاريخ  قسم   _ املشارك  واملعاصر  الحديث  التاريخ  أستاذ 
اإلنسانية _  بجامعة امللك خالد _ أبها. 

Associate Professor of Contemporay, History Department, Faculty 
of Humanities, King Khalid University, Abha.
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  رحلة األمري سعود ويل العهد السعودي إىل حكوميت إيطاليا وفرنساعام 1354هـ/1935م.....  د/ سعيد بن مشبب سعيد القحطاىن

رحلة األمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنسا عام
 1354ه/1935م في ضوء وثائق وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Governments of Italy and 
France in 1354 A.H / 1935 B.C in the Documents of French Foreign Ministry

الدكتور/ سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

ملخص البحث:

تتناول هذه الدراسة ابلوصف والتحليل معرفة أسباب رحلة األمري سعود ويل العهد السعودي 
إىل حكومي إيطاليا وفرنسا عام 1354ه/1935م، ونتائجها حيث كانت أوىل زايراته إىل أورواب، 
وابلفعل توجه األمري سعود عرب بوابة جدة إىل إيطاليا مث بعد ذلك توجه إىل فرنسا، وستوضح الدراسة 
أهم ما استعرضه األمري سعود من مواضيع هتم بلده مع تلك البلدان وتعرف خاهلا األمري سعود على 
زعماء تلك الدول وقادة الرأي فيها. اعتمدت هذه الدراسة على الواثئق الصادرة من وزارة اخلارجية 

الفرنسية، وكذلك ما تضمنته الصحف الفرنسية حول تلك الزايرات.

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in 1354A.H/1935B.C in the Documents of 
French Foreign Ministry

Abstract:
This descriptive and analytical study aimed at probing the causes and 

consequences of the visit of the Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in1354/1935. That was the first visit for the 
Prince to Europe. He left from Jeddah to Italy and then to France. This 
study explored all the issues and subjects of concern to his country. The 
Prince got acquainted with the leaders and other impotent personalities 
of those countries. The main sources of the data of the study were the 
documents issued by the Ministry of France Foreign Affairs. Another 
source was the articles published in the French press about that visit. 
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 املقدمة: 

تتنـاول هـذه الدراسـة ابلوصـف والتحليـل التارخيـي رحلـة األمـري سـعود ويل العهـد)1( السـعودي إىل 
حكومـي إيطاليـا وفرنسـا يف سـنة 1354ه/1935م، مـن خـال واثئـق وزارة اخلارجيـة الفرنسـية )2(. 
ويف هـذا التنـاول حيـاول الباحـث اسـتعراض القيمـة العلميـة وإبـراز الـدور الدبلوماسـي وطبيعـة العاقـات 
الثنائية بن احلكومة السعودية وتلك الدولتن اللتن زارمها من أجل تطوير قدرات األمري سعود لقيادة 
احلكومـة السـعودية يف املسـتقبل)3(، وذلـك مـن خـال قيامـة بعـدة زايرات خارجيـة إىل دول أورواب)4(، 
تعـرف خاهلـا علـى رؤسـاء الـدول الـي زارمهـا؛ ألخـذ اخلـربة ومعرفـة اجتاهاهتـم السياسـية مـن أجـل إدراك 
جمـرايت السياسـات األجنبيـة الـي تتطلـب منـه احلـذق واملهـارة السياسـية الشـيء الكثـري. وأنـّوه هنـا؛ 
أن البحـث تـَـوَّكأ علـى جمموعـة الواثئـق الفرنسـية املهمـة مـن حيـث القيمـة العلميـة الصـادرة عـن وزارة 
اخلارجيـة الفرنسـية واملودعـة يف مركـز األرشـيف الوطـن الفرنسـي يف ابريـس حتـت سلسـلة )É( املشـرق 
1336_1359ه/1918_1940م، كمـا اعتمـد البحـث علـى الصحـف الفرنسـية؛ ممـا يؤهـل إىل 
قـراءة الرحلـة مـن زاويـة جديـدة، وتكمـن أمهيـة هـذا البحـث يف حماولـة إبـراز معرفـة أسـباب وأحـداث 
ونتائـج زايرة األمـري سـعود إىل حكومـىت إيطاليـا وفرنسـا عـن طريـق إيـراد بعـض املعلومـات املتنوعـة الـي 
هتم بلده مع تلك البلدان معتمدين على حتليل الواثئق الفرنسية، إذ كان الغرض الرئيس من الزايرة هو 
تلبيـة احتياجـات السـعودية يف أعقـاب األزمـة العامليـة)5( وإيـاد حليـف قـوى هلـا يف املنطقـة، كمـا كانـت 
احلكومـة السـعودية وهدفـت مـن وراء تلـك الـزايرة إىل عمـل معاهـدات جديـدة، حتـدد فيهـا عاقتهـا 
مـع ُحـكام أورواب، وخاصـة تلـك الـدول الـي هلـا دور ابرز وحتـاول السـيطرة علـى املناطـق االسـرتاتيجية.

لقـد حظيـت تلـك الرحلـة ابهتمـام قـل نظـريه يف الرحـات الـي رافقتهـا آنـذاك مـن حيـث التوقيـت 
واألمهية، وحبث مستقبل العاقات بن السعودية وإيطاليا وفرنسا)6(، ومن هنا رأى الباحث ختصيصها 
مبحـوٍر يُفـرد لدراسـتها؛ نظـرًا ألمهيتهـا بـن الـدول الـي زارهـا األمـري سـعود سـنة 1354ه/1935م، إذ 
رحبت الدولة اإليطالية بقدوم األمري سعود إىل أراضيها لدعم قوهتا يف البحر األمحر هذا األمر استفز 

احلكومة الفرنسية لتتبع نفس السياسة يف االستقبال والرتحيب.

سوف تتعرض الدراسة لزايرة كل دولة على حدة من حيث اإلعداد للرحلة واللقاءات الىت متت 
بـن األمـري سـعود والسياسـين يف الدولتـن ابإلضافـة إىل التعـرف علـى النتائـج السياسـية والدبلوماسـية 
واالقتصادية الي حققتها تلك الزايرة، والي كانت عقب ثاث سنوات فقط على الزايرة السابقة الىت
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قــام هبــا األمــري فيصــل بــن عبدالعزيــز وزيــر اخلارجيــة إىل ذات الدولتــن. كذلــك فــإن الباحــث ســوف 
يقــدم وصًفــا اترخييًــا لربانمــج الــزايرة لــكل مــن البلديــن مــن حيــث حضــور االحتفــاالت والعــروض 
العســكرية وغريهــا مــن موضوعــات ذات األمهيــة، ولعــل مــن أهــم ماتعــرض لــه البحــث كان مناقشــة 
لــه، ورؤيــة  الفرنســيون عــن شــخصية األمــري ســعود والوفــد املرافــق  الــىت دوهنــا السياســيون  التقاريــر 
الفرنســين للسياســة الســعودية يف جماالت أمهها: قضية مشــروع لورانس، واجلنســية، والتملك، وســكة 
حديــد احلجــاز والــي ســوف نتعــرض هلــا يف ثنــااي الدراســة. وممــا هــو جديــر ابلذكــر أن األمــري ســعود 
قــام هبــذه الرحلــة إىل إيطاليــا مث فرنســا مرتــن يف نفــس الســنة 1354هـــ/1935م، لظــروف سياســية 

واقتصاديــة فرضــت نفســها ســوف نشــري إليهــا يف موضعهــا مــن البحــث. 

1- اإلعداد للرحلة:
بـدأ اإلعـداد للرحلـة قبـل موعدهـا بفـرتة متاخـرة، ففـي برقيـة رمسيـة مـن السـيد فـؤاد محـزة بـك)7( 
الفرنسـية يف مدينـة جـدة السـيد )جـاك روجيـه ميغريـه(،  انئـب وزيـر اخلارجيـة إىل قنصـل احلكومـة 
)Jàcqués Rogér Màigrét ()8(، مؤرخة يف التاسع من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، 
يؤكـد فيهـا رغبـة احلكومـة السـعودية يف زايرة ويل العهـد األمـري سـعود إىل أورواب)9(، مـن أجـل التعـرف 
علـى البـاد األوروبيـة وكسـب مزيـد مـن اخلـربات السياسـية ابعتبـاره وليًـا للعهـد)10(، وكذلـك مـن أجـل 
أن يراجـع أحـد أخصائيـي العيـون مـن أجـل العـاج خـال شـهر حزيـران )يونيـو()11(. ليـس غريبًـا أن 
تتوّخـى اخلارجيـة الفرنسـية مـن مجـع املعلومـات حـول مـن سـريافق األمـري سـعود لـزايرة رومـا، وابريـس.

إذ شـكلت املعلومـات السـرية الـي أمكـن معاينتهـا أن الوفـد املرافـق لـه املكـون مـن: السـيد فـؤاد 
محـزة)12( انئـب وزيـر اخلارجيـة وهـو رجـل ذكـي، لـه اطـاع جيـد علـى الشـؤون الدوليـة اخلارجيـة، كمـا أنـه 
يتميز حبظوة عند امللك عبدالعزيز، ومدحت شيخ األرض الطبيب الشخصي اخلاص للملك عبدالعزيز 
مـن أصـل دمشـقي، وحممـد شـيخو سـكرتري األمـري سـعود)13(، وصـاحل العلـي اخلـادم الشـخصي لـه)14(، 
والـي كانـت مهمتـه هـي حراسـة األمـري)15(. وكذلـك الدكتـور "ألفـا البشـري" "Àpphà Béchir" مـن 
أصـل دمشـق وهـو املستشـار الشـخصي للملـك عبدالعزيـز)16(، وقـد رافـق األمـري سـعود صديقـه فهـد 

كريديـس)17( وهـو يقـوم بـدور ضابـط حراسـة لألمـري)18(. 

وتفيـد الرسـالة أيًضـا أبن الرحلـة ستشـمل دولـة إيطاليـا، وفرنسـا، وإجنلـرتا، وهولنـدا، مث سـيعود 
األمـري سـعود بقطـار الشـرق السـريع وسـيتوقف يف فيينـا، وأسـطنبول، وبـريوت، مث سـيذهب بـرًا إىل 

بغـداد، ومنهـا سـيعود إىل مدينـة الـرايض عـرب الكويـت والصحـراء)19(.
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وعلى املشهد اآلخر يؤكد قنصل احلكومة الفرنسية على اهتمام السيد فؤاد محزة بتلك الزايرة 
عام 1354ه/1935م،  )أبريل(  نيسان  من  عشر  السَّابع  بتاريخ  منه  طلب  إذ  شؤوهنا،  ومتابعة 
الراغب بزايرة حكومة فرنسا، لذلك  أن يتحرى عن مراسيم االستقبال الي أعدت لألمري سعود، 
 Méssàgérié"،"ماريتيم "ميساجري  السريع"،  البحري  "النقل  شركة  عرب  السفر  ترتيب  حاول 
Màritimé")20(، الفرنسية هبدف حتويل مسار إحدى سفنها إىل مدينة جدة لُتقل األمري سعود 
والوفد املرافق له، ويتساءل عن شروطها)21(. ذلك ألن احلكومة السعودية مل أتخذ موافقة الباط 
اإليطايل أو الفرنسي قبل تنظيم الرحلة)22(، السيما وأن األمري سعود ال يقوم مبهمة رمسيه)23(. مما ألقى 
 ،)Màigrét( بعبء األحداث على عاتق قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه
الذي قام بدور كبري يف حماولة التوفيق، إذ وضح بربقية إىل وزارة اخلارجية الفرنسية أبن األمري سعود 
)مايو( أاير  من  عشر  اخلامس  حنو  إيطاليا  إىل  جدة)24(  مدينة  من  مغادرته  موعد  لتقدمي  خيطط 

 Bénito"،"25(، علمت االستخبارات اإليطالية بذلك فكانت النتيجة أن السيد "بينيتو موسولين(

 ،)26("Victorià"،"فيكتوراي" الفخمة  اإليطالية  السفينة  وأمر  الفرصة  انتهز  قد   "Mussolini
فؤاد  والسيد  األمري سعود  تُقل  أن   ،)27("Lioyd Triéstion"،"تريستينو "اللويد  لشركة  التابعة 
محزة والوفد املرافق معه، والسيد "جيوفاين برسيكو"،"Giovànni Pérsico")28(، ممثل احلكومة 
اإليطالية يف مدينة جدة على متنها)29(، وتوقفت السفينة اإليطالية "فيكتوراي"،"Victorià" يف ميناء 
بورسعيد مبصر للتزود ابلوقود)30(، مث واصلت رحلتها لتصل إىل مدينة انبويل يوم األحد التاسع عشر 
من أاير )مايو(، ومضى األمري سعود ثاثة أايم يف مدينة روما)31(. وبذلك سبقت احلكومة اإليطالية 
احلكومة الفرنسية يف استمالة احلاكم السعودي ابإلعان الرمسي عن استقبال األمري سعود رمسًيا)32(.

 ،)Màigrét( ويبدو جلًيا من فحوى برقية قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه
الي أرسلها إىل وزارة اخلارجية الفرنسية أهنا تضمنت إشارات قوية ملنافسة احلكومة اإليطالية للحكومة 

الفرنسية، إذ بينت أمهية الضيف وبرانمج الرحلة إبعان رمسي، على النحو اآليت:-

 أواًل: الضيف هو األمري سعود ويل العهد.

 ،"Victorià" ،"اثنًيا: وقد حّل ضيًفا رمسًيا على احلكومة اإليطالية منذ صعوده السفينة "فيكتوراي
بتاريخ الرابع عشر من أاير )مايو(.
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اثلثًـا: احتـوت احلكومـة اإليطاليـة بعثـة األمـري سـعود قبـل أن يصـل إىل مدينـة لنـدن بتاريـخ الرابـع 
عشـر مـن حزيـران )يونيـو()33(. كل ذلـك كان يصـب يف مصلحـة احلكومـة اإليطاليـة الـي رغبـت بتعزيـز 
مكانتها يف حوض البحر األمحر والي ترمي أبن ال يكون حبرًا مقصورًا على دولة معينة)34(. مع العلم 
أهنـا مل تكـن املـرة األوىل الـي أبـدت فيهـا احلكومـة اإليطاليـة ذاك االهتمـام بـل قامـت بنفـس السياسـة 
أثناء رحلة األمري فيصل بن عبدالعزيز سنة 1351ه/1932م، أي قبل هذه الرحلة بثاث سنوات.

الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( إىل وزارة  لذلك أبرق قنصل احلكومة 
اخلارجية الفرنسية بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، يؤكد فيها حلكومته 
أبن احلكومة اإليطالية لديها الرغبة األكيدة يف استقبال األمري سعود ويل العهد والوفد املرافق له 
بشكل رسـمي، الئق يف روما، تقديرًا لسياسة حكومته املخلصة والفاعلة يف حـوض البحر األمحر، 
والي بدورها احلكومة اإليطالية تبحث هلا عن موطئ قدم هلا فيه عرب التودد للحكومة السعودية 
البحر  يف  املتوسط  البحر  مفاتيح  "أبن  تؤمن  اإليطالية كانت  احلكومة  أن  ذكره  يدر  ومما   ،)35(

األمحر")36(، كما أن احلكومة اإليطالية كانت تؤمن أيضاَ أبمهية البحر األمحر وهلذا قال موسلين 
)Mussolini's(، إن البحر األمحر إذ كان "جمرد طريق لربيطانيا فهو حياة إيطاليا")37(.

2- موقف اإليطاليني والفرنسيني من رحلة األمري سعود:

يف هذا السَّياق أعرب السيد )موسولين( عام 1354ه/1935م، بشدة للحكومة السعودية 
يف برقية مشفرة برتحيبه وتقديره العميق لتواصله مع ويل عهد مملكة عربية، مستقلة ويتمسك ابعتبار 
مدينة جدة وصعوده على منت  مغادرته  منُذ  اإليطالية  احلكومة  قد حل ضيًفا على  األمري سعود 
السفينة اإليطالية "فيكتوراي"،"Victorià")38(، إذ أرسلت احلكومة اإليطالية املدمرة امللكية احلربية 
"ابنتريا"،"Pàntérà"، إىل مدينة جدة لتحية ويل العهد السعودي أثناء صعوده على منت السفينة 

احلربية، ومن مثَّ رافقته هذه السفينة احلربية يف قسم من الرحلة)39(. 

املدمرة »ابنتريا«  السفينة احلربية   من جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود قد زار 
اإليطالية الراسية يف ميناء جدة إبطاق إحدى وعشرين طلقه مدفع حتية له قبل أن يستقل السفينة 
"فيكتوراي"،"Victorià"، وينطلق على متنها، وقد اسُتقبل استقبااًل على متنها يليق مبقامه)40(. وكان 
يف مقدمتهم السيد "جيوفاين برسيكو"،"Giovànni Pérsico"، ممثل احلكومة اإليطالية وقائد 

السفينة وكبار موظفيها)41(. ويف ُمذكرة سرية أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية أهنا املرة األويل الي غادر
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فيها األمري سعود ويل العهد باده، وهي املرة الثانية الي ركب فيها البحر)42( وحبكم إقامته يف جند ليس 
له اتصال مع املمثلن األجانب الدبلوماسين يف مدينة جدة؛ لذا اليُعرف إال القليل عن شخصيته )43(. 
إذ كيف يكون ذلك وهو الرجل الثاين يف الباد، وله جهود كبرية يف احلمات العسكرية، كما كان 
مبعواًث عن والده اىل الكويت سنة 1335ه/1916م، ابإلضافة اىل ماسبق فقد توىل شؤون الباد سنة 

1351هـ/1932م، يف مرحلة حرجة من بناء الدولة مما يستلزم بناء عاقات مع اجملتمع الدويل)44(.

بقيـت اإلشـارة إىل أن أهـم مشـورة أشـار فيهـا السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل احلكومـة 
الفرنسـية يف مدينـة جـدة علـى وزارة اخلارجيـة الفرنسـية يف يـوم الثامـن والعشـرين مـن نيسـان )أبريـل(، 
أبمهية ختصيص استقبال الئق جًدا لألمري سعود ويل العهد السعودي والوفد املرافق له؛ ألن احلكومة 
السـعودية هتتـم كثـريًا ابلقنصليـة الفرنسـية يف جـدة، كمـا أن موقـف احلكومـة السـعودية واضـح متاًمـا جتـاه 
الوطنيـن السـورين)45(. وإذ يعكـس هـذا اإلجـراء مـن الـزايرة فرصـة للنظـر للحاكـم السـعودي الـذي 
يُقدر للحكومة الفرنسية غالًبا مظاهر الصداقة الي يبديها لنا)46(، كما أن للحكومة السعودية مكانة 
خاصـة ابلنسـبة إىل احلكومـة الفرنسـية، حيـث يتوجـه عـدد كبـري مـن احلجـاج املسـلمن مـن مسـتعمرات 
احلكومـة الفرنسـية إىل مكـة سـنواًي وهـذا مـن األسـباب الـي أعطـت زايرة األمـري سـعود إىل فرنسـا أمهيـة 
خاصـة )47(، ابإلضافـة إىل ذلـك فقـد وصلـت إليـه معلومـات مـن قبـل الوزيـر الربيطـاين)48( املفـوض يف 
مدينة جدة؛ أكدت له أبن احلكومة اإليطالية ستعمل _ آنذاك _ استقبااًل حافاً لألمري سعود)49(.

 أايً كان السبب من بن األسباب السابقة أعاه، والذي يبدو كل سبٍب منها وجيًها يف حد 
ذاته؛ فإن الواثئق الفرنسية تؤكد أبن االستقبال الفرنسي احلار ابألمري سعود ختفي سبًبا أبعد عمًقا، 
يتجسد يف رغبة احلكومة الفرنسية احتوائها للحكومة السعودية، ورغبة يف خنق احلكومة الربيطانية 

يف سواحل اخلليج العريب)50(، أو يف حوض البحر األمحر)51(.  

ابلنظر يف مضمون برقية السيد ميغريه )Màigrét(، قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة 
إىل وزارة اخلارجية الفرنسية بتاريخ األول من أاير )مايو( نراه يؤكد منها حبسب ما أدىل به السيد فؤاد 
محزة: أبن احلكومة السعودية تنتظر بشدة رد احلكومة الفرنسية برغبة األمري سعود ويل العهد السعودي 
للوصول إىل ابريس يوم الثامن والعشرين من أاير )مايو()52(، وقد جاء الرد سريًعا بربقية من وزير 
اخلارجية الفرنسية  بنفس التاريخ إىل قنصلها يف مدينة جدة، إذ طلبت منه حتديد املسائل الي انتظرت 

احلكومة السعودية ردان عليها )53(.
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ومـن دون شـك أكـد قنصـل احلكومـة الفرنسـية يف مدينـة جـدة بربقيـة إىل وزارة اخلارجيـة الفرنسـية 
بتاريـخ الثـاين مـن أاير )مايـو(، وضـح فيهـا أبن السـيد فـؤاد محـزة طلـب منـه أن يتحـرى مـن احلكومـة 
الفرنسـية عـن مراسـم االسـتقبال الـي أعـدت لألمـري سـعود، الراغـب بقضـاء إقامـة قصـرية يف فرنسـا، وقـد 
وضـح القنصـل الفرنسـي يف جـدة بشـدة أبن املعلومـات الـي وصلـت لـه تؤكـد أبن هنـاك أربـع حكومـات 
أوروبية)54( وجهت هلا نفس الطلب، وقد أجابت عن طريق ممثليها يف مدينة جدة أبهنا ترحب ابستقبال 

األمـري سـعود ويف الوقـت الراهـن فـإن احلكومـة السـعودية تنتظـر مـن احلكومـة الفرنسـية نفـس الـرد)55(. 

 على إثرذلك وبعد مضى سبعة أايم وصل رد من وزير اخلارجية الفرنسية برسالة مشفرة بتاريخ 
التاسع من أاير )مايو( إىل قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة يؤكد فيها أبنه مل يُهمل طلبه فقد 
خصص لألمري سعود ويل العهد السعودي أفضل استقبال، كما أنه يف الوقت نفسه كان ممتًنا حن 

حدد له ثاثة أمور، وهي على النحو اآليت:-

أواًل: هدف هذه الزايرة وطبيعتها ؟ 
اثنًيا: الفرتة احملتملة إلقامة األمري سعود يف فرنسا ؟

اثلثًا: إرسال كافة املعلومات الي ميكن احلصول عليها من االستقبال املرتقب يف روما ؟)56(.   

صفـوة القـول: مـن خـال سـرب اإلجـاابت مـن ِقبَـل السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل احلكومـة 
الفرنسـية يف مدينة جدة بربقية أرسـلها إىل وزارة اخلارجية الفرنسـية بتاريخ احلادي عشـر من أاير )مايو( 
1354ه/1935م، أجاب فيها عن تسـاؤالت وزير اخلارجية الفرنسـي حبسـب ماوصل له من السـيد 

يوسـف ايسـن)57( علـى النحـو اآليت:-

أواًل: كان اهلدف من زايرة األمري سعود هو تعزيز أواصر الصداقة بن البلدين)58(، وتثبيتها 
وحتسينها وتقويتها)59( من خال إقامة عاقات شخصية مع رجال الدولة الفرنسين. 

اثنًيا:كان األمري سعود على حدود فرنسا يف الثالث والعشرين من أاير )مايو( ورغب ابلبقاء 
يف فرنسا حىت الثامن من حزيران )يونيو(.

اثلثًا: إرسال املعلومات املطلوبة حن توفرت لديه معلومات أكيدة)60(. 
يف ضوء تلك املعلومات وبتاريخ اخلامس عشر من أاير )مايو( أرسل وزير اخلارجية الفرنسية 

برقية إىل السيد ميغريه )Màigrét( قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة طلب منه.
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أواًل: إرسال أمساء الشخصيات املرافقة لألمري سعود وصفاهتا إىل وزارة اخلارجية الفرنسية وهو 
رية )61(.  أمر يف غاية األمهية والسِّ

اثنًيا: كان وزير اخلارجية الفرنسي ممتًنا للسيد ميغريه )Màigrét( إلخباري إن كانت حكومتا 
إيطاليا وبريطانيا تعتربان مرور ويل العهد يف روما ولندن كزايرة رمسية. 

اثلثًا: إرسال برانمج االستقباالت املرتقبة )62(. 

بشكل عام _ فقد بدأ جلًيا قبل أن ييب السيد ميغريه )Màigrét( - جاء الرد سريًعا بربقية 
مـن السـيد "شـارل كـورابن"،"Chàrlés Corbin")63(، سـفري فرنسـا يف لنـدن إىل وزارة اخلارجيـة 
الفرنسـية بتاريـخ السَّـادس عشـر مـن أاير ) مايـو ( عنـد السـاعة العاشـرة والربـع صباًحـا، قـال فيهـا أبن 
زايرة األمـري سـعود أواًل إىل لنـدن هـي زايرة خاصـة متاًمـا، لكـن مـن احملتمـل أن تقـام بعـض االجتماعـات 
علـى شـرفه، منهـا - بـا شـك - عشـاء يف وزارة اخلارجيـة أوعنـد امللـك. علـى أن أاّل تكـون هـذه 
االجتماعـات ذات طابـع رمسـي؛ ألن احلكومـة الربيطانيـة مل توجـه دعـوة لألمـري سـعود لـزايرة لنـدن)64(. 
مـرة أخـرى وقبـل أن ييـب السـيد ميغريـه )Màigrét( جـاء الـرد سـريعا بربقيـة مـن السـيد "شـارل دو 
شامربان"،"Chàrlés dé Chàmbrun" سفري فرنسا يف روما إىل وزارة اخلارجية الفرنسية بنفس 
التاريـخ عنـد السـاعة الواحـدة ظهـرًا، تعترباحلكومـة اإليطاليـة مـرور األمـري سـعود ويل العهـد زايرة ذات 
طابـع رمسـي)65(. وقـد يكـون هلـا أحسـن األثـر يف حتسـن العاقـات الوديـة وتقريبهـا بـن حكومـة إيطاليـا 

واحلكومـة السـعودية )66(.

اهتمـام  احلكومـة الحظـت  أن  الفرنسـية  املصـادر  مـن  يفهـم  فإنـه  الفرنسـين  موقـف  عـن  أمـا 
األمـري سـعود ضيًفـا رمسيًـا عليهـا، وتقتضـي  اعتـربت  هلـذا  امللـك عبدالعزيـز  اإليطاليـن بكسـب ود 
املصلحـة السياسـية للحكومـة الفرنسـية أن تفعـل مثـل احلكومـة اإليطاليـة )67(. كمـا أدركـت احلكومـة 
الفرنسـية مبخابراهتـا أن األمـري سـعود هـو مكلـف _ نوعـا مـا _ مبلـف العاقـات اخلارجيـة للحكومـة 
السـعودية)68(. ويف واقـع األمـر أدركـت املخابـرات الفرنسـية أبن احلكومـة السـعودية قـد اختـذت موقًفـا 
حيـاداًي خيـدم سياسـة احلكومـة الفرنسـية جتـاه احملرضـن علـى الوحـدة العربيـة، وخاصـة مـن الوطنيـن 
السـورين)69(، نظـرًا للسـلطة الـي حيصـل عليهـا احلاكـم السـعودي مـن سـيطرته علـى األماكـن املقدسـة 
يف اإلسـام، الـي أييت إليهـا سـنواًي احلجـاج املسـلمون مـن العـامل أمجـع، فمـن صـاحل احلكومـة الفرنسـية 
أن يبقـى امللـك عبدالعزيـز علـى مواقفـه تلـك)70(، فضـًا عـن أنـه مـن الائـق للحكومـة الفرنسـية أن
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بـن  العاقـات  يف  اإليـايب  والتفاعـل  التجـاوب  سـبيل  علـى  وداًي  اسـتقبااًل  سـعود  األمـري  تسـتقبل 
البلدين)71(. ذلك أن موقف امللك عبدالعزيز وحكومته جتاه فرنسا كان دائًما صادقًا وصحيًحا، حىت 
يف اللحظـات احلرجـة أثنـاء حـرب ثـورة الريـف اإلسـباين 1339ه/1920م)72(، أو االضطـراابت يف 

عـام 1344ه/1925م)73(. سـورية 

احلكومـة  أبن  قـد الحظـت  الفرنسـية  احلكومـة  أبن  املذكـرة  أكـدت  فقـد  أخـرى،  انحيـة  مـن 
السـعودية قـد حققـت إجنـازات وتقدًمـا حقيقيًـا يف املناطـق اخلاضعـة لسـيطرهتا يف احلجـاز، وأن أول 
املسـتفيدين منـه هـم احلجـاج األجانـب، إذ مت توطيـد األمـن، وحتسـن الوضـع الصحـي، كمـا بذلـت 
احلكومـة السـعودية جهـوًدا كبـرية لتجهيـز البلـد جتهيـزًا حديثًـا)74(. كمـا أكـدت املذكـرة أبن احلكومـة 
الفرنسية قد استوعبت الظروف املناسبة لتطور العاقات الثنائية مع احلكومة السعودية، الي مل تكن 
مـن قبـل أفضـل ممـا هـي عليـه اآلن)75(. مث أكـدت املذكـرة أبن حتسـن العاقـة مـع احلكومـة السـعودية 

سـينعكس علـى أمريـن:

األول: هو االنعكاس اإليايب على احلالة النفسية لرعااي فرنسا من شال أفريقيا.

والثـاين: صـرف احلكومـة السـعودية بلباقـة الوطنيـن السـورين الذيـن حاولـوا إيـاد دعـم هلـم عنـد 
احلكومـة السـعودية )76(. تكثيـف العاقـات االقتصاديـة ولـن يتـم ذلـك إال عـن طريـق احلصـول علـى 

امتيـازات داخـل األراضـي السـعودية )77(.

اثنًيا: زايرة األمري سعود إىل إيطاليا:-

أ- الوصول إىل مدينة انبويل وبرانمج الزايرة:

ابلنظر إىل املصادر الي أمكننا معاينتها يُلحظ أنه عند وصول األمري سعود إىل مدينة انبويل 
كان هناك أمران:

األول: االلتزام بربانمج الزايرة.

السيد  انبويل  مدينة  يف  الفرنسي  القنصل  برقية  ففي  سلًفا،  عد 
ُ
امل الربانمج  تنفيذ  والثاين: 

"بيريالفال"،"Piérré Làvàl")78( إىل وزير اخلارجية يف ابريس يوم احلادي والعشرين من أاير )مايو( 
1354ه/1935م، أكد فيها أبنه عند دخول السفينة اإليطالية "فيكتوراي" "Victorià" إىل ميناء
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مدينة انبويل يف صباح يوم التاسع عشر من أاير )مايو( 1354ه/1935م، متت حتيتها إبحدى 
وعشرين طلقة مدفع)79(، نظرًا ملا يتمتع به امللك عبدالعزيز ومن _ دون رٍيب _ بقوة كبرية تشمل 
معظم أجزاء شبه اجلزيرة العربية الشاسعة مأهولة أو قليلة السكان، ويتمتع ابلقوة أيًضا يف إدارته 

األماكن اإلسامية املقدسة، وهي: مكة واملدينة )80(.

 Filippo"،"وغن عن البيان فقد صعد إليها للرتحيب به كَل من الدوق "فيليبو دي كافاريللي
dé Càffàrélli"، مندوب وزارة اخلارجية امللكية اإليطالية، وممثل املندوب السامي ملنطقة انبويل، 
وأيًضا سلطات امليناء)81(، وما إن رست السفينة يف امليناء)82(، حىت انل ترحيًبا مدهًشا وحفاوة ال 

نظري هلا )83(.

وقد أكدت ذلك صحيفة "لبي ابر يزاين"،"Lé Pétit Pàrisién"، إذ ألقيت التحية على 
ويل العهد السعودي من قبل ممثلي احلكومة اإليطالية والسلطات احمللية )84(. ألن احلكومة اإليطالية 
متسكت بكل ما تعنيه الكلمة، إبعطاء الصفة الرمسية لزايرة األمري سعود إىل إيطاليا )85(. كل ذلك 
كان من أجل أتكيد مكانتها يف حوض البحر األمحر ومنافستها للحكومة الربيطانية والفرنسية )86(. 

صحيفـة  أكـدت  إذ  العهـد،  ويل  بـزايرة  اإلعـام  وسـائل  حظيـت  فقـد  أخـرى  جهـة  مـن 
"كوريسـبوندانس دو أوريـن"،"Corréspondàncé dOriént" أبن احلكومـة اإليطاليـة قـد 
أدركـت يقينًـا ملـا للسـعودية مـن أمهيـة ابلغـه بعاقاهتـا مـع العـامل اإلسـامي اخلارجـي وملوقعهـا علـى البحـر 

  .)89( املقدسـة  مينـاء ومجـرك)88( جـدة واحلـج إىل األماكـن  األمحـر)87( وخاصـة 

ولتلك املعطيات فقد أجرى السيد فؤاد محزة انئب وزير اخلارجية تصرحًيا صحفًيا أشار فيه إىل 
أن العاقات الودية هي الي مجعت بن حكومة إيطاليا واحلكومة السعودية، مث عرج إىل أن اهلدف 
من زايرة ويل العهد السعودي منوط ابلتعرف على احلضارة الغربية )90(. هذا وقد الحظ القنصل 
الفرنسي يف مدينة انبويل أبنه قد ذهب عشرة طيارين سعودين حجازين متدربن يتابعون تدريبهم 
يف مطار "غرواتغلي"،"Grottàglié")91(، ابلقرب من ميناء "اترانتيه"،"Tàrénté")92(، إللقاء 
التحية على األمري سعود)93(، كما كان على رأسهم املازم الطيار اإليطايل املكلف بتعليمهم)94(. ويف 
اليوم التايل أقام أمري "بيدمنت"،"Piédmont" مأدبة غداء على شرف ويل العهد السعودي)95( 
ومن مث غادر األمري سعود ومعه الوفد املرافق معه بعد مأدبة غداء بقطار خاص إىل مدينة روما )96(.
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 Chàrlés dé"،"شــامربان دو  "شــارل  الســيد  مــن  برقيــة  أابنــت  فقــد  الثــاين  األمــر  أمــا   
Chàmbrun"، ســفري فرنســا يف رومــا إىل وزارة اخلارجيــة الفرنســية يــوم الســادس عشــر مــن أاير 

)مايــو(، أكــد أبن األمــري ســعود ســيتم اســتقباله يــوم التاســع عشــر مــن أاير )مايــو(: 

أواًل: عن طريق رئيس املراسم يف وزارة اخلارجية امللكية الكونت "سين"،"Sénni" لريحب به 
يف مدينة انبويل وكان معه قائد حامية انبويل اجلوية )97(، وال خيلو من األمهية التنويه أبن بقية املدة 
املتبقية من صباح ذلك اليوم وفرتة ما بعد الظهر سيتجول األمري سعود يف مدينة انبويل وحميطها ) 98(.

"بييمونــي"  إمـــارة  يف  التاريــخ  نفــس  يف  مرتقــب  لقــاء  هنــاك  ســيتم  أنــه  جتاهــل  ميكــن  وال 
"Piémonté")99(، وقــــد التقــــاه اجلنــــرال "أمينينو"،"Àymonino"، املرافق الشخصي األول ألمري 

.)100("Piédmont"،"بيدمنــت"

والتقي بويل عهد احلكومة اإليطالية األمري "أومربتو الثاين"، بقصره "كابودي مونىت" مبدينة انبويل 
صباًحا )101(، ويف الظهر أقيمت مأدبة غداء على شرف األمري سعود أقامها أمري "يدمنت"، ودعيت 
لقاًء مطواًل  اللقاء عقد األمري سعود  )102(، وعلى هامش ذلك  املدنية والعسكرية  السلطات  إليها 
مع الشباب الطيارين السعودين العشرة، الذين رحبوا به عند قدومه )103(، ومعهم مدرهبم الكونيل 
"ساابتوتشي"،"Colonél Sàbàtucci"، قائد املركز اجلوي للطريان مبدينة انبويل)104(. ويف هذا 
السَّياق ال ميكن جتاهل دور األمري سعود يف تشجيع املتدربن وحثهم على بذل املزيد من اجلهد)105(. مث 
بعد ذلك ذهب يف نزهة إىل اجلبل الربكاين الكربيي "فيزوف" "Vésuvio")106(. وبعدها زار املنطقة 

الربكانية يف "سولفااتر دو بوزويل"،"Solfàtàr dé Pozzuloi"، القريبة من مدينة انبويل)107(.

 "Mussolini" "ب- الوصول إىل مدينة روما واللقاء التارخيي مع السيد "موسوليين
ونتائجه:

وحاكـم  اخلارجيـة  وزيـر   )108("Suvich"،"سـوفيتش" السـيد  أبن  الفرنسـية  الواثئـق  أكـدت 
فنـدق "اكسلسـيور"  القطـارات)109(. ونـزل يف  اسـتقبله يف حمطـة  اسـتقبل األمـري سـعود  مدينـة رومـا 
"Éxcélsoir")110(. ويف يوم احلادي والعشرين من أاير )مايو( 1354ه/1935م، استقبله امللك 

السـيد "موسـولين")111(. يف سـاحة "الكابيتـول"،"Càpitol" يف رومـا )112(. ومعـه 
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مل يكن مستغراًب أن أقام امللك اإليطايل والسيد "موسولين" لألمري سعود مأدبة غداء تكرميًا له 
على شرفه يف قصره، إذ حضرها رئيس احلكومة، ونواب وسكرتري الدولة للشؤون اخلارجية، ورئيس 
جملس الوزراء، وعدد كبري من الشخصيات الوطنية )113(، والكثري من الوزراء والعظماء وكبار رجال 
حاشية األمري سعود)114(. وكنتيجة لذلك التقى األمري سعود بعض الشخصيات الوطنية الي كانت 
تقدر العائلة السعودية وتنظر إليها إبجال، بوصفها عائلة وطنية غدت بتواصلها السياسي والعاقات 

الدولية مصدرًا الستقال البلدان العربية ولبنة أساسية يف وحدة األمة العربية )115(. 

سعود  األمري  روما  يف  اإليطالية  احلكومة  رئيس  "موسولين"،  السيد  استقبل  الزايرة  هذه  يف 
ومعه السيد فؤاد محزة يوم العشرين من متوز )يوليو( استقبااًل يليق مبكانته يف عناية اتمة وحفاوة 
كبرية )116(، إذ أن احلكومة اإليطالية أيقنت أن احلكومة السعودية تسيطر على مساحات شاسعة 
من سواحل البحر األمحر اآلسيوي الذي له عاقة مباشرة ابملستعمرات اإليطالية يف كل من إريرتاي 
والصومال)117(، بعد ذلك جرى بينهما لقاء موسع اتسم ابحلميمة، إذ انقش الطرفان خاله القضااي 

الثنائية بن البلدين، وتركزت املوضوعات على اآليت:- 

1- عرض السيد "موسولين"، على السيد فؤاد محزة سياسة إيطاليا يف احلبشة ومتىن إبرام اتفاق 
مع امللك عبدالعزيز يدعم فيه امللك توسع إيطاليا يف احلبشة فكان رد السيد فؤاد محزة أن احلكومة 
السعودية تتعاطف مع املصاحل اإليطالية يف احلبشة وتطلب يف املقابل دعم احلكومة اإليطالية للمصاحل 
العربية يف الشرق األوسط، وستحاول احلكومة السعودية إقناع الصحافة اإلسامية بدعم إيطاليا يف 

حالة نشوب حرب مع احلبشة )118(. 

2- تطرق الطرفان إىل النزاع اإليراين العراقي، إذ صرح السيد فؤاد محزة أن كل توسع إيراين 
يف العراق يضر ابملصاحل السعودية وطلب من السيد "موسولين"، استعمال نفوذ إيطاليا إلياد حل 
لصاحل حكومة العراق بقيادة امللك غازي بن فيصل)119(، إال أن السيد "موسولين" اشرتط ربط دعمه 

للعراق بتوقيع معاهدة صداقة مع حكومته )120(. 

3- نوه السيد فؤاد محزة إىل القضية السورية وأكد أبن حكومة السعودية ترى أن حلها يكمن 
انتداهبا، مث طلب السيد فؤاد محزة من السيد "موسولين"، أن يذكر احلكومة  يف ختلي فرنسا عن 
الفرنسية بوعودها يف استقال سوراي وأن تطبق وعود "بوانكاريه" "Poincàré")121(و"كليمنصو" 
"Cléméncéàu")122(؛ لكن السيد "موسولين"، ذكر أبن هناك حتسًنا يف العاقات بن إيطاليا 

وفرنسا، وأن احلكومة الفرنسية تقف جبانب إيطاليا يف مسألة احلبشة )123(. 
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4- انقش السيد "موسولين" قضية فلسطن)124(، إذ الحظ أن اليهود قد اشتد ساعدهم يف 
فلسطن وأن هدفهم هو إخضاع الشرق األوسط، مث أكد أن احلكومة اإليطالية تدعم أي حزب يقف 

ضد الصهيونية؛ انصًحا السيد فؤاد محزة بتوطيد عاقته مع شكيب أرسان)125(. 

5- تطرق احلديث إىل مسألة خليج العقبة )126(، الي اعرتف فيها السيد "موسولين"بوجوب 
إعادهتا إىل السعودية، وأنه سوف يدعم موقف السعودية عندما يتحدث مع احلكومة الربيطانية )127(. 

6- تطرق احلديث عن اليمن)128(، وقد وعد السيد "موسولين"، أبن يستخدم نفوذه على 
اإلمام حيىي محيدالدين)129(، إلياد حل وتسوية مع احلكومة اليمنية؛ بشرط أن تلتزم احلكومة السعودية 

مبوقفها الودي جتاه املصاحل اإليطالية يف باد اليمن)130(.

على إثر ذلك اللقاء بن األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة، والسيد "موسولين"، أشاد فيه األخري 
بقوة الصداقة بن احلكومة السعودية، واحلكومة اإليطالية وابحليادية التامة الي اتبعتها احلكومة اإليطالية 
حيال الصراع الذي نشأ بن احلكومة السعودية، واحلكومة اليمنية عام 1353هـ/1934م)131(؛ لكن 
األمري سعود أكد للسيد "موسولين"، أبن النزاع مع حكومة اإلمام حيىي قد ُحل ومتت التسوية متاًما، 
وأن معاهدة الطائف 1335هـ/1934م)132(، للسام تطبق بنصها وبروحها، كما أن احلكومتن 

قامتا ببناء عاقات جيدة وبدأت بتعزيز الصات التجارية بينهما )133(.

كما أشاد األخري ابلرفض القاطع الذي ردت به احلكومة السعودية على العروض الي قدمتها 
حكومة أثيوبيا )134(، للتعاون مع احلكومة السعودية يف اجملالن االقتصادي والعسكري دون مشورة 

احلكومة اإليطالية )135(.

ألن احلكومة السعودية كان لديها العزم الصادق يف توطيد عاقة طيبة مع احلكومة اإليطالية 
اإليطايل كتزويدها  اجلانب  فعالية من  أكثر  السعودية تطمع يف مساعدة  أن احلكومة  )136(. كما 

ابألسلحة، واملنتجات الصناعية من أجل إياد توازن دويل يف املنطقة )137(. 

ج- العروض العسكرية اليت حضرها األمري سعود:
هناك  1354ه/1935م، كان  عام  )يوليو(  متوز  من  والعشرين  الثاين  األربعاء  مساء  يف   
أمسية يف مسرح "أدراينو"،"Àdriàno")138(، ويف يوم األربعاء من الشهر نفسه كان هناك زايرة 
مرتقبة لوزارة الطريان يف مطار "تشامبينو"،"Ciàmpino")139(، رافق األمري سعود فيها اجلنرال 
"فاليه"،"Vàllé")140(، مث بعد ذلك توجهوا إىل ملعب السيد "موسولين")141(، ومعهم انئب سكرتري
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الثالث  التعليم الفيزايئي حلضور متارين رايضية لثاثة آالف شاب طائعي)142(. ويف يوم اخلميس 
العرض  بعد  )143(، مث  احلربية  والطائرات  القتالية  للدابابت  تدريبات  األمري سعود  والعشرين حضر 
العسكري املهيب الذي اشرتك فيه مثانية عشرة ألف جندي)144(، جتول األمري سعود والوفد املرافق له 
يف مدينة "تيفويل"،"Tivoli" للنزهة )145(. مثة انحية أخرى جذبت اهتمام األمري سعود وهي التطور 
العسكري اإليطايل ورغبتهم األكيدة يف التطور واحلصول على كل جديد من الناحية العسكرية فقد 
كانت نظرهتم يف منتهى اجلدية للعمل يف تطوير كافه النواحي العسكرية )146(. ومما هو جدير ابلذكر أن 
األمري سعود قد اعتذر عن الذهاب إىل قوس النصر لزايرة قرب اجلندي اجملهول)147(، ووضع اتًجا علية 
 )150("Villà Désté"،"ولكنه زار قلعة "فيا الشرق .)148(؛ ألن اإلسام يعارض تبجيل املوتى)149(

التارخيية، واستقبل أيًضا يف مكتب "معهد الشرق"،"Institut Pour IOriént")151(، ومن مثَّ 
عمل رئيس احلكومة السيد "موسولين" مأدبة عشاء على شرف األمري سعود)152(.

د- تقليد األومسة:
السـيد  مـن  1354ه/1935م،  )يونيـو(  حزيـران  مـن  اخلامـس  يـوم  مسـتعجلة  برقيـة  يف 
"غـريان"،"Guérin"، بسـفارة فرنسـا يف رومـا إىل وزارة اخلارجيـة يف فرنسـا أكـد فيهـا أبن احلكومـة 
 Grànd Cordon"،"اإليطالية قررت تقليد األمري سـعود وسـام "الوشـاح األكرب للتاج اإليطايل
dé là Couronné dItàllié")153(، كمـا قـررت تقليـد امللـك عبدالعزيـز قائـد شـبه اجلزيـرة 
فـؤاد محـزة  السـيد  العربيـة وسـام)154( "موريـس"،"Làuricé"، و"الزار"،"Làzàré")155(، وتقليـد 
رتبـة الضابـط الكبـري)156(، وتقليـد مدحـت شـيخ األرض رتبـة قائـد التـاج اإليطـايل)157(، وتقليـد حممـد 

شـيخو رتبـة ضابـط التـاج)158(، وأخـريًا تقليـد فهـد كريديـس رتبـة فـارس التـاج)159(. 

هـ - مغادرة إيطاليا: 
أكد القنصل الفرنسي يف "تورينو" السيد "ديرتيبا"،"Déstribàts"، أنه يف يوم الرابع والعشرين 
إىل  مث  "فلورنسا"،  إىل  له  املرافق  والوفد  سعود  األمري  غادر  )مايو( 1354ه/1935م،  أاير  من 
لكن  "فيات"،"Fiàt")160(؛  منشآت  مصانع  األمري  زار  وفيها  و"تورينو"،  و"ميانو"،  "البندقية"، 
املعلومات الواردة أشارت يف رسالة السفري الفرنسي يف روما إىل وزارة اخلارجية يف فرنسا أبن األمري 
سعود مل يذهب إىل البندقية، وغادر ميانو متجًها مباشرة إىل "تورينو")161(، يف يوم األربعاء التاسع 

والعشرين من أاير )مايو( غادر مدينة "تورينو" متجًها إىل مدينة ابريس)162(.
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و- بث اإلذاعة: 

 مما جتدر اإلشارة إليه أن احلكومة اإليطالية قد قررت أن تبث يومًيا "اإلذاعة االستعمارية" 
اإليطالية  الاسلكية   ،)163("Bàri"،"ابري" راديو  إذاعة  وخصصت   ،"Ràdio-Coloniàl"
السابعة عشرة  الّساعة  بن  تكون  وأن   .)164( األمري سعود إليطاليا  العربية عن زايرة  ابللغة  برانجًما 
والّساعة السَّابعة عشرة والنصف بتوقيت فرنسا املتزامنة مع الّساعة الثامنة ليًا بتوقيت الرايض)165(. 
وقامت ببث أخبار االحتفاالت واحلفاوة الي كانت يف مدينة روما أو خارج روما )166(. من انحية 
أخرى خّصصت الصحف واجملات اإليطالية مقاالت تشيد ابلعاقات الثنائية وحتث على تعميق 

الصداقة وتعزيز التواصل بن حكومة إيطاليا وحكومة السعودية )167(.

