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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  :الملخص

تناولت هذه الدراسة نماذج من السنن االجتماعية الـواردة فـي الـسنة النبويـة،           
وأثرها في استشراف المستقبل، وقد ركزت الدراسة على سنتين من السنن االجتماعيـة،   

سنة األسباب والمسببات، وعاقبة الظلم الهالك، وبينت أثرهـا فـي استـشراف             : وهما
 المنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي، وذلك من خـالل جمـع           المستقبل، وقد سلكت  

بعض نصوص السنة النبوية ذات العالقة بهذه السنن، والعمل على تحليلها، واستنباط ما             
  .تتضمنه من أثر على استشراف المستقبل

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية  
ال تتغيـر وال تتبـدل،      أن الكون في جانب تجمعه البشري يخضع لسنن ونواميس           - ١

سنة األسباب والمسببات، وعاقبـة     : تعمل على تنظيم سيره، وضبط حركته، ومنها      
  .الظلم الهالك

إن لدراسة السنن االجتماعية وفقهها أثراً في استشراف المستقبل، ووضع الخطـط             - ٢
واالستراتيجيات لالستفادة من هذه اآلثار، وتوظيفها في تمكـين األمـة، ومعالجـة             

 .تهامشكال
  : الكلمات المفتاحية

  .السنن االجتماعية، استشراف المستقبل، األسباب والمسببات، عاقبة الظلم الهالك

 
 

 
 

 
  قسم أصول الدين -أستاذ الحديث وعلومه المساعد 

  كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران
  



– 

  )٢(

  :المقدمة
   الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 

  : اما بعد
فمن أهم الجوانب الجديرة بالبحث في الدرس الحديثي المعاصر السنن والنواميس           

لهية بأنواعها، وخاصة مايتعلق منها باالجتماع البشري؛ فالعلم بها من أهـم العلـوم              اإل
وأنفعها، خاصةً إذا وظف الفقه بها في استشراف المستقبل، وقد جاءت الـسنة النبويـة               
بعدد كبير من هذه السنن، التي قدر اهللا أن يسير هذا الكون في جانب االجتماع البشري                

: ق أحببت أن يكون بحثي منبثق من هذا المحور ووسـمته بــ    عليها؛ ومن هذا المنطل   
دراسة .. السنن االجتماعية وأثرها في استشراف المستقبل من خالل السنة النبوية           ((

  )).  حديثية موضوعية 
  :تكمن أهمية البحث في األمور التالية   :أهمية البحث

 فـي هـذا الكـون       تظهر أهمية البحث من خالل دعوة القرآن والسنة إلى التفكـر           - ١
  .ومعرفة سنن اهللا في اآلفاق واألنفس

إن دراسة هذه السنن االجتماعية مما يحتاجه العالم والداعية والمفكر الـذي يريـد               - ٢
  .تقدم هذه األمة وازدهارها

أن دراسة هذه السنن االجتماعية هو دراسة جزء من الدين، الذي يجب علـى نفـر       - ٣
 .ء من الدينمن األمة تعلمه وفقه؛ حتى ال ينتقص شي

  :أهداف البحث
  . إبراز جانب الفقه والتدبر في نصوص السنة النبوية - ١
التعرف على عدد من السنن والقوانين االجتماعية الحاكمة لهذا الكون فـي جانـب               - ٢

  .االجتماع البشري من خالل نصوص السنة النبوية
إعمال وتوظيف هذه السنن الجارية في استـشراف المـستقبل ومعرفـة المـآالت               - ٣

 .والنتائج المترتبة على إدراكها وفقهها من خالل السنة النبوية
  :أسباب اختيار البحث

الحاجة الماسة لدراسة هذه السنن االجتماعية والتأصيل الشرعي لها مـن الكتـاب              - ١
  .والسنة، مما يمكن أن يسهم في استشراف مستقبل المجتمع المدرك لهذه السنن



 

 )٣(

ثي المعاصر؛ من خالل الدراسة الموضوعية      المساهمة في التجديد في الدرس الحدي      - ٢
  .لألحاديث النبوية

  :للوصول إلى أهداف البحث سلكت المناهج العلمية التالية :منهج البحث
  الذي يقوم على استقراء نصوص السنة النبوية المتعلقة بالـسنن          : المنهج االستقرائي

  .االجتماعية
   النصوص؛ بهـدف اسـتخراج      الذي يقوم على تحليل   : المنهج التحليلي االستنباطي 

  .واستنباط مافيها من سنن اجتماعية، وبيان أثرها في استشراف المستقبل
  :حدود الدراسة في البحث

سنة األسباب  : اقتصرت في هذه الدراسة على سنتين من السنن االجتماعية وهما         
، الـسنن االجتماعيـة   : والمسببات، وسنة عاقبة الظلم الهالك، مع مدخل تعريفي بمفهوم        

  .واستشراف المستقبل، والعالقة بينهما
ما أثر السنن االجتماعيـة      :تتشكل الدراسة في السؤال الرئيس التالي       :أسئلة البحث 

وتتفرع عن هذا الـسؤال األسـئلة        في استشراف المستقبل من خالل السنة النبوية؟      
  :الفرعية التالية

  العالقة بينهما؟ما مفهوم السنن االجتماعية، واستشراف المستقبل، وماهي  
              ما مفهوم سنة األسباب والمسببات، وما هو أثرها في استشراف المستقبل من خالل

  السنة النبوية؟
                 ما مفهوم سنة عاقبة الظلم الهالك؟ وما حقيقتها؟ وما هو أثرهـا فـي استـشراف

 المستقبل؟
  :هيكل البحث

   ومنهجـه،   أهمية الموضوع، وأهدافه، وأسباب اختياره،     :المقدمة، وتشتمل على 
  .وحدوده، وسؤالت الدراسة، وخطة البحث

 وهو مدخل مفاهيمي، وفيه ثالثة مطالب: التمهيد:  
  .مفهوم السنن اإللهية: المطالب األول
  .مفهوم استشراف المستقبل: المطلب الثاني
  .العالقة بين السنن االجتماعية واستشراف المستقبل: المطلب الثالث



– 

  )٤(

  وأثرها في استشراف المستقبل، مـن      ) المسبباتاألسباب و (سنة  : المبحث األول
  :خالل السنة النبوية وفيه ثالثة مطالب

  .مفهوم األسباب: المطالب األول
  .أهمية سنة األسباب والمسببات: المطالب الثاني
أثر سنة األسباب والمسببات في استشراف المستقبل من خـالل          : المطالب الثالث 

  .السنة النبوية
  وأثرها في استشراف المستقبل، مـن      ) عاقبة الظلم الهالك   (سنة: المبحث الثاني

  :خالل السنة النبوية وفيه ثالثة مطالب
  .مفهوم الظلم: المطالب األول
  .حقيقة الظلم المستوجب للهالك: المطلب الثاني
في استشراف المستقبل من خـالل   ) عاقبة الظلم الهالك  (أثر سنة   : المطلب الثالث 

  .السنة النبوية
 النتائج، التوصيات: وتشمل على: الخاتمة.  
 فهرس المراجع، والموضوعات: وتشتمل: الفهارس.  



 

 )٥(

  التمهيد
  مدخل مفاهيمي

  مفهوم السنن االجتماعية: المطلب األول
: المستوى اللغوي: أوالً 

ن الـسين والنـو   ) : " ٣٢٩ت ()١( قال ابن فـارس    :السنن جمع سنة، والسنة لغة    
أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة، واألصل قولهم سننت الماء             

وسـنة  . ومما اشتق منه السنة، وهي السيرة... على وجهي أسنه سناً، إذا أرسلته إرساالً    
  :قال الهذلي. سيرته: رسول اهللا عليه السالم

  فأول راض سنة من يسيرها*** فال تجزعن من سنة أنت سرتها 
  .)٢(" سميت بذلك ألنها تجري جرياًوإنما

: وسن اهللا على يـدي فـالن قـضاء حـاجتي          ) :"٥٣٨ت   ()٣(وقال الزمخشري 
  .)٤("أجراه

استَقَام فُلَان علَـى سـنٍَن   :  يقَاُلالطَِّريقَةُ) السنَن): " (٣٩٣ت  ()٥( وقال الجوهري 
الطَِّريـِق  ) سنَِن(وتَنَح عن . َأي علَى وجِهك  ) سنَِنك(و  ) سنَِنك(امِض علَى   : ويقَاُل. واِحٍد

 نَِنِه(وس( و)ِسنَِنِه (ثَلَاثُ لُغَاٍت . و)ُنَّةالس (ُةيرالس")٦(.  
: أن السنة في اللغة تأتي بعـدة معـان منهـا          :  نقول ومن خالل النقوالت السابقة   

جريان الشيء، واالطراد، والطريقة المسلوكة محمودة كانت أم مذمومـة ، والوجهـة،             
  .والسيرة المتبعة

ألّـف متفرقـه،    : من جمع الشّيء   :االجتماعية نسبة إلى االجتماع واالجتماع لغة     
الجيم والميم والعين، أصل واحد يدّل على تـضام        : وأصل المعنى الضم، قال ابن فارس     
                                         

سير أعالم  : انظر). هـ  ٣٩٥( القزويني المالكي، لغوي مشهور، توفي سنة        أحمد بن فارس بن زكريا    : هو) ١(
  ).١٧/١٠٣ (النبالء، للذهبي

  .عبد السالم محمد هارون، دار الفكر : ، تحقيق؛ البن فارس)٦٠/ ٣(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
ـ ٥٨٣(لغة، توفي سنة    ، من أئمة علم  التفسير وال      أبو القاسم جاراهللا محمود الخوارزمي    : هو) ٣( : انظـر ). هـ

  ). ٢/٨١(وفيات األعيان 
  .دار الكتب العلمية،: محمد باسل عيون السود ، الناشر: ،  تحقيق؛ للزمخشري)٤٧٩/ ١(أساس البالغة ) ٤(
: انظر). هـ٣٩٣(، من أئمة اللغة، توفي سنة  المشهور بالجوهري إسماعيل بن حماد التركي األترادي،      : هو) ٥(

  ). ١٧/٨٠(سير أعالم النبالء
  يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  : ،  تحقيق؛ للجوهري)١٥٥: ص(مختار الصحاح ) ٦(



– 

  )٦(

: جمعت الشّيء جمعا، وتجمع القوم، اجتمعوا من هنا وهنا، واجتمع القوم          : الشّيء، يقال 
  .)١(انضموا، وهو ضد تفرقوا 

  :تنوعت تعريفات العلماء لها اصطالحاً: المستوى االصطالحي: ثانياً
ة اهللا في سير الحياة اإلنسانية، وعادته في إثابة الطائعين وعقاب           عاد: " فقيل هي 

  .)٢("المخالفين طبق قضائه األزلي على مقتضى رحمته وعدله
الطريق المتبعة في معاملة اهللا تعالى للبـشر؛ بنـاء علـى سـلوكهم           : "وقيل هي 

الـدنيا  وأفعالهم وموقفهم من شرع اهللا وأنبيائه، وما يترتب على ذلك مـن نتـائج فـي               
  .)٣(" واآلخرة

مجموع القوانين التي سنها اهللا تعالى لهذا الوجـود وأخـضع لهـا             : " وقيل هي 
  .)٤("مخلوقاته جميعاً، على اختالف أنواعها وتباين أجناسها

أن هذه السنن هـي التـي تقـف وراء األحـداث            : فالحاصل من هذه التعاريف   
ري، وأنها قوانين ونـواميس ثابتـة     والظواهر االجتماعية المرتبطة باجتماع الجنس البش     

  .ومطرده وشاملة، وقائمة على مقتضى عدل اهللا ورحمته
  : المستوى التاريخي: ثالثاً

هذا المفهوم والمصطلح حديث النشأة، لكن المحتوى قديم الوجود، فهو نـشأ مـع    
 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ{نزول الوحي، بـل إن قولـه تعـالى         

، من أوائل ما نزل من القـرآن        ]٤٣:سورة فاطر  [}حل جل مك لك خك حك مقجك
  .لتقرير هذا المفهوم في النفوس

 قدوة في فهم السنن االجتماعية وتطبيقها، كمـا كـان يرشـد             وقد كان نبينا محمد     
أصحابه إلى مراعاتها في األنفس والمجتمعات، ويبين لهم أسباب مـرض األمـم الـسابقة               

ه السنن وسـاروا علـى مقتـضاها،        وهالكها، ويرشدهم إلى خيرهم وصالحهم إذا فقهوا هذ       
: ، قـال  ماجاء في حديث عبد اهللا بن عمر        : والنماذج من سنته في هذا الباب كثيرة، منها       

يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بـاهللا أن           : ((، فقال أقبل علينا رسول اهللا     
                                         

  .)١/٤٧٩(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ).٢٧: ص(م ٢٠١٥المطبعة العثمانية : السنن اإللهية في الحياة اإلنسانية؛ لشريف الخطيب، الناشر) ٢(
  ).١٣: ص(السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد؛ لعبد الكريم زيدان،  مؤسسة الرسالة، ) ٣(
هـ، ١٤١١بعى األولى ـ محرم  ، الط٢٦: أزمتنا الحضارية في ضوء سنة اهللا في الخلق، كتاب األمة رقم) ٤(

  . ١٦٣ص



 

 )٧(

ها، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجـاع     لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا ب        : تدركوهن
التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيـال والميـزان، إال أخـذوا                 
بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعـوا القطـر               

هـد رسـوله، إال سـلط اهللا        من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهللا، وع          
عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لـم تحكـم أئمـتهم بكتـاب اهللا،                   

، فهذا الحديث حوى عدداً مـن سـنن         )١())ويتخيروا مما أنزل اهللا، إال جعل اهللا بأسهم بينهم        
  .اهللا في المجتمعات، ربما تدخل كلها في سنن اهللا في العقوبات

                                         
  : ، وله عنه طرقهذا الحديث جاء عن ابن عمر ) ١(

 في المعجـم  ، ، والطبراني  ٤٠١٩، برقم   )٥/١٤٩(، كتاب الفتن، باب العقوبات      ٥/١٤٩أخرجه ابن ماجه    :األول
 فـي الحليـة   ، وأبـو نعـيم    ٨٦٢٣برقم  ) ٤/٥٨٣ (، والحاكم في المستدرك   ٤٦٧١برقم  ) ٥/٦١(ط  األوس

  .، به، عن أبيه، عطاء بن أبي رباح، كلهم من طرق عن خالد بن بن يزيد بن أبي مالك)٨/٣٣٣(
، وأبوه ثقة، ولم يتفرد به فقد تابعه ثالثـة         )١٩١: ص(تقريب التهذيب   : انظر( وفي إسناده خالد بن يزيد ضعيف     

  :م، وهمن الرواة عن عطاء بن أبي رباح
  .  عن ابن عمر به مرفوعاًـ أبو سهيل بن مالك عن عطاء بن أبي رباح١

، )١٣/١٣١( في الشعب   والبيهقي) ١٢٤٧/ ٣( في الكامل    وابن عدي ) ٦٧/ ٢( في المجروحين    أخرجه ابن حبان  
، عن عمه أبي ، من طريق عبيد اهللا بن سعيد بن كثير بن عفير، ثني أبي، ثني مالك بن أنس              ١٠٠٦٦برقم  

  .لعل البالء منه: يد اهللا بن سعيد ضعفه ابن حبان، وقال ابن عديوفي إسناده عب. سهيل، عن عطاء به
  .، عن عطاء، به]حفص بن غيالن [ ـ الهيثم بن حميد، أني أبو معيد٢

، من طريق الهيثم بن حميـد،     ٨٦٢٣، برقم   )٥٨٣/ ٤(، والحاكم   ٤٦٧١برقم  ) ٥/٦١( األوسط   أخرجه الطبراني 
إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير الهيـثم بـن حميـد    . ، عن عطاء، به]حفص بن غيالن [ أني أبو معيد  

  ).٥٧٧،١٧٤: تقريب التهذيب ص: انظر. (وحفص بن غيالن وهما صدوقان
، بـرقم  )٢٤:ص(نيا في العقوبات    أخرجه ابن أبي الد     .ـ نافع بن عبد اهللا، عن فروة بن قيس، عن عطاء، به           ٣

نافع وفروة ال :وإسناده ضعيف فيه  .، من طريق نافع بن عبد اهللا، عن فروة بن قيس، عن عطاء، به             )١١(
  ).٣٤٧/ ٣، ٢٤١/ ٤ميزان االعتدال : انظر. (يعرفان 

، من طريق عثمان بـن عطـاء بـن أبـي مـسلم              ١٤٢٣برقم  ) ٢/٤١٥(أخرجه والروياني في مسنده     : الثاني
تقريـب  : انظـر . (وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء. الخراساني، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً    

  )٣٨٥: التهذيب ص
يث عن أبـي  ، من طريق يعقوب بن عبد اهللا القُمي، ثنا ل٣٠٤٣برقم ) ٥/٢٣( في الشعب    أخرجه البيهقي : الثالث

، وأبو محمد الواسطي لم وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم .، عن ابن عمر مرفوعامحمد الواسطي
  ).٤٦٦/ ٨تهذيب التهذيب : انظر. (أعرفه
وقد : ، قلت "فهذه الطرق كلها ضعيفة إال طريق الحاكم فهو العمدة، وهي إن لم تزده قوة فال توهنه               : "قال األلباني 

  .)٢١٦/ ١سلسلة األحاديث الصحيحة : انظر. (صححه الحكم في المستدرك



– 

  )٨(

ء الراشدون وعملوا وفق هذه السنن ومقتضاها، وما حصل لهم من           ثم جاء الخلفا  
التمكين واالستخالف في األرض، وجمع الصف، وتوحيد الكلمة، إال بفقه هذه الـسنن،             
والعمل على ِوفِْقها، ومن األمثلة التطبيقية لهذه السنن في هذا الجيل الراشد، أنه لما حـل   

أفـراراً مـن   : دخلها، قال له أبو عبيدة       بالناس ولم ي   الطاعون بالشام ورجع عمر     
؟ نعم نفـر مـن قـدر اهللا إلـى قـدر             لو غيرك قالها يا أبا عبيدة     : قدر اهللا؟ فقال عمر   

؛ ، فهنا أخذ الفاروق بسنة األسباب؛ للحفاظ على الناس من إصابتهم بالطاعون            )١(...)اهللا
علوم لم يعط هذا العلم من العناية مثل ما أعطي غيره من            ولما بدأ عصر التصنيف في ال     

العلوم الشرعية والعقلية، وقد اعترى النظر في هذا العلم شيء من النقص والغفلة، ولـم            
) العقوبـات (، في كتابه النفيس     )٢(يفرد بالتصنيف والتدوين إال إذا استثنينا ابن أبي الدنيا        

ي تتحدث عن سنن اهللا في هالك األمم وأنـواع       الت الذي أورد عدداً من أحاديث النبي       
العقوبات التي حلت بها، وماعداه في هذه المرحلة إنما هي إشارات ومباحـث تبعـاً ال                
استقالالً أثناء الحديث عن بعض الموضوعات؛ كالوعد والوعيد في علم العقيدة، والعلـة          

نن في الكون والحيـاة  والشرط في مباحث أصول الفقه، وعند تفسير اآليات المتعلقة بالس   
واألمم السابقة في علم التفسير، أو عند الحديث عن أسباب سقوط الدول والحـضارات              

  .في علم التاريخ، وهكذا تبعاً  دون االستقالل في البحث والتصنيف
ثم جاءت مرحلة الضعف واالنهيار، وظهور التقليد، وتوقف حركة االجتهاد، مع           

 أمام أعداءها؛ وتسلطهم على ثغورها، وشيوع بعـض         تراجع األمة السياسي وانكسارها   
التواكل، واإلرجاء؛ وغيرها، في خـضم هـذه النـوازل          : المفاهيم المنحرفة مثل مفهوم   

ظهرت بعض الكتابات الرصينة في موضوع السنن، كردة فعل علـى هـذه األوضـاع     
، وتلميـذه   للغزالي، وبعض تقريرات شيخ اإلسالم ابن تيمية      ) اإلحياء(المزرية، كما في    

، ، وغيرهم، وهي مع ذلك كتابات وإشارات لـم تفـرد بالتـصنيف والتـأليف              ابن القيم 
 عبـد   واستمر هذا الوضع حتى ظهر الجهد النوعي الذي أبدع فيه المؤرخ االجتمـاعي            

                                         
ي الطاعون، ومسلم في    ، كتاب الطب، باب ما يذكر ف      ٥٧٢٩، برقم )١٣٠/ ٧( في صحيحه    أخرجه البخاري ) ١(

  .، كتاب السالم،  باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها٩٨، برقم )١٧٤٠/ ٤(صحيحه 
الحافظ، المحـدث،  . عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، األموي، أبو بكر بن أبي الدنيا، البغدادي            ) ٢(

وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكالم      .  المفيدة، كان مؤدب أوالد الخلفاء     صاحب التصانيف المشهورة  
سير أعالم  : انظر(  .وثقه أبو حاتم وغيره   . وما يالئم طبائع الناس، إن شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه          

  ).٣٩٧/ ١٣النبالء 



 

 )٩(

، وكان نقطة تحول في التعامل مع فقه سـنن االجتمـاع البـشري    )١(الرحمن بن خلدون 
مقدمـة  ( تنظيراً وتأصيالً لهذا العلم وقواعده، كما في مقدمته لتأريخه التي اشـتهرت ب   

  ).ابن خلدون
 هذه األمة من التخلف عن ركاب الحضارة، وسقوط في          ثم نظراً لما اعترى واقع    

ردهة التخلف، وتسلط من االستعمار، بدأت عقليات رواد هذه المرحلة في العناية بهـذا              
العلم، تبياناً ألهميته، وتحريراً لقواعده وضوابطه، وحثا على توظيفه إلعادة األمة إلـى             

، )٤(، ومالك بن نبي   )٣(، ورشيد رضا  )٢(محمد عبده : سابق حضارتها وريادتها، من أمثال    
، ونحوهم، ثم بعد ذلك توالت الكتابات في ذلك، وخاصة في الجامعـات             )٥(وابن عاشور 

  .)٦(التي أنجزت فيها الكثير من الرسائل النافعة في هذا الباب 
  مفهوم استشراف المستقبل: المطلب الثاني

  : للغويالمستوى ا: أوالً
الشين والراء والفاء أصـل يـدل       ) شرف(مأخوذ من الفعل الثالثي      االستشراف
  .)٧(على علو وارتفاع

                                         
 العبـر وديـوان المبتـدأ       (اشـتهر بكتابـه     . عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، الحضرمي، اإلشبيلي      : هو) ١(

انظر شـذرات   ). هـ٨٠٨(، ومقدمته التي تعد من أصول علم االجتماع، توفي بالقاهرة، سنة            ...)والخبر
  ).٧/٧٦(الذهب البن العماد 

محمد عبده ، مفتي الديار المصرية، ومن رجال اإلصالح في مصر، تتلمذ لجمـال الـدين األفغـاني،      : هو) ٢(
  ).٥/١٨٤(انظر األعالم ). هـ١٣٢٦(لوثقى بباريس، توفي سنة وأصدر معه جريدة العروة ا

 األصل، صاحب مجلة المنار، تتلمذ للشيخ محمد عبـده،    محمد رشيد بن علي رضا القلموني، البغدادي      : هو) ٣(
  ).٦/١٢٦(انظر األعالم ). هـ١٣٥٤(توفي سنة 

قسطنطينة في الجزائر، اتجه نحو تحليل األحداث التي كانـت تحـيط بـالعلم    مالك بن نبي، من مواليد     : هو) ٤(
ـ ١٣٩٣(اإلسالمي، وكان يرى أن مشكلة العلم المتخلف مشكلة حضارية أوالً، توفي سـنة             انظـر  ). هـ

  ).٥/٢٦٦(األعالم 
 المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، مولده         رئيس المفتين : محمد الطاهر بن عاشور   : هو) ٥(

انظـر األعـالم    ).  هـ   ١٣٩٣(توفي سنة   . شيخاً لإلسالم مالكياً  ) ١٩٣٢عام  (عين  . ووفاته ودراسته بها  
)٦/١٧٤.(  

ومجلـة كليـة الـشريعة    .  ؛ لمجدي عاشور، دار السالم  ١٣٢السنن اإللهية في األمم واألفراد ص       : انظر) (٦(
نشأة علم السنن اإللهية ومنهاج تدريسه؛ لرشيد كهوس، العدد        : راسات اإلسالمية في قطر بحث بعنوان     والد

  ). ٣١الثاني، مجلد 
  ).٢٦٣/ ٣(مقاييس اللغة : انظر) ٧(



– 

  )١٠(

وضـع يـده علـى      : وتشرف الشيء واستشرافه  ): " ٧١١ت ()١(قال ابن منظور  
 حـة،  وفي حديث أبي طل.... حاجبه كالذي يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه   

، لينظر إلى مواقـع نبلـه، أي        أنه كان حسن الرمي فكان إذا رمى استشرفه النبي          : 
أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، وأصله مـن  : واالستشراف. يحقق نظره ويطلع عليه   

  .)٢("الشرف العلوكأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر إلدراكه
معنى النظر إلى شيء قادم مـن       فاالستشراف يحمل في مضمونه اللغوي      : وعليه

بعيد والتطلع إليه، ومحاولة التعرف عليه، واتخاذ أسباب التوصل إليه بدقـة كالـصعود          
  .إلى مكان مرتفع؛ الستطالعه قبل الوصول إليه

خالف دبره، وذلك أن مقدمـه يقبـل علـى          : القبل من كل شيء   : والمستقبل لغة 
  .)٣(الشيء 

  .)٤("ضد االستدبار: واالستقبال): " ٣٩٣ت  (وقال الجوهري
هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي       : المستقبل): " ٨١٦ت   ()٥(وقال الجرجاني 

  .)٦(" أنت فيه، يسمى به؛ ألن الزمان يستقبله
  : المستوى االصطالحي: ثانياً

تطلع إلى معرفة المستقبل؛ بناء علـى اسـتنباط وتحليـل معطيـات تتعلـق               هو ال 
بالموضوع الذي يقصد تكوين رؤية مستقبلية عنه، ووضع الخطط واالستراتيجيات على           

أن االستشراف هو عملية توقع لما سيحدث فـي المـستقبل، وهـذا             : فالحاصل؛  )٧(ذلك
عرفة األمور الدنيويـة والتجـارب      التوقع مبني على معطيات متنوعة، منها ما يتعلق بم        

البشرية، ومنها ما يتعلق بأمور غيبية أخبر بها الشرع أنها سـتكون، أو أخبـر بـسنن                 

                                         
العبر في أخبار من غبـر     : انظر). هـ٧١٧(محمد بن مكرم األنصاري،  إمام في العربية، توفي سنة           : هو) ١(

  ).٤/٢٩ (للذهبي
  . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–، دار صادر ؛ البن منظور)٩/١٧١(لسان العرب   )٢(
  )٥١/ ٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٣(
  ).١٧٩٧/ ٥(الصحاح ) ٤(
البـدر الطـالع    : انظـر ). هـ٨١٦(ي الحسيني، أبو الحسن، توفي سنة       الشريف علي بن محمد بن عل     : هو) ٥(

)١/٤٨٨.(  
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : لبنان الطبعة– دار الكتب العلمية بيروت ؛ للجرجاني) ٢١٣: ص(التعريفات ) ٦(
  ).٥٣(مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية، العدد . ازمولمحمد عمر ب، االستشراف رؤية مستقبلية) ٧(



 

 )١١(

ونواميس يظهر هذا المستقبل من دراسة أثرها، ويقصد من كـل هـذا تكـوين رؤى،                 
  .ووضع خطط مبنية على هذا االستشراف

  : المستوى التاريخي: ثالثاً
 ظهر في نهاية القرن الخامس عشر، فـي كتـاب تومـاس    هذا العلم حادث، وقد     

، الذي يتحدث فيه عن التطور المستقبلي للمجتمعات، ثم في النـصف            )اليوتوبيا( )١(مور
، )الدراسات المـستقبلية  (، أو   )علم المستقبل : (الثاني من القرن العشرين، بدأ يطلق عليه      

اسات للبحث العلمي والمنهجي، وتبنتها مؤسسة عسكرية اسـمها   ثم بدأ إخضاع هذه الدر    
، ثم بدأت تكثر البحوث المستقبلية، وظهر متخصصون فـي هـذا المجـال،              ) ٢ ("راند"

وتأسس على إثر هذا مئات المراكز والهيئات التي جعلت المستقبل واستـشرافه محـور      
  .)٣( تخصصها

  اعية واستشراف المستقبلالعالقة بين السنن االجتم: المطلب الثالث
؛ "وظيفة التوقـع  " من أهم الوظائف في دراسة السنن االجتماعية واستنباط فقهها     

 خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ {: ولذا يقول اهللا تعالى   
  .]. ٤٣:سورة فاطر [}حل جل مك لك

، )٤(الشمول، والثبات، واالطراد، والعموم   :  فالسنن بما تتصف بهم من خصائص     
مهمة وأداة ناجعة الستشراف المستقبل، وهناك عالقة وطيـدة بـين دراسـة             تمثِّل مادة   

السنن االجتماعية وعملية استشراف المستقبل، فالمستقبل وما فيه من نجاحات مرهـون            

                                         
 . ١٦القرن  عاش في إنجليزياً ومؤلفاً وعالماً سياسياً؛  كان قائداً Sir Thomas More( مور السير توماس)  ١(

الموقـع اإللكترونـي لموسـوعة ويكبيـديا     : انظـر .  تم إعدامه عن طريق قطـع الـرأس  ١٥٣٥  يوليو٦في 
https://ar.wikipedia.org/wiki.  

، تأسـست فـي   أميركية وخلية تفكير، منظمة غير ربحيةمؤسسة راند أو مؤسسة األبحاث والتطوير، وهي ) ٢(
،  للقوات المسلحة األميركيـة ؛ لتقديم تحليالت وأبحاث شركة طائرات دوغالس من ِقبل ١٩٤٨األصل عام  

الموقع اإللكتروني لموسوعة ويكبيديا على النت : انظر. حكومة الواليات المتحدةتُمول أبحاثها من وكاالت     
https://ar.wikipedia.org/wiki.  

. م ، مركز الكتاب للنشر القـاهرة      ٢٠٠٤،  ١راسات المستقبلية، ضياء الدين زاهر، ط     مقدمة في الد  : انظر)  (٣(
  ). ٢٧، ص١٢٦واستشراف المستقبل في الحديث النبوي ، إلياس بلكا، كتاب األمة، العدد 

دار : ٢سنن اهللا في األمم من خالل القـرآن، حـسن الحميـد، ط         : (انظر في بيان خصائص السن اإللهية       )  ٤(
 ٢، والسنن اإللهية في األمم واألفراد، مجدي عاشور، ط١١٧ـ ص٧١، من  ص ١٤٣٢ر عاممص. الهدى

  ).١٠٨ـ ص٩٧من ص. هـ١٤٢٨عام . مصر . دار السالم



– 

  )١٢(

بحسن التعامل مع هذه السنن،  وحسن توظيفها لـصالح المـشروع المـستقبلي للعـالم            
  .اإلسالمي

 من أهم العلوم وأنفعها، والقـرآن  - تعالى -والعلم بسنن اهللا : " يقول رشيد رضا 
يحيل عليه في مواضع كثيرة، وقد دلَّنا على مأخذه من أحوال األمم؛ إذ أمرنا أن نـسير                 

وإنني ال أشك في كون الصحابة كـانوا  ... في األرض ألجل اجتالئها ومعرفة حقيقتها،      
مين بمراد اهللا من ذكرها، يعني أنَّهم بما لهم من معرفة أحـوال             مهتدين بهذه السنن وعال   

القبائل العربية والشعوب القريبة منهم ومن التجارب واألخبار في الحرب وغيرها وبمـا   
 - تعـالى    -منحوا من الذكاء والحذق وقوة االستنباط كانوا يفهمون المراد من سنن اهللا             

ولمـا  ... ؛ تهم لألمم التي اسـتولوا عليهـا      ويهتدون بها في حروبهم وفتوحاتهم وسياس     
اختلفت حالة العصر اختالفاً احتاجت معه األمة إلى تدوين علم األحكام وعلـم العقائـد               
وغيرهما كانت محتاجة أيضا إلى تدوين هذا العلم، ولك أن تسميه علم السنن اإللهية أو               

  .)١("علم االجتماع أو علم السياسة الدينية

                                         
) ٤/١٣٩(  م،   ١٩٩٠: الهيئة المصرية العامة للكتـاب سـنة النـشر        : ، الناشر تفسير المنار؛ لرشيد رضا   )  ١(

  .بتصرف



 

 )١٣(

  المبحث األول
  ة األسباب والمسببات وأثرها في استشراف المستقبلسن

  مفهوم األسباب: المطلب األول
وبهـذا  . )١("، والجمع أسـباب   ... كل شيء يتوصل به إلى غيره؛        ":لغةالسبب  

 خم حم جم يل ىل مل خل{: المعنى اللغوي ورد في قوله تعالى عن ذي القرنين        
 شيء معرفة وذريعة آتاه اهللا من كل: "، فالمعنى]٨٤:سورة الكهـف  [ }جن يم ىم مم

الـسبب  ) : " ٥٣٨ت   (، وقال الزمخشري  )٢"(يتوصل بها؛ فاتبع واحداً من تلك األسباب      
هـو مـا كـان طريقـاً        : ، وقيل )٣("ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة          

  .)٤(قاًومفضياً إلى الشيء مطل
أن الضابط في كون الشيء سبباً هو كونه موصالً إلى غيـره سـواء              : فالحاصل

  كان هذا الشيء مادياً كآلة من آالت المادة، أو كان معنوياً كالعلم والقدرة
 يختلف تعريف السبب تبعاً لتباين آراء علماء العقيدة في تـأثير          :اصطالحاًالسبب  

  .السبب في المسبب
   .)٥(ارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيهعب: فعند األشاعرة
  .)٦(هو الموجب لذاته : وعند المعتزلة

                                         
  ).١/٤٥٨١٣٩( لسان العرب )  ١(
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، : محمد علي النجار، الناشر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي، المحقق)  ٢(

  ).١٦٩/ ٣(القاهرة،  
  ).٤٩٧/ ٢( هـ،١٤٠٧ -الثالثة :  بيروت الطبعة–لعربي  ، دار الكتاب االكشاف ؛ للزمخشري)  ٣(
. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -مؤسسة الرسالة : ؛ ألبي البقاء الكفوي دار النشر ) سبب(الكليات؛ مادة )  ٤(

)٤٩٧/ ٢.(  
  . محمد المصري-عدنان درويش :         تحقيق 

  ) .١/٣٠٦ شي، والبحر المحيط للزرك)سبب (التعريفات مادة : انظر)  ( ٥(
محمد تامر، الناشـر دار  . د: ،  تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه    البحر المحيط؛ للزركشي  )  ٦(

     ).٣٠٦/ ١٢(م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سنة النشر الكتب العلمية 



– 

  )١٤(

ب لذاته، ولكن بجعـل   أنه الموج  : )٣(، وابن القيم  )٢(، وابن تيمية  )١(وعرفه الغزالي 
  .)٤(الشارع إياه موجباً

فالحاصل أن المراد بالسبب في هذا المبحث هو ماجاء فـي اصـطالح القـرآن               
  .كل ما يتوصل به إلى غيره، وهو ماعرفه به أهل اللغة: وهو

 أهمية سنة األسباب والمسببات: المطلب الثاني
و قانون عام يـشمل     جرت سنة اهللا في هذا الكون أن كل شيء يحدث بسبب، فه           

فليس في الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب، واهللا خـالق    : " كل ما في الكون؛ قال ابن تيمية      
حانه مصالح العباد في معاشـهم      فقد جعل سب   : " ، وقال ابن القيم   )٥("األسباب والمسببات 

ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات واألوامر والنواهي والحل والحرمة، كـل     
ذلك مرتبطاً باألسباب قائماً بها، بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يـصدر عنـه،        

سـباب  بل الموجودات كلها أسباب ومسببات، والشرع كله أسباب ومسببات، والمقادير أ          
  .)٦("ومسببات، والقدر جار عليها متصرف فيها، فاألسباب محل الشرع والقدر

وبلغ من تقرير الشارع لهذه السنة أن حثَّ على طلبها حتى في األمور المكفولـة           
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل {: مثل الرزق، كما قال تعـالى     

 أيها   :((، وقال   ]٦:سورة هود [ }ىه مه جه ين ىن خنمن حن
الناس، اتقوا اهللا وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ               

                                         
، فقيه شافعي أصـولي، مـتكلم متـصوف، تـوفي سـنة         الطوسي أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي     : هو) ١(

: ، تحقيق؛ البن فارس)٦٠/ ٣(معجم مقاييس اللغة ). ٤/١٠١ (طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). ـه٥٠٥(
  .عبد السالم محمد هارون، دار الفكر 

ن تيمية الحراني الدمشقي، واسع العلم، محيطاً بـالعلوم والمعـارف            أحمد بن عبد الحليم ب     أبو العباس : هو) ٢(
  ).٢/٣٨٧(ذيل طبقات الحنابلة (انظر ).  هـ ٧٢٨(العقلية والنقلية، توفي سنة 

أبو عبداهللا شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، كان فقيهاً، محدثاً، مفسراً، توفي سنة          : هو) ٣(
  ).٢/١٧٤(طبقات الحنابلة ذيل : انظر). هـ٧٥١( 

جامعة اإلمام  : محمد رشاد سالم ، الناشر    :  المحقق ، ومنهاج السنة؛ البن تيمية    ١/٣٠٦البحر المحيط   : انظر) (٤(
 ، دار المعرفة،    ، شفاء العليل؛ البن القيم    ١/٢٦٦ هـ،   ١٤٠٦األولى،  : بعة اإلسالمية، الط  محمد بن سعود  

: روح المعاني؛ لأللوسي،  دار الكتب العلمية ـ بيـروت سـنة الطبـع    . ٣٥٨م، ص١٩٧٨بيروت، لبنان
  ).٢٢٣/على عبد الباري عطية :  هـ، تحقيق ١٤١٥

مجمع الملك فهد لطباعـة  : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الناشر : ،  المحقق   البن تيمية  مجموع الفتاوى؛ )  ٥(
  ).٧٠/ ٨(م ١٩٩٥/هـ١٤١٦: المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودي ، عام النشر

  ).١٨٨: ص(شفاء العليل )  ٦(



 

 )١٥(

؛ ومع ذلك جعل    )١( ))قوا اهللا وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم          عنها، فات 
الطريق للوصول إلى هذا الرزق هو في األخذ باألسباب من السعي والكـسب ونحـوه؛          

َألن يحمل الرجل حبالً فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعـه، ثـم               : ((فقال  
، وقـال  )٢( ))يستغني به فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعـوه      

)) :                ًلو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغـدو خماصـا

                                         
، )٢١٤٤: (بـرقم ) ٢٧٥ / ٣(باب االقتصاد في المعيشة، : في كتاب التجارات" سننه"أخرجه ابن ماجه في  )  ١(

: بـرقم ) ٢٦٨/  ٣" (األوسـط " فـي    ، والطبرانـي  )٦٠٧: (برقم) ٢١٣ / ١" (المنتقى"وابن الجارود في    
) ٣٣ / ٨(،  )٣٢٣٩: (بـرقم ) ٣٢ / ٨" (صحيحه" في   ،  وابن حبان   )٩٠٧٤: (برقم) ٣٨ / ٩(،  ) ٣١٠٩(

) ٣٢٥ / ٤(،  )٢١٤٥: (بـرقم ) ٤ / ٢(،  )٢١٤٤: (برقم) ٤ / ٢" (مستدركه"والحاكم في   ) ٣٢٤١: (برقم
، )١٠٥١٦: (برقم) ٢٦٥ / ٥(،  ) ١٠٥١٥: (برقم) ٢٦٤ / ٥" (سننه الكبير " في    والبيهقي ،)٨٠١٩: (برقم

به ،وهذا سند رجاله من طريق  الْوِليد بن مسِلٍم ، عِن ابِن جريٍج ، عن َأِبي الزبيِر ، عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا                 
  .  موصوفون بالتدليس ولم يصرحوا بالسماع وأبو الزبير وابن جريجثقات لكن الوليد بن مسلم

، )٢١٣٤( برقم   ٤/ ٢" المستدرك" ، والحاكم في    )٣٢٣٩(، برقم   ٨/٣٢" صحيحه"  في    حبان        وأخرجه ابن 
شـعب  "، وفـي  )١٠٧٠٧( بـرقم  ٢٦٤/ ٥" السنن الكبـرى " في  والبيهقي١٥٦/ ٣" الحلية" في وأبو نعيم 

، عن جابر بن عبـد اهللا، بـه، وإسـناده           ، من طريق محمد بن المنكدر     )١٠٥٠٥(، برقم   ٧/٣٣٩" اإليمان
  .صحيح

 :     وللحديث شواهد منها
) ٤ / ٢" (مـستدركه "، والحاكم في    )٣٥٤٧٣: (برقم) ٦٨ / ١٩" (مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في      :      األول
 ، من طريق ِإسماِعيُل بن    )٩٢٧: (برقم) ٥٧٦ / ٥" (المطالب العالية " في   وأورده ابن حجر  ) ٢١٤٦: (برقم

 به ، ورجاله ثقات إال أنه منقطع عبد الملك بـن          َأِبي خَاِلٍد ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن ابن مسعود            
    .عمير لم يدرك ابن مسعود 

 :، من طريق قُدامةُ بن زاِئدةَ بِن قُدامـةَ ، قَـاَل   )٢٩١٤(برقم ) ٧/٣١٤(أخرجه البزار في المسند    :      الثاني  
وفي إسناده وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة؛ قـال عنـه   . حدثَِني َأِبي ، عن عاِصٍم، عن ِزر ، عن حذَيفَةَ به       

  ".ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات):" ٤/٧١" (المجمع"الهيثمي في 
، من طريق عفَير بن معدان ، عن سـلَيِم          )٧٦٩٤(، برقم   )٨/١٦٦(  المعجم الكبير  أخرجه الطبراني :      الثالث

وفيه عفير بن معـدان وهـو       ): " ٤/٧٢(قال الهيثمي في المجمع     . بنحوه. بِن عاِمٍر ، عن َأِبي ُأمامةَ،  به       
  ".ضعيف

 ، واألرناؤوط)٣٠٨٥( في صحيح الجامع وصححه األلباني. واهد صحيح لغيره       وبالجملة فالحديث بهذه الش
 التعليق على فقه    وقال األلباني في  ، )٣٠٥/ ١٤ (، وفي شرح السنة للبغوي    )١١٧/ ١٠(في جامع األصول    

  ".فهذه طرق يقوي بعضها بعضا:"بعد أن ذكر شواهده ) ٩٧ص (السيرة 
  ).١٤٧١، رقم ١٢٣/ ٢(  في صحيحه، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة أخرجه البخاري)  ٢(



– 

  )١٦(

؛ حيث أثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع  توكلها على اهللا عـز   )١( ))وتروح بطاناً 
  .وجل

 في الثواب والعقاب األخروي، وذلك من كمـال         وقانون السببية هو األصل أيضاً    
 جح مج حج مث هت مت{:  العدل، والحكمة البالغة؛ قال تعالى عـن المـؤمنين        

   ].٢٤:سورة الحاقة[ }مخ جخ مح
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت{:  وقــال تعــالى عــن الكــافرين 

  ].٢٦-٢٤:سورة النبأ[ }خص حص مس خس حس
بباتها؛ فـإن الخـالق   وإذا كان األصل في األمور العادية هو تعلق األسباب بمـس     

راعى هذه السنة حتى في الخوارق؛ ليظل قانون السببية عالقاً بذهن المكلف، ومرتبطـاً              
 من أمرها بهـز     ما حصل لمريم  : بحركة هذا الكون، واألمثلة في هذا الباب كثيرة، منها        

 هل مل خل{: النخلة وهي في حال ضعفها ساعة والدة عيـسى؛ فقـال تعـالى            
وفـي  : " )٢( ؛ قال األلوسي   ].٢٥:سورة مريم [ }حن جن مم خم حم جم

أمرها بالهز إشارة إلى أن السعي في تحصيل الرزق في الجملة مطلوب وهو ال ينـافي                
 مع أن جبريل قـادر علـى     ما حصل من قتال المالئكة مع النبي        : ، وأيضاً )٣("التوكل

اعاة لصورة األسباب التي أجراها اهللا      دفع الكفار بريشة من جناحه، وإنما حصل هذا مر        

                                         
،  وأحمـد فـي      ٤١٠٨برقم  ) ٤/١٦٦(، كتاب الزهد، باب في التوكل على اهللا         "جامعه" في   أخرجه الترمذي )١(

، وأبو يعلـى فـي   ١٠برقم ) ٣٢ص" ( المنتخب"  كما في ، وعبد بن حميد   ٢٠٥، برقم   )١/٣٢٣"  (مسنده"
 ؛ كلهم من طريق بكر بن       ٧٨٩٤برقم  ) ٤/٣١٨" (لمستدركا" والحاكم في   . ٢٤١، برقم   )١/١٢٣" (مسنده"

، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، وأحمد في        ٤١٦٤برقم  ) ٢/١٣٩٤" سننه"عمر؛ وأخرجه ابن ماجه في      
، عن )بكر بن عمر، وابن لهيعة( ، كالهما من طريق ابن لهيعة، كالهما    ٣٧٠، برقم )١/٤٣٨" (مسنده" 

  .، به أبي تميم عبد اهللا بن مالك الجيشاني؛، عن عمر بن الخطابعبد اهللا بن هبيرة، عن 
قال .        والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات غير ابن لهيعة، لكن تابعه ابن هبيرة وهو ثقة من رجال مسلم                

: وقال الحاكم عقب إخراجه". هذا حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال من هذا الوجه: " عقب إخراجهالترمذي
                     لـسلة األحاديـث الـصحيحة       فـي س   وصححه األلبـاني  . ، وأقره الذهبي  "صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه   " 
)٦٢٠/ ١.(  

. كان سلفي االعتقاد، مجتهـدا . ، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها  محمود بن عبد اهللا الحسيني اآللوسي     : هو) ٢(
هـ إلى الموصل، فاآلستانة،     ١٢٦٢ثم سافر سنة    .  هـ وعزل، فانقطع للعلم    ١٢٤٨تقلد اإلفتاء ببلده سنة     

وعاد إلى بغداد يدون رحالته ويكمل .  شهراً وأكرمه السلطان عبد المجيد٢١ومر بماردين وسيواس، فغاب 
  ).٧/١٧٦(انظر األعالم ).  هـ١٢٧٠(ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر الى أن توفي سنة 

  ).٤٠٣/ ٨( بيروت، –ث العربي دار إحياء الترا: روح المعاني، لأللوسي ، الناشر)  ٣(



 

 )١٧(

وقع ذلك إلرادة أن يكـون    : "  عن الحكمة من ذلك فأجاب     )١(في عباده، وقد سئل السبكي    
 وأصحابه وتكون المالئكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعايـة لـصورة    الفعل للنبي   

  .)٢("ى في عبادهاألسباب وسنتها التي أجراها اهللا تعال
 أن فقه سنة األخذ باألسباب، وتفهم هذا القانون الذي قام عليه الكـون،              :فالحاصل

  .من األهمية بمكان في تقييم واقع األمة، وتغيير حالها، والتبصر بمستقبلها
  أثر سنة األسباب والمسببات في استشراف المستقبل: المطلب الثالث 

وية المتعلقة بهذه السنة االجتماعيـة، يجـد أن         الناظر والمتأمل في النصوص النب    
  :أثرها في استشراف المستقبل يكمن في عدة صور

 ات عند فعل األسباب؛ بما لها من عواقب في المآل، والذي             : أولهابفي اعتبار المسب
هو نظر واستشراف مستقبلي، وهو األثر المترتب عن هذا الفعل، وهـذا االعتبـار         

ال : (( حين طلب أصحابه قتل المنـافقين ، كما في قوله   ظاهر في الخطاب النبوي   
  استشراف لمـستقبل هـذا       ؛ فهذا منه    )٣( ))يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه     

 في بيـان هـذا االستـشراف        )٤(الفعل، ونظر في مآله، وقد أحسن القاضي عياض       
فيه ترك تغيير بعض األمور التي يجب تغييرها، مخافـة أن يـؤدي         : " النبوي فقال 

فـإن األعمـال إذا     : "  هذا األمر فقال   )٦(، وقرر الشاطبي  )٥("تغييرها إلى أكثر منها   
تأملتها مقدمات لنتائج المصالح؛ فإنها أسباب لمـسببات هـي مقـصودة للـشارع،             

                                         
ـ ٧٥٦(، من أعيان الشافعيه في زمنه، توفي سـنة  علي بن عبدالكافي السبكي : هو)  ١( طبقـات  : انظـر ). هـ

  ).٤٤٦(الشافعية، لألسنوي 
  ).٣١٣/ ٧(هـ ، ١٣٧٩ بيروت، -محب الدين الخطيب دار المعرفة : ،  تحقيقفتح الباري؛ البن حجر)  ٢(
ومـسلم فـي   ). ، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهليـة   ٤/١٨٣(  في صحيحه    أخرجه البخاري )  ٣(

   .، من حديث جابر )و مظلوما، كتاب البر والصلة واألدب، باب نصر األخ ظالما أ٤/١٩٩٨(صحيحه 
 اليحصبي االندلسي، ثم السبتي المالكي، كان هينا مـن غيـر             بن موسى بن عياض    أبو الفضل عياض  : هو) ٤(

). هـ٥٠٤(كن أحد بسبتة في عصر أكثر تواليف من تواليفه، توفي سنة   ضعف، صليبا في الحق، ولم    ي        
  ).٢٠/٢١٧(سير أعالم النبالء : انظر

دار الوفـاء   : الدكتور يحيى ِإسماِعيل ، الناشر    : ، تحقيق إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ؛ للقاضي عياض       )  ٥(
  ).٢٦/ ٨(للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 

الترجمة التـي   : انظر. )هـ٧٩٠(، توفي سنة    أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي        : هو) ٦(
  ).٨٠ـ ٢٩(أعدها أبو األجفان في أول كتاب فتاوى اإلمام الشاطبي 



– 

  )١٨(

والمسببات هي مآالت األسباب، فاعتبارها في جريان األسباب مطلوب وهو معنـى          
  .)١("النظر في المآالت 

  فقه سنة األسباب والم : ثانيهـا المكلَّف معرفة آثار األعمال أن ي في حسسببات ينم
التي يتسبب فيها، وهذا استشراف للمستقبل؛ يرسخ في المكلف قيمة المسؤولية عـن    

من سن في اإلسـالم     : ((فعله سواء كان مأموراً بفعله، أو اجتنابه، كما في قوله           
سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أجـورهم                 
شيء، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده               

فـإذا  : "  مقرراً هذا األمـر قال الشاطبي، )٢("من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء    
نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور اجتهـد فـي اجتنـاب                
المنهيات وامتثال المأمورات رجاء في اهللا وخوفاً منه، ولهذا جـاء اإلخبـار فـي               

  .)٣("الشريعة بجزاء األعمال وبمسببات األسباب
 األسباب والمسببات في تغيير واقع األمة اإلسالمية، وذلـك    توظيف فقه سنة  : ثالثها 

بإرجاعها إلى القيادة كما كان في سابق عهـدها، والمبـادرة إلـى القيـام بمهمـة                 
االستخالف الحضاري وفق شرع اهللا، وتحقيـق الفهـم الـصحيح لحقيقـة الـدنيا              

ـ               دة واآلخرة، وهذا نوع من استشراف المستقبل ظاهر في الخطاب النبوي فـي ع
الدعوة إلى التخلص من أسباب الذل والهوان وتـسلط األعـداء؛     :دعوات ومن ذلك    

تم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضـيتم بـالزرع،          إذا تبايع   : ((كما في قوله    
  قـال    )٤()) وتركتم الجهاد، سلط اهللا عليكم ذالً ال ينزعه حتى ترجعوا إلى ديـنكم            

                                         
  ).١٩٥/ ٤( بيروت -دار المعرفة :   الناشر عبد اهللا دراز: ، تحقيق الموافقات؛ للشاطبي)  ١(
  ... ).،  كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة٧٠٥/ ٢(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(
  )٢٣٤/ ١(الموافقات )  ٣(
  : وله عنه طرقهذا الحديث مداره على ابن عمر ) ٤(

، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع العينة ـ ومن طريقه ٣٤٦٢برقم ) ٤/٣٢٣( في سننه أبو داود: أخرجه:      األول
 في مـسند الـشاميين   ، والطبراني)٦٥/ ٢( ـ والدوالبي في الكنى واألسماء     ١٠٧٠٣برقم  ) ٥/٥١٦ (البيهقي

 عن إسحاق أبي  ، كلهم من طرٍق عن حيوة بن شريح       )٧١/ ٧(  في الكامل    ، وابن عدي  ٢٤١٧برقم  ) ٢/٣٢٨(
إسحاق أبو عبد الرحمن، فهو إسحاق بن : وفي إسناده.  حدثه أن نافعاً حدثه بهعبد الرحمن، أن عطاء الخراساني
وعطاء .فيه ضعف ) : "٣٤٢(رقم الترجمة :  في تقريب التهذيبقال ابن حجر. أسيد أبو عبد الرحمن األنصاري

؛ فتبـين أن هـذه    " صدوق مشهور : "١/٦١٤( في المغني    ي، مختلف فيه والراجح فيه ما قاله الذهبي       الخراسان
  =      .الطريق ضعيفة لحال إسحاق بن أسيد األنصاري، إال أنها تصلح لالعتبار



 

 )١٩(

وسبب هذا الذل واهللا أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل اهللا الـذي              : " )١(الشوكاني
عاملهم اهللا بنقيضه، وهو إنـزال الذلـة،        =  اإلسالم وإظهاره على كل دين       فيه عز 

فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيـل التـي               
  )٢("هي أعز مكان

: يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، فقـال قائـل              : ((وقال  
بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينـزعن اهللا           : مئذ؟ قال ومن قلة نحن يو   

يـا رسـول    : من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن اهللا في قلوبكم الوهن، فقال قائل           

                                                                                                     
بـرقم  ) ٢/٤٣٢( في المعجـم الكبيـر   ، الطبراني ٤٨٢٥م  برق) ٨/٤٤٠(أخرجه أحمد في مسنده     : الثاني=      

عياش، عن األعمش، ، من طريق أبي بكر بن ١٣٥٨٣برقم  ) ٦/٩٣( في شعب اإليمان     ، والبيهقي ١٣٥٨٣
حـديث  : "عن هذا اإلسـناد   ) ٤/١٧(قال ابن القطان في نصب الراية       .  به، بنحوه  عن عطاء بن أبي رباح    

عندي أن إسناد الحديث الذي صححه      ): " "٣/١٩( في تلخيص الحبير     وقال ابن حجر  ". صحيح رجاله ثقات  
ابن القطان معلول، ألنه ال يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ ألن األعمش مدلِّس ولـم يـذكر              

وية بإسقاط نـافع   أن يكون هو الخراساني فيكون فيه تدليس تسسماعه من عطاء، وعطاء يحتمل الشوكاني    
 عن  يعني أنه عن عطاء الخراساني    " بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى اإلسناد األول وهو المشهور          

 ولكن الجواب عما ذكره الحافظ ابن حجـر أن   - وقد سبق ذكره في الطريق السابقة        -نافع عن ابن عمر     
اني التصريح بأن عطاء هو ابن أبي رباح، وأما تدليس األعمش فقد ذكره الحـافظ           في رواية أحمد والطبر   

ولم يذكر  . في المرتبة الثانية من مراتب المدلِّسين الذين يحتمل تدليسهم        ): ٦٧ص(في تعريف أهل التقديس     
 وهو سـماع  لكن بقي علة ثالثة في هذا الطريق لم يذكرها الحافظ    . واهللا أعلم . عن األعمش تدليس التسوية   

: للعالئـي " جامع التحـصيل  "، و ) ١٥٤ص  : (ابن أبي حاتم  "  المراسيل"عطاء من ابن عمر؛ فقد جاء في        
فإذا كان كذلك، فإن هذه ". إنه رأى ابن عمر ولم يسمع منه: " عن اإلمام أحمد وعلي بن المديني)٢٩٠ص (

  .انقطاعه بين عطاء وابن عمر: إلسناد تضاف إلى ما سبق، وهيِعلَّةُ أخرى في هذا ا
، من طري أبي )٥/٥٠٢(، والخطيب في تاريخ بغداد      )٥٠٠٧، برقم   ٩/٥١( أخرجه أحمد في مسنده     :     الثالث

، يحيى بن أبي حية،  قال والطريق ضعيفة ؛ فيه أبو جناب الكلبي . ، به، بنحوه  جناب، عن شهر بن حوشب    
، وهو هنا لم يصرح بالسماع، لكنـه        "ضعفوه لكثرة تدليسه  ): " "٥٨٩: ص( في تقريب التهذيب     ابن حجر 

  .يصلح لالعتبار
:  كمـا فـي القواعـد النورانيـة    ع طرقه ؛ فقد جود إسناده ابن تيميـة أن الحديث حسن بمجمو :      فالخالصة

 كما في سلسلة وكذا األلباني) ٥/١٠٤: ( بمجموع طرقه كما في تهذيب السنن، وحسنه ابن القيم ) ١٤٢ص(
  ).٤٢/ ١األحاديث الصحيحة 

 ١١٤له . ل صنعاء، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني)  ١(
  ).٦/٢٩٨(انظر األعالم . )هـ ١٢٥٠(مؤلفاً، توفي سنة 

: دار الحديث، مـصر،الطبعة : عصام الدين الصبابطي، الناشر: ، تحقيق؛ للشوكاني)٢٤٦/ ٥(نيل األوطار  )  ٢(
  .هـ ١٤١٣األولى، 



– 

  )٢٠(

يريـد أن حـب   : ")٢(؛ قال الطيبي )١())حب الدنيا، وكراهية الموت   : اهللا، وما الوهن؟ قال   
البقاء في الدنيا وكراهية الموت يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين واحتمال الـذل مـن      

                                         
   :بان، ومن حديث أبي هريرة ورد هذا اللفظ من حديث ثو)  ١(

  :        أما حديث ثوبان فله عدة طرق
، )٢/١٠٢( في المعجم الكبيـر      ، والطبراني ٢٢٣٩٧، برقم   )٨٢/ ٣٧(أخرجه أحمد في مسنده أحمد      :     األول

، ثنا مـرزوق أبـو عبـد اهللا    ن طرق عن مبارك بن فضالة   ) ١/١٨٢( في الحلية    ، وأبو نعيم  ١٤٥٢برقم  
  . الشامي الحمصي، أنا أبو أسماء  الرحبي به
  ).٤٢٦، ٥٢٥، ٥١٩: ص: التقريب : انظر. ( وأبو أسماء ثقة       وإسناده حسن، مبارك ومرزوق صدوقان،

، كتاب المالحم، باب تداعي األمم علـى اإلسـالم،          ٤٢٩٧برقم  ) ٦/٣٥٤(أخرجه أبو داوود في سننه      :   الثاني
 في ، والطبراني٢٦٨، برقم ١٣٤، وابن أبي عاصم في الزهد ص٦٥٤، برقم ١/٤٢٧والروياني في مسنده 

، من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األزدي، ثني أبو عبـد               ٦٠٠، برقم   ١/٣٤٤مسند الشاميين   
  .السالم به

تقريب التهذيب  : انظر. ( هول الهاشمي ، وهو مج    صالح ابن رستم  : إسناده ضعيف فيه أبو عبد السالم ، واسمه         
٢٧٢/ ٢.(  

  . عن األعمش عن أبي عزرة به، عن إبراهيم بن موسى الرازي)٦٠ص " (الكنى" في أخرجه البخاري: الثالث
  . في ترجمته ولم يذكر فيه جرحا وال تعديالبو عزرة  أخرجه البخاريوفي إسناده هذا  أ

بـرقم  ) ٢/٣٣٣( فـي مـسنده   ، والطيالـسي ٢٧٢٤٧، برقم )٧/٤٦٣(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  : الرابع
، من طرق عن أبي األشهب جعفر بن الحارث         ٩٨٨٧برقم  ) ١٣/١٦( في شعب اإليمان     ، والبيهقي ١٠٨٥

، وأبـو  "الثقات" في وعمرو بن عبيد ذكره ابن حبان. ى ثوبان به، موقوفاً عل، عن عمرو بن عبيد  الواسطي
  ).١٤٠: ، والتقريب ص١٧٩/ ٥الثقات : انظر. (األشهب صدوق كثير الخطأ

 عـن  ، من طريق ثور بن يزيـد الحمـصي،  ٢٦٩برقم ) ١٣٤ص (أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد       : الخامس
 فـي  األزهر األلهاني، عن ثوبان، بثور بن يزيد ثقة أخرج له الجماعة، واألزهر األلهاني ذكره ابن حبان              

  ).٣٨/ ٤، الثقات البن حبان ١٣٥تقريب التهذيب : انظر". (الثقات"
 ، عن أبي الحسن علي بن داود القنطـري،           ٢٢٢٨برقم  ) ٣/١٠٣٦( في معجمه    أخرجه ابن األعرابي  : السادس

  .، عن عمرو بن قيس به الحضرمي الكوفي، عن علي بن زرارة بن سعدثنا عبد اهللا بن صالح، ثنا الليث
  ).١٨٧/ ٣/١" (الجرح والتعديل:انظر.(ضعيف: ،  قال فيه  أبو حاتم       وإسناده ضعيف، فيه علي بن زرارة

، وابن أبي عاصـم فـي الزهـد         ٨٧١٣، برقم   )١٤/٣٢٣(فأخرجه أحمد في مسنده     : أما حديث أبي هريرة     
  .الصمد بن حبيب األزدي، عن أبيه حبيب بن عبد اهللا، عن شبيل بن عوف، بهمن طريق عبد ،)١٣٥:ص(

تهذيب التهذيب : انظر.( عبد الصمد بن حبيب مختلف فيه، وحبيب بن عبد اهللا مجهول  :      وإسناده ضعيف فيه    
  ).١٥١: ، والتقريب ص٣٢٦/ ٦

السلـسلة  : انظـر ( بمجموع طرقه          فال أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وقد صححه األلباني         
  ).٦٤٧/ ٢الصحيحة 

من علماء الحديث والتفسير والبيان، من أهل تـوريز،         : الحسين بن محمد بن عبد اهللا، شرف الدين الطيبي        )  ٢(
  ).هـ٢/١٥٦(انظر األعالم ). هـ٧٤٣(توفي سنة . من عراق العجم



 

 )٢١(

، هذا منطوقه، أما مفهوم هذا الحديث وكذا سابقه ففيه استـشراف للمـستقبل،               )١("العدو
أن األمة يوم تكره الحياة الذليلة وتحب الموت في سبيل دينها والحفاظ على             : ووجه ذلك 

ق بدنياها؛ فإن أعداءها لن يقربوها ويتداعوا عليها، وإن فعلـوا فلـن             كرامتها، وال تتعل  
 .ينالوا منها شيئاً، وليس المراد من الحديث توصيف الواقع، واالستسالم للقدر

الدعوة إلى األخذ باألسباب المادية في إعداد القوة، وتحصين األمة ضـد المعتـدين       - ١
 } مح جح مج حج مث هت{:  في تفسير قوله تعالى    عليها، كما في قوله     

 أال إن القوة الرمي، أال إن القـوة الرمـي، أال إن القـوة               : ((] ٦٠:سورة األنفال [
ـ          )٢()) الرمي ا ، فهذ األمر اإللهي يقضي بأنه يجب على األمة أن تأخذ به، لتكون له

قالها ثالثا للتأكيد وشـدة  : " )٣(الهيبة في قلوب أعدائها إلى يوم القيامة؛ قال الساعاتي  
 الرمي بالسهام لكن يدخل فـي       االعتناء بشأنه، وإن كان المراد بالرمي في زمنه         

من الرمي بالبنادق والمدافع والقنابل ونحوهـا وكـل مـا           : معناه ما استحدث اآلن   
ل زمان ومكان؛ ألن اآلية تدل علـى وجـوب صـنع            يحدث من آالت القتال في ك     

اآلالت الحربية مطلقا في كل زمان؛ ففي زماننا هذا يكون االستعداد بصنع المـدافع         
والدبابات والطائرات والسفن الحربية المدرعة والغواصات، وتـدل أيـضا علـى            

ـ    أخر وجوب تعلم العلوم والفنون والصناعات التي يتوقف عليها ذلك، وما أصابنا الت
واالنحطاط إال بإهمال هذه المهمات ومخالفة بارئ األرض والسماوات؛ فلعلنا نتعظ           
بما يفعله األجانب من التفنن في صنع آالت الحرب والمسابقة في ذلك فنفيـق مـن          

ونستعد للمـستقبل، واهللا      سبتنا، ونستيقظ من نومنا، ونعمل بكتابنا وسنة رسولنا         
 .)٤("  فيه الخير لإلسالم والمسلمين آميننسأل أن يوفق والة أمورنا لما

 الدعوة إلى اجتماع الكلمة والتخلص من أسباب الفرقة، كما في حديث عرفجـة               - ٢
إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفـرق         : ((، يقول سمعت رسول اهللا    : قال

                                         
عبـد الحميـد   . د: لشرف الدين الحسين بن عبد اهللا الطيبي، تحقيـق       الكاشف عن حقائق السنن؛    شرح المشكاة للطيبي  )  ١(

  . هـ ١٤١٧األولى، :  مصطفى الباز ، الطبعةهنداوي، مكتبة نزار
  ).، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه١٥٢٢/ ٣(حه أخرجه مسلم في صحي)  ٢(
في ترتيـب   )  ط -الفتح الرباني   (له  . أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا، الساعاتي، من المشتغلين بالحديث مصري           )  ٣(

  ).١/١٤٨(انظر األعالم ).  هـ١٣٧١(مسند اإلمام ابن حنبل، ستة مجلدات، توفي سنة 
 الشيباني ومعه بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني؛ ألحمـد البنـا             الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل       )  ٤(

  ).١٣١/ ١٤(الثانية، : دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الساعاتي، الناشر



– 

  )٢٢(

؛ ففي هذا الحـديث   )١( ))أمر هذه األمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان         
داللة على أن أمر الجماعة عظيم؛ بحيث إذا وجدت وتكاملت شروطها، وكانت لها             

مها شوكة وقوة في دفع األعداء، وحفظ الضروريات، ثم خرج شخص يريـد هـد             
فصح أن لهـذا    : " )٢(فقتله أهون شراً من تفرق األمة وذهاب بيضتها؛ قال ابن حزم          

األمر أهال ال يحل ألحد أن ينازعهم إياه، وأن تفريق هذه األمة بعـد اجتماعهـا ال                 
، إخبار بـأن ذلـك      ...))إنه ستكون هنات وهنات    : ((، بل إن في قوله      ) ٣(" يحل

جمـع الكلمـة، ونبـذ    : سيقع، وهذا يستوجب من المسلمين االستعداد له، من خالل       
  .أسباب الفرقة، وااللتزام بالتوجيه النبوي إذا وقعت المنازعة في هذا األمر

  المبحث الثاني
  وأثرها في استشراف المستقبل) لهالكعاقبة الظلم ا(سنة 

 مفهوم الظلم: المطلب األول
 مصدر ظلم يظلم ظلماً فهو ظالم ومظلوم، وهو وضع الشيء فـي غيـر               :لغة

  .         موضعه
والظلم عند أهل اللغة وكثيـر مـن العلمـاء          ) : " هـ٥٠٢ت   ()٤(قال الراغب 

عه المختص به إما بنقصان أو بزيادة، وإمـا بعـدول عـن    وضع الشيء في غير موض    
 .)٥(... "وقته أو مكانه،

ومـن  . وضع الشيء في غير موضعه    : الظلم): " هـ٧١١ت(وقال ابن منظور  
ما ظلـم أي مـا وضـع    : من أشبه أباه فما ظلم؛ قال األصمعي: أمثال العرب في الشبه  
 .)٦ (..."الشبه في غير موضعه

                                         
  ).،كتاب اإلمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع٣/١٤٧٩(أخرجه مسلم في صحيحه )  ١(
 الظاهري، أبو محمد، عالم األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسالم، كان في علي بن أحمد بن سعيد بن حزم)  ٢(

  ).٤١٥ص ( بغية الملتمس . انظر). هـ٤٥٦(األندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، توفي سنة 
  )٣٥٤/ ١١. ( بيروت، بدون تاريخ–دار الفكر : ، الناشرالمحلى باآلثار؛ البن حزم)  ٣(
سير أعالم : انظر). هـ ٥٠٢( ، توفي سنة  اني األصفه الحسين بن محمد أبو القاسم، المشهور بالراغب      : هو) ٤(

  ).٦٠/ ٣(معجم مقاييس اللغة ).١٨/١٢٠(النبالء    
                 :دار العلـم الـدار الـشامية، ط         : صفوان عـدنان داودي   : مفردات غريب القرآن؛ لألصفهاني، تحقيق      )  ٥(

  ).٣١٥: ص( هـ ١٤١٢
  ).٣٧٣/ ١٢(لسان العرب )  ٦(



 

 )٢٣(

: " جاء هذا المصطلح في القرآن على ثالثة أنواع؛ كما قال الراغب          : اصطالحاً
ـ : األول: الظلم ثالثة: قال بعض الحكماء  ر ظلم بين االنسان وبين اهللا تعالى وأعظمه الكف

أال لعنـة اهللا    : (وإياه قصد بقولـه   ) إن الشرك لظلم عظيم   : (والشرك والنفاق، ولذلك قال   
فمن أظلم ممـن    : (في آٍي كثيرة، وقال   )  والظالمين أعد لهم عذابا أليما     -على الظالمين   
ظلم بينه وبين النـاس،   : والثاني).  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا       -كذب على اهللا    
إنمـا  : (، وبقوله )إنه ال يحب الظالمين   : (إلى قوله ) وجزاء سيئة سيئة  : (هوإياه قصد بقول  

ظلم بينه وبين   :  والثالث ).ومن قتل مظلوماً  : (، وبقوله )السبيل على الذين يظلمون الناس    
 إذ ظلموا أنفـسهم     -ظلمت نفسي   : (، وقوله )فمنهم ظالم لنفسه  : (نفسه، وإياه قصد بقوله   

، وكـل   )ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه     : ( الظالمين أنفسهم  أي من )  فتكونا من الظالمين   -
هذه الثالثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن االنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلـم نفـسه،                  

 فإذا الظالم أبدا مبتدئ في الظلم؛ 
وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمـون        : (ولهذا قال تعالى في غير موضع     

  .)١ ()"نوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كا-
والظلم عنـد اهللا عـز      : "  في بيان هذه األنواع الثالثة من الظلم       وقال ابن القيم  

ديوان ال يغفر اهللا منه شيئاً، وهو الشرك به، فـإن اهللا  : وجل يوم القيامة له دواوين ثالثة 
ترك اهللا تعالى منه شيئاً، وهو ظلـم العبـاد بعـضهم    وديوان ال ي . ال يغفر أن يشرك به    

وديوان ال يعبأ اهللا به، وهو ظلم العبـد نفـسه بينـه    . بعضاً، فإن اهللا تعالى يستوفيه كله     
وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواً، فإنه يمحي بالتوبة              

حو ذلك، بخالف ديوان الشرك فإنه      واالستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ون     
ال يمحى إال بالتوحيد، وديوان المظالم ال يمحـى إال بـالخروج منهـا إلـى أربابهـا                   

  .)٢("واستحاللهم منها
  حقيقة الظلم المستوجب للهالك: المطلب الثاني

تزخر النصوص التي تربط بين الهالك واالستئصال وبين الظلم، وأنه موجـب           
ي سياق القصص القرآني عن األمم السابقة، ومـن ذلـك قولـه             لهذه العاقبة، وخاصة ف   

                                         
  ).٣١٥: ص(نفس المصدر  )  ١(
الثالثـة،  :  القاهرة، رقم الطبعـة    –دار الحديث   : سيد إبراهيم ، الناشر   : ،  تحقيق  الوابل الصيب؛ البن القيم   )  ٢(

  ).١٩: ص( م ١٩٩٩



– 

  )٢٤(

ــالى  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ{:  تعــ
  ]. ٥٩:سورة القصص [}جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل

أي وما كنا مهلكين ألهل القرى بعد ما بعثنا في أمهـا رسـوال     : " قال األلوسي 
ـ      المين بتكـذيب  يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من األحوال إال حال كونهم ظ

رسولنا والكفر بآياتنا؛ فالبعث غاية لعدم صحة اإلهالك بموجب السنة اإللهيـة ال لعـدم          
  .)١("وقوعه، حتى يلزم تحقق اإلهالك عقيب البعث

إن اهللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته          : ((وجاء في الحديث النبوي قوله      
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف{:  ثم قـرأ  : قال
  .، وفي هذا تصريح بعمومها، وأنها سنة اهللا في خلقه)٢ ())]١٠٢:سورة هود[ }رن

، )٥(، والـرازي  )٤(، والبغـوي  )٣(الواحـدي : وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم      
ـ :  إلى أن الظلم المستوجب لسنة الهالك واالستئـصال        )٧(، والقرطبي )٦(والبيضاوي و ه

الذي فيه فساد وخراب للعمران وجور في األحكام وتسلط على العبـاد، وأن هـذا هـو         
ــالى ــه تع ــة قول  }هن من خن حن جن مم خم حم جم{: دالل

) مـصِلحون (ال يهلك اهللا القرى بسبب إشراك أهلهـا وهـم           : ، أي ]١١٧:سورة هود [
  .يتعاطون الحق فيما بينهم، وال يضمون إلى شركهم فساداً 

أنه تعالى ال يهلك أهل القرى بمجـرد كـونهم مـشركين إذا             : " )٨(قال الرازي 
كانوا مصلحين في المعامالت فيما بينهم والحاصل أن عذاب االستئصال ال ينزل ألجـل      
كون القوم معتقدين للشرك والكفر، بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساؤا فـي المعـامالت      

ولهذا قال الفقهاء إن حقوق اهللا تعالى مبناها على المـسامحة           . والظلموسعوا في اإليذاء    
ويقال في األثر الملك يبقـى مـع        . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح     . والمساهلة

                                         
  ).٣٠٦/ ١٠(ح المعاني رو)  ١(
  ).}...وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي {: ، كتاب التفسير، باب قوله٧٤/ ٦( في صحيحه أخرجه البخاري)  ٢(
  ) .١/٥٣٦ (تفسير الواحدي: انظر) ٣(
  )..٣/٢٥٠(معالم التنزيل : انظر) ٤(
  ). .٤١٠/ ١٨(التفسير الكبير : انظر) ٥(
  ). .١/٢٥٩(أنوار التنزيل : انظر) ٦(
  ). ١١٤/ ٩(الجامع ألحكام القرآن : انظر) ٧(
تاريخ بغداد  : انظر). هـ٣١٠(، مفسر مقرئ فقيه اصولي، توفي سنة      فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي       : هو) ٨(

)٢/١٦٢.(  



 

 )٢٥(

والدليل عليـه أن    : وهذا تأويل أهل السنة لهذه اآلية، قالوا      ... الكفر وال يبقى مع الظلم،      
 إنما نزل عليهم عذاب االستئصال لما حكـى اهللا          قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب     

  . )١("تعالى عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق
أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد ،           : " )٢(وقال القرطبي 

ا علـى أن    كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان ، وقوم لوط بـاللواط ؛ وهـذ              
المعاصي أقرب إلى عذاب االستئصال في الدنيا من الشرك ، وإن كان عذاب الـشرك               

  .)٣("في اآلخرة أصعب
وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه االشـتراك           : " وقال ابن تيمية  

: أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل             في أنواع اإلثم    
: ويقـال . إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة             

  .)٤("الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم
حداً، وإنما تتعـدد فـي صـور        وسنة اهللا في إهالك الظالمين ال تتخذ شكالً وا        

 إن اهللا ليملـي      : ((مختلفة؛ تبدأ باالستدراج واالمهال، ثم يكون األخذ والهالك؛ قال          
 ىك مك لك اك يق ىق يف{: ثم قـرأ  : قال)) للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته     

أن : ، ومن صور هذه السنة أيضاً     ]١٠٢:سورة هود [ }رن مم ام يل ىل يكمل
اإلهالك يعمهم ويعم من أعانهم، أو سكت عن ظلمهم محبة وتملقاً؛ ولذا جاء في حـديث       

 ))نعم إذا كثر الخبث   : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال    : (( لرسول اهللا    زينب بنت جحش  

أنه قد يتسلط علهم من هو أشد منهم ظلمـاً فيـستأصل       :  ، ومن صور اإلهالك أيضاً    )٥(
 هت مت خت حت جت هب مب{: شأفتهم، كما في قـول اهللا تعـالى       
                                         

                   هــ    ١٤٢٠ -الثالثـة   :  بيـروت الطبعـة    –دار إحياء التراث العربي     : ، الناشر التفسير الكبير؛ للرازي  )  ١(
)٤١٠/ ١٨.(  

، مفـسر، كـان مـن        الخزرجي القرطبي  أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري           : هو) ٢(
  ). ٣١٧:ص(الديباج المذهب : انظر). هـ٦٧١(العارفين، توفي سنة 

 –دار الكتب المصرية    : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الناشر     : قيق، تح الجامع ألحكام القرآن؛ للقرطبي   )  ٣(
  ).١١٤/ ٩(هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة، ط 

ـ  : ، الناشراألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ البن تيمية   )  ٤( اف والـدعوة  وزارة الشئون اإلسـالمية واألوق
  ).٢٩: ص(هـ ١٤١٨األولى، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-واإلرشاد 

، و مسلم فـي  )،كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج١٣٧/ ٤( ( في صحيحه أخرجه البخاري )  ٥(
  ).ب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقترا٢٢٠٧/ ٤(صحيحه 



– 

  )٢٦(

 في أحد تفسيرات اآلية كما قاله القرطبـي       ]. ١٢٩:سورة األنعام [ }حج مث
وهذا تهديـد   : ثم قال . نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله      : " ناقالً عن ابن زيد   

  .)١("للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط اهللا عليه ظالماً آخر
والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلـم           : " قال ابن خلدون  

والعدوان أمر واقع ال بد منه لما قدمناه، ووباله عائد على الدول، وال تحسبن الظلم إنمـا    
هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض وال سبب كما هو المـشهور، بـل                   

غضبه في عمله أو طالبه بغيـر حـق أو     وكل من أخذ ملك أحد أو       . الظلم أعم من ذلك   
فجبـاة األمـوال بغيـر حقهـا ظلمـة،      . فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمـه  

والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب            
األمالك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هـو               

  .)٢("مادتها إلذهابه اآلمال من أهله
 في استشراف المستقبل) عاقبة الظلم الهالك(أثر سنة : المطلب الثالث

  :يظهر أثر فقه هذه السنة في استشراف المستقبل في عدة جوانب عملية
 مدافعة الظلم واالحتساب على الظالمين؛ ولذا جاء عـن أبـي بكـر        : أولها

ن والسكوت عن ظلمهم، وأن هذا موجب للهـالك العـام،           التحذير من االستكانة للظالمي   
 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ{: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه اآليـة        :( فقال  
  ، وإنا سـمعنا رسـول اهللا        ]١٠٥:سورة المائدة [ } مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

، بـل إن    )٣ ()) إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه            : ((يقول

                                         
   ).٧/٨٥( الجامع ألحكام القرآن )  ١(
خليـل  : ، تحقيـق ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر؛ البن خلـدون    )  ٢(

  ).١/٥١ (١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : لفكر، بيروت، الطبعةدار ا: الناشر، شحادة
   : هذا الحديث ورد مرفوعاً وموقوفاً على أبي بكر الصديق)  ٣(

  :  الوجه األول الرفع
/ ٤( في جامعه والترمذيهشيم ـ؛ ، كتاب المالحم، باب األمر والنهي، من طريق ٤٣٣٨، برقم )٦/٣٩٣ (  أخرجه أبو داود

، من )١ برقم ٢٩/١( كما في المنتخب ميد، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب ، وعبد بن ح      ٢١٦١برقم  ) ٣٧
، كتاب ٤٠٠٥، برقم )٥/١٤٠( ، وعنه ابن ماجه ٤٠٠٥، برقم ١٣٩ / ١٥ وابن أبي شيبة  ـ ؛يزيد بن هارونطريق 

، برقم ١/٩٣وابن أبي عاصم  ،١، برقم )١/١٧٨(حمد في مسنده الفتن، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأ      
 وأبو ـ؛ ابن المبارك، من طريق ١١٠٩٢، برقم )١٠/٨٨( في الكبرى  والنسائيـ؛عبد اهللا بن نمير ، من طريق ٦٣

= ،١٦، بـرقم  ١/١٩٧(وأحمـد فـي مـسنده     عمر بن علي المقـدمي ـ؛  ، من طريق ١٣١برقم  ،)١/١١٩(يعلى 



 

 )٢٧(

  جعل االحتساب القولي على الظلمة من أفضل الجهاد؛ فعن طارق بن شـهاب             النبي  
       أن رجال سأل رسول اهللا ،     لجهاد أفضل؟ قـال أي ا: ، وقد وضع رجله في الغرز :
فهو أفضل مـن    : "  معلالً هذا الفضل   )٢(؛ قال المناوي  )١())كلمة حق عند سلطان جائر    ((

كفه فقد أوصل النفع إلـى  جهة غلبة خوفه، وألن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير فإذا         
  )٣("خلق كثير بخالف قتل كافر

                                                                                                     
) ١/٢٠٨(  وأحمد في مسنده  ـ ؛  بن معاويةزهير، من طريق ١١٦٨برقم ) ٣/٢١٠( في مشكل اآلثار والطحاوي=

 مـن  ٦٢، برقم ١/٩٢، وابن أبي عاصم ٥٣برقم ) ١/٢٢١( وأحمد في مسنده  ـ؛ حماد بن سلمة من طريق ٢٩برقم
هشيم، يزيد، وابـن  ( عشرتهم جرير ـ ؛ ، من طريق ٣٠٤برقم ) ١/٥٣٩( في صحيحه وابن حبانـ شعبة؛ طريق 

 ، ، عن قيس بن أبي حازم    ، عن إسماعيل بن أبي خالد     )نمير، وابن المبارك، والمقدمي وزهير، وحماد وشعبة وجرير       
  . مرفوعاً عن أبي بكر الصديق

  :الوجه الثاني الوقف
، عـن  )٣٣٧(وأبو عمرو الداني ) ٨٤٠(  أخرجه سعيد بن منصور وكيع ـ؛ ، عن)٩٨/ ٧( في تفسيره      أخرجه الطبري

وأخرجـه   يونس بن أبي إسـحاق ـ ؛   عن، )٢٣" (األمر بالمعروف"أخرجه ابن أبي الدنيا في  ـ؛  سفيان بن عيينة
ستتهم  وإسماعيل بن مجالد وعبيد اهللا بن موسى ـ؛ ، عن يحيى بن سعيد القطان)٢٥٣ - ٢٥٢/ ١( معلقاً الدارقطني

  . موقوفاً عليه  عن أبي بكر الصديق ،، عن قيس بن أبي حازمعن إسماعيل بن أبي خالد
،  وأمـا  "رة كان يرفعه مرة ويوقفه موأحسب إسماعيل بن أبي خالد : " إلى إسماعيل فقال       وهذا االختالف نسبه أبو زرعة    

 كان ينشط في الرواية مرة فيسنده، ومرة يجبن ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم:"  فقد نسبه إلى قيس فقال     الدارقطني
  ).٢٥٣/ ١ ،  العلل للدارقطني ٩٨/ ٢ العلل البن أبي حاتم: انظر". (عنه فيقفه على أبي بكر

  "هذا حديث صحيح:  ، قال الترمذي    وبالجملة فالحديث إسناده صحيح رواته ثقات، وهو من أصح األسانيد عن أبي بكر 
، وقـال  "  بأسـانيد صـحيحة   والنسائي والترمذيرواه أبو داود: ، وقال النووي"حسن صحيح:      وقال في الموضع الثاني 

، رياض ٣٥٨/ ٤ ، المستدرك على الصحيحين للحاكم ١٣٧جامع الترمذي: انظر". (هذا حديث صالح اإلسناد   : الذهبي
  ).٩٣الصالحين ص 

، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر،  وأحمد ٤٢٠٩، برقم )١٦١ / ٧( في المجتبى    أخرجه النسائي )  ١(
 فـي معجـم   ، وأبو القاسم البغـوي ٤٢٧، برقم  )١/٧٨(، والدوالبي في الكنى واألسماء      ١٨٨٣٠، برقم   )١٢٦/ ٣١(

 ، عن علقمةمن طرق عن  عبد ارحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري) ٧١٧٥( في الشعب والبيهقي) ١٣٥٩(ة الصحاب
  .  ـ وهو من صغار الصحابة ـ بهرثد، عن طارق بن شهاببن م

 والعجلي وغيرهم، لكنّه     وابن أبي حاتم    كما قال ابن المديني وأبو زرعة       رأى النبي         ورواته ثقات، وطارق بن شهاب    
 عـن   له رؤية، وليست له صحبة، والحديث الذي رواه الثوري        : "قال أبو حاتم  .  وغيره لم يسمع منه كما قال أبو داود      

، وقال  " كلمة حق عند سلطان جائر    : أي الجهاد أفضل؟ قال   :   سئل   بن مرثد عن طارق بن شهاب أن النبي          علقمة
  فهو أنّه لقي النبي إذا ثبت : ، و قال الحافظ" ولم يصح له سماع منه فروايته عنه مرسلهرأى النبي  : " ابن رجب 

، وقـال  " صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنّه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول علـى الـراجح            
  ". صحيح ، ومراسيل الصحابة حجة" إسناده : " ، وقال األلباني"يلحق حديثه بمراسيل الصحابة : "العالئي

 القاهري، من كبار العلماء بالدين والفنون، انزوى للبحث  الحدادي ثم المناويد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدينمحم)  ٢(
  ..عاش في القاهرة، وتوفي بها). ٢٠٤/ ٦ (األعالم للزركلي: انظر ). هـ١٠٣١(والتصنيف، توفي بالقاهرة سنة 

  ).٣٠/ ٢ (فيض القدير؛ للمناوي)  ٣(



– 

  )٢٨(

الحرص على العدل، وأداء الحقوق إلى أهلها؛ ألن الظلـم ومنـع الحقـوق      : ثانيها
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتـى         : ((مستوجب للقصاص يوم القيامة، كما قال       

أن المـراد بـه ضـرب    : " )٢(؛ قال القاضي عياض )١ ())تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء     
 الخليقة أنها دار قصاص ومجازاة، وأنه ال يبقى ألحد عنـد          -  سبحانه   - ر الباري   مثل؛ ليشع 

أحد حق، فضرب المثل بالبهائم التي ليست مكلفة حتى يستحق فيها القصاص، ليفهم منـه أن       
بل إن الظلم والتعدي على اآلخـرين فـي         ،  )٣("بنى آدم المكلفين أحق وأولى بالقصاص منهم      

هل تدرون مـن     : (( للحسنات، وموجب لإلفالس، كما قال       العرض والمال ماحق وماحي   
إن المفلس مـن    : المفلس فينا، يا رسول اهللا، من ال درهم له وال متاع، قال           : ، قالوا "المفلس؟  

أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصالة وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هـذا، وقـذف هـذا،       
 من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبـل أن            وأكل مال هذا، فيقعد، فيقص  هذا      

، قـال   )٤ ())يقضي ما عليه من الخطايا، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار             
ـ              : )٥(المازري ن إنما عوقب بفعله ووزره، فتوجهت عليه حقوق لغرماتـه فـدفعت إلـيهم م

حسناته، فلما فرغت حسناته أخذت من سيئات خصومه فوضعت عليـه؛ فحقيقـة العقوبـة               
وقد ال يوجب النار لبعض المـؤمنين، لكـن    ،  )٦("مسببة عن ظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه       

إذا  : ((يكون سبباً في المقاصة والتأخر عن دخول الجنة، كما جاء فـي الـصحيح عنـه       
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم فـي            

 هى لقـوم دون قـوم       وهذه المقاصة التى فى هذا الحديث     : "  )٨(؛ قال ابن بطال   )٧ (...))الدنيا
وهم من ال تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم؛ ألنه لو استغرقت جميعها لكانوا ممـن وجـب         

                                         
  .الظلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم )١٩٩٧/ ٤(أخرجه مسلم في صحيحه  )  ١(
كان . السبتي، أبو الفضل، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته،           بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي       عياض) ٢(

                 امهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثـم قـضاء غرناطـة، تـوفي سـنة       من أعلم الناس بكالم العرب وأنسابهم وأي      
  وتوفي بمراكش). ٢١٣/ ٢٠(سير أعالم النبالء : انظر). هـ٥٤٤( 

  ).٥١/ ٨(إكمال المعلم بفوائد مسلم )  ٣(
  .، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم)١٩٩٧/ ٤(أخرجه مسلم في صحيحه  )  ٤(
بجزيرة صقلّية، )  مازر(نسبته إلى . محدث، من فقهاء المالكية  : ، أبو عبد اهللا     محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري        )٥(

   ).٢٥٠ / ٢(الديباج المذهب: انظر). هـ٥٣٦(ووفاته بالمهدية، سنة 
  ).٣٢٥٥/ ١٠ (شرح المشكاة؛ للطيبي)  ٦(
  .، كتاب المظالم والقصاص، باب قصاص المظالم)١٢٨/ ٣( في صحيحه أخرجه البخاري)  ٧(
ب ترتي: انظر). هـ٤٤٩(علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، توفي سنة )  ٨(

  ).٨٢٧ / ٤(المدارك 



 

 )٢٩(

 علـى   -  واهللا أعلم    - خلصوا من النار، فمعنى الحديث      : لهم العذاب، ولما جاز أن يقال فيهم      
فالمقاصة أصلها فى كـالم العـرب مقاصـصة،         . الخصوص لمن يكون عليه تبعات يسيرة     

لة، وال تكون المفاعلة أبدا إال من اثنين، كالمقاتلة والمشاتمة، فكأن كل واحد مـنهم         وهى مفاع 
له على أخيه مظلمة وعليه له مظلمة، ولم يكن فى شىء منهـا مـا يـستحق عليـه النـار              
فيتقاصون بالحسنات والسيئات، فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه أخذ مـن حـسناته               

فيها المنازل على قدر ما بقى لكل واحد مـنهم مـن الحـسنات،              فيدخلون الجنة، ويقتطعون    
 ألن أحدا ال يـدخل الجنـة        -  واهللا أعلم    - فلهذا يتقاصون بالحسنات بعد خالصهم من النار        

  .)١("وألحد عليه تبعة
نصرة المظلوم، والسعي في تخليصه من هذا الظلم الواقع به؛ ولذا جاء            : ثالثها

  بسبع، ونهانا عن سـبع   أمرنا النبي   : (( رضي اهللا عنهما، قال    عن البراء بن عازب   
قال رسـول اهللا  :  ،قال، وفي حديث أنس بن مالك     )٢(...))مظلوم،ونصر ال : ... فذكر
)) :     ًوهـو  : نـصر المظلـوم   : " )٤(؛ قال الخطابي  )٣ ())انصر أخاك ظالماً أو مظلوما
جب بشرائطه، ويدخل فيه المسلم والذمي، وربما كان نـصره قـوالً، وربمـا كـان                وا

  .)٥("فعال
 خم حم جم يل ىل مل خل{: االنتصار من الظالم؛ لقوله تعـالى   : رابعها
 ىي{: ، وقوله ]١٤٨:سورة النساء [ }جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم
واآليـة  : "قال القاضي عياض ،  ]٣٩:سورة الشورى [ }هئ مئ خئ حئ جئ يي

، إال إذا قدر عليـه فـإن العفـو أجـل            )٦(" محكمة واالنتصار من الظالم محمود حسن     
سـورة  [ }خم حم جم هل مل خل حل جل مك{: وأفضل؛ كما قال تعـالى   

   ].٤٣:الشورى
  

                                         
  ).٥٦٨/ ٦(شرح صحيح البخارى؛ البن بطال )  ١(
/ ٣(، كتاب المظالم والقصاص، باب نصر المظلوم، ومـسلم فـي صـحيحه      )١٢٩/ ٣( في صحيحه    أخرجه البخاري )  ٢(

  ...على الرجال والنساء، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة )١٦٣٥
  ).، كتاب المظالم والقصاص، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً)١٢٨/ ٣( في صحيحه أخرجه البخاري)  ٣(
: انظـر ). هـ٣٨٨(، صاحب التصانيف، توفي سنة    ، الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي         )  ٤(

  ).٢٣/ ١٧(سير أعالم النبالء 
  ).٦٦١/ ١ (أعالم الحديث ؛ للخطابي)  ٥(
  ).٢٨/ ٨(إكمال المعلم شرح صحيح مسلم )  ٦(



– 

  )٣٠(

  ت وأهم النتائج والتوصياالخاتمة
  :انتهت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية

  :النتائج
 إن الكون في جانب تجمعه البشري يخضع لسنن ونواميس ال تتغيـر وال تتبـدل،                - ١

سنة األسباب والمسببات، وعاقبـة     : تعمل على تنظيم سيره، وضبط حركته، ومنها      
  .الظلم الهالك

تشراف المستقبل، ووضع الخطـط     إن لدراسة السنن االجتماعية وفقهها أثراً في اس        - ٢
واالستراتيجيات لالستفادة من هذه اآلثار، وتوظيفها في تمكـين األمـة، ومعالجـة             

  .مشكالتها
إن السنة النبوية تزخر بالنصوص الكثيرة المتعلقة بالسنن االجتماعية وبيان أثرهـا             - ٣

  .في استشراف المستقبل
  :التوصيات

ذه السنن االجتماعية المبثوثة في األنفس؛       العودة إلى الكتاب والسنة للتعرف على ه       - ١
  .لفقهها ومراعاة تطبيقها

 ضرورة القيام بمشاريع مؤسسية تعمل على اكتشاف هذه السنن، وتوظيفهـا فـي              - ٢
  .تغيير واقع األمة، واستشراف مستقبلها

أهمية تضمين المناهج الدراسية في الجامعات مبادئ علـم استـشراف المـستقبل              - ٣
  .السنة النبويةوتطبيقاتها من خالل 

هذا مجمل ما انتهت إليه الدراسة والباحث يسأل اهللا بأسمائه وصفاته أن يتقبـل           
منه وأن يجعل عمله خالصاً لوجهه، والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصـلى اهللا          

  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 

 )٣١(

  :المصادر والمراجع
، ١ود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيـروت، ط          أساس البالغة، ألبي القاسم محم     - ١

  .ه١٤٠٢
، ) ١٢٦( استشراف المستقبل في الحديث النبوي، إلياس بلكا، سلسلة كتاب األمة، العدد             - ٢

  . م٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩
االستشراف رؤية مستقبلية، محمد بن عمر بازمول، مجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم          - ٣

  .١٤٣٧. ١٤٣٧، )٥٣(الشرعية، العدد 
) قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين         (عالم  األ - ٤

  ).م١٩٨٠(لخير الدين الزركلي طبع دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة 
أم القرى، تأليف، عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكَـواِكبي يلقـب بالـسيد الفراتـي                  - ٥

ه ١٤٠٢ لبنان، بيروت الطبعة، الثانيـة،       -ربي  الناشر، دار الرائد الع   ) ه١٣٢٠المتوفى  (
  .م ١٩٨٢ -

) ه١٦٨المتوفى نحـو  (أمثال العرب، تأليف، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي           - ٦
  . ه ١٤٢٤الناشر، دار ومكتبة الهالل، بيروت الطبعة، األولى، 

ـ    - ٧ فيان بـن  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن س
ـ ٢٨١: المتوفى(قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا         : ، تحقيـق )هـ

األولـى،  : مكتبة الغرباء األثرية، السعودية، الطبعة    : صالح بن عايض الشالحي، الناشر    
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

ر ، دا )ه٧٤٥ت  (أبو حيان محمد ابن يوسف األندلسي       ). تفسير أبي حيان  (البحر المحيط    - ٨
 .م١٩٩٣ه ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبـد اهللا بـن عمـر بـن محمـد           - ٩
محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار      : ، المحقق ) هـ٦٨٥: المتوفى(الشيرازي البيضاوي   

  . هـ١٤١٨ -إحياء التراث العربي ، بيروت ،األولى 
 لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق محمد علي النجار، لجنـة        بصائر ذوي التمييز،   -١٠

  .١٤٠٦إحياء التراث اإلسالمي بوزارة األوقاف بمصر، الطبعة الثانية، عام 
بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني، ألحمد بن عبد الـرحمن البنـا، دار الـشهاب،                 -١١

  هـ١٤٠٨، ١القاهرة، ط
، تحقيـق،   )ه٤٦٣ت  (مد بن علي الخطيب البغـدادي       ألح. تاريخ بغداد أو مدينة السالم     -١٢

  .م١٩٩٧ه، ١٤١٧، ١مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



– 

  )٣٢(

محمـد  . ، تحقيق، د  ) ه ١٠٣١(التعاريف لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة          -١٣
  . ه١٤١٠رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة األولى، 

لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيـق،         ). معالم التنزيل   ( ي  تفسير البغو  -١٤
  .ه١٤١٤، ٢محمد النمر وغيره، دار طيبة، الرياض، ط

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس        : المؤلف) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم     -١٥
ـ ١٣٥٤: وفىالمت(الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني        ) هـ

  . م١٩٩٠: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: الناشر
، ألبي الحـسن علـي بـن أحمـد          )الوسيط في تفسير القرآن المجيد      ( تفسير الواحدي    -١٦

  .ه١٤١٥، ١الواحدي، تحقيق، صفوان عدنان داوودي،، دار القلم، دمشق، ط
 مصطفى عبد القادر عطـا ،       تقريب التهذيب ، ألحمد بن علي حجر العسقالني ، تحقيق          -١٧

  .ه١٤١٣ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
تلخيص الحبير، ألحمد بن حجر العسقالني ،، تحقيق السيد عبد اهللا هاشم اليمـاني ، ط                 -١٨

  .ه ، المدينة المنورة١٣٨٤
تهذيب السنن، البن القيم، حاشية على مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق  أحمـد                 -١٩

  .مد الفقيشاكر و محمد حا
التوكل على اهللا، للحافظ ابن أبي الدنيا، شرح وتحقيق، سالم أحمد عبد الهـادي، مكتبـة         -٢٠

  .التراث اإلسالمي، القاهرة
الثقات ، محمد بن حبان البستي، تحقيق ، السيد شـرف الـدين أحمـد، دار الفكـر، ط        -٢١

  ه١٣٩٥األولى، 
ت، دار إحيـاء التـراث      جامع األصول، إلبن األثير، تحقيق محمد حامد الفقي، بيـرو          -٢٢

  .ه١٤٠٠العربي، 
) ه٧٦١(جامع التحصيل، ألبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي المتوفى سنة             -٢٣

ه ١٤٠٧ت، تحقيق، حمدي عبد الحميد السلفي عالم الكتـب بيـروت الطبعـة الثانيـة                
  .م١٩٨٦

آل جامع الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، إشـراف ومراجعـة، صـالح          -٢٤
  . ه١٤٢١الشيخ، دار السالم،الرياض،السعودية،ط الثانية، 

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وسـننه                -٢٥
محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخـاري        : وأيامه الشهير ِباْسم صحيح البخاري المؤلف     



 

 )٣٣(

: دار طـوق النجـاة، الطبعـة      : محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر     : الجعفي المحقق 
  .هـ١٤٢٢األولى، 

، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن             )تفسير القرطبي (الجامع ألحكام القرآن     -٢٦
أحمـد  : ،  تحقيق  ) هـ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي       

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢ب المصرية، القاهرة، ط البردوني وإبراهيم أطفيش،  دار الكت
ه، دار إحيـاء التـراث      ٣٢٧الجرح و التعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي، ت           -٢٧

  .ه١٢٧١العربي، بيروت، الطبعة األولى
الجنة والنار، تأليف، عمر بن سليمان بن عبد اهللا األشقر العتيبي الناشـر، دار النفـائس           -٢٨

   م١٩٩٨ - ه ١٤١٨للنشر والتوزيع، األردن الطبعة، السابعة، 
أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق          : األولياء وطبقات األصفياء المؤلف   حلية   -٢٩

 بجوار محافظة   -السعادة  : الناشر) هـ٤٣٠: المتوفى(بن موسى بن مهران األصبهاني      
  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مصر، 

الديباج المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المـالكي، دار الكتـب                -٣٠
  .بيروتالعلمية، 

 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبـر،    -٣١
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشـبيلي               

الثانية، : دار الفكر، بيروت، الطبعة   : خليل شحادة، الناشر  : ، المحقق )هـ٨٠٨: المتوفى(
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

ذيل طبقات الحنابلة ، ألبي الفرج عبد الرحمن بن رجـب الحنبلـي ، دار المعرفـة ،                   -٣٢
  .بيروت

رجال مسلم، أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني أبو بكر الليثي، دار المعرفة، بيروت،           -٣٣
  .ه١٤٠٧الطبعة األولى، 

ت، الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيـرو               -٣٤
  .ه١٤١٣، ١لبنان،ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبـد اهللا       -٣٥
، علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلميـة،         )هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني األلوسي   

  . هـ١٤١٥بيروت، الطبعة األولى، 
ماهر . سلم، للنووي، تحقيق د   رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين صلى اهللا عليه و          -٣٦

  .م١٩٩٤ه، ١٤١٤ياسين الفح، دار الفكر، بيروت،  لبنان، 



– 

  )٣٤(

أحمد فريـد ، دار المعـراج   :  الزهد والرقائق، عبد اهللا بن المبارك المروزي ، المحقق      -٣٧
  .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥الدولية للنشر ، األولى  ،  

ـ           -٣٨ ة المعـارف للنـشر     سلسلة األحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين األلبـاني، مكتب
  .ه١٤١٥، ١والتوزيع ، الرياض،ط 

سنن ابن ماجه  ، ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيـد           -٣٩
دار إحياء الكتب العربيـة ،      : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر    : تحقيق) هـ٢٧٣: المتوفى(

  .م٢٠٠٤القاهرة ، األولى ، 
 أصول وضوابط ، مجدي محمـد       -واألفراد في القرآن الكريم      السنن اإللهية في األمم      -٤٠

  .٢٠٠٧محمد عاشور،دار السالم للطباعة والنشر ،األولى، 
عة اإلسـالمية ، عبـد الكـريم         السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشري        -٤١

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، مؤسسة الرسالة  ، األولى  ، زيدان
اإلنسانية و أثر اإليمان بها في العقيـدة و الـسلوك ، شـريف        السنن اإللهية في الحياة      -٤٢

عثمـان عبـد المـنعم      . أو المشرف على الرسالة   : الشيخ صالح أحمد الخطيب، المحقق    
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧يوسف ، جامعة أم القرى ، 

 السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراسـاني، أبـو          -٤٣
دار الكتـب   : محمد عبد القادر عطا الناشـر     : المحقق) هـ٤٥٨: المتوفى(بكر البيهقي   

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات الطبعة-العلمية، بيروت 
، مؤسـسة الرسـالة،   )ه٧٤٨ت (سير أعالم النبالء، لإلمام شمس الدين محمد الـذهبي      -٤٤

  .م١٩٩٦ه، ١٤١٧بيروت، الحادية عشرة، 
 ألبي الفالح عبد الحي بـن العمـاد الحنبلـي، دار            شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      -٤٥

  .ه١٣٩٩المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية، 
شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق زهير الشاويش، شـعيب األرنـاؤوط،              -٤٦

  .ه١٤٠٣، ٢المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط
الفـراء البغـوي     شرح السنة، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن              -٤٧

: محمد زهير الشاويش، الناشر   -شعيب األرنؤوط : ، تحقيق )هـ٥١٦: المتوفى(الشافعي  
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت، الطبعة-المكتب اإلسالمي 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى            -٤٨
ـ ٥٤٤: المتوفى(أبو الفضل   بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي        : ، المحقـق  ) هـ



 

 )٣٥(

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مـصر، الطبعـة          : الدكتور يحيى ِإسماِعيل الناشر   
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، 

شرح صحيح مسلم، لإلمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق علي               -٤٩
  .ه١٤١٤، ١عبدالحميد أبو الخير، دار الخير، ط

شعب اإليمان، ألبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق محمد بـسيوني زغلـول، دار                -٥٠
  .ه١٤١٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر ابـن قـيم           شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر      -٥١
  ه١٤٠٧، ١الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة، ط

، إلسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبـد  )تاج اللغة وصحاح العربية  (الصحاح   -٥٢
  .م١٩٧٩ه، ١٣٩٩، ٢الغفور عطار، دار العلم للماليين، ط

لقشيري النيسابوري، تحقيق محمـد     صحيح مسلم، لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ا         -٥٣
  .ه١٤١٦، ١فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، دار الصميعي، ط

، تحقيـق   )ه٥٢٦/ المتوفى(طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد            -٥٤
  .ه١٤٠٦، ١محمد حامد الفقي، الناشر دار المعرفة، بيروت، ط

صالح الدين المنجد، مطبعـة  . ، تحقيق، دالعبر في أخبار من غبر، لشمس الدين الذهبي    -٥٥
  .م١٩٨٤، ٢حكومة الكويت، الكويت، ط

، بيـروت، دار القلـم،      .عبد الرحمن بن محمد بن خلدون     . العبر وديوان المبتدأ والخبر    -٥٦
  .م١٩٨٤، ٥ط

  .م١٩٨٥، ٢محمد أبو األجفان، تونس، مطبعة الكواكب، ط. فتاوى اإلمام الشاطبي -٥٧
ي، ألحمد بن علي ين حجر العسقالني، تحقيـق محـب    فتح الباري شرح صحيح البخار     -٥٨

  .م١٩٩٨، ١الدين الخطيب ،دار المعرفة، بيروت، ط
، الناشر دار القلـم، دمـشق،     )ه١٤١٦/ المتوفى(فقه السيرة، تأليف محمد الغزالي السقا        -٥٩

  . ه١٤٢٧محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولى، / تخريج األحاديث
  .ه١٣٥٦، ١، المكتبة التجارية، مصر، ط١ المناوي، طفيض القدير، لعبد الرؤوف -٦٠
  .ه١٤١٩، ١القصص القرآني، للدكتور، صالح الخالدي، دار القلم، بيروت، ط -٦١
القواعد النورانية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي مكتبـة المعـارف،               -٦٢

  .ه١٤٠٤، ٢الرياض، ط



– 

  )٣٦(

: ، تحقيق )هـ٣٦٥: المتوفى(جرجاني   الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي ال         -٦٣
عبد الفتاح أبو سـنة ،       : علي محمد معوض شارك في تحقيقه     -عادل أحمد عبد الموجود   

  .م١٩٩٧ ـ-ه ١٤١٨الكتب العلمية  ،  بيروت ،  األولى، 
كتاب الفتن، أبو عبد اهللا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحـارث الخزاعـي المـروزي                  -٦٤

ير أمين الزهيري، الناشر مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعـة    ، تحقيق سم  )ه٢٢٨/ المتوفى(
  هـ١٤١٢األولى، 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد،        :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف      -٦٥
:  بيروت الطبعة  -دار الكتاب العربي    : الناشر) هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا    

  . هـ١٤٠٧ -الثالثة 
  هـ١٤١٩عمر عبد الرحمن، دار االعتصام، الطبعة األولى، كلمة حق، الدكتور  -٦٦
أيوب بن موسـى الحـسيني      :  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف       -٦٧

 -عـدنان درويـش     : المحقق) هـ١٠٩٤: المتوفى(القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي      
 -هــ   ١٤١٩ - بيروت الطبعـة الثانيـة       -مؤسسة الرسالة   : محمد المصري الناشر  

  .م١٩٩٨
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنـصاري       -٦٨

الثالثـة  :  بيروت، الطبعة  -دار صادر   : ، الناشر )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى اإلفريقى   
  . هـ١٤١٤ -

، )٦(، مجلـد    )٦(عـدد   . مجلة المنار، محمد رشيد رضا، مصر، إدارة مجلة المنـار          -٦٩
  .ه١٣٢١

  ).٢٣(و ) ٢٠(مجلة جامعة أم القرى، الصادرة عن الجامعة بمكة المكرمة، العدد  -٧٠
: المتوفى(مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني               -٧١

مجمع الملك فهد لطباعـة     : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر      : ، المحقق )هـ٧٢٨
: نبويـة، المملكـة العربيـة الـسعودية، عـام النـشر           المصحف الشريف، المدينـة ال    

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلـسي القرطبـي             / المحلى باآلثار، تأليف   -٧٢

بدون طبعـة وبـدون     /  بيروت الطبعة  -دار الفكر   / الناشر) ه٤٥٦/ المتوفى(الظاهري  
  ٢تاريخ 



 

 )٣٧(

د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي         مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهللا محم        -٧٣
 الـدار   -المكتبة العصرية   : يوسف الشيخ محمد، الناشر   : ، المحقق )هـ٦٦٦: المتوفى(

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة-النموذجية، بيروت 
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن          :  المستدرك على الصحيحين المؤلف      -٧٤

: المتـوفى (دويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع     حم
 بيـروت  -دار الكتـب العلميـة   : مصطفى عبد القادر عطا الناشـر    : تحقيق) هـ٤٠٥

  .١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : الطبعة
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بـن أسـد                     -٧٥

 عادل مرشـد، وآخـرون      -شعيب األرنؤوط   : ، المحقق ) هـ٢٤١: المتوفى(باني  الشي
األولـى،  : مؤسسة الرسالة الطبعـة : د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الناشر       : إشراف
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم                  -٧٦
حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسـالة       : ، المحقق )ـه٣٦٠: المتوفى(الطبراني  

  .١٩٨٤ - ١٤٠٥ بيروت، األولى، -
مسند الشهاب، أبو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمـون القـضاعي                  -٧٧

مؤسسة : حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر     : ، المحقق )هـ٤٥٤: المتوفى(المصري  
  .١٩٨٦ - ١٤٠٧انية، الث:  بيروت، الطبعة-الرسالة 

  .م١٩٩٤مشكل اآلثار، أبو جعفر الطحاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية،  -٧٨
لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي، تحقيـق،          ) تفسير البغوي (معالم التنزيل    -٧٩

  .ه١٤١٧مجموعة من، تأليفين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الرابعة 
ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني            المعجم الكبير، س   -٨٠

 -حمدي بن عبد المجيد الـسلفي، مكتبـة ابـن تيميـة             : ، المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(
  .ه ١٤٠٧الثانية : القاهرة، الطبعة

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين                -٨١
دار الفكـر، عـام     : عبد السالم محمد هارون، الناشـر     :  المحقق ،)هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
التفسير الكبير، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي             = مفاتيح الغيب    -٨٢

، دار إحياء التراث    )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري        
  .هـ١٤٢٠ - بيروت، الثالثة، -العربي 



– 

  )٣٨(

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلـم، بيـروت،                -٨٣
  .م١٩٨٤، ٥ط

تقي الدين أبو العباس أحمـد    : منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية المؤلف         -٨٤
بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحرانـي                   

جامعة اإلمـام   : محمد رشاد سالم الناشر   : المحقق) هـ٧٢٨: المتوفى(نبلي الدمشقي   الح
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، : محمد بن سعود اإلسالمية الطبعة

ميزان االعتدال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علـي محمـد معـوض،                -٨٥
  .م١٩٩٥والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

مجلة كلية الشريعة   . ٣١نشأة علم السنن اإللهية ومنهاج تدريسه،  لرشيد كهوس، مجلد            -٨٦
 ).م٢٠١٣خريف ٢ العدد ٢١مجلد (والدراسات اإلسالمية في قطر 

عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعـة        : نيل األوطار، للشوكاني، تحقيق    -٨٧
  .هـ ١٤١٣األولى، 

محمـد يوسـف    / سف أبو محمد الحنفي الزيلعي، تحقيـق        نصب الراية، عبداهللا بن يو     -٨٨
  .ه١٣٥٧، ١البنوري، دار الحديث، مصر، ط

النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد          -٨٩
ـ ٦٠٦: المتوفى(بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير           : ، تحقيـق  )هـ

 بيـروت،   -المكتبـة العلميـة     : حمود محمد الطناحي، الناشر    م -طاهر أحمد الزاوى    
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 الوابل الصيب من الكلم الطيب ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن                  -٩٠
سيد إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة، الثالثة،       : ، تحقيق ) هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية   

  . م ١٩٩٩
إحسان عباس، دار صادر، ببيـروت، الطبعـة        . لكان، بتحقيق د  وفيات األعيان، البن خ    -٩١

  .م١٩٨٥األولى، 
  
 

  



 

 )٣٩(

  
  

 
  

                                                                 
  

  :مفتتح الدراسة
الحمد هللا الذي خلق اإلنسان علمه البيان، إظهارا لقدرته وإبرازا لعظمته تجلت 
قدرته في حبه لهذا المخلوق بمنحه كثيرا من القدرات في التعبير عن كينونته، وصوره 

  . في أحسن صورته
  وبعد

   :األسباب والدوافع
من المعروف أن حركات الجسد تعبر عن المشاعر التي يخفيها الفرد، فقد 
نلحظ إيماءات اليد كوسيلة للتعبير عن نوازع الفرد وأفكاره الداخلية، وبات من المعلوم 
أن إشارات الجسد لها وظيفة غاية في األهمية بوصفها وسيلة تعبير بين األفراد دون أن 

 اللسان، ويمكننا القول أن اإلشارة شكل من أشكال الحديث، أعني حديث الحواس يتلفظ
عند البشر في حاالت االنفعال أو الحركة، فاإليماءة في جميع المواقف تعبير عن الفكر، 
وقد يستخدم المتكلم االيماءات كدليل على حاالت الروح الداخلية من ابتسامة وحزن، 

  . المنفرجة نابعة من القلب أم أنها خادعة منافقةوعما إذا كانت هذه األسارير
ولقد اتسم شعر المتنبي بالتوظيف الثري للحركات الجسمية، وقدرته الفائقة على 
جعلها أداة فنية لتوصيل الرسالة الشعرية متضافرة مع اللفظ وبذلك يكون المتنبي قد 

ء يقي بينه وبين القارفي تكوين رسالة ناجحة تتوافر فيها عناصر التلاإلشارة استخدم 
ولهذه األسباب مجتمعة كانت الدراسة وكان اختيار . في كل زمان وفي كل مكان

  .الموضوع 

                                         
ـ                       (*) م بحث مدعوم من عمـادة البحـث العلمـي بجامعـة نجـران، المرحلـة البحثيـة الـسابعة تحـت رق

NU/SHED/١٥/٠٥٨ 

 
  

 
  ن المساعدأستاذ البالغة والنقد األدبي واألدب المقار

   جامعة نجران–كلية العلوم واآلداب بشرورة 
 



– 

  )٤٠(

وقد بذلت محاوالت علمية كثيرة من أجل تفسير اإليماءات من خالل حديث 
تفكير الفرد ومشاعره الداخلية من خالل تفسير تلك الحركات  للتعرف إلى الجسد

الفرد الكثير من المشاعر مختلطة من إشارة تخفي عادة ، ومثيرة ةبطريقة علمية مختلف
 اإلشارات والخداع ولم يكن لدى العلماء في السابق أية فكرة عن تلك  الحب والغش

  .عن التواصل اللفظي بين األفراد وبديالً عنهالتي تعبر 
رة توصل العلماء إلى العديد من االكتشافات المثي وفي تسعينات القرن الماضي

تفق الكثير من العلماء على أن اإليماءات وا. هتعبر عن  ومااإلشارة حول ما تخفيه تلك 
 يتزايد ارتباطهما في التعبير عن تفكير األفراد وهما وسيلة مشتركة عن الجسمية واللغة

  .أحاسيسه الداخلية  الفرد على التعبير عنوسيلتان تساعدان باعتبارهما شاراتتلك اإل
عينية مجردة وال يرتاح   الجسد بمثابة قناةلغةمن العلماء أن ويجد الكثير 

استخدام أصابع اليد والذراع  األفراد عند قيامهم التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم دون
والذراع والكالم الشفهي الذي يتيح  في الكالم ومن ثم فإن هناك تعاوناً بين حركات اليد

تعجز الكلمات أن تعبر عن  دم في التعبير عندما وهي تستخ. عما بداخلهم التعبيرلألفراد
المكانية واالتجاهات وشكل  المقصود من المعاني ،فاليد مثالً تعبر عن العالقات

  .المدركات الحسية التي يشعر بها الفرد
تنقل كالم العين في  وقد يكون من المفيد أن نقول لقد تعددت الشواهد التي

جزء في الجسد اإلنساني يشر ولم ، ن الشعر والنثرالتراث العربي وتباينت أشكالها بي
  .وحكاياته  العين في التراث العربي نثره وشعرهأشارتمثلما 

ظهور ما يسمى بسلوك  ولقد كان لطبيعة الحياة العربية القديمة أثر كبير فى
العربية القديمة، تلك الصحراء   اإلشارة؛ فالبيئةوالعين سواء على مستوى اللغة 

العربي طريقة للعيش، حيث القبائل  ليلة الماء والزرع فرضت على اإلنسانالواسعة ق
لتقاليدها التى تتناقلها جيال بعد جيل، محافظة على   شديدة العصبيةالمنعزلةالمتفرقة 

  .شرفها وأنسابها
حيث  لكل ما تقدم ارتأى الباحث معالجة هذا الموضوع من خالل شعر المتنبي،

وتصنيفها عن طريق المنهج  ركات الجسمية في ديوانه،يقوم الباحث برصد كل الح
وبعد ذلك يأتي دور المنهج التحليلي الذي يبين دالالت استخدام  الوصفي اإلحصائي،

  .المتنبي لهذه الحركات وفقا للمعطيات والقرائن اللغوية وغير اللغوية 



 

 )٤١(

  : Research Questions تساؤالت البحث
  :لتساؤالت التاليةتسعى هذه الدراسة لإلجابة على ا

  ؟.في شعر المتنبي)  الجسد–الروح (ما المقصود بالحركات الجسمية -
 كيف وظف المتنبي الحركات الجسمية في شعره؟ -
ما المفردات الدالة على األعضاء الجسمية التي وردت في شعر المتنبي وكيف  -

 وظفها ؟
) ات الجسميةالحرك(هل يعد المتنبي سابقاً لعصره في استخدامه لما يطلق عليه  -

 لغة الجسد في التعبير؟
 : Research Objectives أهداف البحث

  :تهدف هذه الدراسة إلى بيان
 .مظاهر الحركات الجسمية في شعر أبي الطيب المتنبي -
 توظيف المتنبي للحركات الجسمية في شعره -
وكيف  األلفاظ الدالة على الحركات الجسمية التي استخدمها الشاعر في ديوانه، -

 .هاوظف
ما الدالالت الناتجة عن استخدام المتنبي لهذه الحركات وما القرائن التي تعين  -

 .على هذه المعاني
  :الداللة

بقراءة الديوان تبين للباحث وفق المنجز البالغي والنقدي المعاصر، هذا 
الحضور الثري لتوظيف المتنبي للحركات الجسمية، وقدرته الفائقة على جعلها أداة فنية 

ل الرسالة الشعرية متضافرة مع اللفظ وبذلك يكون المتنبي قد استخدم كل وسائلة لتوصي
في تكوين رسالة فنيه ناجحة تتوافر فيها عناصر التلقي بينه وبين القاريء في كل زمان 

  . ولهذا األسباب مجتمعة كانت الدراسة وكان اختيار الموضوع. وفي كل مكان
ن المشاعر التي يخفيها الفرد، فقد فمن المعروف أن حركات الجسد تعبر ع

نلحظ إيماءات اليد كوسيلة للتعبير عن نوازع الفرد وأفكاره الداخلية، وبات من المعلوم 
أن إشارات الجسد لها وظيفة غاية في األهمية بوصفها وسيلة تعبير بين األفراد دون أن 

اس عند البشر في يتلفظ اللسان، ويمكننا القول أن اإلشارة شكل من أشكال حديث الحو
 ، وقد يستخدم  فكرهحاالت االنفعال أو الحركة، فاإليماءة في جميع المواقف تعبير عن



– 

  )٤٢(

يماءات كدليل على حاالت الروح ، وعما إذا كانت هذه األسارير المنفرجة المتكلم اإل
  . نابعة من القلب أم أنها خادعة منافقة

ءات من خالل حديث الجسد وبذلت محاوالت علمية كثيرة من أجل تفسير اإليما
تفكير الفرد ومشاعره الداخلية من خالل تفسير تلك الحركات بطريقة  للتعرف إلى

  الفرد الكثير من المشاعر من الحب والغشإشارةتخفي عادة ، ومثيرة علمية مختلفة
 والخداع ولم يكن لدى العلماء في السابق أية فكرة عن تلك االيماءات سوى أنها ال تعبر

  .عن التواصل اللفظي بين األفراد وبديالً عنهإال 
توصل العلماء إلى العديد من االكتشافات المثيرة  وفي تسعينات القرن الماضي

  .تعبر عنه وماشارة حول ما تخفيه تلك اإل
يتزايد ارتباطهما  واتفق الكثير من العلماء على أن اإليماءات الجسمية واللغة

باعتبارهما قناة شارات اإل تلك ما وسيلة مشتركة عنفي التعبير عن تفكير األفراد وه
  .أحاسيسه الداخلية بصرية مجردة ضرورية لمساعدة الفرد على التعبير عن

عينية مجردة وال يرتاح   الجسد بمثابة قناةإشارةويجد الكثير من العلماء أن 
 والذراع استخدام أصابع اليد األفراد عند قيامهم التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم دون

والذراع والكالم الشفهي الذي يتيح  في الكالم ومن ثم فإن هناك تعاوناً بين حركات اليد
تعجز الكلمات أن تعبر   عما بداخلهم وهي تستخدم في التعبير عندما اإلفصاحلألفراد

المكانية واالتجاهات وشكل  عن المقصود من المعاني ،فاليد مثالً تعبر عن العالقات
  . حسية التي يشعر بها الفردالمدركات ال

تنقل كالم العين فى التراث العربى وتباينت أشكالها بين  يتعددت الشواهد الت
  الشعر و النثر

جزء فى الجسد اإلنسانى مثلما أحتلت العين فى التراث العربى نثره  لم يحتلو
  .وحكاياته وشعره

 يسمى بسلوك العين ظهور ما  فىاًولقد كان لطبيعة الحياة العربية القديمة أثر
 . سواء على مستوى اللغة او اإلشارة

العربية القديمة، تلك الصحراء الواسعة قليلة الماء والزرع فرضت   فالبيئة
لتقاليدها التى  العربى طريقة للعيش، حيث القبائل المتفرقة شديدة العصبية على اإلنسان

  . تتناقلها جيال بعد جيل، محافظة على شرفها وأنسابها



 

 )٤٣(

  )السابقة الدراسات( Literature Review: البحث أدبيات
لم يعثر الباحث على دراسة متخصصة تناولت الموضوع عند أبي الطيب 
المتنبي، وإن كانت هناك بعض الشذرات التي وردت على استحياء في مقاالت أو 

 أو بعض الدراسات العامة التي تناولت الشاعر سواء من التراثيينوبحوث متناثرة هنا 
  . المحدثين أو المعاصرين

وتنطلق الدراسة الحالية من رؤية نقدية معاصرة مردودها اإلفادة من المنجز 
النظريات النقدية والبالغية، بدرجة تسمح للباحث بالوقوف عند مناطق االلتقاء والثقافي 

عن بين هذه العلوم والفنون، في محاولة جديدة منه للدراسة البالغية والنقدية بعيدا 
 التكرار والنمطية والنمطية، ومن هنا سيكون المدخل والمنطلق إلى هذه الدراسة التي

   .تهتم بسيمولوجية الروح والجسد في شعر أبي الطيب المتنبي
  Research Methodology البحث منهجية

التحليلى، الذي يقوم بجمع المادة العلمية من  الوصفى المنهج الحالى البحث يتبع
نبي، وتصنيفها وفق ضوابط المنهج، ذلك يأتي دور التحليل وفق ما يتم جمعه ديوان المت

وبناء عليه تكون خطوات العمل على النحو  من المراجع المتاحة لموضوع الدراسة،
  :التالي
 .قراءة ديوان المتنبي قراءة تحليلية وفق محاور البحث .١
 .جمع ما يدخل في موضوع البحث من نماذج شعرية .٢
 .لنماذج وفق أنماط محددة من قبل الباحثينتصنيف هذه ا .٣
مع بيان ما تفرد به أبو الطيب المتنبي من استخدام لهذه  تحليل هذه األنماط، .٤

 .الظاهرة موضوع البحث
يتم ذلك من خالل مقارنة ما ورد لدى النقاد واألدباء واللغويين من حديث  .٥

 .حول هذه الظاهرة
 األلفاظ التي تدخل في الظاهرة يقوم الباحث بعمل جداول إحصائية ترصد كل .٦

  .موضوع البحث
  :وبناء عليه يقسم البحث إلى

  :ويشتمل على التشكيل،: المبحث األول
  التشكيل : أوالً



– 

  )٤٤(

 . التشكالت الفنية والداللية فى شعر أبي الطيب المتنبي - ١
 . الجسد في مقدمات المتنبي الغزلية - ٢
 . نموذجاأجدته وزوجه : مرثية الروح في شعر المتنبي - ٣
 . الجسد/ المظاهر الحسية  - ٤

  .الشَعِر  . أ
 .العيون  . ب
 .اعتدال القامة  . ت
 .الردف  . ث
 .الخصر  . ج

 :أمثولة الروح ويشتمل على: المبحث الثاني
 .  العفة وطهارة الذيل–أ

 . التواضع والرقة -ب
  الرؤية والتشكيل من خالل حركية الجسد  :المبحث الثالث

  . لغة اإلشارة- أ
  . شعر أبي الطيب منظومة الجسد أمثولة الروح في-ب
  .تجاور الروح مع الجسد:  التشكيل باللون في شعر المتنبي- ج

  تشكالت الصورة الحسية من خالل حركية التضاد :  المبحث الرابع
  رمزية الدمع في شعر أبي الطيب المتنبي 

  الخاتمة
 أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ويذيلها بتوصيات تشمل: النتائج والتوصيات

  . ا ذات صلة وأهمية بموضوع بحثهيراه
 التي استعان بها الباحث وهي مصادر ومراجع ذات قيمة موثوق المصادر والمراجع

  . بها وأشار إليها في متن الدراسة
   



 

 )٤٥(

  المبحث األول
  التشكيل

  التشكالت الفنية والداللية في شعر أبي الطيب المتنبي  - ١
 في نقل واستقبال أفكاره وأفكار من المؤكد أن األلفاظ نظام يستعمله اإلنسان

ها ليست وحدها تؤدي هذه الوظيفة الحيوية بالنسبة نخرين إليه، ولكن من اليقين أألا
للجماعة اإلنسانية، إذ يوجد العديد من الوسائل لحمل هذه األفكار والمشاعر، ونقل 

ت الرسائل من المبدع إلى المتلقى والعكس صحيح؛ ومن أبرز هذه الوسائل الحركا
الجسمية، التى يستخدمها المتكلم أثناء التلفظ، فإذا كان المنطوق يناسبه اللفظ، فهذا 

 ال يكفى فبجوار اللفظ تأتي الحركة الجسمية التى تيسر عملية االتصال -  يقينا–وحده
  .بين مرسل الرسالة ومستقبلها

، قناة لفظية: قناتين  فمن المعلوم عند ذوي االختصاص أن االتصال يتم عبر
غير لفظية، وهى الحركات : هذه القناة أداتها اللسان وجهاز النطق، والقناة األخرى

  . عن األولىأهميتها الجسمية، التي ترافق عملية الكالم، وهى ال تقل في 
 الوقوف على مدى االرتباط الوثيق بين هاتين القناتين، فالمتلفظ ال يهدومن الب

 أن يرافقها حركة مصاحبة لما يتلفظ به، لة استاتيكية تصدر الكلمات دونأيكون 
وبخاصة في لحظات االنفعال و االندفاع أو االندفاق الشعوري، أو في لحظات الفرح 
أو الحزن، وفي مواقف الحياة اليومية المختلفة، وكل موقف تناسبه مجموعة من 
الوسائل الجسمية التي تصدر عن المتكلم كل بحسب حالته المزاجية، وكذلك وفقا 

  . لتفاعله مع الموضوع الذي يتناوله
ففي مواقف الفرح تنفرج الشفاة مبتسمة وتتفتح األسارير مبتهجة، وفي مواضع 

تقطب الحواجب، وتعبس الوجوه، وتزم الشفاة،  الحزن تضيق العيون وتنهمر الدموع،
وتتلوى األذرع، وفي مواضع الغضب ترفع السبابة، وتلوح األيدي، وفي مواقف 

لتعجب تفرك األكف، وتصفق اليدين، وقد تكون هذه الحركات أبلغ في وقتها الدهشة وا
من اللفظ، وإن شئت فقل الحركة الجسمية تكمل ما تعجز الكلمات عن وصفه وتقريبه 

فمن المعروف لدى العامة قبل الخاصة أن اإلشارة أبلغ من الكالم ولذلك قالوا . يللمتلق
  ". والحر تكفيه اإلشارة"



– 
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قبل  )١(اإلنسان البدائي استخدم جسمه :نا الجامعية المبكرة قيل لناوفي دراسات
فكان تعبيره أقرب ما يكون اآلن . أن يستعمل لسانه في التواصل مع بنى جنسه آنذاك

  . للرقص التعبيري الذي تعرفه مسارحنا المعاصرة
الجسدية، والكالم الجسدي، والحركة الجسمية، والسلوك  فمن المعلوم أن

والبانتومايم أو  والتعبير بالوجه، الحركية، والعالمات الحركي، السلوك وعلم ،الحركي
التعبير الجسمي : ومنهم من يطلق عليه ونحوها التمثيل باإلشارات، واللغة الصامتة،

 body والتواصل الجسمي ترجمة لمصطلح body expression ترجمة لمصطلح
communication والتعدد .  طرائق التعبير واالتصالولم تستقر تسمية هذا النوع من

في التسمية االصطالحية ناجم عن الترجمة من لغات مختلفة من جهة، أو هو نتيجة 
ففي علم االتصال يطلق عليه . للمجال العلمي الذي تدرس فيه الظاهرة من جهة ثانية

يسمونه عند اللغويين اللغة الجسدية، أما علماء االجتماع والسلوكيون ف االتصال الجسدي
بالسلوك الحركي انطالقا من اهتمامهم بدرس السلوك ومن حسنات التفكير النقدي 

دعوة يتبناها الباحث منذ أن  المعاصر أنه يزيل الحواجز المصطنعة بين العلوم والفنون،
إزالة هذه الحدود الوهمية الفاصلة بين المنجز  عرف البحث العلمي ويهدف من ورائها

  . ذ ال يجوز الفصل بين الروح الجسدالعقلي والوجداني، إ
 جاء المتنبي في عصر متأخر من الحضارة العربية، التي ازدهرت وفاقت

سمعتها أرجاء الدنيا، وهو بال شك، قد تأثر بالشعراء الذين تغنوا بالمرأة كرمز 
له عبقه الشعري الخاص، وعلى الرغم من أن المتنبي كان متأثرا بغيره إال  حضاري

  .والتشويق أثر كان مصحوبا بجديد له جانب كبير من اإلثارةالت أن هذا
الحركات الجسمية عند المتنبي من خالل التشكالت الفنية  ويتناول هذا البحث

صورة والجمالية لعديد من الصور ذات الصلة بالجسد ومنها على وجه الخصوص 
األول المحور أربعة محاور رئيسية، حيث عنى  :المرأة في شعر المتنبي، وينقسم إلى

الثاني األنثى القريبة ور المح المتنبي، وتناول إشارة الجسد أنوثة القصيدة في شعر
فقد األنوثة لغة الجسد في شعر المتنبي،  غموض الداللة، وأما عن المحور سيمولوجيا

  . أوصاف أخرى إلىانتهى الحديث في المحور



 

 )٤٧(

  الروح والجسد في مقدمات المتنبي الغزلية  - ٢
جميلة يزين بها الشعراء مطالع  ان حال المرأة في الشعر الجاهلي صورةإذا ك

، )٢("مرة، والتبذل والمجون أخرى تتخذ طابع التكريم والتقدير"قصائدهم، وعالقتهم بها 
تتبعنا المتنبي في شعره لوجدناه يتغنى  فلو. فهي عند المتنبي أيضا على هذا النحو

فالمقدمات الغزلية في شعر المتنبي، تظهر  ائده،المرأة، ويضعها أحيانا في مقدمة قص
صورة جلية لتلك المرأة، فالمتنفس الوحيد للمتنبي الذي يفصح عن حبه المكتوم للمرأة 

  :فقد جاء في ديوانه قوله في إحداها. )٣(قصائده هو مطالع
  ثم استَوى فيِه إسراري وإعالني     حبِك حتى منِك تكرمةً  كَتَمتُ
دي كأنّهسن جع حتى فَاض ِم ِكتماني      زادقْمي بِه في ِجسس ٤( فصار(  

بعد أن يذكر الفراق المر، والهجر األليم،  المتنبي ال يذكر أوصاف المرأة إال
هذه األبيات فعل الشيء ذاته، فهو يرى أن  حتى لنشعر أنه لم يحظ بوصالها أبدا، وفي

البيت التالي على رسم صورة خارجية  ركز فيحياته كالموت بفعل فراق حبيبته التي 
وصل به الحد إلى نصح العاشقين  .لها، فهي ذات وجه كالبدر وقوام رشيق كالغصن

 :بالتذلل بين يدى المرأة، واظهار الود لها طمعا في استمالتها، وهذا ما تضمنه قوله
 )٥(ويخْضع  ال يِذلُّ فَما عاِشقٌ من    تَذَلْل لَها واخْضع على القُرِب والنَوى

فهو يرى وفق الفلسفة السابقة أن هذا الصنيع دليل الحب، ووصل به الحد إلى 
، النساء لعطف راًالتقرير بأن هذا التذلل ال غضاضة فيه طالما أنه مجلبة للحب، مدرا

وما التذلل إال اظهار جسدي، له مشاهد تدل عليه، ومن ابرزها الخضوع بين يدي 
الحديث، وارتخاء الجفنين، وطأطأة  نةإلوالتودد لها بحركات جسمية، كاالمحبوبة، 

الرأس، والتودد بالمالمسة باليد، والوجه، وغير ذلك من الحركات الجسمية المعروفة أو 
  . المعهودة التي تكون بين العاشقين

حديثه عن حركات جسدية ليرسم صورة المرأة في أبيات  ويتابع الشاعر
 :مشقة وال تعب عرابية سكنت قلبه دونما استئذان باليتحدث فيها عن أ

   الفُؤاد امـَتْ ه  بيتَاً ِمن القَلِْب لَم تَمـدد لَه طُنُبـا        ِبَأعـرابيٍة سكَن
  وعــز ذَِلك مـطْلُوباً ِإذَا طُـِلبا      حلِّتها  بيضاء تُطِمع في ما تَحتَ   
  شُـعاعها ويراه الطَـرفُ مقْتَِربا       الشمس يعيي كَفَّ قابِضِهكََأنّها   
   نيتْ ِبنَا برها فَقُلْتُ لَـها ميِترب       هذا الشاِدن انَسن جبا ِمن َأير٦(الع(  



– 

  )٤٨(

في الهيام داللة حركية، يظهرها المحب حينما يعشق ويستبد به العشق، 
فالشاعر كما نالحظ يصف حال  رجل على وجهه لغلبة الهوى عليه،أن يذهب ال: فالهيام

كمن سكن بيتا لم يتعب في  المحب الذي ملكت قلبه المحبوبة بال كلفة ومشقة، فكانت
التالي، ينتقل الشاعر ليرسم صورة  وفي البيت. طناب وال أوتادأإقامته، فالقلب بيت بال 

إنها : العربية وصونها لعرضها، يقول أة من خاللها عفة المرتظهرأخرى لهذه المرأة، 
ثيابها، فيصعب الوصول إلى مطلبه،  ألنسها ولين حديثها، يطمع الطالب فيما تحت

فحركات الهيام، والسكنى، الكف القابضة، والطرف  لنفسها وذلك لعفتها وصونها
بهذه المقترن، وما تحت الثياب، كلها إشارت جسدية ذات داللة تشير إلى افتتان الشاعر 

  :ثم يتابع الشاعر حديثه عن المرأة فيقول. األعرابية، ومدي حبه لها
  تُبِصر في ناِظري محياها           شَاِميةٌ طَالَما خَلَوتُ بها
  وإنّما قَبلَتْ بِه فَاها       فَقَبلَتْ نَاِظري تُغاِلطُني

 )٧( يزاُل مأواهاولَيتَه ال        فَلَيتَها ال تَزاُل آِويةً
الكالم أنه يريد دوام قربها منه، بحيث يبقى وجهها في  يقصد المتنبي من هذا
 منحته القبلة كما دل على ذلك البيت الثاني، القرب، فقد ناظره، وهي كناية عن غاية

 لكن ذلك كان على سبيل الوهم، فهي أوهمته أنها قبلت عينيه، وإنما قبلت فاها الذي
وبعد عرض المشهد الرومانسي، يأتي تمني الشاعر من خالل رسم .  ناظرهرأته في
نالحظ يتمنى أن  داخلها حرصه الشديد على هذه المرأة، فهو كما تحمل في صورة

وحرصه على  يكون ناظره مأواها الذي يأويها ويضمها، فقد أوصله تعلقه الشديد بها
بصره؛ أي  ن ذلك األمر على حسابعدم مفارقتها أن يعد لها المسكن والمنزل، ولو كا

وسيلة " فالصورة الفنية. أنه يرضى بأن يكون بصره مأواها من حبه لها ال يزول أبدا
، أو توصيله، هدراكااالعتيادية  حتمية إلدراك نوع متميز من الحقائق، تعجز اللغة
والتعرف على جوانب خفية من  وتصبح الصورة التي تمنحها للمبدع قرينة الكشف،

عند الحديث عن المرأة وتلمس  ، وهذا ما لمسناه في أسلوب المتنبي)٨("تجربة اإلنسانيةال
  . صورها في شعره

براعة المتنبي  وبعد الوقوف على هذه المقتطفات من المقدمات الغزلية وإظهار
الجنس  في رسم تلك المشاهد، والتي تحمل في داخلها إحساس الشاعر المرهف اتجاه

 ته، نستطيع الوقوف على العواطف الكامنة في نفس المتنبي،اآلخر من بني جلد



 

 )٤٩(

 ومالحظة تجلياته في رسم صورة المرأة، وبخاصة تلك التي اتخذها في مقدماته الغزلية
رمزا لتغنى آماله وآالمه وليضع كل ما يحس به ويجيش في صدره، فقد بدأت صورة 

 األخرى التي قال فيها بالظهور في شعره تأخذ حيزا مقارنة مع الموضوعات المرأة
 ومن هذا االستعراض البسيط للمقدمات الغزلية نجد الشاعر مشرفا على"الشاعر، 

  .)٩("خلجات النفوس العاشقة، ملما بأسرارها، مدركا خفاياها الموحشة بألوان الطيف
 نموذجاًأجدته وزوجه : مرثية الروح في شعر المتنبي - ٣

الصورة الفنية التي تشكيل  والصراحة في سائر النقاد القدماء يعتدون بالوضوح
تتعلق باإلشارة إلى اآلخر كونهما يحققان وصول المعنى إلى المتلقي من غير تأمل أو 
إجهاد فكر في الصور البيانية للتعبير الشعري، وكان التفنن في األسلوب الشعري يجعل 

التجاوب الشعر متصنعاً مما يقلل من إيضاح الشاعر لفكرته وغرضه ويضعف من 
 العاطفي بين الشاعر والمتلقي في العملية الشعرية، وهذا فهم بدائي للشعرية، لذا كان

مجيداً في إظهار المقومات الشعرية الحضارية مثل أناقة اللفظ وتنسيقه حيناً  "المتنبي"
فإذا كانت مقومات الوضوح في العملية الشعرية . والمبالغة في االستعارات حيناً آخر

 مقومات المجاز، فإن هذا يكشف عن غلبة الفكر أو المضمون على الشكل تغلب على
الفني أو مقومات خلق الصورة الفنية، وهو ما يضفي على الشعرية سمة الوظيفية غير 
الجمالية، ولما كان الشعر لغة إيحاء وتخييل ومجاز وليس لغة وضوح وتقرير 

ذات طبيعة تعليمية أو أخالقية ومباشرة، فقد كان من المناسب أن ال يرتبط بوظيفة 
 الشعري، لذا كان لتناصوإنما يتصف بالوظيفة الجمالية فقط، وهو ما يذهب إليه فهم ا

نصية وليس مستوحاة من " المتنبي" من المناسب أن تكون القراءة النقدية في شعر
  .قراءات نصية سابقة 

نبي، فإن من المت على الرغم من الحضور القوي للمرأة في ديوان أبي الطيب
أم "ألمه، وزوجته  ترجموا لحياته لم يذكروا إال امرأتين من أفراد أسرته، هما جدته

رثاها بهاوفي مقدمة  ، فاألولى عرفناها بعد موتها، من خالل المرثية الخالدة التي"محسد
 : أبياتها الدالة على ذلك

 كَفُّـها ِحـلـما ها جهالً وال فَما بطشُ        َأال ال َأرى اَألحداثَ مدحـاً وال ذَما
رِجعالفَتى م كري كَمــا َأرمى          الفَتى ِإلى ِمثِل ما كانيكَما ُأبدي و عودي 

ـعدٍة َأتاها ِكتابي بتَرحــأٍس وا          يتُّ ِبهــا غَـمروراً بي فَمفَماتَت س 



– 

  )٥٠(

 ماتَت ِبِه بعـــدها سـما َأعد الَّذي        حرام على قَــلبي السرور فَِإنَّني 
 حبي قَلبها بعــد مـا َأدمى وفارقَ        رقا دمعها الجـاري وجفَّت جفونُها
ـَها حظّاً فَــفاتَت وفاتَني   وقَد رِضيت بي لَو رضيتُ ِبها ِقسما        طَلَبتُ ل

   ترى بحروِف السطـِر أغِربةً عصما         اتَعجـب ِمن لَفْظـي وخَطّي كأنّم
 هِمـداد حتى أصــار ـهـِْثم   )١٠(محـاِجر عينَيـها وأنْيـابها سـحما        وتَل

المرأة،  يخاطب شاعرنا جدته في لفتة تبرز مدى براعة الشاعر في وصف
، في مقام خاص، وتأتي موظفا حركات الجسد الدالة على شوقة إلى جدته، وحبه لها

الرؤية بالبصر في المقدمة، ولو كان ذلك المقام هو مقام رثاء، فقد اشتد حزنه عليها 
فكأنه مات بها غماً، وماتت هي من شدة سرورها بحياته بعد أن يئست منه، ويتابع في 

فالسرور حرام علي فإنني بعد موتها بالسرور أعده سماً فأتجنبه :البيت التالي قائال
  .أحرمه على نفسيو

رؤيته حتى كأنها تنظر  مما يزيد لهفة شاعرنا أنها كانت تتعجب من كتابه عند
، عنها حتى يئست منه تماما كالغراب األعصم، ووجه تعجبها أنه سافر، على ماال يوجد

في حقيقة ذلك لم تزل  فهي .فلما نظرت إلى كتابه أكثرت النظر شغفاً به ال عجباً حقيقة
سواداُ بمداده أي  وتضعه على عينها حتى صارت أنيابها وما حول عينيهاتقبل كتابه 

  .حبره هذا
 الشاعر ءلجوللنساء  ومما يدعم قدرته الشعرية في هذا المقام وبالذات رثائه

  . ةوالمخاطب ؛ فقد تنوعت ذات الشاعر بين المتكلمة والغائبةإلى االلتفات 
 الذائقة الشعرية والحس المرهف على شيء إنما تدل على وهذه األبيات إن دلت

شاعرنا تجاه المرأة، كيف ال، وهو من قيل فيه شاغل   صادق لدىحسالذي ينبع من 
الحظ القدماء ظاهرة جديدة في رثاء المتنبي سيما إذا علمنا أن معظم مراثي  فقد. الناس

لمرأة، كانت في النساء ـ وهي انفراده بابتداع ما يأتي به من معان في رثاء ا الشاعر
وهذا الموضع لم يأت فيه أحد بما يثبت على المحك إال أبو الطيب  "األثير يقول ابن

 والثانية هي. )١١("وأما غيره من مفلقي الشعراء قديما وحديثا فإنهم قصروا عنه وحده
وأنه  فقد نقلت األخبار المتواترة أن المتنبي كان له ولد أسماه محسدا،" أم محسد" زوجته

 من أن ، ومما يؤكد مذهبنا هذا)١٢(األسدي في دير العاقول م داهمه فاتكقتل معه يو



 

 )٥١(

مخاطبا  المتنبي قد تزوج وكانت لديه أسرة، تلك األبيات التي قالها حين وصل إلى حلب
 : أميرها

 الّذي خَلّفتُ خَلْفي ضـاِئع ما   إن  لي على قَلَقي إليِه ِخيار 
  لَوال الِعياُل وكُلُّ َأرٍض دار    مآٍء مشْرب  وإذا صِحبتَ فكُلُّ

   )١٣(تَِسير ِبِذكِرها اَألشعار ِصلَةٌ    إذْن اَألِميِر ِبَأن َأعود إلَيِهـِم 
 البتة فهذا ليس بجديد على  قصائدهوإذا كان المتنبي لم يذكر زوجته في

م أو حتى الموروث والثقافة العربية التى ترى غضاضة في ذكر اسم الزوجة أو األ
مجرد التلويح بذكر االسم ظنا من العربي أنه إذا ذكرهما يحط من قدرهما وهذا تقليد 
متبع حتى يومنا هذا، وربما يحمل هذا في نظره قدرا من االحترام والتقدير لهما 
وبخاصة الزوجة ويأتي ذلك من باب الحرص على سمعتها، ومع ذلك نجده يجيد 

  : هذا ما يطالعنا به في قولهالحديث عن المرأة في عمومها و
  ثم استَوى فيِه إسراري وإعالني           حبِك حتى منِك تكرمةً  كَتَمتُ   

  )١٤( فصار سقْمي بِه في ِجسِم ِكتماني          كأنّه زاد حتى فَاض عن جسدي    
ك ن ذكرتأوحرصت على ذلك إلى حين ولكن لم أشأ  أي تمسكت بكتمان حبك،

 عليه من عالمات ظهر هنا الذي يعنيه ما السرصار اإلعالن واإلسرار سواء، و حتى
بما اعتراه من تغيير جسدي  جسدية لم يستطع من خاللها كتمان حبها، فقد ظهر الحب

 كأن الحب زاد حتى لم: ويقول في البيت التالي. فضح ما بداخله وبطل الكتمان حينئذ
وصار  جسدي كما يفيض الماء إذا زاد على اإلناء،، ثم فاض على كتمانهأقدر على 

 سقمي بالحب في جسم الكتمان، أي صار سقمي قويا به وانتقل إلى جسم كتماني فأذابه
فقد كان المتنبي وفق ما تقدم . وأضعفه، فلما ضعف الكتمان ظهر الحب لضعف مخيفه

معنى، باالضافة حسن اللفظ، وصاحب جودة في ال"من تصوير لحالته الجسمية والنفسية 
  . )١٥("من إحسانه المشهور الذي ال يشق غباره فيه إلى استحكام الصنعة، وهذا

  الجسد / المظاهر الحسية  - ٤
المرأة التي رسمها في خياله، فطفق  حدد المتنبي المظاهر الحسية لصورة

وعيونها، وغير ذلك من الصفات،  تغزال بها واصفا وجهها ولونها، وشعرها، وقوامها،
تغزل الشاعر بنوع خاص من  هذا ما نجده واضحاً كل الوضوح في متن الديوان، فقدو



– 

  )٥٢(

في ذلك الجانب إلى حد  الفتيات وركّز بشكل أخص على حاالت الوداع والمفارقة فأبدع
  .كبير

خالل اإلتيان على  أما األمور التي ركز عليها في تصويره للمرأة فكانت من
عليها في رسم  نا في طيات أشعاره، والتي استندالصفات المادية التي أرسلها شاعر

  : ومن أبرزها: الجسد صورة تلك المرأة، فمن هذه الصفات تخصيصه أجزاء معينة من
   الشَعر-أ

يفتتن المتنبي كغيره من رجال الشرق بجمال المرأة وبالشواهد الحسية الظاهرة 
 فيصف" تيمة الشعر  " والتي تشير إلى جمالها ورقتها ومن هذه الشواهد الجسمانية

  لوشعرها ويبالغ في إبراز جماله، فيقول إن شعرها كثيف ملتف، فإذا قامت يسترها
 : كانت عارية وهذا ما يذكره بتمام معناه في قوله

  )١٦(ِثياباً غَيرها الشَـعر الــوحفُ كَساها    ومن كُلَّما جردتَها ِمن ِثياِبها 
نبي من خالل حركة القيام والقعود وكذلك تيمة تلك إشارة جسدية تبرز المت

الجسد ممثلة في الشعر الكثيف الملتف ما يمجده في المرأة متن وجهة نظره من قيم 
الجمال األنثوي الدال على الغزل ولكن بصورة مهذبة ال ابتذال فيه وال خدشا لحياء 

  .المراة التي يحترم فيها أدميتها وجمالها
طول شعر المرأة، الذي يحمل رائحة العنبر  ويأتي المتنبي على وصف

 :يقول  بماء الوردالممزوج
  ال تَـجعيِدـٍد ِبــ َأثيٍث جع  دجوِجي  حاِلٍك كَالغُداِف جثٍل

  )١٧( ـبر فيِه ِبماِء ورٍد وعـوِد   ضِرب العنـ ذاِت فَرٍع كََأنَّما
للتجمل، ولكن النسوة وهن يجدلن شعورهن ليس طلبا  ثم يصف شاعرنا بعض
شعرهن حتى ال يغطي وجوههن فيتوهن فيه فيجتمع  مخافة أن التيه فيه لو أرسلن

عليهن ظلمتان ظلمة الليل وسواد الشعر، وهو ما رسمه في صورة بديعة تبرزها حركة 
  :التضفير في قوله

ـِحسٍن    )١٨(الشَــعِر الضــالال ولَِكن ِخفن في    وضفَّرن الغَداِئر ال ل
 في سياق إبراز حركته وال ينفك يصف ِرعويبدو شاعرنا مفتون بجمال الشَّ

ه المتنبي التصويرية في هذ مفاتن المرأة فيقول واصفا شعر جارية تظهر براعة
ها  طول شعرفتنهمن خالل رؤية بصرية حينما المقطوعة التي يضف فيها حسناء 



 

 )٥٣(

راها ال تصلح للعناق مخافة فهي بارعة لدرجة ي على ظهرها ينسدلو الشعر ايكسوه
  العبث بجمال ورونق شعرها 

 نجح إلى حد بعيد في رسم صورة جسدية فقدوإن كان الشاعر يبالغ في هذا 
 : بالغة الداللة فيقول

  سوى أن ليس تصلح للعناق       وذات غدائر ال عيب فيها
  وإن زارت فعن غير اشتياق     إذا هجرت فعن غير اختيار

   )١٩(ا ألمت لحادثة الفراقـوم      ل ففارقتنااـأمرت بان تش
أن يبرز جمال " شعرها"وتلك صورة حية استطاع الشاعر من خالل مفردة 

بوصف . وكثافتهاألنوثة الطاغي والذي جسدها الوصف الدقيق لطول شعر الجارية 
  . الشعر إشارة جسدية دالة على الحسن والجمال وبراعة االعتناء من قبل األنثى

  عيونال - ب
وفي سياق بالغة اإلشارة ومدي تأديتها لدورها التوصيلي لما يريده الشاعر 

يقال في أسلوب " هيمنة الحسي"نالحظ أشد الدالالت بروزا هذا النظر الحسي المهيمن 
أي المقاربة في " المشبه والمشبه به"التشبيه القائم على مراعاة التناسب بين ركنيه 

وحسن تمييزه، إذ يظل التشبيه قائماً على المقاربة الحسية التشبيه، عبر فطنة الشاعر، 
مما يشير إلى عدم تداخل الطرفين وتفاعلهما ألن . بين ركنيه أي التقارب وليس االتحاد

التشبيه يحافظ على تغاير الطرفين، مبقياً على تمايزهما، أي يكشف عن االئتالف وليس 
  :يقول. االتحاد

    أي ى ما أراها تَرأمِلكها الم            كبماٍء ما لَها حكأنّنَا في س  
    هصاِحب الِمصباحو نُكاب قَدألفَر       الفَلَك جلسى والمجالد در٢٠( وأنتَ ب(   

في هذا األبيات وما شاكلها موضوعياً عبر النظر العقلي، وذلك لمكان البعد 
فهو يجعل الممدوح فرقدا، : "ه به إذ يقولبين المشبه والمشب) االجتماعي(العرفي 

 وهذا ال يلغي مطلقا – أي المتنبي في النظم–وهذا مرده عندي إلى طريقته" .وبدرا
  . شاعريته المتكأة على تقييده بموروثه الثقافي والفكري لمكتسبات عصره

وهذا ال يعيب إذا كانت الشعرية متصلة بنظم وترتيب األلفاظ على نحو 
توحي بطبع شعري يعنى " المتنبي"  عن نسق المعاني في النفس، فإن لغةمتناسب يكشف



– 
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كثيراً بصياغة الجملة الشعرية، إلى الحد الذي يثير حفيظة من يتطلبون أن تكون اللغة 
  .خاضعة للعرف العام أي القواعد التي تشكل النظام الشكلي ألية لغة

تشير إلى " .١/١٨١ة، اآلمدي الموازن" فسالمة اللفظ على صعيد التركيب عند
مراعاته القواعد القياسية للغة بالشكل الذي يكشف المعنى للمتلقي من دون طول نظر، 
وهذا توجيه عقلي يغفل قليالً عن خصوصية لغة الشعر التي تنبني أحياناً على الحذف 

يذهب إلى حزونة اللفظ، وما يمأل األسماع منه، مع التصنيع " "فالشاعرواإلضمار، 
طالباً  )٢١("، طوعاً وكرهاً، يأتي لألشياء من بعد، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوةالمحكم

ضرباً "المعنى غير مبال أحياناً باللفظ من حيث الفصاحة والعجمة، قاصداً إلى أن يؤلف 
فإن كل ذلك  )٢٢("خاصاً من التأليف، يعمد فيه إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب

عر في صياغة جملته الشعرية، والشكل الذي يتولد فيه رسم يشير إلى أسلوبية الشا
الصورة من خالل مقاربة داللية بين اللفظ ومعناه الوضعي العرفي، على أن النقد القديم 

بأن يجتهد . معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك"يتطلب في الكالم أن يكون 
 )٢٣("خل بالداللة وعاق دون اإلبانةالمتكلم في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما أ

واللغة الشعرية ال تقوم على اإلبانة بقدر قيامها على الغموض الذي يوحي بالداللة 
  .الشعرية

ولكن شيوع هذا على نحو أو آخر في لغة الشعراء السابقين من جاهليين 
  ". من الشعراءهللمتنبي كما يبيح غيرومخضرمين يبيح 

كان قد أشار إلى أن بعض الشعراء يتعمد اإلتيان " يابن جن" هذا، فضالً عن أن
  ": ابن جني"بغريب اللغة للداللة على سعة إطالعه على لسان قومه، إذ قال 

متى رأيت الشاعر قد ارتكب الضرورات على قبحها، وانحراف األصول بها، "
ليس بقاطع دليل على ضعف لغته وال قصور عن اختياره الوجه .. فاعلم أن ذلك

   )٢٤("طق بفصاحته، بل مثله ذلك عندي مثل مجرى الجموح بال لجامالنا
والواقع، ليست مفارقة أن النقاد واللغويين يطلبون إلى الشعراء أن ينهجوا سبيل 
األقدمين في قول الشعر، وأن يحرصوا على نهج عموده الذي ألفوه، وهذه دعوة إلى 

م ألفاظ شاعت عند السابقين ولم يعد تقليد لغة السابقين، وفي الوقت نفسه ينكرون استخدا
ألن األمر ال يتصل بتقليد األقدمين فقط، إنما المتنبي، كما عند شعراء مجيدون، يألفها 

كان ذلك ألن لغة القدماء اتصفت بالوضوح وقرب المأخذ للمتلقي القديم، حتى ألف 
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ا الشاعر المتلقي الحديث وراثة هذا الوضوح وقرب المآخذ، ومن هنا لزم أن يطالبو
المحدث بما ورثوه على صعيد التلقي الشعري عن القدماء، فصاروا ينكرون على 

لغة على أن . المحدثين تقليد القدماء إذا لم يسلمهم هذا التقليد إلى الوضوح وقرب المآخذ
سمة شائعة، يريد لها أن تشكل مقوماً من مقومات لغته  عند المتنبي - العالمة-اإلشارة

 من بين الشاعرلمعجمي في حين تشكل داللياً منبهاً أسلوبياً ينفرد فيه على المستوى ا
  .على نحو خاصشعراء جيله 

ليس في اللغة صواب مطلق، وال خطأ مطلق، وإنما : "أن" ابن فارس" وقد ذكر
هي مسألة عرفية بحتة، فالخطأ اللغوي، هو مخالفة المألوف الشائع في الكالم في 

 رأي القدماء متصل بموافقة العرف اللغوي على صعيد أي إن )٢٥("عصر من العصور
التزام القواعد القياسية للغة أو عدم األخذ بالشواذ أو الضرورة، ألن توفيق الشاعر إلى 

  .عدم مخالفة هذا
تأديتها لدورها التوصيلي لما يريده المتنبي نالحظ أشد و تهاوفي سياق بالغ

لوب التشبيه القائم على مراعاة التناسب بين يقال في أس" هيمنة الحسي"الدالالت بروزا 
أي المقاربة في التشبيه، عبر فطنة الشاعر، وحسن تمييزه، " المشبه والمشبه به"ركنيه 

إذ يظل التشبيه قائماً على المقاربة الحسية بين ركنيه الرئيسين أي التقارب وليس 
شبيه يحافظ على تغاير مما يشير إلى عدم تداخل الطرفين وتفاعلهما ألن الت. االتحاد

  الطرفين، مبقياً على تمايزهما، أي يكشف عن االئتالف وليس االتحاد
ن فى التراث العربى نثره وجزء فى الجسد اإلنسانى مثلما أحتلت العي لم يحتل

شاعر للمرأة، وهي موحكاياته، فالعيون هي الجزء الحساس المهم في تصوير  وشعره
ن وكيف ال، والعيو عن خلجات نفس الحبيبة، ، والمعبرةللشعراءالوحي  مصدر

ظهور ما يسمى  مستودع الجمال، ولقد كان لطبيعة الحياة العربية القديمة أثرا كبيرا فى
   :ذلك يقول المتنبي بسلوك العين سواء على مستوى اللغة او اإلشارة وفي

  )٢٦(اِقالِحد لَون َأشفاِرِهن لَون    ما ِبنا ِمن هوى العيوِن اللَواتي
وال شك في أن التمكن من صياغة اللغة بالشكل الذي تستجيب فيه لتجليات 
الذات الشاعرة معبرة عن حاجات متطورة لدى اإلنسان عبر الصورة الشعرية وصوالً 
لتحقيق معنى ينفتح على آفاق القيم الجمالية أكثر من خضوعه لمعايير عقلية صارمة، 

سلوبي في خلق المعنى الشعري على نحو ما هو عند هذا التمكن هو ما يحقق التفرد األ



– 

  )٥٦(

المتنبي، وهو في هذا األسلوب مطور لخلق المعنى الشعري روحياً كما جاء في عمود 
   )٢٧(الشعر وليس جسدياً أي مادياً أو شكلياً
 الزاجرة الفاتكة، والعيون الوسيلة، ثم صورة للعين العيون ثالثة أصناف، القاتلة

العين، برمز االشارات الجسمية التي تتعلق من خالل عرض تلك  .هايالمحذرة لعاشق
  :يقول في العين القاتلة

   )٢٨(دمي الَّذي تَتَقَلَّد  لَم تَدِر َأن  ِإن الَّتي سفَكَت دمي ِبجفوِنها 
عاشقها بال جريرة منه وال ذنب، وفي المقابل هي ال تأبه به وهذه المرأة قتلت 

  : فيقول
   )٢٩(ِمن الجلموِد ِر ِبقَلٍب َأقسى    نٍَة َأرقُّ ِمن الخَمـكُلُّ خَمصا

من عذوبة وحنانا أكثر ولكن هناك عين تسترعي اهتمام الشاعر لكونها 
  السابقتين فيقول 

هدخُُل الِعشقُ قَلبن يما كُنتُ ِممن      وم لَِكنعشَق وفونَِك يبِصر ج٣٠(ي(   
   :المتنبي يقول  لعاشقهاةالزاجرة المحذر العيون في

هاٍة كََأنقلَتَها  كُلُّ مِإيـاها      مو اكُم٣١(تَقوُل ِإي(  
نالحظ تحذر العاشقين من مغبة صيدها، وهذه صورة غاية في الدقة  فهي كما

  .من خاللها عيون تلك المرأة والتمثيل، رسم الشعر
نسانى الفعال وكانت فى التواصل اإلمهما العين التى شكلت جزءا  هكذا كانت

  الخاصة من لغات الجسد التى ساعدت على التواصل غير اللفظى صاحبة تلك اللغة
   : اعتدال القامة- ت

ووظفها بما يشير  من الصفات الجسمية التي كثر ورودها في ديوان المتنبي
إلى نظرته الخاصة التي تجمل كثيرا من االعجاب بالمرأة قامتها، ورشاقتها واستوائها 

  : فيقول
  )٣٢( ولَو رآها قَضيب الباِن لَم يِمِس   طَلَعت خَريدةٌ لَو رَأتها الشَمس ما

هذا وصف حسي فالمرأة التي يعشقها الشاعر تفوق الشمس بهاء وتعلوها منزلة 
في نفسه على سبيل االستعارة، أعني استعارة الحسن واالشراق فهي ربما تكون عنده 

ير إلى ذلك عندما يفصل القول مستغرقا في العشق والهوى أحسن من الشمس، وما يش
 وفإشراق الوجه عالمة جسدية تشير إلى الجمال، )٣٣("طَلَعت لَو رَأتها الشَمس ما"بقوله 
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ثم يواصل الشاعر إعجابه وافتتانه بأوصاف المرأة الجسمية حين يتابع حركية الجسد 
ل وتثنيا ومع هذا يشفق على غصن في التثني واالعتدال فهي غصن بان تفوقه اعتدا
  .)٣٤(ولَو رآها قَضيب الباِن لَم يِمِس"البان الرؤية والنظر إلى هذه المراة، ومبرره لذلك 

مع كل هذا الجمال وما تشير إليه تلك المالمح الجسمية فهي عفيفة مستترة 
  . بدليل أن الشمس وغصن البان لم يطلعا على شرها ولم يرها أي منهما

من المتنبي في رسم الصوره الفاتنة لعيون المرأة وهو بهذا يكون ذكية لفتة هذه 
على خالف الشعراء الذين ال يتجاوزون في رسمها حدود الرغبة ولكن هذا الوصف 

  : جعلنا نتبنى الرأي القائلت غير لفظيةللداللة على التحذير والتحذير بال شك لغة جسدية 
رة جامدة خارجية مباشرة تقريرية ليس كون لديهم الصويومن الشعراء من "

، من خالل ربطه لهذه )٣٥("النفس وحالة الطبيعة: فيها إيحاء مزج الشاعر بين حالتي
لك يكون قد ذ وجودية مثل الشمس وقضيب البان وبةالصفات الجسمية بمخلوقات كوني

ى خلق تطابقاً بين فعل اإلنسان وفعل كوني طبيعي ووجودي فهو بهذا يكون أقرب إل
  .األنثى أيا كانتمالمح بلغ في تأصيل الصورة الفنية التي تبهره من خالل أالنفس و

وإنني في سياق الحديث عن جمال االستعارة التي ساقها المتنبي في رسم 
 فهي استعارة مبرره هعصرلالصوره السابقة أراه قد لم يكن خارجا عن القانون العام 

الذي يعد أسلوب هذه  "عبد العزيز الجرجاني"ال اتفق مع والباحث  ما يبررها ولها 
االستعارات وما يماثل من قبيح االستعارة وسيئها أي أنه يرى شاعرها خارجاً على 

 حتى ينصح المتلقي بعدم اإلصغاء إلى هذا األسلوب في االستعارة إذ )٣٦(سنن العرب
لتفاتَ نحوه؛ فاسدد مسامعك، واستغش ثيابك، وإياك واإلصغاء إليه، واحذر اال: "يقول

  .)٣٧("فإنه مما يصدئ القلب ويعميه، ويطمس البصيرة، ويكد القريحة
  : الـردف - ث

استقر في ثقافة العربي تجاه المرأة من ناحية األوصاف الجسمية ما يجذب 
ناظريه ويحببه في المرأة، أن المراة كلما كانت ذات ردف عظيم دليل على جمالها وفي 

 تمكن الشاعر من رسم المالمح واألوصاف الجسمية ذلك براعة تشير إلى مدى
بداللة الرغبة وهي ذات " الردف"الخارجية وفي هذا دليل واضح على ارتباط ثيمة 

داللة سيميولوجية مستقره في الضمير األدبي اإلنساني العربي منذ عصور بعيدة ويؤكد 
 ومفاده أنه ما ذهب إليه البحث في هذا المعنى ما جاء في الصحيح حديث أم زرع



– 
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 فتعاهدن وتعاقدن أال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا من النساءإحدى عشرة اجتمعن 
فما أم أبي زرع عكومها : "وجاء فيه في سياق المدح للصفات الحسية عند كل منهن

ولذلك نجد المتنبي يبرع في هذا الوصف براعة فائقة تثيرلدى  ،رداح وبيتها فساح
  : ها منالقاريء أسئلة عديدة 

  لم هذا االهتمام بمفردات الجسد؟  -
هل للغة الجسد داللة ابستولوجية أو سيمولوجية لدي الشاعر العربي وبخاصة  -

  إبى الطيب المتنبي؟
هذه النظرة الوظيفية لكل مقومات اللغة الشعرية، جعلت قراءة الشعر في خالل 

ل النظر في عملية مباشرة الفهم والوضوح بعيداً عن الغرض أو ما يجعل المتلقي يطي
التلقي، مما ساعد على قراءة اللغة المجازية عبر أدائها المتصف بالوضوح فكان أن 
اشترطوا فيها مناسبة المستعار منه للمستعار له، ألن تعبير الشاعر يجب أن يصدر عن 
مخيلة فطنة، وذهن تعليمي أي أن يحرص على تناسب مكونات اللغة االستعارية 

  . وح أو قرب المآخذوصوالً إلى الوض
على كل يمكن الوقوف على إجابة على هذين السؤالين فيما يسوقه الشاعر من 
أوصاف جسدية، كثر ورودها في مواضع مختلفة من الديوان ومنها رسم صورة 
شعرية لردف ثقيل يمسك المرأة ويشدها حال النهوض في داللة جسدية على عظمه 

  : فيقول المتنبي
  )٣٨(وِجُل عجز كََأنَّه ِمن ِفراِقها    صِرهايجِذبها تَحتَ خَ

نالحظ في هذا الوصف الدقيق لحركية الجسد من خالل المالحظة المباشرة 
الزمان، بينما تظل اللغة  التي تؤكد أن الكالم فعل صوتي فردي يتم ويتالشى في
ل الكالم، خاللها يتحقق فع مجموعة من الكلمات واألصوات والقواعد الثابتة، التي من

ليبث لنا ما يريده عبر رسالة أقل  وبالتالي هي التي تمكن من فهم ما يرمي إليه الشاعر
ثر منها لفظية ليتأكد في نفس الوقت أن عملية ك أ إشارة جسدية ما توصف به أنها

كالحركات، واإليماءات الجسدية، : التواصل يمكنها أن تتم بطرق أخرى غير الكالم
ز، وهذا ما نجح فيه الشاعر حينما رسم لنا الصورة الحركية السابقة والعالمات، والرمو

من خالل حركتي القيام والقعود، وفعل الجذب الذي يمارسه ردف ثقيل عظيم يعيق 
  . صاحبته عن النهوض والحركة
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  :  الخصر- ج
ثم يواصل الشاعر من خالل رسم الصورة الكلية ابراز أوصاف جسدية في 

لى تمكنه من التشخيص والتصوير عبر لغة الجسد األثيرة لديه إشارات رائعة تدلنا ع
حين يراها رائعة المالمح تتحقق فيها أوصاف جسدية تشير إلى تناسقها واكتمالها، 

  :فيقول
   )٣٩(ِمن الجلموِد ِر ِبقَلٍب َأقسى     كُلُّ خَمصانٍَة َأرقُّ ِمن الخَمـ

جسمية عالوة على عشقه ما يثير لدينا الدهشة من خالل هذه الصورة ال
للصورة السابقة، من عظم الردف، ومدى افتتانه بهذا الملمح الجسدي، إال أن الثوابت 
لديه نراها مزعزعة بعض الشيء فلديه مقاييس أخرى للجمال، ونظرة مغايرة تنبع من 
نظرة الشاعر الخاصة للمرأة، فهي رقيقة ضامرة، خصرها دقيق، مما يدلل على رقتها 

 وتناسقها وكلها في إطار منهج البحث ال تخرج عن كونها إشارات، وعالمات وجمالها
  .عجابه الشديد بالمرأة في جميع حاالتها اجسدية ،يسوقها الشاعر للتعبير عن مدى 



– 
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  المبحث الثاني
 أمثولة الروح

في إطار الرغبة والنظر إلى هذا الكيان الرقيق مع شاعر بحجم المتنبي ال نغفل 
شير إلى الرقي في التعامل مع هذا الكيان من خالل لغة جسدية أقل ما إطالقا أن ن

توصف به أنها لغة عفيفة تشكل منها قاموسه الخاص الذي يأتي بمثابة تأكيد لشاعرية 
المتنبي ذلك الشاعر الذي شغل الدنيا في عصره وفي عصور تالية حتى عصرنا 

  .الحالي
ثابة تنفيس عن قيم ومعان جميلة أعنى الصفات الروحية للمرأة التي تأتي بم

مبثوثة في الديوان، وتأتي تأكيدا لقيم نبيلة، ورثها الشاعر عن األجداد ومن ميراث 
شديد التعلق بقيم   كانعن المتنبيالحضارة والثقافة اإلسالمية كذلك فمن المعروف 

 عجبا ولذا ال نرى العرب ومثلهم العليا؛ فحاول جاهدا أن يجسد هذه القيم في أشعاره
وراح يلح عليها في أشعاره، ويعيد  المتنبي عمد إلى تجسيد القيم العربية،"في ذلك 

األغراض التي قال فيها بشكل عام،  فتحقق له ذلك في جميع )٤٠("للعرب مجدهم التليد
فمن هذه الصفات التي . بشكل خاص وما خص به المرأة العربية ذات األخالق العالية

   :اعتنى بها شاعرنا
 : العفة وطهارة الذيل - أ

مستخدما إشارة جسدية ولكنها هذه المرة تأتي محمولة على اللون بوصفه ذات 
داللة سيميولوجية حينما يريد التأكيد على قيم موروثة من ثقافته العربية واإلسالمية، في 
سياق القيم النبيلة التي تتخلق بها المرأة العربية فيصفها هذه المرة من وجهة نظر 

ية تتعلق بالعفاف والكرامة وقدسية العرض الذي يستقر عقيدة وعرفا في ميراثه معنو
العربي، ليعلى من قيم الطهارة والقداسة والتأكيد على قيم عربية أصيلة نابعة من بيئته 

  :وحضارته والتي تأتي تأكيدا لهويته الدينية والثقافية، فهي
   وعــز ذَِلك مـطْلُوباً ِإذَا طُـِلبا    بيضاء تُطِمع في ما تَحتَ حلِّتها

  )٤١(مقْتَِربا شُـعاعها ويراه الطَـرفُ      كَفَّ قابِضِه كََأنّها الشمس يعيي    
فال يخفى على الناقد ما لداللة اللون األبيض من معنى يشير إلى النقاء والعفاف 

، ومع ذلك فهي عفيفة متمنعة، اخفي من مالبسهوالطهارة، ولكن من جمالها مطمع لما 
كََأنّها "كريمة الحسب والنسب، ثرية، مجاب طلبها، وفي علوها واعتزازها بأنوثتها 
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، ومن مالمح الجسد يأخذنا إلى إشارة الطرف، ففي إشراقها "كَفَّ قابِضِه الشمس يعيي
مال عند وظهورها، ينعكس جمالها على العيون فتصاب فتري حاجبيها مقترنا، دليل الج

العربي، وما ذكرها للشمس في سياق وصف جمال الوجه إال للداللة على األنفة 
  . والكبرياء، والمغلف بالعفة والكرامة، والصون، وكذلك الرغبة المحوطة بقيم سامية

خر في قراءة البيتين السابقين من منظور أخر هذا التباعد الواضح أولي رأي 
 الداللة العقلية، ولكنه في حقيقة األمر ربما يكون في بين المشبه والمشبه به من ناحية

يرى في التباعد بين ركني جملة هذا ما يبرره، وما يجعلني اتفق ورأي الجرجاني الذي 
إذا استقرت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما : "التشبيه مبعث إعجاب، إذ يقول

ا أطرب، وكان مكانها إلى أن كان أشد، كانت إلى النفوس أعجب وكانت النفوس له
من المركوز في الطبع "ألن للتباعد مبعث تخييل، وتشويق إذ  )٤٢("تحدث األريحية أقرب

أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له، واالشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كانت به أظن 
موض متصل بمنهجه في الغ" المتنبي" وهذا التبعيد أو التغريب في أسلوب )٤٣("وأشغف

من " المتنبي"الشعري أو توخي األساليب الباعثة على التخييل الشعري، وهو ما ميز 
  .السابقين وهذا هو سر تفرده بين شعراء جيله

 : التواضع والرقة - ب
فشاعرنا يعجب بالمرأة معتدلة المزاج تتعامل مع الرجال بال تكلف وال مبالغة، 

ي ال تبالغ وال تتكلف، وال تزيف الحسن، فهو يراها بهذا المعنى في صورة البدوية الت
 يتجسد ذي الجسد، والرمزبما تتحلى به من صفات أصيلة، فيعقد مقارنة من خالل 

  : ة الجمال البدوي الخالص فيقولآعنده في صفحة الوجه مر
  كََأوجِه البدِويـاِت الرعــابيِب    ِبِه ما َأوجه الحضِر المستَحسناتُ

  )٤٤(مجلوِب وفي البداوِة حسن غَير    مجلوب ِبتَـطِريٍة رِةحسن الحضا
 العربي وبالتالي يراثهة البدوية تنطلق من الحفاظ على مأتجربة الشاعر هنا مع المر

ال عجب إذا وجدنا هذه المحافظة تمتد إلى ما هو أداة في التعبير عنها وهي اللغة سواء 
إن : خر يمكننا القولأالملحوظ هنا اإلشارة، بمعنى ،على مستوى الملفوظ أو الملحوظ 

في صناعة الشعر، انطلقت من المحافظة على قواعد اللغة وحدود " المتنبي " تجربة
قياسها اللغوي، مع محاولته اإلتيان بعالئق جديدة، تستمد من الخيال طاقتها الفنية 

غموض من جهة وأبعادها المجازية فهو صاحب طريقة مبتدعة، ومعان تتصف بال



– 
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نظرنا العقلي، إذ يستخدم الكلمات بأسلوب يجعلها توحي بأكثر من معنى، مفرغاً إياها 
من معناها المألوف، مكسباً إياها حدة غير مألوفة، مما جعل شعره متصفاً بتعدد 
الشروح وكثرة التأويالت فهو يبني أنساقه الشعرية على نحو من التنسيق والتوزيع 

  .ن بالمغايرة، األمر الذي ساعد على وصفه بالغموض والتعقيداللفظيين المتسمي
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  المبحث الثالث
  الرؤية والتشكيل من خالل حركية الجسد

بها، وخاصة إذا توفرت  صفة أخرى تأتي في إطار هذه الصفة يكبر الشاعر
ثمينة ومصونة، وفي ذلك  بالمرأة ذات العفة والحياء، األمر الذي يجعل منها، جوهرة

  : متنبييقول ال
ـَضروِبـمنيعةً بين مطع     سواِئر ربما سارت هواِدجـها   وٍن وم

 )٤٥(على نَجيٍع ِمن الفُرساِن مصبوِب    المطي ِبها  وربما وخَدت َأيدي
المتنبي،  فقد سلطنا الضوء من خالل ما سبق على صورة المرأة في شعر

والتي  ائقة فنية ذات حس مليئ بالعواطف الجياشة،واستطاع شاعرنا بما أتيح له من ذ
 تقوده إلى التفنن في مختلف أغراض الشعر، وبالذات غرض الغزل، أن يرسم صورة

 بها الشاعر عن غيره من الشعراء، فبعد أن رحلنا انفردالمرأة بصبغة لها خصوصية 
  .غزل المتنبي، ونظرته للمرأة في

 اءجديدة لم يطرقها الشعر ربي إلى آفاقإن المتنبي خرج بالشعر العالخالصة 
، فقد انطلق  ه لصورة المرأة في شعرتتبعها أثناء ته الدراسة  وهذا ما لمسهمن قبل

فجعل منه . إليه المتنبي من تجربة فريدة في الحب شعارها ذلك المحبوب الذي تاق
 .  له تجلياتهاًشخصا فريد

  : لغة اإلشارة -أ
ر المتنبي حينما يتعلق قلبه بامرأة ومن خالل تكثر الحركات الجسمية في شع
يماءة خفيفة ترمز إلى قلقه المرهون بتعلقه إاألضداد الجميلة التي تأتي بمثابة 

بالجميالت وهناك صورة جسدية أخرى نرصدها في شعره وتستحوذ على اهتمامه 
نع  بصورة المرأة التي يراها من خالل سيمولوجية الوجه منتهى الحسن، فيصمقرونة

من التضاد ملمحا خياليا رائعا وأعنى بالتضاد هنا السكون والحركة في إشارة إلبراز 
  : جمال المرأة فيقول

ذرت عمجِهها لم يِلرائي و كاِتها    لَيسرسِن في حالح كون٤٦(تَناهى س( 

على  فوجه المحبوبة شمس، وشعرها ليل، وعودها غصن رطيب مياس، مستقر
 التي تجتمع في شخص المحبوبة له داللة جسدية أقل ما المترادفاتكثبان رملية فكثرة 

توصف به إشارات تشكل الحالة العاطفية التي تسيطر على الشاعر ومدى تقديسه 



– 
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 الهائل من اإلشارات الحسية من وجها وشعرها، ثم الزخم بلجمال األنثى الذي يحفل
يواصل الشاعر بوعي تام رسم الصورة الحسية من خالل لغة خاصة يمتلكها للتعبير 
عن مفردات الجسد، صورة وإن كانت نمطية إال أنها مع أبي الطيب متحولة عن قصد 

  .إلى معنى غير نمطي
امتها، وعظم أردافها، فهذه أعني بهذه تلك الصورة التي يشير فيها إلى دقة ق

المتناقضات مجتمعة، من خالل مفردات الجسد تشير إلى مدي فوران الحس وإصابة 
الوصف للمرأة والتي هي مثار اهتمام كثير من الشعراء ومنهم شاعرنا صاحب هذه 

  . )٤٧(الدراسة
 : يقول وللوجه داللة سيمولوجية أخرى يقول في قصيدة كان تسليمه وداعا

نقْنَابأبي مفَافْتَر تُهِددا      واعِتماج ذَاك دعى اهللا بوقَض  
  )٤٨( كَان تَسِليمه علي وداعا       فَافْتَرقْنَا حوالً فَلَما التَقَينَا

التسليم هنا بصري وليس باليد ومضمر القول أن ما رأه من المحبوبة على 
تلك اإلشارة إلى عالمات جسمية ظهرت أثناء خالف ما يتوقعه ،وما لم يصرح به لفظا 

اللقاء بعد طول افتراق من خالل النظر أو مالمح الوجه الذي وشى بتغير العالقة بين 
  ". وداعا  يلَكان تسليمه ع"المحب والمحبوبة وهذا ما أشار إليه بقوله 

  :  منظومة الجسد أمثولة الروح في شعر أبي الطيب- ب
 والطبيعة من حول أبي الطيب - أعضاء الجسد- األعضاءإذا نقول واثقين بأن 

يكتف بهذا فقط ولكنه استند على جمالية التضاد  المتنبي أمدته بمشاعر صادقة، ولم
الناتج من مشاهد جسدية مجدولة بمشاهد طبيعية من البيئة المحيطة به، فالتضاد هنا 

وفي موروثه البدوي له داللة ، والقمر بالنسبة للعربي "القمر"ناشيء من استحدامة لثيمة 
الذي يشبه وجهها بالبدر وهو تمام القمر، . سيميولوجية لإلشارة إلى سحر المحبوبة

ويشير إلى مكانتها في قلبه من خالل هذا الرمز لإلشارة إلى سموها وعلو مكانتها كما 
  .هو الحال في سمو وعلو مكانة البدر في السماء

 في –من خالل جدلية الجسد الطبيعة الجسدي –ويبالغ في الوصف الحسي
إشراقها على الكون، والكون هنا ليس كونا ماديا بل هو عالم الشاعر وروحه المتشبعة 
بحبها وجمالها، فهي معنى أبدي كالبدر بالنسبة للكون، وهكذا يرى الشاعر المحبوبة 

 المشابهة التي تورثه السقم والنحول خالل هذه الرحلة عن عالمه كما هو الحال لعالقة
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بينها وبين البدر فتخلفه ملتاثا معذبا، يستبد به الشوق ويقتله الوجد فيورثه ذلك النحول 
وتحول الجسد كما يتحول القمر من بدر إلى محاق فهي بدر أما هو بظعنها وفراقها 

  : تخلفه نحيال فيبدو كالقمر في تحوله إلى محاق
  )٤٩(وأعطاني من السقَِم المحاقاوقَد َأخذَ التَّمام البدر فيِهم      

أي أن الحبيب الذي هو كالبدر أخذ . نقصان القمر في آخر الشهر: المحاق
التمام لنفسه وأعطاني المحاق فهو ال يزال تام الجمال مشرق النور وأنا ال أزال سقيم 

بعداً مغايراً، فهي تهدف " المتنبي" ومن هنا تأخذ الحداثة عنداألعضاِء ناحل الجسم، 
الشعري المتحقق، وإلى إنتاج شعر ال يلتفت إلى إلى خلق عالم شعري، يتجاوز العالم 

الوراء، إال بالقدر الذي يؤمن له ثبات نقطة الشروع واستقامة خط السير باتجاه األفق 
  .الجديد

اع الشعري في عمد إلى إظهار مقومات اإليق "المتنبي" ومن خالل هذا نلحظ أن
لغته عبر أساليب بديعية ذات مستوى صوتي معين، حتى صار في هذه األساليب إماماً، 
ولعل ميزة اللغة الشعرية عنده من خالل هذه األساليب أن األصوات أو العناصر 

  .اإليقاعية ترد موحية بالداللة الشعرية
  .تجاور الروح مع الجسد : التشكيل باللون في شعر المتنبي - ج

من محاسن القراءة في تراثنا الشعري وبخاصة هذا الرائد المبدع الشاعر 
 للون في سياق الحديث عن استدعائهما يثير ذهول الباحث دقة " المتنبي" العربي 

 أي –العالقة الجسمية، ومنظوره الراقي تجاه وصف جمال المرأة المحبوبة، فهي
ة اللون، وفي المقابل يستخدمه  مجتمع الصفات التي تتشكل من خالل ثيم-المحبوبة

إلبراز الحالة المقابلة التي عليها المحب الوله من شقاء وتعاسة وذبول ونحول وتحول، 
وفي ذلك توظيف فنى دقيق لما يصاب به المحب من جراء عشقه لمحبوبة ربما ال 
تشعر بما يقاسيه الشاعر وما يسيطر على عالمه الروحي من مشاعر ثرة تجاهها، وفي 

نهاية تعمل األلوان المستخدمة في شعرة على إقامة إدلة وبراهين تتشكل من عالم ال
خاص وقاموس متميز يصطبغ بلون المشاعر واألحاسيس التي يكتنزها الشاعر 

  . لمحبوبته
وللون األبيض حضور غير منكور في الديوان وهو دليل الصفاء والسمو في 

  : قوله



– 
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  )٥٠(ِلبياِض الطُّلَى وورِد الخُدوِد     كم قَتيٍل كما قُِتلْتُ شَهيِد
    شعره الغزلي ورود األضداد المتمثل- وال سيما- "المتنبي"يكثر في ديوان 

فهو فنان بارع يجيد الرسم بالكلمات من خالل " األلوان" مشاعره الخاصة بـلرسم 
لروح مفردات اللون المتشكل من نفسه الصافية وروحه الشفافة، واللون عنده بمثابة ا

للجسد، يتشكل بعفوية وجمال بارع دقيق، ومن أكثر األلون داللة على الحالة المزاجية 
التي عليها شاعرنا المتنبي اللون األبيض، والبياض بإشراقه مفضل عنده، عالوة على 
اللون األبيض يأتي في المرتبة الثانية اللون األصفر للداللة على شفافيته، واللون 

لعرف العربي وبنص الكتاب الكريم بأنه من األلوان داللة على األصفر معروف في ا
الراحة وإدخال السرور والبهجة على النفس يعطينا صورة شفافة اقتبسها من واقع 

البادية والصحارى، حيث ناموسها الوداع،  حياته البدوية، التي عاشها أيام شبابه يجوب
فتكشف الحبيبة . ..كاء على آثار الديارلم والبوالفراق ارتحال األحبة، وما يعقب ذلك األ

 عن وجهها في لحظات الوداع، وقد أخذ منها األلم صفرة وشحوبا
ولذلك ترى اللون بارزا في ترجمة تلك المشاعر التي تبرز من . محياها على
  . التي تستر محاجر الوجه وراء البراقع

حاِجرتْ متَرٍة   سفْرها الِفراقُ ِبصقَعتْ ورفَررقُعاسب ٥١(ها ولم تَك(   
وهي حركة جسدية تصاحب كشف المرأة الجميلة  ترى في حركة كشف الوجه،

في لحظة ثقتها فيمن تحب وتعشق، وكم كان المتنبي بارعا حين استعار المعنى القرآني 
للداللة على أن المحبوبة في لحظات الوداع " والصبح إذا أسفر"من قوله تعالى " سفر"

 ما بداخلها من مشاعر نبيلة وحب عذري شفيف كتمانمستترة لم تستطع وهي الحرة ال
  .فكشفت عن وجهها وقد حوله الفراق إلى صفرة، وآلمها لحظة الوداع 

ومن الواضح من شرح اليازجي هذه الحركة الجسمية وهو كشف الوجه ما 
وتتضافر يشير إلى استغراق الشاعر في الوصف، وتمثيله للهيئة التي عليها المحبوبة، 

الرؤية البصرية من خالل تحول اللوني حين تبدل حال المفارقة من حمرة الشباب إلى 
صفرة العلة بسبب الفراق، وال يختلف العكبري كثيرا في شرحه لهذا البيت عن 

  : اليازجي فيقول



 

 )٦٧(

للداللة  وذلك "الجناس الناقص"و" سترت"و" سفرت"تتمثل في " الطباق"فظاهرة 
ظاهرة  الذي شكله اللون، كأحد عناصر الصورة الفنية المنبثقة منعلى مظهر الجمال 

   .التضاد
توظيف اللون ببراعة بوصفها  وقد يلجأ الشاعر من خالل مشاهد جسدية حسية

مكانه في رسم الصورة الكلية حينما يريد أن  يأخذ" اللون األصفر"رؤية بصرية فنجد 
اللون للتعبير عن  دع يطرح داللة ذلك، فهو فنان مب"يصف بدقة مواقف الفراق والبين 

  :الخوف والفزع الذي ألم بهذه الحبيبة وهي ترى حبيبها ذابال
  وتَنَهدتْ فأجبتُها المتَنَهد          قالَتْ وقَد رأِت اصِفراري من بِه 
   )٥٢(سجدلَوني كَما صبغَ اللُّجين الع         فَمضتْ وقد صبغَ الحياء بياضها 

وهو يه لد فاللون األصفر الممتزج بالبياض يصور لنا موقفا من مواقف الحب
حبيبها، فأنكرت ما به،  الوجد وقد هالها حال عودها من شدةذاوياً  حبيبتهيرسم 

أرسلت من فؤادها  وجزعت لمصابه وتساءلت في غيظ واشفاق ترى من الجاني، ثم
  ورحمة به فأجابها أنت قاتلتيزفرات مستعرة حرقت كبدها جزعا عليه،

غزله الى كونه متشبعا  كثيرا في ظاهرة األضداد المتمثلة في األلوان والمترددة
الذي " الفارابي"استقاها من  ببعض األفكار الفلسفية السائدة في عصره، وأكاد أؤكد بأنه

  .خية لحياتهالى الخلفية التاري اجتمع به في بالط سيف الدولة لمدة عامين وذ لك استنادا



– 

  )٦٨(

  المبحث الرابع
  تشكالت الصورة الحسية من خالل حركية التضاد

في تشكيالته للصور المتضادة التي يعتمد " أبي الطيب المتنبي"نجاح  يأتي سر
والحس ال على جمال الصور الكامنة في المجاز أو الكناية أو االستعارة  فيها على الفكر
زله إلى عالم واسع ممتد تختلط فيه األلوان، في غ" المتنبي"يصحبنا  ففي تلك السمة

  : األبعاد لتشكل صورا جديدة مثيرة، فهو يستقي في وصفه لحبيبته بقوله وتتسع عبره
  )٥٣(ِمن الجلموِد  ـِر ِبقَلٍب َأقسى   كُلُّ خَمصانٍَة َأرقُّ ِمن الخَمـ 

يجدها ضمور خصرها ورقتها، ويقابلها بأخرى معنوية  صور مادية تتمثل في
غلق أبواب الشفقة، فهو كالصخر أو أشد أالرحمة،  في قسوة قلبها الذي امتنع عن

  . الرقة التي أراد بها قوتها وصفاء لونها مع تلك الصالبة صالبة، كما أنه يقابلها مع
صورتين متنافرتين يستخلص منهما مثاال للجمال الذي  ويجمع في مثال آخر

وعبر هذا التداخل يصل إلى صورة . الحبيبة هوجه هذل السكون والحركة يري فيه
  . فالحسن كامن، ساكن في محياها ذلك أنها كيفما تحركت. عميقة في معناها

   سيوفٌ ظُباها من دمي أبداً حمر         رأين التي للسحِر في لحظاِتها 
  )٥٤( عذْر  فليس لرائي وجِهها لم يمتْ    تَناهى سكون الحسِن من حركاِتها 

  : مظاهر هذا التضاد، ومن ذلك قوله وفي أمثلة أخرى تظهر
 )٥٥(بفيء برود وهي في كبدي حجر    ة أم خمرمأرينك أم ماء الغما

الرضاب في تحفرها، وأثره على نفسه، واستحالته،  فهنا نرى صورة برد
ورتين بدواعي الهوى جمرا أحرق كبده، وبذا جمع برد الرضاب، واحتراق الكبد في ص

االبداع ويكرر نفس المشهد في موضع آخر  متضادتين، ومن تفاعلهما تظهر روعة
  . فيها فيقول الترشف من لذة ليصف 

   بغَيِر ولي كان ناِئلُها الوسمي         أمنِْعمةٌ بالعودِة الظّبيةُ التي 
 )٥٦(جِد من باِرِد الظَّلِم  تَرشّفْتُ حر الو        تَرشّفْتُ فاها سحرةً فكأنّني 

للمتنبي فلسفة رفيعة في النظر إلى مفردات الجسد وله مقياس شديد 
الخصوصية في التعبير عن رأيه الخاص في الجمال الحقيقي للمرأة فهو قد يرى ما ال 

في قصيدة يصف جارية فيراها   يدلنا عليها ما جاءاستبطانيهخرون، فنظرته يراه األ
 بال روح على الرغم مما يبدو على تضاريسها الجسمية بأنها جميلة من الداخل بأنها



 

 )٦٩(

رائعة الجمال انظر إلى مقدرة الشاعر في تصوير حركية الجسد من خالل وصفه 
 بها فيقول خصتهلجارية راقصة ولكنها تثير غيرته حينما جادت على جليس له برقصة 

  :مغتاظا فيقول
 وحِمها رةٌ ما لِجسجاري           ها تَباريحبح بالقَلِب ِمن  
  لكُّل ِطيٍب ِمن طيِبها ِريح            في كَفّها طاقَةٌ تُِشير بها 

  )٥٧( ودمع عيني في الخَد مسفوح  سأشرب الكْأس عن إشارِتها 
  :رمزية الدمع في شعر أبي الطيب المتنبي 

سدية بالغة الداللة، ومن متالزمات العين اإلشارية بكاؤها، والدمع إشارة ج
وربما كما ذكرنا في المقدمة تكون اإلشارة أبلغ وأفصح من العبارة، ولذلك من البدهي 
نالحظ هذه اإلشارة الجسمية تالزم اإلنسان في جميع أحواله ومواقيته، إذا كان فرحا أو 

ان في حاالت الحزن واأللم وهكذا الدموع تفرز بغزارة عند البكاء، وعندما يكون اإلنس
قال أبو الطيب المتنبي في قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد . في حالة نفسية معينة

  :األزدي
  )٥٨(أشرقُ حذَراً علَيِه قَبَل يوِم ِفراِقِه    حتَّى لِكدتُ بماِء جفني

 طاغ، ومن أهم نتائجه التي يقاسيها الشاعر هلفراق في ديوان المتنبي حضورا
يت السابق نراه يصف حاله ساعة الفراق بأنه كثير البكاء، الببالمرارة ففي االحساس 

حتى بلغ به األلم مبلغا عظيما حينما بلل الدمع جفنه فأطبقه تماما، لدرجة أنه كاد أن 
يموت من شدة األلم، وال يخفى عليك أيها القاريء الكريم أن الجفن له داللة سيمولوجية 

المصرح به متنا إال أننا سنجد من " جفني"للفظ اعتبرنا اإذا بالغة األثر في هذا السياق، 
خالل حفرياته أن الهامش ما يالزمه إشارات جسدية تتجسد في لحظات نشاطه اإلنساني 

 القول أن الشاعر في موقف األسى واأللم وما يمكنمن خالل المواقف الحياتية وهنا 
مدح بها محمد بن في قصيدة ييعضد هذه القراءة ما جاء ربما في نفس السياق تقريبا 

  :سيار التميمي
   )٥٩(خَد تَلَج دموعي بالجفُوِن كأنما    جفُوني ِلعيني كُّل باِكيٍة

عند األحباب إال أنه يفوقهم جميعا فبكاؤهم لم يبلغ اهنا وإن كان الممدوح عزيز 
  . ي في البيت السابقبمقدار بكاء من يمتدح المتن



– 

  )٧٠(

يعبر عن مدى حبه ل –في مواضع المدح البكاءنراه في موضع أخر يكثر 
 ربما حبا يريقهالممدوحه بهذا الحس المرهف من خالل مفردة جسدية ممزوجة بعبرات 

  :في قصيدة يمدح بها المغيث بن علي العجليوربما مبالغة في الوفاء وهذا ما نجده 
  )٦٠(باسح سواِئال ِمن جفُوٍن ظنَّها    سقَيتُه عبراٍت ظَنَّها مطَراً  

شاعرنا يبالغ كثيرا في وصفه لذاته حينما يكون في موضع الشوق لمن يحب 
أو المدح لمن يمدح فهو في بكائه يشبه المطر المنهمر من سحابة سخية تجود بماء 
غزير، في حين يتلطف قليال في هذه المبالغة عندما يكون المقام مقام رثاء وألم وهذا ما 

  :ت سيف الدولةفي قصيدة يرثى بها أخ، جاء 
  )٦١(منسِكِب   وأن دمع جفُوني غَير ٍ يظُن أن فَُؤاِدي غَير ملتهب

المتنبي يصرح في البيت السابق بأنه وإن كان يتصنع كتمان الهوى وهذا على 
في الحقيقة يصرح بأنه عندما ال يطيق صبرا  خالف الواقع فدمعه الذي ال ينسكب إنما

يحيى  قصيدة يمدح بها عبيد اهللا بنهذا ما يمكن الوقوف عليه في يكون الدمع فاضحه 
  :البحتري

 )٦٢(جلَِدي   كأن ما سال ِمن جفني ِمن  وكُلما فاض دمِعي غَاض مصطبِري    
 ال يستطيع التصبر وهذا ما هوالصبر قرين اإلشارة الجسمية فالدمع فاضح

جفن ذا داللة سيمولوجية معبرة عن عوالق ومع هذا يظل ال. أشار إليه البيت السابق
  :قصيدة يمدح بها كافوراً في يقول ، والرؤية حين يكون الفراق نفسية ترتبط بالنظر

  )٦٣(خَده رعى اُهللا ِعيساً فارقَتنا وفَوقها    مها كُلُّها يولَى ِبِجفنَيِه
ألخري يرسم الشاعر صورة فنية مشكلة من مفردات الطبيعة والمخلوقات ا

مضفورة بحركات جسدية تشير إلى المشهد الحزين ساعة الرحيل فالجمال البيض تحمل 
النساء وهن يتقطعن ألما وينهمل الدمع على خدودهن أسى ساعة البين ومفارقة الربع 
كل ذلك لوال اإلشارات الجسمية التي عبرت عنها الجفون لكانت الصورة باهتة والتعبير 

 ارتخاء الجفون على الخد أوحت بعظم األلم وحرقة في سمية قاصرا ولكن الحركة الج
وفي سياقة داللة الهجر وتيمة الجفن يواصل الشاعر رسم الصور الجميلة عبر . الهجر

  :في قصيدة يمدح بها أبا العشائرمفردات الجسد فيقول 
ـَراها ِلكَث     تَحِسب الدمع ِخلقَةً في المآِقي رِة العشَّاِق  ـأتـــ

  )٦٤(راقي فَ تَرثي التي تَرى كُل جفٍن    راءها غَير جفِنها غَيركَي



 

 )٧١(

، جمع مؤق، وهو مؤخر العين: المآقي: يقول العكبري في شرح البيت السابع
أتراها لكثرة ما ترى الدمع في مآقي عشاقها، تحسبه : يخاطب صاحبه يقول: والمعنى

:  ويقول العكبري عن البيت الثامن،كيف ترثي؟: خلقة،و فال ترحم من يبكى؟ ولهذا قال
هذه المحبوبة ال ترحم باكياً، وكيف ترحمه : يقول: والمعنى، إذا قطع: رقأ الدمع أو الدم

غير منقطع الدمع من : وهي ترى كل جفن من الناس إال جفنها؟ غير راق بالبكاء؟ يريد
  .البكاء، فهي ال ترحم أحداً، ألنها تحسب الدمع في أجفان العشاق خلقة

  :وقال المتنبي في قصيدة يمدح بها بدر بن عمار
 الً      وسير الدمع إثرهم انهماالــفَكان مِسير عيِسِهم ذَِمي

ا ثُرنناخاٍت فَلَمفني      مـ كأن الِعيس كانت فوقَ جاالـس 
   )٦٥(   فساعدت البراقع والحجاال وحجبت النوى الظبيات عني  

 الوصف حين ربط  دقةريء للبيتين السابقين دقة المتنبي فيال يخفى على القا
بين حركتين صادرتين عن كائنين متالزمين في البيئة العربية حركة مسير العيس، 
ومسير الدمع المنهمر، ولكن شتان بين المسيرين، المسير األول لإلشارة لفراق األحبة، 

 انهمال الدمعة يكونن أو الفراق، وشارة إلى كوامن نفسية نتيجة للبيوالمسير الثاني لإل
نتيجة منطقية كرد فعل حركي لمغادرة األحبة، ولقد نجح الشاعر في رسم صورة 

، ومسير العيس نحو هدفها ولكنه من وطأة ربط بين الدموع والجفونجسدية رائعة حين 
الفراق كما لو كانت ال تسير على أرض تقلها ولكنها تسير فوق جفنيه للداللة على 

ويربط في السياق نفسه بين عضوين جسديين أخرين كثر . مبالغة في الحزن واألسىال
الوفاء لممدوحه وهذا ما تجسد واقعا  ورودهما في الديوان، هما القلب والجفن، للداللة

  :فيقولسيف الدولة  في قصيدة يمدححيا 
 ِبماِئهو   وأحقُّ ِمنك ِبجفِنِه    ذُوُل ِبداِئِهـلَم يا عـب أعـالقَل

 فومن أحب ألعصينك في الهوى     قسما به وبحسنه وبهائه
   )٦٦(  إن المالمة فيه من أعدائه المة؟  ـه مـب فيـه وأحـأأحب

في البكاء شفاء وراحة للبدن وإن كان يثير شماتة العذول ولكنه في النهاية 
م يواصل يكون مالذا أمنا وفي هذا المعنى ما ساقه الشاعر في المقطوعة السابقة ث

تأكيده على الفعل التحريضي الذي يتشكل بفعل الحركات الجسمية من خالل ما يبدو 



– 

  )٧٢(

على الشاعر من عوارض جسدية تتمثل في األرق والسهد والشوق في هذا المعنى يقول 
  : ليفسد على العذول شماتتهالمتنبي

  وبكاِئِهرودة  ِبسهاِدِه ــ  مط  وهب المالمةَ في اللَّذاذِة كالكَرى 
   حتى يكُون حشَاك في َأحشاِئِه اقَ في أشواِقِه  ــال تَعذر المشتَ

   )٦٧(ِبِدماِئِه   ِمثُل القَتيل مضرجاً  اً  ِبدموِعِه  ــإن القَِتيل مضرج
يرسم الشاعر من جالل عالمات جسدية صورة نابضة بالحركة عميقة اإليحاء 

ة األرق والسهاد، وما يبدو على المشتاق أي المحب من في المقطوعة السابقة لحال
دالئل جسدية متمثلة في أشواق وقلق ومجافة نوم، وتحول جسدي، فقتيل الشوق دمه 
دموع وهذا ما رسمه بحسه الفني حين عقد وجها للماثلة بين قتيل الشوق والقتيل 

  . المضرج بدمائه كما بينه في البيت األخير من المقطوعة السابقة
 البكاء في سياق داللة اجتماعية للمشاركة االيجابية بين أفراد يذكر الشاعر 

في المجتمع الواحد وإن شئت فقل في سياق العزاء والمجاملة وهذا المعنى تجده واضحا 
  : فيقولقصيدة يعزي بها سيف الدولة عن عبده يماك

 ىبكى أس أ هَل األرض ثُمرن سمو     يوٍن سكَى ِبعهابقُلُوب ر٦٨(و(   
 على المؤازرة كما بينه البيت السابق، وينفك الشاعر عن تأكيد رمز يدلالبكاء 
  :قصيدة يمدح بها المغيث بن علي العجليهذا المعنى في 

   )٦٩(كَربا   ألهِلِه وشَفَى أنَّى وال   دمع جرى فَقَضى في الربع ما وجبا
الشعري المتوارث عن األجداد حيث البكاء على البيت السابق في سياق التقليد 

تلك داللة ، ولكن للبيت  مجددا يكاألطالل وبكاء الربع، ولكن هنا نجد الشاعر لم 
الوالء لألهل بموحية من خالل ذكر تيمة الدمع للتعبير عن معنى إنساني رفيع يوحي 

  :قصيدة يمدح كافوراًخر في سياق مختلف في أويقول في موضع . والعشيرة
  )٧٠(ِبمسكُوب   تَجِزي دموِعي مسكُوباً    ال تجِزني ِبضنى بي بعدها بقَر

 يبدو أن الشاعر كان مسايرا لروح العصر حيث كثرة الجواري ومظاهر
الترف والرفاهية فهو من خالل سميولوجية الدمع يشير في البيت السابق الى مجازة من 

  " .ِبمسكُوب تَجِزي دموِعي مسكُوباً"ر عنه بقوله يبكيه بكاء ببكاء رقة وحبا وهو ما عب
وقال الشاعر في قصيدة يصف جارية فيراها من الداخل بأنها بال روح على 

  :الرغم مما يبدو على تضاريسها الجسمية بأنها جميلة رائعة الجمال فيقول



 

 )٧٣(

وحِمها رةٌ ما لِجسجاري               ها تَباريحبح بالقَلِب ِمن  
  لكُّل ِطيٍب ِمن طيِبها ِريح            في كَفّها طاقَةٌ تُِشير بها 

  )٧١( ودمع عيني في الخَد مسفوح  سأشرب الكْأس عن إشارِتها 

الشاعر كريم النفس ال يقبل على الشراب كغيره من الوجهاء الذين عادوا غلى 
غراء جارية إومع هذا فهو يقاوم  هذا الفعل المخزي في ظل الدولة والحضارة العباسية

تسقية الكأس وهو كاره لذلك ومع هذا لم يستطع شاعرنا أن يخفي ألمه وندمه من خالل 
فعل البكاء ولكن سطوة الحسن جعلته في نهاية المطاف يمتثل إلشارتها ويشرب مرغما 

  . نزوال عند رغبة الجمال والحسن، وما فعله عن نفسه ولكن فعله امتثاال
في قصيدة قالها وقد شى به قوم إلى السلطان عرض البكاء كذلك يقول وفي م

  :فحبسه
  دوِدـُاِن القــوقدَ قَدود الِحس  َأيا خَدد اُهللا ورد الخُدوِد   

  )٧٢(الصدوِد   وعذَّبن قَلبي ِبطُوِل ن دماً مقلتي   ـفًهن أسل
شقق : خدد: حركيةالداللة الذات   األلفاظما جاء في البيتين السابقين من

قطع، وجانس بين : قد: وقوله، التشقيق، وأصله الشق في األرض والحفرة: والتخديد
أنه دعا على ورد الخدود أن يشققه اهللا، ويزيل حسنه، وأن يقطع : والمعنى، األلفاظ

تفسح هذا يدل على مدى افتتان الشاعر بهذا الخد الذي تفتحت أكمامه ل، القدود الحسان
  . المجال لورد الخدود وهذا فعل حركي له داللة نفسية إلشارة إلى الحسن والجمال

 ما عليه المحبوبة من وصفولكن الشاعر يواصل من خالل حركية الجسد 
َ قَدود الِحساِن القُدوِد"جمال وفتن من خالل الفعل قد في قوله  إشارة إلى استوائها " وقد

 . لنا أثرا طاغيا يؤلمهأن يظهرال لنتخيل هذا الجمال من غير يتركنا طويوال وجمالها، 
 فيبكي وفقا لحالته المأ في الشاعر  ليترك  عند صدودههاهذا األثر ما يحدثه حسن

النفسية دما ال دموعا شوقا وحبا وحرقة بسبب صدود من يحبها ويعشقها، ما ينطبع 
 هنا حينما تعبر عما تعجز فما أجمل اإلشارة. على قلبه من ألم بسبب طول الصدود
 لوحة حية من الخيال الخالق الذي مماأ ،فتقفاللغة المباشرة عن توضيحه وتبيانه 

  . لغة جسدية؛يجسد لنا المواقف السامية واإلنسانية عبر لغة ثانية 
لغة الجسد في التعبير عن الذات  ومع دموع ابي الطيب نواصل الرحلة عبر

  :الدولة في قصيدة يمدح بها سيفهذا ما نقف عليه في مختلف أوقاتها وحاالتها و



– 
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 ِككُمأب لم ثُم لْتُمز اِئِل           لَوالز يبتُ على حبكَي  
 موعي وقَدي دخَد نِكرسلٍَك ساِبِل     أيفي م تْ منهجر  

 قَهى فَوٍع جرمُل دٍن على راِحِل          أأوزُل حوأو  
لُوتُ السبنيوهالم نِق في شاِغِل        ِلمالشّو وِبتُّ من  

  )٧٣( ِثياب شُِققْن على ثاِكِل    كأن الجفُون على مقلَتي 
ما تناوله المتنبي سابقا خير دليل على مدى براعته في استغالل الطاقة 

 الشاعر من ذكرهااليحائية لحركية الدمع في التعبير عن شدة الوجد وألم الفراق، وما 
لفاظ دالة على الحركة المصاحبة لفعل البكاء مثل الدمع الجاري، والحزن الراحل خير أ

 مواقف انسانية إلى  اإلشارةدليل على قدرة الشاعر على استثمار هذه األفعال لحركية 
با الهيجاء أولذلك تراه يقول في قصيدة يرثى  . نبيلة تربطه بمن يخلص له الحب والود

  :ةعبداهللا بن سيف الدول
  ولِكن على قدِر المخيلَِة واألصِل           وِمثْلُك ال يبكَى على قَدِر ِسنِّه 

 ِرماِحهم ِم اُأللى ِمنالقَو هجةُ البخِل    ألَستَ منم مم وِمن قتالهنَداه  
   )٧٤( ولِكن في أعطاِفِه منِطقَ الفضِل            بمولوِدِهم صمتُ اللّساِن كغَيِرِه 

عودة  إلى هذا الربط العجيب بين إشارية الجسد وإشارية الطبيعة نجده في 
خر وهو بكاء السماء وبكاء السماء هنا عيونه أالبيت السابق يتحدث عن بكاء من نوع 

 أخري للتدليل على صفاء النفس داللةالسحاب، فالمخيلة في اللغة تعني السحاب، وفيه 
  عر في البيت السابق وكريم األصل على نحو ما قدمه الشا

  :وقال الشاعر أيضا وفي نفس القصيدة 
  )٧٥(عقِل  وأثبتَ عقَالً والقُلوب بال   ولَم َأر أعصى ِمنك ِللحزِن عبرةً 

 مكون إشارى كرد فعل لحالة وجدانية ونفسيه يوظفها الشاعر اوالعبرة بوصفه
ة الحمل عن النفس من خالل قاموسه الشعري شديد الخصوصية للتعبير عن إزاح

  :قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويعتذر إليهوالتريح عن الذات وهذا ما نتبينه جليا في 
   دعا فَلَباه قَبَل الركِب واإلِبِل        أجاب دمعي وما الداعي سوى طَلَِل 

  لعذِْر والعذَِل وظَّل يسفَح بين ا          ه ـــظَِللْتُ بين ُأصيحابي ُأكَفِْكفُ
 تي عجببرمن ع مى ولهى الِكلَِل       أشكُو النّوكنتُ وما أشكو سو ٧٦( كذاك(  
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لدمع ويقول في التعبير عن حالة تجد النفس فيها أنها مأزومة فال تجد إال ا
  : ولذلك فهو يرى

 معيناً لدوع عمالد خَير ةٌ   إنرعاي ثَتهعال   ب٧٧(فاستَه(   
للدمع معنى عجيب عند المتنبي فهو يراه راعيا للعهود مريحا للنفوس وال سيما 

ويقول الشاعر في ذات السياق . وعدب اً راحة من الوجد، أو تاثرفيهعندما يكون في 
  : والمعنى

   )٧٨( فَصارتْ كُلّها للدمِع ماقَا         نَظَرتُ إلَيِهِم والعين شَكْرى 
 إلى فعل جسدي يزيل ءاللجويأس والقنوط ال يجد المرء مفرا من في لحظات ال

عنه هذا الحمل الثقيل ولكن ما الفعل الذي يقوم بهذا من وجهة نظر المتنبي فهو ال يرى 
ثم يواصل الشاعر تشكيل . سوى الدمع والبكاء، على نحو ما عبر عنه في البيت السابق

 ونظرته للحياة والكون المختلفة مواقفه الصورة الفنية من خالل سيمولوجية الدمع في
  :قصيدة يمدح بها سيف الدولةفتراه يقول في 

  بأن تُسِعدا والدمع أشفاه ساِجمه         وفاؤكُما كالربع أشْجاه طاسمه 
  أعقُّ خَليلَيِه الصِفييِن الِئمه          وما أنَا إالّ عاِشقٌ كلُّ عاِشٍق 

تَزي ِلِه وقَدأه ى غَيروا بالهي           هالئمن ال يم اإلنسان ستَصِحبوي  
   )٧٩(وقوفَ شَحيٍح ضاع في التُّرِب خاتمه     بليتُ ِبلى األطْالِل إن لم أِقفْ بها 

والدمع بوصفه إشارة سيمولوجية ذات داللة  تأتي كما بينا في بداية هذا 
الذات في مختلف مواقف الحياة  فها هو ذا في البيت المبحث للداللة على حاالت 

السابق يتخذ من الدمع متنفسا، وشفاء، وهذا على المستوى اإلنساني واضح وال يحتاج 
لكثير تفكير، ولكن الشاعر هنا من خالل فعل البكاء وانهماره نحس بمدى االرتياح 

  . لحظات األسى والحزنالنفسي الذي يصاحب هذا الفعل األثير لدى كثير من الناس في 
  :وقال المتنبي في قصيدة قالها في صباه

  يوم الرحيِل وشَعٍب غَيِر ملْتَِئِم     تَنَفّستْ عن وفاٍء غيِر منصِدٍع
   )٨٠( وقَبلَتْني على خَوٍف فَماً لفَِم  قَبلْتُها ودموعي مزج أدمِعها 

، فهذا الموقف ة لغة اإلشارصوره جد رائعة يرسمها المتنبي من خالل
اإلنساني الرائع الذي يشير إليه في سياق حديثه عن لحظة إنسانية تتكرر في كل زمان 



– 
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ومكان وفى كل عصر من العصور، طالما كان هناك إنسان على وجه األرض، أعني 
  .بلحظة الوداع وفراق المحبوبة 

من  الناجمة ارة  من خالل لغة اإلشة الدالة على الحركة براعة الصورتظهر 
 المتلقي امتزاج دمع العاشق بدمع المحبوبة في لحظات العناق ساعة الفراق، وكأن

هذه ا ل ارتسمت في مخيلتنوبماهذا الفعل الحركي  تنبثق من  حركة جسدية معبرة يحس 
الصورة البديعة الدالة على االرتباط الفطري بين المحبين، والصورة ال تفقد رونقها 

ن روح شاعر أحس بلوعة الفراق، شاعر يخلص لمن يحب، ومحبوبة مفهي صادرة 
البليغ في النفس وهو ما أشار تأثيرها ملتاعة لفراق من تحب، فهذه صورة إنسانية لها 

، وما زاد من براعة موحية من خالل فعل التقبيل وهو حركة جسدية ذات داللة 
ة وهي في أشد حاالتها خوفا، التصوير هذه الحالة الشعورية التي كانت عليها المحبوب

عن التعبير عن الموقف فما كان  الكلمات   عجزتوحين  ألما،  حاالتها وفي أصعب
  . كما قال الشاعر في البيت السابق  لفٍممنها إال ترجمت هذا بفعل التقبيل فماً

في وربما ينقلنا الشاعر إلى لحظة إنسانية أخرى ولكنها أقل حدة عن السابقة 
  : بها سيف الدولة ويذكر بناء مرعشَقصيدة يمدح

     وعيشاً كََأنّي كُنتُ َأقطَعه وثبا           ذَكَرتُ ِبِه وصالً كََأن لَم َأفُز ِبِه  
  ِإذا نَفَحت شَيخاً رواِئحها شَبا               وفَتّانَةَ العينَيِن قَتّالَةَ الهوى    

  د الشهباـا قلـدرا قبلهـم أر بـل        در الذي قلدت به ـر الـا بشــله
   )٨١(ويا دمِع ما َأجرى ويا قَلِب ما َأصبى     فَيا شَوِق ما َأبقى ويالي ِمن النَوى     

بارع جدا في التعبير عن حالته الوجدانية في لحظات الفراق والبين، الشاعر 
الشاعر في موضع مام شاعر مرهف الحس ما من موقف يتعرض له ويكون فيه أ نحن

الشوق والحب وكذلك حفاظه على الروابط اإلنسانية الرائعة إال ويبكي، ومن عجيب 
  األمر أن هذا كله 

من حركية العين من خالل إشارة الناجمة في سياق توظيف لغة اإلشارة 
جسدية أثيرة عنده نراها ذات داللة سيمولوجية كثر ورودها في الديوان على نحو ما 

مباحث السابقة، أعنى العين المؤرقة، المسهدة، الدامعة، وال سيما إذا كان بينا في ال
الموقف يستدعي ذكريات آفلة وهذا ما يمكن التدليل عليه بما جاء من أبيات مبثوثة في 

  :، نذكر منها هذه األبيات قصيدة قالها في صباه يمدح بها شجاع بن محمد األزديثنايا
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ِمثْلي يٍق ولى أرقٌ عقُ أرقُ       أرقْرةٌ تَتَرربعو زيدى يوجو  
  عين مسهدةٌ وقَلْب يخِْفقُ  جهد الصبابِة أن تكون كما ُأرى  

 طاِئر نّمتَر قٌ أورب ا الحقُ        مشَي لي فُؤادتُ و٨٢(  إالّ انْثَنَي(   
  : حتي يقول 

ا ِمنمنْيا وكي على الدشٍَر نَبعقُوا .:.  متَفَري نْيا فَلَمالد متْهعم٨٣(ج(   
 : وتصل المأساة ذروتها يعود لشبابه اآلفل فيقول

  )٨٤(مسودةٌ وِلماِء وجهي رونَقُ       ولَقَد بكَيتُ على الشَّباِب ولمتي
ولكن الشاعر في موضع الحسرة على شباب ! ما أروع الشباب وما أجمله 

ولى لم يجد أمامه سوى الحسرة واأللم وتلك ال يطاوعها الملفوظ بقدر ما يعبر عنها 
الملحوظ هنا اإلشارة بما لها من دالالت إجابية وهو ما أشار إليه في البيت السابق من 

 هذا التصوير التشكيلخالل تيمة الدمع والتي عبر عنها بالبكاء، وزاد من براعة 
 من خالل التحول الجسدي من القوة والنضارة إلى الذبول الحسي لذهاب نضارة الشباب

وذهاب رونق الشباب كما بين الشاعر في البيت ومع هذا فهو يواصل تشكيل الصورة 
الفنية في موضع األسى والحزن ولكن مع حالة من حاالت الروح وهي الحزن على 

قصيدة يمدح  ومفارقة الديار وإن كان الموضع موضع مدح وثناء فيقول في رحيل ال
  :بها علي بن إبراهيم التنوخي

  مالِهم ِعكمقُّ عاٍف ِبدهداً بها     أحثُ شيٍء عأحد ٨٥(الِقدم(   
 الربع بعد مغادرة المحبوبة وبين حالته هو فهو في ةالشاعر هنا يربط بين حال

 التي طالال ولكنه يبكي ذكريات محبوبة كانت تقطن هذه الديارأهذا المقام ال يبكي 
درست اآلن، حيث ربط بين الرحيل وشدة وطأته على الذات، والدمع المنهمل الذي 

 هذه الديار، وجريان الدمع له داللة حركية توحي تينسكب ألما وحزنا على من غادر
بحرقة المشاعر، تشير إلى مدى تطلعه إلى رؤيتها مرة ثانية هكذا لوال بالغة هذه 

ن الشاعر عه بالفجيعة ولما شاطرناه البكاء ببكاء، ألشارة الجسمية لما احسسنا مإلا
سبب بكائه هو الشوق والتطلع إلى رؤيتها، وبالتالي لعب هذا الشوق دوره في بقنعنا أ

  . انهمار دموعه وتلك إشارة جسدية ذات داللة إيجابية
الشاعر السابقة كيف وظف إشارة الدمع للداللة على حاالت ونالحظ من أبيات 

حاالته النفسية المتنوعة، ولوال هذه وانهمال الدمع، بين يث ربط ببراعة إنسانية ح



– 
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اإلشارة الجسمية لما استطاع الشاعر إن يحدث فينا كمتلقين هذا األثر البليغ، حينما 
عجزت اللفظة المباشرة عن أدائه بهذا الحس المرهف والمعايشة الصادقة لتجربته 

  . الشعورية
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  الخاتمة
" المتنبي"سبق ذكره إلى إيجاز رأي النقد القديم في أسلوب نخلص من خالل ما 

 المتنبيمير شعرائها في العصر العباسي، أأجمع على أنه شاعر العربية بحق والشعري 
لم يأخذ حقه من البحث والدراسة النقدية المعاصرة إال أنني أقول مطمئنا هذا الشاعر 

   نقدي مغاير يستحق االهتمام وإعادة قراءته من جديد من منظور
وهذا أن ثمة تشويش قد حدث في قراءة تراثنا العربي تخلص الدراسة 

هو في استخدام اللفظ القديم بأسلوب استعاري محدث، نظر إليه التقليديون " التشويش"
ولكنه انطلق من " المألوف كغيره من المجددين في تراثنا األدبي"على أنه خارج على 

تغير أو ثبات مسس على ضوء مفهوم العمود من جهة أنه الرؤية الفنية للشعر الذي تأ
أي أنه كان أكثر التزاماً بالعمود من سواه من جهة نهجه أسلوبية التغيير فيه . جامد

  .وليس منحى التقليد والثبات
أما في المستوى الصوتي فقد بدا أنه كان يعنى بالمقومات الشعرية ذات الطبيعة 

، فال تكاد قصيدة من شعره تخلو من هذه المحسنات اإليقاعية على نحو الفت للنظر
البديعية ذات الطبيعة اإليقاعية مثل التجنيس والتكرار والتكرار السجعي والتصريح ورد 

فهو وإن حقق سمة أسلوبية في هذا . العجز على الصدر وتشابه األطراف وغيرها
ة كاشفاً عن طريقته المستوى تمثلت في هذه االختيارات الفردية لخصائص اللغة الصوتي

الشخصية للتجربة الشعرية إال أن هذا التأكيد على هذه المقومات اإليقاعية المضافة إلى 
  :غيرها كالعروض والقافية وسائر المقومات التقليدية قد يكون الباعث إليه أمران

متصل بتجديد أساليب القدماء في هذا المستوى، ذلك أنه، لما كان النقاد : أولهما
ويون قد عدوا ما أسسه القدماء من مقومات إيقاعية ممثلة بالعروض والقافية، بنية واللغ

إلى  "المتنبي"نهائية ال يكون فيها المحدثون إال تابعين ومقلدين، فقد دفع هذا األمر
تحديث اللغة الشعرية من هذا المستوى من خالل إضافة هذه المقومات اإليقاعية 

اً وأسلوباً الفتاً للنظر، رأى فيه التقليديون خروجاً على وتأكيدها حتى صارت نهجاً متبع
  .القديم في الوقت الذي كان فيه الشاعر منطلقاً من القديم، ومجدداً فيه فنياً وجمالياً

. على اإللقاء الشعري "المتنبي" وثاني األمرين، شخصي ذاتي متصل بقدرة
قد شكلت في ا وسخط المواقف التي تعرض لها من صعود وهبوط ورض"فربما كانت 

ذاته هاجساً يؤرقه فيه اإلحساس بالقصور على صعيد السلوك الشفاهي المباشر في 



– 

  )٨٠(

 إلى - على نحو شعوري أو الشعوري–التعامل مع النص الشعري، فكان أن عمد
التعويض عن اإلحساس بالقصور خالل التأكيد على المقومات ذات الطبيعة اإليقاعية 

ي فضالً عن ما سبق ذكره من إيراد ألفاظ بدوية قديمة أو مشافهة وسماعاً في المتلق
  .أعجمية حديثة

في هذا المستوى " المتنبي"أما المستوى التركيبي، فقد كان أبرز ما عيب على 
هو اإلكثار من الحذف حتى يبهم المعنى على المتلقي، إذ يبنى البيت عنده على الحذف 

على أن الشعر الجاهلي قد . )٨٦( اآلمدي إلى هذاأحياناً فيعد هذا البناء إفساداً كما أشار
عرف أسلوب الحذف واإلضمار في عناصر التركيب اللغوي، وتناولها الدرس البالغي 
ضمن قوانين الفصل والوصل، مشيراً إلى تحديدها عبر ما ينشأ بين الجمل من ترابط 

ي بربط معناها يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها وتستغن"إذ : داللي
، وهذا األمر يقتضي االحتكام فيه إلى السياق ألن، )٨٧("لها عن حرف عطف يربطها

  .)٨٨("من حق المحذوف أو المزيد أن ينسب إلى جملة الكالم ال إلى الكلمة المجاورة له"
غموضاً صادراً عن كثرة "المتنبي" ومن هنا كان النظر النقدي الذي أخذ على

ناظر في خصوصية السياق الشعري وما يقوم عليه تركيباً من الحذف واإلضمار، غير 
مقومات مثل التقديم والتأخير والفصل والوصل والحذف واإلضمار وغيرها، إال أن 
حرص بعض القدماء على تأدية الشعر وظيفياً لمعناه بأسلوب واضح هو ما بعث على 

م إن هذا األمر في ث. مؤاخذة األسلوب الشعري القائم على الحذف في بعض سياقاته
 يعنى  ، الشاعر المتنبي تركيب الجملة الشعرية يحقق ملمحاً أسلوبياً تميزت به لغة

باالرتقاء بذهنية المتلقي إلى هم معين وإدراك مخصوص في خالل عنصر المفاجأة 
عما هو مألوف من سياق التركيب الشعري المتواضع عليه إلى ما هو "االنزياح "عبر 

  .محتمل فنياً
أما في المستوى الداللي فقد أخذوا عليه االستعارات البعيدة ودقة المعاني 
والمبالغة في الوصف مما أضفى على أسلوبه الغموض لهذا ما كان يعجب أحداً سوى 

 )٨٩("أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة، ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكالم"
ية فنية وصناعة تخييلية تصدر عن وميل هؤالء له يكشف عن أن الشعر عنده قض

  .التخييل مجازاً كما يصدر الفكر في النثر عن التأويل العقلي إدراكاً



 

 )٨١(

فهو ال يعنى من اللغة بخواصها المادية الطبيعية إنما بعالقتها بالفكر، مركزاً 
على حقائقها المجردة وعالئقها المحسوسة من دون التقييد بصلتها باألفراد المنتجين لها 

ى نحو جدي وهو ما يشير إليه إخراجه المعاني في صور أشخاص عبر أسلوب عل
التشخيص ،أو أنسنة األشياء واستعماله األلفاظ في غير ما هي له احتكاماً إلى 

وليس عن القرائن التي تواضع " المتنبي" خصوصية السياق الشعري الصادر عن تجربة
للفظ عنده تتأتى من السياق النصي للخطاب العرف عليها تقليدياً، أي أن قيمة الكلمة أو ا

  .الشعري والحالي لتجربته الشعرية
ومن هنا كانت العملية التواصلية لخطابه الشعري، تؤدي وظيفتها االنفعالية 
انطالقاً من سياق النص وتجربة الشاعر، وتؤدي وظيفتها اللغوية انطالقاً من إشارية 

القاً من البنى االستعارية التي تمثل الشعرية خلقاً اللغة وإيحائها، والوظيفة الشعرية، انط
فنياً، والوظيفة المعرفية، احتكاماً لنصية الخطاب الشعري، وليس لما استوحاه السابق 
من نصية خطاب ماض، أي أن لغته لم تكن تقول الواقع مباشرة إنما تتخيله استعارياً 

، أي أنه عمد إلى المغايرة في على نحو تقول فيه أكثر مما تقوله في غير هذا السياق
طريقه استخدام اللغة، وإلى المفاجأة خالل التغريب، فبنية الخطاب الشعري عنده، ال 
تعتمد الشكل الجاهز، إنما الشكل المتغير، معجمياً كما في حرصه على خصوصية اللغة 

في من دون التقيد بالمألوف انطالقاً من روحية القديم ال هيكليته، وصوتياً كما 
خصوصية مقومات اإليقاع عنده والسيما في المحسنات البديعة، وتركيبياً كما في 
انطالقه من قواعد اللغة القياسية على وفق ما يقتضيه التعبير عن تجربته، سواء شاعت 
تلك القواعد أم ندرت، وداللياً في أسلوب االستعارة على نحو خاص عندما عمد إلى 

 على التغيير، على خالف ما صارت إليه عند بعضهم من فنية الشعر القديم الباعثة
  . حدود جامدة

  :النتائج والتوصيات
من خالل الدراسة وما تناولته في متنها من مباحث بالغية تستعين بمناهج 

 العلمي الوصفي والتاريخي واللغوي وما أفاد منه الباحث من الدراسات :البحث
  : آلتيةاألسلوبية المعاصرة نخلص إلى النتائج ا

اإلشارة دالالت سيميولوجية، / من بدايات البحث تبين أن للحركات الجسمية .١
 اظاهرة معقدة يمكن أن تكون موضوعمتشعبة وكثيرة، وهذا يرجع إلى كونها 



– 

  )٨٢(

آن واحد كالفسيولوجيا، والسوسيولوجيا، واألنثروبولوجيا،  دراسات متعددة فيل
رة فسيولوجية، ألنها ترتبط فاللغة ظاه. الخ… والسيكولوجيا، واللسانيات

الخ، وباإليماءات …كالحنجرة والفم  ،بالجهاز العصبي وبأعضاء الكالم
على شكل نسق رمزي يوحد بين تبدوكما أن اللغة مؤسسة اجتماعية . الجسدية

 مللتواصل، ومن ثَ كما أنها أداة. أفراد المجتمع الواحد، ويوجد بمعزل عنهم
مظهرا  تتخذ اللغةو. أفراد النوع البشريفهي ظاهرة مشتركة بين سائر 

 في تنوعات مختلفة ومتميزة، فهي ظاهرة فطرية وثقافية، وهي يتشكلإشكاليا، 
كالمي فردي، وهي ظاهرة اجتماعية موضوعية، كما أنها نتاج للفكر  فعل

، والشعر استفاد كثيرا من هذه الظاهرة اإلنسانية في والتبليغ ووسيلة للتواصل
 . ثبتته الدراسة الحاليةأ يعجز عنه اللسان وهذا ما التعبير عما

قدرة الشاعر العباسي أبي الطيب المتنبي على توظيف أظهرت الدراسة  .٢
 في رسم الصورة الفنية ببراعة من خالل – لغة الجسد-الحركات الجسمية

االستعانة باأللفاظ، والعبارات الدالة على ذلك وهو ما تمت دراسته في 
 .الحاليةالدراسة  أشارت إليها ية واللغوية التي المباحث البالغ

 "األعضاء الجسمية" عثر الباحث على كثير من المفردات الدالة على الحواس  .٣
 ما تبنته الدراسة الحالية من ناحية الحضور الطاغي للحركات دبما يعض

الجسمية في الديوان، وتوظيفها دالليا من خالل اللغة الشاعرة التي تبرز 
 التصويرية التي يتمتع بها أبو الطيب المتنبي وهو ما دعا الباحث إلى المقدرة

البحث عن مدلوالتها وكياناتها التعبيرية، ولكن طبيعة البحث الحالية تفرض 
عليه اإليجاز واالقتصاد في التناول قدر المستطاع، على وعد إن شاء اهللا 

د هذه األعضاء  وبرص.كثر اتساعا وأكثر عمقاأتعالى بدراسة مطولة تكون 
  : والحواس في الجدول التالي

  الحواس األعضــــــاء
  ٦٧  الكف  ١١٤  اليد  ١٢٤  العين  ١٣٠  القلب

  ٢١  الصدر  ٤٣  الفؤاد  ٤٦  الجسم  ٦٩  الوجه

  ٥٨  المقلة  ٢٧  العظام  ٢٥  الخد  ٣١  العقل



 

 )٨٣(

  ٥  الناب  ٢٥  الرقاب  ٣٥  الطرف  ٤٥  القدم
  ٩  الخال  ٧٣  األيادي  ١٣  الكبد  ١٣  اآلذان

    ٧  النواصي  ٢٢  بصاراأل
  : ومنه يتبين لنا اآلتي

يحظي القلب بالنصيب األكبر من اهتمامات الشاعر في سياق حديثه المتصل 
 القلبوهذا ما وضح من تكرار . دائما عن مختلف الموضوعات والمشاعر واألحاسيس

 ذلك وصفها دليل القلب وفيبوتأتى العين في المرتبة الثانية بعد ذكر القلب .  مرة١٣٠
أمر عجيب إذ من المالحظ هذا االرتباط الشرطي بين العين والقلب حتى على المستوى 

بما يدل داللة قاطعة على أن .  مرة١٢٤وذكرت اللفظة في الديوان . اإلنساني العام
 في خطابه الشعري وهو – اإلشارية–الشاعر استعان بكل الوسائل اللفظية وغير اللفظية

  . ة الدراسما يحمد لشاعرنا موضوع
صل اويدل الجدول السابق على وعي الشاعر بقدرة اإلشارة الجسمية على التو

  . ما يعجز عنه اللفظ ويقصر دون تأدية المعنى المطلوب وتعوض غير اللفظي
وفي نهاية الدراسة يوصي الباحث النقاد والبالغيين بتبني مناهج البحث العلمي 

 الحواجز الوهمية بين تحطيموالعمل على  في ميدان الدراسات البالغية والنقدية،
مختلف الفنون والعلوم بما يخدم العملية اإلبداعية، ويثري الحركة النقدية، وال يكون 

تراثنا األدبي على ضوء المناهج العلمية قراءة  ذلك إال بمحاوالت مخلصة إلعادة
  واهللا المستعان ،،     . والنقدية المعاصرة



– 

  )٨٤(

  المصادر والمراجع
، ١، جـ٤األزدي، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ط: رشيق القيروانيابن  -

 .  م١٩٢٥، دار الجيل، بيروت، لبنان، القاهرة، "تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد"
الثابت والمتحول، بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب  ):أدو نيس(علي أحمد سعيد  -

 " ت . د " لبنان بيروت،  دار العودة،،٣ ط،٣جـ
رمضان عبد .د حققه وقدم له وعلق عليه" ابن فارس اللغوي، ذم الخطأ في الشعر، -

 م ١٩٨٠مصر، /، مكتبة الخانجي "التواب
 دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ،٢، جـ٢ ط،الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني -

 )ت.د(
، القاهرة، ١البحتري جـالموازنة بين شعر أبى تمام و: أبو القاسم حسن بن بشر اآلمدي -

 ).ت.د(
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، " الوساطة بين المتنبي وخصومه،: القاضي الجرجاني -

 .١٩٦٦، دار إحياء الكتب، القاهرة، "وعلى البجاوي
 ) ت . د( لبنان : المتنبي، الديوان، دار الجيل بيروت -
 ، ١م السعودية، ط دار العلو، الرياض، غزل أبي الطيب المتنبي،حسن شماع. د -
الشركة المصرية ، ١ ط،الذبياني خالد محمد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة. د -

 ١٩٩٢ القاهرة، ، لونجمان،العالمية للنشر
 القاهرة، ،١ط،  مكتبة غريب،ي تمام والمتنبيب القصيدة عند أةسعيد شلبي، مقدم. د -

١٩٨٥ 
 تحقيق أحمد الحوفي ،ب الكاتب والشاعرالمثل الساثر في أد. ضياء الدين، ابن األثير -

 ١٩٥٩  مكتبة نهضة مصر،،٣، جـ١ ط،وبدوي طبانة
محمد رشيد رضا، دار المعرفة، . تحقيق د عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، -

  ١٩٨٢ ،بيروت
 ) ت . د( فاطمة محجوب، دراسات في علم اللغة، دار النهضة العربية، القاهرة . د -
 .م١٩٩٠ ،القاهرة، مكتبة األنجلو اإلشارات الجسمية، ين،كريم حسام الد. د -
حلب سوريا،  جامعة:  حلب،ء العصر العباسيا المتنبي أمير شعر،محمد التنوخي. د -

 ١٩٨١، ١ط



 

 )٨٥(

 )ت . د( القاهرة: فنية، مكتبة نهضة الشرقدراسة : مصطفى أبو العال، شعر المتنبي. د -
 ،شتا  تحقيق مصطفى السقا ومحمد،بيالصبح المنبي عن حيثية المتن. يوسف البديعي، -

تحقيق محمد "، ١، جـ٤ ط،١٩٨٠م ١٩٦٣دار المعارف، :  القاهرة،كورنيش النيل
  م١٩٢٥، دار الجيل، بيروت، لبنان، القاهرة، "محيى الدين عبد الحميد

، الهيئة "قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر" دالئل اإلعجاز ،د القاهر الجرجانيعب -
  م ٢٠٠٠ة للكتاب، القاهرة، المصرية العام

 عمان، ،والتوزيع  دار الفكر للنشر،١ ط،عبدالفتاح صالح، لغة الحب في شعر المتنبي -
 م١٩٨٣

 " ت . د" عبده الراجحي، اللغة وعلوم المجتمع، القاهرة . د -
 " ت . د"  العبارة واإلشارة، القاهرة ،محمد العبد. د -
 المؤسسة ،١ ط، تحقيق حياة شرارة،غترابواال محمد شرارة، المتنبي بين البطولة. د -

 م١٩٨١ العربية للدراسات والنشر،
دار :  بيروت،١جـ ،١ ط،ناصيف اليازجي، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب -

  . بيروت للطباعة والنشر



– 

  )٨٦(

  :هوامش البحث
                                         

 كريم حسام الدين، ؛١١٤-١١٣ ص ، العبارة واإلشارة، محمد العبد،٤٤ اللغة وعلوم المجتمع ص  ،الراجحيعبده  انظر   )١(
 .٢٣م ص١٩٩٠القاهرة ،  مكتبة األنجلو،اإلشارات الجسمية

  .٩ص، ١٩٨٠، ١دار العلوم السعودية، ط: الرياض ، غزل أبي الطيب المتنبي،حسن شماع )٢(
  . ١١ ص .١٩٨٥، ١ط.مكتبة غريب: القاهرة. ي تمام والمتنبيب القصيدة عند أةسعيد شلبي، مقدم: انظر )٣(
  . ٢٦  ص)م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٤(

  . ١،١/٢٥ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت،  الطيب في شرح ديوان أبي الطيبالعرف. اليازجي، ناصيف )٥(
  . ١،١/٩٢ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٦(
  . ٥٣٧ص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧(
، ١ط. القـاهرة .  لونجمـان -الشركة المصرية العالمية للنشر . لذبياني ا الصورة الفنية عند النابغة   . الزواوي، خالد محمد   )٨(

  . ١٠١، ص ١٩٩٢
  . ١٩٨١، ١ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. تحقيق حياة شرارة. واالغتراب المتنبي بين البطولة. شرارة، محمد )٩(

  . ١٧٤/١٧٥  صص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيتنبي، ديوانالم)١٠(
. مكتبة نهضة مصر. طبانة تحقيق أحمد الحوفي وبدوي. المثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر. الدين، ابن األثير ضياء )١١(

  .٢٨٨/ ٣، ١٩٥٩ ،١ط
   . ٣٠ص  .١٩٨١، ١حلب سوريا، ط جامعة: حلب. ء العصر العباسيارالمتنبي أمير شع. التنوخي، محمد )١٢(
  . ٢/٢٨٦، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )١٣(
  . ١/٢١، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )١٤(

دار : القـاهرة . كورنيش النيـل . شتا تحقيق مصطفى السقا ومحمد. الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. البديعي، يوسف )١٥(
  . ٤٠٩، ص ١٩٦٣، ١المعارف، ط

  . ١١/١٠١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )١٦(
  . ١/١٤، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. فاليازجي، ناصي )١٧(
  . ١٣٩ /١نفسه، . اليازجي، ناصيف )١٨(
  . ١٦٢ص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)١٩(

  . ٥٧ص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروت والنشر،بيروت للطباعة، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٢٠(
ـ ٤األزدي، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ط       : ابن رشيق القيرواني   )٢١( محيـى الـدين عبـد     تحقيق محمد   "،  ١، ج

  . ١/١٣٠ جـ،١٩٢٥، دار الجيل، بيروت، لبنان، القاهرة، "الحميد
  . ٣ ، ص١٩٨٢محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت . دتحقيق  أسرار البالغة،عبد القاهر الجرجاني،  )٢٢(
  . ١٣٢المصدر السابق، أسرار البالغة،  )٢٣(
  . ٢/٣٩٢، جـ)ت.د(، بيروت ٢الخصائص، دار الهدى للطباعة والنشر، ط، أبو الفتح عثمان بن جني )٢٤(

مـصر،  /، مكتبة الخانجي    "بد التواب رمضان ع .حققه وقدم له وعلق عليه، د      "ابن فارس اللغوي، ذم الخطأ في الشعر،       )٢٥(
  . ٣ص  م،١٩٨٠

  . ٢٤٢ / ١، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٢٦(
كلية جمال حسني ، التناص في شعر أبي تمام ،       من الباحث الدكتور   ةللمزيد يمكنك الرجوع إلى رسالة الدكتوراه المقدم       )٢٧(

  م  ٢٠٠٨دار العلوم ، جامعة المنيا ، 



 

 )٨٧(

                                                                                                     
  . ٤١ / ١، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٢٨(

  . ١٣٥ /٢، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٢٩(
  . ٣٨٥/ ٢السابق، . زجي، ناصيفاليا )٣٠(
  . ٥٨٥/ ٢، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٣١(
  . ١٩/ ١، السابق ،العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٣٢(
  . ١٩/ ١، نفسه. اليازجي، ناصيف )٣٣(
  . ١٩/ ١، نفسه. صيفاليازجي، نا )٣٤(

، لبنـان  بيروت، ،٣ط ،الثابت والمتحول، بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب دار العودة  ):أدو نيس (علي أحمد سعيد     )٣٥(
  . ٢/١٩٥، جـ"ت.د" ،٣جـ

ء ، دار إحيـا "تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلـى البجـاوي   "الوساطة بين المتنبي وخصومه،  : القاضي الجرجاني  )٣٦(
  . ٤٠ص . ١٩٦٦الكتب، القاهرة، 

  . ٤١المصدر السابق ،ص  ،الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجاني )٣٧(
  . ١٣٤/ ١، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٣٨(

  . ١٣٥ /٢ ،١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .الطيبالعرف الطيب في شرح ديوان أبي . اليازجي، ناصيف )٣٩(
                  .١٩٨٣، ١والتوزيـع، ط  دار الفكـر للنـشر  : عمـان . لغـة الحـب فـي شـعر المتنبـي     . نافع، عبدالفتاح صالح )٤٠(

  . ١٥٥ص 
  . ١/٩٢، ١ط. لنشردار بيروت للطباعة وا: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٤١(
  . ١١٦، ١٩٨٢محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت . تحقيق د، أسرار البالغةعبد القاهر الجرجاني،  )٤٢(
  . ١٢٦، السابقسرار البالغة ،المصدر عبد القاهر الجرجاني، أ )٤٣(

  . ٤٨٠/ ٢، ١ط.  والنشردار بيروت للطباعة: بيروت، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ،اليازجي، ناصيف )٤٤(
  . ٤٨١/ ٢، ١ط. دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف )٤٥(
  . ٦٢ ، ص)م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٤٦(
  . ال نكرره هنا منعا للوقوع في التكرار بما يخل بمنهج البحثوهذا ما اثبتناه في بداية الدراسة و )٤٧(
  . ٧، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٤٨(
  . ٢٨٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٤٩(

  . ١٩، ص)م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبييوانالمتنبي، د)٥٠(
   . ١١٧، ص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥١(

  ٤٧  ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبي المتنبي، ديوان)(٥٢
  . ١٣٥ /٢العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، . اليازجي، ناصيف )٥٣(
  . ٦٢، ص)م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٤(
  . ٦٢، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٥(

  . ٨٠، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٦(
  . ١٦٠، ص)م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٧(
  . ٢٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٨(
  . ١٩٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٥٩(
  . ٩٧، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٠(



– 

  )٨٨(

                                                                                                     
  . ٤٣٤ ص  )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان : يروت ببيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦١(

  . ٦٤، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٢(
  . ٤٥٣، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٣(
  . ٢٣٦، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتيروت للطباعة والنشر،ب، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٤(
  . ١٣٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٥(
  . ٣٥٠، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٦(
  . ٣٥٠، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيي، ديوانالمتنب)٦٧(

  . ٣٢٢، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٨(
  . ٧٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٦٩(
  . ٤٤٨، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٠(
  . ١٦٠، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧١(
  . ٥٣، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان : ت بيروبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٢(
  . ٢٦٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٣(

  . ٢٧٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٤(
  . ٢٨٠، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتت للطباعة والنشر،بيرو، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٥(
  . ٣٣٦، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٦(
   . ٤٠٥، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٧(
  . ٢٨٩، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيديوانالمتنبي، )٧٨(
  . ٢٥٦، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٧٩(

  . ٣٦، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨٠(
  . ٣٢٥، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨١(
  . ٢٨، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨٢(
  . ٢٨، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( بنان ل:  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨٣(
  . ٢٨، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨٤(
  . ٩٣، ص )م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣( لبنان :  بيروتبيروت للطباعة والنشر،، دار  المتنبيالمتنبي، ديوان)٨٥(

  . ١/١٨١الموازنة، ).  ت.د(ة بين شعر أبى تمام والبحتري، القاهرة،  الموازن،أبو القاسم حسن بن بشر اآلمدي )٨٦(
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،  "قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر  " دالئل اإلعجاز    ،عبد القاهر الجرجاني   )٨٧(

  . ١٥٢ص  ،٢٠٠٠
  . ٣٨٧-٣٨٦، ١٩٨٢دار المعرفة، بيروت محمد رشيد رضا، . تحقيق د عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، )٨٨(
  . ١/٦جـ   الموازنة بين شعر أبى تمام والبحتري، مصدر سابق،،أبو القاسم حسن بن بشر اآلمدي )٨٩(



 

 )٨٩(

  
  
  

  
  
  
  

  :البحِث ِخطَّةُ
،فيها، الدراسات كثرة وأسباب النحوية القواعد دراسة أهمية(: ويشمُل تقديم 
  ).الدراسة ومنهج وأهدافها، تفردها، ونقاط الدراسة، هذه وميزات

 القاعدة سمات ـ٢.   واصطالحا لغة القاعدة ـ١:  عن الحديث ويشمل مدخل،
 التقعيد مراحل ـ٥.   النحوية القواعد وظيفة ـ٤.   اإلعراب أهمية ـ٣.   النحوية
  .النحوي

  ). .والنضج االكتمال مرحلة: ثالثًا.   التقعيد مرحلة: ثانيا.   النشأة مرحلة: أولًا    (
  :اوتطبيقاته والمحدثين القدماء منظور من النحوية القاعدة أدلة: األول المبحث

                 ـ أقسامه ـ٣ ـ طهشرو ـ٢ ـ تعريفه ـ١: النقل أو السماع: أوال
   :مصادره ـ٤

  . والشاذة واآلحاد المتواترة وقراءاته الكريم بالقرآن االستشهاد ـ١           
  :   ذلك في العلماء وآراء النبوي بالحديث االستشهاد ـ٢           

  . وسطونالمت: ثالثًا.   المانعون: ثانيا.   المجيزون: أوالً                    
  :      ونثرا شعرا العرب بكالم االستشهاد ـ٣           

  .  بالنثر االستشهاد) ب.       بالشعر االستشهاد) أ                
 أركانه ـ٤. وطرائقه أنواعه ـ٣ ـ. شروطه ـ٢ ـ. تعريفه ـ١(: القياس: ثانيا
  ).وأشكاله أقسامه ـ٥ ـ. األربعة
 ـ السكوتي اإلجماع ـ أنواعه ـ٣ ـ شروطه ـ٢ ـ يفهتعر ـ١(: اإلجماع: ثالثًا

  ).حجة؟ السكوتي اإلجماع يكون متى

 
 

 
   المساعد والعروض والصرف النحو أستاذ

المنيا جامعة  -  اآلداب كلية 
 



– 

  )٩٠(

 ـ النحاة علل أصناف ـ٣ ـ أنواعه ـ٢ ـ تعريفه ـ١(: والعلل التعليل: رابعا
 ال وما فيها يجوز ما ـ٧ ـ شروطها ـ٦ ـ العلة أقسام ـ٥ ـ االعتالل أنواع ـ٤

  ).لعلةا قوادح ـ٩ ـ العلة مسالك ـ٨ ـ يجوز
  .شتى وأدلة وتعارضها األدلة واجتماع واالستحسان االستصحاب: خامسا
  :اوتطبيقاته والمحدثين القدماء منظور من النحوية القاعدة شروط: الثاني المبحث
 الضبط: الثالث.      واالطراد العموم: الثاني.      االختصار: األول

  . التناقض دموع بالتصنيف التماسك: الرابع.      والموضوعية
  .وشمولها واستمرارها القاعدة جريان 

  :اعليه وتطبيقات النحوي، التقعيد في ضوابط: الثالث المبحث
 داللة ضابط ـ والمعنى اللفظ بين التناسب ضوابط ـ وضوابطها اللهجات حكم(
 بحكمة التسليم ضابط ـ والعجمة العروبة في اللفظ أصالة ضوابط ـ وأنواعها اللفظ

 النحوي الحكم ضابط ـ النحوية الدالالت ضابط ـ النحوية النظرية بناء يف الواضع
  ).النحوي التقعيد في عامة أصولية ضوابط ـ والترجيح التعارض ضابط ـ

  والتوصيات والنتائج الخاتمة
  المراجع قائمة

  البحث ملخص



 

 )٩١(

  :تقديم
 آله وعلى ،وأنبيائه رسِلِه خاتِم على وأسلم وأصلي وآالئه، نعمه على هللا الحمد
 وأفضلَه إليك، وأحبه لك، الحمِد أرضى أحمدك إنِّي اللهم وأوليائه، وأصفيائه وأصحابه

  وبعد،،، مددا، يفْنَى وال عددا، يحصى ال حمدا عندك،
 أداء الفصحاء المتكلمون يستطيع منضبطةٌ، وأنظمةٌ ثابتةٌ، قوانين النحويةُ فالقاعدةُ

 األفكار، بها تُنقَل التي الوسيلة فهي وأنظمتها؛ بقوانينها إخالل ندو اللغوية المعاني
 عن بها ويفصح واألفهام، العقول إلى األذهان في ما بها ويوصل المعاني، بها وتفهم

 أو الصرفية أو النَّحوية المنضبطة والقواعد الثابتة، القوانين وهذه واألغراض، المقاصد
 األداء، سبل لهم وتبين والمعبرين، المتكلمين امأم الطريق تنير التي هي الصوتية
  .البيان وحسن الفصاحة بمعالم وتبصرهم والكالم، الخطاب وأساليب

 على كثيرةٌ وحديثًا قديما لها موضوعا النحوية القاعدة تناولت التي والدراسات
 وهي ومستقل، كبير ببلوجرافي لبحث يحتاج الدراسات هذه فحصر ؛والحصر اإلحصاء

 ومقاالت، منشورة وبحوث وأطروحات رسائل بين ما فهي ومتباينة؛ متعددة اساتدر
 وحديثًا قديما الدارسين عقول شغلت قد النحوية القاعدة أن إلى ذلك في السبب ويرجع

 إال الدراسات هذه كثرة من وبالرغم اللغة، بقاء في كبير وأثر بالغة، أهمية من لها لما
 بحث في والمحدثين القدماء منظور من النحوية القاعدة تناول قد منهم أحدا أجد لم أنني

 تعليقات وجاءت البحوث، تلك صفحات في منثورة عندهم القدماء آراء جاءت بل واحد؛
 تلك شتاتَ أجمع أن فأردتُّ القدماء؛ آراء عن ِبمعِزٍل وأقوالهم ونقداتهم المحدثين
 والشواهد، باألمثلة ذلك وتعضيد والتحليالت، والتعليقات والنقدات األقوال وهذه اآلراء،

 بها نادى التي الضوابط عن الحديث عن أقالمها وضعت قد الدراسات تلك وجدت كما
 وسماتها النحوية، للقاعدة اشترطوها التي والشروط القدماء، النحويون أو األصوليون

 هذه في لبحثل مصباحي وأسرجت ساعدي، عن فشَمرتُ بها، تتسم أن ينبغي التي
 وضوابِطها وشروِطها النحوية القاعدة أدلَِّة عن اللثام وأميطَ الضوء، أسلطَ كي المنطقة،

 باألمثلة التوضيح مع الكريم، للقارئ ذلك وإبراز والمحدثين، القدماء منظور من
  .  استشهاد أو تمثيل إلى تحتاج التي المواضع في والشواهد
 باكورة ليست الحديث العصر دراسات إلى فةباإلضا الدراسة تلك كانت وإذا

 في يتلخص فيها الجديد فإن لها؛ موضوعا النحوية القاعدة تناولت التي الدراسات



– 

  )٩٢(

 وفي ومتالزمين، مختلفين كاتجاهين والمحدثين القدماء منظور من النحوية األدلة تناول
 هذين ينب والموازنة والشواهد، باألمثلة والتحليالت والشروح النصوص ربط

 ومدى األصوليون، عليها أكَّد التي والضوابط الشروط دراسة وكذلك االتجاهين،
  .النحاة قواعد على تطبيقها
 أمثلة ومن القاعدة؛ من مختلفة جوانب على السابقة الدراسات هذه ركزت وقد

 األمثال خروج عن الحديث أو بالمعنى، وعالقتها بالمسوغات، القاعدة عالقة: ذلك
 طول أثر أو والتطبيق، التنظير بين التوفيق ضرورة أو النحوية، القواعد على العربية
 في النحوية القاعدة قسرية أو القاعدة، تشكيل في اإلسناد وأثر القاعدة، على الكالم
 أو النحاة، من غيرهما أو المبرد أو سيبويه، عند القاعدة دليل أو النحو، من شتى أبواب

 أو القاعدة، بناء في االستصحاب دور أو النحاة، قواعد يمالكر القرآن فيه خالف ما
 تطويع في النحوية القاعدة أثر وكذلك القاعدة، على وأثره المقام، غياب عن الحديث
 أو النحوية، القاعدة ضبط في ودوره بشرط، الجائز عن الحديث أو اللغوية، الظاهرة

 الداللي المعنى عالقة أو آنية،القر القراءة على للحكم النحوية القاعدة صالحية مدى
 والتطبيق بها، وترتبط النحوية، بالقاعدة تتعلق التي القضايا من ذلك وغير بالقاعدة،

 االنترنت شبكة على المنشورة البحوث من يظهر كما المدروسة، المناطق تلك على
  .العلمية وبالدوريات

 ظل في ـ مجتمعة طهاوضواب وشروطها بأدلتها القاعدة تناول منهم أحدا أجد ولم
 والشواهد، باألمثلة التناول ربط مع والمحدثين، القدماء منظور من ـ آنفًا ذكرت ما

 أن الباحث ويرى والضوابط، والشروط األدلة عن الحديث في بالحديث القديم وموازنة
           وبعناوينها الدراسات تلك محتوى بداخل وتكرار تشابه في الدارسين هؤالء وقوع

 ناحية، من النحوية القاعدة دراسة أهمية على إال يدلُّ ال ـ مقصودا يكن لم وإن ـ
 وجوه يوجز أن للباحث ويمكن أخرى، ناحية من العربي للنَّحو ووفائهم وإخالصهم

  :اآلتية النقاط في والدراسات البحوث وتلك الدراسة هذه بين واالختالف التفرد
 الموازنة مع والمحدثين القدماء عند لقاعدةا مفهوم على الدراسة هذه تركز ـ١

  . اتجاه كل مزايا إلى لإلشارة االتجاهين بين والشواهد باألمثلة



 

 )٩٣(

 أدلة وبعض عليها، المجمع النحوية للقاعدة األساسية األدلة الدراسة تتناول ـ٢
 ءوإبدا العلماء، آراء وتحليل والشواهد، باألمثلة التوضيح مع األصوليين، عند االختالف

  .أمكن ما ـ الرأي
 أو القدماء، األصوليون بها نادى التي الشروط الدراسة هذه تتناول أن والجدير ـ٣
 تكاد منطقة وهذه النحوية، القاعدة بها تتصف أن وينبغي المحدثون، استخلصها التي

  .الباحثين من كثير عندها يقف فلم للدراسة؛ صالحة تكون
 النحاة؛ عن والتقعيد القاعدة، تحكم التي اصةوالخ العامة الضوابط أهم تلخيص ـ٤

 وضوابط اللفظ، داللة وضوابط والمعنى، اللفظ بين التناسب وضابط اللهجات، كضوابط
  .أخرى وضوابط النحوي، الحكم وضوابط والعجمة، العروبة في اللفظ أصالة
 التقعيد في به أسهمت التي دورها وإبراز النحوية، األدلة أهمية توضيح ـ٥

 يعمل وما التقعيد، في ورتبته دليل، كل قوة عن والحديث بها، يعتد زال وما نحوي،ال
  .األدلة بعض لديه تعارضت إن المقعد به

 المشتركة، المسائل بعض في والنحويين الفقهاء من األصوليين موقف تبيين ـ٦
 إبرازو الفريقين، آراء وعرض ،"السكوتي اإلجماع"بـ يسمى بما االستدالل كمسألة
  .النحاة موقف

  :يلي ما إلى الدراسة هذه وتهدف
 القدماء عند والحدود التعريفات أو القواعد بعض لصياغة األمثلة بعض عرض ـ١

 تعبيرا، واألدق اختصارا، واألكثر وصفية، واألكثر األنسب الستنباط وذلك والمحدثين؛
  .منهجا واألضبط

 والموازنة المحدثين، وبتعبير القدماء بتعبير القاعدة صياغة بين الفارق كشف ـ٢
  .باألمثلة التطبيق مع اتجاه، كل مزايا وإظهار بينهما،
 ينبغي وما واستمرارها، اللغة بقاء في التقعيد ودور النحوية القاعدة أهمية إبراز ـ٣
  .والتقعيد القاعدة تجاه المتكلم على
 والجري الجدل كوتر مبسط؛ بأسلوب التقعيد في ودورها النحو، أدلة بحث ـ٤
 ذلك في وتبعه القرطبي، مضاء ابن بإلغائها نادى التي والثوالث الثواني العلل وراء
  .المحدثين بعض
 هذه مسائل في الخالف أسباب وإظهار وخالفاتهم، العلماء آراء اختصار ـ٥

  .الدراسة



– 

  )٩٤(

 عباس أمثال المحدثين من كثير حاول فقد األصولية؛ النحوية المادة تيسير ـ٦
 تيسير إلى يلتفتوا ولم النحو، تبسيط وغيرهم ضيف، وشوقي مصطفى وإبراهيم ن،حس
  .الغرض هذا من شيًئا تحقق الدراسة هذه ولعلَّ النحو، أصول كتب في جاء ما

 دراستها، ألهمية بإيجاز والتوضيح وسماتها، النحوية، القواعد وظائف إظهار ـ٧
  .اإلعراب فائدة على والوقوف

 في يشترط ما اللغة في يشترط هل ـ)أ: التساؤالت هذه عن بةاإلجا محاولة ـ٨
 النحاة خالف وهل اللغة؟ في السكوتي باإلجماع يعتبر هل ـ)ب القرآن؟ أو الحديث نقل

 هذا يوجد وهل األدلة؟ بعض تعارض عند ينبغي ماذا ـ)ج المسألة؟ هذه في الفقهاء
  الفقه؟ في التعارض

 ومسالكها العلة قوادح وكذلك وأنواعها، اوأشكاله النحاة علل أصناف حصر ـ٩
  .الدارسين على للتسهيل األمثلة بتطبيق كله ذلك اقتران مع األصوليون، ذكرها التي

 وتقديمها األدلة، بعض تعارض عند مراعاتها يجب التي القواعد على التنبيه ـ١٠
  .وبسيط ميسر أسلوب في للقارئ

 ثم المادة جمع يقتضي الذي فيالوص المنهج قواعد وفق الدراسة هذه وتسير
 وقفات مفرداتها أمام والوقوف وافيا، تحليلًا تحليليها ثم قراءتها، بعد وتصنيفها تبويبها
 أو موازنات عقد أو تحليالت من الدراسة وطبيعة المادة تقتضيه ما إجراء مع متأنية،

 قائليها، لىإ بنسبتها المذكورة لآلراء تثبت من يقتضيه وما إحصاءات، أو مقارنات
  . اللغوية المادة وطبيعة المنهج، يقتضيه ما كل وإجراء مصادرها، من وتوثيقها

 القواعد دراسة أهمية لذكر تقديم قبلها يقع مباحث ثالثة في البحث هذا وينعقد
 مدخل ثم تفردها، ونقاط الدراسة هذه وميزات فيها، الدراسات كثرة وأسباب النحوية،
 العنوان، مفردات وشرح نشأتها، وأسباب والتقعيد، القاعدة ةأهمي عن بإيجاز للحديث
 النَّحوي التقعيد ومراحل واصطالحا، لغةً القاعدة تعريف وفيه الدراسة، إشكاالت وإزالة
 البحث نتائج تتضمن خاتمةٌ المباحث هذه وتتلو القاعدة، بها مرت التي الثالثة

 منظور من النحوية القاعدة أدلة" :عنوان تحت األول المبحث وجاء وتوصياِتِه،
 من النحوية القاعدة شروط": بعنوان الثاني والمبحث ،"وتطبيقاتها والمحدثين القدماء
 عامة ضوابط": عنوانه جاء الثالث والمبحث ،"وتطبيقاتها والمحدثين القدماء منظور

  ".عليها وتطبيقات النحوي التقعيد في



 

 )٩٥(

  :مدخل
 أجل من لغتهم على الغيورون العلماء خاف األعاجم من بغيرهم العرب اختالط بعد

 فشمروا المقصود؛ غير التحريف أو اللحن من النبوي والحديث الكريم القرآن لغة حفظ
 لذلك واشترطوا البادية، أعراب من الكالم فصيح جمع في وبدأوا سواعدهم، عن

 في تحكمهم بأعينهم، وقبائَل أقواٍم على وحصروه وأمكنة، بأزمنة ذلك فقيدوا شروطًا؛
 القواعد إلى نظروا ثم والمجاملة، الذاتية عن بعيدا وضعوها، التي الفصاحة قوانين ذلك
 المسموع؛ غير عليه يقيسون بدأوا ثم عميقًا، فهما فهموه حتى الكالم، هذا تنظم التي
 حكم هو هذا أن علموا اسما كان إن ترفعه بكالم تبدأ حين العرب أن رَأوا عندما فمثلًا

 مجازا، أو حقيقة به قام أو أداه من وأن األحداث، من حدثًا أن حصل إذا وأنَّه المبتدأ،
 أن فأيقنوا يرفعونه، العرب أن ورأوا عندهم، الفاعل هو فهذا عنه، الحديثُ كان أو

 أن عوااستطا وهكذا الحكم، بهذا له نظيٍر كلِّ على فحكموا الفاعل، أحكام من الرفع
 على يسير عندهم الكالم نمط وأن الفصحاء، العرب لكالم باستقرائهم قواعدهم يستنبطوا

 مما تشابه ما قاسوا ثم ذلك، على بناء قواعدهم فوضعوا متماسك، ونسيج محكم، نظام
  .النحوية القواعد دراسة أهمية تكمن هنا ومن سِمع، ما على يسمع لم

 على قواعدهم إنجاز سبيل في جهودهم قصارى واألواخر األوائل النُّحاة بذل ولقد
 لغةً العربي يتكلم أن ابتغاء الغموض عن بعيدا واالنضباط، واإلحكام الدقة من نحٍو

 يؤكد حسان تمام الدكتور أستاذنا أن نجد نحن وها الخطأ، من خالية اللحن، من سليمةً
 تتسم أن بد ال النَّحوية القاعدة وأن المنضبطة، العلوم من النَّحو علم أن على

 إال النحوية القاعدة في الشمول يتحقق وال واالقتصاد، والتماسك والشمول بالموضوعية
 عليها المحتوم من يكن لم وإن األغلب، األعم في مفرداتها، جميع تشمل عامة كانت إذا
 القاعدة أدلة نع الحديث قبل الضروري من أنَّه الباحث ويرى ،)١(جميعا تشملها أن

 وفي اللغة في القاعدة لتعريف يعرض أن والمحدثين القدامى بين وضوابطها وشروطها
  .النحويين اصطالح

                                         
 تمام./د إبستمولوجية، دراسة: واألصول ،١١٨:الصالح صبحي.د اللغة، فقه في دراسات: ينظر) ١(

 المعيارية بين واللغة ،١٠ ،٩:العظيم عبد أحمد./د تحليلية، نقدية دراسة النحوية والقاعدة ،٦٠:٦٤:حسان
 سمات: "بعنوان منشور ومقال ،١٩:الدين شرف محمود./د النحوي، والتقعيد ،١٦٣:حسان تمام.د والوصفية،

 . حسن الكريم جاد أحمد اهللا عبد.د ،"النحوية القاعدة



– 

  )٩٦(

 الشيء فقاعدة األساس؛ هي اللغة في القاعدة :واصطالحا لغةً القاعدة تعريف ـ١
 ال والمادية الحسية األشياء في تكون أن واألصل عليه، يبنى وما أساسه، جوهر هي

: كقولك المعنوية، األمور إلى المفهوم نُِقَل ثم البيت، قواعد: قولك ذلك ومن المعنوية،
. )١(به ويثبت الشيء عليه يستقر ما كل هي األصل في والقاعدة والصرف، النحو قواعد
 التي الجزئيات جميع على يصدق الذي الكلي األمر أو الضابط، هي االصطالح وفي
 والنَّصب للفاعل، الرفع كوجوب كليةً، قاعدةً تكون ما الباوغ ما، موضوعا تتبع

 عاما حكما تستوجب الكلية القاعدة وهذه ذلك، وغير إليه، للمضاف والجر للمفعول،
 منطبقةٌ كليةٌ قضيةٌ بأنها القاعدة تعريف يمكن آخر، وبتعبير ،)٢(كثيرٍة لجزئيات يصلح
 والذي ،)٤(اللغة تركيب في معيٍن لسلوٍك وصفٌ أو ،)٣(وفروعها جزئياتها جميع على
 جميع تستغرق أن يشترط وال جزئياتها أغلب تستغرق القاعدة أن هنا مالحظتَه يمكن

 وتتطلب ،)٦(مختلفة أبواب من فروعا القاعدة تجمع قد السيوطي وعند ،)٥(الجزئيات
 عربيا لغويا دستورا العربي حوالنَّ قواعد وتعد اللغوية، التراكيب في معيٍن لسلوٍك وصفًا
 االستقراء على قادرين كانوا العلماء من ِفرٍق بين مشترك جماعي عمل عن نتج عاما،

 فإن والتقعيد التقنين هذا إلى السبق للبصرة كان وإذا والتقعيد، التقنين ثم واالستنتاج،
  .)٧(والقواعد األحكام من كثيٍر إتمام في الفضل للكوفة
  :يأتي فيما النحوية القاعدة سمات إيجاز يمكن :النحوية القاعدة سمات ـ٢
 استقراء على قواعدهم بنَوا النحاة ألن بالموضوعية؛ النحوية القواعد تتسم ـ١

 أنفسهم، فيها مجاملين معينٍة قوٍم لغِة على يبنُوها ولم فصيحةٌ، أدبيةٌ لغةٌ وهي المسموع،
 حيادي، منهج على معتمدين ذلك جمعوا وإنَّما الفردية، ابالخط لغة على يبنُوها ولم

 الفصيح اختالط من خوفًا بعينها ومكانيةً زمنيةً نطاقاٍت فحددوا تامة؛ وبموضوعية
  .بغيره

                                         
 . ٥/١٠٨):قعد (مادة الشدياق، فارس ابن اللغة، ومقاييس ،٥/٥٢٥):قعد (مادة: الجوهري الصحاح، )١(

 .٢٦٣):قعد: (مادة الفيومي، المنير، المصباح )٢(

 .٢١٩:للجرجاني التعريفات، )٣(

 .١٩:الدين شرف محمود والقياس، السماع بين النحوي التقعيد )٤(

 .٥/١٠٨):قعد: (مادة فارس، البن اللغة، ومقاييس ،٥٢٥/ ٢):قعد: (مادة الجوهري، الصحاح، )٥(

 .١/٦:السيوطي الدين جالل والنظائر، األشباه: ينظر )٦(

 .٢٥:مسعود فوزي النحو، جامع سيبويه: ينظر )٧(



 

 )٩٧(

 األعم في وجوازه القياس، حتمية به ويقصد بالشمول، النحوية القاعدة تتسم كما ـ٢
 والمسموع المنقول على والمسموع نقولالم لغير النحوية القواعد إجراء وهو األغلب،

 عدم مراعاة مع النحو، لقواعد يخضع ال ما كالمهم من يبقى ال وبهذا العرب، كالم من
  .العرب فصحاء عن والمنقول المسموع عن شذَّ فيما الطعن
 والتصنيف، التناقض عدم يقتضي الذي بالتماسك أيضا النحوية القاعدة وتتسم ـ٣
 شيٍء نفي يمكن ال جامعة وبنية محكم، نظام ـ حسان تمام الدكتور يقول كما ـ فالنحو
 من فيتضح التصنيف أما التناقض، بعدم يتسم ثم ومن إليها، شيء إضافةُ وال منها،
 العالمات على بناء تصنيفات من يوجد وما للكالم، الشاملة النَّحوية التقسيمات خالل

 إلى يؤدي ما وهو اآلخر، عن صنٍف كلَّ يزتم التي والمختلفة صنف، لكلِّ المتوافقة،
  .القاعدِة تماسِك
 على بالكالم االستغناء :أحدهما مظهران؛ فله باالقتصاد القاعدِة اتصافُ أما ـ٤

 الثابتةُ، هي األصنافَ ألن الجزئية؛ المفردات عن الكالم عن الكلية األصناف
 به ويقصد التقعيد، وهو :آلخروا. وإيجاز اقتصاد وهذا المتغيرةُ، هي والمفرداِت
 النَّحوية القاعدة قامت وقد المفردات، أحكام في الكالم عن الشامل بالحكم االستغناء
 هذه ساعدت كما ونشرها، وتعليمها، العربية، اللغة على الحفاظ في قيام خير بدورها
 إلى ـ هللا والحمد ـ زالتْ وما قياٍم، خير كلغٍة بدورها القيام على العربية لغتنا القواعد
،تزاُل، وال اآلن إن اهللا شاء.  

 قد وإني: "قائال ـ للنُّحاة الشديد عدائه برغم ـ القرطبي مضاء ابن بذلك شهد وقد
 ذلك من فبلغوا اللحن، من العرب كالم لحفظ النحو صناعة وضعوا قد النحويين رأيت

  .)١(.."الغاية إلى
 فقد ثم ومن الكمال، درجة تبلغ لن فإنَّها لبشرا وضع من النحوية القواعد كانت وإذا
 ما إذا ـ تذكر تكاد ال ـ جدا قليلة جوانب في النقص أو القصور بعض اعتراها
 للتعديل قابلة هي الوقت ذات في أنَّه بيد ومعانيها؛ وتراكيبها اللغة مفردات بسعة قورنت

 إلى تصل حتى لإلصالح ةٌقابل القصور جوانب أن كما والتنقية، والتمحيص والتطوير
  .النموذجية صورتها

                                         
 .٨٠:القرطبي مضاء البن النحاة، على الرد: ينظر )١(



– 

  )٩٨(

  : يلي ما إلى اإلعراب أهمية ترجع: اإلعراب أهمية ـ٣
 داخل الكالم ومواقع الجمل، تراكيب بها المتعلم ليدرك إيضاح؛ وسيلة اإلعراب ـ١
  .التراكيب هذه

  .الفصيح العربي الكالم على النحاة وقواعد اللغة، لقواعد عملي تطبيق اإلعراب ـ٢
 خروج يوضح كما التراكيب، في ترتيبه وأصول الكلم، مواقع يبين اإلعراب ـ٣
  .المألوف الترتيب عن الكالم
 فحينما بالتلقين؛ التعلم في التقليدي النمط عن الخروج على يساعد اإلعراب ـ٤
 حاجة دون القاعدة يستنبط أن يمكن الكلم بأواخر اإلعراب عالمات إلى المتعلم ينظر
 الطريقة بخالف القاعدة، إلى النَّص من المتعلم ينطلق ثَم ومن التقليدي، قينالتل إلى

  .النَّص إلى القاعدة من ينطلق تجعله كانت التي التقليدية
  :يلي فيما النحوية القواعد وظيفة تلخيص يمكن: النحوية القواعد وظيفة ـ٤
 العلم دون سليما نطقًا هاب والنطقُ العربية، اللغة تعلم يتصور أن يمكن ال ـ١

 هي إذ العربية؛ اللغة لتعلم واألهم األساسي، المدخل هي النَّحوية فالقواعد بقواعدها،
 واأللسنة، اللغات خير العربية): "هـ٤٢٩:ت(الثعالبي يقول والدين، والثقافة الفكر وعاء

  .)١("لدينا في التفقه ومفتاح العلم، أداة هي إذ الديانة؛ من عليها واإلقباُل
 وهدفه األساسية، النحو وظيفة هي والخاصة العامة وأحكامها اللغة قواعد بيان ـ٢

 وسيلةٌ بل ذاتها؛ في غاية ليس الفصيحة النصوص خالل من النَّحو وتعليم األسمى،
 وتعاقب أمكنته، واختالف فروعه بتفرع وتتغير تتطور، ومختلفة، كثيرة أخرى لغايات
  .أزمنته
 كلِّ أنظمِة ومعرفة اللغة، مستويات دراسة النَّحوية القواعد ظائفو أهم ومن ـ٣

 كلية قواعد صورة في والضوابط األنظمة هذه صياغة ثم وضوابِطِه، منها مستوى
 من فيه وما وأسسه، المستوى هذا أنظمة منها تُبنى فصيحة، نصوص من مستخلصة

 والمعاني الجمل أو بوالتراكي الصيغ أو واألبنية الصوت تخص وعوامل ظواهر
 يستلزم كما ـ تتطلب شك ال المترابطة والعالقات النظم وهذه جميعا، منها المستنبطة

 علوم تدرسه ما وهو ودالالتها، ومعانيها التراكيب، ونظام الكلم، بمباني معرفة ـ ذلك
  .المذكور الترتيب وفقَ والداللة والنَّحو والصرف األصوات

                                         
 .١):هـ٤٢٩:ت(للثعالبي بية،العر وسر اللغة فقه )١(



 

 )٩٩(

 دراسة فعند النحوية؛ القواعد وظائف من وتقنينها ةالفصيح النصوص تحليل ـ٤
 وما المستوى، هذا فوق ما القاعدة تشمل أن يجب اللغوية المستويات من واحٍد مستوى
 سمات عنوان تحت آنفًا ذلك بينَّا كما والشمول بالعموم تتصف حتى وحديثًا؛ قديما دونه،

  .القاعدة
 رحمه المكارم، أبو علي الدكتور أستاذنا إليه أشار الذي العجيب الرباط كشف ـ٥

 علم يدرسه الذي الواحد الصوتي المستوى في المترابطة األصوات بين تعالى، اهللا
 الصرف، علم يبينها والتي معينةً صيغةً تكون التي البنيوية والمستويات األصوات،

 كما معيٍن بيتركي لغوي نسٍق في تترابط التي والتراكيب القواعد مجموعة وكذلك
 لغوي نص يربطها التي المترابطة والمعاني الدالالت ومجموعة النحو، علم ينظمها
  .)١(الداللة علم ويفسرها معين،
 النصوص ظواهر من بعينها ظاهر في النحوية القواعد وظيفة تنحصر ال ـ٦

 هاخصائص وتحليل بالكلية، ظواهرها دراسة إلى ذلك تعدو بل الفصيحة؛ العربية
 كما األمر وليس النَّص، في بغيرها تربطها التي والروابط عالقاتها، وتصنيف جميعا،

 اإلعراب ظاهرة عند الوقوف مجرد هي القواعد وظيفة بأن النحويين بعض زعم
  .)٢(والبناء
  :النحوي التقعيد مراحل ـ٥

 على استوت تىح أساسيٍة، مراحَل بثالث مرت قد النحوية القاعدة بأن القول ويمكن
 إلى المطلوبة للشروط وموافقتها اللغوية، الصياغة ودقة اإلحكام من اآلن عليه هي ما
هي الثالث المراحل وهذه كبير، حد:  

  .والنضج االكتمال مرحلة: ثالثًا.    التقعيد مرحلة: ثانيا.    النشأة مرحلة: أوالً
 على سابقةً اللغة جمع رحلةم تكون أن الضروري من كان: النشأة مرحلة: أولًا
 وال بدونها؛ أو األولى قبل الثانية المرحلة تقوم أن يمكن ال إذ ،)٣(والتقعيد التقنين مرحلة
 تلك تقنين ألن القواعد؛ تلك ستحكمها التي المادة جمع قبل وتقنينها القواعد وضع يمكن
 والنظريات لألسس ستنباطا ثم وترتيب، لها تصنيف إال هو ما وتقعيدها اللغوية المادة

                                         
 .١٥:المكارم أبو علي.د وتحليل، عرض العربي، النحو تعليم: ينظر )١(

 . المصطفى إبراهيم الدين سعد./د ،"النحوية القواعد وظيفة: "بعنوان منشور مقال: ينظر )٢(

 .٧٩:عمر مختار أحمد العرب، عند اللغوي البحث )٣(



– 

  )١٠٠(

 يقيسون ميزانًا اللغوية المادة هذه األوائل النحاة اتخذ لذلك المادة، لهذه الحاكمة والقواعد
 نصوص من وجدوه فيما تتمثل اللغوية المادة وهذه قواعدهم، عليه ويؤسسون عليه،
 منها فاستنبطوا ،)١(استعماال نسبتها وزادت وانتشارا، شيوعا كثرت سليمة لغوية

 وقيدوا والغريِب، الشاذِّ على ونبهوا عليه، بالقياس وسمحوا فقبلوه، المقبول؛ الصحيح
  . استعماله
 عربيةً نشأة اإلسالم صدر في نشأ العلم هذا أن النَّحو علماء من كثير أكَّد وقد
 غير أبوابه، اكتملت حتى تدرج ثم والكوفة، البصرة بين الفطرة، مقتضى على خالصةً
 قد العلم هذا أن على أكَّدوا كما ،)٢(وتطوره تدرجه وفي نشأته في أخرى لغٍة من مقتبس
 حتى مناكبه في أهلُه وضرب قواعده، ووِضعت أسبابه، واستُكِملت أسسه، رسخت
 ما إليه ويضيف مسائله، ينظِّم أن بعدهم، جاء لمن المجال وأفسحوا غايته، إلى وصلوا

 يدلي وأن شيوعه، من ويحدد ويصنف، ويرتب، وينظم، إليه، ينضم أن ديرج أنَّه يرى
 والتنقيح، والتفريع والتوضيح، بالفهم فكره فيه فيعمل السابقون، إليه وصل فيما برأيه
 ما، قاعدة وجود في رغبة لديها يكون اللغة أصحاب من جماعة كلَّ أن شك وال

 قبلةً الجماعة هذه أعضاء يتناولها مختصة سلطة ظل في العارمة، الرغبة هذه وبجانب
 رغبة وتوجد لغوية، مشكالت من لهم يعرض ما كلِّ في أحكامها ويتبنون لهم،

 محددٍة لغويٍة قواعد بوجود األعظم السواد تخص رغبة وهي أخرى، اجتماعية
  .)٣(والمذاهب الخالفات نشأ ثم ومن ومختصرٍة،

 من مشافهة السماع على النحوية القواعد وضع خطوات أولى في العلماء اعتمد وقد
 العروبة في توغلها بسبب بعينها وزمانية مكانية حدودا وحددوا الفصحاء، العرب

 المكانية بالحدود فالتزموا والغريب، اللحن من لغاِتها وخُلُو الفصاحة، من وتمكنها
 العربية، لجزيرةا أواسط كقبائل أطرافها، على وفضلوها العربية، الجزيرة بأواسط
 الروم من العرب، بغير الحتكاكهم والنائية، المتطرفة القبائل عن الممكن بقدر وابتعدوا

                                         
 .٣٥:حسان تمام صفية،والو المعيارية بين اللغة: ينظر )١(

 .١٠:الطنطاوي محمد النحو، نشأة: ينظر )٢(

 .٦٣:السيد الرحمن عبد النحوية، البصرة مدرسة )٣(



 

 )١٠١(

 الثاني بالقرن الزمني اإلطار وحددوا وغيرهم، والرومان والقبط واألحباش والفرس
  .)١(ألواسطها والرابع الجزيرة ألطراف الهجري
 للعكوف اللغوية، النصوص جمع بعد المرحلة، هذه تأتي: التقعيد مرحلة: ثانيا
 حركة بدأت وقد والفرعية، األصلية واألحكام والخاصة، العامة القواعد واستنباط عليها،
 حيث األولى؛ بالدرجة تاريخية مرحلة وهذه الهجري، األول القرن منتصف في التقعيد

 ألفاٍظ، من غمض ما وتوضيح الكريم، القرآن فهم لتسهيل والضوابط القواعد وضع تم
 لحماية بجهودهم المرحلة هذه في النُّحاة وقام األصل، في عربية ألسنتهم تكن لم لمن
 للناس، معانيه بتوضيح وقاموا وتبديل، تحريف كلِّ عن منزها الكريم القرآن لغة

 وضع الصعب من كان حيث النحو؛ حياة من األولى المراحل في القواعد وضع واكتمل
 الكريم، القرآن تخدم التي األخرى العلوم شأن شأنه النحو وعلم ة،جديد قاعدة إضافة أو

  .النحو أصول على القواعد وبنيت
 القواعد صياغة بعد جاءت التي هي المرحلة وهذه: والنضج االكتمال مرحلة: ثالثًا

 أنها المرحلة هذه في ما وأغلب النحوي، التقعيد مراحل بها ليتم وتصنيفها؛ واستنباطها
 هذه وطور.. والتفسيرات والشروح والتعليقات والنقدات التحليالت من جموعةبم تتميز

 ألف من أول يعد الذي البصري المازني عثمان أبي عهد من بدأ كوفي بصري المرحلة
 المبرد عصر أواخر إلى الكوفي السكِّيت بن ويعقوب الصرف، في مستقال كتابا

 اإلحاطة وتمت النحو، علم استكمل حتى همجهود العلماء وبذل الكوفي، وثعلب البصري
  .)٢(وثعلب المبرد يد على المدرستين بين فيه االجتهاد وانتهى قواعده، بجميع

                                         
 في االقتراح: ينظر غيرها، دون اختيارها ومبررات القبائل هذه أسماء الفارابي نصر أبي عن السيوطي نقل )١(

 .٢٨ ،٢٧:للسيوطي النحو أصول

 .٤٨: ٤٦:الطنطاوي محمد النحاة، أشهر وتاريخ النحو نشأة: ينظر  )٢(



– 

  )١٠٢(

  وتطبيقاتها والمحدثين القدماء منظور من النحوية القاعدة أدلة: األول المبحث
 الحجة أو البرهان أو العالمة بمعنى اللغة معاجم في ورد والدليل دليل، جمع األدلة

: أحدهما معنيين؛ على فارس ابن عند الدليل ويقع االستدالل، به يتم ما أو األمارة أو
 دللت: قولك األول فمثال الشيء؛ في االضطراب: واآلخر. للتعلم الشيء أمارة إبانة
 والداللة الداللة بين وهو الشيء، في األمارة بمعنى هنا فالدليل الطريق، على فالنًا

  : أوس قال اضطرب، إذا الشيء تدلدل: قولهم: اآلخر ومثال. فتحوال بالكسر
   .)١(دلداِل الدين وبين القُسوِط بين ** أمرهم بعض أضاعوا ِلحي ِمن أم

 وذاك، هذا بين مذبذبين القوم أن فأراد الطاعة؛ والدين والظلم، الجور فالقسوط
 داللة الطريق على دلَّه وقد أيضا، دالُّال وهو به، يستدلُّ ما الجوهري عند والدليل
 ،)٢("دالالتْ ذو بالطرق امرؤ إني": عبيد أبو وأنشد وأشهر، أعلى والفتح ودلولة، وِداللة
 أعلى الفتح أن إلى ذهبوا أنَّهم غير" الداللة "في والكسر الفتح بين يذكر فرقٌ ثمة وليس

 الفتح فجعل والكسر؛ الفتح بين" الكليات" األصولي كتابه في الكفوي وفرق. )٣(وأشهر
 جعلت فقد بالفتح لزيٍد الخيِر داللة: قلت فإذا فيه؛ اختيار ال لما والكسر اختيار، فيه لما
  .)٤(ولزوما سجيةً فيه الخير جعلت فقد كسرت وإذا اختيارا، له

: نيوالثا. قصد غير ومن بقصد، به يستدل ما: أحدها أربعة؛ وجوه على والداللة
 وللعالمة العالمة، أو األمارة: والرابع. واالعتقاد الشبهة: والثالث. الداللة عن التعبير
 أبو فرق وقد الدليل، بخالف واحد، شيء على بها يستدل أحادية فهي خاصة، داللة
 االحتجاج وبين والبرهان، األمارة بين" اللغوية الفروق: "كتابه في العسكري هالل

 أما الظن، غلبة إلى بها النظر يؤدي ما األمارة: فقال واالجتهاد؛ ياسوالق واالستدالل؛
 وقسم وغيره، بالقول تكون والداللة الشيء، بصحة يشهد قولًا إال يكون فال البرهان
 العلم إلى فيه النظر أدى ما ضربان؛ وهي العقل، داللة: األول أقسام؛ خمسة إلى الداللة

                                         
 . نسبة غير من البسيط من به المستشهد والبيت ،٢٦٠ ،٢/٢٥٩):دلَّ (مادة فارس، البن اللغة مقاييس )١(

 . ٤/٤٥٥):دلل (العرب، لسان: انظر الرجز، من بيت شطر )٢(

: مادة منظور، البن العرب لسانو ،٤/١٦٩٨):دلَّ: (مادة للجوهري، العربية، وصحاح اللغة تاج معجم )٣(
 . ٧/٣٢٥:للزبيدي العروس، وتاج ،٢٤٩ ،١١/٢٤٨): دلل(

 الدليل لنظريتي تحليلية دراسة: األصوليين عند العلمي المنهجي والفكر ،٤٣٩:للكفوي الكليات: ينظر )٤(
 .٤١ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧: عوام لمحمد والترتيب،



 

 )١٠٣(

 وال النظر، طريق تسمى أخرى، له صفة على به يستدل وما فيه، المنظور غير من
. الكتابة داللة: والثاني. نفسه على داللة ذا الشيء يكون أن يبعد ألنه داللة؛ تسمى

 بين فرق كما القياس، داللة: والخامس. اإلجماع داللة: والرابع. السنَّة داللة: والثالث
 فهو االحتجاج أما غيره، جهة من الشيء طلب االستدالل: فقال واالستدالل؛ االحتجاج
 وثمة غيره، جهة من أو معرفته، يطلب ما جهة من أكان سواء النظر في االستقامة

 أو بعض في الشيء على الشيء حمُل هو فالقياس أيضا، واالجتهاد القياس بين فارق
 على الفرع حمل هو واألصوليين الفقهاء وعند الشبه، من أكثر أو لوجه أحكامه كل

 الظن غلبةَ يقتضي ما فهو عندهم االجتهاد أما المشابهة، لدليل أو الحكم، علةل األصل
  .)١(غيره وعلى عليه، يشتمل ألنَّه القياس؛ من أعم وهو األحكام، في

 عند معناه على عندهم االصطالحي ومعناه للدليل، مفهومهم في النحاة اعتمد وقد
 بصحيح المطلوب إلى به يتوصل أو ،به يستدل ما كل هو عندهم فالدليل األصوليين،

 مطلوب إلى فيه النظر بصحيح التوصل يمكن ما كل هو: "بقولهم وعرفوه النظر،
 النُّحاة اعتمد المفهوم هذا وعلى ،"المطلوب إلى المرشد هو: "اللغويين وبتعبير ،"خبري

لذلك سواء؛ حد على والظَّنِّي بالقطعي أخذهم في واألصوليين الفقهاء خالفوا أنَّهم غير 
 النحوي الحاجب ابن مختصر شرح وفي والبرهان، األمارة يشمل عندهم الدليل جاء
 النحويين عند الدليل يكون وبهذا والظني، القاطع تناول على يدل" خبري مطلوب: "قوله

  .الفقهاء األصوليين جمهور به قال الذي وهو واألمارة، البرهان على يصدق
 النظر، بصحيح المطلوب إلى التوصل هو النحوية دلةاأل من األساسي فالغرض إذن

 واختص له، موضوعا واتخذها النحوية، األدلة بموضوع النحو أصول علم انشغل وقد
 النَّحو علم بخالف المطلوب، إلى الوصول بغرض بها، يتعلق وما األدلة هذه بدراسة

 نفرق أن علينا لزاما كوني لذا الكلم، أواخر بضبط واالهتمام الكالم، بمواقع انشغل الذي
 وما النحوية، القاعدة أدلة عن الحديث قبل األصوِل وعلِم النحِو علِم الِعلْمين؛ هذين بين

  .    وشروٍط ضوابطَ من بها يتعلق
 العلل وراء بالجري النحو علم يهتم ال: النَّحو أصول وعلم النَّحو علم بين الفرق
 المبحث هذا مبتدأ في الباحث يقوم لذلك النَّحو، لأصو علم مع الحال هو كما واألسباب،

 يعرف بأصوٍل علم فهو النَّحو علم فأما النحو، وأصول النحو علمي بين الفارق بتحديد
                                         

 .بعدها وما ،٦٧:العسكري هالل ألبي اللغوية، الفروق: ينظر )١(



– 

  )١٠٤(

 ليلحق العرب كالم سمِت انتحاء هو: وقيل وبناء، إعرابا العربي الكلم أواخِر أحواُل بها
نليس م ومن ،)١(فصاحةال في بأهلها العربية أهل ِمن علم فإنَّه ثَم حقائقُ به تُفقَه 

 األحكام معرفة في إليه ويلجأ والمباني، األصول معرفة على به ويوقَف المعاني،
 الكتاب، معاني إلى به فيتَوصل والحرام، الحالل بين الفرق على به ويستَدلُّ والمعاني،

 تضبطه، وضوابط تحكمه، أصول من له بد وال ،)٢(الخطاب وفصل الحكمة من فيه وما
  .محكَمة بينٍَة وقواعد أصول على واالحتجاج االستدالل يكون حتى
 إذ العرب؛ كالم استقراء من مستنبطة بمقاييس علم بأنه النحو قدماء بعض عرفهو

أن جري كان الفصيح العربيعلى كالمه ي قواعد لها وقوانين وجود ذهنه، في ضمني 
 والقوانين القواعد هذه هي فما  بهذا سلمنا فإذا: "مخلوف ِلعالم بن الدكتور يقول

 منذ النحاة بال يشغل كان الذي المحوري السؤال هو وهذا بالسليقة؟ عنده المعروفة
 بمثابة كانت  ثريٍة لمدونٍة بجمعهم إال عليه اإلجابة من بد لهم كان وما التأسيس،
 وقد النَّقلي، الدليل بهذا صحتها وأثبتوا المقاييس، تلك وااستنبط خاللها ومن الشواهد،

 واستنباط النظير، على النظير كحمل أخرى؛ عقلية وبأدلة النقل، أو السماع، أسموه
 النحويون إليها لجأ التي األدلة تلك فكانت القياس؛ به والمقصود المشترك، الحكم

 علم النحو أصول علم فإن ثَم نوم النحو، أصول لعلم موضوعا النحو مادة الستخالص
 النحو، أحكام على بها االستدالل ألجل إجرائها؛ وكيفية وأقسامها النحو أدلة به تعرف
  .)٣("األحكام هذه صحة وإثبات

 اإلجمالية، النحو أدلة عن يبحث علم بأنه ـ القدامى تعبير حد على ـ ويعرف
 عن صراحة تكلم من أوَل جني ابن ويعد بها، المستدل وحال بها، االستدالل وكيفية
 وردت التي المحاوالت تلك أن إال ذلك؛ إلى يسبق لم أنه يعني ال وهذا النحو، أصول

 يتناوبون العلماء وظل وله،وأص النحو بين وممتزجة منثورة جاءت السابقين كتب في
                                         

  : البسيط على) نحو: (كلمة معاني ناظما الداودي قال )١(
  .ِمقْداِر بعض وقريب وجانب      مثٌَل  كذا قصد  لغٍة في النحو

بياٍن ومثُْل نوع ِقِب ذا بعدع   شْرراِر الكلِّ في لَها معاٍن عالخضري وحاشية ،١/٢٢٩:االنشراح نشر فيض: ينظر. أس 
 .١/١٠:عقيل ابن رحش على

 إلى والنحو ،٦ ،٥:مخلوف ِلعالم البن النحو، أصول في ومبادئ ،١٢٣:فضال ابن اإلعراب، عيون شرح )٢(
 .٥:العتيق سليمان بن اهللا عبد النحو، أصول

 .٦ ،٥:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )٣(



 

 )١٠٥(

 في كتابه فوضع) هـ٥٧٧:ت(سعيد البركات أبو األنباري جاء حتى ويتتابعون
 إلى األمر وصل ثم ،"األدلة ولمع اإلعراب جدل في اإلغراب: "وأسماه األصول،
 فنثر ؛"وجدله النحو أصول علم في االقتراح "كتاب ألَّف الذي) هـ٩١١:ت(السيوطي

 ابن الكتاب هذا وشرح الرفيعة، الشوارد من وغررا البديعة، ئدالفوا من دررا فيه
 فزاده ؛"االقتراح طي روض من االنشراح نشر فيض: "سماه شرح في الفارسي الطيب
 والزيادة بالحشو مملوء أنَّه عليه يعاب لكن مشكالته؛ وحل غوامضه، بإجالء جماال
  .والسآمة الملل تورث التي

 فروعه  منها تفرعت التي النحو أدلة النَّحو أصول "لهبقو األنباري ابن وعرفه
 بصحيح يتوصل معلوم وقيل المطلوب، إلى يرشد ما وهو دليل جمع واألدلة ،"وفصوله

 هذا، عن السيوطي يخرج ولم ،)١(.."اضطرار العادة في  يعلم ال ما علم إلى فيه النظر
 من اإلجمالية النحو أدلة عن فيه يبحث علم هو: "قال حين جديدا؛ شيًئا أضاف ولكنه
 هو السيوطي عند العلم هذا وموضوع ،)٢("المستدل وحال االستدالل، وكيفية أدلته، حيث

 الشروط ببيان وذلك تدل،المس وحال االستدالل وكيفية اإلجمالية النحو أدلة عن البحث
   .فيهم تتوافر أن يجب التي والصفات

 بعده جاء أنه من الرغم على ـ سعيد األنباري البركات أبا السيوطي سبق وقد
 الحجة على الحكم إثبات على التعويل: "فقال العلم؛ هذا فائدة في ـ قرون ببضعة

 إلى المخلد فإن الدليل، ىعل االطالع إيقاع إلى التقليد حضيض عن واالرتفاع والتعليل
 الشك عوارض عن األمر أكثر في ينقل وال الصواب، من الخطأ وجه يعرف ال التقليد

 الكلمات ومباني النحوية، باألصول تامة معرفة االستدالل ويقتضي ،)٣("واالرتياب
 بالنحو يعرف إذ به؛ إال النحوية األحكام معرفة إلى يتوصل أن يمكن وال والجمل،

 إلى خالله من ويتوصل والحرام، الحالل بين الفصل على يوقف وبه المعاني، حقائق
 به يستدل كما والنبوية، القدسية واألحاديث ،)الكريم القرآن (اهللا؛ كالم معاني معرفة
  .وضوابط أصول على إال االستدالل يقوم وال لخطاب،ا فروق على

                                         
 .٨٠:لألنباري اإلعراب جدل في اإلغراب: ينظر )١(

 .١٣:للسيوطي النحو أصول في االقتراح: ينظر )٢(

 .٨٠:لألنباري اإلعراب جدل في اإلغراب: ينظر )٣(



– 

  )١٠٦(

 هو النحو أصول علم أن النحو أصول وعلم النحو علم بين الفرق كان هنا ومن
 هو النحو وعلم المستدل، وحال االستدالل، وكيفية النحو، أدلة في يبحث الذي العلم
 العرب، كالم سمت انتحاء هو أو وبناء، إعرابا الكلم أواخر أحوال به يعرف الذي

  .وبالغتهم فصاحتهم في بالعرب األخرى واللغات العجمة أهل به ليلحق
 وجود لها كان أنَّه باعتبار النحو علم على الوجود في سابقة النحو قواعد كانت وإذا
 ظهور قبل بالسليقة بها علما له وأن ـ ذكرنا كما ـ المتكلم العربي عقل في ضمني

 علم ظهور قبل النحويين أذهان في ماثلة كانت وأصوله النحو، لةأد فإن العلم، هذا
 لم أنَّهم إال ضمنيا؛ واستدالالتهم وتحليالتهم بحوثهم في يجرونها وكانوا النحو، أصول

 ،النحو أحكام استخراج إلى الوصول كان األول همهم ألن  لهم؛ موضوعا يتخذوها
 ،"الخصائص: "كتابه خالل من جني ابن العلم لهذا األساس حجر وضع من أول وكان
 فتشوا قد النحويون كان وإذا ونضجه، واستوائه النحو علم ظهور من قرنين بعد وهذا
 بأصول المشتغل فإن الفصيحة؛ العربية النصوص خالل من وأحكامه النحو قواعد عن

 أحكام اجاستخر في عليها اعتمدوا التي األدلة تلك  عن التفتيش من بد له يكن لم النحو
  . سيبويه كتاب وأهمها النحو كتب خالل من إال النحو

 كما النحو، أصول في كتاب السراج البن النحو في األصول كتاب أن أحد يظنَّن وال
أنَّه والحق التأسيس، في السبق إليه فنسبوا عنوانه، فضللهم اللغة؛ علماء بعض ظن 

 لفظ يطلقون العهد ذلك في النحويون كان ما كثيرا إذ النحو؛ علم صميم في كتاب
  .النحو قواعد على األصول
: األنباري كتاب ظهور من ابتداء إال التسمية هذه على النحو أصول علم يستقر ولم

 في االقتراح: "السيوطي كتاب ذلك بعد ثم ،"األدلة ولمع اإلعراب جدل في اإلغراب"
 كلٌّ ادعى وقد به، فتأثرا الفقه؛ صولأ غرار على كتابيهما ألَّفا وكالهما ،"النحو أصول
 يثبت الخصائص كتاب أن غير موضوعاته وضبط العلم، هذا تأسيس في السبقَ منهما

د من  أول كان جني ابن أنطغت وإن ـ" الخصائص: "فكتابه العلم؛ لهذا الطريق عب 
 ائلمس من كثيرا تضمن فقد ـ والصرف والنحو، اللغة، بفقه تتعلق مباحث عليه

 في ذلك يخفيا لم وإن والسيوطي، األنباري عليها استند والتي النحو، في األصول
  .كتابيهما



 

 )١٠٧(

 نكرر أن المقام يسمح وال كثير، بكالم األدلة في واألصوليون النحو علماء تكلم وقد
 ومناقشة التطبيقية، األمثلة عرض لغرض منه يحتاجه ما الباحث سيورد ولكن قالوا، ما

 وقوة ناحية، من أهميتها بحسب األدلة تلك ترتيب الباحث يراعي وسوف ،اآلراء تلك
  .أخرى ناحية من  بها االستدالل

 ولكنهم بينهم، فيما ونوعا عددا النحو أدلة تحديد في العلم بهذا المشتغلون ويختلف
 السماع أنها النحو أدلة يذكر جني ابن نرى فمثال والقياس، السماع على يجمعون
 األصل، حال واستصحاب والقياس السماع أنها األنباري ويذكر واإلجماع، والقياس
 فقد ؛)١(األصل حال واستصحاب واإلجماع والقياس السماع: أربعة السيوطي ويجعلها

 أو قوتهما، أو حقيقتهما، على يختلفوا ولم والقياس، السماع على النحويون أجمع
 واالستحسان، والتعليل، كاإلجماع، أدلة من عداهما ما على ذلك في واختلفوا ترتيبهما،

 حريا كان ثَم ومن وغيرها، وتعارضها، األدلة، واجتماع واالستقراء، واالستصحاب،
 األدلة أقوى من ألنه األصوليين؛ بعض بتعبير" النقل "أو السماع يقدم أن بالباحث
  .لقاعدةا على االستدالل في األول األصل يعدونه فهم النحاة؛ بإجماع النحوية

 أصول بثالثة خليل حلمي الدكتور يقول تحديدها؛ في أيضا واختلفوا المحدثون وجاء
 أصول: "كتابه في عيد محمد الدكتور ويقول  ،)٢(العامل ونظرية والقياس السماع وهي
 بخمسة" الحديث اللغة علم وضوء مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربي النحو

  .)٣("والتعليل والتقدير العامل ونظرية والقياس السماع: وهي أصول
  : النقل أو السماع: أولًا
 إذ أعم؛ ألنَّه ؛"النقل"بـ عنه األنباري البركات أبو وعبر ،"السماع "بعضهم يهيسم
 أو والمشافهة، بالرواية عنهم نقل وما والتلقي، بالسماع العرب عن نُِقَل ما النَّقُل يشمل

 به، االحتجاج حيث من األول األصل هو والسماع المباشر، وغير المباشر بالسماع
النحوي الحكم يصح فال النحو؛ أحكام على االستدالل أساس فهو ة،النحا عند واألهم 

 ذلك وفي القياس، في مقبوال كان وإن حتى النقل، أو السماع من مستند أو دليل دون
 قلت إذا الحصر، ال المثال سبيل فعلي القياس، يبطل السماع أن النحويون يقرر

                                         
 .١٣ ،١٢ ،١١:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )١(

 .١٢:١٨:خليل حلمي./د اللغة، علم لدراسة مقدمة: ينظر )٢(

 .٢٤٥ -٢٤١:عيد محمد./د العربي، النحو أصول: ينظر )٣(



– 

  )١٠٨(

 وغيرها ،"استطاع"و" استدان"و" استعاد"و   "استقام"كـ القياس، على جاٍر فهذا" استحاذ"
 العرب أن إال ؛"استقوم "بدل" استقام: "فتقول قياسا ألفا الفعل عين فيه فتقلب األفعال؛ من
 فإن ثم ومن الصورة؛ بهذه العين صحيح إال" استحوذ "أي الفعل؛ هذا تنطق لم

  .)١(للقياس امخالفً كان وإن حتى الصورة، هذه على استعماله يوجب   السماع
 يوثق من كالم في ثبت ما هو األنباري بتعبير" النقل "أو" السماع": تعريفه ـ)١(

 ،)(نبيه وكالم المختلفة، بقراءاته الكريم القرآن وهو تعالى، اهللا كالم فشمل بفصاحته؛
 بكثرة األلسنة فساد زمن إلى زمنه وفي بعثته، قبل العرب وكالم الحديث، وهو

  .)٢(.."مسلم وغير مسلم عن ونثرا شعرا المولدين
 منها ويكتفى: الفصاحة: يلي ما المسموع أو المنقول في يشترط: شروطه ـ)٢(
 يحصل وال والنحويون، اللغويون بها ويحتج بها، ويوثق عربيته، ترتضى من صفة
 من لغتهم من ليس مما كالمه خلو أي الفصيح؛ في اللغوية السالمة بتوافر إال ذلك

 اللغة اكتسب قد يكون وأن الفصيح، المجتمع ألفراد بالنسبة ووضوحه لخطأ،وا اللحن
 بيئته؛ من بالسمع تعلمها التي األولى لغته تكون أي النحو؛ وبصناعة بالتلقين ال بالسليقة

 في عاشوا ألنَّهم المولدين؛ عن يؤخذْ لم ولذلك اللحِن، انتشاِر وعدم الفصاحةُ حيثُ
  .)٣ (العرب بغير االتصال بسبب بالحواضر اللحن فيه انتشر زمان

 من الحديث نقل في مشروط هو بما النقل صحة فقيد األنباري؛ البركات أبو وتشدد
: يقول وتأويله، تفسيره معرفة بها ألن فاسق؛ أو مجهول، من النقل وعدم السند، اتصال

 فإن: "ويقول ،..")(الرسول عن الحديث نقل في يشترط ما اللغة نقل في ويشترط"
 العربي الكالم هو عنده" النقل "اصطالح فإن ولذلك   ،"نقله يقبل لم فاسقًا اللغة ناقل كان

  .)٤( "الكثرة حد إلى القلة حد عن الخارج الصحيح بالنقل المنقول الفصيح
 كما الحديث نقل في يشترط ما اللغة نقل في يشترط هل: سوالًا نطرح أن يمكن وهنا

 المبادئ تتغاير: الصدد هذا في صالح الحاج الدكتور يقول األنباري؟ ابن ذلك إلى ذهب

                                         
 محمد./ د العربي، النحو أصولو ،٢٥-٢٤:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )١(

  .١٣:نحلة أحمد

 .٢٤:للسيوطي النحو أصول في االقتراح: ينظر )٢(

 .٣٩-٣٨:صالح  الحاج الرحمن عبد د الفصاحة، ومفهوم العرب عند العلمي اللغوي السماع:ينظر )٣(

 .٨٥ ،٨١ ،٦٦:لألنباري اإلعراب دلج في اإلغراب: ينظر )٤(



 

 )١٠٩(

 تدوين عليها بِني التي المبادئ عن وتوثيقها اللغة لمعطيات العرب علماء لسماع العلمية
 الزمان؛ واختالف الظروف الختالف وذلك ،..)وتعديل جرح من (الشريف الحديث
 وعلى السليقية، الفصاحة زمان في كلهم عاشوا قبله من جاءوا الذين والنحاة فسيبويه

 كافيا يكون فصاحتهم من العلماء تحقق إذا وحدهم؛ العرب فصحاء من فالسماع هذا
 إلى سمعوه ما معروفون، وهم ،العلماء ينسب أن ويكفي علمي، كمرجع أي كحجة؛
 وأصل ذلك، على العلماء أجمع إذا مطلقًا الثبوت ويكون الرواية، لتثبت هؤالء؛

 وكذلك عنه، أو منه المنقول فصاحة بثبوت  المنقول، فصاحة ثبوت هو هنا األصول
 هو ألنَّه إسناد؛ إلى الزمان ذلك في منهم النحوي يحتج ولم الفصحاء، العرب من الناقل

 واحد عالم إلى إسناد له فيكون شيخه عن روى فإذا سمعه؛ لما األول المصدر شيخه أو
 للحديث بالنسبة التابعين أو كالصحابة العرب لكالم بالنسبة فهم العرب، وبين بينه فقط

 معروفًا وكان الفصاحة، زمن في كان نثر أو شعر من النحاة نقله ما إن ثم الشريف،
 ما صحة على يعتِرض ولم عليهم، يخفى ال الغلط أو فيه خطأوال الناس، بين متداوال

 كما بشعره، يحتج وهو الشاعر، اسم بذكر كثيرا سيبويه يعن لم ولذلك معتِرض، نقلوه
 الذين العرب أفواه من أخذوا إنَّما المختلفين الرواة ألن مختلفتين؛ بروايتين أحيانًا احتج

 رواية كل في والشواهد جهتهم، من واقع اإلنشاد يف فالتغيير األشعار، يحفظون
 في حجةٌ وجه دون وجه على  وأنشده الشعر غير الذي العربي ألن بها؛ يحتج صحيحة

 زهيٍر، راويةُ حطيئةَ أن ترى أال به؛ يحتج لكان له الشعر كان ولو حجة، وقوله قوله،
 بعد النحويين بعض ولكن ،)١(حجة كالهما عنه والمروي والراوي جميٍل، راويةُ وكُثَيرا
 لنا روى كما والنحاس ،)٢(كالمبرد قائله، يجهل ببيٍت االحتجاج منع سيبويه

 ذلك في وتبعه  ،)٤(اإلنصاف في رياألنبا البركات أبو بهذا صرح وكذالك ،)٣(السيوطي
 ال ممن أو مولدا، عنه المروي أو الراوي ذلك علة وكأن: "فقال االقتراح؛ في السيوطي

 إلى يحتاج أنه يعلم هذا خالل ومن ،)٥("أصال بعربيته يوثق ال من أو بفصاحتهم، يوثق

                                         
 .٢٥٨:٢٦١:صالح   الحاج الرحمن عبد./د العرب، عند العلمي اللغوي السماع: ينظر )١(

 .١٣١-٢/١٣٠:المبرد المقتضب، :ينظر )٢(

 .٤٤-٤٣: للسيوطي االقتراح، :ينظر )٣(

 .٨٠:فيه الخامسة والمسألة ،٢/٥٨٣:لألنباري اإلنصاف :ينظر )٤(

 .٤٢:للسيوطي راح،االقت :ينظر )٥(



– 

  )١١٠(

 قد الباحث أن إال المجهول؛ في عنده يجوز فال ؛وطبقاتهم العرب شعراء أسماء معرفة
 ما كثيرا النحوية مؤلفاته ومعظم ح،واالقترا والنظائر، واألشباه الهوامع، همع في وجده

 )٢(األنباري  مع الشأن وكذلك ،)١(قائله اسم يذكر وال ببيٍت، فيستشهد ذلك؛ عن يتغاضى
  .وغيرها األدلة، ولمع اإلعراب جدل في واإلغراب العربية وأسرار اإلنصاف في

 كانوا إذ األوائل؛ النحاة منهج في مطعنةً ليس المجهول بكالم االحتجاج أن والحق
 ذكر إلى يحتاجوا ولم بعربيتهم، يوثق عرب عن سمعوا حين الفصاحة، تسودها بيئة في

 حد عن خارجا المنقول يكون أن األنباري قول معنى أما فصاحتهم، من لتثبهم أسمائهم
 كالمهم في والشواذ: "سيبويه يقول كثيرة؛ وهي الشواذ، استبعاد هو الكثرة حد إلى القلة

 القياس، أركان من ركنًا باعتباره عليه القياس جهة من المنقول إلى ينظر فهو  ؛)٣("كثيرة
 اللغة في الموجودة الكثيرة الشواذ أن بذلك وفاته عليه، للقياس يصلح ال الشاذ أن إذ

 المنقول؛ من مهم جزء وهو عنه، التغافل يمكن وال اللغة، هذه واقع من جزء بيةالعر
ما كل ألن العرب عن وروده صح ا أكان سواء٤(وكالمهم نقلهم من فهو ال؛ أو مطرد(.  