ز- نتائج الزايرة: 

أما عن نتائج الزايرة فقد كشفت الواثئق الفرنسية أنه الميكن جتاهل دور السيد فؤاد محزة الذي 
أكد يف تصريح رمسي أبن رحلة األمري سعود إىل حكومة إيطاليا قد زادت يف بناء أواصر العاقة بن 
احلكومتن)168(. ذلك ألهنا أمثرت بشراء السعودية عشر طائرات إيطالية، منها ثاث طائرات للتدريب 
ومخس قاذفات وطائراتن للنقل ابإلضافة إىل شراء حظرية معدنية تتسع خلمس وعشرين طائرة )169(. 
وقبيل سفر األمري سعود من روما ألقى السيد فؤاد محزة بيااًن بواسطة الراديو ابلنيابة عن األمري سعود قائًا: 
"أعرب عن عظيم شكري وامتناين مما القيته ٌمنّذ وطأت قدماي األراضي اإليطالية من احلفاوة واإلكرام، 
ومما أظهره صاحب اجلالة امللك "فيكتور عمانويل الثالث"،"Vittorio Émànuélé III" ومسو 
ويل عهده من اإلكرام، ونقدم شكران وامتناننا لألمة اإليطالية ولصاحب الفخامة السيد "موسولين" وكافة 
رجال احلكومة احمللية، وحنفظ ذكرى زايرة إيطاليا يف ذهننا مدى احلياة مما شاهدانه من املودة واإلقبال 

من شعب إيطاليا اجلليلة")170(. 

 لذلك سارعت احلكومة اإليطالية يف إشارة واضحة أهنا تسعى من أجل تفعيل أواصر الصداقة 
مع حكومة امللك عبدالعزيز، إذ قدمت احلكومة اإليطالية للحكومة السعودية حينئٍذ عرًضا بتدريب 
عشرة طاب طيارين جمااًن )171(، ولئن كانت احلكومة اإليطالية قد أدركت مدى االهتمام الشديد 
والعرض  العون  على  عبدالعزيز  امللك  وافق  فقد  الطريان)172(،  ملسألة  عبدالعزيز  امللك  يوليه  الذي 

اإليطايل بكل ترحيب، نظرًا الهتمامه ابلطريان وقلة عناية فرنسا هبذا اجلانب)173(.
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كما أعلنت وزارة اخلارجية اإليطالية أبهنا قد كلفت أحد األطباء)174( اإليطالين املقيمن يف 
مدينة جدة )175(، ملعاجلة احلاالت املرضية )176(. حىت يتسم موقفها ابجلدية للتعاون مع احلكومة 
السعودية )177(. ولذلك ابدرت احلكومة السعودية برفضها إبرام معاهدة مع إثيوبيا كانت عبارة عن 
مبادرة صداقة جتاه احلكومة اإليطالية يف الظروف الراهنة )178(. وهذا يعطي تفسريًا واضًحا لتحدث 
املصادر الفرنسية الي أمكن معاينتها عن رحلة األمري سعود إىل إيطاليا الي بينت رغبة امللك عبدالعزيز 
التوسع  يف  بريطانيا  تنافس  إيطاليا كانت  أبن  االخري  إلدراك  اإلجنليزي)179(  نفوذ  من  التقليل  يف 

االستعماري والتوازن الدويل خاصة يف منطقة البحر األمحر)180(.

 هذا التصرف من قبل احلكومة اإليطالية خيالف املعاهدة االجنليزية اإليطالية )181(، الي عقدت 
يف عام 1336ه/1917م، والي أقرت يف البند العاشر واحلادي عشر والثاين عشر االلتزام الكامل 
ابلنسبة إىل احلكومة اإليطالية وأن حتافظ على الوضع الراهن "Status Quo"، وأن حترتم ماجاء 

يف اتفاقية سايكس _ بيكو وخاصة ما خيص اجلزيرة العربية والبحر األمحر)182(. 

على أيه حال حققت زايرة األمري سعود إىل إيطاليا أهدافها يف بناء الدولة السعودية يف تلك 
الفرتة املبكرة من اترخيها.  

اثلثًا: زايرة األمري سعود إىل فرنسا: 

قام األمري سعود بزايرة فرنسا سنة 1354ه/1935م، مرتن األوىل يف شهر أاير ) مايو (
والثانية يف شهر متوز )يوليو(، وهو ما ينبغي أن نلقي عليه ضوًءا كل على حدة فيما يلي)183(:   

1- الزايرة األوىل أاير )مايو(:

أشارت الواثئق الفرنسية أن األسباب األساسية للزايرة متثلت يف طلبت حكومة امللك عبدالعزيز 
من احلكومة الفرنسية، ويف مرات متعددة يف السنوات املاضية مث أكدهتا هذه الزايرة بعض الطلبات 

ويف مقدمتها اآليت:-

1- أن متنح احلكومة الفرنسية احلكومة السعودية قرًضا مالًيا. 

2- أن يكون هناك صفقة بن احلكومتن للتعاقد مع مدربن طريان فرنسين. 

3- أن يكون هناك صفقة بن احلكومتن تشرتي فيها احلكومة السعودية أسلحة ومعدات 
حربية من احلكومة الفرنسية )184(.
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اإلذن  الفرنسية  احلكومة  من  يطلب  أبن  اخلارجية  وزير  انئب  فؤاد محزة  السيد  يكلف   -4
إبرسال جلنة من مجعية املطالب، "أبوقاف احلرمن)185( يف شال أفريقيا")186(، لدراسة الوسائل الي 

ميكن من خاهلا استعادة أوقاف احلرمن الشريفن)187(.

حديد  سكة  مشروع  إحياء  موضوع  دراسة  على  أيًضا   )188( محزة  فؤاد  السيد  يؤكد   -5  
للحكومة  السعودية  احلكومة  أكدت  مث  أتخري)190(.  وبدون  وعملي  عاجل  بشكل  احلجاز)189(، 
الفرنسية بعد دراسة األمر مع مستشاريها أبن مبلغ مخسة أوستة مليون فرنك قد يكون كافًيا إلعادة 
افتتاح سكة حديد احلجاز)191(؛ بشرط أن يشارك فيه ممثلو احلكومات الثاث: السعودية والفرنسية 

واإلجنليزية، حىت يتم إياد حل وإعادة أتهيل سكة احلديد بشكل هنائي)192(. 

6- تتطلع احلكومة السعودية إىل أن يتمكن السيد فؤاد محزة من إجراء مشاورات مفيدة مع 
املؤسسات التجارية والبنكية ورمبا إنشاء بنك برؤوس أموال فرنسية على وجه اخلصوص)193(.

السيد  الفرنسي يف جدة  القائم ابألعمال  الي مجعها  ذكرات 
ُ
امل املعطيات من   7- وحبسب 

ميغريه )Màigrét( قد يكون لألمري سعود وللسيد فؤاد محزة النية يف استغال إقامتهما يف مدينة 
ابريس إلرساء تعاون حقيقي فرنسي سعودي يف اجملالن االقتصادي واملايل)194(؛ لكن املذكرة السرية 
أكدت أن احلكومة الفرنسية مل تعط رًدا إيابًيا على كل تلك العروض)195(. ألن احلكومة الفرنسية قد 
الحظت الظروف السياسية واملالية الصعبة الي تعيشها السعودية، إذ مت االستماع بتحفظ إىل تلك 

العروض؛ لكن مت تعويض هذا التحفظ بكرم ضيافتها للوفد السعودي)196(. 

لتمثل فرصة  الفرنسية جاءت  للحكومة  السعودي  العهد  السرية أبن زايرة ويل  املذكرة  تشري 
تستدرك فيها احلكومة الفرنسية اآلاثرالسلبية الي خلفها عدم استجابتها ملبادرات امللك عبدالعزيز 

الودية، ألن احلكومة الفرنسية كانت ختشى التصادم مع احلكومة اإلجنليزية يف اجلزيرة العربية )197(

حيث إن فرصة التعويض مازالت قائمة من خال إظهار بعض عامات اجملاملة السياسية الي 
_ بطبيعة احلال _ لن تكلف احلكومة الفرنسية إال الشيء القليل، وكل تلك اجملامات الدبلوماسية قد 
تعوض األثر السيئ، الذي خيشى أن يكون أنتجه مع الزمن ضعف استعداد احلكومة الفرنسية الختاذ 

االلتزامات اجلوهرية )198(.
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كل تلك املعطيات قد تسمح للحكومة الفرنسية أن تقطع اخلط على احلكومة اإليطالية الي 
حتاول التودد للحكومة السعودية مبخالفتها معاهدة "سايكس - بيكو"،"Sykes - Picot" الي 
عقدت بن فرنسا وبريطانيا يف شهر مايو عام 1335ه/1916م)199(، والي أقرت يف البند العاشر 
أن كلتا الدولتن لن تسمح لشريك اثلث أن يتقاسم معهما املكاسب أو حىت التدخل يف لشؤون 

شبه اجلزيرة العربية )200(.

أ- وصول األمري سعود إىل مدينة ابريس والرتحيب به:

 أشارت الواثئق الفرنسية يف مذكرة سرية وصلت إىل مكتب وزير اخلارجية الفرنسية عن زايرة 
العربية السعودية والوفد  األمري سعود إىل فرنسا تضمنت أن األمري سعود ويل عهد عرش اململكة 
املرافق له قد وصل إىل فرنسا )201(، قادًما من مدينة تورينو إبيطاليا يف يوم التاسع والعشرين من أاير 
)مايو( عام 1354ه/1935م، عند الساعة التاسعة ومخس وثاثن دقيقة وسيمضي يف ابريس مثانية 
أايم)202(. ويف برقية سرية تعطى تفاصيل أخرى من وزارة الداخلية الفرنسية إىل وزارة اخلارجية وتطلب 
أخذ اإلجراءات املناسبة لتسهيل مرور األمري سعود وأتمن محايته )203(، إذ وصل إىل حمطة قطار 
استقبله  وقد   ،)204("Sàvoié"،"سافوا" "مودان" يف  قادًما من حمطة،  بباريس   "Lyon"،"ليون"
السيد "موريس لوزيه"،"Màuricé Lozé")205( القنصل العام ورئيس التشريفات)206(، وكذلك 
 ،)207("Àlbért Fràncois Lébrun"،"رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري فرانسوا لوبران
الذي قلد األمري سعود وسام الضابط األكرب يف جوقة الشرف)208(. ومعه الدكتور السيد سي قدور 
غربيط الوزير املطلق الصاحية )209(، وبعض الوجهاء من املسلمن)210(، هذا وقد أكد املدير العام 
لألمن الوطن الفرنسي السيد "كادو"،"Càdo"، أبنه رافق ويل العهد السعودي يف القطار موظفان 

من الشرطة اخلاصة يف "مودان")211(.

"لونشان"  يف  للخيول  سباق  سعود  األمري  حضر  )مايو(  أاير   30 اخلميس  يوم  يف 
"Longchàmp" أعد على شرفه يف مدينة ابريس)212(. ويف يوم اجلمعة احلادي والثاثن من أاير 
)مايو(: قام األمري سعود بزايرته األوىل للمسجد الكبري)213(، يف ابريس ألداء صاة اجلمعة، إذ استقبله 

الدكتور السيد سي قدور، ومدير املعهد اإلسامي وعدد كبري من وجهاء املسلمن)214(.  

:"Villàcoublày" ،"ب- حضور االحتفال الليلي للطريان الفرنسي يف "فيالكوابيل
ويف يوم األحد الثاين من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة "جورانل دي 

ديبا"، "Journàl dés Débàts"، أبن احلكومة الفرنسية قررت عن طريق وزير الطريان اجلنرال
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الفرنسي  للطريان  ليلي  احتفال  تنظيم   ،)215("Victor Dénàin"،"دانن "فيكتور 
يف"فياكوابيل"،"Villàcoublày"، مبناسبة زايرة األمري سعود ملدينة ابريس تكرميًا له، إذ تزامنت 
اجلمهورية  رئيس  املهيب  احلفل  ذلك  ترأس  وقد  ابريس)216(،  يف  األسبوع  أعياد  افتتاح  مع  زايرته 
 Hénri" "الفرنسية السيد "ألبريفرانسوا"، ومعه قائد املنطقة العسكرية يف ابريس اجلنرال "هنري غورو
Gouràud"، والسيد "بيك دو فوكيري"،"Bécq Dé Fouquiérés")217(، وكذلك الدكتور 
 Stéfàn"،"السيد "سي قدور غربيط"، وكذلك وزير تشيكو سلوفاكيا يف ابريس السيد "ستيفان وأوزكي
 Àndré Louis"،"فاتو لويس  "أندريه  السيد  ابريس  الطريان يف  اندي  ورئيس   ،)218("Osuski
 Édmond"،"ديستان جيسكار  "إدمون  السيد  الوزير  مكتب  رئيس  ومعهم   ،)219("Wàtéàu
Giscàr dÉstàing")220(، وكذلك اجلنرال "لويس مورين"،"Louis Màurin")221(، وكذلك 
 Àugustin"،"222(، وكذلك "أوغستان بريانر("Louis Màssignon"،"الربوفيسور "لويس ماسنون
Bérnàrd")223(، وكذلك وزير مطلق الصاحية ومدير الشؤون السياسية يف وزارة اخلارجية السيد "بول 
 Hénri"،"224(، وكذلك السيد الوزير مطلق الصاحية "هنري غوت("Bàul Bàrgéton"،"براجتون

Gout")225(، وعدد من اجلنراالت وضباط القوى اجلوية ) 226(.

:"Sàtory"،"ج- حضور العرض العسكري يف "ساتوري

 يف صباح يوم االثنن الثالث من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة 
"لواتن"،"LéTémps": أبن األمري سعود حضر تدريب مناورات عسكرية للجيش الفرنسي يف مدينة 
 Àdérién"،"ابلقرب من فرساي، إذ رحب به السيد "آدراين بونفوا سيبور "Sàtory"،"ساتوري"
Bonnéfoy Sibour"، حمافظ منطقة "سن _ أيه واز"،"Séiné-ét-Oisé" الفرنسية، 
إىل  "دورميه"،"Durrméyér")227(، ابإلضافة  اجلنرال  اجليش  قائد  ومعهم  من ابريس،  القريبة 
ممثلي السلطات احمللية )228(. بعد أن استعرض األمري حرس الشرف توجه بعربة حربية جمنزرة إىل تلة 
الرمي، حيث حضر عرًضا للدابابت القتالية واملدفعية )229(، ذات احملركات الثقيلة، إذ شاركت فيها 
الدابابت املدرعة )230(. كما زار مدرسة التطبيقات املدفعية )231(. إذ ُقدمت لألمري سعود ُشروحات 
عن عمل الدابابت والرشاشات اآللية والعرابت اجملنزرة الي ميكن استخدامها يف القتال)232(، من 
جهة أخرى الحظت نفس الصحيفة أبن األمري سعود اتبع املناورات بكل حرص واهتمام، وأن 
لدية اخلربة العسكرية يف فهم التكتيكات واملناورات احلربية )233(. مما يدل على أنه ميتلك خربة يف 

ميادين القتال)234(.  
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كنتيجة لذلك فقد حاول األمري سعود شراء أسلحه ابلتقسيط من احلكومة الفرنسية من أجل 
دعم اجليش السعودي)235(؛ ذلك ألن امللك عبدالعزيز يف ظل دولتة اجلديدة كان ينوى بناء اجليش 
احلديث، الذي يعتمد على إنشاء مدرسة عسكرية يف منطقة مكة املكرمة للتخصص يف املدفعية 

والبنادق اآللية )236(.

د- زايرة معرض "مونيه"،"Monnàié dé Pàris" والقطر الوطين:

الرابع من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، زار األمري سعود معرض  الثااثء  يف يوم 
دار سكك العملة يف مدينة "مونيه"،"Monnàié dé Pàris")237(، وهو معرض خيتص حبفر 
امليداليات وسك النقود الذهبية وورشة صناعة القطع الذهبية )238(، من أجل التعرف على كيفية سك 
العملة الذهبية )239(، إذ قام العمال املختصون وضربوا أمام األمري سعود بعض النقود الذهبية وأهدى 
إليه بعد ذلك ميدالية ذهبية ُضربت إكراًما لزايرته)240(؛ ألن الدولة السعودية حديثة العهد بضرب 

النقود الذهبية )241(، ولذلك حرصت على كسب مزيد من اخلربة يف ذلك اجملال)242(.

بزايرة  األمري سعود  قام  )يونيو(  والسَّادس من حزيران  اخلامس  األربعاء واخلميس  يومي   يف 
الطائرات  وحمركات  السيارات  صناعة  على  االطاع  أجل  من   ،"Rénàult"،"رينو" مصانع 
األمري سعود  توجه  ذلك  بعد  مث  والقاطرات)243(.  والزراعية  الصناعية  واحملركات  الزراعية  واجلرارات 
لتناول وجبه الغداء الي حضرها حمافظ "سن ومارين"،"Séiné ét Màrné")244(، فقد أعلنت 
احلكومة الفرنسية عن طريق وزارة اخلارجية قسم التشريفات أبن األمري سعود قام بزايرة القطر الوطن 

وصاالت املتاحف التارخيية يف قصر فرساي مبعية أمناء املتحف)245(. ولعل من أمهها:

العسكرية على األمري سعود لدى  التحية  ألقيت  أ- زايرة قصور اإلليزية "Élyséé"، وقد 
وصوله ولدى مغادرته )246(. 

السيناتور  البلدية  رئيس  استقبله  "فونتينبلو"،"Fontàinébléàu"، وقد  ب- زايرة قصر 
يونيو: زار  السَّابع من حزيران  يوم اجلمعة  السيد "لويس دوميسنيل"،"Dumésnil")247(. ويف 
األمري سعود املسجد الكبري بباريس للمرة الثانية ألداء صاة اجلمعة )248(. ومما جتدر اإلشارة إليه أن 
 ،"Ràdio-Coloniàl"،"احلكومة الفرنسية كانت تبث برانجًما على حمطة "اإلذاعة االستعمارية

ابللغة العربية عن زايرة األمري سعود إىل ابريس تقليًدا للحكومة اإليطالية )249(.  



163

  رحلة األمري سعود ويل العهد السعودي إىل حكوميت إيطاليا وفرنساعام 1354هـ/1935م.....  د/ سعيد بن مشبب سعيد القحطاىن

 هـ - موقف احلكومة الفرنسية من الوفد: 

مما جتدر اإلشارة إليه أنه خال إقامة األمري سعود يف ابريس للمرة األوىل ُأحِلَق مبرافقته النقيب 
املرتجم الكونت "سانيو"،"Sàgnés Quéntin")250(؛ إذ كتب لوزارة اخلارجية تقريرًا سراًي يوم 
الثامن من حزيران )يونيو( 1354ه/1935م، روى فيه االنطباعات الي مجعها خال مهمته عن 
ذكرة السرية 

ُ
األمري سعود وعن مرافقيه؛ ألن احلكومة الفرنسية كانت متعطشة، لذلك تضمنت امل

اآليت:- 

أواًل: أسفرت رحلة األمري سعود إىل ابريس عن أمور إيابية، إذ مسحت لنا ابلتعرف على عدد 
من شخصيات الباط السعودي، إذ كان األمري يشكل لغزًا للحكومة الفرنسية، إالّ أن املعلومات الي 
قدمها املرتجم اتضح أن عمره يناهز أربًعا وثاثن سنة وأنه أمنوذج للبدوي احلقيقي، وقد تلقى تعليًما 
عربًيا جيًدا ميكننا اعتباره _ بدون أن جنايف الصواب _ فارًسا جيًدا ورامًيا ماهرًا، وهذا يفسر كثرة 
مشاركته يف احلمات احلربية والغزوات الي قادها مع والده لتوحيد باده، وهذا يُعطيه ميزه كبرية لدى 
بدو العرب)251(. ويبدو أن األحداث احلربية الي خاضتها احلكومة السعودية ضد احلكومة اليمنية 
قد زادت من شهرته داخل األوساط البدوية ومن جهة أخرى كانت صحة األمري يف بعض األحيان 
غري جيدة، ويتمتع مبزاج هادئ وطبيعة حساسة؛ لكنه متواضع وتظهر عليه يف كافة تصرفاته الشهامة 

العربية، وال عاقة له ابلدسائس املشرقية )252(.

اثنًيا: السيد فؤاد محزة انئب وزير اخلارجية أصله من جبل الدروز عمره مخُس وثاثون سنة تقريًبا؛ 
مشاعره جتاه احلكومة الفرنسية إيابية، يتمتع بذكاٍء حاٍد، وعلى درجه كبرية من الثقافة العامة، ومطلع 
بشكل جيد على الثقافة العربية، ويتمتع مبعرفة جيدة ابألوساط األوروبية، لكنه من جهة أخرى ذو 

عقلية تثري الشكوك، إذ إنه يستطيع أن يصطاد يف املاء العكر)253(.

اثلثًا: الشيخ حافظ وهبة )254(، عمره مثان وأربعون سنة تقريًبا، يعترب الوزير املطلق الصاحية 
للسعودية يف لندن، يتميز بثقافة عالية، أقام لوقت طويل يف مصر، خاصة يف القاهرة، وفيها أكمل 
تعليمه كما أنه ذو عقلية متفتحة، يتقن اللغة االجنليزية ويتحدثها ويكتبها بطاقة. دائًما متحمس 
ومؤيد للملك عبدالعزيز ويؤدي كل املهام السرية الي يوكلها له )255(. من جهة أخرى ينوي ترك لندن 

واجمليء إيل ابريس، حيث أيمل أن يصبح ممثًا للملك عبدالعزيز يف فرنسا )256(. 
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رابًعا: احلاج عبدهللا علي زينل)257( رضا )258(، عمره حوايل مخسون عاًما تقريًبا، وهو اتجر لؤلؤ 
وجموهرات يف شارع )117( ابلشانزليزيه، وهو رجل أعمال انجح يتميز ابهلدوء والرزانة، ويبدو أنه يلعب 
دور املستشار املايل للملك عبدالعزيز، بل إنه ميثل دور البنك املتحرك لصاحل السعودية )259(. ولكن 
بسبب الضائقة املالية العاملية 1348ه/1929م، فقد تعرضت ثروته لضائقة شديدة ويتضح ذلك 
من خال اهلدااي الي قدمها لألمري سعود بل إنه يف كثري من األحيان يسدد فواتري إقامة الشخصيات 
االعتبارية للسعودية الي تزور احلكومة الفرنسية )260(. الدكتور سليم فرح)261( املسيحي السوري اللبناين، 
وهو مساعد يف مستشفى "تونون"،"Ténon"، عاجل األمري سعود من مرض كان يعاين منه يف أذنه 

اليمىن. كما كان دائًما ميتدح فضائل حكومة امللك عبدالعزيز، وحكمته ويدين هلا ابلوالء)262(. 

 :"Làwréncé"،"و- إحياء مشروع "لورانس
يف ضوء ماسبق من حقيقة مذكرة النقيب املرتجم "سانيو"،"Sàgnés"، السرية لوزارة اخلارجية 
الفرنسية أكد أبن اهلدف الرئيس من زايرة األمري سعود إىل فرنسا، مع أن هذا ال يبدو عليها، هو 
إحياء مشروع لورانس "Làwréncé" الكبري، وجعل األمري سعود ملًكا على عرش سوراي، ويبدو 
أن هذا املشروع الكبري قد أاثر إعجاب امللك عبدالعزيز، إذ سيجعل له عمًقا اترخيًيا يف باد الشام، 
ويبدو أن حماوالت حتقيقه ستكون ممولة من حزب سوري قوي أقسم على جناح هذا املشروع)263(. 

ويف هذا اخلصوص وضح املرتجم "سانيو"، لوزارة اخلارجية الفرنسية أبنه سيكون من مصلحة 
احلكومة الفرنسية إجناح ذلك املشروع، الذي قد يؤدي إىل إضعاف هيبة عائلة الشريف حسن، 
واحلد من النشاط الوطن لكل من األمري عبدهللا ملك األردن وامللك فيصل ملك العراق)264(. ومن 
املاحظ أن املرتجم "سانيو"، أكد على أن هناك مباحثاٍت من أجل إجناح املشروع ستقام يف الهاي 
بوهولندا )265(، ويف إجنلرتا )266( وسيتم متابعتها أثناء زايرة األمري سعود الثانية املرتقبة لباريس)267(. 

ز- النقاش التارخيي يف ابريس بني األمري سعود والسيد "زينل رضا" وحافظ وهبة: 
سعود  األمري  بن  املشاورات  نتائج  ضوء  ويف  االقتصادية  ورؤيته  الوفد  سياسة  على  أتكيًدا 
واحلكومة الفرنسية اضطر األمري إىل إعادة اللقاء مع بعض املعنين السعودين ابلشؤون االقتصادية 
لعرض بعض املوضوعات ومناقشتها إلمكانية التوصل حللول مع احلكومة الفرنسية حيث تعزو مذكرة 
املرتجم "سانيو"، السرية لوزارة اخلارجية الفرنسية الي أكد فيها أنه قد جري لقاء سراًي يف ابريس بن 
كل من: األمري سعود ومعه الشيخ حافظ وهبة والسيد زينل رضا، وقد مت االتفاق فيما بينهم على 

األمور اآلتية للرفع هبا إىل احلكومة الفرنسية:
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1- إنشاء بنك دولة يف السعودية يكون مركزة يف مدينة جدة برؤوس أموال أجنبية، أوبرؤوس 
أموال فرنسية حصرًا.

 2- أتسيس شركة مناجم هبدف استثمار أراضي السعودية )استثمار الثروات املنجمية والبرتولية(. 

3- وضع برانمج واسع إلنشاءات مائية _ جر مياه _ إنشاء شبكة قنوات وحفر آابر ارتوازية.

4- إصاح اخلط احلديدي بن املدينة املنورة ودمشق  )مد خطوط حديدية جديدة وطرق تربط 
بن خمتلف مناطق السعودية(.

5- إعادة تنظيم األوقاف)268( املخصصة يف البلدان اإلسامية ملكة املكرمة وللمدينة املنورة. 

6- الطلب من الدول العظمى زايدة عدد احلجاج إىل األماكن املقدسة )269(. لكن الواثئق 
الفرنسية أثبتت أنه قد مت الرفع هبا للحكومة الفرنسية؛ لكنه مل حيدث شىءٌ من ذلك على أرض الواقع 
بسبب أن احلكومة الفرنسية كانت مرتددة ومل تفصح عن سبب ذلك)270(؛ لكن األمري سعود أعرب 
عن أمله أنه يريد أن يري حماداثٍت بشكل واسع مع رجاالت الدولة الفرنسية والدوائر الفرنسية األخرى، 

مبا حيقق مصلحة باده )271(.

ح- املغادرة للمرة األوىل: 

يف هنايـة الـزايرة أعـرب األمـري سـعود يـوم مغادرتـه ابريـس عـن مـدى إعجابـه ابالسـتقبال الـذي 
خصتـه بـه احلكومـة الفرنسـية وابالحـرتام الـذي أظهـر لـه خـال إقامتـه يف فرنسـا، حـىت إنـه أعـرب عـن 
رغبتـه املسـتقبلية إبجـراء لقـاءات مطولـة مـع رجـال الدولـة ومـع اإلدارات املختصـة، وقـال أبنـه يـب 
أن تكـون العاقـات وثيقـة جـًدا ومراعيـة دائًمـا بـن البلديـن)272(. مث أردف األمـري سـعود قائـًا: "إن 
صعـوابت احلاضـر أو الـي قـد تنشـأ يف املسـتقبل قـد ختلـق بيننـا احتياجـات متبادلـة، ومـن واجبنـا أن 

أنخـذ التزامـات متبادلـة خلـري كلتـا احلكومتـن")273(.

2- الزايرة الثانية متوز )يوليو(:

 من األمهية مبكان اإلشارة إىل إنه خال إقامة األمري سعود يف ابريس للمرة الثانية من الثالث 
والعشـرين إىل التاسـع والعشـرين مـن متـوز )يوليـو( 1354ه/1935م، قـد اسـتقبله عـدُد مـن أعضـاء 
السـلك الدبلوماسـي واملسـؤولن الفرنسـين بعد عودته من مدينة لندن حيث كتب املرتجم "سـانيو"، 

لـوزارة اخلارجيـة تقريـرًا سـراًي كانـت املعلومـات فيـه ُمقتضبـة وغـري وافيـه إال أهنـا تشـري إىل مـا يلـي:-
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أواًل: أكد أبن رحلة األمري سعود الثانية لباريس والعائد إليها من إجنلرتا مل تنتج أي حديث جديد. 

اثنًيا: كان األمري سعود يف هذه املرة يف غاية التحفظ. 

اثلثًا: كان الضيوف األجاء على درجة كبرية من الدماثة يف اخلُلق. 

رابًعا: كان من املستحيل معرفة آراء األمري سعود عن الشخصيات الي زارته يف لندن، كبعض 
السورين الذين يؤيدون أبن يكون األمري سعود ملًكا على عرش سوراي )274(.  

كذلك دار احلوار األول بن املرتجم "سانيو"، واألمري سعود ومعهم السيد فؤاد محزة حول 
الشعب  ضد  اإليطالية  احلكومة  تغذيها  الي  العدائية  احلربية  املشروعات  وعن  اإليطالية  القضية، 
الباد  يف  شديًدا  انتقاًدا  يواجه  اإليطايل  املوقف  فإن  سعود  األمري  وبرأي  البسيط)275(.  اإلثيويب 
يف  اإليطالية  احلكومة  استمرت  إذا  ابلتأكيد  ستحدث  حرب  نشوب  احتمالية  وإن  اإلسامية، 
العامل اإلسامي واضح جتاه ذلك)276(. املسلمن يف  اإلثيويب؛ ألن موقف  الشعب  سياستها جتاه 

"للقوى  جديًدا  اعتداًء  فيها  يرون  إذ  األدىن،  الشرق  عرب  اهتمام  احلبشة كامل  قضية  انلت  إذ 
االستعمارية" ضد النَّاس أصحاب البشرة السوداء، ويعتربوهنا فصًا جديًدا لصراع اجلنس األبيض 

ضد األسود أايً كانت داينتهم أو عرقهم.

وبذلك فإن التضامن ضد األوروبين يزداد قوة )277(، مث أكد األمري سعود أنه يف حال َتركت فرنسا 
كامل احلرية لألعمال اإليطالية، فإن املوقف نفسه سيتخذ ضدها يف كل باد املسلمن)278(. مث نوه 
األمري سعود أبن ثوابت احلكومة السعودية واضحة ولن ترضى أن يعامل األثيوبيون معاملة سيئة )279(. 

 "Dé Sàint-Quéntin"،"دوسان كانتان" الكونت  النقيب  مذكرة  أ- 
السرية لزايرة األمري سعود الثانية:

رسالة  وصلت  1354ه/1935م،  )سبتمرب(  أيلول  من  والعشرين  اخلامس  يوم  حلول  مع 
فؤاد محزة قد  السيد  أن األمري سعود ومعه  الفرنسية توضح  للحكومة  الفرنسية  من وزارة اخلارجية 
النقيب الكونت  التقى بنائب مدير شعبة الدبلوماسية أبفريقيا واملشرق يف وزارة اخلارجية الفرنسية 
"دوسان كانتان")Dé Sàint-Quéntin" ،)280"، ودار بينهم حواٌر ولقاٌء مهٌم مجعهم يف مدينة 
ابريس استمر حواىل ساعتن حول خمتلف املشاكل والقضااي العالقة بن احلكومة الفرنسية واحلكومة 
السعودية )281(، إذ أكد األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة أبن احلكومة السعودية تويل اهتمامها 
لتطوير العاقات احلسنة بن البلدين، وأن حكومة امللك عبدالعزيز تُثمن الدوافع احلسنة الي تستوحي
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منها سياسة احلكومة الفرنسية جتاه امللك نفسه واجتاه املسلمن)282(. كما أن احلكومة الفرنسية تتبع 
سياسة محيدة جتاه امللك عبدالعزيز ومع املسلمن بشكل عام يف املستعمرات الفرنسية )283(، ولكن 
من اجللي أن ُتدرك حكومة امللك عبدالعزيز أبن احلكومة الفرنسية ليس لديها االهتمام ابألمور الدقيقة 
الي تدور داخل شبه اجلزيرة العربية )284(، وعندئذ فإن احلكومة السعودية تتطلع إىل إياد تفاهٍم أعمَق 
بن احلكومة السعودية واحلكومة الفرنسية، وأن ترتجم تلك العاقات احلسنة مبساعداٍت فعليٍة مالية 
مباشرة وغري مباشرة من قبل احلكومة الفرنسية للحكومة السعودية بواقٍع ملموٍس تسمح للحكومة 
السعودية بتجاوز الصعوابت املالية الي تؤدى لإلنفاق يف سياستها الداخلية بشكٍل كبرٍي كما هو احلال 

عند كل احلكومات العربية )285(.

من جهة أخرى مثة مؤشٌر آخر ال يقل أمهيًة وداللة على ما سبقه، إذ استطاع النقيب "كانتان"، 
أن يطمئن األمري سعود أبن احلكومة الفرنسية تقدر كثريًا السياسة الي ينتهجها امللك عبدالعزيز جتاه 
احلكومة الفرنسية، مثَّ أكد أبن احلكومة الفرنسية لديها مواقف إيابية يف كل النواحي جتاه احلكومة 
السعودية )286(. ومن خال ما أكد النقيب "كانتان"؛ فإن احلكومة الفرنسية تتمىن حًقا احلفاظ على 
الطابع الودي للعاقات بن البلدين وهي واثقة أبن هذه العاقات ودية يف الوقت احلاضر وستتطور 

يف املستقبل تبًعا ملصاحلها )287(.

من خال تتبع مسار األحداث التارخيية ُيشري النقيب "كانتان"، إىل وجود قضيتن مهمتن 
لألمري سعود لو مت التفاهم فيهما ومعاجلتهما بن احلكومتن ميكن أن ترتجم روح التفاهم يف القضااي 
امللموسة بن البلدين بشكل مفيد وواقعًيا. تلك الركيزاتن املهّمتان مها قضية اجلنسية وحق األجانب يف 
التملك يف منطقة احلجاز)288(. حيث استطرد النقيب "كانتان"، وأشار إىل أنه يف عهد الشريف حسن 
بن علي كان املسلمن وعلى اختاف أجناسهم وأصوهلم يعتربون كأهنم مواطنون حجازيون تسري 
عليهم قوانن دولة األشراف وحيق هلم اإلقامة يف منطقة احلجاز بغض النظر عن أصوهلم)289(. لكن 
بعد أن حكمت احلكومة السعودية عدلت يف ذلك األمر بقوانن وبنصوٍص جديدة، إذ يذكر النقيب 
"كانتان"، أبن حكومة األشراف كان لديها أتٌثري مبالغ فيه ومفرط)290( انتٌج عن تطبيق صارم حلق 
األرض، أي حق معاملة املقيم األجنيب، مثل: السكان األصلي بناء على إقامته يف تلك األرض)291(.

كما أشار النقيب "كانتان"، أنه أثناء إبرام املعاهدة الفرنسية السعودية عام 1350هـ/1931م، 
اجلنسية، وإعطاء  قانون  تعديات على  إجراء  السعودية؛  الفرنسية من احلكومة  طالبت احلكومة 
مهلة مفتوحة لألشخاص الذين يصرون على إدعائهم ابنتمائهم إىل جنسية غري معروفة، وأن حيضر 

أولئك األشخاص، ما يثبت انتمائهم لتلك اجلنسية يف أي وقت كان، أي مهلة مفتوحة )292(، 
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إال أن احلكومة السعودية خالفت هذه الرغبة الفرنسية، إذ أصدرت سنة 1353ه/1934م، تعليمات 
جديد حتدد مهلة لألشخاص املعنين مبدة معينة )293(، وحمددة إلحضار هذه اإلثبااتت)294(. ويف 
الوقت نفسه أصدرت احلكومة السعودية مرسوًما مينع األجانب من مَتُلِك عقاراٍت يف احلجاز)295(. 
ويف سبيل ذلك يواجه العديُد من الرعااي املسلمن الفرنسين، املقيمن يف مكة واملدينة املنورة هتديًدا 
بسبب تلك اإلجراءات، وسيضطرون مرغمن وجمربين على االختيار مابن ممتلكاهتم وجنسياهتم، 

مثل اجلزائرين)296(.

من خال استقراء هذه الوثيقة الفرنسية؛ يؤكد النقيب "كانتان"، ابلقول لألمري سعود ومعه 
السيد فؤاد محزة أبن التعديل األخري على قانون اجلنسية السعودية يناقض روح االتفاق ونصه املوقع 
مع امللك عبدالعزيز عام 1350ه/1931م، إذ كان يقضى إبعطاء مهلة مفتوحة )297(. مثَّ عرج على 
نظام امللكية، وأكد أنَّه خيالف مواقف الشريعة اإلسامية الي ال تقبل بتقييد حَق مَتَُلِك املسلم يف 
أرض اإلسام)298(. مث أكد النقيب "كانتان" كذلك أبنه يرى أن من حق املسلمن ابلنظر إىل قوانن 
الشريعة اإلسامية، وبغض النظر عن جنسيتهم أن يتملكوا أراضى وعقارات يف منطقة احلجاز)299(. 

من خال آراء النقيب "كانتان" يف املوضوع املشار إليه أعاه يتضح وجود تفاوٍت كبري، إذ 
اعرتض األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة على هذه النقطة الشرعية. قائًا: أبن عدًدا من الفقهاء 
املسلمن قبلوا ابلتمييز مابن املسلمن حسب تبعيتهم لدولة مسلمة مستقلة، أو خضوعهم لسيطرة 
غري املسلمن، مبا يعن أن املسلمن الذين يعيشون يف باد إسامية حيق هلم التملك يف احلجاز، أما 
املسلمون الذين يعيشون حتت سيطرة دول غري مسلمة فا حيق هلم التملك)300(.وعلى اجلهة األخرى، 
القانون احلديث  القضية من مبادئ  فإن احلكومة السعودية ال تنوي االستلهام يف ما خيص هذه 
واملعاصر والذي تعلو فيه اجلنسية على الداينة )301(. كما أكدت احلكومة السعودية أهنا ضمنت ملن 

متلكوا عقارات ابلطرق املشروعة يف العهدين العثماين واهلاشي حرية التَّمتع أبماكهم)302(.

يف مقابل هذا املوقف السعودي أبدى النقيب "كانتان" ماحظة تفيد أبن هذا النظام ال يوافق 
أبدا القانون احلديث واملعاصر لدولة ترفض لغري حاملي جنسيتها إمكانية التملك أو احلفاظ على 
ممتلكاهتم املوجودة على أراضيها )303(. مث لفت النقيب "كانتان" انتباه السيد فؤاد محزة إىل قضية خمتلفة، 
وهي إمكانية الدعاية املعادية والتهجم من قبل معارضن للحكومة السعودية، إذ ميكنهم اختاذ تدابرَي 
وإجراءاٍت اهتامية ضد حكومته، فمثًا: ماذا سيكون انطباع ورأى سكان شال أفريقيا السيما إن علموا
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أبن مالك املدينتن املقدستن وخادمها امللك عبدالعزيز يرفض وابسم اإلسام نفسه، احلق الذي 
يتمتعون به، با قيٍد أو شرط يف أراضيهم، رغم أهنا خاضعة لسيطرة قوة أوربية؟ )304(.

ميثل رد األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة قمة الذكاء الدبلوماسي، إذ جاءت الردود من منظور 
نصوص قانونية، خيشى أن ال يسفر هذا النقاش معها عن نتيجة. ومن جهة أخرى وعلى أرض الواقع 
كان من السهل إياد تسوايت بن احلكومة السعودية واحلكومة الفرنسية بغض النظر عن النواحي 
القانونية )305(. مث أكد األمري سعود أبن امللك عبدالعزيز كان يريد جتنب ظهور أي نزاع مع احلكومة 
الفرنسية، وظهر ذلك من خال أتجيل تطبيق هذا أوذاك النص موضع اخلاف مع احلكومة الفرنسية 

حىت هناية شهر تشرين األول )أكتوبر( القادم، حىت حتدث تسوايت بن الطرفن)306(.

عندها استبشر خريًا النقيب "كانتان" مؤكًدا أنه من اآلن حىت تلك الفرتة الي حددها امللك 
عبدالعزيز قد تظهر عناصر جديدة يف العاقة بن الطرفن تغري القوانن يف هذا الوضع الذي _ بطريقة 

أو أبخرى _ سيؤدي إىل هتدئة فيما يتعلق أبمر رعاايان الفرنسين وأولئك اخلاضعن حلمايتنا )307(.

وقد أملح السيد فؤاد محزة يف حالة إذا قدمت احلكومة الفرنسية مساعدات ماليه للحكومة 
السعودية مع هناية شهر تشرين األول )أكتوبر( القادم فيمكن للحكومة السعودية أن تغري من حدة 

قوانينها اجتاه رعااي الفرنسين وأولئك اخلاضعن حلمايتها )308(. 

هكذا وإبرجاء مسألة القوانن مؤقًتا )309( كمحصلة طبيعية للصلح، تطرق بعدها األمري سعود 
ومعه السيد فؤاد محزة ملسألة اخلط احلديدي دمشق _ املدينة املنورة، بسبب ما تعانيه السعودية من 
ضائقة مالية، إذ إن اخلط احلديدي الذي مايزال اجلزء احلجازي منه غري مفتوح للنقل منذ تضرره 
أثناء احلرب العاملية األوىل)310(. مع أن هلذا النقل فائدة مجة، ليس للسعودية فقط وإمنا قد يكون 
احلجاج  يؤدي  قد  عند إصاحه  الفرنسي)311(. ومن دون ريب  لانتداب  اخلاضعة  للدول  مفيًدا 
الدينية بوسيلة أسرع وأرخص، وقد يعرب من خال سوراي  السوريون، واللبنانيون واألتراك رحلتهم 
عدد أكرب من احلجاج األجانب)312(. ولوجاهة القرائن السابقة يُوكد األمري سعود ومعه السيد فؤاد 
محزة أنه ومن جهة نظر اقتصادية، فقد يعطى امتيازات وعائدات اقتصادية للحكومة السعودية، ويف 
نفس الوقت فإن هذا األمر سيكون له ميزات لدول املشرق الي يعربها هذا اخلط احلديدي الذي 
ميثل الشراين الرئيسي للتبادل مابن السعودية واخلارج، فالنقل البحري مابن املوانئ السورية واللبنانية 

وميناء جدة شبه غري موجود)313(.
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يف  سيعقد  الذي  التقن  املؤمتر  أبن  محزة  فؤاد  السيد  ومعه  سعود  األمري  أكد  القول  منتهى 
حيفا عام 1354ه/1935م)314(، لبحث السبل العملية إلصاح اخلط احلديدي املوصل لألماكن 
املقدسة يف احلجاز، انفض من دون أن يتمكن من القيام بعمٍل مفيٍد أمام إصرار املندوبن السعودين 
على تسوية أواًل مسألة وحدة وملكية اخلط احلديدي الذي يطالب به امللك عبدالعزيز ابسم األمة 
احلكومة  فإن  االختاف  الرغم من هذا  الشريفن)315(. وعلى  للحرمن  وقًفا  يعترب  اإلسامية أبن 
السعودية عدلت عن موقفها من جعل ملكية اخلط احلديدي وقفا إسامًيا )316(. وبناًء على طلبها 
سيعقد مؤمتر جديد مرة أخرى يف حيفا يف آخر شهر أيلول )سبتمرب( القادم عام 1354ه/1935م؛ 
ألن احلكومة السعودية أيقنت أبهنا لن تسيطر على كامل اخلط احلديدي، فهناك احلكومة الفرنسية 
حتفظات  إىل  ابإلضافة  واألردن،  فلسطن  يف  الربيطانية  واحلكومة  سوراي  يف  شريكه  ستكون  الي 
احلكومات فيما خيص املسائل النظرية من حيث امللكية )317(، فكل طرٍف احتفظ مبواقفه؛ لكنهم 
اتفقوا على برانمج عملي)318(، قد يؤدي إىل النتائج املرجوة من حيث أن الشركة ستجن أرابًحا 

اقتصادية كبرية )319(.

من جهة أخرى فإن األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة اقتنعا ابملصلحة الكبرية الي ستجنيها 
الشركة الفرنسية، بشرط أن تبذل احلكومة الفرنسية ما يف وسعها إلجناح املفاوضات الي ستقام يف 

أيلول )سبتمرب( القادم)320(. 

النقيب "كانتان" تعليًا آخر يبدو أكثر دهاًء واتساقًا مع سياسة  مبقتضى ما تقدم؛ يُعطي 
اخلط  هبا  مير  الي  البلدان  جتنيها  قد  الي  الفوائد  الواقع  يف  تاحظ  الي كانت  الفرنسية  احلكومة 
احلديدي، من جراء إصاح اجلزء احلجازي. وأن سوراي ولبنان اللتن حياوالن إنعاش اقتصادمها املتضرر 

جًدا من األزمة سيسهمان جبدية يف العمل املشرتك)321(. 

مث أكد النقيب "كانتان" أبن القضية يف األساس تقنية والتقنيون وحدهم هم من ميكنهم أن 
التقنية الي ميكن من  الوسائل  يقرروا إن كان ابإلمكان حتقيق رغبات احلكومة السعودية، وتقرير 

خاهلا إصاح اخلط احلديدي)322(.

بصرف النظر عن حقيقة ما سبق؛ فإن مثة نقطة تبقى مهمة للغاية وهي تغطية نفقات الشركة 
الفرنسية، الباهضة جًدا: فالنقيب "كانتان" ال ميلك أية معلومات حيال ذلك)323(. ومهما يكن من 

أمر ما سبق؛ فإن اجلنوح إىل اخليار الدبلوماسي كان احلل النهائي يف تلك املسالة حيث استأنف
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 األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة، إبصرار كبرٍي على دعوة املشاركن يف املؤمتر وهم اإلجنليز، ومعهم 
الفرنسيون هبدف الوصول إىل نتيٍجة إيابية من خال إصاح سكة حديد احلجاز، إذ إن متويل 
العاقات  يتفق مع ضرورة تكامل  الدول مبا  أمام تلك  األشغال لن يشكل عائًقا ال ميكن جتاوزه 
االقتصادية والسياسية وتوثيقها فيما بينهم، فضا عن حتقيق أرابح جيدة )324(. عندها تاىف النقيب 
"كانتان" هذا النداء املباشر جًدا وحول احلديث إىل كرم احلكومتن الربيطانية والفرنسية؛ ألنه ال يريد 
أن خيوض يف النواحي املالية )325(. لكنه يف هناية املطاف أعرب عن أمله يف تعزيز الصات التجارية 

والدبلوماسية بن احلكومتن)326(.