 أبي كتابي في جاء ما بين فارقًا ثمة إن يقول أن سبق ما خالل من للباحث ويمكن
 رفض على التشديد وهو به، وناديا زعماه ما وبين والسيوطي سعيد األنباري البركات

 به؛ قاال ما وبين كتابيهما في جاء ما بين تناقض في فوقعا المجهول بكالم االحتجاج
 وعلى قائليها، إلى يتوصال لم أو قائليها، إلى بوهاينس ولم بشواهد جاءوا إنَّهم حيث
  .بها احتجا ذلك من الرغم
 والمنثور منه المنظوم العرب؛ عند المسموع الكالم ينقسم: المسموع أقسام ـ)٣(
 حتى ومستفيضا، كثيرا، العرب فصحاء عن المنقول فهو المطرد فأما وشاذ؛ مطرد إلى

ا عليه، القياس إلى النفس تطمئنيحظ لم الذي األصيل العربي الكالم فهو الشاذ وأم 
: أنواع أربعة والمطرد عليه، يقاس فال كلية، قاعدةٌ له تُذْكَر ولم والشهرة، بالذيوع
 يشمل وهو: والغاية المطلوب هو وهذا معا، واالستعمال القياس في مطرد :األول
. واألشمل األعم على يةالمبن العامة القواعد عن يخرج ال الذي ـ)١: (الكالم

                                         
 .٣٧٥ ،٣٧٣ ،٢/٣٧٢:للسيوطي الهوامع، همع :ينظر )١(

 .٤٤ ،٣٨ ،٣١ ،٢٦:لألنباري العربية أسرار:وينظر ،٢٧،٨٠ ،٢٣ ،١/١٥،١٦:لألنباري اإلنصاف: ينظر )٢(

 .٢/١١٥:سيبويه كتاب :ينظر )٣(

 .٩٩:صالح محمد./د األنباري، فكر في دراسة النحو أصول: ينظر )٤(



 

 )١١١(

 في شاذ القياس في مطرد :الثاني. العربية في استعماله كثر الذي الكالم ويشمل ـ)٢(
 على المبنية العامة القواعد عن يخرج ال الذي ـ)١: (الكالم يشمل وهو: االستعمال

 في شاذ االستعمال في مطرد :والثالث. استعماله ندر الذي والكالم) ٢. (واألشمل األعم
 األعم على المبنية العامة القواعد عن خرج الذي )١: (الكالم يشمل وهو: القياس

: معاً واالستعمال القياس في شاذ :والرابع. استعماله كثر الذي والكالم) ٢. (واألشمل
 لم والذي) ٢. (واألشمل األعم على المبنية العامة القواعد عن الخارج )١(  :الكالم وهو

  .رفضه على جمعم وهذا العرب، تستخدمه
  :النقل أو السماع مصادر ـ)٤(

 واآلحاد، المتواترة قراءاته بجميع الكريم القرآن: أوال: هي ثالثة التقعيد مصادر
 وقد الشريف، الحديث :ثانيا. الشاذة قراءاته وكذلك والتأصيل، التقعيد أساس وهي

 االستشهاد، اطنمو أغلب في واالستشهاد االحتجاج دائرة من البصرة مدرسة استبعدته
 حينًا، وباللفظ حينًا، بالمعنى يروى النبوي الحديث كون الثابت إن: قالوا بأن واحتجوا

 على العلماء كان ولو نبوي، حديٍث بأي االحتجاج فجاوزوا باللفظ المروي معرفة لعدم
 اتإثب في الكريم القرآن مجرى الحديث لجرى )(النبي ألفاظ األلفاظ هذه بأن ثقة

 القبائل أي البدوية؛ القبائل لهجات :ثالثًا. عرب غير كانوا الرواة من كثيرا ألن القواعد؛
 العربية، الجزيرة في تعيش كانت قبائل وهي العرب، غير من بغيرها تختلط لم التي

 القبائل وهذه ،)الطائيين وبعض وكنانة، وهذيل، وأسد، قريش،(بـ لذلك التمثيل ويمكن
 نثرا لغة؛ من القبائل هذه به تكلمت وما عنهم، العربي اللسان وأخذ العربية، عنها نُقلت

 فال القبائل من عداها وما للفصحى، ومصدرا للقياس أصلًا يتخذ أن ينبغي شعرا، أو
  :يلي كما المصادر هذه أمام قليال نقف وسوف ،)١(للقياس يصلح وال به، يحتج
 جاز القرآن من به قرئ أنه ورد ما فكلُّ: ةالمختلف بقراءاته الكريم القرآن ـ١

 آحادا، أو السبعة، القراء به قرأ ما وهو متواترا، أكان سواء العربية في به االحتجاج
 لم وإذا السبعة، غير عن كان ما وهو: شاذا أو يتواتر، ولم بعضهم عن روي ما وهو
 أجمعوا فقد المتواترة ءاتبالقرا االحتجاج جواز في العربية علماء بين خالف ثمة يكن

: كتابه مقدمة في جني ابن لها وانتصر الشاذة، بالقراءات االحتجاج جواز على أيضا
                                         

 التقعيد مصادر في قراءة: بعنوان وبحث ،٨٥: ٣٧:شعبان سعد خالد./د مالك، ابن عند النحو أصول :ينظر )١(
 .سانو مصطفى لقطب ،)أصولية نظر وجهة (النحوي



– 

  )١١٢(

 أن منه غرضنا: "يقول ؛"عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب"
 من آخذ بجرانه، الرواية صحة في ضارب وأنه شاذا، اآلن يسمى ما قوة وجه نري
 تهمة أو منه، غض هو إنما عنه العدول أن ِمرى يرى لئال ميدانه، مهلة بيةالعر سمت

 لغات ثم ولكن شاذة، لغة وال ضعيفة، لغة ثمة ليس أنَّه إلى بعضهم وذهب ،".)١(له
 اللفظُ يتوافق وإنَّما عامة، العرب لغات من ليس ما فيها وليس مشهورة، وأخرى قليلة،

 فيه ما وكل بغيرها، واآلخر بالعربية، وأحدهما واحد، هماومعنا يقاربه أو اللفظ، مع
  .إجماعا غيره في مما أفصح فهو

 االستشهاد في األول األصل هو الكريم القرآن أن على جميعا يتفقوا أن النحاة وكاد
 الذكر، السالف التعريف في المصادر مقدمة في السيوطي جعله ولذلك النحوية، للقاعدة
 عن مآخذهم اختالف على به االحتجاج على مجمعون وهم حجته، قوةو لتواتره وذلك

 من ومنهم بها االحتجاج منع من فمنهم وقياسها؛ العربية لمجاري المخالفة القراءات
 ضوابطَ األداء علماء وضع ولذلك والتواتر، الصحة درجة في تختلف فالقراءات أجاز،

  :يجاٍزبإ وهي بها، يوثق التي الصحيحة للقراءة وشروطًا
  .)(الرسول إلى السند صحة  -١
  .العثماني المصحف لرسم موافقتها  -٢
  .ضعيف بوجه ولو العربية موافقتها  -٣

 فهذا وقياسها، العربية لمجاري القراءة موافقة في التشدد إلى النحاة بعض مال وقد
 نم وجه أي على تكن لم وإذا بها، واالستشهاد لقبولها، أكثرهم عند األول الشرط هو

 ولم بالشذوذ، عليها حكموا أو عليه، وتحاملوا صاحبها، خطَّئوا أو ضعفوها، القياس
  :ذلك أمثلة ومن اآلخيرين، بالشرطين اعتدادهم مع عليها يقيسوا

 فال خطأ؛ فهي بالهمزة) معائش (المدينة أهل من قرأ من قراءة فأما: المازني يقول
 أحرف وله العربية، ما يدري يكن ولم نعيم، ابن نافع عن أخذت وإنما إليها، يلتفت

 نافع عن تواترت قراءة يخطئ المازني ترى أنت فها ؛)٢("ذلك من نحوا لحنًا، يقرؤها

                                         
 .١/١١:جني البن عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب: ينظر )١(

 سورتي في وردت) معايش (الكلمة وهذه ،١/٣٠٧:جني البن المازني، تصريف شرح المنصف :ينظر )٢(
 نافع، عن مصعب بن وخارجة واألعمش، علي، بن وزيد األعرج، عن ُأسيد وقرأها ،٢٠:والحجر ،١٠:األعراف

=      ،٢٧٨:مجاهد البن القراءات في السبعة: انظر جعفر، وأبو رواية، في عامر وابن عمير، بن وحميد



 

 )١١٣(

 فيها لكم وجعلنا: "تعالى قوله في الثقات القراء من وهما الدمشقي، عامر وابن المدني
 يقلب أن يقتضي النحاة عند والقياس ،"معايش "الجمهور قراءة غير على ،"معائش
" عجوز"و ،"صحائف"و" صحيفة "في كما الجمع، في همزة الزائد الثالث الحرف

 في همزة تقلب وال أصلية، فهي" معيشة "في الياء أما  ؛"غنائم"و" غنيمة"و ،"عجائز"و
  .القارئ من لحنًا المازني وعدها عنده، خطأ القراءة هذه فكانت الجمع

 والنحاس والزجاج واألخفش الفراء ذلك في وقعوا ممن أن الباحث لحظ وقد
 تورط وقد وغيرهم، يعيش وابن ومكي والعكبري عطية وابن والزمخشري والفارسي

 بعدم الكبار القراء بعض اتهامه إلى األمر وصل حتى كثيرا؛ األمر هذا في الزمخشري
 إلى األمر ووصل المواضع، من كثير في األندلسي حيان أبو له وتصدى العربية، إجادة

 االحتجاج عن الدفاع في حيان أبا مالك ابن وسبق بالكفر، االتهام أو الشتم أو السب حد
 مر كما جني، ابن مذهب فيه تابعا قد وهما الشريف، النبوي والحديث الشاذة بالقراءات

  .آنفًا
 رواية من نافع قراءة على طعن حينما الزمخشري على يرد حيان أبا نجد فمثلًا

 ألفًا؛ الثانية الهمزة إبدال ورش عن وروي: "فيقول ؛"أأنذرتهم: "تعالى قوله عند ورش
 الزمخشري، القراءة هذه أنكر وقد البصريين، عند حدهما غير على ساكنان فيلتقي
 ساكنين بين الجمع: أحدهما وجهين؛ من العرب كالم على وجوخر لحن، ذلك أن وزعم
 التسهيل هو قبلها ما المفتوح الساكنة الهمزة تحقيق طريق أن: والثاني حده، غير على
 مذهب هو قاله وما الساكنة، الهمزة طريق هو ذلك ألن ألفًا؛ بالقلب ال بين بين

 أجازه الذي الحد غير على الساكنين بين الجمع الكوفيون أجاز وقد البصريين،

                                                                                                     
 تفسير على الشهاب وحاشية ،٤/٢٧١:حيان ألبي المحيط والبحر ،٢٢٢:ياطيالدم للبنا البشر فضالء وإتحاف=

 القرآن ومعاني ،١/٦١:للنحاس القرآن وإعراب ،١/٥٤٠:للزمخشري والكشاف ،١٥٣ ،٤/١٥٢:البيضاوي
 ،٢/٢٩٣:لألخفش القرآن ومعاني ،١/٣٠٦:طالب أبي بن لمكي القرآن إعراب ومشكل ،٣٧٤ ،١/٣٧٣:للفراء

 البن سورة ثالثين وإعراب ،٣٢١ ،٢/٣٢٠:للزجاج القرآن ومعاني ،٥/٤٣٦:عطية البن الوجيز والمحرر
 البن المفصل وشرح ،١/٣٠٧:التصريف شرح المنصف: ينظر ،"لحن فقد الياء؛ همز من: "فيه وقال ،٤٩:خالويه
 السبع القراءات وإعراب ،٣/١٤٤:جني البن والخصائص ،٤٢:خالويه البن البديع ومختصر ،١/٩٧:يعيش
 .١/٦٠١:للنحاس القرآن وإعراب ،١/١٧٦:خالويه البن وعللها



– 

  )١١٤(

 هذا عادة ولكن المذهب، باختيار تدفع ال النقل صحيحة ورش وقراءة البصريون،
  .)١("القرآن ونقلة األداء أهل على األدب إساءة الرجل

 خفض في حمزة قراءة على شَنَّع من أول وهو المبرد، على يرد خالويه ابن ونجد
 والمفسرين النحويين من جماعة وتبعه ،"بها قراءةال تحل ال: "المبرد قال ؛"واألرحام"

 ابن ألن لحنًا؛ عندنا القراءة هذه أي وليست؛: "فقال خالويه؛ ابن ورد عطية، ابن منهم
 ذلك ومع بالخفض،" واألرحاِم "قرأ أنه ،)(اهللا رسول إلى يعزيه بإسناد حدثنا مجاهد

  .)٢("بأثر إال حرفًا يقرأ ال حمزة فإن
 ذكـر  ،"شـركائهم  أوالدهـم  قتـلُ  .. زيـن : "تعـالى  قولـه  عامر ابن قراءة وفي
 النيابـة  علـى  الـالم  برفـع " قتـلُ "و الشام، أهل مصاحف بعض في كذلك أنها الفراء

 عـن  المـضاف  فـصل  الـذي  بالمـصدر،  المفعـول  على بالنصب وأوالدهم للفاعل،
ـ  كثيـر  القـراءة  هـذه  علـى  طعـن  وقـد  ،"شـركائهم  .. قتل "في إليه المضاف  نم
 أنـه  وذلـك  العـرب،  اسـتعمال  فـي  ضعيفة قراءة وهذه: "عطية ابن قال النحويين؛

 إليـه  والمـضاف  المـضاف  بـين  فـصل  ثم الشركاء، وهو الفاعل، إلى الفعل أضاف
 قــول فـي  كمـا  بـالظروف،  إال ذلــك يجيـزون  ال العربيـة  ورؤسـاء  بـالمفعول، 

  :الشاعر
 في بالمفعول فكيف ؛)٣("يزيُل أو يقارب يهودي ** يوما بكفِّ الكتاب خُطَّ كما
  :األخفش أنشده بيت في شاذة وردت أنها ضعفها على وجهها ولكن كالم؟ أفصح

  . )٤(مزادة أبي القلوص زج ** بمزجة فزججتها

                                         
 البن السبعة في والقراءة ،١/١١٩:للزمخشري والكشاف ،١/٤٧:حيان ألبي المحيط البحر :ينظر )١(

 .١٢٨:واإلتحاف ،١٣٤:مجاهد

 بوإعرا ،١٨٥:واإلتحاف ،٢/٢٤٧:الجزري البن والنشر ،٢٢٦:مجاهد البن السبعة في القراءة :ينظر )٢(
 .٤٦٣:لألنباري اإلنصاف في المبرد وحديث ،١١٨:خالويه البن والحجة ،١/٣٧٥:وعللها السبع القراءات

 ،١/٤٧:حيان ألبي المحيط البحر :ينظرو ،٥/٣٦١:الوجيز المحرر في النميري حية ألبي الوافر من البيت) ٣(
 .١٢٨:فواإلتحا ،١٣٤:مجاهد البن السبعة في والقراءة ،١/١١٩:للزمخشري والكشاف

 البن والخصائص ،١/٢٩١:للزمخشري المفصل: ينظر معروف، غير وقائله الكامل، مجزوء من البيت )٤(
 .٢/٢٥١:للبغدادي األدب وخزانة ،٢/٧١:األزهري لخالد التصريح وشرح ،٢/٤٠٦:جني



 

 )١١٥(

  :الطرماح بيت وفي
يطُفْن لم المراتِع بحوزي عرقرِع من بواديه ** ي ١("الكنائِن القسي(.  
 وهو الضرورات، مكان في كان لو شيء بينهما الفصل إن: "خشريالزم فيها وقال

 والذي وجزالته، نظمه بحسن المعجز القرآن في به فكيف مردودا؛ سمجا لكان الشعر
 مكتوبا" شركايهم "المصاحف بعض في رأى أنه ـ عامر ابن يقصد ـ هذا على حمله

 ذلك في لوجد أموالهم في شركاؤهم داألوال ألن والشركاء؛ األوالد بجر قرأ ولو بالياء،
  .)٢("االرتكاب هذا عن مندوحة
 صريح عربي على يرد النحو في ضعيف لعجمي وأعجب: "فقال حيان؛ أبو ورد
 لسوء وأعجب بيت، ما غير العرب، لسان في نظيرها موجود متواترةً قراءةً محض

 وقد وغربا، شرقًا اهللا كتاب لنقل األمة هذه تخيرتهم الذين األئمة بالقراء الرجل هذا ظن
  .)٣("وديانتهم ومعرفتهم، لضبطهم، نقلهم على المسلمون اعتمد

 ابن يعني ـ عنها عدل ولو االستعمال، قليل قبيح هذا: "الفارسي علي أبو وقال
 في بالظرف إليه والمضاف المضاف بين الفصل يجيزوا لم ألنهم أولى؛ كان ـ عامر
  . )٤("الشعر في أجازوه وإنما ،الظرف في اتساعهم مع الكالم

 في بالجملة إليه والمضاف المضاف بين فصلوا قد كانوا وإذا: "فقال حيان؛ أبو ورد
 الفصل جاء وقد أسهل، بالمفرد فالفصل أخيك، ـ اهللا شاء إن ـ غالم هو: العرب قول
 )وعده (بنصب" رسِله وعده مخلفَ: "السلف بعض قرأ االختيار، في الفاعل اسم في

 الطعن في تورطوا الذين والمفسرين النحويين من كثير ذلك وغير ،)٥()"رسله (وخفض
  .  القراءات بعض على

 في ملتزمين القراءة على الطَّعن في يتحرجون النحويين بعض أن المقابل في ونجد
 بتلك مصرحين ال يعارضونها وإنما ذكرها، تحاشوا وربما مصادفتها، عند الصمت ذلك

                                         
 البن والخصائص ،٥/٣٦١:الوجيز المحرر وفي ،٣٦٩: ديوانه في وهو للطرماح، الطويل من البيت)١(
 البن الوجيز والمحرر ،١٥٠:خالويه البن والحجة ،٢٦٤ ،٢/٢٣٦:النشر في والقراءة ،٢/٤٠٦:نيج

 .١/٥٣٠:والكشاف ،٤/٢٢٩:المحيط والبحر ،٥/٣٦٠:عطية

 .١٢٨:واإلتحاف ،١٣٤:مجاهد البن السبعة في والقراءة ،١/١١٩:للزمخشري الكشاف :ينظر )٢(

 .٤/٢٢٩:حيان ألبي المحيط البحر :ينظر )٣(

  .٢٧٣:السبع القراءات في الحجة: ينظر )٤(

 .٤/٢٢٩:المحيط البحر: وينظر ،٤٧:إبراهيم سورة )٥(



– 

  )١١٦(

 القرآنية القراءة بأن صرح الذي سيبويه هؤالء ومن لها، البالغ الحترامهم المعارضة
: تعالى قوله في عامر ابن قراءة عن سكت ولذلك ،)١(مخالفتها يجوز وال تتبع، سنة

 المتضايفين بين فصل حين )٢("شركاِئهم أوالدهم قتُل المشركين من لكثير زين وكذلك"
 أن غير ،)٣(الشعر ضرورة في إال يكون ال الفصل اوهذ المصدر، معمول بالمفعول

 مخالفتها حال وقبلوها بالقراءة، باالحتجاج التمسك شديدي كانوا منهم المتأخرين
 وثبوت فيها، مطعن ال التي المتواترة باألسانيد ثابتة قراءاتهم ألن ؛"العربية لمجاري

 عاب من على مالك ابن منهم المتأخرون رد وقد العربية، في جوازه على دليل ذلك
 األكثرون، منعه وإن العربية، في قراءاتهم به وردت ما جواز واختار رد، أبلغ عليهم
 الخافض إعادة غير من المجرور ضمير على العطف جواز على احتجاجه ذلك ومن

 به تساءلون الذي اهللا واتقوا: "تعالى قوله في األرحام بجر الزيات حمزة بقراءة
 للقياس مخالفٌ وهذا ،)٥("بالباء المتصل الضمير على عطفًا" األرحام "بجر ،)٤("ِمواألرحا

 وقد المجرور، بإعادة إال المجرور الضمير على الظاهر االسم عطف عدم يقتضي الذي
 لما ذكرها تحاشى بل القراءة؛ لتلك يتعرض لم ولكنه القياسية، القاعدة هذه سيبويه ذكر
 بين الفصل جواز ذلك ومن الثقات، عن المنقولة راءةالق لهذه احترام من يكنه

                                         
 .١/١٤٨:سيبويه كتاب :ينظر )١(

 البن والحجة ،٢/٣٦:الجزري البن النشر: انظر الشام، وأهل عامر ابن قراءة وهي ،١٣٧:األنعام سورة )٢(
 وشرح ،١/٢٩٣:للرضي الكافية وشرح ،٤/١٢٨:ابالشه وحاشية ،١/٥٣٠:للزخشري والكشاف ،١٥٠:خالويه

 أبي بن لمكي القرآن، مشكل وتأويل ،٣٦١ ،٥/٣٦٠:عطية البن الوجيز والمحرر ،٢/٥٦:لألزهري التصريح
 وجوه عن والكشف ،١/٣٥٦:للفراء القرآن ومعاني ،١/٥٨٢:للنحاس القرآن وإعراب ،٢٠٨ ،٢٠٧:القيسي طالب

 ،٣/٨٢:عقيل ابن وشرح ،١/٢٩١:القرآن إعراب ومشكل ،٤٥٤ ،١/٤٥٣:طالب أبي بن لمكي القراءات
 . ١/١٧١:خالويه البن وعللها السبع القراءات وإعراب ،١/٣٣:جني البن والمحتسب

 .١/٢٩٠،١/١٧٦:سيبويه كتاب :ينظر )٣(

 البن السبعة: انظر العشرة، من ويعقوب جعفر وأبي السبعة، من لحمزة القراءة وهذه ،١:النساء سورة )٤(
 القراءات وإعراب ،١/٣٧٥:وعللها القراءات وجوه عن والكشف ،٢/٢٤٧:الجزري البن والنشر ،٢٢٦:مجاهد
  ،١٨٨:زنجلة البن القراءات وحجة ،١/١٧٩:جني البن والمحتسب ،١٢٩ ،١/١٢٨:خالويه البن وعللها السبع

 ،٣/٤١٤ ،١/٣٩٠:حاسللن القرآن وإعراب ،١٥١:حيان ألبي النحاة وتذكرة ،٢/٦:للزجاج القرآن ومعاني
 واألشباه ،٢/١٥١:لألزهري التصريح وشرح ،٤٦٣:لألنباري واإلنصاف ،٣/٦١:هشام البن المسالك وأوضح
 .٣/٢٤:عقيل ابن وشرح ،١/٣٩٦:للسيوطي والنظائر

 .٢٦-٢٥:السيوطي االقتراح، :ينظر )٥(



 

 )١١٧(

 زين وكذلك: عامر ابن قراءة ذلك على األدلة وأقوى: مالك ابن فيه يقول المتضايفين
 موثوق الى ومعزوة بالتواتر، ثابتة ألنَّها ؛"شركائهم أوالدهم قتُل المشركين من لكثيٍر

 المخالفة القراءة على يعترض من بشدة ينقد األندلسي حيان أبو كانو ،)١(.."بعربيته
 في الثانية الهمزة تخفيف أن زعم حين الزمخشري على رده ذلك ومن العربية، لمقاييس

 ورش وقراءة:".. حيان أبو قال العرب كالم من وليس لحن، )٢("أأنذرتهم "تعالى قوله
 ونقلة األداء أهل على األدب إساءة الرجل هذا عادة ولكن تدفع؛ ال النقل صحيحة
  .البحث في ذلك مر وقد ،)٣("القرآن
 والقياس للعربية المخالفة القراءات استغالل إلى حسين الخضر محمد دعا وقد    
 االستعمال في توسع إلى يؤدي سوف هذا لكنو ؛)٤(استعماالتها وتوسيع اللغة، إلثراء
 أنَّه ذلك في السبب كان وربما ،)٥(وأبوابها اللغة قواعد وتضرب األصول، معه تنكسر
 لم ولذلك ويؤلَّف، يتَذوق أن عن فضال فهمه، يمكن لكي وتأمل؛ جهد إلى يحتاج تركيب

                                         
 .٣/٢٧٧:مالك البن المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل شرح :ينظر )١(

 وقالون عمرو أبو وقرأ تميم، لغة وهي الهمزتين، بتحقيق عامر وابن الكوفيون قرأ ،٦:البقرة سورة )٢(
 بين ألف بإدخال) آانذرتهم (إسحاق وابن عباس وابن واليزيدي، واألعمش وهشام نافع عن جعفر بن وإسماعيل
 كثير ابن وقرأ وسيبويه، الخليل واختارها بكر، بن وسعد والحجاز قريش لغة وهي الثانية، وتسهيل الهمزتين

 بتحقيق ،"أانذرتهم "رواية في واألزرق ورويس وهشام وورش واألصبهاني رواية في عمرو وأبو ويعقوب ونافع
 وروي ،"قليال أنقص كثيٍر ابِن مد أن غير حينئذ يمدون: "مكي قال مطولة، همزة فتصبح الثانية؛ وتسهيل األولى

 بإبدال: والثالثة). آانذرتهم: (قالون كقراءة: والثانية). آنذرتهم (كثير ابن ةكقراء: األولى: صور ثالث ورش عن
 القراءة، وإجازة الطعن بدفع حيان أبو ورده عليها، وطعن الزمخشري، وأنكرها ،)أانذرتهم (محضة، ألفًا الثانية
 والحجة ،١٣٤:مجاهد البن السبعة: انظر. القياس على بين بين التسهيل ورش عن البغداديون وروى

 البديع ومختصر ،١/٥٠:جني البن والمحتسب ،١٢٨:الدمياطي للبنا البشر فضالء وإتحاف ،١/٢٠٥:للفارسي
 البن الوجيز والمحرر ،١/٧٧:للزجاج القرآن ومعاني ،١/٤٧:حيان ألبي المحيط والبحر ،٢:خالويه البن

 ،١/١١٨:للزمخشري الكشافو ،١/١٣٥:للنحاس القرآن وإعراب ،١/٢٧٣:الشهاب وحاشية ،١/١٥٣:عطية
 القرآن وإعراب ،١/٩٣:للسيوطي والنظائر واألشباه ،٣/٢٣٠:عقيل ابن وشرح ،٢/١٠٦:األشموني وشرح ،١١٩

 .    ١/٣٥٢:للزجاج

 .٤٨ ،١/٤٧:األندلسي حيان ألبي المحيط البحر: ينظر )٣(

 .٣٣ ،٣٢:حسين الخضر محمد وتاريخها، العربية اللغة في دراسات :ينظر )٤(

 .٤٩:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )٥(



– 

  )١١٨(

             للنُّحاة السليم والموقف ،)١(العصور اختالف على الفصيح أبواب في يستعمل
                      خروجها ويفسروا بصحتها، ايسلمو أن القراءات هذه مثل من واللغويين

   العربية؛ دائرة من يخرج لم فإنه العرب؛ كالم من الشاذ مع تعاملوا كما المعتاد، عن
                  فُسر بل عليه؛ يقَس ولم بعربيتهم، يوثق ممن لصدوره بعربيته، سلِّم بل

 المخالفة القراءات مع التعامل يحسن انفسه الكيفية وبهذه بابه، أصل من خروجه
  .العربية لمجاري

 جمهور عند الصحيح: فيه العلماء رأي وملخص النبوي بالحديث االستشهاد ـ٢
 بما منه ويستدل القرآن، عدا فيما رهغي من أولى وهو به، االحتجاج صحة النحويين

 انقسم وقد واآلحاد، منه، بالمتواتر به، المروي اللفظ على نقله ،)(النبي عن ثبت
 .طوائف ثالث إلى النبوي بالحديث االحتجاج مسألة في العلماء
 أفصح ،)(الرسول أن على العلماء إجماع ذلك في حجتهم: المجيزون: أولًا
 ثم بالشعر، عنايتهم من أكثر الحديث إسناد بصحة اهتموا قد لحديثا علماء وأن العرب،

ا إنفي االستعمال من وجه لها ظهر قد اللحن إليها نسب التي األحاديث   من كثير 
 قد الحديث يكون أن يحتمل أنَّه وهو الحديث، رواية بشأن قيل ما أما الفصيحة، العربية

 في شددوا المحدثين من كثيرا وإن سمع، كما قلنُ قد غالبا فهو بمعناه، أو بلفظه، نقل
 لالستشهاد كافية ومعنى لفظًا روايته بصحة الظن غلبة أن كما ومعناه، بلفظه روايته

 وقبل األلسنة، فساد قبل األول الصدر في وقع قد الشريف الحديث تدوين إن ثم به،
 أيضا حجة فهم بعربيتهم يوثق صحاءف من اللفظ تبديل وقع فإذا االحتجاج؛ عصر نهاية

 أو تقييد دون بالحديث االستشهاد قبلوا الذين العلماء هؤالء ومن فصاحتهم، لثبوت
 اإلستراباذي، والرضي والسهيلي، هشام، وابن مالك، وابن الزمخشري، اشتراط
  .)٢("وغيرهم

                                         
 .٨٤:العزيز عبد حسن محمد./د العربية، اللغة في القياس: ينظر )١(

 .٥٥ ،٥٤ ،٥١:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )٢(



 

 )١١٩(

 وال الشريف، بويالن بالحديث االستشهاد من األقدمون النحاةُ أقلَّ: المانعون: ثانيا
 الذي باألحاديث االستشهاد قلة من فبالرغم سيبويه، كتاب تتصفح أن من ذلك على أدلَّ

 على يولد مولود كل: "قولهم وأما: "فيقول أحيانًا؛ العرب كالم إلى ينسبها تجده ساقها
  :لسببين هذا ويرجع ،)١ (.."الفطرة
 لفـظ  ذلـك  أن وثـوقهم  وعـدم  بـالمعنى،  مروية األحاديث غالب أن اعتقادهم .١

 القواعـد  إثبـات  فـي  القـرآن  مجـرى  عندهم لجرى بذلك وثقوا لو إذ ؛)(الرسول
  .الكلية
٢. إليـه  أدت بمـا  فرووهـا  والمولـدون،  األعـاجم  تـداولها  قد األحاديث هذه إن 

 تـرى  ولهـذا  بألفـاٍظ،  ألفاظًـا  وأبـدلوا  وأخـروا،  وقدموا ونقصوا، فزادوا عباراتهم،
  .مختلفة بعبارات شتى أوجه على مرويا القصة يف الواحد

 وروي ،)(الرسول عن نقل الذي هو به االحتجاج يصح الذي النبوي والحديث
 غير ولفظها فقط، بالمعنى مروية األحاديث أغلب ألن جدا؛ نادر وهذا ومعناه، بلفظه
 بما لعنايتهم بالمعنى النقل جوزوا أنّهم ذلك وسبب معانيها، تتغير لم وإن ،)(النبي لفظ

 بألفاظ كانت ولو حتى نقلها، على وحرصوا سامية، ومعان وآداب، أحكام، من تضمنته
 بل ؛)(الرسول عهد في يدون لم الشريف النبوي الحديث ألن ؛)(الرسول ألفاظ غير
 نفكا للهجرة؛ الثاني القرن بداية في الحديث علماء ومنهم العلماء، كلُّ بتدوينه عني
 قد الرواية انتقال ألن بالمعنى؛ الحديث رواية دواعي من أيضا هو عنه الزمن طول

 فهذا الزمن طال إذا بحذافيره اللفظ يذكر وألن التغيير؛ هذا مثل عنه يترتب
 اللفظ، إلى يسرع كما النسيان إليه يسرع فال المعنى أما كثيرا، الذاكرة على يصعب
 إني لكم قلت إن: "الرواة أحد وهو الثوري، سفيان قول من ذلك على أدلَّ وليس

 كثيرا اللحن وقوع ذلك إلى ويضاف ،"بالمعنى هو وإنما تصدقوني، فال باللفظ أحدثكم
 كانوا الرواة من كثيرا  ألن الحديث؛ من روي فيما األندلسي، حيان أبي قول حد على
كالمهم في اللحن فوقع  حو؛الن بصناعة العربي اللسان يعلمون وال بالطبع، عرٍب غير 
  .)٢ (.."بذلك يعلمون ال وهم

                                         
 .٣٩٤ ،٢/٣٩٣:سيبويه كتاب: ينظر )١(

 .٣١ ،٢٩:للسيوطي االقتراح: ينظر )٢(



– 

  )١٢٠(

 في توسطوا ،)١(الشاطبي منهم المتأخرين، من آخر فريق وظهر: المتوسطون: ثالثًا
 رأى فقد مطلقًا، يجوزوه لم كما مطلقًا، بالحديث االستشهاد يمنعوا فلم الشأن هذا

                                         
 صاحب المعروف الضرير المقرئ الشاطبي خالف المحدث الفقيه النحوي األصولي الشاطبي اماإلم هو )١(

 كلَّ ألن بينهما؛ نفرق أن هنا المقام ويقتضي الشاطبية، بمتن الموسومة ؛"التهاني ووجه األماني حرز "منظومة
 وهو الفقيه، األصولي النَّحوي الشاطبي وهو المقصود، الشاطبي :أولًا: الشاطبي بلقب اشتهر قد منهما واحد

 أئمة من كان غرناطة، أهل من حافظ، أصولي بالشاطبي، الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم
 مجلدات، أربع من الفقه أصول في) الموافقات: (كتاب: مؤلفاته من ،)م١٣٨٨.= هـ٧٩٠ (سنة ولد المالكية،

 صحيح من البيوع كتاب به شَرح) المجالس: (وكتاب مجلدات، ثالث من أيضا الفقه أصول في) االعتصام(و
 المجلد المقتبس، مجلة في منها نبذة نشرت األدب، في ورسالة ،)واإلنشادات اإلفادات: (كتاب وله البخاري،

 ،)النحو أصول: (كتاب: أشهرها النحو؛ في وكتب الصرف، في) االشتقاق علم في االتفاق: (وكتاب الثامن،
 خمس من النحو، في مالك ابن أللفية مشهور كبير شرح وهو ،)الكافية خالصة شرح في الشافية مقاصدال(و

 بحثًا مثلُه ـ مالك ابن ألفية على أي ـ عليها يؤلف لم: "التنبكتي فيه قال.) هـ٨٦٢ (سنة نسخت ضخام، مجلدات
 ،١/١٨:البغدادي إلسماعيل لعارفينا وهدية ،٨٨:األزرق البن األعالم روضة: ينظر ،.."أعلم فيما وتحقيقًا

 ،٧٦:تيمور ألحمد اإلسالمي الفكر وأعالم ،١/٧٧:كحالة رضا لعمر المؤلفين ومعجم ،١/٧٥:للزركلي واألعالم
 الضرير، المقرئ الشاطبي :ثانيا. ٣/٣٤٤:صالحية عيسى محمد./د المطبوع، العربي للتراث الشامل والمعجم

 ،)هـ٥٣٨: (سنة ولد األندلسي، الرعيني أحمد بن خلف بن) الحديد تعني أندلسية كلمة وهي (ِفيره بن القاسم وهو
 كبيرا إماما الشاطبي اإلمام وكان والنحو، والفقه الحديث وتعلم القرآن فحفظ أسرته به عنيت ضريرا وكان

 في إماما بالعربية، ابصير والفقه، للحديث حافظًا الدين، في وحجةً القراءات، في آيةً الذكاء، في عصره أعجوبة
 يتكلم ال خاشعا دينًا زاهدا فقيرا عاش المذهب، شافعي وكان والعبادة، لإلقراء انقطع األدب، في ورأسا اللغة،

 الحياة به تطل ولم تخبط، في كالعميان يسير ال أنه ذكائه من وكان كثيرة، كرامات صاحب وهو الكالم، فضول
 سنة اهللا، حفظها بمصر، اهللا، لدين المعز بقاهرة ودفن الخمسين، نيفَ اوزيج لم وعمره تُوفِّي، حيث

 القراءات في العجيبة قصيدته: مؤلفاته ومن البيساني، الرحمن عبد الفاضل القاضي بمقبرة ،)م١١٩٤=هـ٥٩٠(
 وهي منها، يت،ب وال إسالمية، مكتبة تخلو تكاد فال بالشاطبية؛ الموسومة ؛)التهاني ووجه األماني حرز (السبع

: الداني عمرو ألبي) التيسير: (كتاب فيها نظم وقد بالقاهرة، الفاضلية بالمدرسة أكملها كبيرة المية قصيدة
 نظم والتي ،)المقاصد أسنى في القصائد أتراب عقيلة(بـ المسماة الرائية، القصيدة: مؤلفاته ومن). هـ٤٤٤:ت(

 كثيرة، بشروح المنظومة هذه حظيت وقد يسيرة، أحرفًا عليه وزاد ،الداني عمرو ألبي" المقنع "كتاب مسائل فيها
: وسماها تقريبا،) هـ٢٩٠:ت (الرازي، شاذان ابن الفضل: تأليف فيها نظم السور؛ آي عدد في رائية وقصيدة

 ،البر عبد البن" التمهيد: "كتاب فيها نظم دالية وقصيدة شروح، بعدة القصيدة هذه حظيت وقد ،"الزهر ناظمة"
 البلدان معجم. الصرف موانع فيها نظم وقصيدة الكريم، القرآن ظاءات فيها نظم وقصيدة ،)هـ٤٦٣ت(

 عماد البن الذهب وشذرات والثالثين، الحادية الطبقة ،٢١/٢٦١:للذهبي النبالء أعالم وسير ،٢/٤٣٢:للحموي
 .٤/٧٢:خلكان البن األعيان ووفيات بعدها، وما ،٤/٣٠١:الحنبلي



 

 )١٢١(

 استشهاد به يقع لم فهذا لفظه، دون بمعناه ناقله يعتني قسم قسمان؛ الحديث أن الشاطبي
 بها قصد التي كاألحاديث خاص لمقصود بلفظه ناقله اعتناء عِرفَ وقسم اللسان، أهل
 يصح فهذا النبوية، واألمثال حجر، بن لوائل وكتابه لهمدان، ككتابه ،)(فصاحته بيان

 البد لذيا الضروري التفصيل هذا يفصل فلم مالك ابن أما العربية، في به االستشهاد
 العربية في دراسات "كتابه في المنهج هذا حسين الخضر محمد الشيخ عمقَ وقد منه،

  :بها االحتجاج في خالف عليها ليس أنه رأى أنواع ستة وذكر ،"وتاريخها
 ،"الوطيس حمي: "كقوله ،)(فصاحته كمال على االستدالل بقصد يروى ما ـ١
 من هذا نحو إلى وما" القيامة يوم ظلمات لمالظ: "وقوله ،"أنفه حتف مات: "وقوله

 حتى يمل ال اهللا إن: "كقوله البيان محاسن من شيء على المشتملة القصار األحاديث
  ."تملوا
 القنوت كألفاظ به، بالتعبد أمر أو به، يتعبد كان مما أمره، من روي ما ـ٢

  .خاصة اتأوق في بها يدعو كان التي واألدعية األذكار من وكثير والتحيات
 هذه قصدوا الرواة ألن بلغتهم؛ قوم كل يخاطب كان أنه على شاهدا روي ما ـ٣

 أم في صيام أم بر أم ليس): "(قوله مثل بالمعنى؛ ال باللفظ فروايتها األحاديث،
  .)١("سفر

 وتعدد اللفظ في فاتحادها واحد، ولفظها متعددة، طرق من رويت التي األحاديث ـ٤
  .ومعنى لفظًا صحتها على دليل طرقها
 اللغة، وفساد اللحن، فيها تنتشر لم عربية بيئة في نشأ من دونها التي األحاديث ـ٥
  .وغيرهما والشافعي، أنس، بن كمالك
 كابن بالمعنى الحديث رواية يجيزون ال أنهم عنهم عرف رواة عن روي ما ـ٦

  .حيوة بن ورجاء محمد، بن والقاسم سيرين،
                                         

 واللغة العرب، عامة بلغة وورد ميما، التعريف الم بقلب النحاة كتب في روي الذي اللفظ بهذا ورد الحديث )١(
: فيقولون ميما؛ التعريف الم يقلبون األشعريين، لغة هي قيل اليمن؛ أهل لبعض لغة هي بالحديث عليها المستشهد

 هذه زالت وما القوم، بهؤالء ومررنا الرجال، أولئك رأينا: أي ؛"امقوم بهؤالء مررنا"و ،"امرجال أولئك رأينا"
 اللغة هذه على وروي رواية، من بأكثر العربي عامة لغة على الحديث روي وقد باليمن، اآلن إلى باقية اللغة

 الالم فقلب بلغته؛ األشعري عاصم بن كعبا خاطب) (النبي يكون أن: منهما األول أمران؛ فيه ويحتمل أيضا،
 سنن). (النبي لفظ دون لغته على بالحديث نطق قد األشعري عاصم بن كعب يكون أن: واآلخر. مثلهم ميما

 .٥/٤٣٤:أحمد ومسند ،٤/٢٤٢:البيهقي



– 

  )١٢٢(

 االعتبار دون الفصحاء العرب عن ورد كالم كلُّ وهو: العرب بكالم االستشهاد ـ٣
 المنظوم ويشمل معينة، وزمانية مكانية بحدود كفارا؛ كانوا وإن مذاهبهم، أو بألوانهم

 قبائل ذلك ومن بعربيتهم، الموثوق منهم الفصحاء عن ثبت بما منه فيحتج والمنثور؛
 ،)كنانة(و ،)هذيل (ثم ،)أسد(و ،)تميم(و ،)قيس(و ،)قريش(كـ وأواسطها، الجزيرة قلب

 الجزيرة أطراف أهل اتصال بسبب أطرافها، عن الفترة لها ومدوا الطائيين، وبعض
 وال وغيرهم، واألنباط والرومان واألقباط واألحباش والروم الفرس من العرب بغير
 مولّدينال بكالم االحتجاج النحاة ومنع ألسنتهم، لفساد العرب غير جاور عمن يؤخذ

 عربي أنَّه على صاحبه يورده فالمصنوع والمولَّد، المصنوع بين فرقٌ وثمة والمحدِثين،
 عربيا يكون أن العربية عنه تؤخذ الذي الفصيح في يشترط وال بخالفه، والمولَّد فصيح،
 علم لدراسة مقدمة: "كتابه في خليل حلمي األستاذ ذلك إلى ذهب كما قُحا، أصيال
 عربية بيئة في عمره أول في طفل وهو األولى نشأته كانت من يقْبُل بل ؛)١("اللغة

 قد كان األصل؛ ِسندي وهو نبهان، بن بالمنتجع لذلك ومثَّل فصيحا، وكان فصيحة،
ِبيس ا،صغير ر؛ وال البلوغَ، فيه يشترطوا ولم تميٍم، بني من فصيٍح وسط في وكَبالسن 
 المادة جمع في الواسعة بتحرياتهم عرفوا وممن ،والشيخ والمرأة الصبي عن تؤخذ بل

 عبيدة، وأبو األنصاري، زيد وأبو واألصمعي، والمفضل، العالء، بن عمر أبو اللغوية
 طريق ابتدع من أول العالء بن عمرو أبو وكان غيرهم،و ،الفراهيدي أحمد بن والخليل
 في طرقهم ومن سنة، أربعين قرابة البادية في تَجوَل وقد الميداني، اللغوي السماع
 أن بعد السيما  محضة، لغوية مقاييس إلى يلجأون كانوا أنهم  الفصاحة إلثبات التحري

 لهم استقرت وقد الحواضر، في مباألعاج االختالط بفعل العربية إلى يتسلل اللحن أخذ
 وجر والخبر، والمبتدأ الفاعل كرفع للمسموع، استقائهم بعد المطردة والقواعد األصول
 يختبرون فكانوا ذلك ونحو الفاعل، اسم وصياغة المفعول، ونصب إليه، المضاف
 نهم يطلبون فقد المسموع؛ من شيًئا عنه ينقلوا أن قبل فصاحته من يتثبتوا حتى العربي؛

وا الشعر؛ من شيًئا ينشدهم أنرالتي والقواعد األصول لتلك إنشاده مطابقة مدى لي 
 في شكُّوا األصول، تلك بعض خالف فإذا الفصحاء، العرب كالم من اطَّرد مما عرفوها
 بعض يلَقِّنوه أن يحاولون كانوا وأحيانًا عنه، اللغة أخذ عن وامتنعوا وشكَّكُوا، فصاحته

                                         
 .١١٤:خليل حلمي./د اللغة، علم لدراسة مقدمة: ينظر )١(



 

 )١٢٣(

 وأعرضوا فصاحته في طعنوا عليها، يعترض ولم فهمها، فإذا ملحونة،ال العبارات
  .)١(عنه
 عن سيبويه ورواه اللغويون، نقله شعر أقدم إن ذُِكر: بالشعر االستشهاد ـ)أ(

 والزباء األبرش، جذيمة كشعر الهجرة، قبل ونصف قرون ثالثة إلى يعود شيوخه،
 لم ألنَّهم جدا؛ قليل شيء العهد هذا من اللغويين إلى وصل ما ولكن سعد، بن أعصر
 ِمن القصائد قصد من أما حاجاتهم، في يقولونها أبيات لهم كانت وإنما القصائد، يقصدوا

 يسبق فأقدمهم مالك؛ بن وسعد األبرص، بن وعبيد جناب، بن وزهير المهلهل، أمثال
 به واستشهدوا النحويون نقله الذي الشعر امتد وقد األكثر، على بقرنين النبوية الهجرة

 احتجوا ما آخر) هـ١٧٦:ت (هرمة ابن شعر وكان للهجرة، الثاني القرن أواخر إلى
 فصيحة فظلت البادية أما الحواضر، في ذلك بعد اللحن لتفشي عنده وقفوا وقد به،

 القرن بحلول بها ينتشر اللحن أخذ أن إلى باألعاجم االختالط من وسالمتها لعزلتها،
 فأعرض أيضا، البادية من الفصاحة خرجت حتى ينقضي القرن هذا كاد وما الرابع،

  .بكالمهم االستشهاد عن النحويون
  :وهي أربعة، النحويون أمامها وقف التي الطبقات أن ذلك من ونخلص

 واألعشى، القيس، كامرئ اإلسالم ظهور سبقوا الذين وهم: الجاهليين طبقة ـ١
 وهي الجاهليين، من وغيرهم العبسي، وعنترة سلمى، يأب بن وزهير العبد، بن وطرفة
  .به يحتج ما أقوى
 ثابت، بن كحسان واإلسالم الجاهلية عاصروا الذين وهم: المخضرمين طبقة ـ٢
 ما الطبقة هذه وتلي وغيرهم، سلمى، أبي بن زهير بن وكعب العامري، ربيعة بن ولبيد
  . مكالمه بأشعارهم االحتجاج في الجاهليين من سبقهم
 هرمة بابن وتنتهي والفرزدق، واألخطل، كجرير، اإلسالميين طبقة ـ٣

  .عندهم االحتجاج حد منتهى وهذا ،)هـ١٧٦:ت(
 إلى بعدهم جاءوا من وهم المحدثين، أو ،المولدين طبقة وهي الرابعة، الطبقة ـ٤
. وغيرهم والمتنبي، تمام، وأبي والبحتري، نواس، وأبي برد، بن كبشار هذا، زماننا
  . فيها اللحن لتفشي الطبقة؛ بـهذه االحتجاج النحويون ومنع

                                         
 .٣٦٤:الصالح الحاج./د الفصاحة، ومفهوم العرب عند العلمي اللغوي السماع: ينظر )١(



– 

  )١٢٤(

 إما وهو العرب، كالم من به يستدل مما الثاني القسم وهو: بالنثر االستشهاد ـ)ب(
 بحجيته، مقطوع قسم: قسمان وهو مرسلًا، كالما أو المثل، يشبه ما أو مثَلًا يكون أن
 عن منقول إما فهو اآلخر القسم أما. هجريال الثاني القرن منتصف حتى به ُأِخذَ وقد
 وال بحجة، ليس وهو الحضر، أهل عن منقول وإما به، يستشهد حجة وهو البادية، أهل

  .به يستشهد
 العرب كالم على وقواعدها، ألحكامها وبنائهم للغة، دراستهم في النُّحاة اعتمد وقد

 من إليهم نقل ما على ذلك في واعتمدوا واالحتجاج، لالستشهاد كمصدٍر المنثور،
 من بكثير أيضا ويستشهد نثرهم، من وصلهم وما واألمثال، كالخطب، القدماء، نصوص
 واعتمدوا ونحوية، وصرفية صوتية بين اللهجية اللغوية المستويات وتنوعت لهجاتهم،

 فصاحة من كالمهم في لمسوه وما القبائل، كالم من بأنفسهم رووه ما كل على أيضا
 القبائل إلى خرجوا قد نجدهم حتى للدراسة، صالحةً لغوية بيئةً وعدوها ،وسالمة
 العرب أفواه من وسماعها لغتهم رواية أجل من العربية الجزيرة صحراء في المنتشرة
 مثلما اآلخر؛ البعض دون الكالم بعض على االحتجاج في يعتمدون وكانوا أنفسهم،

 اللفظ فصاحة في يتمثل مقياسا وضعوا بل لِّه؛ك النثر على يعتمدوا فلم الشعر؛ في حدث
 فإنَّنا النُّحاة إلى نظرنا إذا والحقيقة العرب، فصحاء من وسمع اللغة، في ثبت الذي

 شيوعا األكثر هو كان الشعر ولكن بالشعر، استشهدوا كما بالنثر استشهدوا قد نجدهم
  .)١(عندهم

  :القياس: ثانيا
 يقيسه الشيء قاس: العرب لسان في ورد التقدير، لقياسبا يراد :لغةً: تعريفه ـ)١(
 هو اللغة في القياس أن جاء كما ،)٢(أمثاله على قدره إذا وقيسه، واقتاسه، وِقياسا، قيسا
دا والقياس ،)٣(ظيرهن إلى الشيء رشيئين؛ بين التسوية هو أيض بمثاله الشيء تقدير ألن 

                                         
 وفي ،١٤٥ ،١٤٢:غربية أبو فهمي عيد عصام والتطبيق، النظرية بين السيوطي عند النحو صولأ: ينظر )١(

 رضا محمد بالشعر، ومقارنته اللغوي االحتجاج في العربي النثر ومكانة ،١٤٧:حسانين عفاف./د النحو، أدلة
 . ٧٥:جاليلي وأحمد عياص،

 .٥/٣٧٩٣):قيس: (مادة منظور، ابن العرب، لسان )٢(

 .٨٠٠):قيس: (مادة الوسيط، المعجم )٣(



 

 )١٢٥(

 الشيء حمل هو: واصطالحا .)١(يساويه بمعنى بفالن يقاس فالن: يقال بينهما؛ تسوية
 إجراء أو دليل، أو بجامع باألصل الفرع إلحاق هو أو ،)٢(دليل أو بجامع الشيء على
 إذا المنقول على المنقول غير يحمل وفيه ،)٣(دليل أو لجامع الفرع على األصل حكم
 وال النحوية، المسائل أغلب في عليه والتعويل النحو، أدلة معظم وهو معناه، في كان

 لم ما حمل: ذلك أمثلة ومن للنحو، إنكار وإنكاره عليه، النَّحو أغلب ألنَّه إنكاره يتحقق
 نائب فرِفع الفعل، إلى أسند منهما كلا أن إذ اإلسناد؛ بجامع فاعلال على فاعله يسم

 جرى فالقياس علة؛ الجامع هذا ويسمى اإلسناد، بجامع الفاعل على قياسا الفاعل
 الفاعل، وهو األصل، أو عليه، المقيس على الفاعل نائب وهو الفرع، أو المقيس بحمل

  .اإلسناد هي مشتركة بعلة أو بجامع الرفع، وهو اإلعراب، حكم في
  : ثالثة شروطه القياس: القياس شروط ـ)٢(

 كالم على قيس قد المقيس يكون أن :والثاني. شاذا عليه المقيس يكون أال :األول
  .العرب عن استعماله ثبت قد الحكم يكون أن :والثالث. العرب
 وهو: األصلي القياس :األول: ستة أنواع للقياس: وطرائقه القياس أنواع ـ)٣(

 قاعدة منه انتظمت حتى العرب، كالم باستقراء لها ثبت حكم في بأمثاله اللفظ إلحاق
 المخالفة الكلم من لغيرها ثبت ما حكم الكلم إعطاء وهو: التمثيل قياس :والثاني. عامة

 وهو: الشبه قياس :والثالث. الوجوه بعض في مشابهة بينهما توجد ولكن نوعها، في لها
 جهة من بينهما لشبٍه حكمها وإعطاؤها أخرى، على الكلمات لبعض بالعر حمل

 يقوم التي العلة في عليه والمقيس المقيس اشتراك وهو: العلة قياس :والرابع. المعنى
 :والسادس. لالطراد الحكم معه يوجد الذي وهو: الطرد قياس :والخامس. عليها الحكم
  .اشتراكهما فيلزم يؤثر، ال فيما إال األصل رقيفا لم الفرع أن بيان وهو: الفارق إلغاء

  وهي توافرها، من بد ال أركان أربعة وللقياس
 وهو: األصل :األول الركن: أربعة القياس أركان: األربعة القياس أركان ـ)٤(

 الكثرة؛ له يشترط وال القياس، سنَِن عن خارجا شاذا يكون أال له ويشترط. عليه المقيس
ينقاس فال القياس؛ يخالف الذي الكثير بخالف عليه، قيس القياس وافق ذاإ القليل ألن 

                                         
 .٢٣١:البرديسي زكريا محمد الفقه، أصول: ينظر )١(

 .٢/٤٩:الصالح الحاج./د العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث: ينظر )٢(

 .٩٣:لألنباري اإلعراب جدل في اإلغراب: ينظر )٣(



– 

  )١٢٦(

 الذي المقيس وهو: الفرع :الثاني والركن. والكثرة التعدد األصل في ويجوز عليه،
. عليه إال يحمل ال القياس ألن العرب؛ كالم من يكون أن بد وال األصل، على يحمل

 بأحكام إال الحكم يجوز وال األصل، من الفرع يكتسبه ما وهو: الحكم :الثالث والركن
 الدليل إقامة وعند االستنباط، أو بالقياس استعمالها ثبت أو العرب، عند استعمالها ثبت

 امتنع ذلك على الصحيح الدليل يقم لم وإذا الحكم، مختلف أصل على القياس يجوز
 العالقة أو الشبه وجه وهي والفرع، األصل بين الجامعة العلة :الرابع والركن. القياس

 للقياس كان وإذا المقيس، والفرع عليه، المقيس األصل بين تكون التي القياس سبب أو
 وهو والمقيس، ،)األصل (وهو عليه، المقيس: وهي توافرها، من بد ال أركان أربعة

 ةوقف إلى الكريم القارئ يأخذ أن للباحث ينبغي فإنه العلة أو والجامع والحكم، ،)الفرع(
  :األربعة األركان هذه أمام

 األكثر يكون أن عليه المقيس في يشترط ):األصل (عليه المقيس: األول الركن ـ١
 النادر، على الحمل يصح ال فإنَّه ولهذا األكثر؛ على  الحمل يقتضي القياس ألن بابه؛ في

 علم أهل لفجع: جني ابن يقول بابه؛ عليه الذي القياس فارق ما بالشاذ والمراد والشاذ،
 وجعلوا مطردا، الصناعة مواضع من وغيره اإلعراب في الكالم من استمر ما العرب

  .شاذا غيره إلى ذلك عن انفرد وما بابه، بقية عليه ما فارق ما
 يكون وقد بابه، في كثيرا القليل يكون فقد عددية؛ بنسبة مرتبطة غير هاهنا والكثرة

 فلك ؛"شَنَِئي": "شَنوءة "إلى النسبة في قوله ذلك من عليه، يقاس فال بابه في قليالً، الكثير
 أنَّهم وذلك ،"شَنَِئي "على قياسا" حلَبي": "حلوبة "وفي ،"ركَِبي": "ركُوبة "في تقول أن

 وأن ثالثي، منها كلا أن: منها أوجه؛ من إياها لمشابهتها )فَِعيلة (مجرى) فَعولة (أجروا
" أثيم "نحو يتوردان" فَعيال"و" فَعوال "وأن  تأنيث، حرف آخره وأن ين،ل حرف ثالثَه

 جرت االستمرار هذا  "فعولة"و" فعيلة "حال استمرت فلما  ،"رحوم"و" رحيم"و ،"أثوم"و
 على األخفش ويرد ،:شَنَِئي: "قالوا" حنَِفي "قالوا فكما ،"حنيفة "ياء مجرى" شَنُوءة "واو
 على بابه  في جاء الذي الوحيد العنصر هو" شَنَِئي "بأن القياس هذا ىعل يعترض من
 إال يتكون ليس باب على يقاس فكيف ياء، وليس واو، وثالثه ،"فَعولة "من الصورة هذه
 جني ابن استحسن وقد  ،"بابه في جاء ما جميع فإنه: "مجيبا يقول ثم واحد، عنصر من
 جاء الذي أن ومعناه: الجواب هذا ألطف ما: "فقال ؛األخفش كالم وأعجبه القياس، هذا
 السماع؛ من أي بنقضه؛ شيء فيه يأت ولم قابله، والقياس الحرف، هذا هو" فَعولة "في



 

 )١٢٧(

 فال مقبوالً القياس في صحيحا أيضا وكان حجا، ما جميع على اإلنسان قاس فإذا
١("لوم(.  

 سمته وعلى العرب كالم على لالمحمو وهو ):الفرع( المقيس: الثاني الركن ـ٢
 بحمله فيستحدثه المتكلم؛ عند مستعمل وغير منقول غير لفظًا المقيس يكون فقد ونظامه؛

 كل وال حال، كل يستعمل لم فهو المنقول، من نظائره من ويعرفه يستعمله، ما على
 على قياسا" ِمصفاة": "صفَا "الفعل من يقول آلة، اسم كل وال مفعول، كل وال فاعل،
 لم وإن ،"ِمرآة"و ،"ِمكواة"و ،"ِمقالة: "نحو ذاكرته في ومختزن مستعمل، هو مما نظائره
  .قبل من بها ينْطَقْ

 ال ولكنه السماع؛ وبدليل بالنَّص، ثابتًا معلوما حكمه يكون المقيس من ضرب وهناك
 ال أن لهاوأص العمل، في" ليس "على الحجازية" ما "كحمل باألصالة، الحكم هذا يستحق
 معنى في" ليس "مع اشتراكها لعلة وذلك باسم، أو بفعل، مختصة غير ألنَّها تعمل؛
 ولذلك هو، قياسه وليس المتكلم، قياس هو إنَّما القياس هذا أن يرى فالنحوي النفي،
 أهل أما" سيبويه يقول ذلك وفي االكتشاف، فضل إال فيه له ليس إذ المتكلم؛ إلى ينسبه

  .)٢("كمعناها معناها كان إذ" ليس"بـ بهونهافيش الحجاز
 حتى علة؛ يسمى جامع عليه بالمقيس يربطه أن المقيس شرط أن يتبين سبق ومما

 علة يكون فقد: وجوه على يرد الجامع وهذا الحكم، في عليه بالمقيس المقيس يلحق
 وجبَأ الشبه من ضربا يكون وقد عليه، والمقيس المقيس في واحدا حكما أوجبت
  .عليه المقيس حكم للمقيس
 يجوز وال األصل، من الفرع يكتسبه ما وهو: الحكم :الحكم: الثالث الركن ـ٣
 بالقياس استعمالها ثبت أو النقل، أو بالسماع العرب عند استعمالها ثبت بأحكام إال الحكم

 يقم لم وإذا الحكم، مختلف أصل على القياس يجوز الدليل إقامة وعند االستنباط، أو
  .القياس امتنع ذلك على الصحيح الدليل
 وهي والفرع، األصل بين الجامعة العلة وهي :الجامعة العلة: الرابع الركن ـ٤
 والفرع عليه، المقيس األصل بين تكون التي القياس سبب أو العالقة أو الشبه وجه

  .اهللا شاء إن البحث، من موضعها في مفصال عنها الحديث وسيأتي المقيس،
                                         

 .١١٧ ،١١٦ ،١/٩٧:جني ابن الخصائص،: ينظر )١(

 .١/٥٧:سيبويه كتاب: ينظر )٢(



– 

  )١٢٨(

 حمل) ٢. (أصل على فرع حمل) ١( :إلى وينقسم: وأشكاله القياس أقسام ـ)٥(
 واألول. نقيض على نقيض حمل) ٤. (نظير على نظير حمل) ٣. (فرع على أصل

 والثاني سواء، على واألصل الفرع في العلة تكون أن وهو: المساوي قياس هو والثالث
 األقل قياس والرابع األصل، في منها ىأقو الفرع في العلة تكون أن وهو: اَألولى قياس

  .األصل في منها أضعف الفرع في العلة تكون أن وهو: األدون أو األضعف أو
 القياس ـ١: الخفي والقياس الظاهر القياس إلى ينقسم القياس شكل فباعتبار

 حكم وهو والفرع، لألصل علته جامعية لوضوح ظاهر واضح أي :الجلي أو الظاهر
 صلة في المثنى من النُّون حذف قياس: نحو عليه، فيقاس العرب؛ عند هاستعمال ثبت

 على المثنى نون حكم فيقاس ؛)١(فيها الجمع من النون حذف على والالم األلف المعرف
 :الخفي القياس ـ٢. التعريف بأداة المعرف إلى أضيف إذا عندهم الجمع نون حكم

 غير وعلته االستحسان، وهو ،للناس أوفق هو بما واألخذ القياس، بترك ويكون
 به مأخوذ غير وهو والتصرف، االتساع من ضربا فيه أن إال ملزمة؛ وغير مستحكمة،

 األصول قياس ترك هو: وقيل القياس، وترك التحكُّم من فيه لما العلماء بعض عند
 ،)الفتوى: (قولهم نحو ضرورة، غير من األثقل إلى األخف ترك ومنه لدليل،

  .)٢(دليل غير من اإلنسان يستحسنه ما وأيضا العلة، تخصيص هو: وقيل ،)التقوى(و
 فإننا كتابه؛ في سيبويه يجريها التي األقيسة إلى نطرنا إذا القياس أصالة وباعتبار

 االستقرائي، القياس: المحدثين بعض وسماه أصلي، قياس قياسين؛ إلى ردها نستطيع
 التعليلي، والقياس األنماط، قياس: غيرهم اهسم كما االستعمالي، القياس: آخرون وسماه
   .)٣(الشكلي القياس: غيرهم وسماه األحكام، قياس: بعضهم وسماه

 في يناظرها بما كلمة كإلحاق المنقول، غير على المنقول مليح األصلي القياس ففي
 كالم باستقراء واطرد ثبت قد حكم في البنية، في يناظره بما تركيب إلحاق أو الصيغة،
 من سمعته قد تكن ولم مكان، اسم" مشى "الفعل من تستحدث أن األول فمثال العرب؛

 على المنقوَل حملتَ فقد ؛"مذهب"و ،"مرمى"و ،"ملهى "على قياسا" ممشى "فتقول قبل؛
 عنده، منقول غير به مفعوال المتكلم يلحق أن الثاني ومثال. بأخرى كلمةً ألحقتف غيره؛

                                         
 .١٣٤:للسيوطي االقتراح: ينظر )١(

 .٢٠١ ،٢٠٠:حسانين عفاف./د النحو، أدلة في: ينظر )٢(

 .١٥٢:شعبان خالد./د مالك ابن عند النحو أصول: ينظر )٣(



 

 )١٢٩(

 أزدشير كلَّمتُ: "قوله نحو عند ومعلوما منقولًا مفعولًا التركيب في قبل من يستعمله ولم
 من ذاكرته اختزنته مما واستعمله عرفه ما على المنقول غير) أزدشير (فينصب ؛"أمِس

 محمدا سألت"و ،"أمِس عليا كَلَّمتُ: "نحو مفعول؛ على يشتمل الذي ،التركيب هذا نظائر
 في ينقل لم ما على العرب عن نقل ما المتكلم حمل فقد ؛"البارحةَ زيدا قابلت"و ،"أمِس
 فأحدهما ؛"أمِس عليا كَلَّمتُ: "على" أمِس أزدشير كلَّمتُ: "التركيب فألحق التركيب؛ هذا

  .بالقياس المحمول وهو مستحدث، واآلخر عليه، ولالمحم وهو منقول،
 وهو كالمهم، على كالمنا وإجراء العرب، كالم سمت انتحاء القياس هذا وغاية

 حصن وهو نظائرها، على بحملها وجمٍل ألفاٍظ بإنتاج وتنميتها اللغة، الكتساب وسيلة
 بذلك فتجري ركيبية؛والت منها اإلفرادية وصيغها العربية وِبنَى النحو، على للمحافظة

 محمد الشيخ يقول فائدته وفي واحد، سمت على متعاقبة أجيال على المتكلمين بين اللغة
 الحرج لكان به، يختص لفظًا معنًى لكلِّ الواضع يضع أن صح ولو: "حسين الخضر

 يكفي ما حفظ  البشر على ويتعذر تدوينها، عن المجلدات به تضيق اللغة فيه تقع التي
 اللغة، على القيام بها يسهل طريق فالقياس وجوهها، وتباين فنونها، اختالف على

 قبل، من سمعه تقرع أن دون والجمل الكلم من بآالف النطق من اإلنسان تمكن ووسيلة
 لمنثور الدواوين أو اللغة، كتب مطالعة إلى عربيتها صحة من الوثوق في يحتاج أو

  .)١(ومنظومها العرب
 ومصطلحات ألفاظ استحداث والعلماء اللغويون يستطيع القياس هذا طريق وعن
 ،"قافلة "على" قاطرة "اللفظ كحمل وقوالبها العربية، صيغ بمثل  بإلحاقها وذلك جديدة،
 ،"زراعة"و" تجارة"كـ العرب، كالم من المنقول على" صحافة "أو" طباعة "اللفظ وحمل

 العاملية البنية واكتشاف وبنائها، الكلمة، مثال اكتشاف في وسيلتهم كان القياس إن ثم
 التي البنية فتبرز بعض؛ على بعضها المتناظرة الجمل أو الكلم بحمل وذلك المتناظرة،

 على النظير بتطبيق اآلن يسمى رياضي عمل وهذا  الواحد، الباب في النظائر تجمع
  .)٢(النظير

                                         
 .٢٥:حسين الخضر محمد وتاريخها، الغربية اللغة في دراسات: ينظر )١(

 . ٩٥:الصالح اجالح الرحمن عبد الحديثة، الخليلية النظرية: ينظر )٢(



– 

  )١٣٠(

  :ذلك أمثلة ومن ،بعلة أصل على فرع يحمل التعليلي القياس وفي
 بين لحاصلةا المشابهة بعلة اإلعراب في الفاعل اسم على المضارع الفعل حمل ـ١
 فإنه المضارع؛ الفعل أما باألصالة، معربة فاألسماء االسم، وهو واألصل، الفرع

 االختصاص :األول الوجه :وجوه من وذلك الفاعل، السم مشابهته من اإلعراب استعار
 عليه أدخلت فإذا واالستقبال؛ للحال فيصلح) يقوم: (تقول أن ومثاله الشيوع، بعد

 الرجال، لجميع فيصلح ؛)رجل: (تقول االسم مع الشأن وكذلك ال،باالستقب اختص السين
 إذن بعينه؛ برجل حينئذ يختص صار) الرجل: (وقلت والالم، األلف عليه أدخلت فإذا
الثاني الوجهو. شيوعهما بعد يختصان كليهما فإن: الم عليه تدخل المضارع الفعل أن 

 عليا إن: تقول كما ليسافر، عليا إن: لفتقو االسم على تدخل كما المزحلقة، االبتداء
 حركاته في الفاعل اسم على يجري المضارع الفعل أن :الثالث الوجهو .لمسافر

 وليس وسواكنه، حركاته في) ضاِْرب (وزن على مثال) يضِرب (الفعل فإن وسواكنه،
 إذ االسم؛ يكون كما صفة يكون المضارع الفعل أن :الرابع الوجهو. مثاليهما في

   .)١("العب بطفل مررت: تقول كما يلعب، بطفل مررت :تقول
 الشرط؛ في" إذا "استعملت وإنما عاملة، ال معمولة تكون أن األسماء في األصل ـ٢
 في إياه لمشابهتها فعلها عمل المشتقات وعملت المعنى، في الشرطية) إن (أشبهت ألنّها

  .المعنى
 فاعله؛ على مفعوله تقدم الذي الفعل على) إن (أخوات حمل القياس هذا ومن ـ٣

) إن(فـ الفعل؛ بمعنى أنَّها شبهها وجوه ومن بالفعل، مشبهةً حروفًا ذلك ألجل فسميت
 بمعنى) ليت(و ،)ترجيت (بمعنى) لعلَّ(و ،)شبهت (بمعنى) كأن(و ،)أكَّدت (بمعنى

 كدخولها عليها الوقاية نون دخول يف تشبهها كما ،)استدركت (بمعنى) لكن(و  ،)تمنَّيت(
  .مثلها أحرف ثالثة على وأنَّها الفتح، على بنائها في تشبهها كما األفعال، على
 أصله ما على يدخل وال واحد، مفعول إلى يتعدى أن) تقول (الفعل في األصل ـ٤
 فتنصب استفهام؛ بعد جاءت إذا) ظن(بـ الفعل هذا تشبه العرب ولكن وخبر، مبتدأ

 شبهوها االستفهام في تقول أال: "سيبويه يقول والخبر؛ المبتدأ أصلهما مفعولين

                                         
 .٣٥:لألنباري العربية أسرار: ينظر )١(



 

 )١٣١(

 تقوُل يوٍم وأكلَّ منطلقًا؟ عمرا وأتقول منطلقًا؟ زيدا تقول متى: قولك وذلك.. ،)ظَن(بـ
  : الشاعر قوُل وعليها سلَيٍم، لبني لغةٌ وهي ،)١("منطلقًا زيدا

  . )٢ (محتوما؟ البعد تقوُل أم بهم؟ شَملي ** جامعةً الدار تقوُل بعٍد َأبعد
 لغة على مفعولين ونصبت عملها، فعملت ؛)تظن (بمعنى) تقول (أن على به استُشهد

" تقول "الشاعر أعمَل حيثُ ؛"جامعةً الدار تقوُل بعٍد بعدأ: "قوله هو فالشاهد سلَيم؛ بني
 االستفهام، بهمزة والمسبوق المخاطب، بتاء المبدوء المضارع صيغة في" تظن "عمَل
 ألن جائز؛ وهذا ،"تقول"بـ المتعلق بالظرف االستفهام همزة هذه وبين بينه، فُِصل وقد

 وفي موضع، غير في مر كما غيره، نم أخفُّ والمجرور والجار بالظرف الفصل
 البعد تقوُل أم: "قوله في وذلك الظن، مجرى القول إلجراء آخر شاهد البيت عجز

 لهمزة المعادلة" أم"بـ مسبوق الموضع هذا في والفعل المفعولين، به فَنَصب ،"محتوما؟
 الفرع يخرج القياس ذاه وفي كاالستفهام، االستفهام معادَل أن على يدل وهذا االستفهام،

المشابهة بعلة الحكم في مثله ويكون آخر، باب بأصل ويلحق بابه، أصل عن.  
  : اإلجماع: ثالثًا

: واألصوليين الفقهاء اصطالح وفي والعزم، االتفاق :لغة اإلجماع :تعريفه ـ)١(
 اتفاق هو :النحاة اصطالح وفي. شرعي حكم على) (النبي بعد األمة مجتهدي اتفاق

 الكوفة البلدين؛ أئمة بالعلماء والمراد حكم، أو مسألة على والصرف النحو لماءع
 علماء له اشترط وقد العصور، جميع في العلماء كّل ال النحاة، أكثر أو والبصرة،
  :يلي فيما نلخصها شروطًا، األصول

                                         
 .١/١٢٢:سيبويه كتاب: ينظر )١(

 ؛)تظن (بمعنى) تقول (أن على به ويستشهد النحو، كتب في ألحد منسوب غير وهو البسيط، من البيت )٢(
 أعمَل حيثُ ؛"جامعةً الدار تقوُل بعٍد أبعد: "قوله في والشاهد سلَيم، بني لغة على مفعولين ونصبت عملها، فعملت
فُِصل وقد االستفهام، بهمزة والمسبوق المخاطب، بتاء المبدوء المضارع صيغة في" تظن "عمَل" تقول "الشاعر 

 والمجرور والجار بالظرف الفصل ألن جائز؛ وهذا ،"تقول"بـ المتعلق بالظرف االستفهام همزة هذه وبين بينه،
 وذلك الظن، مجرى القول إلجراء آخر شاهد البيت عجز وفي المتن، من موضع غير في مر كما غيره من أخفُّ

 لهمزة المعادلة" أم"بـ مسبوق الموضع هذا في والفعل المفعولين، به فَنَصب ،"محتوما؟ البعد تقوُل أم: "قوله في
 ،٣/٣٦:شُراب لمحمد الشعرية، اهدالشو شرح: ينظر كاالستفهام، االستفهام معادَل أن على يدل وهذا االستفهام،

 . ٢/٣٦:األشموني وشرح ،١/١٥٧:للسيوطي الهوامع وهمع



– 

  )١٣٢(

 أجمع ما يثبت أن ـ١: والفقهاء األصوليين عند شروطه من: اإلجماع شروط ـ)٢(
 بخالف يسبق أال ـ٢. ثقة ينقله أو العلماء، بين مشهورا فيكون صحيح؛ بطريق هعلي

 يبطل بل السابق؛ الخالف يبطل ال فاإلجماع قائليها، بموت األقوال تبطل ال إذ مستقر؛
) ١: (يلي ما وافق إذا إال عندهم حجة اإلجماع يكون فال النحويون أما. الالحق الخالف

 مع التعارض عند باإلجماع ويعمل المنصوص، على لمقيسا )٢. (عليه المنصوص
 يعرف ما وهو باإلجماع؟ عنه المسكوت من العلماء موقف ما ولكن فيه، المختلف
 عرضه بعد التساؤل هذا عن الباحث وسيجيب به، العمل المحقق السكوتي باإلجماع

  .اإلجماع ألنواع
 كذلك، النحاة وعند وظني، ،قطعي واألصوليين الفقهاء عند اإلجماع: أنواعه ـ)٣(
 كما عنه، المسكوت أو السكوتي، باإلجماع يسمى فيما النحاة يخالفون الفقهاء أن غير

  .   التالية السطور في سيظهر
 به يعلم المجتهدين بعض عن فعل أو قول بصدور يكون وهو: السكوتي اإلجماع

 قام من فمنهم فيه، لعلماءا واختلف مخالفة، يذيعون وال موافقة، يعلنون وال سائرهم،
 من أكثر به والمصرحون فقرره، توسط من ومنهم بحجيِتِه، قال من ومنهم مطلقًا، بنفيه

 باإلجماع يعتبر هل: منهما األول مهمان؛ سؤاالن القارَئ يلزم وهنا. )١(الساكتين
 في األصل ألن الصواب؛ وهو به، واألخذ اعتباره، على بالتحقيق والجواب السكوتي؟
 أو يمنعه، ما وجد إن إال جوازه؛ الشيء أصل أن كما بالجواز، اإلجماع عنه المسكوت

 والجواب حجة؟ اإلجماع يكون متى: الثاني والسؤال. به واألخذ استعماله، بعدم يقطع
  .حجة اللغة في اإلجماع أن عنه

   حجة؟ اإلجماع يكون متى: سؤال
 وليس لضعفه، الباقين وسكوت البعض، بفتوى كان ما الفقهاء عند السكوتي اإلجماع

 الحاج أمير ابن قاله ما وهذا ،)٢(معا بهما أو وأفعالهم أقوالهم بصريح كان إذا ما
 بحكم، المجتهدين بعض يأتي أن هو: تعريفه في األنصاري زكريا الشيخ وقال الحنبلي،
 أو للرضا أمارٍة من مجردا عندهم السكوت وكان به، علموا وقد عنه، الباقون ويسكت

                                         
 .٧٩:نحلة أحمد محمود./د العربي، النحو أصول: ينظر )١(

 .٥/٥٥:الحنبلي الحاج أمير بن محمد بن محمد والتحبير، التقرير: ينظر )٢(



 

 )١٣٣(

 أهل بعض يقول بأن يحصل السكوتي اإلجماع أن إلى الشوكاني وذهب ،)١(السخط
 يظهر وال فيسكتون العصر، ذلك أهل من المجتهدين في ذلك وينتشر بقول، االجتهاد

 سواء قولًا، األئمة بعض قال إذا: الحنبلي بدران ابن وقال. )٢(إنكار وال اعتراف منهم
 فيهم، القول ذلك اشتهار مع الباقون وسكت بعدهم، جاء ممن أو حابة،الص من كان

  .)٣("المختار على إجماعا ذلك كان التكليف بأحكام متعلقًا القول ذلك وكان
 في واحتجوا به، أخذوا قد النحويين أن غير كثيرا الفقهاء عن النحويون يختلف ولم

  :اآلتي نذكر أن اآلنف سؤالال عن الجواب يتطلب ثم ومن بمقتضاه، اللغة
 فأما واألصوليين؛ الفقهاء موقف عن يختلف السكوتي اإلجماع من النحاة موقف ـ١
 ألن النُّحاة؛ حذَّاق عند الصحيح وهو اللغة؛ مسائل في به واحتجوا قبلوه، فقد النُّحاة
 ماعةالج وبخبر عنه، والمسكوت عليه وبالمجمع والقطعي، بالمظنون فيها يحتج اللغة
  .يعارضه أو والقياس، السماع يخالف أال بشرط الواحد؛ وخبر
 نذكر أقوال تسعة إلى السكوتي باإلجماع العمل في واألصوليون الفقهاء اختلف ـ٢
ا؛ منها قولين أهممذهب ظاهر وهو إجماع، وال بحجة ليس أنَّه على منها األول إيجاز 

 وجماعة األصول، أهل من جماعة قال وبه وحجة، إجماع أنَّه على واآلخر. )٤(الشافعي
  .)٥(الشافعية من

 المقيد أو المنصوص يخالف بأال يده؛ خصمك أعطاك إذا حجة األمر في يكون ـ٣
 ممن يِرد ولم عليه، حجة إجماعهم يكون فال بذلك يده يعطك لم وإذا المنصوص، على
  .)٦(أالخط على يجتمعون أنَّهم سنٍَّة وال قرآٍن في أمره يطاع
 والتتبع، باالستقراء إال يعرف ال ما وهو الظني، باإلجماع يسمى ما هناك ـ٤

 في قال الراجح؛ هو تيمية ابن اإلسالم شيخ ورأي ثبوته، إمكانية في الفقهاء واختلف

                                         
 .١/١٠٤:ياألنصار زكريا األصول، لب شرح في الوصول غاية: ينظر )١(

 .١/١٧٩:الشوكاني محمد بن علي بن محمد األصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد: ينظر )٢(

 .١/١٤١:حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل: ينظر )٣(

 .١/٣١٥:اآلمدي محمد بن علي الحسن أبو األحكام، أصول في اإلحكام: ينظر )٤(

 .٦/١٤٠:للزركشي الفقه، أصول في المحيط والبحر ،١/٤٨:يرازيللش الفقه، أصول في اللمع: ينظر )٥(

 .١٩٠ ،١/١٨٩:جني البن الخصائص: ينظر )٦(



– 

  )١٣٤(

 كثر بعدهم إذ الصالح السلف عليه كان ما هو ينضبط الذي اإلجماع: "الواسطية العقيدة
  . )١("ةاألم وانتشرت االختالف،

 يؤخذ اللغة ألن عنه؛ بالمسكوت اعتدوا كما به، األخذ على فالجمهور النحاة عند أما
  .فيه وبالمظنون به وبالمقطوع عنه، والمسكوت وبالصريح واآلحاد، بالمتواتر فيها

  :والعلل التعليل: رابعا
 وقيل ثانية،ال الشربة تناول وهي ،)علَّ(و ،)علََّل: (الفعل من التعليل: تعريفه ـ)١(

 الثانية،  السقيا سقاه إذا يِعلَّه  وعلَّه نِهل، بعد علََّل: يقال تباعا، الشرب بعد الشرب
 هو أو ،)٢(رِويت فقد علَّت وإذا رواء، تصدرها ثم الثانية، الشربة تسقيها أن وعلَلْتها
 أو تامة تأكان سواء الشيء علَّة إظهار هو: وقيل األثر، إلى المؤثر من الذهن انتقال

 النحاة عرفه وقد األثر، إلثبات المؤثر ثبوت تقرير هو التعليل أن والصواب ناقصة،
 بحث هو وأيضا النحوية، والقواعد اللغوية الظواهر وراء تكمن التي األسباب بحث بأنه
 البحث عناصر من أساسيا عنصرا ليس أنه أي والقواعد؛ الظواهر هذه هامش على

  .والذهنية النفسية المتعة من بشيء النحاة تمد طرائق هو ما بقدر النحوي
  :أنواعه ـ)٢(
 لم النَّحاة ألن العرب؛ كالم تعليم إلى بها يتوصل التي وهي :التعليمية العلة ـ١

 قعد: نحو نظيره، على فقاسوا منه؛ بعضا سمعوا وإنما لفظًا، العرب كالِم كلَّ يسمعوا
: فقلت) ذهب (من الفاعل اسم ذلك على بالقياس فَعرفْت قائم، فهو وقام قاعد، فهو زيد

  .إلخ..الباب وبقية صائم، فهو صام فقلت) صام (ومن ذاهب، فهو ذهب
 الباحث، مهمة وهذه العرب، حكمة عن البحث منها والغرض :القياسية العلل ـ٢
 ألن: فتقول ؛)قائم زيدا إن (قولهم في) إن(بـ) زيدا (نصبت لماذا: السائل قول نحو

)ِملت المفعول، إلى المتعدي الفعل ضارعت قد وأخواتها) إنإعماله وأعملت عليه فح.  
 وطبيعتها، اللغة روح عن بعيدةٌ لغويةٌ فلسفةٌ وهي :النظرية الجدلية العلل ـ٣

 هذا، بعد) إن (باب في به يعتلُّ ما فكلُّ ذهنيةٌ، رياضةٌ فهي النحو، تعقيد إلى وتؤدي
 عن جوابا به اعتل شيٍء فكلُّ األفعال؟ الحروف هذه شابهت جهٍة أي فِمن: يقاَل أن مثل
  . والنظر الجدل في داخل هو المسائل هذه

                                         
 .٩٩:الجيزاني حسين بن لمحمد والجماعة السنة أهل عند الفقه أصول معالم: ينظر )١(

 .١٣/٤٩٥):علل (مادة): هـ٧١١:ت (منظور، البن العرب لسان: ينظر )٢(



 

 )١٣٥(

 حكمها؛ مع األنواع، لهذه عاما معنًى ووضع هذا، على القرطبي مضاء ابن ثار ولقد
 العلل عليه أطلق منهما يوالثان اُألول، العلل أسماه منهما األول نوعين؛ إلى العلل فقسم

  .اآلخر النوع يقبل ولم األول، النوع فقبل ؛)١(والثوالث الثواني
 على تَطَّرد علة: األول صنفان؛ النُّحاة علُل: وأشكالها النحاة علل أصناف ـ)٣(
 عن وتكشف حكمتهم، تُظِهر علة: والثاني لغتهم، قوانين إلى وتنساق العرب، كالم

 واسعة وهي استعمالًا أكثر األولى والعلة موضوعاتهم، في مومقاصده أغراضهم صحة
  :وهي شكلًا، أو نوعا وعشرين أربعة على منها والمشهور واألشكال، الشِّعب
 علة لذلك وليس أثدى، رجل يقال وال ثدياء، امرأة: قولهم مثل: سماع علة ـ١
  .يجيزه وال السماع، يأباه هنا فالقياس السماع؛ سوى
 لمشابهتها األسماء وبناء االسم، لمشابهته المضارع إعراب: نحو: تشبيه علة ـ٢

  .الوضعي بالشبه عندهم يسمى ما هو األخير والشبه الحروف،
 في فأماتوهما ؛)وذر(و ،)ودع (عن) ترك(بـ استغنائهم مثل: استغناء علة ـ٣
 مضارعين واستعملوهما ،)ترك (وهو المعنى، في يرادفهما بما فقط الماضي صيغة

  ).ذَر(و) دع(و ،)يذَر(و ،)يدع: (فقالوا أمرين؛و
 القياس ألن وكسرة؛ ياء بين لوقوعها ،)يِعد (في الواو كاستثقالهم: استثقال علة ـ٤

 عندهم مستثقل وهذا وكسرة، ياء بين ساكنة واو وقوع يقتضي وهذا ،)يوِعد (يقتضي
  .للقياس خالفًا به يأتوا ولم فمنعوه،

 ويرى المفعول؛ ونصب الفاعل رفع من إليه ذهبوا فيما وذلك: رقف علة ـ٥
 منها تخلوا التي التراكيب بعض في بالمفعول الفاعل اللتبس يفعلوا لم لو أنَّهم الباحث
 الثوب خرقَ(و ،)الحجر الزجاج كسر: (قولهم في وأما والسياق؛ المعاني، قرائن

فأعطوا القرينة؛ ووجود المعنى لبيان مثالينال هذين في المخالفة تعمدوا فقد) المسمار 
 هذين في ذلك فعلوا قد كانوا وإن للفاعل، المفعول وعالمة للمفعول الفاعل عالمة

 مراعاة المفعول على وموضعه الفاعل رتبة فيهما وقدموا غيرهما، دون المثالين
 به يعمل أن يصح ال وهذا العالمة، في وخالفوه الرتبة، في القياس فوافقوا لألصل؛

  .قياسا

                                         
 .١٢٩:عيد محمد./د العربي، النحو وأصول ،٢٩٦:السيوطي عند النحو أصول: ينظر )١(



– 

  )١٣٦(

 إيقاعه، لتأكيد األمر فعل في والثقيلة الخفيفة النون إدخالهم مثل: توكيد علة ـ٦
  .عليه الطلب فحملوا توكيد، إلى يحتاج خبر ألنه المضارع؛ بهما يؤكد أن واألصل

 يجمع وال ،)يا (النداء حرف عن اللهم في الميم تعويضهم مثل: تعويض علة ـ٧
  : الشاعر قول في كما الشعر، ضرورة في إال بينهما

  . )١(اللهما يا اللهم يا أقول ** ألما حدث ما إذا إني
 واحد، كالم في عنه والمعوض به المعوض بين يجمع ال ألنَّه عندهم؛ ذلك وشذَّ
  .الشعر في الشذوذ أو بالضرورة ووجهوه النثر، في فمنعوه
 إذ الجر؛ على حمال الجزم في ياالتق إذا الساكنين أحد كسرهم مثل: نظير علة ـ٨

 المجزوم الفعل أعطوا أنَّهم إال األسماء؛ خصائص من الجر كان وإن نظيره، هو
 والرفع النصب عن وابتعدوا عارض، هذا أن يعلَم حتى بعده ساكنًا يلقى الذي الساكن

  .مرفوع أو منصوب الفعل أن يتوهم لئال
 ؛)إن (نقيضها على حملًا للجنس النافية) ال(بـ النكرة نصبهم مثل: نقيض علة ـ٩

 حملوه كما نقيضه، على النقيض فحملوا اإلثبات، تؤكد) إن(و النفي، تؤكد) ال (أن إذ
  .نظيره على

 مع الفعل فذكَّر ،)٢( .."موعظة جاءه فمن ".. مثل: المعنى على الحمل علة ـ١٠
 أبو سمعه ما أيضا ومنها الوعظ، ووه المعنى، على لها حملًا مؤنثة وهي ،)موعظة(

: له فقال فاحترقها، كتابي جاءته لغوب، فالن: يقول أعرابي، من العالء بن عمرو
 لفظ حمل بداللة يتصل األعرابي فقول! بصحيفة؟ أليس نعم، قال كتابي، جاءته أتقول
  .)٣(مؤنث وهي الصحيفة، قصد ألنَّه الكتاب؛ على الفعل فأنَّث التذكير؛ لتعليل آخر على

                                         
 بيت وقبله الباحث، عند أقرب وهو الهذلي، خراش ألبي وقيل الصلت، أبي بن ألمية الرجز من البيت )١(

  : مشهور
ا تغفر اللهم تغفر إنجم ** عبٍد وأي ا، ال لكالنداء حرف بين الجمع هو بالمتن الذي البيت في والشاهد ألم 

 بين الجمع منعوا ألنَّهم الضرورة؛ في إال يتأتي ال شاذٌّ وهذا: النَّحويون قال عنها، بها المعوض المشددة والميم
 واإلنصاف ،٣/٥٤:شراب لمحمد الشعرية، الشواهد شرح: ينظر. واحد كالم في عنه والمعوض به المعوض
 .٤/٣٩٧:للبغدادي المغني أبيات وشرح ،٢/١٦:يعيش البن المفصل وشرح ،٣٤١:لألنباري

 .٢٧٥:البقرة سورة )٢(

 .٢٠٠:٢٠٢:المكارم أبو علي./د النحوي، التفكير أصول: ينظر )٣(



 

 )١٣٧(

 ينون من قراءة في ،)١("وأغاللًا سالسلًا: "تعالى قوله مثل: مشاكلة علة ـ١١
  ). أغاللًا (بعدها ما تناسب حتى) سالسلًا(

 عادلوا ثم النَّصب، على حملًا بالفتحة ينصرف ال ما جرهم مثل: معادلة علة ـ١٢
 وجاءوا بتلك، هذه فعادلوا ؛)٢(السالم المؤنث جمع في الجر على النَّصب فحملوا بينهما؛
 من أخرى وبحالة الصرف، من الممنوع في للجر الفتحة استعمال من واحدة بحالة

  .السالم المؤنث جمع في للنصب الكسرة استعمال
 وضم ،)خرٍب ضب جحر هذا: (قولهم في بالمجاورة الجر مثل: مجاورة علة ـ١٣

 نقيض وورد قبلها، المضمومة الدال لمجاورتها ،"هلُلَّ الحمد "في إتْباعا الجاللة اسم الم
 يستقبح ذلك لكن ومجاورتها؛ الجاللة اسم من بعدها الالم لتناسب الدال بجر ذلك

  .اإلعرابية العالمة وهو أهم، هو ما لمخالفة
 بغيره اللتبس يرفعوه لم لو ألنَّهم ونحوه؛ الفاعل، برفع كتعليلهم: وجوب علة ـ١٤

  .أجازوه الذين للكوفيين خالفًا بالمبتدأ اللتبس يؤخروه لم لو كالمفعول،
 ذلك فإن المعروفة، األسباب من اإلمالة تعليل في ذكروه ما وذلك: جواز علة ـ١٥

 على ذلك فدلَّ بفتحه؛ ورد أمالوه ما فكل فيه، بوجوبها ال ُأِميَل فيما اإلمالة لجواز علة
  .الوجوب ال الجواز
 التذكير غُلِّب قد وهنا ؛)٣("القانتين من وكانت: "تعالى هقول نحو: تغليب علة ـ١٦

  .فاعتمدوها العرب، كالم في وكثرته التغليب لمناسبة التأنيث على
 على الزائد المؤنث في قياسي وهو النداء، في العلم كترخيم: اختصار علة ـ١٧

 وفي ،)دسعا(كـ المختوم، وغير ،)فاطمة(و ،)عائشة(كـ بالتاء المختوم أحرف ثالثة
 المختوم، غير الثالثي مزيد في وجائز ،)معاوية(كـ بالتاء، المختوم الزائد المذكر العلم
 غير من األلفاظ بعض في السماع به ورد وإن العلم، غير في جائز وغير ،)جعفر(كـ

  .وغيره ،)صاحبي (كلفظ األعالم،
 ،)شدد( واألصل ،)عض(و ،)شد: (قولهم مثل كاإلدغام؛: تخفيف علة ـ١٨

  .التكرير لتخفيف) عضض(و
                                         

 .٤:اإلنسان سورة )١(

 .٢٩٨ ،٢٩٦:السيوطي عند النحو أصول: ينظر )٢(

 .١٢:التحريم سورة )٣(



– 

  )١٣٨(

: فقالوا نظائرها وغيروا أصلها، على فاستعملوها ،)استحوذ(كـ: أصل علة ـ١٩
 القياس، فخالفوا ؛)استحاذ (األخيرة على حملًا يقتضي القياس وكان ،)استطاع(

 القياس، فيها فأعملوا ،)يؤكرم (واألصل ،)يكرم (في ذلك ونقيض األصل، واستعملوا
 على حمال ينصرف ال ما صرفهم أيضا األصل علة ومن األصل، عن به لواوعد

 من أكثر أو مانعان اجتمع إذا إال يمنع وال الصرف، األسماء في األصل ألن األصل؛
  .الصرف موانع

 في عمدة ألنَّه المفعول؛ من التقديم برتبة أولى الفاعل إن: كقولهم: أولى علة ـ٢٠
 كان الزما اللفظ، أو المعنى في فاعلًا فعٍل لكل أن كما كذلك، سلي والمفعول اإلسناد،

 أو المجاوز الفعل إال إليه يصل ال بل مفعول؛ الالزم للفعل وليس متعديا، أو الفعل
  .المفعول من التقديم برتبة َأولى الفاعل كان والعلل األسباب ولهذه المتعدي،
 فحذف الهالل؛ هذا: أي بالرفع؛) ُلالهال: (المستهل كقول: حال داللة علة ـ٢١
  .أيضا فيحذف الهالل، رأيت: أي بالنصب؛) الهالَل (أو عليه، الحال لداللة

 إشعارا الواو قبل ما بفتح ،)موسون): (موسى (جمع في كقولهم: إشعار علة ـ٢٢
  .للحذف إشعارا فيفتح ؛)عيسون (على فيجمع) عيسى (في وكذلك ألف، المحذوف بأن

 وأكدت تقدمت متى إلغاؤها يجوز التي األفعال في قولهم مثل: تضاد علة ـ٢٣
  .التضاد من واإللغاء التأكيد بين لما تُلْغَ لم: بضميره أو بالمصدر
 تكون ألنَّها حرفيتها؛ بنفي) كيفَ (اسمية على االستدالل ذلك من: تحليل علة ـ٢٤

 خالف شبهة عقْد فتحلل فاصل؛ بال علالف تجاور ألنَّها فعليتها ونفي كالما، االسم مع
  .المدعى

 علة :األول النوع: النحاة عند أنواع عدة وللعلة :النحاة عند االعتالل أنواع ـ)٤(
 وأوسع استعماالً، األكثر وهي لغتهم، قانون إلى وتنساق العرب، كالم على تطرد
 أغراضهم صحة عن وتكشف العرب، حكمة تُظهر علة :الثاني والنوع. تداوالً

  . موضوعاتهم في ومقاصدهم
 يكون التي فهي البسيطة فأما مركبة؛ وإما بسيطة، إما العلة :العلة أقسام ـ)٥(

 وأكثر أوجه، عدة من بها الدليل يقوم التي فهي المركبة وأما واحد، وجه من بها التعليل
 ويشترط بالنَّص، ثبتي وال النَّص، محل في بالعلة الحكم ويثبت اإليجاب، على يكون ما
  .المقيس للفرع عليه المقيس األصل في للحكم موجبةً العلة تكون أن



 

 )١٣٩(

  : وهي العلة، لسالمة شروطًا النحاة وضع :شروطها ـ)٦(
 في الطرد يشترطون أنهم الجمهور ومذهب حكم، بال العلة وجود وهو: النقض ـ١
 إنما إنه: قال من قول رد :ذلك أمثلة ومن تصح، لم معها الحكم تخلف إذا بحيث العلة
 والتأنيث، التعريف،: وهي علل، ثالث الجتماع) رقاِش(و) قطاِم(و) حزاِم (بنيت

  .أخرى بأمثلة تنتقض ألنَّها والعجمة؛
 الحكم بوجود يكون وتخلفه العلة، عدم عند الحكم انتفاء وهو: العكس تخلف ـ٢
 بعضهم يشترط ولم س،العك تخلف يشترطون النحاة وجمهور العلة، وجود عدم عند

  . )١(تخلفه يجيزون فهم ثم ومن ذلك،
 واو إن: "قولهم نحو مناسبة، فيه ليس الوصفُ يكون أن وهو: التأثُّر عدم ـ٣

 ولم الطرف، من منهما الثانية وقربت واوان، األلف اكتنفت لما همزة قلبت إنَّما) أواِول(
 ياء يوجد وال معناه، في المغيرات من غيره على تنبيها األصل على ذلك إخراج يؤثر
  )".أوائل (فصارت همزةً الواو فأبدلت جمعا؛ الكلمة وكانت الطرف، قبل

 استبقاء مع للعلة موجبا اتخذه ما المستدلُّ يسلِّم أن وهو بالموجب، القول ـ٤
 معمول تقديم ألن المتصرف؛ الفعل عاملها على الحال تقدم جواز: ومثاله الخالف،

  .ثابت المتصرف لفعلا
 يقول أن ومثاله النص، مقابلة في بالقياس االستدالل وهو: االعتبار فساد ـ٥

 عن نرده أن إلى ذلك يؤدى ينصرف ما صرف ترك أن على الدليل في البصري
 يجوز، ال فهو النَّص، مقابلة في استدالل بأنَّه عليه فيعترض األصل؛ غير إلى األصل

 بها، المعترف النُّصوص إلى بالرجوع النحاة عند يكون ال االعتبار فساد عن والجواب
  .بالمتن أو باإلسناد ويكون المنقولة، النُّصوص في بالطعن يكون وإنَّما
 يقول حين: ومثاله المقتضى، ضد العلة على يعلَّقَ أن وهو: الوضع فساد ـ٦

 أصل ألنَّهما أللوان؛ا سائر دون والبياض السواد من التعجب جاز إنما: "الكوفي
 من امتنع إنَّما التعجب ألن المقتضى؛ ضد العلة على علِّق قد: البصري فيقول األلوان؛

  ".الفرع في منه أبلغ األصل في المعنى وهذا بلزومها، األلوان سائر
  .المنع فساد به يظهر بما والفرع األصل في ويكون: للعلة المنع ـ٧

                                         
 .٢٠٦ ،٢٠٥:المكارم أبو علي./د النحوي، التفكير أصول: ينظر )١(



– 

  )١٤٠(

 فعلى مبتدأة؛ بعلة المستدل علة المعترض يعارض أن وهي: المعارضة ـ٨
  .)١(المعارض به اعتل ما يروي أن المستدل

 لذلك عليه، المقيس للحكم الموجبة هي تكون أن العلة شروط من: الوجوب ـ٩
 في االسم مشابهة هي المضارع الفعل إعراب علة إنَّما: قولهم في البصريين خطأوا
 هو الموجب وإنما االسم، إلعراب الموجبة هي ليست األمور وهذه وسكناته، حركاته
  .)٢(مختلفة ومعان واحدة لصفة قولهم
 عند يجوز: والعلل بالتعليل األخذ عند يجوز ما :يجوز ال وما فيها يجوز ما ـ)٧(

 بالعلل التعليل يجوز وكذلك أكثر، أو ثالثة أو اثنتين، أو واحدة، بعلة التعليل االعتالل
  .العدمية
 ،)مسلمي هؤالء: (قولك: نحو بعلتين، التعليل يجوز: علتينب الحكم تعليل ـ١

 وسبق والياء، الواو اجتماع إحداهما: لعلتين ياء الواو فقلبت ؛)مسلموي: (فاألصل
 يكسر أن تستلزم المضافة المتكلم ياء أن :واألخرى بالسكون، منهما األول الحرف
 ال أنَّه إلى قوم وذهب كسره، ليمكن وإدغامها ياء، الواِو قلب فوجب قبلها، الذي الحرفُ
 إال فيها الحكم يثبت ال العقلية والعلة العقلية، بالعلة مشبهة العلة هذه ألن هذا؛ يجوز
 منزلة منزلًا الفعل كون على يدل أن مثل وذلك جوازه، إلى آخرون وذهب واحدة، بعلة

 العطف أيضا ويمتنع ،)ضربتُ: (لمث الفعل، الم تسكين: نحو بعلل، الفعل، من الجزء
 يجوز فكما الحكم، حيث من أما موجبة، ليست العلل وهذه متصلًا، ضميرا كان إذا عليه
 من بأنواع عليه يستدل أن يجوز فكذلك الدالالت، من بأنواع الحكم على يستدل أن

  .العلل
 لم أو تضادا سواء واحدة بعلة حكمين تعليل يجوز :واحدة بعلة حكمين تعليل ـ٢

 جملة من معدود والمجرور الجار أن على به يستدل فإنَّه بزيد، مررت: كقولهم يتضادا،
 فكما ،)زيدا َأمررتُ: (نحو في النقل لهمزة معاقبة فيه الياء أن منه الداللة ووجه الفعل،

وفحر من عاقبها ما فكذلك جملته، من كائنة فهي فيه، موضوعة) أفعل (همزة أن 
 ذلك ضد على أيضا به ويستدل جملته، من هو ما بمعاقبة جملته من يعد أن ينبغي الجر

  .بينهما يفصل ال أنَّه بدليل جر ما بعض مجرى جاٍر الجار أن وهو ونقيضه،
                                         

 .١١١: ١٠٢:للسيوطي النحو أصول في االقتراح: ينظر )١(

 .٢٨٩:السيوطي عند النحو أصول: ينظر )٢(



 

 )١٤١(

 ـ الفقه علل تقدمت وإن ـ فإنَّها العلل، تخصيص النُّحاة أجاز :العلة تخصيص ـ٣
 فمثلًا ممكنًا، ذلك لكان نقضها متكلِّفٌ تكلَّفَ فلو والفرق، خفيفالت مجرى يجري فأكثرها

 ،"الحجر الزجاج كسر: "قوله في كما لجاز، المفعول ورفع الفاعل نصب أحد تكلَّفَ لو
 على لذلك قدرة ال ألنَّها المتكلمين؛ علل كذلك ليست ولكن ،"المسمار الثوب خرق"و

  .  غيرها
 تكون أنَّها بعضهم ورأى صحتها، في التعدية يشترط لم :قاصرةال بالعلة التعليل ـ٤
 يشترطوا ولم بعضهم، جوزها: "فقال السيوطي أما للتعدية، تراد إنَّما ألنَّها باطلة؛
 ؛"أبؤسا الغوير عسى"و ،"حاجتك جاء ما: "قولهم في كالعلة وذلك صحتها، في التعدية

جاءت "ما: يقال فال المثالين؛ هذين في) صار (مجرى أجريت) عسى(و) جاء (فإن 
" قائما زيد عسى "وال ،"أنعما الغوير عسى: "يقال ال وكذلك صارت،: أي ؛"حالتك

 اإلحالة في المتعدية العلة ساوت بأنَّها صحتها على يستدل وال ،)صار (مجرى بإجرائه
  .النقل بظاهر عليها وزالت والمناسبة،

 كتعليل العدمية؛ باألمور التعليل يجوز أنَّه النُّحاة كرذ :العدمية باألمور التعريف ـ٥
 باختالف والمقصود صيغته، باختالف اإلعراب عن باستغنائه الضمير بناء بعضهم
  .)١(المعاني

  : العلة مسالك ـ)٨(
 أن على العلماء يجِمع أن وهو اإلجماع، :أحدها مسالك؛ عدة وللعلة :العلة مسالك

 السبر :ورابعها. إليه اإلشارة :وثالثها. العلة على النص :وثانيها كم،الح لهذا العلة هذه
. يصلح بما واالعتبار منها، يصلح ال ما واستبعاد المحتملة، الوجوه ذكر وهو والتقسيم،
 األصل، في الحكم عليها علق التي بالعلة األصل، على الفرع بحمل المناسبة :وخامسها
 حمل وهو الشبه، :والسادس. وعدمه الوجوب بين إظهارها وجوب في العلماء واختلف

 الحكم عليها علق التي العلة إلى يرجع ال الشبه، من نوع لوجود األصل، على الفرع
  .عندهم صحيح به فالقياس به، القياس العلماء أجاز وقد األصل، في

 على إجماعهم: ومثله الحكم، هذا علة على العربية أهل إجماع وهو: اإلجماع ـ١
جاء: "نحو االستثقال؛ المنقوص وفي التعذُّر، هي المقصور في الحركات تقدير علة أن 

 ولم فقدروهما، الكسرة؛ وكذلك الياء، على الضمة فاستثقلوا ،"القاضي رأيت"و ،"القاضي
                                         

 .٣٣٦ ،٣٣٥ ،٣٣٣ ،٢٩١ ،١٩٠:السيوطي عند النحو أصول: ينظر )١(



– 

  )١٤٢(

 المقصور على الثالث الحركات ظهور عندهم وتعذر فأظهروها، الفتحة يستثقلوا
  .به النطق يمكن ال ذلك ألن ؛)مصطفى(و ،)هدى(كـ

 من العالء بن عمرو أبو سمعه ما ومنها العلة، على العربي ينص أي: النَّص ـ٢
 قال كتابي، جاءته أتقول: له فقال فاحترقها، كتابي جاءته لغوب، فالن: يقول أعرابي

 التذكير؛ لتعليل آخر على لفظ حمل بداللة يتصل األعرابي فقول! بصحيفة؟ أليس نعم،
 من مأخوذة هنا والعلة ،)١(مؤنث وهي الصحيفة، قصد ألنَّه الكتاب؛ على الفعل ثفأنَّ

  .األعرابي كالم نص
 أن روي ما ومنها بها، التصريح عدم مع بخفاء، العلة إلى اإلشارة أي: اإليماء ـ٣
 بنو أنتم بل: فقال غَيان؛ بنو نحن فقالوا أنتم؛ من: لهم فقال ؛)(النبي إلى أتوا قوما

  .زائدتان هنا والنون فاأللف رشدان،
 ما وينفى يصلح، ما منها يختبر ثم المحتملة، الوجوه ذكر وهو: والتقسيم السبر ـ٤
 في الالم دخول جاز لو: "أحدهم قوُل: فَمثلًا بالحكم؛ المتعلقة األقسام معها ويذكر عداه؛
 تكون أن فيبطل القسم؛ مال أو التأكيد، الم تكون أن إما فهي تدخل، لم وهي ،)لكن (خبر
 على تصلح ال القسم والم لالستدراك، أنَّها يقصد بذلك، ليست) لكن (ألن التأكيد؛ الم
)لكن(ا القسم، حروف من ليست أنَّها يقصد بذلك، ليست ألنها ؛أم) تصلح فهي) إن 

 وهي المحتملة، الوجوه فذكر التوكيد؛ حروف من فهي المعنى، في معها التفاقها
 تفسير في المحتملة الوجوه ذكر ثم ممتنع، وهو ،)لكن (خبر في الالم دخول احتمالية

 صالحية لعدم علَّل ثم القسم، أو التوكيد الم احتماالن؛ وهما دخولها، افتراض بعد الالم
  .والتقسيم بالسبر منهما احتمال كلِّ

 الحكم عليها التي علةبال األصل على الفرع حمل وهو: اإلحالة وتسمى: المناسبة ـ٥
 المطالبة؟ عند المناسبة إظهار يجب هل ولكن علةٌ، الوصفَ أن يظَن وبها األصل، في
 على فاعلُه يسم لم ما حمل: اإلحالة أو المناسبة أمثلة ومن يجب، ال: وقيل يجب،: قيل

  .الطعام وُأِكل الطعام، زيد أكل: قولهم في اإلسناد، بعلة الرفع في الفاعل
 التي العلة غيِر الشبه، من بِضرٍب األصل على الفرع يحمل أن وهو: الشبه ـ٦
 على المعتل كقياس به، التمسك يجوز صحيح، وقياسه األصل، في الحكم عليها علق

 مشابهة االسم يشبه فهو المضارع، إعراب علة في قيل ما الشبه أمثلة ومن الصحيح،
                                         

 .٢٠٠:٢٠٢:المكارم أبو علي./د النحوي، التفكير أصول: ينظر )١(



 

 )١٤٣(

 في االسم على فيجري االبتداء؛ الم عليه خلوتد واالستعمال، والمعنى اللفظ في تامة
 مثل الصحيح مجرى المعتل إجراء ومنه كاالسم، معربا كان ثَم ومن وسكناته، حركاته

  : الشاعر قول
يأتيك ألم القتْ بما** تَنمي واألنباء ون١(زياِد بني لَب( .  
 الجزم وعدم ،)يأتيك (المعتل المضارع على) لم (دخول على النحاة به استشهد فقد
 الشاعر أن إلى النحويين من قوم وذهب الفعل، ياء الشاعر يحذف فلم العلة؛ بحذف
 جزم الشاعر أن آخر فريق ورأى الصحيح، مجرى إجرائه على بالسكون الفعل جزم
 االطراد :والسابع. بياء فجاءت الوزن لضرورة الكسرة أشبع ثم يائه، بحذف الفعل

 الفارق، إلغاء :والثامن. العلة في المناسبة وتفقد الحكم، معه جديو الذي وهو ،)الطرد(
  .اشتركهما فيلزم يؤثر، ال والفرع األصل بين الفارق كان إذا ويتم

 العلة، في المناسبة فقدان مع المواضع جميع في الحكم وجود وهو: الطرد ـ٧
 علة وحده راداالط اعتبار في كاف مواضعه تعدد مع الحكم اطراد أن العلماء ورأي
 ال الحكم فاطراد المناسبة، من بد ال: وقالوا الرأي، هذا رفض العلماء من وكثير للحكم،
  .علة يكون أن يكفي
 فوافق يؤثِّر، ال فيما إال األصل يخالف لم الفرع أن بيان وهو: الفارق إلغاء ـ٨
 االعتبار وعدم إلغاؤه فتم يؤثر؛ لم ألنَّه الفارق؛ بهذا يعتد ولم الحكم، في األصل الفرع

  .به
 توجد أن وهو: النقض :األول ومعطالت؛ قوادح عدة للعلة: العلة قوادح ـ)٩(
 لوجود األفراد ببعض التخصيص يرى ال من عند وهذا الحكم، يوجد وال العلة،

 تخلف :الثاني. لها نقض وجودها مع عنها فتخلفه الحكم وجد وجدت فإذا اطِّرادها،
 العلة فُقدت إذا أنَّه وهو العلة في شرط والعكس. منعكسة غير لةالع كون أي: العكس

                                         
 على) لم (أدخل حيث ؛)يأتيك لم: (قوله شاهدوال العبسي، جذيمة بن زهير بن لقيس وهو الوافر، من البيت )١(

 جزم الشاعر أن إلى النحاة من قوم وذهب الفعل، ياء يحذف فلم العلة؛ بحذف يجزم ولم ،)يأتيك (المعتل المضارع
 أشبع ثم يائه، بحذف الفعل جزم الشاعر أن آخر فريق ورأى الصحيح، الفعل مجرى إجرائه على بالسكون الفعل

 ،٣٠:لألنباري واإلنصاف ،٢/٥٩:الكتاب في سيبويه شواهد من والبيت بياء، فجاءت الوزن؛ ةلضرور الكسرة
 وشرح ،١/١٠٣:األشموني وشرح ،١/٥٢:للسيوطي الهوامع وهمع ،٨/٢٤،١٠/١٠٤:للزمخشري والمفصل

 .٨/٣٦١:للبغدادي الخزانة في وهو ،٢/٣٥٣:للبغدادي المغني



– 

  )١٤٤(

 في له أثر ال أي له؛ مناسبة ال الوصف يكون أن وهو: التأثير عدم :الثالث. الحكم فُقد
 :وثانيهما. تأثير لها يكون أن :أولهما: شيئين إلى مفتقرة العلة في واألوصاف الحكم،

 للمستدل يسلم أن وهو: بالموجب القول :الرابع عطلوالم والقادح. احتراز فيها يكون أن
 منقطعا، المستدلُّ كان الخالف توجه ومتى الخالف، استبقاء مع للعلة موجبا اتخذه ما

ه فإنيعد لم الصور لتلك العلة عموم مع فيها المختلف الصور بعض في الخالف توج 
 النَّص مقابلة في بالقياس ستدلي أن وهو: االعتبار فساد :والخامس. منقطعا المستدلُّ

 بنص اعتباره ثبت القياس في الجامع كون وهو: الوضع فساد :والسادس. العرب عن
 المنع :والسابع. المقتضى ضد على العلة تعليق: أيضا وهو الحكم، نقيض في إجماٍع أو

 وهو مكابرةً، العلة قبول وعدم والفرع، األصل في يكون وقد قبولها، عدم أي للعلة؛
 المعترض يطاِلب أن أي العلة؛ بتصحيح المطالبة :والثامن. المناظرات لقطع موجب

  .مبتدأٍة بعلٍة المستِدلُّ يعارض أن وهو: المعارضة :والتاسع. العلة بثبوت المستِدلَّ
  :شتى وأدلة وتعارضها األدلة واجتماع واالستحسان االستصحاب: خامسا

 واالستقراء واالستحسان االستصحاب بين حثالبا يجمع الخامس الدليل وفي
 وجد الباحث أن ذلك في والسبب شتى، وأدلة وتعارضها، األدلة، بعض واجتماع
 االستدالل وقوة األدلة، هذه ترتيب على فاختلفوا األدلة، هذه حول اختلفوا قد العلماء

 هذه في نهاع الحديث أطراف الباحث جمع لذلك ذلك، وغير ومفاهيمها، ودرجتها، بها،
  .األدلة من الرتبة
 الطالب وهو السائل :األول أركان؛ أربعة على مبناه السؤال: األسئلة في ـ١

 :والثاني. الغموض فيه ثبت عما ويسأل المستفهم، يقصد أن له وينبغي للجواب،
. مبهٍم غير مفهوما السؤاُل ويكون المعروفة، االستفهام أدوات وهي به، المسؤول
 من يكون أن وشرطه السؤال، على الجواب منه المطلوب وهو: منه المسؤول :والثالث

 أن: له ويستحب النحو، عن النحوي فيه المسؤول أمثلة ومن واالختصاص، الفن أهل
الحاضرين من رآه لما سكوته كان إذا إال قبيح، بعده وسكوته السؤال، تعيين بعد يجيب 

 كان إذا إال طويالً؛ زمنًا الجواب بعد الدليل ذكر عن وتهسك وقبيح. باألدب يليق ال ما
 ال ما الفتوى في يتحرى أن له وينبغي بالغرض، إيفاء الطرق أقرب عن بحثًا سكوته
 الجواب، أي فيه؛ والنقص ذلك، اقتضى إذا الجواب في يزيد أن وله بالمذاكرة، يتحرى

 الجواب كان عاماً السؤال كان وإذا استيفائه، وعدم بالجواب، اإلخالل من فيه لما عيب



 

 )١٤٥(

 يمكن مما يكون أن وينبغي جوابا، المتطلب األمر وهو :عنه المسؤول :والرابع. عاما
  .للسؤال المطابق هو: والجواب به، واإلحاطة إدراكه
 في عليه كان ما على الفرع في واستمراره الحكم بقاء وهو: االستصحاب في ـ٢

 وتعارض غيره، دليل مع اجتمع وإذا المعتبرة، النحوية ةاألدل أضعف من وهو األصل،
 فال اإلجماع خالف أو القياس أو مثال السماع مع تعارض فإذا به؛ األخذ يجوز فال معه

 باألدلة اكتفى قد الباحثَ لكن جدا؛ كثيرة فهي حصرها يمكن ال النحو وأدلة به، يعمل
 الدارسين من كبيرا اهتماما والقت عظيمة، شهرة نالت والتي ضوابط؛ تحكمها التي

 والعمل متفرقة، أدلة وهي لها، ضابط وال كثيرة، فهي األخرى األدلة أما واألصوليين،
 ومن واإلجماع، والقياس، السماع األساسية، األدلة من دليل وجود حالة في يجوز ال بها
 هذا إلبطال ما حكم على دليل يعكس أن وهو بالعكس، االستدالل :األول: األدلة هذه

 على بوجودها لالستدالل الحكم علة تبيان وهو: العلة ببيان االستدالل :والثاني. الحكم
 الحكم علة يبين أن ـ)١: (نوعان وهو. وجوده عدم على وجودها وبعدم وجوده،
 فيستدل العلة يبين أن ـ)٢. (الحكم بها ليوجد الخالف موضع في بوجودها ويستدلَّ
 في الدليل بعدم االستدالل :والثالث. الخالف موضع في الحكم ذلك عدم على بعدمها
 وهذا. المعلول فقد العلة فقد من يلزم ألنَّه وجوده، لعدم الدليل نفي وهو: نفيه على شيء
 االستدالل :والرابع. فيه خفاء ال ظهورا يظهر دليله فإن ثبت؛ أمر أي في يكون

 بعدم االستدالل :والخامس. األصل إلى وعبالرج وذلك دليل، إبطال وهو: باألصول
 يلتفت لم اإلثبات على الدليل وجد فإن اإلثبات؛ على دليل وجود لعدم النفي وهو: النظير

 وهو للناس، أوفق هو بما واألخذ القياس، ترك وهو: االستحسان :والسادس. إليه
 من األثقل ىإل األخف ترك) ١: (ومثاله محكمة، غير ضعيفة وداللته الخفي، القياس

 فيه الحكم يبقى ما) ٣). (استحوذ(كـ قاعدته أصل عن يخرج ما) ٢. (ضرورة غير
 في العجمة أو السماعي والتأنيث العلَمي التعريف اجتمع إذا) ٤. (علته زوال مع

 فمثال لخفته؛ صرفه واالستحسان الصرف، منع فالقياس الوسط، الساكن الثالثي
 الكلي الشيء تعرف وهو :االستقراء :والسابع). نوح (:العجمة ومثال ،)هند: (المؤنث
 المسمى الدليل :والثامن. الجزئيات بتتبع الكلي األمر إثبات أو جزئياته، بجميع

 الجوانب خولفت بعدما معين جانب في األصلي حكمه على الدليل بقاء وهو): الباقي(بـ
 ألن الفعل؛ في شيء منه دخلي ال اإلعراب أن: ذلك وبيان ذلك، اقتضت لعلة األخرى



– 

  )١٤٦(

 دخول في خولف قد الحكم هذا ولكن اإلعراب، تقتضي علة وجود لعدم البناء األصل
 لم الحكم وهذا والرفع، للنصب المقتضية العلة لوجود المضارع، في والنصب الرفع

  .الفعل على اإلعراب دخول عدم األصل أن من الباقي الدليل هو وهذا الجر، في يخالَف
 هدى إذا ودلَّل، دلَّ ما اللغة في وهو دليل، جمع األدلة: األدلة اجتماع في ـ٣

 إلى الراشد :أولهما شيئين؛ على الدليل يطلق النحويين اصطالح وفي وأرشد،
 األصوليين اصطالح وفي ،)١(الدليل لمعرفة الموضوعة العالمة :واآلخر. المطلوب
 الزركشي ذلك إلى وذهب النظر، بصحيح مطلوبال إلى به يتوصل ما الدليل: والفقهاء
 فالدليل والبرهان؛ الدليل بين العسكري وفرق حزم، وابن واآلمدي والسمعاني والسبكي

: تعالى قوله ومنه ،)٢(القاطعة الحجة وهو القطع، أفاد ما والبرهان الظن، أفاد ما عنده
  .األصوليين عند معناه من مأخوذ النحاة عند والدليل ،)٣("برهانكم هاتوا قل"

 إثبات عند واإلجماع والقياس السماع: السابقة األدلة من دليل من أكثر يجتمع وقد
  .الفرع في ورتبته دليل، كل قوة مراعاة مع بينها، التوفيق وينبغي مسألة، على حكم

 األدلة؟ بعض تعارض عن ماذا: سؤالًا الباحث يطرح وهنا :األدلة تعارض ـ٤
 والترتيب؛ بالتناسب واالعتبار ترتيبها، على باألدلة األخذ راعىي أن ينبغي: والجواب

 على أو اإلسناد، على يعتمد قد والترجيح منهما، باألرجح أخذ نقالن، تعارض إذا فمثال
 عند مراعاتها يجب التي القواعد من مجموعة يذكر أن للباحث بد ال هنا ومن المتن،

   :وهي األدلة، تعارض
: اإلسناد) ١: (في يكون أن إما والترجيح بأرجحهما، أخذ الننق تعارض إذا ـ)١(
 أو أوثق أو أحفظ أو أعلم أو اآلخر، من أكثر النقلين أحد رواة يكون بأن وذلك

  . خالفه على واآلخر القياس، وفْق على النقلين أحد يكون بأن وذلك: المتن) ٢( .أصدق

                                         
  : للعسكري اللغوية، الفروق: وينظر ،١/٣٢):دلَّ: (لألزهري للغةا تهذيب في األعرابي ابن قول: نظرا )١(

 .بعدها وما ،٦٧):الدليل(و) البرهان (بين ،٣٨٩ الفرق

 األصول في األدلة وقواطع ،١٥:للسبكي الجوامع وجمع ،١/٦٥:للزركشي المحيط البحر: ينظر )٢(
 ٢٩ باب: حزم البن األحكام أصول في مواإلحكا ،١/٢٨:لآلمدي األحكام أصول في واإلحكام ،١/٣٢:للسمعاني

 البن الفقه أصول في والمعتمد ،٤٤:الباجي الوليد ألبي األصول في الحدود ورسالة ،٧١٣:ص الدليل في
 .بعدها وما ،٣٦:الكفراوي أسعد./د األصوليين، عند واالستدالل ،١/٦:الطيب

 .١١١:البقرة سورة) ٣(



 

 )١٤٧(

 من أولى الضعيفة اللغة بفارتكا ضعيفٍة ولغٍة شاذٍّ ارتكاب تعارض إذا ـ)٢(
  . الشاذِّ
 أو نقٍل: من آخر دليالً وافق ما وهو بأرجحهما، أخذ قياسان تعارض إذا ـ)٣(
  . قياٍس
 نص ألنَّه عليه؛ جاء ما على بالمسموع نُِطقَ والسماع القياس تعارض إذا ـ)٤(

  . ستعمالها كثر ما قُدم االستعمال وكثرة القياس قوة في التعارض كان وإذا األصل،
 أو قلة، على بالغالب يعمل وقد باألصل، فالعمل وغالب أصل تعارض إذا ـ)٥(

  .لضرورة
  . فحشًا وأقلهما بأقربهما، ُأخذ قبيحان تعارض إذا ـ)٦(
 معلَّل؛ واآلخر بدليل، يقيد لم أي مرسل؛ أحدهما عالم عن قوالن تعارض إذا ـ)٧(
  . له دليل ال ألنَّه المرسل؛ وترك حجيته، ملقيا المعلل بالثاني أخذ بدليل مقيد أي

 في توافرها ينبغي أحوال أو شروط ثمة): المقعد شروط(العلم هذا مستنبط أحوال
  : يلي فيما إيجازها يمكن العلم، هذا ومستنبط المجتهد

  . العرب بلغة عالما يكون أن ـ)١(
  . بكالمها محيطًا يكون أن) ٢(
  . ونظمها هانثر على مطلعا يكون أن ـ)٣(
  . إليهم ذلك نسبة بصحة خبيرا يكون أن ـ)٤(
  . الرواية بأحوال عالما يكون أن ـ)٥(
  .النحاة بإجماع عالما يكون أن ـ)٦(

 ما إلى عليه كان ما يدع فإنه السماع يخالف شيء إلى القياس أدى إذا كله ذلك ومع
ِمعالعرب عن س.  



– 

  )١٤٨(

  وتطبيقاتها والمحدثين القدماء منظور من النحوية القاعدة شروط: الثاني المبحث
 سعى الذي القانون فهي االستقراء، لمرحلة نهائيا محصلًا النَّحوية القواعد جاءت

 أصناف بين المشتركة الصفات وتنظم تقنن التي هي القواعد وهذه اكتشافه، إلى النحاة
 كان شروطًا لها نحاةوال األصوليون وضع وقد بينها، العالقات وتحدد اللغوية، المادة

  : يلي ما أهمها من
 مختصرة، تكون أن النحوية القواعد شروط أهم من إن: االختصار: األول الشرط

 والوظائف اللغوية المادة يحدد شامل تصنيف على التقعيد يقوم ـ)أ: يتطلب وهذا
 وكان ،اختصارا أقل المبتكرة األولى مراحلها في النحوية القواعد كانت وقد النحوية،

 وسوف وصفية، أكثر القواعد كانت القصور ذلك ومع ضبطًا، أقل أيضا المصطلح
: والفراء ،)هـ١٨٠:ت: (كسيبويه األوائل عند وردت بقواعد ذلك على الباحث يستدل

 اآلية عند معانيه في الفراء يقول وغيرهم، ،)هـ٢١٥:األخفش(و ،)هـ٢٠٧:ت(
 خبر في الفاء العرب أدخلت: ")١("مالقيكم فإنه همن تفرون الذي الموت إن قل: "الكريمة

)خبر كل في الفاء تدخل فالعرب يوصل، حرف) الذي(و ،)الذي (على وقعت ألنّها) إن 
  .)٢("صواب وإلقاؤهما ،)الذي(و ،)من: (مثل يوصل؛ مما اسمه كان

 ،"الموصول االسم خبر في الفاء دخول يجوز: "فقالوا المتأخرون ذلك عن وعبر
 على قام االعتماد ألن السابقين؛ تعبير من اختصارا أكثر أنه التعبير هذا من ويالحظ

 القاعدة ألن معيارية؛ أكثر التعبير جاء نفسه الوقت وفي وضبطه؛ المصطلح دقة
 في جاء كما مباشر، بلفظ )٣(السابق الفراء تعبير في يظهر لم وهذا الجواز، عن تحدثت
 في الفاء دخول أن أي ؛"صواب وإلقاؤهما: "قوله من ضمنًا هميف بل المحدثين؛ تعبير
 بل ممتنعا؛ يكون ال والصواب صواب، كالهما دخولها وعدم الموصول االسم جواب
 جواب في الفاء إدخال وهما جائزان، األمرين بأن يخبر أن يريد فالفراء جائزا، يكون
  .إدخاله وعدم الموصول، االسم

                                         
 .٨:الجمعة سورة )١(

 القرآن معاني: وينظر مصطفى، إبراهيم الدين سعد علي./د ،"النحوية القواعد شروط: "نبعنوا مقال: ينظر )٢(
 .٣/١٥٥:للفراء

 .١٧٢:قاسم أحمد حسام./ د الكريم، القرآن إعراب كتب في دراسة العربي، للنحو المنهجية األسس: ينظر )٣(



 

 )١٤٩(

 أن النحوية للقاعدة والمحدثون القدامى اشترط: واالطراد مومالع: الثاني الشرط
 لجزئيات النحوية القاعدة تخضع أن وهو االطراد، هو العموم ومعنى عامة، تكون
 من لمجموعة خضعت قد النحوية القواعد تكون وبهذا تحتها، المجموعة العلمية المادة
 العلة، مسالك: األصولية حاتالمصطل هذه تحت النحاة عنها تكلم التي التحقق وسائل

  .ذلك وغير المعلول، مع العلة ودوران والعكس، والطرد، العلة، وشروط
 لهم أن: "تعالى قوله عند األخفش ذكره ما النحوية القواعد اطراد شواهد ومن

 زائدة تاء آخرها في جماعٍة كلَّ ألن ؛)أن (عليها وقعت وقد جرتْ: "فقال ؛)١("جناٍت
 التاء، فتذهب) جنة: (تقول أنك ترى أال جر؛ فنصبها تصغيره في أو الواحد يف تذهب
 نصب؛) األرض(و جر) السماوات(و ،)٢("واألرض السماواِت خلق: "تعالى اهللا وقال
إفهام على حريص اآلية في واألخفش ؛)٣()"سماء: (تقول أنك ترى أال زائدة؛ التاء ألن 

 األمثلة وإكثاره والحجة، التعليل خالل من ذلك ظهروي النحوية، للقواعد القارئ
  .الوصفية والصياغة والشواهد،
 بالكثرة ينصب سالم مؤنث جمع كلَّ بأن سبق ما صياغة يمكن المحدثين وبتعبير

 أكثر المحدثين تعبير أن فالمالحظ بالضمة، ويرفع بالكسرة، ويجر الفتحة، عن نيابة
 السالم، المؤنث جمع تحت جاء ما كل في مطردة قاعدةال هذه وأن وأضبط، اختصارا

 في الحال هو وهذا المفرد، على الزائدة والتاء األلف بجمع األخفش عنه عبر الذي
  .الفترة لتلك تنتمي التي النصوص أغلب

 القدماء عند النحوية القاعدة شروط ومن: الموضوعية أو الضبط: الثالث الشرط
 األمثلة بذكر التجريد في الموضوعية به ويقصد ضبط،ال سواء حد على والمحدثين
 ما على قواعدهم يبنون كانوا أنهم: منهما األول أمرين؛ في ذلك ظهر وقد والشواهد،

 ما وهو االحتجاج، عليه أطلقوا وقد واألمثلة، بالشواهد ذلك ويوثقون العرب، تقوله
 لكي بنوها التي اييسالمق تلك :واآلخر. العلمية التجارب في الفروض تحقيق يشبه

 وتعتبر): "هـ٣١٦:ت (السراج ابن قول نحو النحوية، األبواب جميع على بها يتعرفوا

                                         
 .٢٥:البقرة سورة )١(

 .١:األنعام سورة )٢(

 الخانجي، مكتبة قراعة، هدى: تحقيق ،١/٥٧):هـ٢١٥:ت (مسعدة بن سعيد خفش،لأل القرآن، معاني: ينظر )٣(
 .م١٩٩٠القاهرة،



– 

  )١٥٠(

 أنَّه إلى يرجع ألنَّه بالمبتدأ؛ عنه يجاب أن جاز خبر عن سألت متى بأنك لمبتدأ خبرا
: قال المنطلق؟ من: فقلت منطلق؛ عمرو: قال إذا القائل أن ترى أال المعنى؛ في هو

 والجواب، السؤال بطريقة والخبر المبتدأ تعريف السراج ابن ضبط وهكذا ،)١("عمرو
  .الحسابية العمليات ضبط يشبه وهذا

 شروط من التصنيف يعد: التناقض وعدم بالتصنيف التماسك: الرابع الشرط
 العالمات على اعتمادا النحوية الموضوعات تبويب به ويقصد النحوية، القواعد

 يسميه ما يحقق التناقض عدم مع التصنيف وهذا المختلفة، األصناف ينب المتوافقة
 الشرطين هذين باجتماع إال يتحقق ال التماسك وهذا النحوية، القاعدة بتماسك المحدثون

 التشابك بهذا تصير حتى الجزئية؛ العالقات فيه تتشابك نظام النحوية القواعد ألن معا؛
ا بناءللتطبيق، بالتناقض تصلح فال كذلك، كان إذا إال للتطبيق لحتص وال متماسكًا، واحد 
 أن اعلم: "قال الشرط، عن) هـ١٨٠:ت (لسيبويه الكتاب في جاء ما ذلك أمثلة ومن

 إن: قلت إذا أنَّك الخليل وزعم قبله، بما الجواب وينجزم األفعال، تجزم الجزاء حروف
 حين لألمر، جوابا كانت إذا زمتنج كما ،)تأتني إن(بـ انجزمت) آتك(فـ آتك، تأتني
  .)٢("بالفاء أو بفعل إال الجزاء جواب يكون ال أنَّه واعلم إلخ، ..آتك، آتني: قلت

 تجزم الجازمة الشرط أدوات: تقول أن يمكنك المحدثين وبتعبير القدماء، تعبير فهذا
 كوني وال الثاني، لحصول سبب واألول جوابه،: والثاني الشرط، فعل: األول فعلين؛
 يجزم الذي وأن والمحدثين، القدماء عند بالفاء اقتران أو بفعل إال الجازم الشرط جواب
 بالضبط يعرف ما وهذا ،)الشرط جملة: (أي الشرط؛ هو) الجزاء (الشرط جواب

  .المدروسة للظاهرة
 وسيلة مجرد تعد لم النحوية القواعد أن إلى سبق ما خالل من نخلص أن ويمكن

 بفروعها، واللغة والحديث، الكالم طرق لتعلم أداة أو البعض، يظن كما ،النصوص لفهم
 اإلفادة منها نذكر التطبيقية، األهداف جانب إلى العامة العلمية أهدافها لها بل وحسب؛

 العربية وخصائص األصوات، وعلم اللغوي، والتخطيط األخرى، اللغات تعليم نتائج من
 بين والربط الكالم، تحليل في ودورها والمعنوية، للفظيةا السياق قرائن ومعرفة ذاتها،

                                         
 . ١/٦٩:السراج البن النحو في األصول: ينظر )١(

 .٣/٦٣:لسيبويه الكتاب: ينظر )٢(



 

 )١٥١(

 النحوية القواعد تعليم إلى تؤدي فصيحة نصوص خالل من إال هذا يكون وال أجزائه،
  .واستظهارها

 عند النحوية القواعد معرفة في األدبية النصوص أهمية للدارسين يتَبين ثَم ومن
 دون القواعد هذه تعليم يمكن فال القواعد، هذه ءبنا في أساس هو بل والمحدثين؛ القدماء

 وتجعله والفهم، االستنباط من يتمكن حتى الدارس؛ عليها يعتمد منتقاة فصيحة نصوص
 من واإلكثار النصوص، تلك وممارسة لغته، أصول بها يتعلم التي األدوات يمتلك

 جيدا، استعماال لهاواستعما فهمها من متمكنًا تجعله التي الوسيلة هي والقواعد حفظها،
 بينها؛ والتمييز األساليب، تذوق على النصوص تلك من محفوظاته بكثرة قادرا وتجعله

 تنمي التي هي إذ للقواعد؛ عميقة بدراسة مسبوقًا يكون أن بد ال التذوق هذا أن إال
 رأسها وعلى النصوص، تلك حفظ من باإلكثار العلماء يوصي ثم ومن اللغوي، الحس

  . ونثرا شعرا الفصحاء العرب وكالم الشريف، والحديث الكريم القرآن نُصوص
 والنَّحوية عامة، اللغوية القواعد: وشمولها واستمرارها النحوية القاعدة جريان

 تندرج التي الفروع جميع وتشمل تسري أن وينبغي االستعمال، على بناء تجري خاصة
 وهي كلها، اللغوية المستويات يشمل بل وحده؛ النحو على قاصرا ذلك وليس تحتها،

 الصوت هو دقةً المستويات هذه أكثر ولعلَّ والداللة، والنحو والصرف الصوت
 جهد وهذا وصياغتها، القواعد ضبط كله ذلك ويتطلب الداللة، ثم النحو، يليه والصرف،

 امنهج ببلوغه التزموا وقد والمحدثين، القدامي العلماء من كثير له تصدى كبير
 معطيات بجمع يهتموا أن قبل والمصطلحات المفاهيم، ضبط إلى اضطرهم وتصورا

 التعليل ثم والوصف، المالحظة ثم ظواهرها، بعض وتدوين شتاتها، وجمع اللغة،
 المطرد في والنظر وأشباهها، القواعد ومناقشة والفروع، األصول مناقشة ثم والتفسير،

  .المطرد وغير
 تُبنى االنضباط سمتُها قوانين أو ألحكام استقراء اللغوية أو النحوية القاعدة وتعد

 الكريم القرآن ومن أشعارهم، ومن العرب، كالم من وتُستخلص االستعمال، على
 يرفع فهو بالسليقة، القواعد لسانه على تجري العربي فالمتكلم النبوي، والحديث
 أو عارفًا يكون أن دون ويقدر، ويحذف ويضمر، ويظهر ويؤخر، ويقدم وينصب،

 أصلًا، والقراءة بالكتابة معرفة له تكون أن دون أو ذلك، كل يحكم الذي للنَّحو دارسا
 أن دون ومقَفى للبحور، عارفًا يكون أن دون موزونًا شعره العربي المتكلم ينظم وقد



– 

  )١٥٢(

 فهو ل،وعل زحافات من عليها يطرأ ما وال التفعيالت، وال القافية لعلوم دارسا يكون
 وال شكال، اإلعراب معرفة دون الفصيح بالكالم ويأتي ونثرا، شعرا كالمه ينظم

 يتكلم فهو اإلعالل، وال اإلدغام وال السكنات، وال الحركات وال معنى، لإلضمار
 ويستنبط الظاهرة، ويترصد الكالم، يتتبع الذي هو النحو وعالم السليمة، بفطرته
  .لها الالزمة والشروط فيها، تطبق التي اتالسياق وفق ويصوغها القاعدة،

 ومعرفية؛ نظرية خلفية إلى يحتاج فهو يسيرا، أمرا النحوية القاعدة استنباط وليس
 قاصرة؛ وغير شاملة، كلية نظرة على مبنيا ويكون واحد، نظام على الكالم يأتي حتى
 وال تناقض، يتخللها ال ومترابطة، متماسكة، أنساق على قائمة النحوية القواعد فتأتي

 العلماء، بين الخالف أصل هو وهذا مفترضة، تصوراٍت على مبنيةً فتكون اضطراب،
 والتعليالت والتصورات اآلراء وهذه والمدارس، المذاهب تلك نشأة في السبب وهو

 األنحاء وهذه المتباينة، الصور هذه على النحو أوجدت التي هي المختلفة والتحليالت
 العربي يمتلكه الذي المتكلف غير الفطري النحو تمثل أن إلى تسعى مجموعها في

  .تمثيل أفضل الخالصة وسجيته السليمة بفطرته الفصيح
 حي نموذج ألنَّه االستعمال؛ من بقاعدته ينطلق أن النحوية الصنعة لصاحب بد وال

 فيها يحاول لة،ممث دالة عينات على المدروسة اللغة تقوم ثَم ومن اللغة، نماذج من
 ال وما منها، ينتظم وما الواحدة، المسألة في المتشابهة الظواهر كلَّ يجمع أن النحوي
 يكون أن دون المسألة، تلك جزئيات جميع على ينطبق موحد قانوٍن إلى للوصول ينتظم
 من النحوي وانطالق تحتها، المندرجة والجزئيات الفروع جميع إلى بالرجوع ملزما
 وصحتها، سالمتها مدى من للتأكد االختبار في القاعدة بوضع مرهونًا يكون اتالجزئي

 تشتُّتًا الحظ إن صياغتها، ومراجعة القاعدة، ضبط إعادة إلى النحوي سيضطر وإال
 أو الشروط، لبعض القواعِد تلك استجابِة عدم الحظ أو معينة، حاالت في واختالفًا
أو جديدٍة، شروٍط ظهور القاعدة تطبيقات لبعض ٍفاختال وجود.  

: عنوان تحت عنها الناتجة والفروع القاعدة أصل عن الحديث إلى النحاة يدفع والذي
 من نوعا يخلق قد الذي القاعدة تلك تطبيق مستوى هو" الفرع والقاعدة األصل القاعدة"

 لاألص القاعدة نطاق من الخروج هذا النحاة فيعتبر األحيان، من كثير في االضطراب
 ينشب هنا ومن المطرد، غير االستثناء أو الشذوذ أو الضرورة عليه يطلقون فرعا

 ويولد والمدارس، المذاهب وتنشأ والتفسير، والتأويل التعليل في النحاة بين الخالف



 

 )١٥٣(

 يجعل ما هو األصل عن والخروج االضطراب هذا ألن أيضا؛ والتعصب الصراع
 فريق؛ من أكثر إلى النحاة فيختلف الشكوك، إليها لتتسلس ويجعلها مقبولة، غير القاعدة
  .كلِّها اللغة إلى منه الشك يتسلل من ومنهم القاعدة، صحة في يشك من فمنهم

ِجعروي يتعلق وقد نفسها، اللغة إلى ال االستيعاب عدم إلى النحوية القاعدة اطراد 
 يتوجب وهذا النظرية، صوراتالت أو المنهج، في خلل بوجود أو الصياغة، بدقة أيضا
 من مزيد إلى يحتاج وهذا عموما، العربية اللغة مسائل في الدراسات نعمق أن علينا

 باالستناد إال يتحقق ال هذا ولعل مجملها، في النحوية للقواعد واالختصار الضبط
 لىع اإلصرار ألن جديدة؛ رؤى تضيف التي الحديثة اللغوية المناهج على واالعتماد

 من فائدة ال اجترارا يخلق قد ـ أهميته من الرغم على ـ وحده القديم بالمنهج التمسك
  .)١(ورائه

                                         
 ربية،الع اللغة مجمع مجلة النوري، الحميد عبد./ د ،"النحوية القاعدة جريان: "بعنوان منشور مقال: ينظر )١(

 .البحث نهاية في المراجع بقائمة المذكور الربط على العنكبوتية الشبكة على سوريا،



– 

  )١٥٤(

  النحوي التقعيد في ومفاهيم عامة ضوابط: الثالث المبحث
 التقعيد في المهمة والمفاهيم الضوابط من مجموعة المبحث هذا في البحث يناقش
 اللغة مفهوم عن شديد بإيجاز الحديث ريالضرو من أنَّه الباحث يرى لذلك النحوي؛
 التناسب ضابط عن الحديث وكذلك اختالفها، ووجوه واللهجات، اللغات وحكم ونشأتها

 ارتباطها ومدى الدالالت، تلك وأنواع األلفاظ، داللة وضابط والمعنى، اللفظ بين
 أهم عن يثللحد تمهيدا والعجمة، العروبة في اللفظ أصالة وضوابط النحوية، بالقاعدة

  .النحوي التقعيد في مراعاتها ينبغي التي العامة الضوابط
 ،"أغراضهم عن قوم كل بها يعبر أصوات): "ه٣٩٢:ت(جني ابن عرفها كما فاللغة

 إلى اللغة نشأة على القول في العلماء اختلف وقد عليه، االعتماد يمكن تعريف أبلغ وهو
 أنها: والثاني. األرجح هو وهذا الى،تع اهللا وضع من أنَّها: األول ثالثة؛ أقوال

 المترابطة اللهجات من مجموعة من اللغة وتتكون التوقف،: والثالث. اصطالحية
 في النحاة عليها اعتمد التي هي اللهجات وهذه واحدة، أصول على تقوم والتي ببعض،

 اعدالقو هذه لنا استنبطوا حين ضوابط تحكمهم كانت ضوابط ثمة ولكن قواعدهم، تقعيد
  .التالية السطور في الضوابط لتلك يعرض أن للباحث ويمكن اللهجات، تلك من

 عليها، وينقاس اختالفها، على حجة العرب لهجات جميع: وضوابطها اللهجات حكم
 عدة إلى واللهجات اللغات اختالف وجوه وترجع منها، والشائع األقوى ويستعمل
. والسكون الحركة في االختالف :الثاني. الحركات في االختالف :األول: مظاهر
 :الخامس. والتليين الهمز في االختالف :الرابع. الحروف إبدال في االختالف :الثالث

 :السابع. واإلثبات الحذف في االختالف :السادس. والتأخير التقديم في االختالف
 ةاإلمال في االختالف :والثامن. معتالً حرفاً يبدل الصحيح الحرف في االختالف
 مثلًا؛ الساكنين التقاء عند مثله يستقبله الساكن الحرف في االختالف :والتاسع. والتفخيم

 :والعاشر. األضعف يحذف من ومنهم يضم، من ومنهم األول، يكسر من فمنهم
 :عشر والثاني. اإلدغام في االختالف :عشر والحادي. والتأنيث التذكير في االختالف
 :عشر والرابع. الجمع صورة في االختالف :عشر ثوالثال. اإلعراب في االختالف
 هاء على الوقف في االختالف :عشر والخامس. واالختالس التحقيق في االختالف

 ،"انظور"و" انظر: "نحو اإلشباع، أو الزيادة، في االختالف :عشر والسادس. التأنيث



 

 )١٥٥(

 أو لغتان، ةالكلم في يكون وقد تضاد، اختالف هو ما واللهجات اللغات اختالف ومن
  .ذلك من أكثر يكون وال ست، أو خمس، أو أربع، أو ثالث،

 اللفظ بين تناسبا ثمة أن العربية علماء أكد: والمعنى اللفظ بين التناسب ضابط
 من كانت إن ألنَّها اللفظ؛ الستعمال شرط والمعنى المعاني، قوالب فاأللفاظ والمعنى؛

 يتوصل مؤشر فهي البشر؛ وضع من كانت وإن حكمته، تعكس فهي تعالى اهللا وضع
  . المقصود المعنى إلى به

 اإلطالق، عند يقتضيه ما هو اللفظ بداللة والمقصود :وأنواعها اللفظ داللة ضابط
 داللة :والثاني. والقول الكلم إلى يعود ما وهو: لفظية داللة :األول أنواع؛ ثالثة وهي

 وهو: معنوية داللة :والثالث. طلحالمص وعلوم باالصطالح يعرف ما وهي: صناعية
 يسهم مما ذلك وغير المحيطة، ولبيئته والمخاطب، بالمتكلم تتعلق مالبسات من يفهم ما
 سفرا: (وللمسافر ،)وسهلًا أهلًا: (للزائر قولك وذلك الدقيق، المعنى إلى الوصول في

  ).سعيدا
 على األلفاظ داللة :األول ثالثٍة؛ أموٍر أحد المعاني على األلفاظ دالالت تفارق وال
. تعالى اهللا عن التوقيف أو بالوضع المعاني على األلفاظ داللة :والثاني. بذواتها المعاني
 أو أمر، من أكثر لذلك يجتمع وقد الناس، بوضع المعاني على األلفاظ داللة :والثالث
 األمور هذه حدأ يفارق ال المعنى على اللفظ داللة أن إال الثالثة؛ األمور تلك تجتمع

  . )١(تقدير أقل على المذكورة
 من مجموعة اللغة علماء وضع: والعجمة العروبة في اللفظ أصالة ضوابط
 الحصر، ال التمثيل سبيل على العربية، إلى الداخل األعجمي اللفظ لمعرفة الضوابط

 سبعة طرق وثمة األصيل، العربي من األعجمي االسم بها يعرف مظاهر عدة هناك
 يكون أن :ثانيا. العربية أئمة من إماٍم عن منقولًا يكون أن :أولًا :هي ذلك رفةلمع

 فإنَّه ؛)نرجس(كـ راء ثم نون أوله يكون أن :ثالثًا. العربية األسماء أوزان عن خارجا
         زاي بعدها داٌل آخره في يقع أن :رابعا. الحالة هذه على اسم العربية في يعرف ال

 وصاد جيم) ١: (فيه يجتمع أن :خامسا). بغداذ(كـ ذال بعدها داٌل أو ،)ندزمه( كـ
). جنكيز( كـ   وكاف جيم )٣). (المنجنيق( كـ وقاف جيم )٢). (الصولجان( كـ

                                         
 األصول في األدلة قواطع ،١٥:للسبكي الجوامع جامع ،١/٢٥:للزركشي المحيط البحر: ينظر )١(

 .١/٣٢:للسمعاني



– 

  )١٥٦(

 وطاء صاد )٦). (السذَّاب(كـ وذال سين )٥). (الطاجن(كـ وطاء جيم )٤(
 عاريا رباعيا أو خماسيا يكون أن :سادسا. )١()طست(كـ وتاء طاء  )٧). (صراط(كـ
 والميم، والالم، والفاء، والراء، الباء،: وهي ،)لب من فر (الذلقية الحروف من

 الحروف تلك من خاليا وجاء خماسيا، أو رباعيا أي كذلك؛ االسم كان فإن ؛)٢(والنون
 العربية في تأتي الشينات ألن شين؛ بعدها الم فيه االسم يأتي أن :سابعا. )٣(أعجمي فهو
  .دائما الالم قبل

 مسلماٍت إن: القديمة النحوية النظرية بناء في الواضع بحكمة التسليم ضابط
 واعية، عقلية مراقبة ألية تخضع ال سبٍل عبر العلمي الخطاب إلى تتسلل مضمرةً
 ولقد ،)٤(المتداولين نظر في وبسيطة واضحة تكن مهما فرضية كل داخل وتستقر

 بضروب المتشدقة العربية وبالعقالنية اإلسالمية، الذهنية بالبنية المسلمات تلك بطتارت
  .الناشئ المجتمع على البالغ السيكولوجي األثر للقرآن كان أنَّه  بيد والبيان، الفصاحة

 اشتغالهم من نابعا العربية اللغة دراسة في بالتعمق القدماء العلماء اهتمام كان لقد
 األسود أبي بداية من ذلك على أدلَّ وليس وتفسيره، المختلفة وقراءاته القرآن، بدراسة
 علم نشأة بداية كانت اإلعراب لحركات رموز بوضع القرآن، قراءة ضبط في الدؤلي
  .)٥(اللغة وسالمة القرآن صحة على الحفاظ بهدف وكانت النحو،
 بوصفه العالم ىإل نفسه القرآن من بوحي وربما مبكر، وقت منذ المسلمون نظر وقد
 على ينبغي عالمة وهي خالقه، حكمة على يدل إذ اللغة؛ في الحال هو كما داال، رمزا

                                         
 .١/٤٠٣:الفيض: ينظر لغتين، وليستا السين، من مبدلة الصاد بأن وحكموا )١(

) لب من فر (المختصر التعبير في ترتيبها حسب ال الهجاء، حروف في ترتيبها حسب الحروف ترتيب ورد )٢(
 .ورد الذي

  : بقوله الضوابط هذه بعض الرجز على السيوطي نظم )٣(
  .اتَّزن) اإلسم (به وزٍن عن يخرج   **وأن بالنقل العجمة وتُعرف

االبتدا في تال وإن   ا النونوالداَل*  *ر او (زاي (ا رباعيـرع.  
 الهمزة وقطع ،١/١٠٨:للسيوطي الفريدة: ينظر. جِمعا وجيم قافٌ  أو  والصاد**   تَبعـا   وماذا  الذَّالقـِة   عن
 . العروضي الوزن إلقامة الناظم ارتكبها ضرائر األبيات في) أو (في ووصلها ،)االبتدا (في وحذفها ،)االسم (في

 .١٨٧:البوعزاتي ناصر والبناء، االستدالل: ظرين )٤(

 .١٦:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )٥(



 

 )١٥٧(

 المتأمل أن كما الخلق في وحكمته الخالق،  إلى ليصل يقرأها وأن يتأملها، أن اإلنسان
  .)١(العرب حكمة إلى يصل العربية في

 واضع بحكمة أيضا هم يسلمون فكانوا هذا كل عن بمنأى األوائل النحاة كان وما
 أصل عن الفروع هذه خروج ويعللون األصول، على األبواب يعقدون فكانوا العربية

 ومجراه بابها أصل عن النظائر بعض خروج أن ذلك الواضع حكمة إلثبات بابها
 يقول ،)٢(ذلك إلى داعية علَّةٌ هناك تكن لم إن الواضع حكمة في مطعنةٌ هو إنما وقياسه
) ُأبل لم(و ،)يكن(و) يك: (نحو فيه ويثبت شيء منه يحذف حرف كل فليس: "سيبويه

 في فيقولون يثبتون كانوا إذا يحملهم ولم مثلَه، يفعلوا أن على ذلك يحملهم لم) ُأبال لم(و
)رهذه على فنقف ؛)أؤكل): (كل (وفي ،)أؤخذ): (خذ (في يقولوا أن) أْؤمر): (م 

 وهم إال إليه؛ يضطرون شيء وليس: "أيضا ويقول ،"نفسر ثم وقفوا، حيث األشياء
 طويين هذا قوله إن: "فيقول جني؛ ابن القول هذا على ويعلق ،)٣("وجها به يحاولون

 إلى النحوي الباحث بيد ويأخذ عليه، استكرهوا ما علل عن  البحث إلى يدعو أصل على
 ذلك ألجل  ؛)٤"(والمطلوبات األسباب عن التنبه ويستمد به، فيستضيء   ذلك وراء ما

 الموثوق للعرب كالما النَّحوي وجد متى أنَّه ـ سيبويه مذهب وهو ـ جني بنا رأى
 من أحسن وهو ذلك، أمكنه ما القياس من ضربا له وجد أصله على يجري ال بعربيتهم

وأصلها العمل، في) ليس (على الحجازية) ما (كحمل ،)٥(الشذوذ على يحمَل أن ال أن 
 معنى في) ليس (مع اشتراكها لعلة وذلك باسم، وال بفعل مختصة غير ألنَّها تعمل؛
 في ودخلت  يعمل، ال وما يختص، ال ما باب من هذه النافية) ما (خرجت فقد النفي؛

 تكشف لعلة جرى إنما أصلها، عن وخروجها) ليس (باب وهو ويعمل، يختص ما باب
 وقاسوها كمعناها، معناها ألن ؛)ليس(بـ شبهوها إذ الحجازيين العرب حكمة عن

 المبني فعله على الفاعل اسم حمل أيضا ذلك ومثل ذلك، ألجل عملها؛ وأعملوها عليها،
 وونح العمل، في فاعله يسم لم لما المبني فعله على المفعول واسم العمل، في للمعلوم

                                         
 .٢٧٧ :قاسم أحمد حسام./د العربي، للنحو المنهجية األسس: ينظر )١(

 .١٧:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )٢(

 .٢٩٩ ،١/٢٦٦:سيبويه كتاب: ينظر )٣(

 .١/٢٤٤:جني ابن الخصائص،: ينظر )٤(

 .١/٢٢:جني ابن المنصف،: ينظر )٥(



– 

  )١٥٨(

 وإنَّما فحسب؛ أصله عن به عِدَل ما بتعليل القدماء النُّحاة يكتف ولم بل ؛)١(كثير ذلك
 وهذا القياس، في محتمل وهو وتركوه، اللفظ، من العرب عنه استغنى ما كذلك عللوا
 حكمة، ذلك وراء أن عندهم جرم وال عنه، واالستغناء تركه، علة عن يتساءلون جعلهم
 الرغم على) فُِعل(و) ِفعل (المثالين االستعمال في العرب لترك ليلالخ تعليل ذلك ومن
 هذا في فالمحتمل المجرد، الثالثي الفعل ألمثلة التركيبية القسمة في محتمالن أنَّهما من

 الثاني؛ أحوال أربعة ضرب تقتضي إذ الثالثية؛ الصيغة لهذه مثاال عشر اثنا االسم
 الناتج فيكون ؛)الثالث الحركات (األول؛ أحوال الثةث في) والسكون الثالث، الحركات(

 ومستعملة، متداولة منها عشرة على إال االستعمال في نعثر ال ولكننا وجها، عشر اثني
 من أو الضم، إلى الكسر من االنتقال بثقل ذلك فيعلَُّل ؛)فُِعل(و ،)ِفعل: (الصيغتين وترك
  .)٢(الكسر إلى الضم

 العناصر، مجموعة تحتملها التي التراكيب لجميع استفراغًا تقتضي التركيبة والقسمة
 على للثالثي، بالنسبة بين قد أحمد بن الخليل فإن للكلمة؛ األصلية الحروف مثل وذلك
 وعشرين أربعة للرباعي وأن حروفه، تركيب في احتماالت ستة فيه أن المثال، سبيل

 حكمة على تدل لعلة االستعمال إلى كله خرجي ال القسمة تحتمله ما ولكن ،)٣(احتماال
 بعض في التركيب قسمة تحتمله مما أهمل ما إهمال أما: "جني ابن يقول الواضع،
 ومقفاة به ملحقة وبقيته لالستثقال، متروك فأكثره المستعملة، أو المتصورة األصول

 استغني ،)وذَر(و ،)ودع (مثل  بغيره عنه استغني ما أهمل مما ذلك ومثل ،)٤(أثره على
) وضع: (نحو كثيرة المستعملة ونظائرهما القياس، في محتمالن وهما ،)تَرك(بـ عنهما

 ،)باع (مثل) حاي (على) استحييت (وجاء: "سيبويه يقول كثير؛ ذلك وغير  ،)وقَع(و
 وال) يدع(و) يذَر: (يقال أنَّه كما يستعمل، لم وإن مهموز،) بائع: (مثل) حاٍء: (وفاعله
 بحكمة المازني يقرر ذلك أجل ومن ،)٥("كثير  وهذا الماضي، في) فَعَل (منهما يستعمل

                                         
 .٢٥-٢٤:مخلوف لعالم ِبن./د النحو، أصول في مبادئ: ينظر )١(

 .٤/٣٣٥:سيبويه كتاب: ينظر )٢(

 .١/٢٤٦:الصالح الحاج الرحمن عبد./د العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث: ينظر )٣(

 .١/٥٤:جني ابن الخصائص،: ينظر )٤(

 .٤/٣٩٩:سيبويه كتاب: ينظر )٥(



 

 )١٥٩(

 لهذا لأص من أعظم الخليَل ولعلَّ ،)١(وحكمة مذهب له فعلوه ما كل أن فيرى الواضع؛
 إذ تالميذه، وتبعه نهجه على سار ثم العربية، واضع بحكمة التسليم على القائم المنهج
 عن سمعها أم عنده من كانت إن بها أتى التي العلل عن سأله من على ردا يقول

 في  وقام كالمها، مواقع وعرفتْ وطباِعها، سجيِتها على نطقت العرب إن: "العرب
 منه، اعتللته لما علَّةٌ أنَّه عندي بما أنا واعتللت عنها، ذلك ينْقَْل لم وإن علُلُه، عقولها
 عنده صحتْ وقد واألقسام، النظم عجيبة البناء محكمة دارا دخل حكيم رجل مثل فمثلي
 هذا وقَفَ فكلما الالئحة، والحجج الواضحة بالبراهين أو الصادق بالخبر بانيها حكمةُ
 كذا وِلسبِب وكذا كذا ِلِعلَِّة هكذا هذا فُِعَل إنما: "قال منها شيء لىع الدار في الرجل
  .)٢ ("وكذا

 إطالقه، عند اللفظ يقتضيه ما على تُبنى اللغوية الداللة: النحوية الدالالت ضابط
 داللة :والثانية. والكالم القول إلى يعود ما وهو: لفظية :األولى دالالت؛ ثالث وهي

 من يفهم ما وهو: معنوية داللة :والثالثة. بالمصطلح يعرف ما وهي: صناعية
 ؛)سعيدا سفرا: (للمسافر كـقولك بكالم؛ استعانة غير من بالمتكلم المحيطة المالبسات

  .سعيدا سفرا تسافر: أي
 كما استعماٍل، ضابطُ حكٍم ولكلِّ أحكام، ستة النحوي الحكم: النحوي الحكم طضاب
التالية األمثلة من سيظهر :  

 من ركن وكل فيه، العامل أو الفعل عن وتأخره) الفاعل رفع (كـ الواجب؛ :األول
 جواز وعدم إليه، للمضاف المضاف كجر وفضالتها، مكمالتها وكذلك الجملة، أركان
  . وتنكيره عنه، وتأخره بالمبتدأ، الخبر ورفع نهما،بي الفصل

 الفعل، على وتقدمه الفاعل، رفع كعدم ،)سبق ما كل نقيض(كـ الممنوع؛ :الثاني
  . فاعله على الفاعل يتقدم أن الكوفيون أجاز وقد

 من المستثنى وإبدال ماٍض، شرط بعد جزاء الواقع المضارع كرفع الحسن؛ :الثالث
 الفعل ورفع المتصل، االستثناء في بنفي المسبوق التام الكالم في منه المستثنى

  ). ثُم(و بالواو الجازم الشرط جواب على المعطوف

                                         
 .٢/٢٩٩:جني ابن الخصائص،: ينظر )١(

 .١٦: الزجاجي النحو، علل في اإليضاح: ينظر )٢(



– 

  )١٦٠(

 أو ضعيف وهو مضارع، شرط بعد جزاء يقع الذي المضارع كرفع القبيح؛ :الرابع
 عمله، وبقاء دليل غير من العامل وحذف علة، غير من األداة عمل وإبطال ضرورة،

  . ذلك وغير
 في التأخير موجب وجود مع المفعول، على الفاعل كتقديم األولى؛ خالف :الخامس

 لوجود يتأخر أن واَألولى ،)غالمه زيدا ضرب: (من بدلًا) زيدا غالمه ضرب: (نحو
 على الضمير يعود ال حتى بالفاعل؛ المتصل المفعول ضمير وهو التأخير، موجِب
  . لفظًا متأخر

 من مانع ال حيث إثباته، أو الخبر، أو المبتدأ كحذف السواء؛ على زجائ :السادس
 ومنه األصل، بقاء إال له؛ مقتضى وال الذكر، من مانع وال له، مقتضى وال الحذف،
 واقتصر النثر، دون الشعر لضرورة استعماله جاز ما وهو: الضرورة أو الرخصة

 النحاةُ عنه عبر وقد نه،م مفر وال مندوحةَ، ال حيث الشعر ضرورة في وجوده
 الضرورة، مظاهر بين النحاة وفرق مندوحة، عنه للشاعر كان وإن حتى بالضرورة؛

 بالحسن، بعضها وعلى بالقبح، الضرورات بعض على فحكموا أحكامها، بين ونوعوا
  . اآلخر بعضها عن وسكتوا

  : والترجيح التعارض ضابط
 عنه، عدل أو جانبه، بمعنى عارضه: ويقال المقابلة،: التعارض :تعريفهما: أوال

 ما قبل إليه أتى أي صنيعه، بمثل فالنًا وعارض حياده، سار أي المسير؛ في وعارضه
 ألحد القوة بيان: والترجيح قابلته، أي كتابه؛ وعرضت المعارضة، ومنه أتى،

 أو المختلفة، األدلة تتعارض أن بمعنى أنَّه النحاة عرفه وقد ،)١(اآلخر على المتعارضين
  .األخرى على أحداها وترجيح بينهما، المقابلة يتم ثم المتفقة،

 أصول في يوجد فال النحو؛ عن الفقه أصول في تختلف والترجيح التعارض وفكرة
 أن فيمكن موجود، فالتعارض النحو، أصول أما الشرعية، األدلة بين تعارض الفقه

 والتعارض النحاة، اختيار حسب على هما،بين الترجيح يتم ذلك بعد ثم األدلة تتعارض
 واألقيسة األدلة بين تعارض حدث إذا ألنَّه النحوي؛ الجدل يسمى بما أحدث والترجيح

  . )٢(النحوي الجدل بدأ
                                         

 .٦٢٤ ،٣١٣:للكفوي الكليات: ينظر )١(

 .٤٨٦:عيد لعصام السيوطي عند النحو أصول: ينظر )٢(



 

 )١٦١(

 موقف منها صورة ولكل شتى، صور للتعارض :والترجيح التعارض صور: ثانيا
 وقعت ما إذا به العمل غيينب ما موضحا الصور هذه الباحث يبين وسوف النحاة، عند
   :  يلي ما التعارض صور ومن اللغة، في الصورة هذه المقعد أمام

 الترتيب ويراعى بأرجحهما، يؤخذ أن فينبغي نقالن تعارض إذا :نقلين تعارض ـ١
 الرواية؛ في التعارض فاألول ثانيا؛ المتن في أو أولًا، اإلسناد في فيكون ذلك؛ في

 إذا" كما"بـ النصب على الكوفي استدالل ذلك ومن وأحفظَ، أعلم أحدهما رواة فتكون
  : الشاعر قول مثل ،"كيما "بمعنى كانت

عا كما حديثًا اسمتحدثَ يوم١(سأال سائٌل ما إذا غيٍب ظهِر من ** ه( .  
): كما(و عندهم، جائز وهو ،)كما(بـ المضارع نصب على الكوفيون به استشهد فقد
 البيت وفي كافة، غير زائدة) ما(و الياء، منها فحذفت ،)كيما: (أي ؛)ما)+(كي: (أصلها
بالظرف؛ الفصل مع) كما(بـ النصب جواز وهو آخر، شاهد ال بالظرف الفصل ألن 

 اتفقوا قد الرواة إن: البصريون يقول هذا وفي النصب، يمنع فال أخف، هو إذ يضر؛
 سلمة، بن المفضل غير بالنَّصب أحد روهي ولم بالرفع،) تحدثُه (في الرواية أن على

 بأن المتن؛ في يقع الذي التعارض وأما ،)٢(أولى بها واألخذُ أشهر، بالرفِع والروايةُ
 إعمال على الكوفي استدالل: أمثلته ومن عكسه، واآلخر القياِس، وفقَ النقلين أحد يكون

"الشاعر قول نحو عوض بال الحذف مع" أن:  
  . )٣(مخلدي أنت هل اللذاِت أشهد وأن ** الوغى) احضر (الزاجري أيهذا أال

                                         
 المضارع نصب على الكوفيون به استشهد وقد العبادي، زيد بن لعدي منسوب وهو البسيط، من البيت )١(

 وفي كافة، غير زائدة) ما(و الياء، منها فحذفت ،)كيما (،)ما)+(كي: (أصلها): كما(و عندهم، جائز وهو ،)كما(بـ
 فال أخف، ألنَّه يضر؛ ال بالظرف الفصل ألن بالظرف؛ الفصل مع) كما(بـ النصب جواز وهو آخر، شاهد البيت
 مسألة ،٥٨٨:لألنباري واإلنصاف ،٢/٢٥٧: شراب لمحمد ، النحوية هدالشوا شرح: ينظر النصب، يمنع
 .٣٨٢:رقم

 . ١٤٤:للسيوطي االقتراح: ينظر )٢(

 والفعل الشنتمري، األعلم بشرح ،٤٥:ديوانه في وهو الشهيرة، معلقته من العبد بن لطرفة الطويل من البيت )٣(
) أن(بـ ضرورة البيت من همزته حذفت الذي ،)أحضر (المضارع نصب على الكوفيون به واستشهد مرفوع، فيه

 البيت في) أشهد وأن: (قوله في بذكرها ذلك على واستدلوا البصريين، نظر وجهة من القياس مخالفين المحذوفة،
 فيرفعون ذلك؛ يجيزون ال والبصريون ،)تراه أن من خير بالمعيدي تسمع: (المثل في العرب قول ومنه ذاته،
= نَعتَ حيث ؛)الزاجري أيهذا: (قوله هو البيت في البصريين وشاهد المذكورين، المثل وفي بيتال في الفعل



– 

  )١٦٢(

 من همزته حذفت الذي ،)أحضر (المضارع نصب على الكوفيون به استشهد فقد
 في) أشهد وأن: (قوله في بذكرها ذلك على واستدلوا المحذوفة،) أن(بـ ضرورة البيت
 فنصبوا ،)تراه أن من خير بالمعيدي تسمع (:المثل في العرب قوُل ومنه ذاته، البيت
 ال والبصريون ،)تراه أن (في المذكورة الثانية على اعتمادا المحذوفة) أن(بـ األول

 في البصريين وشاهد المذكورين، المثل وفي البيت، في الفعَل فيرفعون ذلك؛ يجيزون
 نَعتَ ثم اإلشارة، باسم) أي (شاعرال نَعتَ حيث ؛)الزاجري أيهذا: (قوله هو البيت هذا
 ويرد اإلشارة، اسم نُِعتَ إذا الغالب هو وهذا ،)أل(بـ المحلى باالسم اإلشارة اسم

 للقياس، الموافق وهو بالرفع، روي قد) أحضر (الفعل بأن الكوفيين على البصريون
 من شيء ال ألنَّه القياس؛ خالفُ الكوفيون إليه ذهب الذي وأن األولى، فهو ثم ومن

  .عوض بال مضمرا يعمل النَّصب حروف
 آخر دليلًا وافق ما وهو بأرجحهما، أخذ قياسان تعارض وإذا: قياسين تعارض ـ٢

 وحده االسم في منهما كل تعمل) أن(و) إن: (الكوفي قول نحو قياٍس، أو نقٍل من
 قبل به يرتفع كان بما فيه الرفع بل الرفع؛ الخبر في تعمل وال بالفعل، لشبهها النصب
  .المبتدأ وهو دخولها،
 يوجد ال بأنَّه ويحتجون فاسدا؛ رأيهم ويعدون الكوفيين، قول على البصريون ويرد

 ذهب وما الرفع، الخبر في ويعمل إال النصب االسم في يعمل عامل العرب كالم في
  .)١(عندهم وزيج ال وهذا األصول، ومخالفة القياس ترك إلى يؤدي الكوفيون إليه

 ما على بالمسموع نطق والسماع القياس تعارض إذا: والسماع القياس تعارض ـ٣
 بقياس، ليس فهذا ؛)٢("الشيطان عليهم استحوذ: "نحو غيره، في تقسه ولم عليه، جاء

ال ولكن فال بلغتهم؛ تنطق ألنَّك قبوله؛ من بد بد أن تحذو ذْوكان إذا حتى العرِب ح 
اش الشيءا السماع، في اذترك نحو العرب، به َأخَذَتْ بما أخذت القياس، في ومطرد 

                                                                                                     
 اإلشارة، اسم نُِعتَ إذا الغالب هو وهذا ،)أل(بـ المحلى باالسم اإلشارة اسم نَعتَ ثم اإلشارة، باسم) أي (الشاعر=

 واإلنصاف ،١/٤٢٥:الكتاب في سيبويه شواهد من والبيت ،١/٢٧٧:شراب لمحمد الشعرية الشواهد شرح: ينظر
 ،٢/١٢:للشنقيطي اللوامع والدرر ،٤/٨٩:عقيل ابن وشرح ،١٥٣:هشام البن الذهب وشذور ،٢/٥٦٠:لألنباري

 . ٢/١٧:للسيوطي الهوامع وهمع

 .١٤٦:للسيوطي واالقتراح ،٤٨٨:فهمي عيد لعصام السيوطي عند النحو أصول: ينظر )١(

 .١٩:المجادلة سورة )٢(



 

 )١٦٣(

 من الرغم على بمعناه، الذي) تَرك(بـ عنه فاستغنوا به، ينطقوا لم ألنَّهم ؛)ودع (الفعل
  . )١()وزن(و ،)وعد(و ،)وقَع(و ،)وضع: (نحو نظيره، استعملوا قد أنَّهم

 على واالستعمال السماع يقدم وفيه: االستعمال وكثرة سالقيا قوة تعارض ـ٤
 بها نزل وقد استعمالًا، األكثر ألنَّها التميمية؛ على الحجازية اللهجة قدمت لذلك القياس،
  .)٢(القرآن
 مع تعارض إذا االستصحاب يصح ال: آخر دليل مع االستصحاب تعارض ـ٥

 مع االسم إعراب نحو به، التمسك جوزي فال األدلة؛ أضعف من فهو القياس، أو السماع
 ببناء التمسك يجوز ال وأيضا به، التمسك يجوز فال الحرف؛ شبه من البناء، دليل وجود
 جاء ما قياس ينبغي هذا وعلى لالسم، مضارعته من اإلعراب دليل وجد ما إذا الفعل

 عمل من وليس عملهم، من فأصبح النحاة؛ جرده المستصحب ألن النحو؛ هذا من
 يجربه مما أولى العربي يقوله فما به؛ أخذوا السماع عارضهم فإذا الفصيح، العربي
  . النحوي
 فيه مختلف مع عليه مجمع تعارض إذا: فيه ومختلف عليه مجمع تعارض ـ٦

 مد أو ممدود، قصر إلى الشعر في اضطر إذا: نحو عليه، بالمجمع األخذ فاألولى
 للثاني؛ ومنعهم جوازه، على النحاة إلجماع الممدود بقصر األخذ من بد فال مقصور؛

  . )٣(عليه إجماعهم لعدم
 أن يجب متقاربتين سواء القياس في لغتان كانت إذا: أخرى على لغة ترجيح ـ٧
 بك، مررت وال لك، المال: تقول أن تستطيع فال قياسا؛ وأقواهما روايةً، بأوسعهما نأخذ
 وأشيع، أقوى هو ما استعمال فالواجب به، ومررت ،له المال: قضاعة قول على قياسا

 لغويا حقلًا تُمثُِّل فكلٌّ مخطًئا، وليس مصيب، العرب لغات من لغة قياس على والناطق
 كل في إليها وأضافت الفصحى، العربية أمدت قد لهجٍة وكلُّ إهداره، يصح ال

 اللغتين بأوسع المجتهد ذيأخ أن ينبغي ولكن والداللية؛ الصرفية الصوتية المستويات
  .رواية

                                         
 .٤٨٩:فهمي عيد لعصام السيوطي عند النحو وأصول ،١٤٧:للسيوطي االقتراح: ينظر )١(

 .١٤٧:عيد لعصام للسيوطي االقتراح: ينظر )٢(

 .٤٩٠:السيوطي عند النحو أصول: ينظر )٣(



– 

  )١٦٤(

 نأخذ أن فينبغي ضعيفة لغة مع شاذٌّ تعارض إذا: ضعيفة ولغة شذوذ تعارض ـ٨
 قاعدة، عليه تبنى وال القياس، خالف وهو عليه، ينقاس ال الشاذ ألن الضعيفة؛ باللغة

  .)١(فحشًا منه وأقل الشاذ، من أقوى فالضعيف
 يرد؛ الشيء باب أن السيوطي ذكر: الظاهرو لألصل االحتمال مجرد معارضة ـ٩

 أن فاألصل ؛)عنبر: (نحو بضده، السماع يأتي أن ويجوز حكما، القياس له فيوجب
 قد أنه تجويز مع األصل، موضع لوقوعها أصل بأنها نونه في اللفظ هذا على نحكم
 مثله يكون اظاهر شاهدت وإذا النون، بزيادة ،)عنصر (في كما زيادتها، على دليل ورد
 لذلك بخالفه، باطنه في األمر أمكن وإن حاله، من شاهدت ما على الحكم أمضيت أصلًا
 عملًا) سييد (إلى تحقيره في فذهب ياء؛ عينه مما أنَّه على) سيد (كلمة سيبويه حمل

  ).  ِعيد(و ،)ِريح(كـ واو، عينه مما فعلًا كونه توجه مع بظاهره
 األصح مسألة في والغالب األصل تعارض إذا: بوالغال األصل تعارض ـ١٠
 ال؟ أم أصرفوه يعلم ولم العلم،) فُعٌل (وجد إذا: مسألة نحو وذلك باألصل، يكون فالعمل

 معدول؛ أنَّه يثبت حتى يصرف سيبويه فمذهب دليل؟ عليه قام وال اشتقاق؟ له يعلم ولم
  .كالمهم في األكثر وهو المنع، فيرى غيره أما الصرف، األسماء في األصل ألنَّه

 في قولهم ذلك ومن األقرب، األصل مراجعة يقتضي الحكم: أصلين تعارض ـ١١
 اللتقاء تحركت فلما السكون، أصلها فإن ،)اليوِم مذُ رأيته ما: (قولهم في الذال ضمة

 اللتقاء فيها ضمت وإنما ،)منذُ (في الضم أصلها ألن تُكسر؛ ولم ضموها الساكنين
 وهو الثاني وأصلها السكون، األبعد وهو األول، فأصلها الميم، لضمة إتباعا نالساكني

  .الضم وهو األقرب، األصل إلى ردا فضمت الضم؛ األقرب،
 وأقلهما أقربهما أخذ من بد فال ضرورتان تعارض إذا: قبيحين تعارض ـ١٢
 تكون ال والواو صلًا،أ الواو تكون أن إما ضرورتان؛ وفيها ،)ورنْتَل (واو نحو فحشًا،
 البداية، في تزاد ال وهي زائدة، تكون أن وإما ،)الوحوحة(كـ األربعة ذوات في أصال

 في األربعة ذوات في أصالً تكون أن يمكن ألنَّها زائدة؛ جعلها من أولى أصل فجعلها
  . ذلك يحدث فال البداية في زائدة أما ما، حالة

                                         
 .١٤٦:للسيوطي االقتراح: ينظر )١(



 

 )١٦٥(

 قدم له، والمقتضي للحكم المانع عارضت إذا: والمقتضي المانع تعارض ـ١٣
 لزومها من ومنع الحرف، مشابهة وهو البناء، سبب فيها وجد) أي (ذلك ومن المانع،

  .البناء فامتنع األسماء خصائص من هي التي لإلضافة
 أحد كان فإذا واحد؛ لعالم قوالن تعارض إذا: واحٍد لعالٍم قولين تعارض ـ١٤
 غير في سيبويه قول نحو المرسل، ونؤول بالمعلل، أخذ امعللً واآلخر مرسلًا، القولين
 إنها قال ينصرف ال ما باب وفي للتأنيث، أنها) أخت(و ،)بنت (من التاء في موضع
 أن إال ساكنًا؛ قبلها ما يكون ال التأنيث وتاء ساكن، قبلها ما بأن وعلله للتأنيث، ليست
 إال الكلمة في توجد ال ألنَّها جوازه؛ على لمحمو فهو للتأنيث قوله أما كفتاة؛ ألفًا تكون

 لم وإذا للتأنيث، ليست زائدة أنَّها من سيبويه إليه ذهب ما إلى ونذهب تأنيث، حالة في
 نحو اآلخر، ويتََأوُل قوانينه، على الجاري لمذهبه األليق إلى نُِظر منهما واحدا نعلل
 وعوامل متنافيان، وهما جر، حرف إنها وقوله للمضارع، الناصبة) حتى (سيبويه قول

 الحروف سيبويه عد وقد فيها، تعمل ال أنها عن فضال األفعال تباشر ال األسماء
 لم وإذا بعدها، مضمرة) أن (أن بذلك فعِلم) حتى (فيها يذكر ولم للمضارع، الناصبة

ن تاريخ عن بحث ينصيالتاريخ يعلم لم وإذا بالمتأخر، عمال المتعارض بجو سبر 
 وإن عليه، مرجوح واآلخر إليه، تنسب واألقوى القولين، حال عن والفحص المذهبين،

  .له رأيان بأنَّهما يعتقد أن وجب القوة في تساويا
 العرب لغات جميع تسمع كانت قريشًا إن: غيرها على قريش لغة رجحان ـ١٥
 وخلت العرب، أفصح فصارت به، تتكلم العرب لغات من تستحسنه فما الحج، موسم
 لغة مع تعارضت فإذا الكالم؛ في المذمومة الصفات ومن األلفاظ، مستقبح من لغتهم
  .)١(قريش لغة في ورد بما أخذ مسألة في أخرى

 وطريقةٌ منهج منهما مذهٍب لكلِّ: والكوفيين البصريين مذهبي بين الترجيح ـ١٦
 منصرفةً كانت فقد الكوفة أما ة،البصر في البداية في النحو نشأ وقد اللغة، بحث في

  :أهمها من المدرستين؛ بين واضحة فروق وهناك وعلومه، القرآن لدراسة
 ا بذلك، يفتخرون صاروا حتى العلمية، المادة قبول في يتثبتون البصريونأم 

  .وتشددا تثبتًا أقل كانوا فقد الكوفيون

                                         
 .٥١٠: ٤٩٠:عيد لعصام السيوطي عند النحو أصول: ينظر )١(



– 

  )١٦٦(

 وال المطرد، على بل ية؛الشعر الشواهد من الشاذِّ على يقيسون ال البصريون 
 .مسموٍع كلِّ إلى يلتفتون
 بخالف العرب ألشعار الحفظ بسعة واتسموا الرواية، إلى الكوفيون اتجه 

 .المرويات من كثيرا وفضوا القياس، إلى يميلون كانوا فقد البصريين،
  :النحوي التقعيد في عامة أصولية ضوابط

 مثلًا المضارع الفعل أسند إذا: أي عنه؛ االنتقال من أولى األصل إلى الرجوع ـ١
 مبنيا، يكون أن المضارع أصل كان وقد بالماضي، حينئذ لشبهه بِني اإلناث نون إلى
وأولى؛ أقيس فذلك جنسه من هو بما لشبهه أصله إلى يرجع فإن إلى الرجوع ألن 

  .عنه االنتقال من أيسر األصل
: نحو الشبه، قوة حسب على حكامهأ من حكما أعطي الشيء أشبه إذا الشيء ـ٢

 التأنيث تاء عليها تدخل ال وأنَّها زائدة، أنَّها حيث من التأنيث ألف أشبهت لما: اإللحاق
  .الصرف منع أسباب من كانت
 بناء على) رحمن: (قولهم نحو األقل، على الحمل من أولى األكثر على الحمل ـ٣

 من ينصرف ال ما ألن لفظه؛ من) لىفَع (له يكن لم وإن منصرٍف، غير) فعالن(
  .أولى عليه فالحمل ينصرف، مما أكثر) فعالن(

 البصريين عند الفاعل اسم إعمال يجز لم لذلك األصل، من رتبةً أحط الفرع ـ٤
 وال) إن (خبر تقديم يجوز ال وأيضا العمل، في الفعل عن فرع ألنَّه اعتماد؛ غير من

 درجة عن فانحطت العمل في األفعال عن فروعا لكونها هاعلي اسمها وال أخواتها إحدى
  .األفعال
 هذه على بِني وقد: بقياس يؤخذ ال مقامه إقامته أو الشيء موضع الشيء وضع ـ٥

 عن سِمع فيما إال يجوز ال األمر فعل موضع المجرور أو الظرف وضع أن القاعدة
 لسائر اإلغراء أجاز من قوُل ورد ،)دونك(و ،)أمامك(و ،)عليك: (قولهم نحو العرب،

  .والمجرورات الظروف
 ذهب ما ومنه: نظير له ليس ما على الحمل من أولى نظير له ما على الحمل ـ٦
 واأللف والواو واحٍد، مكاٍن من معربةٌ الستة األسماء أن رأوا حين البصريون، إليه

 والذي مكانين، من معربةٌ أنَّها إلى ذهبوا فقد الكوفيون أما اإلعراب، حروف هي والياء
 له معرٍب وكلُّ العرب، كالم في نظير له ألنَّه الصواب؛ هو البصريون إليه ذهب



 

 )١٦٧(

 كالم في نظير له فليس الكوفيون إليه ذهب ما وأما اآلِخر، وهو واحد، محلٍّ من إعراب
  . العرب
 التعجب في) ِبِه ْلأفِْع (معنى إن الكوفيون يقول: للفظ المعنى مطابقة األصل ـ٧
 بصورة ماضي وهو األمر، ال التعجب معناه إن: فقالوا البصريون وأما كلفظه، أمر

 هنا فهو عديدة، مواضع في تُِرك قد األصل هذا بأن القاعدة عن وأجابوا األمر،
  .متروك
 بأدلٍَّة هاعلي استُِدلَّ التي المسائل من: االستدالُل به سقط االحتماُل دليال دخل إذا ـ٨
  :الشاعر بقول األخ قصِر على استداللُهم التأويِل عن بعيدٍة

  . )١(يبغي من ويكِفك تبغي بما يجبك ** لمِلمٍة تدعه إن الذي أخاك
 أخاك؛ الزم أي اإلغراء؛ على منصوبا أو فعٍل؛ بإضمار منصوبا يكون أن ويحتمل

  .االستدالُل به سقط االحتماُل دخله فلما
) كرا أطرقْ(و ،)ليُل أصبح: (قولهم في كما بها، ويحتج: تتغير ال األمثال ـ٩
  . )٢(العلم مجرى فجرت معروفة، أمثال ألنَّها النَّكرة؛ من النداء حرف بحذف
 عام قانون القياس أن على بناء: التأويل يقبل بسماٍع الصحيح القياس يرد ال ـ١٠

 محتملة وجوه إلى فيه العلماء يذهب بسماع يرد فال العرِب؛ كالِم استقراِء من ومستنبط
  .مؤولة أو

 ألنَّه عليه؛ جاء ما على المسموع اتِّباع وجب القياس مع السماع تعارض إذا ـ١١
ها للغة تسلم حتى القياس على ذلك يثبت ولم وأصٌل، نصالمطردة وقوانُينها قواعد.  

  .بالنقل تثبت وإنما ياس،بق تثبت ال النَّحوية األحكام ـ١٢

                                         
 أن والوشِْي التزويِر ذو فيطمع ** مكاِفًئا فليس يوما تجفُه وإن: قوله وبعده القائل، مجهول الطويل من البيت )١(

 .٥١٠:عيد لعصام السيوطي عند النحو وأصول ،٢/١٣١:شراب لمحمد الشعرية الشواهد شرح: ينظر يصِغي،

 .٥١٠:عيد لعصام السيوطي عند النحو أصول: ينظر )٢(



– 

  )١٦٨(

  ونتائجه البحث خاتمة
 وشروطها النحوية القاعدة ألدلة المتفحص الطواف هذا بعد البحث هذا ختام وفي

 التمثيل بطريق بالتطبيق التنظير ربط مع والمحدثين، القدماء لدى وضوابطها
 نقاطال في نتائج من البحث هذا إليه وصل ما يلخص أن للباحث يمكن واالستشهاد

  :التالية
 به تباين وما الفقه، أصول دون به وينفرد النحو، أصول يميز ما أهم ِمن إن ـ١
  :يأتي ما الفقهاء عن النحاة
 بأخبار االعتداد ـ)ب.   السكوتي باإلجماع يسمى بما واعتبارهم قبولهم ـ)أ

 هولةمج الشواهد قبول ـ)د.   رواياته تعددت بما االستشهاد جواز ـ)ج.   اآلحاد
 حين في بأرجحها، ويعمل النحو، أدلة تتعارض أن يمكن ـ)هـ.   نثرا أو شعرا القائل

الفقه؛ في يكون ال ذلك أن الجدل كثرة ـ)و.   تتعارض ال الصحيحة الشرع أدلة ألن 
  .لبعض بعضها هدم أو بعض، على األدلة بعض ترجيح عنه ينتج الذي النحوي
 أولى العربي يقوله ما أن النحاة وعلل واألمثلة لشواهدبا القاطعة باألدلة ثبت ـ٢
 أو السماع دليل مع تعرض ما إذا االستصحاب بدليل ذلك ثبت وقد النحوي، يجريه مما
 االستصحاب بدليل العمل عدم على مجمعون فاألصوليون العرب، عن منقوٍل نص مع

 ضعف على يدل وهذا بمقتضاه، والعمل العرب، عن المنقول وتقديم حينئذ،
 العربي كالم مع جدلي أو عقلي دليل يتعارض فحينما السماع، وقوة االستصحاب

  .النَّحوي يجريه ما وترك العربي، يقوله بما العمل من بد فال المنقول
 عن والحديث األصولية، المسائل بعض موازنة عند البحث هذا خالل من تبين ـ٣
 والكوفية، البصرية النحويتين؛ المدرستين بين يةجوهر فروقًا ثمة أن النحوية، األدلة

  :اآلتية الثالثة النقاط هذه في نجملها
 ا بذلك، يفتخرون صاروا حتى العلمية، المادة قبول في يتثبتون البصريونأم 

  .وتشددا تثبتًا أقل كانوا فقد الكوفيون
 وال طرد،الم على بل الشعرية؛ الشواهد من الشاذِّ على يقيسون ال البصريون 

 . مسموٍع كلِّ إلى يلتفتون



 

 )١٦٩(

 بخالف العرب ألشعار الحفظ بسعة واتسموا الرواية، إلى الكوفيون اتجه 
 .)١(المرويات من كثيرا وفضلوا القياس، إلى يميلون كانوا فقد البصريين،

 تعبيرا، وأدقَّ وصفيةً، أكثر جاء القاعدة صياغة في القدماء تعبير أن تبين ـ٤
 صياغةً، أبسط جاء فقد المحدثين تعبير أما اختصارا، أقلَّ جاء ولكنَّه نهجا،م وأضبطَ
  .اختصارا وأكثر
 يشترط ما اللغة في يشترط هل ـ)أ: اآلتية التساؤالت هذه عن البحثُ أجاب ـ٥
 التعارض يقع هل ـ)ج النحو؟ في السكوتي باإلجماع يعتبر هل ـ)ب  الحديث؟ لنقل

  التعارض؟ وقع إذا يفعل أن المقعد على ينبغي وماذا صوره؟ ماو اللغة؟ في والترجيح
  .للقارئ وتقديمها األدلة، بعض تعارض مراعاتها يجب التي القواعد حصر ـ٦
 هذا أن غير والفقه، النَّحو بين األدلة بعض في وردت التي الفروق بعض ذكر ـ٧

  .وتأثرا اوتأثير واختالفًا، تشابها الِعلْمين بين أن يمنع لم
 فائدة ال اجترارا يخلق قد ـ أهميته رغم ـ وحده بالقديم التمسك على اإلصرار ـ٨
  .ورائه من طائل وال منه،
 وشوقي مصطفى، وإبراهيم حسن، عباس: أمثال المحدثين؛ من كثير حاول ـ٩

 الشعر شواهد ِمن النحو تصفية حاول من فمنهم النحو؛ قواعد يبسطوا أن ضيف،
 موضوعاِت وترتيب تبويب أعاد من ومنهم المصنوعة، األمثلة على واالعتماد ديمةالق

 العوامل، إلغاء إلى الدعوة في مضاء ابن تابع من ومنهم مبسٍط، عصري بأسلوٍب النحو
 أصول علم في المحاوالت هذه يجرب لم أحدا ولكن والثوالث، الثواني العلل وترك
 األنباري البركات وأبي جني ابن عند بها جاء التي حالته على وتركوه النحو،

 والتيسير للتبسيط محاولةً وموضوِعه بفكرته البحثُ هذا يعد أن ويمكن والسيوطي،
  .النحو أصول علم قضايا لبعض

  :يلي بما يوصي أن الباحث تدفع النتائج وهذه
 والثوالث، انيالثو بالعلل القرطبي مضاء ابن أسماه فيما أخرى بحوث إجراء ـ١

 بإعادة تيسيرها أو أهميتها، بحسب حولها الجدل من النَّحو كتب تصفية ومحاولة
 ومظاهرها التقنية بسبل أهله شغل الذي العصر هذا من الباحثين تناسب بلغٍة صياغتها

  .يفيد ال قد بما فيها والجدل العلل تلك تمحيص عن
                                         

 .٤٩٩ ،٤٩٨ ،٤٦٦ ،٣٦٥ ،٤٣٣:الخطيب الفتاح عبد محمد./د النحوي، كرالف ضوابط: ينظر )١(



– 

  )١٧٠(

 المسائل دراسة عند االعتبار يف الفقهاء من األصوليين رأي يوضع أن ينبغي ـ٢
  .فقهية مسائل عليها تُبنى التي النَّحوية
 العربية لمجاري المخالفة القراءات بعض إلى وجهت التي النحويين طعون دفع ـ٣
 على الطعن عدم مراعاة مع عنها، الدفاع أو بالذب النحوية، آراءهم تخالف والتي

 مع تتناسب ال التي األحكام تلك أن على والتنبيه النُّحاة، إلى اإلساءة وعدم أصحابها،
 وال النحوية، التوجيهات أو اللغوية الوجوه تخص القارئ وقيمة القرآني النص قداسة
  .القارئ أو القراءة ذم بها يقصد
 ال ذلك كان وإن دقيقًا، ضبطًا ضبطها مع النحوية، القواعد اختصار إلى الدعوة ـ٤
 فاإلصرار جديدةً، رًؤى تضيف التي الحديثة اللغوية المناهج على دباالستنا إال يتحقق
 من طائل ال اجترارا يخلق قد ـ أهميته من الرغم على ـ وحده بالقديم التمسك على

  .وأعلم أعلى تعالى واهللا منه، فائدة وال ورائه،
 . )١(يسه قَطْفَلَيس غَير اِهللا من لَم ** وإن تَحقَّقْتَ فََأصِلح الْغَلَطْ 

  واهللا من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل

                                         
 على العلوم جمهرة موقع ،)هـ١٢١١:ت(البيتوشي الكردي إسماعيل بن محمد بن اهللا لعبد الرجز من البيت )١(

 .الشبكة



 

 )١٧١(

  المراجع قائمة
 عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب عشر، األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاف .١

 الكتب دار مهرة، أنس: تحقيق ،)هـ١١١٧:ت(بالبناء الشهير الدمياطي؛ الغني
  .م١٩٩٨= هـ١/١٤١٩:ط لبنان، بيروت، العلمية،

 القاهرة، الحديث، دار ،)هـ٤٥٦:ت(الظاهري حزم ابن األحكام، أصول في اإلحكام .٢
 .عباس وإحسان شاكر، أحمد بتحقيق الجديدة، اآلفاق ودار

 سيد./د: تحقيق اآلمدي، محمد بن علي الحسن أبو األحكام، أصول في اإلحكام .٣
  .هـ١/١٤٠٤:ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار الجميلي،

 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد األصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد .٤
  .م١٩٩٩=هـ١/١٤١٩:ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار

 علي./د.أ تقديم، الكفراوي، السيد الغني عبد أسعد./د األصوليين، عند االستدالل .٥
 .م٢٠٠٢= ١/١٤٢٣:ط القاهرة، السالم، دار محمد، جمعة

 .م١/١٩٩٩:ط المغرب، األمان، دار البوعزاتي، ناصر والبناء، لاالستدال .٦
 الكتب دار الدين، شمس حسين محمد: تحقيق األنباري، البركات أبو العربية، أسرار .٧

 .م١/١٩٩٧:ط لبنان، بيروت، العلمية،
 حسام./ د الكريم، القرآن إعراب كتب في دراسة العربي، للنحو المنهجية األسس .٨

 .م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨ القاهرة، العربية، فاقاآل دار قاسم، أحمد
 .هـ١٣١٦أباد، حيدر طبعة السيوطي، الدين جالل والنظائر، األشباه .٩

 .م١/٢٠٠٦:ط القاهرة، غريب، دار المكارم، أبو علي./د النحوي، التفكير أصول .١٠
 عالم حسان، تمام./د العرب، عند اللغوي للفكر إبستيمولوجية دراسة: األصول .١١

 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠القاهرة، الكتب،
 .م٢/١٩٦١:ط التأليف، دار مطبعة البرديسي، زكريا محمد الفقه، أصول .١٢
 الفتلي، الحسين عبد./د: تحقيق ،)هـ٣١٦:ت(السراج البن النحو، في األصول .١٣

 . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥ بيروت، الرسالة، مؤسسة
 اإلسكندرية، السالم، دار صالح، محمد./د األنباري، فكر في دراسة: النحو أصول .١٤

  .م١/٢٠٠٦:ط



– 

  )١٧٢(

 السويس، قناة الجامعية، المعرفة دار نحلة، أحمد محمد./د العربي، النحو أصول .١٥
 . م٢٠٠٤الشاطبي،

 .م٥/٢٠٠٦:ط القاهرة، الكتب، عالم عيد، محمد./د العربي، النحو أصول .١٦
 غربية، أبو فهمي عيد عصام والتطبيق، النظرية بين السيوطي عند النحو أصول .١٧

 .م٢٠٠٦القاهرة، تاب،للك العامة المصرية الهيئة
 .م٢٠٠٩القاهرة، اآلداب، مكتبة شعبان، خالد./د مالك، ابن عند النحو أصول .١٨
 ومكتبة دار ،)هـ٣٧٠:ت(خالويه البن الكريم؛ القرآن من سورة ثالثين إعراب .١٩

  .م١٩٨٥ القاهرة، الهالل،
 العثيمين،./د: تحقيق ،)هـ٣٧٠:ت(خالويه البن وعللها، السبع القراءات إعراب .٢٠

  .م١٩٩٢=هـ١/١٤١٣:ط القاهرة، الخانجي، بةمكت
 لبنان، بيروت، المعرفة، دار ،)هـ٣٣٨:ت(النحاس جعفر ألبي القرآن؛ إعراب .٢١

 .م٢٠٠٨=هـ٢/١٤٢٩ط
  .م١٥/٢٠٠٢:ط لبنان، بيروت، للماليين، العلم دار الزركلي، الدين لخير األعالم، .٢٢
 اآلفاق ردا باشا، تيمور أحمد الحديث، العصر في اإلسالمي الفكر أعالم .٢٣

  .م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣العربية،القاهرة،
 األنباري، البركات أبو النحو، أصول في األدلة ولمع اإلعراب، جدل في اإلغراب .٢٤

  .م١٩٥٧السورية، الجامعة مطبعة األفغاني، سعيد: تحقيق
 سعيد، حسن محمد: تحقيق ،)هـ٩١١:ت(السيوطي النحو، أصول في االقتراح .٢٥

 دار: وطبع م،١/١٩٨٨لبنان،ط بيروت، لعلمية،ا الكتب دار الشافعي، وإسماعيل
 .أباد حيدر النظامية، المعارف

 عبد الدين محي محمد: تحقيق األنباري، البركات ألبي الخالف، مسائل في اإلنصاف .٢٦
 .م١٩٦١السعادة، مطبعة الحميد،

 المكتبة المصري، األنصاري هشام البن مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح .٢٧
  .القاهرة الطالئع، ودار لبنان، بيروت، العصرية،

 دار المبارك، مازن./د:تحقيق الزجاجي، النحو، علل في اإليضاح .٢٨
  .م٥/١٩٨٦النفائس،ط



 

 )١٧٣(

 عالم عمر، مختار أحمد والتأثر، التأثير لقضية دراسة مع العرب عند اللغوي البحث .٢٩
 .م٦/١٩٨٨:ط القاهرة، الكتب،

 الرياض، الحديثة، النصر كتبةم ،)هـ٧٤٥: ٦٥٤(األندلسي حيان أبو المحيط، البحر .٣٠
 .ت./د

 دار تامر، محمد محمد: تحقيق الزركشي، الدين بدر الفقه، أصول في المحيط البحر .٣١
 .م٢٠٠٠=هـ١/١٤٢١:ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 للنشر، موفم الصالح، الحاج الرحمن عبد./د العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث .٣٢
 .م١/٢٠٠٧:ط

 األوقاف وزارة منشورات فراج، الستار عبد: تحقيق بيدي،للز العروس، تاج .٣٣
 .م١٩٦٥ الكويتية، اإلسالمية والشؤون

 بيروت، النفائس، دار الجوهري، حماد بن إلسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج .٣٤
 الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار الغفور، عبد أحمد: تحقيقوب م،١٩٧٤ لبنان،

 .م١٩٩٠الرابعة،
 الرحمن، عبد عفيف./ د: ،تحقيق)هـ٧٤٥: ٦٥٤(األندلسي حيان ألبي حاة،الن تذكرة .٣٥

 .م١٩٨٦=هـ١/١٤٠٦ط لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة
 الفضيلة، دار المنشاوي، صديق محمد: تحقيق ،)هـ٨١٦:ت (للجرجاني، التعريفات .٣٦

 الطبعة بيروت، العربي، الكتاب دار اإلبياري، إبراهيم وبتحقيق ،.ت./د القاهرة،
  .هـ١٤٠٥ األولى،

 القاهرة، المختار، مؤسسة المكارم، أبو علي./د وتحليل، عرض العربي، النحو تعليم .٣٧
 .م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨

 محمود اهللا عبد: وتحقيق دراسة الحنبلي، الحاج أمير بن محمد والتحبير، التقرير .٣٨
  .م١٩٩٩ = هـ١/١٤١٩ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار عمر،

 العلوم بدار دكتوراه رسالة الدين، شرف محمود والقياس، السماع بين النحوي التقعيد .٣٩
 .م١٩٦٨ القاهرة،

 المصرية الدار ،)هـ٢٨٢:٣٧٠(األزهري أحمد بن محمد منصور أبو اللغة؛ تهذيب .٤٠
 . والترجمة للتأليف

  .لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار للسبكي، الجوامع جامع .٤١



– 

  )١٧٤(

 سوريا، العربية، اللغة مجمع مجلة النوري، الحميد عبد./ د النحوية، القاعدة جريان .٤٢
  ).html.١٥٣٨٠/http://www.m-a-arabia.com/site: (الرابط على) مقال(

  .لبنان بيروت، الفكر، دار عقيل، ابن شرح على الخضري حاشية .٤٣
 دار الخفاجي، الدين شهاب عمر بن أحمد البيضاوي، تفسير على الشهاب حاشية .٤٤

 .لبنان بيروت، صادر
 عبد عادل: تحقيق ،)هـ٣٧٧:ت(الفارسي علي ألبي السبع، القراءات علل يف الحجة .٤٥

 .م٢٠٠٧=هـ١/١٤٢٨:ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الموجود،
 سالم العال عبد./د: تحقيق ،)هـ٣٧٠:ت(خالويه البن السبع؛ القراءات في الحجة .٤٦

 .  م١٩٧٩=هـ٣/١٣٩٩:ط لبنان، بيروت، الشروق، دار مكرم،
 مؤسسة األفغاني، سعيد: تحقيق زنجلة، بن الرحمن عبد زرعة أبو راءات،الق حجة .٤٧

 .م١٩٩٧هـ٥/١٤١٨:ط لبنان، بيروت، الرسالة،
 مؤسسة حماد، نزيه./د:تحقيق ،)هـ٤٧٤:ت(الباجي الوليد ألبي األصول، في الحدود .٤٨

  .م١٩٧٣=هـ١/١٣٩٢:ط لبنان، بيروت، للطباعة، الزغبي
 السالم عبد: تحقيق ،)هـ١٠٩٣: ١٠٣٠(البغدادي عمر بن القادر عبد األدب، خزانة .٤٩

  .مصر القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد
 الكتاب دار النجار، علي محمد: تحقيق جني، بن عثمان الفتح أبو الخصائص، .٥٠

 .لبنان بيروت، العربي،
 لبنان، بيروت، للماليين، العلم دار الصالح، صبحي.د اللغة، فقه في دراسات .٥١

 .م٢٠٠٤
 مكتب اإلسالمي، المكتب حسين، الخضر محمد وتاريخها، العربية اللغة في تدراسا .٥٢

 .سوريا دمشق، الفتح، دار
 األمين بن أحمد الجوامع، جمع شرح الهوامع همع على اللوامع الدرر .٥٣

  .القاهرة التوفيقية، المكتبة هـ،١٣٣١:ت(الشنقيطي
 إدارة: طبع الخطيب، ةدري: تحقيق الشنتمري، األعلم شرح العبد، ابن طرفة ديوان .٥٤

 .م٢/٢٠٠٠:ط لبنان، بيروت، العربية، والمؤسسة بالبحرين، والفنون الثقافة
 بيروت، العربي، الشرق دار حسين، عزة./ د: تحقيق حكيم، بن الطرماح ديوان .٥٥

  .م١٩٩٤=هـ٢/١٤١٤:ط لبنان،



 

 )١٧٥(

 المعارف، دار ضيف، شوقي./د: تحقيق القرطبي، مضاء البن النحاة، على الرد .٥٦
  .م٢/١٩٨٢ط مصر، لقاهرة،ا

 األزرق محمد اهللا عبد أبو اإلسالم، علوم من العربية بمنزلة األعالم روضة .٥٧
 اإلسالمية، الدعوة كلية منشورات العلمي، سعيدة: تحقيق ،)هـ٨٩٦:ت(الحميري
  .م١٩٩٩=هـ١/١٤٢٩:ط ليبيا، طرابلس،

 المعارف دار ضيف، شوقي./د: تحقيق البغدادي، مجاهد البن القراءات في السبعة .٥٨
  .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠ بمصر،

: الرابط على) مقال (حسن، الكريم جاد أحمد اهللا عبد.د النحوية، القاعدة سمات .٥٩
)http://www.alukah.net/literature_language/٠/٨٦٣٤١.(/  

  :الرابط على الصالح  الحاج الرحمن عبد./د العرب، عند العلمي اللغوي السماع .٦٠
 .األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة حامد، الحميد عبد لعليا عبد: تحقيق البيهقي، سنن .٦١
 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة مسعود، فوزي النحو، جامع سيبويه .٦٢

 .م١/١٩٨٦:ط
 كثيرين،: تحقيق ،.)م١٣٧٤=هـ٧٤٨:ت(الذهبي الدين لشمس النبالء، أعالم سير .٦٣

  .م١٩٩٦=هـ١١/١٤١٧:ط لبنان، الرسالة، مؤسسة
 القادر عبد: تحقيق ،)هـ١٨٩: ١٠٣٢(الحنبلي العماد البن الذهب، شذرات .٦٤

 .م١٩٨٦=هـ١/١٤٠٦:ط كثير، ابن دار األرناؤوط،
 الثقافة ودار التراث، دار البغدادي، عمر بن القادر عبد اللبيب، مغني أبيات شرح .٦٥

 .القاهرة ،١:ط العربية،
 دار لحميد،ا عبد الدين محيي محمد: تحقيق مالك، ابن ألفية على  األشموني شرح .٦٦

 .م١٩٥٥=هـ١/١٣٧٥:ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب
 السيد، الرحمن عبد./د تحقيق مالك، ابن المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل شرح .٦٧

 .م١/١٩٩٠:ط للطباعة، هجر دار المختون، بدوي محمد./د
 السيد، أحمد: تحقيق ،)هـ٩٠٥: ٨٣٨(األزهري خالد التوضيح، على التصريح شرح .٦٨

 . مصر القاهرة، التوفيقية، المكتبة
 مؤسسة شُراب، حسن محمد لمحمد النحوية، الكتب أمات في الشعرية الشواهد شرح .٦٩

 .م٢٠٠٧=هـ١/١٤٢٧:ط لبنان، بيروت، الرسالة،



– 

  )١٧٦(

 دار الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح .٧٠
  .م١٩٨٠=هـ٢٠/١٤٠٠:ط مصر، القاهرة، للطباعة، التراث

 حنا: تحقيق ،)هـ٤٧٩:ت(المجاشعي فضال بن الحسن أبو اإلعراب، عيون شرح .٧١
 .م١٩٨٥=هـ١،١٤٠٦:ط األردن، المنار، مكتبة حداد، جميل

 االستراباذي الدين رضي النحو، في) هـ٦٤٦:ت(الحاجب ابن كافية شرح .٧٢
    . لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار ،)هـ٦٨٦:ت(النحوي

 بيروت، الكتب، عالم ،)هـ٦٤٣:ت(النحوي يعيش بن الدين موفق المفصل، شرح .٧٣
  .لبنان

: الرابط على) مقال (مصطفى، إبراهيم الدين سعد علي./د النحوية، القواعد شروط .٧٤
)http://www.alukah.net/literature_language/٠/٨٨٩٩٦ .(/  

 راءهم،آ النحاة عليها بنى التي الكلية لألسس تحليلية دراسة النحوي، الفكر ضوابط .٧٥
  .م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧ البصائر، دار الخطيب، الفتاح عبد محمد./د

 محمد محمود: تحقيق ،)هـ٧٧١: ٧٢٧(السبكي الدين تاج ،الكبرى الشافعية طبقات .٧٦
 .م١٩٦٤=هـ١٣٨٣العربية، الكتب إحياء دار الطناحي،

 الحفيظ عبد: تحقيق ،)هـ٧٧٦:ت(الدمشقي القرشي كثير البن الشافعية، طبقات .٧٧
  .م٢٠٠٤ لبنان، بيروت، اإلسالمي، المدار ارد منصور،

: ٨٢٦(الشافعي األنصاري أحمد بن زكريا األصول، لب شرح الوصول غاية .٧٨
 مكة القرى، أم جامعة مطبوعات الصالح، األحمد محمد اهللا عبد: تحقيق  ،)هـ٩٢٦

 . م١٩٨٤ ،١٩٨٣=هـ١٤٠٣/١٤٠٤المكرمة،
 الباروي، زكي عمرو أبي: تحقيق بعدها، وما العسكري، هالل ألبي اللغوية، الفروق .٧٩

  .القاهرة التوفيقية، المكتبة
 .هـ١٣٣٢ المنار، مكتبة السيوطي، الدين جالل النحو، في الفريدة .٨٠
 إسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور ألبي العربية، وسر اللغة فقه .٨١

 .هـ١٤١٨ القاهرة، فهمي، خالد.د: تحقيق ،)هـ٤٢٩:ت(الثعالبي
 والترتيب، الدليل لنظريتي تحليلية دراسة: األصوليين عند يالعلم المنهجي الفكر .٨٢

 .اإلسالمي للفكر العالمي المعهد عوام، السالم عبد لمحمد
 .م١/١٩٧٧ط القاهرة، الثقافة، نشر دار مطبعة حسانين، عفاف./د النحو، أدلة في .٨٣



 

 )١٧٧(

 الطيب بن محمد اهللا عبد أبو االقتراح، طي روض من االنشراح نشر فيض .٨٤
 للدراسات البحوث دار فجال، يوسف محمود./د: تحقيق) هـ١١٧٠: ١١١٠(الفارسي

   اإلمارات، بدبي، التراث وإحياء اإلسالمية
 للنشر الثقافة دار العظيم، عبد أحمد./د تحليلية، نقدية دراسة النحوية القاعدة .٨٥

  .م١٩٩٠=هـ١٤١٠القاهرة، والتوزيع،
 بحث سانو، مصطفى لقطب ،)أصولية نظر وجهة (النحوي التقعيد مصادر في قراءة .٨٦

 ،١٨:العدد الخامسة، السنة لبنان، واألبحاث، للدراسات الكلمة بمجلة منشور
  ).بحث. (م١٩٩٨=هـ١٤١٨

 الشافعي، السمعاني الجبار عبد بن محمد بن منصور الفقه، أصول في األدلة قواطع .٨٧
  .م١٩٩٨=هـ١٤١٨ التوبة، مكتبة الحكمي، اهللا عبد: تحقيق

 العربي، الفكر دار العزيز، عبد حسن محمد./د العربية، اللغة في القياس .٨٨
  .م١/١٩٩٥:ط

 بيروت، العلمية، الكتب دار هارون، محمد السالم عبد: تحقيق سيبويه، الكتاب .٨٩
 .م١/١٩٨٣:ط

 اهللا جار القاسم أبو التأويل، وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .٩٠
 . م٢٠٠٩=ه١٤٣٠ المعرفة، دار ،)هـ٥٣٨:ت(الزمخشري عمر بن محمود

 مؤسسة: ط القيسي، طالب أبي بن مكي وحججها، وعللها القراءات وجوه عن الكشف .٩١
  .لبنان بيروت، الرسالة،

 بيروت، الرسالة، مؤسسة ،)هـ١٠٩٤:ت(الكفوي أيوب البقاء ألبي الكليات .٩٢
  .م١٩٩٣=هـ١٤١٣لبنان،

 المكتبة: وطبع ،لبنان بيروت، الفكر، دار ،)٧١١:ت(منظور البن العرب لسان .٩٣
 . القاهرة التوفيقية،

 .م١٩٥٨ القاهرة، الرسالة، مطبعة حسان، تمام والوصفية، المعيارية بين اللغة .٩٤
 العلمية، الكتب دار الشيرازي، علي بن إبراهيم إسحاق أبو الفقه، أصول في اللمع .٩٥

 .م١٩٨٥=هـ١/١٤٠٥:ط لبنان، بيروت،
 والتوزيع، والنشر للطباعة األمل دار مخلوف، ِلعالم البن النحو، أصول في مبادئ .٩٦

  . اإللكترونية الشاملة المكتبة



– 

  )١٧٨(

 النجدي علي: تحقيق عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب .٩٧
  .شلبي الفتاح عبد./ود ناصف،

 عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر .٩٨
 .قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة مطبوعات األندلسي،

 برجشتراسر، ج: بنشره عني خالويه، ابن البديع، كتاب من القرآن شواذ مختصر .٩٩
  .مصر القاهرة، المتنبي، مكتبة

 التركي، المحسن عبد./د: تقديم الدمشقي، القادر عبد أحمد، اإلمام مذهب إلى المدخل .١٠٠
  .م١٩٨١=هـ٢/١٤٠١:ط لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة

 القاهرة، العلوم دار ماجستير، رسالة السيد، الرحمن عبد النحوية، البصرة مدرسة .١٠١
 .م١٩٨٩

 وآخرين، األرناؤوط شعيب: تحقيق ،)هـ١٦٤:٢٤١ (حنبل بن أحمد اإلمام مسند .١٠٢
  .لبنان بيروت، الرسالة، مؤسسة

 مؤسسة الضامن، صالح حاتم: تحقيق ،القيسي طالب أبي بن لمكي القرآن، مشكل .١٠٣
 .م١٩٨٤=هـ٢/١٤٠٥ط لبنان، بيروت، ،الرسالة

  .م١٩٨٧ بيروت، لبنان، مكتبة الفيومي، المنير، المصباح .١٠٤
 الجيزاني، حسن بن حسين بن محمد والجماعة، السنة أهل عند الفقه أصول معالم .١٠٥

 .ه٥/١٤٢٧:ط القرى، أم جامعة
 مكتبة قراعة، هدى: تحقيق ،)هـ٢١٥:ت (مسعدة بن سعيد لألخفش، القرآن، معاني .١٠٦

  .م١٩٩٠القاهرة، خانجي،ال
 نجاتي، أحمد: تحقيق ،.)م٨٢٢=هـ٢٠٧:ت:(الفراء زكرياء ألبي القرآن؛ معاني .١٠٧

 .م٢٠٠١=هـ٣/١٤٢٢:ط القاهرة، المصرية، الكتب دار النجار، ومحمد
 الجليل عبد: تحقيق الزجاج، السري بن إبراهيم إسحاق أبو وإعرابه، القرآن معاني .١٠٨

 .م١٩٨٨=هـ١/١٤٠٨:ط بيروت، الكتب، عالم شلبي، عبده
: ٩٣٦(المعتزلي البصري الطيب بن الحسين أبو الفقه، أصول في المعتمد .١٠٩

 . م١٩٦٤=هـ١٣٨٤ دمشق، اهللا، حميد محمد: تحقيق ،)هـ١٠٤٤
 البغدادي، الرومي الحموي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو الدين شهاب البلدان، معجم .١١٠

  .م١٩٧٧.=هـ١٣٩٧ لبنان، بيروت، صادر، دار



 

 )١٧٩(

 معهد: طبع صالحية، عيسى محمد./د المطبوع، العربي للتراث الشامل معجمال .١١١
  .م٢/١٩٩٢:ط القاهرة، العربية، المخطوطات

 الرسالة، مؤسسة كحالة، رضا عمر ،)العربية الكتب مصنفي تراجم: (المؤلفين معجم .١١٢
  .م١٩٩٣=هـ١/١٤١٤:ط لبنان، بيروت،

  .م٢/١٩٧٣:ط منتصر، الحليم عبد./ود أنيس، إبراهيم./ د: تحقيق الوسيط، معجم .١١٣
: تحقيق ،)هـ٥٣٨(الزمخشري القاسم أبو اهللا جار اإلعراب، صنعة في المفصل .١١٤

 .م١/١٩٩٣:ط لبنان، بيروت، الهالل، مكتبة ملحم، بو علي./د
 مطبعة هارون، السالم عبد: تحقيق فارس، بن أحمد الحسين ألبي اللغة مقاييس .١١٥

 هـ،١٣٩٩ لبنان، بيروت، الفكر، ردا: وطبع القاهرة، الحلبي، البابي عيسى
  . م١٩٧٩

 الخالق عبد محمد: تحقيق ،)هـ٢٨٥:ت(المبرد يزيد بن محمد العباس أبو المقتضب، .١١٦
 .لبنان بيروت، الكتب، عالم عضيمة،

  .م١٩٩٩اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار خليل، حلمي./د اللغة، علم لدراسة مقدمة .١١٧
 مجلة جاليلي، وأحمد عياص، رضا محمد لغوي،ال االحتجاج في العربي النثر مكانة .١١٨

 على) مقال. (الجزائر مرباح، قاصري جامعة م،٢٠١٥:جوان ،٢٢: عدد األثر،
: الرابط

)https://www.researchgate.net/publication/٣٢١٠٣٣٠٢٩
_mkant_alnthr_alrby_fy_alahtjaj_allghwy_wmqarnth_balshr.(  

 اهللا وعبد مصطفى، إبراهيم تحقيق ني،ج البن المازني، تصريف شرح المنصف .١١٩
 .م١/١٩٥٤:ط القاهرة، القديم، التراث إحياء إدارة أمين،

  : الرابط على: العتيق سليمان بن اهللا عبد النحو، أصول إلى النحو .١٢٠
  .م٢٠٠٨ المعارف، دار الطنطاوي، محمد النحاة، أشهر وتاريخ النحو نشأة .١٢١
 الضباع، محمد علي: مراجعة ،)هـ٨٣٣:ت(الجزري ابن العشر، القراءات في النشر .١٢٢

 .م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣بيروت، العلمية، الكتب ودار بمصر، التجارية المكتبة
 الصادرة واألدب اللغة مجلة الصالح، الحاج الرحمن عبد الحديثة، الخليلية النظرية .١٢٣

 على) مقال. (م١٩٩٦ العاشر، العدد الجزائر، بجامعة العربية، اللغة معهد عن
  /).٤٥١٦٠/http://diae.net: (الرابط



– 

  )١٨٠(

 مؤسسة البغدادي، باشا إسماعيل المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية .١٢٤
 .ت.د العربي، التاريخ

 بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس أحمد: تحقيق السيوطي، الهوامع، همع .١٢٥
  . م١٩٩٨:ط لبنان

 على) مقال: (الرابط ىعل المصطفى، إبراهيم الدين سعد.د النحوية، القواعد وظيفة .١٢٦
  /).٠/٨٨٣٧٢/http://www.alukah.net/literature_language: (الرابط

: تحقيق ،)هـ٦٨١: ٦٠٨(خلكان بن العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات .١٢٧
 .م١٩٧٨=هـ١٣٩٨ بيروت، صادر دار عباس، إحسان./ د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٨١(

  
  
  

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
إن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن              
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه          

  .إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  .)١(﴾وَأنتُم مسِلمون تَموتُن ِإالَّ والَ لَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاِتِه يا َأيها ا﴿

وبـثَّ ِمنْهمـا    وخَلَقَ ِمنْها زوجها واِحدٍة  يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس﴿
لَّـه كَـان علَـيكُم    واَألرحـام ِإن ال  واتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَـساءلُون ِبـهِ   وِنساء ِرجاالً كَِثيراً

  .)٢(﴾)١(رِقيباً
﴿نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيِديداً  يالً سقُولُوا قَو٧٠(و( الَكُممَأع لَكُم ِلحصي    لَكُـم غِْفـريو

كُمن  ذُنُوبموِطِع اللَّهِظيما يزاً عفَو فَاز فَقَد ولَهسر٣(﴾)٧١(و(.  
، صلى اهللا عليه وسلموبعد، فإن أصدق الحديث كتاب اهللا، وأحسن الهدي هدي محمد 

  .وشر األمور محدثاتها، وكل محدثٍة بدعةٌ، وكل بدعٍة ضاللةٌ
  : أما بعـــــد

 وتوفير االحتياجات األساسية، وهو جزء مدور ولي األمر في حماية المال العافهذا بحث في 
المسائل المالية في السياسة الشـرعية مع التطبيق على دولة (من بحثي الذي يحمل عنوان 

، والذي تقدمت )الكويت في السنوات العشـر األخيرة، دراسة فقهية في ضوء المنهج المقارن
  .اه في الشريعة اإلسالميةبه إلى كلية دار العلوم بجامعة المنيا، لنيل درجة الدكتور

                                         
 ).١٠٢( سورة آل عمران، آية ) ١(
 ).١(سورة النساء، آية ) ٢(
  ).٧١-٧٠(سورة األحزاب، آية ) ٣(

 
 

 
  



– 

  )١٨٢(

  : وأهميتهأسباب اختيار الموضوع
إن علم السياسة الشـرعية هو أحد أوجه مرونة الشـريعة اإلسالمية، وصالحيتها لكل - ١

زمان ومكان، ولهذا تشتد الحاجة إلى دراسته، وتعميق النظر في مسائله، تمشيا مع االتجاه 
  .معطيات الواقع المعاصرالمنادي بتجديد دراسة الفقه اإلسالمي وفق 

الحاجة إلى جمع مسائل السياسة الشـرعية المتعلقة باألمور المالية في مؤلف مستقبل، - ٢
  .حتى يمكن بلورة نظرة فقهية متكاملة حولها، في إطار أصول الفقه اإلسالمي وفروعه

على اتخذت دولة الكويت العديد من القرارات االقتصادية المهمة، والتي أثارت جدال - ٣
الصعيدين االقتصادي والعلمي األكاديمي، فرغبت في اإلدالء بدلوي في دراسة هذه القرارات 

  .من الناحية الشـرعية، وبيان مدى توافقها أو اختالفها مع مبادئ ومقررات الفقه اإلسالمي
رغبتي دراسة موضوع في السياسة الشـرعية، السيما إذا كان الموضوع يتضمن - ٤

  .لمسائل المعاصرة التي تواجه المجتمعتطبيقات عملية ل
إن هذا الموضوع يساهم في الجهود المباركة التي تضطلع بها لجنة العمل على استكمال - ٥

  .تطبيق احكام الشـريعة اإلسالمية، التابعة للديوان االميري بدولة الكويت
لمجتمـع  إن في دراسة هذا الموضوع تنزيال للقضايا الفقهية األكاديميـة علـى واقـع ا              - ٦

المعاصر، واالعتماد على الفقه اإلسالمي في حل المشكالت التي تجابه المجتمعات المـسلمة          
  .من حين آلخر

ني لم أجد أحدا سبقني إلى دراسة هذا الموضوع في دراسة أكاديمية على حسب علمي               إن- ٧
 .واطالعي

  :خطة البحث
  .يتكون هذا البحث من مقدمةن ومبحثين، وفهرس مراجع

  .دور ولي األمر في حماية المال العام: ألولالمبحث ا
  .دور اإلمام في توفير الحاجات األساسية للرعية :ثانيالمبحث ال

  
  



 

 )١٨٣(

  دور ولي األمر في حماية المال العام: المبحث األول
نظر الصحابة والتابعين للوالية واإلمامة بصورة عامة ومن ثم نجد مدى حطورة هذه 

ال للتبعات الالحقة بهذه المناصب وهي والشك تبعات في المكانة في نفوسهم وما ذلك إ
  .الدنيا واآلخرة

لو خيرت بين القضاء وبين المال الخترت القضاء ولو : ولذلك يروى عن مكحول قال
  .)١(خيرت بين القضاء وضرب عنقي الخترت ضرب عنقي

أبي كما ورى كذلك عن الربيع بن عاصم قال أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت ب
حنيفة فأراده أن يكون حاكماً على بيت المال فأبى فضربه عشرين سوطاً فأنظر كيف 

ومن هنا فإن الحاكمية المطلقة هي لهذا الدين وما . )٢(هرب من الوالية وأحتمل العذاب
زرعه في نفوس أتباعه من مراقبة وخشية من اهللا وبهذه الطريقة تكون الخطوة األولى 

  .عي والرعية وكذلك أموالهم وممتلكاهموالصحيحة إلصالح الرا
وهذا ما يتضح جلياً في هذه الواقعة فقد كان والياً لعمر بن عبدالعزيز يريد أن يقطع له 

، وعمر بن عبدالعزيز من أحرص الناس في إنفاق )٣(ماالً لبناء سور لحماية المدينة
 ما تبتلع الميزانيات األموال فبدل أن تتجه األموال إلى الجوانب العكسرية التي كثيراً

وخصوصاً عند الحكام الطامحين وأعوانهم من القادة العسكريين، يجب أن توجه إلى 
تحقيق اإلصالح االجتماعي للرعية وكفاية كل محتاج، ولذلك أكدت وصية عمر بن 
عبدالعزيز إلى الوالي أن يهتم بما يغفل عنه الوالة بإقامة العدل ومحاربة الظلم فأعظم 

  .)٤( المدينة حقاً ما كان من البشر ال من الحجرسور يحمي
 وهذا من هذا يتضح أنه يشترط فيمن يتولى أمر المسلمين أن يكون مرتقباً مراقباً هللا

  .من الناحية اإليمانية
البد أن يكون مقصود الوالية بصفة عامة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ال 

  .  وسياسةيتحقق إال في اإلمام الفقيه شرعاً
                                         

محمد أبو خيرة، / الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن أدريس القرافي، طباعة دار الغرب اإلسالمي، تحقيق أ) ١(
  .١٢، ص١٠ج

  .١/٤٦م، ١٩٩٦-هـ١٤٧مكتبة اإليمان بالمنصورة سنة -إحياء علوم الدين لإلمام أبو حامد الغزالي) ٢(
  .١/٩٥حافظ السيوطي، تاريخ الخلفاء لل: انظر) ٣(
  .٢/٧١٩يوسف القرضاوي، طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، . فتاوى معاصرة، د)٤(



– 

  )١٨٤(

وقد ذكر اإلمام ابن القيم كذلك أن مدار الواليات كلها قائم على الصدق في اإلخبار 
 قال اهللا تعالى﴿وتمت والعدل في االنتشار وهما قرينان في كتاب اهللا وسنة رسوله

  .)١(كلمت ربك صدقاً وعدالً﴾
فلس مني من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم (  لما ذكر األمراء الظلمةوقال

ولست منه وال يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم 
  .)٢()فهومني وأنا منه وسيرد على الحوض

وأشار ابن القيم كذلك على ولي األمر أن يستعين في واليته بأهل الصدق والعدل 
  .)٣(واألمثل فاألمثل

ورة مكانته في إصالح الرعية والشريعة تعطي هذا االهتمام الختيار اإلمام لما لخط
فاإلمام له حقوق واسعة على العباد وعلى البالد وعلى األموال . وإصالح حال األمة

والممتلكات فله إقامة الحدود وتنصيب الوالة والقضاة وإجراء األحكام وتنظيم الجيس ما 
  .دام كل ذلك تحت حكم اهللا ومنهاجه

اء إذا رأى ذلك إصالحاً للعامة وهذا ما ولإلمام اإلقطاع من األراضي العامة لمن ش
  .، وأقطع أبو بكر وعمر وغيرهمينزله دون غيره، إذ قد أقطع رسول اهللا

ولإلمام تنظيم األرض الموات، فيجوز لإلمام أن يحمي هذه األرض من الرعي فيها 
وهوما يسمى فقها بالحمى ، وذلك ليستكثر عشيها فترعاها بها ثم خاصة وال يجوز 

ن يحمي من األرض العامة للمسلمين إال اإلمام إذا كان مصلحة المسلمين في ألحد أ
البقيع اإلبل :"وحديث قد حمى رسول اهللا" ال حمى إال هللا ولرسوله:" ذلك وذلك لقوله

                                         
  .١١٥: األنعام) ١(
الحديث رواه البزار والطبراني في الكبير واألوسط، وأحد أسانيد البزار ورجاله، ورجال الصحيح ورجال ) ٢(

للحافظ نور الدين على بن أبي بكر ) الزوائد ومنيع الفوائدمجمع ( انظر في ذلك. اإلمام أحمد كذلك
- هـ١٤٠٨سنة : ، ط٥/٢٤٨العراقي وابن حجر، : هـ، بتحرير الحافظين الجليلين٨٠٧الهيثمي، م

من طريق ) ٢/٥٧٠٢( لبنان، إسناده صحيح وأخرجه أحمد-م، طباعة دار الكتب العلمية بيروت١٩٨٨
  .بن نافع عن ابن عمر

البن القيم الجوزية طباعة المكتبة التوفيقية تحقيق أيمن عرفه، -مية والسياسة الشرعيةالطرق الحك) ٣(
  .٢٥٥،٢٥٤ص



 

 )١٨٥(

 أرضا وقيل له في ذلك فقال المال مال اهللا والعباد عباد وخيل الجهاد كما حمى عمر
  .)١("في سبيل اهللا ما حميت من األرض شبراً في شبراهللا واهللا لوال أن أحمل عليه 

 لمن بعده من الخلفاء والوالة األسس العامة للتنظيمات المالية وترك كذلك وقد رسم
 أول من رسم الدخول باباً لالجتهاد من اإلمام لمسايرة ما هو جديد وغريب فكان
ى يديه استالم اإليرادات األساسية إليرادات الدولة من الزكاة والجزية، وكانت تتم عل

وكذلك توزيع النفقات، كما راقب بحزم وبشدة على الوالة وجعل عماالً على جمع 
  .)٢( وأشرف بنفسه على المرافق العامةاألموال كما راقب

 في جلب  نجده انتهج نهج رسول اهللاولو نظرنا إلى عهد الخليفة األول أبو بكر
 واليته فتنة عظيمة أال وهي الردة ومنع الزكاة، األموال وفي إنفاقها وكان في بداية

فأخذ موقفه المشهور في محاربة مانعي الزكاة حتى أخضع من أرتد ومن منع إلى أمر 
  :اهللا ومن موقف أبوبكر نأخذ نتيجتين

جعل اإلسالم لولي األمر أن يراقب مصالح المسلمين ويأخذ من الرعية حق  - ١
ه استعمال القوة والقهر ما دام حقاً لبيت مال اهللا في أموالهم بالسلم فإن أبوا فل

 .المسلمين
لولي األمر لتحصيل موارد الدولة المالية أن يتخذ التدابير الالزمة في جلب  - ٢

 .)٣(األموال بحكم الشرع وكذلك كيفية إنفاق هذه األموال
 منها كيفية جمع المال وبخاصة مع والة األمور فعن ومن األمور التي حذر النبي

أن رجاالً يتخوضون في :"  قالقالت أن النبي-رضى اهللا عنها-  األنصاريةخولة
  .)١("مال اهللا بغير حق فلهم النار يوم القيامة

                                         
: منهاج المسلم أبو بكر الجزائري دار السالم، للطباعة: ، وانظر٣/٤٨الحديث رواه البخاري، ) ١(

١٩٦٤/١٣٨٤.  
لإلمام على بن محمد . نائع والعماالت من الحرف والصانظر في ذلك تفصيالً، تخريج الدالالت السمعية له) ٢(

م، ١٩٨٥هـ، تحقيق إحسان عباس، طبعة أولى سنة ٧٨٩توفى ) الخزاعي(بن أحمد بن موسى بن مسعود
  . وما بعدها١٧٦طبعة دار الغرب اإلسالمي بيروت، ص

درية، سنة طبعة مؤسسة شباب الجامعة إسكن- محمود عوف الكفراوي الرياض/ الرقابة المالية في اإلسالم، د) ٣(
  .١٢٣م، ص١٩٨٣



– 

  )١٨٦(

الحديث في داللة على أنه يحرم على من لم يستحق شيئاً من مال اهللا أال يدخل 
في نفسه في األصناف التي عينها اهللا تعالى فإن ذلك من المعاصي الموجبة للنار و

قوله يتخوضون داللة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون إليه فإن 
 ووظيفة )٢(كانوا من والة األموال أبيح لهم قدر ما يحتاجون ألنفسهم من غير زيادة

ضبط هذه األصناف تعود إلى اإلمام والتوزيع العادل عليهم يقع عليه وأن قصر 
  .شاركهم في الوزر

 فقال )٣( خطب الناس بالجابيةعن أبيه أن عمر بن الخطابعن موسى بن علي 
من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض 
فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد 

ني بادئ بأزواج أن يسأل عن المال فليأتني، فإن اهللا جعلني خازنا وقاسمها، وإ
  . ومعطيهن ثم المهاجرين األولينالنبي

قال ال يحل لي من هذا المال إال ما كنت آكال : وعن عروة أن عمر بن الخطاب
  .من صلب مالي

 يستنفق كل يوم درهمين له ولعياله وقال وعن محمد بن إبراهيم قال كان عمر
 نفقاتهم إلى رجل معهم عمر كذلك ما مثلي ومثل هؤالء إال كقوم سافروا فدفعوا

  .فقالوا أنفق علينا فهل يحق له أن يستأثر منها بشئ قالوا ال أمير المؤمنين
وقال أبو أمامة بن سهل مكث عمر زماناً ال يأكل من المال شيئاً حتى دخلت عليه 

 يستثيرهم فقال عثمان بن في ذلك خصاصة فأرسل إلى أصحاب رسول اهللا
  .مثله سعيد بن زيد عنه كل وأطعم، وقال عفان

                                                                                                     
في ذلك الجمع بين الصحيحين البخاري : الحديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن خولة األنصارية، انظر) ١(

على حسين البواب، طبعة دار بن حزم، / ، تحقيق د٢٢٨، ص٤ومسلم لمحمد، ابن فتوح الحميدي، ج
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لبنان طبعة، ثانية 

  .١٥٨١ل السالم المرجع السابق، صانظر في ذلك سب) ٢(
قربة من أعمال دمشق وفي القرب منها كل ما يسمى كل -في معجم البلدان الجابية بكسر الباء وباء مخففة) ٣(

  . خطبته المشهورةالجابية وفي هذا الموضع خطب عمر



 

 )١٨٧(

 لك ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف ليس لك من وقال علي بن أبي طالب
  .)١(هذا األمر غيره، فقال القول ما قال علي
  . الدواوينولذلك كما سنرى دون عمر بن الخطاب

ولو نظرنا في نبذة عن دور إمامة عمر بن الخطاب للمسلمين لتلمسنا أموراً أولها أن 
  .في غالب األمر على نهج صاحبيه سار عمر

 من خالفات في نظم حكمته نجد ذلك قد  وجد لما حدث لألمة من وما نجده في عهده
متغيرات شاملة  في كل االتجاهات اجتماعية واقتصادية وعسكرية احتاجت هذه 
التغيرات إلى ما ينظمها في ظالل الشريعة وتحت حكمها، والحمدهللا أن كانت التربية 

  . لصحابته وبخاصة كبار الصحابة والتي ساعدتهم على ذلكة من النبيالفكري
 كبار الصحابة الستشارتهم في تدوين هذا ما نجده واضحاً عندما جميع عمر

  . استشار المسلمينالدواوين، فعن جبر بن الحويرث أن عمر بن الخطاب
سع الناس وأن  أرى ماالً كثيراً يفي تدوين الدواوين فقال له على بن أبي طالب

أحصوا تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر األمر فقال له الوليد بن هشام بن 
المغيرة يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا جنوداً 
فدون ديواناً وجند جنوداً فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب و مخزمة بن نوفل 

، وكانوا من نساب العرب فقال أكتبوا الناس على منازلهم فكتبوا طعموجبير بن م
فبدأوا بيني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخالفة فلما نظر فيه 

 األقرب فاألقرب حتى عمر قال وددت واهللا أنه هكذا، ولكن ابدأوا بقرابة النبي
  .)٢(تضعوا عمر حيث وضعه اهللا

 عمر لمن يأتي بعده من الوالة واضعاً دستوراً يعامل به الحكام الوالة المال ومن تعليم
  .العام نجد هذا الوصف الذي يزلزل قلب المؤمن من شدة ثقل هذه األمانة

                                         
ي بن محمد بن سيرة عمر بن الخطاب أول حاكم ديمقراطي في اإلسالم، ألبي الفرج عبدالرحمن بن عل) ١(

  .١٠٤،١٠٢الجوزي، مطبعة األنوار المحمدية بالقاهرة، ص
  .٢/٣٨٤م، ١٩٨٧-هـ١٤٠٨محمد يوسف الكاندهلوي، طباعة دار الريان سنة / حياة الصحابة، للشيخ) ٢(



– 

  )١٨٨(

إني أنزلت نفسي من مال اهللا تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن ( يقول
  .)١()افتقرت أكلت بالمعروف

  :ولة نستخلص هذه الفوائدمن هذه المق
  . استخلف فيه ولي األمرأن المال العام مال اهللا: أوالً
وهي رسائلي إلى كل عامل على هذا المال من الحارث إل الوالي القائم على : ثانياً

  .األمر أن خطورة إهدار المال العام في مثابة أكل مال اليتيم بالباطل
ن يستعفف عن المال العام ويحتسب الجزاء من هذه دعوة صريحة لكل ولي أمر أ: ثالثاً

  .خالقه
 للوالة شدة األمانة التي في أعناقهم وخطورة موقفهم فقسما يروى عن ويرسم النبي

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها :" قال رسول اهللا:  قالعبداهللا بن مسعود
، وليس لوالة )٢()ألوا اهللا حقكمقالوا مما تأمرنا به يا رسول اهللا قال أدوا إليهم حقهم واس

األمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكالء 
  .وليسوا مالكاً

". إني واهللا ال أعطي أحداً أو ال أمنع أحد وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت:" كما قال
  .)٣(رواه البخاري عن أبي هريرة

                                         
هـ، ٦٧٦لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، م سنة) شرح المهذب(انظر في ذلك المجموع) ١(

  .٢٣٣ص) شافعي(كذلك األشباه  والنظائر: ، وانظر١٣/٣٥٨فكر، طباعة دار ال
الحديث جاء في كنز العمال عن ابن مسعود انظر في ذلك  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للعالمة ) ٢(

) ٣٠٩٨٧(م، برقم١٩٨٩على بن حسام الدين المنتقى الهندي، طباعة مؤسسة الرسالة بيروت، سنة 
  .١٤٧، ص١١ج

، وأبو داود )٣١٤ص- ٢ج(، الحديث أخرجه اإلمام أحمد٩/٣٤٩شرح البخاري البن بطال، : رانظ) ٣(
عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر -قال حدثنا سلمة بن شبيب كالهما، حمد بن حنبل وسلمة) ٢٩٤٩(رقم

ا ، قال حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح حدثن)٣١١٧(وأخرجه البخاري برقم-عن همام بن منبه، فذكره
الجهاد لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، طباعة دار : هالل عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فذكره، وانظر

  .١/٢٥١،٢٤٩الجيل، بيروت، 



 

 )١٨٩(

 ودرعه مرهونة عند يهودي توفى رسول اهللا:" قالت-عنهارضى اهللا - وعن عائشة
 وأين هذا مما يتركه الملوك والرؤساء من القناطير )١("بثالثين صاعا من شعير

المقنطرة من األموال التي جمعوها أبان توليهم مناصبهم استغالالً للنفوذ واستنزافاً 
ه إلى خارج البالد لألموال العامة وإسراء على حساب الشعوب ويخرجون ما جمعو

ويودعونه في بالد غير بالدهم لالطمئنان وضماناً للمستقبل ولكن اهللا من وراءهم 
  .)٢(محيط

أال يرهب الحكام الوعيد الشديد والعذاب األليم لمن غش رعيته وأساء أمانته ففي 
الحديث الصحيح عن الحسن بن عبيداهللا بن زياد دعاه معقل بن يسار في مرضه الذي 

  سمعت النبيإني محدثك حديثاً سمعته من رسول اهللا: يه فقال له معقلمات ف
، وعن "ما من عبد استرعاه اهللا رعيه فلم يحطها بنصحه إال لم يحد رائحة الجنة:" يقوله

الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد اهللا فقال له معقل أحدثك  سمعته 
والي يلي رعية من المسلمين فيموتت وهوغاش لهم إال ما من :"  فقالمن رسول اهللا

  .)٣("حرم اهللا عليه الجنة
  فيها في طريقة خالفته وحكمه في خطبته بعدالبيعة إذ قالويتضح منهج اإلمام على

أيها الناس أال ال يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفجروا (
 الوصائف المرققة إذا ما منهم ما كانوا يخوضون فيه األنهار وركبوا الخيل واتخذوا

                                         
وهي عن يوسف بن حماد قال حدثنا : هذا الحديث متفق عليه وله رواية أخرى غير رواية أم المؤمنين عائشة) ١(

في ذلك مشكاة المصابيح للتبريزي، وهو محمد :  انظر:سفيان بن حبيب هشام عن عكرمة عن ابن عباس
الناشر المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثالثة ). ٢٨٨٥(، برقم٢/١٥بن عبداهللا الخطيب التبريزي، 

  .تحقيق اإلمام محمد ناصر الدين األلباني- م١٩٨٥-هـ١٤٠٨٥
  .٢٤٤طبوعات الجامعية، صعوض محمد، طباعة دار الم/ دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، د) ٢(
حديث ما من عبد استرعاه اهللا رعيه، متفق عليه وزاد اإلمام مسلم فيه عن شيبان بن فروخ عن أبي ) ٣(

ذكره البخاري في ) ما من وال يلي رعية( وأما عن حديث) لو علمت أن لي حياة ما حدثتك(األشهب
والحديث عند مسلم ) به اهللا على وجهه النارفلم يعدل فيهم إال ك(صحيحه، والطبراني في األوسط وقد ذكر

وعقوبة الجائر، والحث على . فصيلة اإلمام العادل( ، باب٩٣٤صحيح اإلمام مسلم، ص: كذلك انظر
المرجع السابق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب من استرعى رعيه فلم ينصح ) الرفق بالرعية

  .١٣/١٥٩مكتبة اإليمان بالمنصورة، 



– 

  )١٩٠(

أال وأيما رجل من ) حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا( واصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون
 يرى أن الفضل له على سواه بصحبته المهاجرين واألنصار من أصحاب رسول اهللا

ب هللا ولرسوله فصدق فإن الفضل غدا عند اهللا وثوابه وأجره على اهللا وأيما رجل استجا
ملتنا ودخل ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده فأنتم عباداهللا، 
والمال مال اهللا يقسم بينكم بالسوية وال فضل ألحد على أحد وللمتقين عند اهللا أحسن 

  .)١()الجزاء
  : مدى مسئولية ولي األمر في حماية المال العام

إن المقسطين عند اهللا على منابر من نور عن :"  رسول اهللاقال: ففي حديث زهير قال
  .)٢(" وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوايمين الرحمن

اللهم من ولي من أمر أمتي "  يقول في بيتي هذاوفي حديث عاشة قالت سمعت النبي
  .)٣("فق بهم فارقق بهشيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فر

أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمير :"  أنه قال عن النبيوعن ابن عمر
الذي على النار راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول 
عنهم والمرأة راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال 

  .)٤(" عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهسيده وهو مسئول

                                         
  .١٦٣لة االجتماعية في اإلسالم، للشيخ سيد قطب، صالعدا) ١(
) اإلمارة والقضاء( مشكاة المصابيح تحت باب: انظر: روى هذا الحديث عن عبداهللا بن عمرو بن العاص) ٢(

م، المكتب ١٩٨٥-هـ١٣٠٥الطبعة الثالثة ) ٣٦٩٠(للعالمة محمد بن عبداهللا الخطيب التريزي برقم
  .٢/٣٤٠ اإلمام مسلم والنسائي، وغيرهما، اإلسالمي بيروت، والحديث رواه

: ورواه اإلمام مسلم والنسائي وفي البخاري-عن عائشة رضى اهللا عنها: هذا الحديث صححه اإلمام األلباني)٣(
طباعة مكتبة ) ٢٢٠٢(صحيح الترغيب والترهيب للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، برقم: انظر

  .٢/٢٥٦الطبعة الخامسة، -الرياض-المعارف
الحديث روى عن أحمد بن الفضل بن خزيمة تنا إبراهيم بن عبدالرحيم بن دفوفاء ثنا أبو سلمة منصور بن ) ٤(

مجلس : والحديث صحيح، انظر: سلمة الخزاعي ثنا سليمان بن بالل بن عبداهللا بن دينار أن ابن عمر قال
محمد االصبهاني أبو عبداهللا ، تحقيق إمالء في رؤية اهللا تبارك تعالى لإلمام محمد بن عبد الواحد بن 

  .١/٢٩١م، ١٩٧٧الرياض، الطبعة األولى، سنة -الشريف حاتم بن عارف العوني، طباعة مكتبة الرشد



 

 )١٩١(

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية :" وعن معقل بن يسار قال إني سمعت رسول اهللا يقول
  .)١("يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته إال حرم اهللا عليه الجنة

ولهذا كان وصف يوسف عليه السالم عندما طلب من ملك مصر أن يجعله على خزائن 
كر الوصف الذي يليق بمن يقوم على أموال الناس وقوتهم بقوله أن حفيظ األرض، ذ

عليهم في  قوله الحق تبارك وتعالى﴿وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمة 
. )٢(قال إنك اليوم لدينا مكين آمين قال اجعلني على  خزائن األرض إني حفيظ عليم

ا مكانة وأمانة فقال يوسف عليه يقول بن كثير في ذلك أي بعد أن أصبح ذ
 مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا السالم﴿اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم

جهل أمره للحاجة وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين عليم ذوعلم وبصيرة بما يتواله وقال 
رواه ابن أبي حاتم وسأل . تشبيه بل نعاته حفيظ لما استودعتني عليم بسنين الجذب

  .)٣(العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس

                                         
  .٩٣٤،٩٣٣صحيح اإلمام مسلم، المرجع السابق، ص) ١(

ا قام عليه وما هو     وقد ذكر اإلمام النووي أن العلماء قد قالوا أن الراعي هو الحافظ الؤتمن الملتزم صالح م
  .تحت نظره فقيه أن كل من كان  تحت نظره شئ فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه

      وفي جملة هذه األحاديث يتضح حكم اإلمام الغاش لرعيته على وجهين؟
  .أن يكون مستحالً لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار:     أحدهما

لم يدخل ( في الرواية الثانيةنه ال يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين وهو معنى قولهأ:    الثاني
  : أي وقت دخولهم بل يؤخر عنهم عقوبة له اما في النار وأما في الحساب وأما في غير ذلك) معهم الجنة

مصالحهم والنصيحة لهم في   ويتضح من هذا األحاديث كوجوب النصيحة على الوالي لرعيته واالجتهاد في 
  . دينهم ودنياهم

  : دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة" يموت يوم يموت وهو غاش:" وفي قوله
المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج لإلمام أبو زكريا يحيي بن شرف بن مرى النووي، طباعة، : أنظر في ذلك

  .٢١٥، ص١٢هـ، ج١٣٩٢ سنة بيروت، الطبعة الثانية،-إحياء التراث العربي/ د
  .٥٥،٥٤: سورة يوسف آية رقم)٢(
هـ، متوفى ١٣٠م، ٧٠١تفسير القرآن العظيم لإلمام إسماعيل أبو الفداء عماد الدين بن كثير المولود ) ٣(

طباعة مكتبة اإليمان بالمنصورة، طبعة أولى . م، تحقيق طه عبدالرؤف سعد١٣٧٣هـ، سنة ٧٧٤سنة
  .٢/١٧٥م، ١٩٩٦هـ١٤١٧



– 

  )١٩٢(

ومن ذلك نستنبط أن يكون القائم على أموال الناس أي األموال العامة أعلى الناس مكانة 
 يقوم بتوزبع األموال بيديه كذلك يتخير ولي األمر وقرباً هللا ولذلك كان رسول اهللا

  .أعلم الناس وأحفظهم واهللا رقيب عليه في ذلك



 

 )١٩٣(

  ثانيالمبحث ال
  :دور اإلمام في توفير الحاجات األساسية للرعية

إن ضمان استمرار اإلنسان في هذه الحياة يقتضي توفير احتياجات ال يتصور 
عيش من دونها، بخالف بعض الكماليات والذوقيات التي شأنها أن تزيد من حسن 

  . وال يؤثر على بقاء أفرادهاالحياة ورونق المعيشة، ولكن انعدامها ال يعدم الحياة رأساً،
  مفهوم الحاجات األساسية: الفرع األول

وهي جملة ما يحتاجه اإلنسان من متطلبات ضرورية للحفاظ على حياته وأداء 
  .)١(وظائفه فيها بكفاءة واقتدار

وألن اإلسالم منهج رباني واضعه هو الخالق العليم؛ كانت تعاليمه كاملة 
ات الضرورية للحياة لم يقصرها على الماديات بل كان في شاملة، ففي اعتبار االحتياج

جميع أحواله موازناً بين الماديات والمعنويات كل بقدر، ألنه يتغيا فوز اإلنسان في 
  .الدنيا واآلخرة
  الفرع الثاني

  أنواع الحاجات األساسية
يلخص لنا النبي صلى اهللا عليه وسلم جملة االحتياجات األساسية للمجتمع 

  : في حديثينالمسلم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال - ١

بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، : ليس البن آدم حق في سوى هذه الخصال(
 .)٢()وجلف خبز والماء

                                         
: حسين نجم الدين، الحاجات األساسية كحق من الحقوق االقتصادية لإلنسان في بلدان العالم الثالث: ينظر)١(
، فهد العصيمي، خطة اإلسالم في ضمان )٩٦/ ص: (، محمد حسين بهشتي، االقتصاد اإلسالمي)١٠/ ص(

 ).١٤/ ص: (الحاجات األساسية لكل فرد

: ؛ كتاب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، وقال الترمذي)٢٣٤١: رقم): (السنن(أخرجه الترمذي في )٢(
 ).٧٠/ ٢): (٤١٤: رقم" (المسند"، والبزار في )٥٧١/ ٤): (هذا حديث حسن صحيح(



– 

  )١٩٤(

من أصبح آمناً في سربه، معافى في جسده، : (وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم - ٢
 .)١()نما زويت له الدنياعنده قوت يومه، فكأ

أجمل النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذين الحديثين أهم الحاجات األساسية؛ 
من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، وأمن ورعاية صحية، وهذه هي التي يعدها 

وفيما يلي عرض لها بشيء من الشرح . االقتصاديون الحاجات األساسية للمجتمع
  :والتفصيل

  :رابالغذاء والش: أوالً
إن اهللا خلف اإلنسان وجعله مفتقراً إلى ضروريات تقيم بنيته ومن أهمها الغذاء 

، فقد )٢(أو المأكل والمشرب، فلو انقطع اإلنسان عن األكل ألدى ذلك إلى فوات مهجته
: ، وقال أيضاً)٣(﴿كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْنَاكُم: أمره اهللا سبحانه وتعالى بذلك فقال

، فتقرر أن أخذ الجسم ما يحتاجه من مأكل ومشرب ضروري في )٤(لُواْ واشْربواْ﴿وكُ
  .بقاء حياته لذا عد من الحاجات األساسية

  :اللباس: ثانياً
المرء في هذه الحياة بحاجة إلى لباس؛ يستر عورته ويقيه من حر الصيف 

هللا سبحانه وتعالى ﴿يا وقر الشتاء، يتخذ في البيت شكالً وفي الخارج شكالً آخر، يقول ا
، وقال أيضاً ﴿يا بِني آدم قَد َأنزلْنَا علَيكُم ِلباساً )٥(بِني آدم خُذُواْ ِزينَتَكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴾

فأما ستر العورة فهو ... فأما المالبس: "، قال الجويني)٦(يواِري سوءاِتكُم وِريشاً﴾
للضرار من المطاعم والمالبس؛ فإن تكليف التعريف عظيم ملتحق بما يدفع استعماله 

                                         
حسن : "؛ كتاب الزهد، باب في التوكل على اهللا، وقال الترمذي)٢٣٤٦: رقم": (السنن"أخرجه الترمذي في )١(

 ).٢/١٣٨٧: (؛ كتاب الزهد، باب القناعة)٤١٤١: رقم": (السنن"جه في ، وابن ما)٤/٥٧٤": (غريب

، محمد حسين بهشتي، االقتصاد )٣٤٧/ ص: (الجويني، غياث األمم في التياث الظلم: ينظر في معناه)٢(
 ).٩٦/ ص: (اإلسالمي

 .١٧٢:  البقرة)٣(

 .٣١:  األعراف)٤(

 .٣١:  األعراف)٥(

 .٢٦:  األعراف)٦(



 

 )١٩٥(

، فالملبس من الحاجات )١("الواقع، وهو أوقع في النفوس من ضرر الجوع والضعف
األساسية لإلنسان والتي يحدث غيابها خلالً عظيماً، وخرماً في سالمة واستمرار 

  .)٢(حياته
  :المسكن: ثالثاً

لراحة، حتى يتمكن من االستمرار في يحتاج بدن اإلنسان إلى أخذ قسط من ا
أشغاله وأعماله، وال أنسب لحصول تلكم الراحة من بيت يؤوي المرء ويجمع أهله، 
فألنه يعيش في كدح ودأب طوال اليوم؛ يلزمه مكان يستطيع فيه أن يخلد إلى الهدوء 

، قال )٣(اناً﴾النفسي واالطمئنان، يقول اهللا عز وجل ﴿وجعَل لَكُم من الِْجباِل َأكْنَ
وجعل لكم من الجبال أكناناً وهي جمع كن، وهو ما يستكن به من المطر، : "الشوكاني

جعلها اهللا سبحانه عدة للخلق يأوون إليها، ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق ... 
فأما المساكن فإني أرى مسكن الرجل من أظهر ما : "، وفي ذلك قال الجويني)٤("فيها

فإذا تقرر ... ه، والكن الذي يؤويه وعائلته وذريته؛ مما ال غناء عنهتمس إليه حاجت
، فانتظم أمر السكنى من ضروريات العيش وأساسيات )٥("التحاق المساكن بالحاجات

  .)٦(الحياة
  :الرعاية الصحية والعالج: رابعاً

غير خاف ما للرعاية الصحية والتداوي من أثر في إقامة البنية وسالمة 
قائها، فهي من الضروريات األساسية للحياة، وينبغي على اإلنسان أن يبتعد األبدان وب

عن أسباب األمراض، وإن أصابه مكروه فالبد أن يسرع في اتخاذ أسباب معالجته، وقد 

                                         
 ).٣٤٨/ ص: (ث األمم في التياث الظلمالجويني، غيا)١(

 ).٩٧ – ٩٦/ ص: (محمد حسين بهشتي، االقتصاد اإلسالمي: ينظر)٢(

 .٨١:  النحل)٣(

، )١٦٠ – ١٥٩/ ١٠: (القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: ، وفي معناه)٣/١٨٥: (الشوكاني، فتح القدير)٤(
 ).٢٠٥/ ١٤: (مثانيواأللوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال

 ).٣٤٨/ ص: (الجويني، غياث األمم في التياث الظلم)٥(

، حسين نجم الدين، الحاجات األساسية كحق من )٩٧/ ص: (محمد حسين بهشتي، االقتصاد اإلسالمي: ينظر)٦(
 ). وما بعدها٢٥/ ص: (الحقوق االقتصادية لإلنسان في بلدان العالم الثالث



– 

  )١٩٦(

يا عباد اهللا تداووا؛ فإن اهللا لم يضع : (ندب إلى ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله
أرشد إلى كثير من طرق العالج النافعة للبدن؛ وفي اإلبانة ، و)١()داء إال وضع له شفاء

 ضرورية – أي الطب –هذه الصناعة : "رعاية الصحية يقول ابن خلدونعن حتمية ال
في المدن واألمصار؛ لما عرف من فائدتها؛ فإن ثمرتها حفظ الصحة لألصحاء، ودفع 

  .)٢("المرض عن المرضى بالمداواة؛ حتى يحصل لهم البرء من أمراضهم
الرعاية فتوفير الرعاية الصحية؛ بامتالك مستشفيات ومراكز صحية لتطوير 

الصحية وتحسينها؛ من ضروريات حياة الفرد والمجتمع حتى تصان النفوس واألرواح 
  .)٣(وتحفظ
  :التعليم: خامساً

العلم نور يضيء حياة صاحبه ويميزه عن غيره من المخلوقات؛ بل هو السبيل 
القويم لتنظيم الحياة، والحصول على سائر االحتياجات الضرورية األخرى، فكيف ينعم 

مع بعيش رغيد والجهل يعم أفراده، ويبسط ثوبه في أرجائه، إال أن يكون مجتمعاً مجت
بهيمياً ال مكان إلنسي فيه، لذا كان التعليم من الحاجات األولية واألساسية في المجتمع 

  .المسلم
وذلك أن اإلنسان : العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري: "قال ابن خلدون

وانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء والكن وغير ذلك، قد شاركته جميع الحي
وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه، والتعاون عليه بأبناء جنسه، 

وتتشوف نفوس أهل الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك فيفزعون إلى أهل معرفته، ... 
، وللك حث )٤("عليم طبيعي في البشرويجيئ التعليم من هذا، فقد تبين بذلك أن العلم والت

                                         
؛ كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال )٢٠٣٨: رقم": (نالسن"أخرجه الترمذي في )١(

؛ كتاب، باب ذكر األمر )٦٠٦١: رقم": (الصحيح"، وابن حبان في )٢٠٣٨": (هذا حديث حسن صحيح: "الترمذي
 ).٤٢٦/ ١٣": (ما على وجه األرض اليوم إسناد أجود من هذا: "بالتداوي؛ قال سفيان

 ).٤١٥/ ١(: مقدمة ابن خلدون)٢(

، رفيق المصري، الفكر االقتصادي عند )٩٧/ ص: (محمد حسين بهشتي، االقتصاد اإلسالمي: ينظر في معناه)٣(
 ).٦٥/ ص: (إمام الحرمين الجويني

 ).٤٣٠ – ٤٢٩/ ١: (مقدمة ابن خلدون)٤(



 

 )١٩٧(

، حتى يعلو )١(اإلسالم على العلم والتعليم وأعلى من شأنه، وجعله من الفروض المكتوبة
  .شأن األمة والمجتمع ويعيش أفراده في حياة الئقة مستقيمة

  :األمن العام: سادساً
ام، مندواعي استقرار المجتمع وسالمة أفراده وبقاء حياتهم؛ توفير األمن الع

فهو من ضروريات حياة المجتمعات؛ كيما يتمكن أفرادها من السعي في اجتالب 
أرزاقهم، ومزاولة أعمالهم وأشغالهم بصفة الئقة بحياة إنسانية، تسبح في أمن وسالم 
واستقرار، وتنعم بالسعادة وحسن العيش والقرار، ومن ثمة كان انتشار األمن وإقامته 

الزواجر والعقوبات والحدود ما هي : "عاشور في ذلكمن مقاصد التشريع، يقول ابن 
ذلك أن من أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام األمة، وليس ... إال إصالح لحال الناس، 

  .)٢("يحفظ نظامها إال بسد ثلمات الهرج والفتن واالعتداء
ومجتمع ال أمن فيه مجتمع غابي، ال تتوفر فيه أدنى ضمانات االستمرار 

ساد األمن والسالم في أمة؛ عرف أفرادها الطريق إلى االطمئنان والحياة، فإذا 
والسكون واالرتياح، حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم والتمتع بالعيش السوي الهنيء، 
ولذلك اعتبر النبي صلى اهللا عليه وسلم من عاش في أمن؛ سعيداً بجليل أنعم اهللا جل 

ناً في سربه، معافى في جسده، عنده من أصبح آم: (جالله، فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣()قوت يومه، فكأنما زويت له الدنيا

هذه هي جملة االحتياجات األساسية والضرورية لحياة األفراد والمجتمعات، 
مطلوب من الدولة أن يتجه . وتلك هي أنواعها، وهي حق لكل فرد من أفراد الدولة

صادية إلى إقامة هذه الحاجات وتوفيرها نظامها االقتصادي، وكذا القوانين والخطط االقت
لمواطنيها، وهي كذلك مسئولية جماعية تضامنية، يقوم بها المجموع للمجموع، فيحصل 

  .بذلك االنتفاع للجميع

                                         
/ ص: (سالم، ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإل)٣٠/٢٦٣: (المبسوط، للسرخسي: ينظر في ذلك)١(

١٥٤ – ١٥٣.( 

 ).٥١٥/ ص: (مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر ابن عاشور)٢(

حسن : "؛ كتاب الزهد، باب في التوكل على اهللا، وقال الترمذي)٢٣٤٦: رقم": (السنن"أخرجه الترمذي في )٣(
 ).٢/١٣٨٧: (؛ كتاب الزهد، باب القناعة)٤١٤١: رقم": (السنن"، وابن ماجه في )٥٧٤/ ٤": (غريب



– 

  )١٩٨(

  فهرس المراجع
 هـ١٤٧مكتبة اإليمان بالمنصورة سنة - إحياء علوم الدين لإلمام أبو حامد الغزالي -

  .١/٤٦م، ١٩٩٦
 ي قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين السيوطي، دار الكتاب األشباه والنظائر، ف

  ).هـ١٤٠٧(العربي، الطبعة األولى 
 الشركة التونسية  ابن عاشور، للشيخ محمد الطاهرأصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،

  .م١٩٨٥، ٢تونس، ط-للتوزيع
 م١٩٨٨وعات، ، دار التعارف للمطب محمد حسين بهشتي، للدكتوراالقتصاد اإلسالمي.  
  للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر البزار، تحقيق): المعروف بمسند البزار(البحر الزخار: 

 الطبعة األولى -  المدينة المنورة - محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم .د
  .هـ١٤١٥

 تحقيق) هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : تأليف. تاريخ الخلفاء 
الطبعة .  بيروت- دار الكتاب العربي . أحمد إبراهيم زهوة، سعيد بن أحمد العيدروسي

  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(الثانية 
 لإلمام على بن محمد بن أحمد . تخريج الدالالت السمعية من الحرف والصنائع والعماالت

هـ، تحقيق إحسان عباس، طبعة أولى سنة ٧٨٩توفى ) الخزاعي(بن موسى بن مسعود
  . وما بعدها١٧٦، طبعة دار الغرب اإلسالمي بيروت، صم١٩٨٥

 الفضل ألبي). المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير (فـي المعاني روح (اآللوسي تفسير 
- العربي التراث إحياء دار ،)هـ١٢٧٠ (البغدادي األلوسي محمود السيد الدين شهاب
  .بيروت

  عماد الدين بن كثير، تحقيق طه عبدالرؤف تفسير القرآن العظيم لإلمام إسماعيل أبو الفداء
  .م١٩٩٦هـ١٤١٧طباعة مكتبة اإليمان بالمنصورة، طبعة أولى . سعد

  الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى (الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  .)م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(الثانية، :  القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصرية أطفيش، 
 على حسين / الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد، ابن فتوح الحميدي، تحقيق د

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣البواب، طبعة دار بن حزم، لبنان طبعة، ثانية 



 

 )١٩٩(

 ،١/٢٥١،٢٤٩ الجهاد لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، طباعة دار الجيل، بيروت.  
  الحاجات األساسية كحق من الحقوق االقتصادية لإلنسان في بلدان العالم الثالث، حسين نجم

  .، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشرالدين
 سنة القاهرة،-محمد يوسف الكاندهلوي، طباعة دار الريان/ حياة الصحابة، للشيخ 

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
  رسالة ماجستير غير األساسية لكل فرد، فهد العصيميخطة اإلسالم في ضمان الحاجات ،

  .المعهد العالي للقضاء، الرياض-منشورة
 عوض محمد، طباعة دار المطبوعات الجامعية، / دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، د

  .اإلسكندرية
 بيروت -الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي 

  ).م١٩٩٤(
 طبعة مؤسسة شباب -محمود عوف الكفراوي الرياض/ الرقابة المالية في اإلسالم، د

  .م١٩٨٣الجامعة إسكندرية، سنة 
 ألبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صالح ابن محمد . سبل السالم شرح بلوغ المرام

 بيروت، الطبعة الرابعة -، دار التراث العربي)هـ١١٨٣(الحسني الكحالني ثم الصنعاني 
  ).هـ١٣٧٩(
  سنن ابن ماجه ، ألبي عبداهللا محمد بن ماجه القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار

  .إحياء الكتب العلمية
 محمد محيي الدين عبدالحميد، دار : سنن أبي داود، لسليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق

  . بيروت-الفكر
 أحمد محمد شاكر، : ذي، تحقيقسنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترم

  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
  سيرة عمر بن الخطاب أول حاكم ديمقراطي في اإلسالم، ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي

  .١٠٤،١٠٢بن محمد بن الجوزي، مطبعة األنوار المحمدية بالقاهرة، ص
 ل البكري ألبي الحسـن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطا: شرح صحيح البخاري                  

 –مكتبة الرشد، الرياض : أبي تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: ، تحقيق)هـ٤٤٩ت (
  .م٢٠٠٣ -  هـ٤١٢٣ الثانية، الطبعة السعودية،



– 

  )٢٠٠(

 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن : تأليف. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
شعيب : تحقيق). هـ٣٥٤: المتوفى(البستي معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، 

  .)م١٩٩٣– ه١٤١٤( الثانية،: الطبعة.مؤسسة الرسالة ، بيروت.األرنؤوط
 لمحمد بن إسماعيل أبي عبداهللا البخاري الجعفي، تحقيق الدكتور . صحيح البخاري

  .)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( اليمامة، الطبعة الثالثة -مصطفى أديب البغا، دار ابن كثير 
 طباعة مكتبة ) ٢٢٠٢(لترغيب والترهيب للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، برقمصحيح ا

  .٢/٢٥٦الطبعة الخامسة، - الرياض- المعارف
 محمد فؤاد عبد الباقي، : صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق

  .بيروت–دار إحياء التراث العربي 
 ن القيم الجوزية طباعة المكتبة التوفيقية تحقيق أيمن الب-الطرق الحكمية والسياسة الشرعية

  .٢٥٥،٢٥٤عرفه، ص
 القاهرة-، مكتبة الشروق للشيخ سيد قطب،العدالة االجتماعية في اإلسالم.  
 عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد : تأليف.الغياثي غياث األمم في التياث الظلم

: تحقيق). هـ٤٧٨: المتوفى(إمام الحرمين الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب ب
  .)هـ١٤٠١(الثانية،: الطبعة. مكتبة إمام الحرمين. عبد العظيم الديب

 يوسف القرضاوي، طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، . فتاوى معاصرة، د
٢/٧١٩.  

 صورة مكتبة اإليمان بالمن، ألحمد بن حجر العسقالني،فتح الباري بشرح صحيح البخاري.  
 تأليف محمد بن علي . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير

  .بيروت–، دار الفكر )هـ١٢٥٠ت(الشوكاني 
 دار الفكر المصري يونس رفيق، للدكتورالفكر االقتصادي عند إمام الحرمين الجويني ، -

  .م٢٠٠١دمشق، 
 مال في سنن األقوال واألفعال للعالمة كنز العمال عن ابن مسعود انظر في ذلك  كنز الع

  .م١٩٨٩على بن حسام الدين المنتقى الهندي، طباعة مؤسسة الرسالة بيروت، سنة 
  بيروت–المبسوط،  لشمس األئمة محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة.  



 

 )٢٠١(

  مجلس إمالء في رؤية اهللا تبارك تعالى لإلمام محمد بن عبد الواحد بن محمد االصبهاني
الرياض، الطبعة - عبداهللا ، تحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني، طباعة مكتبة الرشدأبو 

  .م١٩٧٧األولى، سنة 
 هـ، ٨٠٧للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، م. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

م، طباعة دار ١٩٨٨-هـ١٤٠٨سنة : العراقي وابن حجر، ط: بتحرير الحافظين الجليلين
  .علمية بيروتالكتب ال

 هـ، ٦٧٦لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، م سنة) شرح المهذب(المجموع
  .طباعة دار الفكر

 أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد : تأليف. مسند اإلمام أحمد بن حنبل
.  عادل مرشد، وآخرون- شعيب األرنؤوط : تحقيق). هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

                       األولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة. د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف
  .) م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١(
  ،٢/١٥مشكاة المصابيح للتبريزي، وهو محمد بن عبداهللا الخطيب التبريزي ،

- م١٩٨٥- هـ١٤٠٨٥الناشر المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثالثة ). ٢٨٨٥(برقم
  .يق اإلمام محمد ناصر الدين األلبانيتحق

 دار السالم، القاهرة : لمحمد بن الطاهر بن عاشور، نشر: مقاصد الشريعة اإلسالمية– 
  .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦مصر، الطبعة األولى، 

  م ١٩٨٤ – ٥ ط–مقدمة ابن خلدون للعالمة عبد الرحمن بن محمد خلدون الحضرمي – 
  . لبنان– بيروت –دار القلم 

 القاهرة-الجزائري دار السالم، للطباعةجابر  بكر يبأل ،لمسلممنهاج ا.  
  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج لإلمام أبو زكريا يحيي بن شرف بن مرى النووي

 .ه١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية، سنة -إحياء التراث العربي/ طباعة، د
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 :المقدمة 
إن الحمد هللا نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، أعمالنا
  :وأ شهد أن محمداً عبده ورسولُه، وبعد، وحده ال شريك له

 المعامالت المالية، وتنوعت بطرق كثيرة، لم تكن معهودة فإننا في عصر انتشرت فيه
في السابق، ولم تكن موجودة عند الفقهاء المتقدمين، وذاك بسب التقدم في المجالي 
المالي، واالقتصادي، والتكنولوجي، وهذه المستجدات المعاصرة لم تمثل تحديا مستحيال 

الدين أن اإلسالم كامل وصالح لكل أمام أهل العلم وطالبه، إذ أنه من المعلوم ضرورة ب
الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم  زمان ومكان ، قال تعالى﴿

  :قال الشافعي رحمه اهللا. فالشريعة اإلسالمية شريعة كاملة مباركة)١(﴾ الْإسالم ِدينًا
اهللا نازلة إال وفي كتاب اهللا الدليُل على سبيل الهدى فليست تنزل بأحد من أهل دين 

﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى : قال اهللا تبارك وتعالى)٢ (.فيها
﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين :  وقال)٣ (النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾

﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء :  وقال)٤ (للناس ما نُزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾
﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما :   وقال)٥ (وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين﴾

                                         
   .٣سورة المائدة من اآلية رقم ) ١(
  .١/٢٩الرسالة، للشافعي، ) ٢(
   .١سورة إبراهيم من اآلية رقم) ٣(
   .٤٤سورة النحل من اآلية رقم ) ٤(
   .٨٩سورة النحل من اآلية رقم ) ٥(

 
 

  أستاذ الفقه المساعد
  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

   المملكة العربية السعودية-جامعة القصيم
 
  



– 

  )٢٠٤(

كنتَ تدري ما الكتاب، وال اإليمان، ولكن جعلناه نوراً نَهدي به من نشاء من عبادنا، 
  )١ (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾

 من وجهله علمه من علمه حكم فيها تعالى إال وهللا تقع قضية من إذا تقرر هذا فما
جهله، فإذا كانت غاية المسلمأن يجمع بين خيري الدنيا واآلخرة ، فإنه يتطلع إلى 

معاصرة خاصة ما يتعلق بالمعامالت المالية نظراً  معامالت استجد من معرفة أحكام ما
ى المعامالت المالية نجدها تشهد للحاجة الماسة إليها في واقعنا المعاصر، وإذا نظرنا إل

تطوراً كبيراً، كما نجدها قد تأثرت بأطماع الطامعين، وتالعب المتالعبين وتلونت 
بألوان أهوائهم وشهواتهم مما أخرجها عن كونها عقود ومواثيق ونظام حياة، إلى أن 

ث صارت أدوات يستباح بها الربا، ويستغل بها المحتاجون  ومن هنا جاء هذا البح
 األحكام ليلقي الضوء على جانب مهم من جوانب المعامالت المالية وأخطرها وهو

  . في األسواق الماليةالفقهية للتالعب
  :أهمية الموضوع

من التطور السريع التي تشهده الصناعة المالية في ظهر جليا أهمية هذه الدراسة ت
تكن معهودة سابقا، جعل ؛ هذا التطور السريع الذي وجد معه معامالت مالية لم العالم

الناس يبحثون عن حكمها الشرعي، وبرز مع كثرتها بعض أنواع الحيل والتالعب، 
وتعددت أساليبها، ومن أبرز هذه المخالفات ظاهرة التالعب والتغرير في السوق 

  .المالية
ومصطلح التالعب قد استخدم كثيراً في سياق تنظيم األسواق المالية، ويصف 

مدة للتدخل في حرية السوق وعدالته، من خالل مظاهر مصطنعة أو التصرفات المتع
كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بسعر األوراق المالية، ويحدث ذلك عادة إما عن طريق 
نشر معلومات خاطئة أو مضللة من أجل التأثير على اآلخرين للتداول بطريقة معينة أو 

ألسعار، أو التدوير من أجل فرص باستخدام أوامر شراء وبيع متعمدة للتأثير على ا
  .للربح

ويعرض هذا البحث لمفهوم التالعب، وأبرز صوره وأساليبه، وبيان حكمه 
  .الشرعي، واآلثار المترتبة عليه، والتكييف الفقهي لعقد التالعب

                                         
  .٣٥٢سورة الشورى من اآلية رقم ) ١(
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، يهدف هذا البحث إلى تجلية األحكام الشرعية للتالعب في األسواق المالية و
مقام في دراسة العناصر المطلوبة، وفق المنهج العلمي ما يقتضيه الستكون حسب و

  .للمسائل الفقهية
  :سبب اختيار الموضوع

لما للتالعب في األسواق المالية دور رئيس في حدوث أهمية الموضوع و: أوالً   
  .أزمات مالية، يؤثر على دور األسواق المالية التي تلعب دورا حيويا في عالم اإلقتصاد

في إكمال جهود الباحثين السابقين على هذا البحث في مجال المعامالت ؛ رغبةً : ثانياً 
حيث جاءت الدراسات السابقة بطريقة إجمالية ؛ أو ببيان لبعض جزئياتها، أما 

  .هذا البحث فيفصل القول فيها
 ً حرصي على اإلسهام ولو بجهد قليل في تناول موضوع متعلق بالمعامالت : ثالثا

  .كمها في الفقه اإلسالمي المالية المعاصرة وح
  .بيان كمال الشريعة، وسموها، وشمولها لمصالح الخلق في دنياهم، وأخراهم : رابعاً

  : الدراسات السابقة 
األحكام الفقهية :بموضوع تختص  دراسة حسب البحث وسؤال أهل االختصاص لم أجد

راسات اهتمت إال أن هناك بعض الدمن جميع جوانبه، للتالعب في األسواق المالية؛ 
  :ببعض تلك الجوانب المتصلة بهذا البحث، ومن هذه الدراسات 

 دراسة فقهية، للدكتور عبد اهللا بن محمد العمراني، . التالعب في األسواق المالية
وهذه الدراسة ركزت على مفهوم التالعب وبعض من صوره وتناولت المضاربة 

 .وغيرها
  "للباحث ستر بن ثواب الجعيد "إلسالمي األوراق النقدية والتجارية في الفقه ا ،

وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير ، ويالحظ 
من عنوان الكتاب أن المؤلف لم يخص أحكام التالعب بالبحث ، بل ركز على 

 .األوراق النقدية ، وقد كان نصيبها من الكتاب أكثر من النصف 
 على حد -يجد بحثاً يركز على جانب أحكام التالعب ويفصلهاوعليه فإن الباحث لم 

  . ولذلك استعنت باهللا وقمت بتناول ومعالجة هذا الموضوع- اطالعه
ما مفهوم :  يحاول هذا البحث اإلجابة عن سؤال رئيس هو:مشكلة البحث

التالعب، وأقسامه وصوره، وما حكمه في الفقه اإلسالمي؟ ولماذا يتزايد التالعب في 



– 
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ولإلجابة عن هذا التساؤل الرئيسي يتناول البحث القضايا . سواق غير اإلسالميةاأل
مفهوم التالعب، مثل : الفرعية المتعلقة باألحكام الفقهية للتالعب في األسواق المالية

وأبرز صوره وأساليبه، وبيان حكمه الشرعي، واآلثار المترتبة عليه، والتكييف الفقهي 
  .من القضايا التي تُجيب عن السؤال موضوع البحثوغير ذلك لعقد التالعب،
الباحث سيسير في إعداد هذا البحث ويسلك المنهج الوصفي التحليلي في : منهج البحث

أغلب التفصيالت، بحيث يدرس تفصيالت البحث وتفريعاته في ضوء الفقه اإلسالمي، 
ى الشيء لوضع  تصور واضح  للموضوع المتعلق بأحكام التالعب ، ألن الحكم عل

  : وللوصول لما تقدم فقد سلكت الخطوات التالية.  فرع عن تصوره 
بينت معنى المصطلحات الفقهية المتصلة بالبحث، وغيرها من الناحيتين اللغوية : أوالً 

  .واالصطالحية من مصادرها األصلية 
ة   تتبعت المسائل الخالفية وغيرها الخاصة بالموضوع ، وبدأت بعرض المسأل: ثانياً 

ثم أقوال الفقهاء فيها ، فإن كانت المسألة غير خالفية ، أذكر دليل عدم الخالف 
  :إن وجد ،  وإن كانت المسألة خالفية اتبعت الخطوات التالية

  ذكر األقوال المختلفة في المسألة ، منسوبة إلى أصحابها .  
  ذكر سبب الخالف إن وجد.  
 ، جدت ، وترتيبهاأو السنة ، ، سواء من الكتابعرض األدلة لكل قول إن و 

  .أو اإلجماع ، أو القياس ، أو المعقول ، وبيان وجه الداللة فيها 
  مناقشة األدلة بما ورد عليها من اعتراضات.  
  ، ترجيح القول لقوة األدلة، أو مراعاة لمقاصد الشريعة ، أو المصالح العامة

   . متوخياً في ذلك أسباب الترجيح
المؤلفات الحديثة والبحوث المعاصرة ، وتتبعت مؤتمرات المجامع  الرجوع إلى: ثالثاً 

الفقهية المـعاصرة وأبحاثها ، ودرست ما تم بحثه حول موضوع البحث ، 
  .وحاولت اإلفادة منها في التكييف الفقهي ألحكام التالعب

 .تحاشيت الوقوع في الحشو في هذا البحث : رابعاً 
  .لى السور التي وردت فيها عزو اآليات الكريمة إ: خامساً 
  . خرجت جميع األحاديث الواردة في البحث ، من كتب الحديث المعتمدة : سادساً 



 

 )٢٠٧(

  : خطة البحث 
  : وخاتمة ، وذلك على النحو التاليخمسة مباحث، و، مقدمةتتكون من

  .وأسباب اختياره، ومنهج الباحث، وخطة البحث أهمية الموضوع وتشتمل على:المقدمة
 -  األسواق المالية–التالعب (  المصطلحات والمفاهيم المتصلة بالبحث:ث األولالمبح

  )األلفاظ ذات الصلة
  .أقسام التالعب وضوابطه:المبحث الثاني
  .صور التالعب في األسواق المالية :المبحث الثالث

  WashSaleالبيع الصوري : أوالً
  Matched Ordersتوافق الطلبات : ثانياً
  Cornersء بغرض االحتكار الشرا:  ثالثاً

  Churningاستغالل ثقة العمالء :   رابعاً
  Pump and Dumpالضخ والتفريغ : خامساً

  .الحكم الفقهي للتالعب في األسواق المالية:المبحث الرابع
  .التكييف الفقهي لعقد التالعب في األسواق المالية:المبحث الخامس

    .والتوصياتوفيها أهم النتائج :الخاتمة 



– 
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 -  األسواق المالية–التالعب ( المصطلحات واأللفاظ ذات الصلة بالبحث: المبحث األول
  )األلفاظ ذات الصلة

  : التالعب
الالم والعين أصل صحيح يدل على اضطراب وبصبصة من ذلك : قال ابن فارس

الالم والعين والباء كلمتان منهما يتفرع كلمات، :  وقال أيضاً)١ (.السراب: اللعلع
  :واألخرىوالملعب مكان اللعب، .  اللِّعب معروف والتلعابة الكثير اللعب:اهماإحد

  )٢ (.اللعاب، ما يسيل من فم الصبي
  : األسواق

. )٣(جمع ومفردها سوق، وأصل اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم: األسواق
، )٥(على سوقهممن قيام الناس فيها : ، وقيل)٤(سمي السوق سوقًا لنفاق السلع فيه: وقيل

السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال ساقه يسوقه «: قال ابن فارس
، وكلمة السوق تأتي في اللغة لتدل على معاٍن عدة، منها؛  موضع )٦(…»سوقًا

  .)٧(البياعات
،والتأنيث لغة أهل )٩(»السوق التي يتعامل فيها، تذكر وتؤنث«: )٨(قال ابن سيده

السوق التي يباع فيها : ، وقيل)١٠( والتذكير لغة بني تميم، واألغلب فيها التأنيثالحجاز،

                                         
  .٨٥٣  /٢جمهرة اللغة، البن دريد األزدي، باب السين والقاف ) ١(
  .٨٥٣  /٢جمهرة اللغة، البن دريد األزدي، باب السين والقاف ) ٢(
  .٨٥٣  /٢جمهرة اللغة، البن دريد األزدي، باب السين والقاف ) ٣(
  .٨٤ /٢المدخل، لمحمد بن عبد اهللا بن حمدويه، . ٣١ /٢لحكومة النبوية نظام ا) ٤(
  .٣٥  /٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ) ٥(
  .١١٧ /٣) سوق(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، باب السين والقاف وما يثلثهما مادة ) ٦(
  .١٨٤  /٩بي منصور األزهري، تهذيب اللغة، أل. ١٩١ /٥العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، ) ٧(
المحكم : أبو الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، كان مرجعا في العربية، ومن مؤلفاته: هو) ٨(

، وفيات األعيان البن ه٤٨٥والمحيط، والمخصص، واألنيق في شرح الحماسة، كُف بصره، توفي سنة 
  .١٤٦ – ١٤٤  /١٨، سير أعالم النبالء ١٥٧ /٢خلكان 

  .٥٢٥ – ٥٢٤ /٦المحكم والمحيط األعظم في اللغة، البن سيده، مادة سوق ) ٩(
  .تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، فصل السين من باب القاف مادة سوق) ١٠(
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سوق نافقة، ولم : مؤنثة وهو أفصح، وأصح، وتصغيرها سويقة والتذكير خطأ؛ ألنه قيل
  .)١(يسمع نافق بغير هاء

  :التالعب عند االقتصاديين
هو تعريف للقضاء من أوائل التعريفات التي وجدت للتالعب في األسواق المالية 

  وذلك عام Cargill Inc v Hardin: األمريكي عندما عرضت قضية تعرف ب
أي نشاط أو تخطيط متعمد يقود إلى التأثير على : م وجاء فيها بأن التالعب هو١٩٧١

  )٢ (.األسعار ولوال وجوده لما أثر على تلك األسعار
سلوك  «:م بأنه١٩٣٤ وفقا للقانون )SEC(جاء في تعريف سوق المال األمريكية 

متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خالل التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية، 
والتالعب يمكن  أن ينطوي على عدد من التقنيات للتأثير على العرض أو الطلب على 
األسهم، وهو يشمل نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شركة للحد بشكل غير صحيح 

م المتاحة للجمهور، أو تزوير العروض أو األسعار أو المتاجرات لخلق من عدد األسه
صورة زائفة أو مضللة عن الطلب على ورقة مالية، ويخضع المتورطون في التالعب 

  .)٣(»لعقوبات مدنية وجنائية
أي عملية أو صفقة أو ممارسة، ليس : وعرف التالعب مدير سوق نيويرك للقطن بأنه

 السلع من أجل العرض أو الطلب، ولكن الهدف منها تشويه الهدف منها تحريك سوق
 )٤ (.وإلحاق الضرر بالسوق

 :)٥(وأما االتحاد األوروبي فإنه عرف التالعب بأنه

                                         
  .٣٥  /٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ) ١(

)٢ ( Emilios Avgouleas, The Mechanics And Regulation Of Market Abuse (Oxford 
University Press ٢٠٠٥); Rebecca Soderstrom, ‘Regulation Market Manipulation: An 
Approach to Designing Regulatory Principles’ (٢٠١١) Uppsala University: Working 
Paper ١. 

  .المرجع السابق) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(

)٥( M Sandler and others, ‘Market Abuse’ (August ٢٠١٤) ١١٨ Compliance Officer Bulletin, 
COB ١٢ ,٣٧-١.. 