ب- هناية الرحلة:

يف هناية الرحلة غادر األمري سعود فرنسا )327(، صباح يوم التاسع والعشرين من متوز )يوليو( عام 
1354ه/1935م، على منت القطار املسمى "السهم الذهيب"،"Fléché dor")328(، متجًها إىل 
الهاي، إذ كان يف توديعه يف حمطة القطارات كل من القنصل العام الفرنسي وانئب رئيس التشريفات 
السيد "لوزيه"،"Lozé"، إذ ودعه ابسم وزارة اخلارجية، ومستشار مفوضية احلكومة اهلولندية السيد 
"فان بيان"،"Vàn Bylànt"، ومعه الدكتور السيد سي قدور غربيط الوزير املطلق الصاحية، 
والنقيب "كانتان")329(. وهو راضي متاًما عن إقامته يف فرنسا الي لقي فيها كل االحرتام والود الذي 
أحيط به )330(. كما كان مسرورًا جًدا من احلفاوة الي قُبل هبا يف ابريس وخاصة أن رئيس اجلمهورية 
الفرنسية قد استقبله مرتن يف قصره ابإلليزيه "Élyséé")331(، هذا وقد أكد السيد فؤاد محزة يف 
تصريح رمسي أبن رحلة األمري سعود إىل حكومة فرنسا قد زادت من فرص بناء أواصر العاقة بن 

احلكومتن)332(.

على إثر تلك الزايرة الناجحة بعث األمري سعود برقية إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري 
فرانسوا"، يف حلظة مغادرته األراضي الفرنسية قال فيها: "أود أن أعرب لكم سيدي رئيس اجلمهورية 
واحلكومة الفرنسية عن عميق شكري عن كل ما قدمتموه يل من ُحسن االستقبال والضيافة خال 
إقامي يف فرنسا، وأعلمكم أبن ذكرى هذه الزايرة ستبقى خالدة لدي، وشكرًا للشعب الفرنسي 

الصديق")333(. 
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كذلك جاء رد رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري فرانسوا" على الربقية الي استلمها من 
امللكي.  السمو  أرسلتموها اي صاحب  الي  اللطيفة  "أتثرت جًدا ابلربقية  فيها:  قال  األمري سعود 
أشكركم جزيل الشكر عما عربمت فيها من مشاعر، وأان سعيد للذكرى الطيبة الي ستحتفظون هبا عن 
إقامتكم يف فرنسا، إذ كنُت سعيًدا جًدا ابستقبالكم")334(. وقد جاء رد فعل الرايض إبرسال برقية 
أخرى إىل السيد ميغريه )Màigrét( يف جدة ليبعثها إىل وزارة اخلارجية الفرنسية، أكد فيها أبن 
مستشار امللك عبدالعزيز السيد يوسف ايسن قدم من الرايض إىل جدة بناء على أمر ملكي ليعرب له 
عن امتنان وإكبار مِليكه العميق على االستقبال الذي خصت به حكومة فرنسا األمري سعود، وأن 
امللك أبدى مدى أتثره للعناية واالهتمام الذي حظي به األمري، الي يرى فيها شهادة مثينة جديدة 

ودليًا جديًدا على محيمة العاقات الوثيقة والثابتة الي جتمع بينه وبن فرنسا )335(.   
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 اخلامتة ونتائجها: 

من خال ما مت استعراضه يف البحث برهنت الدراسة على أمهية رحلة ويل العهد السعودي األمري 
سعود إىل حكومي إيطاليا وفرنسا سنة 1354ه/1935م، من خال الواثئق غري املنشورة من وزارة 
اخلارجية الفرنسية. واحلقيقة أنه قد استبان من خال هذا البحث النجاح الكبري الذي حققته رحلة 
األمري سعود من خال كسب العديد من اخلربات والتعرف على ساسة وقادة العامل. أثبتت الدراسة 
أبن األمري سعود حاول االستفادة من الدول املتقدمة ألجل بناء الدولة السعودية على أحدث طراز 
التفاوض  للوصول هبا إىل مصاف الدول املتقدمة. برهنت الدراسة على مقدرة األمري سعود على 
لكسب مواقف احلكومة اإليطالية والفرنسية للوقوف جبانب بادة وإياد توازن بن الدول املتنافسة 
على اهليمنة االسرتاتيجه يف منطقة الشرق، جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود قد جنح يف كسب ود 
حكومة إيطاليا بعدم االحنياز والتوقيع على معاهدات مع حكومة إثيوبيا مما أعطى األولية للحكومة 
السعودية أبن تستفيد من شراء بعض األسلحة من احلكومة اإليطالية، ونتيجة لذلك فقد زرع ذلك 
التصرف اآلمال عند احلكومة الفرنسية الي رأت يف احلكومة السعودية الصديق املخلص وارأتت 
أن يكون هناك تعاون اقتصادي وجتاري بينهما، ودلل على ذلك االستقبال احلار من قبل احلكومة 
الفرنسية واستقباهلا لألمري سعود مرتن للتناقش والتباحث معه حول الوسائل املتعلقة بن البلدين من 

أجل فتح صفحة جديد يف العاقات بن البلدين. 

هذا أدى بطبيعة احلال إىل أن تعيد احلكومة الربيطانية حساابهتا يف حتقيق طموحاهتا االسرتاتيجية 
والسياسية والتجارية يف استغال كافة سواحل البحر األمحر على أرض الواقع، ومن األمهية مبكان ذكر 
أن األمري سعود قد جنح يف التفاوض حول القضااي الشائكة مثل قضية حتصيل األوقاف اإلسامية 
الي تكون حتت سيطرة البلدان املستعمرة وخاصة يف شال أفريقيا وأنه من حق السعودية أن تتحصل 
على تلك املبالغ لكي تصرفها يف خدمة احلرمن، ابإلضافة إىل ذلك فقد سعى األمري سعود إىل إعادة 
إحياء سكة احلديد احلجازية؛ ألهنا سوف ختدم احلجاج القادمن من باد الشام. ومتثل جناحه فيها 
يف فتح آفاق احلوار والتعاون والنقاش السياسي حول تلك القضااي والي كانت هذه البداية هي الباب 
الرئيس الذي من خاله مت عاج هذه املوضوعات يف املستقبل. ومما كشفته الدراسة قدرة األمري 
سعود على حماجة هؤالء السياسين حول معظم تلك القضااي. ويف النهاية أدعو الباحثن إىل دراسة 

األرشيفات اإليطالية والفرنسية الزاخرة بواثئق مهمة عن اتريخ الدولة السعودية.
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اهلوامش والتعليقات:

)1( لقد عقد امللك عبدالعزيز والية العهد يف شهر أاير )مايو( 1933م، البنه األكرب األمري 
سعود من أجل جتنيب الباد التنافس على العرش، والستقرار الدولة واستمرارها، ينظر: عبدالعزيز، 
سلمان بن سعود، اتريخ امللك سعود "الوثيقة واحلقيقة"، ج1 )بريوت: دار الساقي، 2005م(، 

ص80.

يف  األول  منفصلن،  مركزين  يف  الدبلوماسي  أرشيفها  الفرنسية  اخلارجية  وزارة  حتفظ   )2(
مدينة ابريس وابلتحديد يف ضاحية الكورنوف "LàCournéuvé"، والثاين يف مدينة اننت 
"Càdn". افتتح مركز الكورنوف "LàCournéuvé" لألرشيف الدبلوماسي عام 2009م، 
وزارة  يف  املركزية  اإلدارات  واثئق  وحيوي  اخلارجية،  وزارة  مقر  الذي كان  القدمي  املركز  حمل  ليحل 
اخلارجية، تتوزع حمتوايته على عدة جمموعات وتنقسم إىل ساسل فرعية، منها على سبيل املثال: 
عدة  تضم  السلسلة  وهذه  1918_1940م،  املشرق   )É( سلسلة  وجتارية،  سياسية  مراسات 
ساسل فرعية، منها السلسلة الفرعية جند واحلجاز، وفيها عثران على ملف رحلة األمري سعود إىل 
أورواب. أما مركز اننت "Càdn" لإلرشيف الدبلوماسي فقد افتتح عام 1987م، وحيوي وبشكل 
قنصلية  إرشيف  ومنها  قنصليات..(،  )سفارات،  اخلارج  والدبلوماسية يف  البعثات  إرشيف  خاص 
فرنسا يف جدة، ويف هذا عثران على الواثئق الي تناولت لقاء السيد فؤاد محزة بك مع النقيب الكونت 

."DéSàint-Quéntin"،"دوسان كانتان"

)3( كان امللك عبدالعزيز يدرك ماينتظر ابنه األمري سعود من أعباء احلكم لذلك كان يدربه 
على إدارة احلكم يف جند والبادية ومساعدته يف شؤون احلكم ينظر: عسة، أمحد، معجزة فوق الرمال 

) لبنان: املطابع األهلية1971م(، ص137.

)4( كانت أوىل زايرات األمري سعود إىل مصر عام 1926م، والثانية الي البحث بصددها وقد 
مت الرتكيز على دولتن فقط )إيطاليا وفرنسا( وقد زار كل من بلجيكا وهولندا وبريطانيا يف اجلانب 

األورويب، أما يف املنطقة العربية فقد زار كل من فلسطن، واألردن، ومصر. 

)5( ملزيد من املعلومات حول األزمة املالية العاملية ينظر: مـحمد عامر، اسرتاتيجيات إدارة 
األزمات واحلكومات )القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع،2006م( ص31 وما بعدها.

)6( ينظر: خارطة لكل من إيطاليا وفرنسا، ص61.
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)7( السيد فؤاد محزة بك، لبناين األصل، ولد يف قرية عبية بلبنان سنة 1899م، دعاه امللك 
عبدالعزيز عام 1926م، بناء على توصية من شكري القوتلي كان ييد اللغة اإلجنليزية وشيًئا من 
الفرنسية والرتكية، أسهم يف املفاوضات الي أجريت بن حكومة جند واحلجاز واحلكومة الربيطانية، 
ويف عام 1929م، حتمل مسؤولية إدارة الشؤون اخلارجية، وحينما أصبح األمري فيصل وزيرًا للخارجية 
عام1930م، عمل السيد فؤاد محزة سكرتري أول ومستشار وانئًبا له، تويف عام1951م، ينظر: حجر، 
مجال حممود "تبادل التمثيل الدبلوماسي الربيطاين _ السعودي 1929_1930م"، حوليات كلية 
اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، ع )12( 1989م، ص 124؛ الزركلي، خري الدينا 

ألعام )بريوت: دار العلم للماين 2002م( ج 8، ص159.

)8( السيد ميغريه روجيه ميغريه )Màigrét Rogér Màigrét(، ولد عام 1875م، 
وقد درس يف مدرسة اللغات الشرقية، عمل يف عدد من القنصليات يف الباد العربية، مثل: مراكش، 
وفاس، وبغداد. شغل منصب القنصل الفرنسي يف جدة عامي 1928_1929م، مث شغل منصب 
قائم األعمال يف احلجاز وجند وملحقاهتا من عام 1929 إىل عام 1930م، مث شغل منصب قائم 
ابألعمال الفرنسية يف اليمن من عام 1930 إىل عام 1936م. كما عمل قائًما ابملفوضية الفرنسية 
يف جدة عامي 1936_1937م، وأخريًا مكلف ببعثة فرنسا احلرة لدى احلكومة السعودية من عام 

1941 إىل عام 1944م، تويف عام 1949م، ينظر: 
Note on "Jacques Roger Maigret", February 1932, F. O. 882/10.

)9( ودع األمري فيصل ومعه األعيان واآلهلون واملوظفون ووجهاء مدينة جدة ويل العهد األمري 
سعود مبناسبة قيامة برحلة طويلة إىل أورواب، ينظر: أم القرى: العدد )545(، س11، اجلمعة 14صفر 

1354ه، املوافق 17 أاير )مايو( 1935م، ص1.

)10( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 29, 9 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 70. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2. 

)11( Télégràmmé, Àdriàànsé to Gézàntschàp dér Nédérlàndén, 
Zààkgélàstigdé Vàstgéstéld, Djéddàh, 6 Àugustus 1935, No. 
379/84.   
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)12( كان يف وقتها يف مصر وسينضم إىل الوفد، ينظر: الزركلي، خري الدين شبه اجلزيرة يف 
عهد امللك عبدالعزيز )بريوت: دار العلم للماين 1985م(، ج 2، ص 666.

)13( حممد شيخو، املعلومات عنه شحيحة، إال إنه ولد يف مدينة دمشق، عام 1326ه 
-1908م، وهو العارف ابلقانون.

)14( صاحل العلي، املعلومات عنه شحيحة، إال إنه ولد يف مدينة الرايض، عام 1323ه -1905م.

)15( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 44, 18 Mài, 1935, 
Féuillé No, 88. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)16( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282,  Jéudi 6 Mài 1935, 
Pàgé, 2.

البشـري  ألفـا  للدكتـور  الـود واالحـرتام  مـن  الكثـري  ُيكـن  األمـري سـعود كان  أن  ممـا يـدر ذكـره 
"Àpphà Béchir" إىل درجـة أنـه كان يلسـه دائًمـا علـى طاولتـه، ويعتـربه مـن العائلـة وكامت 

ينظـر: سـره، 
Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés 

àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth ,No 567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 113. Àr-
chivés du Ministéré dés ÀffàirésÉtràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-
1940. SS. Àràbié-Hédjàz.Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

عام  الرايض،  مدينة  يف ضواحي  ولد  إنه  إال  عنه شحيحة  املعلومات  فهد كريديس،   )17(
1322ه/1904م.  

)18( Télégràmmé du Consul dé Fràncàis à Turin àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 6, 28 Mài, 1935, Féuillé 
No, 102. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 
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1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 
See also Ministéré dés Àffàirés Étràngérés, 1935, Féuillé No, 103. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)19( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 35,17 Àvril,1935, 
Féuillé No,71. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 
5,101/2.

)20( شركة "ميساجري ماريتيم"،"Méssàgérié Màritimé"، أتسست عام 1851م، 
وهي عبارة عن شركة نقل حبري، هتتم بنقل البضائع بن أورواب وآسيا، للمزيد من املعلومات ينظر املقالة 

التالية: 

Bérnéron - Couvénhés, Màrié - Frànçoisé, Là Compàgnié 
dés Méssàgériés Màritimés: Initiàtivés privéés ét subvéntions pub-
liqués à l›originé d›un grànd àrmémént commérciàl frànçàis àu 
XIXé sièclé, )in Révué d›histoiré màritimé, no 5, 2006(, p. 55.

)21( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 29, 9 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 70. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)22( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693,16 Mài,1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5, 101/2.
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)23( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés, 1935, Féuillé No, 103. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. »Dossiér« 5, 101/2.

)24( كانت االنطاقة من مدينة جدة بعد ظهر يوم الثااثء بعد أن أدى األمري سعود نسك 
العمرة إىل بيت هللا، إذ أقيم له حفل وداع رمسي وشعيب ينظر: أم القرى: العدد )544( س11، اجلمعة 

7 صفر 1354ه، املوافق 10 أاير )مايو( 1935م، ص2؛ الزركلي، شبه اجلزيرة، جـ2، ص666.

)25( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 35, 17 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 71. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5, 101/2.

)26( Ibid.

)27( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril,1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

شركة "اللويد تريستينو"،"Lioyd Triéstion"، هي شركة النقل البحري أتسست عام 
1836م، ومكتبها الرئيس يف ''تريستا'' إبيطاليا، وللمزيد من املعلومات ينظر: 

Triéstino, Lloyd, Lé Lloyd Triéstino 1836-1920: Notés ét Sou-
vénirs,1920.

)28( السيد "جيوفاين برسيكو"،"Giovànni Pérsico" رجل سياسي إيطايل ولد عام 
1878م، عمل وزيرًا للحكومة اإليطالية يف جدة، ومات عام 1967م، ينظر حملة عن حياته على موقع 

الربملان اإليطايل على الرابط اآليت: 

Http://storià.càmérà.it/députàto/giovànni-pérsico-18781230grup-
pi#nàv.
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)29( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
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)92( "اترانتيه"،"Tàrénté" هو امليناء التجاري والعسكري اإليطايل املهم ويعّد قاعدة حبرية 
لألسطول امللكي اإليطايل يف جنوب الباد، سقطت هذه املدينة قبل ذلك يف يد الدولة العثمانية أايم 
السلطان حممد الفاتح عام1481م، ينظر: فريد، حممد، اتريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق إحسان، 

حقي، )بريوت: دار النفائس1981م(، ط1، ص176.
Wuilléumér, Piérré, Tàrénté dés Originés à là Conquêté 

Romàiné, )Pàris: É. dé Boccàrd, 939(. P, 22.

)93( تقدم الطلبة املتدربون بطلب مرافقه األمري سعود إىل مدينة روما فوافق على طلبهم بشرط أن 
يعودا بعد مخسة أايم الستكمال تدريباهتم العسكرية، ينظر: صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 

9ربيع األول 1354هـ، املوافق11متوز )يوليو( 1935م، ص2.

)94( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 ."Dossiér" 5,101/2.

)95( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
105. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)96( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)97( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)98( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)99( إمارة "بييموني"،"Piémonté"، تقع يف شال غرب إيطاليا مركزها تورينو. 
)100( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. “Dossiér” 5,101/2.

)101( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)102( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)103( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 25صفر 1354ه، املوافق 28 أاير )مايو( 
1935م، ص2.
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)104( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)105( Ibid. No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 80. 

)106( Ibid.
"فيزوف"،"Vésuvio" هو عبارة عن جبل بركاين اثئر، يقع يف شرق مدينة انبويل، توجد 

جبواره املدن الرومانية القدمية وعدة مستوطنات أخرى، ينظر: الرابط اآليت:
 Https:// àr.Wikipédià.org/wiki. 

)107(  Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
141, Mércrédi 22 Mài 1935, Pàgé 1.

)108( السيد "سوفيش"،"Suvich"، رجل سياسي ودبلوماسي إيطايل ولد عام 1887م، 
عمل وكيل وزارة الدولة للشؤون املالية والشؤون اخلارجية، تويف عام 1980م، ينظر إىل مذكراته: 
Suvich, Fulvio, Mémorié:1932-1936, À Curà di Giànfrànco 

Biànchi )Milàno: Rizzoli Éditoré, 1984(.P, 66.

)109( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-
1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)110( فندق "اكسلسوار"،"Éxcélsoir" من أمجل فنادق روما.

)111( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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)112( Ibid.
)113( Ibid. No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106.

)114( أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19ربيع األول 1354ه، املوافق 21 متوز )يوليو( 
1935م، ص2.

)115( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu 
Ministérédés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/À, 20 
Àout,1935, Féuillé No, 119. Àrchivésdu Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É .Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)116( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 9ربيع األول 1354ه، املوافق 11 متوز  )يوليو( 
1935م، ص2.

)117( Bàldry, J, "Foréign Intérvéntion ànd Occupàtion of 
Kàmàràn Islànd", Àràbiàn Studiés, Vol. IV)1968(, P.103

)118( Sécré Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)119( غازي بن فيصل الشريف ولد ونشأ مبكة، والتحق ابلكلية العسكرية عام 1928م، وخترج 
منها يف عام 1932م، نودى به ملًكا على العراق عام 1933م، واخريًا تويف عام 1939م، إثر حادث 
سيارة، ينظر: اجلليلي، عبدالرمحن، امللك غازي وقاتلوه )لندن: دار احلكمة،1993م(، ص277؛ 

انطونيوس جورج، يقظة العرب )بريوت: د.ن 1992م(، ص27.

)120( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5,]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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األدب  درس  1860م،  عام  ولد  فرنسي  دولة  رجل   ،"Poincàré"،"بوانكاريه"  )121(
واحلقوق وتوىل عدة مناصب، منها وزارة املعارف، ووزارة املالية، ويف عام 1913م، انتخب لرائسة 
اجلمهورية الفرنسية، وعهد برائسة الوزارة إىل كليمنصو، وقد اعتمد يف سياسته على تنفيذ مشاريع 
استعمارية فرنسية يف سوراي واملغرب العريب، توىف يف ابريس عام1934م، ينظر: البعلبكي، منري، معجم 
أعام املورد )لبنان: دار املاين1992م(، ص114؛ كوثراين، وجيه، التاريخ االجتماعي: باد الشام: 

السكان والسياسة يف مطلع القرن العشرين )بريوت: معهد االعتماد العريب 1980م(، ص217. 

)122( "كليمنصو"،"Cléméncéàu"، سياسي فرنسي درس الطب، كان له نزعة مجهورية، 
انتخب عضًوا مبجلس النواب عام 1876م، مث أصبح وزيرًا عام 1906م، رأس الوزارة مرتن األوىل من 
عام 1906م، إىل عام 1909م، والثانية من عام 1917م إىل عام1919م، ينظر: احلكيم يوسف، 

سوريه واالنتداب الفرنسي )بريوت: دار النهار 1980م(، ص314.

)123( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)124( جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود زار فلسطن يف أثناء عودته إىل السعودية وكان ذلك 
يف 14آب )أغسطس(، لعام 1935م، ينظر: الزركلي، شبه اجلزيرة، جـ3، ص816.

)125( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

أبن  اإليطالية   ،"Là Stàmpà Torino"،"تورينو "الستامبا  صحيفة  أكدت   )126(
احلكومة الربيطانية تعترب مّعان وخليج العقبة ركًنا مهًما يف سياستها يف الشرق العريب، إذ مت تعين حاكم 
بريطاين لإلشراف على اإلنشاءات الدفاعية ولتنظيم إدارة املنطقة على الرغم أن العرب قد دافعوا بصابة 
عن العقبة ووقفوا مع اإلجنليز ضد العثمانين واألملان، ولكن احلكومة الربيطانية بعد احلرب العاملية األوىل 
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ضمت العقبة إىل احلجاز، وعندما سيطر امللك عبدالعزيز على احلجاز رفض أن يتنازل عنها ومتسك هبا 
ألنه يعتربها مفتاًحا ألمن مملكته من انحية الشمال، ينظر:

Là Stàmpà Torino, Ànnéé 140, N 150, Dimànché 5 Àvril 1935, 
Pàgé 2. 

)127( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311"Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)128( مما يدر ذكره هو أن العاقة السعودية اإليطالية كانت تسري بشكل جيد بعد توقيع معاهدة 
1932م، ولكنها أتثرت أبحداث النزاع بن السعودية واليمن لعام 1934م؛ ألن احلكومة اإليطالية 
لديها ارتباط خاص ابليمن ينظر: بيتسغالو ماتيو، دبلوماسية الصداقة، إيطاليا واململكة العربية السعودية 
1932-1942م، ترمجة حممد عشماوي، عثمان )الرايض: دارة امللك عبدالعزيز 1425ه(، ص120.

)129( توىل اإلمام حيي بن حممد محيد الدين عرش اليمن بعد والده اإلمام املنصور سنة 1904م، 
وحكم حىت سنة 1948م، وكان على املذهب الزيدى ويعترب من أهم من حكم باد اليمن من األئمة 
الزيدين، للمزيد ينظر: العمرى، حسن عبدهللا، اتريخ اليمن احلديث واملعاصر 1516-1918م، من 

املتوكل إمساعيل إىل املتوكل حيي محيد الدين )دمشق: دار الفكر2001م(، ص198؛ ينظر:
Little, Tom, South Arabia: Arena of Conflict )London: Pall 

Mall Press, 1968(, p. 18. See Also Al - Gosabi, Ghazi, A, The 1962 
Revolution in Yemen and its Impact on the Foreign Policies in the 
UAR and Saudi Arabia. PhD Thesis, University College London, 
1970, p. 54.

)130( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé 
àu Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 
1935, Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. 
"Dossiér" 5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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ياحظ أن احلكومة اإليطالية كانت مرتبطة مع االمام حيىي محيد الدين مبعاهدة صنعاء أيلول )سبتمرب( 
الدولية  العاقات  اتريخ  يف  دراسات  عثمان،  فاروق  أابظة،  ينظر:  سنوات،  عشر  ملدة  1926م، 

واحلضارة احلديثة )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية 1994م(، ص183.

)131( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)132( للمزيد من املعلومات حول بنود معاهدة الطائف، ينظر: معاهدة الطائف بن اململكة 
العربية السعودية واململكة اليمانية )جدة: املطبعة السلفية ومكتبتها 1353ه( ص3 - 15.

)133( Léttré du Chàrgé Dàffàirés én Égypté àn Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 328, 20 Àout, 1935, Féuillé No, 
125. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)134( أكد قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( وصول بعثة 
أثيوبية من صنعاء إىل جدة يف 31 تشرين األول )أكتوبر( 1935م، من أجل عمل مباحثات جادة 

حول عقد معاهدة صداقة بينها وبن احلكومة السعودية، ينظر: 
Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 48, 31 Oct, 
1935, Féuillé No, 97. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)135( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5, 101/2.

)136( بيتسغالو، دبلوماسية الصداقة، ص 126.
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)137( املرجع نفسة ص 127.
)138( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694,16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

مسرح "أدراينو"،"Àdriàno"، ويعرف أيًضا ابسم "بوليتيما ادراينو"، ويقع يف ساحة كافور 
يف روما، ينظر:

Màtàràzzo, Silvànà, Téàtri à Romà tràStorià é Contémporànéità, 
)Nàpoli: Édizioni Intrà Moénià, 2004(.

)139( مطار "سيامبينو"،"Ciàmpino"، مت افتتاحه عام 1916م، ويعترب من أقدم املطارات 
يف إيطاليا، وكان مطار روما حىت عام 1960م، وللمزيد من املعلومات ينظر:  

Lic Books, Àirports in Romé: Léonàrdo Dà Vinci - Fiumicino 
Àirport, Romé Ciàmpino Àirport, Romé Vitérbo Àirport, Généràl, 
)Books LLC, 2010(, p. 26. 

)140( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

عمل السيد "فال" كسكرتري دولة، مث عمل وزيرًا للطريان ابلوكالة، مث قائد القوى اجلوية امللكية 
ورئيس هيئه أركان القوى اجلوية اإليطالية، ينظر:

Ciàno, Gàléàzzo Journàl Politiqué, Tomé 1: Àoût 1937- Séptém-
bré 1939, )Pàris: Pérrin, 2015(.

)141( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,694,16 Mài,1935, 
Féuillé No,80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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ملعب السيد "موسولين" عبارة عن جممع رايضي يف روما مت إنشاؤه بن عام 1928و 1938م، 
وهو ميثل العمارة الفاشية، ينظر: 

Gàillémàin ,Jéàn - Louis, Stàdium, lé Stàdé dés Màrbrés, )Normà 
Éd, 2002(. p. 90. 

)142( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)143( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)144( أم القرى: العدد )547(، س11، اجلمعة 28صفر1354ه، املوافق 31 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)145( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

مدينة "تيفويل"،"Tivoli" مدينة إيطالية عريقة يف مقاطعة روما إبقليم "التيسو" على هنر "أنيين" 
للمزيد من املعلومات، ينظر:

Coffin, Dàvid, Thé Villà d'Ésté àt Tivoli )Princéton, Princéton 
Univérsity Préss, 1960(,p. 22.

)146( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton310. "Dossiér"5, 
101/2.
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)147( قرب اجلندي اجملهول، هو نصب تذكاري حيمل قرب اجلندي اجملهول مع الشعلة اخلالدة، 
بنيت حتت متثال آهلة روما بعد احلرب العاملية األوىل، بن يف شرف امللك اإليطايل "فيكتور عمانوئيل" 
لريمز إليطاليا املوحدة، ويقع يف روما بن ساحة "فينيسيا" و"الكابيتول"، ينظر: الكتاب عن قرب اجلندي 

اجملهول اإليطايل:
Àugusto Tognàsso, Ignotomilitià, )Milàno: Zànoli, 1922(, p. 27.
)148( Lé  Journàl, N 15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs dé 

Màtin, Pàgé, 5.
)149( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 

Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,87. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)150( قلعة "فيا الشرق"،"Villà Désté"، تقع يف "تيفويل" قرب روما، وهي مثال رائع 
للعمارة يف عصر النهضة، ينظر:

Dàvid Coffin, Thé Villà d›Ésté àt Tivoli, Princéton, )Princéton: 
Univérsity Préss, 1960(, p. 21. 

)151( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No, 86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.

ومعهد الشرق يف مدينة روما هو عبارة عن معهد يضم مجيع املستشرقن اإليطالين الذين يهتمون 
بكل فنون وقضااي الشرق األوسط.

)152( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.
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)153( Ibid.No, 693, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 86. 

)154( أتسس وسام "موريس - Làuricé"، يف عام 1434م، من قبل "أميديو الثامن"، ومينح 
لدرجة املدنية والعسكرية وللفرسان، عن األومسة، ينظر: 

Cibràrio, Luigi, Précis Historiqué dés Ordrés Réligiéux ét Mil-
itàirés dé S. Làzàré ét dé S. Màuricé: Àvànt ét àprès léur réunion, 
)Louis Pérrin, 1860(, p.144. 

)155( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton310. "Dossiér" 5,101/2.

أتسـس وسـام "الزار"،"Làzàré" عام 1100م، من مستشـفى اجلذام يف القدس الذين أطلقوا 
على أنفسـهم اسـم "اإلخوان القديس الزاروس"، وهو مينح لرجال الشـجعان، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)156( رتبة الضابط الكبري، يرتدي شارة على صدره األيسر،ينظر:
Cibràrio,Précis Historiqué, p. 144.

)157( وسام قائد التاج اإليطايل أتسس أبمر وطن يف عام 1868م، من قبل امللك "فيتوريو 
إميانويل"، إلحياء ذكرى توحيد إيطاليا عام 1861م، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)158( رتبة قائد التاج اإليطايل للمزيد من املعلومات عنها، ينظر:
Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)159( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 789, 5 Jiun,1935, 
Féuillé No,107. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)160( Ibid. No, 695, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 87. 
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)161( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)162( Télégràmmé du Consul dé Frànàis à Turin àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No, 6, 28 Mài,1935, Féuillé No, 
102. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)163( بقرار من النظام الفاشي أنِشئت إذاعة راديو "ابري"،"Bàri" يف عام 1934م، من"ابري" 
يف جنوب إيطاليا، وكان اهلدف منها، أن تبث براجمها السياسية ابللغة العربية يف مجيع أحناء العامل، وخاصة 

للبلدان العربية، ينظر:
Gràngé, Dàniél - Jàcqués, Là Propàgàndé Àràbé dé Ràdio Bàri 

)1937-1939(, )Rélàtions Intérnàtionàlés, 1976(, p. 38.
)164( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,48,23 Àvril, 1935, 
Féuillé No,97.Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)165( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés Fràncàis, No, 27, 8 Juin, 1935, Féuillé No,108. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)166( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 18صفر1354ه، املوافق22 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)167( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)168( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/À,20 Àout,1935, Féuillé 
No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié- Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)169( منسي، عبدهللا سراج، "الزايرات اخلارجية للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء واليته للعهد"، 
دارة امللك عبدالعزيز، امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود حبوث ودراسات، الرايض 2006م، اجمللد 
اخلامس، حبوث الندوة العلمية لتاريخ امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود يف الفرتة من 5-7 ذي القعدة 

1427ه، املوافق 26-28 نوفمرب 2006م، ص389.

)170( أم القرى: العدد )547(، س11، اجلمعة 28صفر1354ه، املوافق31 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)171( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,37,28 Àvril,1935, 
Féuillé. No,73. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É.Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)172( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74.

)173( Ibid. 

)174( كان الطبيب يدعى "برونيللي"،"Brunélli" وقد عمل يف إريرتاي واحلبشة واليمن، 
وقد افتتح مستوصف يف مدينة جدة بتمويل من احلكومة اإليطالية، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,38,25 Mài,1935, Féuillé 
No,74. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)175( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74. 
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)176( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,37,28 Àvril,1935, 
Féuillé No, 73. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)177( Ibid.

)178( Ibid. Féuillé No, 38.

)179( Ibid.

)180( Telegram from Sir E. Drummond to Sir John Simon 
Received, 8 May 1935, F.O. 371/17926.

)181( Hurewitz, Diplomacy in the Near, p. 20.

)182( Hurewitz, Diplomacy in the Near, p. 20 - 25.

)183( ينظر ملحق )3( ص63. 

)184( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 
Càbinét du Ministé. 1935, Féuillé No, 103. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié- 
Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

انصر  عبدهللا  ينظر: السدحان  احلرمن،  أوقاف  حول  املعلومات  من  املزيد  ملعرفة   )185(
"األوقاف على احلرمن الشريفن خارج اململكة العربية السعودية" جملة الدارة، عدد )4(، سنة )35(، 

)1430ه/2009م(، 185 وما بعدها.
)186( هي عبارة عن مجعيه أنشئت قبل احلماية الفرنسية، ولكن عندما وقعت باد تونس واجلزائر 
واملغرب حتت احلماية الفرنسية مت االعتداء على األوقاف املخصصة للحرمن من قبل املستعمر إذ حاولوا 
تعطيلها وحتجيمها عن طريق عدم صرف اإلرادات األوقاف، ينظر: بكور، حممد، الوقف اإلسامي يف 
مواجه السياسات االستعمارية، اجمللة العربية، عدد )471(، ربيع الثاين 1437ه/كانون الثاين )يناير( 

2016م. 
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)187( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,45,23 Àvril,1935, 
Féuillé No,95. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)188( مما جتدر اإلشارة إليه هو أن السيد فؤاد محزة كان صاحب مواقف ايابية جتاه احلكومة 
الفرنسية فقد كان املفاوض يف معاهدة الصداقة الفرنسية السعودية عام 1931م. ورافق إىل أورواب األخ 

األصغر لألمري سعود عام 1932م، وجاء لوحده إىل فرنسا عام 1934م، ينظر: 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 

Càbinét du Ministé. 1935, Féuillé No, 92. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié- 
Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)189( لقد جنح األملان يف تويل مهمة بناء سكة حديد احلجاز لصاحل السلطات العثمانية، ولكن 
ذلك املشروع واجهته مقاومة عنيفة على أيدي قبائل احلجاز ينظر: السعدون، خالد بن محود، "اهتمام 
الوالايت املتحدة االمريكية املبكر بنجد" جملة الدارة، عدد )1(، سنة )29(، )1424ه/2003م( ص129.

)190( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,45,23 Àvril,1935, 
Féuillé No,95. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)191( Ibid.
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)192( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,4/10bis/À,20 Àout,1935, Féuillé 
No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2. 

)193( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,46,23 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 96. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
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in British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from 
Foreign Office Confidential Print, Part II From the First to the Sec-
ond World War, Series B Turkey, Iran and the Middle East, 1918-
1939 )University Publications of America, 1985(, vol. 8, p. 37.

)255( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8  Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)256( Ibid.
)257( ورد االسم يف الواثئق الفرنسية بـــ"ريزا" ألنه ُكتب كما لُفظ ابللغة الفارسية وذلك بسبب 

أنه قد عاش فرتة من حياته يف إيران والصحيح هو رضا بعد التحقق من أكثر من وثيقة فرنسية.

 )258( السيد "احلاج عبدهللا علي رضا زينل"، اتجر لؤلؤ وجموهرات يف )117( بشارع الشانزيليزيه، 
كان عمره آنذاك حوايل مخسن عاًما وهو وجيه عريب ورجل أعمال انجح، ذو طبع هادئ ورزين، ويبدو 
أنه كان ميثل دور املستشار للملك عبدالعزيز ويلعب أيًضا دور البنك لصاحل السعودية، أسس جده األكرب 
زينل أول شركة جتارية يف مدينة جدة وحتمل سجًا جتاراًي برقم واحد، وكانت الشركة تقوم إبدارة ميناء جدة 
وكربى شركات املاحة البحرية يف ذلك الوقت، كما كان احلاج عبدهللا يقوم بعمل القائم مقام يف جدة 

أثناء العهد العثماين إىل أن سلم مفتاح مدينة جدة للملك عبدالعزيز بعد أن ضمها واستمر على نفس
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وظيفته بتعين من امللك، ويف عام 1920م، افتتح احلاج عبدهللا مكتب إلدارة جتارهتم يف فرنسا، للمزيد 
من املعلومات ينظر: األايم: العدد )9020(، س12، اجلمعة 16 صفر 1435ه، املوافق 20 كانون 

األول )ديسمرب( 2013م.

)259( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)260( Ibid.

)261( لقد أشار الدكتور سليم فرح إىل املرتجم "سانيو"،"Sàgnés"، أبن اهلدف احلقيقي 
لزايرة األمري سعود إىل فرنسا هو من أجل إحياء مشروع "لورنس"،"Làwréncé"، الطموحة لكي 
يعتلي األمري سعود عرش سوراي ألنه يوجد بداخل سوراي حزب قوي يُويد ذلك بقوة، ويف ذلك مصلحه 

كربى للحكومة الفرنسية، الي تريد أن ختفف من نشاط اهلاشين يف سوراي، ينظر: 
Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 

Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Républiqué Fràncàisé 
à Béyrouth, No567,8 Juin, 1935, Féuillé No,111. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)262( Ibid.
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)263( Ibid.
)264( Ibid. Féuillé No, 113. 

)265( بعد أن أهنى األمري زايرته إىل ابريس توجه إىل هولندا، وكان يف استقباله امللكة "دوهللمينا" 
ملكة هولندا ومعها ولية عهدها، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، اجلمعة 26 ربيع األول 1354ه 

املوافق 28 متوز )يوليو( 1935م، ص2.
)266( بعد أن أهنى األمري سعود زايرته إىل بلجيكا ووجد فيها كل حفاوة توجه إىل إجنلرتا ملقابلة 
امللك جورج بقصر بكنجهام، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، اجلمعة 26 ربيع األول 1354ه 

املوافق 28 متوز )يوليو( 1935م، ص2.

)267( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
114. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)268( مما يدر ذكره أنه قد مت تشكيل هيئه مجعيه املطالبة أبوقاف احلرمن يف اخلارج وقد قررت 
إيفاد مندوبن لزايرة األقطار اإلسامية ملباحثه اجلماعات اإلسامية هبذا الشأن، ينظر: أم القرى: 
العدد )557( س12، اجلمعة 16 مجادي األول 1354ه، املوافق 16 )أغسطس( 1935م، ص2.

)269( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Répub-
liqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No,114. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.  

)270( Ibid.
)271( Ibid. Féuillé No, 115. 

)272( Ibid.

)273( Ibid.
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)274( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)275( Ibid. Féuillé No, 117. 

)276( Ibid. Féuillé No, 118. 

)277( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé 122, Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310."Dossiér"5,101/2.

)278( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)279( Ibid. 
)280( ينظر: ملحق رقم )2(، ص 62.

)281( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt,1926-1941, Àrchivés du Hàut - 
Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Politiqué, 
Càrton, 661

)282( Ibid.
)283( Ibid.
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)284( Ibid. Féuillé No, 118.
)285( Ibid.
)286( Ibid.
)287( Ibid. Féuillé No, 119.
)288( Ibid.
)289( Ibid.

)290( املقصود بذلك هو مبالغة الشريف حسن يف اعتبار املسلمن األجانب كأهنم من 
سكان احلجاز األصلين، وهذا املبالغة يف تطبيق هذا األمر كان له آاثر سلبية على األجانب.

)291( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F .Lévànt,1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton, 661.

)292( Ibid.
)293( حددت املدة بستة أشهر.

)294( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)295( Ibid.
)296( Ibid.
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)297( Ibid. Féuillé No, 934.
)298( Ibid.
)299( Ibid.
)300( Ibid. Féuillé No, 930.
)301( Ibid.
)302( Ibid.
)303( Ibid. Féuillé No, 931.
)304( Ibid.
)305( Ibid.
)306( Ibid.
)307( Ibid. Féuillé No, 932.
)308( Ibid.

)309( املراد بذلك إىل 4 نيسان )أبريل( 1935م.

)310( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)311( Ibid.
)312( Ibid.
)313( Ibid.
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)314( عقد املؤمتر يف حيفا يف شهر أيلول )سبتمرب( 1935م، إذ كان هناك عدة جلسات 
حُبث فيها إمكانية إعادة أتهيل سري اخلط بن املدينة املنورة وسوراي وفلسطن، ولكن واجهتهم مشكلة 
يف كيفية اإلصاح وأتمن املصاريف الازمة إلعادة أتهيله؟ وملعرفة املزيد ينظر: أم القرى: العدد 
)567(، س12 اجلمعة 20 رجب 1354ه، املوافق 18 تشرين األول )أكتوبر( 1935م، ص2.

)315( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth,No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut -Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)316( Ibid.
)317( مما يدر ذكره أن فؤاد محزة علق على معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، الي اعتمدت 
توزيع عام 1926م، بن أجزاء سكة احلديد يف كل من سوراي وشرقي األردن وفلسطن، على اعتبار 
طول السكة ونوع احلركة وأمهيتها خال شهر آب )أغسطس( لعام 1918م، وأن يتم على هذا األساس 
توزيع املعدات وفق آخر جرد هلا قبل 30 تشرين األول )أكتوبر( 1918م، وقد عرب فؤاد محزة عن قبول 
السعودية اعتماد هذا املبدأ على الرغم من أهنا مل تكن طرفًا يف معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، ينظر: 

Télégràmmé du Fuàd Béy Hàmzà, dé Chàrgé d àffàirés dé Fràncé 
à Djéddàh,No,11 Juint,1935,Féuillé No,44. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É-Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. 
Càrton 310 "Dossiér" 5,101/2.

)318( اقرتحت احلكومة الفرنسية على احلكومة السعودية الربانمج اآليت:- 
1- النظر يف مقدار اإلصاح الازم لسكة احلديد.
2- إعداد كشف تقديري بتكاليف العمل الازم.
3- وضع الشروط الي يتم فيها تسديد النفقات.

4- النظر يف مشروع تنظيم عمل القطارات على طول السكة.
5- النظر يف مشروع توسيع مستقبلي لقاطرات سكة احلديد وعرابهتا بن أقسام السكة املختلفة. 
ويف حالة لقي هذا الربانمج قبوال من احلكومة السعودية؛ فإن التاريخ املقرتح لعقد املؤمتر يكون يف العاشر
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من تشرين األول )أكتوبر( لعام 1935م، وأن يكون برائسة الوفد الفلسطين، ينظر:  
Télégràmmé du Chàrgé d àffàirés dé Fràncé à Djéddàh, dé 

Àmér Fàsàiàl, Djéddàh, No, 8 Juint, 1935, Féuillé No, 43. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É - Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 "Dossiér" 5, 101/2.   

)319( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint, 1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivésdu 
Hàut - Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)320( Ibid.
)321( Ibid.
)322( Ibid. Féuillé No, 931.
)323( Ibid.
)324( Ibid. Féuillé No, 932.
)325( Ibid.
)326( Ibid.

)327( يبدو أن خمطط العودة بقطار الشرق قد ألغي، وأبن األمري سعود قد يعود عن طريق 
بور سعيد، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,40,28 Àvril,1935, Féuillé 
No,76 .Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)328( "السهم الذهيب"،"Fléché dor"، بدأ العمل عام 1926م، وتوقف عن العمل أثناء 
احلرب العاملية الثانية، مث عاود العمل بعدها وكان له األثر الكبري يف ربط فرنسا مع دول اجلوار ينظر: 

الرابط اآليت:
Http://tràin.ràpidé.nord.pàgéspérso-oràngé.fr/topic/indéx.html

)329( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26945, Màrdi 11 Juin 1935, Pàgé,6.

)330( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés ,No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118.Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5,101/2. 

)331( أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19 ربيع األول 1354ه، املوافق 21 متوز 
)يوليو( 1935م، ص2.

)332( Léttré do Consul Généràl Fràncé  à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.

)333( Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.

)334( Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.

)335( Télégràmmé du Chàrgé d àffàirés dé Fràncé à Djéddàh àn 
Ministré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 71, 30 Àout, 1935, 
Féuillé No, 127.Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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ملحق رقم )1( 
خارطة إيطاليا وفرنسا الي زارها األمري سعود عام 1354هـ/ 1935م.
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ملحق رقم )2(
 الورقة األوىل من تقرير النقيب الكونت "دو سان كانتان" "Dé Sàint-Quéntin" السري.
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ملحق رقم )3( 
 برانمج زايرة األمري سعود إىل فرنسا.
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ملحق رقم )4(:
 خرب وصول األمري سعود إىل فرنسا _ وهي الصورة الوحيدة الي وردت يف الواثئق الفرنسية.
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قائمة املصادر واملراجع:

1- الواثئق: 

االختصارات الي مت استخدامها أثناء البحث:
Abbreviations:

1- F.O:Records Created or inherited by the Foreign Office. 
1932, F.O. 882/10. F.O. 371/17926. F.O.10/1089.

أرقام امللفات الي مت الرجوع إليها أثناء البحث يف األرشيف الفرنسي:

2- ÀrchIvés du MInIstéré dés ÀffàIrés Étràngérés: SérIé É - Lévànt. 
1930-1940. SS. ÀràbIé - Hédjàz. 1932, Càrton 310 "DossIér" 5,101/2. 
FéuIllés: 

No, 38. No, 43. No, 44. No, 70. No, 71. No, 72. No, 73. No, 
74. No, 75. No, 76. No, 77. No, 78. No, 79. No, 80. No, 81. No, 
83. No, 84. No, 86. No, 87. No, 88. No, 91. No, 92. No, 93. No, 
94. No, 95. No, 97. No, 100. No, 102. No, 103. No, 104. No, 
105. No, 106. No, 107. No, 108. No, 111. No, 113. No, 114. No, 
115. No, 117. No, 118. No, 119.  No, 122. No, 125. No, 143.

3- Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér"5, ]Léttérs/
Politicàl ànd Sécréts[101/2. FéuIllés: No, 41. No, 42. 

4- Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 
1926-1941, Àrchivés du Hàut - Commissàiriàt dé là Fràncé én 
Syrié ét àu Libàn, Buréàu Politiqué, Càrton,661.FéuIllés: No, 933. 
No, 118.No, 119. No, 934. No, 930. No, 931. No, 932.
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5- Personalities in Saudi Arabia, in Watt, D, and Bourne, K, 
)eds.(, in British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers 
from Foreign Office Confidential Print, Part II From the First to 
the Second World War, Series B Turkey, Iran and the Middle East, 
1918-1939 )University Publications of America, 1985(, vol. 8.

2- املراجع العربية واملعربة:

- أابظة، فاروق عثمان، دراسات يف اتريخ العاقات الدولية واحلضارة احلديثة )اإلسكندرية: دار 
املعرفة اجلامعية 1994م(.

- األرمنازي جنيب، حماضرات عن سوراي من االحتال حىت اجلاء )القاهرة: مطابع دار الكتاب 
العريب 1953م(.

- انطونيوس، جورج، يقظة العرب )بريوت: د.ن 1992م(.
- البعلبكي منري، معجم أعام املورد )لبنان: دار املاين 1992م(.

- بيتسغالو ماتيو، دبلوماسية الصداقة، إيطاليا واململكة العربية السعودية 1932-1942م، 
ترمجة حممد عشماوي، عثمان )الرايض: دارة امللك عبدالعزيز 1425ه(.