– 

  )٢١٠(

التي تعطي، أو من المرجح أن تعطي إشارات كاذبة تعامالت أو أوامر المتاجرة ) أ ( 
ؤمن لشخص أو أو مضللة عن العرض والطلب، أو أسعار األدوات المالية، وت

سعري غير طبيعي أو اصطناعي ألداة أو أشخاص يعملون بالتعاون مستوى 
  .عدة أدوات مالية

         ويستثنى من هذا أي شخص له أسباب مشروعة للقيام بهذه الصفقات أو 
إصدار أوامر المتاجرة، وأن هذه الصفقات أو أوامر المتاجرة تتفق مع ممارسات 

  .السوق المقبولة
امالت أو أوامر المتاجرة التي تستخدم أدوات مشبوهة أو أي شكل من أشكال تع) ب(

  .الخداع أو الحيل
نشر معلومات عبر وسائل اإلعالم بما في ذلك اإلنترنت، أو بأي وسيلة أخرى   )ج(

تعطي أو يرجح أن تعطي إشارات كاذبة أو مضللة عن األدوات المالية، بما في 
لخاطئة أو المضللة التي يكون فيها الشخص الذي ذلك نشر الشائعات واألخبار ا

قام بنشرها على علم أو من المؤكد أن يكون على علم بأن المعلومات مزيفة أو 
  )١ (.مضللة

وأما في نظام سوق المال البريطاني فإن هيئة السوق المالية، لم تجعل هناك 
ارسات وسلوكيات تعريفا محددا كالسوق المالية األمريكية وإنما وضعت هناك عدة مم

  :تعد من التالعب في األسواق المالية، وهي
 السلوك الذي ينطوي على إجراء صفقات أو وضع أوامر من شأنها توجد  - ١

 .انطباعات مضللة تؤثر على سعر السوق
 السلوك الذي ينطوي على خداع عبر استخدام أجهزة وهمية عند القيام  - ٢

  .بالتجارة أو وضع األوامر
ي على نشر المعلومات بأي طريقة توجد أو مثلها يوجد السلوك الذي ينطو - ٣

انطباعا خاطًئا أو مضلالً من قبل شخص ممارس ويعرف مثل هذه 
 )٢ (.التصرفات التي تؤثر على السوق

                                         
)١ ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:٣٢٠٠٣L٠١٢٤:EN:NOT 
)٢ ( Slaughter and May, ‘The EU/UK Market Abuse Regime-Overview’ (٢٠١١) 

https://www.slaughterandmay.com/media/٣٩٢٦٠/the-eu-uk-market-abuse-regime-overview.pdf 



 

 )٢١١(

وفي المملكة العربية السعودية فقد جاءت الئحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس 
ائح التنفيذية للسوق، فإنها وإن لم تذكر هيئة سوق األوراق المالية السعودية ضمن اللو

وضمن فقرة » سلوكيات السوق«تعريفاً حدياً للتالعب غير أنها  بينت في مقدمة الئحة 
أن التالعب هو إدخال أمر أو تنفيذ صفقة يهدف إلى تكوين » منع التالعب في السوق«

م بشرائها انطباع كاذب أو مضلل لوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتما
أوبيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي 

  )١ (.ورقة مالية ذات عالقة
التصرفات «: الدكتور محمد السحيباني التالعب في األسواق المالية بأنه  وعرف

رقة التي يقوم بها متداول أو مجموعة من المتداولين إلحداث فرق مقصود بين سعر الو
  .)٢(»المالية وقيمتها بهدف الربح على حساب بقية المتداولين في السوق

  :األلفاظ ذات الصلة
  :االحتيال: أوال

): حيل(من األلفاظ القريبةمن لفظ التالعب؛ فاالحتيال من ) االحتيال(يعد لفظ 
الحول : الحيلة ويراد بها أيضاً القوة ، قال ابن سيده : الحول :" جمع حيلة، جاء 

: الحيل والحول والحيلة والحويل و المحالة و االحتيال و التحول و التحيل ، كل ذلك و
الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف، والحيل والحول جمع حيلة ، ورجل 

  )٣ (...".رجل حوالي للجيد الرأي ذي الحيلة : محتال شديد االحتيال ويقال: حول حوالي
الحذق في تدبير األمور وهو تقليب الفكر حتى : والحيلة :"جاء في  المصباح المنير 

   .)٤(".يهتدي إلى المقصود وأصلها الواو و احتال طلب الحيلة
  :الحيلة في االصطالح الفقهي

ومعناها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحـول مـن            : "قال ابن تيمية    
عمال علـى مـا يكـون مـن     حال إلى حال هذا مقتضاه في اللغة ثم غلبت بعرف االست     

الطرق الخفية إلى حصول الغرض بحيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة فـإن            
كان المقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة وإن كان قبيحاً كانت قبيحة ولما قال النبـي                

                                         
)١ ( http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_sec_content/dwfile٢٧٧/Behaviour_٢٠٠٥_١_١٢.pdf 

 .٢التالعب في األسواق المالية البعد االقتصادي، محمد بن إبراهيم السحيباني ، ص) ٢(
 .١٨٦-١/١٨٥ن العرب، ابن منظور ، لسا) ٣(
 .١/١٥٧المصباح المنير،الفيومي،) ٤(



– 

  )٢١٢(

ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهـود فتـستحلون محـارم اهللا بـأدنى             :" صلى اهللا عليه وسلم     
، صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد في الحيل التي يستحل بها المحـارم               "لالحي

كحيل اليهود وكل حيلة تضمنت إسقاط حق اهللا أو اآلدمي فهي تندرج فيما يستحل بهـا                
  )١(". المحارم 

هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله مـن            : " وقال ابن القيم    
ا بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التـي يتوصـل   حال إلى حال ثم غلب عليه 

بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث ال يتفطن له اال بنوع من الذكاء والفطنـة فهـذا                 
أخص من موضوعها في أصل اللغة وسواء كان المقصود أمراً جـائزاً أو محرمـاً أو                

و عقـال أو   وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منـه شـرعا أ             
  )٢(".عادة

تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي وتحويله فـي الظـاهر            : " وقال الشاطبي   
جمع حيلة وهي ما يتوصل بـه       : "وقال الحافظ ابن حجر العسقالني      ،  )٣(".إلى حكم آخر  

  )٤(".إلى مقصود بطريق خفي
: ول ابن تيميةغار التابعين، يقولم تعرف الحيل عند المسلمين إال في أواخر عصر ص

األدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف "
طريقهم من الكتاب والسنة واآلثار كثيرة جداً وإذا كان كذلك فهذه الحيل من األمور 
المحدثة ومن البدع الطارئة، أما اإلفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد 

زها فأول ما حدث في اإلسالم في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة األولى جوا
بسنين كثيرة وليس فيها و الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك 

  )٥(".أعظموه وزجروا عنه

                                         
  .٣/٤٢٦ الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ) ١(
  .٣/٢٤٠إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، ) ٢(
  .٤/٢٠١الموافقات في أصول الفقه، الشاطبي، ) ٣(
  .١٢/٣٢٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، ) ٤(
  .٣/١٦٤الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ) ٥(



 

 )٢١٣(

  .الخداع: فاظ ذات الصلةمن األل: ثانيا
  : الخداع في اللغة

. الخاء والدال والعين أصل واحد ، ذكر الخليل قياسه : قال ابن فارس في مادة خدع
وعلى هذا . وبذلك سميت الخزانة المخدع : قال . اإلخداع إخفاء الشيء . قال الخليل  

" حرب خدعةال" :ومنه .فمنه خدعت الرجل ختلته. ي البابالذي ذكر الخليل يجر
  ) ١ (.ويقال خدع الريق في الفم ، وذلك أنه يخفى في الحلق ويغيب" . خدعة"و

  :الخداع في اإلصطالح
  )٢ (.إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خالف ما يخفيه: الِخداع: قال الراغب

ان خالفه، هي االحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبط: والمخادعة: وقال ابن القيم
  )٣ (.ليحصل مقصود المخَِادع

  .النجش: من األفاظ ذات الصلة: ثالثا
  :لغةفي الالنجش 

  )٤ (.النون والجيم والشين، أصل صحيح، يدل على إثارة شيء: قال ابن فارس
هو أن يزيد أحد في السلعة، وهو ال يريد شراءها، وإنما يريد : النجش اصطالحا

  )٥ (.بائع، أو األمرين جميعااإلضرار بالمشتري، أو نفع ال
  .التغرير: من األلفاظ ذات الصلة: رابعا

وغروراً، وِغرة بكسر المعجمة، فهو مغرور ، يغُره غراً ، غره : يقال: التغرير لغة
  )٦ (.خَدعه وأطعمه بالباطل، وهو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب: أي ، وغرير 

                                         
  .٣/٩معج مقاييس اللغة، ابن فارس، ) ١(
  .٥/١مفردات القرآن، األصفهاني، ) ٢(
  .١/٣٤٠إغاثة اللهفان، ابن القيم، ) ٣(
  .٥/٣٩٤معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة نجش، ) ٤(
رح الممتـع علـى زاد المـستقنع، محمـد     الـش ، ٣/١٨٥ بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد، ابـن رشـد         )٥(

  .٨/٢٩٩العثيمين، 
  .٥/١٢لسان العرب، ابن منظور، مادة غرر ، ) ٦(



– 

  )٢١٤(

  :والتغرير فى االصطالح
  :غرير في اإلصطالح بتعاريف كثيرة، من أبرزهاعرف الت

مع إعطائه صفةً ليست له ؛ لكي يستثير ، إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي : "األول
  .)١ ("رغبة الطرف اآلخر، فيقْدم على إبرام العقد

  .)٢("أن يفعل فى المبيع ِفعالً ؛ يظن به المشتري كماالً ؛ فال يوجد كذلك :" الثاني 
أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين فى العقد، ، اإلغراء بوسيلة قولية : "الثالث

  ) ٣(".وحمله عليه 
حمل المتعاقد على معاوضة بطريقة باطلة تجعله يظن أنها في مصلحته وترغبه : الرابع

  )٤ (.فيها والواقع غير ما يظن
ـ  ١٧٧ويعد أول ظهور للتالعب في األسواق المالية في أمريكا عام            م مـع كثـرت     م ث

م، ثم بدأت تنتشر فـي      ١٨٣٠التعامالت في األسواق البورصات ظهر بوضوح في عام         
  )٥ (.أسواق البضائع والمعادن، ومن األسواق التـي واجهتـه مبكـرا سـوق شـيكاغو              

  

                                         
                      وينظـر أحكـام المعـامالت الـشرعية     ، ) ٢/٢٥) (١٦٤(المجلة العدليـة وشـرحها لألتاسـي، مـادة          )  ١(

  )٣٨٠-٣٧٧:ص(
  ).٨/٣٣٣(عزيز شرح الوجيز وفتح ال) ٦/٣٤٩(التاج واإلكليل : ينظر )  ٢(
  ).١/٣٧٩( المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء )  ٣(
  .١٩٤مختصر أحكام المعامالت الشرعية، علي الخفيف، )  ٤(

(٥) Thomas Applegate Hieronymus, Economics of Futures Trading, For Commercial and 
Personal Profit (٢nd edn, Commodity Research Bureau ١٩٧٧) ٧٦-٧٢.. 



 

 )٢١٥(

  .أقسام التالعب وضوابطه:المبحث الثاني
  :من خالاللتعاريف السابقة للتالعب يمكن تقسيمه إلى ثالثة أقسام

التالعب القائم على أساس اإلجراءات التي تغير القيمة الفعلية أو المفترضة : األولالقسم
  .لألصول

التالعب القائم على المعلومات، أي التالعب على أساس نشر معلومات أو :القسم الثاني
  .شائعات كاذبة مضللة

لشراء التالعب القائم على التجارة، أي التالعب على أساس حجم أوامر ا:القسم الثالث
  .)١(والبيع

فيمكن أيضا من خالل التعاريف السابقة وضعها على النحو أما ضوابط التالعب 
  :١التالي

  التعمد في خداع المستثمرين من خالل التحكم أو التأثير في السوق على ورقة - ١
  .مالية

 التأثير على العرض أو الطلب على األسهم من خالل نشر معلومات كاذبة أو - ٢
  . شركةمضللة عن 

 تزوير العروض أو األسعار أو المتاجرات لخلق صورة زائفة أو مضللة عن - ٣
  .الطلب على ورقة مالية

  نشر معلومات عبر وسائل اإلعالم أو بأي وسيلة أخرى تعطي أو يرجح أن تعطي - ٤
  . إشارات كاذبة أو مضللة عن األدوات المالية

نطباع كاذب أو مضلل لوجود نشاط  إدخال أمر أو تنفيذ صفقة يهدف إلى تكوين ا- ٥
تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع 

  .لطلب أو عرض، أو تداول الورقة المالية، أو أي ورقة مالية ذات عالقة

                                         
التالعب في األسواق المالية، الدكتور سعيد بوهراوة، بحث مقدم  لمجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العـالم                 ١

، والمضاربة ١٧٦-١٧٥منير هندي ص . األوراق الماليـة د  ،  ٢٣/١/١٤٣٢-١٩اإلسالمي في دورته العشرون     
  .٢٠-١٢صالح البربري ص. والتالعب باألسعار د



– 

  )٢١٦(

  .صور التالعب في األسواق المالية :المبحث الثالث
  :)١(لتي يجرم عليها القانونمن صور التالعب في األسواق المالية وا

  Wash Saleالبيع الصوري : أوالً
ويقصد به خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، في الوقت الذي قد ال يوجد فيه 
تعامل فعلي يذكر على ذلك السهم، كأن يمتلك شخص ما عدداً معيناً من األسهم فيبيعها 

ها في مدة زمنية قصيرة قد تكون بيعاً صورياً ألحد أقاربه أو أصدقائه، ثم يعاود شراء
في نفس اليوم إليهام المتعاملين بأن تغيرات سعرية حدثت لسعر تلك الورقة وأن تعامالً 

  .)٢( .نشطاً يجري عليها
  Matched Ordersتوافق الطلبات : ثانياً

وتتم هذه الصورة عبر إدخال أوامر بيع وشراء متطابقة في نفس الوقت على 
 وإلنجاح هذه الخطة يتم إعطاء أوامر البيع والشراء إلى العديد من ورقة مالية معينة،

السماسرة بحيث ال يعرف أحدهم اآلخر، وهذا بغية خلق انطباع بأن هناك اهتماماً كبيراً 
ومتجدداً على تلك الورقة، وعادة ما يوعز المتالعبون إلى بعض الصحف ووسائل 

ا، وبعد ذلك يقتصرون على الشراء دون اإلعالم المالية بنشره مما يعمل على ترويجه
البيع، وحينئذ تتجه األسعار إلى الصعود فيبادر الجمهور إلى الشراء وتواصل األسعار 
سيرتها الصعودية إلى أن تصل إلى المستوى الذي يرضي مطامع المتالعبين فيصفون 

المفتعلة مراكزهم الصعودية بالبيع، وال تلبث األسعار أن تتدهور بعد زوال العوامل 
التي رفعتها، وقد يغتنمون فرصة هذا التدهور فينقلبون إلى اإلتجاه النزولي بعد أن 
            كانوا يضاربون على الصعود، وقد تكون المسألة اتفاقية بين مجموعة من المتعاملين 

 على إعطاء سلطة لمدير يتولى المتاجرة في سهم معين -  تكون في الغالب مكتوبة-

                                         
 : انظر الصور في ) ١(

pdf.investigating/bib/pdfs/pillars/١٥٦٠٠٦/library/docs/etools/org.worldbank.info://http و،  
aspx.٦٨٦١_MultipageDocumentPage/templates/nz.govt.med.www://http     ومنير إبـراهيم  ،

 . وما بعدها١٧٣األوراق المالية وأسواق األوراق المالية، ص: الهندي
جمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم التالعب في األسواق المالية، الدكتور سعيد بوهراوة، بحث مقدم  لم          ) ٢(

، والمضاربة ١٧٦-١٧٥منير هندي ص . األوراق الماليـة د  ،  ٢٣/١/١٤٣٢-١٩اإلسالمي في دورته العشرون     
 .٢٠-١٢صالح البربري ص. والتالعب باألسعار د



 

 )٢١٧(

ة معينة على أن يتم توزيع األرباح الناتجة من ذلك فيما بينهم أو يتم اقتسام خالل مد
 )١ (.(Pools)الخسائر إذا حدثت وهي تسمى اتفاقيات التالعب 

  Cornersالشراء بغرض االحتكار : ثالثاً
وهو أن يقوم المتالعب بشراء كمية هائلة من ورقة مالية معينة بغرض االحتكار 

د من السيطرة على سعرها ثم بيعها في السوق بالسعر الذي يراه مما يمكنه فيما بع
مناسباً، وكما يحدث االحتكار في السوق المالية فإنه يحدث أيضاً في سوق السلع بنفس 
األسلوب حيث يقوم المتالعب بشراء كميات كبيرة من سلعة ما وتخزينها على أمل أن 

  )٢(. بالسعر الذي يناسبهيتمكن من التحكم في سعرها في السوق، ثم بيعها 
  Churningاستغالل ثقة العمالء : رابعاً

حيث تقوم شركات السمسرة بالبيع والشراء ألسهم العمالء دون علمهم ودون 
موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، ذلك ألن آلية عمل أسواق األسهم تتطلب من 

مكن للمستثمرين التعامل المستثمرين فتح حسابات لدى شركات السمسرة وذلك ألنه ال ي
  . مع السوق مباشرة

وعليه فإن السمسار يحصل على عمولة السمسرة من صفقات البيع والشراء التي 
يبرمها لعمالئه بغض النظر عن ربح أو خسارة تلك الصفقات، ولذلك فإن شركة 
 السمسرة تسعى لزيادة أرباحها بزيادة عدد صفقات عمالئها الذين ربما ليسوا على علم

بتلك الصفقات، ويحدث مثل هذا النوع من التالعب من قبل شركات السمسرة إذا كان 
العميل قد صرح للشركة بالتداول نيابة عنه فتستغل الشركة مثل هذه الثقة لتحقيق 

  )٣ (.مكاسب ذاتية

                                         
  .المرجع السابق) ١(
جمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم      التالعب في األسواق المالية، الدكتور سعيد بوهراوة، بحث مقدم  لم          )٢(

، والمضاربة ١٧٦-١٧٥منير هندي ص . األوراق الماليـة د  ،  ٢٣/١/١٤٣٢-١٩اإلسالمي في دورته العشرون     
  .٢٠-١٢صالح البربري ص. والتالعب باألسعار د

التابع لرابطة العالم   التالعب في األسواق المالية، الدكتور سعيد بوهراوة، بحث مقدم  لمجمع الفقه اإلسالمي              )٣(
، والمضاربة ١٧٦-١٧٥منير هندي ص . األوراق الماليـة د  ،  ٢٣/١/١٤٣٢-١٩اإلسالمي في دورته العشرون     

  .٢٠-١٢صالح البربري ص. والتالعب باألسعار د



– 

  )٢١٨(

  Pump and Dumpالضخ والتفريغ : خامساً
 غالباً ما تكون ذات - ما حيث يقوم المتالعب الذي يملك كمية هائلة من أسهم شركة 

 بجذب انتباه المستثمرين إلى السهم، وذلك بترويج إشاعات ونشر - رأس مال صغير
بيانات كاذبة ومضللة عن المنشأة وأنها في طريقها على سبيل المثال للتوسع وتحقيق 
مزيد من األرباح، وعندما يبدأ السوق بالتفاعل مع تلك البيانات واألخبار يبدأ 

ون بالتهافت على شراء ذلك السهم مما يؤدي إلى تضخيم سعر السهم المستثمر
وارتفاعه إلى مستويات عالية، وهنا يأتي دور المتالعب حيث يبدأ ببيع األسهم التي 
اشتراها بسعر أقل ليحقق أرباحاً كبيرة، وما إن يتبين كذب تلك البيانات واإلشاعات 

ى مستويات متدنية؛ وبذلك يكون المتالعب حتى ينفجر ذلك االنتفاخ ليهبط سعر السهم إل
قد حقق أرباحاً كبيرة من االنتفاخ الكاذب لسعر السهم، وعادة ما يلجأ المتالعبون إلى 
حيل وطرق لنشر إشاعاتهم عن طريق االنترنت وغرف الدردشة مدعمين أقوالهم بأنهم 

حد مدراء أو على اطالع من داخل الشركة بما يدور فيها، وقد يكون ناشر اإلشاعة أ
  )١ (.موظفي تلك الشركة

                                         
  .المرجع السابق) ١(



 

 )٢١٩(

  .الحكم الفقهي للتالعب في األسواق المالية:المبحث الرابع
من األصول المقررة في الكتاب والسنة وجوب العدل ومنع الظلم وأكل 

 من المعامالت ففيه العدل - سبحانه وتعالى- أموااللناس بالباطل فكل ما أباحه اهللا 
 ففيه الظلم - سبحانه وتعالى-س، وكل ما حرمه اهللا والحكمة والرحمة وإصالح النا

وِإلَى مدين َأخَاهم شُعيباً قَاَل يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من : (وفساد الناس قال تعالى
 تَبخَسواْ النَّاس َأشْياءهم ِإلَـٍه غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم فََأوفُواْ الْكَيَل والِْميزان والَ

ْؤِمِنينِإن كُنتُم م لَّكُم رخَي ا ذَِلكُمالَِحهِإص دعِض بواْ ِفي اَألرالَ تُفِْسدوقال تعالى)١ ()و، :
 فَِريقاً من َأمواِل النَّاِس والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُواْ(

ونلَمتَع َأنتُما : ( ، وقال تعالى)٢() ِباِإلثِْم وِلهانَاِت ِإلَى َأهواْ اَألمَأن تُؤد كُمرْأمي اللّه ِإن
 ِإن اللّه كَان سِميعاً وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل ِإن اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم : (،وقال تعالى]٥٨: النساء [)٣ ()بِصيراً
كُم ِبالْباِطِل ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض منكُم والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِب

  .)٤()رِحيماً
المعنى ال يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيـدخل فـي هـذا القمـار     : "قال القرطبي 

والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما ال تطيب به نفس مالكه أو حرمته الـشريعة وإن      
طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمـور والخنـازير وغيـر               

 )٥(".ذلك
بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانـة والغـصب والقمـار             :"ريوقال الزمخش 
دمه، وماله،  : كل المسلم على المسلم حرام    :" ، وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٦("وعقود الربا 

، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليـه                "وعرضه
بم يأخذ أحدكم مال أخيـه      : " وقال صلى اهللا عليه وسلم    ،  )٧("نهى عن بيع الغرر   : "وسلم

                                         
  .٨٥سورة األعراف من اآلية ) ١(
  .١٨٨سورة البقرة من اآلية ) ٢(
  .٥٨ سورة النساء من اآلية) ٣(
  .٢٩سورة النساء من اآلية ) ٤(
  .٢/٣٣٨ تفسير القرطبي، القرطبي )٥(
  .١/٥٣٣  الكشاف، الزمخشري، )٦(
  ).٣٣٧٦(، وأبو داود )٢١٩٤(، وابن ماجه ٧/٢٦٢، والنسائي )١٥١٣( أخرجه مسلم )٧(



– 

  )٢٢٠(

، وقـال  )١("المكـر والخديعـة فـي النـار    : "، وقال صلى اهللا عليـه وسـلم       "بغير حق 
أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي األمر فيمـا تبايعـا        :"الشافعي

ن فـي معنـى رسـول اهللا      إال ما نهى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها وما كا            
صلى اهللا عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلـك أبحنـاه          

 )٢(".بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب اهللا تعالى
عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعامالت يعود إلى          :"-رحمه اهللا -وقال ابن تيمية    

قه وجله، مثل أكل المال بالباطل، وجنسه مـن الربـا           تحقيق العدل، والنهي عن الظلم د     
والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي، مثل بيع الغرر وبيع حبـل الحبلـة     
وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيـع المـصراة،         

لة، والنجش، وبيع الثمر قبل بدو      وبيع المدلس، والمالمسة، والمنابذة، والمزابنة، والمحاق     
صالحه، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة، كالمخابرة بزرع بقعة بعينها مـن              

  .)٣("األرض
والناظر لواقع السوق المالي وما يدور فيه من ممارسات بيعاً وشراء يقوم بها بعض 

تدخل دخوالً : اعهمالمتعاملين في سوق المال من تضليل المتعاملين والتالعب بهم وخد
أولياً في الظلم المنهي عنه شرعاً، وتحريم هذه الصور من التالعبات في سوق 

  :الماليرجع إلى أمرين
  . تحريم إيقاع الضرر على المسلمين:األولى
  . تحريم المكر والخديعة:الثانية

  .فإن األمرين واقعان في تالعبات األسواق المالية
  . لعقد التالعب في األسواق الماليةالتكييف الفقهي:المبحث الخامس

المتأمل في صورالتالعبات في األسواق المالية يجد أنها أقرب ما تكون للنجش، 
حيث إن النجش فيه من زيادة السعر وإغراء المشتري بالشراء بسبب المزايدة والتنافس 
             المفتعل على السلعة وهذا هو ما يقع في التالعب في أسواق المال، قال الترمذي

                                         
 ٤/٤٤٦ح قال الحافظ في الفت. أخـرجـه البخـاري في صحيحـه معلقاً بصيغـة الجـزم في باب النجش)١(

  .إسناده البأس به
  .٣/٣األم، الشافعي، )٢(
  .٢٨/٣٨٥مجموع الفتاوى، ابن تیمیة )٣(



 

 )٢٢١(

النجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام : "-رحمه اهللا-
بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من 

  )١(".رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة
أن تزيد في ثمن سلعة، وال رغبة لك في : النَّجشُ: " رحمه اهللالجرجانيوقال 
عة ممن هو الزيادة في ثمن السل: النَّجشُ: "،وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا)٢("شرائها

ال يريد شراءها ليقع غيره فيها، وقد سمي تناجشًا؛ ألن الناجش يثير الرغبة في السلعة، 
  .)٣("ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في اإلثم

وقد اختلف الفقهاء في حكم العقد مع وجود النجش من حيث صحة العقد وفساده على 
  :ثالثة أقوال
يح ويثبت الخيار للمشتري في اإلمضاء أو الفسخ وهو أن عقد البيع صح:القول األول

، )٧ (، وابن تيمية)٦ (، واختاره ابن حزم)٥ (، المذهب عند الحنابلة)٤ (مذهب المالكية
  )٨ (.ووجه عند الشَّافعية إذا كان البائع هو الذي نصب الناجش للزيادة

  :أدلة القول األول
  .د فلم يؤثر في عقد البيعأن النهي عاد إلى الناجش ال إلى العاق:أوالً
 لحق مختص باهللا كما نهى - ونحوه من البيوع-أن الشارع لم ينه عن بيع النجش :ثانياً

عن الفواحش، بل نهى عنها لحق األدمي المظلوم فالحق له إن شاء أجازها وإن شاء 
  . )٩(أبطلها

                                         
  .١٣٠٤ ذكره بعد الحديث )١(
  .٢٥٩ التعريفات، الجرجاني، ص)٢(
  .٤/٤١٦ فتح الباري، ابن حجر، )٣(
  .٤/٣٧٨، مواهب الجليل ٤/٣٧٧التاج واإلكليل )٤(
ه الحنابلة بأن يكون الغبن مما لم تجر العادة بمثله و إال فال خيـار  ، قيد١١/٣٤٠الشرح الكبير مع اإلنصاف     )٥(
  .له
  .٨/٤٤٨المحلى )٦(
  .٢٩/٢٨٣مجموع الفتاوى )٧(
  .٥/٣٤٣الحاوي الكبير، الماوردي، )٨(
  . ٢٩/٢٨٣مجموع الفتاوى )٩(



– 

  )٢٢٢(

م له الخيار إذا القياس على تلقي الركبان حيث جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل:ثالثاً
  .أتى السوق، وفي هذا تصحيح للعقد وإثبات للخيار

 )٢(،ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر)١(أن البيع فاسد وهو قول للماكلية:القول الثاني
  )٣ (.واختاره الشوكاني

  .أن النهي يقتضي الفساد وقد نهي عن النجش في األحاديث الصحيحة:دليلهم
، )٤(يح الزم فال فسخ بال رضى الطرفين وهو مذهب الحنفيةأن البيع صح:القول الثالث

  .)٥(والشافعية
  :أدلة القول الثالث

  )٦(أن المشتري فرط في ترك التأمل وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع:أوالً
  .)٧(أن النهي يعود ألمر خارج عن البيع:ثانياً
د البيع غير النجش، فال يفسد  أن البيع جائز، وال يفسده معصية الناجش، وأن عق:ثالثا

  )٨ (.به
  :سبب الخالف في المسألة

هو اختالفهم هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه أم ال؛ فمن رأى أن النّهي يقتضي فساد 
، ومن رأى أنّه ال يقتضي فساد المنهي عنه، المنهي عنه؛ قال بوجوب فسخ هذا البيع

ا مطلقًا؛ وإمللمشتريقال بإمضاء هذا البيع؛ إم دا بإثبات خيار الر.  
والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه : قال ابن رشد المالكي

يتضمن الفساد؛ مثل النهي عن الربا والغرر، وإذا ورد النّهي ألمر من خارج لم 
  )٩ (.يتضمن الفساد

                                         
  .٢/١٢٦ بداية المجتهد، ابن رشد، )١(
  .٣/٢١٢، ، كشاف القناع، البهوتي٣/٤٠٠ المغني، ابن قدامة،)٢(
  .٣/٩٠ السيل الجرار، الشوكاني، )٣(
  .٥/٢٣٩فتح القدير )٤(
  .٣/٤١٤روضة الطالبين )٥(
  .١/٢٩١المهذب )٦(
  .٤/٦٨تبيين الحقائق )٧(
  .٦/١٠٧ البحر الرائق، ابن نجيم، )٨(
  .١٣٥/٣بداية المجتهد، ابن رشد، )٩(



 

 )٢٢٣(

  :الترجيح
 األدلة، وأن النهي ال الذي يظهر للباحث هو القول األول لما فيه من جمع بين

  .يعود لذات المنهي عنه، وإعماال للقاعدة الشرعية الضرر يزال
والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق اهللا كنكاح المحرمات، : قال ابن تيمية

والمطلقة ثالثا، وبيع الربا، بل لحق اإلنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة 
، وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن ينجش ورضي بذلك جاز
ولما كان النهي هنا لحق اآلدمي لم يجعله الشارع صحيحا .الخاطب األول فيها جاز

الزما كالحالل، بل أثبت حق المظلوم وسلّطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء 
وده، وإن شاء رضي فسخ، فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع، فحصل بهذا مقص

ومما ينبغي أن يفطن إليه الفقيه خصوصا عندما تعرض عليه )١ (.به إذا علم بالنجش
مسائل ووقائع مستجدة أن ينظر بعين البصيرة إلى النتائج المستقبلية، سواء في أكانت 
في األمور الشرعية أم اإلجتماعية، والتي تترتب على فتواه والحكم على هذه الواقعة، 

  :لشاطبي رحمه اهللايقول ا
النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك 
أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال 
بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة 

أ ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه تدر
أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خالف ذلك ، فإذا أطلق القول في األول 

فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد ؛ بالمشروعية
ول بالمشروعية ، وكذلك إذا أطلق القول في فيكون هذا مانعا من إطالق الق؛ عليها

الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فال يصح 
إطالق القول بعدم المشروعية ، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إال أنه عذب المذاق 

  )٢ (.محمود الغب جار على مقاصد الشريعة 
  
  

                                         
  .٥/١٤٠ الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، )١(
  .٤/١٩٤ي،  الموافقات، الشاطب)٢(



– 

  )٢٢٤(

  :ج والتوصياتالنتائ: خاتمة البحث
من خالل العرض السابق للتالعب في األسواق المالية تعريفا، وبسطا لصوره 

  :وأحكامه في الفقه اإلسالمي، يخلص الباحث إلى أبرز النتائج والتوصيات التالية
  :أـ النتائج

 يحرم التالعب في األسواق المالية حسب المفهوم المتقدم في البحث، وتدخل أغلب :أوالً
عب ضمن أنواع التغرير القولي والفعلي، كالغش، والنجش، والتدليس، صور التال

وكتمان العيوب، والدعاية الكاذبة، ألن كل هذه التصرفات تؤدي إلى إفساد معلومات 
  .المتداولين لقيمة الورقة المالية، ومن ثم يؤدي ذلك إلى غبنهم غبناً فاحشاً

ماع األمة على تحريم الغش والخديعة،   تضافرت األدلة من الكتاب والسنة وإج:ثانياً
  .وهي أدلة معلومة

  هناك جملة من اآلثار الشرعية المترتبة على تحريم التالعب في األسواق المالية :ثالثاً
  .المتعلقة بفساد العقد وصحته، وثبوت الخيار من عدمه، والتعويض

مع الفقهي تمت دراسة موضوع التالعب في سوق األوراق المالية في المج: رابعا
- ١٩اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة في 

 وخلص إلى أن التالعب في سوق األوراق المالية غش وخداع ١٤٣٢محرم -٢٣
  .وتغرير وأكل ألموال الناس بالباطل

  :ب ـ التوصيات
ة واضحة للتحذير  العمل على رسم وتنفيذ برنامج توعوي شامل يحتوي استراتيجي-

 .من التالعب واالحتيال والتغرير في األسواق المالية
 مضاعفة الجهد من قبل الجهات الرقابية للحد من التالعب، من خالل تحديث األنظمة -

  .واللوائح والتعليمات، وخاصة األنظمة اإللكترونية، وتطبيق العقوبات الرادعة
  .وره وضع تعريف واضح للتالعب وبيان حاالته وص-
  . العمل على إيجاد آلية مرنة لتعويض المتضررين في األسواق المالية-
 ضرورة وجود جهة مستقلة تراقب عمل السوق، وهذه الجهة ينبغي أن ال يكون لها -

  .صلة إداريا بهيئة السوق
  
  



 

 )٢٢٥(

  :أهم المراجع والمصادر
ان آل سليمان، كنوز  للدكتور مبارك بن سليم:أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة

  ).١٤٢٦(اشبيليا، الطبعة األولى، عام 
للدكتور منير إبراهيم هندي، منشأة المعارف، االسكندرية، : إدارة األسواق والمنشآت المالية

  ).١٩٩٧(عام 
، تحقيق )هـ٧٥١(لإلمام ابن قيم الجوزية، المتوفى سنة : إعالم الموقعين عن رب العالمين

 .ة ابن تيمية، القاهرةعبالرحمن الوكيل، مكتب
  . البن القيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة:إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان

لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق محمد زهري النجار، دار المعرفة، بيروت، : األم
  ).ه١٣٩٣(لبنان، الطبعة الثانية 

توزيع منشأة المعارف، ، راهيم هنديللدكتور منير إب: األوراق المالية وأسواق رأس المال
  .م١٩٩٧باإلسكندرية 

لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، : البحر الرائق شرح كنز الدقائق
  .الطبعة الثانية

دار المعرفة، بيروت، مؤسسة . لإلمام محمد بن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد
  ).ه١٤١٦(ألولى الرسالة، الطبعة ا

  للسيد محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة األميرية بالقاهرة: تاج العروس من جواهر القاموس
 . لمحمد بن يوسف المواق، مطبوع مع مواهب الجليل:التاج واإلكليل لمختصر خليل

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
  ).ه١٣١٤(ألميرية ببوالق مصر المحمية، الطبعة األولى ا

  ).ه١٤٠٥(لعلي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عام : التعريفات
الدكتور سعيد بوهراوة، بحث مقدم  لمجمع الفقه اإلسالمي التابع : التالعب في األسواق المالية

  .٢٣/١/١٤٣٢-١٩رون لرابطة العالم اإلسالمي في دورته العش
 للدكتور منير إبراهيم هندي، منشأة المعارف :األوراق المالية وأسواق رأس المال

  ).١٩٩٥(باإلسكندرية، عام 



– 

  )٢٢٦(

صـالح  : المضاربة والتالعب باألسعار في سوق األوراق المالية دراسة قانونيـة مقارنـة           
تنظيم كلية الـشريعة  البربري،بحث مقدم ضمن مؤتمر سوق األوراق المالية والبورصات، من       

  . م٢٠٠٧ مارس ٨ إلى ٦والقانون جامعة اإلمارات من 
 بيـروت   -محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، دار إحياء التـراث العربـي              : اللغة تهذيب

   .األولى: الطبعة
 بيروت - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ، دار العلم للماليين :جمهرة اللغة

  م١٩٨٧األولى، : الطبعة
على محمد : لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق الشيخ: الحاوي الكبير

الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى  معوض، وعادل أحمد عبد
  ).ه١٤١٤(

  ١٣٥٨: سنة النشر؛ مصطفى البابي الحلبي؛ للشافعي: الرسالة
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، :  المؤلف وعمدة المفتينروضة الطالبين

  .المكتب اإلسالمي، بيروت
لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمود زايد، : السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار

  ).ه١٤٠٥(دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، عام 
  .١٤١٤ر هجر، موفق الدين ابن قدامة، دا:المقنع والشرح الكبير واإلنصاف

 شرح الشيخ محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة :الشرح الممتع على زاد المستقنع
  ).ه١٤٢٢(األولى، عام 

، تحقيق )هـ٣٩٣(إلسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة : تاج اللغة وصحاح العربية
 .هـ١٤٠٤ثالثة أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة ال

، )هـ٢٥٦( لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة :صحيح البخاري
 .هـ١٤١٥المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة : صحيح مسلم
 .قي، دار الحديث، القاهرة، مصر، حقق نصوصه ورقمه الشيخ محمد فؤاد عبد البا)هـ٢٦١(

للدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم :  للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق:العين
  . السامرائي، دار ومكتبة الهالل



 

 )٢٢٧(

القادر عطا، ومصطفى   محمد عبد: لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: الفتاوى الكبرى
  ).ه١٤٠٨(، الطبعة األولى القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان عبد

شرح صحيح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر السقالني المتوفى : فتح الباري
، تحقيق محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ومراجعة قصي )هـ٨٥٢(سنة 

 .محب الدين الخطيب
  .١٤١٧ الرافعي، دار الكتب العلمية، :فتح العزيز بشرح الوجيز

  .الطبعة المنيريةالعيني، : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، :فقه المعامالت الحديثة

  ).١٤٢٦(عام 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، : للفيروز آبادي، تحقيق: القاموس المحيط

  ).ه١٤٠٧(الطبعة الثانية 
 للدكتور محمد السحيباني، بحث مقدم لمؤتمر األسواق المالية في قواعد التداول اإللكتروني

 .هـ١٤٢٨دبي 
  .لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت: كشاف القناع عن متن اإلقناع

  .١٤٠٧الزمخشري، دار الكتاب العربي،: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
  . م٢٠٠٥صادرة عام : نظيمية لسوق لندن للمعادنالالئحة الت

دار صادر، . لإلمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري: لسان العرب
  .بيروت

  .١٤٢٣ علي حيدر، دار عالم الكتب، :درر الحكام شرح مجلة األحكام
  .لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض: مجموع الفتاوى

  .١٤٢١ابن سيده، دار الكتب العلمية، :المحكم والمحيط األعظم
  .أحمد بن شاكر، دار التراث، القاهرة: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: المحلّى

، الدكتور محمد السحيباني، ورقة عمل مقدمة في التالعب في األسواق المالية البعد االقتصادي
ق المالية إلى الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل، ندوة المضاربة والتالعب في األسوا

  . ١٤٢٩-٢-٢٧الرياض، األربعاء 
القادر الرازي، دار مكتبة الهالل، بيروت، لبنان،  لمحمد بن أبي بكر بن عبد: مختار الصحاح
  ).م١٩٨٣(الطبعة األولى 



– 

  )٢٢٨(

  .١٤٢٩ علي الخفيف، دار الفكر العربي، :أحكام المعامالت الشرعية
  ).م١٩٦٧(دار الفكر، الطبعة التاسعة، عام .  لمصطفى أحمد الزرقا:المدخل الفقهي العام

 ألحمد بن محمد على الفيومي المقرئ، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة :المصباح المنير
  ).ه١٤١٧(األولى 

لحنبلي، للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ا: لمغنيا
، تحقيق معالي الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، وفضيلة )هـ٦٢٠(المتوفى سنة 

  .هـ١٤٠٨الدكتور عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة األولى 
صفوان عدنان داوودي ، دار القلم بدمشق، الدار : لألصفهاني، تحقيق: مفردات ألفاظ القرآن

  .مية، بيروتالشا
شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، : ألحمد بن فارس بن زكريا، حققه: مقاييس في اللغة

  ).ه١٤١٥(بيروت، الطبعة األولى 
محمد الزحيلي، دار : ألبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور: المهذب في فقه اإلمام الشافعي

  ).ه١٤١٧(القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة األولى 
إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار المعرفة، : الموافقات في أصول الشريعة

  .لبنان
دار الفكر، الطبعة الثالثة، عام . لمحمد بن محمد المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

  ).ه١٤١٢(
عبد اهللا الخالدي، دار محمد الكتاني، تحقيق : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية

  . األرقم
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 )٢٢٩(

 Bainbridge SM, Research Handbook on Insider Trading (Edward Elgar Pub ٢٠١٣) 
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– 

  )٢٣٠(

  



 

 )٢٣١(

  
  
  

  
  

  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، 
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضى اهللا عن صحابته الهادين المهديين، ومن سار 

  أما بعد؛..على طريقهم، واقتفى آثارهم إلى يوم الدين
أمور بني اِإلنسان ال يمكن أن تأخذ أن :  لكل أحد– بالضرورة –فإن مما هو معلوم 

السيرة المستقيمة ِإال بوجود ِإمام يلتف الناس حوله، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، 
  :يردع الظالم ويضع الحق في نصابه، وقديماً قال ذاك الشاعر الجاهلي 

   )١(ـراة إذا جهالهم سادوا      وال س  لقوم فوضى ال سراة لهمال يصلح ا
 اِإلسالم أكد على هذا األمر تأكيداً عظيماً وجعل اتخاذ اإلمارة دينا وقربة، وحين جاء

 على - ِإال من ال يعتد بخالفه -يتقرب بها ِإلى اهللا عز وجل، بل لقد أجمع المسلمون 
، بيد أن المقصود األعظم من اِإلمامة، )٢(وجوب اِإلمامة، وعلى وجوب نصب اِإلمام

ي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، وِإصالح ما ال يقوم ِإصالح دين الخلق، الذ: هو
  .الدين ِإال به من أمر دنياهم

                                         
)١( هدعالبيت من البسيط، وب:  

  فَِإن تولَّتْ فَِباَألبراِر تنقاد... تُهدى اُألمور بأهِل الرأي ما صلَحتْ 
 مرهِم أمراةُ الْقَوِإذَا تَولَّى س ...ِم فَازر القَولى ذاك َأمانَما عادود  

 ٤٩٦/ ١٨؛ وتاج العروس )فوض (٢١٠/ ٧ ولسان العرب ،١٠ ـــ األودي في ديوانه صفوهوهو لأل
  .)فوض(
م، صـ ١٩٩٩القاهرة  – الحديث  ط دار–بالماوردي  الشهير محمد، بن  علي-األحكام السلطانية :  ينظر)٢(

 ط مكتبة الخانجى، –األندلسي  محز بن سعيد بن أحمد بن   علي-والنحل  واألهواء الملل في ، الفصل٥٠
  .٤/٧٨م، ١٩٩٥القاهرة 

 
 

 
 
  



– 

  )٢٣٢(

ومن ثم؛ كان لوالة األمر السلطة والحق فى إصدار القوانين، وسن األنظمة 
والتشريعات المقيدة للمباح بوجوبه أو منعه؛ مراعاة لمصلحة المجتمع، ودرأ للمفاسد 

  .عنه
سلطة ولى األمر فى سن األنظمة التشريعية المقيدة : " وقد جاء هذا البحث بعنوان

  ".دراسة أصولية: للمباح
  -:أهمية الموضوع

 المباشر الرتباطها األمة؛ عنها تستغني ال التي المهمة األصولية الوسائل أهم من
 ومنها وتطبيقاته، وضوابطه وقواعده المباح مسألة :المعاصرة والقضايا الفقهية باألحكام

 النوازل في وتبرز والفقه، األصول بين تجمع قاعدة فهي ،"المباح تقييد  لإلمام: "قاعدة
 وتظهر أهمية هذا .الشرعية المقاصد وتكتنفها الدينية السياسة في وتظهر واألحكام،

  :البحث فيما يأتى
 .والفقهية األصولية المسائل من لكثير المسألة هذه شمولية - ١
 .األمر ولي بسلطة تعلقت التي الفقهية المسائل بعض  معرفة - ٢
 الضوابط مراعاة مع المباحة، األحكام تقييد في األمر ولي سلطة حدود بيان - ٣

 .الشريعة في العامة
 المباح لتقييد المعاصرة والفتاوى التطبيقية النواحي بعض عن الكشف - ٤

 .بضوابطه
 واقعية وبيان العامة، للمصالح ومراعاتها، اإلسالمية الشريعة شمولية  إبراز - ٥

 .والمستجدات للمتغيرات ومالءمتها كامهاأح
 .المباحة األحكام تقييد في العامة الضوابط معرفة  - ٦
  :البحث أهداف
فيها، والتى ال يحق له فيها  التدخل األمر لولي يحق التي األحكام بين التمييز - ١

  .ذلك
 .المباح تقييد في األمر ولي سلطة توضيح  - ٢
 .بدقة المباحة ماألحكا تغيير إلى المؤدية األسباب  تحديد - ٣
 .المباحة األحكام تقييد في العامة الضوابط معرفة - ٤



 

 )٢٣٣(

  :وحدوده البحث مشكلة
 ووضع، المباحة األحكام تقييد في الحاكم أحقية بيان :في األساسية البحث قضية تتلخص

  .الثابتة والقواعد النصوص تخالف ال جديدة تنظيمات
  :اآلتية لةاألسئ عنها وتتفرع، البحث قضية هي المشكلة وهذه

 فيها؟ التدخل األمر لولي يحق التي األحكام أنواع ما - ١
 المباحة؟ األحكام في جديدة وتنظيمات قوانين سن األمر لوالة هل - ٢
 المباح؟ تقييد أسباب ما - ٣
 التقييد؟ ضوابط ما - ٤
  المباح؟ تقييد حالة في الرعية على الواجب ما - ٥

  :منهجية البحث
 جوانب بتتبع وذلك، االستنباطي االستقرائي جالمنه: والمنهج المتبع فى هذا البحث هو

  .منها األحكام واستنباط، األمر ولي بتدخل تتعلق التي الفقهية ومسائله الموضوع
  -:خطة البحث

  :وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة
  .وتشتمل على منهجية البحث، وأهميته: المقدمة

ويشتمل على .  وحدود سلطة ولى األمرالتعريف بمفردات البحث،: المبحث األول
  :مطلبين

  ). المباح– النظام – ولى األمر –سلطة ( التعريف بمفردات البحث : المطلب األول
  .حدود سلطة ولى األمر فى الشريعة اإلسالمية: المطلب الثانى
  :ويشتمل على ثالثة مطالب. ضوابط تقييد المباح فى الشريعة اإلسالمية: المبحث الثانى

  .أنواع المباح وما يقيد منه: مطلب األولال
  .الضوابط الحاكمة لوالة األمر فى تقييد المباح: المطلب الثانى
  .تقييد المباح وعالقته بالسياسة الشرعية: المطلب الثالث

  .وتشتمل على نتائج البحث: الخاتمة
 
 

  



– 

  )٢٣٤(

  المبحث األول
   التعريف بمفردات البحث، وحدود سلطة ولى األمر

  ) المباح– النظام – ولى األمر –سلطة ( التعريف بمفردات البحث : ألولالمطلب ا
  ).سلطة: (التعريف بلفظة: أوال

 .التعريف اللغوى  - أ
  .ونفوذ الكلمة والقدرة،القهر والغلبة، : فى اللغة حول معنى) السلطة(تدور لفظة 

: والتَّسلُّطُ، مكُّن من القَهِرهو التَّ: القَهر، وِقيل: السالطَةُ:  فقد ورد فى المعاجم اللغوية
عليِهم، واالسم لَّطَهطاِوع سلْطَةُ: مالس،مجعل له :سلطه اهللا عليه، أي: يقال، و)١( بالض 

ِإالَّ الَِّذين يِصلُون ِإلَى قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ ( : عليه قوةً وقهرا، وفي التنزيل العزيز
وكُم حِصرتْ صدورهم َأن يقَاِتلُوكُم َأو يقَاِتلُواْ قَومهم ولَو شَاء اللّه لَسلَّطَهم علَيكُم َأو جآُؤ

  .)٢()يالًفَلَقَاتَلُوكُم فَِإِن اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وَألْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما جعَل اللّه لَكُم علَيِهم سِب
  )٣(.على القوة، والقهر والغلبةأنها تدل : والظاهر من تركيب المادة اللغوية

 .التعريف االصطالحى  -  ب
امتالك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير : السلطة في النظام السياسي يقصد بها

  )٤ (.أمور الدولة
  ).ولى األمر: (التعريف بلفظة: ثانيا
 .التعريف اللغوى  - أ
: )وااله( نالمحب، وهو ضد العدو، اسم ِم: له معاٍن كثيرة، فمنهافى لغة العرب ي الول

: ، ومنه قوله تعالىإذا نصره: )وااله( ن النصير، ِم: الصديق، ومنها:ومنها. إذا أحبه

                                         
: وقيل.  ِسلَطٌ بكَسر ففَتْح، وِسالَطٌ:والجمع السهم الدقيقُ الطَّويُل، :، وهى، بالكَسِر)السلْطَةُ( وهذا بخالف لفظة )١(

 ويقُولُون ،ِشلْطَة بالشِّين المعجمة: هو الَّذي تَقوله العامةُو. ثَوب يجعُل ِفيِه الحشيشُ والتِّبن، وهو مستَطيٌل: السلْطَةُ
  .ِشلٍَط وشَالئطَ: شَِليطَة، ويجمعونه علَى: َأيضاً
 – محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر

 ).س ل ط ( ، مادة ١٩/٣٧٦م، ٢٠٠٢، بيروت دار الهدايةط 
 .٩٠: النساء )٢(
 –دار صادر  ط – محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور - لسان العرب:  ينظر)٣(

 ).س ل ط ( ، مادة ١٩/٣٧٦ تاج العروس من جواهر القاموس، ٧/٣٢٠هـ، ١٤١٤ بيروت
 ١٦٤م، صـ ٢٠٠٤ ط دار الكلمة، الرياض – قاسم بن سليمان العيد – النظام السياسي في اإلسالم )٤(



 

 )٢٣٥(

)اِلِحينلَّى الصتَوي وهو َل الِْكتَابالَِّذي نَز اللَّه يِليو ء، وولي عليه، وولي الشي، )١()ِإن
: االسم، مثل: المصدر، وبالكسر): بالفتح: أي(ِوالية ووالية، بالكسر والفتح، أو هي 

وولي ، فتحوا: اإلمارة والنقابة؛ ألنه اسم لما توليته، وقمت به، فإذا أرادوا المصدر
فَهو (: ى تعالاهللاقال . الذي يملك عقدة نكاحها، وكلُّ من ولي أمر آخر فهو وليه: المرأة

موالْي مهِليأنه قالوفي الحديث عن النبي عليه السالم، )٢ ()و  " : ال نكاح ِإال بولي
  .)٣( "وشهود، فِإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من ال ولي له

فى اللغة تدور على التولى والرعاية لألشخاص أو ) الولى(أن لفظة : ويتبين من ذلك
  .األمور
 .صطالحىالتعريف اال  -  ب

يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأِطيعوا ( :  في القرآن الكريم، فقال تعالى)ولي األمر(وردت كلمة 
ُأولي األمر ِمنْكُموَل وسوا الرَأِطيعو ١ ())٤(اللَّه(.  

                                         
 .١٩٦:  األعراف)١(
 .٦٣:  النحل)٢(
 باب ما جاء – كتاب النكاح –، مسند الشافعى ٢٤٢٠٥، رقم ٤٠/٢٤٣ مسند الصديقة عائشة، – مسند أحمد )٣(

، رقم ٢/٣٩٨، ِليباب ما جاء الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبو - أبواب النكاح –، سنن الترمذى ١٩، رقم ٢/١١فى الولى، 
َأيما امرَأٍة نُِكحتْ «: عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها، عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأنَّه قَاَل: "  بلفظ، وكلهم١١٠٢

لْمهر ِبما استَحلَّ ِمن فَرِجها، فَِإِن اشْتَجروا فَالسلْطَان وِلي ِبغَيِر ِإذٍْن وِليها فَِنكَاحها باِطٌل، ثَلَاثًا، فَِإن َأصابها فَلَها ا
لَه ِليلَا و نوقال الترمذى ". م :نسِديثٌ حذَا حه. 

ذلك على أقوال، أشهرها و ،اآليةهذه قد اختلف أهل العلم من المفسرين وغيرهم في المراد بأولي األمر في  و)٤(
  .خمسة

: قال النووي. ورجحه اِإلمام الطبري. أنهم األمراء، قاله جمع من السلف منهم أبو هريرة وابن عباس: ولاأل
  .وهو قول جمهور السلف والخلف

  . أنهم العلماء، وبه قال جمع من السلف منهم جابر بن عبد اللَّه، والحسن البصري، والنخعي وغيرهم: الثاني
  .  قاله مجاهدى اهللا عليه وسلم صلمحمدسيدنا أنهم أصحاب : الثالث
  . قاله عكرمة- رِضي اللَّه عنْهما -أنهم أبو بكر وعمر : الرابع

  .أنها عامة في كل أولي األمر من األمراء والعلماء: الخامس
  . والشوكاني، وابن قيم الجوزية،  أبو بكر بن العربي:وقد اختار هذا الرأي جمهرة من أهل التحقيق، منهم

 : من، ما هو أعم من العلماء واألمراء: أن المراد بهم- ويمكن اعتباره رأيا سادسا -عض أهل العلم ويرى ب
  ."أهل الحل والعقد " وهم المعروفون ب .  وكل من كان متبوعا،زعماء ووجهاء

 = ط دار الكتب العلمية،–جرير الطبري  بن  محمد-القرآن  آي تأويل عن البيان جامع: ينظر فى المسألة



– 

  )٢٣٦(

وأولي (: وقوله" : ، في سياق تفسيره لآلية فقال)٢(وقد ورد تعريف لإلمام ابن عاشور
 ما : أي،الشأن: واألمر هو.  ذووه، وهم أصحاب األمر والمتولّون له:، يعني)األمر

 الذين يسند إليهم :يهتم به من األحوال والشؤون، فأولو األمر من األمة ومن القوم، هم
تدبير شؤونهم، ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير األمر كأنه من خصائصهم، فلذلك 

ولما . ليس له من األمر شيء:  في ضد ذلكذوو األمر، وأولو األمر، ويقال: يقال لهم
 طائفة معينة، وهم قدوة : علمنا أنهم في نظر الشريعة؛أمر اهللا تعالى بطاعة أولي األمر

  )٣( "األمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة، تثبت لهم بطرق شرعية
 ومقصود الشارع" :  ولي األمر، أو من يقوم مقامه، فقال)٤(وقد عرف ابن خلدون

 حمل الكافة على األحكام الشرعية : صالح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع:بالناس
في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم ألهل الشريعة، وهم األنبياء، ومن قام 

 حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في : فالخالفة هي،مقامهم، وهم الخلفاء
                                                                                                     

، ٢٢٣/ ١٢ م،١٩٩٩ ط دار الحديث، القاهرة – شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/٥٠٢م، ٢٠٠١بيروت =
القاهرة  – المصرية الكتب دار ط – القرطبي الدين شمس بكر أبي بن أحمد بن  محمد-القرآن  ألحكام الجامع
 الكتاب  ط دار–زي الجو محمد بن علي بن الرحمن  عبد-التفسير  علم في المسير ، زاد٥/٢٦٠م، ١٩٦٤
  .٢/١١٦هـ، ١٤٢٢بيروت  – العربي

 ،هم األمراء والوالة خاصة، بدءا باِإلمام، ومرورا بالوزراء" أولي األمر " ومرادي في هذا البحث من مصطلح 
 . وانتهاء بمديري اِإلدارات والمسئولين من قبل الدولة، ويمكن اختصارهم باِإلمام ونوابه

 .٥٩: النساء )١(
رئيس المفتين المالكيين بتونس  ) م١٩٧٣ - ١٨٧٩=  هـ ١٣٩٣ - ١٢٩٦: (د الطاهر بن عاشورمحم )٢(

 وهو ،شيخا لإلسالم مالكيا) م١٩٣٢ (عين عام. مولده ووفاته ودراسته بها، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس
  .له مصنفات مطبوعة. من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة

 .٧/٢٧٣، معجم المؤلفين ٦/١٧٤م للزركلى األعال: ينظر
، م١٩٩٧اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  )٣(
 .٩٧، ص٥ج
=  هـ ٨٠٨ - ٧٣٢(عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي،  )٤(

. ، ومولده ومنشأه بتونس)إشبيلية(أصله من . لفيلسوف المؤرخ، العالم االجتماعي البحاثةا ) م١٤٠٦ - ١٣٣٢
ثم . رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان واألندلس، وتولى أعماال، واعترضته دسائس ووشايات، وعاد إلى تونس

 القضاة محتفظا بزي وولي فيها قضاء المالكية، ولم يتزي بزي. توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق
  .وتوفي فجأة في القاهرة. وعزل، وأعيد. بالده
 .٣/٢٨٤، معجم المؤلفين ٣/٣٣٠األعالم : ينظر



 

 )٢٣٧(

 إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع ؛ إليهامصالحهم األخروية والدنيوية، الراجعة
   )١ ("إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة

  -):سلطة ولى األمر: (التعريف اإلجرائى للمصطلح التركيبى
 صاحب الوالية العامة استعمال: سلطة ولى األمر، هى:  أن مما سبق من تعريفاتيتبين

لشريعة كافة، بما يحقق مصلحة في إصدار األحكام المنبثقة عن أحكام انفوذه وحقه 
أفراد المجتمع، فيدفع عنهم المفاسد، ويجلب لهم المصالح، أو يحافظ لهم على الكليات 

مقصد حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض أو النسل، وحفظ العقل، : الخمس
  .وحفظ المال، وتدبير شؤون حياتهم

  ).النظام: (التعريف بلفظة: ثالثا
 .التعريف اللغوى  - أ

ما به تماسك الشئ واستقامته، فقد ورد فى المعاجم : فى اللغة حول) النظام(دور لفظة ت
ِمالَك : النِّظام. الِعقْد ِمن الْجوهِر والْخَرِز ونَحِوِهما، وِسلْكُه خَيطُه: النِّظام: اللغوية

َأنِْظمةٌ، وَأنَاِظيم، : ، وجمعهتَستَِقم طَِريقَتُه ِإذَا لَم ،لَيس ِلهذَا اَألمِر ِمن ِنظَاٍم: اَألمِر، تَقُوُل
ِن (ونُظُمتَيمِبض( ،يرة: والنِّظامةُ والسدياله .َألمرهم ِنظام سلَيو،لَا : َأيو يده لَه سلَي 

: ِت الصخوروتَنَاظَم.  عادٍة: َأي،وما زاَل علَى ِنظاٍم واِحٍد. متَعلَّق ولَا اسِتقَامةٌ
  )٢(.تالصقَت
 .التعريف االصطالحى   -  ب

.  أو الطائفةجملة القوانين والقواعد التي يخضع لها المجتمع: النظام فى االصطالح
  )٣ (.الخ..أنظمة اجتماعية، وأمنية، أو أنظمة رأسمالية، أو شيوعية : وتتفرع إلى

الحاكم، أو السلطة القوانين الوضعية التى يصدرها : والمراد بالنظام فى كالمنا
  .التشريعية بوجه عام

                                         
 لبنان، –، مقدمة ابن خلدون، دار الهالل، بيروت )هـ٨٠٨(الرحمن بن محمد بن خلدون، المتوفى سنة  عبد )١(

 .١٣١ص، م١٩٨٦
 ).نظم(، مادة ٣٣/٤٩٧ العروس ، تاج١٢/٥٧٨لسان العرب :  ينظر فى ذلك)٢(
 ١٦٤، مرجع سابق، صـ النظام السياسي في اإلسالم )٣(



– 

  )٢٣٨(

  ).المباح: (التعريف بلفظة: رابعا
 .التعريف اللغوى  - أ
حوِء: البالشَّي ورظُه .الشيء وباح :رظَه .ءتُك الشَّيحوَأب :َأحللته لَك .الشيء وَأباح :
 انْتَهبه، : َأي،وقَِد استَباحه. بىِشبه النُّه: واِإلباحةُ. ِخلَافُ الْمحظُوِر: والمباح. َأطلقه

  )١(.  استْأصلوهم: َأي،واستَباحوهم
إظهار الشئ وعدم : تدور مادته األصلية فة اللغة حول) المباح(أن لفظة : وبذلك يتبين

  .كتمانه، واإلطالق والتخلية بينك وبين الشئ
 .التعريف االصطالحى   -  ب

  .)٢(لتخيير بين الفعل والتركما حكم الشارع فيه با: المباح اصطالحا
 على يترتب مدح غير وتركه، من فعله بين التسوية الشرع خطاب اقتضى ما: وقيل
  )٣ (.تركه على يترتب ذم وال فعله،

 .ذَم أو مدح من خال الشارع من فيه مأذون فعل :فالمباح وعلى ذلك؛
 غير على المباح تُوسع فأطلق وربما. والجائز والمطلق، الحالل،:  المباح أسماء ومن

  )٤ (.مباح هو حيث من الترك مطلوب غير أنه في أي والمكروه، الحرام،
 ترجيح بعض الخيارات ألسباب معقولة ومؤقتة : هو "تقييد المباح" والمراد بـــ 
 ، أو قاعدة كلية، نص خاص: من، ما لم يوجد مانع شرعيالمنع، أو ،على سبيل األمر

  .كما سيأتى بيانه. أو ضابط
  

                                         
 ).بوح(، مادة ٦/٣٢٢، تاج العروس ٢/٤١٦لسان العرب :  ينظر فى ذلك)١(
الرسالة، بيروت   ط مؤسسة–الرازي  التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد -المحصول :  ينظر)٢(

  ط مؤسسة–قدامة  بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين  موفق-ر وجنة المناظر ، روضة الناظ١/١٠٢م، ١٩٩٧
 الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن  علي- ، اإلحكام فى أصول األحكام ١/١٢٥م، ٢٠٠٢الريان، القاهرة 

 .١/١١٩م، ١٩٩٩بيروت  اإلسالمي،  ط المكتب–اآلمدي 
 ط مؤسسة الرسالة، بيروت –بدران  محمد بن أحمد بن قادرال  عبد- المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد )٣(

 .١/٧١م، ٢٠٠١
 ابن  ط دار–بالشاطبي  الشهير موسى بن  إبراهيم-، الموافقات ١/١٢٤اإلحكام لآلمدى، مرجع سابق :  ينظر)٤(

لقاهرة  ط التوفيقية، ا–الزركشي  بهادر بن اهللا عبد بن  محمد-، البحر المحيط ١/١٧٢م، ١٩٩٥عفان، الرياض 
 .١/٢٧٥م، ٢٠٠٠



 

 )٢٣٩(

  .حدود سلطة ولى األمر فى الشريعة اإلسالمية: المطلب الثانى
 ، وحرمت معصيته، فأمرت بطاعته؛ ولي األمر مكانة كبيرة اإلسالميةأولت الشريعة

 ومعصيته من معصية اهللا، في الحديث عن أبي هريرة ،بل جعلت طاعته من طاعة اهللا
من َأطَاعِني فَقَد َأطَاع اللَّه، "  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال

 فَقَد ِص اَألِميرعي نمِني، وَأطَاع فَقَد ِطِع اَألِميري نمو ،ى اللَّهصع اِني فَقَدصع نمو
ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها، ، حتى تستقيم أمور الرعية؛ وذلك )١("عصاِني

 :من شقينوهي غاية عظيمة مكونة 
 . وحفظه على أصوله وقواعده،حراسة الدين: األول

 )٢ (.سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين: والثاني 
 وما تحمله من مهام جسام تحتاج إلى ،وانطالقا من هذه المهمة العظيمة الموكولة له

 فإن الشريعة قد ؛ق عليه المجال فيهيض وأال ي،حرية كبيرة وقدرة واسعة على التحرك
أتاحت له كل ما يمكن عمله من فعل أو قول أو تصرف في سبيل القيام بالمهمة 

 والسعادة في ، من الفالح في الدنيا،الجليلة، التي يتحقق بالقيام بها تحقيق مقاصد الدين
  .اآلخرة

فوجود سلطٍة تهيمن على النظام العام، وتسعى إلى إرساء قواعد العدل بين أفراد 
جتمع، وتأتي بأنظمة وضوابط معينة تحقق مصالح العباد في حالة تغير الظروف الم

واألزمنة؛ من أهم الضرورات ومن أوجب الواجبات، خاصةً في مثل هذه األزمنة 
  .المتأخرة

 : بأحكام الشريعة  وقد كان من سعة الحركة التي أعطتها الشريعة لولي األمر الملتزم
 بعد ،األمور االجتهادية وفق اجتهاده الذي توصل إليهأن وكلت إليه تدبير كثير من 

 واستشارة أهل العلم األمناء وأهل الخبرة العدول، في ، والبحث والتحري،النظر السليم
 أو إلزاما بأمر من ، أو تقييداً، أو نهياً،القيام بتصرف ما، سواء كان هذا التصرف منعا

  .الخ...األمور

                                         
، ٧١٣٧، رقم ٩/٦١، ..)وأطيعوا اهللا ( باب قول اهللا تعالى – كتاب التفسير –صحيح البخارى :  متفق عليه)١(

 .١٨٣٥، رقم ٣/١٤٦٦ باب وجوب طاعة األمراء فى غير معصية اهللا، – كتاب اإلمارة –صحيح مسلم 
  . ٦٧ األحكام السلطانية للماوردى، مرجع سابق، صـ )٢(



– 

  )٢٤٠(

بد أن تكون مقيدة بالمصلحة، وهذه المصلحة ليست تابعة وتصرفاتُ اإلمام في الرعية ال
للهوى أو المزاج الشخصي، بل إن المصالح التي تقررها النصوص الشرعية هي 

:  أن من التناقض الواضح أن يقال–رحمهم اهللا–المصالح الحقيقية؛ ولذلك فهم الفقهاء 
، ورحمة إن مصلحة ما عارضت النص الشرعي؛ فالنص الشرعي الثابت عدل كله

فَِإن الشَِّريعةَ مبنَاها  : "كله، وحكمة كله، ومصلحة كله، كما قال العالمة ابن القيم
وَأساسها علَى الِْحكَِم ومصاِلِح الِْعباِد ِفي الْمعاِش والْمعاِد، وِهي عدٌل كُلُّها، ورحمةٌ كُلُّها، 

 .)١("كُلُّهاومصاِلح كُلُّها، وِحكْمةٌ 
والشريعة اإلسالمية قد أناطت بالحاكم تنفيذ أحكام اهللا، ولما كانت األحكام متفاوتة 
المراتب ما بين أمٍر، ونهٍي، وتخييٍر؛ فإن من الضروري معرفة مدى سلطة الحاكم في 
ذلك المخير فيه، وإمكانية تقييده ومنعه، أو اإللزام به تحقيقاً للمصلحة التي تعود على 

 .العباد والبالد
تصرف اإلمام على  "ولقد كان من القواعد التي قررها أهل العلم في ذلك الباب أن 

  .)٢("الرعية منوط بالمصلحة
مام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن أن تصرف اإل: القاعدةهذه مفاد و

 وما لم يكن ،م بما فيه نفع لعموم من تحت أيديه:يكون مقصودا به المصلحة العامة، أي
  )٣ (. لم يكن صحيحا وال نافذا شرعا؛كذلك

 فإن تصرف اإلمام بناء على ذلك ؛ فمتى كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها
 .يل للتخلص منهاينبغي إنفاذه والعمل به، وال يصلح التح، تصرف شرعي صحيح

ه، ولما كان تقييد  أن لولي األمر المسلم سلطة تقييد المباح، أو اإللزام ب:والحاصل 
 لزم معرفة الضوابط التي ينبغي ؛المباح أو اإللزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه

 كيال يفضي ذلك إلى إعطاء حق التشريع لغير اهللا تعالى، ؛اتباعها والمحافظة عليها

                                         
ط دار ابن الجوزى،   -الجوزية  قيم بابن المعروف بكر أبي بن  محمد-العالمين  رب عن عالم الموقعين إ)١(

 .٣/١١ هـ،١٤٢٣السعودية 
 ط دار الكتب العلمية، – المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين  زين- األشباه والنظائر )٢(

 .١/١٢٣م،١٩٩٣بيروت 
 الحسيني الدين شهاب العباس، أبو مكي، محمد بن  أحمد-والنظائر  األشباه شرح في لبصائرا عيون غمز)٣(

 .١/٢٧٣م، ١٩٨٥ ط دار الكتب العلمية، بيروت –الحموي 



 

 )٢٤١(

يوجب ما لم يوجبه  وأ ،فيحرم ما أحل الشرع انطالقا من حقه في المنع أو التقييد
نطالقا من حقه في اإللزام، فإن المباح ينبغي أن يظل مباحا كما شرعه اهللا الشرع ا

  .تعالى ال ينهى عنه أو يقيد، وال يؤمر به أمر إيجاب وإلزام
وفي محاولة معرفة هذه الضوابط نلجأ إلى النصوص الشرعية وتصرفات الرسول 

  الوصول إلى ذلكصلى اهللا عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي يمكن من خاللها 



– 

  )٢٤٢(

  المبحث الثانى
  ضوابط تقييد المباح فى الشريعة اإلسالمية

  .أنواع المباح وما يقيد منه: المطلب األول
ــالتخيير بــين الفعــل : ســبق تعريــف المبــاح بأنــه مــا حكــم الــشارع فيــه ب

  . ، من غير مدح على فعله، وال ذم على تركهوالترك
ــد ا   ــى تقيي ــر ف ــى األم ــق ول ــول بح ــا نق ــن  وإذا كن ــد م ــال ب ــاح، ف                          لمب

ــى أن  ــه عل ــل      التنبي ــاح، ب ــل مب ــي ك ــا ف ــيس مطلق ــاح ل ــذا المب                                 ه
هو فقـط فيمـا جعـل لإلمـام حـقّ التـصرف فيـه بالمـصلحة المعتبـرة، وفـي                
كل أمـر هـو مـن اختـصاصه، وضـمن مـسؤوليته، بحيـث يبـاح لـه فعلـه،                     

ع المباحــات التــي ليــست مــن اختــصاصه، ومنهــا علــى فيخــرج بــذلك جميــ
ــال ــبيل المث ــاس   :س ــزم الن ــام أن يل ــقّ لإلم ــال يح ــاس، ف ــصوصيات الن  خ

ــة     ــة دون عالن ــزواج فالن ــصاً ب ــشاي، أو شخ ــوة دون ال ــشرب القه  أو ،ب
  .مثل ذلك

  : المباح نوعانوعلى ذلك؛ ف
ــه فــي النــصوص الــشرعية :النــوع األول ــالنص علي ــت ب ــه ، مبــاح ثاب  كقول

وقولـه تعـالى    ،  )١ ( )وأحـل اهللا البيـع وحـرم الربـا        (: لى فـي إباحـة البيـع      تعا
 وقولـه فـي إباحـة       ،)٢()كلـوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم         ( : في إباحـة األكـل    

: وقولـه فـي إباحـة الطـالق       ،  )٣ ()فانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النـساء          (: التعدد
 .، ونحو ذلك)٤ ()إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن( 
ــ  ــوع الثـ ــلية :انيالنـ ــراءة األصـ ــصحاب البـ ــت باستـ ــاح ثابـ                                 ، مبـ

ــصوص      ــدة ن ــن ع ــستفادة م ــة الم ــة العام ــالى ،أو اإلباح ــه تع                          : كقول
وسـخر  ( : ، وقولـه تعـالى    )٥ ()هو الـذي خلـق لكـم مـا فـي األرض جميعـا             (

                                         
 .٢٧٥:  البقرة)١(
 .٥٧:  البقرة)٢(
 .٣:  النساء)٣(
 .١:  الطالق)٤(
 .٢٩:  البقرة)٥(



 

 )٢٤٣(

ونحـو ذلـك مـن      ،  )١ ()لكم مـا فـي الـسموات ومـا فـي األرض جميعـا منـه               
  )٢ (.النصوص

 اإلباحة، فمباح لإلنسان أن :األصل في األمور العاديةإن :  ويقول العلماء في هذا النوع
يسكن في بيت باإليجار، ومباح له أن يتملك مسكنا، ومباح له أن يكون المسكن من 

 له دور واحد أو من عدة أدوار، ومباح له أن ينتقل من مكان إلى مكان ماشيا، ومباح
أن ينتقل راكبا وهكذا، وكل هذه اإلباحات ثابتة باستصحاب البراءة األصلية ليست ثابتة 

 .بنص معين
  : المباح الثابت بالنصأما الحكم بالنسبة للنوع األول، وهو 

 ألن ما نص الكتاب ؛ فتقييده أو اإللزام به تغيير للشريعة:فإذا كان المباح ثابتا بالنص
 ألن في ذلك محادة ومشاقة ؛ لم يجز ألحد أن يقيده أو يوجبه؛والسنة على إباحته نصا

 .هللا ورسوله
وأحل ( :  أحل اهللا تعالى البيع في قوله تعالى  حل البيع، فقد:فمن أمثلة المباح بالنص

 كأن ، فال يملك أحد أن يقيده بأي قيد كان،فالبيع مباح بالنص، )٣()اهللا البيع وحرم الربا
 كأن ،معينة وأنواع أخرى ال يكون فيها البيع، أو يقيد البيع بزمانيقيد التبايع بأنواع 

 ويمنع ما ، وساعة كذا وساعة كذا من كل أسبوع، يكون البيع يوم كذا ويوم كذا:يقول
ال يكون البيع إال في مكان كذا ومكان كذا، : سوى ذلك، أو يقيد البيع بمكان فيقول

  )٤ (.ويمنع ما سوى ذلك
 فال يجوز إيجاب البيع أو اإللزام به، كأن يجبر التجار على بيع ،قييد وكما ال يجوز الت

 وتقييده أو ،ما لديهم من سلع، فإن اهللا تعالى قد أحل البيع بوصف العموم واإلطالق
اإللزام به مناف لذلك، لكن هناك حاالت تبدو صورتها صورة تقييد المباح أو اإللزام 

 ليست كذلك، وإنما هي من باب تعارض تحقيق به في هذا الجانب الثابت بالنص، وهي
                                         

 .١٣:  الجاثية)١(
الشريف، على الشبكة العنكبوتية  شاكر محمد للشيخ مقال -به  اإللزام أو احالمب تقييد يملك  من: ينظر)٢(
  م،١/١/٢٠١٨، تاريخ الزيارة )صيد الفوائد(، موقع )اإلنترنت(

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/٥٠.htm 
 .٢٧٥:  البقرة)٣(
 مركز نماء للبحوث والدراسات ط - الحسين الموس -دراسة أصولية وتطبيقات فقهية : لمباح تقييد ا )٤(

 .٢٠م، صـ ٢٠١٤



– 

  )٢٤٤(

بعض األحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف واألحوال، فيعمل ولي األمر على 
  . وإن أدى لفوات اآلخر،تحقيق أولى األمرين بذلك

 بحيـث ال يكـون      ،فإذا أخذ القيد أو اإللزام في المباح بالنص صـورة األمـر العـام             
 أو حـدوث ضـرر     ،إليـه، كفـوات مـصلحة عامـة       مختصا بظرف أو حالة ألجأت      

 كان هذا التصرف من قبيل التشريع العام، وهـذا لـيس مـن صـالحية البـشر،         ؛عام
 ،ومن شأن الظروف واألحوال التـي تمـر بالنـاس والمجتمعـات أال تكـون دائمـة                

وإنما تنتهي بعد فترة قد تطول أو تقصر، ولـذا ينبغـي أن يكـون التقييـد أو اإللـزام       
 يوجـد بوجودهـا ويـزول بزوالهـا، فـإذا زال            ،ذلك الظرف أو تلك الحالـة     متعلقا ب 

  . زال التقييد واإللزام؛الظرف أو الحالة
 وليس ذلك من ، وأما التقييد أو اإللزام الذي ال يستند إلى ظرف ملجئ إليه فهو تشريع

جب صالحية ولي األمر المسلم أو غيره، ولو قدر أنه حدث فال يكون واجب النفاذ وال ت
  )١ (.طاعته فيه

رفـضه صـلى اهللا عليـه وسـلم تقييـد بيـع الـسلع بـسعر             :ومما يؤكد ما قلنـاه    
ــم تكــن  ،محــدد ــم تلجــئ إليــه حاجــة، ول ــم يكــن ضــرورة ول ــسعير ل  فالت

 بــل هــي مــصلحة ينتفــع بهــا أقــوام ،المــصلحة فــي تقييــده مــصلحة عامــة
ــذي   ــع بــضاعته بالــسعر ال ــه أن يبي ــاجر يبــاح ل ويــضر بهــا آخــرون، فالت

ــصلحته   ــق م ــه تحقي ــرى في ــبه وي ــب  ،يناس ــسب المناس ــه المك ــق ل  ويحق
ــدد  ــسعر مح ــع ب ــى البي ــر عل ــوز أن يجب ــه، وال يج ــد ؛لتجارت ــذا القي  ألن ه

وإن انتفــع بــه المــشترون لكــن فيــه مــضرة للتجــار البــائعين، كمــا أن فيــه  
 ، حيـث يـدفع ذلـك التجـار إلـى إخفـاء الـسلعة              ؛مضرة على المجتمـع إجمـاال     

ـ    ن األبـواب الخلفيـة، وهـذا يـستلزم إيجـاد جهـاز كبيـر مـن                 ومحاولة بيعها م
 غيـر الـصحيح إلـى        وهكـذا يـدفع التـصرفُ      ،ولي األمر لمراقبـة هـذا األمـر       

  .تصرفات غير صحيحه في الجانب المقابل
غال السعر في المدينـة علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا      : " فعن أنس بن مالك قال   
 غال الـسعر، فـسعر لنـا، فقـال رسـول اهللا             يا رسول اهللا  : عليه وسلم ، فقال الناس    

                                         
مؤسسة محمد بن راشد آل  ط – اليازيه علي الكعبي -تقييد المباح وأثره في القضايا الفقهية المعاصرة  )١(

 .٤٦م، صـ  ٢٠٠٩م، اإلمارات مكتو



 

 )٢٤٥(

إن اهللا هـو المـسعر، القـابض، الباسـط، الـرازق، وإنـي              : صلى اهللا عليه وسـلم    
 )١("ألرجو أن ألقى اهللا تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم وال مال

 وأراد الصحابة أن يجعل الرسول لها سعرا ،لما زادت أسعار السلع: ويالحظ أنه
  ."إن اهللا هو المسعر: "لم يفعل وقال؛ "سعر لنا": ال يترك ذلك للتجار فقالوا و،محددا

 ولم يكن ،إذا كان غالء األسعار نتيجة حقيقية لغالء السلعة على التجارأنه : والمعنى
 بحيث ، لم يجز ألحد أن يسعر عليهم؛ أو نتيجة لالحتكار،من قبيل تالعبهم باألسعار

 كما دل عليه الحديث ، يزيدون عليه، بل هذا من الظلميتقيدون بما وضعه من سعر فال
 أو ،السابق، وذلك بعكس ما إذا كان هذا الغالء راجعا إلى تالعب التجار باألسعار

 . فإن للحاكم أن يسعر عليهم في هذه الحالة؛راجعا لالحتكار
اب، فال  وال يؤمر به أمر إيج،فالبيع في أصله أمر مباح ال يقيد بغير القيود الشرعية 

 وامتنع التجار عن ، وقاربت على النفاذ،يجبر أحد على البيع، لكن لو شحت األقوات
 أو يجبرهم عليه، إذا كانت السلعة من األقوات أو ، فإن للحاكم أن يلزمهم بالبيع؛البيع

مما يحتاج الناس إليه حاجة عامة ولم يكن من الكماليات، وهذه أيضا حالة مؤقتة ليست 
  .دائمة
 مسألة تعدد الزوجات، فهو أمر مشروع :المباح بالنصعلى  - كذلك -  األمثلة ومن

 وإن لولي ،إن تعدد الزوجات مباح: الكتاب والسنة واإلجماع، فإذا قيل مثال: بالنص
األمر أن يقيد هذا المباح، فلو أصدر ولي األمر قانونا بناء على ذلك يمنع التعدد بصفة 

ذا مصلحة عامة أو نحو ذلك، كان هذا من التشريع عامة، وإن زعم أن من وراء ه
الذي ال ينبغي له وال يقبل منه، بعكس ما لو قدر أنه حصل تناقص في عدد النساء 

:  فهنا قد تعارض أمران-  مثال –ة  بحيث لم يصبح لكل رجل زوج،بالنسبة للرجال
الفواحش  حتى ال تنتشر ؛الحكم بإباحة التعدد، وحق كل رجل في أن تكون له زوجة

 لم ؛ وربطه بتلك الحالة الطارئة،ويعم الفساد، فلو أصدر ولي األمر قرارا بمنع التعدد
حمل على التقييد الطارئ ي بل ،يحمل هذا على التشريع الدائم المخالف لشرع اهللا تعالى

 .المرتبط بالظرف أو الحالة التي ألجأت إليه

                                         
هذا حديث : وقال الترمذى. ١٣١٤، رقم ٢/٥٩٦ باب ما جاء فى التسعير، – أبواب البيوع – سنن الترمذى )١(

 .حسن صحيح



– 

  )٢٤٦(

 كأن يمنع ،ليس له أيضا تقييده بصفةتقييد الزواج بعدد، ف وإذا لم يكن لولي األمر 
زواج المرأة الحاصلة على مؤهل جامعي برجل أدنى منها في المؤهل الدراسي أو 

  .العكس، أو يمنع التزاوج بين أهل القرى وأهل المدن ونحو ذلك من التقييدات
 التعدد؛ بللرجال فال يملك أحد أن يصدر قانونا عاما ملزما ، وكذلك األمر في اإللزام

  )١ (.ألن في هذا إيجاب لما لم يوجبه الشرع
 ،ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي اهللا تعالى عنه :ومن األمثلة التى تؤكد ما نقوله

حيث قيد حكم إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القدوة 
كسد سوق  وت، فتروج سوق الكتابيات؛ حتى ال يقتدي المسلمون بهم في ذلك؛فيهم

  .المسلمات
 أن كثيرا :ى وه، كما أن عمر رضي اهللا تعالى عنه نظر نظرة أخرى في هذا األمر

 فالزواج منهن قد يفضي للزواج بالمومسات، أما العفيفة منهن لغير ،منهن لسن عفيفات
  . فال منع من الزواج منها؛أهل القدوة

 ،يل المنع منه أو التحريموتقييد عمر رضي اهللا تعالى عنه لهذا األمر ليس على سب
 وإال لو خالفه في ذلك ،ولكن على سبيل اختيار األفضل واألولى في حق أهل القدوة

 لم يعاقبه على المخالفة، ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على ؛أحد من كبار الصحابة
  )٢ (. وإنما تقييد خاص بفئة معينة،سبيل العموم

خَل : تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر : " روى ابن جرير الطبري عن شقيق قال
ال أزعم أنها حرام، ولكني : أتزعم أنها حرام فأخَلي سبيلها؟ فقال: سبيلها، فكتب إليه

  )٣("أخاف أن تعاطوا المومسات منهن
وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة اهللا عليهم : " وقد علق ابن جرير على ذلك فقال

ة، حذارا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في نكاح اليهودية والنصراني
  )٤( "المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما

                                         
                – جابر عبد الهادي سالم الشافعي -  مدى سلطة ولي األمر في تقييد المباح من حيث اإللزام به أو حظره )١(

 .٥٨م، صـ ٢٠١٥ دار الجامعة الجديدةط 
 .٦٠ المرجع السابق، صــ )٢(
  "وهذا إسناد صحيح: "١/٥٨٣قال ابن كثير في التفسير و، ٤/٣٦٦فسير ابن جرير الطبري ت )٣(
 .٤/٣٦٦تفسير ابن جرير الطبري  )٤(



 

 )٢٤٧(

  : يرد عليه قيدان ال بد من تحققهما،لكن هذا التقييد أو اإللزام في هذا الباب 
ى بجواز  فينبغي قبل الفتو،أن تكون الحالة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة: أوال

 السيما إن ،القيد أو اإللزام أن يتأكد المفتي من صدق الحالة المعروض عليه اإلفتاء فيها
  .كان ولي األمر سوف يلزم بها الناس

 حينما أراد والة األمر في ، ما كان من الشيخ عز الدين بن عبد السالم:ولعل من ذلك
جهة نفقات المواجهة مع  لموا؛زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة أموالهم

ِرخْالتتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حتى يجاألمراء من أيديهم وأيدي جنودهم  المماليك 
 ، واستهلك بيت المال،ما معهم من أموال أخذوها من بيت المال، فلما قام األمراء بذلك

د عن الزكاة  أصدر الفتوى بجواز أخذ مال زائ؛ولم يعد فيه ما يكفي لنفقات جهاد التتار
   .من األغنياء والموسرين

  . مرتبطة بظرفها الذي ألجأ إليها، وهي حالة مؤقتة ليست دائمة
أن ال يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد به غير هذا : وثانيهما

 لم يجز اللجوء إليه، وذلك لفقدان ؛التقييد أو اإللزام، فإن كان ثم طريق أو مخرج غيره
وهو الضرورة الملجئة إليه أو الحاجة العامة، وألن ذلك يدخله في باب المسوغ 

  )١ (.التشريع، ويكون الظرف والحالة المدعاة حينئذ ستارا إلحداث التشريع
البراءة (المباح الثابت باإلباحة العامة :  وهوأما الحكم فى النوع الثانى من المباح، 

غي أن يكون التقييد أو اإللزام محققا في هذا النوع ينبف ؛)األصلية أو االستصحاب
 أو مصلحة خاصة لبعض الناس ،ليست مصلحة موهومةو ،لمصلحة حقيقية عامة

  .وضارة بآخرين
ال ينفك عن أن يكون فيه بعض المصلحة، وهذه  -في الغالب  - فإن أي تصرف 

الرعية أن تصرف اإلمام على : "الحالة فيها تطبيق مباشر للقاعدة التي تقدم ذكرها وهي
 وتلزم ،، فمراعاته في تصرفه للمصلحة هي التي تسوغ تصرفه"منوط بالمصلحة

  )٢ (.بطاعته والتقيد به وعدم تجاوزه

                                         
 صـ م،٢٠١١ ط دار مكتبة المعارف، لبنان –الالوي  عبد المكي  البشير- سلطة ولي األمر في تقييد المباح )١(

٣١.  
 .٦٣ ، صـ ن حيث اإللزام به أو حظرهمدى سلطة ولي األمر في تقييد المباح م )٢(



– 

  )٢٤٨(

ر أن هناك أنواعا من الحيوانات أو األسماك على د لو قُ: وكمثال على هذا التصرف
ح بكونه في د الحاكم الذب فإذا قي، نتيجة لكثرة االستهالك أو الذبح؛وشك االنقراض

 يتغيا ،الذكور ال في اإلناث، وقيد صيد األسماك باألحجام الكبيرة دون األحجام الصغيرة
 ولفترة محددة يحدث فيها ،بذلك المصلحة العامة التي تعود على مجموع األمة من ذلك

هر منه أنه تقييد ظ كان هذا من التقييد الذي ي؛التوازن بين ما ينتج منها وما يستهلك
  . العامة؛ فيكون مقبوال، ومن حقه ذلكلمصلحةألجل ا

اإلنسان مباح له أن يتحرك بالكيفية التي تناسبه، أن  :ألمثلة على هذا النوعكذلك من ا
وينتقل من مكان إلى مكان بالوسيلة التي تروق له، ولكن بعد التطور السريع في وسائل 

 فإنه يحق لولي ؛ةالمواصالت وما يمكن أن يترتب عليها من حوادث ضارة بالرعي
األمر أن يقيد ذلك ببعض القيود التي يترتب على االلتزام بها تحقيق المصلحة، كتحديد 
السرعة القصوى التي تختلف باختالف نوع الطريق، وكتخصيص طرق معينة للمشاة 

  .فقط ونحو ذلك
 أن المباح الذى ثبتت إباحته بالنص؛ فإنه ال يجوز للحاكم تقييده :وحاصل ماسبق

اإللزام به، أو بالمنع عنه، إال إذا كانت هناك ظروف طارئة تستدعى ذلك؛ وحينئذ ب
  .يكون التقييد مرتبطا بهذه الظروف، يزول بزوالها

أما إذا كان المباح ثبتت إباحته بالبراءة العامة؛ فإنه يجوز للحاكم تقييده باإللزام به، أو 
  .سواء قيده بوقت معين أو البالمنع عنه بشرط مراعاة المصلحة لعموم المجتمع، 

  .الضوابط الحاكمة لوالة األمر فى تقييد المباح: المطلب الثانى
 منوط بالمصلحة، يراعى فيه حال من : تصرف اإلمام فى الرعية أنهاألصل فيإن 

 والتيسير عليهم بما يتفق مع ،، بحسب رفع الحرج عنهم والقوانينتسن لهم األنظمة
ضوابط المصلحة لها اعتبار خاص إن ؛ لذا ف)١(قت سن األنظمةعاداتهم ومعامالتهم و

 ومن أكثرها ،في سن األنظمة، باعتباره من أهم تصرفات والة األمر وفق المصلحة
  .تشعباً وأصعبها تقديرا

                                         
 ، دار القلم للنشر والتوزيع ط- عبد الوهاب خالف –  التنفيذ- القضاء-التشريع: السلطات الثالث في اإلسالم )١(

 . ١٦ـــ صهـــ، ١٤٠٥ الكويت



 

 )٢٤٩(

جــاءت أحكــام الــشريعة كاملــة بكمــال مــشرعها رب العــالمين، شــاملة وقــد 
ــاة ــب الحي ــة جوان ــ: لكاف ــصادية، االجتماعي ــا، االقت ــسياسية وغيره ــد ة، ال وق

ــاء  ــتنبط الفقه ــوليوناس ــسنة     - )١( واألص ــاب وال ــة الكت ــالل أدل ــن خ م
 لكـي تـسد أبـواب الهـوى علـى مـن         ؛ ضوابط سـلطة ولـي األمـر       - المطهرة

علــى أحكــام الــشريعة، فجــاءت هــذه الــضوابط، منــضبطة  يريــدون التحايــل
  : يأتىوتتمثل هذه الضوابط فيما. بمقاصد الشريعة، وقيمها الخالدة

  .عدم مخالفة موضوع النظام ومواده ألحكام الشريعة: الضابط األول
وذلك بأن يكـون سـن النظـام فـي النطـاق المـشروع الـذي جعلـت الـشريعة                    
لإلمـام حـق التـصرف فيــه بـسياسته واجتهـاده، كــأن يكـون متعلقـا بــشؤون        

ــا ــة الخاصــة به ــة،الدول ــشؤون اإلداري ــة، كال ــة، والمالي ــة، واألمني ،  والوظيفي
  . أو كتحديد أساليب ووسائل معينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات

 مـن ذلـك أشـياء كثيـرة مـا كانـت فـي زمـن                 رضى اهللا عنـه   وقد عمل عمر    
ــي  ــلم،النَّب ــه وس ــلى اهللا علي ــل  ص ــوان ألج ــي دي ــد ف ــماء الجن ــه أس  ككتب

 دار ) عمــر :أعنــي( وكاشــترائه ،الـضبط، ومعرفــة مــن غــاب ومــن حــضر 
صـلى اهللا   ة وجعلـه إياهـا سـجناً فـي مكـة المكرمـة، مـع أنـه                  صفوان بن أمي  

  .  رضى اهللا عنه لم يتخذ سجناً هو وال أبو بكرعليه وسلم
 ،فمثل هذا من األمور اإلدارية التي تفعل إلتقان األمور مما ال يخالف الشرع ال بأس به

هذا النوع ف. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة األعمال على وجه ال يخالف الشرع
من األنظمة االجتهادية ال بأس به، وال يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح 

  . )٢("العامة
وبذلك يتبين أن حدود سلطة ولى األمر تنتهى عند ما كان فيه نص قاطع من الشرع 

الِدكُم يوِصيكُم اللَّه ِفي َأو ( :كقوله تعالى في آية الميراثالشريف، فال يجوز له تغييره، 

                                         
ام فخر صول الفقه، لإلمأالمحصول في علم : مزيد من التفصيل واالطالع على أقوال هؤالء الفقهاء ينظر ل)١(

 .١٠٢ – ٢/٩٣  الرازى، مرجع سابقالدين
دار علم الفوائد،  ط –الشنقيطى محمد األمين بن محمد المختار  - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن )٢(

 .١١٠-١٠٩ ـــ صهــ،١٤٢٦ مكة



– 

  )٢٥٠(

فاآلية الكريمة واضحة في أن للذكر مثل نصيب األنثيين، ، )١ ()ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ الُْأنْثَييِن
 ال يجوز مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، أو في تغيير الحدود، والزكاة ونصابهاف

  .الخ..
كل حكم : فيهالمجتَهد " : قال  حيث- رحمه اهللا-وهذا ما أكده فخر الدين الرازي 

   )٢(".شرعي، ليس فيه دليل قاطع
كل مجاالت الشريعة اإلسالمية يمكن فهم مصالحها وِحكَمها، بناء على  أن :والحاصل

من خالل  -  علماء الشريعةوقد قررما فيها من نفع للناس، وتحقيق لمصالحهم، 
  : ن أن الشريعة لها صفتا- استقرائهم األدلة واألحكام واألمارات الشرعية

صفة الثبات والقطع، التي تكون في مجموعة األحكام، التي ال مجال لالجتهاد : األولى
المصلحي فيها، وإن ظن أن فيها مصلحة، فهذه المصلحة ملغاة بنص الشارع، كمن ظن 

 أن المصلحة تقتضي مساواة البنت لالبن في الميراث، -  في العصر الحديث -
 كمن ظن أن المصلحة تقضي إعطاء الزوجة حق الشتراكهما في البنوة للمتوفى، أو

 فال مجال لالجتهاد المصلحي في األحكام التي تتصف بالقطعية، الخ، .. كالزوجالقوامة
كالعبادات، والحدود، والمقدرات من الكفارات، وفرائض اإلرث، والنصوص المتعلقة 

قطعيات، ألنها ال بأمهات الفضائل، والقواعد العامة، وأساسيات الشريعة، وغيرها من ال
تتغير بتغير األزمان، فأي اجتهاد فيها، ال يعتبر اجتهادا مبنيا على المصلحة، التي 

  )٣ (.تحقق مقصد الشرع
صــفة التغيــر والظــن، ككثيــر مــن األحكــام والقواعــد العامــة التــى : الثانيــة

ــدة     ــانهم، كقاع ــضى زم ــا بمقت ــوا فيه ــاس أن يعمل ــا للن ــشارع فيه ــاح ال أب
، فقـد قـرر الـشرع أصـلها، ثـم تـرك للنـاس حريـة تطبيقهـا                   مثال) الشورى(

  .بما يتناسب مع زمانهم ومكانهم

                                         
 .١١: النساء) ١(
 .٢/٣٩، مرجع سابق المحصول في علم اصول الفقه )٢(
ة،  رسالة دكتورا- أحمد الربايعة – وأثره في حكم بعض القضايا الفقهية المعاصرةاالجتهاد المصلحي،  )٣(

 .٣٩، ٣٨ـــ م، ص٢٠٠٥ الرباط، –جامعة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسالمية العليا، المملكة المغربية 



 

 )٢٥١(

 يجب أن ال يكون متصادما ؛ فإنهفكل اجتهاد أو قرار يصدر عن ولي األمروعلى ذلك؛ 
   )١(.مع النص القطعي

  .عدم تفويت النظام لمصلحة أفضل من التي يحتاط لها: الضابط الثاني
منع تقليل المنافع وطلب تكثيرها بما يكفل التيسير على الناس : بطووظيفة هذا الضا

بأن تبقى مطلقة دون تقييد قدر اإلمكان، وهذا يقتضي ، باالحتياط لمصالحهم المشروعة
  .أن يكون تحصيل المنافع على وجه يؤدي إلى تكثيرها

 درءا ؛ ونوابهم بما هو أصلح للمولّى عليهيتصرف الوالة : " قال العز بن عبدالسالم
 وجلباً للنفع والرشاد، وال يقتصر أحدهم على الصالح مع القدرة على ،للضرر والفساد

األصلح إال أن يؤدي إلى مشقة شديدة، وال يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في 
  ). ٢ ("حقوق أنفسهم

ذكر الزركشي في فقد  وتصرف الوالي على الرعية كتصرف الولي على اليتيم،
قد نص  : "، قال)تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة(معرض شرحه قاعدة 
منزلة : منزلة الوالي من الرعية: ونقل عنه قوله: -  رحمه اهللا -عليها اإلمام الشافعي 

  . )٣("الولي من اليتيم
 سعيد بن ما أخرجه: وأصل ذلك: - رحمه اهللا -وقال السيوطي تتمة لقول الشافعي 

عن البراء بن عازب ، منصور في سننه، قال حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق
إني أنزلت نفسي من مال اهللا بمنزلة : "رضى اهللا عنهقال عمر :  قالرضى اهللا عنه

 فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت -  يعني قدر الحاجة- إن احتجت أخذت منه، ولي اليتيم
  . )٤("استعففت 

                                         
سسة الرسالة، بيروت مؤ ط –فتحى الدرينى  – المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي، في التشريع اإلسالمي )١(
 .٤٢ ،٤١ـــ  صم،٢٠١٣  لبنان–
                   – عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم - القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد األحكام في إصالح األنام )٢(

 .١/٧٥م، ١٩٩٩ دمشقط دار القلم، 
 ط وزارة األوقاف الكويتية، الكويت –ي الزركش بهادر بن اهللا عبد بن محمد  - المنثور في القواعد )٣(

 .١/٣٠٩م،١٩٨٥
، ١٢٢ م، صـ٢٠٠١ ط دار الكتب العلمية، بيروت – جالل الدين عبد الرحمن السيوطى – األشباه والنظائر) ٤(

 .١١٠٠١، رقم ٦/٧  باب ما يكون للوالى األعظم،– واألثر رواه البيهقي في سننه



– 

  )٢٥٢(

أنه يصح وقف اإلمام أراضي ببيت المال على جهة ومعين " : في حاشيتهوذكر الجمل 
 إذ تصرفه منوط بالمصلحة ؛على المنقول  المعمول له بشرط ظهور المصلحة في ذلك

  )١("كولي اليتيم
 االحتياط للمصالح بإطالقها :فالذي يصار إليه في كل ما يصدر عن اإلمام هو

  ). ٣ ("تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه : ") ٢ ( قال التفتازاني،وتكثيرها
 استحداث المرغبات في الخير بقدر ما :ومن تكثير الفائدة التي يرجح المصير إليه
 صرف مكافأة مالية لمن يدل على وقف :يحدث للناس من الفتور، وعلى سبيل المثال

 وعها وتعاون مع السلطة التنفيذيةمجهول، وسقوط العقوبة لمن دل على جريمة قبل وق
كما تعد من المرغِّبات التي تساعد على الطاعة واالمتثال، األنظمة  وجميع تلك الخ،..

كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم : "قال الشاطبي
  ). ٤("مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور

إحداث النظام مفسدة مساوية للمصلحة التي يحتاط لها أو أكبر عدم : الضابط الثالث
   .منها

 اختبار جدوى مآل سن النظام المعين هل يحقق مصلحة أو ال؟ :وظيفة هذا الضابط هو
 سواء أكان ،هو أن يأخذ سن النظام حكماً يتفق مع ما يؤول إليه: والمراد في المآل

 إليه أثر النظام أم ال يقصده، فإذا كان النظام القائم على سن النظام يقصد ذلك الذي آل
  ). ٥ (يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان ال يؤدي إال إلى شر فهو منهي عنه

فال يحكم على سن نظام معين بالصحة أو الفساد إال بعـد النظـر إلـى مـا يـؤول إليـه                      
تـدرأ أو ترفـع      أو لمفـسدة     ، فقد يكون مشروعاً لمصلحة يحتـاط ألجلهـا        ،العمل بالنظام 

                                         
دار  ط – بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجملسليمان  - حاشية الجمل على المنهج )١(

   .٣/٥٧٧م، ١٩٨٧، القاهرة إحياء التراث العربي
من أئمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان من بالد : مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاني، سعد الدين) ٢(

: من كتبه. هـ، ودفن في سرخس٧٩٣ي فيها سنة خرسان وأقام بسرخس وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوف
 .٧/٢١٩، مرجع سابق،  للزركلىاألعالم. تهذيب المنطق، ومقاصد الطالبين

 .٢٧١ ـص  ط مكتبة صبيح، مصر،– مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاني - شرح التلويح على التوضيح )٣(
 .١/٤٩ م،٢٠٠٨ابن الجوزى، السعودية  ط دار – إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي - االعتصام )٤(
م، ١٩٩٦  دار الحديث، القاهرة ط- محمود حامد عثمان - قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ اإلسالمي )٥(

 ) بتصرف. (٢١١ ــص



 

 )٢٥٣(

أو تخـفَّف، ولكن له مآل ونتائج علـى خـالف مـا قـصد منـه، وقـد يكـون غيـر                      
مشروع لمفسدة تنشأ أو مصلحة تندفع به، ولكن لـه مـآل علـى خـالف ذلـك، وتزيـد                    
أهمية تقدير مآل سن األنظمة عما سواها مـن سياسـات أو قـرارات إداريـة، حيـث إن                   

أعمـق أثـرا، لـذا فنتائجـه غيـر المقـصودة أكثـر              النظام أوسع انتشارا وأدوم تأثيرا و     
وأكبر، األمر الذي يوجب النظر في تقدير المآل األبعد واألعـم لكـل نظـام يـسن قبـل                   

  . الحكم عليه بالصحة والفساد
وال يجوز ترك االجتهاد أو التقصير في إعمال ضوابط المصلحة لرفع الحرج عن 

مر باستحداث األنظمة والتنظيمات؛   وبخاصة متى تعلق األ،الرعية والتيسير عليهم
لكون ذلك من تصرفات ولي األمر المنوطة بالمصلحة، والتي يجيء االحتياط لها سبباً 
لسن األنظمة والتنظيمات،  فال بد من بذل الوسع، واالجتهاد في جعل األنظمة مطِلقة 

  . مقيدة للمفاسد بما ال يخالف الشريعة،للمصالح
  .اعاة التأقيتمر: الضابط الرابع

الذي يترتب على سن  -  التأقيت؛ ألن التقييد السلبي واإليجابي :األصل في تقييد المباح
  عمل اجتهادي يهدف إلى جلب مصلحة ودفع مضرة؛ لذا فهو أمر عارض- األنظمة

 أن كثرة تقييد المباح بتبني اإلمام :أصل اإلباحة فيزول بزوال مبرراته، أضف إلى ذلك
 سيؤدي إلى تقييد االجتهاد في المسائل ؛هادية لتصدر األنظمة على وفقهاألحكام اجت

االجتهادية التي صدر فيها النظام، وفي ذلك إضعاف لفكر ونظر المعنيين بتطبيق 
  . )١(النظام

ن أن التقييدات تصرفات سياسية صادرة عن  وبي،وقد ناقش ابن القيم هذه المسألة
هل : "ساءل في سبيل إثبات تعلقها بالمصالح المتغيرة فقال ثم ت،الخلفاء ساسوا بها األمة

هي من الشرائع الكلية التي ال تتغير بتغير األزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة  
   )٢("؟للمصالح فتتقيد بها زماناً ومكاناً

                                         
، البحوث مركز  ط – محمد أحمد على وآخرون -  دراسة تحليلية: التشريع وسن القوانين في الدولة اإلسالمية )١(

  .٣٨ ـــ صم،٢٠١٣، الرياض  جامعة الملك سعود-لعلوم اإلدارية كلية ا
 ط مجمع الفقه – محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية -في السياسة الشرعية  الطرق الحكمية )٢(

 .١٨ ـــ صهـــ،١٤٢٨اإلسالمى بجدة 



– 

  )٢٥٤(

ن أن ذلك موكول لنظر المجتهد سداً وفتحا،  فبي،وقد أجاب ابن عاشور عن هذ التساؤل
بأن يراقبوا مدة اشتمال الفعل على عارض فساد فيمنعوه، فإذا ارتفع عارض الفساد 

  )١(.أرجعوا الفعل إلى حكمه األصلي
 وجواز تدخل الدولة بالمنع واإللزام مشروط بأن ة،األصل في األنظمة أن تكون مؤقتف

نعهم من  أو عدم م،يكون مؤقتاً في األفعال التي األصل فيها عدم إيجابها على الرعية
  )٢(."إتيانها، وعلى أن يكون التدخل في أحوال مخصوصة فقط

والتأقيت المقصود هنا ال يحدد بزمن معين، وإنما بقاء العمل بالنظام ببقاء ما يبرره 
 والمحدد لذلك ، قد يطول وقد يقصر– بحساب الزمن –وبقاء أمر ولي األمر به، وذلك 

يد مدى العارض زمناً ووقتا، وهذا صراط  ومن ثم يكون من المهم تحد؛طبيعة العارض
دقيق ال غنى عنه لمن تصدى لمهمة اإلفتاء، ومن باب أولى يتأكد لمن تصدر مسؤولية 

  . )٣(الحكم وما يقتضيه ذلك من اجتهاد في سياسة أمر الناس
فتقييد المباح بسن األنظمة ليس أمراً يكثر استخدامه في إطار السنة المالية الواحدة التي 

 وليس من األمور االعتيادية؛ لذا فسن األنظمة يعد تدبيراً سياسياً ،تعمل بها الدول اليوم
استثنائياً، استدعاه الواقع المتغير بتغير الضرورات والحاجات، وهذا يكشف عن لزوم 
حضور الواقع في فكر والة األمر، ولزوم متابعة  مدى التزام الناس في إتيان 

ى الوجه المشروع للتصرف في المباحات، كما يكشف عن مصالحهم وفق األنظمة عل
المرونة التي تتجلى في الشريعة من خالل مراعاة إلغاء النظام والعودة إلى أصل 

، لكي ال تتراكم األنظمة فتشق على الناس وتوقعهم في )٤(اإلباحة بزوال مصلحة تقييدها
  .  حرج، دون مصلحة تعود لهم أو للدولة جراء ذلك

 ،لى ما تقدم، يكون تقييد المباح احتياطا للمصالح المعتبرة بإطالقها وتكثيرهاوبناء ع
ومنع دخول المفاسد عليها، وهذا عند التحقيق أحد أدوات وإجراءات مراعاة تغير 

                                         
 م،١٩٩٩ار الفرقان، تونس  ط د– محمد الطاهر بن عاشور – فى اإلسالم ينظر، أصول النظام االجتماعي) ١(

  .١٥١ ـــ سلطة ولي األمر في تقييد المباح، مرجع سابق، ص،١٦٣ ـــص
سلسلة بحوث  ط –محمد أحمد على وآخرون  - السيادة وثبات األحكام في النظرية السياسية اإلسالمية )٢(

 ،أم القرى، مكة المكرمة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة ،)١٣( الدراسات اإلسالمية
  .٤٩ـــص
  .١٥١ ــ ص مرجع سابق،سلطة ولي األمر في تقييد المباح، )٣(
  .١٥٢ ــ ص المرجع سابق،)٤(



 

 )٢٥٥(

 بحيث تؤول ،وسائل وطرق المصالح المعتبرة بتغير وسائلها وطرقها المعاصرة
 وتجديد العمل بثوابت هذا الدين ،عةالمصالح واألنظمة المرعية إلى صيانة الشري

  . الحنيف وحمايتها بكل وسيلة مشروعة
 وليس نابعاً عن مجرد ،مع التأكيد على أن تدخل الدولة إنما أبيح إلقرار الشرع له

  . )١(تصور الدولة للمصلحة العامة أو مسايرة للرأي العام أو غير ذلك
 على إطالقها، واألصل في  الجلب وإبقاؤها:أن األصل  في المصالح: والحاصل
 ،لذا فاألنظمة تقيد المصالح وتضيق نطاق االستفادة منها  تقييد ما تدخل عليه؛:األنظمة

  . وبناء على ذلك يكون إدخال األنظمة على المصالح مناقضا لها واألصل عدمه
  .أن تكون فى دائرة المباح فعله: الضابط الخامس

 أن تكون داخل دائرة :فق االحتياط للمصلحةاألصل في األنظمة التي تأتي على وف
ين المعتبرة كدليل مشروعية ذاتُالمباح فعله، فالمصالحمتعلق بتصرفات : حد حد 

 أساس يستند إليه ولي األمر في : وحد متعلق في المتصرِف فيه، فهي من جهٍة،اإلمام
مر في عدم تجاوز ما  ضابط يستند إليه ولي األ:تقييد المباح، وهي من الجهة األخرى

  . )٢(يباح له فعله
ــاب المعاصــرين ــر بعــض الكت ــد عب ــاح باصــطالحات )٣(وق ــد المب  عــن تقيي

ــاح: "متعــددة منهــا ــاح" و،"إيقــاف العمــل المب ــاح" و،"منــع المب  ،"تعطيــل المب
ــاح"و ــن المب ــاع ع ــخ، .."االمتن ــو  ال ــذي ه ــى ال ــي المعن ــق ف ــا تتف  وجميعه

ــإطالق؛ ألن تــرجيح أحــد طرفــي اإلباحــة؛ حيــث إن الم بــاح لــيس مباحــاً ب
 ؛تناوله أو اإلحجـام عنـه تتعلـق بـه حقـوق اآلخـرين، وال بـد مـن مراعاتهـا                    

مما يستوجب منـع المبـاح تـارة واألمـر بـه تـارة أخـرى بحـسب مـا يـؤول             
  .  أو اإلحجام بحسب الحال والمكان والزمان،إليه التناول

 الكـالم عليـه      كمـا سـبق    – وهذا المنـع أو األمـر، لـيس علـى سـبيل الـدوام             
ــل هــو - ــرجيح أحــد   ب ــة لت ــضرورة الداعي ــت باســتمرار الحاجــة أو ال مؤق

 تــرجيح بعــض الخيــارات :طرفــي اإلباحــة، وهكــذا فــإن تقييــد المبــاح هــو
                                         

   .  ٩٣   ـــالسيادة وثبات األحكام في النظرية السياسية اإلسالمية، مرجع سابق، ص )١(
 .١٩٥ ـــصبق، ، مرجع ساالبشير بن المكي - سلطة ولي األمر في تقييد المباح )٢(
  .٣١١ ــ ص للدرينى، مرجع سابق،خصائص التشريع اإلسالمي )٣(



– 

  )٢٥٦(

 مـا لـم يوجـد مـانع         المنـع،  أو   ،ألسباب معقولـة ومؤقتـة علـى سـبيل األمـر          
  . )١( أو ضابط، أو قاعدة كلية، نص خاص: من،شرعي

وهـذا التـصرف مـن ِقبـل ولـي األمـر يعـد مـن أمـور الـسياسة الــشرعية؛           
فــولي األمــر وهــو يقيــد اإلباحــة ال يقيــدها بــالهوى والتــشهي، بــل بــالنظر 
ــد أن    ــذا ال ب ــة؛ ول ــصلحة الرعي ــود لم ــسبيل األج ــشروع وال ــاط الم واالحتي
ــي   يالحــظ مــدى مــشروعية تناولهــا، مــن خــالل موافقــة قــصد المكلــف ف

ـ      ،شارع فـي التـشريع، فـإذا وافقهـا كـان اسـتعماله مـشروعاً              التناول لقـصد ال
ــك   ــالف ذل ــى خ ــان عل ــه، وإن ك ــاً فعل ــا مطلوب ــل ربم ــوب ؛ب ــان مطل  ك

   )٢(.الترك
 حيث : صلى اهللا عليه وسلمتقييد المباح لمصلحة معتبرة من فعلهجواز والدليل على 

 ،فدون المدينة وعلل ذلك؛ ألجل الدافة وهم األعراب ي،نهى عن ادخار لحوم األضاحي
  .)٣("أال فكلوا وتصدقوا وادخروا: " صلى اهللا عليه وسلم فقال،ثم أذن في ذلك

 بعض الصحابة من رضى اهللا عنه منع سيدنا عمر بن الخطاب :ومن فعل الصحابة 
  )٤(.السفر خارج المدينة

فقــد كــان يــرى جــواز منــع بعــض األشــخاص مــن الــسفر؛ لحاجتــه إلــى 
 وحرصــه ،لنــوازل، وذلــك الحتيــاج األمــة لهــماستــشارتهم فــي الملمــات وا

                                         
  .٦٨ ، صـ مدى سلطة ولي األمر في تقييد المباح من حيث اإللزام به أو حظره )١(
  .٧٠ـــ المرجع السابق، ص )٢(
  .١٩٧١، رقم ٣/١٥٦١، نهى أن تؤكل لحوم األضاحي بعد ثالثباب  – ِكتَاب الَْأضاِحي -صحيح مسلم ) ٣(

نَهى رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم عن َأكِْل لُحوِم " : عن عبِد اِهللا بِن َأِبي بكٍْر، عن عبِد اِهللا بِن واِقٍد، قَاَل: ونصه
دفَّ َأهُل : صدقَ، سِمعتُ عاِئشَةَ، تَقُوُل: عمرةَ، فَقَالَتْفَذَكَرتُ ذَِلك ِل: ، قَاَل عبد اِهللا بن َأِبي بكٍْر "الضحايا بعد ثَلَاٍث

َأبياٍت ِمن َأهِل الْباِديِة حضرةَ الَْأضحى زمن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه 
لَّمسوا ثَلَاثًا" : وِخرادِقيا بقُوا ِبمدتَص قَالُوا "، ثُم ،ذَِلك دعب ا كَانفَلَم ، : ةَ ِمنِقيالَْأس تَِّخذُوني النَّاس وَل اِهللا، ِإنسا ري

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسفَقَاَل ر ،كدا الْوِمنْه لُونمجيو ،ماهايحض : "ا ذَاكمقَالُوا، "؟و  : ومتُْؤكََل لُح تَ َأنينَه
  ".ِإنَّما نَهيتُكُم ِمن َأجِل الدافَِّة الَِّتي دفَّتْ، فَكُلُوا وادِخروا وتَصدقُوا" : الضحايا بعد ثَلَاٍث، فَقَاَل

 م،٢٠٠١ بيروت  دار الفكر،ط  – محمد بن جعفر الطبرى – تاريخ الطبري المعروف بتاريخ األمم والملوك )٤(
 ط مؤسسة الرسالة، بيروت – بن عساكر علي بن الحسن بن هبة اهللا -  تاريخ مدينة دمشق: ، وانظر٢/٦٧٩

 .٣٩/٣٠٢م، ١٩٨٩



 

 )٢٥٧(

ــم  ــديل له ــدان الب ــذهابهم فق ــشى ب ــث يخ ــيهم حي ــة ،عل ــد مقتل ــة بع  وخاص
القراء، وكذلك لـدرء بعـض المفاسـد التـي تنـتج مـن انتـشارهم فـي الـبالد،                    
كظهور التعصب بـين النـاس للـصحابي المقـيم فـي مدينتـه فـي مقابـل بـاقي                    

  )١(. المسلمين مما يبث األحزاب والفرق بين؛الصحابة
وللمكلف أن يمنع نفسه من بعض أفراد المباح متى دعت الحاجة إليه، وليس له أن يمنع 
نفسه من جنس المباح، فإذا لم يجز ذلك للمكلف فهو من باب أولى غير جائز لإلمام؛ 
فليس له أن يسن نظاماً أو أمراً أو غير ذلك مما من شأنه أن يمنع جنس مصلحة على 

ين، بل له فقط أن يمنع الفرد من أفراد المصالح، ذلك أن جنس المصلحة عموم المكلف
  . لم يصح منع جنسه بأي حال؛متى ثبت بالدليل الشرعي

 له أركان وشروط وموانع ولواحق – كغيره من األفعال –المباح أن  :والحاصل
للفعل فكما أنه إذا تسبب الفرد ، تراعى؛ والترك في هذا كله كالفعل، فترك الفعل فعل

كان مسؤوالً عن تسببه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤوالً عنه، فالمسؤولية تنفي 
، وعلى هذا يجوز لولي )٢(اإلطالق في التصرف، وتقيد الحرية بما يؤول إليه التناول

 التدخل التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المباح ومنع الضرر أو – وقد يجب –األمر 
 إما بمنع الناس مما يرى أن في عدم تقييد إباحته ضرراً ،ى تناولهالحرج المترتب عل

بالمجتمع، أو إيجاب ما يرى أن في األمر به دفعا لمفسدة أو جلبا لمصلحة لعموم 
 دون إساءة وُلح وتَ، مفاسد التناولبِهذْوضع طريقة مفصلة لتناول المباح، تُ الناس، أو

راءات في سبيل ذلك يكون ملزماً واجب االستخدام، وما يتخذه ولي األمر من إج
، فكل تقييد لمباح يحقق مصلحة عامة معتبرة، اختاره اإلمام والتزمه في سن )٣(الطاعة

األنظمة أو إصدار األوامر والتعليمات وغيرها من الوسائل اإلدارية وجب على األمة 
  . أن تطيعه فيه

                                         
إبراهيم عبد  - المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة اإلسالمية والقانون الكويتي في العصر الحديث )١(

 .٢٧٣، صـ م٢٠٠٧، العام ١٧ مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد ى، السبيعاهللا البديوي
  .١/١١٦ ، مرجع سابق للشاطبىالموافقات )٢(
 م،١٩٩٠ القاهرة  دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،ط - على الخفيف – الملكية في الشريعة اإلسالمية )٣(

  . ١٠٣-١٠٢ ـــص



– 

  )٢٥٨(

هو المخول بسن األنظمة التي ) ةأو ما يقوم مقامه من السلطة التشريعي( فولي األمر 
 ولكن مع ذلك يبقى موقف تحديد ،تقيد المباح، وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة السمحة

المساحة الحرة وتقييدها موقفاً صعباً وحرجاً ودقيقاً على اإلنسان غير المعصوم، 
ضيه والتريث في هذا األمر وعدم االستعجال فيه من اإلحسان؛ ألن ما زاد عما يقت

 يعد تجاوزاً ؛الحال من درء أو رفع لمفسدة أو تخفيفها، أو من جلب لمصلحة وتكثيرها
 وتجاوز الحد غير مشروع، وبخاصة أن تلك األمور يصعب على عامة ،للحد المشروع

 وال يرون سوى الجزء اليسير المتعلق ،الناس في أكثر أحوالهم إدراك كامل األمر
  .بمصالحهم الشخصية

وأيم اهللا إنهم  : " لما حمى الربذةعمر بن الخطاب رضى اهللا عنهفة الفاروق  قال الخلي
 ليرون أني ظلمتهم، أنها بالدهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا – أهل الربذة –

عليها في اإلسالم، والذي نفسي بيده لوال المال الذي أحمل عليه في سبيل اهللا ما حميت 
  )١(."عنهم من بالدهم شبراً

 ناتجة عن نظرة جزئية ،الكالم بالقسم مؤذن بأن لهم شبهة قويةرضى اهللا عنه  فتأكيده 
  . من ذلكرضى اهللا عنه وحاشاه ،في أن الخليفة ظلمهم

 أنه قد يترتب على الحاكم تكلفة سياسية حتى في احتياطه للتوسعة على :والحاصل 
  . )٢(عموم المسلمين
  .ته بالسياسة الشرعيةتقييد المباح وعالق: المطلب الثالث

األنظمة أحد أهم وسائل الضبط االجتماعي، وجميعها يؤدي إلى تقييد الحريات، وال 
يصح تقييد حريات الناس إذا تعلقت بالمصالح المعتبرة شرعاً إالَّ إذا قابل ذلك تحصيل 

 بعد امتناع إمكان الجمع بينهما، فاألصل أن ال يرجح بين ،مصلحة معتبرة أكبر
 إال عند امتناع إمكانية الجمع بينهما، ثم بعد ذلك كله يشترط أن يحقق إدخال المصالح

النظام على المصالح مزيداً من اإلفادة منها وبكفاءة وفاعلية أكبر، فاألصل أن ال يزاد 
في تقييد الحريات عن القدر الالزم؛ ألن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة 

  .  دواعيهاتقدر بقدرها وتالحظ عند حلول

                                         
 .٢/١٢٦، مرجع سابق لمعروف بتاريخ األمم والملوك ا،تاريخ الطبري )١(
 .١٧٨-١٧٧ ـــ ص مرجع سابق،، فى االسالمأصول النظام االجتماعي )٢(



 

 )٢٥٩(

ولما كان األصل في مصالح الناس أن تحصل دون سن نظام خاص بها، فاألفضل 
إن الحكمة من التقليل من : "قال المستشار عمر شريف. تركها على سعتها دون تقييد

القوانين تكمن في أن التشريع موضوع لسد حاجات الناس، وتحقيق مصالحهم فينبغي 
والمصالح، ويترك ما عداه لألصل العام وهو أن يكون في حدود هذه الحاجات 

   )١("اإلباحة
أي مصلحة معتبرة يأتي بها الناس بطريق مشروع هي لهم، وليس للمنظِّم إن فوعليه؛ 

  : أن يتدخل فيها إالَّ في حالتين
  .في حالة الفراغ النظامي: الحالة األولى

، فهذه يوضع لها نظام  وهي أن تكون مصلحة وال يمكن تحصيلها إالَّ بنظام أو تنظيم
التي هي قطب الرحى ألحكام السياسة (واالحتياط للمصلحة العامة . لتحصيلها وضبطها

، قد تقتضي من ولي األمر التدخل في شؤون العامة في كل ظرف يغلب على )الشرعية
  . )٢(الظن فوات المصلحة بعدم التدخل
 ،في منطقة نائية غنية بالمعادن االستثمار في التعدين :ومن األمثلة المعاصرة على ذلك

  .وبعيدة عن مناطق الجدوى االقتصادية
 ونقص ، وانعدام وسائل النقل،أمر ممتنع، لبعد نقاط التصدير -حسب التجربة  - هو ف 

 وخروجها عن نطاق التسهيالت النظامية ، وغياب للخدمات الحكومية،في المياه الالزمة
   .الخ..والحوافز االستثمارية

عدين في تلك المنطقة من المصالح التي انقطع السبيل إليها، وانقطاع سبيل ويعد الت
المصلحة مفسدة ال ترفع إال بتدخل ولي األمر بإصدار المراسيم واألوامر التي تنشئ 

 ووسائل المواصالت لنقاط االستثمار ، والبنية التحتية،المرافق العامة في المنطقة
 ، وإصدار حوافز استثمارية، تحتاج إلى المياه واعتماد تقنية ال،الصناعي والتصدير

وتعديل األنظمة لتتفق مع جميع ذلك، وهذا يتطلب سد الفراغ بسن األنظمة والتنظيمات 
  . والسياسات لرفع مفسدة انقطاع مصلحة استثمار المعادن في تلك المنطقة

                                         
 معهد الدراسات اإلسالمية، ط – عمر شريف – دراسة مقارنة: نظام الحكم واإلدارة في الدولة اإلسالمية )١(

 .٧٥ ــ صهــ،١٤١١القاهرة 
 هــ،١٤١٠بيروت  مؤسسة الرسالة،  ط-  فتحى الدرينى – لة في تقييدهالحق ومدى سلطان الدو )٢(

 .١٧٤ـــص



– 

  )٢٦٠(

وتــرك الدولــة التهيئــة الالزمــة للمنــاطق التــي يتعثــر فيهــا االســتثمار مــع  
 وال يحـق لهـا ذلـك، فلـيس          ،درتها عليـه، يعـد مـن التقـصير فـي الرعايـة            ق

ــاع،   ــذا االمتن ــن ه ــاهرة م ــة ظ ــاس دون منفع ــصالح الن ــة أن تعطــل م للدول
  .فانتفاء المصلحة المشروعة قرينة لقصد اإلضرار

أن يمنع مالك غيره من االرتفاق بأرضه، إذا ترتب على هذا :  فعلى سبيل المثال
لكون ؛ )١( في قضية محمد بن مسلمةهما، كما جاء في قضاء عمر االرتفاق نفع لكلي

ذلك قرينة على تمحض قصد اإلضرار، وقصد اإلضرار ممنوع وال يشرع، فإن صح 
 فمن باب أولى إذا استعملت الدولة حقها على وجه ،ذلك في اإلضرار بشخص واحد

وحرج بعامة سلبي دون أن يكون لها منفعة فيه، وترتب على هذا االمتناع ضرر 
  . )٢( فيمنع من باب أولى؛الناس

 من التسعير، من األمثلة على ترك سن نظام صلى اهللا عليه وسلمويعد امتناع الرسول 
  .احتياطاً لمصلحة إطالق الحريات المشروعة

جاء رجل : "وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال:  قال اإلمام الشوكاني
يا رسول اهللا، سعر، : ، ثم جاء آخر فقال"بل أدعو اهللا: " سعر، فقاليا رسول اهللا،: فقال
   )٣(".اهللا يخفض ويرفع: "فقال

                                         
؛ عن )٣٣رقم ،  ٧٤٦/ ٢( باب القضاء في المرفق - كتاب األقضية -" الموطأ"القصة رواها مالك في ) ١(

  يأن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به ف: عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه
 لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أوال وآخرا، وال: أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك

يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن 
فع، تسقي به أوال وآخرا، وهو ال لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نا: ال، فقال عمر: يخلي سبيله، فقال محمد

 .واهللا ليمرن به، ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك: ال واهللا، فقال عمر: يضرك، فقال محمد
  .٥/١١١" فتح الباري"وصحح سند القصة الحافظ ابن حجر في 

بيروت مؤسسة الرسالة،   ط – فتحى الدرينى – نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي )٢(
 .٢٣٥ ـــصهـــ، ١٤٢٩

 – لبيهقيمعرفة السنن واآلثار ل، ٣٤٥٠، رقم ٣/٢٧٢ باب في التسعير -  كتاب اإلجارة- داود ىأبسنن ) ٣(
                   " التلخيص الحبير"، وحسن إسناده ابن حجر في ١١٦٥٤، رقم ٨/٢٠٥ باب فى التسعير، –كتاب البيوع 

)٩٦٢/ ٣(.  



 

 )٢٦١(

والنص النبوي المذكور يدل على أن الشريعة اإلسالمية تحرص في مجال التجارة أن 
تطلق الحرية للسوق، وتدع السلع فيها للقوانين الطبيعية تؤدي فيها دورها، وفقاً 

  . لبللعرض والط
:  يعلن بهذا الحديث أن التدخل في حرية األفرادصلى اهللا عليه وسلموالرسول الكريم 

 مظلمة، يحب أن يلقى ربه بريئاً من -  بغير ضرورة –منتجين  وتجاراً ومستهلكين 
نفسه في منع رضى  اهللا عنه  ألجل ذلك حاسب الفاروق عمر بن الخطاب ؛)١(تبعتها

إن الذي قلت لك ليس بمعرفة : " الذي يراه، فعاد فقال لهحاطب البيع في السوق بالسعر
مني وال قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير ألهل البلد، فحيث شئتَ فبع، وكيف شئتَ 

 فبع "  
ألن الناس مسلطون على أموالهم ليس ألحد أن يأخذها أو شيئاً : "قال ابن تيمية في ذلك

  . )٢("لتي تلزمهم، وهذا ليس منهامنها بغير طيب أنفسهم إال في المواضع ا
وفي المقابل يتحول الحكم من المنع إلى الوجوب متى ظهر الظلم واالحتكار، وتحكم 
األقوياء في الضعفاء، وسيطرة قلة من األفراد الجشعين على األسواق والسلع، فهنا 

  .ي حماية للضعيف من القو؛ وقد يجب على ولي األمر سن نظام تسعير،يجوز التسعير
 ؛أن أرباب السلع إذا تحكموا وتعدوا عن القيمة تعدياً فاحشاً: قد جاء في كتب الحنفيةو

 منعاً للضرر عن ؛وجب على الحاكم أن يسعر عليهم بمشورة أهل الرأي والبصيرة
  )٣( "عامة الناس

ولهذا كان على الوالي األمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة : " قال ابن تيمية
  . )٤("مثل عند ضرورة الناس إليهال

                                         
 اللجنة االستشارية العليا للعمل على  ط- يوسف القرضاوى – عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية )١(

 .٥٩-٥٨ ـــصم، ٢٠٠٢استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الكويت، 
مدينة  المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط -   بن تيميةعبد الحليم ا أحمد -فتاوى المجموع  )٢(

 ٩٢-٢٩/٩١ م،١٩٩٥المنورة 
                    –المرغيناني  الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن  علي-المبتدي  بداية شرح فيالهداية  جامع شروح )٣(

 ٨/١٧٢م، ١٩٩٤ط دار احياء التراث العرب، بيروت 
  .٧٥/ ٢٨ مجموع الفتاوى، مرجع سابق) ٤(



– 

  )٢٦٢(

  .في حالة أن جلب المصلحة يفضي إلى مفسدة مساوية أو أكبر: الحالة الثانية
إلى  -غالباً  -  إذا أفضت ، فال بد أن يتدخل النظام ويوقف العمل بهذه المصلحةوحينئذ

  . ها ال ألنها مصلحة، وإنما لرفع  المفسدة المترتبة على جلب،مفسدة مساوية أو أكبر
العزيز المسؤولين في الحكومة من األعمال   منع عمر بن عبد:ومن األمثلة على ذلك

  .التجارية في نطاق سلطانهم
 – رحمــه اهللا – جــاء فــي كتــاب الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــدالعزيز فقــد

 ؛ونـرى أن ال يتَّجـر إمـام فـي سـلطانه الـذي هـو عليـه                 : "إلى عمالـه قولـه    
تأثر ويــصيب أمــوراً فيهــا عنــت وإن حــرص فــإن األميــر متــى يتَّجــر يــس

  . )١("على أن ال يفعل
العزيــز قــد جعــل لتجــارة المــسؤولين فــي  وبــذلك يكــون عمــر بــن عبــد

ومتـى ال   الحكومـة ضـابطاً يعـرف بـه متـى يحـق لـه العمـل فـي التجـارة           
سـلطانه الـذي هـو       ال يتَّجـر إمـام فـي        : "يحق له ذلـك، والـضابط هـو قولـه         

ــه ــا ذاك إال أ"علي ــابى  ، وم ــة أن يح ــلطانه مظن ــي س ــومي ف ن الموظــف الحك
 فـسيجتهد لـه     ،تـسيير األعمـال، فلـو خـالف األنظمـة          في تطبيـق األنظمـة أو       
ــامي ــرج نظ ــي مخ ــه،  ؛ف ــب من ــر طل ــسموحاً وإن بغي ــوع م ــصير الممن  لي

  .وقس على ذلك
ــة ــوم المخالف ــومي  :ومفه ــف الحك ــر أو الموظ ــارة األمي ــر   أن تج ــي غي ف

ـ       والحـال كـذلك كغيـره مـن النـاس ال            ة، فهـو  سلطانه مـشروعة غيـر ممنوع
    )٢ (.األعمال يحابى في تطبيق األنظمة أو تسير 

ــة مــع العــصر الحاضــر ــي " أن سياســة :ويالحــظ بالمقارن ــام ف ال يتَّجــر إم
وأوسـع علـى النـاس مـن         ، أنهـا مـن جهـة أيـسر          "سلطانه الـذي هـو عليـه      

ــسعودية    ــة ال ــوم، فاألنظم ــق الي ــام المطب ــثال –النظ ــ - م ــف تمن ع الموظ
دون تمييــز بــين العامــل فــي ســلطانه   ،الحكــومي مــن العمــل فــي التجــارة

كثيــرة،  األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث مفاســد ؛والعامــل فــي غيــر ســلطانه
                                         

عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين بن  - ى ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابهسيرة عمر بن عبد العزيز عل )١(
  .٤٧م، صـ ١٩٨٤ ط عالم الكتب، بيروت – ليث بن رافع

 .٧٣ ـــص، مرجع سابق عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية )٢(



 

 )٢٦٣(

ــا أدى ــش كم ــى الغ ــال     إل ــن األعم ــر م ــة الكثي ــسجيل ملكي ــدليس بت والت
ــحابها  ــم أص ــر اس ــة بغي ــف   ؛التجاري ــاري لموظ ــل التج ــك العم ــا أرب  مم

 وشـغله عـن األداء الجيـد فـي          ،لفـه مزيـداً مـن الوقـت والجهـد          وك ،الحكومة 
وفـق سياسـة عمـر       -فيـه    وظيفته، باإلضافة إلـى أن هـذا األمـر لـو توسـع              

 ، لتوســعت مــداخيل مــوظفي الحكومــة فــي غيــر مخالفــة-العزيــز بــن عبــد
  .األداء وتقليل الفساد وألدى ذلك إلى تحسين 

  .وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٢٦٤(

  الخاتمة
  نتائج البحث

  :وقد توصل الباحث فى نهاية هذا البحث إلى عدد من النتائج، منها
هناك مقاصد عظيمة اتفق أهل العلم على أنها مقاصد الدين وهي حفظ الدين  - ١

والنفس والعقل والعرض والمال، فينبغي أن يكون كل تصرف في المباح من 
 غير ، مقصد من هذه المقاصد، أو ملتزما بهاولي األمر عامال على تحقيق

 فإذا عارضت تصرفاته أحد هذه المقاصد كانت تصرفات باطلة ،خارج عليها
 .لمخالفتها لمقاصد الدين

هذه التقييدات أو اإللزامات ينبغي أن تكون صادرة بعد دراسات عميقة من  - ٢
 ،عتأهل العلم وأهل الخبرة، حتى تكون محققة الغرض الذي من أجله وض

 .وحتى ال تترتب عليها نتائج عكسية
ما جاءت إباحته بالنص ال يجوز تقييده أو منعه أو اإللزام به على صفة  - ٣

 ومنعا لما أحل اهللا، أو إيجابا ،العموم والديمومة؛ ألن في ذلك مصادمة للشرع
 به، ولو كانت هناك ضرورات ملجئة أو حاجات   لما أباحه الشرع ولم يلزم

لمنع أو التقييد أو اإللزام، وال يوجد حل لها غير ذلك عامة لنوع من ا
 فإن األخذ به ال يعني جواز تقييد المباح لولي األمر أو اإللزام به، ؛التصرف

الحاجة العامة تنزل " ، و"الضرورات تبيح المحظورات"وإنما هو من قبيل 
 ، فهو منع أو تقييد أو إلزام مؤقت متقيد بالضرورة أو "منزلة الضرورة

 .الحاجة زمانا ومكانا وحالة، يزول بزوالها ليس له صفة الدوام
 فإن ؛ما كانت إباحته من قبيل اإلباحة العامة التي ال تستند إلى نص خاص - ٤

 ألن ؛لولي األمر أن يقيده إذا كان في ذلك مصلحة عامة؛ كما أن له اإللزام به
 ؛مصلحة عامةتصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا لم تكن هناك 

 .لم يجز التقييد وال اإللزام
أن ما يتدخل فيه ولي األمر بالتقييد أو اإللزام من المباح هو ما كان من  - ٥

الشئون العامة، أما ما كان من األمور الخاصة الشخصية التي تخص آحاد 
 فليس له أن يتدخل فيه بمنع أو إلزام، فإن التدخل في مثل هذه األمور ؛الرعية



 

 )٢٦٥(

على الناس حياتهم، ويضخم مؤسسة الحكم حتى تتدخل في كل سوف يفسد 
 .شأن

الموازنة بين المصلحة وما يترتب عليها، فينبغي أن ال يترتب على التقييد أو  - ٦
 ؛ فإن كثيرا من األمور لو قيدت بقيد،اإللزام أمور تفسد هذه المصلحة المدعاة

؛لطالق بصفة ما انتج عنه كوارث مجتمعية تفسد المجتمع كله، فلو قيد أحد 
فإذا أراد المطلق أن يطلق فقد يدعي توافر هذه الصفة حقا أو باطال، ويؤدي 
هذا إلى كشف أسرار الناس وسوآتهم، وإذا ضيق على الناس في أبواب 

 كما يفتح ، فإن ذلك سوف يفتح باب التهرب والتحيل على ذلك؛التجارات مثال
 ينظر فقط إلى ما يمكن تحقيقه  فال،باب الرشا، فال بد أن تكون النظرة عامة

 ويغض الطرف على ما يترتب على ذلك من مفسدة، وللسبكي رحمه ،من فائدة
اهللا تعالى كالم جميل في هذا األمر ننقله بطوله ليكون مسك الختام يقول رحمه 

 أن يقصد مصلحة :يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك: "اهللا
 والمصالح األخروية، ويقدمها على ،ة ذلك المكان ومصلح،عموم المسلمين

 والمصالح الدنيوية التي ال بد منها وما تدعو إليه من الحاجة ،الدنيوية
واألصلح للناس في دينهم، ومهما أمكن حصول المجمع عليه ال يعدل إلى 

 ؛المختلف فيه إال بقدر الضرورة، فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة
 بل ، فال ينبغي له اإلقدام؛متى استوى عنده األمران أو اشتبه عليهو، هى عنهانَ

 لم يمكِّن أحدا من تغييره حتى ؛يتوقف حتى يتبين له، ومتى كان شيء مستمر
يتبين له وجه يسوغ التغيير، ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله 

على ما هو واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه 
 اجتهد في إزالته جهده وكذلك ؛ومتى كان شيء من المحرمات، عليه

 فهو على ما هو عليه من تمكين ؛المكروهات، ومتى كان شيء من المباحات
كل حد منه، وعدم منع شيء منه إال بمستند، ويرجع إلى عقله ودينه وما 

جهله أو يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه؛ وال يقلد في ذلك من يخشى 
تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه، أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس 
عليه فيها كما هو دأب المبتدعين، وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم 

 حتى يتضح بنور اليقين ،من ذلك، فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع
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ئمة ليأمروا فيه ما ينشرح به صدره ويبين أمره، وليس ما فوض إلى األ
بشهوتهم أو ببادئ الرأي، أو بتقليد ما ينتهي إليهم والسماع من كل أحد، وإنما 
فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صالح الرعية، بصواب الفعل الصالح 

  )١("وإخالص الناس، وحمل الناس على المنهج القويم والصراط المستقيم 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
م، ١٩٩٩٠ر المعارف، القاهرة  ط دا– أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - فتاوى السبكي )١(
١/١٨٥. 
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  :الملخّص

في ضوء القـرآن الكـريم والـسنة         التسمية والتكنية والتلقيب  هذا البحث يتناول قضايا     
تتمثل مشكلة البحث في محاولة الكشف عن موقف القـرآن الكـريم والـسنة              ، و النبوية

النبوية من األسماء والكنى واأللقاب التي يـستخدمها النـاس، وبيـان المحمـود منهـا       
إيـضاح المحمـود مـن    وبيان أحكام التسمية ووقتها وشروطها،  إلى ، ويهدف والمذموم

 تكنية األطفال، ومن لـيس لـه        كما يتحدث عن  األسماء والممنوع منها، وضوابط ذلك،      
المـنهج  ، معتمداً في ذلك علـى  ضوابطه، وحكم التنابز بهو اللقب، وقد بين معنى ،ولد

والـذي يقـوم بوصـف مقـاالت     ؛ يةالوصفي التحليلي لآليات القرآنية واألحاديث النبو    
العلماء ومناقشتها وتصنيفها، ومن ثم تفسير اآليـات واألحاديـث وتحليلهـا واسـتنباط            

 أن  :، وقد كان من أهم النتـائج      المعاني واألحكام الصحيحة في التسمية والتكنية والتلقيب      
ـ            ى مـا   لألسماء تأثيرها في المسميات، وبين األسماء والمسميات ارتباط وتناسـب، عل

أهم الشروط في التسمية أن يكون االسم عربيـاً فـصيحاً،            وأن   .اقتضته الحكمة اإللهية  
وأن ال يخالف الشرع، كالتـسمي بمـا فيـه          . مشتقاً من كلمة عربية، ومنحوتاً بأوزانها     

األسماء المحمودة مجالها فسيح، وليست تلـك األسـماء   كما أن  .تزكية للنفس، أو مذمة
ين، بل المحمود كل ما يتّفق مع مقاصد الـشريعة، ومـا كـان              محصورة على نص مع   

ال تكون التسمية بالفساق مكروهة إال إذا نوى         و .حسناً في المعنى، مالئماً لحال المسمى     
  .االقتداء بهم؛ ومرد ذلك إلى القصد والنية

 . التسمية؛ التكنية؛ التلقيب؛ القرآن؛ السنة:الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This research deals with the issues of naming and nicknaming enlightened 

by the Holy Quran and Sunnah. The problem of the research is to try to 

reveal the attitude of the Holy Quran and the Sunnah of names and 

nicknames used by people, and to clarify which is recommended and 

which is not recommended , and It aims to clarify the judgments ,time and 

conditions of naming and clarify the recommended names and the 

forbidden names, and the regulations of naming, it also discusses 

nicknaming the children , and nicknaming those who have no children, 

and it clarified the meaning of nicknaming and it’s regulations and 

judgments of calling each other by it relying on the analytical descriptive 

approach to the Quranic verses and the Prophetic Hadiths , in which 

describes the articles of the scientists, discuss and categorize them,and 

then interpreting the verses and Hadiths and analyzing them and eliciting 

the correct meanings and provisions in naming and nicknaming ,the most 

important results were that names had an influence on labels. And and 

between names and labels there is a link and suitability, according to 

divine wisdom, and one of the most important rules in naming is for the 

name to be in fluent arabic, derived from an arabic word and weighted by 

it , and to not be against the sharia laws , like naming by self praising 

names or self deprecating names , as that recommended names are much 

and aren’t limited to a single text , and recommended names are all what 

agrees with sharia laws and what is good in it’s meaning suitable to the 
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named person ,and naming after miscreants isn’t unrecommended unless 

there is an intention to take them as a role model; it all goes back to the 

purpose and intention.  

Keywords : Naming ,Nicknaming ,Quraan , Sunnah.   
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 المقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، وصـلى اهللا علـى نبينـا            
محمد بن عبداهللا، وأشرف خلق اهللا، وعلى آله وصحابته األخيار، ومن اتبعهم بإحـسان              

  :أما بعد  .               إلى يوم الدين
، فما مـن    اً يخصه كل شيء خلقه اسم   لطى  ا الشك فيه أن اهللا سبحانه وتعالى أع       ممف

اسمه في كتاب اهللا إال وذكر معه اسمه الذي سماه اهللا به، وأن اهللا سـبحانه         مخلوق ورد 
                :نا آدم عليه السالم، كما جاء في قولـه تعـالى          والدهذه المخلوقات ل   م أسماء وتعالى علّ 

 َّ ُّ ِّ ّٰ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ 
 ].٣١: البقرة[  يب ىب نب مب

 زث  رث: فاهللا قد بشّر نبي اهللا زكريا فقـال       ،   أيضاً بشرىإن التسمية هي    
 فكمــا  ،]٧: مــريم[  مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

ز لـه،   مميسماختيار ابشرى بتضمنت أيضاً فقد  الذي وهبه اهللا لنبيه،    بشّره بمقدم الغالم  
  . أحد قبله بمثل هذا االسملم يحظ

 من أناس احتاروا في تسمية مواليدهم، وآخرون لـم          سترى كم .. وانظر من حولك  
يبالوا بالقضية؛ فكانت النتيجة سيئة، ولو علم اآلباء مدى اآلالم التـي يعيـشها األبنـاء                
! بسبب إساءة اختيار أسمائهم وما تحمله من معاٍن تنفر النفس منها، بل وربمـا الـشرع        

والكنيـة  سـم   االلتصق  حيث ي !  الشفاه لفكّروا ألف مرة قبل أن تتناقلها األلسنة وتتبادلها       
 ؛ طول عمره، ويؤثر في نفسيته، فهو أحد عناصر تشكل الشخصية لديه           اإلنسان ب واللقب

فاسم أي شخص يسبقه ويالحقه حتى إذا ما انتهى وتوسد التراب واختفى الجسد، بقـي               
  .ليحمله األبناء واألحفاد، جيالً بعد جيل) االسم(هذا 

على عواتق أولياء األمور، فإن عليهم البحث واالستشارة قبل          إن المسئولية عظيمة    
اتخاذ القرار، خصوصاً في زمننا، الذي ضرب الجهل أطنابه في عالمنـا اإلسـالمي،              
وأصبحت أسماؤنا مزيجاً من التبعية واالنحطاط، وبدت ظاهرة للعيان عقـدة المغلـوب             

  .في تبعيته للغالب وتمجيده
التـسمية والتكنيـة   : لمعالجة هذه القضية تحت عنـوان  ولذلك فقد جاء هذا البحث      

  .والتلقيب، في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
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  :مشكلة البحث
في محاولة الكشف عن موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من   تتمثل مشكلة البحث 

 وتتحدد م، وبيان المحمود منها والمذمو،األسماء والكنى واأللقاب التي يستخدمها الناس
  : األسئلة اآلتيةفي أسئلة البحث 

  ؟ أحكام التسمية ووقتها وشروطهاما 
 ما المحمود من األسماء وما الممنوع؟ وما ضوابط ذلك؟ 
 ما حقيقة الكنية؟ وحكم تكنية األطفال؟ ومن ليس له ولد؟ 
 ما حقيقة اللقب؟ وضوابطه؟ وحكم التنابز به؟ 

   :ف البحثاهدأ
  :هذا البحث يهدف إلى

  أحكام التسمية ووقتها وشروطهابيان.   
  وضوابط ذلك منها،المحمود من األسماء والممنوعإيضاح .  
 ومن ليس له ولد،حكم تكنية األطفالبيان و،  الكنيةتعريف .  
 وحكم التنابز به،ضوابطهإيضاح  و، اللقبتعريف . 

 
   :أهمية البحث

  :تبرز أهمية البحث من خالل النقاط التالية
  ء والكنى واأللقاب في حياة اإلنسان، وتأثيرها على سلوكهاألسمامكانة. 
  رة بهذا الجانب المهم في عدد كبير مناهتمام القرآن الكريم والسنة المطه

  .اآليات واألحاديث
  تنزيل تلك األحكام المقتبسة من نور الكتاب والسنة على حياتنا العملية، وعلى

 .أوالدنا، من األهمية بمكان
  : بقةالدراسات السا

مما ُألّف في أسماء المواليد وأحكام األطفال  وحديثاً    هناك الكثير من الكتب قديماً
  .بإجمال، وبسرٍد مختزل في الغالب، وهي كثيرة بالعشرات

جد أ الحديثة لم  واألبحاثعلى الدراسات بعد البحث واالطالعفالتأليفاتُ المفْردة أما    
  :سوى بحثين الموضوع بالتأليف  القاصر من أفرد هذايعلى حد علم



– 

  )٢٧٦(

 آل   عمر بن عبدااهللا بـن إبـراهيم       باحث لل ،)أحكام تسمية اإلنسان وتكنيته وتلقيبه    ( -
 وهي رسالة ماجستير، بقسم الفقه في كلية الشريعة، بجامعة اإلمام محمـد بـن               .طالب

  . ه١٤٣٢/ه١٤٣١سعود اإلسالمية، في العام الجامعي 
هو دراسـة األحكـام    بحثه أن موضوع   ي، ظهر ل  رسالة ال ه على هذ  ت   وبعد أن اطلع  

 ؛، والوقوف على الـرأي الـراجح منهـا     الفقهاءما وجده من آراء     و من الناحية الفقهية،  
نا هدفه هو الوصول إلى استخراج القضايا والمعاني واألحكام من القـرآن      بينما موضوع 

  .والسنة، بدون الغوص في آراء الفقهاء وسبرها
 باحـث  لل ،)جمعا وتخريجا ودراسة  : واردة في األسماء والكنى واأللقاب    األحاديث ال ( -

 وهي رسالة ماجـستير، بقـسم الـسنة، بجامعـة         . القريري صالح بن راشد بن عبدااهللا    
  . ه١٩/١٢/١٤٣٣القصيم، ونوقشت بتاريخ 

كمـا يتـضح مـن      -بحثه   أن موضوع    ي، ظهر ل  رسالة ال ه على هذ  ت   وبعد أن اطلع  
 األحاديث الواردة من الناحية الحديثية، وقام بحصر تلك األحاديـث           هو دراسة  -العنوان

نا يشمل ما ورد فـي       بينما موضوع   حديثاً، ثم قام بتخريجها ودراستها؛     ١١١التي بلغت   
القرآن والسنة بدون اإلفاضة في تخريج األحاديث، واالكتفاء بذكر القـضايا والمعـاني             

  .المستنبطة من القرآن والسنة
ر الفرق الكبير بين ما نحن بصدده وبين الرسالتين، من حيـث األهـداف              وبهذا يظه # 

  .ومنهج الدراسة
  :منهج البحث

  :اعتمدنا في هذا البحث على
والذي يقوم : واألحاديث النبويةالمنهج الوصفي التحليلي لآليات القرآنية  -

واألحاديث   اآليات تفسير وتصنيفها، ومن ثممناقشتهاومقاالت العلماء بوصف 
 .المعاني واألحكام الصحيحة في التسمية والتكنية والتلقيبوتحليلها واستنباط 



 

 )٢٧٧(

  :بحثخطة ال
  :  وخاتمة، وتمهيد، وأربعة مباحث،مقدمةتتكون الدراسة من     
 وأهدافـه،  ، موضـوع البحـث  أهميـة مشكلة البحث، و وفيها بيان    :المقدمة -    

 .دراسةال وخطة ، والمنهج المتبع فيهوالدراسات السابقة،
  : مباحث الدراسة-

  :ويشتمل على اآلتي: التمهيد
  تعريف االسم واشتقاقه:          المطلب األول
  أهمية االسم وأثره على المسمى:          المطلب الثاني

  :، ويشتمل على اآلتيتسميةالأحكام :  األولالمبحث
  حكم تسمية المولود:       المطلب األول
  التسمية حق لألب :      المطلب الثاني

  وقت التسمية: المطلب الثالث      
  شروط التسمية وآدابها: المطلب الرابع      
  تسمية السقط ومن مات قبل تسميته: المطلب الخامس      

  :ويشتمل على اآلتي، أنواع األسماء ومراتبها: المبحث الثاني
  األسماء المحمودة: المطلب األول      
  األسماء المحرمة: ثانيلالمطلب ا          
  األسماء المكروهة: المطلب الثالث          
  تغيير األسماء الممنوعة: المطلب الرابع          
  أهم الضوابط التي تراعى في التسمية: المطلب الخامس          

  :تكنية األوالد، ويشتمل على اآلتي: ثالثالمبحث ال   
  يةتعريف الكن:  المطلب األول        
  جواز تكنية األطفال: المطلب الثاني         
  التكني بأبي القاسم: المطلب الثالث         
  تكنية الرجل باسم غير ولده: رابعالمطلب ال         



– 

  )٢٧٨(

  تلقيب األوالد: المبحث الرابع   
  تعريف اللقب: المطلب األول         
  )شمس الدين(التلقيب بنحو : المطلب الثاني         

  مناداة المسلم بلقب يكرهه: المطلب الثالث         
 . إليهاوفيها بيان أهم النتائج التي توصلتُ: الخاتمة

   هذا وإني أسأل اهللا اللطيف أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل، واهللا غالـب              
  .على أمره

  



 

 )٢٧٩(

  مهيدالتّ
  تعريف االسم واشتقاقه: المطلب األول

هو اللفـظ الـذي يطلـق علـى         :  اصطالحنا هنا بأنه   بإمكاننا أن نعرف االسم في    
وقـد قـال علمـاء االجتمـاع والفلـسفة فـي       . شخص أو شيء لتمييزه عـن غيـره      

  :تعريفه
هو لفظ يوضع لذات بقصد تمييزها عمـن سـواها عنـد ذكـره مـن غيـر                   -

 .حاجة إلى اإلشارة إليه، مع عدم شمول غير تلك الذات بالمعنى
مى المكيـف لماهيتـه وشخـصيته ماديـاً         رمـز المـس   : وعرفه آخرون بأنه   -

 .)١(ومعنوياً
ولقد اختلف علماء اللغـة فـي أصـل اشـتقاقه، وكـان الخـالف كالعـادة بـين          

همزتـه  ) االسـم : "( رأي البـصريين فقـال    الفيـومي البصريين والكوفيين، وقد رجح     
وهـو العلـو،    ) الـسمو (حِمـل، أو قُفـل، وهـو مـن          : مثـل ) سمو(وصل، وأصله   

) سـمي : (ليه أنه يرد إلى أصـله فـي التـصغير وجمـع التكـسير فيقـال               والدليل ع 
والهمـزة عـوض عنهـا،      ) افـع (وعلى هذا فالناقص منه الـالم، ووزنـه         ) أسماء(و

وهو القياس أيضاً ألنهم لـو عوضـوا موضـع المحـذوف لكـان المحـذوف أولـى           
  .باإلثبات

وهـو العالمـة،   ) الوسـم (ألنـه مـن   ) وسم(وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله      
). اعـل (فحذفت الواو وهي فاء الكلمة، وعوض عنها الهمـزة وعلـى هـذا فوزنـه                

وفـي الجمـع    ) وسـيم (وهذا ضعيف ألنه لو كان كذلك لقيـل فـي التـصغير             : قالوا
  ".) ٢()وسمته(لقت ) السمة(ولو كان من ) أسميته(، وألنك تقول )أوسام(

، ثـم سـاق كالمـاً فـي         )السمة( مأخوذ من    )االسم( فقد رجح أن     ابن منظور أما  
االسـم رسـم وسـمة توضـع علـى الـشيء       : قال أبو العباس: "فقال) االسم(تعريف  

                                         
  ).٢٣( الخزرجي د عبو،أسماؤنا/ ١
  ).٢٩٠(المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري / ٢



– 

  )٢٨٠(

واالسـم اللفـظ الموضـوع علـى الجـوهر أو العـرض         : قال ابن سـيده   . تعرف به 
  ".)١(لتفصل به بعضه من بعض

 فـي   جـائز اجتمـاع المعنيـين     : " بـين االشـتقاقين فقـال      بكر أبو زيد  وقد جمع   
خصوص تسمية اآلدميـين مـن المـسلمين فيكـون االسـم مـن العالمـة الـسامية                  

  .)" ٢(العالية
وقد ذكر أحمد الملوي أن بعضهم قد ألّف كتاباً فـي استقـصاء تعـاريف االسـم                  

  .)٣(والفعل والحرف
  أهمية االسم وأثره على المسمى: المطلب الثاني

ت واألفعـال واألفكـار؛     لكّل واحٍد منا ما يميزه عن غيـره مـن حيـث الـصفا             
لكن أهم ما يميزك حتى وأنت غائب عـن أرض الـشهود الحاضـرين، هـو اسـمك                  
واسم أبيك ونسبك؛ ولذلك جعل اهللا هـذه الميـزة بـين بنـي آدم لـسبب التعـارف،                   

ــبحانه  ــال ســ  ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ :فقــ
ــرات[ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب : الحجـــــ

١٣.[  
 المولـود إذا خـرج مـن ظلمـات األرحـام،            فاالسم إذن هـو أول مـا يواجـه        

واالسم أول صفة تميزه في بنـي جنـسه، واالسـم أول فعـل يقـوم بـه األب مـع                     
  .مولوده مما له صفة التوارث واالستمرار

فمن حقيقته تبدو أهميته، ويزيد في ظهورها أن االسـم مـع أنـه أمـر معنـوي                  
لمحافظـة عليـه، وعـدم      ال ثمن له يدفع مقابل االختيار، فهـو ينـافس المـال فـي ا              

  .) ٤(التفريط به، والمنازعة في تحويره، واالعتداء عليه

                                         
  ).٦/٣٨١(لسان العرب،  ابن منظور / ١
  ).١٩(تسمية المولود، بكر بن عبداهللا أبو زيد / ٢
  ).٧) (أحمد الملوي(شرح المكودي على األلفية، عبدالرحمن بن صالح المكودي، وبهامشه حاشية / ٣
  ).٢١(تسمية المولود، بكر أبو زيد / ٤



 

 )٢٨١(

وبمقارنة بينه وبين الكنية نجد أن االسـم أشـرف منهـا، ولـذلك فقـد دعـا اهللا                   
حطّـه مـن    ) أبـي لهـب   (األنبياء بأسمائهم ولم يكَن أحداً منهم، وفـي خطابـه لــ             

  .عنهاألشرف إلى األنقص، إذ لم يكن بد من اإلخبار 
ومما يدلّك على شرف االسـم علـى الكنيـة أن اهللا تعـالى يـسمى وال يكنَّـى،                   

  .)١(وإن كان ذلك لظهوره وبيانه، واستحالة نسبة المكنية إليه لتقدسه عنها
ولمـا كانـت األسـماء قوالـب للمعـاني ودالـة عليهـا،              : أثره على المـسمى   

يكـون المعنـى معهـا      اقتضت الحكمة أن يكـون بينهـا ارتبـاط وتناسـب، وأن ال              
بمنزلة األجنبي المحض الـذي ال تعلـق لـه بهـا، والواقـع يـشهد بخالفـه، بـل                    
لألسماء تأثيرها في المسميات، وللمـسميات تـأثّر بأسـمائها فـي الحـسن والقـبح،                

  :والخفة والثقل، واللطافة والكثافة، كما قيل
  لقبه في تفكر إن ومعناه إال      ***      لقب ذا عيناك أبصرت وقلما  

 نعمـة   ى زكريا بنعمـة الولـد أفـاض عليـه         أفاض عل ولذلك فإن اهللا سبحانه لما      
ــود ــسمية المول ــم ، وأخــرى وهــي ت ــة باالس ــد الهب ــة عن ــا وقف  ىه  :هن

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
مــــن ف]. ٣٩: آل عمـــران  [ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

لوا؛ فيـسموه اسـما   يحـاولون أن يتفـاء   يهمهم أمر الوليد حينما يقبلون على تـسميته؛     
أمـال فـي أن يكـون سـعيدا، أو          » سـعيدا «يرجون أن يتحقق في المسمى، فيسمونه       

إنهـم يـأتون باالسـم الـذي يحبـون أن      . »كريمـا «أو يـسمونه  » فـضال «يسمونه  
 ولكـن أتـأتي المقـادير علـى وفـق           ؛يجدوا وليدهم على صفته وذلك هو األمل منهم       

  اآلمال؟
} يحيـى { اسـمه  : سـبحانه وتعـالى؟ فـإذا قـال     اهللايولكن ماذا يحدث حين يسم  

لـه طالقـة القـدرة، فحـين يـسمى مـن لـه              » المحيى «فاهللا. دل على أنه سيعيش   
 وحتـى ال    . فال بـد مـن أن يحيـا حيـاة متميـزة            ،طالقة القدرة على إرادة أن يحيا     

                                         
  ) ١٠/٧٣٢٦( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي ١/



– 

  )٢٨٢(

بأنهـا الحيـاة المعروفـة    » اسـمه يحيـى  «: تفهم أن الحياة التي أشار اهللا إليها بقولـه    
ر عادة كما يحيا الناس سـتين عامـا، أو سـبعين، أو أي عـدد مـن الـسنوات                    للبش

أطـول مـن حـدود أعمـار النـاس،       اهللا  بل ال بد أن يعطيـه       ؛  مكتوبة له في األزل   ال
ويهيء له من أعدائه من يقتله ليكون شـهيدا، وهـو بالـشهادة يـصير حيـا، فكأنـه                   

راد اهللا ليحيـى عليـه      وهكـذا أ   .يحيا دائما، فالشهداء أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون          
السالم أن يحيا كحيـاة النـاس، ويحيـا أطـول مـن حيـاة النـاس إلـى أن تقـوم                      

  .)١(الساعة
وكان صلى اهللا عليه وسلم يستحب االسم الحـسن، وكـان يأخـذ المعـاني مـن                 

 قـال : أسمائها في اليقظة والمنام، فقد جاء عن أنس بن مالـك رضـي اهللا عنـه قـال            
 دار فـي  كأنـا  النـائم  يـرى  فيمـا  ليلة ذات رأيت{ :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 الـدنيا،  فـي  لنـا  الرفعـة  فأولـت  طاب، ابن رطب من برطب فُأتينا رافع، بن عقبة

   .)٢(}طاب قد ديننا وأن اآلخرة، في والعاقبة
وقد تأول النبي صلى اهللا عليه وسلم سهولة أمـرهم يـوم الحديبيـة مـن مجـيء               

   .)٣(}قد سهل لكم أمركم{: لسهيل بن عمرو إليه، حيث قا
لعبـدالرزاق أن رجـالً قـال       ) المـصنف (وندب جماعة إلى حلب شاة، كما فـي         

فقـال النبـي صـلى      . قم فاحلب هذه الناقة يـا مـرة       : عند النبي صلى اهللا عليه وسلم     
قم فاحلبها يـا مـرة، فقـال النبـي صـلى      : فقال اآلخر ! اجلس يا مرة  : اهللا عليه وسلم  
  .)٤(كأنه كره االسم}  !اجلس يا مرة {:اهللا عليه وسلم

ولما كان بين األسماء والمسميات مـن االرتبـاط والتناسـب والقرابـة مـا بـين              
قوالب األشياء وحقائقها، وما بين األرواح واألجسام، عبـر العقـل مـن كـل منهمـا                 

ينبغـي أن   : إلى اآلخر، كما كان إياس بن معاوية وغيـره يـرى الـشخص، فيقـول              
                                         

 )٣/١٤٥٠(تفسير الشعراوي / ١
من المختصر، وأبـو داود  ) ١٥١٢(ليه وسلم برقم   رواه مسلم، كتاب الرؤيا، باب في رؤيا النبي صلى اهللا ع          / ٢

  ) ٥٠٢٥(كتاب األدب باب ما جاء في الرؤيا برقم 
  ).٢/٣٣٦(زاد المعاد البن القيم : ، وانظر)٢٦٧ – ٢٦٦(أخرجه البخاري في األدب المفرد / ٣
  ) ١١/٤١) (١٩٨٥٤( لعبد الرزاق الصنعاني برقم ،المصنّف/ ٤



 

 )٢٨٣(

وضـد هـذا العبـور مـن االسـم إلـى            . ت وكيت، فال يكاد يخطـئ     يكون اسمه كي  
لعبد الرزاق أن رجالً أتـى عمـر بـن الخطـاب،            ) المصنّف(، فقد جاء في     )١(مسماه

: ابـن شـهاب، قـال     : ابن مـن؟ قـال    : فقال. جمرة: ما اسمك ؟ قال     : فقال له عمر    
بأيهـا؟  : حـرة النـار، قـال     : أين تسكن ؟ قـال    : قال. من الحرقة : من أين أنت؟ قال   

  .)٢(أدرك بالحي ال يحترقوا: فقال عمر. بذات لظي: قال
فاسم الولد وعاء له، وعنوان عليه، فهو مرتبط به، ومـن خـالل دالالتـه يقـوم                  
الولد ووالده وحال أمته، وما هنالك من مثل وقـيم وأخـالق، وذلـك لـشدة المناسـبة                 

همـه نفـوس العبـاد، وجعلـه     بين االسم والمسمى، وهو أمر قدره العزيز العلـيم، وأل        
  .في قلوبهم

األلقـاب تنـزل مـن الـسماء، فـال تكـاد تجـد         : "ومن المشهور في كالم الناس    
 المنتـشر  ومـن . بعكـسه  وعكـسه  يناسـبه،  مـسمى  علـى  االسم الغليظ الشنيع إال   

  .)٣("نصيب اسمه من مسمى لكل: قولهم
بب األسـباب   وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد اهللا مـشكالً، فـإن مـس              

 الوجـه  هـذا  علـى  اجتماعهـا  وجعـل  األثـر  لهـذا  مقتضيات المناسبات هذه جعل
 الحـق  ضـرب  مـن  بـه  تكلـم  أن إلـى  ألثرهـا  اقتضاءها وأخّر له، موجبا الخاص

 وتمـت،  اجتماعهـا  كمـل  فحينئـذ  لـسانه،  علـى  ينطق الملك كان ومن لسانه، على
ـ  فقـه  البـاب  هـذا  فـي  لـه  كان ومن األثر، عليها فرتب  غايـة  بـه  انتفـع  س،نف

   .)٤(االنتفاع
) : الـسيف المهنـد فـي سـيرة الملـك المؤيـد      (يقول بدر الدين العيني في كتابه     

توجد مناسبة في وضع األسماء للمسميات علـى مـا اقتـضته الحكمـة اإللهيـة، وال                 

                                         
  ) ٢/٣٣٨( البن القيم ،زاد المعاد/ ١

فـي  ) الموطأ(وفيه مجهول، وقد أخرجه مالك في       ) ١١/٤٣(،  )١٩٨٦٤( لإلمام عبد الرزاق برقم      ، المصنّف ٢/
  .، مرسالً)٢/٩٧٣) (٢٥(االستئذان برقم 

  ) ٢٣(تسمية المولود، بكر أبو زيد / ٣
  )١٠٢(تحفة المودود، ابن القيم / ٤



– 

  )٢٨٤(

شك أن وضع األسماء ال يكـون إال باإللهـام مـن اهللا تعـالى، فلـو لـم يكـن مـا                       
   .)١( بعضه موجوداً في مسماه لما وقع عليه باإللهام الربانيتضمنه االسم، أو

وهذا ليس جزماً بانطباق االسم على المسمى بل ربمـا أحيانـاً لـم ينطبـق، ولـم         
يحقق ما دار بخلد الوالدين عند التسمية به، وكثيـراً مـا تخيـب اآلمـال بالمـسمى،                  

اه صـالحاً فـصار طالحـاً، أو    ويتمنى المسمي لو أنه لم يسمه بهذا االسم، كـأن سـم           
  .وهللا في خلقه شئون.. سماه وديعاً فصار شريراً شرساً

  
  

                                         
  )٢٠(أسماء البنين ومعانيها، محمد إبراهيم سليم / ١



 

 )٢٨٥(

  المبحث األول
  أحكام التسمية

 المطلب األول: حكم تسمية المولود
األطفال زينة الحياة وبهجة العمر، يمأل وجودهم البيت سـروراً، ويغـشيه فقـدهم              

ي نفوس اآلباء، حتى بات لـسان حـال   بالغموم واألحزان، ولقد مكّن اهللا حب األطفال ف     
  :كل أب وكل أم كما قال الشاعر

  ا       أكبادنا تمشي على األرضـــا بيننــا أوالدنـإنم
  المتنعت عيني عن الغمض لو هبت الريح على بعضهم       

وبات هذا أيضاً لسان حال الحيوانات مع أوالدها، فلم يكن منطقيـاً إذن أن يكتفـي                
الرعاية الغريزية األولية، بل أحاط األطفال في كل بيت بقواعد تـشريعية            اإلسالم بهذه   

وعظات توجيهية تجعل مطبقيها من اآلباء واألمهات أسعد اآلباء واألمهـات فـي هـذا           
  .الكون الكبير

وخالصة ما يستنبطه الباحث من أصول التعاميم اإلسالمية في هذا الموضـوع أن              
ذكـره  : ، وأن له من الكرامة حقاً ما لإلنسان الكبيـر  الطفل في اإلسالم إنسان ذو كرامة     

كأنثاه، وغالمه كشيخه، وكهله كغالمه، وشابه كشيخه، فاإلنسان هو اإلنسان على كـل             
  !)١(حال

للطفل في صغره واجبة، وقـد      ) التسمية(وبالنظر إلى مقاصد الشريعة نعلم يقيناً أن        
ى أن التـسمية للرجـال أو النـساء         اتفقوا عل "بأنهم  ) مراتب اإلجماع (نقل ابن حزم في     

  .)٣(وذكر ابن عرفة أن مقتضى القواعد وجوب التسمية". )٢(فرض
               : ومما يدلّل على أهمية التسمية أن نبي اهللا زكريا عليه الـسالم لمـا نـادى ربـه                 

 ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل 
 هت مت خت حت جت  هب  :وقولـــه، ]٣٨: آل عمـــران[  مه جه
أخبر سـبحانه أنـه أجـاب       ،   ]٨٩: األنبياء[  جخ  مح جح مج حج مث

 يث ىث نث مث زث  رث  :دعاءه وتولى تسمية الولد بنفسه فقال     
                                         

  ) ٢٣٢( صبحي الصالح ،معالم الشريعة اإلسالمية/ ١
 ) ٤/٢٤٦( ابن القاسم ،، وحاشية الروض المربع)٢٠( أبو زيد ،تسمية المولود: انظر/ ٢
  ) ١١/٣٢٨( وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية/ ٣



– 

  )٢٨٦(

يا زكريـا إنـا     :  أي فاستجاب دعاءه وقال    ،]٧:مريم[مك  لك اك يق ىق يف ىف
 )١(نبشرك بهبتنا لك غالما اسمه يحيى لم يسم أحد من قبله بمثل اسمه

  التسمية حق لألب: المطلب الثاني
، وهذا هو األصل ألنه ذا الواليـة،        )٢(التسمية حق لألب فال يسميه غيره مع وجوده       

لكن ينبغي أن يستشير األم وإخوانه في االسم، ألن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم قـال                  
وإذا تبسط مع أهله واستشار في هذه األمور        } )٣(ألهلي خيركم وأنا ألهله خيركم خيركم{

وأحياناً يتعارض قول األم مـع  . شك، وألجل أن تطيب القلوبأنه يدخل في الخيرية بال  
قول األب في التسمية، فالمرجع إلى قول األب، لكن إن أمكن أن يجمـع بـين القـولين       
باختيار اسم ثالث، يتفق عليه الطرفان فهو أحسن، ألنه كلما حصل االتفاق فهو أحـسن               

 رن مم  ام يلىومما يدل على أنها حق له قوله تعـال        . )٤(وأطيب للقلب 
كما أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أبـاه فـي              ،]٥: األحزاب[  ننمن زن

تعريف النسب والمنسوب، ويتبع فـي الـدين خيـر أبويـه دينـاً،              : النسب، والتسمية   
كالتعليم والعقيقة، وذلك إلى األب، ال إلى األم، وقال النبي صـلى اهللا عليـه               : فالتعريف

  .})٥(إبراهيم أبي باسم فسميته مولود لةاللي لي ولد{:وسلم
 ورأى الماتريدي أن التسمية حق لألم إذا كانت المولودة أنثى، واستظهر ذلك من قـول               

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  : امرأة عمران حينما ولدت مريم    
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس  خس حس

 اسـتبدادها "بينما يرى أبـو حيـان أن        . )٦( ]٣٦: آل عمران [  جف مغ جغ
بالتسمية يدل على أن أباها عمران كان قد مات، كما نقل أنه مات وهي حامل، على أنه                 

واسـتدّل  ". )٧(يحتمل من حيث هي أنثى أن تستبد األم بالتسمية لكراهة الرجال البنـات            
                                         

 )١٦/٣٥(تفسير المراغي / ١
  ) ١١/٣٢٩( وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية/ ٢
  ) ٣٨٩٢(أخرجه الترمذي في كتاب المناقب برقم / ٣
  )٧/٥٤٤( ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع/ ٤
 :، وانظـر  )٣/١٩٤( وأحمـد    ،)٣/١٩٠) (٢١٢٦( وأبو داود برقم     ،)١٥/٤٦٩) (٢٣١٥(أخرجه مسلم برقم    / ٥

  ) ١١٢( ابن القيم ،تحفة المودود
 ٢/٣٥٧تفسير الماتريدي / ٦
 )٣/١١٨(المحيط، أبو حيان البحر / ٧



 

 )٢٨٧(

بأن التسمية من حقه فـي       ،مات قبل وضع مريم    ن عمران كان قد   أعلى  إسماعيل حقي   
  .)١(ن التسمية يتوالها اآلباءأ الن العادة ؛ تسمية المولودال لما تولت االمإوحياته، 

على أن لألم تسمية الولـد إذا لـم يكـره            ولعّل األقرب في ذلك ما رجحه ابن سعدي         
  .)٢(األب

كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أنهم كانوا يعرضون 
 يدّل على أن على األب عرض مواليدهم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فيسميهم، وهذا

   .)٣(المشورة في التسمية على عالم يثق بدينه وعلمه، ليدلّه على االسم الحسن لمولوده
  وقت التسمية: المطلب الثالث

قد اختلف العلماء في وقت التسمية، لكن الخالف في ذلك يسير، وهو كما قال عنـه              
شيء المسمى، ألنه إذا وجـد وهـو        أن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف ال      : "ابن القيم   

مجهول االسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجـوده، وجـاز تـأخير                  
التعريف إلى ثالثة أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، واألمر فيـه     

   .)٤("واسع
أن التـسمية   ) المغني(وقد جاء في وقت التسمية أحاديث كثيرة استنتج منها صاحب           

   .)٥(يوم السابع على االستحباب، ويجوز تسميته قبله
: قال أصحابنا وغيـرهم   ): "المجموع(ولمثل ذلك ذهب الشافعية أيضاً، فقد جاء في         

يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ويجوز قبله وبعده وقد تظـاهرت األحاديـث          
: التي استدّل بهـا، ومـن ذلـك       ، ثم سرد مجوعة من األحاديث       ")٦(الصحيحة على ذلك  

        ّحديث عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده َأن ّلَّى النَِّبيص ِه اللَّهلَيع لَّمسو  ـرةِ  َأمِميِبتَـس 
وحديث سـمرة بـن    . )٧(رواه الترمذي ) والْعقِّ ، عنْه الَْأذَى ووضِع ، ساِبِعِه يوم الْمولُوِد

                                         
 )٢/٢٧(روح البيان، إسماعيل حقي / ١
 )٢/٣١٢(؛ محاسن التأويل، القاسمي )٦٩(، اإلكليل في استنباط التنزيل، السيوطي )١٢٨(تفسير السعدي / ٢

  ).٢٨( بكر أبو زيد ، تسمية المولود٣/
  ).٩٣( ابن القيم ،تحفة المودود/ ٤
  ).١٣/٣٩٧( ابن قدامة ،المغني/ ٥
 ).٨/٤٣٥( النووي ،المجموع في شرح المهذب/ ٦
في كتـاب العقيقـة   ) مصنفه(، وابن أبي شيبة في  )٥/٢١٢) (٢٨٣٢(أخرجه الترمذي في كتاب األدب برقم       / ٧

  ).٨/٥٢) (٤٢٠٧(برقم 



– 

  )٢٨٨(

كل غالم رهين بعقيقتـه     {:ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      جندب رضي اهللا عنه أن رسو     
رواه أبو داود والترمذي والنـسائي وابـن ماجـه         } تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى     

ولد {: وحديث أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال       . )١(وغيرهم باألسانيد الصحيحة    
يم وحنكه بتمـرة ودعـا لـه        لي غالم فأتيت به النبي صلى اهللا عليه وسلم فسماه إبراه          

قـال رسـول اهللا     : وحديث أنس رضي اهللا عنه قـال      . )٢(رواه البخاري ومسلم  } بالبركة
وبما  . )٣(رواه مسلم } ولد لي الليلة غالم فسميته باسم أبي إبراهيم       {صلى اهللا عليه وسلم     

 ولد غالم ألبي طلحة فذهبت به إلى رسول اهللا صـلى اهللا           : جاء عن أنس أيضا أنه قال     
: عليه وسلم حين ولد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في عبادة يهنأ بعيراً لـه، فقـال           

نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فالكهن ثم فغر فـاه الـصبي             : هل معك تمر؟ فقلت   
حـب  {: فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم        

  .)٤(هللا وسماه عبدا} األنصار التمر
يسمى يوم السابع، وهو قول الحسن البـصري، والحجـة          : أما اإلمام مالك فإنه قال    

، يريـد   }يذبح عن يوم سابعه ويسمى    { وهو قوله    -وقد ذكرناه -لهذا القول حديث سمرة     
 سـنة   ]وِإنِّي سـميتُها مـريم    [ :في قولها : "قال ابن عطية  . )٥( ويسمى يومئذ  –واهللا أعلم   
من مات ولده قبل السابع فال عقيقة        : قال مالك رحمه اهللا    ...طفال قرب الوالدة  تسمية األ 

أحب إلي أن يسمى، وأن يسمى السقط لما روي مـن           : عليه وال تسمية، قال ابن حبيب     
  ".)٦(رجاء شفاعته

                                         
، وابن ماجه )٢/١٧٩(والنسائي ) ٤/٨٥) (١٥٢٢(، والترمذي برقم )٣/١٠٥) (٢٨٣٧(أخرجه أبو داود برقم    / ١

) ١١٦٥( حـديث رقـم   ، األلباني،إرواء الغليل: وهو حديث صحيح، انظر). ١٢-٨-٥/٧(وأحمد  ) ٣١٦٥(رقم  
)٤/٣٨٥.(  
  ). ١٤/٣٠٤) (٢١٤٥(ومسلم في اآلداب رقم ) ٩/٥٠٠) (٥٤٦٧(متفق عليه، أخرجه البخاري في العقيقة رقم / ٢
وأحمـد  ) ٣/١٩٠) (٢١٢٦(وأبـو داود بـرقم      ) ١٥/٤٦٩) (٢٣١٥(أخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم       / ٣
)٣/١٩٤( 

) ٢١٤٣(رقـم  ) اآلداب(، ومـسلم فـي     )٩/٥٠١) (٥٤٧٠) (العقيقـة ( متفق عليه، أخرجه البخـاري فـي         ٤/
)١٤/٣٠٣.(  
  )٤/٣٢٠( ابن عبدالبر ،التمهيد/ ٥
 )١/٤٢٥(المحرر الوجيز، ابن عطية / ٦



 

 )٢٨٩(

هذا إذا كان المولود ممن يعقّ عنه، فإن كان ممن ال يعقّ له عن لفقر وليه فيجـوز                  
وإلى هذا الجمع مال البخاري رحمـه اهللا حيـث بـوب فـي          . )١(اأن يسموه متى شاءو   

فيه ): الفتح(، قال الحافظ في     )باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه        : (صحيحه
أن من لم يرد أن يعق عنه ال يؤخر تسميته إلى السابع؛ كما وقع في قصة إبراهيم بـن                   

ن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعبـداهللا        موسى وعبداهللا بن أبي طلحة، وكذلك إبراهيم اب       
بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم، ومن أريد أن يعقّ عنه تؤخر تسميته إلـى      

   .)٢(السابع كما ثبت في األحاديث األخرى
ويسمى المولود يوم والدته، فإن أخرت تسميته إلى اليـوم الـسابع            : وقال ابن حزم  

حنابلة والشافعية، ومما استدّل به على جـواز تـسميته          وهو قريب من قول ال    . )٣(فحسن
} مـريم  سـمّيتُها  وِإنِّي{:األطفال يوم الوالدة ال يوم السابع قوله تعالى عن امرأة عمران          

 وابـن عـادل     )٥(، وهو ما رجحه ابن جـزي      )٤(ألن الظاهر أنها قالت ذلك بإثر الوضع      
  .)٦(عأن تسمية الولد يكون يوم الوضالحنبلي من 

) : الشرح الممتع (هذه األحاديث جمعاً ممتعاً فقال في       ابن عثيمين    وقد جمع شيخنا    
ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن االسم قـد عـين قبـل                   "

ولو اتفق األهـل علـى   ... الوالدة، فإن كان قد عين قبل الوالدة فإنه يسمى يوم الوالدة            
  ". )٧(رابع أو الخامس، فإن األولى أن يؤخر إلى اليوم السابعتسميته في اليوم ال

                                         
  ).١١/٣٢٨( وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية/ ١
  )٩/٥٠١( ابن حجر ،يفتح البار/ ٢
  ).٦/٢٣٤( ابن حزم ،المحلّى/ ٣
؛ محاسن التأويل، القاسـمي     )٦٩(، اإلكليل في استنباط التنزيل، السيوطي       )٣/١٣٦( األلوسي   ،روح المعاني / ٤
  )١٢٨(، تفسير السعدي )٢/٣١٢(
 )١/١٥٠(التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي / ٥
 ٥/١٧٦اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل / ٦

  ).٧/٥٤٠( ابن عثيمين ، الشرح الممتع٧/



– 

  )٢٩٠(

  شروط التسمية وآدابها: المطلب الرابع
  : للتسمية شروط، ولها آداب ينبغي مراعاتها، وإن من هذه الشروط

 .أن يكون االسم عربياً فصيحاً، مشتقاً من كلمة عربية، ومنحوتاً بأوزانها - ١
 .فيه تزكية للنفس، أو مذمةأن ال يخالف الشرع، كالتسمي بما  - ٢

لَـه وال    التَّزِكيةَ يقْتَِضي ِباسٍم ولَا الْمعنَى، قَِبيِح ِباسٍم التَّسِميةُ تَنْبِغي لَا : "قال الطبري 
باسم معناه السب، ولو كانت األسماء إنما هي أعالم لألشخاص، وال يقصد بهـا حقيقـة      

 باالسم، فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كـان         الصفة، لكن وجه الكراهية أن يسمع سامع      
  ".)١(صلى اهللا عليه وسلم يحول االسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقاً 

: به وبره له كراماته أول من فإن المولود، ولد فإذا: " حين قال  الماورديوقد أحسن   
 أول مـع  النفوس في موقعاً نالحس لالسم فإن شريفة، لطيفٍة وكنيٍة حسٍن، باسٍم يحلِّيه أن

  ".)٢(سماعه 
 الِْقيامـةِ  يـوم  تُدعون ِإنَّكُم{: وقد جاء في الحديث الضعيف بإسناده والصحيح معناه       

اِئكُمماِء ِبَأسمَأسو اِئكُمِسنُوا ، آبفََأح كُماءم٣(َأس( {.  
 ّٰ  :لحـسنى، فقـال   وكذلك أمر اهللا عباده، وأوجب عليهم أن يدعوه باألسماء ا         

، واختـار   ]١٨٠: األعراف[ ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
النبي صلى اهللا عليه وسلم أسماء أوالده اختياراً وآثرها إيثاراً، وأما جهة االختيار لـذلك        

  :فثالثة أشياء؛ منها
أن يكون االسم مأخوذاً من أسماء أهل الدين، من األنبياء والمرسـلين، وعبـاد             -

وي بذلك التقرب إلى اهللا جّل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، واالقتـداء  اهللا الصالحين، ين  
 .باهللا جل اسمه في اختيار تلك األسماء ألوليائه، وما جاء به الدين

                                         
  ).١٠/٤٧٦( ابن حجر ،فتح الباري/ ١
 ١٦٧: نصيحة الملوك، ص/ ٢

) صـحيحه (، وابن حباّن في     )٤/١٩٤(، وأحمد في المسند     )٤٩٤٨( الحديث أخرجه أبو داود في األدب برقم         ٣/
اوي عن أبي الدرداء هو الخزاعي،      وعبداهللا بن أبي زكريا الر    . من حديث أبي الدرداء رضي اهللا عنه      ) ٦/٥٢٨(

مختصر سـنن أبـي     : [انظر. أبو يحيى الشامي، ثقة فقيه عابد، إال أنّه لم يدرك أبا الدرداء فيكون السند منقطعاً              
  )].٣٣٢٤(برقم ) ٣٠٣( تقريب التهذيب ،)١٠/٥٩٣( البن حجر ،، فتح الباري)٧/٢٥١( المنذري ،داود



 

 )٢٩١(

ومنها أن يكون االسم قليل الحروف، خفيفاً على األلسن، سهالً في اللفظ، سريع              -
 :سمالتمكن من السمع، قال أبو نواس ليهودي في مثل هذا اال

  على أنني أكنى بعمرو وال عمراً          سموأل : ما االسم؟ قال:فقلنا له
   وال أكسبتني ال سناء وال فخراً   ومـــا شرفتني كنية عربية        

           وليست كأخرى إنما جعلت ِوقراً  ـروفهاولكنها خفت وقلت حـ
فّتها على اللسان وفـي     فأخبر أنه اختارها على بغضة ألهلها عنها، لقلة حروفها وخ         

  .السمع
أن يكون حسناً في المعنى، مالئماً لحال المسمى، جارياً في أسماء أهل             : ومنها -

 .)١(طبقته وملّته وأهل مرتبته 
 ىث نث مث زث  رث :  من قوله تعـالى    القرطبيوقد استشفّ   

في هذه اآلية دليـل علـى أن        "أن  ] ٧: مريم[  مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
ة باألثرة، وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه، وأنزه           األسامي السنُع جدير  

  :عن النبذ، حتى قال قائل
  هـدببال األرض ستـم ٍرحم ........ أزر يمسبل ياألسام سـنُع
 قـصرت  :فقـال . العجـاج  ابن أنا: نسبه عن سأله وقد البكري للنسابة رؤبة وقال
   ".)٢(وعرفت 

   السقط ومن مات قبل تسميتهتسمية: المطلب الخامس
هو الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مـستبين الخلـق، يقـال                : السّقط

   .)٣(بالكسر والتثليث لغة) ِسقْط(فهو ) سقوطاً(الولد من بطن أمه ) سقط(
وقد اختلف العلماء في تسمية السقط لكن الذين قالوا بتسميته، قالوا بتسمية من مـات    

، قـال   الشافعية والحنابلـة  ه من باب األولى، والذين قالوا بتسمية السقط هم          قبل تسميت 

                                         
 )٤٠(تسمية المولود، بكر أبو زيد، / ١
 ).٦/٤١٢٢( القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن/ ٢

  )٢٨٠( الفيومي ، المصباح المنير٣/



– 

  )٢٩٢(

ولو مات قبل التسمية استحب تـسميته، بـل يـسن تـسمية       ): (مغنى المحتاج (صاحب  
  .)١()كخارجة وطلحة وهند: السقط، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي باسم يصلح لهما

جامع أحكـام  (قد ذكر األسروشني في كتابه    فإنهم يرون أنه ال يسمى، ف      األحنافأما  
 المولود ال يخلو إما أن يولد حيـاً أو          – رحمه اهللا    –وفي شرح أحمد حجي     ): (الصغار

ميتاً، فإن ولد حياً يغسل ويصلى عليه، ويرث ويورث ويسمى، وإن ولد ميتاً ال يغـسل                
ن محمـد   وع.  وال يصلى عليه وال يسمى وال يرث وال يورث           – في رواية الكرخي     –
روى عن محمد بن الحـسن  : في حاشيته عليه) البيزلي(قال ).  أنه يسمى– رحمه اهللا  –

عن أبي حنيفة عن الحسن البصري أنه سئل عن غالم وقع من بطن أمه ميتاً، أيـصلى                 
وبه نأخذ، إذا لم يقع حياً لم يرث وال يورث وال يـصلى             : ال، قال محمد    : عليه ؟ قال    

قع حياً فإنه يرث ويورث ويصلى عليه وغسل وكفـن ودفـن      عليه وغسل وكفن، وإن و    
  .)٢(وسمى

إن لم يستهل صـارخاً   : قال مالك : (، قال ابن عبدالبر   المالكيةوبهذا القول أيضاً قال     
إذا ولد وقد تم خلقه، سمي في الوقـت إن       : لم يسم، وقال ابن سيرين، وقتادة واألوزاعي      

 بما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه      ويجوز أن يحتج لمن قال بهذا القول      . شاء
    .)٣()ولد لي الليلة غالم فسميته باسم أبي، إبراهيم: (قال

والصحيح في هذه المسألة هو قول الشافعية والحنابلة، وهو ما ذهب إليـه جمهـور         
  .المحدثين

إذا تـم خلقـه   : عن أيوب عن ابن سيرين قال) مصنّفه(في ) عبدالرزاق(وقد أخرج  
ويسمى، فإنه يبعث يوم القيامـة      : قال قتادة . خ فيه الروح صلي عليه وإن لم يستهّل         ونف

   .)٤(يدعى باسمه: باسمه، أو قال

                                         
) ٤٣٣( الرملـي    ،، وغاية البيـان   )٨/٤٣٥( المجموع للنووي    :، وانظر )٤/٢٩٤( الشربيني   ،مغنى المحتاج / ١

  )٢٧٢( الجاوي ،وقوت الحبيب الغريب) ٢٠٣( السقَّاف ،وترشيح المستفيدين
  ) ١/١٥٣(ار، األسروشني جامع أحكام الصغ/ ٢
  وقد مضى تخريج الحديث) ٤/٣٢٠( ابن عبدالبر ،التمهيد/ ٣
  )٦٦٠١(برقم ) ٣/٥٣١( عبدالرزاق ،المصنف/ ٤



 

 )٢٩٣(

إن استوى خلقه سمي وصلي عليه      : وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين في اللفظ        
يصلى على السقط ويسميه فإنـه ولـد        : كما يصلى على الكبير، وأخرج عنه أيضاً قوله       

   .)١(الفطرةعلى 
سـموهم  : وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصالة على السقط، ويقـول            

واغسلوهم وكفنوهم وحنطوهم، فإن اهللا أكرم باإلسالم كبيركم وصغيركم، ويتلـو هـذه             
 وغَيـرِ  مّخَلَّقَـةٍ  ٍةمّـضغَ  ِمن ثُمّ علَقٍَة ِمن ثُمّ نُّطْفٍَة ِمن ثُمّ تُراٍب مِّن خَلَقْنَاكُم فَِإنَّا : "اآلية

فهـو الـذي    . لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه        : قال ابن العربي  ". مخَلَّقٍَة
  .يسمى، وما لم يتبين خلقه فال وجود له

أما إذا خرج حياً ثم مات فإن سائر المذاهب متفقة على تسميته كما مـر معنـا            -
 .)٢(في نصوصهم

  
  
  
  

  
  
  
  

                                         
  ).٣/٥٣١( حبيب الرحمن األعظمي ،الحاشية لـ مصنّف عبدالرزاق:  انظر١/
  ).٦/٤٤٠١( القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن/ ٢



– 

  )٢٩٤(

  المبحث الثاني
  أنواع األسماء ومراتبها

  األسماء المحمودة: المطلب األول
عالم األسماء عالم فسيح المجال، وبال شك أن األسماء المحمودة والمرغوبة مجالها             
فسيح أيضاً، وليست تلك األسماء محصورة أو مقتصرة على نص معين، بل هناك مـن               

سأذكر ههنا طرفـاً مـن   المجاالت ما هو محمود بإطالق، ويتّفق مع مقاصد الشريعة، و        
  :األسماء المحمودة

 رضـي  عمر  فقد جاء في صحيح مسلم عن نافع عن ابِن:عبداهللا وعبـدالرحمن  / أ
 عبـد  اللَِّه ِإلَى َأسماِئكُم َأحب ِإن { : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل عنهما اهللا
  .)١(} رحمِنال وعبد اللَِّه

 غـالم  منا لرجل ولد :قال عنه اهللا رضي جابر عن) صحيح البخاري (وقد جاء في    
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النبي فأخبر كرامة، وال القاسم أبا نكنيك ال فقلنا القاسم، فسماه
  .} )٢(الرحمن عبد ابنك سم{ :فقال

ن، وهو أحب إلـى اهللا  فقد أضاف في هذين االسمين العبودية السم اهللا، واسم الرحم       
من إضافته إلى غيرهما، كالقاهر، والقادر، فعبدالرحمن أحـب إليـه مـن عبـدالقادر،               

 هـو  إنمـا  اهللا وبـين  العبد بين الذي التعلق ألن وعبداهللا أحب إليه من عبد ربه، وهذا      
 كـان  فبرحمتـه  المحضة، بالرحمة العبد وبين اهللا بين الذي والتعلق المحضة، العبودية

 ورجـاء  وخوفاً محبة وحده له يتأله أن ألجلها أوجده التي والغاية وجوده وكمال ده،وجو
 التـي  اإللهيـة  معنـى  من اهللا اسم في لما عبده وقد هللا، عبداً فيكون وتعظيماً، وإجالالً
 مـن  إليـه  أحب الرحمة كانت ولما غضبه، رحمته غلبت ولما لغيره، تكون أن يستحيل
  .)٣(القاهر عبد من إليه بأح الرحمن عبد كان الغضب

                                         
) ٤/٢٨٧) (٤٠٤٩(رقـم   ) األدب(وأبو داود فـي     ) ١٤/٢٩٤) (٢١٣٢(رقم  أخرجه مسلم في كتاب االداب ب     / ١

  )٥/١٢١) (٢٨٣٣(والترمذي في األدب رقم 
بـرقم  ) اآلداب( ومسلم في    ،)٦١٨٦(متفق عليه، أخرجه البخاري في األدب باب أحب األسماء إلى اهللا رقم             / ٢
)١٤/٢٩٦) (٢١٣٣( 
  )٢/٣٤٠( ابن القيم ،زاد المعاد/ ٣



 

 )٢٩٥(

اعلم أن أعظـم المقاصـد الـشرعية أن    ): "حجة اهللا البالغة( في كتابه     الدهلوي قال
يدخل ذكر اهللا في تضاعيف ارتفاقاتهم الضرورية، ليكون كل ذلك ألـسنة تـدعو إلـى                

 وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد، وأيضاً فكان العرب وغيرهم يـسمون    –الحق  
 بمن يعبدونه، ولما بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم مقيماً لمراسم التوحيد وجـب              األوالد

  ".)١(أن يسن في التسمية مثل ذلك 
 والتي تكون بواسطة اختيـار      ):التعبيد( بعض األحاديث في فضل      كما أنه قد وردت      

ا كلها  ، إال أنه  )٢(أمامه لتكوين اسم مركب   ) عبد(أحد أسماء اهللا الحسنى، مع وضع كلمة        
  :ال تستقيم أمام دراسة األسانيد، ومن هذه األحاديث

وقد أخـرج   : (، قال ابن حجر     )٣() إذا سميتم فعبدوا  : (   حديث معاذ بن جبل مرفوعاً      
ومن حديث ابن مـسعود  " إذا سميتم فعبدوا"الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي ورفعه  

  .)٤("في إسناد كل منهما ضعفو" أحب األسماء إلى اهللا ما تعبد ربه: "رفعه 
ال ) خير األسماء، ما حمـد وعبـد      : (وكذلك ما ورد من قوله صلى اهللا عليه وسلم        

أحب األسماء إلـى اهللا مـا عبـد    : (وقد جاء أيضاً بلفظ. ال يعرف: أصل له، قال النجم   
  .)٥(لم أقف عليه: قال السيوطي) وحمد
 الَْأخْلَـاِق،  َأشْـرف  وَأخْلَاقُهم آدم، بِني ت فإن األنبياء هم سادا:التسمية باألنبياء / ب

مالُهمَأعاِل، أزكى ومبهم فالتسمية الَْأع تذكر ائهممبَأس اِفِهمصوِبَأو اِلِهموَأحو. 
لما قدمت نجـران سـألوني      : عن المغيرة بن شعبة قال    ) صحيح مسلم (فقد جاء في    

وموسى قبل عيسى بكـذا وكـذا،        ]٢٨: مريم[هارون  يا ُأخْتَ    إنكم تقرؤون   : فقالوا
 كـانُوا  أنَّهـم {: فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألته عن ذلك فقـال               

ونمسي بأنِْبياِئهم اِلِحينّوالص ملَه٦(}قَب(.   

                                         
  )٦٣( محمد نور سويد ،ية النبوية للطفلمنهج الترب/ ١

 ).٢٥(عبود الخزرجي ،  أسماؤنا، أسرار ومعانيها٢/
المقاصـد  : انظـر [في معجمه الكبير    ) الطبراني(عن معاذ بن جبل مرفوعاً، ومن طريقه        ) الديلمي(أخرجه  / ٣

  )].٦٥(الحسنة، السخاوي 
 )١٠/٥٨٦( ابن حجر ،فتح الباري/ ٤
  )١٢٤٥(رقم ) ٣٩٠( العجلوني ،لباسكشف الخفاء ومزيل اإل/ ٥
  )٤/٢٥٢(وأحمد في المسند ) ١٤/٢٩٧) (٢١٣٥(أخرجه مسلم في كتاب اآلداب برقم / ٦



– 

  )٢٩٦(

م ولد لي الليلة غـال    {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن أنس بن مالك قال    
استدل به جماعة على جواز التـسمية  :  عقبهالنوويقال  . )١(}فسميته باسم أبي، إبراهيم   

وأخرج ابـن أبـي شـيبة بـسند         . )٢(بأسماء األنبياء عليهم السالم، وأجمع عليه العلماء      
). )٣(أحب األسـماء إلـى اهللا أسـماء األنبيـاء         : (صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال      

  .})٤(تسموا بأسماء األنبياء {: بي وهب الجشمي مرفوعاًويستأنس أيضاً بحديث أ
أما ما ورد عن عمر رضي اهللا عنه من كراهته التسمي بأسماء األنبياء، فقد قـصد                
من ذلك صيانة أسمائهم عن االبتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عنـد الغـضب                

: اهللا عليه وسلم  خصوصاً وأنه قد ورد النص الصحيح الصريح بقوله صلى           . )٥(وغيره
، ففيه إشارة واضحة إلـى جـواز التـسمية باسـم            )٦("بكنيتي تكنوا وال باسمي تسموا "
ـ      ). محمد(  يوسف  – نوح   – صالح   – هود   –آدم  : وعلى هذا يستحب أن نسمي أبناءنا ب
  .إلخ... يونس –

وخصوصاً في شبه   ) محمد(ونحن نلحظ في عصرنا الحاضر كثرة من تسمى باسم          
لهندية، وجنوب شرق آسيا، حتى ذكر في بعض اإلحصائيات أنه االسم األكثر            الجزيرة ا 

                                         
وأحمـد  ) ٣/١٩٠) (٢١٢٦(وأبـو داود بـرقم      ) ١٥/٤٦٩) (٢٣١٥(أخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم       / ١
)٣/١٩٤ (  
  ١٤/٢٩٧شرح صحيح مسلم، النووي / ٢
 )١٠/٥٩٤(ر العسقالني  ابن حج،فتح الباري/ ٣
 وكانـت لـه   –بإسناده إلى عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجـشمي  ) ٤٩٥٠(الحديث أخرجه أبو داود برقم     / ٤

تسموا بأسماء األنبياء، وأحب األسماء إلى اهللا عبداهللا وعبـد          { قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          –صحبة  
، كلهم عـن    )٤/٣٤٥(وأحمد  ) ٢/١١٩(وكذلك النسائي    ،}رةالرحمن وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب وم      

وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة عقيل بن شـبيب  : طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، قال األلباني    
ترجمة ) ٣٩٦(ابن حجر   ) تقريب التهذيب : (، وفي جهالته انظر   )]١١٧٨(برقم  ) ٤/٤٠٨(إرواء الغليل، األلباني    [

وهناك علّة أخرى ذكرها ابن أبي حـاتم فـي          ). ٣٨٥٥(ترجمة رقم   ) ٢/٣١(الذهبي  ) الكاشف(،  )٤٦٦٠(رقم  
وعلة الحديث أن من رواه بأبي وهب الجشمي فقد وهم، إنمـا هـو أبـو وهـب     : حيث قال ) ٢/٢٤٥١) (العلل(

 .الكَالعي، صاحب مكحول، والفرق بينهما أن األول صحابي والثاني دون التابعين يروي عن مكحول
  )١٠٦( ابن القيم ، تحفة المودود٥/
) ٢١٣١(ومسلم في كتاب اآلداب بـرقم       ) ١/٢٤٤) (١١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم         / ٦
  )٤/٢٩٣) (٤٩٦٥(وأبو داود في األدب برقم ) ١٤/٢٩٢(



 

 )٢٩٧(

فإن جميع األحاديث التي جاءت بمدح       وللتنبيه. شهرة واستعماالً على اإلطالق في العالم     
  .)١(هي ضعيفة أو موضوعة) أحمد(أو ) محمد(التسمية بــ 

ين االسـمين، فـإن     وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود بهذ          
طوائف من الناس أولعوا بتسمية أوالدهم بأسماء أسالفهم المعظمين عندهم، وكأن ذلـك             

  .)٢(يكون تنويهاً بالدين وبمنزلة اإلقرار بأنه من أهله
بعد نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم ولـد          ) أحمد(وذكر بعضهم أن أول من تسمى بـ        

صـاحب  ) الخليل بن أحمـد   (لعل المراد به    والد الخليل، و  : لجعفر بن أبي طالب، وقيل    
وأول مـن تـسمى فـي    : العروض، ثم رأيت زين الدين العراقي صرح بذلك حيث قال   

ويشكل على ذلك من أنه لم يـسم بـه          . والد الخليل بن أحمد العروضي    ) أحمد(اإلسالم  
أحد في زمن الصحابة تسمية ولد جعفر بن أبي طالب بذلك، إال أن يقال لم يصح ذلـك                  

  .) ٣()العراقي(عند 
ويدل عليه حديث المغيرة بـن شـعبة   : التسمية بأسماء الصحابة والـصالحين  / ج

السابق، فإن تسمية المولود بذلك تشعر بتخليد المعاني السامية للذين قاموا بهـذا الـدين               
قاصـداً ابـن الخطـاب، أو       ) عمر: (سواء كان بالسيف أو بالقلم، وذلك كمن سمى ابنه        

  .وقصد اإلمام مالك بن أنس) مالك(داً بن الوليد، أو قاص) خالد(
  األسماء المحرمة: المطلب الثاني

قد وقع كثير من الناس المسلمين في هذه األعصار في منكرات كثيرة، لكن حينمـا               
تكون المعصية ملتصقة بالمسلم دائماً فال ريب أن هذا شيء آخر عظيم وخطير، وذلـك             

نا بعض المحرمات من هذه األسـماء حتـى يكـون           وسنستعرض ه . هو االسم المحرم  
  :المسلم منها على حذر

ويقصد من يسمي بهذا النمط مـن التـسمية         : التعبيد لغير اهللا وأسمائه الحسنى    / أ
تكريم المعبد له واحترامه ال العبودية المعروفة، والتي ال تكون إال هللا تعـالى، وأكثـر                

عبد الكـاظم، عبـد   :  النبي الكريم، وذلك مثلالصالحين شموالً بهذه األسماء هم آل بيت 

                                         
ظيم آبادي  الع،، عون المعبود)٤٠٧( الشوكاني ،الفوائد المجموعة: لمزيد النظر في هذه األحاديث/ ١
 ، )٤٣٧(برقم ) ١/٤٣٥( األلباني ،، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة)١٣/٣١٠(
  )٢/٤٨٦( محمد صديق حسن خان ،الروضة الندية/ ٢
  )١/٨١( علي بن برهان الدين الحلبي ،السيرة الحلبية/ ٣



– 

  )٢٩٨(

: ومن هذا البـاب      )١(.إلخ... علي، عبد الرسول، عبد المسيح، عبد الزبير، عبد األمير          
   .)٢( وهكذا–عبد الرسول :  أي -غالم رسول، غالم محمد 

 فـي    المشاركة فـي األوالد     أن عطاء عن ابن عباس   وقد نقل بعض المفسرين عن      
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب  :قوله تعالى 
  حص  مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج

 تسمية األوالد بعبد شمس، وعبد العزى، وعبد الحارث، وعبد          ي ه :قال،  ]٦٤ :اإلسراء[
 .)٣(الدار ونحوها

...  ويحتمل أن يكون الشرك في أن جعال عبوديته باالسـم لغيـره     : "ابن عطية قال  
ر معهما تـسمية الولـد عبـد        مدب ضمير جمع ألن إبليس      ]يشِْركُون[وجاء الضمير في    

ن جعل الكالم آلدم وحواء جعل الشرك تـسميتهما         م "أن  أبو حيان   ، ويرى   ")٤(الحارث
الولد الثالث عبد الحرث إذ كان قد مات لهما ولدان قبله كانا سميا كل واحد منهما عبـد                  

علـى  اهللا فأشار عليهما إبليس في أن يسميا هذا الثالث عبد الحرث فسمياه به حرصـا                
 في الـرد علـى   الرازيوقد أطال ". )٥(حياته فالشرك الذي جعال هللا هو في التسمية فقط       

أن آدم عليه السالم كان أشد الناس        : "هذا القول وحكم بفساده من وجوه؛ كان من أهمها        
 ]وعلـم آدم األسـماء كلهـا   [: معرفة بإبليس، وكان عالما بجميع األسماء كما قال تعالى       

 فمع العداوة الشديدة التي بينـه       ،كون قد علم أن اسم إبليس هو الحرث       فكان ال بد وأن ي    
وبين آدم ومع علمه بأن اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحـرث؟ وكيـف                 

وتجاربـه الكثيـرة التـي     ...االسـم؟  ضاقت عليه األسماء حتى إنه لم يجد سوى هذا          
 ؟، كيف لم يتنبه لهـذا القـدر   حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها ألجل وسوسة إبليس         

  ".)٦(؟وكيف لم يعرف أن ذلك من األفعال المنكرة التي يجب على العاقل االحتراز منها

                                         
 ) ٤٣( عبود الخزرجي ، أسماؤنا١/
  ) ٤٥( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ٢
، السراج المنير، الشربيني ٥/٤٥٦، التفسير المظهري ١٢/٣٣٢اب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي اللب/ ٣
٢/٣١٩ 
 )٢/٤٨٧(المحرر الوجيز، ابن عطية / ٤
 )٥/٢٤٧(البحر المحيط، أبو حيان / ٥
 )١٥/٤٢٧(مفاتيح الغيب، الرازي / ٦



 

 )٢٩٩(

فإنه ثبت عن النبـي     ) عبدالمطلب(اإلجماع على تحريم ذلك، إال      ابن حزم   وقد نقل   
   .)١()أنا ابن عبدالمطلب** أنا النبي ال كذب : (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

، ولكن الحديث ال دليـل      )عبدالمطلب( بعض العلماء من هذا جواز التسمية بـ         فأخذ
فيه، ألن الحديث من باب اإلخبار ال من باب اإلنشاء، فالرسول يتحدث عن جده، يعني               
عن اسم سمي به وانتهى ومات صاحبه، واإلخبار ليس كاإلنشاء، ولهذا ال يجوز علـى               

  .)٢()عبدالمطلب(القول الراجح أن يسمي اإلنسان ابنه 
فال يجوز التسمية باألحد والصمد، وال      : األسماء المختصة باهللا سبحانه وتعالى    / ب

بالخالق وال بالرازق، وكذلك سائر األسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، وال تجـوز             
كما ال يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبـر، واألول       ). الظاهر(و) القاهر(تسمية الملوك بـ    

تـسمية الواحـد بـالكريم      :  فإن قيل  : "يقول الرازي . )٣( والباطن وعالّم الغيوب   واآلخر
كل ما يكون حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ في اللفـظ             :  قلنا ؟والودود جائزة 

 وال ،الذكري ال يفضي إلى خلل يجوز ذلك فيه فيجوز تسمية الواحد بـالكريم والـودود             
  ".)٤( يجوز تسميته بالخالق

وى أبو داود أنه وفد رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلـى المدينـة           وقد ر 
إن اهللا هو   {: فدعاه عليه الصالة والسالم فقال    ) أبي الحكم (مع قومه، فسمعهم يكنونه بـ      

إن قومي إذا اختلفوا فـي شـيء أتـوني          : فقال} الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟      
مـا أحـسن   {: ين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فحكمت بينهم، فرضي كال الفرق    

: قلـت } فمن أكبـرهم؟  {: قال. لي شريح ومسلمة وعبداهللا   : قال} فما لك من الولد؟   ! هذا
  .)٥(}فأنت أبو شريح{: قال. شريح 

ويدخل ضمن هذا األمر ما كان مختصاً به سبحانه وليس للمخلوقين، وذلـك مثـل               
فقد جاء في الحديث    .  ونحوه .) ..سلطان السالطين ( و )حاكم الحاكمين (و) ملك األمالك (

                                         
كتاب ) صحيحه(لبراء بن عازب ومسلم في      عن ا ) الجهاد(في كتاب   ) ٢٨٦٤(برقم  ) ٦/٨١( أخرجه البخاري    ١/
  ).١٧٧٦(برقم ) الجهاد(
  ).٧/٥٤٢( ابن عثيمين ،عنالشرح الممتع على زاد المستق/ ٢
  ).١٠٤( ابن القيم ،تحفة المودود/ ٣
 )٢٩/٣٣٦(مفاتيح الغيب، الرازي / ٤
) ١٩٨٥٩(نف برقم   وعبدالرزاق في المص  ) ٤/٢٩٠) (٤٩٥٥(كتاب اآلداب رقم    ) سننه(أخرجه أبو داود في     / ٥
)١١/٤٢.(  



– 

  )٣٠٠(

: عند البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال    
زاد ابن أبي شـيبة فـي       } أخنى األسماء يوم القيامة عند اهللا رجل تسمى ملك األمالك         {

مثل شاهان شـاه، قـال      : ن   قال سفيا  :وعند مسلم ) ١(}ال مالك إال اهللا عز وجل     {: روايته
اعلم أن التسمي بهذا االسم حرام، وكذلك التـسمي باألسـماء المختـصة بـه        : "النووي

  " .)٢(كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها
ومن تسمى بمثل ذلك فقد صار أخنع وأوضع اسم عنـد اهللا؛ ألن الملـك الحـق هللا          

ذلك ليس ألحد غير اهللا، فتسمية غيره بهذا مـن          وحد، وال ملك على الحقيقة سواه، فإن        
  .)٣(أبطل الباطل، واهللا ال يحب الباطل

والمراد بها الخاصة بالكافرين، والمسلم المطمئن بدينه يبتعد        : األسماء األعجمية / ج
 أشـد  مـن  وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، وهذا       .عنها، وينفر منها، وال يحوم حولها     

...  سـوزان – لـويس  – جـورج  –ديانـا  : وأمثلة ذلك . الخذالن وأسباب اإلثم مواطن
  .ونحوهما
 ذهـن،  وبـالدة  هوى مجرد عن كان إن بأسمائهم، التسمي في للكافرين التقليد وهذا

 علـى  فهذا المسلمين، أسماء على أفضليتها اعتقاد عن كان وإن وإثم، كبيرة معصية فهو
 منهـا،  التوبـة  إلى المبادرة تجب ينالحالت كلتا وفي اإليمان، أصل يزلزل عظيم خطر

  .)٤(منها التوبة في شرط وتغييرها
وال يلجأ لهذه األسماء إال في حالة وجود مصلحة راجحة كأن يريد أن يأمن علـى                
نفسه في ديار الكفر، وقد سئل شيخ اإلسالم عن بعض الجنود الذين يغيرون أسـماءهم                

حة له في ذلك، فال إثم عليه، ويكون لـه         إذا سمى نفسه باسم تركي لمصل     : (للتركية فقال 
   .)٥()اسمان

                                         
  ).١٤/٣٠١) (٢١٤٣(، ومسلم برقم )١٠/٦٠٤) (٦٢٠٥(صحيح البخاري برقم / ١

  ).١٤/٣٠١( شرح صحيح مسلم النووي ٢/
  ).٢/٣٤٠( ابن القيم ،زاد المعاد/ ٣
 ).٤٧( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ٤
  ).٢٦/٣١٠( ابن تيمية ،الفتاوى/ ٥



 

 )٣٠١(

  األسماء المكروهة: المطلب الثالث
لسنا هنا بصدد جمع األسماء المكروهة على وجه الحـصر؛ لكننـا نـضع بعـض       
الضوابط التي يعرف بها المسلم إن كان اسمه مكروهـاً أو محمـوداً، وبعـض هـذه                 

  :من تلك الضوابطالضوابط ترجع حقيقتها إلى نية المسمي، و
) أبرار(، أو   )برة( وذلك كأن يسمي اإلنسان ابنته       :التسمي بما فيه تزكية للنفس    / أ

؛ فقد جاء فـي    ) نافع – رباح   – يسار   –أفلح  : (كما في عصرنا، ومن هذه األسماء كذلك      
نهانا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه قال         

  أفلح، ورباح، ويسار، ونافع، وفي روايـة عنـه        : ي رقيقنا بأربعة أسماء   وسلم أن نسم :
 فَـالَ  هـو؟  َأثَم: تَقُوُل فَِإنَّك َأفْلَح، والَ نَِجيحا، والَ رباحا، والَ يسارا، غُالَمك تُسمين والَ{

كُونقُوُل يا: فَيالَ، ِإنَّم نه ،عبفَالَ َأر نتَِزيد لَي١(}ع (.  
 ينْهى َأن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي َأراد: وجاء في رواية جابر بن عبداهللا قال       -

نع ى َأنمسلَى يعكَةَ ِبيرِببو ِبَأفْلَحاٍر وسِبيِبنَاِفٍع وِو وِبنَحو ،ذَِلك ثُم تُهَأيكَتَ رس دعا بنْهع 
 عمـر  َأراد ثُم ذَِلك، عن ينْه ولَم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قُِبض ثُم شَيًئا، يقُْل لَمفَ

ى َأننْهي نع ذَِلك ، ثُم كَه٢(تَر(.   
ليس فيه منع القيـاس     } ال تزيدن علي  {: قوله: "قال اإلمام النووي عقب حديث سمرة     
يكره التـسمية بهـذه األسـماء       : قال أصحابنا . على األربع وأن يلحق بها ما في معناها       

المذكورة في الحديث وما في معناها، وال تخص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه              
أراد النبي صلى اهللا عليه وسـلم أن ينهـي عـن هـذه              : وأما قوله : "، ثم قال  "ال تحريم 
هى عنها نهي تحريم فلم ينه، وأما النهي الذي هـو لكراهـة             فمعناه أراد أن ين   . األسماء

  " .)٣(التنزيه فقد نهى عنه في األحاديث الباقية
قد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم المعنى في ذلك، وكراهة العلة التي             : قال الخطابي 

ما أنهم إنما كانوا يقصدون بهذه األسماء وب      : من أجلها وقع النهي عن التسمية بها؛ وذلك       
فحذرهم أن يفعلوه لـئال ينقلـب       . إما التبرك بها، أو التفاؤل بحسن ألفاظها      : في معانيها 

                                         
بشرح النووي وأبو داود في كتاب األدب بـرقم         ) ١٤/٢٩٨) (٢١٣٧(ب برقم   في كتاب اآلدا  ) مسلم( أخرجه   ١/
  )٥/١٢٢) (٢٨٣٦(والترمذي في األدب برقم ) ٤/٢٩١) (٤٩٥٨(
  )٤/٢٩١) (٤٩٦٠(، وأبو داود في األدب برقم )١٤/٢٩٩) (٢١٣٨(في اآلداب برقم ) مسلم(أخرجه / ٢
  )١٤/٢٩٨(شرح صحيح مسلم النووي / ٣



– 

  )٣٠٢(

أثـم يـسار؟ أثـم    : عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد وذلك إذا سألوا، فقالوا     
ال، تطيروا بذلك، وتشاءموا به، وأضمروا على اإليـاس مـن اليـسر             : رباح؟ فإذا قيل  

 السبب الذي يجلب لهم سوء الظن باهللا سبحانه، ويـورثهم اإليـاس      والرباح، فنهاهم عن  
   .)١(من خيره

وقد اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته، الرحيم بهم، أن يمـنعهم مـن أسـباب               
توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود مـن               

ليق ضد االسم عليـه، بـأن يـسمى        غير مفسدة، فهذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك تع         
يساراً من هو أعسر الناس، ونجيحاً من ال نجاح عنده، ورباحاً من هو من الخاسـرين،                

  .فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى اهللا
وأمر آخر أيضاً هو ظن المسمى واعتقاده أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها              

نهى النبي صلى اهللا عليه وسـلم ألجلـه أن          وترفعه على غيره، وهذا هو المعنى الذي        
 وعلـى هـذا فتكـره       )٢(}ال تزكوا أنفسكم، اهللا أعلم بأهل البر منكم       {: وقال) برة(تسمى  

 – والمحـسن    – والراضـي    – والطـائع    – والمطيع   – والمتّقي   –التّقي  : التسمية بـ   
  .) ٣(ونحوها...  والسديد– والرشيد – والمنيب –والمخلص 

 .قد يكون القبح متمثالً في معانيها، أو في ألفاظهـا الـصعبة           : لقبيحةاألسماء ا / ب
 – شـيطان  – عاصـية    – جري   – كليب   – كلب   – مرة   –حرب  : فمن األسماء القبيحة  

  .)٤(وأشباهها، وكل هذه تسمى بها ناس...  حمار– ظالم –شهاب 
فقد . جدعويدخل ضمن هذه أيضاً التسمية بأسماء الشياطين كالحباب، وخنزب، واأل         

عند عبدالرزاق بسنده عن الزهري أن رجالً كان اسـمه الحبـاب،            ) المصنف(جاء في   
إن {: فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا، وقال النبي صلى اهللا عليـه وسـلم               

  .})٥(الحباب اسم الشيطان
                                         

 )٧/٢٥٦(طابي  الخ،معالم السنن/ ١
) ٤٩٥٣(بـرقم  ) األدب(، وأبو داود في سننه كتاب )١٤/٣٠٠) (٢١٤٢(أخرجه مسلم في كتاب اآلداب برقم     / ٢
)٤/٢٩٠(  
  )٢/٣٤٢(ابن القيم ، زاد المعاد/ ٣
  )٨/٤٣٦( النووي ،المجموع شرح المهذب/ ٤
) المـصنّف (بي شيبة في    وهو حديث مرسل، وأخرجه ابن أ     ) ١١/٤٠) (١٩٨٤٩(المصنّف لعبدالرزاق برقم    / ٥

  )٨/٤٨٦) (٥٩٤٩(برقم 



 

 )٣٠٣(

ومن األسماء القبيحة التي تنفر منها القلوب لمـا تثيـره مـن سـخرية وإحـراج                 
ابها وتأثير عليهم، فضالً عن مخالفة هدي النبي صلى اهللا عليه وسـلم بتحـسين               ألصح

 –مكيـرش  : ، ومنها كذلك )١( فدغوش   – حطيحط   – فحيط   – فاضح   –خنجر  : األسماء
  .ونحوها...  صلبوخ– فدعق – سدحان –حواس 

ومنها التسمية بأسماء الحيوانات التي يغلب على صفاتها أنها مستكرهة ومستهجنة،           
 .ونحوها...  حمار– قرد – حنش –حجش : مثل

فإننا نجد في زماننا هذا الفتنة بمن يسمون        : التسمية بالفساق وأصحاب المجون   / ج
من الممثلين والمغنّين، فال تكاد مغنياً أو ممـثالً يـشتهر حتـى             ) الفن(أنفسهم أصحاب   

كـن كـل ذلـك ال      يتسابق الناس في تسمية مواليدهم باسمه، والالئحة طويلة في ذلك، ل          
  .يكون مكروهاً إال إذا نوى به االقتداء بهم؛ فمرد ذلك إلى القصد والنية

: التسمي بأسمائهم حرام، ومنهم من قـال      : فمن العلماء من قال   : أما أسماء المالئكة  
الكراهيـة مثـل جبريـل، وميكائيـل،        : مباح ، واألقرب    : ومنهم من قال  . إنه مكروه 

سئل مالك عـن    : قال أشهب   .)٢(ألسماء ألنها أسماء مالئكة   وإسرافيل، فال نسمي بهذه ا    
  .التسمي بجبريل، فكره ذلك ولم يعجبه 

قد استظهر بعض العلماء التسمى بأسماء المالئكة، وهو قول         : وقال القاضي عياض  
فقـد  . ) ٣(وكره مالك التسمي بجبريل وياسين وأباح ذلك غيره       : الحارث بن مسكين، قال   

كيف تقـول   : قلت لحماد بن أبي سليمان    : بدالرازق عن معمر قال   لع) المصنف(جاء في   
   .)٤(ال بأس به: في رجل تسمى بجبريل وميكائيل، فقال 

 ٰذ يي ٱ: فعند قوله تعالى عن يحيى    ) سيد(ومما يجوز التسمية به، وال كراهة فيه        
آل [ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 تسمية اإلنسان سيداً، كما يجـوز أن        فيه داللة على جواز   : (قال القرطبي    ]٣٩: عمران

يسمى عزيزاً أو كريماً، وكذلك روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال لبنـي                  
، وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال فـي     )قوموا إلى سيدكم  (قريظة  

                                         
 )٥١( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ١

  ) ٥٤٤( ابن عثيمين ، الشرح الممتع٢/
  ) ٩٩( ابن القيم ،تحفة المودود/ ٣
  ) ١١/٤٠) (١٩٨٥٠(المصنف لعبدالرزاق برقم / ٤



– 

  )٣٠٤(

               إن ابني هذا سـيد، ولعـّل اهللا يـصلح بـه بـين فئتـين عظيمتـين مـن                    : (الحسن  
  .) ١()المسلمين

  تغيير األسماء الممنوعة: المطلب الرابع
، وأجاز الفقهاء باالتفاق تغيير االسم إلـى اسـم          )٢(من السنة تغيير األسماء القبيحة      

، وقد وردت أحاديث كثيرة تدّل على استحباب تغيير االسم إذا كان قبيحاً، أو فيه               )٣(آخر
فعن أبي هريـرة    : وسنستعرض بعض هذه األحاديث   . ما يخل بالشرع كالتزكية ونحوها    

تزكّي نفسها، فـسماها رسـول اهللا      : فقيل  ) برة(أن زينب كان اسمها     : "رضي اهللا عنه    
  .)٤("صلى عليه وسلم زينب

      ة(اسمها  : كانت جويرية   : وعن ابن عباس قالفحول رسول اهللا صـلى      )بر ،
  .)٥()خرج من عند برة: (اهللا عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال 

                 وعن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى اهللا عليه
ال أغير اسماً سـمانيه     : قال  } أنت سهل {: فقال. )٦(حزن: قال  } ما اسمك؟ {: وسلم فقال 

 .)٧(}فما زالت الحزونة فينا بعد{: أبي، قال ابن المسيب 
      وعن أسامة بن أخدري ر َّأن  قَاُل لَهلًا يج :        َأتَـو ِفي النَّفَـِر الَّـِذين كَان مراَأص 

          ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل صسـا  {: الرم
  .)٨(}بْل َأنْتَ زرعةُ: َأنَا َأصرم، قَاَل: اسمك، قال

                                         
  ) ٢/١٣١٩( القرطبي ،آن، وانظر الجامع ألحكام القر)٣٧٤٦(، فتح الباري )٧/١١٨(رواه البخاري / ١

 ) ٨/٤٣٧( النووي ، المجموع شرح المهذّب٢/
 ) ١١/٣٣٧( وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية/ ٣
 ) ١٤/٣٠٠) (٢١٤١(ومسلم في اآلداب رقم ) ٦١٩٢(برقم ) ٥٩١١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري في األدب / ٤
  ) ١٤/٢٩٩) (٢١٤٠(أخرجه مسلم في كتاب اآلداب برقم / ٥
 )١/٣٨٠(النهاية في غريب الحديث، البن األثير : الخشونة، انظر: المكان الغليظ الخشن، والحزونة: الحزن/ ٦
وعبدالرزاق ) ٤/٢٩١) (٤٩٥٦(الفتح، وأبو داود برقم ) ١٠/٥٩١) (٦١٩٣(أخرجه البخاري في األدب برقم      / ٧

  ) ١١/٤١) (١٩٨٥١(في المصنف برقم 
  ) ٤/٢٩٠) (٤٩٥٤(داود في األدب برقم حديث صحيح أخرجه أبو / ٨



 

 )٣٠٥(

    ـر اسـم              وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غي
 .)١(}أنت جميلة{: وقال) عاصية(

وغير النبي صلى اهللا عليه وسلم اسم العاصي وعتلة وشيطان          : (قال اإلمام أبو داود   
والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسـمى المـضطجع             

ماها خضرة، وشعب الضاللة سماه شعب الهدى، وبنـو  المنبعث، وأرضاً تسمى عفرة س  
، قال العظيم آبادي في شـرحه  ) الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة    

ألنه من العصيان، والمفهوم من القاموس أنـه معتـل العـين، فلعـل       ) العاص: "(عليه  
بفتحـات  ) عتلـة (الى، و ألنه من أسماء اهللا تع    ) عزيز(التغيير ألجل االشتباه اللفظي ، و     

ألن معناه البعد، وقيـل     ) غراب(فإن اهللا هو الحكم، و    ) الحكم(ألنه من الغلظة والشدة، و    
ألنـه اسـم   ) حبـاب (ألنه أخبث الطيور لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسـات، و    

  " .)٢(ألنه تحمله نار ساقطة) شهاب(الشيطان ويقع على الحية أو نوع منها، و
قد غير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدة أسماء، وليس ما غيـر              و: "قال الطبري 

ومن ثـم أجـاز     : من ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه االختيار، قال              
المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح ويدل عليه أنه صلى اهللا عليـه               

 سهل بذلك، ولو كان ذلك الزماً لمـا         وسلم لم يلزم حزناً لما امتنع من تحويل اسمه إلى         
  " .)٣()ال أغير اسماً سمانيه أبي: (أقره على قوله 

ويظهر من هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في تحويل األسماء مراعاة القرب فـي               
عبدالنبي إلـى  : النطق، كتغيير شهاب إلى هشام، وجثّامة إلى حسانة، وهكذا يحول مثالً  

 وعبدالحـسين  – وعبد علي إلى عبد العلي –سول إلى عبدالغفور    وعبد الر  –عبد الغني   
 وعبد الكاظم إلى عبد القادر، والمهم هو تحويـل          – وحنش إلى أنس     –إلى عبدالرحمن   

   . )٤(االسم إلى مستحب أو جائز

                                         
  ، )٤/٢٩٠) (٤٩٥٢(وأبو داود برقم ) ١٤/٢٩٩) (٢١٣٩(أخرجه مسلم في اآلداب برقم / ١

  )١٣/٢٩٨( العظيم آبادي ، عون المعبود٢/
  )١٠/٥٩٣( ابن حجر العسقالني ،فتح الباري/ ٣
  )٥٩( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ٤



– 

  )٣٠٦(

وربما غير النبي صلى اهللا عليه وسلم االسم الحسن بالقبيح ألن الحكمة اقتـضت أن      
سمى تناسب في الحسن والقبح واللطافة والكثافة، كتـسميته ألبـي           يكون بين االسم والم   

   .)١(الحكم بأبي جهل، وتسميته ألبي عامر الراهب بالفاسق
  أهم الضوابط التي تراعى في التسمية: المطلب الخامس

 سنة، وعلى الرغم من محاولـة تتريـك   ٤٠٠عندما دخل األتراك مصر مكثوا فيها    
األسماء العربيـة، وزادوا فـي األلقـاب زيـادة كبـرى،            كل شيء إال أنهم أبقوا على       

وألصقوها باألسماء، فجاء االسم مزدوجاً يحسبه الحاسب نسبة ألب، وما هـو كـذلك،              
 – وأحمد حـسني     – ومحمود زكي    – وعلي لطفي    – وعلي لبيب    –محمد هاني   : فقالوا

  !ويختلف لقب األخ عن أخيه، فما تعرف أنهما ألب واحد
ـ  وأشـباهها مـن    ...  ومجدي – وحلمي   – ويسري   – ورشدي   – فهمي: وجاءوا ب

: وعشق المصريون األسماء المركبـة فقـالوا      . المصادر التي أعجبتهم فألحقوا بها الياء     
  .أحمد كمال الدين، وأحمد المعتصم باهللا، ومحمد بدر الدين، ومحمد أنور، وأحمد نشأت

مصطفى كامـل   : ماء مثل ومع نزعات التحرر أطلق اآلباء على أبنائهم أسماء الزع        
 ومحمـد  – وحسن البنـا  – ومصطفى النحاس  – ومحمد فريد    – ر وجمال عبد الناص   –

  .نجيب
) تيتـو (و) نهـرو (ولم يتوقف األمر عند هذا الحد؛ بل إننا وجدنا من راح يـسمى              

   .)٢() !هتلر(و
وهناك أسماء بدأت تظهر على الساحة السيما في النساء وهي غريبة، وقـد ذكـر               

: ألن هذا أخو يوسـف    : لماذا ؟ قال    : فقيل له   ) نكتل(ناس أن رجالً سمى ولده      بعض ال 
مه جه هن من خن حن جن مم ]وهـذا مـن     ]٦٣: يوسف ،

الجهل، فهم يريدون أن يتبركوا باألسماء الموجودة في القرآن الكـريم فيختطفـون وال              
 بالكفـار  المختصة األسماء من كانت إن فهي الغربية األسماء يفكرون وال يقدرون؛ أما   

                                         
ر النبي صـلى اهللا  ، وقد ذكر أن للسيوطي كتباً فيمن غي)١/٧٩(ان الدين الحلبي   علي بن بره   ،السيرة الحلبية / ١

  .ولم أقف عليه: قال. عليه وسلم أسماءهم
  )١٣(محمد إبراهيم سليم ،  أسماء البنين ومعانيها٢/



 

 )٣٠٧(

 أسـماء  يختـارون  المسلمون كان فإذا بهم، التشبه أبلغ من هذا ألن حرام؛ فالتسمية بها 
  . )١(يعظمونهم بذلك فإنهم أشبهه، وما جورج مثل الكفار، هؤالء

 وقيمنـا،  وديننـا،  لغتنـا،  عن: وجه كل من عنا األجنبية األسماء هذه سرت وهكذا
 الفتنـة  هـذه  فتولدت أحياناً، المذلة والتبعية يناً،ح بنا الغفلة مطوحة وكرامتنا، وأخالقنا،

 مـن  اهللا شـاء  عمـن  الزينـة  هـذه  وانحسرت المسلمين، صفوف في الصماء العمياء
   .)٢(مواليدهم

  :ولعلّنا نضع هنا بعض الضوابط التي ينبغي لنا مراعاتها أثناء التسمية، ومن ذلك
اً منها، وال مـانع مـن       أن يكون االسم له أصل في اللغة العربية، فيكون مشتق          - ١

كونه جديد االستعمال؛ بل التجديد في األسماء بديع جداً، فلكل عصر مـا يناسـبه مـن              
 .األسماء
أن يكون حسناً في المعنى، مالئماً لحال المسمى، جارياً في أسماء أهل طبقتـه               - ٢

 .)٣(وملته وأهل مرتبته
عظيم لآلباء لدرجـة    ، أو أن يكون فيه ت     )شاهنشاه(كاسم  : أال يتنافى مع التوحيد    - ٣

 .الشرك، أو أن يسمى بما اختص به اهللا، كما مر سابقاً
إننا بهذه الضوابط نكون قد أحسنّا إلى أجيالنا، وساهمنا في غرس الطمأنينـة فـي               

وكـم مـن   .. نفوسهم، في هذه األسماء التي ستالزمهم طوال حيـاتهم وبعـد ممـاتهم      
اء آبائهم أو قبائلهم، مـع أن األمـر ال          األشخاص يخجلون من أسمائهم القبيحة، أو أسم      

   .)٤(يكلفنا كثير عناء
فيجب على اإلنسان أن يختار لولده االسم الذي ال يعير به عند الكبر، وال يؤذي بـه      

   .)٥(الولد فيكون سبباً ألذية ابنه، ومعلوم أن أذية المؤمن حرام

                                         
  )٥٤٣/٧( ابن عثيمين ،عقنالشرح الممتع على زاد المست/ ١
  )١١( أبو زيد ،تسمية المولود/ ٢
  )٦٣( محمد نور سويد ،ربية النبوية للطفلمنهج الت/ ٣
  )١٦٨( خولة درويش – محمد الناصر ،تربية األطفال في رحاب اإلسالم/ ٤
  )٧/٥٤١( ابن عثيمين ،الشرح الممتع/ ٥



– 

  )٣٠٨(

اء المواليد حتـى    وغيرها لضبط اختيار أسم   ) فرنسا(وإذا كانت القوانين تصدر في      
ال تخرج عن تاريخهم، وال تتعارض مع قيمهم الوطنية، فنحن فـي االلتـزام بـدين اهللا      

   .)١(أحق من أمم الكفر) اإلسالم(
  

  

                                         
  )٩( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ١



 

 )٣٠٩(

  المبحث الثالث
  تكنية األوالد

  تعريف الكنية: المطلب األول
ة الكُنـى،   والكُنْيةُ والِكنْية َأيضاً واحد   :  قال الجوهري  ): "اللسان(قال ابن منظور في     

 وكُنيةُ فالن َأبو فالن، وكذلك ِكنْيتُه َأي الذي يكْنَى به، وكُنْوة فـالن            ...واكتَنى فالن بكذا  
: قال َأبـو عبيـد    . لغة في كَنَيته  : وكَنَوتُه .َأبو فالن، وكذلك ِكنْوته؛ كالهما عن اللحياني      

ما صدر بـأب وأم     ): (اتالتعريف(والكنية كما في    .  ")١( يقال كَنيت الرجل وكَنوته لغتان    
   .)٢()وابن وبنت

أو ) أبـي الحـسن   (و) أبي حفـص  (والكنية اسم يطلق على الشخص للتعظيم، نحو        
برمـة  : والكسر فيهما لغة، مثل   . بالضم، في المفرد والجمع   ) كُنى(عالمة عليه، والجمع    

:  الخليـل  وفي كتاب : قال ابن فارس  . وكنيته أبا محمد وبأبي محمد    . وبرم وِسدرة وِسدر  
  .)٣(الصواب اإلتيان بالباء

َأحدها َأن يكْنَى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثـاني َأن           : لكُنْيةُ على ثالثة أوجه   وا
يكْنى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً، والثالث َأن تقوم الكُنْية مقام االسم فيعرف صـاحبها              

، وذلك  )٤( عرف بكُنيته فسماه اهللا بها     بها كما يعرف باسمه كَأبي لهب اسمه عبد العزى،        
لمـا ذا   : "قال الزمخشري ]١: المسد[يف ىف يث ىث نث مث : في قوله سبحانه  

 كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب، وأيضا فالتكنية مـن بـاب التعظـيم؟                  
) بتبت يدا أبو له   (عن األول أن التكنية قد تكون اسما، ويؤيده قراءة من قرأ            : والجواب
علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، فإن هؤالء أسماؤهم كناهم، وأمـا              : كما يقال 

، أنه لما كان اسما خرج عن إفادة التعظـيم        : معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه أحدها      
أنه لما كان من أهـل      :  والثالث ،أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته        : والثاني

  ".)٥( ر ذات لهب وافقت حاله كنيته، فكان جديرا بأن يذكر بهاالنار ومآله إلى نا

                                         
  )١٢/١٧٤( ابن منظور ، لسان العرب١/
  )١٩٧( محمد الشريف الجرجاني ،التعريفات/ ٢
  )٥٤٢( الفيومي ،باح المنيرالمص/ ٣
  )١٢/١٧٤( ابن منظور ،لسان العرب/ ٤
 )٣/٤٣٥(؛ صفوة التفاسير، الصابوني )٣٢/٣٥٠(الكشاف، الزمخشري / ٥



– 

  )٣١٠(

 ألن وذلـك  جهنمـي،  يدا تبت :قيل فكأنه الجهنمي عن كناية لجعله: " قال األلوسي 
 كمـا  إيـاه،  ومالزمته له مالبسته على يدل الولد إلى األب كانتساب اللهب إلى انتسابه

 األمـور  هـذه  يالبـس  لمـن  حربال وأخو الفضل وأخو الشر وأبو الخير أبو هو يقال
  " .)١(ويالزمها

  جواز تكنية األطفال: المطلب الثاني
ما أجمل أن يكون للطفل في صغره كنية يتكنى بها، وقد جاء في الحديث الـصحيح          

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لـي      : المتفق عليه عن أنس قال    
يا أبا عمير ما فعل     {:  وكان إذا جاء قال      –به فطيماً   أحس:  قال   –أبو عمير   : أخ يقال له  

نُغر كان يلعب به فربما حضر الصالة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحتـه               } النغير
) النُغيـر (أمـا   :  عقبـه    النوويقال  . )٢(فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا       

عجمة، وهو طائر صـغير، جمعـه       ، بضمها وفتح الغين الم    )النُغَر(فبضم النون تصغير    
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جداً منهـا        : "المفطوم، ثم قال    : بمعنى  ) الفطيم(و) نغران(

): المجمـوع (وقـال فـي     ". )٣(جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً          
  " .)٤(ويجوز تكنية الصغير"

، فإن دالئله يشترك فيهـا الخـواص        وهذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئاً منقوالً        
والعوام، واألدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية، وكـذلك إن كتـب إليـه                

حدثنا الشيخ أبو فالن، فالن بن فـالن، ومـا        : وكذا إن روي عنه رواية، فيقال       . رسالة
يتـه،  أشبهه، واألدب أن ال يذكر الرجل كنيته في كتابه وال في غيره، إال أن يعرف بكن               

  .)٥(أو كانت الكنية أشهر من اسمه 
كانوا يكنون الصبي تفاؤالً بأنه سيعيش حتى يولد لـه، ولألمـن مـن              : قال العلماء 

بادروا أبناءكم بالكنى قبـل     : التلقيب، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم          
                                         

  )٣٠/٢٦١( األلوسي ،روح المعاني/ ١
، )١٠/٥٩٨) (٦٢٠٣(بـرقم  ) تكنية الصبي ومن لم يولد له( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب باب         ٢/

) البر(، والترمذي في )٤/٢٩٤) (٤٩٦٩(، وأبو داود في األدب رقم )١٤/٣٠٧) (٢١٥٠( اآلداب برقم   ومسلم في 
 )٤/٣١٤) (١٩٨٩(رقم 

  )١٤/٣٠٧( النووي ،شرح صحيح مسلم/ ٣
  ) ٨/٤٣٨( النووي ،المجموع شرح المهذب/ ٤
  ) ٤٢١( النووي ،األذكار/ ٥



 

 )٣١١(

من ثم كره للـشخص أن      الكنية للعرب كاللقب للعجم، و    : أن تغلب عليها األلقاب، وقالوا    
ومع أن الحديث المروي عن ابن عمر رضـي اهللا          . )١(يكني نفسه إال أن قصد التعريف     

، إال أن   )٢(حديث ضـعيف  } بادروا بأوالدكم الكنى، ال تغلب عليهم األلقاب      {:عنه مرفوعاً 
ولهذه التكنية للطفل آثار نفسية رائعة، وفوائـد تربويـة عظيمـة            . المغزى فيه صحيح  

  :وهي
 :ية شعور التكريم واالحترام في نفسية الولد، ومن ذلك قول الشاعرتنم -

والسوءة اللقب ألقبه وال ... ألكرمه أناديه حين                         أكنيه  
 .تنمية شخصيته وإشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار وسن االحترام -
بار، ولمن فـي    مالطفته بمناداته بالكنية الحبيبة إليه، وتعويده أدب الخطاب للك         -

 .)٣(سنّه من الصغار
  التكني بأبي القاسم: المطلب الثالث

قد اختلف السلف رحمهم اهللا في جواز التكني بأبي القاسم، واختلف الناس في ذلـك               
  :على ثالثة أقوال

 قرنهـا  أو اسـمه  عن أفردها سواء مطلقا، القاسم بأبي التكني يجوز ال  أنه :أحدهما
 عمـوم  وعمـدتهم  مماتـه،  أو بعد  اه عليه الصالة والسالم   كان ذلك في محي    وسواء به،

: وحكى البيهقي ذلك عن الـشافعي، قـالوا        . )٤("بكنيتي تكنوا وال باسمي تسموا " حديث
 ، وسـلم  عليـه  اهللا صلى به مختصة والتسمية الكنية هذه معنى ألن كان إنما النهي ألن
 أضـع  ، قاسـم  أنا وإنما ، أحدا نعأم وال أحدا أعطي ال واهللا{ :بقوله ذلك إلى أشار وقد

  .ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره : قالوا } )٥( أمرت حيث
                                         

  )١٠/٥٩٨( ابن حجر ،فتح الباري/ ١
حبـيش بـن   : ن ابن عمر مرفوعاً، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ألن في إسناده   رواه ابن حبان ع   / ٢

سنده ضعيف، والصحيح   : وقال ابن حجر في األلقاب    . إنه غير صحيح  ): الميزان(دينار، وال يحتج به، وقال في       
 )]١٣٣٥(برقم ) ٤٠٨(الفوائد المجموعة، الشوكاني . [أنه عن ابن عمر من قوله

  )١٦٧( خولة درويش – محمد الناصر ،فال في رحاب اإلسالمتربية األط/ ٣
) ٢١٣١(ومسلم في كتاب اآلداب بـرقم       ) ١/٢٤٤) (١١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم         / ٤
 ).٤/٢٩٣) (٤٩٦٥(وأبو داود في األدب برقم ) ١٤/٢٩٢(
وأبـو  ) ١٤/٢٩٤) (٢١٣٣(آلداب برقم   ومسلم في ا  ) ٦/١٥٢(متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد        / ٥

  )٢٩٤٩(داود في الخراج واألمارة برقم 



– 

  )٣١٢(

والصواب أن التسمي باسـمه جـائز، والتكنـي         : "قال ابن القيم عقب سرد الخالف     
  " .)١(بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه

 عن أحدهما أفُرد فإذا ، وكنيته اسمه بين الجمع عن هو ماإن النهي  أن :القول الثاني 
، ثـم ذكـر     )باب من رأى أن ال يجمع بينهما      : ( داود  قال اإلمام أبو    ، بأس فال اآلخر

 فـال  باسمي تسمى من{: حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال     
باسمي يتكن ٢(}بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فال يتسم(.  

فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عـن التكنـي            : قال أصحاب هذا القول   
وألن في الجمع بينهما مشاركة في االختصاص باالسم والكنية، فإذا أفـرد           : بكنيته، قالوا 

  .أحدهما عن اآلخر زال االختصاص
النهي للتنزيه، وقيـل للتحـريم والظـاهر مـن          ): المبارق شرح المشارق  (قال في   

ويمكـن  . الحديث أن المنهي هو التكني بكنيته مطلقاً، وقيل هو الجمع بين اسمه وكنيتـه    
   .)٣(أن يقال مجرد التكني بكنيته مكروه، والجمع بين اسمه وكنيته أشد كراهة

 هـذا  أصـحاب  واحتج مالك، عن المنقول وهو بينهما، الجمع  جواز :القول الثالث 
 اهللا رضـي  علـي  عن الحنفية، ابن محمد حديث من والترمذي داود أبو رواه بما القول
 ؟ بكنيتـك  وأكنيـه  باسمك أسميه بعدك من ولد لي ولد إن اهللا رسول يا : قلت قال عنه
 جـائز   وهو .ويجعل النهي خاصاً بحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          .) ٤( "نعم " قال
 أبـا   يـا  :بالبقيع لرج نادى : قال أنس حديث من الصحيح في ثبت قد فإنه ، وفاته بعد

 أعِنك لم إني اهللا، رسول يا :فقال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه فالتفت ، القاسم
 تكنـوا  وال باسـمي  تسموا { : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، فالنا دعوت إنما

 ، }لـد و بعدك من لي ولد إن{ :بقوله ذلك إلى إشارة فيه علي وحديث: قالوا ،)٥(}بكنيتي
 : الحـديث  هـذا  فـي  عنه اهللا رضي علي قال ولكن حياته، في له يولد عمن يسأله ولم

                                         
 )٢/٣٤٧( ابن القيم ،زاد المعاد/ ١
، وهو صحيح اإلسناد،    )٧/٥٢٨ (٥٧٨٦وابن حبان برقم    ) ٤/٩٣) (٤٩٦٦(أخرجه أبو داود في األدب برقم       / ٢

  وفيه أبو الزبير المكي مدلس لكن له شاهد من حديث محمد بن عجالن
  )١٣/٣٠٥(عون المعبود، العظيم آبادي / ٣
: وقال عقبـه  ) ٢٨٤٦(والترمذي في كتاب األدب برقم      ) ٤/٢٩٤) (٤٩٦٧(أخرجه أبو داود في األدب برقم       / ٤

  )١/٩٥(وأحمد في المسند . حديث حسن صحيح
 سبق تخريجه/ ٥



 

 )٣١٣(

 عليـه  اهللا صـلى  باسمه التسمية فمنع ، لقوله يؤبه ال من شذ وقد ،)لي رخصة وكانت(
 تكنية ثم لعلي ذلك إباحة في: وقال الطبري . )١(بكنيته التكني عن النهي على قياسا وسلم
 التحـريم،  علـى  ال الكراهة على كان ذلك عن النهي أن إلى إشارة مالقاس أبا ولده علي
 أبـا  ولـده  يكني أن مكنوه ولما الصحابة ألنكره التحريم على كان لو أنه ذلك ويؤيد قال

  .التنزيه النهي من فهموا إنما أنهم على فدل أصال، القاسم
 لـه  الرخـصة  واعلم فلعلهم قال، فيما األمر ينحصر لم بأنه وتعقّب: "قال ابن حجر  

 وسلم، عليه اهللا صلى بزمانه النهي تخصيص فهموا أو طرقه، بعض في كما غيره دون
 عبيـد  بن طلحة :وهو القاسم أبا وكناه محمدا ابنه سمى الصحابة بعض ألن أقوى؛ وهذا
 لكنيـة  يقال وكذا... كناه الذي هو وسلم عليه اهللا صلى النبي أن الطبراني جزم وقد. اهللا
 الـرحمن  عبد وابن طالب أبي بن جعفر وابن سعد وابن بكر أبي ابن :حمدينالم من كل
 آبـاءهم  وأن القاسـم،  أبو قيس، بن األشعث وابن بلتعة أبي بن حاطب وابن عوف بن

   .")٢(األمصار وفقهاء والخلف السلف جمهور قال وبه: عياض قال بذلك، كنوهم
أن : الصواب مـن ذلـك    : "ال أيضاً حيث ق   الخطابيوهذا الرأي هو الذي مال إليه       

النهي إنما كان في حياته صلى اهللا عليه وسلم، لئال يصادف ذلك مرور النبي صلى اهللا                 
عليه وسلم حين ينادى المتسمى بذلك، فيشتبه على النبي صلى اهللا عليه وسـلم، وألنـه                

ـ               سخرية ربما اتخذ المنافقون واليهود ذلك سبيالً إلى إيذاء النبي صلى اهللا عليه وسلم وال
به، أما بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم، فقد تسمى بذلك كثير من األئمة والعلمـاء، واهللا                 

  " .)٣(أعلم
 األئمـة  والمكنّـين  به المتكنين في أن مع فعله على الناس إطباق وأما: "النوويقال  
 مالـك  لمذهب تقوية ففيه الدين مهمات في بهم يقتدى والذين والعقد الحل وأهل األعالم،

 وسلم عليه اهللا صلى بحياته االختصاص النهي من فهموا قد ويكونون مطلقاً، جوازه في
 القاسـم،  أبـا  يا: ومناداتهم القاسم بأبي اليهود تكني في النهي سبب من مشهور هو كما

  ." )٤(زال قد المعنى وهذا لإليذاء،

                                         
 ) ٣٤٧-٢/٣٤٥( ابن القيم ،زاد المعاد/ ١
  )١٠/٥٨٩( ابن حجر ،فتح الباري/ ٢
  )٧/٢٦٣( الخطابي ،عالم السننم/ ٣

  )٤٢٢( النووي ، األذكار٤/



– 

  )٣١٤(

قـال  وبالمـذهب األول  : " كالم النووي في الفـتح وقـال عقبـه       ابن حجر وقد نقل   
الظاهرية، وحكى الطبري مذهباً رابعاً وهو المنع من التـسمية بمحمـد مطلقـاً، وكـذا      

وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقـاً فـي          : "، ثم قال  "التكني بأبي القاسم مطلقاً     
وخـتم  " . )١(فيمتنـع، وإال فيجـوز  )  أحمد-محمد(حياته، والتفصيل بعده بين من اسمه      

 مـع  أخيـرا  المحكـي  المفـصل  المـذهب  المـذاهب  أعدل الجملة وفي: "كالمه بقوله 
  ".)٢(غرابته

وال ينكر التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صـلى اهللا           : وشرحه) اإلقناع(وقال في   
وقد وقع فعل ذلك من األعيان، ورضـاهم  : قال. عليه وسلم وصوبه في تصحيح الفروع     

فحاصل القول أن التسمي والتكني في       . )٣(به يدل على اإلباحة، وهو األقرب، واهللا أعلم       
  .عصرنا بهما ال محذور منه إن شاء اهللا تعالى

  تكنية الرجل باسم غير ولده: المطلب الرابع
كانت عادة السلف األسماء والكنى، فإذا أكنوه بأبي فالن، فقد يكنون الرجل بولـده،              

يه، أو ابن سميه، أو بأمر له       كما يكنون من ال ولد له، إما باإلضافة إلى اسمه، أو اسم أب            
تعلق به، كما كنّى النبي صلى اهللا عليه وسلم عائشة بابن أختها عبداهللا، وكمـا يكنـون                 

أبا سليمان، لكونه باسم داود عليه السالم، الذي اسم ولده سليمان، وكـذلك كنيـة               : داود
 النبـي صـلى     أبا العباس، وكما كنى   : أبو اسحاق، وكما كنوا عبداهللا بن عباس      : إبراهيم

، وكان األمر على ذلك فـي القـرون   )٤(اهللا عليه وسلم أبا هريرة باسم هريرة كانت معه    
  .) ٥(الثالثة

 أم ولـد،  له كان سواء والنساء، الرجال من الفضل أهل تكنية ويستحب: "النووي قال   
وفي سنن أبي داود بـسند صـحيح عـن       : "، ثم قال  ")٦(بغيره   أم بولده، كني وسواء ال،
فـاكتني بابنـك    {: قـال   . يا رسول اهللا كل صواحباتي لهـن كنـى        : ائشة أنها قالت  ع

                                         
  ).١٤/٢٩٣(وقد حكى النووي هذه المذاهب في شرحه على مسلم ) ١٠/٥٨٨( ابن حجر ،فتح الباري/ ١
 )١٠/٥٨٩( ابن حجر ،فتح الباري/ ٢
  )٣/٥٠( عبدالعزيز السلمان ،األسئلة واألجوبة الفقهية/ ٣

 .والحديث حسن) ٥/٦٤٤) (٣٨٤٠ ( رواه الترمذي في المناقب برقم٤/
  )٢٦/٣١١(الفتاوي، ابن تيمية / ٥
 ٨/٤٣٨المجموع شرح المهذب، النووي  / ٦



 

 )٣١٥(

، وهو ابن اختها أسماء بـن أبـي         )١(يعني بابنها عبداهللا بن الزبير    : قال الراوي   }عبداهللا
، فهذا هو الصواب المعروف أن عائشة لـم يكـن         )أم عبداهللا (بكر، وكانت عائشة تكنى     

أنهـا  ) ابن الـسني (ا عبداهللا ابن أسماء، وروينا في كتاب لها ولد، وإنما كنيت بابن اخته     
  " .)٢(كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى اهللا عليه وسلم لكنه حديث ضعيف

ويجوز تكنية الرجل الذي له أوالد بغير أوالده، ولم يكن ألبي بكر ابن اسمه بكـر،                
 اسـمه سـليمان،     وال لعمر ابن اسمه حفص، وال ألبي ذر ابن اسمه ذر، وال لخالد ابن             

وكان يكني أبا سليمان، وكذلك أبو سلمة، وهو أكثر من أن يحصى، فال يلزم من جـواز    
التكنية أن يكون له ولد أو ال أن يكنى باسم ذلك الولد، والكنيـة نـوع تكثيـر وتفخـيم                

   .)٣(للمكنّى وإكرام له
 رضـي  علي أسماء أحب كانت إن: عن سهل بن سعد قال     ) البخاري(وفي صحيح   

 النبـي  إال تـراب  أبو سماه وما بها، يدعى أن ليفرح كان وإن تراب، ألبو إليه عنه اهللا
 المـسجد،  فـي  الجدار إلى فاضطجع فخرج، فاطمة يوماً غاضب وسلم، عليه اهللا صلى
 النبـي  فجاءه الجدار، في مضطجع ذا هو: فقال يتبعه، وسلم عليه اهللا صلى النبي فجاءه
 التراب يمسح وسلم عليه اهللا صلى النبي فجعل تراباً، ظهره وامتأل وسلم عليه اهللا صلى
  . )٤(}تراب أبا يا اجلس{: ويقول ظهره عن

، )الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجـل      (وقد بوب البخاري باباً في صحيحه بعنوان        
وأشار بذلك إلى الرد على منع تكنية من لم يولد له مـستنداً إلـى أنـه                 : "قال ابن حجر  

اقع، فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصـححه الحـاكم مـن حـديث      خالف الو 
إن النبـي صـلى اهللا   : مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال      : صهيب أن عمر قال له    

  .عليه وسلم كناني

                                         
وعبدالرزاق فـي   ) ١٥١ – ٦/١٠٧(وأحمد في المسند    ) ٤/٢٩٤) (٤٩٧٠(أخرجه أبو داود في األدب برقم       / ١

  .١١/٤٢) ١٩٨٥٨(المصنف برقم 
قال عنـه ابـن   ) داود ابن المحبر  (وفي إسناده   ) ١٢٤) (٤١٩(برقم  أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة        / ٢

  )١٨١١(برقم ". متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات: "حجر في التقريب
  )١١٢( ابن القيم ،تحفة المولود/ ٣

  ).١٠/٦٠٣(كتاب األدب ) ٦٢٠٤( صحيح البخاري برقم ٤/



– 

  )٣١٦(

 قبل مسعود بن اهللا عبد كناني :قال علقمة عن )المفرد األدب( في المصنف وأخرج
 لهـا  وليس عمرو كنية لها :الشاعر قال العرب، عند مستعمال ذلك كان وقد .لي يولد أن

  عمرو
 أن قبـل  يكتنـون  الصحابة من رجال كان :قال الزهري عن شيبة أبي ابن وأخرج

 مـن  "وسلم   عليه اهللا صلى  النبي قبر في جاء ما باب " في المصنف وأخرج .لهم يولد
 هـالل  وكنيـة  :قلت .لي يولد أن قبل عروة كناني :قال الوزان هالل عن الجنائز كتاب

 عـن  علقمة عن الطبراني وأخرج .ذلك غير ويقال أمية، أبو ويقال عمرو، أبو المذكور
  }له يولد أن قبل الرحمن عبد أبا كناه - وسلم عليه اهللا صلى - النبي أن  {: مسعود ابن

   . ")١(صحيح وسنده
د بغير أوالده،   كنية الرجل الذي له أوال    : باب  ) األذكار(وقد بوب النووي في كتاب      

  " .)٢(هذا الباب واسع ال يحصى من يتصف به، وال بأس بذلك: "ثم قال 

                                         
 ).١٠/٥٩٨( ابن حجر ،فتح الباري/ ١
  ).٤٢١( النووي ،راألذكا/ ٢



 

 )٣١٧(

  المبحث الرابع
  تلقيب األوالد

  تعريف اللقب: المطلب األول
 وقد .َألْقَاب والجمع به، مسمى غير اسم النَّبز، :اللَّقَب" : قال ابن منظور في تعريفه    

 ؛]١١: الحجـرات [ حن جن مم  :العزيـز  التنزيل وفي .به فَتَلَقَّب بكذا لَقَّبه
 االسم ولَقَّبتُ تَلِْقـيباً، فُالناً لَقَّبتُ : يقال ...ِإليه َأسماِئه بَأحب ِإال الرجَل تَدعوا ال : يقول

  ".)١(فَوعل لجورٍب كقولك ، الفعل من ِمثَاالً له جعلْتُ ِإذا تَلْقيباً بالِفعل
   .)٢(في القديم كان في الذم أشهر منه في المدحوقيل أن لفظ اللقب 

علماً من غير نبز فال يكون حراماً، ومنه تعريف بعض األئمـة            ) اللقب(وقد يجعل   
المتقدمين باألعمش واألخفش واألعرج ونحوه، ألنه ال يقصد بذلك نبز وال تنقيص، بـل          

  .) ٣(محض تعريف مع رضا المسمى به
. لقب اسم يسمى به اإلنـسان سـوى اسـمه األول          ال: وربما يشعر به قول الراغب    
  :ولذلك قال الشاعر.. ويراعى فيه المعنى، بخالف العلَم

  ٤لقبه في فكرت إن ومعناه                     إال لقب ذا عيناك أبصرت  وقلما
اللقب ما يسمى به اإلنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح             : وقال الجرجاني 

  .)٥( فيهأو الذم لمعنى
  )شمس الدين(التلقيب بنحو : المطلب الثاني

الغاية من طريقة الذين يتلقبون بذلك هي التبرك بالدين، وتبيان فضل المسمى علـى            
  :الدين وتأييده ونصره له وموقعه منه، واألمثلة على ذلك

وتكثر . إلخ...  نظام الدين    – ركن الدين    – عالء الدين    – صالح الدين    –عز الدين   
  .)٦(ه األسماء عموماً عند العرب غير المسلمينهذ

                                         
  )١٢/٣٠٧( ابن منظور ، لسان العرب١/
  )٢٦/١٥٤( األلوسي ،روح المعاني/ ٢
  )٥٥٦( الفيومي ،المصباح المنير/ ٣
  )٢٦/١٥٥( األلوسي ،؛ روح المعاني)٤/٣٤(عمدة الحفاظ، السمين الحلبي / ٤
  )٢٠٣( الجرجاني ،التعريفات/ ٥
  )٤٢( عبود الخزرجي ،أسماؤنا/ ٦



– 

  )٣١٨(

وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ               
وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين الدين واإلسالم، فاإلضـافة إليهمـا           ) اإلسالم(و) الدين(

لعلمـاء علـى    على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطّل على الكذب، ولهذا نص بعض ا            
التحريم، واألكثر على الكراهة، ألن منها ما يوهم معاني غير صحيحة ممـا ال يجـوز                

  .إطالقه، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن االسم، ثم استعملت أسماء
 كراهة التلقيب بناصر الدين ونحوها لمـن لـيس          وقد نص عدد من المفسرين على     

  .)١( متصفاً بما دل عليه لقبه
فـإن  ) شهاب الدين : (د يكون االسم من هذه األسماء منهياً عنه من جهتين، مثل            وق

) شـهاب ( في  القاريقال العالمة. ) ٢(الشهاب الشعلة من النار، ثم إضافة ذلك إلى الدين       
  .)٣(!والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثالً ال يكون مكروهاً: 

 قـال  نفـسه،  اإلنـسان  تزكية من المنع على والسنة الكتاب دل قد: القرطبيوقال  
 العـرب  بـالد  مـن  وغيرها المصرية الديار في كثر ما المجرى هذا ويجري: علماؤنا
تقتضي التزكية، كزكي الدين ومحيي الدين ومـا         التي بالنعوت أنفسهم نعتهم من والعجم

أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسلمين بهذه األسماء ظهر تخلّف هذه النعـوت عـن                
  .)٤(لها فصارت ال تفيد شيئاًأص

وقد أحدثوا اإلضافة إلى الدين، وتوسعوا في هـذا، وال ريـب أن        : "ابن تيمية وقال  
هو ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات، والكنايـات، فمـن   : الذي يصلح مع اإلمكان  

 أمكنه ذلك فال يعدل عنه، إن اضطر إلى المخاطبة، ال سيما وقد نهي عن األسماء التـي       
؛ لئال تزكـي   )زينب(فسماها  ) برة(فيها تزكية، كما غير النبي صلى اهللا عليه وسلم اسم           

نفسها، والكناية عنه بهذه األسماء المحدثة خوفاً من تولد الشر إذا عدل عنهـا فليقتـصر     
  .على مقدار الحاجة

: ولقبوا بذلك ألنه علم محض ال تلمح فيه الصفة، بمنزلة األعـالم المنقولـة، مثـل         
  .د، وكلب، وثورأس

                                         
 )٤/٦٠٧(، السراج المنير، الشربيني )٢٢/٣٤١(ر، البقاعي نظم الدر/ ١
  )٥٣( بكر أبو زيد ،تسمية المولود/ ٢
  )١٣/٢٩٨( العظيم آبادي ،عون معبود/ ٣
  )٣/١٨١٦( القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن/ ٤



 

 )٣١٩(

وال ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها األعاجم، وصـاروا مـا يزيـدون فيهـا،                
عز الملة، والدين، وعز الملة والحق والدين، وأكثر ما يدخل فـي ذلـك مـن              : فيقولون

الكذب المبين، بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف، والـذين يقـصدون              
. بهم اهللا بنقيض قصدهم، فيذلهم ويـسلط علـيهم عـدوهم       هذه األمور فخراً وخيالء يعاق    

  " .)١(والذين يتقون اهللا ويقومون بما أمرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم
قّل من المشاهير في الجاهلية واإلسالم من ليس له لقـب، ولـم             : " الزمخشري وقال

بـات مـن غيـر      تزل في األمم كلها من العرب والعجم، تجري في المخاطبات والمكات          
وأما ما استحدث مـن    . نكير، غير أنها كانت تطلق على حسب استحقاق الموسومين بها         

تلقيب السفلة باأللقاب العلمية، حتى زال التفاضل وذهـب التفـاوت وانقلبـت الـضعة               
وهب أن العذر مبسوط في ذلك فمـا        . شرعاً واحداً فمنكر  : والشرف، والفضل والنقص  
 في الدين بقبيل وال دبير، وال له فيها ناقة وال جمل، بل هو              العذر في تلقيب من ليس له     

هي لعمر اهللا الغـصة     ! محتو على ما يضاد الدين وينافيه، بجمال الدين وشرف اإلسالم         
التي ال تساغ والغبن الذي يتناثر الصبر دونه، نسأل اهللا إعزاز دينه، وإعالء كلمته وأن               

  :يصلح فاسدنا ويوقظ غافلنا
  " .)٢(وصاحبها فوق السماء اسمه سمج**  تزدهيك بحسنها وكم من أساٍم

  مناداة المسلم بلقب يكرهه: المطلب الثالث
قد بين اهللا عز وجل في كتابه الكريم أنه ال يجوز للمسلم أن يعتـدي علـى أخيـه                   

  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض :بلسانه، فيذكر له لقباً يسوءه فقـال تعـالى        
 خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
            مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن مم

  . ]١١: الحجرات[   مب هئ
) النبـز (بالتسكين وهـو المـصدر، و     ) النبز(التنابز المتفاعل، من    : "قال الشوكاني 

بالتحريك اللقب، والجمع أنباز، واأللقاب جمع لقب، وهو اسم غيـر الـذي سـمي بـه             
قـال  .  باأللقاب بأن يلقب بعـضهم بعـضاً       لقب السوء، والتنابز  : اإلنسان، والمراد هنا  

أو يقـول لمـن    . يا فاسق يا منافق   : هو أن يقول ألخيه المسلم    : قال المفسرون : الواحدي
                                         

  )٢٦/٣١١( ابن تيمية ، الفتاوى١/
  )٤/٢٩٥(ني  الشربي،مغني المحتاج: ، وانظر٣٧٤ربيع األبرار، الزمخشري ص/ ٢



– 

  )٣٢٠(

هو كل شيء أخرجت به أخاك عن اإلسـالم،    : يا يهودي يا نصراني، وقال عطاء     : أسلم
ن التلقيب  إ: وبالغ بعضهم في التشنيع حتى قال     . )"١(يا كلب، يا حمار، يا خنزير     : كقولك  

فـي  ألن السياق   ؛  بما يكرهه الناس أمر مذموم ال يجتمع مع اإليمان فإنه شعار الجاهلية           
  .)٢(يقتضي ختم الكالم بالوعيداآلية 

معناه ال يعب بعـضكم بعـضا، ألن المـؤمنين كـنفس           : وقيل : "وقال الزمخشري 
   واحدة، فمتى عاب المؤمن ال تفعلوا ما تلمـزون      معناه: وقيل.  فكأنما عاب نفسه    المؤمن 

التـداعي   :والتنابز باأللقـاب  . به، ألن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة           
لقب الـسوء   : والنزب النبز:  ويقال ،تفاعل من نبزه، وبنو فالن يتنابزون ويتنازبون      : بها

 لـه   والتلقيب المنهي عنه، وهو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا بـه وذمـاً              
ولهذا كانت التكنية مـن الـسنة       ... ، فأما ما يحبه مما يزينه وينوه به فال بأس به          وشيناً

  .")٣(واألدب الحسن
وقد جاء في سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي جبيـرة بـن                 

ـ   ِبالَْألْقَاِب تَنَابزوا ولَا(فينا نزلت هذه اآلية، في بني سلمة        : الضحاك، قال     اِلاسـم  ْئسِب
قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليس منـا رجـل    : قال  ) الِْإيماِن بعد الْفُسوقُ

مـه  : يا فالن، فيقولون: إال وله اسمان، أو ثالثة فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  حنخن جن مميا رسول اهللا إنه يغضب من هذا االسم، فأنزلـت هـذه اآليـة              

  .)٤(] ١١: راتالحج[
 لـه  كـان  سـواء  يكره، بما اإلنسان تلقيب تحريم على العلماء واتفق: "قال النووي 

 واألشـج،  واألبـرص،  واألحـول،  واألعـرج،  واألعمى، واألجلح، كاألعمش، صفة،
 واألقطـع،  واألثـرم،  واألشـتر،  واألفطس، واألزرق، واألصم، واألحدب، واألصفر،
  .يكره مما ذلك غير أو ألمه أو ألبيه صفة كان أو واألشل، والمقعد، والزمن،

                                         
  ) ٥/٧٤( الشوكاني ، فتح القدير١/
 )٨/٧٩(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، شهاب الدين الخفاجي / ٢
 )٤/٣٦٩(الكشاف، الزمخشري / ٣
 )١٣/٣٠٥(روح المعاني، األلوسي / ٤



 

 )٣٢١(

 ودالئـل  ، بذلك إال يعرفه ال لمن التعريف جهة على بذلك ذكره جواز على واتفقوا
  . ")١(بشهرتها واستغناء اختصارا حذفتها مشهورة، كثيرة ذكرته ما

فإذن يستثنى من النهي األخير دعاء الرجل بلقب قبيح فـي نفـسه ال علـى قـصد       
: واإليذاء له كما إذا دعت الضرورة له لتوقف معرفته، كقول المحـدثين             االستخفاف به   

: وقد سئل عبداهللا بن المبارك عن الرجل يقـول          "  وواصل األحدب،  –سليمان األعمش   
إذا : حميد الطويل ، وسليمان األعمش ، وحميد األعرج ، ومـروان األصـغر، فقـال                

  .")٢(أردت صفته ولم ترد عيبه فال بأس به
ظـاهر فـي أن االسـتثناء ال    ) يا أعور: ( نقل عن ابن مسعود أنه قال لعلقمه        وما

يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة، ألنه ال ضرورة في حال مخاطبته علقمة بقولـه              
، ولعل الشهرة مع عدم التأذي، وعدم قصد االستخفاف كافية فـي الجـواز،              )يا أعور (

 بـذلك  اشتهر عمن الرواية في يقال أن واألولى ، ذلك ويقال ما كان من ابن مسعود من      
  . )٣()األعمش( له يقال الذي سلميان عن روى المتقدم كسليمان
 صـالح  فـي  أرضـاه  ال ما كتبهم في ذلك من اهللا لعمر ورد وقد: العربي ابن قال
: الحـضرمي  سليمان بن محمد في قولهم وكذلك .بها فلقب) خرزة (صحف ألنه جزرة؛

 فـي  سـائغا  أراه وال المتأخرين، على غلب مما ذلك ونحو ينط في وقع ألنه ؛)مطين(
 أبـي  اسم صغّر أحدا أجعل ال :يقول المصري رباح بن علَي بن موسى كان وقد .الدين

 كـل  أن: كله هذا يضبط والذي .العين بضم التصغير اسمه على الغالب وكان حّل، في
  .)٤(أعلم هللاوا .اإلذاية ألجل يجوز فال به نودي إذا اإلنسان يكره ما

 مما ال خالف في جوازه،      ه بأن  العلماء  صرح أما التلقيب باللقب الحسن والجميل فقد     
وعمر رضي اللّه عنه بالفـاروق، وحمـزة   ،  وقد لقب أبو بكر رضي اللّه تعالى بالعتيق       

، إلى غير ذلك من األلقاب الحـسنة      ،  رضي اللّه تعالى عنه بأسد اللّه، وخالد بسيف اللّه        

                                         
  )٤١٩( النووي ، األذكار١/
 )١٦/٣٣٠(أحكام القرآن، القرطبي / ٢
  )٤/٣٤(؛ عمدة الحفاظ، السمين الحلبي )٢٦/١٥٥( األلوسي ،روح المعاني/ ٣
  )٩/٦١٤٦( القرطبي ،الجامع أحكام القرآن/ ٤



– 

  )٣٢٢(

األلقاب الحسنة في األمم كلها من العرب والعجم تجـري فـي مخاطبـاتهم              وما زالت   
  .)١( ومكاتباتهم

 فال يجيز التلقيب  على العموم حمل اآليةأال أن السمين الحلبي ذكر أن بعضهم
ذلك مخالف لما جرى و.  وإن كان شريفًا ففيه إطراء،البتة، ألنه إن كان قبيحا ففيه إيذاء

أحب : " ما يروى عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقولمن ذلكعليه الصحابة؛ و
  .)٢( "األسماء إلي أبو تراٍب، ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم كناني به

                                         
 )١٦/٣٣٠(، أحكام القرآن، القرطبي )١٣/٣٠٦(روح المعاني، األلوسي / ١
 )٤/٣٤(عمدة الحفاظ، السمين الحلبي / ٢



 

 )٣٢٣(

  :الخاتمة
في ختام هذا المطاف، الذي تجولنا فيه في هذه النكت العلمية البديعـة بـين أفيـاء                 

  : في اآلتيائجالنتالقرآن الكريم والسنة النبوية، يطيب لي أن ألخّص أهم 
o      ،ياتبين األسماء والمـسميات مـن االرتبـاط     ولألسماء تأثيرها في المسم

 .على ما اقتضته الحكمة اإللهية ،والتناسب ما بين قوالب األشياء وحقائقها
o    نعلم يقيناً أن التسمية      وداللة اآليات واألحاديث   بالنظر إلى مقاصد الشريعة 

 .للطفل في صغره واجبة
o   إذاي اليوم السابع،    فالمولود  يسمى     ن قبل الوالدة، فـإن   لم يكن االسم قد عي

 .كان قد عين قبل الوالدة فإنه يسمى يوم الوالدة
o      الشروط في التسمية أن يكون االسم عربياً فصيحاً، مشتقاً مـن كلمـة          أهم

أن ال يخالف الشرع، كالتسمي بما فيه تزكيـة          و .عربية، ومنحوتاً بأوزانها  
ةللنفس، أو مذم.  

o          األسماء المحمودة والمرغوبة مجالها فسيح، وليست تلك األسماء محصورة
   يتّفق مع مقاصد الشريعة   المحمود كل ما     معين، بل    أو مقتصرة على نص ،

 .حسناً في المعنى، مالئماً لحال المسمى وما كان
o   تالرمو إال إذا نوى االقتداء بهم؛ ةاق مكروهكون التسمية بالفسذلك إلـى  د 

 .النيةالقصد و
o        واتفقوا على جواز ذكره     ،اتفق العلماء على تحريم تلقيب اإلنسان بما يكره 

أما التلقيب باللقب الحسن     بذلك على جهة التعريف لمن ال يعرفه إال بذلك،        
  .فقد صرح العلماء بأنه مما ال خالف في جوازه

    مها الباحث  توصيةكما أن أهممـن قـدم    إلى ذوي الشأن وأولياء األمور، وكّل         يقد
  : هيلإلسالم ابناً ليكثر به سواد هذه األمة

والتوسع في مجال األسماء، والولوج إلى عالمه الرحب؛ فهذه         ).. التجديد(دعوة إلى   
مـن  الضوابط والشروط بين أيدينا، فلماذا نحجر على أنفسنا ونبقى قيد أسماء موروثة؟ و 

ستثناء ما دّل الـشرع علـى       با!  أسماؤهم على األصابع   بعض المناطق تعد   المؤسف أن 
لماذا تبقى عادة تكرر االسم في القرية عشرات المرات، بل وربما أحيانـاً             .. استحسانها

  !أعجزت اللغة أن تلد معاٍن سامية! في البيت الواحد



– 

  )٣٢٤(

إن لغتنا العربية رحبة الفضاء، متسعة األرجاء، وهناك من المعاني الجميلـة مـالم              
، )المعاصـرة (و) األصالة(رج عن المألوف، ولنمزج بين      يستخدم كاسم حتى اآلن، فلنخ    

  .ولنثبت أننا أمة لها استقاللها وعزتها
 السّماواِت ملَكُوِت ِفي ينظُروا َأولَم : "إنها مجرد دعوة قيد التفكير، واهللا قد دلنا فقال        

  اً،،واهللا المستعان أوالً وآخر".. شَيٍء ِمن اللَّه خَلَقَ وما والَْأرِض
                                                                             



 

 )٣٢٥(

  قائمة المراجع
    الطبعـة األولـى   )دار الهجرة(مصطفى العدوى، :  أحكام الطفل، أحمد العيسوي، تقديم ،

 هـ١٤١٣
         دار اإليمـان  ( حمدي زمزم    – ماختر اسم مولودك من القرآن الكريم، محمد عبد الرحي(، 

 هـ١٤٠٩الطبعة األولى 
       دار الهـدى  ( األرناؤوط   رعبد القاد : ، حققه )٦٧٦ت(األذكار، يحيى بن شرف النووي( ،

 هـ١٤١٤الطبعة الخامسة 
               المكتـب  (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد بن ناصر الدين األلبـاني

 هـ١٤٠٥، ٢، ط)اإلسالمي
     الطبعـة  (ألدلة الشرعية، عبدالعزيز المحمد السلمان      األسئلة واألجوبة الفقهية المقرونة با

 ).هـ١٤١٢العاشرة 
  مكتبة ابن سينا(أسماء البنين ومعانيها، محمد إبراهيم سليم.( 
        ود أحمد الخزرجيالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،     –أسماؤنا أسرارها ومعانيها، عب 

 ).م١٩٩٠الطبعة الثالثة (
    المتـوفى  (جالل الدين الـسيوطي      عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  اإلكليل في استنباط التنزيل

،               بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ،  سيف الدين عبد القادر الكاتـب     : تحقيق،  )هـ٩١١
  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١

   علي  –الموجود   عادل عبد :  أبو حيان، محمد بن يوسف األندلسي، تحقيق       ،المحيطالبحر 
 م١٩٩٣-ه١٤١٣، ١ية، طدار الكتب العلم:  بيروت،معوض

              تحقيـق  )٧٥١ت  (تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة ، :
 ).مكتبة اإليمان(كمال الجمل 

        خولة عبـد  –تربية األطفال في رحاب اإلسالم في البيت والروضة، محمد حامد الناصر 
 هـ١٤١٥، الطبعة الثالثة )مكتبة السوادي( درويش رالقاد

 مؤسـسة  (ح المستفيدين على فتح المعين بشرح قرة العين، علوي بن أحمد السقاف             ترشي
 ).دار العلوم

  هـ١٤١٦ الطبعة الثالثة –) دار العاصمة(تسمية المولود، بكر بن عبداهللا أبو زيد 



– 

  )٣٢٦(

   أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا الكلبي           ،   ابن جزي  ،التسهيل لعلوم التنزيل
الطبعـة  ،   بيروت ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم     ،  عبداهللا الخالدي : حقق الم ،الغرناطي

  هـ١٤١٦، األولى
  م١٩٩٠طبعة ) مكتبة لبنان (٧٦٦التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني ت 
  ه١٤٠٩، الطبعة الثانية )دار الراية(تغريب األلقاب العلمية، بكر بن عبداهللا أبو زيد 
    عبد الرحمن بن ناصر بن     ،  )كريم الرحمن في تفسير كالم المنان     تيسير ال (تفسير السعدي

مؤسـسة  ، عبد الرحمن بن معال اللويحق: المحقق، )هـ١٣٧٦المتوفى  (عبد اهللا السعدي    
  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى  الطبعة، الرسالة

  محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم)الخواطر(تفسير الشعراوي ،. 
    محمد بن محمد بـن محمـود، أبـو منـصور           ،  )ويالت أهل السنة  تأ(تفسير الماتريدي

 بيروت،  -دار الكتب العلمية    ،  مجدي باسلوم . د: المحقق،  )هـ٣٣٣: المتوفى(الماتريدي  
  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة األولى، ، لبنان

        ،الحلبـي وأوالده    يمطبعة مصطفى البـاب   تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي 
  هـ ١٣٦٥ولى، األ الطبعة، بمصر

  مكتبـة  ،  غـالم نبـي التونـسي     : المحقق،   المظهري، محمد ثناء اهللا    ،التفسير المظهري
  هـ١٤١٢، باكستان، الرشدية

          محمد (، قدم له وحققه ٨٥٢تقريب التهذيب، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت
 هـ١٤١١، الطبعة الثالثة )دار الرشيد) (عوامة

    من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمـد بـن       التمهيد لما في الموطأ 
 .لجنة علماء مغاربة: تحقيق) ٤٦٣(عبدالبر القرطبي 

          عبدالحميـد  : ، تحقيـق  )٦٣٢ت  (جامع أحكام الصغار، محمد بن محمود األسروشـني
 م١٩٨٢البيزلي، الطبعة األولى 

          ـان   (اري القرطبـي    الجامع ألحكام القرآن، أبي عبداهللا محمد بن أحمد األنـصدار الري
 )كتاب الشعب/ للتراث

                حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي
 ه١٤١٠ه، الطبعة الرابعة ١٣٩٢النجدي ت 



 

 )٣٢٧(

       ـ  يعناية القاض: المسماة(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  علـى  ي وكفايـة الراض
دار ، بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفـي أحمد بن محمد   ،  )تفسير البيضاوي 
 .صادر ـ بيروت

    ـ ٥٨٣جار اهللا الزمخشري توفي     ،  ربيع األبرار ونصوص األخيار مؤسسة األعلمي،   ، ه
  هـ١٤١٢األولى،  ،بيروت

   حقّي، إسماعيل بن مـصطفى اإلسـتانبولي        ،)تفسير حقّي (البيان في تفسير القرآن     روح
 .ار إحياء التراث العربىد: الحنفي الخلوتي، بيروت

                روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود بـن شـكري األلوسـي
 ).مكتبة دار التراث(البغدادي، 

                 ،ية، محمد بن صديق حسن خـان القنـوجي البخـاريالروضة الندية شرح الدرر البه
 ١٤١٣، الثانية )دار األرقم(محمد صبحي حسن حالّق : تحقيق

   تحقيـق   )٧٥١(المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت              زاد ،
 ه١٤١٠الرابعة عشر ) مؤسسة الرسالة(شعيب األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط :
            شمس الدين  ،  السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير

) األميرية(مطبعة بوالق   ،  )هـ٩٧٧المتوفى  (افعي  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الش     
  هـ١٢٨٥،  القاهرة–
               المكتـب  (سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد بـن ناصـر الـدين األلبـاني

 هـ١٣٩٨، ٤، ط)اإلسالمي
          أحمـد  (ه، بهامشها السيرة النبوية     ١٠٤٤السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي ت

 ياء التراث العربي دار إح–) زيني دحالن
            تحقيـق مجموعـة     )ه٦٧٦(شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت ،

 هـ١٤١٤علي عبدالحميد بلطرجي، دار الخير، الطبعة األولى، : أساتذة بإشراف
                شرح المكودي على األلفية في علمي النحو والصرف، أبو زيد عبدالرحمن بـن صـالح

 ).دار الفكر(الملوي، وبهامشه حاشية ) ه٨٠٧(المكودي 
  سليمان أبا الخيـل  : الشرح الممتع على زاد المستنقع، محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به

 ).هـ١٤١٦األولى ( خالد المشيقح، مؤسسة آسام –



– 

  )٣٢٨(

           الطبعـة   )مكتب التربية العربي  (صحيح سنن ابن ماجه، محمد بن ناصر الدين األلباني ،
 ).هـ١٤٠٨(الثالثة 

  الطبعـة األولـى،    ،   القـاهرة  – دار الـصابوني   ،محمد علي الصابوني  ،  صفوة التفاسير             
  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

      أحمد بن يوسـف بـن عبـد الـدائم           أبو العباس ،  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ
دار ،  محمد باسل عيـون الـسود     : المحقق،  ) ه ٧٥٦المتوفى  (المعروف بالسمين الحلبي    

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، الطبعة ، الكتب العلمية
                  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمـود بـن أحمـد العينـي             

 ).دار الفكر(، )٨٥٥(ت 
         عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـادي تحقيـق

 ).هـ١٣٨٩ية الطبعة الثان(، )المكتبة السلفية(عبدالرحمن محمد عثمان 
               هــ،  ١٠٠٤غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، محمد بن أحمد الرملي األنـصاري ت

 ).هـ١٤١١(األولى ) مؤسس الكتب الثقافية(تحقيق خالد عبدالفتاح شبل 
             أخرجه ) ٨٥٢ت(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني

 ).هـ١٤٠٧ى األول) (دار الريان) (محب الدين الخطيب(
       عبـدالرحمن بـن   : الفتاوى، شيخ اإلسالم أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، جمعـه

 ).طبعة دار الرئاسة العامة(محمد بن قاسم النجدي، 
          فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علـي الـشوكاني

 ).هـ١٤١٢األولى ) (دار الخير(
  ١٢٥٠(جموعة في األحاديث الموضوعة، محمد بـن علـي الـشوكاني ت             الفوائد الم (

 هـ١٤٠٧ثالثة ) المكتب اإلسالمي(عبدالرحمن المعلمي اليماني : تحقيق
            فتح القريب المجيب  (قوت الحبيب الغريب، محمد نووي بن عمر الجاوي، توشيح على (

 ).دار إحياء الكتب العربية(محمد بن قاسم الشافعي 
  محمد عبدالسالم شاهين :  رتّبه ،خشري، أبو القاسم جاراهللا محمود بن عمر      الكشاف، الزم، 

 هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى،  دار الكتب العلمية،بيروت



 

 )٣٢٩(

               كشف الخفاء ومزيل األلباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بـن 
 الثانيـة   الطبعـة – دار احياء التـراث العربـي     –) ه٦٦٢(محمد العجلوني الجراحي ت   

 ).هـ١٣٥١(
    أبو حفص سراج الدين عمر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي            ،  اللباب في علوم الكتاب

دار الكتـب  ، عادل عبد الموجـود وعلـي معـوض   : المحقق،  )ه٧٧٥المتوفى  (الدمشقي
 م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الطبعة األولى، ،  لبنان، بيروت،العلمية

      الثانيـة  (التـراث العربـي     ، دار إحيـاء     )هـ٧١١(لسان العرب، محمد ابن منظور ت
 ).هـ١٤١٣

        ـ ٦٧٦(المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شـرف النـووي دار (، )هـ
 ).الفكر

       محمد فؤاد عبـدالباقي، القـاهرة     : محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين، تحقيق :
 م١٩٥٧-ه١٣٧٦، ١مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط

     اب العزيز، ابن عطية، عبد الحق بن غالـب األندلـسي،           المحرر الوجيز في تفسير الكت
 م٢٠٠١-ه١٤٢٢ ،دار الكتب العلمية: عبدالسالم عبدالشافي، بيروت: تحقيق

           عبدالغفار البنـداري،   : المحلى باآلثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، تحقيق
 ).دار الكتب العلمية(
      معالم السنن، ألبي سـليمان الخطـابي،   :مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري، ومعه 

 .محمد حامد فقي: ، تحقيق)دار المعرفة(وتهذيب اإلمام ابن قيم الجوزية 
              ه٧٧٠(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد المقـري الفيـومي ت (

 ). المكتبة العلمية ببيروت(
        حمـد ناصـر الـدين      م: مختصر صحيح مسلم، زكي الدين عبدالعظيم المنذري، تحقيق

 هـ١٤١١، ١ط) المكتبة اإلسالمية(األلباني 
        ام الصنعاني تحبيب الرحمن األعظمـي    : ، تحقيق )٢١١(المصنّف، عبدالرزاق بن هم

 هـ١٤٠٣، ٢ط) المكتب اإلسالمي(
  هـ١٩٧٨(الثانية ) (دار العلم للماليين(معالم الشريعة اإلسالمية، صبحي الصالح.( 
    مطبعـة  (ة معاني ألفاظ المنهاج، محمـد الـشربيني الخطيـب     مغني المحتاج إلى معرف

 هـ١٣٧٧) مصطفى البابي الحلبي



– 

  )٣٣٠(

              هــ، تحقيـق   ٦٢٠المغني، أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت :
 هـ١٤١٠األولى ) مطبعة هجر( عبدالفتاح محمد الحلو، –عبداهللا بن عبدالمحسن التركي 

  بيروت – دار الكتب العلمية     ، محمد بن عمر التميمي    ي،لراز فخر الدين ا   ،مفاتيح الغيب ، 
 هـ ١٤٢١ ،الطبعة األولى

            المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، محمد بن عبدالرحمن
األولـى  ) دار الكتب العلميـة (عبداهللا محمد الصديق  : علق عليه ) هـ٩٠٢ت  (السخاوي  

 هـ١٤٠٧
 هـ١٤٠٨الثانية (بوية للطفل، محمد نور سويد، مكتبة المنار بالكويت منهج التربية الن.( 
               الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية بالكويـت، الطبعـة الثانيـة

 ).هـ١٤٠٨(
  خـضر محمـد   : المحقق، علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن، نصيحة الملوك

 ه١٤٠٣، ١، ط الكويت،مكتبة الفالح، خضر
             مؤسسة التـاريخ   (نيل األوطار شرح منتقى األخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني

 ).العربي
  



 

 )٣٣١(

  
  
  
  
  
  :المقدمة 

استكماال لبحث الدكتوراه و الذي كان الحديث فيه حول بعض العادات الحضرمية وقد 
 تناولنا من خالله ثالثة مجاالت من العادات الحضرمية وهي عادات الزواج و الوفاة

المناسبات السنوية ، وبما أن هناك عادات لم يسع البحث الستكمالها نظرا لكبر حجم و
ارتئينا استكمال هذا المشوار من خالل بحوث الترقية لنستكمل بذلك  سلسلة البحث  فقد 

ولكون عادات الوالدة بحضرموت لها . البحوث عن العادات الحضرمية بكافة مجاالتها 
 إن أومن الطقوس و االهتمام الذي ال يكاد يقل اهمية عن العادات التي سبق بحثها 

دات الزواج،وعالقتها بعادات الوفاة من حيث شئت فقل هي امتداد ونتيجة طبيعية لعا
في العتب )الوالدة اخت الموت:(صعوبتها،فدائما ما تردد النساء في حضرموت عبارة

على من لم تحضر للواجب والمباركة بصحة وعافية المرأة التي ولدت وهي نفساء،وان 
د من بحثنا لها يأتي  ضمن سلسلة العادات الحضرمية و التي ننوي اخراجها بعد

البحوث لمعرفة تأصيلها الشرعي،ونعتبر ان ذلك اسلوب جديد في كتابة البحوث العلمية 
،بحيث ترد على تساؤالت واشكاالت تتعلق بالمجتمع وحل لمشاكلة و تأصيل لقضاياه 
االجتماعية،ومواضيع العادات االجتماعية دئما هي محل تساؤالت واستفسارات من قبل 

وعيتها وكذا لما تعرضت له من حمالت تشويه واستنكار الكثير الناس،عن مدي مشر
من بعض التيارات اإلسالمية الدخيلة على المجتمع الحضرمي لصبح الناس حولها بين 

 أنهامؤيد ومعارض، والحظت ذلك من خالل تخريجي لبعض فتاوى علماء حضرموت 
توارثها األبناء كثر المسائل التي تصب حولها األسئلة ، والن محافظة الناس عليها و أ

عن اآلباء بل ولها قدسية واستنكار ضد من ال يفعلها باعتبار انها من العادات الموروثة 
بصرف النظر عن مدى مشروعيتها ، وال ننكر ان البعض منها قد تالشى العمل بها 
في المدن و التي قد  يظهر فيها من الخرافات باعتبار الوعي العام الذي طرأ على 

كن الزالت معمول بها في بعض البوادي وهي ال زالت في ذاكرة الكبار المجتمع ، ل
خوفا ) سكين أو شريم(إذا رغبت النفساء دخول الخالء فالبد ان تحمل معها حديد :(مثل

 
 

  الجمهورية اليمنية– جامعة حضرموت - كلية اآلداب
  



– 

  )٣٣٢(

بحسب اعتقاد بعض العوام  وفي ذلك ) من اصابتها من قبل الجن أو حراستها منهم 
  :يقول الشاعر المحضار في وصف هذه العادات 

  ولبست ثـــوبها ذاك الجديد** ــدنا الى العادات ع
  وعطوها شريم اعـوج حدي** وهـم كلين ماسكها بايد  

التي تخرج من المرأة فالذكر )بالمشيمة ( عتقاد في دفن األماة وهي ما تسمىوكذلك اال
تدفن مشيمته خارج البيت بينما البنت تكون داخل البيت لكون الستر للبنت اولى من 

  :  وبهذا يفرق بين الذكر و االنثى يقول المحضار أيضا  الظهور
  الففما بين الولد واخته خـ*  ـاف وان جابت بنيه ال تخــ

  وما باقي الخصل متســاويات*  سوى اللماة داخل والخشاف 
وحديثنا عن العادات ال يعني تاييدها مطلقا وانما عرضها على ميزان الشرع وبيان ما 

 من تاييد او استنكار واذا كانت من مواضع الخالف استعرضنا هذا قالة العلماء حولها
  . الخالف بادلته ونرجح ما نعتقد انه الصواب

بما اننا قد سبق وان بحثنا موضوع العادات من خالل بحث الدكتوراه : خطة البحث 
الذي تطرق لثالثة مجاالت من العادات  كما سبق اإلشارة اليها وكون هذا البحث 

 لما سبق فلن نخرج عن نفس الية البحث السابقة فنستعرض أوال توصيف استكماال
العادة ثم بيان حكمها الشرعي او مدى مطابقتها للشرع من عدمه واذا كانت المسالة 

. محل خالف نستعرض اآلراء حولها ونرجح الحكم عليها وفق اسس البحث المقارن 
  : وسنسير على الخطة التالية 

   ختيار الموضوع اسباب ا: المقدمة 
   التعريف بحضرموت و العادات    : المدخل  

  عادة األذان على المولود : المبحث األول 
  عادة التبشير بالمولود : المبحث الثاني 
  العادة في تحصين المولود باسم الجاللة و القرءان : المبحث الثالث 
  العادة بتسمية المولود : المبحث الرابع 

  ادة تحنيك المولود ع: المبحث الخامس 
  عادة العقيقة: المبحث السادس 
  عادة الختان: المبحث السابع 
  خالصة البحث عربي انجليزي  و قائمة الفهارس و المصادر: خاتمة البحث 



 

 )٣٣٣(

  ))مدخل (( 
  التعريف بحضرموت و العادات 

يحسن بنا قبل الخوض في غمار هذا البحث ان نعطي لمحة تعريفيه عن المحافظة التي 
  :  سنستعرض عاداتها وهي محافظة حضرموت  ونبين المقصود بالعادات 

سميت حضرموت على اسم ملك حكم هذا اإلقليم ، وقد : ـ التعريف حضرموت ١
واسمها األصلي .١)حضرميت ( وردت هذه التسمية في التوراة في سفر التكوين بلفظ 

واذكر أخا عاٍد (لقرآن الكريم وادي األحقاف ، وهي التسمية القديمة التي أطلقها عليها ا
     ٢١: األحقاف سورة )إذ أنذر قومه باألحقاف

تقع حضرموت في الزاويه الجنوبيه الشرقية من الجمهورية اليمنية ويحدها شـماال      و    
رمال االحقاف وجنوبا البحر العربي وعين بامعبد غربـا وسـيحوت شـرقا وتتميـز               

 كيلومتر وهـي    ٤٥٠٠در طوله تقريبا    حضرموت بطول سواحلها على بحر العرب ويق      
سواحل صخريه في الغالب وهي تعتبر من اكبر محافظات الجمهوريه ال و تنقسم إلـى               

  و حضرموت الساحل ) الوادي ( حضرموت الداخل 
المكال ، الشحر، الديس الـشرقية ، حجـر، غيـل      :الساحل   وابرز مدن حضرموت

 :   باوزير
  .    تريم ، القطن ، شبام   :ئون سي :وابرز مدن  حضرموت الوادي 

 :ـ تعريف العادات  ٢
بمعنـى  ، والعادة مأخوذة مـن العـود أو المعـاودة     :  جمع عادة    :العادات في اللغة     

التكرار فهي اسم من أصل العود ويفيد تكرير الفعل واالنفعال والمعاودة عليه دون بـذل       
  ٢) إن العادة طبيعة ثانية : ( لجهد خاص حتى يصير تعاطيه سهالً كالطبع ، ولذلك قي

هج واحد بال عالقة تكرير الشيء دائما أو غالبا على ن: ( وعرفها في تاج العروس بأنها
 .٣)ما يستقر في النفوس من األمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة:(عقلية وقيل

                                         
  التكوين اإلصحاح العاشر  سفر  ١
دار المعرفـة ـ لبنـان ـ     :  نشر ٣٥٢/ ١المفردات في غريب القرآن :  أبو القاسم الحسين بن محمد  ٢

  محمد سيد كيالني: تحقيق 
 نشر دار الهداية ـ تحقيق ٨/٤٤٣هـ تاج العروس من جواهر القاموس ١٢٠٥: محمد مرتضى الزبيدي  ٣

  مجموعة من المحققين



– 

  )٣٣٤(

 أو غالبا على نهج العادة تكرير الشيء دائما: العوائد جمع عائدة ال عادة وقال جماعة و
   :  أنشد ابن األعرابي.واحد بال عالقة عقلية 

  ١  . والفتى آلف لما يستعيد* لم تزل تلك عادة اهللا عندي                    
إذا فالعادة في اللغة هي التتابع الذي ينشأ و يستقر في نفس الشخص من تكرار أمر 

وها وتكررت محاكاتهم لها في مكان معين من األمور ، تعارف الناس هذه العادة وقلد
معين أو بين طائفة معينة أو أبناء مهنة معينة صارت هذه العادة عرفًا أي استقر عليها 

  والعادات   . العمل جيالً بعد جيل
األمر المتكرر من غير عالقة :(فقد عرفها الفقهاء األصوليون بأنها:في االصطالح 

ية، من شأنها أن تثير رد فعل فى المجتمع ، وهى معايير ذات قيمة اجتماع.٢ )عقلية
يتمثل في الفزع واالستهجان واالستياء ، األمر الذى يبرر توقيع جزاءات على المخالف 

وأن أقرب تعريف للعادة التي يتعلق بها بحثنا هو ما  ...٣ )الذى يعتدى على حرمتها 
بع فيه الناس بعضهم هي كل ما يتا: ( عرفها به علماء االجتماع حيث عرفوها بقولهم 

وهو من ) . بعضاً سواء أكان مصدره العقل أم الغريزة أم مجرد الصدفة واالتفاق 
مشموالت التعريف اللغوي للعرف ، إال أنه لكي تنطبق تماماً على معنى العادة 

فيكون تعريفها ) الشرع (المقصود بيان حمكها في بحثنا نرى إضافة في التعريف كلمة 
تابع فيه الناس بعضهم بعضاً سواء أكان مصدره الشرع أم العقل أم هي كل ما ي: ( 

   )الغريزة أم مجرد الصدفة واالتفاق 
  ٤.  فنكون بهذا قد خلصنا إلى تعريف العادة المقصود الحديث عنها في هذه الدراسة

فهذا التعريف باعتبار أنها ظاهرة اجتماعية بصرف النظر عن أصلها الشرعي وهو مـا     
 بيان حكمها الشرعي لتوضيح مدى موافقتها أو مخالفتها ألحكام الشرع وهـو    يتطلب منا 

   مقصود البحث

                                         
   مرجع سابق٤٤٣/ ١س تاج العرو ١
 ، نشر دار الفكر ـ بيروت ، أحمد بن محمـد   ٣١٧/ ١محمد أمين المعروف بأمير شاه  تيسير التحرير  ٢

  ، طبعة دار صادر٩٥/ ٤القسطالني ، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 
  ية مأخوذ عن موقع وزارة األوقاف المصر٢١٤/ ١د محمود أبو زيد  كتاب ، مفاهيم اسالمية .  ٣
) األحكام الشرعية لبعض العادات الحضرمية عادة الزواج و الوفاة و المناسبات السنوية : (  انظر كتابنا  ٤

  مكتبة تريم للنشر و التوزيع 



 

 )٣٣٥(

 ))المبحث األول  (( 
  :عادة األذان على المولود

  : توصيف العادة : أوال 
جرت العادة في كل مدن وقرى حضرموت و الكثير من البالد االسالمية أنه بعد 

ائلة ـ وغالبا يكون والدة او جده او طالب خروج الطفل مباشرة يستدعى احد رجال الع
علم من األهل ـ لألذان في اذن الطفل ، حيث يؤذن في اذنة اليمنى ويقيم في اذنه 
اليسرى ، وقد تعامل الكثير من الناس على اساس انها من العادات المتوارثة في 

، المجتمع بصرف النظر عن مرجعيتها الشرعية ، فلها من االحترام و التقدير 
خصوصا عند االسر الملتزمة دينيا وهي الغالبية المطلقة من اهل حضرموت ، وهناك 
الكثير من األسر يحافظون على هذه العادة باعتبار أن ذلك يساعد على حفظ المولود 
من الجن او العاهات كالعين وغيرها ، اضافة الى ما يوضع بجانب المولود من 

حروز تحته او يلبس ـ وهو ما سياتي بحثة ـ القرءان وما يكتب عليه او وضع من ال
أو تبركا بذكر اسم اهللا و الشهادة بحيث يكون اول ما يقرع على سمع المولود اسم اهللا ، 
ولم يخطر للكثير من الناس مدى مشروعيتها من عدمه ، إال أن هذه العادة قد دخلها 

ر السلفي اليها بعد غزو الفكخالف بين طلبة العلم بحضرموت كغيرها من العادات 
تبنيه من قبل الكثر من الشباب و الذي يرى مشايخه بعدم مشروعية االذان في اذن و

المولود وقد صدروا عدد من الفتاوى في ذلك فاصبح الخالف موجودا واصبحت هذه 
العادة مشكوك في مشروعيتها عند الكثير من المتأثرين بالفكر الدخيل وهذا ما يستدعي 

 هذه العادة ومناقشة اآلراء حولها باعتبار انها مسالة خالفية البحث عن مشروعية
  لنعرف مدى مشروعيتها من عدمة ؟ 