- اجلليلي عبدالرمحن، امللك غازي وقاتلوه )لندن: دار احلكمة 1993م(.
- احلكيم يوسف، سورية واالنتداب الفرنسي )بريوت: دار النهار1980م(.
- الزركلي خري الدين، األعام )بريوت: دار العلم للماين 2002م(، ج8.

- ---------، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز )بريوت: دار العلم للماين 1985م( جـ2، ج3. 
- ---------، الوجيز يف اتريخ عهد امللك عبدالعزيز )بريوت: دار العلم للماين 1988م( ط5.

- سودة، عبدالسام عبدالقادر احتاف املطالع بوفيات أعام القرن الثالث عشر والرابع عشر، 
حتقيق حممد حجي )بريوت: دار الغرب االسامي 1997م(. 

- عبدالعزيـز، سـلمان بـن سـعود، اتريـخ امللـك سـعود "الوثيقـة واحلقيقـة" ج1 )بـريوت: دار 
السـاقي2005م(.
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- العثيمن، عبدهللا صاحل اتريخ اململكة العربية السعودية عهد امللك عبدالعزيز، ط11 )الرايض: 
مطبعة العبيكان 2014م(.

- عسة، أمحد، معجزة فوق الرمال )لبنان: املطابع األهلية 1971م(.

- العمرى، حسن عبدهللا، اتريخ اليمن احلديث واملعاصر 1516-1918م، من املتوكل إمساعيل 
إيل املتوكل حيي محيد الدين )دمشق: دار الفكر2001م(. 

- أبو العز، حممد صفي الدين، أفريقيا بن الدول األوروبية )القاهرة 1952م(.

- فريد، حممد، اتريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق إحسان حقي )بريوت: دار النفائس 1981م( ط1.

- قاسم، مجال زكراي، اتريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر )القاهرة: دار الفكر العريب 1422ه( ج2 ط2.

- كوثراين وجيه، التاريخ االجتماعي: باد الشام: السكان والسياسة يف مطلع القرن العشرين 
)بريوت: معهد االعتماد العريب 1980م(.

- مـحمد، عامر، اسرتاتيجيات إدارة األزمات واحلكومات )القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع 
2006م(.

- معاهدة الطائف بن اململكة العربية السعودية واململكة اليمانية )جدة: املطبعة السلفية ومكتبتها 
1353ه(.

- أبو النصر، عرب، بطل الريف األمري حممد عبد الكرمي )دمشق: 1934م(، ج1.

3- الصحف والدورايت العربية:

- أم القرى االعداد: )362(،)544(،)545(،)546(،)547(،)551(،)552(،)557(
.)2575(،)1320(،)567(

- صوت احلجاز "مكة املكرمة". 
- األايم: العدد )9020(. 

- بكور، حممد، الوقف اإلسامي يف مواجه السياسات االستعمارية، اجمللة العربية عدد: )471( 
ربيع الثاين 1437ه/كانون الثاين )يناير( 2016م. 
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- حجر، مجال حممود، "تبادل التمثيل الدبلوماسي الربيطاين - السعودي 1929-1930م" 
حوليات كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، عدد )12( 19890م.

- السدحان، عبدهللا انصر "األوقاف على احلرمن الشريفن خارج اململكة العربية السعودية" جملة 
الدارة، عدد: )4(، سنة: )35(، )1430ه/2009م(.

- السعدون، خالد بن محود، "اهتمام الوالايت املتحدة االمريكية املبكر بنجد" جملة الدارة، عدد: 
)1(، سنة: )29(، )1424هـ/2003م(.

- منسي، عبدهللا سراج، "الزايرات اخلارجية للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء واليته للعهد"، 
دارة امللك عبدالعزيز، امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود حبوث ودراسات، الرايض 2006م، اجمللد 
اخلامس، حبوث الندوة العلمية لتاريخ امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود يف الفرتة من 5-7 ذي القعدة 

1427ه، املوافق 26-28 نوفمرب 2006م.

4- املراجع االجنبية: 

- Àugusto Tognàsso, Ignoto militià, )Milàno: Zànoli, 1922(.

- Bàldry, J, "Foréign Intérvéntion ànd Occupàtion of Kàmàràn 
Islànd", Àràbiàn Studiés, Vol. IV )1968(.

- Bérnàrd, Michél, L'àction dé Štéfàn Osuský, ministré Plénipo-
téntiàiré dé Tchécoslovàquié à Pàris, )in Révué dés étudés slàvés, 
vol, 52, no 1-2, Munich 1938: mythés ét réàlités, 1979(.

- Bérnéron - Couvénhés, Màrié - Frànçoisé, Là Compàgnié 
dés Méssàgériés Màritimés: Initiàtivés privéés ét subvéntions pub-
liqués à l'originé d'un grànd àrmémént commérciàl frànçàis àu XIXé 
sièclé, )in Révué d'histoiré màritimé, no 5, 2006(.

- Bonàfé, Félix, Édmond Giscàrd d'Éstàing: un Humànisté, 
Hommé d'àction, )Pàris: Fràncé - Émpiré, 1982(.
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- Càbànél, Pàtrick, Pàul Piérré Louis Bàrgéton, in Dictionnàiré 
biogràphiqué dés protéstànts frànçàis dé 1787 à nos jours, tomé 1: 
À - C, )Pàris: Lés Éditions dé Pàris Màx Chàléil, 2015(.

- Chàuvy, Géràrd, Lé dràmé dé l'àrméé Frànçàisé, )Pàris, Pyg-
màlion, 2009(.

- Ciàno, Gàléàzzo Journàl Politiqué, Tomé 1: Àoût 1937- 
Séptémbré 1939, )Pàris: Pérrin, 2015(.

- Cibràrio, Luigi, Précis Historiqué dés Ordrés Réligiéux ét 
Militàirés dé S. Làzàré ét dé S. Màuricé: Àvànt ét àprès léur réunion, 
)Louis Pérrin,1860(.

- Coffin, Dàvid, Thé Villà d'Ésté àt Tivoli, )Princéton, Princéton 
Univérsity Préss, 1960(.

- Cointét, Jéàn - Pàul, Piérré Làvàl, )Pàris: Fàyàrd, 1993(.

- Dàvid Coffin, Thé Villà d'Ésté àt Tivoli, Princéton, )Princéton: 
Univérsity Préss, 1960(.

- Dé Ponchévillé, Àndré, Louis ét Frànçois Wàttéàu dits 
Wàttéàu dé Lillé, )Pàris: Àndré Délpéuch, 1928(.

- Dé Fouquièrés, Àndré, Cinquànté àns dé pànàché, )Pàris: 
Horày, 1951(.

- Gàillémàin, Jéàn-Louis, Stàdium, lé Stàdé dés Màrbrés, )Normà 
Éd, 2002(.

- Gràngé, Dàniél - Jàcqués, Là Propàgàndé Àràbé dé Ràdio Bàri 
)1937-1939(, )Rélàtions Intérnàtionàlés, 1976(.



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                 العدد )71( اجلزء الثاين

228

- Hurewitz,  J.C, Diplomacy in the Near and Middle East: A 
Documentary Record: 1914-1956, Vol. 2, )London: D.Van Nos-
trand Company Inc, 1956(.

- Joly, Géràrd, Bérnàrd Àugustin, in Dictionnàiré Biogràphiqué dé 
Géogràphés Frànçàis du xxé sièclé, àujourd'hui dispàrus, "PRODIG", 
)Pàris: hors - sérié Gràfigéo, 2013(.

- Jolly, Jéàn, Hénri Gout, dàns lé Dictionnàiré dés Pàrléméntàirés 
frànçàis )1889-1940,( PUF,1960 (.

- Jolly, Jéàn, Jàcqués - Louis Dumésnil, dàns lé Dictionnàiré 
dés Pàrléméntàirés Frànçàis )1889-1940,) PUF, 1960(.

- Lic Books, Àirports in Romé: Léonàrdo Dà Vinci - Fiumi-
cino Àirport, Romé Ciàmpino Àirport, Romé Vitérbo Àirport, 
Généràl, )Books LLC, 2010(.

- Little, Tom, South Arabia: Arena of Conflict )London: Pall 
Mall Press, 1968(.

- Lowé, C, ànd Màrzàri, F, Itàliàn Foréign Policy 1870-1940 
)London ànd Boston: Routlédgé & Pàul, 1975(.

- Màtàràzzo, Silvànà, Téàtri à Romà tràStorià é Contém-
porànéità, )Nàpoli: Édizioni Intrà Moénià, 2004(.

- Màurér, Màurér, Àir Forcé Combàt Units of  World Wàr II. 
)Wàshington: Officé of Àir Forcé History, 1983(.

- Rousso, Hénry, Là Fàbriqué Intérdisciplinàiré: Histoiré ét 
Sciéncé Politiqué, )Préssés Univérsitàirés dé Rénnés, 17 Juil, 2015(.
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- Séméntéry, Michél, Lés Présidénts dé là Républiqué Frànçàisé 
ét léur Fàmillé, )Pàris: Éditions Christiàn, 1982(.

- Shaw, Stanford, The Financial and Administrative Organiza-
tion and Development of Ottoman Egypt 1517-1798 )Princeton, 
New Jersey, 1962(.

- Six, Jéàn - Frànçois, Lé grànd rêvé dé Chàrlés dé Foucàuld ét 
Louis Màssignon, )Pàris: Àlbin Michél, 2008(.

- Suvich, Fulvio, Mémorié: 1932-1936, À Curà di Giànfrànco 
Biànchi )Milàno: Rizzoli Éditoré, 1984(. 

- The Times, Mr Charles Corbin – À Distinguished French 
Diplomat, The Times, )London: September 1970(.

- Triéstino, Lloyd, Lé Lloyd Triéstino 1836-1920: Notés ét 
Souvénirs, 1920.

- Vànwélkénhuyzén, Jéàn, Lé gâchis dés ànnéés 30: 1933-1937, 
)Bruxéllés: Éd. Ràciné, 2009(, Vo, 1.

- Wuilléumér, Piérré, Tàrénté dés Originés à là Conquêté 
Romàiné, )Pàris: É. dé Boccàrd, 1939(. 

- Zéràh, Dov Michél, Là Monnàié dé Pàris, 12 sièclés d’His-
toiré, ) Pàris: Lé Chérché Midi, 2006 (.

5- الرسائل العلمية:

Al - Gosabi, Ghazi, A, The 1962 Revolution in Yemen and its 
Impact on the Foreign Policies in the UAR and Saudi Arabia. PhD 
Thesis, University College London, 1970.
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6- الصحف االجنبية:

- Lé Corréspondàncé dOriént, Ànnéé 28, N 450, Juin 1935, 
Pàgés, 276.

- Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
141, Mércrédi 22 Mài 1935, Pàgé 1.

- Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
150, Dimànché 31 Mài 1935, Pàgé 2.

- Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
152, Dimànché 2  Juin 1935, Pàgé, 4.

- Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.

- Lé Journàl, N, 15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs dé Mà-
tin, Pàgé, 5.

- Lé Màtin, Ànnéé 52, N 18706, Sàmédi 8 Juin 1935, Édition 
dé 5Héurés, Pàgé, 8.

- Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282,  Jéudi 6 Mài 1935, 
Pàgé, 2.

- Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
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7- الروابط اإللكرتونية: 

Http://tràin.ràpidé.nord.pàgéspérso-oràngé.fr/topic/indéx.html.

Http://storià.càmérà.it/députàto/giovànni-pérsico-18781230/
gruppi#nàv.

Https:// àr.Wikipédià.org/wiki.

http://muséédésétoilés.fr/portfolio_tàg/généràl-urrméyér.

http://www.Séiné-ét-Màrné.fr.
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مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة

الدكتور/ عبدالباسط بن جابر مدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصاة والسام على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه.

شهد أواخرالقرن االول والقرن الثاين اهلجري بداية التأليف يف التفسري ومولد العديد من العلماء 
الذين برعوا فيه، ومن هؤالء العلماء التابعي املشهور حممد بن كعب القرظي الذي يعد أحد أئمة 
التفسري يف هذه الفرتة وأحد أعام مدرسة التفسري يف املدينة النبوية الي على رأسها الصحايب اجلليل 
أيب بن كعب . وابلرغم أنه برع يف التفسري إال أن له الكثري من الرواايت املبثوثة يف كتب التاريخ 

والرتاجم فا يكاد خيلو كتاب من هذه الكتب اال وفيه ذكر هلذ العلم. 

ومن الكتب الي حوت الكثري من رواايت حممد بن كعب كتاب اتريخ االمم وامللوك حملمد 
بن جرير الطربي. 

وابلرغم أن جل الرواايت يف الطربي تتحدث عن أهل الكتاب واالمم السابقة اال أنه حوى 
بعض الرواايت يف عصرالنبوة وقد استعرضت هذه الرواايت يف العهد النبوي والي بلغت تسع )9( 
رواايت وأحببت القاء الضوء عليها إلظهارها لطالب العلم لعلها تكون توطئة لدراسة مروايت هذا 

التابعي اجلليل املتناثرة يف كتب السري واملغازي والتاريخ.
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وكان منهجي يف البحث: 

أوال: بدأت الدراسة برتمجة حملمد بن كعب القرظي. 

اثنيا: مجعت الرواايت الي وردت من طريق حممد بن كعب القرظي يف اتريخ االمم وامللوك 
للطربي يف العهد النبوي ورتبتها حسب التسلسل الزمن. 

اثلثا: نقدت الرواايت وقارنتها مع غريها من الرواايت خاصة مصادر التاريخ املتقدمة عن الطربي 
واملعاصرة ومن تطرق للرواية من املتأخرين ملعرفة االتفاق واالختاف بن رواية الطربي عن غريها.

رابعا: ترمجت للرواة الذين ورد ذكرهم يف كل رواية ممن نقلوا عن حممد بن كعب من كتب الرتاجم 
ملعرفة أحواهلم من حيث الصحة والضعف أما شيوخه وتاميذه الذين مل يرد ذكرهم فقد أحلت القارئ 

إىل بعض الكتب الي ترمجت هلم. 

خامسا: شرحت املصطلحات الغريبة وعرفت ابألماكن والبلدان يف البحث عند أول ورودها 
يف احلاشية من املصادر القدمية ومل أغفل الكتب احلديثة يف التعريف قدر املستطاع. 
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ترمجة حممد بن كعب القرظي:
 امسه ونسبه: 

 حممد بن كعب ْبن سليم بن أسد القرظي)1( وقيل: حممد بُن كعب بن َحيَّان بن ُسَلْيِم ْبِن َأَسٍد 
الُقَرظي)2(، َوقَال ابن حبان: حُمَمَّد بن كعب بن سليم بن َعْمرو بن إايس بن حيان بن قرظة بن ِعْمران 
بن ُعَمري بن قريظة ْبن احلارث)3(، ينسب إىل بىن قريظة الطائفة املعروفة من اليهود حلَفاء األْوِس، ويكىن 
أاب محزة. وقيل أبو عبدهللا، كان كعب أبوه ممن مل يْنبت من سيب قريظة فلم يقتل مع بن قريظة ملا قتلوا 

حبكم سعد بن معاذ َفرتك)4(.

مولده: 

ولد حممد بن كعب ابلكوفة )5( يف آخر خافة َعِلّي ْبن َأيب طَاِلب يف سنة أربعن)6(، وقيل: ولد 
يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يصح ذلك. وإمنا الذي ولد يف عهده هو أبوه)7(.

نشأته وطلبه للعلم: 

مل متدان املصادر مبعلومات وافية عن حياته ونشأته وأسرته سوى أنه سكن الكوفة ونشأ هبا مث 
عاد إىل املدينة مع ابيه واشرتى هبا أماكا )8(، ولكن مما ال شك فيه أنه طلب العلم صغريا فبدأ حبفظ 
القرآن الكرمي، وشغف بعد ذلك بتفسريه وأتويله وبرع فيه حىت أصبح علما من أعام هذا الفن وقد 
روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: سيخرج من الكاهنن)9(، رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها أحد 
َيـَْقرأ أَحٌد ِقرَاءَته  من بعده ويف رواية: قَاَل عليه الصاة والسام: خيرج من الكاِهنـَْن رُجٌل يـَْقرأ اْلُقْرآَن ال 
، فكان الناس يقولون: إنه حممد ابن  ويف رواية: خيرج من الكاهنن رجل يكون أعلم الّناس بكتاب اللَّ
كعب. ألّن أابه من قريظة وأّمه من بن الّنضريَو َكاَن يـَُقال ِلُقرَْيظة والنَِّضري: الكاِهَنان، َومُهَا قَِبياَ اليـَُهود 

اِبْلَمِديَنِة، وُهم أَْهُل ِكتَاب وفـَْهم وِعْلم، وََكاَن حُمَمَُّد ْبُن َكْعٍب ِمن أْواَلدهم)10(.

انشغاله ابلقرآن والذكر: 

أمر هللا تعاىل املسلمن بتدبر القرآن فقال جل من قائل:  أفا يتدبرون القرآن ، وكان الصحابة 
إذا تعلموا عشر آايت مل يتجاوزوهن إىل العشر اآلخر حىت يعلموا ما فيهن، ويعملوا مبا فيهن، فتعلموا 
العلم والعمل. قال عبدهللا بن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آايت مل ياوزهن حىت يعرف 

معانيهن والعمل هبن)11(، فالتدبّر والتفّهم هو الذي حيصل معه اإلانبة واخلشوع، وكل خري)12(.
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وقد سار حممد بن كعب القرظي على هذا الطريق واتبع هنج صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فكان من 
التابعن يف املدينة الذين كثرت عنايتهم بقراءة القرآن والعلم بقراءاته)13(، فقد كان يقول: لئن أقرأ يف 
ليلي، حىت أصبح: إذا زلزلت والقارعة ال أزيد عليهما، أتردد فيهما، وأتفكر أحب إيل من أن أهذ 
القرآن ليلي هذا أوقال أنثره نثرا )14(، ولذلك أشفقت عليه أمه عندما رأته يقضي جل يومه وليله يف 
قراءة القرآن وتدبره وتفسريه فقالت له: "اي بن لو ال أين أعرفك صغريا طيبا، وكبريا طيبا، لظننت أنك 
أحدثت ذنبا موبقا، ملا أراك تصنع بنفسك يف الليل والنهار، قال: اي أماه وما يؤمنن أن يكون هللا قد 
اطلع علي وأان يف بعض ذنويب فمقتن، فقال: اذهب ال أغفرلك، مع أن عجائب القرآن تورد علي 

أمورا، حىت أنه لينقضي الليل ومل أفرغ من حاجي")15(.

حممد بن كعب وعلم التفسري: 

التفسري علم يراد به فهم كتاب هللا تعاىل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، من أجلِّ 
علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوًعا وغرًضا وحاجة إليه ألن موضوعه كام هللا 

تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة )16(. 

وقد اشتهر ابلتفسري عشرة من الصحابة وهم: اخللفاء األربعة، وعبدهللا بن مسعود، وعبدهللا بن 
عباس، وُأَبّ بن كعب، وزيد بن اثبت، وأبو موسى األشعري وعبدهللا بن الزبري  أمجعن)17(.

وهناك َمن تكلم ىف التفسري من الصحابة غري هؤالء: كأنس بن مالك، وأب هريرة، وعباهلل بن عمر، 
وجابر بن عبدهللا، وعبدهللا بن عمرو بن العاص، وعائشة وغري أن ما نُِقل عنهم ىف التفسري قليل جداً، 
ومل يكن هلم من الشهرة ابلقول ىف القرآن ما كان للعشرة املذكورين أواًل)18(، وأخذ التفسري عن هؤالء 
الصحابة رضوان هللا عليهم مجاعة من التابعن ومنهم: حممد بن كعب القرظي الذي شغف هبذا الفن وبرع 
فيه حىت أصبح علما من أعامه، قال عون بن عبدهللا: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي)19(، 

وكان ال يالس إال من له اهتمام هبذا العلم فقد كان له جلساء من أعلم الناس بتفسري القرآن)20(.
وكانت حملمد بن كعب مكانة ومنزلة عالية عند ُعَمر بن َعْبدالَعزِيز، ملا ملسه من علمه وفضله فكان 
يالسه وأيخذ عنه)21(، وحيرص على االستماع لنصائحه ووصاايه واالنتفاع هبا وقد روت لنا املصادر 

كثريا من املواقف بينهما )22(.
وعرف عن حممد بن كعب زهده يف الدنيا ورغبته يف اآلخرة، فكان يقول: إذا أراد هللا بعبٍد خرياً 
زهده يف الدنيا، وفقهه يف الدين، وبصره عيوبه؛ ومن أوتيهن أويت خري الدنيا واآلخرة )23(، ومن صور 
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هده أنه قدم على سليمان بن عبدامللك يف ثياب رثٍة، فقال له سليمان: ما حيملك على لبس مثل 
هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول: الزهُد، فأطري نفسي، أو أقول: الفقر، فأشكو ريب)24(. ورزق مااًل 
فتصدق به كله، فعاتبه الناس وقالوا له: لو أبقيت هذا املال وادخرته لولدك من بعدك فقال: ال ولكن 

أدخره لنفسي عند ريب، وأدخر ريب لولدي)25(.

شيوخه: 

أخذ حممد بن كعب القرظي العلم عن عدد كبري من أهل العلم املشهورين ومنهم جلة من كبار 
الصحابة وله رواايت كثرية عنهم)26(، وخاصة يف علم التفسري فمنهم من مسع عنه ومل يدركه ومنهم من 

أدركه وروى عنه: 

فقد روى عن عبدهللا بن عباس، وزيد ْبن أرقم، وعبدهللا بن عمر بن اخلطاب)27( وأبو هريرة، وأنس 
بن مالك، والرباء بن عازب، وجابر بن عبدهللا، وأبو أيوب األنصاري، ومعاوية بن أيب سفيان، وعبدهللا 
بن عباس)28(، وروى مرسا عن علي بن أيب طالب، والعباس بن عبداملطلب، وعبدهللا بن مسعود، وأبو 

ذر الغفاري، وأبو الدرداء وغريهم)29(.

وكذلك روى عن بعض كبار التابعن ومنهم: عبدهللا بن يزيد اخلطمي وفضالة بن عبيد، وعبدهللا 
بن جعفر، وكعب بن عجرة، وأيب صرمة األنصاري البدري، وحممد بن خثيم، وعبيدهللا بن عبدالرمحن 

بن رافع، وأابن بن عثمان وعبدهللا بن شداد بن اهلاد، وطائفة )30(.

تالميذه: 

روى عن حممد بن كعب مجع كثري من كبار التابعن وصغارهم منهم: احلكم بن عيينة )عتيبة( 
وموسى بن عبيدة، وحممد بن املنكدر، وزيد بن أسلم وعاصم بن كليب، وعثمان بن حكيم، ويزيد 
ِلك بن ُعَمرْي، وأبو مودود، وأَبُو معشر جنيح بن َعْبِدالرَّمْحَِن 

َ
بن زايد القرظى، وحممد بن عجان وَعبدامل

املدين، وأبو صخر، وعمرو بن دينار، وأمة الواحد بنت ايمن وأَبُو سربة النخعي)31(.
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 وفاته:

ذكر املؤرخون الذين ترمجوا حملمد بن كعب أنه مات يف مسجد الربذة الذي كان يقص فيه 
مع مجاعة من أصحابه املفسرين حيث أصابتهم زلزلة فسقط عليهم سقف املسجد فماتوا مجيعا )32( 
واختلفوا يف اتريخ وفاته فقيل أنه تويف يف سنة 108ه)33(، وقيل 117ه، وقيل 118)34(، وقيل يف 

119، وقيل 120)35(، وقيل 129)36(   

ولعل الذين قالوا إنه مات سنة مثان ومائة للهجرة قصدهم مثاين عشرة فسقط لفظ عشرة وذلك 
ألن الفرق بعيد بن سنة 108 وسنة 118، فإذا قلنا أنه مات سنة 108ه، وله من العمر )80( 

سنة أو )78( فهذا يعن أنه ولد سنة 28ه، أو 30ه)37(.

أقوال العلماء فيه:       

من  حبان: َكاَن  ابن  عنه  فقال  توثيقه  على  وأمجعوا  العلماء  بتقدير  بن كعب  حممد  حظي 
أفاضل أهل اْلَمِديَنة علما وفقها )38(، وقال عنه ابن سعد: كان ثقة عاملا كثري احلديث ورعا رمحه هللا 
)39(، وسئل عنه أبو زرعة فقال: مديىن ثقة )40(، وقال عنه العجلي: اتبعي، ثقة، رجل صاحل، عامل 
ابلقرآن)41(. وقال عنه االصبهاين: اتبِعي مدين، كان من أَفاضل أهل املدينة علما وفقها )42(، وعده 
ابن االثري من فضاء أهل اْلَمِديَنة )43(، وقال عنه النووي اتبعى جليل، من كبار التابعن وأئمتهم)44(، 
وقال عنه ابن كثري: كان عاملا بتفسري القرآن، صاحلا عابدا )45(، وقال ابن منظور: كان حممد بن كعب 
ثقًة صاحلاً، عاملاً ابلقرآن)46(، َوقَال علي بن املدين، وأَبُو ُزْرَعة: ثقة. وقيل: إنه كان جماب الدعوة، 

كبري القدر)47(.

 وعده الذهيب من أوعية العلم وأئمة التفسري)48(، وقال عنه أيضا: كان كبري القدِر، موصوفاً ابلعلم 
والورع والصاح)49(، وقال ابن حجر: حممد بن كعب القرظي، حليف األنصار اتبعي مشهور)50(. 
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مروايت حممد بن كعب القرظي يف اتريخ الطربي يف عصر النبوة
)قصة الغرانيق(

الرواية األوىل:  

حدثنا ابن محيد)51( قال: حدثنا سلمة )52( قال: حدثن حممد بن إسحاق)53(، عن يزيد بن زايد 
املدين)54(، عن حممد بن كعب القرظي قال: ملا رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تويل قومه عنه وشق عليه مايرى من 
مباعدهتم ما جاءهم به من هللا متىن يف نفسه أن أيتيه من هللا ما يقارب بينه وبن قومه وكان يسره مع 
حبه قومه وحرصه عليهم أن يلن له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم حىت حدث بذلك نفسه ومتناه 
وأحبه فأنزل هللا عز وجل: )والنجم إذ هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اهلوى(، 
فلما انتهى إىل قوله: )أفر أيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى(. ألقى الشيطان على لسانه ملا 
كان حيدث به نفسه ويتمىن أن أييت به قومه تلك الغرانيق)55( العا وإن شافعتهن لرتجتى فلما مسعت 
ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آهلتهم فاصاخوا له - واملؤمنون مصدقون نبيهم عن 
رهبم وال يتهمونه على خطإ وال وهم وال زلل - فلما انتهى إىل السجدة منها وختم السورة سجد فيها 
فسجد املسلمون بسجود نبيهم تصديقا ملا جاء به واتباعا ألمره وسجد من يف املسجد من املشركن 
من قريش وغريهم ملا مسعوا من ذكر آهلتهم فلم يبق يف املسجد مؤمن وال كافر إال سجد إال الوليد 
بن املغرية )56(، فإنه كان شيخا كبريا فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها 
)57(، مث تفرق الناس من املسجد وخرجت قريش وقد سرهم مامسعوا من ذكر آهلتهم يقولون قد ذكر 

حممد آهلتنا أبحسن الذكر قد زعم فيما يتلوأهنا الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة 
من أبرض احلبشة من أصحاب رسول هللا، وقيل أسلمت قريش فنهض منهم رجال وختلف آخرون 
وأتى جربيل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اي حممد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما مل آتك به عن هللا 
عز وجل وقلت: ما مل يقل لك فحزن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك حزان شديدا وخاف من هللا خوفا كثريا 
فأنزل هللا عز وجل وكان به رحيما يعزيه وخيفض عليه األمر وخيربه أنه مل يك قبله نيب وال رسول متىن 
كما متىن وال أحب كما أحبإال والشيطان قد ألقى يف أمنيته كما ألقى على لسانه فنسخ هللا ما ألقى 
الشيطان وأحكم آايته أي فإمنا أنت كبعض األنبياء والرسل فأنزل هللا عز وجل: )وما أرسلنا من قبلك 
من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم هللا 
آايته وهللا عليم حكيم(، فأذهب هللا عز وجل عن نبيه احلزن وآمنه من الذي كان خياف ونسخ ما 
ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آهلتهم أهنا الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى بقول هللا عز وجل
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حن ذكر الات والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي عوجاء 
إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم إىل قوله ملن يشاء ويرضى أي فكيف تنفع شفاعة آهلتكم 
عنده، فلما جاء من هللا ما نسخ ماكان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش ندم حممد على 
ماذكر من منزلة آهلتكم عند هللا فغري ذلك، وجاء بغريه وكان ذانك احلرفان اللذان ألقى الشيطان على 
لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد وقعا يف فم كل مشرك فازدادوا شرا إىل ماكانوا عليه وشدة على من أسلم 
واتبع رسول هللا منهم وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذين خرجوا من أرض احلبشة 

ملا بلغهم من إسام أهل مكة حن سجدوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

حىت إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا حتدثوا به من إسام أهل مكة كان ابطا فلم يدخل 
منهم أحد إال جبوار أو مستخفيا فكان ممن قدم مكة منهم فأقام هبا حىت هاجر إىل املدينة فشهد معه 
بدرا من بن عبد شس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية، معه امرأته 
رقية بنت رسول هللا، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس)58(، معه امرأته سهلة بن سهيل)59(، 

ومجاعة أخر معهم عددهم ثاثة وثاثون رجا )60(.
الرواية الثانية: 

حدثن القاسم بن احلسن)61(، قال: حدثنا احلسن بن داود)62(، قال: حدثن حجاج)63(، عن 
أيب معشر)64(، عن حممد بن كعب القرظي وحممد بن قيس)65(، قاال: جلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اند من 
أندية قريش، كثري أهله، فتمىن يومئذ أال أيتيه من هللا شيء فينفروا عنه، فأنزل هللا عز وجل: "والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى"، فقرأها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت إذا بلغ: "أفرأيتم الات والعزى ومناة 
الثالثة األخرى"، ألقى الشيطان عليه كلمتن: تلك الغرانيق العا وإن شفاعتهن لرتجى فتكلم هبما، مث 
مضى فقرأ السورة كلها، فسجد يف آخر السورة، وسجد القوم معه مجيعا، ورفع الوليد بن املغرية ترااب 
إىل جبهته، فسجد عليه - وكان شيخا كبريا ال يقدر على السجود - فرضوا مبا تكلم به، وقالوا: قد 
عرفنا أن هللا حييي ومييت وهو الذي خيلق ويرزق، ولكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده، فإذا جعلت هلا 
نصيبا فنحن معك قاال: فلما امسى أاته جربئيل �، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتن اللتن 
ألقى الشيطان عليه، قال: ما جئتك هباتن! ]فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: افرتيت على هللا، وقلت على هللا 
ما مل يقل، فأوحى هللا إليه: "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أو حينا إليك لتفرتي علينا غريه"، إىل قوله: 
"مث ال جتد لك علينا نصريا"، فما زال مغموما مهموما حىت نزلت: "وما أرسلنا من قبلك من رسول 
وال نيب"، اىل قوله: "وهللا عليم حكيم"[، قال: فسمع من كان أبرض احلبشة من املهاجرين أن أهل
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مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إىل عشائرهم، وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حن 
نسخ هللا ما ألقى الشيطان)66(.

دراسة الروايتني: 

تتحدث هااتن الرويتان عن قصة الغرانيق وهي من الرواايت املختلقة الباطلة الي وردت يف بعض 
املصادر)67(، لكن مل أتت رواية صحيحة عند أهل السنة فيها قصة الغرانيق إطاقاً ومل يروها أحد من 

أصحاب الكتب الستة واإلمام أمحد وال غريهم من أصحاب الكتب املعتمدة.

 وقد ذهب كثري من العلماء إىل أن القصة ال أصل هلا وطعنوا فيها فقال حممد بن إسحاق جامع 
السرية النبوية عندما سئل عنها: أهنا من وضع الزاندقة وقال البيهقي: هذه القصة غري اثبتة من جهة 
النقل، وقال مامعناه: إن رواهتا مطعون عليهم وليس يف الصحاح وال يف التصانيف احلديثية شيء مما 
ذكروه فوجب اطراحه ولذلك نزهت كتايب عن ذكره فيه)68(. وقال ابن حزم: وأما احلديث الذي فيه: 
"وأهنن الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لرتجتى" فكذب حبت موضوع؛ ألنه مل يصح قط من طريق النقل، 
وال معىن لاشتغال به، إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد)69(. وقال القاضي عياض: هذا حديث 
مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه ثقة بسند سليم متصل..، ومن ُحكيت هذه احلكاية عنه 
من املفسرين والتابعن مل يسندها أحد منهم، والرفعها إىل صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة 
واهية )70(، وقال احلافظ ابن كثري: قد ذكر كثري من املفسرين قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثري 
من املهاجرة إىل أرض احلبشة، ظّناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، 

ومل أرها مسندة من وجه صحيح، وهللا أعلم)71(.

وتشري الرواايت الصحيحة اىل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ سورة النجم فسجد هبا؛ فما بقي أحد من املشركن 
إال سجد؛ إالرجل واحد أخذ حصى أوتراابً فرفعه إىل وجهه مث قُتل هذا الرجل كافرا فيما بعد)72(.

أما سبب سجود املشركن فهو ملا اعرتاهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إىل أخبار هاك 
من سبقهم من األمم السابقة )73(. وقيل ِلما مسعوه من أسرار الباغة والفصاحة وعيون الكلم جلوامع 
األنواع من الوعيد واإلنكار والتهديد واإلنذار، وقد كان العريب يسمع القرآن فيخّر له ساجداً )74(.

ومما يدل على كذب هذه القصة أن كلمة الغرانيق يف لغة العرب ال تعن األصنام وامنا الغرانيق مفردها 
غرنوق وتعن الطائر االبيض، وتعن أيضا الشاب اجلميل)75(، وللشيخ حممد انصر الدين األلباين رسالة 
عنواهنا، "نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق"، خرّج فيها أحاديثها وحكم عليها ابلضعف والبطان)76(.
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احلبشة مساعهم  مهاجرة  بعض  أن سبب رجوع  على  الطربي  رواية  مع  املصادر  بعض  وتتفق 
إبسام أهل مكة حن بلغهم سجود قريش مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص)77(، ويعزو البعض سبب عودهتم إىل مساعهم 
إبسام محزة بن عبداملطلب، وعمر بن اخلطاب واعتقادهم أن إسام هذين الصحابين اجلليلن سيعتزبه 

املسلمون وتقوى شوكتهم. إضافة للحنن اىل الوطن)78(.

الرواية الثالثة:قصة الرسول يف الطائف: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زايد عن حممد 
بن كعب القرظي قال: ملا انتهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثاثة عبد ايليل بن عمرو بن عمري)79(، ومسعود بن عمرو بن عمري)80(، 
وحبيب بن عمرو بن عمري)81(، وعندهم امرأة من قريش من بن مجح)82(، فجلس إليهم فدعاهم إىل 
هللا وكلمهم مباجاء هلم من نصرته على اإلسام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم: 
هو ميرط)83( ثياب الكعبة إن كان هللا أرسلك، وقال اآلخر: ما وجد هللا أحدا يرسله غريك، وقال 
الثالث: وهللا ال أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسوال من هللا كما تقول ألنت أعظم خطرا من أن أرد 
عليك الكام ولئن كنت تكذب على هللا ما ينبغي يل أن أكلمك. فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عندهم 
وقد يئس من خري ثقيف وقد قال هلم فيما ذكر يل إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي وكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم)84(، ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون 
به حىت اجتمع عليه الناس وأجلؤوه إىل حائط لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة )85( ومها فيه، ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إىل ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه 
ويراين ما لقي من سفهاء ثقيف، وقد لقي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما ذكر يل تلك املرأة من بن مجح، فقال 
هلا: ماذا لقينا من أمحائك فلما اطمأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال فيما ذكر يل: اللهم إليك أشكو ضعف 
قويت وقلة حيلي وهواين على الناس اي أرحم الرامحن أنت رب املستضعفن وأنت ريب إىل من تكلن 
إىل بعيد يتجهمن أو إىل عدو ملكته أمري إن مل يكن بك علي غضب فا أابيل ولكن عافيتك هي 
أوسع يل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب 
غضبك أو حيل علي سخطك لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك، فلما رأى ابنا ربيعة 
عتبة وشيبة ما لقي حتركت له رمحهما فدعوا له غاما هلما نصرانيا يقال له عداس)86(، فقاال له: خذ 
قطفا من هذا العنب وضعه يف ذلك الطبق مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له أيكل منه، ففعل 
عداس مث أقبل به حىت وضعه بن يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلما وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يده، قال: بسم هللا، 
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 مث أكل فنظر عداس إىل وجهه، مث قال: وهللا إن هذا الكام ما يقوله أهل هذه البلدة قال له: رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن أهل أي الباد أنت اي عداس؟ وما دينك؟ قال: أان نصراين وأان رجل من أهل نينوى)87(، 
فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أمن قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن مىت! قال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك أخي كان نبيا، وأان نيب، فأكب عداس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقبل رأسه ويديه ورجلي، 
قال: يقول: ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه أما غامك فقد أفسده عليك فلما جاءمها عداس قاال له: ويلك 
ايعداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: اي سيدي ما يف هذه األرض خري من هذا الرجل 
لقد خربين أبمر ال يعلمه إال نيب فقاال: وحيك ايعداس ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خري من دينه.

مث إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انصرف من الطائف راجعا إىل مكة حن يئس من خرب ثقيف حىت إذا كان 
بنخلة )88(، قام من جوف الليل يصلي فمربه نفر من اجلن الذين ذكر هللا عز وجل. 

قال حممد بن إسحاق وهم فيما ذكر يل سبعة نفر من جن أهل نصيبن اليمن)89( فاستمعوا 
له، فلما فرغ من صاته ولوا إىل قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إىل مامسعوا فقص هللا عز وجل 
خربهم عليه: )وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن(.. إىل قوله: )وجيركم من عذاب 
أليم(، وقال: )قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن(، إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة.   

قال حممد – يقصد حممد ابن اسحاق - وتسمية النفر من اجلن الذي استمعوا الوحي فيما 
بلغن حسا ومسا وشاصر وانصر واينا األرد وأينن واألحقم)90(، قال: مث قدم رسول هللا مكة وقومه 
أشد ماكانوا عليه من خافه وفراق دينه إال قليا مستضعفن ممن آمن به، وذكر بعضهم أن رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا انصرف من الطائف مريدا مكة مر به بعض أهل مكة فقال له: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هل أنت 
مبلغ عن رسالة أرسلك هبا، قال: نعم قال: أئت األخنس بن شريق)91( فقل له: يقول لك حممد: هل 
أنت جمريي حىت أبلغ رسالة ريب؟ قال: فأاته فقال له: ذلك، فقال األخنس: إن احلليف ال يري على 
الصريح)92(، قال: فأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه قال: تعود؟ قال: نعم قال: ائت سهيل بن عمرو)93(، فقل له: 
إن حممدا يقول لك هل أنت جمريي حىت أبلغ رساالت ريب؟ فأاته فقال له ذلك، قال: فقال: إن بن 
عامر بن لؤي ال جتري على بن كعب، قال: فرجع إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه، قال: تعود؟ قال: نعم، قال: 
ائت املطعم بن عدي)94(، فقل له: إن حممدا يقول لك: هل أنت جمريي حىت أبلغ رساالت ريب؟ قال: 
نعم فليدخل، قال: فرجع الرجل إليه فأخربه، وأصبح املطعم بن عدي قد لبس ساحه هو وبنوه وبنو 
أخيه، فدخلوا املسجد، فلما رآه أبو جهل قال: أجمري أم متابع؟ قال: بل جمري، قال: فقال: قد أجران 
من أجرت، فدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة وأقام هبا فدخل يوما املسجد احلرام واملشركون عند الكعبة، فلما رآه
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أبو جهل قال: هذا نبيكم اي بن عبد مناف، قال عتبة بن ربيعة: وماتنكر أن يكون منا نيب أو ملك؟ 
فأخرب بذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو مسعه، فأاتهم فقال: أما أنت اي عتبة بن ربيعة فو هللا ما محيت هلل وال لرسوله 
ولكن محيت ألنفك، وأما أنت اي أاب جهل بن هشام فوهللا ال أييت عليك غري كبري من الدهر حىت 
تضحك قليا وتبكي كثريا، وأما أنتم اي معشر املإل من قريش فوهللا ال أييت عليكم غري كبري من الدهر 

حىت تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون.
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعرض نفسه يف املواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إىل هللا وإىل 

نصرته وخيربهم أنه نيب مرسل ويسأهلم أن يصدقوه ومينعوه حىت يبن عن هللا ما بعثه به)95(.
دراسة الرواية: 

تتحدث هذه الرواية عن خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف طالبا النصرة من أهلها ومالقيه من أهلها، 
وما حصل له يف طريق عودته ودخوله يف جوار املطعم بن عدي.

وقد ذكر الطربي أن خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص اىل الطائف كان بعد هاك أيب طالب وقبل هجرته إىل 
املدينة بثاث سنوات، وحددها بعض املؤرخن أبهنا كانت يف شوال من السنة العاشرة من النبوة )96(.

وقد روى الشيخان خرب خروجه ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف من حديث عائشة � دون التطرق لتفاصيل 
ما لقيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الطائف، فقد سألت عائشة � النيب ملسو هيلع هللا ىلص هل أتى عليك يوم كان أشّد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشّد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد كال فلم يبن إىل ما أردت أحد، فانطلقت على وجهي وأان 
مهموم فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب)97(، فرفعت رأسي فإذا أان بسحابة قد أظّلتن فنظرت فإذا فيها 
جربيل، فناداين وقال: إن اللَّ تعاىل قد مسع قول قومك لك وما رّدوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال 
فتأمره مبا شئت فيهم. فناداين ملك اجلبال فسّلم علّي مث قال: اي حممد إن اللَّ قد مسع قول قومك 
وأان ملك اجلبال قد بعثن اللَّ عز وجل لتأمرين مبا شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبن. فقال 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص: بل أرجو أن خيرج اللَّ عز وجل من أصاهبم من يعبد اللَّ عز وجل وال يشرك به شيئا )98(.

وقول احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض نفسه على عبد كال خيالف ماورد يف الرواية وكتب السري 
وغريها، أَن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض دعوته على عبد ايليل وإخوته مسعود وحبيب بن عمرو بن عمري بن عْوف)99(، 
وذكر الباذري أهنم كنانة وحبيبا، وعمرا )100(، قال ابن حجر: عبد ايليل بن عبد كال امسه مسعود أو 
أخوه األعمى املذكور يف السرية يف قذف النجوم عند مبعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله هنا عبد كال فيه نظر 
والذي يف السري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض على عبد ايليل وإخوته بن عمرو بن عمري بن عوف، وهللا أعلم)101(.



   مروايت حممد بن كعب القرظي يف اتريخ الطربي يف عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

245

وضعف االلباين بعض تفاصيل الرواية يف تعليقه على فقه السرية للغزايل فقال: أخرج هذه القصة 
ابن إسحاق بسند صحيح عن حممد بن كعب القرظي مرسا، لكن قوله: "إن أبيتم فاكتموا علّي 
ذلك"، وقوله: "اللهم إليك أشكو..." إخل، الدعاء، ذكرمها بدون سند...، وروى هذه القصة الطرباين 
يف الكبري من حديث عبدهللا بن جعفر خمتصرا، وفيه الدعاء املذكور بنحوه، قال اهليثمي: وفيه ابن 

إسحاق وهو مدّلس ثقة، وبقية رجاله ثقات" فاحلديث ضعيف)102(.

أما قصة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع عداس فلم ترد يف كتب الصحاح وامنا وردت يف العديد من كتب السري 
والتاريخ على حنو ما ذكرها الطربي)103(.

ومل تذكر كتب املغازي والسري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر بقرن الثعالب وال قصة ملك اجلبال وهو احلديث 
الذي ورد يف الصحيحن.

واستماع اجلن للقرآن عندما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف نلة اثبت يف الصحيح عند االمام أمحد والشيخان 
من حديث ابن عباس ولكنهم ذكروا أن استماعهم كان عندما ذهب عليه الصاة والسام ِإىل سوق 
عكاظ، ومعه طائفة من أصحابه وهو يصلي هبم صاة الفجر، وقد أورد الطربي ما يفيد أن حادث 
أن  والصحيح  واحد،  األحقاف  استماعهم يف سورة  اجلن وحادث  للقرآن يف سورة  اجلّن  استماع 
استماعهم تكرر مرتن مرة يف بداية البعثة واألخرى كانت بعد موت عمه، وذلك قبل اهلجرة بسنة أو 

سنتن، كما قرره ابن إسحاق وغريه)104(.

وذكر ابن سعد أن زيد بن حارثة قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف تدخل عليهم. يعن قريشا. وهم أخرجوك؟ 
فقال: اي زيد إن هللا جاعل ملا ترى فرجا وخمرجا وإن هللا انصر دينه ومظهر نبيه)105(.

مل حتدد رواية الطربي اسم الرجل الذي أرسله النيب لطلب اجلوار من أهل مكة لكن بعض الرواايت 
ذكرت أنه عبدهللا بن أريقط)106(، وقيل أريقط)107(، وقيل رجل من خزاعة )108(.  

أما موقف الثاثة الذين طلب النيب ملسو هيلع هللا ىلص جوارهم فقد اتفقت الرواايت على رفض األخنس بن 
شريق، وسهيل بن عمرو جوار النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وموافقة املطعم بن عدي)109(، وتذكر بعض الرواايت أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص قد ابت عند املطعم تلك الليلة حىت أصبح، مث قال له املطعم: قم فالبس ثيابك. وخرج معه متقلدا 
سيفه، ومعه بنون له ستة أو سبعة، متقلدين السيوف، فدخلوا املسجد، فاستلموا الركن مجيعا، مث قالوا 
للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: طف، واحتبوا حبمائل سيوفهم يف املطاف، فأقبل أبو سفيان بن حرب فقال: اي مطعم، أجمري 

أنت أم اتبع؟ قال: بل جمري. قال: إذا ال خيفر جارك)110(. 
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وأورد الفاكهي إبسناد حسن مرسل وفيه أن املطعم أمر أربعة من أوالده فلبسوا الساح وقام كل 
واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي ال ختفر ذمتك)111(.

وقد حفظ النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا املعروف للمطعم وقبله صنيعه يف نقض الصحيفة فقال عليه الصاة 
والسام: لو كان املطعم بن عدي حيا مث كلمن يف هؤالء السيب أو يف هؤالء األسرى - أو النتىن - 

ألطلقتهم له أو لرتكتهم له - يعن أسارى بدر)112(. 

 وقد انفرد الطربي يف الرواية بذكر حوار النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع ايب جهل وعتبة بن ربيعة حيث مل أجدها 
عند غريه.

الرواية الرابعة: حصار املشركن وهجرة الرسول إىل املدينة: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زايد 
عن حممد بن كعب القرظي قال: اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال: وهم على اببه إن حممدا 
يزعم أنكم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم مث بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان 

كجنان األردن وإن مل تفعلوا كان لكم منه ذبح مث بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم انر حترقون فيها.