   : حكم العادة: ثانيا 
ذكر مخصوص يعلم بـه دخـول وقـت الـصالة     : هو اإلعالم ، وشرعا    : األذان لغة   
  المفروضة 

  ١ة ذكر مخصوص الستنهاض الحاضرين للصال: ،  شرعا  مصدر أقام: لغة  اإلقامة

                                         
دار   ) ٣١٦ص / ١ج (  اإلمام محمد بن أحمد الشربيني الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١

   بيروت-الكتب العلمية 



– 

  )٣٣٦(

  : مشروعية األذان للمولود 
   :فقد اختلفوا في ذلك على قولين 

فيؤذن في ،  أنه يستحب األذان في أذن المولود، وزاد بعضهم واإلقامة: القول األول
أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة متأخري 

العمل عن عامة المسلمين وقال به مشائخ الحنفية ومتأخري المالكية ، وهو ما عليه 
  ١. السلفية كابن القيم واستحبه بعض علمائهم المعاصرين 

قال بكراهة االذان و اإلقامة في اذن المولود وهو ما ذهب اليـه اإلمـام                : القول الثاني 
   ٢كالشيخ األلباني . مالك وبعض متأخري السلفية المعاصرة 

 :نه يستحب بما يليوقد استدل القائلون بأ: األدلة 
  :  من السنة : أوالً
صـلى اهللا عليـه   -رأيت رسـول اهللا  : ( قال- رضي اهللا عنه -  حديث أبي رافع     -١

 ٣)  أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصالة -وسلم
                                         

 -المجموع شرح المهذب ) هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي :ي  النوو ١
دار الفكر،  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،             ) ٤٤٢ص   / ٨ج  (

نيـة،  الثا:  بيـروت ـ الطبعـة   -دار الفكـر : الناشر )   ٣٨٥صـ ١ج( رد المحتار على الدر المختار 
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ثـم  : م ،ابن قدامة المقدسي  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

شمس : م ، الرعيني   ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨مكتبة القاهرة   : الناشر) ٤٦٤ص  ٩ج( الدمشقي الحنبلي ، المغني     
هب الجليل في شرح مختـصر  الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، موا  

محمد بن أبي : م ، ابن القيم ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة ، : دار الفكر الطبعة: الناشر) ٤٣٣ص ١ج ( خليل 
، تحفة المودود بأحكـام المولـود   ) هـ٧٥١: المتوفى(بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية        

عبد القـادر   : ، تحقيق   ١٩٧١ – ١٣٩١عة األولى ،     دمشق الطب  –مكتبة دار البيان    : ، الناشر   ) ٣٠ص    (
 األرناؤوط

هذا مشروع : اختلفت اراء مشائخ السلفيين المعاصرين بينما يرى الشيخ بن باز مشروعيته قال في فتاواة  ٢
عند جمع من أهل العلم، وقد ورد فيه بعض األحاديث، وفي سندها مقال، فإذا فعله المؤمن حسن؛ ألنه من                    

أنظر الموقع الرسمي للشيخ بن باز وكذلك رأى الشيخ االلباني مشروعية           )من باب التطوعات    باب السنن و  
  .األذان ثم تراجع عنه 

دار احياء الثـراث   : نشر  )٩٧ ص ٤ج ( محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :  رواه الترمذي ٣
دار : نـشر    ) ٧٤٩ ص   ٤ج(  ي  سليمان بن أألشعث السجستاني الزد    :تحقيق احمد شاكر ، و ابي داوود        

  محمد محيي الدين عبد الحميد : الفكر ، تحقيق 



 

 )٣٣٧(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :  قال - رضي اهللا عنه     -   حديث الحسين بن علي        -٢
ه مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنـه اليـسرى لـم تـضره أم         من ولد ل  : (وسلم

  ١). الصبيان
قالت (:أم الفضل بنت الحارث الهاللية ـ  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من حديث٣

مررت بالنبي صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس بالحجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يـا                  
يا رسول اهللا وكيف وقد تحالفت قريش أن ال يـأتوا  رسول اهللا قال إنك حامل بغالم قلت     

النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى                 
اهللا عليه و سلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وألبأه من ريقه وسماه عبـد                  

  ٢). اهللا
عن بن أبي يحيى عن عبد اهللا بن أبي بكـر أن            ما رواه عبد الرزاق     : من اآلثار : ثانياً  

عمر بن عبد العزيز كان إذا ولد له ولد أخذه كما هو في خرقته فأذن في أذنـه اليمنـى             
  .وأقام في اليسرى وسماه مكانه

 :ثالثاً من المعقول
ـ أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلمـات األذان المتـضمنة لكبريـاء الـرب                 ١

تي هي أول ما يدخل بها اإلنسان في اإلسالم ، كمـا يلقـن كلمـة           وعظمته، والشهادة ال  
 .التوحيد عند خروجه من الدني

 .   هروب الشيطان من كلمات األذان ، وهو ما كان يرصده حتى يولد-٢
  أن تكون دعوته إلى اهللا وإلى دينه اإلسالم وإلى عبادته سابقة على دعوة الـشيطان   -٣

  ٣.لى تغيير الشيطان لها ، كما كانت فطرة اهللا سابقة ع
استدل مذهب اإلمام مالك رحمه اهللا وبعض المعاصرين بعدم صـحة     : ادلة المعارضين 

  : ما ورد من احاديث فقالوا 

                                         
:  نشر) ١٥٠ ص ١٢ج ( موصلي التميمي أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى ال : مسند ابي يعلى الموصلي      ١

  . حسين سليم اسد : دار المأمون للتراث ، دمشق الطبعة األولى ، تحقيق 
 -دار الحـرمين  : الناشر ) ١٠١ص  / ٩ج  (-د الطبراني ، المعجم األوسط  أبو القاسم سليمان بن أحم ٢

  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقيق ١٤١٥القاهرة ، 
مكتبة :  ، الناشر ٣١محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ،أبو عبد اهللا ، تحفة المودود بأحكام المولود صـ ٣  

  عبد القادر األرناؤوط: م تحقيق ١٩٧١هـ ١٣٩١دمشق الطبعة األولى  –دار البيان 



– 

  )٣٣٨(

منكـر الحـديث    : ففي إسناده عاصم بن عبيد اهللا قال أبو حاتم        : ـ أما حديث أبي رافع      
منكر : وقال البخاري مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه ، وضعفه ابن معين،            

  .الحديث
وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح هذا آخـر  : ـ وأما حديث الحسين ، قال المنذري     

وفي إسناده عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه اإلمام مالـك ، وقـال ابـن      . كالمه  
معين ضعيف ال يحتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما وانتقد عليه أبو حاتم محمد بـن حبـان          

  ١.واية هذا الحديث وغيرهالبستي ر
   .فهذا منكر، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري: وأما حديث ابن عباس 

  : رد الجمهور على عدم العمل األحاديث الواردة :  المناقشات 
ـ حديث رافع صححه الترمذي وقـال حـديث صـحيح ورواه أبـو داود والحـاكم             ١

  .وغيرهم
  .فكونه لم يصح عند البعض فقد صح عن اآلخر 

  ـ ولو قلنا بضعف الحديث فإن هناك ما يقويه وهي االحاديث األخرى ٢
ـ ولو سلمنا بضعفها جميعا فان مذهب جمهور المحـدثين جـواز العمـل بالحـديث        ٣

  .الضعيف في فضائل األعمال هذا من الفضائل وهو ذكر هللا على كل حال 
ح و السنن المستحبة    وبالتالي فان هذه العادة مشروعة وهي تدخل في اطار العمل الصال          

التي يعمل بها المجتمع وال يجوز ان تحارب بحجة ان بعض المتأخرين لم تروق لهم ،                
: قال في مواهب الجليـل      : وهذا ما قررة  على جمهور العلماء في المذاهب اإلسالمية           

وقد استحب بعض أهـل العلـم أن يـؤذن فـي أذن     : وقال الجزولي في شرح الرسالة  
: وقال النووي في األذكار ، قال جماعة من أصـحابنا  .  يولد انتهى الصبي ويقيم حين

  . يستحب أن يؤذن في أذن الصبي اليمنى ، ويقيم الصالة في أذنه األخرى 
 وهو مـا نـذهب   ٢) وقد جرى عمل الناس بذلك فال بأس بالعمل به واهللا أعلم            ) قلت  ( 

 ثابـت وان خـالف فيـه        الية ومما يدل على صحة هذه العادة ، وان لها اصل شرعي           
  . البعض 

                                         
نشر دار الكتـب  ) ١ص  / ١١ج (محمد شمس الحق العظيم ابادي :  عون المعبود شرح سنن أبي داود  ١

   م١٩٩٥العلمية ، بيروت الطبعة الثانية 
  )٣٢١ص  / ٣ج : (مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ٢



 

 )٣٣٩(

  ))المبحث الثاني (( 
  عادة التبشير بالمولود

  : توصيف العادة 
من العادات العامة بعد الوالدة في حضرموت و الكثير من البالد اإلسالمية بعـد اتمـام            
الوالدة ؛ ينتشر األطفال ويسارعون الى اخبار بقية األهل و الجيران بحـدث الـوالدة ،        

لمبشر اقرب للطفل كان ذلك افضل وذلك طمعا فيما سـيعطى لهـم مـن               وكل ما كان ا   
عطايا غالبا تكون مالية ، وتكون للمبشَّر وقع خاص ، ويعتبر هذا خبـر سـار يـسعي             
الجميع كبارا وصغارا الى حمله و اإلخبار به ، و تتضاعف العطية و تكبر المسارعة ؛                

د طول انتظار ، وقد كانت البشارة لها        كلما كان المولود ذكرا او كان المولود قد جاء بع         
وقع كبير قديما قبل اكتشاف األجهزة التي تحدد نوع الجنين ، وكذا بالنسبة للـذين لـم                 
يرغبوا في معرفة نوعه من خالل هذه األجهزة ، لكن بعده األمور اصبح وقعها ضعيفا               

هل الذين لم يعرفوا    باعتبار أن المبشر يعلم مسبقا نوع المولود ، وتكون بالنسبة لبقية األ           
واذا كان ذكرا وقعها كبير ويستحق المبشر حق البشارة ، وغالبـا            . نوع المولود سارة    

تفوز بالقدر األكبر بحق البشارة هي القابلة ألنها تسوق الخبر لوالد المولود أو جـده أو                
  . اقرب الناس اليه 

  : حكم عادة التبشير وحكم ما يعطي للمبشِّر : ثانيا 
  :ر لغة التبشي

ما يعطـاه  : ما يبشّر به اإلنسان غيره من أمٍر ، وبضم الباء  : -بكسر الباء   : البشارة  و
  .المبشّر باألمر ، كالعمالة للعامل 

   ميت بذلك من البشر وهـو      : ما يعطى البشير ، وبكسر الباء       : البشارة بالضاالسم ، سم
يبـشّر  : باشرون بـذلك األمـر أي   وهم يت.  السرور ، ألنّها تظهر طالقة وجه اإلنسان      

بعضهم بعضاً ، والبشارة إذا أطلقت فهي للبشارة بالخير ، ويجوز استعمالها مقيدةً فـي               
  ٢١سورة آل عمران اآلية .» فبشّرهم بعذاٍب أليٍم «: الشّر ، كقوله تعالى 



– 

  )٣٤٠(

 والبشارة ما بشرت به والبشارة تباشر القـوم بـأمر والتباشـير     : جاء في لسان العرب     
البشرى وتباشر القوم أي بشر بعضهم بعضا والبشارة والبشارة أيضا ما يعطاه المبـشر              

  ١) باألمر 
هو اإلخبار بما يسر المخبر، سمى بذلك لما يبـدو علـى          : المقصود بالتبشير اصطالحا  

  ٢.وذلك لما فيه من التواد والتحاب) والتهنئة بالخير(بشرة المخبر من الحبور والسرور 
  . هو امر مستحب لما فيه من اخبار الناس بما يسرهم :شير حكم التب

ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبـادر           : (يقول الشيخ ابن القيم     
  ٣) . إلى مسرة أخيه وإعالمه بما يفرحه 

  : وقد وردت عدد من اآليات في التبشير بالمولود 
فنادتـه  : (وقـال تعـالى     ١٠١ة الصافات اآلية    سور) فبشرناه بغالم حليم    : (قال تعالى   

سورة آل عمران   ) المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بيحيى مصدقا            
  ٣٩اآلية 

  : حكم ما يعطي للمبشر 
ما يعطى لمن ابتدأ التبشير مال طيب يحل اخذه فهو من بـاب المكافـاة لمـن اسـدى                   

مـن أتـى الـيكم    ( ال صلى اهللا عليه وسـلم    معروفا بإدخال السرور على المسلم فقد ق      
  ٤) . معروفا فكافئوه 

  : ويشهد لذلك من السنة العديد من االثار 
ما جاء في قصة كعٍب أنّه لما جاءه البشير بالتّوبة ، نزع له ثوبيه وكساهما إيـاه          : منها

  ٥ .)نظير بشارته 

                                         
 بيـروت  –دار صـادر  ) ٥٩ص  / ٤ج  (- بن منظور األفريقي المصري لسان العرب  محمد بن مكرم  ١

  الطبعة األولى 
 محمد علي بن محمد عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي،  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  ٢
  م٢٠٠٤دار المعرفة للطباعة و التوزيع الطبعة الرابعة ) ١٨٢ ص ٥ج( 
  ٢٨ بأحكام المولود صـ  تحفة المودود ٣
  ) من صنع اليكم معروفا : ( وغيره  وود ايضا بلفظ  ) ٧٥٠ صـ ٢ج : (  الحديث رواه ابو داوود  ٤
  ) ٢١٢٠صـ ٤ج : ( قصة توبة كعب في صحيح مسلم  ٥



 

 )٣٤١(

تجددت له نعمـة ظـاهرة ، أو   فيه دليل الستحباب التبشير والتهنئة لمن : ( قال النووي  
اندفعت عنه كربة شديدة ، ونحو ذلك ، وهذا االستحباب عام في كل نعمـة حـصلت ،                

  .١) وكربة انكشفت ، سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا 
وهذا يدّل على جواز البشارة والتّهنئـة بمـا         : ونقل األبي عن القاضي عياٍض أنّه قال        

  ٢).خرة ، وإعطاء الجعل للمبشّر يسر من أمور الدنيا واآل
لما ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان موالهـا                 : ومنها

قد ولد الليلة لعبد اهللا ابن ، فأعتقها أبو لهب سرورا به فلم يضيع اهللا ذلـك لـه         : وقالت  
  ٣)وسقاه بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه 

وان ما يعطى للمبشِّر  مال حالل       ‘  مشروعية عادة التبشير بالمولود      فكل ذلك يدل على   
  .مبارك 

                                         
         ١٧ج  : (   أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج                    ١

   بيروت-دار إحياء التراث العربي  ) ٩٥صـ 
 ١٣٩٢الثانية، : الطبعة

   )٩٤ صـ ٨ج: (  نقله في الموسوعة الفقهية  ٢
         : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري                  :  أنظر   ٣
  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة ) ١٤٥صـ ٩ج( 



– 

  )٣٤٢(

  ))المبحث الثالث (( 
  عادة تحصين المولود باسم الجاللة و القرءان

  : توصيف العادة 
جرت العادة في الكثير من المناطق الحضرمية بعد تنظيف المولـود أو تحميتـه ـ أي    

ـ  وهي المـرأة  ) : بالمحمية (  من القابلة او من تسمى تغسيله بالماء الساخن و تبخيره 
التي تستأجر غالبا للعناية بالمولود و تنظيفه ـ و خالل فترة النفاس ان تقوم بكتابة اسم   
الجاللة على جبهة المولود بمادة الكحل األسود ويتم وضع تحت سرير الولـود نـسخة               

ى وضع الحروز التي يكتـب      صغيرة من القرآن او بعض األجزاء و قد يعمد البعض إل          
بداخلها آيات من القرآن ، ثم تلف وتوضع في علبة صغيرة من المعدن وتعصب في يد                

وهذه عادة قديمة كانت تستخدم فـي المـدن و البـوادي       . الطفل او توضع تحت راسة      
الحضرمية للكبار و الصغار ويبررون ذلك انه من باب التحرز و التعوذ من ان يصاب               

 العين او السحر أو الحسد لكون الطفل سـيتعرض للنـاس وخـصوصا    الطفل بشئ من  
  . النساء فقد يصاب بشيء من العين او الحسد وغيرها من األمور 

وهذه العادة قد استنكرها البعض ورأوا انها من بقايا الخزعبالت التي التزال عالقة فـي               
  . عقول النساء ومن العادات السيئة المخالفة للشريعة 

  : ة حكم العاد
لم يظهر خالف حول هذه العادة في حضرموت من قبل حتى دخول الفكر السلفي علـى     
المجتمع و الذي بدأ بالنقد للعادات الحضرمية وتقويمها وفق نظرته واجهاداته الخاصـة             

 ، وبدأ باالستنكار للعادات واستورد الفتاوى المخالفة لما علية          ١وقد الف في ذلك مؤلفات    
لمائه وفق المذهب السائد في المجتمع ، لبيان حكم هذا العمل بشكل            المجتمع مما قرره ع   

خاص وما يعتقده الناس عند القيام بمثل هذه األعمال بعد والدة المولود و التـي تـصب     
اغلب اعتقادات الناس في خانة التبرك و التحصن بسم اهللا وبكتابة الكريم ، و يستعملون               

مباشرة في المولود وهو اسـم الجاللـة او وضـع           ذلك بعدد من الوسائل منها الكتابة ال      
القرآن تحت مخدة المولود او عن طريق وضعه في حروز معدنية وغيرها من الوسائل              

  . التي تصون القرآن او اسم الجاللة عن االمتهان وفق ما قرره العلماء 

                                         
احمد بالرعود ، و الذي سوده كاتبة بنقد الكثيـر  : بهية في العادات الحضرمية لكاتبة  مثل كتاب الدرر ال ١

  . مالم يتوافق مع فكره الدخيل . من العادات الحضرمية بعيدا عن اسس البحث العلمي 



 

 )٣٤٣(

لفعـل  واعتبروا ذلك ا . وقد حكم مشائخ التيار السلفي المعاصرين بعدم جواز هذه العادة           
ال  : ( فقد جاء في فتاوى الشيخ بن باز رحمـه اهللا     . فيه امتهان السم الجاللة و للقرآن       

يجوز كتب أسماء اهللا على الولد وال على غير الولد، وال على المالبس وال على الفرش                
  ١). تنزيهاً السم اهللا واحتراماً له 

لفظ الجاللة فإن كان ذلك لكـون  أما المنقوش عليه   : (وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا       
صاحبه نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد اهللا فإن هذا ال بأس به وقد كان خاتم النبي صلى 
اهللا عليه وسلم مكتوباً عليه محمد رسول اهللا وأما إذا كتب لفظ الجاللة فقط فإن كتابة لفظ          

ليس كالماً مركباً مفيـداً     الجاللة فقط على الخاتم أو غيره ال معنى له وال فائدة منه ألنه              
وغالب من يكتبه على هذا الوجه إنما يقصد التبرك بهذا االسم والتبرك باسم اهللا على هذا  

   ٢) .الوجه ال أصل له في الشرع فيكون إلى البدعة أقرب منه إلى اإلباحة
فأعمدة السلفية المعاصرة يحكمون على هذه العادة بعدم الجواز ، وانه ال اصل لها فـي                

  لشرع بحسب زعمهم  ا
وهذا امر مستغرب لكون ذلك مخالف لعمل مرجعياتهم العلمية التي عادة ال يخـالفونهم              

  . كاشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك مخالف لما ثبت عن فعل السلف الصالح 
فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة ، واجازه عدد من العلماء ، وكان يستخدمه كنوع مـن     

  :عيات التيار السلفي انفسهم كما سبق الحديث واليك تفصيل ذلك لتداوي مرج
ـ ما رواه الترمذي علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحق عن                ١

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا فـرغ  :  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
به وعقابه وشـر عبـاده ومـن    أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات اهللا التامات من غض      

همزات الشيطان وأن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد اهللا بن عمرو يعلمها من               
  ٣.  )بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه

  ٤)ات التي فيها أسماء اهللا تعالى وهذا أصل في تعليق التعويذ: ( قال في مرقاة المفاتيح 

                                         
  ٨٣٧٠/http://www.binbaz.org.sa/noor. الموقع الرسمي للشيخ بن باز :   انظر ١
  content/net.binothaimeen://http/١٠٠٤٨: شيخ العثيمين الموقع الرسمي لل:  انظر ٢
هذا حديث حسن غريب ورواه ايضا اإلمام احمد في مسنده : وقال الترمذي  ) ٥٤١ صـ  ٥ج: ( سنن الترمذي    ٣

  ورواه الحاكم وقال صحيح األسناد 
دار  ) ٣٨٤ صـ   ٥ج: ( هللا الخطيب التبريزي ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح          محمد بن عبد ا   :  اإلمام ٤

  جمال عيتاني : الكتب العلمية تحقيق 



– 

  )٣٤٤(

قال الجزري الصك الكتاب ، وفيه دليل على جـواز تعليـق            : (ن المعبود   وقال في عو  
   ١) التعوذ على الصغار 

مسألة هل يجوز كتابة الحروز للصغار وتعلـق فـي       : ( و جاء في فتاوى ابن الصالح       
أعناقهم وما يخلوا عن اسم اهللا تبارك وتعالى وآيات من القرآن والصغار ما يحتـرزون               

ك النسوان والرجال أيضا واحترازهم فيها قليل فهل يجـوز لهـم     من دخول الخالء وكذل   
ذلك ؟ أجاب رضي اهللا عنه يجوز ذلك ويجعل لها حجاب كثيف من شـمع وجلـد ثـم             

  . ٢)يستوثق من النساء وأشباههن وبالتحذير من دخول الخالء بها واهللا أعلم 
  :بهة المرعوف وقد ثبت عن الشيخ ابن تيمية انه كان تستشفي بكتابة القرءان في ج

كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا يكتب علـى  : كتاب للرعاف   : قال في زاد المعاد     
} أقلعي وغيض الماء وقـضي األمـر        وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء        { : جبهته  

وال يجـوز كتابتهـا بـدم    : كتبتها لغير واحد فبرأ فقـال   : وسمعته يقول    ] ٤٤: هود  [
 ٣) ه الجهال فإن الدم نجس ال يجوز أن يكتب بـه كـالم اهللا تعـالى                 الراعف كما يفعل  

وعليه فال نرى أي مستند شرعي تمسك به المانعون في منعهم أو عـدم الجـواز بعـد                
اثبات ذلك العمل من فعل السلف الصالح ، واما تعليلهم بأن فيـه امتهـان فهـو غيـر                   

ره الفقهـاء ، وأن االمـر ال   صحيح لكونه يتم االحتراز به عن االمتهان بحسب ما قـر         
يعدوا عن ان يكون من باب التبرك بكتابة اسم الجاللة او ما يعتقده البعض مـن بـاب                  
صرف السحر او الحسد عن المولود فهو نوع من التشافي بالذكر واسم الجاللة ، أو بما                
يوضع بجانب الطفل من القرآن اما كامال أو من خالل وضعه في حرز للحفـاظ عليـه          

  . المتهان من ا
 وإذا تقرر هذا أتضح انها عادة حسنة ولها اصل شرعي من فعل الصحابة و استخدمها               

  . العلماء فال مبرر لإلنكار 
  و اهللا اعلم 

                                         
 بيروت الطبعة –، دار الكتب العلمية )٢٧٥صـ ١٠ج: ( محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، عون المعبود ١

  ١٤١٥الثانية ، 
 ١ج: (ن بن عثمان الشهرزوي المشهور بابن الصالح ، فتـاوى ابـن الـصالح                أبو عمرو عثمان بن عبد الرحم      ٢

  )٢٥٠ص
مؤسسة الرسالة ) ٣٢٦ص  / ٤ج  (- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٣
   ١٩٨٦ – ١٤٠٧شعيب األرناؤوط الطبعة الرابعة عشر ، :  بيروت ن تحقيق -



 

 )٣٤٥(

  ))المبحث الرابع ((
  العادة في التسمية للمولود

  : توصيف العادة 
م تـسميته   من العادات التي كان معمول بها في حضرموت بعد والدة المولود مباشرة تت            

: تسمية مؤقته تكون غالبا اسم مناسب لحدث الوالدة مثال اذا ولد يوم الخمـيس يـسمى         
ـ وإذا جاء المولود اثناء العيـد تـسمى البنـت ـ     ) خميس ـ او جمعة ـ أو سبيت   (

عرفة ـ وهكذا لكن هذه التسمية تستمر لمدة الثالثة االيام االولى فقط او اسبوعا علـى   
وغالبا يتم طلب التسمية من العلماء و       . يتم اختيار التسمية الحقيقية     اقصى تقدير الى ان     

الصالحين يختار له اسماء مرتبطة بالشرع من التحميد أو التعبيد فيدعى احد العلمـاء أو       
الصالحين لتحنيك المولود وتسميته مباشرة بعد الوالدة ، ونتيجة الرتباط الناس بعلمائهم            

لبا من الناس يتم طلبهم لبيت المولود فيحـضر أحـد           في حضرموت ولقرب العلماء غا    
العلماء مباشرة ويقومون بتحنيك المولود واختيار له اسم تبركا بذلك الرجل الـصالح و              
البعض يأجل استدعاء العلماء إلى أن  تتم عمل العقيقة ويدعى لها العلماء و الـصلحاء                

حيان ان يـتم تـسميته      وتتم التسمية في مجلسها بحضور جمع من األهل وفي بعض األ          
  . باسم اجداده بعد األستاذان من العلماء 

  : حكم العادة 
  : يحسن بنا تبيين بعض االحكام المتعلقة بتسمية المولود وهي  لبيان حكم هذه العادة

 ذكـر   –لقد اتفق العلماء على وجوب التسمية للرجال والنساء          .  وجوب التسمية  :اوال  
  . ١)اإلجماع على ذلك 

ومما ال نزاع فيه أن األب أولى بهـا مـن األم ، فـإن       : من له الحق بالتسمية   :  ثانيا
  ٢.اختلف األبوان في التّسمية فيقدم األب

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقت الذي يستحب فيه تـسمية     : وقت التّسمية  : ثالثا
 اهللا عليه وسلم كما فـي       المولود هو اليوم السابع من والدته بعد ذبح العقيقة لقوله صلى          

                                         
 بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ، مراتب اإلجماع فـي العبـادات    أبو محمد علي   ١

   بيروت-، دار الكتب العلمية  ) ١٥٤ص: (  والمعامالت واالعتقادات 
دار إحياء التراث   ) ٣٠ص   / ٤ج   (- علي بن سلمان المرادي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف            ٢
  الفقي طبعة األولى ، تحقيق حامد ال



– 

  )٣٤٦(

الغـالم مـرتهن    : (أن رسول اهللا قال     :حديث سمرة بن جندب رضي اهللا تعالى عنهما         
 ـ أي يوم السابع ، وال بـأس    .١)بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى 

أن يسمى قبله إذا كان المولود ممن يعقّ عنه ، فإن كان ممن ال يعقّ عنـه لفقـر وليـه      
وينبغـي إذا   :  ونقل الخطابي المالكي عن المدخل قوله          ٢.فيجوز أن يسموه متى شاءوا    

كان المولود ممن يعقّ عنه فال يوقع عليه االسم اآلن حتّى تذبح العقيقة ، ويتخير له في                  
االسم مدة السابع ، وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه االسم وإن كان المولود ال يعقّ عنه لفقـر         

إن التّسمية لما كانـت حقيقتهـا تعريـف         :  قال ابن القيم     ٣.)فيسمونه متى شاءوا    وليه  
الشّيء المسمى ، ألنّه إذا وجد وهو مجهول االسم لم يكن له ما يقع تعريفه به ، فجـاز                   
تعريفه يوم وجوده ، وجاز تأخير التّعريف إلى ثالثة أيام ، وجاز إلى يوم العقيقة عنه ،                 

  ٤).وبعده ، واألمر فيه واسعويجوز قبل ذلك 
اتّفقوا الفقهاء على استحسان التّسمية بكـّل اسـم معبـد            : اختيار اإلسم الحسن  : رابعا  

وأحب األسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد الـرحمن أو أي         . مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى    
اء الخير و التفاءل     اسم من األسماء الخاصة به سبحانه تعالى وكذا اسماء األنبياء و اسم           

  : ويدّل على ذلك كله اآلتي 
قال رسول اللّـه    : ـ ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال              

  )  ٥. إن أحب أسمائكم إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرحمن (: صلى اهللا عليه وسلم 
قـال رسـول   : قال ـ ولما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الجشمي رضي اهللا عنه              

عبد اللّه  : تسموا بأسماء األنبياء ، وأحب األسماء إلى اللّه         : ( اللّه صلى اهللا عليه وسلم      
 روى أبو داود  .٦ )حرب ومرة : حارث وهمام ، وأقبحها : وعبد الرحمن ، وأصدقها 

                                         
  )١١٧صـ ٢ج(  رواه ابو داود في سننه  ١
   )٣٩٢صـ ٤ج( مغني المحتاج  ٢
  )٢٥٧ص  / ٣ج  (- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ٣
  ١١١ تحفة المودود في احكام المولود صـ  ٤
  ١٦٨٢صـ ٣ أخرجة مسلم في صحيحه ج ٥
   )٧٠٥ص ٢ج(  رواه ابو داود  ٦



 

 )٣٤٧(

إنكـم  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلَّم       : ايضا بإسناد حسن عن أبي الدرداء قال      
  ١) تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم؛ فأحِسنوا أسماءكم 

 ومن أكثر النصوص التي تُبين مدى احتفاء اإلسالم واهتمامه باختيار األسماء الحـسنة             
ـ      : المباركة  قوله تعالى    ه ِمـن قَبـُل   ﴿ يا زكَِريا ِإنَّا نُبشِّرك ِبغُلَاٍم اسمه يحيى لَم نَجعْل لَ

  ٧سِميا ﴾ سورة مريم اآلية 
والجمهور على استحباب التّسمية بكّل معبد مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى كعبد اللّه ،               

 وكذا اسـماء    .أو مضاف إلى اسم خاص به سبحانه وتعالى كعبد الرحمن وعبد الغفور           
 بعض هذه التـسميات ورد      األنبياء و المالئكة وقد حكي اإلمام النووي خالف بسيط في         

مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسـماء االنبيـاء والمالئكـة           : عليها حيث قال  
صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه خالف اال عن عمر بن الخطاب رضى               
اهللا عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء االنبياء وعن الحرد بن مسكن انه كـره التـسمية                  

دليلنا تسمية النبي صـلى     * المالئكة وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين        بأسماء  
اهللا عليه وسلم ابنه ابراهيم وسمى خالئق من أصحابه بأسماء االنبياء في حياته وبعـده               
مع االحاديث التي ذكرناها ولم يثبت نهى في ذلك عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم فلـم            

ل اتفاق بين جمهور العلماء وهكذا جرت العادات غالبـا           فهذه األمور في مح    ٢) . يكره  
  : ، بقي بعض العادات التي قد تتميز بها بعض مناطق حضرموت وهي 

وهي التي تطلق على المولود قبل االسبوع األول وهي فتـرة فـراغ    : التسمية المؤقتة 
عليـه  ألنه سبق ان اوضحنا ان المستحب ان تكون التسمية بعد األسبوع لهذا يطلقـون               

تسمية مؤقته تتناسب مع يوم حدث المولود كما سبق تفصيله في التوصيف وهذا امر ال               
ال يولـد لنـا     : (ويؤيد ذلك ما روي عن اإلمام جعفر الصادق قولـه           . مانع منه شرعا    

  )مولود إلّا سميناه محمداً، فإذا مضى سبعة أيام، فإذا شئنا غيرنا، وإال تركنا 
نتيجة الرتباط المجتمع بعلمائه في حضرموت نجـد ان         : الحين  طلب التسمية من الص   

الكثير من الناس يعتاد ان يطلب التسمية لمولوده من العلماء ، إما مباشرة بعـد الـوالدة       
أو بعد اسبوعا ويستدل لذلك من فعل الصحابة فقد كان الصحابة يحرصون على المجي              

تار لهم األسماء فيلتمسون بذلك البركـة       بأبنائهم الى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليخ        
                                         

  سابق  رواه ابو داود المصدر ال ١
  )٤٣٦ص  / ٨ج  (- المجموع شرح المهذب  ٢



– 

  )٣٤٨(

يفتخر المولود بهذه التسمية فقد أتي النّبي صلى اهللا عليه وسلم بعبد اللّه بن أبي طلحـة       و
 ومن  ذلك أيضا ما رواه أبو موسى األشعري قال ١) صبيحة ولد فحنّكه ودعا له وسماه

 إبراهيم، حنكه بتمرة، ودعا     ولد لي غالم فأتيت به النبي صلى اهللا عليه وسلم فسماه          : ( 
العلماء هم ورثة األنبياء وحراس الشريعة يلتمس منهم البركـات بعـد         و . ٢)له بالبركة   

ولكون العلماء هم اعرف بحـرص الـشريعة علـى          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  . اختيار األسماء الطيبة 

 ثابتـه عـن الرسـول     وبهذا يتضح ان هذه العادة لها اصول الشرعية ثابته فهي سـنن           
  وصحابته والسلف الصالح

                                         
  ١٩٠٩صـ ٤ انظر القصة في صحيح مسلم ج ١
/ ، دار ابـن كثيـر      ) ١٣٩١الجامع الصحيح المختصر كتاب العقيقة صـ       ( محمد بن اسماعيل البخاري      ٢

  دمشق 



 

 )٣٤٩(

  ))المبحث الخامس (( 
  عادة تحنيك المولود

   :وصف العادة 
  .هو أن يدلّك بالتّمر حنك الصبي من داخل فيه ، بعد أن يلين: التحنيك للمولود 

فقد جرت العادة ان يتم تحنيك المولود غالبا بعد الوالدة مباشرة بالتمر ويحرص النـاس               
ن يباشر التحنيك احد الصالحين من األقربين للمولود أو مـن العلمـاء حرصـا               عادة ا 

البتغاء البركة مثل ما تم اإلشارة الية في موضوع التسمية فحرص الناس في هذه العادة               
على ذلك طلبا لألمور المعنوية اكثر من حرصهم على الفوائد الـصحية التـي تترتـب         

 مشروعية هذه العادة وظهرت مقوالت تقـول        عليها ، وقد نشأ خالف في المجتمع حول       
ان البركة خاصة بالنبي صلى اهللا علي وسلم فقط وال تتعدى الى غيره مـن علمـاء او                  
صالحين وبالتالي ال يرى هذا الرأي أي مبرر شرعي لهذه العـادة واسـتدلوا بـبعض                

  . الفتاوى المستوردة في ذلك وهذا ما يتطلب منا توضيح مشروعية هذه العادة 
  :  حكم العادة 

الخالف بين العلماء أن التّحنيك مستحب للمولود ، لما في الصحيحين من حديث             : أوالً  
ولد لي غالم فأتيت النّبي صـلى اهللا        « : أبي بردة عن أبي موسى رضي اهللا عنهما قال        

  .)عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنّكه بتمرة 
اء رضي اهللا عنها أنّها حملت بعبـد اللّـه   عن أسم « وأن يحنّك المولود بتمر ، لما ورد        

خرجت وأنا مِتم ، فأتيت المدينة ، فنزلـت بقبـاء ،            : بن الزبير رضي اهللا عنهما قالت     
فولدته بقباء ، ثم أتيت به النّبي صلى اهللا عليه وسلم فوضعته في حجره ، ثم دعا بتمرة                  

رسول اللّه صـلى اهللا عليـه   فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق        
فإن لم يتيسر تمر فرطب ، وإالّ فـشيء  .  )وسلم ثم حنّكه بتمرة ، ثم دعا له وبرك عليه

حلو ، وعسل نحل أولى من غيره ، ثم ما لم تمسه النّار كما في نظيـره ممـا يفطـر                     
اً للفـظ الخبـر ،   وقيد بالغداة اتّباع: وأن يحنّك الغالم غداة يولد ، قال ابن حجر .الصائم

  .والغداة تطلق ويراد بها الوقت هنا
 وينبغي أيضا عند التّحنيك أن يفتح المحنّك فم الصبي ، حتّى تنزل حالوة التّمر أو نحوه               

  .إلى جوفه



– 

  )٣٥٠(

  :حكم التبرك بالتحنيك 
 ذهبت بعض فتاوى المعاصرين بان التحنيك خاص بالنبي صلى اهللا عليـه وسـلم وال               

واستدلوا على دعوى   ١.ماشيا مع قاعدتهم عدم التبرك بغير رسول اهللا         يتعدى الى غيرة ت   
  .الخصوصية بعدم ثبوت ذلك التبرك من غير رسول اهللا 

: أخبرني محمد بـن علـي قـال         :واستدلوا ايضا بما ورد عن اإلمام احمد قال الخالل          
يـا  : له  لما أخذ بي الطلق كان موالي نائما فقلت         : سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول        

يفرج اهللا فما هو إال أن قال يفرج اهللا حتى ولدت سـعيدا ،              : موالي هو ذا أموت فقال      
: فقلت ألم علـي      . - لتمر كان عندنا من تمر مكة        -هاتوا ذلك التمر    : فلما ولدته قال    

فيستدلوا بذلك ان احمد لم يحنكـه واوكـل ذلـك           .)ففعلت  . امضغي هذا التمر وحنكيه     
  .٢) المرأته 

نما ذهب جمهور العلماء الى انها ليست خاصة برسول اهللا بل تطلـب البركـة مـن                 بي
  . الصالحين واهل الخير 

اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند والدته بتمـر فـان            : قال اإلمام النووي    
ويستحب أن يكـون المحنـك مـن        : تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو ، قال            

ن يتبرك به رجال كان أو امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولـود حمـل            الصالحين ومم 
  .٣) اليه 

ومما يرد على دعوى المعارض في تخصيص التبرك برسـول اهللا فقـط وان ذلـك ال                
يتعداه الى غيره من العلماء واهل الصالح ما نقلة ابن كثير في البداية و النهايـة  عـن             

                                         
 : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا  ١
عم هذا الذي حنك إياه ، ولكن هل هذا مشروع لغير النبي التحنيك يكون حين الوالدة حتى يكون أول ما يط   " 

التحنيك خاص بالرسول صلى اهللا عليه : فمن العلماء من قال : صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؟ فيه خالف    
وعلى آله وسلم للتبرك بريقه عليه الصالة والسالم ليكون أول ما يصل لمعدة هذا الطفل ريق النبي صـلى               

بل يشرع لغيـره ؛ ألن  :  آله وسلم الممتزج بالتمر ، وال يشرع هذا لغيره ، ومنهم من قال            اهللا عليه وعلى  
المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم ، فمن فعل هذا فإنه ال ينكر عليه ، أي من حنك مولودا حين والدته                      

  انتهى " فال حرج عليه ، ومن لم يحنك فقد سلم 
  ) .٣٣ص " (تحفة المودود " ٢
  )١٢٢صـ ١٤ج(  صحيح مسلم  شرح ٣



 

 )٣٥١(

 في خالفة عمـر     - يعني البصري    –الحسن  ولد  : (عمر ابن الخطاب حيث قال رحمه       
   . ١)بن الخطاب ، وأتى به إليه فدعا له وحنكه 

فيمكن ان يرد بـان ذلـك       : وأما ما ثبت عن احمد تحنيكه لمولوده وجعل ذلك ألمراته           
أو بما اشـارت اليـه فـي        .  مذهبه ، أو انه يروي الصالح أيضا في امراته تواضعا           

فكل هذه احتماالت يمكن ان يرد بها االستدالل        . رد ازعاجه   الرواية بانه كان نائما فلم ت     
وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير، فإن لـم يكـن رجـل            : ( ولهذا قال النووي    . 

 ، وزوجة اإلمام احمد بال شك امرأة من اهـل الخيـر فحـصل بهـا     ٢)فامرأة صالحة   
  .التبرك بحسب المقرر فتسقط حجة المعارض بهذه الرواية 

 ما تقدم تتضح مشروعية هذه العادة وان التبرك بالصالحين و العلماء في التحنيـك               فبكل
امر مشروع حث عليه العلماء وال تستقيم دعوى الخصوصية إلثبات ذلك عن عمر ابن              

  . الخطاب 

                                         
ـ ٧٧٤ اإلمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمـشقي المتـوفى سـنة     ١             البدايـة والنهايـة   .  هـ

  ، دار إحياء التراث العربي) ٣٠٣ج  صـ (
   )٤٤٣ صـ ٨ج ( المجموع شرح المهذب  ٢



– 

  )٣٥٢(

  ))المبحث السادس (( 
  عادة العقيقة

ل العقيقـة   من العادات التي يعمل بها في حضرموت و غيرها من بالد اإلسالم هي عم             
  : عن المولود في اليوم السابع ويتعامل الناس مع هذه العادة على طريقتين 

أن يتم ذبح راس من الغنم عن األنثى ورأسين عن الذكر كمـا هـي                : الطريقة األولى 
السنة ، ويتم توزيع لحمهما لألقارب و بعض الجيران على ان يوزع اللحم من غيـر أن     

  .  المولود عن الكسور يتم كسر أي عظم تفاؤال بصحة
ان يتم عمل طعام مطبوخ ويدعى له من األهـل و األقربـاء و مـن                 : الطريقة الثانية 

  .العلماء وأهل الصالح ويتم خاللها اختيار اسم مناسب للمولود 
 فهذه العادة تكاد ال تختلف عما هو معمول به في الكثير من البالد اإلسالمية ، إال أنـه                  

في المجتمع حول مسألة كسر عظم العقيقة فالمذهب السائد هـو           قد ظهر مؤخرا خالف     
الحرص من على عدم كسر أي عظم من العقيقة تفائال بسالمة مولوده واعتبار ذلك من                
العادات الحسنة التي لها ما يؤيدها في الشريعة هو ما قابله رفض مـن الـبعض لهـذه               

ائل غير قائم على مستند بل هو       العادة واعتبارها ليس لها اصل ثابت شرعا وان هذا التف         
  . جانب من الخرافات وهو ما سنقف حوله لنوضح مشروعية هذه لعادة 

  : حكم العادة 
هناك احكام عامة ومعاني تتعلق بهذه العادة تكاد ال يختلف حولها سنبدأ بها ثم نوضـح                

  : جانب الخالف 
  : تعريف العقيقة و الحكمة من مشروعيتها : أوال 

  .شعر رأس المولود حين والدته :  العقيقة لغة
من عق يعق بكسر العين وضمها، وهي في اللغة اسم للـشعر الـذي علـى                 : وشرعا

  ١ المولود حين والدته، وشرعا ما يذبح عند حلق شعره تسمية للشيء باسم سببه
  .و شرعت العقيقة لما فيها من إظهار للبشر والنّعمة ونشر النّسب 

  : هناك احكام عامة تتعلق بالعقيقة : احكام عامة في العقيقة 

                                         
   )١٣٨ص / ٦ج ( ـ مغني  المحتاج  ١



 

 )٣٥٣(

عموما حكم ما سيعق به للعقيقة هو حكم  األضحية من حيث السالمة مـن العيـوب ،                  
وما كان شـكراً هللا يجـوز       " فهي من باب الشكر هللا      " يأكل منها ويتصدق بها ويهديها،      

لفقراء ويجوز أال يوزع منها شيء ، لكن األفضل واألكمل أن يوزع منها ل            . األكل منها   
 ، ويعق   ١.ولألصدقاء ولو بشيء يسيراً ، وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه           

عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة ، و الشاة في العقيقة أفضل من االبل والبقر، ألنهـا                 
و متى لم يعق الوالد عن ولده و أدرك الولد عقّ عن نفسه اسـتحباباً              . وردت بها السنة    

ومن الـسنة أن يكـون      . ما  ويعق به اقترض وعق مع القدرة على الوفاء           ومن عدم   . 
ذبحها في اليوم السابع من والدته ، فإن فات ففي أربعة عشر فـإن فـات ففـي واحـد      

  .وعشرين فإن فات ففي أي يوم 
بقـي  . كل هذه األحكام تكاد تكون متفق عليها عموما بين الجمهور القائلين بمشروعيتها        

 اصل مشروعيتها وكذا خالف بين القائلين بمـشروعيتها حـول كـسر    هناك خالف في 
  :  عظمها وهذا ما سنبحثه وفق اسس البحث المقارن 

  .حكم العقيقة بشكل عام  : أوال 
  .  حكم كسر عظمها : ثانيا 
  : حكمها بشكل عام : أوال 

 وغيـرهم  ذهب الجمهور من الشّافعية والمالكية والحنابلة في الصحيح المشهور عنـدهم    
 وذهب الحسن البصري وأهـل      ٢.إلى أن العقيقة مستحبة و اعتبرها البعض سنة مؤكدة          

 وذهب الحنفية وأهل الرأي الى عدم المشروعية وهو ما صرح           ٣.الظاهر الى الوجوب    
  ٤. به محمد بن الحسن 

                                         
  ٧٩ ص -لمولود  تحفة المودود بأحكام ا ١

 ٨ج  (-المجموع شرح المهذب (، ) ١٤٤ص  / ٩ج  (- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ٢
  (٥٨٥ص  / ٣ج  (- الشرح الكبير البن قدامة ((٤٢٦ص / 

 -دار الكتـب العلميـة    ) ٣١٥ ص ٥االستذكار ج (  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري  ٣
  ٢٠٠٠ - ١٤٢١لى ، بيروت لطبعة األو

  سالم محمد عطا ، محمد علي معوض: تحقيق 
         / ٥ج  (- عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، بدائع الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع      ٤

 هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية الطبعة) ٥٩ص 



– 

  )٣٥٤(

  : األدلـــة 
  : استدل من ذهب الى االستحباب باآلتي 

من ولد لـه ولـد      :( ول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال      ـ  رواه مالك في موطئه أن رس       ١
  ١ . )فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل

كل غـالم   : ( ـ عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال               ٢
  ٢)مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه 

 اهللا صلي اهللا عليـه وسـلم        أن رسول : ( ـ  عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها        ٣
  ٣)وعن الجارية شاة ، أمرهم أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان 

  ٤.م تكن واجبة ، كالوليمة والنقيعةبأنها ذبيحة لسرور حادث ، فل: ـ ويستدل بالقياس ٤
فهذه األوامر بمجموعها تدل على االستحباب لوجود روايات تدل على التخيير فيها كمـا     

  . مزيدا من التوضيح في الرد على القائلين بالوجوب سيأتي 
وأما بيان كونها غير واجبة ، فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر ، ومـا رووه                  

  محمول على تأكيد االستحباب ، جمعا بين األخبار ، 
  : واستدل القائلين بالوجوب 

  ٥.رض ـ ألن النبي أمر بذلك كما في رواية عائشة وأمره على الف١
 فإن المعنى العقيقة الزمة     ٦) كل غالم مرتهن بعقيقته     (ـ  بقوله صلى اهللا عليه وسلم        ٢

  ٧.ال بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن 

                                         
دار إحياء التراث ) ٥٠٠ص  / ٢ج  (-يى الليثي  رواية يح- مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي الموطأ  ١

  محمد فؤاد عبد الباقي:  مصر، تحقيق –العربي 
  ١٠١ صـ ٤ سنن الترمذي ج ٢
 ٩٧ صـ ٤ سنن الترمذي ج ٣
، نشر دار الفكر ـ بيـروت الطبعـة     ) ١٢٠ص ١١ج(  عبد اهللا بن احمد بن قدامة المقدسي ، المغني  ٤

  ١٤٠٥األولى 
  )٥٤ص :  ( كام المولود  تحفة المودود بأح ٥
   تقدم تخريجه  ٦
  )٣٣٢ص  / ٦ج ( سبل السالم   ٧



 

 )٣٥٥(

أن الناس يعرضون يوم القيامـة علـى        : ـ وأخرج بن حزم عن بريدة األسلمي قال         ٣
وهذا لـو ثبـت     : ، قال في فتح البارئ      )  الخمس   العقيقة كما يعرضون علي الصلوات    

  ١. لكان قوال آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة
  :الرد على القائلين بالوجوب 

  : فقد رد الجمهور على القائلين بالوجوب و النسخ باآلتي 
لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ألن ذلك مما تدعو الحاجة إليه              ـ قالوا   ١

 به البلوى فكان رسول اهللا يبين وجوبها لألمة بيانا عاما كافيا تقـوم بـه الحجـة                  وتعم
  ٢وينقطع معه العذر 

من ولد له ولد فأحب     : ( ـ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد علقها بمحبة فاعلها فقال             ٢
  ) أن ينسك عنه فليفعل

  ٣قالوا وفعله لها ال يدل على الوجوب وإنما يدل على االستحباب 
وألنها ذبيحة لسرور حادث ، فلم تكن واجبـة ،          : ( ـ واحتجوا عليهم بالقياس فقالوا      ٣

  ) .كالوليمة والنقيعة 
  فالذهاب الى عدم الوجوب الزم جمعا بين األخبار فيبقى االستحباب 

ليس ذبـح األضـحى بناسـخ       : قال في االستذكار    :واما القول بالنسخ فال دليل عليه       
لماء وال جاء في اآلثار المرفوعة وال عن السلف ما يدل على ما             للعقيقة عند جمهور الع   

  ٤. قال محمد بن الحسن وال أصل لقولهم في ذلك 
  : ظهر لنا في هذه المسالة قوالن : كسر عظم العقيقة : ثانيا 

وهو المعتمد في مـذهب     .يذهب إلى أن من السنة عدم كسر العظم تفائال           : القول األول 
  ٥.ه وهو قول عائشة و عطاء وابن جريج الشافعية و الحنابل

                                         
ص  / ٩ج (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ، فتح الباري شرح صحيح البخـاري   ١

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة ) ٥٩٤
  )٦٠ ص - تحفة المودود بأحكام المولود  ٢
   المصدر السابق  ٣
  )٣١٦ص  / ٥ج  (-ر  االستذكا ٤

العقيقة (قال أبو عبيد الهروي في ... ويستحب أن تفصل أعضاؤها وال تكسر عظامها: ( قال ابن قدامة   ٥
= األرب و– بالـدال غيـر المعجمـة    -عضوا عضوا وهو الجـدال  : أي) تطبخ جدوال ال يكسر لها عظم    



– 

  )٣٥٦(

إلى أنه ليس من السنة عدم الكسر بل وليس في ذلك اصل يبنى عليه بل                : القول الثاني 
وهو مذهب المالكية و سار عليه بعـض        . ذهب البعض الى ان ذلك ضرب من الخيال         

  ١. المتأخرين 
  : ادلة من قال بعدم الكسر 

   : استدل من قال بكراهة الكسر باآلتي
ـ ما جاء عن أبو بكر قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه أن رسول اهللا صـلى                   ١

أن يبعثـوا إلـى   : ( اهللا عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين            
   ) ٢    القابلة منها برجل قال وال يكسر منها عظم

  ٣.  )كسر منها عظميطبخ جدوال وال ي: (ـ  ما ورد عن عطاء عن عائشة قالت٢
ال تكـسر عظامهـا   : ( سألته عن العقيقـة قـال   : ـ  عن ابي ذئب عن الزهري قال    ٣

  ٤  )ورأسها وال يمس الصبي بشيء من دمها
نذرت امرأة من آل عبـد الـرحمن   : ـ ما جاء عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قاال      ٤

: ة رضى اهللا عنهـا    بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائش           
ال بل السنة أفضل ، عن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جـدوال وال                (( 

                                                                                                     
 ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب فيهـا  والشلو والعضو والوصل كله واحد، وإنما فعل بها ذلك ألنها أول =

المغني ( ،  ) ذلك تفاؤال بالسالمة وكذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي                
  )١٤٠صـ ٦ج: مغني المحتاج :( ، أنظر )١٢٠ص ١١ج: 
 ليس على شيء مما ذكروه من عـدم       :(( ٢٢٠صـ  ٢ قال محمد صديق حسن خان في الروضة الندية ج         ١

الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب وال سنة وال من عقل ، بل هذه            
) األمور خياالت شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام مما ال يعود على فاعله بنفع دنيوي وال ديني    

  ٣١٢ صـ ٥اإلستذكار ج: أنظر 
 ، مكتبـة  ١١٥صـ ٥يبة الكوفي ، المصنف في األحاديث واآلثارج أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي ش ٢

  .١٤٠٩ الرياض الطبعة األولى ، –الرشد 
  المصدر السابق ١١٦ صـ ٥ مصنف ابن ابي شيبة ج ٣
  ١١٦ صـ ٥ج:  مصنف بن ابي شيبة  ٤



 

 )٣٥٧(

يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فان لم يكن ففـي اربعـة                 
   )).١ عشر فان لم يكن ففي إحدى وعشرين

ن عدم الكسر ال اصل لـه فـي        ذهبوا إلى ا  : أدلة القائلين ليس من السنة عدم الكسر        
إذ ، وال يلتفت إلي قول من قال إنه ال يكسر تفاؤال بسالمة الـصبي              : ( التشريع فقالوا   

بل واعتبرها البعض من قبيل الخياالت كمـا  .٢) ال أصل له في كتاب وال سنة صحيحة    
  .سبق 

  : الترجيح 
رود شيء في ذلك مـع      لسنا مع القول بان عدم الكسر من قبيل الخياالت أو بنفي عدم و            

ان األحاديث الواردة مرسلة و البعض موقوف لكنـه         : ورود هذه األحاديث نعم قد يقال       
خصوصا انه هذا األمـر ينـدرج فـي    . اصل يجب اإللتفات اليه ووضعه في اإلعتبار    

الفضائل التي نص جمهور المحدثين بجواز العمل فيها بالضعيف و المرسل مـن قـسم             
نص السيدة عائشة رضي اهللا عنها انه من السنة وهذا ال يقال من             ومع ذلك ف  . الضعيف  

هذا مرسل وال حجة في مرسل ، ويلـزم مـن قـال       : قال ابن حزم قلنا   . قبيل االجتهاد   
  ٣) بالمرسل أن يقول بهذا ال سيما مع قول أم المؤمنين، وعطاء 

ان مـن قـال   فابن حزم هنا تحدث بلسان اإلنصاف وذهب الى ما يعتقده ومع ذلك اقر ب           
  .كيف وقد قال بصحته اإلمام الذهبي . بالمرسل ان يقول بذلك 

ومن هذا يتضح ان هذه العادات مؤصلة في تشريعنا اإلسالمي وهي في حقيقتها سـنن               
  .ثابته بدلة شرعية وال ينبغي انكارها ، بل عي داخلة في اطار المختلف فيه 

                                         
لكتـب   دار ا٢٦٦صــ  ٤ محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري  المستدرك على الصحيحين ج ١

  ١٩٩٠ - ١٤١١ بيروت الطبعة األولى ، –العلمية 
 وصححه الـذهبي    هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه: مصطفى عبد القادر عطا قال الحاكم : تحقيق 

  في التلخيص 
 ٣٠٩٨٥ ٢=t?pph.showthread/vb/com.ajurry.www://http  

صــ  ٦ج: (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  ، المحلى باآلثار  ٣
   بيروت-دار الفكر : الناشر) ٢٤٠



– 

  )٣٥٨(

  ))المبحث السابع (( 
  عادة الختان

  :  العادة توصيف: أوال 
جرت العادة في حضرموت في اليوم السابع لميالد الطفل فيكون الختان حيـث يـستعد               
أفراد األسرة لهذه المناسبة وذلك بتهيئة الطفل وتنظيفه وتغسيله منـذ الـصباح البـاكر               
وإلباسه اللباس الخاص بهذه المناسبة ويقومون بإشعار الخاتن من الليل أو مـن اليـوم                

محمية ـ وهي من تهتم بتنظيف المولود ـ في ذلـك اليـوم مبكـرة      السابق وتحضر ال
لتضع الطفل فوق رجليها عند إجراء عملية الختان كما تتم دعوة النـساء مـن األهـل                 
واألقارب والجيران لحضور مراسيم هذا الختان وتقام في بعض األسـر وليمـة غـذاء       

األصدقاء والجيـران حيـث   يدعى إليها الرجال والنساء واألطفال من األهل واألقارب و      
تذبح ذبيحة يسمونها العقيقة يقدم لحمها مع األرز والفواكه للحاضرين أما بعض األسـر              

  .  فتكتفي بتقديم قطع الحلوى بعد عملية الختان مباشرة احتفاال بهذه المناسبة
  :  ويوصف الشاعر المحضار هذه العادة 

  وجابوا الخاتن وختن للولد** عدنا الى العادات  
  ولقو بسط وغــدا ما يحد** وذبحوا راس و يا عاصد عصد 
  يحبون الخسارة والفـــوات

ويتم الختان بالنسبة للولد بالطريقة التقليدية المتعارف عليها ، أما البنت فإنهم إلى جانب              
ختانها يقومون بثقب شحمتي أذنيها وإدخال بعض الخيوط القطنية في تلك الثقوب لتكون             

ابة مكانا لتعليق الحلي التي ستلبسها البنـت مـستقبال مثـل األقـراط و          تلك الثقوب بمث  
وهذه العادة عامة ويختلف االحتفال بها من مجتمع الى آخر بل و من             . الشحام وغيرها   
ومع اتفاق المجتمع على العمل بهذه العادة واحترمها و اإلنكار علـى            . بيئة الى اخرى    

ناث و التي سياتي بحـث بيـان مـشروعيتها          من يتركها سواء في حق  للذكور أو اإل        
تفصيال ، إال انه ظهرت عدد من الدعوات تسنكر العمل بهذه العادة في حق البنـات و                  
تحررت فتاوى تحرم ختانهن ، بل وظهرت عدد من النـدوات تـستنكر هـذا العمـل                 
وتعتبره جريمة وامتهان في حق المرأة وتطالب بسن قوانين تعاقب على فعلـه وعليـه               

ت عدد من القوانين في بعض الدول تمنعه وهو ما أثار تساؤالت عن حجه هـذه                صدر
  . الدعوات وهو ما يتطلب بحثها واستعراض حجج المعارضين لها قدر اإلمكان 



 

 )٣٥٩(

  : حكم العادة  : ثانيا 
  : تعريف الختان 

  .  الختان والختانة لغة االسم من الختن 
  . فة حتى ينكشف جميع الحشفةوهو في حق الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحش

وأما المرأة فقطع اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول وتـشبه تلـك اللحمـة                 
    .١عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه االسم 

  : حكم الختان 
ـ          شروعيته اتفق الفقهاء على مشروعية الختان للرجال و النساء ومـع إتفـاقهم علـى م

  اختلفوا هل المشروعية على وجه الوجوب أو السنية ؟ 
وذهب مالك وابو حنيفة إلى     ٢.فذهب الشافعي واحمد على وجوبه على الرجال و النساء          

سنيته ومع ذلك يرى أبو حنيفة انه من شعائر اإلسالم فلو اجتمع اهل مصر على تركـة           
  ٣. لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته ويرى مالك انه يأثم من لم يختتن و. عزرهم اإلمام 

وإن اختلفـت   . فتكون محصلة الحكم عند المـذهاب األربعـة إلـزامهم العمـل بـه               
  اصطالحاتهم في التعبير عن هذا اإللزام

   ٤.وظهرت مؤخرا فتاوى معاصرة تحرم ختان األنثى وتعتبره جريمة 
 عليه بعض المفتـين     لذا سنستعرض ادلة المشروعية عند الفقهاء ونعرج على ما اعتمد         

  . بحرمة ختان اإلناث 
  : دلة مشروعيته أ 
الختان واالسـتحداد   : الفطرة خمس أو خمس من الفطرة     :(ـ قال صلى اهللا عليه وسلم     ١

   ٥).ونتف اإلبط وتقليم األظافر وقص الشارب 

                                         
) ٣٤٧ص  / ٤ج (سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمي المصري الشافعي حاشية البجيرمي على الخطيب  ١

  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر 
   )١٠٠صـ ١المغني ج(،  )٢٠٠صـ ١المجموع ج ٢ ( 

حاشية الصاوي على (، )، دار التراث ٢٩٦صـ ٣العالمة محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج المدخل  ج ٣
   )١٦٣تحفة المودود صـ (،  )٢٥٧صـ ٤الشرح الصغير ج

قلناها مرة واتنـين  : " المفتي: خبراً بعنوان – م ٢٥/٦/٢٠٠٧المصري اليوم في عدد:  جاء في صحيفة  ٤
  " حرام..حرام .. وعشرة ختان اإلناث حرام

  )٢٢١صـ ١مسلم ج (، ) ١٦٠صـ ٧البخاري ج ( الحديث متفق عليه ،  ٥



– 

  )٣٦٠(

ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطـابي قـالوا   : قال النووي   
  ١)اه أنها من سنن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وقيل هي الدين ومعن

وروى أن  ) أن اتبـع ملـة ابـراهيم        : ( ويجب الختان لقوله تعالى     : قال في المجموع    
ابراهيم صلي اهللا عليه وسلم ختن نفسه بالقدوم ، وألنه لو لم يكن واجبا لما كشفت لـه                  

  ٢)  له العورة دل على وجوبهالعورة الن كشف العورة محرم فلما كشفت
والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هـذه األشـياء إذا فعلـت             : قال الحافظ ابن حجر     

اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر اهللا العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهـم ليكونـوا               
  .٣) على أكمل الصفات وأشرفها صورة اه

إن : حديث أم عطية رضي اهللا عنهـا قالـت    ـ وقد استدل الفقهاء على ختان النساء ب       ٢
ال تنهكـي فـإن ذلـك    ( امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى اهللا عليه وسلم      

  .٤))أحظى للمرأة وأحب إلى البعل 
إذا خفضت فأشمي وال تنهكي ، فإنه       : (( وفي رواية قال لها النبي صلى اهللا عليه وسلم          

هو أخذ القدر الزائد من العضو عنـد        : واإلشمام  . ٥)أسرى للوجه وأحظى عند الزوج      
  .اإلناث ؛ ألنه ال يقال لختان الذكور خفض 

 ففيه بيـان    ٦)إذا التقى الختانان وجب الغسل      ( ـ ويستدل بقوله صلى اهللا عليه وسلم        ٣
  .أن النساء كن يختتن  

ا عثمـان   سبيتُ وجواري من الروم ، فعرض علين      : عن أم المهاجر قالت      : ومن اآلثار 
 أي الـذى  - اإلسالم ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخـرى      - رضى اهللا عنه     -بن عفان   

  . ٧ )أخفضوهما ، وطهروهما :  فقال عثمان -أسلم اثنان فقط 
                                         

  ١٨٤ صـ ٣ شرح مسلم للنووي ج١
  )٢٩٧ص  / ١ج ( المجموع شرح المهذب ٢
   )٣٣٩ صـ ١٠ج: ( فتح البارئ ٣
  ٧٩٠صـ ٢ رواه ابوداود ج٤
 القـاهرة ،   -دار الحـرمين    ) ٣٦٨ صــ    ٢المعجم األوسط ج  ( أحمد الطبراني ،      أبو القاسم سليمان بن    ٥

١٤١٥  
،  )٣٥٨صــ   ١١ج   البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمـصار      ( أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني      ٦

  مكتبة اليمن
ائر دار البـش  )٢٤٦صــ  ١األدب المفـرد ج  (إلمام محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفـي ،       ٧

  ١٩٨٩ - ١٤٠٩ بيروت الطبعة الثالثة ، –اإلسالمية 



 

 )٣٦١(

: إن بنات أخي عائشة خُتن ، فقيـل لعائـشة   : (ومنها أيضاً ما جاء عن أم علقمة قالت        
  .١) بلى : أال ندعو إليهن من يلهيهن ؟ قالت 

ـ وقد صرح باإلجماع على الختان للرجال و النساء اإلمام المرتـضى فـي البحـر                ٤
  ٢الزخار 

  : حجج بعض المعاصرين في منع ختان االنثى 
  : ذهب عدد من المفتين المعاصرين الى تحريم ختان األنثى واستدل هؤالء باآلتي 

  . ـ أنه ال يوجد حديث صحيح أو حسن يبيح أو يلزم بختان اإلناث١
  . لم يثبت أنه ختن أياً من بناته- صلى اهللا عليه وسلم-أن النبى  ـ ٢
  .إنه عادة ضارة :  أن األطباء جميعاً قالوا -٣
  . ـ وان فيه تغيير لخلق اهللا ٤

  هذه خالصة ما تمسك به المفتين 
  : مناقشة هذه الحجج و الرد عليه 

  .ة فقد تقدم ذكر األدلة ـ دعوى عدم وجود دليل لمشروعية ختان البنات غير مستقيم١
وهو عام للرجال و النـساء ومـن        )) خمس من الفطرة    (( منها في الصحيحين كحديث     

اذا التقى الختانان فقـد  ( ومنها الحديث الصحيح . يدعي تخصيصه بالرجال عليه الدليل     
)) اخفضي وال تنهكـي     (( وكذا حديث   . وهو محل ختان الرجل و المرأة     ) وجب الغسل 
  .سن فهو حديث ح

  .         فكيف يقال بعد ذلك ال يوجد في ختان اإلناث حديث صحيح ؟ 
ـ واما دعوى عدم إثبات ذلك من فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ؟  فإن العبرة بمـا                   ٢

ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم من مشروعيته وإقراره له بل وإرشاده لمن يمارسن هـذا            
 يعني عدم الوجود خصوصا من وجود عدد مـن          وأن عدم المعرفة ال   . العمل كما سبق    

  . اآلثار عن الصحابة كعائشة وعثمان 
ـ واما دعوى ان في ختان البنات تغيير لخلق اهللا ؟  فهذا مـردود بختـان الرجـل                    ٣

ثم انه كيف يكون تغيير لخلق اهللا مع ان النبي صـلى        . فالتوجيه واحد للذكور و اإلناث      

                                         
  ٤٢٧صـ ١ األدب المفرد ج ١
٢  



– 
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فطرة بل هو تهذيب للفطرة وإزالـة لزوائـدها لمـن           اهللا عليه وسلم جعله من خصال ال      
  . يرغب كإزالة الشعر الزائد و الضفر كما ورد في حديث خمس من الفطرة 

أما االعتماد على دعوى  األطباء  بأنهم اتفقوا ان فيه ضرر على البنت فهـذا مـردود                  
  : لآلتي 

 من خالف ذلـك  ـ ان دعوى اتفاق األطباء غير صحيحة فهناك عدد كبير من األطباء         ١
  . بل هناك من رأى ان في ختان البنات فوائد كثير كما سيأتي 

  . ـ انه مع وجود النصوص الشرعية ال يلتفت الى أي اجتهادات أخرى ٢
ـ أن اآلراء الطبية قابلة للتغير فهي تختلف من مدرسة إلى اخرى فال تكون مدرسـة                ٣

  . ر حجة على مدرسة أخرى وال رأي طبيب حجة على طبيب آخ
  :وقد تحدث عدد من األطباء الذين جمعوا بين الطب و الشريعة عن فوائد الختان 

والختان في النساء سنة ، ويقطع شيء من البظـر ،  : (( يقول الدكتور محمد علي البار    
والبظر فى المرأة يقابل القضيب في الرجل إال أن حجمه صغير جداً ، وال تخترقه قنـاة   

ظر قلفة ، وإن كانت صغيرة ، ولها عيوب القلفة في الرجـل ،    مجرى البول ، وعلى الب    
إذ تتجمع فيها اإلفرازات ، وتنمو الميكروبات ، والبظر عضو حساس جداً مثل حـشفة               
القضيب ، وهو عضو انتصابي كذلك ، وال شك أنه مما يزيد الغلمة والـشبق ، وذلـك                 

 الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        من دواعي الزنا إذا لم يتسن الزواج ، ومع هذا فقد أمر           
الخاتنة أن تزيل شيئاً يسيراً من البظر ، وال تخفض حتى ال تـصاب المـرأة بـالبرود                  

إذا ختنت فال تنهكي ، فإن      : (( الجنسي ، فقد روت أم عطية قوله صلى اهللا عليه وسلم            
        :  رضـى اهللا عنهـا       -، وقالت ميمونة أم المؤمنين      )) ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل      

وال تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظـى لهـا عنـد     ) أى ارفعى (إذا خفضت فأشمى    (( 
وهكذا تتضح حكمة الختان فى الرجال والنساء ، وتبدو ملة أبينا إبراهيم الـذى     )) زوجها

تبدو ناصعة نقية تهتم للصغير كمـا       . . . والذى سن لنا الختان     . . . . سمانا المسلمين   
ولكن في طياتـه خيـر    . . .  والختان من المسائل التي تبدو هينة بسيطة         تهتم بالكبير ،  

... واتباع هذا الدين في الصغير والكبيـر ،  . ، وفى تركه أذى وشر مستطير     . . . كثير  



 

 )٣٦٣(

. . . وفى الحقير والخطير هو السبيل الوحيد للنجاة من خزى الدنيا وعـذاب اآلخـرة               
  .١) واهللا الهادى إلى سواء السبيل 

ويجب أن يجـرى    ، ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات الالتي ال يحسن هذا العمل            كل  
وال يترك ما دعا إليه اإلسالم بقول فرد أو أفراد من           . الختان على هذا الوجه المشروع      

األطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي ، بل خـالفهم نفـر        
 ، وقطعوا بأن ما أمر به اإلسالم له دواعيه الـصحيحة وفوائـده     كثير من األطباء أيضاً   
وبهذا يحمل تشدد بعض األطباء في المنع و مـا رافقتهـا مـن              . الجمة نفسياً وجسدياً    

بالختـان  (( فتاوى إنما تنصب على استئصال البظر أو التوغل فيه اكثر وهو ما يسمى              
 للخلقة وهو ما حذر منـه الـشارع   وهو ما يسبب البرود الجنسي و تشويه )) الفرعوني  

واما مجرد اإلشمام فهو امر حسن واثبتت التجارب العملية أن المجتمعات التي تمارسـة    
  . بضوابطه الشرعية مجتمعات مستقرة ونسبة الخصوبة و اإلنجاب فيها مرتفعة 

  وبهذا نعرف أن الخطأ ليس أحكام الشريعة ، إنما الخطأ فيمن يطبق الشريعة
  .ح ان هذا العادة سواء كانت للرجال أو النساء من العادات الشرعية الحسنه وبهذا تتض

  اهللا اعلم و                                                     

                                         
  محمد علي البار،  كتاب الختان . د :  أنظر  ١



– 
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  ))الخاتمة (( 
  : ملخص البحث 

وهذا البحث نوع جديد في اسلوب كتابة البحوث العلمية و التي تمتاز بحل اإلشـكاالت               
ثنا من خالله عادات الوالدة بحضرموت استعرضنا سبع مسائل علميـة           بح. المجتمعية  

عن عادة األذان في اذن المولـود بينـا اقـوال           : األولىثار حولها جدل في المجتمع ،       
. العلماء فيها ورجحنا ما ذهب اليه الجمهور وهي تتوافق مع مـا عليـة حـضرموت                 

لمبشِّر حيث اوضـحنا انهـا مـن        عن عادة التبشير بالمولود وحكم ما يعطي ل        :والثاني
. العادات الحسنة في المجتمع وان ما يعطى للمبشِّر مال حـالل وفـق أدلـة الـشرع                  

عن عادة تحصين المولود باسم الجاللة و القرءان ، وقد اعترض على هـذه               : والثالثة
العادة اتباع الفكر السلفي المعاصر بحسب قاعدتهم بمنع التبرك ، فبينا انـه قـد ثبـت                 

تبرك بذلك عن بعض الصحابة ، واجازه عدد من العلماء ، وكان يستخدمه كنوع مـن              ال
في تسمية المولود حيـث بينـا        : والرابعة. لتداوي مرجعيات التيار السلفي كابن تيمية       

األحكام المتعلقة بالتسمية من حيث وقتها و اهمية اختيار االسم الحسن ، وما تتميز بـه                
ختيار للعلماء تبركا ، فبينا ما يؤكد مشروعية هذه العـادة  حضرموت هو ترك التسمية ال   

عن عادة تحنيك المولـود ولـيس هنـاك خـالف فـي أصـل               : والخامسة  . الحسنة  
مشروعيتها ولكن الخالف في التبرك بالتحنيك من الصالحين ، وهذا ما انكره الـبعض              

ادة الحـضرمية  مدعين ان ذلك خاص بالنبوة فقط ، فوضحنا مما يؤكد مشروعية هذه الع  
عن عادة العقيقة وبعد تفصيل األحكام وبيان األدلة بينا مـا تتميـز بـه           : و السادسة . 

العادة في حضرموت من كراهة كسر العقيقة تفاؤال، حيث اعتبر البعض ان هـذا مـن                
. صل ثابت فـي التـشريع اإلسـالمي        قبيل الخرافات استنكارا لها ، واتضح أن لذلك ا        

 عن عادة الختان للمولود ذكرا كان أو انثى ، فبينا من خالله اتفاق              كان المبحث األخير  و
الفقهاء على مشروعيتها ، وقد ظهرت فتاوى تقول بتحريم ختان األنثى بحجـة صـحية     
فبينا أنها ال تقوى على رد ما هو ثابت بالدليل الشرعي وانه قد خالفهم فيها عـدد مـن                   

لختان االنثى موافقة لما جاء به الشرع ، فليس         األطباء انفسهم ، وقالوا بالفوائد الصحية       
   . هناك مبرر للتحريم ولكن هناك اخطاء في التطبيق تعالج ، ويبقي أصل المشروعية

  وبهذا نكون قد اعطينا لمحة مختصرة لمحتوى هذا البحث
  واهللا الموفق



 

 )٣٦٥(

   : المراجع
   كتاب اهللا القرأن الكريم : أوال

    : كتب علوم القرآن: ثانيا 
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنـصاري القرطبـي،   )الجامع ألحكام القرآن  (   تفسير القرطبي     ـ١

  دار الشعب ـ  القاهرة: نشر 
دار ) مفـاتيح الغيـب   ( ـ  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، التفسير الكبير     ٢

  . هـ الطبعة األولى١٤٢١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ : النشر 
دار المعرفـة ـ لبنـان ـ     : ـ المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد ، نشر ٣

  محمد سيد كيالني: تحقيق 
   : كتب الحديث وشروحه: ثالثا 

  ـ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري أحمد بن محمد القسطالني ، طبعة دار صادر٤ 
 بيروت الطبعة –عبداهللا البخاري ، دار البشائر ـ  األدب المفرد ، إلمام محمد بن إسماعيل أبو  ٥

  ١٩٨٩ – ١٤٠٩الثالثة ، 
ـ   دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ، محمد علي بن محمد عالن بن إبـراهيم البكـري          ٦ 

  م٢٠٠٤الصديقي الشافعي، دار المعرفة للطباعة و التوزيع الطبعة الرابعة 
دار الفكـر   : ود السجـستاني األزدي، دار النـشر      سليمان بن األشعث أبو دا    : ـ سنن أبي داوود   ٧

  محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق
مكتبة دار الباز  ـ  : أحمد بن حسين بن علي بن موسى أبو بكر نشر: ـ سنن البيهقي الكبرى  ٨

   محمد عطا: تحقيق: مكة المكرمة
ر إحيـاء الثـراث   دا:  ـ سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ، نـشر   ٩

   العربي ـ بيروت ـ  أحمد شاكر
دار المعرفة ـ بيروت  : علي بن عمر أبو حسن الدارقطني البغدادي  نشر :ـ سنن الدارقطني ١٠

  هـ١٣٨٦
دار الكتب العلميـة ـ   : ـ سنن النسائي الكبرى ،أحمد سعيد أبو عبد الرحمن النسائي ،نشر  ١١ 

  هـ١٤١١بيروت ـ الطبعة األولى 
  دار الفكر بيروت:  محمد بن يزيد القزويني  ، نشر: ن بن ماجة ـ سن١٢

محمد بن إسماعيل أبـو عبـداهللا       : ، تأليف )الجامع الصحيح المختصر    (ـ  صحيح البخاري     ١٣ 
: ، الطبعـة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بيـروت  -اليمامـة  ، دار ابن كثير   : البخاري الجعفي، دار النشر   

   مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، تحقيق



– 

  )٣٦٦(

دار إحياء التراث العربي  : ـ  صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري  النياسابوري ، نشر ١٤
   . محمد فؤاد عبد الباقي: ـ بيروت ، تحقيق 

ـ عون المعبود شرح سنن ابي داوود ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبـو الطيـب ،  دار                 ١٥
  ١٤١٥ بيروت الطبعة الثانية ، –الكتب العلمية 

دار : هـ  ، نـشر ٨٥٢أحمد ابن حجر العسقالني : ـ  فتح البارئ  شرح صحيح البخاري  ١٦ 
    محب الدين الخطيب: المعرفة ـ بيروت ، تحقيق 

أبي علي الحسن بن علي بن نصر : ـ مختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي       ١٧
: هـ، الطبعـة ١٤١٥ - السعودية -ة  المدينة المنور-مكتبة الغرباء األثرية   : الطوسي، دار النشر  

  أنيس بن أحمد بن طاهر األندونوسي: األولى، تحقيق
دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ      : محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم ، نشر : ـ المستدرك ١٨

   هـ١٤١١الطبعة األولى  
دار : مي، دار النـشر أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التمي:   ـ  مسند أبي يعلى   ١٩

  حسين سليم أسد: األولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق -المأمون للتراث 
 مؤسسة قرطبة ـ مصر : أحمد بن حنبل الشيباني  ، نشر :أبوعبداهللا : ـ  مسند االمام أحمد  ٢٠

   
مكتبـة   : أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة   نـشر         : للحافظ  : ـ  مصنف ابن أبي شيبة       ٢١

     . كمال يوسف الحوت:  تحقيق١٤٠٩الرشد ـ الرياض الطبعة األولى 
حبيـب  : الحافظ أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيـق           : ـ  مصنف عبد الرزاق      ٢٢

  الرحمن األعظمي ، نشر المكتب اإلسالمي ـ بيروت
 -دار إحياء التـراث العربـي   : مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي ، دار النشر:  ـ الموطأ  ٢٣

  . محمد فؤاد عبد الباقي موطأ مالك:   تحقيق-مصر 
 -دار الحـرمين    : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي ،  الناشـر            :  ـ   المعجم األوسط      ٢٤

  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقيق ١٤١٥القاهرة ، 
ح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي،   ـ المنهاج شرح صحي ٢٥

  دار إحياء التراث العربي بيروت
   : كتب الفقه  مذهبي

 بيـروت  -ـ االستذكار ، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية      ٢٦
  هـ ١٤٢١لطبعة األولى ، 



 

 )٣٦٧(

ف،علي بن سلمان المـرادي ، دار إحيـاء التـراث     ـ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال ٢٧
  الطبعة األولى ، تحقيق حامد الفقي

عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، دار    :ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       ٢٨ 
  هـ١٤٠٦الكتب العلمية ، الطبعة الثانية، 

 قاسم العنسي الـصنعاني ، مكتبـة        ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار  أحمد بن         ٢٩
  اليمن
  ـ تيسير التحرير ، محمد أمين المعروف بأمير شاه الحنفي ، نشر دار الفكر ـ بيروت ،٣٠
ـ حاشية البجيرمي على الخطيب  سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمي المصري الـشافعي ،                ٣١

  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر 
تار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز عابـدين             ـ رد المحتار على الدر المخ     ٣٢ 

  م ،١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، :  بيروت ـ الطبعة-دار الفكر: الدمشقي الحنفي ، الناشر
ـ فتاوى ابن الصالح ،  أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الـشهرزوي المـشهور              ٣٣

  بابن الصالح
  د بن محمد ابن الحاج  ، دار التراثـ  المدخل ، العالمة محمد بن محم٣٤
 -هـ  ١٤١٢الثالثة ،   : دار الفكر الطبعة  : ـ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،  الناشر         ٣٥

  م ،١٩٩٢
: المتـوفى (ـ المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظـاهري                ٣٦

  بيروت-دار الفكر : الناشر) ه٤٥٦
: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي         : المهذب النووي   ـ المجموع شرح    ٣٧

  ، دار الفكر،  ) هـ٦٧٦
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ثم : ابن قدامة المقدسي :  ـ المغني  ٣٨

   م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة : الدمشقي الحنبلي ، ، الناشر
لى معرفة ألفاظ المنهاج ، اإلمام محمد بن أحمد الشربيني الخطيـب ،  دار           ـ مغني المحتاج إ   ٣٩ 

   بيروت–الكتب العلمية 
ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي ، ، دار الكتـب    ٤٠

  جمال عيتاني: العلمية تحقيق 
   : كتب فقه عامة

) عادات الزواج ، و الوفاة ، و المواسم الدينية       (حضرمية  ـ األحكام الشرعية لبعض العادات ال     ٤١
   كتابنا مكتبة تريم الحديثة



– 

  )٣٦٨(

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين :  ـ تحفة المودود بأحكام المولود ، ابن القيم  ٤٢
 ١٣٩١ دمشق الطبعة األولى ، –مكتبة دار البيان   : ، الناشر   ) هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية    

  عبد القادر األرناؤوط: ، تحقيق ١٩٧١ –
ـ مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد                ٤٣

   بيروت–بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  ، دار الكتب العلمية 
   احمد بالرعود:  ـ الدرر البهية في العادات الحضرمية ٤٤
  محمد علي البار ،  . ـ كتاب الختان د ٤٥

   : سيرة وتاريخ
، طبع دار المهاجر ، المدينـة       : محمد أحمد الشاطري    : ـ أدوار التاريخ الحضرمي ، السيد       ٤٦ 

  المنورة
 ٧٧٤ ـ البداية والنهاية ،  اإلمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سـنة   ٤٧

  هـ ، دار إحياء التراث العربي
 المعاد في هدي خير العباد  ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ، مؤسـسة      ـ زاد ٤٨ 

  ١٩٨٦ – ١٤٠٧شعيب األرناؤوط الطبعة الرابعة عشر ، :  بيروت ن تحقيق -الرسالة 
  : كتب اللغة

هـ ، نشر دار الهداية ١٢٠٥: ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي           ٤٩ 
   .موعة من المحققينـ تحقيق مج

 بيـروت  –ـ لسان العرب  ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المـصري ،  دار صـادر        ٥٠
   الطبعة األولى

   : مواقع على اإلنترنت
  noor/sa.org.binbaz.www://http/٨٣٧٠ .  ـ  الموقع الرسمي للشيخ بن باز٦٠
  content/net.binothaimeen://http/١٠٠٤٨ : ـ  الرسمي للشيخ العثيمين ٦١
   t?php.showthread/vb/com.ajurry.www://http=٣٠٩٨٥      ـ٦٢
  

      
  



 

 )٣٦٩(

  
  
  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبـي             
األمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة المهديين، ومن تبعهم بإحسان إلى            

  ..يوم الدين، وشرف وكرم ومجد وعظم، وبعد
على بعد ما بيننا وبينهم يشع علينا من حرارة عاطفته ومـن       فال يزال أدب الجاهليين     "

دفء معانيه، وما نفتأ نحس نشوة خياالته الفطرية القريبـة، وتدهـشنا جفـوة ألفاظـه                
ا تركيباته الدقيقة العجيبة؛ فال غرو أنه الجذر األصيل الثابت          الغريبة وتعجز فهمنا أحيانً   

  .)١("لدوحة األدب العربي الظليلة المثمرة
ن أجل ذلك تعددت نظرات النقاد ودارسي األدب عبر العصور المختلفة إلـى األدب   م

الجاهلي؛ فصنف من النقاد نظر إليه نظرة وصفية؛ باعتباره قواعـد وتقاليـد للقـصيدة            
 العربـي، تلـك   )٢(العربية يجب أن تسير عليها، ونشأت نتيجة لذلك نظرية عمود الشعر     

 فـي  شـرح      )٢(، وبسطها المرزوقي  )١(كتابه الموازنة  في   )٣(القضية التي أثارها اآلمدي   
  .)٣(ديوان الحماسة

                                         
/ هـ١٤٢٧، ١ السعودية، ط–طوائف الشعراء في العصر الجاهلي، جودة أمين، دار الهاني للطباعة والنشر ) (١

  ). ٧ص(م، ٢٠٠٦
ة في استخدام اللفظ والمعنى والخيال والصور التقاليد الموروث: عمود الشعر في اصطالح النقاد القدماء يعني     ) (٢

والوزن والقافية، ومنهج القصيدة عند الشعراء الجاهليين واإلسالميين في القصيدة العربية، حتى صـارت هـذه             
 . التقاليد الفنية الموروثة عرفًا متبعا، ومنهجا متوارثًا ال يحيد عنه الشاعر

عالم باألدب، أصله من آمد ومولده ووفاته بالبصرة، من         : و القاسم الحسن بن بشر بن يحيى اآلمدي، أب      : هو) (٣
، »الموازنة بين البحتري وأبي تمام«، و »المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم  «: كتبه
، ١٥، طاألعالم، الزركلي، دار العلم للماليين: ، ينظر)هـ٣٧٠(، وغيرها، توفي سنة     »معاني شعر البحتري  «و  

 ).١٨٥/ ٢(م، ٢٠٠٢

 
 

   كلية اللغة العربية– قسم األدب –أستاذ مشارك 
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

 



– 

  )٣٧٠(

 ومنه من رفض النظر إليه هذا النظرة المقدسة، واعتبره نوعا من أنواع األدب التي              
ودونك : ")٤(تخضع للمعايير النقدية المختلفة كما يخضع غيرها؛ يقول القاضي الجرجاني         

ظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثـر ال            هذه الدواوين الجاهلية واإلسالمية فان    
يمكن لعائب القدح فيه؛ إما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه وتقسيمه، أو معناه، أو إعرابـه؟                
ولوال أن أهَل الجاهلية جدوا بالتقدم، واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة، واألعالم والحجـة،              

ردودة منفية، لكن هـذا الظـن الجميـل         لوجدتَ كثيراً من أشعارهم معيبة مسترذَلة، وم      
واالعتقاد الحسن ستر عليهم، ونفى الظِّنة عنهم، فذهبت الخواطر في الذب عـنهم كـّل               

  .)٥("مذهب، وقامت في االحتجاج لهم كل مقام
وقد ظهرت في النقد الحديث بعض النظريات النقدية الجديدة التي بعضها مستمد مـن         

، والتفكيكيـة،   )٦( وفق معايير خاصة بها، مثل البنيوية      النقد الغرب، والتي تدرس األدب    
  . وغيرها

وقد أدى ذلك لوجود قضية كبيرة شغلت بال دارسي األدب عموما واألدب الجـاهلي              
  .)٧(هل نخضع األدب الجاهلي لمناهج ومذاهب النقد الغربي الحديث؟: خصوصا، وهي

                                                                                                     
، ٤ مـصر، ط   –السيد أحمد صقر، دار المعارف      : الموازنة بين أبي تمام والبحتري، اآلمدي، تحقيق      : ينظر) (١
 ).ت.د(، )١٨/ ١(

األزمنـة  «: عالم باألدب، من أهل أصبهان، من كتبـه : أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي المرزوقي     : هو) (٢
  ).٢١٢/ ١(األعالم، : ، ينظر»حماسةشرح ديوان ال«و » واألمكنة

 إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،      –غريد الشيخ   : شرح ديوان الحماسة، تحقيق   : ينظر) (٣
  ).  ٩، ٨/ ١(هـ، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣، ١ط
، علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني، أبو الحسن ولد بجرجان وولي قضاءها، ثم قـضاء الـري        : هو) (٤

الوسـاطة بـين المتنبـي      «: ، مـن كتبـه    )هـ٣٩٢(وتوفي بنيسابور، وهو دون السبعين سنة       . فقضاء القضاة 
  ).٣٠٠/ ٤(األعالم، : ، ينظر»تهذيب التاريخ«، و»وخصومه

 –علي محمـد البجـاوي   : الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق        ) (٥
  ). ت.د(، )٤/ ١( مصر، –هيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي محمد أبو الفضل إبرا

فيصبح ، أساس البنيوية أن موضوع األدب هو األدب ذاته، ومن ثَم يتحول األدب مثلما تتحول عملية القراءة) "(٦
، األدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، عفيف عبد "الكل مجموعة من الموضوعات يحاور النص ذاته

  ).٢٠٣ص(م، ١٩٨٧، ١رحمن، دار الفكر للنشر والتوزيع، طال
 ). ١٦٦ص(األدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، : ينظر) (٧



 

 )٣٧١(

اءة اإلبـداع الـشعري     وتحاول هذه الدراسة أن تجيب على هذا السؤال من خالل قر          
ألحد شعراء العصر الجاهلي وفق منهج نقدي حديث مسمد من الغـرب، وهـو مـنهج            
االلتزام الذي وضع أسسه ونظر له الفيلسوف الفرنسي الشهير جان بول سـارتر رائـد             

  .)١(الفلسفة الوجودية الحديثة
ـ        د أكبـر  وقد اختارت الدراسة تطبيق نظرية االلتزام هذه على اإلبداع الـشعري ألح

الشعراء في العصر الجاهلي، وهو زهير بن أبي سلمى المزني الذي وضعه ابن سـالم               
، وذلـك مـن خـالل موضـوع     )٣( في الطبقة األولى من الشعراء الجاهليين      )٢(الجمحي

 .»االلتزام في شعر زهير بن أبي سلمى«
  في تلك الدراسة حول ظاهرة االلتزام في شعر زهيـر بـن أبـي              عتمد الباحث وقد ا 

يقـوم علـى أسـاس تحديـد         ذلك المنهج الـذي      ، على المنهج الوصفي التحليلي    سلمى
خصائص الظاهرة، ووصف طبيعتها، ونوعيـة العالقـة بـين متغيراتهـا وأسـبابها              
واتجاهاتها، وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار مشكلة أو ظـاهرة معينـة،      

 الباحثين أن المـنهج الوصـفي       ويعتبر بعض ،  والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع     
يشمل كافة المناهج األخرى، باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي؛ حيـث إن عمليـة         
الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة أنواع البحـوث           

 ما هو كـائن، وتحديـد       :العلمية، ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم؛ أي        
الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات، كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمـع            
بيانات وصفية حول الظاهرة، إلى التحليل والربط والتفسير لهـذه البيانـات وتـصنيفها         

  .)٤(وقياسها واستخالص النتائج منها
  :وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تشتمل على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

                                         
  . محمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة والنشر: ما األدب، جان بول سارتر، ترجمة: ينظر) (١
إمام في األدب، من أهل البصرة، مات ببغداد، له : محمد بن سالم بن عبيد اهللا الجمحي أبو عبد اهللا: هو) (٢

 ).١٤٦/ ٦(األعالم، : ، ينظر)هـ٢٣٢(، توفي سنة »بيوتات العرب«و » طبقات فحول الشعراء«: كتب، منها
/ ١( جدة، –محمود محمد شاكر، دار المدني : طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي، تحقيق: ينظر) (٣
  ).  ت.د(، )٥١

  ). ٩٦ص(، ١٠م، ط١٩٨٦ القاهرة، –طور الفكر التربوي، ألحمد وسعد مرسي، عالم الكتب ت: ينظر) ٤(



– 

  )٣٧٢(

ففيها أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج العلمـي الـذي           : مقدمةأما ال 
  .تتبعه الباحث في بحثه

  :ينوأما التمهيد فيتضمن مبحث
  .ترجمة زهير من أبي سلمى المزني: المبحث األول -
 .مصطلح االلتزام في األدب النشأة والمفهوم: المبحث الثاني -

  : من ثالثة مبحثفيتض) اإلطار النظري(وأما الفصل األول 
  . دور الشاعر القومي والسياسي في العصر الجاهلي: المبحث األول -
أثر طبيعة الحياة الجاهلية على الـشعراء فـي ذلـك           : المبحث الثاني  -

 .العصر
 .االلتزام األدبي في العصر الجاهلي ومظاهره: المبحث الثالث -

  :ينوأما الفصل الثاني فيتضمن مبحث
  .زهير بن أبي سلمىفي شعر االلتزام : المبحث األول -
 .التعبير عن الذات في شعر زهير بن أبي سلمى: المبحث الثاني -
  .وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة -



 

 )٣٧٣(

  :ينتضمن مبحث، ويالتمهيد
  المبحث األول

 ترجمة زهير من أبي سلمى المزني
  :نسبه

 قرط بن الْحاِرث بن  زهير بن َأبى سلمى، واسم َأبى سلمى ربيعة بن رياح بنهو
، كذا تذكر كتب التراجم ماِزن بن ثَعلَبة بن ثَور بن هذمة بن الطم بن عثْمان بن مزينة

من بحر : [، وعليه فإن نسبه يعود إلى قبيلة مزينة، وهذا صريح قول ابنه كعب)١(اسمه
  ]الطويل

  ي حيــث كنــت وإنّنــيهــم األصــل منّــ
  

ــالكرم   ــصفّين ب ــزنيين الم ــن الم   )٢(م
  .)٣(وقد ذهب ابن قتيبة أن نسبه إنما يعود إلى غطفان؛ حيث كان مقيما مع أخواله  

  :نشأته
 بين أخواله في قبيلة غطفان، -كما توضح كتب التراجم–نشأ زهير بن أبي سلمى 

 بشامة بن الغدير وهو عمرو بن هالل بن سهم بن مرة بن عوف بن سعدوكان خاله 
وكان شاعراً متقدماً وهو خال زهير بن أبي تنشئته، الغطفاني هو من تولى تربيته و

  .)٤(ومن قبل بشامة أتاه التجويد في الشعر سلمى
  :روايته للشعر

تعد رواية الشعر وتناقله إحدى أهم األسباب التي تسهم في صناعة الشاعر وتنمية 
 أشعار خاله - أول ما روى–، وكما سبقت اإلشارة فإن زهيرا روى )٥(ثقافته األدبية

                                         
 ). ٥١/ ١(طبقات فحول الشعراء، : ينظر) ١(
، ٤ مصر، ط–ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى بشرح السكري، دار الكتب والوثائق القومية : ينظر) ٢(

  :، من قصيدة مطلعها)٦٧ص(م، ٢٠١٠ /هـ١٤٣١
ــرف رســ  ــالرقم أتع ــان ف ــين ره   ما ب

  
ــالقلم     ــط ب ــا خ ــراهيط كم ــى ذي م   إل

  
 

 ). ١٣٧/ ١(هـ، ١٤٢٣ القاهرة، –الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، دار الحديث : ينظر) ٣(
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، أبو بشر اآلمدي، : ينظر) ٤(

 ).٢١٣ص(م، ١٩٩١/ هـ١٤١١، ١ بيروت، ط– الجيل كرنكو، دار.  ف:تحقيق
 ). ٢٣ص(، الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: ينظر) ٥(



– 

  )٣٧٤(

 وكان زهير راوية أوس بن حجربشامة بن الغدير، وعليها نمت موهبته الشعرية، كما 
  .)١(حتّى نشأ النابغة وزهير فأخماله كان أوس فحل مضر، وقد بن عتّاب

  :زهير وطائفة عبيد الشعر
، )عبيد الشعر(كان زهير بن أبي سلمى ينتمي إلى طائفة شعرية عرفت باسم طائفة 

زهير والحطيئة : ")٢(تمت بتنقيح شعرها ومراجعته، يقول األصمعيتلك الطائفة التي اه
  .)٣("حوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين ألنهم نقَّ؛عبيد الشعر من الشعراء وأشباههما

وعبيد الشعر فئة من كبار الفحول في الجاهلية احترفت نظم القريض واتخذت من 
عه وتدققه، وكرست له جهدها تنقحه قول الشعر مهنة ووظيفة؛ فوقفت عليه وقتها تراج

وتثقفه، حتى أن القصيدة الواحدة كانت ربما تمكث عند صاحبها حوال كامال يهذب فيها 
  . )٤(وينقح قبل إلقائها

ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث : "عن تلك الطائفة) ٥(يقول الجاحظ
ل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه، ا طويال، يردد فيها نظره، ويجيعنده حوال كريتا، وزمنً

اتهاما لعقله، وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله، زماما على رأيه، ورأيه عيارا على 
وكانوا يسمون تلك . شعره، إشفاقا على أدبه، وإحرازا لما خوله اهللا تعالى من نعمته

خنذيذا، الحوليات، والمقلّدات، والمنقّحات، والمحكّمات، ليصير قائلها فحال : القصائد
  .)٦("وشاعرا مفلقا

                                         
 ). ١٩٨/ ١(الشعر والشعراء، : ينظر) ١(
م عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد األصمعي، راوية العرب، وأحد أئمة العل: هو) ٢(

نزهة : ، ينظر)هـ٢١٦(، وغيرها، توفي سنة »الدارات«، »خلق اإلنسان«: باللغة والشعر والبلدان، من تصانيفه
 ).٩٠ص(األلباء في طبقات األدباء، 

 ).ط.د(، )١٠/ ٢(هـ، ١٤٢٣ بيروت، لبنان، –البيان والتبيين، الجاحظ، دار ومكتبة الهالل : ينظر) ٣(
 ). ٣١ص(طوائف الشعراء، : ينظر) ٤(
كبير أئمة األدب، : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ: هو) ٥(

: ، ينظر)هـ٢٥٥(، توفي سنة »البخالء«، »البيان والتبيين«: ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، من تصانيفه
 ).١٤٨ص(نزهة األلباء في طبقات األدباء، 

 ). ٨ / ٢( تبيين،البيان وال) ٦(



 

 )٣٧٥(

ولعل ما يعني قضية االلتزام في شعر زهير وعالقتها بتلك الطائفة التي عرفت 
كأنهم يلغون حريتهم "في العصر الجاهلي أن شعراء تلك الطائفة كانوا ) عبيد الشعر(بـ

  .)١("وإرادتهم؛ فهم عبيد في الشعر، يخضعون إلرادته الفنية وما يطوى في هذه اإلرادة
كما أن تلك القصيدة التي تكتب في حول كامل ال تسمح لصاحبها أن يتكلم في 

إحداهما تسمى أصحاب : موضوعاته الخاصة، ومن هنا نشأ في الشعر القديم طائفتان
الطبع، واألخرى هي طائفة المتكلفين، بل إن ظاهرة التكلف في الشعر القديم إذا أردنا 

الها عند زهير وأصحابه الذين كانوا يعملون أع"أن نجعلها على درجات نجدها تبلغ 
  . )٢("شعرهم عملًا، ويأخذونه بالتفكير الدقيق، والبحث والتحقيق

  :حرب داحس والغبراء
أكبر حدث سياسي شهده -تعد حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان 

راء زهير بن أبي سلمى في حياته، وألقى بظالله على شعره وعلى شعر غيره من الشع
: الذين عاصروا هذا الحدث الجلل، ومختصر ما تحكيه كتب التاريخ عن هذا الحدث هو

 تراهنا على خطر  كانا قدأن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي، وحذيفة بن بدر الذّبيانى
عشرين بعيرا، أيهما سبقت خيله أخذها من صاحبه، وجعال الغاية مائة غلوة، 

: ويقال، قرزال حذيفة والغبراء، وأجرى اداحس قيس والمضمار أربعين ليلة، فأجرى
 الغبراء كمينا على الطريق، فردوا حذيفة رهط بنو فزارة  فوضعت،والحنفاء الخطّار

عوف ي فلق، وأغار على رهط حذيفة، قيس بن زهير، فغضب وكانت سابقة ولطموها
إلى أن سنة ، واشتعلت على ذلك حرب استمرت قرابة ستين فقتله حذيفة  أخا بن بدر

وقع القبلتان صلحا بينهما، وتحمل سيدان من كبار سادة الجاهلية دية القتلى من 
  .)٣(الجانبين، وهما هرم بن سنان والحارث بن عوف

وقد تحدث زهير بن أبي سلمى في شعره كثيرا عن حرب داحس والغبراء وأشاد 
لى من الجانبين، بالسدين الهرم بن سنان والحارث بن عوف اللذين تحمال دية القت

                                         
 ).  ت.د(، )٣٢٧ص( مصر، –تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف : ينظر) ١(
 ). ت.د(، )٢١ص(، ١٢ مصر، ط–الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف ) ٢(
 بيروت، لبنان، –ري، دار الكتاب العربي عمر عبد السالم تدم: الكامل في التاريخ، ابن األثير، تحقيق: ينظر) ٣(
عبد اهللا بن عبد المحسن : ، البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير، تحقيق)٥٠٩/ ١(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١ط

 ).٣٨٧/ ٤(م، ١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ مصر، ط–التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 



– 

  )٣٧٦(

من بحر : [، ومن ذلك قوله يمدح السيدين)١(وأصلحا بين القبيلتين، وحقنا دماءهما
  ]الطويل
  

  فأقسمت بالبيت الـذي طـاف حولـه       
ــدتما  ــسيدان وج ــنعم ال ــري ل   لعم

ــدما   ــان بع ــسا وذبي ــداركتما عب   ت
  

ــرهم    ــريش وج ــن ق ــوه م ــال بن   رج
ــرم   ــحيل ومب ــن س ــال م ــل ح ــى ك   عل

ــر   ــنهم عط ــوا بي ــانوا ودق ــشمتف   )٢(من
  

  المبحث الثاني
  مصطلح االلتزام في األدب النشأة والمفهوم

 ليست حديثة، وقد اشتد اللغط حولها بشكل خاص منذ  في األدبقضية االلتزامإن 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، تعددت مفاهيمها وتباينت، وإن كان البعض قد 

بل حرية األديب، والبعض اآلخر فهم من توهم أن االلتزام يعد نوعاً من القيود التي تك
 والدعاية له، -وبخاصة في النظم االشتراكية- االلتزام حتمية التعبير عما يريده الحكام 

 وذهب آخرون إلى الفصل بين ،بحيث أصبح االلتزام إلزاماً، وشتان بين المصطلحين
ام، وفرضوا الناثر والشاعر في ما يتعلق بهذه القضية، فحرروا الشاعر من كل التز

  .)٣(على الناثر االلتزام في ما يكتب أو يقول
ويتضح مفهوم االلتزام من خال اإلجابة على سؤالين غاية في األهمية سألهما 
وجاوب عليهما الفيلسوف الفرنسي جان بول ساتر، وهو من أكبر المنظرين لفكرة 

ب؟ يقول جان بول لمن نكت: لماذا نكتب؟ و: االلتزام في األدب، وهذان السؤاالن هما
إن الكتابة دعوة موجهة من الكاتب إلى حرية : "سارتر في اإلجابة على السؤال األول

القارئ لتكون عونا للكاتب على إنتاج عمله، وقد يعترض بأن كل اآلالت بمثابة دعوة 
موجهة كذلك إلى حريتنا؛ إذ هي وسائل للعمل في حيز اإلمكان؛ فليس للعمل الفني في 

                                         
 ).٧٢ص(طوائف الشعراء، : ينظر) ١(
 جمهورية – ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، دار الوثائق القومية : ينظر)٢(

 .)١٥، ١٤ص(م، ٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ٣مصر العربية، ط
/ ١٩: ، بتاريخ)٢٢٢٣(رشيد بن حويل البيضاني، مقال في مجلة عكاظ، العدد .  االلتزام في األدب، د:ينظر) ٣(
٢٠٠٧/ ٧.  



 

 )٣٧٧(

 ميزة خاصة، وإنه لحق أن اآللة مختصر مجسد للعملية التي تستخدم فيها، هذه الجهة
ولكنها تظل في مستوى األمر المعلق؛ ففي مكنتي استخدام القدوم ألسمر به حقيبة أو 
ألقرع به رأس جاري، فإذا نظرت إليه في نفسه فليس هو بدعوة موجهة إلى حريتي؛ 

دف أوال إلى خدمة الحرية مستبدال باالختراع ألنه ال يضعني  أمامها وجها لوجه، بل يه
الحر للوسائل سلسلة من التصرفات التقليدية المنظمة والكتاب ال يخدم حجريتي، ولكنه 

  . يستثيرها للعمل
 بوسائل -من حيث إنها حرية- وفي الحق ال يستطيع امرؤ أن يتوجه إلى الحرية 

ى طريقة واحدة تنحصر أوال في القهر أو الحيلة أو المنفعة؛ فليس للوصول إليها سو
باسم الثقة التي : أي–االعتراف بها، والثقة فيها، ثم في تطلب عمل منها باسمها هي 

 فليس الكتاب إذن كاآللة في أنه وسيلة ألية غاية، بل يتجلى في صورة غاية - أوليتها
  .)١("لحرية القارئ

ا المهمة عند القارئ، في هذه الفقرة يرى ساتر أن الكاتب يكتب الستثارة القضاي 
ولعل اهتمام سارتر بقضية الحرية التي اهتم بها، وكانت رأس اهتمام مدرسته الوجودية 

، وذلك الوجود سابق على ماهية بين حرية اإلنسان ووجوده ربطتالفلسفية، تلك التي 
كل الحرية يعمل ما يشاء اإلنسان نفسها؛ فاإلنسان عند سارت والوجوديين جميعا حر 

  .)٢(يتقيد بأي شيءوال 
ما دامت حرية المؤلف وحرية : "وأما السؤال الثاني فقد أجاب عليه سارتر بقوله

القارئ تبحث كل منهما عن األخرى، ويتبادالن التأثير فيما بينهما من ثنايا عالم واحد؛ 
إن ما يقوم به المؤلف من اختيار لبعض مظاهر العالم هو الذي : فمن الممكن أن يقال

 يفصل بذلك في - حينما يختار قارئه–لقارئ، كما يمكن أن يقال أيضا إن الكاتب يحدد ا
موضوع كتابته؛ ولذلك كانت كل األعمال الفكرية محتوية في نفسها على صورة 

  .)٣("القارئ الذي كتبت له

                                         
 القاهرة، –الدكتور محمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة والنشر : ألدب، جان بول ساتر، ترجمةما ا) ١(
 ). ت. د(، )٤٩ص(
 ). ت.د(، )٤٥٧ص(، ٥تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، مكتبة الدراسات الفلسفية، ط) ٢(
 ). ٦٩ص(ما األدب، جان بول ساتر، ) ٣(



– 

  )٣٧٨(

وفي هذه الفقرة يوضح سارتر أن الكاتب واألديب إنما يكتب لقارئ ومتلق تجمع 
 قضايا مشتركة؛ إذ -سبب في إقبال القارئ على قراءة أدب األديبوهذا هو ال–بينهما 

 أن يكتب أو ينتج أدبه لنفسه؛ بحيث يكون هو -أو هكذا يرى سارتر–إنه ال يجب 
  .المنتج لهذا األدب، وهو الملقي له

 - خصوصا عند الشاعر –ومن خالل اإلجابتين السابقتين يمكننا أن نعرف االلتزام 
 بالفكر والشعور والفن في قضايا -الشاعر أو األديب: أي–بأنه وجوب مشاركته 

 أن -مثلًا–الوطنية واإلنسانية؛ وفيما يعانون من آالم، وما يبنون من آمال؛ فليس له 
يستغرق في التأمل في الجمال الخالد والخير المخير المحض في حين أن وطنه يعاني 

ل في خياالته ومشاعره الفردية من ذل االحتالل أو عناء الطغيان، وليس له أن يسترس
على حين أن وطنه من حوله أو طبقاته االجتماعية في وطنه تجاهد في سبيل آمال 

  . )١(مشتركة
ب في يإن األد" :ولهالتزام في ق موضوع االةوقد لخصت الناقدة نازك المالئك

 أن هينما یلزم تصویر واقع المجتمع، وعلإة، وي الفردعهع دوافيال یطأینبغي  جهإنتا
  .)٢("سه ليخدم المجموعیخرج نف

الت المحدثين، وقد  كل محاوسابق على في األدب العربي دب الملتزموالحق أن األ
جتماعية والسياسية، وجدنا قديما األدب يتجسد في مشاركة األديب الناس همومهم اال

ة، والوقوف بحزم، لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حدار النّفس في  إنكومواقفهم الوطني
 واطالعنا على أدبنا القديم وشعرائه، يعرفنا ،سبيل ما يلتزم به األديب شاعرا أم ناثرا

أنهم كانوا في العهود واألعصر العربية، في الجاهلية واإلسالم كافة، كانوا أصوات 
  . جماعاتهم

أنّك  إلى حد كذلك قبل كّل واحد منهم أن يعاني من أجل جماعته التي ينطق باسمها
إذا سمعت صوت أحدهم وهو يرتفع باسم جماعته أو قومه ال يمكنك إال أن تحس هذا 
االلتزام ينساب عبر الكلمات، يصور هذا اإليمان وتلك العقيدة دون أن يساوره أدنى 

                                         
م، ١٩٩٧ القاهرة، –تور محمد غنيمي هالل،  نهضة مصر للطباعة والنشر النقد األدبي الحديث، الدك: ينظر) ١(
 ).ط.د(، )٤٥٦ص(
                 م، ١٩٦١:، السنة)٨(، العدد )البیروتية(أغالط شائعة في األدب القومي، نازك المالئكة، مجلة األداب ) ٢(
 ).١١، ١٠ص (



 

 )٣٧٩(

شك أو حيرة أو تردد في تحديده للمشكالت التي يواجهه، والتي تتعلّق بمصيره ومصير 
ي القبيلة أو الحزب أو الدين، يدفعه إيمان راسخ بضرورة حّل سواه من أبناء قومه ف

  .)١(إشكالية القضايا التي كان يواجهها في حينه
  ]من بحر الطويل: [وذلك ما يلخصه الشاعر الجاهلي بقوله
  ومـا أنَــا ِإلَّــا مــن غَِزيــةَ إن غــوتْ 

  
ــِد   ــةُ أرشُ يغز ــد ــتُ وإن تَرشُ ٢(غوي(  

كانت : " بقوله)٣( العربي الذي يصفه ابن رشيق القيروانيوهذا كان دور الشاعر  
القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت األطعمة، واجتمع 
النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون في األعراس، ويتباشر الرجال والولدان؛ ألنه 

وكانوا ال . إشادة بذكرهمحماية ألعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، و
  . )٤("يهنئون إال بغالم يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتج

                                         
جاسم حسين سلطان الخالدي، مجلة الفتح، .  األموي، دنزعة االلتزام في القصيدة العربية في العصر: ينظر) ١(

 ).  ٦ص(م، ٢٠٠٨: ، السنة)٣٥(العدد 
 عبد السالم -احمد محمد شاكر : البيت لدريد بن الصمة كما في األصمعيات، أبو سعيد األصمعي، تحقيق) ٢(

 دائرة ، وأمالي اليزيدي، مطبعة جمعية)١٠٧ص(م، ١٩٩٣، ٧ مصر، ط–محمد هارون، دار المعارف 
، والعقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، )٣٥ص(م، ١٩٣٨/ هـ١٣٩٧، ١ الهند، ط–المعارف، حيدر آباد الدكن 

  :، من قصيدة مطلعها)٣٣/ ٦(هـ، ١٤٠٤، ١ بيروت، بيروت، ط–دار الكتب العلمية 
ــدِ   ــِل خالـ ــي مثـ ــرزء ِفـ ــاِذَل إن الُـ   أعـ

  
  ولَــا رزء فيمــا َأهلــك المــرء عــن يــدِ       

    
، »العمدة في صناعة الشعر ونقده«: أديب، نقاد، باحث، من كتبه: الحسن بن رشيق القيرواني، أبو علي: هو) ٣(
 ).٨٦١/ ٢(إرشاد األريب إلى معرفة األديب، : ، ينظر)هـ٤٦٣(، توفي سنة »قراضة الذهب«
 –دين عبد الحميد، دار الجيل محمد محيي ال: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تحقيق) ٤(

 ).٦٥/ ١(م، ١٩٨١  / هـ١٤٠١، ٥بيروت، لبنان، ط



– 

  )٣٨٠(

  :يتضمن ثالثة مبحثو ،)اإلطار النظري(الفصل األول 
  المبحث األول

  دور الشاعر القومي والسياسي في العصر الجاهلي
شعر الذي لفرط حاجتهم إلى ال" ذا مكانة مقدمة في قومه؛ كان الشاعر في الجاهلية

يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم، ويهيب من فرسانهم 
  .)١("ويخوف من كثرة عددهم، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم

 فالشاعر في أغلب ؛تبدو في الشعر الجاهلي الروح الجماعية بوضوحمن هنا كانت 
 فيجيء الكالم بصيغة ؛ء، والوعيد، واإلنذاراألحيان يتحدث عن قبيلته، في الفخر والهجا

 ؛ مما يؤكد أن الشاعر كان لسان القبيلة، المعبر عن أحوالها وترجمان أحاسيسها؛الجمع
فيفخر باألحساب واألنساب، ويعدد مناقب الحاضرين والغابرين من اآلباء واألجداد، 

ض في الحديث ويفي. انتصاراتهم في الحروب، وأيامهم في الماضي والحاضر ويسرد
وتفوقهم في ميادين  عن مكانتهم، وقدرتهم، واستعدادتهم، وعاداتهم وكرمهم، وإسرافهم،

  .)٢(الفصاحة والبيان والحكمة، والقول الفصل، والرأي السديد
 صـور التعبيـر     -تبعا لذلك –وقد تعددت أدوار الشعراء القومية والسياسية وتعددت        

مواقف خاصة وضع الشاعر في، بـل مـن         الشعري عن تلك األدوار ال من حيث هي         
  :حيث هي قضايا عامة تعني القبيلة كلها، ومن هذه األدوار

  :الزعامة) ١
كثير من الشعراء في العصر الجاهلي تولى زعامة قومه وأمور احكم بينهم، وعبـر              
شعره عن القضايا العامة التي تهمهم وتشغل بالهم، ومن هذا مـثال قـول عـروة بـن                  

  :]من بحر الطويل[قومه في المجاعة، بالخروج للقتال طلبا للطعام ينصح ) ٣(الورد
  قلت لقـوم فـي الكنيـف تروحـوا        
  تنالوا الغنـى أو تبلغـوا بنفوسـكم       
  ومن يـك مثلـي ذا عيـال ومقتـرا        

  عـــشية بتنـــا عنـــد مـــاوان رزح  
ــرح    ــام مب ــن حم ــستراح م ــى م   إل

  طـرح نفـسه كـل مطـرح       من المـال ي   

                                         
  ).٢٠٣/ ١(البيان والتبيين، ) ١(
  ).٤٥٢ص(، م١٩٩١ /هـ١٤١٢ مصر، –، علي الجندي، دار التراث في تاريخ األدب الجاهلي) ٢(

ان يلقب بعروة ، كنها وأجوادهامن شعراء الجاهلية وفرسا: عروة بن الورد بن زيد العبسي، من غطفان: هو) ٣(
 ).٦٦٥/ ٢(الشعر والشعراء، : ، ينظرالصعاليك، لجمعه إياهم، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم



 

 )٣٨١(

ــة  ــصيب رغيب ــذا أو ي ــغ ع   ليبل
ــدما أرى  ــصلحو ا بع ــم أن ت   لعلك

  

ــنجح   ــل م ــذرها مث ــس ع ــغ نف   ومبل
ــروح   ــب المت ــضاه التائ ــات الع   )١(نب

  
  :القيادة في الحروب ) ٢

كان العصر الجاهلي عصر كثير الحروب، وقد كان لبعض الشعراء فيه موقع القيادة             
العسكرية، مما ألقى بظالله على موضوعاتهم الشعرية فجـاءت للتحـدث عـن تلـك               

ل الناس، ال بوصفها موقفا قياديا وقع فيه الشاعر، من ذلـك            الحروب بوصفها حدثا يشغ   
  ]من بحر الوافر: [)٢(قول عمرو بن كلثوم

  وســيد معـــشر قـــد توجـــوه 
ــا الخيــل عاكفــة عليــه      تركن
ــوح   ــذي طل ــوت ب ــا البي   وأنزلن
ــا  ــي من ــالب الح ــرت ك ــد ه   وق
ــا   ــوم رحان ــى ق ــل إل ــى ننق   مت

  

  بتــاج الملــك يحمــي المحجرينــا     
  مقلـــــدة أعنتهـــــا صـــــفونا

  لــشامات تنفــي الموعــدينا  إلــى ا
ــا    ــن يلينـ ــادة مـ ــذبنا قتـ   وشـ

ــا   ــا طحين ــاء له ــي اللق ــوا ف   )٣(يكون
  

  :السفارة ) ٣
وذلك عند حدوث نزاع بين قبيلتين يتطلب تدخل أحد الملـوك لفـضه، فكـان يقـوم         

لعمـرو بـن   ) ٤(الشاعر بتمثيل قومه، والحديث بلسانهم، ومن ذلك قول الحارث بن حلزة   
  ]من بحر الخفيف[) ١(هند

                                                                                                     
بيروت، لبنان،   -راجي األسمر، دار الكتاب العربي : ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت، تحقيق) ١(
 ).٢٧، ٢٦ص(م، ١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ١ط
ساد قومه  من الفحول،  شاعر جاهلي،مرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب، من بني تغلب، أبو األسودع: هو) ٢(
 ). ٢٢٨/ ١(، الشعر والشعراء، )١٥١/ ١(، طبقات فحول الشعراء: ، ينظروهو فتى )تغلب(
/ هـ١٤١١، ١ بيروت، ط-إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، : ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق) ٣(

 ).٧٢ص(م، ١٩٩١
طبقات فحول :  ينظر، من الفحول شاعر جاهلي،لحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائليا: هو) ٤(

 ).١٩٣/ ١(، الشعر والشعراء، )١٥١/ ١(الشعراء، 



– 

  )٣٨٢(

  انـــا مـــن الحـــوادث واألنبـــاوأت
ــو ــم يغلــ ــا األراقــ   إن إخواننــ
  يخلطــون البــريء منــا بــذي الــذنب
ــي  ــن ضــرب الع ــل م ــوا أن ك   زعم
  أجمعـــوا أمـــرهم عـــشاء فلمـــا

  

ــساء      ــه ونـ ــى بـ ــب نعنـ   ء خطـ
  ن عينـــا فـــي قـــيلهم إخفـــاء   
  وال ينفـــــع الخلـــــي الخـــــالء
  ر مـــوال لنــــا وأنـــا الــــوالء  

ــاء   ــم ضوض ــبحت له ــبحوا أص   )٢(أص
  

  المبحث الثاني
   طبيعة الحياة الجاهلية على الشعراء في ذلك العصرأثر

ذات بقـاع متباينـة،       رقعة من األرض واسعة    على  في جاهليتهم  موطن العرب  يمتد
تختلف بيئاتها الطبيعية اختالفًا يكاد يجعل منها مواطن متعددة وإن كانـت، مـع ذلـك،         

لى ما بعد دمـشق فـي   فما بين البحر الهندي في أقصى الجنوب إ      . وطنًا واحدا متماسكًا  
أقصى الشمال، وما بين بحر فارس ونهري دجلة والفرات في الشرق إلى البحر األحمر              

في األغوار واألنجاد، وفي    : هذه األمة العريقة   كانت تسيح  بل إلى نهر النيل في الغرب     
مـن  "، و )٣(السهول وفوق قنن الجبال، وفي أجواف الصحاري وعلى سـواحل البحـار   

ولذلك . لجاهلي، يتبين أنه حافل بالحديث عن أحوالهم وعاداتهم وأخالقهم        دراسة الشعر ا  
 والحق أنه سجل خالد لهؤالء القوم، تتجلـى         ،"الشعر ديوان العرب  : "جاء القول المأثور  

  .)٤("فيه بوضوح مظاهر الحياة، والبيئة في ذلك العصر
  :ر رئيسة، وهي ويمكن أن نناقش طبيعة حياة العرب الجاهلية من خالل ثالثة محاو

  .الحياة االجتماعية )١
 .الحياة السياسية )٢
 .الحياة االقتصادية )٣

                                                                                                     
كان شديد البأس، كثير ، عرف بنسبته إلى أمه هند.  ملك الحيرة في الجاهلية،عمرو بن المنذر اللخمي: هو) ١(
، ٢، ط بيروت–دار التراث ، الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ، ينظرفتك، هابته العرب وأطاعته القبائلال

 ).١٠٤/ ٢(هـ، ١٣٨٧
م، ١٩٩١/ هـ١٤١١، ١إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط: ديوان الحارث بن حلزة، تحقيق) ٢(
 ).٢٤، ٢٣ص(
  ).٢، ١ص(م، ١٩٨٨، ١٧، طمصر –دار المعارف ، دناصر الدين األس، مصادر الشعر الجاهلي: ينظر) ٣(
  ).٤٤٤ص(، في تاريخ األدب الجاهلي) ٤(



 

 )٣٨٣(

  :الحياة االجتماعية في العصر الجاهلي: أوال
كان للبيئة والظروف التي أحاطت بالقبائل العربية قبل اإلسالم أثر كبير في حالتهم 

يق االجتماعية، فالنظام القبلي، وعدم وجود حكومة مركزية، وجدب الصحراء وض
  .األفق كان لها دخل كبير في وجود كثير من الصفات والعادات عند العرب الجاهليين

فحب الفرد لقبيلته وتفانيه في إخالصه لها، والعمل على رفع شأنها، وإعالء كلمتهـا،              
وتعصبه لها وحدها، كل ذلك جعله يتجاهل غيرها، وال يعترف بحق الحياة أو الملكيـة               

، كأنما لم يخلق في الوجود غيره وغير قبيلتـه، فدفعـه هـذا           أو المتعة ألحد من سواها    
االعتقاد إلى االعتداء على حقوق اآلخرين، ما دام يملك القـوة أو الفرصـة المواتيـة،                
فكانت الغارات والحروب التي ينجم عنها إزهـاق األرواح، ونهـب األمـوال وأسـر               

  .)١(الرجال، وسبي النساء
وهـم الـذين    : أبناؤها: هلي تتألف من ثالث طبقات    كانت القبيلة في العصر الجا    وقد  

وهم رقيقها المجلوب من الـبالد      : يربط بينهم الدم والنسب وهم عمادها وقوامها، والعبيد       
وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعاء الـذين     : األجنبية المجاورة وخاصة الحبشة، والموالي    

وكانوا يعلنون هذا الخلع علـى      . خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها؛ لكثرة جرائرهم وجناياتهم      
رءوس األشهاد في أسواقهم ومجامعهم، وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتجيره، وبذلك            
يصبح له حق التوطن في القبيلة الجديدة، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميـع حقوقهـا                

  .)٢(مثله مثل أبنائها
الرجـل مـنهم بـالزواج    هو األسرة التي يكونهـا   وكان أساس االجتماع عند العرب  

والتناسل وال يزال يقوم عليها، ويعنى بكل حاجياتهـا حتـى تـشتد سـواعد أبنائهـا،                 
ويصبحوا قادرين على الكسب، فيقوم فيهم الوالد يرشدهم بما كسبه من التجارب ويدلهم             
على طرق الخير بما أفاءت عليه الظروف من حكمـة وعقـل، ويفـصل بيـنهم فـي               

تي قد تقوم بينهم، فال يتركهم يتفرقون حتى ال يطمع فيهم طـامع،             المنازعات المختلفة ال  
  .)٣(إذ هم مصدر عزته وجاهه

                                         
  ).٦٧ص(، في تاريخ األدب الجاهلي: ينظر) ١(

  ).٦٧ص(، تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي: ينظر) ٢(
،  الكليات األزهريةمكتبةي،  محمد عبد المنعم خفاج-عبد اهللا عبد الجبار ، قصة األدب في الحجاز: ينظر) ٣(
  ).ت.د(، )١٦٥ص(



– 

  )٣٨٤(

ويظهر من دراسة كل ما ورد في كتب أهل األخبار وفي كتب التفسير والحديث عن               
الزواج والطالق عند الجاهليين أن أهل الجاهلية لم يكونوا يسيرون على سنّة واحدة في               

 ولكن كانوا يسيرون على أعراف مختلفة اختلفـت بـاختالف           عرف الزواج والطالق،  
وقـد وردت   . األماكن وباختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية واتصالها بالخـارج       

و " الـشغار "و  " البـدل "و  " المتعـة "و  " الخـدن "إلينا مسميات بعض تلك األنواع، مثل       
حه، ولكنه لـم ينعـت      وزواج ذوات الرايات وغير ذلك مما ورد وصفه وشر        " البعولة"

  .)١(باسم معين
وقد شاهد هذا العصر كثيرا من السلبيات والمشكالت االجتماعية، مثل المـرأة مـن              

 حين حرمها أعمامه مـن  )٢(الميراث، ونهب حقوقها، مثل ما حدث مع أم طرفة بن العبد 
  ]من بحر الكامل: [ميراث زوجها؛ فقال فيهم

  ــيكُم ــقّ وردةَ ف ِبح ــرون ــا تَنظُ   م
  قــد يبعــث األمــر العظــيم صــغيره
ــلٍ  ــي واِئ بح ــين ــرقَ ب ــم فَ   والظُّلْ

  

ــب   ــط وردة غيـ ــغر البنـــون ورهـ   صـ
 ماءــد ــه الـ ــّل لـ   تَـــصببحتـــى تَظَـ

  ــب ــا تَغِْلـ ــساقيها المنايـ ــر تُـ   )٣(بكْـ
  

ومن المشاكل االجتماعية أيضا في العصر الجاهلي، والتي ألقت بظاللها على شـعر             
صر اضطهاد طائفة العبيد، واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثـة،  الشعراء في ذلك الع  

ال يمكن أن تكون لهم ميزة من الميزات التي تتوفر في األحرار؛ يقول سحيم عبد بنـي                 
  ]من بحر الطويل: [ ناعيا سواده وعبوديته)٤(الحسحاس

  

                                         
                 م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٤، طدار الساقي، جواد علي،  تاريخ العرب قبل اإلسالميالمفصل ف: ينظر) ١(
)٢٢٠/ ٨.(  
، من فحول شعراء الجاهلية، قتله عمرو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: هو) ٢(

  ). ١٨٢/ ١(، الشعر والشعراء، )١٣٧/ ١(، طبقات فحول الشعراء: لك الحيرة لهجائه إياه، ينظربن هند م
، ٣ بيروت، لبنان، ط– دار الكتب العلمية، مهدي محمد ناصر الدين: ، تحقيقديوان طرفة بن العبد) ٣(

 ).١٢ص(م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
وهم بطن من بني ( األصل، اشتراه بنو الحسحاس كان عبدا نوبيا أعجمي، عبد بني الحسحاس سحيم: هو )٤(

 ).٣٩٦/ ١(، الشعر والشعراء، )١٧٢/ ١(، طبقات فحول الشعراء: ، ينظر)هـ٤٠(، توفي سنة فنشأ فيهم) أسد



 

 )٣٨٥(

ــشقنني ــه لع ــت وردا لون ــو كن   فل
  

ــسواديا    ــانني ب ــي ش ــن رب   )١(ولك
  

 :اة السياسية في العصر الجاهليالحي: ثانيا
والفكر السياسي عند البدو يختلف عنـه عنـد   بدو وحضر، : انقسم العرب إلى قسمين   

عاشوا كقبائل صغيرة متفرقة في الصحاري، ووحدة القبيلة تربط بينهـا           ؛ فالبدو   الحضر
يعـة  ولم يكن سهالً قيام ارتباط بين عدد من القبائل لتكوين ممالـك، لطب        . الدم والعصبية 

  .)٢(التمرد وعدم الخضوع عند البدو
وأســاس النظــام القبلــي هــو العــصبية، العــصبية لألهــل والعــشيرة وســائر 

 ومــن شــروطها أن يــدعو ،متفرعـات الــشعب أو الجــذم أو القبيلــة أو العـشيرة  
الرجل إلى نصرة عصبته والتألـب معهـم علـى مـن ينـاوئهم، ظـالمين كـانوا أو             

 وهـي ضـرورية للقبائـل؛         أهو ظـالم أم مظلـوم؟      :مظلومين، وليس له أن يتساءل    
ألنها ال تستطيع أن تدافع عـن نفـسها إال إذا كانـت ذات عـصبية ونـسب، وبـذلك         
تشتد شوكتها، ويخشى جانبها، كما أنه ال يمكـن وقـوع العـدوان علـى أحـد مـع                   

  ]من بحر البسيط: [،  وفي هذا يقول الشاعر)٣(وجود العصبية
  يـه لهـم   قوم إذا الـشر أبـدى ناجذ      

ــدبهم  ــين ين ــاهم ح ــسألون أخ   ال ي
  

ــدانا     ــات ووح ــه زراف ــاروا إلي   ط
  في النائبـات علـى مـا قـال برهانـا          

  
ويقترن بالعصبية القبلية عادة الثأر، إذ تقضي تقاليد البادية أن يطالب أهـل المقتـول               

ديـة  وال. إال إذا رضوا بدية القتيـل     " القَود"بقاتله ليقتلوه به، وهو األمر المعروف باسم        
تختلف باختالف مركز القتيل من الناحية االجتماعية، فالديـة الواجبـة عـن الملـوك               

                                         
عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار الكتب والوثائق : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس بشرح نفطويه، تحقيق) ١(

  ).٢٦ص(م، ٢٠٠٩/ هـ١٤٢٠، ٣ مصر، ط–القومية 
م، ١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١، طأحمد معمور العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم: ينظر) ٢(
  ).٤١ص(
  ).٣٩٢/ ٧(،  تاريخ العرب قبل اإلسالميالمفصل ف: ينظر) ٣(



– 

  )٣٨٦(

؛ )١(والزعماء تختلف عن دية األفراد والصعاليك، ودية الصريح ضعف ديـة الحليـف            
  ]من بحر المديد: [)٢(يقول تأبط شرا

  إن بالــشعب الـــذي دون ســـلع 
  خلــف العــبء علــي وولــى   
ــت   ــن أخ ــي اب ــأر من   ووراء الث

  

ــي   ــل لقتـ ــا يطـ ــه مـ   ال دمـ
  أنـــا بالعـــبء لـــه مـــستقل

  )٣(مــصع عقدتــه مــا تحــل   
  

 :الحياة االقتصادية في العصر الجاهلي: ثانيا
للوقوف على أسس اقتصاد أمة من األمم، ال بد من الوقوف على طبيعة إقليمها من 
جو وأرض، فللطبيعة أثر كبير في تحديد خيرات تلك األمة وفي تكوين سماتها 

  .من ناتج زراعي أو حيواني أو صناعي، ثم في فقرها وغناها: جهاوإنتاوعاداتها 
 حوالي مليون تهاتبلغ مساحوإذا نظرنا إلى جزيرة العرب في الجاهلية نجد أنها 

 فيها مواضع المياه، والمالحظ في هذه المساحة أن وربع مليون ميل من األميال المربعة
نها مياه ضيقة إاحة الشاسعة، ثم قليلة، ال يتناسب توزيعها ووجودها مع هذه المس

 المعين، ال يتسع صدرها إلرواء بقاع واسعة على نحو ما نجده في مياه األنهار الكبيرة
إذا قسنا مساحة األرضين الخصبة منها القابلة للزرع واإلنبات ذات الماء باألرضين 

 مما يصلح المجدبة، نجد أنها قلة إلى كثرة، وإن ما ال يصلح منها للزرع أكثر بكثير
  .)٤(له

وبناء على تلك الظروف فقد كانت قبائل العرب المتناثرة في الصحراء تعيش في 
الجدب والقحط، وليس فيها من زرع إال ما ينبت من الشعب غب أرض يكثر فيها 

المطر، فاعتمد أهلها على ما في هذه الصحراء من حيوان، مستأنسا كان أم متوحشًا، 
 المستأنسة اإلبل والخيل والغنم والمعز، فكانوا يتحذون من وكان أهم هذه الحيوانات

                                         
  ).٢٥٣ص(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢، طدار الفكر، توفيق برو، تاريخ العرب القديم: ينظر) ١(
. شاعر عداء، من فتاك العرب في الجاهلية، ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زهير، الفهمي، من مضر: هو )٢(

 ).٣٠١/ ١(، الشعر والشعراء: ، ينظركان من أهل تهامة
 ).٦٣ص(م، ١٩٩٦، ١ بيروت، ط–طالل حرب، دار صادر : ديوان تأبط شرا، تحقيق) ٣(
 ).٦، ٥ص(، لعرب قبل اإلسالم تاريخ ايالمفصل ف: ينظر) ٤(



 

 )٣٨٧(

ووسائل حياتهم، يأكلون لحمها ويشربون لبنها، ويتخذون . اإلبل والغنم موارد رزقهم
  . )١(من أصوافها وأوبارها وأشعارها لباسا يقيهم الحر والبرد

طبقتين  يتكون من ؛ بسيط التكوين كانوالمجتمع البدوي من ناحيته االقتصادية
كما يسميهم بعض " أرباب المخائض"طبقة أصحاب اإلبل، أو : اقتصاديتين أساسيتين

  .)٢(، أو الفقراءالشعراء، وطبقة الصعاليك
وكذلك الحياة االقتصادية بظاللها على الشعر الجاهلي، فتحدثوا في شعرهم عن 

  ]من بحر الطويل: [)٣(الجدب وقلة الطعام؛ يقول الحطيئة
ــالث عا ــاوي ث ــلوط ــبطن مرم   صــب ال

  أخــي جفــوة فيــه مــن اإلنــس وحــشة
ــا    ــوز إزاءه ــعب عج ــي ش ــرد ف   تف
ــة   ــز مل ــذوا خب ــا اغت ــراة م ــاة ع   حف

  

  ببيداء لم يعـرف بهـا سـاكن رسـما           
  يرى البؤس فيها من شراسـته نعمـى       
  ثالثـــة أشـــباح تخـــالهم بهمـــا

  )٤(وال علفوا للبـر مـذ خلقـوا طعمـا         
  

  ]من بحر الطويل: [)٥(وقال الشنفرى األزدي
  عيـــال قـــد شـــهدت تقـــوتهموأم 

ــرت ــا العيــل إن هــي أكث   نخــاف علين
  وما إن بهـا ضـن بمـا فـي وعائهـا           

  

ــت     ــت وأقلـ ــنهم أوتحـ   إذا أطعمـ
  ونحــــن جيــــاع أي آل تألــــت

  )٦(ولكنهــا مــن خيفــة الجــوع أبقــت
  

  

                                         
  ).٥٨ص(، في تاريخ األدب الجاهلي: ينظر) ١(
  ).١٤٥ص(، ٤ مصر، ط–، يوسف خليف، دار المعارف الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ينظر) ٢(
كان هجاءاً . شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم: جرول بن أوس بن مالك العبسي، أبو ملكية: هو )٣(

الشعر ، )٩٧/ ١(، طبقات فحول الشعراء: ، ينظر)هـ٤٥(، توفي سنة ا، لم يكد يسلم من لسان أحدعنيف
 ).٣١٠/ ١(، والشعراء

، ١ بيروت، لبنان، ط–مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية : ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت، تحقيق) ٤(
  ). ١٧٨ص(م، ١٩٩٣/ هـ١٤١٣

وهو أحد . كان من فتاك العرب وعدائيهم  من قحطان، شاعر جاهلي، يمانيعمرو بن مالك األزدي،: هو )٥(
 .الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم

 ).٣٧ص(م، ٢٠١٠، ٢ بيروت، ط–طالل حرب، دار صادر : ديوان الشنفرى األزدي، تحقيق ) ٦(



– 

  )٣٨٨(

  المبحث الثالث
  االلتزام األدبي في العصر الجاهلي ومظاهره

 موتـواريخه تودع أنـسابهم    كان الشعر في الجاهلية هو ديوان العـرب؛ فهـو مـس           
 .)١(م، وال يعرف هذا إال من شعرهم ووقائعهموأيامه

ومن ثم نجد الحديث عن القضايا التي تـشغل بـال الجماعـة وتتعلـق بهـم أكثـر          
من األحاديث الفردية، التـي تعبـر عـن مواقـف شخـصية تتعلـق بالـشاعر دون                  

فتـه فـي ذلـك      غيره، أي أن روح الجماعة إنما ظهـرت فـي الـشعر نتيجـة لوظي              
  .العصر

وقد ظهرت آثار ذلك االلتزام ومظـاهره فـي شـعر العـصر الجـاهلي حتـى فـي                 
األشعار التي تتحدث عن مواقف شخصية؛ فـذلك طرفـة بـن العبـد لمـال أراد أن                  

وهـم  –يذكر قومه بعاقبة الظلم، وأن يردعهم عن ظلم أمـه ونهـب ميراثهـا ذكـرهم      
نتيجـة الظلـم، والـذي تأججـت نارهـا           بتلك الحرب الدامية التي قامـت        -بنو بكر 

  ]من بحر الكامل: [ فقال)٢(بينهم وبين قبيلة تغلب
ــل   ــي واِئ بح ــين ــرقَ ب ــم فَ   والظُّلْ

ــا    ــين آجن ــم المب ــورد الظل ــد ي   ق
  

ــالط    ــذعاِف، ويقـــشَبملحـــا يخـ   بالـ
ــرب األج حيحــص ــدي ال ــا يع ــدي كم   )٣(يع

   
  

                                         
فضل إبراهيم، المكتبة  محمد أبو ال–علي محمد البجاوي : الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحقيق: ينظر) ١(

  ).١٣٨ص(هـ، ١٤١٩ صيدا، بيروت، –العصرية 
وسببها أن رجال من العرب ) حرب البسوس(الحرب التي كانت بين بكر وتغلب عرفت في التاريخ باسم  )٢(

ناقة  لهذا الرجل وكان،  بنت منقذ التميميةنزل ضيفا عند خالة جساس بن مرة البكري، وكان اسمها البسوس
 وجاءت الناقة ، ترعى في حماه، فضر بها بالنشاب وأخرم ضرعها بن ربيعة التغلبي فوجدها كليب،راباسمها س

 !!!واذاله: مجروحة، فصرخ بالذل، فلما سمعته البسوس وضعت يدها على رأسها وصاحتصاحبها ِإلى 
مختصر في أخبار ال: ، ينظرفاستنصر جساس لخالته، وقصد كليبا وهو منفرد في حماه، فضربه بالرمح فقتله

 ).٤٧٣/ ١(، الكامل في التاريخ، )٧٧/ ١( مصر، –، المطبعة الحسينية ١، ابن شاهنشاه، طالبشر
 ).١٢ص(ديوان طرفة بن العبد، ) ٣(



 

 )٣٨٩(

عي في الجاهلية، واإلشادة بمحاسن القبيلة ومن هذا المظاهر أيضا كثرة الفخر الجما
  ]من بحر الرجز: [ في الفخر بقومه)١(وتعداد مفاخرها؛ يقول لبيد بن ربيعة

ــه    عباألر ــين ــو ُأم البِن ــن بنُ نَح  
   ــهعدعدفْنَــةَ المالج طِْعمــونالم  

  

ــصعه       عــِن ص ــاِمِر ِب ــر ع ــن خَي نَح  
ــتَ الخَ  ــام تح اله اِربونــض ــضعهوال ٢(ي(  

  
  

                                         
أحد الشعراء الفرسان األشراف : أبو عقيل العامري بن جعفر بن كالب العامرى  لبيد بن ربيعة بن مالك:هو) ١(

الشعر : ، ينظر)هـ٤١( مسلما، توفي سنة -صلى اهللا عليه وسلم–، ووفد على النبي مأدرك اإلسال في الجاهلية
 ).١٢٣/ ١(، طبقات فحول الشعراء، )٢٦٦/ ١(والشعراء، 

 ).٥٩ص(م، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ بيروت، ط–، دار المعرفة حمدو طماس، ديوان لبيد بن ربيعة العامري) ٢(



– 

  )٣٩٠(

  :ينيتضمن مبحثوالفصل الثاني 
  المبحث األول

   شعر زهير بن أبي سلمىفي االلتزام
يمكن أن نجمل محاور االلتزام في شعر زهير بـن أبـي سـلمى فـي محـورين                  

  :أساسيين
  :قضية حرب داحس والغبراء: المحور األول

 وعسكري تعد حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان أكبر حدث سياسي
شهده زهير بن أبي سلمى في حياته، وألقى بظالله على شعره وعلى شعر غيره من 

وقد تحدث زهير بن أبي سلمى في شعره الشعراء الذين عاصروا هذا الحدث الجلل، 
كثيرا عن حرب داحس والغبراء وأشاد بالسيدين الهرم بن سنان والحارث بن عوف 

، ومن )١(ن، وأصلحا بين القبيلتين، وحقنا دماءهمااللذين تحمال دية القتلى من الجانبي
  ]من بحر الطويل: [ذلك قوله يمدح السيدين

ــه  ــاف حول ــذي ط ــت ال ــسمت بالبي   فأق
  لعمـــري لـــنعم الـــسيدان وجـــدتما

  تـــداركتما عبـــسا وذبيـــان بعـــدما 
  

ــرهم  ــريش وج ــن ق ــوه م ــال بن   رج
  علــى كــل حــال مــن ســحيل ومبــرم

  )٢(تفــانوا ودقــوا بيــنهم عطــر منــشم
  

  ]من بحر البسيط: [ أيضا في مدح الهرم بن سنانوقال
  قــد جعــل المبتغــون الخيــر فــي هــرم
  القائـــد الخيـــل منكوبـــا دوابرهـــا
ــدجا   ــمرا خ ــت ض ــمانا فآب ــزت س   غ
ــة    ــعثا معطل ــا ش ــوب به ــى يئ   حت
ــسنا   ــدما ح ــرأين ق ــأو ام ــب ش   يطل
ــشأوهما   ــق ب ــإن يلح ــواد ف ــو الج   ه

  

  والــسائلون إلــى أبوابــه طرقــا     
ــد واألب  ــات الج ــت حكم ــد أحكم ــاق   ق

ــا  ــدنا عقق ــا ب ــا جنبوه ــد م ــن بع   م
ــصفقا  ــساء وال ــدوابر واألن ــشكو ال   ت
ــسوقا   ــذه ال ــذا ه ــوك وب ــاال المل   ن

  )٣(علـــى تكاليفـــه فمثلـــه لحقـــا
  

                                         
 ).٧٢ص(طوائف الشعراء، : ينظر) ١(
 .)١٥، ١٤ص( ديوان زهير بن أبي سلمى، :ظرين) ٢(
 .)٤٩ص ( ديوان زهير بن أبي سلمى، :ينظر) ٣(



 

 )٣٩١(

لقد كانت حرب داحس والغبراء وما خلفته من آثار دموية ونفسية محور اهتمام 
  ]من بحر الطويل: [زهير بن أبي سلمى في كثير من أشعاره؛ فهو يقول

ــتمومــا الحــر   ب إال مــا علمــتم وذق
ــة    ــا ذميم ــا تبعثوه ــى تبعثوه   مت
ــا   ــى بثفاله ــرك الرح ــرككم ع   فتع
ــم   ــأم كله ــان أش ــم غلم ــتج لك   فتن
ــا   ــل ألهله ــا ال تغ ــم م ــل لك   فتغل

  

ــرجم    ــديث الم ــا بالح ــو عنه ــا ه   وم
ــضرم  ــريتموها فتـ ــضر إذ ضـ   وتـ
ــئم    ــتج فتت ــم تن ــشافا ث ــح ك   وتلق
ــتفطم   ــع فـ ــم ترضـ ــأحمر ثـ   كـ

ــز ودرهــم ــالعراق مــن قفي   )١(قــرى ب
  

إذا حاولنا أن نبحث عن خصائص ومميزات آراء زهير في دعوته إلى السلم نجد و
الحكمة والتعقل واالعتماد على الحجج التي تؤيد تلك اآلراء من أهم هذه المميزات، 

من : حتى سمي بالشاعر الحكيم، وال غرو فقد خبر الحياة ورأى ما فيها من متناقضات 
  . وظلمخير وشر، حرب وسلم، حب وبغض، عدالة

من أجل هذا كان تحذير زهير بن أبي سلمى من الحرب وما تنتجه من آثار قائما 
على الحجج المنطقية، وقائما على الخبرة بطبائع النفوس، وتغيرات الزمن والحياة؛ فقد 

  :حذر زهير من إخفاء الشر، والنية في نقض العهد قائال
 ِهمــي ــر علَ ج ــي ــِنعم الح ــري لَ ملَع  

تَِكنٍَّةوكــانــسى كَــشحاً علــى مطَــو   
ــاَل ــي: وقَ ــم َأتَقَّ ــاجتي ثُ ــِضي ح   سَأق

ــرةً    ــاً كَِثي ــر بيوت ــم ينْظُ ــشَد ولَ   فَ
  

  بمــا ال يــؤاِتيِهم حــصين بــن ضمــضِم  
ــتَجمجمِ    ــم يـ ــداها ولَـ ــالَ َأبـ   فَـ
ــم   لْجم ــي ــن ورائ ــَألٍْف ِم ــدوي ِب ع  

ــتْ ــثُ َألْقَ يى حــد ــشْعملَ ــا ُأم قَ لَهحر   
  

وتحذير زهير هذا قائم على حكمة يعلمها من شأن األيام واألحداث أراد أن ينقلها إلى 
  :قومه ليستفيدا بها، ويطبقوها في حياتهم، وهذه الحكمة هي

  ومهما تَكُن ِعنْـد امـِرىٍء ِمـن خَليقَـةٍ         
  

  وإن خَالَها تَخْفَـى علـى النَّـاِس تُعلَـم           
  

  

                                         
 .)١٨ص ( ديوان زهير بن أبي سلمى، :ينظر) ١(



– 

  )٣٩٢(

  :الفخر الجماعي: المحور الثاني
الفخر هو التغني باألمجاد، ويكون عادة بادعاء أشياء للنفس أو للقبيلة ليست في 

وكان  شخصي وقبلي: متناول الجميع بيسر وسهولة، وهو في الشعر الجاهلي نوعان
الفخر عند الجاهليين يقوم عادة على التغني بالبطولة والشهامة، وكثرة الحروب، وشن 

غارات، والنصر والغلبة، والقوة، والبأس، والعدد، والخيل، واإلبل، والسالح، وإثارة ال
الفزع في نفوس األعداء، ومنازلة الملوك والرؤساء، وكثرة الغنائم، واألسرى والسبايا، 
كما كانوا يتباهون باألصل والنسب والحسب واآلباء واألجداد، وما كان لهم من مفاخر 

رأي، وسداد القول، وبعد النظر، وكمال العقل، والوقار والرزانة وأمجاد، وبأصالة ال
والحلم واألناة، والمروءة، والوفاء، وبالمحبة والصفاء بين العشيرة، وسد حاجة المحتاج 
منهم، وتحمل الغني أعباء القبيلة، ورعاية للفقراء منها، والصفح فيما بينهم عن هفوات 

تضامنهم، وعظم المجالس، واحترامهم، وبعدهم عن بعضهم، وعدم التفاخر فيما بينهم، و
  .)١(الفحش، والصغار

وقد كان الفخر الجماعي هو الغالب على شعر زهير بن أبي سلمي، فلم يكن زهير 
غافال عن القوم الذي نشأ في بني غطفان أخواله؛ فتحدث في شعره عن قضاياهم، 

من بحر : [ على غطفانومهمات أمورهم؛ من ذلك قوله يهجو بني سليم حين أغاروا
  ]الطويل

  
  رأيت بنـي آل امـرئ القـيس أصـفقوا         
ــامر   ــاء ع ــصور وأفن ــن من ــليم ب   س
ــرم واذروا   ــا آل عك ــم ي ــذوا حظك   خ
ــسومكم    ــا ن ــى م ــاكم إل ــا وإي   وإن
ــا  ــت بن ــارخا معج ــمعنا ص ــا س   إذا م
  وإن شــل ريعــان الجميــع مخافــة   
ــم  ــنعدي وراءك ــا س ــلكم إن ــى رس   عل

  

ــر      ــن أكث ــا نح ــالوا إنن ــا وق   علين
ــن ــعد ب ــسور وأعــصروس ــر والن    بك

  أواصــرنا والــرحم بالغيــب تــذكر   
ــر  ــصلح أفق ــى ال ــتم إل ــثالن أو أن   لم
ــمر   ــل ض ــوته ورق المراك ــى ص   إل
  نقــول جهــارا ويحكــم ال تنفــروا   

ــتعذر  ــا أو سـ ــنعكم أرماحنـ   )٢(فتمـ
  

                                         
    ).٢٦٤ص(، في تاريخ األدب الجاهلي: ينظر) ١(

 .)٢١٣ص( ديوان زهير بن أبي سلمى، :ينظر) ٢(



 

 )٣٩٣(

  :كما لم ينس زهير أصله المزني، ومدح قبيلته مزينة فقال
ـ    ـ      يهم األصل منّ   ي حيـث كنـت وإنّن

  
ــزنيين ال   ــن الم ــالكرمم ــصفّين ب   )١(م

  
  المبحث الثاني

  التعبير عن الذات في شعر زهير بن أبي سلمى
، لذا فإنه رغم )٢(زهير بن أبي سلمى كأي شاعر؛ عواطفه هي األصل في كل شعره