قال: وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ حفنة من تراب مث قال: نعم أان أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ 
هللا على أبصارهم عنه فا يرونه فجعل ينثر ذلك الرتاب على رؤوسهم وهو يتلو هذه اآلايت من يس: 
"يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم"، إىل قوله: "وجعلنا من بني أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون"، حىت فرغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من هؤالء اآلايت فلم 
يبق منهم رجل إال وقد وضع على رأسه ترااب، مث انصرف إىل حيث أراد أن يذهب فأاتهم آت ممن مل 
يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: حممداً، قال: خيبكم هللا قد وهللا خرج عليكم حممد، مث ما 
ترك منكم رجا إال وقد وضع على رأسه ترااب، وانطلق حلاجته أفما ترون ما بكم، قال: فوضع كل رجل 
منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، مث جعلوا يطلعون فريون عليا على الفراش متسجيا بربد رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص فيقولون: وهللا إن هذا حملمد انئم عليه برده فلم يربحوا كذلك، حىت أصبحوا فقام علي عن الفراش 
فقالوا وهللا لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما نزل من القرآن يف ذلك اليوم وما كانوا أمجعوا له: )وإذ 
ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين(، وقول 
هللا عز وجل: )أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون قل تربصوا فإين معكم من املرتبصني()113(.
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وقد زعم بعضهم أن أاب بكر أتى عليا فسأله عن نيب هللا فأخربه أنه حلق ابلغار من ثور)114( وقال: 
إن كان لك فيه حاجة فاحلقه فخرج أبو بكر مسرعا فلحق نيب هللا يف الطريق فسمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
جرس أيب بكر يف ظلمة الليل فحسبه من املشركن، فأسرع رسول هللا املشي فانقطع قبال نعله)115(، 
ففلق إهبامه حجر فكثر دمها وأسرع السعي، فخاف أبو بكر أن يشق على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرفع صوته 
وتكلم فعرفه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاحمىت أاته فانطلقا ورجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسنت دما حىت انتهى إىل الغار 
  مع الصبح فدخاه وأصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدخلوا الدار وقام علي
عن فراشه فلما دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: ال أدري، أو رقيبا كنت عليه، أمرمتوه 
ابخلروج فخرج، فانتهروه وضربوه وأخرجوه إىل املسجد، فحبسوه ساعة، مث تركوه وجنى هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
من مكرهم، وأنزل عليه يف ذلك: )وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون 

وميكر هللا وهللا خري املاكرين(، قال أبو جعفر: وأذن هللا عز وجل لرسوله عند ذلك ابهلجرة )116(.
دراسة الرواية: 

تتحدث الرواية عن حصار املشركن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص عند هجرته ومكوثهم على ابب الرسول عليه الصاة 
والسام، وقول أيب جهل، ورد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووضعه عليه الصاة والسام الرتاب على رؤوسهم عند خروجه دون 
أن يروه وعلمهم بعد ذلك خبروجه، وقد ورد ذلك يف العديد من املصادر وكلهم من طريق حممد بن كعب)117(. 
وختتلف الرواايت يف خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بيته والطريق الذي سلكه وهل خرج من بيته اىل الغار، 

مث حلقه أبو بكر أم خرجا سواي من بيت أيب بكر ؟

تذكر رواية الطربي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سبق أاب بكر  يف الذهاب إىل الغار وأن أاب بكر  أتى عليا 
وسأل عنه، فأخربه أنه حلق ابلغار من ثور فلحق ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الطريق وقد ذكرها بصيغة التضعيف 
فقال: وزعم بعضهم، وقد علق ابن كثري على هذه الرواية ابلقول، وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبق الصديق يف الذهاب إىل غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسريه ليلحقه فلحقه 

يف أثناء الطريق، وهذا غريب جدا وخاف املشهور من أهنما خرجا معا )118(.

وعند الفاكهي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص "خرج إىل الغار وقال ألهله: "إن جاء أبو بكر  فأخربوه أين 
يف الغار من أسفل مكة  فجاء أبو بكر  إىل أهل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخربوه ابلذي أمرهم به)119(.

وتؤكد بعض املصادر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، انطلق حنو بئر ميمون مث إىل الغار فجاء أبو بكر وعلي انئم، 
فظن أنه نيب هللا فقال: اينيب هللا، فقال له علي: إن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد انطلق حنو بئر ميمون)120( فأدركه، 

فلحقه أبو بكر  يف الطريق)121(.
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ويف السرية احللبية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طلب من علي  أن يوجه أاب بكر  خلفه حنو بئر أم ميمون)122(، 
وكان ذلك يف فحمة العشاء، والرصد من قريش قد أحاطوا ابلدار ينتظرون أن تنتصف الليلة وتنام 
الناس، فلحقه أبو بكر ، ومضيا مجيعا يتسايران حىت أتيا جبل ثور فدخا الغار)123(، ببنما تدل 
العديد من الرواايت أهنما خرجا معا من بيت أيب بكر  إىل الغار)124(، وعن حلوق أيب بكر  ابلنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص وما حصل هلما حىت وصوهلما الغار، فقد ذكرت العديد من املصادر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشى ليلته 
على أطراف أصابعه حىت حفيت، فلما رأى أبو بكر  أهنا قد حفيت محله على عاتقه، وجعل يشتد 
به حىت أتى فم الغار فأنزله)125(، وروي أن أاب بكر  قال: "نظرت إىل قدمي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الغار 
وقد تفطرات دما")126(. وذكر احلليب ويف لفظ "مل يصب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الغار حىت قطرت قدماه دما")127(.

أما ما فعله كفار قريش بعلي بن أيب طالب  وضرهبم له فلم أجدها عند أي من املصادر 
الي رجعت إليها وإن كان ذلك غري بعيد عن كفار قريش. 

عمار بن ايسر وعلي بن ايب طالب يف غزوة العشرية: 
الرواية اخلامسة: 

بن  عن حممد  سلمة  بن  حدثنا حممد  قال:  الرقي)128(،  خالد  بن  عمر  بن  سليمان  فحدثنا 
إسحاق عن حممد بن يزيد بن خثيم)129(، عن حممد بن كعب القرظي قال: حدثنا أبوك)130(، عن 
عمار بن ايسر قال: كنت أان وعلي رفيقن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة العشرية )131(، فنزلنا منزال فرأينا 
رجاال من بن مدجل)132( يعملون يف نل هلم فقلت لو انطلقنا فنظران إليهم كيف يعملون فانطلقنا 
فنظران إليهم ساعة، مث غشينا النعاس فعمدان إىل صور)133( من النخل فنمنا حتته يف دقعاء)134( من 
الرتاب فما أيقظنا إال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أاتان وقد ترتبنا يف ذلك الرتاب فحرك عليا برجله فقال: قم اي 
أاب تراب أال أخربك أبشقى الناس أمحر مثود عاقر الناقة )135(، والذي يضربك اي علي على هذا يعن 

قرنه فيخضب هذه منها وأخذ بلحيته)136(. 

الرواية السادسة:

حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن حممد 
بن خثيم احملاريب عن حممد بن كعب القرظي عن حممد بن خثيم، وهو أبو يزيد عن عمار بن ايسر 

قال: كنت أان وعلي رفيقن فذكر حنوه وقد قيل يف ذلك غري هذا القول)137(.
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دراسة الروايتني: 
تذكر الرواية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىن عليا أبيب تراب يف غزوة ذي العشرية حن وجده انئما وقد علق 

به الرتاب.
وهناك رواايت أخرى يف سبب تلقيب النيب ملسو هيلع هللا ىلص له هبذا اللقب دون ذكر الزمان واملكان، ومنها ما 
أورده الشيخان وغريمها مْن طريق أيب حازم، عن سهل بن سعد قَاَل: جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيت فاطمة، 
فلم يد عليا يف البيت، فـََقاَل: "أين ابن عمك؟" قالت: َكاَن بين وبينه شيء، فغاضبن، فخرج، فلم 
يَِقل عندي فـََقاَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلنسان: "انظر أين هو؟" فجاء، فـََقاَل: اي رسول هللا هو يف املسجد 
راقد، فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ميسحه عنه، ويقول: "قم أاب تراب، قم أاب تراب". وعند مسلم أاب الرتاب)138(.
وقيل: إمنا كناه أاب تراب ألنه كان إذا عتب على فاطمة يف شيء مل يكلمها ومل يقل هلا شيئا 
تكرهه إال أنه أيخذ ترااب فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى عليه الرتاب عرف أنه 

عاتب على فاطمة فيقول: ما لك اي أاب تراب)139(.
ومن املعلوم أن غزوة العشرية كانت قبل وقعة بدر، وذلك قبل أن يتزوج بفاطمة وعلى هذا قد 

يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص كرر هذا اللقب عدة مرات بسبب علوق الرتاب به)140( .

أما اخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعلي بن أيب طالب أبن اشقى الناس من يضربه على قرنه فتبتل منها حليته 
فوردت يف العديد من املصادر دون ذكر ذي العشرية فعن أب سنان الدؤىل: أنه عاد عليا يف شكوى 
له اشتكاها قال: فقلت له: لقد ختوفنا عليك اي أمري املؤمنن ىف شكواك هذا، فقال: لكىن وهللا ما 
ختوفت على نفسى منه ألىن مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصادق املصدوق يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا 
وضربة هاهنا، وأشار إىل صدغيه فيسيل دمها حىت ختضب حليتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان 

عاقر الناقة أشقى مثود)141(.
وقد حصل ما أخرب به النيب ملسو هيلع هللا ىلص فضربه عبدالرمحن بن ملجمٍ  اِبلسَّْيِف َعَلى قـَْرنِِه ووصل إىل دماغه 

.)142( َفَساَل َدُمُه َعَلى حِلَْيِتِه
الرواية السابعة: )ذكر اخلرب عن غزوة اخلندق(: 

وفيها )143(: كانت غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق يف شوال)144(؛ حدثنا بذلك ابن محيد، قال: حدثنا 
سلمة، عن ابن إسحاق: وكان الذي جر غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق - فيما قيل - ما كان من إجاء 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بن النضري عن دايرهم.
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فحدثنا ابن محيد، قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان)145( موىل 
آل الزبري، عروة بن الزبري ومن ال أهتم، عن عبيدهللا بن كعب بن مالك)146(، وعن الزهري)147(، وعن 
عاصم بن عمر بن قتادة )148(، وعن عبدهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم)149(، وعن حممد 
بن كعب القرظي وعن غريهم من علمائنا؛ كٌل قد اجتمع حديثه يف احلديث عن اخلندق، وبعضهم 
حيدث ما ال حيدث بعض؛ أنه كان من حديث اخلندق أن نفراً من اليهود منهم سام بن أيب احلقيق 
النضري)150( وحىي بن أخطب النضري)151(، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق النضري)152(، وهوذة بن 
قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي)153(؛ يف نفر من بن النضري)154(، ونفر من بن وائل)155(؛ هم الذين 
حزبوا األحزاب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خرجوا حىت قدموا على قريش مبكة؛ فدعوهم إىل حرب رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: إان سنكون معكم عليه حىت نستأصله، فقالت هلم قريش: اي معشر اليهود إنكم أهل 
الكتاب األول، والعلم مبا أصبحنا نتلف فيه حنن وحممد، أفديننا خري أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خرٌي 
من دينه، وأنتم أوىل ابحلق منه. قال: فهم الذين أنزل هللا عز وجل فيهم: )أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً(، 

إىل قوله: )وكفى جبهنم سعرياً( .

فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ما قالوا ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأمجعوا لذلك 
واتعدوا له. مث خرج أولئك النفر من يهود حىت جاء واغطفان من قيس عيان)156( فدعوهم إىل حرب 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأخربوهم أهنم سيكونون معهم عليه؛ وأن قريشاً اتبعوهم على ذلك وأمجعوا فيه، فأجابوهم.

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب)157(، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر يف بن فزارة )158(، واحلارث بن عوف بن أيب حارثة املري يف بن مرة )159(، ومسعود 
بن رخيلة بن نويرة ابن طريف بن سحمة بن عبدهللا بن هال بن خاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان)160(؛ فيمن اتبعه من قومه من أشجع. فلما مسع هبم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومبا أمجعوا له من األمر، 

ضرب اخلندق على املدينة.

فعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترغيبا للمسلمن يف األجر، وعمل فيه املسلمون: فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعن املسلمن يف عملهم رجال من املنافقن وجعلوا يورون ابلضعف من العمل، ويتسللون 
إىل أهاليهم بغري علم من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال إذن وجعل الرجل من املسلمن إذا انبته انئبة من احلاجة الي 

ال بد منها يذكر ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويستأذنه يف اللحوق حباجته، فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع
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إىل ماكان فيه من عمله رغبة يف اخلري، واحتسااب له، فأنزل هللا عز وجل: "إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه"، إىل قوله: "واستغفر هلم هللا إن هللا 
غفور رحيم"، فنزلت هذه اآلية يف كل من كان من أهل احلسبة من املؤمنن والرغبة يف اخلري، والطاعة 
هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، مث قال يعن املنافقن الذين كانوا يتسللون من العمل، ويذهبون بغري إذن رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: "ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا"، إىل قوله: "قد يعلم ما أنتم عليه"، أي 
قد علم ما أنتم عليه من صدق أو كذب، وعمل املسلمون فيه حىت أحكموه، وارجتزوا فيه برجل من 
املسلمن يقال له جعيل)161(، فسماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرا، فقالوا: مساه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس 
يوما ظهرا فإذا مروا بعمرو، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرا، وإذا قالوا: ظهرا، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ظهرا )162(.

دراسة الرواية:
اتفق الكثري من علماء املغازي والسري أن سبب غزوة اخلندق هو حقد يهود بن النضري وأملهم 
الذي  للعهد  نتيجة غدرهم وخيانتهم  املدينة  القضاء على اإلسام واملسلمن، بعد طردهم من  يف 
بينهم وبن املسلمن، وأهنم كانوا السبب يف أتليب األحزاب على املسلمن، وذلك أبن خرج مجع من 
زعمائهم من خيرب إىل قريش ودعوها لقتال املسلمن فاستجابت قريش لذلك)163(، بل ورحب هبم أبو 
سفيان قائا: أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة حممد. وحتالفوا على ذلك عند أستار الكعبة )164(.

وتتفق الرواايت مع ما ذكره الطربي عن سؤال قريش لليهود: ديننا خري أم دين حممد؟ واجابة 
اليهود)165(.

وقد ذكر كثري من املفسرين أن قوله تعاىل: )أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(...إىل قوله: 
)وكفى جبهنم سعرياً(. نزلت يف هذا املوقف)166(.

مث تذكر الرواية خروج اليهود إىل غطفان ودعوهتم حلرب املسلمن واستجابتهم، وقيل أن اليهود 
جعلوا لغطفان متر خيرب سنة، إذا ساروا مع قريش لقتال املسلمب)167(، كما أن اليهود جاءوا قبيلة سليم 
أيضا فأجابتهم وانضمت فزارة، وُمرَّة، وأشجع وبنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد األسدي)168(، 
وبذلك جنح ساسة اليهود وقادهتم يف أتليب أحزاب الكفر على اإلسام واملسلمن، وخرج كل قائد 

على رأس قبيلته حنو املدينة يف عشرة االف)169(، وهم الذين مساهم هللا االحزاب. 

وعندما مسع هبم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضرب اخلندق على املدينة، وتشري أغلب املصادر أن الذي أشار حبفر 
اخلندق هو سلمان الفارسي  حيث قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: كنا بفارس اذا حوصران خندقنا علينا )170(. 
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أما أحوال املنافقن وأحوال املؤمنن الصادقن أثناء حفر اخلندق وما نزل فيهم من اآلايت فقد 
ذكرها بعض املفسرين واملؤرخن)171(.

وأوردت بعض املصادر ابتفاق مع أورده الطربي)172( قصة جعيل وتسمية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له عمرا 
وارجتاز املسلمن به أثناء حفر اخلندق فقد ثبت يف الصحيح عن الرباء بن عازب � قال: كان الّنيّب 

ملسو هيلع هللا ىلص ينقل الرّتاب يوم اخلندق حىّت اغرّب بطنه يقول:

                           وهللا لوال هللا ما اهتديــنا      وال تصــّدقــنا وال صـــلــّينــا
                           فـــــأنزلـــن ســـــكيـــنة عليـــنا      وثبّــــت األقـــدام إن القيـنا

                           إّن األىل قــد بغوا علــينا       إذا أرادوا فـــتــنة أبـــــــيـــنــا

ويرفع هبا صوته: أبينا، أبينا )173(، وقيل أن هذا الشعر قيل بعد رجوع املسلمن من خيرب)174(.

الرواية الثامنة: قصة حذيفة بن اليمان يوم اخلندق: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن زايد 
عن حممد بن كعب القرظي قال: قال: فىت من أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان)175(، اي أاب عبدهللا رأيتم 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحبتموه، قال: نعم ايبن أخي، قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: وهللا لقد كنا 
جنهد، فقال الفىت: وهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على األرض وحلملناه على أعناقنا فقال حذيفة: 
ايبن أخي، وهللا لقد رأيتنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابخلندق وصلى هواي من الليل)176(، مث التفت إلينا فقال: 
من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم، مث يرجع - يشرط له رسول هللا أنه يرجع - أدخله هللا اجلنة، 
فما قام رجل، مث صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هواي من الليل، مث التفت إلينا فقال: مثله فما قام منا رجل، 
مث صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هواي من الليل مث التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث 
يرجع - يشرط له رسول هللا الرجعة - أسأل هللا أن يكون رفيقي يف اجلنة، فما قام رجل من القوم من 
شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الربد، فلما مل يقم أحد دعاين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم يكن يل بد من القيام 
حن دعاين فقال: اي حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ما يفعلون وال حتدثن شيئا حىت أتتينا قال: 
فذهبت فدخلت يف القوم والريح وجنود هللا تفعل هبم ما تفعل ال تقرهلم قدرا، وال انرا، وال بناء، فقام 
أبو سفيان بن حرب فقال: اي معشر قريش لينظر امرؤ جليسه، قال: فأخذت بيد الرجل الذي كان 
إىل جنيب فقلت: من أنت؟ قال: أان فان بن فان، مث قال أبو سفيان: اي معشر قريش إنكم وهللا ما 

أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع واخلف)177(، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا
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من هذه الريح ماترون وهللا ماتطمئن لنا قدر، وال تقوم لنا انر، وال يستمسك لنا بناء فارحتلوا فإين 
مرحتل، مث قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه مث ضربه فوثب به على ثاث فما أطلق عقاله إال 
وهو قائم ولوال عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إيل أال أحدث شيئا حىت آتيه مث شئت، لقتلته بسهم. قال حذيفة: 
فرجعت إىل رسول هللا وهو قائم يصلي يف مرط)178( لبعض نسائه مرحل)179(، فلما رآين أدخلن بن 
َعْت غطفان مبا  رجليه وطرح علي طرف املرط، مث ركع وسجد فأذلقته)180(، فلما سلم أخربته اخلرب َومسَِ

فعلت قريش فانشمروا راجعن إىل بادهم)181(.

دراسة الرواية: 

تفصل هذه الرواية قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حلذيفة بن اليمان لينظر خرب جيش االحزاب يف الليلة 
الي انسحبوا فيها بعد أن أخزاهم هللا ورد كيدهم، وقد ذكرها الكثري من أهل السري واملغازي والتاريخ، 

نقا عن رواية حممد بن كعب)182(.

وقد أورد االمام مسلم يف صحيحه حديثا قريبا يف اللفظ واملعىن من هذه الرواية ذكر فيه أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص قال ألصحابه ليلة األحزاب: أال رجل أيتين خبرب القوم جعله هللا معي يوم القيامة؟ وكررها ثااث 
فلم يبه أحد، فقال: "قم اي حذيفة، فأتنا خبرب القوم"، فلم أجد بدا إذ دعاين ابمسي أن أقوم ،قال: 
"اذهب فأتن خبرب القوم، وال تذعرهم علي"، فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشي يف محام)183( 
حىت أتيتهم، فرأيت أاب سفيان يصلي ظهره ابلنار، فوضعت سهما يف كبد القوس فأردت أن أرميه، 
فذكرت قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وال تذعرهم علي"، ولو رميته ألصبته فرجعت وأان أمشي يف مثل احلمام، 
فلما أتيته فأخربته خبرب القوم، وفرغت قررت، فألبسن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من فضل عباءة كانت عليه 

يصلي فيها، فلم أزل انئما حىت أصبحت، فلما أصبحت قال: "قم اي نومان")184(.

وقد أورد البيهقي روايتن أبسانيد خمتلفة يف قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة إىل االحزاب متفقا مع 
رواية الطربي وخمتلفا يف بعض التفصيات، ومنها قول حذيفة بن اليمان بعد أن دعاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص: فقمت 
حىت أتيته وإن جنيب ليضطر أبن من الربد فمسح رأسي ووجهي مث قال: اذهب إىل هؤالء فأتنا خبربهم 
وال حتدثن حداث حىت ترجع. مث قال: "اللهم احفظه من بن يديه ومن خلفه، وعن ميينه وعن شاله، 
ومن فوقه ومن حتته حىت يرجع". قال: فألن يكون أرسلها أحب إيل من الدنيا ومافيها. قال: فأخذت 

سيفي وقوسي مث شددت علي أحاسي مث انطلقت أمشي حنوهم)185(.
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وقد علق االلباين يف ختريه لألحاديث الواردة يف فقه السرية للغزايل على قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة 
بن اليمان بقوله: وهذه القصة صحيحة، وسياقها مركب من ثاث رواايت وذكر منها هذه الرواية قائا: 
وهي عند ابن هشام يف السرية عن حممد بن إسحاق بسنده عن حممد بن كعب القرظي عن حذيفة، 

وكذلك أخرجه أمحد من مسند حذيفة عن ابن إسحاق، وظاهر إسناده االتصال فهو صحيح)186(.

الرواية التاسعة: حجة أيب بكر:   
  حدثنا احلارث بن حممد)187( قال: حدثنا عبدالعزيز بن أابن)188( قال: حدثنا أبو معشر قال: 
حدثنا حممد بن كعب القرظي وغريه وقالوا: بعث رسول هللا أاب بكر  أمرياً على املوسم سنة تسع، 
وبعث علي بن أيب طالب )189( بثاثن أو أربعن آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل املشركن 
أربعة أشهر يسيحون يف األرض فقرأ عليهم براءة يوم عرفة يؤجل املشركن عشرين يوما من ذي احلجة 
واحملرم وصفر، وشهر ربيع األول، وعشرا من ربيع اآلخر، وقرأها عليهم يف منازهلم وال حيجن بعد عامنا 

هذا مشرك وال يطوفن ابلبيت عراين)190(.

دراسة الرواية:
ورد ذكر حجة أيب بكر الصديق  عند العديد من أهل العلم وكلهم اتفقوا مع رواية الطربي 
يف ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر الصديق  أمرياً على احلج يف السنة التاسعة وتوجيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على 

بن أب طالب  بعده بسورة براءة لقراءهتا على الناس يف املوسم)191(.

وختتلف املصادر يف عدد اآلايت الي أرسل هبا علي بن أيب طالب  من سورة براءة فبعضهم 
قال: صدر سورة براءة دون حتديد)192(، ومنهم من حددها بعشر آايت)193(، ومنهم من قال: أهنا 
أربعن)194(، وذكر ابن اجلوزي أهنا على مخسة أقوال: أحدها: أربعون آية، قاله عليٌّ . والثاين: ثاثون 
آية، قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آايت، قاله أبو صاحل عن ابن عباس. والرابع: سبع آايت، رواه ابن 

جريج عن عطاء. واخلامس: تسع آايت، قاله مقاتل)195(.

وتذكر بعض املصادر أن أاب بكر الصديق وعلي بن أيب طالب � خرجا سواي من املدينة )196(، 
بينما تفيد بعضها أن سورة براءة نزلت بعد خروج أيب بكر ، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أيب طالب 
 وأمره أن يلحق أبيب بكر الصديق ، فخرج على انقة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العضباء، وقيل القصواء، 
وقيل اجلدعاء، حىت أدرك أاب بكر  يف الطريق فأدركه يف العرج)197( وقيل بضجنان)198(، وقيل يف ذي 
احلليفة )199(، فقال له أبو بكر : استعملك رسول هللا على احلج؟ قال: ال، ولكن بعثن أقرأ براءة على
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الناس وأنبذ إىل كل ذي عهد عهده)200(. ويف رواية قال له: أَِمرٌي أَو َمْأُموٌر؟ فـََقاَل: َبْل َمْأُموٌر)201(، 
فعاد أبو بكر  إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ايرسول هللا هل نزل يف شيء؟ قال: ال ولكنه ال يؤدي عن 
غريي أو رجل من أهل بيي)202(، ويف رواية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب بكر : ولكن جربيل جاءين 
فقال: "لن يؤدي عنك إال أنت، أو رجل منك")203(. أنت األمري وعلي املبلغ)204(، فمضى أبو بكر 
 فحج ابلناس. وقرأ علي بن أيب طالب  براءة على الناس يوم النحر عند اجلمرة ونبذ إىل كل ذي 
عهد عهده، وقال: ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف ابلبيت عراين مث رجعا قافلن إىل املدينة )205(. 

وينفرد االمام أمحد ابلقول عن علي، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حن بعثه برباءة، فقال: اي نيب هللا، إين لست 
ابللسن، وال ابخلطيب، قال: "مابد أن يذهب هبا أان أو تذهب هبا أنت"، قال: فإن كان وال بد، فسأذهب 

أان، قال: "انطلق فإن هللا عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك"، قال: مث وضع يده على فمه)206(.

وقد ساعد علي بن أيب طالب  بعض الصحابة يف مهمة تبليغ الناس أبمر النيب ومنهم أبو 
هريرة  الذي روي عنه أنه قال: قال: بعثن أبو بكر يف تلك احلجة يف مؤذنن بعثهم يوم النحر 
يؤذنون مبىن، أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف ابلبيت عراين، قال محيد بن عبدالرمحن: مث 
أردف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعلي بن أيب طالب ، وأمره أن يؤذن برباءة، قال أبوهريرة : فأذن معنا 
علي يوم النحر يف أهل مىن برباءة، "وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف ابلبيت عراين")207(، 
وزاد الباذري قول عن أيب هريرة : وال َيْدُخُل اجْلَنََّة ِإال نـَْفٌس ُمْؤِمَنٌة )208(، َوَمْن َكاَن بـَيـَْنُه َوبـَْنَ 
َرُسوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص عهد فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت األربعة األشهر فَأنَّ اللََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَن 

َوَرُسولُُه)209(.

وذكر الرتمذي أن علي كان ينادي  فإذا عيي قام أبو بكر  فنادى هبا )210(.
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اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصاة والسام على خامت االنبياء، وعلى آله وصحبه أمجعن.

فقد متخض البحث عن نتائج عديدة منها: 

1- املكانة الكبرية حملمد بن كعب القرظي كأحد كبار التابعن الذين كانت هلم عناية بكتاب 
هللا وتفسريه. 

2- امجاع العلماء بدون استثناء على توثيق حممد بن كعب القرظي. 

3- انفراد حممد بن كعب القرظي ببعض الرواايت التارخيية الي رواها الطربي والي نقلها واستفاد 
منها من أتى بعده من أهل العلم. 

4- أن هناك رواايت عديدة حملمد بن كعب القرظي مبثوثة يف كتب السري واملغازي والتاريخ 
حتتاج إىل دراسة من طاب العلم كما درست مروايته يف التفسري. 

                                                     وهللا املوفق... 
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اهلوامش:
)1( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351، ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج4، ص479، 

املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص340، ابن حجر هتذيب التهذيب 363/9.
)2( ابن سعد، الطبقات الكربى - القسم املتمم لتابعي املدينة، ص134، الذهيب: حممد بن 

أمحد، اتريخ اإلسام، ج 7، ص250.
)3( ابن حبان، املصدر السابق، ج5، ص351.

)4( البخاري، كتاب التاريخ الكبري، ج1، ص216، ابن حبان، املصدر السابق، ج5، ص351، 
املزي، املصدر السابق، ج26، ص341.

)5( ابـن منظـور، خمتصـر اتريـخ دمشـق البـن عسـاكر 179/23، الذهـيب، العـرب يف خـرب مـن 
غـرب، ج5، ص65، ابـن العمـاد، شـذرات الذهـب يف أخبـار مـن ذهـب، ج1، ص136.

)6( ابـن حجـر: هتذيـب التهذيـب 364/9، ابـن حجـر: أمحـد بـن علـي، االصابـة يف متييـز 
ص517.   ج3،  الصحابـة، 

)7( ابن حجر، االصابة، 517/3، ابن حجر، هتذيب التهذيب 365/9، الذهيب سري أعام النباء 65/5.
)8( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8، ص67، النووي، هتذيب األمساء واللغات 90/1، 
املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص3400، الذهيب اتريخ اإلسام، ج7، ص250.

م والطَّبيب  َنجِّ
ُ
)9( والعَرب ُتَسمِّي كلَّ َمْن يَتعاَطى ِعْلماً َدقيقاً: كاِهنا. َوِمنـُْهْم َمْن َكاَن ُيَسمِّي امل

كاِهناً. العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، 
ص411، وقيل: الكاهن يف اللغة مبعىن الكاهل وهو الذي يقوم حباجة أهله إذا خلف عليهم يقال هو 
كاهن أبيه وكاهله قاله اهلروي، فيحتمل أن يكون مسي الكاهنان هبذا، السهيلي، الروض األنف يف شرح 

السرية النبوية البن هشام، ج6، ص236.
)10( ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج39، ص308، ابن قتيبة املعارف، ص458، 
ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص135، الفسوي املعرفة والتاريخ، ج1، ص: 563-564، ابنأيب 
خيثمة، التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثالث، ج2، ص222، ابن االثري، النهاية يف 
غريب احلديث واألثر، ج4، ص215، ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص179، املزي املصدر 

السابق، ج26، ص341، الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص252، اهلروي هتذيب اللغة،ج6، ص1.
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)11( الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن، ج1، ص80.
)12( الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج1، ص133. 

)13( املقريزي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، ج4، ص293.
)14( ابن أيب، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، ج6، ص141، الفراييب فضائل القرآن، 

ص222.
)15( األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج3، ص214، ابن أيب الدنيا حماسبة النفس، 

ص126.
)16( مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص339.

)17( السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج4، ص233.
)18( الذهيب، التفسري واملفسرون، ج1، ص49.

)19( الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص252، ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء، 
ج2ص233، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص364، املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، 

ج26، ص341.
)20( املزي، املصدر السابق، ج26، ص341.

)21( الدارقطن، املؤتلف واملختلف، ج4، ص1937.
)22( راجع ابن عبداحلكم، سرية عمر بن عبدالعزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه، 
ص125، القايل، األمايل، ج2، ص29، اخلرائطي، املنتقى من كتاب مكارم األخاق ومعاليها وحممود 

طرائقها، ص157، اآلُجّرِيُّ، أخبار أيب حفص عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا وسريته، ص65. 
)23( ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص179، املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، 

ج26، ص341.
)24( املربد، الكامل يف اللغة واألدب، ج2، ص700-699.

)25( ابن منظور، املصدر السابق 179/23.
)26( ابن كثري: البداية والنهاية، ج9، ص257.
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)27( البخاري، التاريخ الكبري، ج1، ص216. ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.
)28( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8، ص67، الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص250.

القرظي  الدليمي، حممد بن كعب  )29( املزي، املصدر السابق، ج26، ص341، وانظر: 
وأثره يف التفسري، ص59.

)30( املزي: هتذيب الكمال، ج 26، ص341.
)31( االمام مسلم، الكىن، ج1، ص243، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8 ص670، 
الدارقطن، املؤتلف واملختلف، ج4، ص1937، النووي، هتذيب األمساء واللغات، ج1، ص90، ابن 

حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص364.
)32( ابن قتيبة، املعارف، ص459، الفسوي، املعرفة والتاريخ، ج1، ص564، ابن حبان، 

الثقات، ج5، ص351.
)33( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج5، ص340، ابن قتيبة. املصدر السابق، ص459، الفسوي، 
املصدر السابق، ج1، ص564، البخاري، التاريخ الكبري، ج1، ص216، ابن حبان، املصدر السابق، 

ج5، ص351، الربعي، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج1، ص259.
)34( ابن قتيبة، املصدر السابق، ص459، ابن سعد، املصدر السابق، ج5، ص340، ابن 
حبان، املصدر السابق، ج5، ص351، الكاابذي، اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد، 

ج2، ص675.
)35( املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص347، ابن حجر املصدر السابق 

ج9، ص421.
)36( املزي، املصدر السابق، ج26، ص347.

)37( الدليمي: حممد بن كعب القرظي وأثره يف التفسري، ص55.
)38( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.

)39( ابن سعد: الطبقات - متمم التابعن - ص137.
)40( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 8، ص67.

)41( العجلي، الثقات للعجلي، ص411.
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)42( االصبهاين، سري السلف الصاحلن، ص916.
)43( ابن االثري، اللباب يف هتذيب األنساب، ج 3، ص26.

)44( النووي، هتذيب األمساء واللغات 90/1.
)45( ابن كثري، البداية والنهاية، دار الفكر، 1407ه -1986م، ج9، 257

)46( ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص 179.
)47( الذهيب، سري أعام النباء، ج5، ص68.
)48( املصدر السابق، ج 5، ص66 - 67.  

)49( الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج1، ص101.
)50( ابن حجر، اإلصابة، ج3، ص517.

)51( حممد بن محيد الرازي أحد شيوخ الطربي الذين أخذ عنهم يف التاريخ والتفسري وثقه 
بعض أهل العلم وضعفه آخرون، فكان ممن وثقه أمحد بن حنبل، وسئل عنه حيي بن معن فقال: 
ليس به أبس رازي كيس، وضعفه يعقوب بن شيبة وقال: كثري املناكري، وقال البخاري فيه: نظر، وقال 
النسائي: ليس بثقة، وقال اجلوزجاين: كان ردئ املذهب، غري ثقة، وقال الذهيب: وثقه آخرون واالوىل 
تركه ابن حبان، اجملروحن من احملدثن والضعفاء واملرتوكن، ج2، ص303، الذهيب، الكاشف يف 
معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ج2، ص166، ابن حجر، هتذيب التهذيب 109-108/9.

)52( سلمة بن الفضل األبرش األنصاري موالهم أبو عبدهللا األزرق قاضي الري وثقه ابن معن، 
وقال: ابن سعد كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازي بن إسحاق، وكان يقال: أنه من أخشع الناس 
يف صاته، وقال أبو حامت: حمله الصدق، يف حديثه إنكار، ليس ابلقوي، يكتب حديثه وال حيتج به 
وضعفه مجاعة منهم النسائي وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وقال البخاري: عنده مناكري، مات 
ابلري بعد التسعن ومائة. ابن ايب حامت، اجلرح والتعديل، ج4، ص169، ابن حجر، املصدر السابق، 

ج4، ص138-139، الذهيب، اتريخ االسام، ج13، ص111.

)53( حممد بن إسحاق بن يسار، كان جده من سيب عن التمر ولد يف املدينة عام 80، رحل 
لطلب العلم إىل كثري من أقطار العامل اإلسامي تباينت أقوال العلماء وآراؤهم فيه قال عنه حيىي بن 
معن: "ثقة، وكان حسن احلديث"، قال الزهري: "ال يزال ابملدينة علم ماكان فيهم ابن إسحاق، وقال
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عاصم بن عمر بن قتادة : "ال يزال يف الناس علم ما عاش فيهم ابن إسحاق وقال أبو زرعة: "وقد اختربه 
أهل احلديث فرءوا صدقاً وخرياً. وقال سفيان بن عيينة: أمري املؤمنن يف احلديث، وقال عنه ابن سعد 
الذي: ثقة ومن الناس من تكلم فيه، وقال الذهيب: "جممل القول فيه أنه صاحل صادق، وما انفرد به 
ففيه نكارة أما مالك بن أنس فقال عنه: إنه كذاب، وقال هشام بن عروة: كذاب. ابن سعد، الطبقات 
الكربى، جـ7، صـ321-322، اخلطيب البغدادي، اتريخ بغداد، جـ1، صـ 230-227-223. 

الذهيب، سري أعام النباء، جـ7، صـ36. الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، جـ3، صـ477. 
)54( يزيد بن زايد، ويقال: بن أيب زايد، ويقال: يزيد بن زايد بن أيب زايد املدين موىل عبدهللا 
بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي روى عن حممد بن كعب القرظي وعنه إسحاق ومالك وثقه النسائي، 
وذكره بن حبان يف الثقات وقال البخاري: ال يتابع على حديثه. مات يف خافة معاوية . ابن حجر 

املصدر السابق، ج11، ص285.
)55( الغرانيق: الذكور من الطري، واحدها غرنوق وغرنيق مسي به لبياضه وقيل: هو الكركي، 
وكانوا يزعمون أنَّ األصنام تقرهبم من هللا عز وجل وتشفع هلم إليه، فشبهت ابلطيور الي تعلو وترتفع يف 
السماء والغْرنوق أَيضا: الشاب الناعم األبيض. ابن االثري، النهاية يف غريب احلديث، ج3، ص364، 

ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص287.
)56( الوليد ْبن املغرية ْبن َعْبداللَّ ْبن ُعَمر ْبن خمزوم بن يقظة، يكىن أاب عبد شس، وهو العدل، 
وهو الوحيد، وإمنا مسي العدل ألنه يقال إنه يعدل قريشا كلها، ويقال: إن قريشا كانت تكسو الكعبة، 
فيكسوها مثل ما تكسوها كلها وبعد البعثة كان أحد املناوئن واملعادين للدعوة وأحد املستهزئن، وفيه 
نزلت: "َذْرين وَمْن َخْلقُت وحيداً"، مات الوليد بعد اهلجرة بثاثة أشهر أو حنوها، وهو ابن مخس وتسعن 
سنة، ودفن ابحلجون، الباذري، أنساب االشراف، ج1، ص1330، ابن دريد، االشتقاق، ص98.

)57( وقيل الذي فعل ذلك سعيد بن العاص، ويقال كامها فعل ذلك، وقيل الفاعل لذلك 
أمية بن خلف، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أبو هلب، وقيل املطلب. وقد يقال: ال مانع أن يكونوا فعلوا 

ذلك مجيعا، بعضهم فعل ذلك تكربا، احلليب: علي بن إبراهيم السرية احللبية459/1.
)58( أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف القرشّي العبشمّي يقال: امسه 
مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، كان من السابقن إىل اإلسام اسلم قبل دخول رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص دار 
األرقم وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل أرض احلبشة، وإىل املدينة. وشهد بدرا، وأحدا، 
واخلندق، واحلديبّية واملشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة شهيدا. ابن االثري، أسد الغابة، ج6، ص72-70، 

ابن حجر، اإلصابة، ج4، ص42.
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)59( سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، من السابقن إىل اإلسام وهي امرأة أيب حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة، وهاجرت معه إىل احلبشة، وولدت له ابحلبشة حممد بن أيب حذيفة، وهي أيضا أم سليط 
بن عبدهللا بن األسود القرشي العامري، وأم بكري بن شاخ بن سعيد بن قائف، وأم سامل بن عبدالرمحن 
بن عوف ابن االثري، أسد الغابة، ج7، ص154-155، ابن حجر، االصابة، ج4، ص337-336.

)60( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص337-340، وإسناده ضعيف لضعف ابن محيد، 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، نبيل البصارة، أنِيُس السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث الي ذكرها 

احلَافظ، ابن َحجر، العسقاين يف فَتح الَباري، ج5، ص3806.
)61( مل اجد له ترمجة.

)62( احلسن بن داود املصيصي امللقب بُسنـَْيد كان أحد أوعية العلم، قال أبو حامت: صدوق، 
وذكره ابن حبان يف "الثقات"، َوقَال النََّسائي: ليس بثقة وقال أبو داود: مل يكن بذاك. مات سنة ست 

وعشرين ومائتن، الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج2، ص36، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص257.
)63( حجاج بن حممد املصيصي األعور أبوحممد موىل سليمان بن جمالد ترمذي األصل سكن 
بغداد، مث حتول إىل املصيصة ثقة ثبت لكنه اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته مات ببغداد 

سنة ست ومائتن، ابن حجر املصدر السابق، ص153.
)64( جنيح بن عبدالرمحن السندي املدين، أبو معشر، موىل بن هاشم مشهور بكنيته، اشتهر 
بعلم املغازي، كان فقيهاً واسع العلم سكن بغداد ومات هبا سنة 170ه، وثقه مجع من أهل العلم 
وضعفه آخرون، فكان أمحد بن حنبل يرضاه، ويقول كان بصريا ابملغازي، وقال أبو زرعة: صدوق وليس 
بقوي، وقال عنه البخاري: منكر احلديث، قال ابن معن وأبو داوود والنسائي: ضعيف وذكر االلباين 
أنه ضعيف اتفاقا، ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص136، املزي هتذيب الكمال، ج29، 
ص322، ابن حجر، لسان امليزان، ج7، ص484، االلباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

وأثرها السيئ يف األمة، ج1، ص133.
)65( حُمَمَّد بن قيس املدين من أهل املدينة وهبا تويف، كان كثري احلديث عاملا وهو قاص ُعَمر بن 
عبدالعزيز َرَوى َعن: حممد ْبن كعب القرظي، وأيب بردة بن َأيب ُموَسى األشعري وروى َعنه: حممد بن 
إسحاق بن يسار، وجنيح أبو معشر املدين، قَال يعقوب بن سفيان، وأَبُو َداُوَد: ثقة. وذكره ابُن ِحبَّان 
يف كتاب "الثقات"، قال بن معن: ليس بشيء ال يروي عنه تويف أايم الوليد بن يزيد املزي، هتذيب 

الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص323، ابن حجر، هتذيب التهذيب ج9، ص358-357.
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)66( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص340-341، وإسناده ضعيف لضعف أيب معشر، 
أنيس الساري، ج5، ص3807.

الطبقات، ج1، ص205-206، عن طريق  ابن سعد،  ايضا  القصة  )67( وقد روى هذه 
الواقدي وهو ضعيف جّدا، البيهقي، دالئل النبوة، ج2، ص285 - 287، وإسناده ضعيف.  

)68( ابن حيان، البحر احمليط يف التفسري، ج7، ص526.
)69( ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، ج2، ص311.

)70( القاضي عياض، الشفا يف أحوال املصطفى، ج2، ص125.
)71( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج3، ص229 .

)72( البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص41، ابن حبان، صحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، ج6، ص469، أمحد بن حنبل، املسند، ج7، ص413، االمام مسلم، صحيح مسلم 405/1.

)73( االلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج17، ص189.
)74( حممد أبو شهبة، السرية النمبوية على ضوء القرآن والسنة 367/1.

)75( ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص286 - 287.
)76( وانظر ايضا: ابو شهبة، السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص374-364.

)77( ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص364، الباذري، أنساب األشراف، ج1 ص227، 
ابن سعد، الطبقات، ج1، ص161، ابن حزم، جوامع السرية، ص65، ابن عبدالرب، الدرر يف اختصار 

املغازي والسري، ص58. 
)78( مصطفى السباعي، السرية النبوية - دروس وعرب، ص48، الوكيل أتمات يف سرية الرسول، 

ص58-68، وانظر: جزويل، اهلجرة يف القرآن الكرمي، ص302-301.
)79( َعْبد ايليل ْبن َعْمرو ْبن عمري الثقفي، َكاَن من أكابر أهل الطائف ووجًها من وجوه ثقيف 
َلُه ُصْحَبة، وَكاَن من اْلَوْفد الَّذين قدُموا على َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ابن حبان الثقات، ج3، ص305، ابن 

االثري، أسد الغابة، ج3،ص512، البغدادي احملرب، ص460.
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)80( مسعود بن عمرو بن عمري الثقفي، كان ممن جاء االسام وعنده عشر نسوة، تزوج يف 
اجلاهلية من أم املؤمنن ميمونه بنت احلارث بن حزن اهلايل مث فارقها، ابن دريد، املصدر السابق، 

ص357، ابن سعد، الطبقات الكربى، ج8، ص1040.
)81( حبيب ْبن عمرو ْبن عمري ْبن عوف ْبن عقدة ْبن غرية ْبن عوف ْبن ثقيف الثقفي فيه، ويف 
إخوته نزلت: ﴿َوِإْن تـُبـُْتْم فـََلُكْم رُُءوُس أَْمَواِلُكْم﴾، روى أَبُو صاحل، عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ﴿أَيَيُـَّها 
َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِنَن﴾، نزلت يف ثقيف منهم: مسعود، وربيعة،  الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللَّ
وحبيب، وعبد ايليل بنو عمرو ابن عمري ْبن عوف.. ويف صحبته، نظر أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج2، 

ص831، ابن االثري، أسد الغابة، ج1، ص677.
)82( هي صِفيَّة بِْنت مْعمر ْبِن حِبيب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجََح وقيل: صفية بنت معمر 
بن حبيب بن قدامة بن مجح أم صفوان بن أمية. ابن عبدالرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج3، 

ص1333، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، ج2، ص 438.
)83( ميرط: ميزق أبو ذر اخلشن، اإلماء املختصر يف شرح غريب السري، ص117.

)84( حيرضهم ويرئهم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص301.
)85( عتبة، وشيبة، ابنا ربيعة بن عبد شس قتا يوم بدر كافرين، دعوا إىل الرباز ومعهما الوليد 
بن عقبة؛ فخرجوا ثاثتهم بن الصفن؛ فخرج إليهم محزة بن عبداملطلب، وعلي بن أيب طالب، وعبيدة 

بن احلارث بن املطلب: فقتلوهم مصعب الزبريي، نسب قريش، ج2، ص426.
)86( عداس غام عتبة وشيبة ابن ربيعة من أهل نينوي املوصل معدود يف الصحابة، مات قبل 
اخلروج إىل بدر، وذكر الواقدّي من وجه آخر أنه عتبة شيبة عن اخلروج اىل بدر ومها مبكة، فخالفاه، 
فخرج معهما فقتل ببدر، قال: ويقال: إنه مل يقتل هبا، بل رجع فمات. ابن االثري، أسد الغابة، 4/4، 

ابن حجر، اإلصابة، 476-466/2.
)87( نينوى: إحدى مدن العراق قرية نيب هللا يونس بن مىت �، وهي اْليـَْوَم أَْطَال َوآاَثر َعَلى 
ِديَنَة اْلَمْوصل، احلموي معجم البلدان 339/5، البادي، معجم 

َ
الضفة اليسَرى لِنـَْهر دْجَلة مَقابـََلة مل

املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص323.
)88( نلة: موضع على ليلة من مّكة، وهى الىت ينسب إليها بطن نلة، وهى الىت ورد فيها 
احلديث ليلة اجلّن، ومها نلتان: نلة الشامية ونلة اليمانية؛ ومها متجاوراتن يف املنبع واملصب، فكلتامها 
أتخذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب الطائف، مث تنحدران شاال مث غراب حىت جتتمعا يف
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ملقى كان يسمى: "بستان ابن معمر"، مث يكّوانن وادي مّر الظهران، البكري، معجم ما استعجم 
من امساء الباد واملواضع، ج1304/4، شراب املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص287.

)89( عند ان هشام وغريه أهنم من جن نصيبن ومل يذكروا اليمن، انظر: ابن هشام، السرية 
422/1، املقدسي، البدء والتاريخ، 156/4، ابن كثري، البداية والنهاية 20/3، وَنِصيِبن: مدينة 
عامرة من باد اجلزيرة على جاّدة القوافل من املوصل إىل الشام كثرية األهنار واجلنات والبساتن، وأهلها 
قوم من ربيعة من بن تغلب. افتتحها عياض بن غنم الفهري يف خافة عمر  سنة مثان عشرة. 
ايقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص288، احِلمريى، الروض املعطار يف خرب األقطار، ص577.

)90( اختلف يف عدد اجلن وامسائهم، انظر: يف تفصيل ذلك ابن حجر، فتح الباري شرح 
صحيح البخاري، 674/8، الشبلي، آكام املرجان يف أحكام اجلان، ص71-74، الكرماين، غرائب 

التفسري وعجائب التأويل، ج2، ص1098.
)91( األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة حليف بن زهرة امسه: أيب، وإمنا 
لقب األخنس ألنه رجع ببن زهرة من بدر ملا جاءهم اخلرب أن أاب سفيان جنا ابلعري، فقيل خنس 
األخنس ببن زهرة، فسمي بذلك، مث أسلم فكان من املؤلفة قلوهبم وشهد حنيناً ومات يف خافة عمر 

، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص14، ابن حجر، اإلصابة، ج1، ص26-25.
)92( وعند ابن هشام قَاَل االخنس: أاََن حِليف، واحلِليف اَل ِيري وعند االموي يف مغازيه إن 

رُي َعَلى َصِميِمَها. انظر: ابن هشام، ج2، ص21. حِليَف قرَْيش اَل يُِ
)93( سهيل بن عمرو بن عبد شس القرشي العامري، خطيب قريش وأحد أشرافهم أتخر 
اسامه اىل يوم الفتح، مث حسن اسامه وهو الذي توىل أمر الصلح ابحلديبية، خرج جماهدا اىل الشام 
يف خافة عمر، وتويف ابلطاعون سنة مثان عشرة. ابن االثري، اسد الغابة، ج2، ص480-481، ابن 

حجر، اإلصابة، ج2، ص94-93.
)94( املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، كان كان شريفا ذا 
صيت يف قريش، نسابة، وكان أحد الذين قاموا يف شأن الصحيفة الي كتبتها قريش على بن هاشم، 
وهو الذي أجار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حن قدم من الطائف مات املطعم مبكة يف صفر سنة 2ه، قبل بدر. 
ابن دريد، االشتقاق، ص88، ابن عبد الرب، االستيعاب، ج1، ص233، ابن سعيد االندلسي، نشوة 

الطرب يف اتريخ جاهلية العرب، ص348.
)95( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص344-348. وكان هَذا اخلروج يف لََيال بَقَن من 

َشوَّال سنة عشر من النُـّبـُوَّة.
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)96( ابن سعد: الطبقات الكربى، ج1، ص211، ابن االثرب، اسد الغابة، ج1، ص26 
املقريزي، امتاع االمساع، ج1، ص45. 

)97( قرن املنازل، وهو قرن الثعالب، ميقات أهل جند تلقاء مكة على يوم وليلة، وأصله اجلبل 
الصغري املستطيل املنقطع عن اجلبل الكبري، وهو على طريق الطائف من مكة املاّر بنخلة اليمانية، يبعد 
عن مكة مثانن كيا، وعن الطائف ثاثة ومخسن كيا. وانفرد الفاكهي ابلقول أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل مىن بينه وبن مسجد مىن ألف ومخسمائة ذراع، ومسي قرن الثعالب لكثرة ما كان 
أيوي إليه من الثعالب. ايقوت احلموي، معجم البلدان، 332/4، الفاكهي أخبار مكة يف قدمي الدهر 

وحديثه، ج4، ص282، شراب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص226.
)98( البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص115، االمام مسلم: صحيح مسلم، ج3، ص1420.

)99( اْبن ِهَشام، السرية، ج1، ص419، ابن الرب، الدرر، ص62، ابن كثري: البداية والنهاية، 
ج3، ص135، النويري، هناية األرب يف فنون األدب، ج16، ص279، ابن سيد النَّاس، عيون األثر 

يف فنون املغازي والشمائل والسري، ج1، ص166. 
)100( الباذري، أنساب األشراف، ج13، ص440.

)101( ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص295.
)102( الغزايل، فقه السرية، ص135-134 .

)103( انظر: على سبيل املثال: ابن هشام، السرية، ج2، ص49، ابن عبد الرب، الدرر، 
ص63، السهيلي، الروض االنف، ج4، ص35، الذهيب، سري أعام النباء، ج1، ص222.

)104( انظر: ابن كثري، تفسري ابن كثري، ج7، ص290.
)105( ابن سعد، الطبقات الكرب ىظن، ج1، ص212.

)106( الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، 440/2.
)107( ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص137.
)108( املقريزي، إمتاع األمساع، ج9، ص181.

)109( ابن هشام، السرية، ج1، ص381، ابن سيد الناس عيون األثر، ج1، ص157 احلليب، 
السرية احللبية، ج1، ص507.
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)110( ابن قدامة، الرقة والبكاء، ص1190، وقال ابن كثري من رواية األموي يف مغازيه: اذا ال 
ختفر، املصدر السابق، ج2، ص137، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج2، ص440-441، وزاد 

قد أجران من أجرت.
)111( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص324.

)112( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص91، الطرباين، املعجم الكبري، ج2 ص117، 
الفسوي، املعرفة والتاريخ، ج2، ص734.

)113( ابن هشام السرية، ج1، ص483-484، السهيلي، الروض األنف، ج4، ص179، 
ابن اجلوزي، املنتظم يف اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص48، وقال: كجنان االرض، ابن كثري، السرية 

النبوية، ج2، ص230، وكلهم من طريق حممد بن كعب القرظي.
)114( ثور بفتح أوله، وابلراء املهملة: وهو ثور أطحل، ابلطاء واحلاء املهملتن وهو جبل يف 
جنوب مكة وفيه الغار املذكور يف القرآن، البكري معجم ما استعجم، ج1، ص348، الباذري، معجم 

البلدان، ج2، ص86، النويري، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، ص201.
)115( الِقبال: زِمام النَـّْعِل، َوُهَو السَّيـُْر الَِّذي َيُكوُن بـَْنَ اإِلصبعن لسان العرب، ج11 ص543.

)116( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج1، ص567 .
)117( ابن هشام، السرية، ج1، ص483، ابن سيد الناس، عيون االثر، ج1، ص215-

2018، السهيلي، الروض األنف، ج4، ص179، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج3، ص232، 
ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص177-176.

)118( ابن كثري، املصدر السابق، ج3، ص179.
)119( الفاكهي، أخبار مكة، ج4، ص51.

)120( بئُر َمْيُمون: بئر مبّكة بن البيت واحلجون أببطح مّكة منسوبة إىل ميمون بن خالد بن عامر 
بن احلضرمي، وقيل ميمون أخو العاء بن احلضرمي وايل البحرين، حفرها أبعلى مكة يف اجلاهلية، وعندها 
قرب أيب جعفر املنصور فيما يسمى اليوم حبي اجلعفرية بن أذاخر واحُلُجون، البكري، معجم ما استعجم، 
ج4، ص1285، ايقوت احلموي، معجم البلدان، 302/1، البادي، معامل مكة التارخيية واألثرية، ص37.

)121( االمام أمحد، املسند ج1، ص330، ابن أيب عاصم، كتاب السنة ومعها ظال اجلنة 
لأللباين املكتب اإلسامي، ج2، ص603، الطرباين، املعجم الكبري، ج12، ص 98، الطربي ص87.
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)122( الصحيح بئر ميمون ومل أجدها عند غريه .
)123( احلليب، السرية احللبية ج2، ص 47.

)124( ابن هشام، السرية، ج1، ص485، ابن سعد، الطبقات 228/1، البخاري صحيح 
البخاري، ج5، ص59، ابن عبد الرب، الدرر، ص80، االصبهاين، سري السلف الصاحلن، ص61، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج8، ص328، ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص179. 
)125( السيوطي، الدر املنثور يف التفسري ابملأثو، ص198، الغزايل، إحياء علوم الدين، ج2، 
ص477، ابن بلبان، حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق  ص127، العصامي، مسط النجوم 

العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، ج1، ص343.
)126( السهيلي، الروض األنف، ج4، ص213.

)127( احلليب، السرية احللبية، ج2، ص46.
)128( سليمان بن عمر بن خالد األقطع القرشي العامري الرقي روى عن خالد بن حيان الرقي 
وحممد بن سلمة وخملد بن حسن وعيسى ابن يونس وحيىي بن سعيد األموي وأبيه كتب عنه أيب ابلرقة. 

ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج4، ص131.
)129( لعله يقصد حممد بن خثيم وهو مايوافق ماورد يف الرواية الثانية وهو حممد بن خثيم أبو 
يزيد احملاريب، قال البخارّي والبغوّي وابن شاهن وغريهم: ولد على عهد رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص. وذكره ابن 
حّيان يف اثثقات، روى عن عمار بن ايسر. روى عنه حممد بن كعب القرظّي. ابن حبان، الثقات، 

ج7، ص402-403، ابن حجر: اإلصابة، ج3، ص473.
)130( يزيد بن حممد بن خثيم قال عثمان الدارمي عن بن معن: ليس به أبس وذكره بن حبان 

يف الثقات. ابن حجر هتذيب التهذيب، ج11، ص310.
)131( الُعَشريَة: بلفظ تصغري عشرة، يضاف إليه ذو فيقال ذو العشرية، موضع من انحية ينبع 
بن مكة واملدينة، كانت قرية عامرة أبسفل ينبع النخل، مث صارت حمطة للحاج املصري هناك، وهي 
أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل خرج إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مجادى األوىل، من السنة الثانية 
للهجرة، يريد قريشاً، ابن هشام، ج1، ص598-600، ايقوت احلموي الباذري، معجم البلدان، 

ج4، ص127. حممد ُشرَّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص192.
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)132( بنو مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، كان لديهم علم القيافة منهم سراقة بن مالك بن 
جعشم بن مالك بن عمرو، ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص187، النويري، هناية األرب، ص416.

َغاُر، َوِقيَل: ُهَو اْلُمْجَتَمُع، َولَْيَس َلُه َواِحٌد ِمْن َلْفِظه، ابن  )133( الصَّْور اِبلتَّْسِكِن: النَّْخُل الصِّ
منظور، لسان العرب، ج4، ص475.

)134( الدَّقعاء: َعامَّة التُـّرَاب. َوقيل: التُـّرَاب الدَِّقيق املنثور على َوجه اأَلْرض، ابن منظور، املصدر 
السابق، ج8، ص89.

)135( هو قدار بن سالف ويضرب به املثل يف الشؤم، وََكاَن َعزِيزًا َشرِيًفا يف قـَْوِمِه، َنِسيًبا رَئِيًسا 
ُمطَاًعا، ابن قتيبة، املعارف، ص29، ابن كثري، تفسريه، ج8، ص414.

)136( وانظر: ابن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين 147/1، قال البخاري: وهذا إسناد ال يعرف 
مساع يزيد من حممد، وال حممد بن كعب من ابن خثيم، وال ابن خثيم من عمار الدريس، موقف اإلمامن 
البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بن املتعاصرين، ص206. وعلق ابن كثري 
على هذه الرواية ابلقول: "وهذا حديث غريب من هذا الوجه، له شاهد من وجه آخر يف تسمية على 

أاب تراب"، كما يف صحيح البخارى. ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص247.

)137( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص14.

)138( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص96، االمام مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1874. 

)139( ابن هشام، السرية، ج1، ص600، السهيلي، الروض االنف، ج5، ص61.

)140( انظر السهيلي، املصدر السابق، ج5، ص50 .

)141( الطرباين، املعجم الكبري، ج1، ص106، اآلُجّرِيُّ، الشريعة، ج4، ص2103، احلاكم 
النيسابوري، املستدرك على الصحيحن، ج3، ص122، وقال: َهَذا حِديث َصِحيح َعلى َشرط اْلبَخارِي، 

َومَل خيرَِجاه، وانظر: ايضا البيهقي السنن الكربى، ج8، ص103.

)142( ابن أيب شيبة، املصنف، ج7، ص443، ابن سعد، الطبقات، ج3، ص37.

)143( أي يف السنة اخلامسة الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص562.
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)144( اختلف العلماء يف اتريخ الغزوة فقيل أهنا يف شوال من السنة اخلامسة على االرجح وهو 
قول اجلمهور، وقيل يف السنة الرابعة، وقال به موسى بن عقبة ووافقه مجع من أهل العلم انظر يف تفصيل 

ذلك املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص70-61.

َأبُو  )145( يزيد بن رومان املدين أبو روح القارئ موىل آل الزبري بن العوام. من أهل اْلَمِديَنة كنيته 
روح يروي َعْن ُعْرَوة ْبن الزبري روى َعنُه الزُّْهرِّي َوحُمَّمد ْبن ِإْسَحاق. كان عاملا كثري احلديث ثقة، قال 
النسائي: ثقة، وذكره بن حبان يف الثقات، تويّف سنة َثَاِثَن َوِماَئة، ابن حبان، الثقات، ج7، ص615، 

املزي، هتذيب الكمال، ج32، ص122. 

)146( عبيداللَّ ْبن َكْعب ْبن َمالك ْبن أيب اْلَقْن الّسلِمّي اأْلْنَصارِّي روى عن: أَبِيِه كعب ْبن 
َماِلك َكاَن أعلم قومه وأوعاهم ألحاديث أصحاب َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال أَبُو ُزْرَعة: ثقة، َوقَال حُمَمَّد 
ْبن سعد: كان ثقة، قليل احلديث، ابن حبان املصدر السابق، ج5، ص73، املزي، املصدر السابق، 

ج19، ص145، وعند ابن هشام َعْبِداللَِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك السرية، ج2، ص214.

)147( حممد بن مسلم بن عبيدهللا بن شهاب القرشي الزهري أحد الفقهاء واحملدثن، واألعام 
التابعن ابملدينة، رأى عشرة من الصحابة ، وروى عنه مجاعة من األئمة: منهم مالك بن أنس ولد 
سنة مخسن، وقيل إحدى ومخسن متفق على جالته وإتقانه وثبته، كتب عمر بن عبدالعزيز  إىل 
اآلفاق: عليكم اببن شهاب، فإنكم ال جتدون احدا أعلم ابلسنة املاضية منه أربع وعشرين ومائة وقيل 
ثاث وعشرين، وقيل مخس وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتن - وقيل ثاث - وسبعن سنة، ابن حجر: 

تقريب التهذيب، ص506، ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج4، ص177.

)148( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوسي األنصاري أبو عمر املدين كان راوية للعلم 
وله علم ابملغازي والسرية أمره عمر بن عبدالعزيز أن يلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس ابملغازي 
ومناقب الصحابة ففعل وكان ثقة كثري احلديث عاملا قال ابن معن وأبو زرعة والنسائي: ثقة. تويف سنة 
عشرين ومائة، الذهيب سري أعام النباء، ج5، ص240، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج5، ص50.

)149( عبدهللا "بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري أبو حممد، ويقال أبو بكر 
املدين مدين اَتِبِعّي ثَِقة، وثقه ابن معن، وأبو حامت ثقة، والنسائي ثقة، ثبت وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثري احلديث عاملا. تويف سنة مخس وثاثن ومائة  العجلي، الثقات، ج2، ص22، ابن حجر، املصدر 

السابق، ج5، ص147.
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)150( سام ْبن َأيب احلقيق النضري وقيل: امسه عبدهللا، وكنيته أبورافع من زعماء يهود بن 
النضري كان عدواً هلل ولرسوله، وممن أّلب األحزاب ضد املسلمن، فبعث رسول اللَِّ سرية بقيادة َعْبداللَّ 
ْبن عتيك وأمرهم بقتله فدخلوا عليه حصنه وقتلوه خبيرب سنة 6ه، ابن هشام، السرية ج2، ص273، 

الذهيب اتريخ االسام، ج2، ص195.

)151( ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب ْبِن َسْعَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعبـَْيِد بن كعب... من بن إسرائيل من سبط 
هارون بن عمران سيد بن النضري، كان من أشد اليهود املناوئن للدعوة وِمْن َأَشدِّهم لِْلَعَرِب حسدا، 
وقد قتل مع من قتل من يهود بن قريظة ابن هشام، السرية، ج1، ص548، 241/2، ابن سعد، 

الطبقات،ج8، ص120.

)152( كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق أحد يهود بن النضري قتله حممد بن مسلمه أبمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم خيرب يف السنة السابعة الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص166، وعند ابن هشام ِكَنانَُة ْبُن َأيب 

احْلَِقيِق النَّْضرِيُّ انظر: السرية، ج2، ص214.

)153( مل أجد هلما ترمجة. 

)154( بنو النَِّضري، هم مجَاَعة من اْليـَُهود سكنوا حصنا َقرِيبا من اْلَمِديَنة وكانوا يعملون ابلزراعة 
اجاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اىل خيرب ونزلت يف شأهنم سورة احلشر، ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، 

ج3، ص314، املسريي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 22/11.

)155( بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرّة بن مالك ابن األوس السمهودي خاصة الوفا 
أبخبار دار املصطفى، ج1، ص556، والغريب وجود بن وائل يف هذا الوفد، ولعل سبب متالؤهم مع 
اليهود يرجع إىل أن اليهود ملا جاءوا إىل خيرب وكان بنو وائل يسكنوهنا قبلهم وجاء اليهود ومعهم األموال 
وأخذوا يف تنميتها وسيطروا بواسطة تلك األموال على أولئك الضعفاء فأغروهم بذلك وأخرجوهم معهم 

ولعلهم ضغطوا عليهم بذلك. املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص108.

)156( غطفان قبيلة من قيس عيان وهو غطفان بن سعد بن قيس عيان من العداننية، وهو 
بطن من متسع كثري الشعوب والبطون. ومنازهلم مما يلي وادي القرى وجبلي طي اجاء وسلمى، مث 
تفرقوا يف الفتوحات االسامية واستوىل على مواطنهم هناك قبائل طي. وقد تفرعت فروعا كثرية منها. 
فزارة وعبس وذبيان وغريها، السمعاين، االنساب، ج4، ص302، القلقشندي، هناية األرب يف معرفة 

أنساب العرب، ص388، كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، ج5، ص34.
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)157( أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف األموي القرشي: 
مشهور ابمسه وكنيته، وهو والد معاوية ويزيد وعتبة وإخوهتم. ولد قبل الفيل بعشر سنن، وكان من 
أشراف قريش يف اجلاهلية. كان رأس املشركن يوم أحد، ويوم األحزاب أسلم يوم الفتح. وشهد َمَع 
َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص حنيًنا، وأعطاه من غنائمها مات يف خافة عثمان. ابن عبد الرب، االستيعاب، ج4، 

ص1677-1680، ابن حجر، االصابة، ج2، ص180-178.

)158( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو... الفزاري أبو مالك أسلم بعد الفتح وقيل 
قبل الفتح وشهدها، وشهد حنيناً والطائف، وكان من املؤلفة قلوهبم ومن األعراب اجلفاة ارتّد بعد وفاة 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث رجع إىل اإلسام، وتويف يف خافة عثمان  ابن االثري، أسد الغابة، ج4، ص331، 

ابن حجر املصدر السابق، ج3، ص55-54.

)159( احلارث ْبن عوف ْبن َأيب حارثة املرين، من فرسان اجلاهلية، وََكاَن َأَحَد الرُُّؤوِس يف يـَْوِم 
اأْلَْحزَاِب، مُثَّ َأْسَلَم بـَْعَد َذِلَك َفَحُسَن ِإْسَاُمُه وكان النيّب ملسو هيلع هللا ىلص خطب إليه ابنته، فقال: ال أرضاها لك، 
إّن هبا سوءا ومل يكن هبا، فرجع فوجدها قد برصت، ابن سعد، الطبقات - متمم الصحابة - الطبقة 

الرابعة، ص634، ابن حجر، املصدر السابق، ج1، ص286.

)160( َمْسُعود ْبن رخيلة ْبن عائذ ْبن مالك ْبن حبيب ْبن نبيح ْبن ثـَْعَلَبة ْبن قنفذ ْبن خاوة 
ْبن َمْسُعود ْبن َبْكر ْبن أشجع، وهو قائد أشجع يوم األحزاب مع املشركن، مُثَّ أسلم بعد ذلك فحسن 

إسامه ابن سعد، الطبقات، ج4، ص280، ابن حجر املصدر السابق، ج3، ص410.

)161( جعيل وقيل جعال بن سراقة الغفاري، وقيل الضمري، كان رجا صاحلا وكان ذميما 
أسلم قدميا وشهد مع النيب أحد وأصيبت عينه يوم قريظه وقد أثىن عليه النيب ووكله اىل اميانه ابن سعد، 
املصدر السابق، ج4، ص245، ابن عبد الرب، املصدر السابق، ج1، ص245، ابن االثري، املصدر 

السابق، ج1، ص338.

)162( الطربي، اتريخ األمم وامللوك، ج2، ص567-565.

ابن حزم  السرية، ج1، ص562،  ابن هشام،  الطبقات، ج2، ص50،  ابن سعد،   )163(
جوامع السرية، ص647، السهيلي، الروض االنف، ج4، ص366، ج6، ص261، ابن سيد الناس، 
عيون االثر، ج2، ص82-83، ابن عبدالرب، الدرر، ص169، ابن كثري السرية، الكاعي، االكتفاء 
مبا تضمنه من مغازي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثاثة اخللفاء، ج1، ص419-420، ابن النجار، الدرة الثمينة 
يف أخبار املدينة، ص77، وزاد ابن هشام والسهيلي: الربيع بن الربيع ابن أيب احلقيق، ووحوح بن عامر. 
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)164( الواقدي، كتاب املغازي، ج2، ص442-441.
)165( الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص441، املقريزي، إمتاع األمساع، ج1، ص222، 

احلليب، السرية احللبية، ج2، ص415. الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج4، ص363.
)166( انظر: الطربي: تفسري الطربي، ج19، ص31، الثعليب، الكشف والبيان عن تفسري 
القرآن، ج8، ص13، النسفي، تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ج1، ص365، أبو 

حيان، البحر احمليط يف التفسري، ج3، ص334.
)167( الواقدي، املصدر السابق ج2، ص441، الكاعي، االكتفاء، ج1، ص420، الباذري، 

أنساب األشراف، ج1، ص343.
)168( الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص442، ابن سعد، الطبقات 66/2، وقد ورد عندمها 
أيضا أنه طليحة: وهو طليحة ْبن خويلد ْبن نوفل ْبن نضلة ْبن األشرت..األسدي الفقعسي، كان من 
أشجع العرب، وكان يعد أبلف قدم مع وفد أسد ْبن خزمية َعَلى النَّيبّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع ورسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مع أصحابه، وأسلموا، فلما رجعوا ارتد طليحة يف حياة النَّيبّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاة النيبملسو هيلع هللا ىلص عظم أمر طليحة، 
فأرسل إليه أَبُو بكر ، َخاِلد ْبن اْلَولِيد، فقاتله وهزمه فهرب وحلق ابلشام مث عاد وأسلم طليحة إساًما 
صحيًحا، مث شهد معركة القادسية، وهناوند مع املسلمن. وأبلى فيهما باء حسنا، ابن االثري أسد الغابة 

ط العلمية، 3/ 95، ابن حجر، االصابة 440/3.
)169( ابن سعد، املصدر السابق، ج2، ص66، الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص441، 
الطربي اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص570، املقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص217، ابن الضياء، 

اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف، ص261.
)170( ابن هشام، السرية، ج2، ص224، ابن كثري، البداية، ج4، ص95، ابن حجر فتح 

الباري، ج7، ص393-392.
)171( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج12، ص321، أبو حيان األندلسي البحر احمليط 
يف التفسري، ج8، ص74، الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج7، ص121، البغوي، معامل 
التنزيل يف تفسري القرآن، ج6، ص68، ابن عبد الرب، الدرر، ص170، السهيلي، الروض األنف، ج6، 

ص264، ابن كثري البداية والنهاية، ج3، ص183.
)172( الواقدي، املغازي، ج2، ص447، ابن سعد، املصدر السابق، ج4، ص245- 246، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج1، ص227، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج4، ص366.
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)173( البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص109، االمام مسلم،  صحيح مسلم، ج3 ص1430.
)174( ابن هشام، املصدر السابق، ج2، ص 328، االمام مسلم، املصدر السابق، ج3، 

ص1439، االمام أمحد، املسند، ج24، ص324.
اليمان: حسيل  لقب، واسم  واليمان  أاب عبدهللا،  العبسي، يكىن  اليمان  بن  ُحَذيـَْفة   )175(
بن جابر العبسي، كان من كبار أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهد وأبوه حسيل، وأخوه صفوان أحًدا، 
واستشهد اليمان عرف حذيفة يف الصحابة بصاحب سر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، شهد هناوند فلما قتل النعمان 
بن مقرن آخذ الراية وكان فتح مهذان والري والدينور على يده. مات سنة ست وثاثن أول خافة 
علي. ابن عبد الرب، االستيعاب، ج1، ص334-335، ابن حجر، اإلصابة، ج1، ص318-317.

)176( اهلَِويُّ، اِبْلَفْتِح: احلُِْن الطَّوِيُل ِمَن الزََّماِن، َوِقيَل: ُهَو خُمَْتصٌّ اِبللَّْيِل ابن منظور، لسان العرب، 
ج15، ص372.

، يـَْعِن ُخفَّ اْلَبِعرِي، ابن  )177( اْلُكرَاُع ِمْن الدََّوابِّ َما ُدوَن اْلَكْعِب َوِقيَل جِلََماَعِة اخْلَْيِل، اخُلفَّ
منظور، املصدر السابق، ج8، ص206، ج9، ص81.

)178( املِْرٌط الكساء ويكون ِمْن ُصوٍف، وُرمبا َكاَن ِمْن َخزٍّ أَْو َغرْيِه، ابن االثري، النهاية يف غريب 
احلديث واألثر، ج4، ص319 .

)179( واْلُمَرحَُّل الَِّذي َقْد نُقش ِفيِه َتصاوير الّرَِحال املصدر السابق، ج2، ص210.
)180( أَْذَلَقه: َأْي أقـَْلَقه، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج2، ص165، ومل أجد هذا 

اللفظ اال يف هذه الرواية. 
)181( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2 ص97، االمام امحد، مسنده، ج38، ص358، ابن 

كثري، البداية والنهاية، ج4، ص114.
)182( ابن هشام، السرية، ج2، ص232، االمام أمحد، املسند، ج38، ص358، املروزي، 
تعظيم قدر الصاة، ج1، ص233، السهيلي، الروض االنف، ج6، ص280، ابن اجلوزي، املنتظم، 
ج3، ص237، الذهيب، سري أعام النباء، ج1، ص497، ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، ص113.

)183( يعن أنه مل يد الربد الذي يده الناس وال من تلك الريح الشديدة شيئا بل عافاه هللا منه 
بربكة إجابته للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص146.
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)184( االمام مسلم، صحيح مسلم، ج3، ص1414، وانظر: ايضا ابن حبان صحيحه، 
ج16، ص67، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج14، ص137. 

)185( البيهقي، دالئل النبوة ج3، ص451-450.
)186( الغزايل، فقه السرية، ص310، وانظر: إبراهيم املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص404-394.

)187( مل اجد له ترمجة .
القضاء  على  العاص، كان  بن  ولد سعيد  من  القرشي  بن حممد  أابن  بن  عبدالعزيز   )188(
بواسط، مث عزل فقدم بغداد ونزهلا وتويف هبا سنة 207ه، كان ممن أيخذ كتب الناس فريويهامن غري 
مساع ويسرق احلديث، وأييت عن الثقات ابملعضات قال عنه الذهيب: مرتوك متهم، وقال حيي بن 
معن: كذاب خبيث، وقال أمحد: ال يكتب حديثه، وقال عنه البخاري: تركوه، وقال النسائي: مرتوك 
احلديث. الذهيب: ميزان االعتدال، ج2، ص632، ابن حبان، اجملروحن، ج2، ص140، النسائي، 

الضعفاء واملرتوكون، ص72، اخلطيب البغدادي: اتريخ بغداد، ج12، ص203.
)189( وبعث يف أثره علّيا يقرأ على الناس سورة براءة فقيل: ألّن أّوهلا نزل بعد أن خرج أبو بكر 
 إىل احلّج، وقيل: بل ألّن عادة العرب كانت أنّه ال حتّل العقود ويعقدها إاّل املطاع أو رجل من 
أهل بيته، وقيل: أردفه به عوان له ومساعدا، وهلذا قال له الّصدّيق: أأمريا ومأمور؟! قال: بل مأمورا، 
وأما أعداء هللا الرافضة فيقولون: عزله بعلّي وليس هذا ببدع من هبتهم وافرتائهم. الصاحلي، سبل اهلدى 

والرشاد، ج11، ص338، ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد ج1، ص122.
)190( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123.

ابن  ج2، ص92،  األمساع،  إمتاع  املقريزي،  ج2، ص168،  الطبقات  سعد،  ابن   )191(
كثري، السرية النبوية، ج4، ص68، البخاري، صحيحه، ج5، ص167، الكاعي االكتفاء، ج1، 

ص568، ابن هشام، السرية، ج2، ص543، ابن سيد الناس، عيون األثر، ج2، ص284.
)192( ابن هشام، السرية ابن ج2، ص545، ابن أيب خيثمة، التاريخ الكبري، ج2، ص29، 
البيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص298، حَبَْرق، حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار، ص379.

)193( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703، ابن كثري، البداية والنهاية، ج7 ص357، 
العصامي، مسط النجوم العوايل، ج3، ص40.

)194( ابن كثري، املصدر السابق، ج7، ص357.
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)195( زاد املسري 232/2.
)196( الببيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص298. 

)197( الواقدي، املغازي، ج3، ص1077، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص128، ابن كثري، 
املصدر السابق، ج4، ص73، مغلطاي، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من اخللفاء، 
ص344، والعرج: واد من أودية احلجاز يقع جنوب املدينة على مسافة )113( كيلو. شراب، املعامل 

األثرية يف السنة والسرية، ص188.
)198( ابن مندة، املسَتخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، 
النضرة يف مناقب العشرة، ج3، ص131، وانظر:  ج1، ص402، حمب الدين الطربي، الرايض 
الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، ج1، ص117، وضجنان: حرة شال 
مكة، مير الطريق غرهبا على مسافة 54كم، على طريق املدينة، تعرف اليوم حبرة احملسنية البادي، معجم 

املعامل اجلغرافية يف السرية، ص159.
)199( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123، أبو الفداء، املختصر يف أخبار البشر، 
ج1، ص150، ذواحلليفة: قرية على طريق مكة بينها وبن املدينة تسعة أكيال ويعرف اليوم ببيار علي، 

وهو ميقات أهل املدينة، وهو أبعد املواقيت كلها، البادي، املصدر السابق، ص161.
)200( ابن سعد املصدر السابق، ج2، ص169، ابن سيد الناس، عيون االثر، ج2 ص284، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج2، ص93. 
)201( ابن كثري، البداية والنهاية، ج 5، ص37.

)202( الباذري، انساب االشراف، ج2، ص155.
)203( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703.

)204( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123، املقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص241، 
وزاد الطربي قول النيب أليب بكر الصديق أما ترضى اي أاب بكر أنك كنت معي يف الغار، وأنك صاحيب 

على احلوض! قال: بلى اي رسول هللا، املصدر السابق، ج3، ص123.
)205( ابن سعد، املصدر السابق، ج2، ص169.

)206( فضائل الصحابة، ج2، ص402.
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)207( البخاري، صحيحه، ج6، ص64.
)209( وعند ابن اسحاق: ال يدخل اجلنة كافر، ابن هشام، السرية، ج2، ص543، وعند 

الطربي وإن هللا ال يدخل اجلنة إال من كان مسلما اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123.
)210( الباذري، انساب االشراف، ج1، ص383.

الغليل يف ختريج  إرواء  األلباين، صحيح  الرتمذي، ج 5، ص275،  الرتمذي، سنن   )211(
أحاديث منار السبيل، ج4، ص303.
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املصادر واملراجع:
1- ابن األثري: عز الدين علي بن حممد، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الشعب القاهرة 390ه 

-1970م.
2- ابن االثري، علي بن أيب الكرم، اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر - بريوت 1400ه 

-1980م. 
3- ابن االثري، جمدالدين أبو السعادات املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: 

طاهر أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت 1399ه -1979م. 
4- حَبَْرق: حممد بن عمر، حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار حتقيق: حممد 

غسان نصوح عزقول، دار املنهاج - جدة، الطبعة: األوىل 1419ه.
5- ابن عبد الرب: يوسف بن عبدهللا، الدرر يف اختصار املغازي والسري، حتقيق: د.شوقي ضيف، 
دار املعارف - القاهرة، الطبعة: الثانية 1403ه - الستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: علي حممد 

البجاوي، دار اجليل، بريوت الطبعة االوىل 1412ه -1992م.
6- البخاري: حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار 
طوق النجاة، الطبعة: األوىل 1422ه- كتاب التاريخ الكبري، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة املكرمة 

1407ه-1986م.
7- البغدادي: حممد بن حبيب، احملرب، حتقيق: إيلزة ليخنت شتيرت، دار اآلفاق اجلديدة بريوت.

8- البغوي: احلسن بن مسعود، معامل التنزيل يف تفسري القرآن _ تفسري البغوي، حتقيق: حممد 
عبدهللا النمر- عثمان مجعة ضمريية - سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة 

1417ه -1997م.
9- البكري: عبدهللا بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم من امساء الباد واملواضع، الناشر: عامل 

الكتب، بريوت، الطبعة: الثالثة 1403ه.
10- البادي: عاتق بن غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، دار مكة للنشر والتوزيع، 

مكة املكرمة، الطبعة: األوىل 1402ه -1982م. 
11- الباذري: أمحد بن حيىي، أنساب االشراف، حتقيق حممد محيد هللا، مصر دار املعارف.
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12- ابن بلبان: علي بن بلبان بن عبدهللا، حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق، مكتبة 
دار الرتاث - املدينة املنورة.

13- البيهقي: أمحد بن احلسن، دالئل النبوة حتقيق: د.عبداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، 
الطبعة: األوىل 1405ه -1985م.

14- الرتمذي: حممد بن عيسى، سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البايب احلليب - مصر، الطبعة: الثانية 1395ه -1975م.

15- الثعاليب: عبدالرمحن بن حممد، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، حتقيق: محد علي معوض، 
عادل أمحد عبداملوجود، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 1418ه.

16- الثعليب: أمحد بن حممد، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن 
عاشور، مراجعة وتدقيق: أ. نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 

1422ه -2002م.
17- اجلابري: عبيد بن عبدهللا، تفسري حممد بن كعب القرظي، مجعا ودراسة رسالة ماجستري، 

اجلامعة االسامية، املدينة املنورة 1409ه.
18- اآلُجّرِيُّ: حممد بن احلسن، أخبار أيب حفص عمر بن عبدالعزيز �، وسريته حتقيق: عبدهللا 
حتقيق:  الشريعة،  -1980م،  الثانية 1400ه  الطبعة:  بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  عبدالرحيم عيان، 

عبدهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرايض، الطبعة: الثانية 1420ه -1999م. 
19- جزويل: أحزمي سامعون، اهلجرة يف القرآن الكرمي، مكتبة الرشد، الرايض الطبعة: االوىل 

1417هـ-1996م.
20- ابن اجلوزي: عبدالرمحن بن علي، املنتظم يف اتريخ االمم وامللوك، حتقيق: حممد عبدالقادر 
عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: االوىل 1412ه، زاد املسري 

يف علم التفسري، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: األوىل 1422ه.
21- ابن اجلزري: حممد بن حممد بن يوسف، غاية النهاية يف طبقات القراء عن بنشره ألول مرة 

عام 1351ه، ج. برجسرتاسر، مكتبة ابن تيمية.  
22- ابن أيب حامت: عبدالرمحن بن حممد بن إدريس، اجلرح والتعديل، طبعة جملس دائرة املعارف 
العثمانية - حبيدر آابد الدكن - اهلند، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 1271ه/1952م.
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23- احلاكم النيسابوري: حممد بن عبدهللا، املستدرك على الصحيحن حتقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1411ه -1990م. 

24- ابن حبان: حممد بن حبان، اجملروحن من احملدثن والضعفاء واملرتوكن حتقيق: حممود 
إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: األوىل 1396ه، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: الثانية 1414ه -1993م. 
25- الثقات حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل 1395ه 

-1975م.
26- ابن حجر: أمحد بن علي، هتذيب التهذيب، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لينان، الطبعة االوىل 1415ه -1994م، االصابة يف متييز الصحابة، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت: ط1، 1328ه - تقريب التهذيب حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، سوراي، الطبعة: 
األوىل 1406ه -1986م، فتح الباري شرح صحيح البخاري ترقيم: حممد فؤاد عبدالباقي، إخراج 
وتصحيح: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة - بريوت 1379ه، لسان امليزان حتقيق: دائرة املعرف 

النظامية - اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية 1390ه/1971م.
27- ابن حزم: علي بن أمحد، مجهرة أنساب العرب، مراجعة جلنة من العلماء، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة: االوىل 1403ه -1983م، جوامع السرية حتقيق: إحسان عباس، انصرالدين 

االسد، دار املعارف، مصر - الفصل يف امللل والنحل، مكتبة اخلاجني - القاهرة.
28- احلليب: علي بن إبراهيم، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمن املأمون(، ضبطه 
وصححه: عبدهللا حممد اخلليلي، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة األوىل 1422ه -2005م.  
29- احلموي: ايقوت بن عبدهللا، معجم البلدان، دار صادر، دار بريوت، بريوت 1404ه -1984م.

30- احِلمريى: حممد بن عبدهللا، الروض املعطار يف خرب األقطار حتقيق: إحسان عباس، مؤسسة 
انصر للثقافة - بريوت - مطابع دار السراج، الطبعة: الثانية 1980م. 

31- اخلرائطي: أبو بكر حممد بن جعفر، املنتقى من كتاب مكارم األخاق ومعاليها وحممود 
طرائقها، حتقيق: حممد مطيع احلافظ، وغزوة بدير، دار الفكر - دمشق سورية 1406ه.

32- ابن حنبل: أمحد بن حممد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط - عادل 
1421ه  األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  عبداحملسن  بن  عبدهللا  د.  إشراف:  وآخرون،  مرشد، 

-2001م.



   مروايت حممد بن كعب القرظي يف اتريخ الطربي يف عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

281

33- فضائل الصحابة، حتقيق: وصي هللا حممد عباس، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: األوىل 
1403ه -1983م.

34- أبو حيان االندلسي: حممد بن يوسف، البحر احمليط يف التفسري، حتقيق: صدقي حممد 
مجيل، دار الفكر - بريوت، طبعة 1420ه.

35- اخلشن: مصعب بن حممد، اإلماء املختصر يف شرح غريب السري، استخرجه وصححه: 
بولس برونله، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

36- اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن علي، اتريخ بغداد، حتقيق: د.بشار عواد معروف، 
دار الغرب اإلسامي - بريوت، الطبعة: األوىل 1422ه -2002م.

حتقيق:  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  بن حممد، وفيات  الدين أمحد  ابن خلكان: شس   -37
إحسان عباس، دار صادر - بريوت.

38- ابن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن، االشتقاق، حتقيق وشرح: عبدالسام حممد هارون، 
مكتبة اخلاجني - مصر، الطبعة: الثالثة 1378ه -1958م.  

39- ابن أيب خيثمة، أبو بكر أمحد، التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثالث، 
حتقيق: صاح بن فتحي هال، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة: األوىل 1427ه 

-2006م.
40- الدار قطن: علي بن عمر، املؤتلف واملختلف، حتقيق: موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر، دار 

الغرب اإلسامي - بريوت، الطبعة: األوىل 1406ه -1986م.
41- الدريس: خالد بن منصور، موقف اإلمامن البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف 

السند املعنعن بن املتعاصرين، مكتبة الرشد، الرايض.
42- الدليمي: أكرم عبد خليفة، حممد بن كعب القرظي، وأثره يف التفسري، دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة االوىل 1430ه -2009م.
43- ابن أيب الدنيا: أبو بكر عبدهللا بن حممد، حماسبة النفس البن أيب الدنيا حتقيق: املسعتصم 
ابهلل أيب هريرة مصطفى بن علي بن عوض، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل 1406ه 

-1986م.
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44- الذهيب: حممد بن أمحد، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار 
املعرفة للطباعة والنشر، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1382ه -1963م.

45- الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حتقيق: حممد عوامة أمحد حممد منر 
اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة: األوىل 1413ه -1992م.

46- العرب يف خرب من غرب حتقيق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب 
العلمية - بريوت.

47- تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
48- سري أعام النباء حتقيق: شعيب االرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان.

49- اتريخ اإلسام َوَوفيات املشاهري َواألعام، حتقيق: بشار عّواد معروف دار الغرب اإلسامي، 
الطبعة: األوىل 2003م.

50- الذهيب: حممد السيد حسن، التفسري واملفسرون، التفسري واملفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.
51- الربعي: حممد بن عبدهللا، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم حتقيق: د.عبدهللا أمحد سليمان 

احلمد، دار العاصمة - الرايض، الطبعة: األوىل.
دار  احملمدية،  ابملنح  اللدنية  املواهب  على  الزرقاين  شرح  عبدالباقي،  بن  حممد  الزرقاين:   -52

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 1417ه -1996م.
53- السباعي: مصطفى بن حسن، السرية النبوية - دروس وعرب، املكتب اإلسامي، الطبعة: 

الثالثة 1405ه -1985م.
54- ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع، الطبقات الكربى - القسم املتمم لتابعي املدينة، حتقيق: 

زايد حممد منصور، اجمللس العلمي إلحياء الرتاث، اجلامعة االسامية، ط1، 1403ه.
55- الطبقات الكربى، دار بريوت للطباعة والنشر 1405ه.

56- ابن سعيد االندلسي، نشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العرب، حتقيق :د.نصرت عبدالرمحن، 
مكتبة األقصى، عمان - األردن.

57- السمعاين: عبدالكرمي بن حممد، االنساب، تفدمي وتعليق: عبدهللا البارودي، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة: االوىل 1408ه -1988م. 
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58- السمهودي: علي بن عبدهللا، خاصة الوفا أبخبار دار املصطفى، دراسة وحتقيق: د.حممد 
األمن حممد حممود أمحد اجلكين، طُبع على نفقة السيد: حبيب حممود أمحد.

59- السهيلي، عبدالرمحن بن عبدهللا، الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، حتقيق: 
عبدالرمحن الوكيل، دار إحياء الرتاث العريب - مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، الطبعة الطبعة: األوىل 

1412ه -1992م.
60- ابن سيد النَّاس: حممد بن حممد، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، دار االفاق 

اجلديدة - بريوت، الطبعة: األوىل 1977م.
61- السيوطي: عبدالرمحن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن  حنقيق: حممد أبوالفضل إبراهيم، 

اهليئة املصرية العامة للكتاب 1394ه/1974م.
62- الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، دار الفكر - بريوت.

63- الشبلي: حممد بن عبدهللا، آكام املرجان يف أحكام اجلان، حتقيق: إبراهيم حممد اجلمل، 
مكتبة القرآن - مصر - القاهرة.

64- شراب: حممد بن حممد، املعامل األثرية يف السنة والسرية، دار القلم الدار الشامية - دمشق 
- بريوت، الطبعة: األوىل 1411ه.

65- ابو شهبة: حممد بن حممد بن سويلم، السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، دار القلم - 
دمشق، الطبعة: الثامنة 1427ه.

66- ابن أيب شيبة: عبدهللا بن حممد، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، حنقيق: كمال 
يوسف احلوت، مكتبة الرشد - الرايض، الطبعة: األوىل 1409ه.

67- االصبهاين، امساعيل بن حممد، سري السلف الصاحلن، حتقيق: د.كرم بن حلمي بن فرحات 
بن أمحد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرايض.

68- الصاحلي: حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، دار الكتب العلمية، 
بريوت، لبنان، الطبعة: االوىل 1414ه -1993م.

69- ابن الضياء، حممد بن أمحد، اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب 
الشريف، حتقيق: عاء إبراهيم، أمين نصر، دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان الطبعة: الثانية 1424ه 

-2004م.
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70- الطرباين: سليمان بن أمحد، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي، دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية. 

71- الطربي: حممد بن جرير، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل،1420ه -2000 م.

72-اتريخ االمم وامللوك حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بريوت لبنان 1387ه.
73- الطربي: أمحد بن عبدهللا، ذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرب، مكتبة القدسي، القاهرة 

1356ه.
74- ابن أيب عاصم: أمحد بن عمرو، كتاب السنة ومعها ظال اجلنة لأللباين املكتب اإلسامي، 

الطبعة األوىل 1400ه/1980م.
األوىل  الطبعة:  الرايض   - الراية  دار  اجلوابرة،  أمحد  فيصل  ابسم  حتقيق:  واملثاين،  اآلحاد   -75

1411ه -1991م.
76- ابن القيم: حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق: شعيب األرانؤوط، 

عبدالقادر األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثالثة 1418ه - 1998م.  
77- ابن النجار: أبو عبدهللا حممد بن حممود، الدرة الثمينة يف أخبار املدينة حتقيق: حسن حممد 

علي شكري، شركة دار األرقم بن أيب األرقم.
78- ابن عبداحلكم: عبدهللا بن عبداحلكم بن أعن، سرية عمر بن عبدالعزيز، على مارواه 
اإلمام مالك بن أنس وأصحابه، حتقيق: أمحد عبيد، عامل الكتب - بريوت - لبنان، الطبعة: السادسة 

1404ه -1984م.
79- العجلي، أمحد بن عبدهللا، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم حتقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، املدينة املنورة - السعودية، 

الطبعة: األوىل 1405ه -1985م.
80- العصامي: عبدامللك بن حسن، مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، حتقيق: عادل 
أمحد عبداملوجود - علي حممد معوض، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.

81- ابن العماد: أبو الفاح عبداحلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق: جلنة احياء 
الرتاث، دار االفاق اجلديدة، بريوت.
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82- الغزايل: حممد بن حممد، إحياء علوم الدين )505 ه( دار املعرفة _ بريوت.
83- الغزايل: حممد الغزايل سقا، فقه السرية، ختريج األحاديث: حممد انصر الدين األلباين، دار 

القلم، دمشق، الطبعة: األوىل 1427ه.
84- الفاكهي: حممد بن إسحاق، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، احملقق: د.عبدامللك 

عبدهللا دهيش، دار خضر - بريوت، الطبعة: الثانية 1414ه.
احلسينية  املطبعة  البشر  أخبار  املختصر يف  علي،  بن  إمساعيل  الدين  عماد  الفداء:  أبو   -85

املصرية، الطبعة األوىل.
86- الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ، حتقيق: أكرم ضياء العمري مكتبة الدار، 

املدينة املنورة الطبعة: االوىل1410ه.
87- الفراييب: أبو بكر جعفر بن حممد، فضائل القرآن حتقيق: يوسف عثمان فضل هللا جربيل، 

مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة: األوىل 1409ه - 1989م. 
88- القاضي عياض: عياض بن موسى، الشفا يف أحوال املصطفى، دار الفيحاء - عمان، 

الطبعة: الثانية 1407ه.
الكتب  دار  األصمعي،  عبداجلواد  ترتيب: حممد  األمايل،  القاسم،  بن  إمساعيل  القايل:   -89

املصرية، الطبعة: الثانية 1344ه -1926م.
90- ابن قتيبة، عبدهللا بن مسلم املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف القاهرة، الطبعة: 

الرابعة 1388ه - 1969م. 
91- ابن قدامة: موفق الدين عبدهللا، الرقة والبكاء، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، 

دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة: األوىل 1415ه -1994م.
92- القرطيب: حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(، حتقيق: أمحد الربدوين 

وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية 1384ه -1964م.
93- القطان: مناع بن خليل، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة: 

الثالثة 1421ه -2000م.
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94- القلقشندي: أمحد بن علي، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق: إبراهيم اإلبياري، 
دار الكتاب اللبنانن، بريوت، الطبعة: الثانية 1400ه -1980م.

95- ابن كثري: إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت، لبنان 1402ه 
-1982م.

96- البداية والنهاية، دار الفكر العريب، الطبعة: االوىل 1351ه -1932م.
97- كحالة: عمر بن رضا، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة: 

السابعة 1414ه -1994م.
98- الكرماين: حممود بن محزة، غرائب التفسري وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة اإلسامية 

- جدة، مؤسسة علوم القرآن - بريوت.
99- الكاعي: سليمان بن موسى، االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثاثة 

اخللفاء، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1420ه. 
السبيل،  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء  الدين، صحيح  األلباين: حممد انصر   -100

إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسامي _ بريوت، الطبعة: الثانية 1405ه -1985م.
101- سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، دار املعارف، الرايض 

الطبعة: األوىل 1412ه/1992م.
102- نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق، املكتب اإلسامي، الطبعة: الطبعة الثالثة: 1417ه 

-1996م.
املثاين،  العظيم والسبع  القرآن  املعاين يف تفسري  الدين حممود، روح  شهاب  103- االلوسي: 

حتقيق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة: األوىل 1415ه.
104- ابن مندة: عبدالرمحن بن حممد، املسَتخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من 
أحوال الرجال للمعرفة، حتقيق: عامر حسن صربي التميمي، وزارة العدل والشئون اإلسامية البحرين.

105- ابن منظور، حممد بن مكرم، خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر، حتقيق: رايض عبداحلميد 
مراد، روحية النحاس، حممد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوراي، الطبعة: األوىل 

1402ه -1984م.
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106- لسان العرب، دار صادر - بريوت، الطبعة: الثالثة 1414ه.
107- أبو نعيم االصيهاين: أمحد بن عبدهللا، معرفة الصحابة، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، 

دار الوطن للنشر، الرايض، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
108- حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون طبعة وسنة.

109- االمام مسلم: مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي دار إحياء 
الرتاث العريب.

110- الكىن واألمساء حتقيق: عبدالرحيم حممد أمحد القشقري، عمادة البحث العلمي ابجلامعة 
اإلسامية، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل 1404ه -1984م.

111- املربد: حممد بن يزيد، الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق: حممد أمحد الدايل مؤسسة الرسالة 
- بريوت، الطبعة: الطبعة: االوىل 1406ه -1986م.

العشرة، دار الكتب  النضرة يف مناقب  الدين الطربي: أمحد بن عبدهللا، الرايض  112- حمب 
العلمية، الطبعة: الثانية.

ابجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  اخلندق،  غزوة  مروايت  حممد،  بن  إبراهيم  املدخلي:   -113
اإلسامية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 1424ه.

4- املروزي: حممد بن نصر، تعظيم قدر الصاة، حتقيق: عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي، مكتبة 
الدار - املدينة املنورة، الطبعة: األوىل 1406ه.

115- املزي: يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: د.بشار 
عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 1400ه -1980م.
116- املسريي: عبدالوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.

117- مصعب الزبريي: مصعب بن عبدهللا، نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال دار املعارف، 
القاهرة، الطبعة: الثالثة.

118- املقدسي: املطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، دار صادر، بريوت.
119- املقريزي: أمحد بن علي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، 
حتقيق: حممد عبداحلميد النميسي، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة: األوىل 1420ه-1999م.
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120- مغلطاي: مغلطاي بن قليج بن عبدهللا، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من 
اخللفاء، حنقيق: حممد نظام الدين الٌفتـَّيح، دار القلم - دمشق الدار الشامية - بريوت، الطبعة: األوىل 

1416ه -1996م.
121- نبيل البصارة: نبيل بن َمنصور بن يَعقوب، أنِيُس السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث الي 
ن، بريوت - لبنان  ذكرها احلَافظ، ابن َحجر العسقاين يف فَتح الَباري، مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الرايَّ

،الطبعة: األوىل 1426ه -2005م.
122- النسائي: أمحد بن شعيب، الضعفاء واملرتوكون، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، 

حلب، الطبعة: األوىل 1396ه.
123- النسفي: عبدهللا بن أمحد، تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( حتقيق: يوسف 

علي بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
124- النووي: حميي الدين حيىي بن شرف، هتذيب األمساء واللغات، نشر وتصحيح وتعليق: 

شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
125- املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: الثانية.

126- النويري: أمحد بن عبدالوهاب، هناية األرب يف فنون األدب، دار الكتب والواثئق القومية، 
القاهرة، الطبعة: األوىل 1423ه.

127- اهلروي: حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث 
العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 2001م.

128- ابن هشام: عبدامللك بن هشام، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، 
وعبداحلفيظ الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية 1375ه 

-1955م.
الكتب بريوت  املغازي حتقيق مارسدن جونس، عامل  الواقدي: حممد بن عمر، كتاب   -129

1966م.
130- الوكيل، حممد السيد، أتمات يف سرية الرسول، دار اجملتمع للنشر والتوزيع جدة، الطبعة: 

االوىل 1408ه -1987م.



وسائل نشر الثقافة المعرفية
 في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 

8هـ/14م وحتى مطلع القرن 14هـ/ 20م
)دراسة تاريخية(

إعداد

الدكتور/ فـهـد بن عـتـيــق املالكي 

األستاذ املشارك بقسم التاريخ في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة أم القرى 
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وسائل نشر الثقافة املعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحتى مطلع القرن 14هـ/20م ) دراسة تاريخية (

د.فـهـد بن عـتـيــق املالكي 

ملخص البحث:
احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام على خامت األنبياء واملرسلن نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين..؛؛؛   أمـا بـعـد:
موضوع الدراسة:

القرن  وحىت مطلع  القرن 8ه/14م،  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  املعرفية يف  الثقافة  نشر  وسائل 
14ه/20م.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج التارخيي االستقرائي، القائم على تتبع األحداث ومقارنتها واستخاص 

نتائجها.
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع الثقافة املعرفية، ووسائل انتشارها يف الدولة 
العثمانية على امتداد أربعة قرون من بداية أتسيس الدولة العثمانية وحىت ظهور أوعية فكرية تواكب 
القدرة االستيعابية لنشر الثقافة املعرفية يف القرن الرابع عشر اهلجري/العشرين ميادي، كما تناولت 
هذه الدراسة شرح اترخيي تطوري للمراحل الزمنية للثقافة املعرفية يف الدولة العثمانية، واستعراض شامل 

لوسائل نشر الثقافة املعرفية فيها.
ملخص النتائج:

أواًل: تنوعت وسائل نشر الثقافة املعرفية يف الدولة العثمانية حىت بلغت إىل ستة وسائل.
اثنياً: مرت الثقافة املعرفية العثمانية يف فرتة الدراسة بثاث مراحل ما بن عثمانية قدمية ابتداًء 

ومرحلة كاسيكية متوسطة ومرحلة هنائي متثلت يف العثمانية اجلديدة.
اثلثاً: استطاعت الدولة العثمانية أن تقتبس من ثقافات البلدان والشعوب املفتوحة وتضيف إليها 

وهذا أعطائها نشر واسع لثقافتها.
رابعاً: مل تكن الوسائل الثقافية العثمانية مبعزل عن التأثري والتأثر ابلعامل اخلارجي. 
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Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Seal of Prophets and Messengers Our Prophet Muhammad 
and his family and companions and those who followed him with 
charity until the Day of Judgment. After:

The subject of the study: means of spreading the knowledge cul-
ture in the Ottoman Empire from the beginning of the 8th century/14/
AD until the beginning of the 14th century AH/20AD.

Methodology: The study followed the historical method of induc-
tive, based on the tracking of events and compare and draw conclusions.

The objectives of the study: This study aimed at shedding light on 
the reality of the cognitive culture and means of its spread in the Otto-
man Empire over the four centuries from the beginning of the establish-
ment of the Ottoman Empire until the emergence of intellectual vessels 
in keeping with the absorptive capacity to spread the knowledge cul-
ture in the fourteenth century AH/20 AD,An evolutionary historical ex-
planation of the stages of the cognitive culture in the Ottoman Empire.

Summary of results: First, the means of disseminating the knowl-
edge culture varied to six.

Second: the Ottoman culture of knowledge in the study period 
in three stages between the old Ottoman and the beginning of the 
classical stage and the middle stage of the final was the new Ottoman.

Thirdly, the Ottoman Empire was able to quote from and add to 
the culture of open countries and peoples, which gave it a wide dis-
semination of its culture.

Fourth, the Ottoman cultural means were not isolated from the 
influence and influence of the outside world.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام على أشرف األنبياء واملرسلن سيدان حممد وعلى آله 

وصحبه أمجعن.؛؛؛      أمـا بـعـد:

فتعترب الثقافة املعرفية ضمن أمناط السلوك والقيم الي متيز األمة عن غريها من األمم فهي جمموع 
السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية اخلاصة الي متيز جمتمعاً بعينه أوفئة بعينها وتشمل، )الفنون 
القيم  ونظم  لإلنسان  األساسية  احلقوق  تشمل  كما  االقتصادي،  واإلنتاج  احلياة  وطرائق  واآلداب 
والتقاليد واملعتقدات(، وهذا يعن أن الفكر املعريف يشمل كل إسهام يف اجلهد الثقايف مبعناه الواسع.

األوىل  وخطواهتا  األساسية  تكوينها  ولبنة  األمة،  عصب  هي  املعرفية  الثقافة  تكون  وبذلك 
الرقي الفكري واألديب واالجتماعي لألفراد  الثقافة مبثابة مقياس ملدى  التقدم والنهضة، وتعترب  حنو 
واجلماعات، وال يقتصر مفهوم الثقافة على األفكار وحسب، بل هي أيضاً تتعدى للسلوك الذي 
يضمن مبوجبها حياة أكثر رخاًء وسهولة ويسر، زد على ذلك أهنا هي الكينونة الي تنصهر يف بوتقتها 
كاً من العقائد والفنون واألخاق والقوانن والعادات واألعراف االجتماعية واملورواثت، كما تعترب 
أداة إلبراز القدرة اإلنسانية حلد ميكنها من تصنيف ومتحيص اخلربات، وتسخريها إلحداث ردة فعل 

إبداعية وخاَّقة.

التواصل يف شكل  ويكون  أفرادها  بن  املعرفية  بنشرثقافتها  ابلتواصل  اجملتمعات  تعيش  حيث 
العاقات الي حتكمها الثقافة السائدة وأمناط القيم الي حيكمها الدين واألخاق الفاضلة، وتعّد احلياة 
الثقافية املعرفية العامل األهم واحملرك األول لتطوير اجملتمعات، وتكون مظاهرتلك احلياة برعاية الدولة 
لصياغة اهلوية احلضارية للشعب من خال وسائل نشر الثقافة الي تقوم بتجميع املوروث احلضاري من 

فنون وآداب شعبية وغريها، ونشره للحفاظ على الرتاث من االنداثر.

وبذلك يكون هناك مثة عاقة وثيقة، متداخلة، ومتشابكة، بن حال الثقافة من جهة، ووسائل 
نشر املعرفة من جهة أخرى. ويشهد التاريخ على أن كل نقلة من النقات احلضارية الي عرفتها 
البشرية قد فتحت آفاقاً جديدة من وسائل النشر الثقايف املعريف، اتسعت فيها املدارك وازدادت فيها 
املساحات وتطورت من خاهلا القدرات، وبقدر ما كانت اجملتمعات املختلفة تفيد من اإلجنازات 
احلضارية وتسهم فيها، كانت حتقق وسائل أفضل لنقل املعرفة الثقافية وتساعد على تنمية الوعي وحترر 

العقل من عوامل اجلمود والتخلف.
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القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  يف  املعرفية  الثقافة  نشر  )وسائل  موضوع  تربزأمهية  هنا  ومن 
8ه/14م، وحىت مطلع القرن 14ه/20م(، يف تسليط األضواء على احملطات الفكرية لطرق ومسارات 
اجتماعية  وأحداث  تقلبات سياسية  زمنية شهدت  فرتة  العثماين خال  املعريف  الثقايف  الوعي  نشر 

وتفاعات اقتصادية.

انهيك عن أن وسائل نشرالثقافة املعرفية كانت مبثابة اجلوهر األساس يف تقدم الدولة العثمانية 
الفكري والنهوض هبا حنو االزدهار، حيث تطورت الثقافة املعرفية للدولة العثمانية عرب األربعة قرون 
حمور الدراسة، وعاشت مراحل خمتلفة تنوعت فيها أدوات النشر، كما أن اجملتمع العثماين استطاع أن 
يقتبس من ثقافات البلدان والشعوب الي انضمت إليها، فأخذت نشر مكوانهتا الثقافية فيها كما أهنا 

مل تكن مبعزل عن استقبال ثقافة املناطق املفتوحة، فتأثرت هبا وأثرت فيها.

كل هذه األحداث التارخيية هي ما يّسر هللا سبحانه وتعاىل يل مجعها وحتليليها ومعاجلتها وطرحها 
أبسلوب علمي، اهلدف من وراءه إبراز أطوار اجلوانب الثقافية املعرفية من خال طرق بثها وحتركها 

داخل الدولة العثمانية.

هذا وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعن...
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توطئة

القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  يف  املعرفية  الثقافة  نشر  وسائل  عن  احلديث  يف  البدء  قبل 
8ه/14م، وحىت مطلع القرن 14ه/20م ال بد من توضيح مسألة مهمة وهي املراحل الي مرت هبا 
الثقافة العثمانية حيث أنه إذا أمعنا النظر يف اتريخ تلك احلقبة الزمنية لوجدان أهنا مرت بثاث مراحل 

جاءت على النحو التايل:

حصائص املرحلةامتداد املرحلةاسم املرحلةالتسلسل

املرحلة 
األوىل

العثمانية
 القدمية

التاسع  الثامن-  القرنن  بن  ما 
اخلامس  عشر-  الرابع  اهلجري/ 

عشر امليادي.

ماد  االعت سوى  ابرزة  خصائص  هلا  تكن  مل 
قدمية. ال ة  ي مان عث ال اابت  كت ال على 

املرحلة
الكاسيكية الثانية

متتد ما بن القرن العاشر - الثالث 
السادس  القرن   / اهلجري  عشر 
امليادي عشر  التاسع  عشر- 

متيزت هذه املرحلة ابحلضور املكثف للغتن الفارسية 
والعربية وال سـيما داخل الباط العثماين واألوسـاط 
املثقفـة العثمانيـة، وميكـن القـول أن الثقافـة املعرفـة 
العثمانيـة خـال هـذه املرحلـة ابتعـدت كثـرياً عـن لغـة 
العامة وأصبح فهمها يقتصر على فئة حمدودة داخل 
اجملتمـع العثمـاين وأصبـح مـن الضـروري تعلـم اللغات 
الثـاث كل علـى حـدة لفهـم النصـوص العثمانيـة

املرحلة
 الثالثة

العثمانية 
اجلديدة

بدأت منذ أواســط القرن الثالث 
أوائــل  حــىت  اهلجــري  عشــر 
الرابــع عشــر  اهلجــري – القــرن 
حــىت  واســتمرت  عشــر  التاســع 
امليــادي العشــرين  القــرن  أوائــل 

العثمانية  للدولة  اجلديدة  ابلظروف  ارتبطت  قد 
وإقرار  الصحافة  ظهور  اخلصوص  على  ومنها 
ابملستوى  اللحاق  إىل  يهدف  حديث  تعليم 
التواصل  يعن  ما  وهو  ألورواب  والتقن  العلمي 
العثماين اجملتمع  يف  خمتلفة  فئات  بن  الواسع 

املراحل اليت مرت هبا الثقافة املعرفية خالل فرتة الدراسة
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ومـن هنـا يـدر بنـا وحنـن نتحـدث عـن وسـائل نشـر الثقافـة املعرفيـة العثمانيـة أن نذكـر بعـض 
الـي حنـن بصددهـا، حيـث أخـذت تلـك  العثمانيـة فـرتة الدراسـة  الدولـة  الكتـاابت واملؤلفـات يف 
الكتـاابت الثقافيـة املعرفيـة العثمانيـة أشـكااًل خمتلفـة، وأصبـح املفكـرون العثمانيـون يطرحـون قضـااي 
عميقة مثل مسـألي احلرية واملواطنة متأثرين يف ذلك ابألفكار السياسـية للثورة الفرنسـية)1(، ولعل 
أهـم هـؤالء املفكريـن انمـق كمـال)2(، الـذي يُعـد مـن أبـرز دعـاة الفكـر التغريـيب العثمـاين والـذي 
النظـام الدسـتوري وفصـل السـلطات وحـرايت املواطـن،  عكـف علـى دراسـة مواضيـع مـن قبيـل 
وكان إبراهيم شناسي)3(، واحداً من هؤالء املفكرين الذين أدخلوا يف القاموس السياسي العثماين 
مقـوالت مثـل احلريـة، فقـد عمـل علـى ترمجـة نصـوص أدبيـة وسياسـية وفرنسـية، وقـد كان شناسـي 
متأثـراً أبفـكار مونتسـكيو وروسـو)4(، وكان متأثـراً ابلعقانيـة الفرنسـية وأضحـى مقتنعـاً أبفكارهـا 

ومروجـاً هلـا، سـواء عـرب الرتمجـة أوعـرب نصـوص إبداعيـة )5(.

وأمـا ابلنسـبة للتـدرج املنطقـي الثقـايف املعـريف العثمـاين، جنـد أنـه أخـذ يف التأقلـم خـال سـنوات 
اللغـة  إىل  األجنبيـة  اللغـات  مـن  والرتمجـة  الطباعـة  ونشـطت  أكـرب  بصـورة  أورواب  علـى  الدراسـة 
العثمانيـة، وكان لـكل ذلـك أثـره البالـغ علـى أشـكال التأليـف وميكـن القـول أن الثقافـة العثمانيـة 
انتظمـت يف منظومـة التنظيمـات، الـي عرفتهـا الدولـة العثمانيـة يف النصـف الثـاين مـن القـرن الثالـث 
عشـر اهلجـري / التاسـع عشـر امليـادي، وكذلـك ميكـن الوقـوف علـى كتـاابت متميـزة علـى سـبيل 
املثـال، كتـاابت لطفـي ابشـا )6(، الـذي شـغل وظيفـة مـؤرخ البـاط والـذي كتـب كتـاابً اترخييـاً يف 
مثانيـة أجـزاء غطـى فيهـا الفـرتة املمتـدة مابـن 1242هــ/1826م _ 1282هــ/1865م، إذ يُعـد 
متممـاً لتاريـخ جـودت)7(، وكتـاب عطـا هللا الطيـار)8(، زاد فيـه مخسـة جملـدات لينصـب يف املوضـوع 

نفسـه أيضـاً )9(.

العثمانية يف الفرتات األخرية من هذه الدراسة ابجلنوح لكتابة  الثقافة املعرفية  كما متيزت 
ببليوغرافيات)10(، مثل كتاابت أمحد صوراراي )11(، الذي وضع كتاابً بعنوان سجل عثماين، وهو 
عبارة عن عمل مجع فيه ببليوغرافيا الشخصيات املهمة يف التاريخ العثماين يف أربعة أجزاء، وهو 

هام ابلنظر إىل جرده لببلوغرافيا شخصيات يصعب وجودها يف غريه من املؤلفات)12(.
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وبعـد هـذا العـرض يتضـح لنـا أن الثقافـة املعرفيـة العثمانيـة مـن أجـل أن تنتقـل بـن طبقـات 
اجملتمـع العثمـاين البـد هلـا مـن وسـائل توفـر هلـا طبيعـة االنتقـال يف قوالـب عـدة وبشـكل منظـم يكفـل 
هلا اسـتمرارها يف حتقيق التنوير والتبصري يف شـرائح التكوين املعريف والثقايف داخل وخارج الدولة 

العثمانيـة وقـد جـاءت هـذه الوسـائل علـى النحـو التـايل:-

مسمى الوسيلة التسلسل
التعليم الوسيلة األولى 
التكايا الوسيلة الثانية

الطباعة والنشر الوسيلة الثالثة
الصحافة الوسيلة الرابعة

الجمعيات العلمية الوسيلة الخامسة
المسارح الوسيلة السادسة

وسائل نشر الثقافة املعرفية يف الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحىت مطلع القرن 14هـ/20م

الوسيلة األوىل: التعليم

أسهمت املدارس إسهاماً أساسياً يف نشر الثقافة املعرفية العثمانية حيث أوىل العثمانيون أمهية 
كبرية للمؤسسات التعليمية، وهناك ظاهراتن تثريان االنتباه ابلنسبة لنشر الثقافة املعرفية من خال 
املدارس يف الدولة العثمانية، األوىل املدارس املتخصصة، فمنذ القرن العاشر اهلجري / السادس 
عشر امليادي، وجدت مدرسة خاصة بتدريس الطب وهي مدرسة طب السليمانية )13(، وهذا 
النوع مالبث أن تعمم ليشمل الفنون واحلرف األخرى حيث برزت إىل الوجود مدارس اهلندسة 
املعمارية، والثانية مؤسسات التعليم اخلاصة الي أنشأها الصدور العظام ووجهاء الدولة، وكانت 
بيوهتم مقراً هلا، وعلى هنج كبار الدولة سار بعض العلماء واملثقفن ممن حسنت أحواهلم املادية إذ 
كانوا يقومون ابلتنشئة، ولعل أفضل مثال على ذلك ما قام به حممد عارف أفندي)14(، يف القرن 
الثالث عشر اهلجري / التاسع عشر امليادي، حيث حول بيته إىل مركز يتجمع فيه عدد من 

الشعراء واألدابء ورجال الدولة )15(.
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وقبـل صـدور القوانـن والتعليمـات اخلاصـة بتأسـيس املـدارس احلديثـة يف الدولـة العثمانيـة كان 
التعليـم دينيـاً تقليـدايً، إذ كانـت الكتاتيـب منتشـرة يف الـوالايت العثمانيـة مـن أجـل تعليـم الصبيـان 
حفظ القرآن الكرمي؛ وبعض مبادئ القراءة واحلساب وشيئاً من الكتابة أما اجلوامع فكانت، متثل 
مراحـل التعليـم العـايل إذ يتلقـى البعـض ممـن يرغـب ابلتعلـم دراسـة علـم النحـو والصـرف والتشـريع 
اإلسـامي وعلـم التفسـري)16(، وكذلـك احلـال ابلنسـبة للطوائـف غـري املسـلمة يف الـوالايت العثمانيـة 

فالتعليـم دينيـاً يقتصـر علـى تعليـم أبنائهـم قـراءة كتبهـم املقدسـة وكان تعليمهـم يف األديـرة )17(.

وقـد حـدث تغيـري يف املـدارس يف الدولـة العثمانيـة منـذ عهـد السـلطان حممـد الثـاين)18(، حيـث 
فصـل املـدارس مـن غـري املرحلـة االبتدائيـة عـن إشـراف املشـيخة اإلسـامية، ومسيـت ذات النظـام 
التعليـم  عـن  الديـن  التعليـم  وفصـل  ابملكتـب  مسيـت  فقـد  احلديثـة  املـدارس  أمـا  ابملدرسـة،  القـدمي 
العـام، ولقـي التعليـم احلديـث إقبـااًل عليـه أكثـر مـن التعليـم القـدمي، ولعـل األسـباب يف ذلـك يعـود 
إىل قصرمـدة الدراسـة إذا ماقورنـت ابملـدة الـي جـرت عليهـا املـدارس القدميـة، والتعليـم ابللغـات 
األوروبيـة واالطـاع علـى العلـوم احلديثـة واالتصـال ابألسـاتذة الغربيـن، وفرصـة التوظيـف بعـد 

التخـرج مـن املـدارس احلديثـة واحلصـول علـى رواتـب جيـدة )19(.

كمـا شـجع صـدور خطـي شـريف كـول خانـة )20(، والديـوان اهلمايـوين)21( سـكان والايت 
الدولة العثمانية على أتسـيس املدارس احلديثة، وقد تضمن مرسـوم كول خانة وعداً من السـلطان 
العثمـاين إبجـراء إصاحـات يف جمـاالت عديـدة، وأكـد مرسـوم مهايـون االسـتفادة مـن اخلدمـات 
التعليميـة للدولـة العثمانيـة، ووعـد إبجـراء إصاحـات ثقافيـة معرفيـة انهيـك عـن االمتيـازات الـي 
منحت للرعااي غري املسلمن، مما أدى إىل نشاط اإلرساليات التنصريية من بروتستانتية وكاثوليكية 

وأرثوذكسـية يف جمـال فتـح املـدارس اخلاصـة هبـم)22(.

ويف بدايـة عـام 1261هــ/1845م، كونـت الدولـة العثمانيـة جلنـة سـباعية مـن أبـرز الرجـال 
علمـاً وكفـاءة وكلفتهـم دراسـة حالـة املـدارس وتقـدمي التوصيـات الازمـة لقدرهتـا كوسـيلة للتعليـم 
ونشـره ورفـع مسـتواه)23(، ويف منتصـف عـام 1261هــ/1845م، قدمـت اللجنـة تقريرهـا الـذي 
تضمن منهاجاً طويًا ومفصًا يتناول مراحل التعليم الثاث االبتدائية والرشـدية والعالية وقدمت 
مقرتحاً لتشـكيل ديوان املعارف العمومية ليشـرف على شـؤون نشـر الثقافة املعرفية والتعليم يرأسـه 

فـؤاد ابشـا )24( ومـن بعـده أمحـد جـودت ابشـا )25(.
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احلركـة  نشـر  يف  دوراً  1262هــ/1846م،  اسـطنبول  يف  املعـارف  جملـس  لتأسـيس  وكان 
الفكريـة يف املـدن العثمانيـة، وكان يـرأس جملـس إدارة املعـارف مديـر ويعاونـه مسـاعدان مـع أربعـة 
مشرفن وعشرة أعضاء ينتمون إىل دايانت خمتلفة وكاتب واحد وأمن صندوق وحماسب، وعلى 
أثـر هـذا ازداد عـدد املـدارس االبتدائيـة وأنشـئت بعـض املـدارس الرشـدية وصـدر قـرار بتأسـيس أول 

جامعـة عثمانيـة وبعـد سـنة حتـول ديـوان املعـارف العموميـة إىل وزارة )26(.

وهذا دليل على اهتمام الدولة ابلثقافة املعرفية ونشرها )27(، وقد قسمت املدارس احلكومية 
إىل مخسة أقسام هي: االبتدائية، والرشدية، واملتوسطة واإلعدادية، والسلطانية، والعالية )28(.

وهنـا نسـتطيع القـول أن نشـر الثقافـة املعرفيـة يف الدولـة العثمانيـة عـن طريـق التعليـم يف بدايـة 
األمـر رغـم أنـه كان حمـدوداً إال أنـه تـرك آاثراً كبـرية إذا عـدَّ نقطـة انطـاق صحيحـة وفعالـة يف 
تطويـر الفكـر الثقـايف يف اجملتمـع العثمـاين، كمـا أن هـذا التطـور املعـريف نتـج عنـه كليـة الزراعـة عـام 
1265هــ/1848م، وكليـة الطـب البيطـري عـام 1267هــ/1850م، وكانـت براجمهـا تقـوم علـى 

أسـاس برامـج التعليـم الفرنسـية )29(.

واجلديـر ابلذكـر أن نشـر الثقافـة املعرفيـة يف عهـد التنظيمـات مل يؤسـس علـى قواعـد سـليمة 
تراعـي بنيـة اجملتمـع العثمـاين وممـا يؤكـد ذلـك، إن الـدول يف هـذا العهـد عملـت علـى فصـل الديـن 
عـن الدولـة يف مؤسسـاهتا العلميـة الـي كانـت تضـم يف جنباهتـا الطلبـة املسـلمن ابسـتثناء عـدد قليـل 

جـداً مـن غريهـم.

أمـا املـدارس األجنبيـة ومـدارس األقليـات النصرانيـة خباصـة فقـد كانـت تتمتـع ابالسـتقال التـام 
وحرية التصرف دون أي تدخل من الدولة وانتشرت هذه املدارس انتشاراً كبرياً ولقيت تشجيعاً 
مـادايً ومعنـوايً مـن حكوماهتـا ماجعلهـا متقدمـة علـى غريهـا، وأصبـح الكثـري مـن اجملتمـع العثمـاين 
الرفيعـة  املناصـب  إىل  الوصـول  يف  السـبل  أيسـر  كانـت  حيـث  املـدارس  هبـذه  االلتحـاق  يريـدون 
واألعمال املهمة الي حتقق ألصحاهبا العيش الرغيد ويف الوقت نفسه أدى هذا الوضع إىل صراع 

حـاد بـن أصحـاب التوجـه الفكـري امللتـزم ابإلسـام، وبـن التوجيهـات املخالفـة )30(.

وما ميكن ذكره كذلك يف هذا السياق هو أن أتسيس املدارس احلديثة غري احلكومية كانت 
عامًا يف نشر الثقافة املعرفية حيث شجع خط كول خانة ومهايون الطوائف غري اإلسامية على
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شـجعت  كمـا  والايهتـا،  يف  املسـلمن  غـري  العثمانيـن  للرعـااي  احلديثـة  املـدارس  أتسـيس 
اإلرسـاليات التنصرييـة األجنبيـة الربوتسـتانية والكاثوليكيـة واألرثوذكسـية علـى أتسـيس املـدارس 
احلديثة، ومنح قانون املعارف العثماين الطوائف غري اإلسامية يف الوالايت العثمانية حق أتسيس 
مـدارس خاصـة لغـري املسـلمن يف والايهتـا )31(، وكان نشـاط اإلرسـاليات التنصرييـة يف أتسـيس 
املـدارس احلديثـة قـد سـبق صـدور قانـون املعـارف والتعليمـات الـذي صـدر مـن نظـارة املعـارف يف 
اسـطنبول عـام 1286هــ/1869م، ولكـن صـدوره عـزز نشـاط تلـك البعثـات يف أتسـيس املـدارس 
احلديثـة يف مـدن الدولـة العثمانيـة لتحقيـق أهدافهـا اخلاصـة والـي سـامهت ابلرغـم مـن كل شـيء يف 

نشـر الثقافـة املعرفيـة وإمنـاء احلركـة الثقافيـة يف مناطـق خمتلفـة داخـل الدولـة العثمانيـة )32(.

وقـد كانـت مـدارس اإلرسـاليات التنصرييـة عمومـاً تضـم يف صفوفهـا عـدداً مـن الطلبـة مـن 
اجلنسـن وكان هلـا أثـر مـزدوج يف احلركـة الرتبويـة، فقـد أسـهمت يف رفـع مسـتوى البـاد الثقـايف 
مبـا نشـرته مـن معـارف بـن أبنائهـا، كمـا أوجـدت مؤسسـات تعليميـة جديـدة كان هلـا أثرهـا يف 
دفع البعض من أهل الباد إىل اقتفاء آاثرها، وإنشـاء مؤسسـات تعليمية شـبيهة بتلك الي أنشـأهتا 

اإلرسـاليات والـي كانـت أفضـل يف إدارهتـا وتعليمهـا مـن مـدارس الدولـة )33(.

كمـا أن خـط مهايـون أكـد السـماح للنصـارى ولبقيـة األقليـات غـري املسـلمة إبنشـاء املـدارس 
املعـارف يف  لـرأي جملـس  العـايل، وخضـوع مناهجهـا  البـاب  بعـد احلصـول علـى موافقـة  احلديثـة 

املنطقـة)34(.

وحقيقة مايب أن يذكرهنا هوأن نشاط اإلرساليات التنصريية وإن مل يستطع اخرتاق الثقافة 
املعرفية العثمانية احمللية املوروثة للمسلمن الي تشكل أكثرية السكان إال أنه متكن يف ذات الوقت 

من زرع أفكار تغريبية حديثة يف جماالت التعلم والصحافة والطباعة )35(.

التأثـري يف  القـرم)36( عام1270هــ/1853م، كان هلـا ابلـغ  واجلديـر ابلذكـر أن قيـام حـرب 
ضعف نشر الثقافة املعرفية العثمانية، ذلك ألن الدولة العثمانية انشغلت ابالهتمام ابجلانب احلريب 
وابلرغـم مـن ذلـك ويف سـبيل نشـر الثقافـة املعرفيـة قامـت إبنشـاء بعـض الكليـات بعـد انتهـاء حـرب 
عام1287هــ/1861م،  وأنشـئت  1276هــ/1859م،  عـام  السياسـية  العلـوم  كليـة  مثـل  القـرم، 
اجلمعية العلمية العثمانية الي ركزت على تعليم اللغات األوروبية وتشجيع العثمانين على األخذ 

مـن العلـوم واملعـارف احلديثـة وأسسـت هلـا مكتبـة ضخمـة )37(.
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وهكـذا أدى التوسـع يف أتسـيس املـدارس احلديثـة احلكوميـة ومـدارس اإلرسـاليات التنصرييـة 
والطوائـف األخـرى إىل نشـرالثقافة املعرفيـة احلديثـة بـن مواطـن الدولـة العثمانيـة وظهـور املثقفـن 
ابلثقافـة الغربيـة يف اجملتمـع العثمـاين مـع ازدايد عـدد مـن أصحـاب الشـهادات املتوسـطة واإلعداديـة 

عمـا كان عليـه يف النصـف األول مـن القـرن الثالـث عشـر اهلجـري / التاسـع عشـر امليـادي.

ممـازاد اإلقبـال علـى قـراءة الصحـف واملؤلفـات والكتـب الثقافيـة األخـرى واتسـع إصدارهـا 
يف داخـل الدولـة العثمانيـة )38(، السـيما بعـد دخـول الطباعـة اآلليـة احلديثـة وزايدة أعـداد املطابـع 
وتنوعت موضوعاهتا العلمية واألدبية والسياسـية وازداد االهتمام إبنشـاء املكتبات العامة واخلاصة 
وبـرز اهتمـام مبفـردات احليـاة الثقافيـة األخـرى كاملسـرح وغـريه، وأسـهمت مجيعهـا يف نشـر الثقافـة 
املعرفيـة علـى النمـط األورويب ممـا أدى إىل ظهـور منـط جديـد مـن التفكـري سـاعد يف تطـور الفكـر 

الثقـايف املعـريف يف الدولـة العثمانيـة )39(.

الوسيلة الثانية: التكااي

ال نسـتطيع أن نغفـل الـدور الـذي لعبتـه التـكااي والـزوااي، يف نقـل املعرفـة فهـي كمـا يف سـائر 
الباد اإلسامية هلا دورها التثقيفي، إذ كانت هي األخرى أيضاً عبارة عن أماكن للتعليم والرتبية 
واكتسـاب املعـارف الدينيـة، وقـد تـرك التعليـم فيهـا أثـراً كبـرياً يف احليـاة الثقافيـة يف الدولـة العثمانيـة، 
وقـد وضعـت نصـب عينيهـا العامـة مـن العثمانيـن فأجنبـت معرفـة متميـزة تامـس مهـوم الطبقـة العامـة 
مـن اجملتمـع العثمـاين، ويف ذات الوقـت تسـتجيب حلاجياهتـم املعرفيـة والثقافيـة، وكان لـكل تكيـة 
طريقتهـا يف نشـر الثقافـة املعرفيـة تبعـاً للطريقـة الـي تتبناهـا، وقـد اسـتمرت التـكااي يف القيـام هبـذا 
الـدور يف خمتلـف مراحـل التاريـخ العثمـاين، السـيما يف املناطـق الريفيـة البعيـدة عـن املراكـز احلضريـة 
الكـربى)40(، ومـن أمثلـة التـكااي العثمانيـة الـي لعبـت دور يف نشـر الثقافـة املعرفيـة التكيـة السـليمانية 
يف مدينـة القاهـرة الـي أنشـأها األمـري العثمـاين سـليمان ابشـا عام950هــ/1543م، ابلسـروجية، 
الصوفيـة  الرفاعيـة  طائفـة  وهـي ختـص  بـوالق،  الرفاعيـة 1188هــ/1774م، يف  التكيـة  وكذلـك 
ولعـل مـن أشـهر التـكااي العثمانيـة تكيـة الدراويـش املولويـة نسـبة لطائفـة الدراويـش املولويـة إحـدى 
الطوائـف الصوفيـة العثمانيـة، ومـن التـكااي الـي كانـت معروفـة يف سـوراي تكيـة السـلطان سـليم يف 

دمشـق.
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الوسيلة الثالثة: الطباعة والنشر

لليهود  الدولة  مسحت  وقد  أورواب،  يف  اخرتاعها  منذ  الطباعة  العثمانية  الدولة  عرفت 
بتأسيس مطبعة عربية يف اسطنبول منذ عام899هـ/1494م، شريطة  األندلس  واملطرودين من 
عدم السماح هلم بطبع احلروف العربية وذلك بسبب خوف كتبة الديوان على أرزاقهم)41(،ويعود 
الفضل يف إحداث هذه املطبعة إىل إسحاق جرسون)42(،الذي قدم إىل الشرق لينشربن اليهود 

املقيمن يف باد اإلسام كتبهم الدينية)43(.

منذ  هبم  خاصة  مطبعة  إبقامة  لألرمن  العثمانية  الدولة  العربية مسحت  املطبعة  عن  وفضًا 
عام923هـ/1517م، ومسحت يف عام 1036هـ/1627م، إبنشاء مطبعة خاصة ابجلالية اليواننية 

يف اسطنبول)44(.

ويف بداية القرن احلادي عشـر اهلجري / السـابع عشـر امليادي، كانت هناك حماولة إلنشـاء 
مطبعـة عربيـة مـن قبـل بعـض املوازنـة )45(، إال أن احملاولـة أجهضـت بعـد مـدة وجيـزة، ويف مطلـع 
القـرن الثالـث عشـر اهلجـري الثامـن عشـر امليـادي وابلتحديـد عـام 1117هــ/1706م، قـام أحـد 
البطاركـة النصـارى إبنشـاء مطبعـة يف حلـب، وسـاعده يف مشـروعه هـذا األديـب عبـدهللا زاخـر)46(، 
غـري أهنـا سـرعان مـا توقفـت بعـد مخـس سـنوات مـن بدايـة عملهـا، ممـا جعـل عبـدهللا زاخـر يتجـه إىل 
وضـع مشـروع آخـر يف بـريوت عـام 1155هــ/1743م، وهـي املطبعـة الـي ظلـت تعمـل بشـكل 
متقطـع إىل هنايـة القـرن الثـاين عشـر اهلجـري / الثامـن عشـر امليـادي، والشـك أن هـذه املطبعـة 
أُنشـئت علـى نفـس هيئـة مطبعـة إبراهيـم متفرقـة ) 47( الـي أتسسـت عـام 1139هــ/1727م)48(. 

وقـد مهـد إبراهيـم متفرقـة ملشـروعه بطبـع أربـع خرائـط لبحـر مرمـرة والبحـر األسـود وممالـك 
إيـران وإقليـم مصـر، كمـا ألـف عـام 1138هــ/1726م، رسـالة عـن فوائـد املطبعـة مساهـا وسـيلة 
املطبعـة، وكان القصـد منهـا متهيـد شـروط إجنـاز املشـروع، وهـو مـامت لـه عندمـا حصـل علـى فتـوى 
مـن شـيخ اإلسـام يكيشـهريل عبـدهللا أفنـدي)49(، وفرمـان مـن السـلطان أمحـد الثالـث)50(، شـريطة 
املطبعـة عملهـا  وقـد مارسـت  والـكام،  والتفسـري  الفقـه واحلديـث  فيهـا أي كتـاب يف  يطبـع  أال 
عام1141هــ/1729م، إال أن املطبعـة توقـف هبـا العمـل بسـبب مـرض مؤسسـها الـذي مل ميهلـه 
املـرض طويـًا حـىت فـارق احليـاة عام1157هــ/1745م، ومل تسـتأنف الطباعـة يف الدولـة العثمانيـة 

بعـد ذلـك إال يف عـام 1168هــ/1755م)51(.
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يف  مطبعـة  إقامـة  يف  دور  اسـطنبول  يف  الفرنسـية  للسـفارة  كان  الزمنيـة  الفـرتة  نفـس  ويف 
املطابـع  تدفـق  ذلـك  بعـد  واسـتمر  امليـادي،  عشـر  الثامـن  القـرن   / اهلجـري  عشـر  الثـاين  القـرن 
أسـكدار  أخـرى يف  عـام 1210هــ/1796م، مث  اسـطنبول يف  أخـرى يف  مطبعـة  حيـث ظهـرت 
عام1216هــ/1802م، وكان للمطابـع يف اسـطنبول أثـر ابرز يف نشـر الثقافـة املعرفيـة يف الدولـة 
العثمانيـة علـى الرغـم مـن تعثـر عملهـا إال أهنـا أسـهمت كوسـيلة نقـل فاعلـة يف بـث احلـراك الفكـري 
وإعطـاء مضمـون جديـد للثقافـة اإلسـامية وتغذيـة اجملتمـع العثمـاين ابلـذات ابملؤلفـات املرتمجـة مـن 
اللغات األجنبية إىل العثمانية الي قدمها املدرسـون لطاب املدارس احلديثة ابلدولة العثمانية )52(.

وكذلك للمطبع دور يف نشر حس القراءة يف اجملتمع العثماين انهيك عن أهنا سامهت إىل 
حد كبري يف حتول اجملتمع من الشفوي إىل الكتايب فضًا عن أن مطابع اسطنبول الي كانت نرباساً 
للحكام يف الوالايت العربية، الذين أنشأوا مطابع مماثلة ملطبعة بوالق عام 1216هـ/1820م، 
واملطبعة التونسية عام 1275هـ/1859م)53(. والي قامت بدورها املناط هبا يف نشر الوعي املعريف 
وإثراء ساحة الفكر العثماين بكل أنواع املعارف وامليادين الثقافية يف اجملتمع داخل الدولة العثمانية.

الوسيلة الرابعة: الصحافة

مل يهل العثمانيون أمهية الصحافة يف نقل األخبار والثقافة املعرفية وكان لعثمانيون يستعملون 
الي كانت خترتق  الصحف  أورواب خاصة  ما كان يري يف  لتتبع  واسع  نطاق  الصحافة على 
الي  األوىل  الفرنسية هي  الصحف  اسطنبول، وقد كانت  العثمانية يف  السفارات  جمالسهم عرب 
خاهلا  ومن  الفرنسية  اللغة  ميتلكون  الذين  املثقفن  أوساط  لدى  العثمانية  الدولة  يف  انتشرت 

انتشرت أفكار الثورة الفرنسية داخل الدولة العثمانية )54(.

هـي  فالصحافـة  للطباعـة  كان  الـذي  الـدور  مـع  يتوافـق  كبـرياً  دوراً  للصحافـة  كان  وقـد 
صناعـة الطباعـة، وأول صحيفـة عثمانيـة صـدرت وهـي ابسـم "تقـومي الواقعيـة" أي "سـرد الوقائـع" 
عام1246هــ/1831م)55(. وقـد أعقبهـا صـدور صحيفـة ) احلـوادث ( عـام 1255هــ/1840م، يف 

اسـطنبول)56(. 

الدولة  يف  اخلاصة  للصحافة  األوىل  اللبنات  وضع  يف  شناسي  إبراهيم  إىل  الفضل  ويعود 
العثمانية عام 1276هـ/1860م، حيث أصدر جريدة ) ترمجان أحوال ( عام 1276هـ/1860م 
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الدولـة  يف  وسياسـية  أدبيـة  جملـة  أول  إنشـاء  علـى  وعمـل  أفنـدي)57(،  آكاه  مـع  ابلتعـاون 
الصحـف  إىل جانـب  عربيـة  هنـاك صحـف  (، كمـا كان  أفـكار  تصويـر   ( اسـم  العثمانيـة حتـت 
العثمانيـة يف اسـطنبول ومنهـا صحيفـة ) مـرآة األحـوال ( الـي أنشـأها رزق هللا حسـون)58(، عـام 
1271هـ/1855م، و) السلطنة (، السكندرشهلوب)59( عام 1274هـ/1858م، و) اجلوائب ( 

الشـدايق)60(. فـارس  ألمحـد 

يف عـام 1276هــ/1860م، وكانـت صحيفـة أسـبوعية سياسـية تطبـع يف املطبعـة السـلطانية 
وبعـد عشـرة أعـوام أنشـأت هلـا مطبعـة خاصـة حديثـة وانتشـرت اجلريـدة بشـكل واسـع يف املشـرق 
العـريب وانلـت شـهرة واسـعة ووصلـت أعـداد منهـا إىل زجنبـار واهلنـد، ومجـع الشـدايق مـا نشـرته 

جريـدة اجلوائـب وطبـع يف سـبع جملـدات ابسـم ) كنـز الرغائـب يف منتخبـات اجلوائـب ()61(.

 وكان للجريـدة دوراً كوسـيلة فاعلـة يف توصيـل أفـكار األدابء العـرب وثقافتهـم املعرفيـة إىل 
القـراء، وقـد كانـت مثـار إعجـاب النخبـة املثقفـة يف الدولـة العثمانيـة وحمـوراً يدورحولـه نقـاش أديب 
وثقـايف واضـح)62(، وعـدت اجلوائـب أهـم رافـد لنقـل الفكـر األورويب واحلضـارة الغربيـة والتمـدن 

احلديـث إىل داخـل الدولـة العثمانيـة )63(. 

الوسيلة اخلامسة: اجلمعيات العلمية

حقيقـة لعبـت اجلمعيـات العلميـة دوراً الفتـاً يف اإلسـهام يف نشـر الثقافـة املعرفيـة يف اجملتمـع 
العثمـاين حيـث أن احملاولـة األوىل لنشـأة اجلمعيـات يف الدولـة العثمانيـة تعـود إىل النصـف األول مـن 
القـرن الثـاين عشـر اهلجـري/ الثامـن عشـر امليـادي عندمـا ابدر الصـدر األعظـم نوشـهريل إبراهيـم 
ابشـا )64(، إىل تكويـن هيئـة هتتـم ابلرتمجـة وكان أعضـاء اهليئـة يتقاضـون راتبـاً مـن خزينـة الدولـة 
وكانـت مهمتهـا اإلشـراف علـى ترمجـة كتـب التاريـخ إىل اللغـة العثمانيـة وترمجـة أعمـال الفيلسـوف 
أرسطو من اإلغريقية إىل العربية، هبدف الرغبة يف إثراء العلوم الكاسيكية وتنشيط احلياة الثقافية 

املعرفيـة يف الدولـة العثمانيـة )65(.

من  مببادرة  مجعيات  إلنشاء  الظروف  عادت  مث  وتوقفت  تتطور  مل  املبادرة  هذه  أن  إال 
الدولة يف فرتة مابعد التنظيمات ومنها مجعية ) جملس العلم (، الي شكلت رمسياً من قبل الدولة 
عام  أتسيسها  مت  الي  الفرنسية  األكادميية  كبري  حد  إىل  تشبه  وهي  1367هـ/1851م،  عام 

1044هـ/1635م 
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مـن حيـث الغـاايت واألهـداف والشـكل واألصـول املتبعـة، وبعـد عشـر سـنوات قـام بعـض 
العلميـة  العلـم والثقافـة احلديثـة حتـت مسـمى ) اجلمعيـة  لنشـر  بتأسـيس مجعيـة  العثمانيـن  املثقفـن 
العثمانيـة (، وهـذه اجلمعيـة قـد متيـزت ابلطباعـة الشـاملة حيـث ضمـت أدابء ومثقفـن بغـض النظـر 
عـن انتمائهـم العرقـي أوالديـن)66(. وبذلـك يكـون للجمعيـات العلميـة داخـل نطـاق اجملتمـع العثمـاين 

إسـهام بدرجـة عاليـة كوسـيلة انقلـة للثقافـة املعرفيـة يف إطـار حـدود الدولـة العثمانيـة.

الوسيلة السادسة: املسارح

أواخـر عهـد  ففـي  العثمـاين،  اجملتمـع  بـن  الثقـايف  الوعـي  للمسـارح دور مهـم يف نشـر  كان 
إيابيـات  عـن  تتحـدث  عثمانيـة  مسـرحية  عـروض  هنـاك  كانـت  األول)67(،  عبداجمليـد  السـلطان 
املتطـورة يف أورواب وتشـيد  احلضـارة والتقـدم األورويب ونشـر األفـكار اجلديـدة وأسـاليب احليـاة 
مببـادئ حـب الوطـن وعشـق احلريـة والعدالـة، وزارت اسـطنبول بعـض الفـرق املسـرحية اإليطاليـة 
والفرنسـية خـال عهـد التنظيمـات وعـدَّ املسـرح مـن األنـواع األدبيـة الـي دخلـت الثقافـة املعرفيـة 
العثمانية مع عهد التنظيمات حيث اعتربت مسرحية زواج شاعر إلبراهيم شناسي عمل مسرحي 

يعتمـد علـى نـص طبـع عـام 1276هــ/1860م)68(.

ومـن هنـا نسـتنتج أن املسـارح العثمانيـة عملـت علـى إذكاء روح الثقافـة املعرفيـة بـن شـرائح 
اجملتمـع واسـتطاعت خـال فـرتة الدراسـة أن تكـون وسـيلة نقـل وربـط للذهـن وفكـر العثمـاين مـن 

خـال طبقاتـه املختلفـة.



  وسائل نشر الثقافة املعرفية يف الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م وحىت مطلع القرن14هـ/20م....  د. فـهـد بن عـتـيــق املالكي

305

الـخـاتـمـة

احلمـد هلل الـذي بنعمتـه تتـم الصاحلـات وأصلـي وأسـلم علـى خرياخللـق نبينـا حممـد وعلـى لـه 
وصحبـه أمجعـن...    أمــا بـعــد:

ففي هناية هذا البحث نلم أبطرافه حيث أنه وثق لنا مبنهج علمي اترخيي وسائل نشر الثقافة 
املعرفيـة يف الدولـة العثمانيـة منـذ بدايـة القـرن 8هــ/14م، وحـىت مطلـع القرن14هــ/20م، وقـد أفـرز 

هـذا البحـث عـدد مـن النتائـج جـاءت علـى النحـو التايل:-

أواًل: مرت الثقافة املعرفية العثمانية يف فرتة الدراسة بثاثة مراحل مابن عثمانية قدمية ابتداًء 
ومرحلة كاسيكية متوسطة ومرحلة خامتة متثلت يف العثمانية اجلديدة.

إىل  السابع  مابن  الزمان  من  قرنن  األوىل  العثمانية  املعرفية  الثقافية  املرحلة  امتدت  اثنياً: 
التاسع اهلجري، املوافق الثالث عشر إىل اخلامس عشر امليادي ومتيزت ابعتمادها على الكتب 

العثمانية القدمية. 

اثلثـاً: امتـدت املرحلـة الثقافيـة املعرفيـة العثمانيـة الثانيـة ثاثـة قـرون مـن الزمـان مـا بـن القـرن 
العاشـر إىل الثالث عشـر اهلجري، املوافق السـادس عشـر إىل القرن التاسـع عشـر امليادي ويف هذه 
املرحلـة أخـذت الثقافـة املعرفيـة العثمانيـة منحـى االنفتـاح علـى لغـات العـامل وخاصـة اللغـة العربيـة 

والفارسـية.

رابعـاً: امتـدت املرحلـة الثقافيـة املعرفيـة العثمانيـة الثالثـة قرابـة األربعـة قـرون بدايـة مـن منتصـف 
القـرن الثالـث عشـر وحـىت بـداايت القـرن الرابـع عشـر اهلجـري واملوافـق القـرن التاسـع عشـر حـىت 
بلوغ فجر القرن العشرين امليادي، ويف هذه املرحلة مت التواصل مع العامل وخاصة العامل األورويب.

خامسـاً: كانـت فـرتة الدراسـة مليئـة ابملتغـريات الفكريـة الـي انصهـرت فيهـا الثقافيـة املعرفيـة 
العثمانيـة والـي واصلـت انتقاهلـا مـن طـور إىل طـور آخـر بشـكل طبيعـي وحتمـي.

سادسـاً: مل تكـن القـرون السـت فـرتة الدراسـة تعتمـد علـى وسـيلة وحيـدة النتشـار الثقافـة بـن 
أطيـاف اجملتمـع العثمـاين بـل اعتمـدت يف ذلـك علـي سـتة وسـائل كانـت كفيلـة لنشـر الثقافـة داخـل 

الدولـة العثمانيـة.
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العثمانيـة حيـث  الثقافـة املعرفيـة يف الدولـة  انتشـار  التعليـم علـى رأس اهلـرم يف  سـابعاً: كان 
لعـب دوراً جوهـرايً يف بـث الفكـر يف الـوالايت العثمانيـة معتمـداً علـى كبـار رجـال الدولـة العثمانيـة 

ومثقفيهـا مـن أصحـاب النفـوذ واملـال.

اثمنـاً: أدى التوسـع يف أتسـيس املـدارس احلديثـة احلكوميـة ومـدارس اإلرسـاليات التنصرييـة 
والطوائـف األخـرى إىل نشـر الثقافـة املعرفيـة احلديثـة بـن اجملتمـع العثمـاين فظهـر مثقفـن متأثريـن 

الغربيـة. ابلثقافـة 

اتسـعاً: أسـهمت التـكااي يف نشـر املعرفـة التثقيفيـة يف داخـل الدولـة العثمانيـة وركـزت بشـكل 
كبريعلـى العامـة مـن العثمانيـن فأوجـدت فكـر حياكـي متطلبـات الفئـة العامـة مـن اجملتمـع العثمـاين.

الفكـري  النضـوج  يف  طفـرة  العثمانيـة  الدولـة  يف  والنشـر  الطباعـة  دخـول  أحـدث  عاشـرًا: 
العثمـاين فكانـت هـذه الوسـيلة مـن أسـرع الوسـائل يف نشـر الثقافـة داخـل اجملتمـع العثمـاين ونشـر 

فيـه. املعرفيـة  الثقافـة 

احلادي عشر: كشفت الدراسة ما كان للصحافة من دوراً ابرز يتوافق مع الدورالذي كان 
للطباعة فالصحافة هي صناعة الطباعة.

الثـاين عشـر: كان للجمعيـات العلميـة ابلـغ األثـريف تنشـيط احليـاة الثقافيـة املعرفيـة يف الدولـة 
العثمانيـة وذلـك بفضـل ماتقدمـه مـن برامـج متنوعـة وماتضمـه مـن أدابء ومفكريـن ومثقفـن.

الثالث عشـر: عملت املسـارح على إذكاء روح الثقافة املعرفية بن طبقات اجملتمع العثماين 
وكانت وسـيلة انجعة يف تعزيز الفكر ونشـره.

هـذا مـا الح يل مـن نتائـج وفوائـد خـال قـراءيت يف أوعيـة املعلومـات الـي اعتنـت هبـذا اجلانـب 
القـول  الزلـل، وأن يتجـاوز عـن اخلطـأ والتقصـري يف  قـارئ  وأسـأل هللا تعـاىل أن يغفـر يل ولـكل 

والعمـل.
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احلواشي والتعليقات

)1( الثـورة الفرنسـية كانـت فـرتة حتـوالت سياسـية واجتماعيـة كـربى يف التاريـخ السياسـي 
عـام  وانتهـت  1203هــ/1789م،  عـام  الثـورة  ابتـدأت  عـام.  بوجـٍه  وأورواب  لفرنسـا  والثقـايف 
1213هــ/1799م. عملـت حكومـات الثـورة الفرنسـية علـى إلغـاء امللكيـة املطلقـة واالمتيـازات 
تغيـريات  إىل خلـق  الثـورة  وأدت  الكاثوليكـي.  الديـن  والنفـوذ  االرسـتقراطية،  للطبقـة  اإلقطاعيـة 
جذريـة لصـاحل "التنويـر" عـرب إرسـاء الدميقراطيـة وحقـوق الشـعب واملواطنـة، وبـرزت فيهـا نظريـة 
العقـد االجتماعـي لـــ جـان جـاك روسـو، الـذي يعتـرب منظـر الثـورة الفرنسـية وفيلسـوفها. فـاروق 
عثمان أابظة: اتريخ أورواب احلديث واملعاصر ) ط1، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية 1415هـ/ 

1995م ( ص67.

عام 1840م،  ديسمرب  املوافق21  ولد يف 27 شوال 1256هـ  انمق كمال،  )2( حممد 
يف اتكريداغ _ وتويف يف 29 ربيع األول 1306هـ، املوافق 2 ديسمرب عام 1888م، جبزيرة 
القومية  أنه شاعر من رواد  أديب تركي مشهور، وصحفي، ورجل دولة، كما  كريت، وهو 
الرتكية، وينتمي حلركة العثمانين الشباب، وهو من رواد التيار القومي، وأيضاً من مثقفي عصر 
التنظيمات الذي ينتمي ملفاهيم حب الوطن، واحلرية والقومية. وهي مفاهيم كانت جديدة على 
احلياة الفكرية واألدبية والرتكية. أمنا ملع جنمه بن معاصريه وبرزبن كتاب جيله نظراً ملا يتمتع به 
من شخصية مثرية محاسية وأسلوب عقاين وجذاب. رمحية  ابش: وظيفة انمق كمال كمتصرف 

ميدبلي ) تركيا، رسالة ماجستري غري منشورة، إزمري 1429هـ/ 2008م (، ص17 _ 18.

)3( إبراهيم شناسي، شاعر ومسرحي وصحفي، عد من أبرز رواد األدب الرتكي احلديث. 
تعلم الفرنسية يف سن مبكرة، وذهب إىل فرنسا مرتن بقي يف كل مرة من أربع إىل مخس سنوات. 
1277هـ/1860م،  عام   ) أحوال  ترمجان   ( جريدة  يف  وشارك  عدة،  حكومية  وظائف  توىل 
وأصدر جريدة ) تطوير أفكار ( عام 1279هـ/1862م. ترجم عدداً من األعمال الفرنسية، ونشر 
جمموعة مؤلفات، منها ) ديوان شناسي (، و) ضروب األمثال العثمانية (، أحتل مكانة فيما بن 
األدابء الذين أثروا ووجهوا األدب الرتكي يف القرن التاسع عشر وهو أحد رواد حركة التغريب 
الي تبنت تطوير اجملتمع العثماين على غرار احلضارة املعاصرة. وحيد هباء الدين: أعام من األدب 
الرتكي ) ط1، بدون نشر بغداد 1385هـ/1965م (، ص16 _ 23؛ انظر أيضاً: عبداملنصف.

جمدي بكر: إبراهيم شناسي أفندي حياتة وآاثره ) رسالة ماجستري غري منشورة، مصر، جامعة 
عن شس، كلية اآلداب 1396هـ/1976م ( ص47.
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)4( فيلسـوف فرنسـي صاحـب نظريـة فصـل السـلطات الـذي تعتمـده غالبـة األنظمـة، ولـد 
مونتسـكيو يف جنـوب غـرب فرنسـا ابلقـرب مـن مدينـة بـوردو عام1101هــ/1689م، حيـث تعلـم 
احلقـوق وأصبـح عضـو برملـان عـام 1126هــ/1714م. جريـدة الشـرق األوسـط، العـدد 11793، 

يـوم األحـد 7 ربيـع اآلخـر 1432هــ، املوافـق 13 مـارس 2011م، ص1 _ 2.

)5( حممد عبداحلميد: األدب الرتكي احلديث واملعاصر ) ط1، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
القاهرة 1395هـ/1975م (، ص36 _ 37.

)6( لطفـي ابشـا بـن عبداملعـن األلبـاين ) ت:970هــ / حنـو 1562م (، فاضـل مـن وزراء 
سـنة  مجعهـا  وهـو شـرح ألربعـن حديثـاً   ،) الرمـوز  الكنـوز يف حـل   ( العثمانيـة. صنـف  الدولـة 
957هــ/1550م، و) خـاص األمـة يف معرفـة األئمـة (، كان زوج شـاه سـلطان أخـت السـلطان 
سـليمان القانـوين. وأجنـب منهـا ابنتـه الوحيـدة السـلطان أمسهـان محـل الصـدارة العظمـى. املصـدر: 

انظـر: موسـوعة األعـام، خـري الديـن الزركلـي 1400هــ/1980م، ص51.

دراسـاته  نتيجـة  بـه. وانل  ُغـرف  الـذي  "امللخـص جـودت"،  بـــ  عـرون  كتـاب جـودة   )7(
اإلجـازة الـي تسـمح لـه ابالنـراط يف سـلك القضـاء. املصـدر: انظـر: أمحـد جـودت ابشـا: اتريـخ 

.4 السـرالة، 1419هــ/1999م (، ص3 _  جـودت ) ط1، فلسـطن، مؤسسـة 

)8( كتـاب عطـاهللا طيـار كان مـن الكتـب الـي أحـدث نقلـة يف تغـري الفكـر يف اجملتمـع العثمـاين 
إىل  التأسـيس  مـن  العثمانيـة  اإلمرباطوريـة  اتريـخ  أبوزيـد:  وديـع  الصـدر:  التنظيمـات.  عصـر  يف 

السـقوط ) ط2، عمـان، املؤسسـة األهليـة للطباعـة، 1421هــ/2011م (، ص17 _ 18.

)9( حممد عبدهللا عبادين: اتريخ املشرق واملغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحىت هناية 
احلرب العاملية األوىل ) ط2، دمشق، مطبعة دار اليقظة العربية 1365هـ/1946م ( ص42_43.

الـي  العربيـة  ببليوجرافيـا، أوببليوغرافيـا (، مـن الكلمـات غـري   ( Bibliography )10(
اللغـة  مـن  الكلمـة أصـًا  العصـر احلديـث، وقـد جـاءت هـذه  العربيـة معرفـة يف  اللغـة  دخلـت إىل 
للمصطلـح:  التصغـري  مهـا: Biblion كتيـب، وهـي صـورة  مـن كلمتـن  مركبـة  اليواننيـة وهـي 
Biblios مبعـىن كتابـة، وكلمـة: Graphia وهـي اسـم الفعـل املأخـوذ مـن: Graphein مبعـىن 
ينسـخ أويكتـب، وقـد كانـت ببليوجرافيـا تعـن منـذ ظهورهـا خـال هـذا العصـر اإلغريقـي وحـىت 
القرن السابع عشر "نسخ الكتب"، وظلت حتمل نفس املعىن حىت حتول مدلوهلا يف النصف الثاين 
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من القرن الثامن عشر من "نسخ الكتب" أو"كتابة الكتب"، إىل"الكتابة عن الكتب". حممد 
فتحي عبداهلادي: املصادر املرجعية يف اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ) ط1، اإلسكندرية، دار 

الثقافة العلمية 1421هـ/2001م (، ص28.

)11( وهو مؤلف عثماين، ظهر يف عصر التنظيمات كان لكتاابته أسلوب جديد يف منط 
الكتابة العثمانية تناول فيه ترمجة للشخصيات اهلامة يف اتريخ الدولة العثماين. عبدالرحيم بنحادة: 
العثمانيون املؤسسات واالقتصاد والثقافة ) ط1، الدار البيضاء، اجلمعية املغربية للبحث التارخيي 

1429هـ/2008م (، ص242.

)12( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون املؤسسات واالقتصاد والثقافة، ص243.

)13( تنتسب مدرسة طب السليمانية إىل سليمان القانوين، أشهر ساطن الدولة العثمانية 
أمـر ببناءهـا ملواكبـة حركـة التطـور يف العلـوم الطبيـة يف عصـره فشـهدت درجـة كبـرية مـن اإلتقـان 
والكمال والتميز على مستوى العامل. حممد فريد بك: اتريخ الدولة العثمانية ) ط1، بريوت، دار 

النفائس 1401هـ/1981م (، ج1، ص251.

)14( هـو حممـد بـن عـارف أفنـدي بـن مصطفـى بـن حممـد طوقـاي )1314هــ/1896م( مـن 
رواد نشر الفكر الثقايف يف الدولة العثمانية، مهتم جبمع املخطوطات اإلسامية وهو مؤسس كلية 
املدرسـة العرفانيـة. حيـىي حممـود سـاعايت: الوقـت وبنيـة املكتبـة العربيـة اسـتطبان للمـوروث الثقـايف 
)ط2، الرايض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية 1416هـ/1996م( ص92.

)15( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون املؤسسات واالقتصاد والثقافة، ص277 _ 279.

)16( عبدالرزاق اهلايل: اتريخ التعليم يف العهد العثماين 1638 _ 1917م ) ط1، بغداد، 
بدون انشر 1378هـ/1959م (، ص47 _ 50.

)17( أمحد سراج الدين: "احلركة الرتبوية وتطورها يف سورا ولبنان خال القرن التاسع 
عشر"، جملة األحباث السنة الرابعة، ج3 ) بريوت 1951م (، ص325.

)18( السلطان حممود خان الثاين عبداحلميد األول بن أمحد الثالث بن حممد الرابع كان 
األول شهد عصره خطوات  عبداحلميد  السلطان  ابن  العثمانية، وهو  للدولة  الثاثون  السلطان 
إصاح واسعة، وحاول أن يوقظ الدولة العثمانية وأن يدفعها إىل ما تستحقه من مكانة وتقدير، 
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الرابعة  العثمانية سنة 1223هـ/1808م، وهو يف  اخلافة  مقاليد  الثاين  السلطان حممود  تقلد 
والعشرين من عمره، واستقر عزمه على أن ميضي يف طريق اإلصاح الذي سلطه بعض أسافه من 
اخللفاء العثمانين. حممد عبداللطيف البحراوي: حركة اإلصاح العثماين يف عهد السلطان حممود 
الثاين ) جامعة عن شس، مصر، كلية اآلداب، رسالة دكتوراه 1398هـ/1978م (، ص35 _ 37.  

)19( B.O.A.A J MKT.NZD.DO 326.GO 95.T 1255. )1839(.  

)20( وهـو الديـوان أواجمللـس الـذي يتمـع فيـه السـلطان مـع أركان دولتـه للنظـر يف أمـور 
الدولـة، وهـو أعلـى ديـوان يف الدولـة. يتمـع هـذا الديـوان أربعـة أايم يف األسـبوع هـي أايم: السـبت 
واألحـد واالثنـن والثـااثء، ومهمـة هـذا الديـوان تنحصـر يف إدارة أمـور الدولـة، والنظـر يف الكتـب 
القادمة من الوالايت املختلفة. فيصل بن عبدهللا الكندري: الفراماانت السـلطانية: دراسـة يف نظم 
الفرماانت اهلمايونية ورسـومها، ) العدد21، الكويت، جملة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية 

1422هــ/2001م (، ص54.

)21( خـط شـريف: فرمـان سـلطان، مرسـوم أوقـرار يصـدر خبـط السـلطان أوتوقيعـه، وقـد 
صـدر شـريف مهايـون خطـي يف عهـد السـلطان عبداجمليـد سـنة 1272هــ/1856م، وكان سـابقاً 
قـد أصـدر فرمـاانً مسـي كلخانـه خطـي وذلـك سـنة 1254هــ/1839م، ويمـع املؤرخـون علـى 
أن السـلطان أصـدر ذلـك بتوجيـه فرنسـي بريطـاين ألهنمـا وقفـا إىل جانبـه ضـد حممـد علـي ابشـا 
1856م.  1272هــ/1853 _  القـرم 1269 _  1247هــ/1832م، وضـد روسـيا يف حـرب 
حممـود عامـر: املصطلحـات املتداولـة يف الدولـة العثمانيـة ) جملـة دراسـات اترخييـة، العـدد 117 _ 

118، كانـون الثـاين حزيـران لعـام 2012م (، ص373.

)22( مجيـل موسـى النجـار: التعليـم يف العهـد العثمـاين األخـري 1285 _ 1336هــ/1869 
_ 1918م ) ط1، بغـداد، بـدون انشـر 1421هــ/2001م (، ص59.

)23( املصدر السابق، ص109 _ 110.

)24( فؤاد ابشا حممد فؤاد ابشا ولد يف مدينة اسطنبول عام 1229هـ/ 1814م، وتوىف يف 
مدينة نيس الفرنسية عام 1285هـ/1869م، وكان رجل عسكري وسياسي يف الدولة العثمانية 
اتريخ  فريد:  التنظيمات. حممد  القرم وإبصاح  العثمانية خال حرب  للجيوش  بقيادته  عرف 

الدولة العلية العثمانية ) ط1، بريوت، دار النفائس 1401هـ/ 1981م (، ص540.
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)25( أمحد جودت ابشا )1237هـ _ 1312هـ/1822 _ 1895م(، رجل دولة تركي 
عثماين، ومؤرخ شهري، وأديب، من القرن التاسع عشر للمياد. ولد يف لوفجة Lofea شايل 
بلغارية، حيث كان والده حاجي إمساعيل آغا عضواً يف اجمللس اإلداري للمدينة، وتلقى أحد 
العلوم اإلسامية يف مسقط رأسه، واتبعها، وتعمق فيها، يف إحدى مدارس اسطنبول،  مبادئ 
عاصمة الدولة العثمانية واملركز األكرب لإلشعاع الفكري فيها مضيفاً إليها بعض العلوم العصرية 
كالرايضيات، والفلك، واجليولوجية، والفلسفة، وسعى وهو يف العاصمة إلجادة اللغتن العربية 
والفارسية، حىت نظم الشعر هبما كما نظمه ابلرتكية. أمحد جودت ابشا: اتريخ جودت، ص3_4.

املعـارف  دائـرة  عمـان،  ط1،   ( االجتماعيـة  احليـاة  اتريـخ  الزواهـرة:  خليـل  تيسـري   )26(
.5  _ ص4  ج5،  1412هــ/1992م(،  اإلسـامية 

)27( )B.O.A.HR.MKD.DO313.GO92.T1276. )1860(.

الوثنيـة  البحـث 1576 دفـرت 181 اتريـخ  رقـم  الـوزراء ابسـطنبول  أرشـيف رائسـة   )28(
1248هــ/1833م.

)29( B.O.A.A. J MKT.NZD.DO371.GO82.T126  .

)30( B.O.A.A.JMKT.NZD.DO365,GO361.266(1850(.

)31( فاطمة حممود اجلوابرة: موسوعة اخللفاء ) ط1، عمان، بدون انشر  1425هـ/2004م(، 
ج2، ص286.

)32( B.O.A.A. J MKT.NZD.DO383.21T1270.)1854( .

)33( جرجـس أفنـدي اخلـوري: التعليـم قدميـاً وحديثـاً يف سـوراي، جملـة املقتطـف، مـج31، 
ج9، 1906، ص745 _ 750.

)34( وحيد قدورة: اتريخ الطباعة العربية يف اسطنبول وباد الشام ) ط2 الرايض، بدون 
انشر 1431هـ/2010م (، ص38.

)35( أنيـس زكـراي نصـوي: أسـباب النهضـة العربيـة يف القـرن التاسـع عشـر ) ط1، بـريوت، 
دار ابـن زيـدون للطباعـة والنشـر 1344هــ/ 1926م (.
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العثمانيـة يف 2  القـرم هـي حـرب قامـت بـن اإلمرباطوريـة الروسـية والدولـة  )36( حـرب 
حمرم 1270هـ، املوافق 4 أكتوبر 1853م، واسـتمرت حىت 1273هـ/1856م. ودخلت مصر، 
الـي  العثمانيـة يف 1271هــ/1854م،  الدولـة  إىل جانـب  احلـرب  وفرنسـا،  وبريطانيـا،  وتونـس، 
كان قـد أصاهبـا الضعـف، مث حلقتهـا مملكـة سـردينيا الـي أصبحـت فيمـا بعـد 1278هــ/1861م، 
مملكـة إيطاليـا.وكان أسـباهبا األطمـاع اإلقليميـة لروسـيا علـى حسـاب الدولـة العثمانيـة، وخاصـة يف 
شـبه جزيـرة القـرم الـي كانـت مسـرح املعـارك واملواجهـات، وانتهـت حـرب القـرم يف30 مـارس 
1856م، بتوقيـع اتفاقيـة ابريـس وهزميـة الـروس. مسيـة حممـد محـودة: خانيـة القـرن منـذ بدايـة احلكـم 
العثمـاين حـىت قبيـل االحتـال الروسـي ) جامعـة أم القـرى، كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـامية، 

قسـم التاريـخ، رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة 1434هــ/2013م (، ص33 _ 35.

)37( سهيل صبان: تطور األوضاع الثقافية يف تركيا يف عهد التنظيمات إىل عهد اجلمهورية 
) ط1، الوالايت املتحدة األمريكية، املعهد العاملي للفكر اإلسامي1431هـ/2010م (، ص35.

لبنـان ) ط1،  السياسـية يف  النخبـة  إعـداد  مهمـة  اليوسـعية  البعثـات  )38( طـال عرتيـس: 
(، ص52. 1987م  1407هــ/  للتوزيـع  العامليـة  الوكالـة  بـريوت، 

)39( B.O.A.A.JMKT.UM.DO338.GO89.T1275 )1859(.

)40( وحيد قدورة: اتريخ الطباعة العربية يف اسطنبول وباد الشام، ص104.

)41( املصدر السابق، ص105.

بعـدة  الكتـب  تطبـع  معـه مطبعـة  املهاجـرون لألسـتانة أحضـر  اليهـود  )42( هوأحـد علمـاء 
لغـات وهـي العربيـة واألسـبانية والاتينيـة واليواننيـة، وقـد طبعـت التـوراة مـع تفسـريها. حممـد سـعيد 
صـاح: اتريـخ الطباعـة العربيـة يف العـامل حـىت هنايـة القـرن التاسـع عشـر ) ط1، مصـر، دار انشـري 

1428هــ/2007م (، ص105.

)43( خليل صاابن: اتريخ الطباعة يف الشرق العريب ) ط2، القاهرة، دار املعارف 1385هـ/ 
1966م (، ص23.

)ط1،  العثماين  العصر  يف  العربية  الوالايت  يف  الفكرية  احلياة  معامل  الصباغ:  ليلى   )44(
اسطنبول، بدون انشر 1419هـ/ 1999م (، ج2، ص368.
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)45( املوارنة هم سورين األصل با شك كانوا ينتشرون يف حلب ومعرة النعمان يف إدلب، 
نشأت املوارنة كطائفة يف حلب وانتشرت يف أماكن خمتلفة كانت أبرزها مناطق محص ومحاة 
وسط سورية، ومعرة النعمان ومنطقة أنطاكية وعينتاب ومنبج وحلب، قبل أن يتسع انتشارها 
ليصل إىل كسروان يف لبنان، أطلق عدد كري من املؤرخن عليهم اسم املوارنة: مىت موسى: املوارنة 

يف التاريخ ) ط1، دمشق، دار قدسي للنشر والتوزيع 1425هـ/2004م (، ص21.

)46( وهو من أبرز مؤسسي مطبعة الشوير، ووالده كاثوليكي من محاة، وقد تعلم العربية 
العامية، وغادر محاه عام 1701م، لاستقرار حبلب بصحبة ابن عمه نيقوال الصائغ، وقد درس 
اآلداب العربية لدى العامل املسلم الشيخ سليمان احلليب النحوي، مث درس الفلسفة الدينية النصرانية 
قدورة:  وحيد  النصارى.  الدين  رجال  بعض  مع  صراع  يف  دخل  مث  جبع،  يوحنا  األب  لدى 
 ( التاسع عشر  القرن  لبنان يف  مقاطعات جبل  غنام:  الطباعة، ص201-209. رايض  اتريخ 
انشر  بدون  بريوت،  ط1،   (  ،) والثقايف  واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ  يف  واثئقية  دراسة 

1420هـ/2000م (، ص255.

العثمانية من مواليد 1084هـ/ 1674م،  )47( هو من رواد حركة اإلصاح يف الدول 
 _ 1380هـ/1961   _  1104 سنة  للمجر  غزوه  أثناء  العثماين  اجليش  َأَسَرُه  األصل،  جمري 
1693م، وبقي يف األسر إىل أن أسلم وعرف ابسم إبراهيم مث جاء لقب متفرقة بسبب مواجهه 
املتعددة يف كافة العلوم واملعارف ويقول البعض أنه اكتسب لقب متفرقة من خال عمله مع 
السلطان والوزراء، وقد توىف سنة 1158هـ/1745م. نسيبة عبدالعزيز عبدهللا احلاج عاوي: 
اآلداب  ) رسالة دكتوراه، كلية  العثمانية 1632- 1789م  الدولة  اإلصاحية يف  االجتاهات 

جامعة املوصل 2006م (، ص218.

)48( وحيد قدورة: اتريخ الطباعة، ص210.

)49( افىت شيخ اإلسام يكشهر يل عبدهللا أفندي أثناء مشيخته )1130 _  1142هـ / 
1718 _ 1730م(، جبواز افتتاح أول مطبعة ابحلرف العريب يف اسطنبول نتيجة ضغوط من 
إدخال إصاحات  الثالث يف  السلطان أمحد  مع  راغباً  الذي كان  إبراهيم ابشا  األعظم  الصدر 
للباد. سليمان املوسي: احلركة العربية واملرحلة األوىل للنهضة العربية احلديثة ) ط1، بريوت، 

دار النهار للنشر 1397هـ/1977م (، ص22.
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)50( السلطان أمحد الثالث بن حممد الرابع بن إبراهيم األول بن أمحد األول بن حممد الثالث 
بن مراد الثالث بن سليم الثاين بن سليم القانوين بن سليم األول بن ابيزيد الثاين بن حممد الفاتح بن 
مراد الثاين بن حممد األول جليب بن ابيزيد األول بن مراد األول بن أورخان غازي بن عثمان بن 
الرابع والعشرون  السلطان  أرطغل. )1083هـ/3 ديسمرب 1373-1149هـ/1يوليو1736م(، 
الصايب  علي  1149هـ.  عام  وتويف  1083هـ،  عام  ولد   .)1730-1703( العثمانية  الدولة 

:الدولة العثمانية ) ط1، مصر، دار التوزيع والنشر اإلسامية 1421هـ/2001م (، ص67.

)51( خالد عزب وآخرون: الكتاب العريب املطبوع من اجلذور إىل مطبعة ) ط1، القاهرة، 
مطبعة بوالق 1429هـ/ 2008م (، ص67.

)52( املصدر السابق، ص68.

)53( ليلى الصباغ: اجلاليات األورويب يف باد الشام يف العهد العثماين يف القرنن 16و17م، 
القرن 10 _ 11ه ) ط1، بريوت، بدون انشر 1409هـ/1989م (، ج2، ص69.

)51( B.O.A.A. J DVN. DO147. GO96.T1250 )1835(.

)55( شاكر مصطفى: موسوعة دول العامل اإلسامي ورجاهلا ) ط1، بريوت، بدون دار 
انشر 1413هـ/1993م (، ص94.

)56( حممد روحي بك اخلالدي: أسباب االنقاب العثماين وتركيا الفتاة ) ط1، القاهرة، 
بدون انشر 1431هـ/2010م (، ص33 _ 34.

)57( كان رجـًا مغرمـاً للنـواب والعلمـاء والـوزراء والعارفن.حممـد أمـن الكركومي،سـفينة 
األولياء )ط1، اسـطنبول، بدون انشـر 1410هـ/1991م(، ص14.

)58( رزق هللا حسـون )1240-1297هــ/1825-1880م(، هـو صحـايف وأديـب أرمـن، 
مـن أهـل حلـب، وهـو رزق هللا بـن نعمـة هللا بـن يوسـف حسـون احللـيب. أنشـأ يف األسـتانة جريـدة ) 
مـرآة األحـوال (، وانتقـل إىل لنـدن، وهبـا تـوىف، أتقـن اللغـات األرمينيـة والعربيـة، والرتكيـة والفرنسـية 
واإلجنليزية والروسية. خريالدين الزركلي: رزق هللا حسون، األعام، موسوعة شبكة املعرفة الريفية.
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)59( هو مسيحي سوري األصل، وهو مؤسس اثين الصحف العربية السياسية يف عاصمة 
وفناً  وتطوراً  اترخياً  الصحافة  العوف:  بشري  العثمانية.  األقاليم  سائر  ويف  بل  العثمانية  السلطنة 

ومسئولية ) ط1، بريوت، املكتب اإلسامي 1407هـ/1987م (، ص70.

الدار  تونس  ) ط1،  الفارايق  ماهو  الساق يف  على  الساق  الشدايق:  فارس  أمحد   )60(
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (، ص56.

)61( سهيل املاذي: الصحافة الشامية املهاجرة وأعامها يف العهد العثماين ) ط1، دمشق، 
بدون انشر 1430هـ/2009م (، ص98.

)62( جوزيف إلياس: تطور الصحافة السورية يف مائة عام ) ط1، بريوت، بدون انشر 
1402هـ/ 1982م (، ص31.

انشر  بدون  القاهرة،  ط1،   ( السورية  الصحافة  اتريخ  الرفاعي:  الدين  شس   )63(
1388هـ/1969م(، ص68.

)64( إبراهيم ابشا الفرجني هو أول صدر أعظم يعينه سليمان القانوين بعد ارتقائه عرش 
الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع يف الدولة، ودوره إابن ذروة توسعها يف عصر 
القانوين، وظروف إعدامه الغامضة، ولد إبراهيم ألسرة مسيحية، قرب مدينة ابرغا على الساحل 
اليوانين، وكان والده حباًرا أوصياد مسك حن أُبعد عن أسرته طفًا، إما ابختيارها أوابختطافه 
من قراصنة أوبنظام الدوشريمة، ويعتقد أنه بيع ألرملة يف ماغنيسيا أحسنت تنشئته وتعلم لديها 
العزف على الكمان، قبل أن يؤخذ إىل األانضول، حيث دأب أولياء العهد العثماين على تلقي 
تعليمهم. أيناجليك خليل: اتريخ الدولة العثمانية يف النشوء إىل االحندار ) ط1، بريوت، دار املدار 

اإلسامي 1422هـ/2002م (، ص152.

)65( أورخان أوقاي: األدب الرتكي يف مرحلة التعريب يف الدولة العثمانية اتريخ وحضارة 
)ط1، تركيا، مطابع اإلجناز للنشر 1399هـ/1979م (،ج2، ص121.

)66( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون املؤسسات واالقتصاد والثقافة، ص78.
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)67( عبداجمليد األول بن حممود الثاين بن عبداحلميد األول بن أمحد الثالث بن حممد الرابع بن 
إبراهيم األول بن أمحد األول بن حممد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاين بن سليمان القانوين بن 
سليم األول بن ابيزيد الثاين بن حممد الفاتح بن مراد الثاين بن حممد األول جليب بن ابيزيد األول 
بن مراد األول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل.قيس جواد العزاوي: قراءة جديدة لعوامل 

االحنطاط يف الدولة العثمانية ) ط2، الدار العربية للعلوم، انشرون، بريوت 2003م (، ص24.

)68( أورخان أوقاي: األب الرتكي يف مرحلة التغريب، يف الدولة العثمانية اتريخ وحضارة، 
ص122.
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املـصادر واملـراجـــع

أواًل: الــوثــائــق 

الوثنيـة  اتريـخ  دفـرت 181،  البحـث 1576،  رقـم  ابسـطنبول،  الـوزراء  رائسـة  أرشـيف   -
1248هــ/1833م.

اثنياً: املـصـادر الـعـربـيــة

1419هـ/  السرالة،  مؤسسة  فلسطن،  ط1،   ( جودت  اتريخ  ابشا:  جودت  أمحد   -1
1999م (. 

الدار  تونس،  ط1،   ( الفارايق  ماهو  يف  الساق  على  الساق  الشدايق:  فارس  أمحد   -2
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (.

3- أنيس زكراي نصوي: أسباب النهضة العربية يف القرن التاسع عشر ) ط1 بريوت، دار 
ابن زيدون للطباعة والنشر 1344هـ/1926م (.

4- أورخان أوقاي: األدب الرتكي يف مرحلة التعريب يف الدولة العثمانية اتريخ وحضارة 
) ط1، تركيا، مطابع اإلجناز للنشر 1399هـ/1979م (.

5- أيناجليك خليل: اتريخ الدولة العثمانية يف النشوء إىل االحندار ) ط1، بريوت، دار املدار 
اإلسامي، 1422هـ/2002م (.

6- بشري العوف: الصحافة اترخياً وتطوراً وفناً ومسئولية )ط1، بريوت، املكتب اإلسامي 
1407هـ/1987م (.

7- تيسري خليل الزواهرة: اتريخ احلياة االجتماعية ) ط1، عمان، دائرة املعارف اإلسامية 
1412هـ/1992م (.

العثماين األخري 1285_ 1336هـ/1869_   العهد  التعليم يف  النجار:  8- مجيل موسى 
1918م ) ط1، بغداد، بدون انشر 1421هـ/2001م (، ص59.

انشر  بدون  بريوت،  ط1،   ( عام  مائة  يف  السورية  تطورالصحافة  إلياس:  جوزيف   -9
1402هـ/1982م(.
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10- خالد عزب وآخرون: الكتاب العريب املطبوع من اجلذور إىل مطبعة ) ط1، القاهرة، 
مطبعة بوالق 1429هـ/2008م (.

املعارف  دار  القاهرة،  ط2،   ( العريب  الشرق  يف  الطباعة  اتريخ  صاابن:  خليل   -11
1385هـ/1966م (.

12- رايض غنام: مقاطعات جبل لبنان يف القرن التاسع عشر ) دراسة واثئقية يف التاريخ 
االقتصادي واالجتماعي والثقايف (، ) ط1، بريوت، بدون انشر 1420هـ/2000م (.

13- سليمان الوسي: احلركة العربية واملرحلة األوىل للنهضة العربية احلديثة ) ط1، بريوت، 
دار النهار للنشر 1397هـ/1977م (.

14- سهيل املاذي: الصحافة الشامية املهاجرة وإعامها يف العهد العثماين ) ط1، دمشق، 
بدون انشر 1430هـ/2009م (.

15- سهيل صبان: تطور األوضاع الثقافية يف تركيا يف عهد التنظيمات إىل عهد اجلمهورية 
) ط1، الوالايت املتحدة األمريكية، املعهد العاملي للفكر اإلسامي 1431هـ/2010م (.

انشر  بدون  القاهرة،  ط1،   ( السورية  الصحافة  اتريخ  الرفاعي:  الدين  شس   -16
1388هـ/1969م (.

17- طال عرتيسي: البعثات اليسوعية مهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان دراسة واثئقية 
اترخيية ) ط1، بريوت، الوكالة العاملية للتوزيع 1407هـ/ 1987م (.

18- عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون املؤسسات واالقتصاد والثقافة ) ط1، الدار البيضاء، 
اجلمعية املغربية للبحث التارخيي 1429هـ/ 2008م (.

19- عبدالرزاق اهلايل: اتريخ التعليم يف العهد العثماين 1638- 1917م ) ط1، بغداد، 
بدون انشر 1378هـ/1959م (.

اإلسامية  والنشر  التوزيع  دار  مصر،  ط1،   ( العثمانية  الدولة  الصايب:  علي   -20
1421هـ/2001م (.

21- فاروق عثمان أابظة: اتريخ أورواب احلديث واملعاصر ) ط1، اإلسكندرية دار املعرفة 
اجلامعية 1415هـ/1995م (.
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22- قيس جواد العزاوي: قراءة جديدة لعوامل االحنطاط يف الدولة العثمانية ) ط2، الدار 
العربية للعلوم، انشرون، بريوت 2003م (.

23- ليلى الصباغ: اجلاليات األوروبية يف باد الشام يف العهد العثماين يف القرنن 16و17م، 
القرن 10_11ه ) ط1، بريوت، بدون انشر 1409هـ/ 1989م (.

)ط1،  العثماين  العصر  يف  العربية  الوالايت  يف  الفكرية  احلياة  معامل  الصباغ:  ليلى   -24
اسطنبول، بدون انشر 1419هـ/1999م (.

والتوزيع  للنشر  قدسي  دار  دمشق،  ط1،   ( التاريخ  يف  املوارنة  موسى:  مىت   -25
1425هـ/2004م (.

26- حممد روحي بك اخلالدي: أسباب االنقاب العثماين وتركيا الفتاة ) ط1، القاهرة 
بدون انشر 1431هـ/2010م (.

27- حممد سعيد صاح: اتريخ الطباعة العربية يف العامل حىت هناية القرن التاسع عشر ) 
ط1، مصر، دار انشري، 1428هـ/2007م (.

العامة  املصرية  اهليئة  ط1،   ( واملعاصر  احلديث  الرتكي  األدب  عبداحلميد:  حممد   -28
للكتاب، القاهرة 1395هـ/1975م (.

29- حممد عبدهللا عبادين: اتريخ املشرق واملغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحىت 
هناية احلرب العاملية األوىل ) ط2، دمشق، مطبعة دار اليقظة العربية 1365هـ/1946م (.

30- حممد فتحي عبداهلادي: املصادر املرجعية يف اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ) ط1، 
اإلسكندرية، دار الثقافة العلمية 1421هـ/2001م (.

31- حممد فريد: اتريخ الدولة العلية العثمانية ) ط1، بريوت، دار النفائس 1401هـ/1981م(.

32- وحيد هباء الدين: أعام من األدب الرتكي )ط1، بدون نشر، بغداد 1385هـ/1965م(.

33- وحيد قدورة: اتريخ الطباعة العربية يف اسطنبول وباد الشام )ط2، الرايض بدون 
انشر 1431هـ/2010م(.

34- وديع أبوزيد: اتريخ اإلمرباطورية العثمانية من التأسيس إىل السقوط ) ط2 عمان، 
املؤسسة األهلية للطباعة 1421هـ/2011م (.
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35- حيـىي حممـود سـاعايت: الوقـف وبنيـة املكتبـة العربيـة اسـتبطان للمـوروث الثقـايف ) ط2، 
الـرايض، مركـز امللـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـامية 1416هــ/1996م (.

اثلثاً: املصادراألجنبية

1- B.O.A.AJ MKT.NZD.DO326.GO95.T1255. )1839(.  

2- B.O.A.HR.MKD.DO313.GO92.T1276. )1860(  .

3- B.O.A.A. J MKT.NZD.DO371.GO82.T126 .

4- B.O.A.A.JMKT.NZD.DO365, GO361.T266 )1850(.

5- B.O.A.A. J MKT.NZD.DO383.21T1270. )1854( .

6- B.O.A.A. J MKT.UM.DO338.GO89.T1275 )1859(.

7-  B.O.A.A. J DVN. DO147. GO96.T1250)1835(.

رابعاً: الرسائل اجلامعية

1- رمحيـة  ابش: وظيفـة انمـق كمـال كمتصـرف ميدبلـي ) رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، 
تركيـا، جامعـة إزمـري 1429هــ/ 2008م (.

2- مسيــة حممــد محــودة: خانيــة القــرن منــذ بدايــة احلكــم العثمــاين حــىت قبيــل االحتــال الروســي 
) رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية، قســم 

التاريــخ 1434هـــ/2013م (.

3- عبداملنصـف جمـدي بكـر: إبراهيـم شناسـي أفنـدي حياتـه وآاثره ) رسـالة ماجسـتري غـري 
منشـورة، مصـر، جامعـة عـن شـس، كليـة اآلداب 1396هــ/1976م (.

4- حممد عبداللطيف البحراوي: حركة اإلصاح العثماين يف عهد السلطان حممود الثاين 
)رسالة دكتوراه، جامعة عن شس، مصر، كلية اآلداب 1398هـ/ 1978م (.  

العثمانيـة  الدولـة  يف  اإلصاحيـة  االجتاهـات  عـاوي:  احلـاج  عبـدهللا  عبدالعزيـز  نسـيبة   -5
1632-1789م ) رسالة دكتوراه، العراق، جامعة املوصل، كلية اآلداب 1426هـ/2006م (.
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خامساً: األحباث املنشورة

التاسع  القرن  ولبنان خال  وتطورها يف سورا  الرتبوية  "احلركة  الدين:  أمحد سراج   -1
عشر"، جملة األحباث السنة الرابعة، ج3 ) بريوت،1951م (، ص325.

2- جرجس أفندي اخلوري: التعليم قدمياً وحديثاً يف سوراي، جملة املقتطف، مج31، ج9، 
.1906

3- حممـود عامـر: املصطلحـات املتداولـة يف الدولـة العثمانيـة ) جملـة دراسـات اترخييـة، العـدد 
117 _ 118، كانـون الثـاين حزيـران لعـام 2012م (.

سادساً: الصحف

- جريـدة الشـرق األوسـط، العـدد 11793، يـوم األحـد 7 ربيـع اآلخـر 1432هــ املوافـق 
13 مـارس 2011م.

سابعاً: املوسوعات

الريفية  املعرفة  شبكة  موسوعة  األعام،  حسون،  هللا  رزق  الزركلي:  خريالدين   -1
1400هـ/1980م.

2- شاكر مصطفى: موسوعة دول العامل اإلسامي ورجاهلا ) ط1، بريوت بدون دار انشر 
1413هـ/ 1993م (.

3- فاطمة حممود اجلوابرة: موسوعة اخللفاء ) ط1، عمان، بدون انشر 1425هـ/ 2004م(.
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