اهتمامه بالقضايا العامة، ومشاركة قبيلته في همومها نجده قد تكلم عن مشاعره 
م أوفى، تلك المرأة التي ابتدأ بذكرها الشخصية، وأهم تلك المشاعر حبه لزوجته أ

  ]من بحر الطويل" [معلقته، وقال فيها
ــم    ــم تكل ــة ل ــى دمن ــن أم أوف   أم
  ودار لهــــا بــــالقمتين كأنهــــا
ــة  ــشين خلف ــين واآلرام يم ــا الع   به

  

ــالمتثلم    ــدراج فــ ــة الــ   بحومانــ
ــصم   ــر مع ــي نواش ــم ف ــع وش   مراجي

ــثم  ــل مج ــن ك ــا ينهــضن م   )٣(وأطالؤه
  

من : [اصفا حبه لها، ودورها في حياته، من ذلك قولهوأثر من ذكرها في شعرها و
  ]بحر الوافر

ــرات   ــوب مغيـ ــرك والخطـ   لعمـ
  لقـــد باليـــت مظعـــن أم أوفـــى
ــولي  ــال تقـ ــت فـ ــا إذ نأيـ   فأمـ
ــك   ــت من ــك ونل ــي من ــبت بن   أص

  

ــالي     ــة التقـ ــول المعاشـ ــي طـ   وفـ
  ولكـــــن أم أوفـــــى ال تبـــــالي
  لـــذي صـــهر أذلـــت ولـــم تـــذالي

ــوالي  ــل الغـ ــذات والحلـ ــن اللـ   )٤(مـ
  

                                         
، ٤ مصر، ط–سكري، دار الكتب والوثائق القومية ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى بشرح ال: ينظر) ١(

  :، من قصيدة مطلعها)٦٧ص(م، ٢٠١٠ /هـ١٤٣١
ــالرقم   ــان ف ــين رهم ــما ب ــرف رس   أتع

  
ــالقلم     ــط ب ــا خ ــراهيط كم ــى ذي م   إل

  
 

م، ٢٠١٠، ١ مصر، ط–حصاد الهشيم، إبراهيم عبد القادر المازني، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر : ينظر) ٢(
  ).٥٣ص(

  ).٤ص(ديوان زهير بن أبي سلمى، : رينظ) ٣(
  ).٣٤٢ص(ديوان زهير بن أبي سلمى، : ينظر) ٤(



– 

  )٣٩٤(

د في شعر زهير أيضا بعض الذكر ألموره األسرية، من ذلك قوله لزوجته أم كما نج
  ]من بحر الوافر: [)١(ابنه كعب

ــا  ــب ال تزرنـ ــت أم كعـ   وقالـ
ــي  ــددت عن ــي وص ــك عبتن   رأيت
ــرب   ــم أق ــك ول ــسد بني ــم أف   فل
ــتقري  ــب واسـ ــي أم كعـ   أقيمـ

  

  فــال واهللا مــا لــك مــن مــزار      
ــطباري   ــبري واص ــك ص ــف علي   فكي
ــار   ــات الكبـ ــن الملمـ ــك مـ   إليـ
ــر دار   ــت بخيـ ــا نزلـ ــك مـ   فإنـ

  
  

                                         
  .كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم أحد بني غطفان: هي) ١(



 

 )٣٩٥(

  الخاتمة
  :وقد خرج الدراسة ببعض النتائج والتوصيات نذكرها كالتالي

  : النتائج–أوال 
األدب الملتزم وإن كانت مصطلحا حديثا إال أن مفهومه عميق الجذور في  )١

  .تاريخ أدبنا العربي
 ظروف البيئة الجاهلية مكنت لألدب الملتزم في أوسط الشعراء، وجعلت له )٢

 .رواجا بين المتلقين
الشاعر فرد من أفراد المجتمع يتأثر به ويؤثر فيه، وما ينبغي له أن يعيش في  )٣

 .برج معتزل عن واقعه وقضايا مجتمعه
  : التوصيات–ثانيا 

 علـى المنـاهج     -والجـاهلي منـه بخاصـة     –محاولة عـرض األدب القـديم        ) ١
  .والمصطلحات النقدية الحديثة

مجتمعية لألدب الجاهلي والتي كان لها أبرز األثـر         محاولة البحث في الروافد ال     ) ٢
 .على نتاج الشعراء

تدريب ناشئة الشعراء على االهتمام بقضايا مجتمعهم وأمتهم وظهور أثرها فـي             ) ٣
 . أشعارهم



– 

  )٣٩٦(

 :قائمة المصادر والمراجع ) ٤
، األدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، عفيف عبد الرحمن، دار الفكر للنشر والتوزيع )١

  .م١٩٨٧، ١ط
، ١ بيروت، ط–، ياقوت الحموي، دار الغرب اإلسالمي إرشاد األريب إلى معرفة األديب )٢

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤
 عبد السالم محمد هارون، دار -احمد محمد شاكر : األصمعيات، أبو سعيد األصمعي، تحقيق )٣

  .م١٩٩٣، ٧ مصر، ط–المعارف 
  .م٢٠٠٢، ١٥األعالم، الزركلي، دار العلم للماليين، ط )٤
، )٨(، العدد )البیروتية(أغالط شائعة في األدب القومي، نازك المالئكة، مجلة األداب  )٥

 .م١٩٦١:السنة
: ، بتاريخ)٢٢٢٣(رشيد بن حويل البيضاني، مقال في مجلة عكاظ، العدد . االلتزام في األدب، د )٦

  .م٢٠٠٧/ ٧/ ١٩
/ هـ١٣٩٧، ١ الهند، ط– أمالي اليزيدي، مطبعة جمعية دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن )٧

   .م١٩٣٨
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة : البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير، تحقيق )٨

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ مصر، ط–والنشر والتوزيع واإلعالن 
 ).ط.د(هـ، ١٤٢٣ بيروت، لبنان، –البيان والتبيين، الجاحظ، دار ومكتبة الهالل  )٩

 ).  ت.د( مصر، –دب العربي العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف تاريخ األ )١٠
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢، طدار الفكر، توفيق برو، تاريخ العرب القديم )١١
 ). ت.د(، ٥تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، مكتبة الدراسات الفلسفية، ط )١٢
   .١٠م، ط١٩٨٦ القاهرة، –تطور الفكر التربوي، ألحمد وسعد مرسي، عالم الكتب  )١٣
، ١ مصر، ط– الهشيم، إبراهيم عبد القادر المازني، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر حصاد )١٤

  .م٢٠١٠

/ هـ١٤١١، ١إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط: ديوان الحارث بن حلزة، تحقيق )١٥
 .م١٩٩١

 بيروت، – مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية: ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت، تحقيق )١٦
  . م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١لبنان، ط



 

 )٣٩٧(

 .م٢٠١٠، ٢ بيروت، ط–طالل حرب، دار صادر : ديوان الشنفرى األزدي، تحقيق )١٧
 .م١٩٩٦، ١ بيروت، ط–طالل حرب، دار صادر : ديوان تأبط شرا، تحقيق )١٨
 – بن أبي سلمى بشرح أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، دار الوثائق القومية زهيرديوان  )١٩

 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ٣مصر العربية، طجمهورية 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس بشرح نفطويه، تحقيق )٢٠

  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٢٠، ٣ مصر، ط–الكتب والوثائق القومية 
 بيروت، لبنان، – دار الكتب العلمية، مهدي محمد ناصر الدين: ، تحقيقديوان طرفة بن العبد )٢١

 .م٢٠٠٢/ ـه١٤٢٣، ٣ط
  -راجي األسمر، دار الكتاب العربي : ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت، تحقيق )٢٢

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ١بيروت، لبنان، ط
، ١ بيروت، ط-إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، : ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق )٢٣

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١
، ٤ مصر، ط–دار الكتب والوثائق القومية ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى بشرح السكري،  )٢٤

 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ بيروت، ط–، دار المعرفة حمدو طماس، ديوان لبيد بن ربيعة العامري )٢٥
 إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيـروت،  –غريد الشيخ : شرح ديوان الحماسة، تحقيق  )٢٦

  .  هـ١٤٢٤/ ٢٠٠٣، ١لبنان، ط
 . هـ١٤٢٣ القاهرة، –راء، ابن قتيبة الدينوري، دار الحديث الشعر والشع )٢٧
  .٤ مصر، ط–، يوسف خليف، دار المعارف الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي )٢٨
 محمد أبو الفضل إبراهيم، –علي محمد البجاوي : الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحقيق )٢٩

  .هـ١٤١٩ صيدا، بيروت، –المكتبة العصرية 
 جدة، –محمود محمد شاكر، دار المدني : الشعراء، ابن سالم الجمحي، تحقيقطبقات فحول  )٣٠

  ).  ت.د(
، ١ السعودية، ط–طوائف الشعراء في العصر الجاهلي، جودة أمين، دار الهاني للطباعة والنشر  )٣١

  . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
  .هـ١٤٠٤، ١ بيروت، بيروت، ط–العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية  )٣٢



– 

  )٣٩٨(

محمد محيي الدين عبد الحميد، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تحقيق )٣٣
 .م١٩٨١ / هـ١٤٠١، ٥ بيروت، لبنان، ط–دار الجيل 

 ). ت.د(، ١٢ مصر، ط–الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف  )٣٤
  .م١٩٩١ /هـ١٤١٢مصر،  –، علي الجندي، دار التراث في تاريخ األدب الجاهلي )٣٥

مكتبة الكليات ي،  محمد عبد المنعم خفاج-عبد اهللا عبد الجبار ، قصة األدب في الحجاز )٣٦
  ).ت.د(، األزهرية

 بيروت، –عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي :  في التاريخ، ابن األثير، تحقيقالكامل )٣٧
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١لبنان، ط

 –الدكتور محمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة والنشر : ترجمةما األدب، جان بول ساتر،  )٣٨
 ). ت. د(القاهرة، 

 . مصر–، المطبعة الحسينية ١، ابن شاهنشاه، طالمختصر في أخبار البشر )٣٩
  .م١٩٨٨، ١٧، طمصر –دار المعارف ، ناصر الدين األسد، مصادر الشعر الجاهلي )٤٠
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٤، طدار الساقي ،جواد علي،  تاريخ العرب قبل اإلسالميالمفصل ف )٤١
 مـصر،   –السيد أحمد صقر، دار المعارف      : الموازنة بين أبي تمام والبحتري، اآلمدي، تحقيق       )٤٢

 ).ت.د(، ٤ط
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، أبو بشر  )٤٣

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١ بيروت، ط–كرنكو، دار الجيل .  ف:اآلمدي، تحقيق
/ هـ١٤١٧، ١، طأحمد معمور العسيري، موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم )٤٤

  .م١٩٩٦
جاسم حسين سلطان الخالدي، مجلة . نزعة االلتزام في القصيدة العربية في العصر األموي، د )٤٥

 .  م٢٠٠٨: ، السنة)٣٥(الفتح، العدد 
 –إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار : ، تحقيقين األنباريكمال الد، نزهة األلباء في طبقات األدباء )٤٦

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٣الزرقاء، األردن، ط
 القاهرة، –النقد األدبي الحديث، الدكتور محمد غنيمي هالل،  نهضة مصر للطباعة والنشر  )٤٧

 ).ط.د(م، ١٩٩٧
علـي محمـد   : الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق       )٤٨

  ). ت.د( مصر، – محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي –البجاوي 



 

 )٣٩٩(

  
  
  

  
  
 
البحث ملخص  

 خـالل  من المعدوم، حكم يعطى لما الفقهي التقعيد بالدراسة يتناول البحث هذا
 المعدوم حكم تُعطى بأنها بها التصريح جاء التي الفقهية والقواعد المعدوم، حقيقة دراسة
 : قاعـدة ، و ) كالمعـدوم  الموهـوم : (قاعـدة ، و )دوم فيه كالمع  المشكوك: (قاعدة : وهي

ـ  )كالمعـدوم  ُ النـادر : (قاعدة، و ) كالمعدوم ُلالمجهو(  المـستهلك   المغلـوب : (دة، وقاع
  ).دومكالمع

 أن وذلـك  العـصر،  هذا في إليها الحاجة تجدد خالل من الدراسة أهمية وتأتي
 في وهو الوهم، أو كالشك، الحكم في يؤثر قد أنه يظن ما على يقف قد والمجتهد الناظر
  .كعدمه جودهفو المعدوم، حكم يعطى الحقيقة

 مـستثنيات  لها وقع قد القواعد هذه بعض أن الموضوع هذا أهمية جوانب ومن
  .لها التنبه المهم من الفقهية الفروع من

 وأدلتهـا،  ومعناهـا،  ألفاظهـا،  بيـان  خـالل  من قاعدة كل بدراسة قمت وقد
  . بها المتعلقة القضايا وأهم وتطبيقاتها،

 
 

 
  الفقه أصول بقسم المشارك األستاذ

  القصيم جامعة –  اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية
 



– 

  )٤٠٠(

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  المقدمة

 آلـه،  وعلـى  ،  والصالة و السالم على نبينـا محمـد        لعالمين، رب ا  هللا حمدال
  . بعدما أجمعين، أابتهوصح

الفقهـي للموضـوعِ  التقعيـد  الفقهية دراسة    اعد البحث في القو    من جوانبِ  فإن  
 يؤدي ذلك إلى    ، واحد وضوع يتم الجمع بين جزئيات متفرقة لم      خالله والتي من    ،الواحد

:  في كتابة هذا البحث فـي موضـوع         رغبتُ ولهذاالقواعد المتقاربة،    بين   تكاملةرؤية م 
 الموضـوعات  مـن  وهو ،دراسة نظرية تطبيقية  ،  حكم المعدوم  عطي الفقهي لما ي   قعيدالت

  . المجتهد والقاضياجها التي يحتالجوانب من وهي ، بالتقديرات الشرعيةةالمتعلق
  . الموضوعأهميةُ: أوالً

يأتي من خالل ما  هذا الموضوعأهمية تتضح:  
 المتفرعة عنهـا،    والقواعد التقديرات الشرعية    قاعدة بين للعالقة  بيان فيه أن-١
  . الفقهيةالفروع بعدد من وارتباطها
ـ  ، حكم المعـدوم   عطى بانها تُ  حت الفقهية التي صر   واعد للق ع فيه جم  أن-٢  ع م

  . القواعدتلك تأصيل بياِن
  .،وأدلتها،وتطبيقاتهان شروطها وبيا، القواعدلتلك دراسة فيه أن -٣

  : البحث خطةُ: ثانياً
  : يأتي كما ، وخاتمة، مباحثتة وس، في تمهيٍدبحثُ الجاء

  .قاعدة التقديرات الشرعية: تمهيد
  :ا مطلبان هموفيه

  . وشروطها، قاعدة التقديرات الشرعيةتعريفُ :ول األالمطلب
  .شرعية التقديرات ال العلماء بقاعدِةعنايةُ: الثانيالمطلب

  .حقيقة المعدوم :ول األالمبحث
  ).دوم فيه كالمعالمشكوك: (قاعدة : الثاني المبحث
  ). كالمعدومالموهوم: (قاعدة: الثالث المبحث
  ).عدوم كالمالمجهوُل: (قاعدة  : الرابع المبحث
  ).كالمعدومُ النادر: (قاعدة: الخامس المبحث



 

 )٤٠١(

  ).دومالمع المستهلك كالمغلوب: (قاعدة: السادس المبحث
  .الخاتمة

  .منهج البحث : ثالثاً
  : التاليةباألمور عليه ت الذي سرالمنهج إجماُل يمكن

ـ  صلية، المصادر األ  من المادة العلمية    معج-١  االسـتفادة مـن المراجـع       ع م
  .الحديثة

 أهـم  و أدلتها، و معناها، و صيغها، و ألفاظها، كل قاعدة من خالل بيان       راسةُد-٢
  . فيهاضاياالق

 على   الفقه المختلفة مقتصراً   أبواب من خالل     فقهية لكل قاعدةٍ   طبيقاٍتتذكر  -٣
  . خشية اإلطالةثالث تطبيقات لكل قاعدٍة

  .صلية بتوثيق المعلومات من مصادرها األالعنايةُ-٤
  .األثار و، النبويةاألحاديث وتخريج القرآنية، اآليات زو ع-٥
  . عند الحاجة اتالتعريف بالمصطلح-٦

 وصلى  ، بما علمنا  نفعنا وي ، ما ينفعنا  علمنا ي أن و ، بهذا البحث   ينفع أن أسال واهللا
  .أجمعين  وصحبه، وعلى آله،اهللا وسلم على نبينا محمد

  
  الباحث



– 

  )٤٠٢(

  تمهيد
  التقديرات الشرعية: قاعدة

  :وفيه مطلبان هما
  .شروطها و،التقديرات الشرعية:  قاعدةتعريفُ:ول األالمطلب

  .يرات الشرعيةقاعدة التقد: تعريفُ: أوالً
  . التقديرات لغة:  تعريف-١

 مـصدر الفعـل     والتقدير، على تقادير :  جمعه ـجوز وي ،تقديٍر:  جمع التقديراتُ
  : صحيح يدل على أحد أربعة معاٍن هي و الدال و الراء أصٌلوالقاف ،) قدر(

 : فـالمراد ، بالشيءشيء الرتقد:  قيلإذا  ف، الشيء ونهايته   مبلغُ :ول األ المعنى
  ).١( بينهماوالموافقة واة بلغت به نهاية المساأنَّك

 ،)٢(﴾ وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَـدِرِه       ﴿: تعالى ومنه قوله    عطاء، اإل : الثاني المعنى
  ).٣( حقه من التعظيمأعطوهما : المرادو

  الليلـةُ نهـا  ألبذلك؛ القدر  ليلةـميـتومنه س،  والحكم القضاء: الثالث المعنى
فاقـدره  :( االسـتخارة  حديِث في   ورد ومنه ما ،  بها قضي وي باألرزاق فيها   ـُحكمالتي ي 

  ).٥(اقض لي به: ي أ،)٤)(لي
، )٦(قدر الشيء بالشيء بمعنـى قاسـه      : يقال، المماثلة القياس و  : الرابع المعنى

  . المعنى الثاني وهو اإلعطاء هو األقرب للمعنى االصطالحي كما سيأتيولعلَّ

                                         
(١)  مـادة  ٥/٧٨  ولسان العرب   ،)قدر( مادة   ٥/٦٢  ومعجم مقاييس اللغة      ،)قدر( مادة   ٢/٧٨٧الصحاح  : نظري 

 ).قدر(

 .نعاممن سورة األ) ٩١( رقم ية اآلمن  (٢)

  .٩/١٩تهذيب اللغة : ينظر  )(٣

 ).٦٣٨٢( برقم ١١/١٨٧ االستخارة باب الدعاء عند ، كتاب الدعواته، البخاري في صحيحأخرجه  (٤)

 .٤/٢٢ ثرالنهاية في غريب الحديث األ: ينظر  (٥)

 ).قدر( مادة ٥/٧٦لعرب  اولسان ،) قدر( مادة ٥/٦٢معجم مقاييس اللغة : ينظر  (٦)



 

 )٤٠٣(

  . ديرات اصطالحاً التقتعريف -٢
أوردأولئكومن ،  تعريفات متقاربة للتقديرماء من العل عدد:  

 المعـدوم حكـم     إعطاء: "  التقدير بأنه    ف عر ي محمد ابن الجوزي الذ    بو أ -١
 ومـن :"  ثم قـال   ،  وذكر ذلك العز بن عبدالسالم      ،)١"(والموجود حكم المعدوم  ، الموجود

 اآلثـار    التقـديرات إعطـاء    ومن: " ثم قال  ،)٢ "(قدممت حكم ال  أخِر المت إعطاءالتقديرات  
  ).٣"(الموجودات وعيان حكم األالصفاتو

 مختلفـة،  فـي مؤلفاتـه ال  تعريفات من الد عد العباس القرافي الذي أورد أبو-٢
:   وهـي ، التقادير الـشرعية قاعدة: " قال حيث  الفروق، :كتابهذكره في     ما أهمهاولعل  

  ).٤"( المعدوم حكم الموجود،أو الموجود حكم المعدومعطاءإ
  من جهة أن وضع المعلوم على خـالف مـا  األصل التقدير خالف   أن ويالحظ
  ). ٥(األصلهو عليه خالف 

 وغيـره مـن     ، للتقدير الشرعي  طلقة السابقة جاءت م   التعريفات أن الحظ ي كما
  .عي البحث هنا هو التقدير الشرومجال ، ونحوهما، العقلي،أوالتقدير اللغوي
 الشي  إعطاء:  هو اصطالحاً لشرعي ا للتقدير رجح التعريف األ  أن يظهر   وبهذا

  .عتبر الى وجه شرعي م واقعة التفاتاً العدم على خالِفأو  في الوجوِدمنزلةً
  : التعريف، وبيان محترزاتهشرح
  . األمر المقدرأنواع شامالً لكل يجعله مافيه من العموم ) لشيءا : ( لفظ

 بكلمـة  عنه عبر ما ي ي وه حقيقة، لتشمل المنزلة ال   طلقةجاءت م ) لةمنز : (ولفظ
 وكذلك هي شاملة للوجود     ،)معنى (بكلمة عنها   عبروهي ما ي  ، أو المنزلة الحكمية  ) حساً(

  .والعدم

                                         
 .٧/٣٦٠١ تحبير المرداوي في الوعنه ، ٣٢ ص لقوانين االصطالح اإليضاح  (١)

 .٥٤٨ ص حكام األقواعد  (٢)

 .٥٥١ االحكام ص قواعد  (٣)

 .٤/٣١٢شرح الكوكب المنير : وينظر ، ٣/١٨٩ الفروق  (٤)

 .٤٢٧شرح تنقيح الفصول ص : ينظر  (٥)



– 

  )٤٠٤(

:  التقدير المراد هـو    أنلبيان  )  لوجه شرعي معتبر   لتفاتاًا( التصريح بقول    وجاء
 له مـن    بد ال رعي التقدير الش  أن أكيدوكذلك لت ، حوه ون ،التقدير الشرعي؛ ليخرج اللغوي   

  ).١( دالة عليهٍة قرينأو سبٍب
  .لشرعية قاعدة التقديرات اأركان: ثانياً

 ة للقاعـد  أن لـه    ظهر حول قاعدة التقديرات الشرعية ي     م العل أهل لكالم   المتأمل
  : هيالثة ثأركان

  . المقدر: األول الركن
هـو  : وقـد يقـال   ،  منه التقدير  ر هو من صد   - الدال المشددة  بكسر- والمقدر

ر هو الشرع    ،  التقدير صدرمأشـار العلمـاء     قد و ،أو العقل ، العرف أو   ،وقد يكون المقد 
  ).٢( التقدير باعتبار مصدرهأنواعلذلك عند بحث 
  .المقدر:  الثاني الركن

 أو ،وجوداًوقد يكون م  ، ثراً مؤ أو ، يكون أثراً    قد- الدال المشددة  بفتح- والمقدر
  . أو بالصفاتعيان، قد يتعلق باألكما ،معدوماً 

  .المقدر به:  الثالثالركن
أي أن الشيء قد يكـون موجـوداً        ،  مقابل المقدر من جهة الوجود والعدم      وهو

٣( أو العكس، معدوماًه بأنقدرفي.(  
  .التقديرات الشرعية: شروط قاعدة: ثالثاً

كن اشتراطه للقاعدةِ   في كالم العلماء فيما يم     الناظر يـشترطون   أنهـم  له    يظهر 
  : شرطان هماة القاعدلفي إعما

  :األول الشرط
التقديرإلى يدعو  سبٍبوجود .  

 عنـد وجـود      القرافي بهذا الشرط مبيناً أن التقدير الشرعي يثبـتُ         ح صر وقد
  ).٤(ويزول عند زوال هذه األسباب ، أسبابه

                                         
 .١٤٠ الفقه  ص أصول حاتومعجم مصطل، ٤٠ ص التقديرات الشرعية: ينظر  (١)

 .١٣٢ ابن رجب ص وقواعد ، ٢/٢٠٠ والفروق، ٥٤٨ ص حكامقواعد األ: ينظر  (٢)

 .١٤٩التقديرات الشرعية ص : ينظر  (٣)

  .٣/٢٣٦الفروق :ينظر  (٤)



 

 )٤٠٥(

  :  الثانيالشرط
فق الواقع على و التقديِروقوع.  

أن والمراد  على وفق المحقق   ر يكون المقد  ،  ذلـك حـسب     أن علموينبغي أن ي 
  ).١(مكاناإل

  .لشرعيةالتقديرات ا:  العلماء بقاعدةعناية:  الثانيالمطلب
وكـذلك بالقواعـد   ، التقديرات الـشرعية : العام لقاعدة) بالتقعيد( أهل العلم  اهتم

  . الفقهية المتعلقة بذلك
 أن التقدير الشرعي قاعدة عامة في       رى القرافي الذي ي   ماملك عند اإل   ذ  برز وقد

وقـد  ،  وأشار إلى شروطها   ، األمثلة لها   وضربِ ، معناها  في ذكرِ  عوقد توس ، )٢(الشرع
 ـ         ، المالكية  من علماءِ  تبعه عدد  أولئـك   ومـن  دة، الذين ظهـرت عنـايتهم بهـذه القاع
  .)٥(روابن المنجو، )٤(لونشريسيوا، )٣(المقري

 حيـث   ، تيمية ،كابنالتقديرات الشرعية   :  جوانب قاعدة  عض اهتم العلماء بب   كما
قرري ثم ،)٦"( والمعجوز عنه   كالمعدومِ الشريعِة في   المجهوُل: " قواعدها بقوله  أحد  أقـام  

  ).٧(شتباه في مسألة اال لها وجعلها أصالًثلوم، الدليل على ذلك
: فقالالتقديرات الشرعية،   :  فروع قاعدة  أحد مقاربة    ابن السبكي بعبارةٍ   ر قر كم

"    كالموجودِ قاعدة االحتياط أن نجعل المعدوم ، رى على بعـض      وما  كالمحققِ  والموهومي
  ). ٨"(هايرى إال على كلِّ الوجوه ال

                                         
 يراتالتقـد  و ، ٨/٣٥٣٢ الوصول لصفي الدين الهنـدي       نهاية و ، ٣/٢٣٤التحصيل من المحصول    : ينظر  (١)

  .١٥١الشرعية من 

(٢)  ١/٧١والفروق ، ٥٥األمنية في إدراك النية ص: نظر ي. 

 ..٢/١٠٥ للمقري ،القواعد: ينظر  (٣)

  .٢٤٨ -٢٤٦ المسالك ص يضاحإ: ينظر  (٤)

 . ٢/٤٦٨شرح المنهج المنتخب : ينظر  (٥)

 . ٢٩/٣٢٢ الفتاوى مجموع  (٦)

 .٢٩/٣٢٢مجموع الفتاوى : ينظر  (٧)

 . ١/١١٠ والنظائر اهاألشب  (٨)



– 

  )٤٠٦(

:  الشرعية بعبارة مشابهة فيقـول     التقديرات:  ابن رجب الحنبلي قاعدة    قرر ي كما
 بقـاؤه إذا  وإن كان األصـلُ ،  المجهول منزلة المعدومنزلي:  بعد المائة   السادسةُ القاعدة"

  ).١"( أو شق اعتباره، عليهالوقوفيئس من البقاء و

                                         
 .٢٧٣ للمقري ص القواعد،  (١)



 

 )٤٠٧(

   المعدومحقيقة:  األولالمبحث
  . المعدوم في اللغةتعريفُ: أوالً

وهو الفقدان ،  من العدم   اسم مفعولٍ  المعدوم، المـال   على فقدانِ  وغلب  ،قـال ي :
  ). ١( عدماء أي بيضاءأرض: قالكما ي،  لم أجده،ني الشيء وأعدم، اهللاعدمهَأ

  مالـه  أي ذهـب ،ُأعدم الرجـل  : قالي،  وذهابه ، فقدان الشيء   هذا فالعدم  وعلى
  ). ٢(وافتقر

  .تعريف المعدوم اصطالحاً: ثانياُ
:   المعـدوم هـو    حـد و: " فورك بقوله  بن ا عرفه وقد ،)٣(موجود ال ضد المعدوم
 أي لـيس لـه    ، بموجود ليس ما:   هو المعدوم يقة يتضح أن حق   وبهذا ،"الذي ليس بشيء  

  .وجود في الخارج، فال يمكن تصوره حساً
  . المعدومأقسام: ثالثاً

ماه،  المعدوم إلى قسمينينقسم:  
  ).٤(وهو الذي ليس له صورة في الخارج،  المعدوم حقيقة-١
 فـي   انت له صـورةٌ    وإن ك  دمه، بع  الشارع كموهو الذي ح  ،  المعدوم حكماً  -٢

  ).٥(الخارج
  . بشيءس ليالمعدوم: رابعاً
وهي مسألة عقليـة  ،   علم الكالم مسائَل من أمهاِتئاً شيهل المعدوم:  مسألة تُعد

ويتلخص       و أ ، الممكن شيء   الخالف فيها بين المعتزلة القائلين بأن المعدوم ـ  سمى ي  يء ش
ـ  ، قاطعاً  نفياً  الذين ينفون ذلك   سفةواألشاعرة والفال ، قبل وجوده   ال يمكـن أن     ون ويقول

  .يكون المعدوم الممكن شيئاً

                                         
 ). عدم( مادة ٤/٢٠٩القاموس المحيط :  ينظر  (١)

 مـادة   ١٥/٢٨٦ ــــــرب  الع ولـسان  ،) ـــــدم ع( مـادة    ٤/٢٤٨معجم مقاييس اللغة    : ينظر  (٢)
 ).ع د م ( مادة ٣٢٤ المنير ص والمصباح ،) عدم( مادة ١٥/٢٨٦ العرب انولس ،) ـــــدمع(

 .٢٧٦ومعجم لغة الفقهاء ص ، ٣٠٦التعريفات ص : ينظر  (٣)

 .٣/٢٨٠الكليات : نظروي، ٨٢ الحدود في األصول ص كتاب  (٤)

 .١٤٥٦/ ٦ اصطالحات الفنونوكشاف، ٤٠٩معجم لغة الفقهاء ص : ينظر  (٥)



– 

  )٤٠٨(

والقـدرة  ، كالحـدوث  ، على هذه المسألة آثار تتعلق بمسائل كالميـة        ويترتب ، 
  ).١(وغيرهما
  .المشكوك فيه كالمعدوم: قاعدة : الثانيالمبحث

  .ألفاظ القاعدة: أوالً
، )المعـدوم (و) لمشكوكا:(على لفظي ) المشكوك فيه كالمعدوم  : (  قاعدة اشتملت

وتعريفـه فـي اللغـة،    ،  من الـشك أما المشكوك فهو مفعوٌل، والثاني سبق التعريف به 
  :  كما يأتيطالحواالص

  . الشك في اللغة-١
الشك الشين والكـاف  : ( وتدل مادة الكلمة وهي   ، كوكوجمعه شُ ،  اليقين  نقيض (
 خَل إذا طعنتـه فـد   بـالرمحِ هشككتُ: ومنه قولهم، )٢( كما ذكره ابن فارس ،على التداخل 

  :ة ومنه قول عنتر،السنان بجسمه
  )٣(ِم على القنا بمحر الكريم       ليسه ثياب األصم بالرمِحوشككتُ

 وهـي ال ) الشين والكـاف ( هذه المادة    الشتقاقات معان كثيرة     معاجم اللغةِ  وفي
 وااللتبـاس،   ،لجهـلِ  واالجتماع المؤدي إلـى ا     ، والتداخل ،االختالط: تخرج من معاني  

  ).٤( وعدم الوضوح،والخفاء
٢-االصطالح في  الشك.  

التردد بين النقيضين بـال     : "و الجرجاني ه  فه العام كما عر   االصطالح في   الشك
  ). ٥"(ترجيح الحدهما على اآلخر

ـ   شـيئين ال    عند األصوليين على تجـويزِ     طلق ي وهو  علـى   حـدهما  أل ةمزي
 قيـوداً   أضـافت  مختلفة في بعض القيود واأللفاظ، فقد        همفات وإن كانت تعري   ،)٦"(اآلخر

                                         
١)(  ١٨١ ص لغزاليمعيار العلم في فن المنطق ل: نظر ي . 

 . ١/١٧٣معجم مقاييس اللغة : ينظر  )(٢

 . وهو ضمن معلقته المشهورة ٨٢ بن شداد صعنترة ديوان  (٣)

) ٢٢٣( مختار الـصحاح ص      و،٣/٤٥٠والقاموس المحيط   ، )شك (دة ما ١/١٧٣معجم مقاييس اللغة    : ينظر  (٤)
 ).ش ك ك(مادة 

 .١١٣ التعريفات ص   (٥)

 .٢٩ للباجي صوالحدود ، ١/٨٣العدة في أصول الفقه : ينظر  (٦)



 

 )٤٠٩(

فمـن عـرف    ،  لإلنسان صفةٌ هو وليس الشك الذي     ، فيه المشكوك: جعلت المعرف هو  
 إذ هـو    ، معنى الشك   لبيانِ  األقرب فهو ، أو تجويز شيئين   ،الشك بأن التردد بين نقيضين    

  ).١( فيه وليس للمشكوِكلإلنسان، صفةٌ
 كـان   سـواء ، وعدمـه  ،التردد بين وجود الشيء   : الشك ب ريدون في  الفقهاء وأما

 وابـن   ،)٢(نص على ذلـك النـووي     ،  راجحاً أحدهما أو   ،الطرفان متساويين في التردد   
  ). ٤( وغيرهما،)٣(القيم

  . والظِن، بالجهِل الشك عالقةُ-٣
الشك من الجهلِ   نوع  ،  فالعالقة بينهما أن أ  الشك ألن الجهـل   ،  من الجهل  خص

 وال ، جهـل وعلى هذا فكـل شـكٍ  ، راجح عدم إدراك ال ،مع عدم العلم بالنقيض   قد يكون 
  ).٥(عكس

 فـال   وأمـا الظـن   ،  يستوي فيه الطرفان   كفالش،  والظن  بين الشكِ   الفرقُ وأما
فيه الطرفان عند الظانستويي  ،مع إمكان الطرف اآلخر، فيه أحدهمابل يترجح .  

 بغلبـة  يـسمى  مـا  من المعرفة  حصَل،ترجح الطرف اآلخر إمكان   طُرح ولو
  ). ٦( اليقينلةالظن الذي هو بمنز

  ). ٧(والظن  التوسع في تعريف الجهلوسيأتي
  . ومثالها، ومعناها،صيغ القاعدة: ثانياً

 مقاربـة   كما وردت بـصيغٍ    )  فيه كالمعدومِ  المشكوك: (صيغة القاعدة ب  وردت
  مـشكوكٍ  كلُّ:" بصيغة     وكذلك  ،)٨"( في الشريعة  لغىه م  في كل مشكوكٍ : "ومن ذلك ، جداً

  ). ٩"(ـمعتبرفيه ليس ب
                                         

 .٣٩الباحسين ص.  د، قاعدة اليقين اليزول بالشك:ينظر  (١)

 .١/١٦٨ للنووي ع المجموينظر  (٢)

 .٤/٢٦بدائع الفوائد : ينظر  (٣)

 .٢٨ للسيوطي ص، والنظائراألشباه و،١/١٩٧والمغنى البن قدامة : ينظر  (٤)

 .٥٢٨والكليات للكفوي ص ، ١/٧٩البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر  (٥)

وكشاف اصطالحات الفنون ، ١/١٩٣ عيون البصائر وغمز ، ١/٧٤وشرح الكوكب المثير ، ١١٣لتعريفات ص ا: ينظر  )(٦
٢/٢٨٠ . 

 . المبحث الرابعفي  (٧)

 .١/١١ وقالفر: ينظر  (٨)

 .١/٢١٩ ذخيرةال: ينظر  (٩)



– 

  )٤١٠(

 أي المتردد فيـه وجـوداً       ، فيه  المشكوك  األمر  أن وهو ، القاعدة ظاهر  ومعنى
 فـال يعتـد   ، فيه أحد االحتمالين يأخذ حكم المعدوم   رجحي  ال أو إثباتاً ونفياً تردداً   ، وعدماً

  . حكامه في بناء األ إليلتفتُ وال ي،به
لـو حـصل   : مثل،  السبب حكم عدِمعطى ي الشك في وجود السببِ   :  ذلك ومثاُل

الشك    التجب  صالة الظهرِ   في زوال الشمس فإن  ،الذي هو سـبب      زوال الشمسِ  ويكون 
  ).١(في وجوب صالة الظهر في حكم المعدوم المجزوم بعدمه

 هـو   ى التنبه إلى أن الملغ    مع ،)٢(والشك بالمانع ،  في ذلك الشك بالشرط    ويلحق
يوالذ: "  فيه؛ يقول القرافي   المشكوك انعقد  اإلجماع      فيـه ال     على إلغائه هو المـشكوك 

٣"( فال يلتبس عليك ذلكالشك.(  
  .أدلة القاعدة: ثالثاً

  : وذلك كما يأتي، واإلجماعسنة، على هذه القاعدة بدليلي ال أهل العلِماستدل
 هـو وميمونـة    اهللا عليه وسلم اغتـسلَ  صلىاء أن النبي    ج ما:  فمن السنة  -١

  ). ٥( العجينفيها أثر) ٤( واحد في قصعة اهللا عنها من إناٍءرضي
االستدالل وجه:  

  فيه مع الماء الغالب لم يمنع طهورية المـاءِ          القليل والمشكوكِ   وجود العجينِ  أن
  ).٦( وأنه كالمعدوم، على عدم اعتبار المشكوِكفدلَّ

ـ            روقد قر ، ماعاإلج-٢ : ه القرافي انعقاد اإلجمـاع علـى القاعـدة فـي كتابي
  ).٩( ذلك عدد من العلماءي فبعهوتا، )٨(والذخيرة، )٧(الفروق

                                         
 . ١/١١١ وق الفرينظر  (١)

 .٢/٥١٦ المنهج المنتخب ،وشرح ١/٢٩٣القواعد للمقري : ينظر  (٢)

 .١/٢١٩ الذخيرة  (٣)

 .١/١٧٤ البن حجر باريفتح ال: ينظر.  من خشبناءإ: القصعة  (٤)

كتـاب الغـسل    ، وأصله في صحيح البخاري   ) ٢٤٠( رقم   ١/١٣١كتاب الطهارة   ،  النسائي في سننه   أخرجه  (٥)
 ).٢٥٣( برقم ١/٣٦٦

 .١/٧١البحر الرائق : ينظر  )(٦

 .١/١١١ الفروق  (٧)

 .١/٢١٩ الذخيرة  (٨)

(٩)  ١/٤٣٨، والتاج واإلكليل ٢/١٨٧تحفة المحتاج  : نظري. 



 

 )٤١١(

  .  تطبيقات القاعدة: رابعاً
  :يأتي  ومن ذلك ما، أبواب الفقه كثيرة في مختلِف تطبيقاتٌللقاعدِة

 ملـك   ويكـون ، تجـب   ال فإن الزكـاةَ  ،  النصاب لك في م   الشك  حصلَ إذا-١
 ). ١( المعدوم المجزوم بعدمه الزكاة في حكِم وجوِب الذي هو سببلنصاِبا

 الطـالق    في استمرار النكاح؛ ألن    يؤثر ال فإنه    في الطالقِ   الشك  حصلَ إذا-٢
 هنا مانع    جعل كالمعدوم الذي يبعدمه ـجزم في  ،         فال يكون مـؤثراً فـي النكـاح ابتـداء 
 ).٢(ودواماً

 في استمرار النكـاح؛ فيجعـل   ؤثري  ذلك ال  فإن  في الرضاعِ   شك  حصلَ ذاإ-٣
٣(فال يكون مؤثراً،  بعدمهـُجزم فيه كالمعدوم الذي يالشك.( 

  ) . كالمعدوم الموهوم : ( قاعدة : الثالث المبحث
  . القاعدة ألفاظ: أوالً

أن هذه القاعدة على     تدور  عطي الموهوم يا يـأتي تعريـف   وفيم ،  المعدوِم حكم
  .الموهوم

١-في اللغةالموهوم :  
من  اسم مفعولٍ  الموهوم  :همو ،    مه٤(والتوهم مصدر الفعل تَو( ،هـو  والتوهم  :

ما وهو ، القلبِ رات من خط  هوو،  والتخيل الظن  ـ ،  من الخـاطر    في الذهنِ  يقع هوجمع 
وشي موهوم هـو     ،  إلى الشي وهما أي سبق القلب إليه مع إرادة غيره          ووهمتُ، أوهام

  ) .٥( مثل غلطَ في الحساِبووهم، الذي ذهب إليه الوهم 
  . الموهوم في االصطالح -٢

  ).٦"( جهة الخطأجحانر: " بأنه اصطالحاً الحنفي التوهمـجيم ابن نُعرف

                                         
 .١/٩٩االختيار  : ينظر  (١)

 .٢/٥١٦وشرح المنهج المنتخب ، ١٩٣ المسالك ص إيضاح: ينظر  (٢)

 .١٩٣إيضاح المسالك ص : ينظر  (٣)

 ).وهم (مادة ١٢/٦٤٤ العربولسان، ٦/١٤٩معجم مقاييس اللغة : ينظر  (٤)

ـ ١/١٠٦٠ الوسيط والمعجم ، ٦٧٤  والمصباح المنير ص    ،)وهم( مادة   ١٢/٦٤٣لسان العرب   : ينظر  (٥)  ادة م
 ) .وهم(

  .١١١الفوائد الزينية في مذهب الحنفية ص : ينظر  (٦)



– 

  )٤١٢(

االحتمـال البعيـد النـادر      : أي،  غير الواقـع   تخيُل :  الوهم  بعضهم بأن  وعبر
  ).١(الفاسد  في الظن الوهِملغالب استعماُل هذا اوعلى، الحصول

٢( من العلماءِ   في تعريفات عددٍ    التأملِ وبعد (الـوهم   تعريـفِ كانية لي إم  يظهر 
 بينهما سواء اسـتند      الذهن  يتردد أكثر، ،أو االحتمال المرجوح من احتمالين    إدراك: بأنه  

  ).٤( الظن الفاسده عليطلق ولذلك ي، الظنسيم وهو بهذا ق،)٣( لم يستندأوإلى دليٍل
  . ومثالها، ومعناها، القاعدةصيغُ: ثانياً

 مقاربـة  ُأخرى  بصيغٍ ردت و كما ،) كالمعدوم ومالموه: ( القاعدة بصيغة  وردت
  ).للتوهم  ( أو)  بالتوهم ال عبرةَ: ( مثل لها

 ، عليـه  يبنـي  للموهوم أثر وال   ، للتوهم  ال اعتبار  أنه وهو   ، بمعنى واحد  وهي
 علـى    األحكـام  بنـي فـال تُ  ،  جداً  ضعيفٌ  الموهوم ألن ، المعلوم ارض ال يع  ومفالموه
وال ،  أولـى باإللغـاء    فالوهم  معتبر  غير ومادام الشك ،  من الشك   ألنها أضعفُ  ،األوهام
  ).٥( األحكامفي له  التوهم ال اعتبار في أن بين العلماِءخالفَ

 فـي حـال      وكان هذا اإلقرار   ديٍن،ه ب  ورثت  ألحدٍ ص شخ لو أقر : قاعدة ال ومثاُل
 منه   أن يكون القصد   ـحتملوي،  أن يكون صدقاً   ـحتمل اإلقرار ي  هذا  فإن ـمقرصحة ال 
وهذا االحتمال ،  باقي الورثة  حرمان الدليل ن ع مجرد ، موهومـاً  فيكـون   فيأخـذ حكـم  

  ).٦( باإلقرار فيكون صحيحاتمسك إليه ويلتفت يالمعدوم فال

                                         
 .٣٦٤ للزرقاء ص،، وشرح القواعد الفقهية١/١٩٣ عيون البصائر غمز : ينظر  (١)

 ، ٦٣ الفـصول ص   ح تنقـي  شـرح و ، ٣/٨٥٥ النـاظر  روضـة  ، و  ١/٨٤ للـرازي    ـمحصول،ال : ينظر  (٢)
 .١/٧٤ لمنير الكوكب اشرح ، و١/٥ للبخاريسرار، األوكشف ، ١/٨٠ ـحيط الموالبـــــحر

 .١٩١ الشرعية صاتالتقدير : ينظر  (٣)

  .٩٤٣ صالكليات ، و١/٨٠ المحيط بحرال : ينظر  (٤)

 الفقهية من خالل كتاب المغني   واعدالق،و٤٥/٢٨٨والموسوعة الفقهية الكويتية    ، ٦٨الحدود األنيقة ص  : ينظر  )(٥
  .٣٩٣ص

اليقين اليزول بالشك للدكتور يعقوب الباحسين   : وقاعدة، ١/٢٠٦شرح مجلة األحكام العدلية لألتاسي       : ينظر  (٦)
  .٢٠٩ص



 

 )٤١٣(

  . القاعدة إعماُلشروطُ: ثالثاً
  : شرطان هما)  كالمعدوم الموهوم: (  قاعدةإلعماِل

  االحتمـالُ   بأن يكون  وذلك،  محل الحكم   من معنى الوهم في الحادثةِ     التحققُ-١
  .عفه أو لض، عليه إما لعدم الدليِل،مرجوحاً

  وذلك بـأن تكـون     ، مما ليس لالحتياط فيها مجال      التحقق من كون الحادثةِ    -٢
  ).١( فيه من المحرماتبه مما يشتادثةُالح

  .استثناء من القاعدة : رابعاً
ـ   ) الموهوم كالمعدوم : ( من قاعدة   استثناءٍ  إلى وجودِ  تنبه المهم ال  من  يوذلـك ف

 ، بـذلك فـي نـص القاعـدة        ح وبعضهم صر  ، كالمتحقق  الموهوم فيكون االحتياِط حاِل
  ).٢"( كالمتحقق في الحرماِتومالموه:"فقال

 كبـاب   ، عليـه  بنـى ي  ومـا  ، في باب االحتياط    معتبراً  التوهم يكون هذا   لىوع
ـ   الربوية ببعضها ال   موال األ بيع أن   ذلك،  التفاضل كتحققه   توهمِ  مثلَ ،الربوياِت  وز،يج
  ال تتحقـقُ    ومع الوهمِ  ، التعامل بها هو تحقق المماثلة     ألن شرطَ ؛  التساوي  عدمِ الحتماِل
  ).٣(عاملة ولذلك تبطل الم،المماثلة

  .أدلة القاعدة  : خامساً
  أدنى درجـةً  والدليل الخاص هو أن التوهم     ، للقاعدة بأدلة عامةٍ    االستداللُ يمكن

 إلـى  شـارة كمـا سـبقت اإل  ، )٤( من باب أولـى  عليه حكمبنى فال ي  ،من الظن والشك  
  .االستدالل باإلجماع على القاعدة 

  .تطبيقات القاعدة: سادساً
ـ        تطبيقاتٌ) وم كالمعدوم الموه: ( لقاعدة  امالت، كثيـرة فـي العيـادات والمع

  : ومن ذلك، أبواب الفقهمن ماوغيره

                                         
 .٤٥٨ الشرعية صاتالتقدير : ينظر  (١)

 .٦/٥٧ الحقائق تبيينو، ١٤/١المبسوط  : ينظر  )(٢

 كتـاب   ل القه اإلسالمي من خال    واعد، وق ١/٢٠ودرر الحكام    ، ١/٧٣ البن نجيم    ،نظائر وال شباهاأل : ينظر  (٣)
 .٢/٥٢٣ القواعد الفقهيةوموسوعة، ١٩٥اإلشراف ص 

  .٢٠٨ ص الكليةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه  : ينظر  (٤)



– 

  )٤١٤(

تـصح    بدون تحـري واجتهـاد ال       إلى جهةٍ  ى فصلَّ ، اشتبهت عليه القبلةُ   لو-١
  . والموهوم كالمعدوم،)١( الوهمرد على مجلبنائها ،صالته

 فإنـه   ، غيـرهم  ه غريمـاً   ل ال نعلم : وقالوا،  ديونهم بشهود   الغرماء أثبتلو  -٢
٢( جددرماء ظهور غُ عبرة بتوهِم وال، لهم في الحالقضىي.(  

 بـشهادتهم،  ويحكـم  يزكيهم أن   لحاكمفل،  الشهادة    الشهود بعد أداءِ    غاب إذا-٣
ؤخروال ي٣(عبرة به  ألن التوهم ال، بها لتوهم رجوعهم عن الشهادة الحكم.(  
  ).كالمعدوم  المجهول: ( قاعدة:  الرابع ثالمبح

  . القاعدةألفاظُ : أوالً
وتعريفه كما يأتي،المجهول: لفظ القاعدة على تدور :  

  :  في اللغةالمجهوُل-١
 والهـاء   الجيم:" يقوُل ابن فارس   بالشيء،  العلم وهو عدم ،  من الجهلِ  وٍل مفع اسم

ـ  ،)٤"( بها مجهل     للمفازة التي ال علم    قاُلوي،  العلمِ نقيض: أحدهما، والالم أصالن   دم وع
  .الكيفية من جهة ،أو من جهة العدم،أو إما من جهة الوجوِد جهالً بالشيء يكونالعلِم

  . في االصطالحالمجهوُل-٢
 أبـي    تعريـفُ  أهمها من    ولعلَّ ، في تعريف الجهل    العلمِ أهل  عباراتُ اختلفت

 السمعاني  اأمو، )٥"( به هو  على خالف ما    المعلومِ تبين : "بأنه الجهل   عرفَّيعلى، حيث   
  ).٦"( ماهو به  على خالِف المعلوِماعتقاد:  الجهل فهوافأم:" فيعرفُ الجهَل فيقول

 هـو اعتقـاد     الجهـلُ : " الجرجاني الجهَل بتعريٍف قريب منهما فيقول      ويعرفُ
 العلـم    وهو عـدم   ، الجهل البسيطَ  يشمُل بذلك وهو   ،)٧"(هو عليه   على خالف ما   الشيِء

                                         
 .١٧١ من ربعة وتطبيقاتها في المذاهب األلفقهيةالقواعد ا : ينظر  (١)

 .٣٦٣ للزرقاء ص، القواعد الفقهيةشرح: ينظر  (٢)

القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعامالت المدنية واألحـوال    ، ١٩٣ عنها ص  تفرعالقواعد الفقهية الكبرى وما   : ينظر  )(٣
  .١٠٤الشخصية ص

ة  مـاد  ١/٤٨٠ العـرب    ولسان ، ١٠١ ص لصحاح، ومختار ا  ٦/٥٦تهذيب اللغة  : وينظر،  ٣/٢١١ مقاييس اللغة  معجم  (٤)
 ).جهل(

 ــــجوامع  علـى جمـع ال  ـمـحلي الوشرح ، ٣٠ صه الفقأصولاللمع في  : ،وينظر ٨٢/١ الفقه   أصول في   العدة  (٥)
  .١٠ص
 .١/٣٨ االدلةقواطع  (٦)

 .١٤٢ صالتعريفات  (٧)



 

 )٤١٥(

 يقـول  ، عليـه حقيقـة  و ماه  وهو معرفة الشيء على خالفِ     ب، المركَّ  والجهلَ ،بالشيء
 يطلـق و،  عليـه هو ما الشيء على خالِفبكون الجزم:  معناه المشهور الجهُل :"افعيالر

  ) .١"( العلم بالشيءعدم: ويراد به
  . ومثالها، ومعناها، القاعدِةصيغُ: ثانياً
 فـي كـره ابـن تيميـة        ذلك مـا ذ    ومن؛  أخرى  للقاعدة صيغاً   العلمِ هُلأ أورد

 رجـب   ابن القاعدة وقد ذكر    ،)٢"(عنه والمعجوز   ، كالمعدوم  في الشريعةِ  المجهوُل:"قوله
 إن و ، المعـدوم  منزلـة   المجهولُ نزلي:"في القاعدة السادسة بعد المائة من قواعده فقال         

إذا ه بقاؤصل األكان٣"( اعتباره شقَّأو من الوقوف عليه ئس ي.(  
 علـم  فـال ي    كان مجهوالً  إذا ء الشي نأ:هو)  كالمعدوم المجهوُل: (  قاعدةُ ومعنى

 والمعجـوز عنـه الـذي ال     حكم المعدومِ  عطى كيفيته فإنه ي   علم ال تُ  ،أووجوده من عدمه  
  :ومثال ذلك،  فعلهنيمك

 ــــيها  بتحريم الكـالم ف    ـــالً في صالته جاه   ـمصلي ال ــــكلَّم ت لو
المنهـي عنـه      ويكون تـصرفه بـالكالمِ     ، وال تبطلُ  صحيحة، تكون ـــالته ص فإن 

  ).٤(لمعدوم له حكم اقدر المجهول يأن ،إذكالمعدوم
  . القاعدةأدلةُ: ثالثاً

  :بما يأتي)  كالمعدومالمجهول: ( لقاعدة العلماءاستدل
 فَـاتَّقُوا  ﴿:   وقوله تعالى،)٥(﴾ الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها    ﴿:  قوله تعالى  -١

  ).٦(﴾للَّه ما استَطَعتُم ا
   

                                         
 .١/٢٢٨ عنه الزركشي في تشنيف المسامع نقله  (١)

  .٢٩/٣٢٢ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجموع  (٢)

 والقواعد والـضوابط الفقهيـة للمعـامالت       ،٤٣٣ للندوي ص  ،القواعد الفقهية  : وينظر ، ٢٣٧ ص دالقواع  (٣)
 .١/٥٠٥ المالية عند ابن تيمية  

  .٢/١٥المنشور في القواعد : ينظر  (٤)

 .من سورة البقرة ) ٢٨٦( رقم اآلية من  (٥)

 .من سورة التغابن ) ١٦( رقم اآلية من  (٦)



– 

  )٤١٦(

  :وجه االستدالل 
 ، والقدرة عليهـا   ، بها  بالتكاليف الشرعية بشرط العلمِ     أمر -عز وجل - أن اهللا   

  ).١( عن معرفته سقط عنهلَّف،أو عنه المكعجز وما
 أداهـا  ف ها صـاحب  فإذا جاء : (  اهللا عليه وسلم عن اللقطة       صلى النبي   قول -٢

   .)٢() اهللا يؤتيه من يشاء اُلم وإال فهي ،إليه
  :  االستدالل وجه

  بالمالـكِ  في حال الجهِلملتقط لللكاً اللقطة مجعَل  عليه وسلم اهللاصلى النبي   أن
  ).٣( المالك المجهول كالمعدوميكونف

 ،يرحمك اهللا :  فقال ، في الصالة   رجلٌ  بن الحكم عندما عطس    عاوية حديث م  -٣
ـ  إن هذه الصالة ال يصلح    : (  اهللا عليه وسلم   صلىفقال النبي   ... وهو يصلي     يء فيها ش

  .)٤() وقراءة القرآن، والتكبير، الناس إنما هو التسبيحمن كالِم
  : االستدالل وجه

 وذلـك  ، الصالة يأمر معاوية بن الحكم بإعادةِ لم  اهللا عليه وسلم   صلى أن النبي   
  ).٥( حكم المعدومعطىمجهول ي على أن ال عن منع الكالم في الصالة، فدلَّهيلجهله بالن

  .تطبيقات القاعدة : رابعاً
  : ومن ذلك، الفقهأبواب  مختلِفي تطبيقات فقهية فللقاعدة

 صـالته ال     فـإن  ، فيهـا   الكالمِ تحريم ب  المصلي في الصالة جاهالً    ملو تكلَّ -١
 لـه حكـم   قـدر  أن المجهـول ي إذ معدوم، تصرفه بالكالم المنهي عنه كالكون وي ،تبطل

  ).٦(لمعدوما
                                         

 .٢/٣٢٢بن تيمية مجموع الفتاوى ال : ينظر  (١)

 بـرقم  ٥/٩٠ اللقطة  باب ، اللقطة ،كتاب سننه في أبوداود، و ٤/١٦٢ مسنده بهذا اللفظ   في أحمد   اإلمام أخرجه  (٢)
 عند البخاري من حديث زيد      أصلهو) ١٥٠٣( برقم   ١/٣٢١ داود أبي في صحيح سنن     لبانيوصححه األ ) ١٧٠٦(

 ) .٢٤٢٧(برقم  ٥/٩٦ باب ضالة االبل،كتاب اللقطة، بن خالد الجهني 

٣)(  ٢٨/٥٩٤ البن تيمية ،مجموع الفتاوى : نظر ي.  

  بـرقم    ٥/٢٤  الكالم في الصالة    تحريم ببا، كتاب المساجد ومواضيع الصالة     ، ه مسلم في صحيح   أخرجه  (٤)
)١١٩٩. ( 

 .٢/١٩ قواعد في الثورالمن: ينظر  (٥)

 .٢/١٥ في القواعدالمنثور: ينظر  (٦)



 

 )٤١٧(

  مجهـوالً   فإنه يكـون   ، عن أهله  بره انقطع فيها خ   يبة غاب غ   شخصاً أنلو  -٢
وجوده علمالي ، له حكم المعدوم   قدر في ، أن و ، بينه وبين زوجتـه     يفرقَ أن  للحاكمِ  ويجوز 
١( ميراثهقسمي.(  

 ويكـون   ، عليـه   فإنه ال فديةَ   ، ذلك بتحريم  لو وطئ المحرم زوجته جاهالً     -٣
  ).٢( المجهول كالمعدومنأل؛  كالمعدوماإلحرام المنهي عنه في حال فعله للوطء

  ).النادر كالمعدوم : ( قاعدة :خامس الالمبحث
  . القاعدةألفاظُ : أوالً

وتعريفه في اللغة واالصطالح كما يأتينادر،ال: لفظ القاعدة على تدور :  
  :  في اللغةلنادرا-١

اسم فاعل من     النادر  )النـون والـدال    : " يقول ابن فـارس      بمعنى سقط،  )ندر
  : ذلك قول الشاعر،ومن)٣"( شيء أو إسقاطه  صحيح يدل على سقوِطوالراء أصٌل

  )٤( الكماة تنادروا طعن الكلى   ندر البكارة في الجزاء المضعفوإذا
  ).٥( دماؤهم كما تندر البكارة في الديةهدرتأ : أي

  .بغيرهسه، أو ساقط  كل ساقط بنفلى يتضح أن النادر يطلق عوبهذا
٢-في االصطالحالنادر .  

  ) .٦(ما قلَّ وجوده، وإن لم يخالف القياس:  في االصطالح العام هوالنادر
ما وقـع علـى   : "  الشريعة، فقد عرفه إمام الحرمين بأنه  النادر عند علماءِ   وأما

  ) .٧"( المعتادفخال
 عليـه  ف ما كان يقـع   على خال   نادراً إذا وقع   ه يوصف الشيء بكونِ   ذا ه وعلى

  . ما يقع عليه أمثاله سبق، أو على خالِفيماف
                                         

  .٦٠ الجامعة صصول واألوالقواعد ، ٢٠/٥٧٨ البن تيمية ،تاوىمجموع الف : ينظر  (١)

 .٢/١٩ في القواعد ثورالمن : ينظر  (٢)

 ). ندر(مادة ٥/٤٠٨ مقاييس اللغة معجم  (٣)

 . ٣/١٠٨٧، وشرح أشعار الهذليين، للسكري ٢/١٠٨ ألبي عبيد الهذلي، وهو في ديوان الهذليين البيت  (٤)

، ولـسان   ٤١٣، ومختار الصحاح ص     )ندر( مادة   ٢/٨٢٥ ، والصحاح    ٥/٤٠٩ة   مقاييس اللغ  معجم : ينظر  (٥)
 ) .ندر( مادة ١٤/٩٠العرب 

 .٣٢١ على مهمات التعاريف ص ف ، والتوقي٢٣٩ ص للجرجاني التعريفات،  (٦)

 " .ما تكرر وقوعه من الحوادث على نسق واحد: " ، ثم عرف المعتاد بأنه٥٨ في الجدل ص الكافية  (٧)



– 

  )٤١٨(

  . ومثالها، ومعناها، القاعدِةصيغُ: ثانياً
 على أن النادر كالمعدوم، وذلـك       تدور متقاربة، وكلها    عباراٍت القاعدة ب  وردت

: هم  ، وقـول  ) ٢"( إليه فت غير ملت  النادر: "  وقولهم   ،)١"(النادر في حكم المعدوم   : "كقولهم
 "٣"( بالعدملحقالنادر في مقابلة الغالب م. (  

 ومفهوم ذلك أن الغالب هو      لمعدوم،أن األصل أن النادر يعطى حكم ا      : والمعنى
 بالغالب هو أن    لحاقه حكم المعدوم، وعدم إ     النادرِ  حكم المحقق، ووجه إعطاء    الذي يأخذُ 

 الوقـوف علـى   وبةها، وصـع   انضباط  أحوال أفراد الشيء أمر فيه مشقة، لعدمِ       اةمراع
        الح حقــيقة كل فـــرٍد منها على حدٍة، لذلك يكون الـمعتبر على الغالب،   ـــكم 

  ).٤(ويعــطى النادر حكم الـمعدوم
 نادر، وهذا االصـبع ال     أن كون الشخص يخلق له اصبع زائد أمر       :  ذلك ومثال

  ).٥( حكم المعدومعطى يبل األصابع األصلية بحيث يأخذ حكمها في الدية، يلحق بسائِر
  . القاعدةأدلةُ: ثالثاً

  :بما يأتي)  كالمعدوم النادر: (  لقاعدة العلماءاستدل
أن في بناء األحكام على الغالب، وعدم االعتداد بالنادر دفع للحرِج والمشقة            -١

٦(عتبرالشديدين، وذلك أصل شرعي م.(  
 وأصـل االحتيـاط، لعـدم       يعة،أن في عدم اعتبار النادر مراعاة لسد الذر       -٢

  ).٧(الوقوع في أمر محظور

                                         
 .٥/٤٢١معاد، البن القيم  الزاد  (١)

 .١/٣٥١ العطار حاشية  (٢)

 .١/١٠٧ الصنائع بدائع  (٣)

 .٤١٠ ص شرعية الالتقديرات : ينظر  (٤)

  .٣٣٢، واألشباه والنظائر للسيوطي ص ٣/٢٤٣ في القواعد المنثور : ينظر  (٥)

 .٤/١٠٧ للقرافي الفروق، : ينظر  (٦)

 .٢/٣٦٨واعد ، للحصني ، والق٤/١٠٥ للقرافي الفروق، : ينظر  (٧)



 

 )٤١٩(

  .تطبيقات القاعدة : رابعاً
  : ومن ذلكية، الفقهاألبواب في مختلِف  تطبيقاتللقاعدة

 عدم التغير فيحكم بطهارته ، ومن النادر أن يتغير الماء           ماِء في ال  لبأن الغا -١
ه فيجعل فـي حكـم المعـدوم    وال تتغير أحد أوصافه، وإذا وجد ماء تغيرت أحد أوصاف  

  ).١(بالنسبة للتطهر به ، ألنه ليس من جنس المياه التي يتطهر بها
أن الحمل يتحقق في الغالب بالوطء الحاصل بعد العقد والـدخول، ولـذلك             -٢

 بها، وكان فـي     يدخل إذا حصل ذلك، أما ولدت المرأة بعد العقد ولم           جينسب الولد للزو  
٢(لحق نسب هذا الولد للزوجبلد بعيد عن الزوجة فال ي.(  

  ) . المستهلك كالمعدومالمغلوب:( قاعدة : السادس المبحث
  . القاعدة ألفاظُ: أوالً

) المعـدوم ( الى لفـظ     إضافةً) المستهلك(و  ) المغلوب( لفظي   ن م  مكونةٌ القاعدة
  : كما يأتي ماوالتعريف به
  :وب تعريف المغل-١
  صحيح يـدل علـى قـوةٍ   ه المادة أصٌل وهذ ،)لبغَ( من   مفعولاسم  :  اللغة في
  ).٤( على البلد أي استولى عليها قهراً  فالنب تغلَّقالي، )٣(وقهر وشدة

 قهـور  هـو الم  فـالمغلوب ، المعنى اللغوي هو المعنى االصطالحي العام      وهذا
 إنهف للبن   لنسبة با  جداً  كثيراً  وكان الماء  ، خالطه ماء  إذا   فاللبن  ،الذي ليس له ثبات وبقاء    

  . وغير ثابت قهور أي م مغلوبأنهيصدق على اللبن 
  : تعريف المستهلك -٢
، )٥( المادة تعني الكسر والسقوط    ذه ه أصُلو) استهلك( من    اللغة اسم مفعولٌ   في
من هذه الحياة فالمستهلك هو الساقط ألنه قد سقطَ؛ هالك:  للميتقالومن ذلك ي .  

ـ  أال يبق :  القاعدة في ك بالمستهل والمراد  وال  وال طعـم  لـون ستهلكةى للعين الم
  ).٦(رائحة

                                         
 .١/٣٥، وحاشية الدسوقي ١/٢٠ البن قدامة المغني، : ينظر  (١)

  .٣/٢٤٣ في القواعد المنثور : ينظر  (٢)

 ).غلب( مادة ٤/٣٨٨معجم مقاييس اللغة  : ينظر  )(٣

  .١/١٩٥الصحاح : ينظر  (٤)

  .٦/٦٢معجم مقاييس اللغة  : ينظر  (٥)

  .١/٢٥٩محيط البحرال : ينظر  (٦)



– 

  )٤٢٠(

  . ومثالها ، ومعناها،صيغ القاعدة: ثانياً
 العـين :" عند ابن رجب في القاعدة الثانيـة والعـشرون بلفـظ              القاعدةُ وردت

ـ    أو  حكماً معدومة فهل هي كال   أثرها لم يظهر    إذاالمنغمرة في غيرها      ـالفٌ، ال؟ فيه خ
١ "(سائل مـليه عبنيوي.(  

 بمـاء   المرضعِةخلط لبن    : لمسألة ِ  عند الشافعية في التعليل     وردت القاعدةُ  كما
يقـول  ، الحرمة به   ت تثب ال ثم شربه رضيع فإنه      ، بأن زالت أوصافه    اللبن لبطاهر وغُ 
  ).٢"( المغلوب المستهلك كالمعدوم ألنم، يحرال: والثاني :"الشربيني 

...  في طعام فأكلـه الـصبي   امرأٍة لبن   نعلو ص :" الحنفية من خسي السر ويقول
 ألن المغلـوب فـي حكـم        ، بـه الحرمـة أيـضاً       ال تثبتُ   هو الغالب  امفإن كان الطع  

  ).٣"(المستهلك
 في غيره لـم يحنـث   كاً فأكله مستهلَ ال يأكل شيئاً    حلفَ إنو:"  ابن مفلح    ويقول

 كما  ،مستهلك فيه  فلم يحنث بأكل ال    ، عليه اسم الذي حلف عليه      المستهلك ال يقع   ألن ،...
  ).٤"( وجوده كعدمه المستهلك في الشيء يصير وألن، تمراً فأكَل رطباً ال يأكُللو حلفَ

  : القاعدة ومعنى
أن كانت قليلة واختلطت بغيرها    إذا  العين ، تكون العـين    أن عن االختالط     ونتج 

 كحكـم  كةمـستهلَ  الولـى  حكم العين األ  ن  يكو  ، ساقطة ولى والعين األ  غالبةالثانية هي ال  
 بنـي  التي تُ  حكام من األ   عليها شيئاً   ال يترتب   ولذلك ، فكأنه ال وجود لها    ،الشيء المعدوم 

  ).٥(قائهاعليها في حال انفرادها وب
 لـه    ال يكون  ، فيه ستهلك وتُ ، الكثير  بالماءِ ط القليلة التي تختل   النجاسة  :ومثالها

ى، تبقال ألنها ،حكمويكون ٦( وحكمه الطهارة،ثير الباقي للماء الك الحكم .(    

                                         
  .٢٩ ابن رجب صقواعد  (١)

  .٣/٤١٥ المحتاجمغني  )(٢

  .٥/١٤٠ المبسوط  (٣)

 .٣١٣-٩/٣١٢ المبدع  (٤)

 .١٦صالمواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء  : ينظر  (٥)

 .١/٣٢٦ البن عبدالبر ،التمهيد : ينظر  (٦)



 

 )٤٢١(

  .ضوابط استهالك العين : ثالثاً
  : توفر فيها الضوابط التالية إذا بأنها استهلكت  عيٍنأي الحكم على يـمكن

 لـك  ذ ويوضـح )١( من اللون والطعم والرائحة    ساسية األ أوصافها تزول   أن-١
  يتكيـفَ  أن خـر  علـى اآل    غالبـاً  أحدهما مختلطين كان    كلمن شأن   :"  فيقول   الرازي

الكثير بطلت صفة الخليـة       لو وقعت في الماءِ    خلِّ فالقطرة من ال   الغالب،  بكيفيةٍ المغلوب 
 يعرف بغلبة الخواص    نما إ اآلخر على    غالباً أحدهماوكون  ، ء بصفة الما  تصفتعنها، وا 

 فال جرم مهما ظهر طعم النجاسـة        ، الريح أو  اللون أو وهي الطعم    ، المحسوسة ثارواآل
 فال جرم   فيها مستهلكا   ـماء وكان ال  ، النجاسة غالبة على الماء    كانت ، ريحها أو هان لو أو
 وكانـت   ـماء، هو ال  البالغ  من ذلك كان   فإذا لم يظهر شيء   ،  حكم النجاسة  ـــلبيغ
  ).٣( الفقهاءأكثر عليه  وهذا ما،)٢"( الطهارة ـكم فيغلب ح، فيهـتهلَكة مسلنجاسةُا

،  التي اختلطت بهـا     بالنسبة للعين   مغلوبةٌ كةالمستهلَ العين   أجزاء تكون   أن -٢
 مـن غيـر   ك على اللبن بأنه مستهلَ حكم فإنه ي  ، من الماء  أضعافهفلو اختلط اللبن بعشرة     

  ).٤(صفاته ِبنظر لذها
 مـن غيـر     خـرى،أو  العـين األ   جنس من غير    كة تكون العين المستهلَ   أن -٣

  ).٥(ماثلهاطها بما ي عليها باالستهالك عند اختاليحكم وال، نوعها
 وذلـك فـي   ، دون المجـاورة  تمـازج  في اختالط ال    االستهالك يحصلُ  أن -٤
 اً ال يأكل شـعير    لو حلفَ : مثل   ، ،كالطحيِن في ذلك بعض اليابسات      ويدخل ،المائعات  

  مـستهلكاً أصـبح  الشعير  ألن دقيقَيحنث، طحنها فال   عد شعير ب   فيها حباتُ  حنطة فأكَل
  ).٦(لحنطةبالطحن في دقيق ا

                                         
ومجموع فتاوى   ، ١/٦٠ الجليل   واهبوم ،   ١/١٤٢والمجموع شرح المهذب   ، ٣/٦٢بدائع الصنائع    : ينظر  (١)
 .٢١/٥١٤ تيمية ابن اإلسالم شيخ

  .٢٤/٨٣ الكبير التفسير  (٢)

  .٩/٣١٢،  والمبدع ١/١٤٢،  والمجموع شرح المهذب ٨/١٨٢ طالمبسو : ينظر  (٣)

 .٣/٦٢ ، وبدائع الصنائع ٢/٣١٩تحفة الفقهاء  :ينظر  (٤)

 .٨/١٨٣المبسوط  : ينظر  (٥)

 .١/١٥٩ الجليل ومواهب ، ١١/٤٨ البن مفلح ،،  والفروع٦٠٣/٦٠ئع الصنائع بدا : ينظر  (٦)



– 

  )٤٢٢(

  . القاعدةأدلة: رابعاً
  : التالية دلة العلم للقاعدة باألأهُل استدل
  : األولالدليل
 ، المسجدِ فة في طائ   فبالَ أعرابيجاء  :  أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       حديث
 اهللا  صـلى  النبي   أمر ، قضي بوله  ا اهللا عليه وسلم فلم    صلى فنهاهم النبي    ،فزجره الناس 

  ).١( من ماء فأهريق عليهبذنوٍب عليه وسلم
  : االستداللوجه

 أن علـى   فدلَّ، كثير على البول  ماءٍ بإراقة وجه  اهللا عليه وسلم   صلى النبي   أن 
  ).٢( فأصبحت كالمعدومةهلكتالنجاسة استُ

  : الثاني الدليل
في العـين فـي كـل        حصول التغيرِ :  بجامع ، االستهالك على االستحالة   قياس 

  العين فإن ذلك يثبـت للعـين       أحكام االستحالة تؤدي إلى اختالف      أن  ثبتَ وحيثُ، منهما
 وكذلك  وحلها، هارتها حكم بط   خلٍ إلى استحالت   إذا الخمر أن  فكما    ،في حال االستهالك  

 زالت ودخلـت فـي المـاء        نها أل ، وحلها هارتها، بط حكم ي  استهلكت الخمر في ماءٍ    إذا
  ).٣(الغالب عليها

  : الثالث الدليل
 لـم يبـق    هلكت فإذا وقعت في الماء واستُ     ، كالدم والميتة  ، الخبائث محر اهللا   أن 
  ).٤(منها شيء

  :تطبيقات القاعدة : خامساً
  :يأتي  ومن ذلك ما، وعند المعاصريندمين، عند المتق للقاعدة تطبيقاتٌورد

  من صفاته جاز استعمال المـاءِ  شيئاً غير قليلة ولم تُ   سةٌ وقع في الماء نجا    إذا-١
  ).٥( فيه فتأخذ حكم المعدومهلكت والنجاسة القليلة استُ،ق على طهوريتهوهو با

                                         
 ).٢٢١( برقم ١/٣٢٤باب صب الماء على البول في المسجد ، كتاب الوضوء، يحه البخاري في صحأخرجه  )(١

 .١/٤٣وطار،  ونيل األ٢٤/١٦ البن عبدالبر،التمهيد : ينظر  (٢)

 .٢١/٥٠٢مجموع الفتاوى، البن تيمية : ينظر  (٣)

 .٢١/٥٠١ البن تيمية فتاوى،مجموع ال : ينظر  (٤)

 .٢١/٥٢٩ فتاوى ابن تيمية مجموع،  و١/١١٢المجموع شرح المهذب  : ينظر  )(٥



 

 )٤٢٣(

 لم يثبت به تحريم      مغلوباً  وكان اللبن  ، ماء أو المرضعة بطعام     لبن لط خُ إذا -٢
  ).١( حكم المعدومأخذوالمستهلك ي، كاً مستهلَألنه صار، الرضاع

 انت نسبة الكحـولِ    ك إذا على الكحول يجوز استعمالها      تملة المش دويةأن األ -٣
 الشيخ ابـن عثيمـين      أفتىوقد  ، )٢( الصناعة الدوائية  وتقتضيها كة ومستهلَ  جداً  قليلةٌ يهاف

  ).٣( الخمرأثر لم يظهر إذابذلك 

                                         
 .٤/٩بدائع الصنائع: ينظر  (١)

 في دورته السادسة ي جاء ضمن القرار السادس من قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم االسالم            كما  (٢)
 . موقع الرابطة على شبكة المعلومات في كماهـ ١٤٢٢ عام في شوال ةرة المنعقدعش

 .٣/٢٣٠لقاء الباب المفتوح : ينظر  (٣)



– 

  )٤٢٤(

  :الخاتمة
 بته هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحا            الحمد

  .أجمعين
  :تائجه كما يأتي هذا البحث ببيان أهم نفأختم بعد، أما

إعطاء الـشي منزلـةً فـي       :  أن التعريف األرجح للتقدير الشرعي اصطالحاً هو       -١
  . وجه شرعي معتبرإلى التفاتاً ه العدم على خالِف واقع،أو وجوِدال

 وقـد  ، لهم اهتمام بقاعدة التقدير الشرعي كقاعدة عامة فـي الـشرع  لم أن أهل الع  -٢
  .األمثلة لها، وبيان شروطها وضرِب ها، في ذكِر معنااتوسعو

 فـي القواعـد   وخاصـة  الـشرعية ، يراتالتقـد :  اهتم العلماء بجوانب من قاعدة    -٣
  . وما يستثنى منهاا،المتفرعة عنه

وهو الذي ليس له صورة في الخـارج، ومعـدوم          ،  نوعان، معدوم حقيقة   م المعدو -٤
  .ارجالخ الشارع بعدمه، وإن كانت له صورةٌ في كموهو الذي ح، حكماً

إدراك االحتمال المرجوح من احتمالين، أو أكثر، يتردد الـذهن          : تعريِف الوهم هو  -٥
  بينهما سواء استند إلى دليٍل أو لم يستند

 من معنـى الـوهم فـي     تحققُال:شرطان هما ) الموهوم كالمعدوم   : ( إلعماِل قاعدة -٦
  .تياط فيها مجالوالتحقق من كون الحادثِة مما ليس لالح، الحادثِة محل الحكم

 يقع عليه فيما سبق، أو على خـالِف مـا           نأن النادر هو ما يقع على خالف ما كا        -٧
  .يقع عليه أمثاله

 االخـتالط أن تكـون العـين       نأن العين إذا كانت قليلة واختلطت بغيرها، ونتج ع        -٨
 كةهلَ المـست  ألولـى الثانية هي الغالبة والعين األولى ساقطة،  يكون حكم العين ا          

 فكأنه ال وجود لها، ولذلك ال يترتـب عليهـا شـيئاً مـن        ،كحكم الشيء المعدوم  
  .األحكام التي تُبني عليها 

  : بتسجيل عدٍد من التوصيات العلمية كما يأتيوأختم
 مـن خـالل    علميـة أهمية العناية بعلم القواعد الفقهية، وإثرائه بالجهود ال       : أوالً
  .لمعاصرةالدراسات ا

انب اإلثراء لعلم القواعد الفقهية جمع ودراسة القواعـد المتفرعـة     من جو : ثانياً
  .من القواعد العامة في الشريعة، أو التي يجمعها رابط



 

 )٤٢٥(

أهمية دراسة القواعد الفقهية وربطها بالفروع الفقهية وخاصـة المتعلقـة           : ثالثاً
  .المعاصرةبالنوازل 

يحتاجهـا المـشتغلون    الحاجة إلى جمع ودراسة القواعد الفقهية التـي         : رابعاً
  .بالفتوى كالقواعد المتعلقة بالجهل، والقواعد المتعلقة بالنسيان، ونحوهما

 محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه         ينا نب على وصلى اهللا وسلم     ، تعالى أعلم  واهللا
  .أجمعين



– 

  )٤٢٦(

   والمراجعالمصادر
  .هـ١٤٠٣ ، ١بيروت ، ط - للسيوطي ، دار الكتب العلمية،األشباه والنظائر-١
 - نجيم الحنفي، دار الكتب العلميةالبنباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان،   األش -٢

  .هـ ١٤٠٠ ، ١بيروت، ط 
 الدين الـصبابيطي،    م قيم الجوزية ، تحقيق عصا     البن إعالم الموقعين عن رب العالمين،       -٣

  هـ١٤١٤ ، ١ القاهرة ، ط–دار الحديث 
  .هـ١٤٠٤ ، ١ بيروت ، ط - الكتب العلمية ، دارللقرافي األمنية في إدراك النية، -٤
 ، تصحيح محمد حامـد الفقـي، دار         للمرداوي في معرفة الراجح من الخالف،       ف اإلنصا -٥

  ـه١٤٠٠ ، ٢إحياء التراث العربي، ط 
 لخطـابي،  تحقيق أحمد بو طـاهر ا     للونشريسي،  اإلمام مالك،  اعد إيضاح المسالك إلى قو    -٦

ر التراث اإلسالمي بين المغرب واإلمـارات العربيـة         طبع بإشراف الجنة المشتركة لنش    
  .هـ١٤٠٠المتحدة سنة 

عمر األشقر وآخرين ، دار الصفوة      .  تحرير د  زركشي، لل فقه، البحر المحيط في أصول ال     -٧
  .هـ١٤٠٩ ، ١ القاهرة، الناشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت، ط –

       بيـروت،   - لعالء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي      ائع، الصنائع في ترتيب الشر    ئع بدا -٨
  .هـ١٤٠٢ ، ٢ط 

 ، ١٠ ط بيـروت، – رشد الحفيد، دار الكتب العلمية البن بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -٩
  .هـ١٤٠٨

 الـديب، دار  ظيمعبـدالع .  ، تحقيق د   الجويني إلمام الحرمين     في أصول الفقه،   البرهان -١٠
  .هـ ١٤١٢ ، ٣ المنصورة ، ط –الوفاء للطباعة 

  . القاهرة- الحنفي، دار الكتب اإلسالميةللزيلعيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، -١١
 محمد بن سليمان الـشهير      ،)كتاب في القواعد الفقهية   (  في سلك األمالي   الآللئ ترتيب   -١٢

 ، الرياض -ونخالد بن عبدالعزيز آل سليمان، مكتبة الرشد ناشر     . بناظر زادة ، تحقيق د    
  هـ١٤٢٥ ، ١ ط

 ربيع عبداهللا.  للزركشي ، تحقيق سيد عبدالعزيز ، ود        تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،     -١٣
  .هـ١٤١٩ ، ٣القاهرة، ط - قرطبةتبة، مك

  . القاهرة– القاضي، دار الكتاب المصريلحكيم، ضبطه محمد عبدا للجرجاني التعريفات،-١٤



 

 )٤٢٧(

مسلم بن محمد الدوسري    . دي التقعيد األصولي والفقهي،      التقديرات الشرعية وأثرها ف    -١٥
  هـ١٤٣٠ ، ١الرياض ، ط -، دار زدني

  .هـ١٤٢٨ ، ١محمد عثمان شبير، دار النفائس ، ط . د تكوين الملكة الفقهية، -١٦
مـازن المبـارك، دار     .  لزكريا األنصاري، تحقيق د    الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،   -١٧

  .هـ١٤١١ ، ١يروت ، ط  ب-الفكر المعاصر
 التوكيلي،أحمد  .  معتز، تقديم د   رحمة حول مشروعية فقه الواقع في التراث اإلسالمي،         -١٨

  .هـ١٤٢٧ ، ١ ط -دار ابن حزم
 تعريـب فهمـي الحـسيني ، دار الكتـب           ، حيدر علي األحكام،درر الحكام شرح مجلة     -١٩

  . بيروت-العلمية
 ،  ١ بيـروت ، ط    -حجي ، دار الغرب اإلسـالمي     محمد  .  ، تحقيق د   للقرافي الذخيرة،   -٢٠

  .هـ ١٤٠٨
 البن قيم الجوزية ، تحقيق شعيب األرناؤوط ، مؤسسة           زاد المعاد في هدي خير العباد،      -٢١

  .١٤٠٦ ، ١٣الرسالة، ط 
 – الشيخ أحمد الزرقاء ، علق عليه مصطفى الزرقاء، دار القلـم             شرح القواعد الفقهية،  -٢٢

  هـ١٤٠٩ ، ٢دمشق ، ط 
 –ة للقرافي ، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهري          شرح تنقيح الفصول،   -٢٣

  .هـ١٣٩٣ ، ١القاهرة، ط 
 ، تحقيق حمزة  للونشريسي عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق،            -٢٤

  .ه١٤١٠ ، ١ بيروت ، ط –أبو فارس، دار الغرب اإلسالمي 
 ألبي العباس الحموي الحنفي، دار الكتـب        شباه والنظائر، غمز عيون البصائر شرح األ    -٢٥

  .هـ١٤٠٥ ، ١بيروت، ط -العلمية
  .  بيروت- الكتبالم للقرافي ، ومعه إدرار الشروق البن الشاط ، ع الفروق،-٢٦
-يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبـة الرشـد       . داليقين ال يزول بالشك،     :  قاعدة   -٢٧

  .هـ١٤٢١ ، ١الرياض ، ط 
 عبـدالعزيز  استقالالً وتطبيقاتها الفقهية في المعامالت ،     بتيثبت تبعاً ما ال يث     : دة قاع -٢٨

  .هـ١٤٣٣ ، ١ الرياض، ط -اء ، دار أطلس الخضرالسالمةبن أحمد 
  . الرياض – الحديثة رياض مكتبة ال القواعد، البن رجب ،-٢٩



– 

  )٤٢٨(

الخـالف للقاضـي     علـى مـسائل      اإلشـراف قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتـاب        -٣٠
  .هـ١٤١٩ ، ١دمشق ، ط -محمد الروكي ، دار القلم.  دعبدالوهاب،

  هـ١٤٢٨ ، ٧دمشق ، ط -علي بن أحمد الندوي، دار القلم. د هية،القواعد الفق-٣١
بدائع الصنائع للكاساني، من أول كتاب النكاح حتـى آخـر           : القواعد الفقهية في كتاب   -٣٢

با بطين، رسالة ماجستير من قسم أصول الفقه بكليـة           عبدالرحمن بن فهد أ    كتاب الوالء، 
  .هـ، غير منشورة١٤٣١ ية،الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

- غـانم الـسدالن، دار بلنـسية       نصالح ب . دالقواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع منها،       -٣٣
  .هـ١٤١٧الرياض ، ط 

 عثمان شـبير، دار     د محم .د اإلسالمية،    القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة      -٣٤
  .هـ ١٤٢٠ ، ١عمان، ط -الفرقان

 تحقيق ك، ، محمد بن الحسين بن فور     )الحدود والمواضعات (  كتاب الحدود في األصول      -٣٥
  .م١٩٩٩ ، ١ بيروت ،ط -محمد السليماني، دار الغرب اإلسالمي

عـدنان درويـش، مؤسـسة       البقاء الكفوي، تحقيق     أبوالكليات، معجم في المصطلحات،     -٣٦
  ه١٤١٩بيروت، -الرسالة

  .هـ١٤١٨ ، ١ ط دمشق، – مصطفى الزرقاء، دار القلم المدخل الفقهي العام،-٣٧
                ، األوقاف والـشؤون اإلسـالمية بدولـة الكويـت         وزارة الكويتية،   يةالموسوعة الفقه -٣٨

  .هـ١٤٢٧ط 
 ،  ١بيروت ، ط  -لرسالةورنو، مؤسسة ا  محمد صدقي الب  .  ، د  موسوعة القواعد الفقهية  -٣٩

  .هـ١٤٢٤
-محمد صدقي البورنـو، مؤسـسة الرسـالة   .  د،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية     -٤٠

  .هـ١٤١٦ ، ٤بيروت، ط 
  . الموفقواهللا

  
  



 

 )٤٢٩(

  
  
  

  
  

 
  

                                                                 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة
 علـى وافـر النَّعمـاء       - سـبحانه    -الحمد هللا حمدا دائما ليس له انتهاء ، نَشْكُره          

ألصِفياء، صلى  واآلالء، والصالة والسالم على خاتم الرسل واألنبياء ، وخير األخَاِيِر وا          
 النُّجباء، والتابعين لهم  األوفياء، ومن       المكارماهللا عليه وعلى آله النُّبالء، وصحبه ذوي        

  . تبعهم بإحسان إلى يوم اللِّقَاء
  : أما بعد

إن من فضل اهللا تعالى أن جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم                 ف
، وأمر المؤمنين   )١(وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين   ينفون عن دين اهللا تحريف الغالّين       

 ﴿ فَاسَألُوا َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنْـتُم لَـا تَعلَمـون ﴾           :عهم والرجوع إليهم فقال جل وعال     باتبا
 اتباع سبيل المؤمنين السائرين علـى   )٢(، وجعل من أصول شريعتنا الغراء  ]٤٣: النحل[

﴿ومـن يـشَاِقِق    :، وقال عز من قائل    الدين، من أئمة    ه  هدي كتاب اهللا تعالى وسنة نبي     
                نَّمهِلِه جنُصلَّى وا تَولِِّه منُو ْؤِمِنينِبيِل الْمس رغَي تَِّبعيى ودالْه لَه نيا تَبِد معب وَل ِمنسالر

                                         
طبقـات  ها ابن أبي يعلى فـي       من كالم اإلمام أحمد في رسالته التي أجاب بها مسدد بن مسرهد، وقد أورد             ) ١(

  .)٣٤٢/ ١(الحنابلة 
فرس أغر ومهرة غراء وقد استعيرت للوضـوح  : يقال: إشكال فيها بل فيها استعارة حسنة، قال البغدادي  ال  ) ٢(

  .)٢٩٠/ ٦(خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي . والشهرة

 
 
 

 
  أستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية

   جامعة أم القرى بمكة-كلية الدراسات القضائية واألنظمة
 
  



– 

  )٤٣٠(

ما : "يقول ابن مسعود    ، و )١("عليكم بالجماعة : "، وقال   ]١١٥: النـساء [وساءتْ مِصيرا﴾   
  .)٢("رآه المؤمنون حسنا فهو عند اهللا حسن

        فمن رام الحق والخير والصواب لزم قول أهل العلم، ومن حاد عن أقوالهم واسـتن 
 من أجل ذلك حـذر العلمـاء الربـانيين عمـوم            ؛)٣(ِبسنَِن غيرهم كان في يباب وتباب     

ض العلماء التـي خـالفوا بهـا عمـوم      األقوال ، أو تفردات بعالمسلمين من تتبع شواذّ  
  .وجهابذة األئمة األجالءالمأثور وجمهور المنقول عن فطاحل العلماء 

يد اَللَِّه فَوقَ اَلْجماعِة ومن شَذَّ لَم يبـاِل اَللَّـه" :           من أجل ذلك قال معاذ بن جبل        
  . )٤("ِبشُذُوِذِه

 )٦("ب الحديث كذبمن طلب غري: ")٥(وقال أبو يوسف رحمه اهللا 

  )٨("من حمل شاذ العلم حمل شرا كبيرا:")٧ (وقال إبراهيم بن أدهم رحمه اهللا
                                         

. حديث حسن صحيح غريب: وقال) ٢١٦٦(ة رقم   الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماع        : أخرجه)  ١(
وصـححه،  )  ٧٨ - ١/٧٧: (، والحاكم فـي مـستدركه       )١٧٧ و ١١٤رقم  : (»المسند«ورواه أحمد في    

 .ووافقه الذهبي

، وال يصح مرفوعاً  كما في       ، وهو ثابت من قول ابن مسعود        )٣/٧٨(والحاكم  ) ١/٣٧٩(أحمد  : أخرجه) ٢(
 ).٤/٦ (٥ح» إعالم الموقعين«انظر تخريجه موسعاً في تحقيق ، )٢/١٧(» السلسلة الضعيفة«

، تاج العـروس  . الهالك والخسارة : التباب، و )٤١٤/ ٤() ي ب ب  (مادة   ، ، الخراب تاج العروس  : اليباب  ) ٣(
 .)٥٥/ ٢ ()ت ب ب(مادة 

  ).١٠٨/ ١(الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العكبري : ينظر) ٤(
اإلمام المجتهد العالمة المحدث قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمـام أبـي              : هو) ٥(

بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما ال مزيد         : حنيفة، مولده سنة ثالث عشرة ومائة، قال عنه اإلمام الذهبي         
  عليه ، وكان الرشيد يبالغ في إجالله ، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة 

، ) ٢٤٢ / ١٤( ، تاريخ بغداد،    ) ٣٩٧ / ٨: (، التاريخ الكبير  ) ٥٣٦ /٨(سير أعالم النبالء    : نظر ترجمته في   ي
  )   ٣٧٨ / ٦( وفيات األعيان 

 ).٨٥٩( ، برقم )٥/٧١(ذم الكالم وأهله للهروي : ينظر)  ٦(

هو ثقة مأمون، : ائة، قال النسائيهو اإلمام سيد الزهاد، أبو إسحاق العجلي نزيل الشام، ولد في حدود سنة م)  ٧(
  .أحد الزهاد، وتوفي سنة اثنتين وستين ومائة

 – ٢٥٥ / ١: (شذرات الـذهب  ) ٣٦٧ / ٧:  ( ، حلية األولياء  )٢٧٣ / ١: (التاريخ الكبير : ينظر ترجمته 
  )٣٨٧ /٧( ، سير أعالم النبالء )٢٥٦

             تحريم آالت الطـرب لأللبـاني      : ينظر.  ح، بسند صحي  ٣٣ص"رواه أبو بكر الخالل في األمر بالمعروف        ) ٨(
)١٩/ ١.( 



 

 )٤٣١(

إن أنت أخذت برخصة كل عالم اجتمـع فيـك          :")١ ( وقال سليمان التيمي رحمه اهللا    
،  وكان هذا دأب وديدن السلف الصالح رضي اهللا عنهم أجمعـين، ومـن               )٢("الشر كله 

  .ذاتبعهم بإحسان إلى يومنا ه
 :أهمية الموضوع وسبب اختياره 

  :اختيار هذا الموضوع واختصاصه بالبحث يرجع لعدة أسباب، من أهمها
 له أهميته العلمية التـي ال تخفـى     الوقوف على األقوال الشاذة في المسائل الفقهية       -١

  :  )٣( من باب قول القائل.عند الدراسة العميقة لمسائل الفقه
  ن لتوقيهر لكـللش  ت الشر ال ــعرف

  من الخير يقع فيه     ومن ال يعرف الشر 
كما هو معلوم فإن اإلمام ابن قدامة رحمه اهللا ممن ال يشق له غبار فـي الفقـه                    - ٢

 . وأصوله،  فكان حكمه على قول بالشذوذ حكْما له أهميته وقدره

كتاب المغني البن قدامة ، كتاب عظيم النفع فهو من معلَمـات الفقـه وجمـاِهر                 - ٣
  )٤(العلم

 معرفة ودراسة نقوالت اإلمام ابن قدامة رحمه اهللا من خالل هذا البحـث فيهـا                - ٤
 .بيان للمذهب الحنبلي وأئمته األفذاذ

 . التعرف على حكم المسائل الموافقة لإلجماع، والمخالفة له لتجنب الشذوذ - ٥

 الوقوف على هذه المسائل ومناقشتها، ومعرفة مواقف بقية العلماء منهـا، مـن              - ٦
  .؛ مما ينمي الملكة الفقهية لدى الباحثينالل المناقشات واآلراءخ

  :وقد انتظم هذا البحث في الخطة التالية
                                         

هو سليمان بن طرخان البصري أبو المعتمر، التابعي الجليل، روى عن عدد من الصحابة، نزل في بني تيم )  ١(
فقيل التيمي، ووثقه اإلمام أحمد ويحيى بن معين ، توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثالث وأربعين ومائة            

  .بع وتسعين سنةعن س
، )٨٩ / ٣(، الثقات البـن حبـان    )٢٠ / ٤( ، التاريخ الكبير    )١٨ / ٧( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته 

، شـذرات  )٢١٢ / ٢(، ميزان االعتـدال  )٥٤٤ - ٥٤٣(، تهذيب الكمال )٥١٢ / ٥(الكامل في التاريخ   
 )٢١٢ / ١(الذهب 

 .٩٢-٢/٩١. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله)  ٢(

  .٤٣١:  ديوانه ص فيألبي فراس الحمداني) ٣(
 . المعلَمات جمع معلَمة وهي الموسوعة ، والجماهر جمع جمهرة وهي الكلمة العربية لدائرة المعارف)  ٤(



– 

  )٤٣٢(

  :خطة البحث
 :يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، كما يلي

  :المقدمة
  :وتشتمل على

  .أهمية الموضوع وسبب اختياره - ١
 .خطة البحث - ٢

 .، وإجراءاتهمنهج البحث - ٣

  : لتمهيدا
 : وفيه مطلبان

 .ترجمة اإلمام ابن قدامة رحمه اهللا: المطلب األول

 تعريف بمصطلحات البحث: المطلب الثاني

  .المسائل التي حكم عليها ابن قدامة بالشذوذ في كتاب الصالة: المبحث األول
  : ويشتمل على ثالثة مطالب

  . األذان واإلقامة: المطلب األول
  .  في التشهد على النبي الصالة: المطلب الثاني
  . التسليمة الواحدة في صالة الجنازة: المطلب الثالث
المسائل التي حكم عليها ابن قدامة بالـشذوذ فـي كتـاب الـصيام           : المبحث الثاني 

  .والزكاة
  : ويشتمل على مطلبين

  . مسائل الصيام: المطلب األول
  . مسائل الزكاة: المطلب الثاني
 التي حكم عليها ابن قدامة بالـشذوذ فـي كتـاب الحـج              المسائل: المبحث الثالث 

  .والجهاد
  : ويشتمل على مطلبين

  .  مسائل الحج: المطلب األول
  . مسائل الجهاد: المطلب الثاني

  . الخاتمة، وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات



 

 )٤٣٣(

 :، وإجراءاتهمنهج البحث

ترتيبـاً  لمعلومـات    وا ،هي ترتيب األفكـار    في البحث العلمي  بالمنهجية  المقصود  
ـ    غيحتى يستفيد الباحث و   منطقياً   ف، وقـد تـم اسـتخدام المـنهج         ره مما يكتب، ويؤل
 بشقيه االستنباطي، واالستنتاجي، وفقاً لطبيعة البحث حيث ينتقـل الباحـث           )١(الوصفي

فيها من مرحلة استقراء األدلة الـشرعية، وأقـوال العلمـاء، واجتهـاداتهم المتـصلة               
تحليلهــا تحليــالً علميـاً يكـشف مـدلوالت النـصـوص،            بالموضوع، ومن ثم    

ومضامينهـا، ويسهل استنباط األحكام منها، وهو المقصود من العملية البحثية، وصوالً           
إلى استخراج المقترحات والحلول التي يتوصل بهـا إلـى نتـائج منطقيـة، وحلـول                

  .)٢(مقبولة
 بـرز ي أ وفيمـا يـأت    البحـث،  في كتابة     القواعد العلمية المتعارف عليها    وتم اتباع 

  :مهامعال
،  المغني: نقل المسألة التي حكم عليها اإلمام ابن قدامة بالشذوذ من خالل كتابه            - ١

 .ثم بيان القول الشاذ، ثم ِذكْر أقوال العلماء ومن وافق ابن قدامة على الحكم بالشذوذ

 . ِسرتُ وفْقَ المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو واإلحالة - ٢

 . اآليات إلى سورها، مع ِذكْر رقم اآلية واسم السورةعزوتُ - ٣

 .خرجتُ األحاديث واآلثار من مظانها األصلية - ٤

 .ترجمتُ لألعالم غير المشهورين باختصار - ٥

 :ذيلت البحث بفهارس متنوعة، وهي - ٦

  .   فهرس اآليات القرآنية-أ 
 . فهرس األحاديث النبوية-ب 

  فهرس المصادر والمراجع-ج

 .موضوعات فهرس ال-د

، سـائالً اهللا جـل وعـال     وإجراءاتههذه أبرز مالمح المنهج الذي سلكته في هذا البحث    
  .التوفيق والسداد واإلخالص، واإلصابة في القول والعمل، إنه جواد كريم

                                         
 .)٨١-٨٠(ص،  غازي حسين عناية،مناهج البحث: ينظر )١(

: اسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة اإلسـالمية      ومصادر الدر ) صياغة جديدة (كتابة البحث العلمي  : ينظر )٢(
 ).٦٥-٦٤(أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، ص/ د.أ



– 

  )٤٣٤(

 التمهيد

  :)١(ترجمة اإلمام ابن قدامة رحمه اهللا : المطلب األول

  :اسمه ونسبه ومولده ونشأته: أوال
مد، عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قُدامة بن مقدام بن نصر بن عبد اهللا                أبو مح : هو

  . الجماعيلي، المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، الملقب بموفق الدين
 . ولد في جماعيل بنابلس، في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة للهجرة

 ثم انتقل إلـى  ونشأ في أسرة ِعلٍْم وصالح؛ حيث كان أبوه خطيبا وشيخا ألهل بلده،   
دمشق وهو ابن عشر سنوات فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي وغيره من المتـون،              

 . وسافر في طلب العلم

 : )٢(شيوخه وتالميذه: ثانيا

توفر البن قدامة رحمه اهللا كثير من المشايخ من مختلف البلدان التي سـافر إليهـا،    
  :ونذكر بعضا من أشهر مشايخه وأساتذته؛ فمن أبرزهم 

 حيث تتلمذ عليه وعلى الشيخ أبي المكـارم بـن           -اهللا  ه   رحم –والده  :  في دمشق 
  . هالل، وغيرهما

وفي بغداد تتلمذ على الشيخ هبة اهللا الدقاق، وابن البطـي، والـشيخ عبـد القـادر              
  . البغدادي، وغيرهم

  . وفي الموصل تتلمذ على الشيخ أبي الفضل الطوسي
 .ارك بن الطباخ، وغير هؤالء كثير  وفي مكة تتلمذ على الشيخ المب

وكذلك توفر له تالميذ كُثُر، وفَدوا إليه من مختلف البلـدان لينهلـوا مـن علمـه،                 
أبو منصور عبد العزيز بن ثابت البغـدادي  : ويتعلموا من فقهه، ومنهم على سبيل المثال    

ابن أختـه  هـ، والعماد أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي وهو    ٥٩٦توفي سنة   
هــ،  ٦٣٩هـ، وأبو طاهر إسماعيل بن مظفر المنذري المتوفى سـنة           ٦١٤توفي سنة   

                                         
 . )١٦٦/ ٢٢(سير أعالم النبالء ط الرسالة      و. )٦٠١/ ١٣(تاريخ اإلسالم ت بشار     : ينظر ترجمته وافية في   ) ١(

المقصد االرشد  و،   )١٣٣ / ٢(  رجب   ، والذيل على طبقات الحنابلة البن      )٩٩ / ١٣( البداية والنهاية   و
، واألعـالم   )٥٣ / ٢( ، والفتح المبين في طبقـات األصـوليين      )٨٨ /٥(  وشذرات الذهب    .)١٥/ ٢(

  . )٦٧ / ٤( للزِركِْلي 

  )٧٧/ ١(رشد المقصد األو. )٦٠١/ ١٣(تاريخ اإلسالم ت بشار ينظر )٢(



 

 )٤٣٥(

هــ، وغيـرهم  خلـق كثيـر،         ٦٤٨وأبو الحجاج يوسف بن خليل الحنبلي المتوفى سنة         
 . بخالف من انتفع بكتبه ومصنفاته حتى زماننا هذا

 : )١(مصنفاته: ثالثا

 وحسن النظر ما جعله محط أنظار طالب        ُأوِتي ابن قدامة رحمه اهللا  من دقة الفهم        
العلم، وأحد رؤساء المذهب الحنبلي وشيوخه الِكبار، وكانت له مـصنفات عديـدة فـي        

  : مختلف العلوم
لمعة االعتقاد، وإثبات صفة العلو، وذم التأويل، والصراط المـستقيم          : ففي العقيدة   

 . في إثبات الحرف القديم، وكلها مطبوعة

، والكافي، والمقنع، وعمـدة الفقـه، وذم الموسوسـين، وكلهـا            المغني: وفي الفقه 
  . مطبوعة

  .  الروضة: و في األصول
  .  مختصر علل الحديث للخالل، ومختصر في غريب الحديث: وفي الحديث

كتاب الرقة والبكاء، وكتاب التوابين، وكتاب المتحـابين فـي     : وفي الزهد والرقائق  
 .  اهللا، وكلها مطبوعة

االستبصار في نسب األنصار، والتبيين في نسب القرشـيين،         : األنسابوفي اللغة و  
 .وقنعة األريب في الغريب

  : بقوله)٢(وقد نظم بعض كتبه وأثنى عليها اإلمام يحي الصرصري
 بمقنع فقٍه عن كتاب  مطـوِل  كفى الخلق بالكافي وأقنع  طالبا 

  صـلوعمدته من  يعتمدها يح  وأغنى بمغني الفقه من كان باحثًا
  ِلأأماتت بها األزهار أنفاس شم  وروضته ذات األصوِل كروضٍة 
 وتحمل في المفهوم أحسن محمِل  تدل على المنطـوق أوفى داللٍة 

 :ثناء العلماء عليه: رابعا

هو إمام األئمة، ومفتي األمة، خـصه اللَّـه        :"قال عنه اإلمام ابن الحاجب رحمه اهللا      
طنت ِفي ذكـره اَألمـصار، وضـنت    . علم الكاملبالفضل الوافر، والخاطر الماطر، وال  

                                         
  .)٢٣/ ١٧( الوافي بالوفيات ، و)١٦٨ /٢٢(سير أعالم النبالء ط الرسالة  :نظرها فيا) ١(
 ).٣/٢٩٥(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر) ٢(



– 

  )٤٣٦(

فهـو سـابق    : فأما الحـديث  .  بمثله األعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية       
  .  )١("فهو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا، وله المؤلفات الغزيرة: فرسانه،  وأما الفقه

 أفقـه مـن   - بعد األوزاعي  -ما دخل الشام    :"وقال عنه اإلمام ابن تيمية رحمه اهللا      
  .)٢("الشيخ الموفق
 :وفاته: خامسا

بعد حياة عامرة بالعلم وغامرة بالعطاء توفي اإلمام ابن قدامة رحمه اهللا فـي يـوم                
السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بدمشق، عن ثمانين سنة، ودفن فـي جبـل               

  .)٣(قاسيون، تغمده اهللا بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنته
 تعريف بمصطلحات البحث: المطلب الثاني

  :معنى الشذوذ في اللغة واالصطالح: أوال
  الشذوذ في اللغة-١

الشين والـذال   :)٤ (تأتي شَذَّ في اللغة على الندرة والتفرد، قال ابن فارس رحمه اهللا           
يكونـون فـي    الذين  : وشُذَّاذُ الناس . شَذّ الشيء يِشذُّ شذوذاً   . يدلُّ على االنفراد والمفارقة   

 .)٥(المتفرق منه: وشُذَّاِن الحصى. القوم وليسوا من قبائلهم وال منَاِزلهم

شذ يشذ، بالضم، على الشذوذ والندرة، ويـشذ، بالكـسر،          : " تاج العروس  وجاء في 
على القياس، هذا الذي ذكره أئمة الصرف، وأورده الشيخ ابن مالك في مصنفاته، شـذا               

نـدر عـن    : شذ الشيء يشذ ويشذ شذا وشـذوذا      : ي المحكم  وف ......وشذوذا، فهو شاذ  
هـو شـاذ    : ومن المجاز : وفي األساس .....وانفرد: وزاد غيره . الجمهور وخرج عنهم  

عن القياس، وهذا مما يشذ عن األصول، وكلمة شاذة، وقوم شُذَّاذ، وهم الذين لم يكونـوا     
يـسوا فـي قبـائلهم وال    الذين يكونون في القـوم ل : في حيهم ومنازلهم، وعبارة المحكم   

                                         
 ).٣/٢٨٥(المرجع السابق ) ١(

  .٣/٢٨٦المرجع السابق )  ٢(
 )٥/٨٨(، شذرات الذهب البن العماد )٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة البن رجب : ينظر)  ٣(

مجمل : القزويني، له تصانيف كثيرة منها    :  محمد ، اللغوي   أبو الحسن ، أحمد بن فارس بن زكريا بن        : هو)  ٤(
  .هـ٣٩٥اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، وفقه اللغة، توفي سنة 

  ).  ١/٥٣٣(؛ معجم األدباء  )٢/٢٢٠(ترتيب المدارك وتقريب المسالك  : ينظر ترجمته في
  )شذذ ( ، مادة )١٨٠/ ٣(معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ٥(



 

 )٤٣٧(

ثم أتبع شُـذَّان القـوم      : " وذكر قوم لوط فقال     )١(منازلهم، وهو مجاز، وفي حديث قتادة     
؛ أي من شذ منهم وخرج عن جماعته، وهو جمع شـاذ مثـل شـاب                "صخرا منضودا 

ما تفرق من الحصى وغيـره      : الشَّذَّان، بالفتح والضم  . السدر: والشِّذَّان، بالكسر . وشُبان
إلبل ونحوه، وهو مجاز، كما في األساس، فمن قال شُذان، بالضم، فهو جمـع شـاذ،                كا

، وشذان الحصى    )٢(ومن قال بالفتح فهو فعالن، وهو ما شَذَّ من الحصى، قال ابن ِسيده            
 .)٥(")٤( الفتح تبعا للجوهِري )٣(ما تطاير منه، وحكى ابن ِجنِّي : ونحوه

 :  الشذوذ في االصطالح-٢

 :لمحدِثينعند ا

هو ما خالف راِويه الثِّقَات، أو      : "الشاذ:  رحمه اهللا في الموِقظَة    )٦(قال اإلمام الذهبي  
 .)٧("ما انفَرد به من ال يحتِمُل حالُه قبوَل تفرِده

                                         
. ه١١٨توفي سنة   .  السدوسي البصري تابعي جليل من حفاظ المحديثين ومشاهير المفسرين          قتادة بن دعامة   .أبو الخطاب )١(

  .)٢٦٩/ ٥(سير أعالم النبالء ط الرسالة و، )١٧١/ ٧(الطبقات الكبرى ط العلمية انظر ترجمته في 
المحكـم  : تـصانيف منهـا   هل .والعربية إمام في اللغة  .أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المرسي        :  هو )٢(

ـ ٤٥٨وفي سنة   ت. والمحيط األعظم  / ١٨(سير أعالم النبالء ط الرسالة       ، و )٣٣٠/ ٣(وفيات األعيان    انظر ترجمته في     . ه

١٤٤(.  
وسر . اللمع: صاحب المصنفات الكثيرة منها   . اإلمام النحوي اللغوي أبو الفتح الموصلي البغدادي      . عثمان بن جني  : هو) ٣(

؛  )١/ ١(تاريخ العلماء النحويين      : ينظر ترجمته في  [٣٩٢توفي سنة   .  وشرح ديوان المتنبي  . والخصائص. الصناعة
  )].   ٤٦٦/ ٣(معجم األدباء 

الصحاح ، والمقدمة في النحـو ،  : فه  ، لغوي ، أديب ، من تصانيأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  : هو)  ٤(
، وبغية الوعاة )١٧/٨٠(سير أعالم النبالء : ينظر ). هـ٤٠٠(، وقيل في حدود سنة      )هـ٣٩٣(توفي بنيسابور ، سنة     

)١/٤٤٦.( 

  ).٤٩٧/ ١٣(تاج العروس : ينظر) ٥(
مؤرخٌ، عالمة محقق، وِلد في دمشقَ، ورحل       حافظٌ،  . أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بِن عثمان، شمس الدين، الذهبي          : هو) ٦(

تاريخ اإلسالم، وسير أعالم النبالء، والكاشف، والِعبر في خبر من      : إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان، من مؤلفاِته       
  ).هـ٧٤٨(توفي سنة . غبر، وتهذيب تهذيب الكمال، وميزان االعتدال في نقد الرجال

، والبـدر الطـالع   )٦/١٥٣(، وشذرات الذهب )٩/١٠٠(، وطبقات الشافعية الكبرى )٢/١١٤(الوافي بالوفيات  : انظر
)٢/١١٠.(  

  ). ٧/ ١(الموقظة في علم مصطلح الحديث : ينظر) ٧(



– 

  )٤٣٨(

هو الذي له إسناد واحد، يسند بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقـة              : فالشاذ من الحديث  
 .)١( األصل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه وال يحتج به فما كان من غير ثقة فمتروك

الشاذ؛ هو أن يروي الثقة شيئا يخالف فيه الثقات فيظن أنه وِهـم             : "وقال في الغاية  
فيه، وتفسير الشاذ بذلك هو مذهب أهل الحجاز، وهو معنى قول الـشافعي رحمـه اهللا                

اذ أن يـروى الثقـة حـديثا    ليس من الحديث أن يروى الثقة ما ال يروى غيره، إنما الش      
  .يخالف ما روى الناس

مـا  : الذي عليه حفاظ الحديث أن الـشاذ      :  حيث قال   )٢( وخالف أبو يعلى الخليلي   
ليس له إال إسناد واحد، شذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كـان مـن غيـر ثقـة              

إلـى  .. ن ثقـة    وما كان ع  : وقوله. فمتروك، وما كان عن ثقة يتَوقَّف فيه وال يحتج به         
الشاذ ما انفرد به ثقة، وليس له أصل متـابع، ولـيس            :  )٣(آخره، هو شبيه قول الحاكم    

  .إطالقهم بجيد، فال بد أن يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره، وإال فهو غريب
 أن الصحيح التفصيل، فما خالف فيه المنفرد من هو أحفـظ             )٤( وذكر ابن الصالح  
د وإن لم يخالف بل روى شيئا لم يروه غيره، وهو عدٌل ضـابط   منه وأضبط فشاذ مردو   

فصحيح، أو غير ضابط يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فـشاذ منكـر، وهـو          
 .)٥(" تفصيل حسن 

                                         
  ). ١٤١/ ٢(دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون : ينظر) ١(
مـن  . عارف بالعلل والرجال   .حافظ. عالمة. قاض . الخليل بن عبد اهللا بن أحمد الخليلي القزويني        .أبو يعلى )٢(

 سير أعالم النبالء ط الرسالة :انظر ترجمته في). ه٤٤٦(توفي سنة  . كتاب اإلرشاد في معرفة المحدثينمصنفاته
  .)٢٤٧/ ١٣(الوافي بالوفيات ، و)٦٦٦/ ١٧(
إمام، . يعرف بابن البيع و. لحاكمالمشهور با  . النيسابوري محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه        أبو عبد اهللا     )٣(

معرفة أصـول الحـديث     و. المستدرك على الصحيحين  :  من مصنفاته  .خ المحدثين وشيمن   . عالمة .حافظ، ناقد 
 سير أعـالم    ، و )٥٠٩/ ٣(تاريخ بغداد ت بشار     : ينظر. )معرفة علوم الحديث  ( باسم   المعروف .وعلومه وكتبه 

    .)١٦٢/ ١٧(النبالء ط الرسالة 
 المعروف . الشافعيعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تقي الدين ابن الصالح الكردي الشهرزوريأبو  )٤(

معرفة أنـواع علـم     : من مصنفاته . الحديث والفقه علوم   فضالء عصره في التفسير و     المة من ع .بابن الصالح 
سـير أعـالم النـبالء ط    و. )٢٤٣/ ٣(وفيات األعيان : ينظر.  والفتاوى. بمقدمة ابن الصالح   المعروف الحديث

  .)١٤٠/ ٢٣(الرسالة 
    ). ١١٢/ ١(الغاية في شرح الهداية في علم الرواية : ينظر) ٥(



 

 )٤٣٩(

ما رواه المقبـول  : والحاصل أنه تحقق مما ذكرنا أن الشاذ   : "وقال في شرح النخبة   
، أي فـي  )لمن هو أولى منه (زيادة أو النقص    ، أي في نفس المتن أو في سنده بال        "مخالفا

: الضبط، حقيقة أو حكما كما في التعدد ، وفي كالم الشرح إشارة إلى ذلك حيـث قـال                 
 إذ يفْهم منه أن المخالف ينبغي أن يكون له رجحـان مـا مـن الجهـات                  ؛بأرجح منه 

 )١(المذكورة، والمراد بالمقبول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقا

 : األصوليين الشذوذ عند

  )٢(لم أقف من األصوليين من تصدى لتعريف الشاذ اصطالحا إال اإلمامين ابن حزم
  .)٣( وابن القيم

والذي نقول بـه    : "أما ابن حزم فنقل بابا للشذوذ، ورجح أن الشاذ ما خالف الحق، فقال            
ألة  إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق فكل من خالف الصواب في مس            :وباهللا تعالى التوفيق  

    .)٤("ما فهو فيها شاذ وسواء كانوا أهل األرض كلهم بأسرهم أو بعضهم
وما عرف المختلفون أن الشَّاذَّ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم            : "وأما ابن القيم فقال   

عليه إال واحدا منهم فهم الشاذون، وقد شَذَّ الناس كلهم زمن أحمد بـن حنبـل إال نفـرا             
هـم  كلهـم   م الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه         يسيرا؛ فكانوا ه  

    .)٥("الشاذون
وما ذكراه ال ينافي كون الشذوذ مخالفة لما عليه السواد األعظم فما افترضه ابن حـزم                
من كون أهل األرض مخطئين ال يخرجهم عن الشذوذ؛ ألنهم قلة بالنسبة إلـى علمـاء                

  .المسلمين سلفا وخلفا

                                         
  ). ١٨٦/ ١(شرح نخبة الفكر : ينظر) ١(
عالم األندلس، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ القرطبي الظاهري؛ من مصنفاته المحلـى                 : هو)  ٢(

؛ معجـم  )١١٤٦/ ٣(تذكرة الحفاظ    : ينظر.  سنة ٧٢ هـ، وله    ٤٥٦توفي سنة   . باآلثار، وإحكام األحكام  
 ).٧/١٦(المؤلفين  

ـ محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين الزرعي ثُم الدمشقي، الحنبلي       أبو عبد اهللا    هو   )٣( ابن قـيم  المشهور ب
ت . ، وبـدائع الفوائـد   ير العباد زاد المعاد في هدي خ     :من مصنفاته  .العالمة الفقيه األصولي المفسر   الجوزية،    

 ).٥/١٣٧( والدرر الكامنة .)١٧٠/ ٥(ذيل طبقات الحنابلة  انظر). هـ٧٥١(

  .)٨٧/ ٥(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )٤(
  .)٣٨٩/ ٥(إعالم الموقعين عن رب العالمين ت مشهور  )٥(



– 

  )٤٤٠(

ذكره ابن القيم من مخالفة الناس للحق في زمن اإلمام أحمد شذوذ منهم عمـا كـان          وما  
  . عليه من قبلهم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى ذلك الوقت

    .)١(وغيرهما لم أجد له أكثر من نعت الشاذ بالنادر
  . لما أطبق عليه العلماءالمخالف القول فالشاذ على هذا بمعنى 

 :صطالح ابن قدامة  الشذوذ في ا

ال يخرج اصطالح ابن قدامة عما سبق من مفهوم الشذوذ، فمن خالل تتبع المسائل              
 :التي حكم عليها بالشذوذ تبين أنه يقصد بالقول الشاذ

 .  القول المنفرد عن جماعة الفقهاء، مع عدم األدلة الظاهرة التي تؤيده

ـ          ا، وإنمـا يـذكرها إتمامـا        واألصل في هذه األقوال عدم اعتماد ابن قدامة عليه
الستقراء األقوال في المسألة، وقد يذكر أدلة القول الشاذ أحيانا ويجيب عنها، وكل ذلـك         

 . سيتضح مفصال بإذن اهللا تعالى

   اإلجماعانعقاد القول الشاذ في تأثير: ثانيا
مذهب جمهور العلماء أن اإلجماع ال ينعقد على مسألة بقـول األكثـرين إذا شـذ                

ماء فخالفهم، وإنما ينعقد اإلجماع باتفاق المجتهدين من أهل العصر، وخـالف            بعض العل 
في ذلك بعض العلماء، فرأوا أن اإلجماع ينعقد بقول األكثرين، وال عبرة بشذوذ من شذ               

، وقـد    )٣( وأبي بكر الرازي الحنفي     )٢(عنهم، وهذا قول اإلمام محمد بن جرير الطبري       
  . )٤(أومأ إليه اإلمام أحمد بن حنبل

                                         
  .)٧٢/ ٤(ه البحر المحيط في أصول الفق، و)٣٤٧/ ٢(قواطع األدلة في األصول  )١(
. إمام المفسرين والمؤرخين فقيه محدث مجتهد من أعيان العلماء. محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر )٢(

تاريخ  المعروف بتاريخ الرسل والملوك و.  المعروف بتفسير الطبري   جامع البيان في تفسير القرآن    : من مصنفاته 
                    سـير أعـالم النـبالء ط الرسـالة         و. )٥٤٨/ ٢(ار  تاريخ بغـداد ت بـش     : ينظر). ٣١٠(توفي سنة   . الطبري

)٢٦٧/ ١٤(.  
: من مـصنفاته . فقيه أصولي من كبار الحنفية. الحنفي المعروف بالجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي      )٣(

                . )٣٤٠/ ١٦(سير أعالم النـبالء ط الرسـالة        : ينظر). ٣٧٠(توفي سنة   . والفصول في األصول  . أحكام القرآن 
   .)٨٤/ ١( الجواهر المضية في طبقات الحنفية و
  .)١٣٥/ ٥(الواضح في أصول الفقه ، و)٢٩٩ ،٣/٢٧٩( الفصول في األصول :انظر) ٤(



 

 )٤٤١(

أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الـشذوذ وقـال عليـه        ووجه القول األخير      
الشيطان مع الواحد وهـو مـن االثنـين         : "، وقال   )١ ("عليكم بالسواد األعظم  : "السالم

  .)٢("أبعد
فقد تضمن هذا القول األمر بلـزوم الجماعـة دون الواحـد،    : "قال أبو بكر الرازي   

  . )٣(" قالت الجماعة شيئا وقال الواحد خالفهإذا: ومعلوم أن مراده
ولنا أن العصمة إنما تثبت لألمـة ِبكُلِّيِتهـا         : "وقد قرر ابن قدامة القول األول فقال       

﴿فَِإن تَنَازعتُم ِفـي شَـيٍء      :وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى          
﴿وما اخْتَلَفْتُم ِفيِه ِمن شَيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّـِه﴾  :، وقال]٥٩: نساءال[فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل﴾   

هـذا مجـاز، ألن الجمـع       : قد يطْلَق اسم الكل على األكثر، قلنـا       : ، فإن قيل  ]١٠: الشورى[
إنهم ليسوا كل المؤمنين، وال يجـوز  : العرفي حقيقة في االستغراق، ولهذا يصح أن يقال   

م وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم األكثرين؛ كقولـه             التخصيص بالتحك 
، ﴿كَم ِمن ِفَئـٍة     ]٢٤: ص[﴿وقَِليٌل ما هم﴾    :، ونحوها ]٦٣: العنكبوت[﴿َأكْثَرهم لَا يعِقلُون﴾    :تعالى

بـدأ    "، وقال   ]١٣: سبأ[، ﴿وقَِليٌل ِمن ِعباِدي الشَّكُور﴾      ]٢٤٩: البقرة[قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً﴾     
 .)٤("الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء

 بخمـس  إجماع الصحابة على تجويز المخالفة لآلحاد، فانفرد ابـن مـسعود         : دليل ثان 
فقد أنكـروا علـى ابـن عبـاس القـول           : بمثلها، فإن قيل  { مسائل في الفرائض، وابن عباس      
نكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينـة، وأنكـر ابـن       بالمتعة، وإنما الربا في النسيئة، وأ     

إنما أنكـروا علـيهم لمخـالفتهم الـسنة المـشهورة ،            : عباس على من خالفه في العول ، قلنا       
واألدلة الظاهرة، ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم فلم ينعقـد اإلجمـاع                

بالمخالفة بعد الِوفَاق، ولعله أراد به الشاذ مـن الجماعـة       فال حجة في إنكارهم، والشذوذ يتحقق       

                                         
وضعفه األلباني واألرنؤوط، ورواه اإلمام أحمـد فـي مـسنده     ) ٣٩٥٠(ابن ماجه في سننه برقم   : أخرجه) ١(

   )١٨٤٥٠(باهلي برقم موقوفا على أبي أمامة ال
وصـححه األلبـاني     ) ٤٥٧٦(، وابن حبان في صحيحه بـرقم         )٢١٦٥(الترمذي في سننه برقم     : أخرجه) ٢(

  واألرنؤوط
  .)٢٩٨/ ٣(الفصول في األصول )٣(
  ).٣٨٩ ـ ح١/٩٠(مسلم في كتاب اإليمان، باب بدأ اإلسالم غريباً، : أخرجه) ٤(



– 

  )٤٤٢(

الخارج على اإلمام على وجه يثير الفتنة؛ كفعل الخوارج، وهذا الجواب عن الحـديث اآلخـر                
 .)١("واهللا أعلم إجماع أهل المدينة

  :الشذوذ عند الفقهاء
د عـن أراء    ال يخرج المعنى االصطالحي للشذوذ عن معناه اللغوي، فيأتي بمعنى التفر          

  .اآلخرين
  .)٢("القول الذي خالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء: "فيعرف بأنه
  .)٣("من خالف الجماعة أو انفرد عنهم: "ويعرف بأنه

                                         
  ).٦١ /١(روضة الناظر البن قدامة : ينظر) ١(
  ).٢٢٧(معجم لغة الفقهاء، ص) ٢(
  ).٢/٣١١(محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، . د: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية) ٣(



 

 )٤٤٣(

 المسائل التي حكم عليها ابن قدامة بالشذوذ في كتاب الصالة: المبحث األول

  :حكم األذان واإلقامة: المطلب األول
ومن صـلى بـال أذان وال إقامـة،     : "مسألة، قال : "ة رحمه اهللا   قال اإلمام ابن قدام   
  كانـت  يكْره ترك األذان للصلوات الخمس، ألن النبـي       ": كرهنا له ذلك، وال يعيد      

  أتيت النبـي      : "صالته بأذان وإقامة، واألئمة بعده، وأمر به، قال مالك بن الحويرث          
متفـق  " ( فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما    إذا حضرت الصالة  : أنا ورجل نُودعه، فقال   

أن األذان سنة مؤكدة، وليس بواجب؛ ألنه جعل تركـه     :  )١(، وظاهر كالم الخرقي   )عليه
الـصالة  : وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ألنه دعاء إلى الصالة، فأشبه قولـه           . مكروها
  .هو من فروض الكفايات:  )٢(وقال أبو بكر عبد العزيز. جامعة

،  )٤(، ومجاهد  )٣(وقال عطاء . ا قَول أكثر أصحابنا، وقَول بعض أصحاب مالك       وهذ
 أمر به مالكا وصاحبه، وداوم عليه هو وخلفاؤه         هو فرض ألن النبي     :  )٥(واألوزاعي

وأصحابه، واألمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، وألنه مـن             
الجهاد فعلى قول أصحابنا؛ إذا قام به من تحصل         شعائر اإلسالم الظاهرة، فكان فرضا ك     

  .  فيكتفي بهبه الكفاية سقط عن الباقين؛ ألن بالال كان يؤذن للنبي 
              ِويٍل بغير أذان وال إقامة، فالصالة صحيحة على القـولين؛ لمـا رصلَّى موإن ص

 وال إقامـة رواه     دخلنا على عبد اهللا فصلى ِبنَا، بال أذان       : عن علقمة واألسود، أنهما قاال    

                                         
 المختصرمن مصنفاته  .شيخ الحنابلة الفقيه العالمة. لخرقي البغدادياأبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا  )١(

                طبقـات الحنابلـة   و. )٣٦٣/ ١٥(سير أعالم النبالء ط الرسـالة   :ينظر). هـ٣٣٤(مات سنة .  المشهور الفقهي
)٧٥/ ٢(.  
.  الحنابلةن أعيانم  عالمة.غالم الخاللالمعروف بالبغدادي  عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر )٢(

. )١٤٣/ ١٦(النبالء ط الرسالة سير أعالم : ينظر). هـ٣٦٣(مات سنة . والمقنع في الفقه   .الشافي: من مصنفاته 
  .)١١٩/ ٢(طبقات الحنابلة و
مات سنة  . فقيه محدث . تابعي جليل  .القرشي موالهم مفتي الحرم   المكي  عطاء بن أبي رباح أسلم       أبو محمد    )٣(
  .)٧٨/ ٥(سير أعالم النبالء ط الرسالة ، و)٢٩٤/ ٢(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر ).ه١١٥(
الطبقـات  : ينظـر ). ه١٠٤(توفي سنة   . مفسر فقيه محدث  . تابعي جليل  .جاهد بن جبر المكي   أبو الحجاج م   )٤(

  ).٤٤٩/ ٤(وسير أعالم النبالء ط الرسالة . )١٩/ ٦(الكبرى ط العلمية 
 مـات سـنة     .، عابد، مجاهد  فقيه، جليل . عالم أهل الشام     .أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي      : هو )٥(
  .)٧/١٠٧(سير أعالم النبالء ، و)٣٣٩/ ٧(قات الكبرى ط العلمية  الطب:ينظر. )ه١٥٧(



– 

  )٤٤٤(

ومـن نـسي اإلقامـة يعيـد        :  وال أعلم أحدا خالف في ذلك إال عطاء، قـال           )١(األثرم
وهـذا  . يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فال إعادة عليـه           : واألوزاعي قال مرة  

شذوذ، والصحيح قول الجمهور؛ لما ذكرنا، وألن اإلقامة أحد األذانين، فلم تفسد الصالة             
  .)٢(هـ.أ" كاآلخربتركها، 
قول عطاء بإعادة الصالة لمن نسي اإلقامة، وقـول األوزاعـي           : القول الشاذ : أوال

  . باإلعادة مادام في الوقت
المشهور من أقوال العلماء في األذان واإلقامة، أربعة أقـوال،          : أقوال العلماء : ثانيا

  :وهي كما يلي
لراجح عند الحنفيـة والـشافعية،    أن األذان واإلقامة سنة مؤكدة وهو ا      : القول األول 

  . وقول عند المالكية والحنابلة
أنهما فرض كفاية وهو مذهب المالكية، والـصحيح عنـد الحنابلـة،            : القول الثاني 

  . وقول عند الحنفية والشافعية
أنهما فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرهـا، وهـو قـول عنـد               : القول الثالث 
  . الشافعية والحنابلة

وال تجـزئ   في صالة الجماعة ال الفـذ،       أنهما واجب على األعيان،     : بعالقول الرا 
 بعـض هـو قـول      و وإقامـة   إال بـأذان   - اثنين فصاعدا    -صالة فريضة في جماعة     

  .)٣(الظاهرية
  . وأما القول بعدم صحة الصالة دونهما فشاذ كما ذكر ابن قدامة رحمه اهللا

                                         
مـن أئمـة    . تلميذ اإلمام أحمـد   .  الكلبي األثرم اإلسكافي   :ويقال،   بن محمد بن هانىء الطائي     حمد أ أبو بكر )١(

، ثعلـل الحـدي  :  من مـصنفاته . وصنفها ورتبها أبوابا، نقل عن إمامنا مسائل كثيرة   .فقيه حافظ جليل  . الحنابلة
  .)٦٢٤/ ١٢(سير أعالم النبالء ط الرسالة ، و)٦٦/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر). ه٢٦١( توفي سنة .السننو
 ).٧٣-١/٧٢(المغني : ينظر)  ٢(

، اإلنصاف فـي  ١/١١٤، بداية المجتهد ٣/٨٩، المجموع ١/٤٢٢، مواهب الجليل ١/٢٤٠فتح القدير  : ينظر) ٣(
أحكـام األذان والنـداء واإلقامـة     . )١٦٣/ ٢(المحلى باآلثار   . )٥٠ /٣(معرفة الراجح من الخالف ت التركي       

 .٤٢سامي الحازمي ص .د



 

 )٤٤٥(

معارضة المفهـوم  : في اختالفهموالسبب : " سبب الخالف فقال )١(وقد بين ابن رشد  
 قـال لمالـك بـن الحـويرث         من ذلك لظواهر اآلثار، وذلك أنه ثبت أن رسول اهللا           

، وكذلك ما روي مـن     )٢(" إذا كنتما في سفر فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما       : "ولصاحبه
  .  في الجماعةاتصال عمله به 

عيان أو علـى الجماعـة،      إنه فرض على األ   : فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال      
    ومن فهم منه الدعاء إلى االجتماع للـصالة      )٤(عن داود  )٣(سلِّغَوهو الذي حكاه ابن الم ،

فـسبب  . إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التـي يجتمـع إليهـا الجماعـة       : قال
هو تردده بين أن يكون قوال من أقاويل الـصالة المختـصة بهـا أو يكـون                 : الخالف

  . )٥("ه هو االجتماعالمقصود ب
وقد وقعت نقاشات طويلة بين القائلين باالستحباب والقـائلين بـالوجوب، والـذي             
تجتمع عنده األقوال هو أنهما فرض كفاية على الجماعة، إعماال لألوامـر، ولمداومـة              

 إذا سمع أذانا كـف   عليهما، والعتبار األذان شعيرة دالة على اإلسالم، فكان      النبي  
  . )٦(لم يسمع أغار عليهمعنهم وإن 

                                         
عالمة فقيـه  . قاضي قرطبة. المالكي) الحفيد(محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد  أبو الوليد    )١(

مات ". مختصر المستصفى "الضروري في أصول الفقه     بداية المجتهد ونهاية المقتصد، و    : من مصنفاته . فيلسوف
الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء         و. )٣٠٧/ ٢١(سير أعالم النبالء ط الرسالة      : ينظر). ه٥٩٥(سنة  

  .)٢٥٧/ ٢(المذهب 
" المجتبـى "، والنسائي في )٥٨٩(، وأبو داود )٦٧٤( ، ومسلم   )٦٣٠( والبخاري   ) ١٥٦٠١(أخرجه أحمد   )  ٢(

 ).٢١٣٠(و ) ٢١٢٩(، وابن حبان )١٥١٠(بن خزيمة ، وا)١٦٣٣" (الكبرى"، وفي ٢/٢١

عنـه انتـشر    . عالمة فقيه .  الظاهري الداودي . البغدادي سعبد اهللا بن أحمد بن محمد بن المغلِّ        أبو الحسن    )٣(
تاريخ بغـداد  :  ينظر.)ه٣٢٤(مات . في الفقه"الموضحو. أحكام القرآن: من مصنفاته مذهب الظاهرية في البالد،     

  .)٣٨٧/ ١١(سير أعالم النبالء ط الحديث و. )٢٦/ ١١(ت بشار 
كثير   زاهدعالمة .إمام المذهب الظاهريبن علي بن خلف األصبهاني اإلمام المشهور       داود  أبو سليمان   و  ه) ٤(

سير أعـالم   و. )٣٤٢/ ٩(تاريخ بغداد ت بشار     : ينظر). ه٢٧٠(مات سنة   . أحكام القرآن : من مصنفاته . الورع
  .)٩٧/ ١٣(النبالء ط الرسالة 

 ).١١٥-١/١١٤(بداية المجتهد : ينظر)  ٥(

   ).٣٨٢(، ومسلم )٦١٠( كما في البخاري )  ٦(



– 

  )٤٤٦(

  : في التشهدحكم الصالة على النبي  :المطلب الثاني
:  فيقـول  ويتشهد بالتشهد األول، ويصلي على النبـي        : "قال ابن قدامة رحمه اهللا    

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيـد،                
، "ت على آل إبراهيم، إنـك حميـد مجيـد   وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما بارك    

وجملته أنه إذا جلس في آخر صالته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه، ثم يـصلي علـى      
 كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المـذهب، وهـو قـول الـشافعي                النبي  

إن ابن راهويه   . قيل ألبي عبد اهللا   : قال المروذي . وعن أحمد أنها غير واجبة    . وإسحاق
مـا  : قـال .  في التشهد، بطلت صـالته     لو أن رجال ترك الصالة على النبي        : قولي

                   وهـذا يـدل علـى أنـه لـم          . هـذا شـذوذ   : وقال في موضـع   . أجترئ أن أقول هذا   
 .)١(هـ.أ" يوجبها

 ببطالن صالة من ترك الصالة على        )٢(قول إسحاق بن راهويه   : القول الشاذ : أوال
 ، شهد في التالنبي 

: ذكر ابن قدامة تفصيال لهذه المذاهب، وناقـشها بدقـة فقـال           : أقوال العلماء : ثانيا
:  )٤(قال ابن المنـذر   . ، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم      )٣(وهذا قول مالك، والثوري   "

. ال يجزئه إذا ترك ذلك عامـدا      : وكان إسحاق يقول  . هو قول جّل أهل العلم إال الشافعي      
وبالقول األول أقول؛ ألنني ال أجد الداللة موجودة في إيجـاب اإلعـادة        : قال ابن المنذر  

 -إذا قلت هـذا   :  علمه التشهد، ثم قال    أن النبي   «: واحتجوا بحديث ابن مسعود   . عليه

                                         
  )٦١٤ / ١( المغني : ينظر)  ١(

 . مجتهد فقيهحافظ. أحد األئمة األعالم .بن راهويه الحنظلي المروزي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد       )٢(
سـير أعـالم النـبالء      و. )٣٦٢/ ٧( تاريخ بغـداد ت بـشار        :ينظر. )ه٢٣٨(مات سنة   . من مصنفاته المسند  

)١١/٣٥٨.(  
مـن  .  حافظ فقيه ثقة مجتهـد     ،األئمة األعالم  أحد. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي       أبو عبد اهللا     )٣(

. )٣٥٠/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية     : ينظر). ه١٦١(مات سنة   . مصنفاته الجامع الكبير والصغير في الحديث     
  .)٢٢٩/ ٧(سير أعالم النبالء ط الرسالة و
فقيه، من مـصنفاته اخـتالف العلمـاء،    عالمة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي،           )٤(

  ).٣/١٠٢(، ، وطبقات الشافعية، للسبكي )١٤/٤٩٠( سير أعالم النبالء :ينظر). هـ٣١٩(، مات سنة واإلجماع



 

 )٤٤٧(

وقد قضيت صالتك، فـإن شـئت أن   : " وفي لفظ.  » فقد تمت صالتك-أو قضيت هذا    
  .)١( داودرواه أبو" تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد 

  .  )٢(رواه مسلم. »إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع«: وقال النبي 
وألن الصحابة كانوا يقولـون فـي       . أمرنا باالستعاذة عقَيب التشهد من غير فصل      

 إلى التشهد وحده، فدل على أنه ال يجب غيـره، وألن            التشهد قوال، فنقلهم عنه النبي      
  .د بإيجابهالوجوب من الشرع، ولم ير

 نقل عن أحمـد،      )٣(وظاهر مذهب أحمد رحمه اهللا وجوبه؛ فإن أبا زرعة الدمشقي         
فظاهر هذا أنه رجع عن قولـه   . كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت، فإذا الصالة واجبة       : أنه قال 

يـا  :  خرج علينـا فقلنـا     إن النبي   «: األول إلى هذا؛ لما روى كعب بن عجرة، قال        
اللهم صلِّ علـى    : قولوا: ا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال       رسول اهللا قد علمن   

محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيـد، وبـارك علـى                 
  .)٤(»محمد وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

ته لـم   رجال يدعو في صال  سمع رسول اهللا    : وروى األثرم عن فُضالة بن عبيد       
:  فقـال  ثم دعاه النبي    . عِجَل هذا :  فقال النبي    يمجد ربه، ولم يصل على النبي       

 ثم ِليدع بعد بما     إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي             
 وألن الصالة عبادة شرط فيها ذكر اهللا تعالى بالشهادة، فشرط ذكر النبـي              . )٥(»شاء

                                         
:.... " إذا قلـت  : " شـاذ بزيـادة   : ، وقال األلبـاني   ]٩٧٠[اود، كتاب الصالة، باب التشهد      أبو د :  أخرجه    )١(

 .والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه

 ).٥٩٠(رقم ) ١/٤١٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصالة )  ٢(

)٣(        ِرو بمن عِن بمحد الربو زرعة عمن تالمذة . حافظ عالم بالحديث والرجال.. ن صفوان البصري الدمشقي َأب
.   ومسائل في الحديث والفقـه      .التاريخ وعلل الرجال  :  تصانيفه من . يرةكث فقهية   مسائل  اإلمام أحمد روى عنه     

  .)٣١١/ ١٣(سير أعالم النبالء ط الرسالة ، و)٢٠٥/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر). ه٢٨٠(مات سنة 
باب الصالة  . ، ومسلم ،كتاب الصالة   )٨/٩٥ (خرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الصالة على النبي         أ)  ٤(

  ).١/٣٠٥( بعد التشهد على النبي 
، )٣٤٧٧ و٣٤٧٦(، والترمـذي بـرقم   )١٤٨١(، وأبـو داود بـرقم   )٢٣٩٣٧(اإلمام أحمد برقم  : أخرجه)  ٥(

 .ناد حسنبإس) ١٩٦٠(، وابن حبان برقم )٣/٤٥،٤٤(والنسائي 



– 

  )٤٤٨(

الزيـادة فيـه مـن كـالم ابـن          :  )١(فأما حديث ابن مسعود، فقال الدارقطني     . كاألذان
 . )٢("مسعود

ولكن مما يقال في الجواب عن حديث كعب بن عجرة أن األمر ورد بعـد سـؤال                 
 وليس في هذا وجوب ذلك؛ إذ لو كان واجبا لعلمهم النبـي             " قولوا  : " فقال: الصحابة

تى يسألوه يدل على أن ذلك إنمـا هـو علـى وجـه     ابتداء، فسكوته عن تعليمهم ذلك ح  
  . ، واهللا أعلم)٣(اإلرشاد والتعليم، وليس على وجه الوجوب والشرطية لإلجزاء

 الصالة على النبـي     بطالن صالة من ترك   وفي إطالق الشاذ على هذا القول نظر؛ ألن         
مـذهب  ، و ) ٤( عامدا في التشهد األخير هو قول لبعض المالكيـة         صلى اهللا عليه وسلم   

، وحكى النووي فرضيتها فيـه      )٦(  والرواية التي هو المذهب عند الحنابلة       )٥(الشافعية
بـى مـسعود البـدرى رضـي اهللا تعـالى      أابن مسعود ووعمر بن الخطاب وابنه  عن  
  .) ٧(عنهم

وما ذكره ابن قدامة من وصف اإلمام أحمد هذا القول بأنه شاذ إما أنه عنـى بالـشذوذ                  
عليه بَأخَرٍة، أو أنه رجع عنه كما يفيده ما نقله عنه أبـو زرعـة   غير المعنى المصطلح    

 . )٨(الدمشقي كما ورد في كالم ابن قدامة السابق

 

                                         
إللزامات واالسنن، : من مصنفاته.  مقرئ،إمام من كبار الحفاظأبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، )١(

ـ ٣٨٥( سنة   مات. على صحيحي البخاري ومسلم    ، وسير أعـالم النـبالء      )١٣/٤٨٧( تاريخ بغداد      :ينظر).  ه
)١٦/٤٤٩.(  
  ).٦١٤ / ١( المغني : ينظر)  ٢(

 )٥/١١٦(  زاد المستقنع للحمد شرح: ينظر)  ٣(

 ).٣٣٨/ ١(روضة المستبين في شرح كتاب التلقين  )٤(

  ).٦٣/ ٢(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )٥(
  ).٦٧٢/ ٣(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ت التركي )٦(
  .)٤٦٧/ ٣(المجموع شرح المهذب )٧(
كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت، فإذا الصالة : ا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد، أنه قال فإن أب : "قال ابن قدامة  : ص) ٨(

  ".فظاهر هذا أنه رجع عن قوله األول إلى هذا. واجبة



 

 )٤٤٩(

  :حكم التسليمة الواحدة في صالة الجنازة: المطلب الثالث
الـسنة أن يـسلم علـى       . ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه    : "قال ابن قدامة رحمه اهللا    

التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة مـن    : قال رحمه اهللا  . الجنازة تسليمة واحدة  
 وروي تسليمة واحدة عن علـي،  )١( وليس فيه اختالف إال عن إبراهيم     أصحاب النبي   

وابن عمر، وابن عباس، وجابر وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلـة               
، وأبو أمامـة بـن       )٤( وابن سيرين   )٣(، والحسن  )٢(وبه قال سعيد بن جبير    . بن األسقع 

،  )٦(، والثوري، وابن عيينـة     ، والحارث، وإبراهيم النخعي    )٥(سهل، والقاسم بن محمد   
  .  وإسحاق )٧(وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي

من سلم على الجنازة تسليمتين فهـو جاهـل جاهـل، واختـار         : وقال ابن المبارك  
  .ليمة واحدة تجزىءالقاضي أن المستحب تسليمتان، وتس
                                         

ـ  .تابعي جليل فقيه العراق،   . أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي اليماني، ثم الكوفي            )١(  نم
                  سـير أعـالم النـبالء ط الرسـالة         و .)٢٧٩/ ٦(طبقات الكبرى ط العلمية     ال: ينظر). ه٩٦( مات سنة    .األعالم

)٥٢٠/ ٤(.  
فقيه . من سادات التابعين، وأحد األعالم    . الوالبي موالهم، الكوفي   سعيد بن جبير   -أو أبو عبد اهللا   - أبو محمد )٢(

               سـير أعـالم النـبالء    و ،)٢٦٧/ ٦(يـة  الطبقات الكبرى ط العلم: ينظر). ه٩٥(قتل سنة  .فسرمقرئ،  محافظ،  
  .)٣٢١/ ٤(ط الرسالة 

فقيه . تابعي جليل من سادات زمانه .  مولى زيد بن ثابت    .أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري       و  ه) ٣(
ـ ١١٠(مات سنة   . تاب في فضائل مكة   ك من تصانيفه . حافظ ناسك                   الطبقـات الكبـرى ط العلميـة        :ينظر).  ه

  .)٥٦٣/ ٤(سير أعالم النبالء ط الرسالة و. )١١٤/ ٧(
 مشهور باإلصـابة فـي تعبيـر    . فقيه ورعتابعي جليل إمام. محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك   أبو بكر    )٤(

                   سـير أعـالم النـبالء ط الرسـالة       و. )١٤٣/ ٧(الطبقات الكبرى ط العلميـة      : ينظر).ه١١٠(مات سنة . الرؤيا
)٦٠٦/ ٤(.  
). ه١٠٧(مات سنة   . من سادات التابعين  . أحد الفقهاء السبعة بالمدينة   . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق       )٥(

   ).٥٣/ ٥(و سير أعالم النبالء ط الرسالة . )١٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر
من . ثقة فقيهحافظ  إمام.  الكوفي، ثم المكي. موالهمالليسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اله أبو محمد )٦(

سـير  و. )٤١/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية    : ينظر). ه١٩٨(مات سنة   . مصنفاته الجامع في الحديث، والتفسير    
  .)٤٥٤/ ٨(أعالم النبالء ط الرسالة 

كبـار  مـن   فقيه  مام، ناقد،    إ . البصري عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري          أبو سعيد    )٧(
                 سير أعـالم النـبالء ط الرسـالة        و. )٢١٨/ ٧(الطبقات الكبرى ط العلمية     : ينظر. )ه١٩٨(مات سنة   . الحفاظ

)١٩٢/ ٩(.  



– 

  )٤٥٠(

  .وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياسا على سائر الصلوات
»  سلم على الجنازة تـسليمة واحـدة       أن النبي   «ولنا، ما روى عطاء بن السائب       

 بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخـالف         )١(رواه الجوزجاني 
  .يه اختالف إال عن إبراهيمليس ف: في عصرهم، فكان إجماعا قال أحمد

 قال الجوزجاني هذا عندنا ال اختالف فيه؛ ألن االختالف إنما يكون بين األقـران              
واألشكال، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين، فشذ عنهم رجل،             

 )٢(هـ.أ" لم يقل لهذا اختالف

بعدم إجزاء تسليمة واحـدة فـي        -في رواية عنه  –قول إبراهيم   : القول الشاذ : أوال
 . صالة الجنازة

لم يختلف العلماء في إجزاء التسليمة الواحدة إال ما سبق عـن            : أقوال العلماء : ثانيا
 !إبراهيم، وإنما اختلفوا في حكم التسليمتين ؟

  )٤(، وعنـد المالكيـة     )٣(فذهب الحنفية إلى إيجاب التسليمتين بعد التكبيرة الرابعـة        
وتحليلهـا  :  التسليم مرة واحدة ركن، قـالوا لقـول النبـي     )٦( والحنابلة  )٥(والشافعية

 . )٧(التسليم في الصالة

                                         
. أحوال الرجـال . ، من مصنفاتهحافظ ناقد . نزيل دمشق.أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني      )١(

  .)٤٣/ ٦( تاريخ اإلسالم ت بشار  و).٢٧٨/ ٧( تاريخ دمشق البن عساكر :ينظر )ه٢٥٩(مات سنة 
   )٣٦٦ / ٢( المغني : ينظر)  ٢(
  .)١٦٣/ ١(درر الحكام شرح غرر األحكام :  ينظر)٣(
  .)٢١٧/ ٢(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٤(
  .)٤٣٩/ ٢(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )٥(
  .)١/١١٦(، وكشاف القناع )١/٢٤٣(غاية المنتهى )٦(
من حديث علـي  ) ١/٢٧٥(وابن ماجه ) ٢/٣(والترمذي ) ١/٤٩(أخرجه أبو داود " وتحليلها التسليم: " حديث )٧(

 .حديث حسن: بن أبي طالب، وقال الترمذي



 

 )٤٥١(

:  )٣(، قال أبـو داود    )٢( جائزة عند الحنابلة    )١(والتسليمة الثانية مسنونة عند الشافعية    
: هكذا، ولَوى عنقه عن يمينه وقـال      : سمعت أحمد سِئَل عن التسليم على الجنازة ؟ قال        "

   .)٤(" السالم عليكم ورحمة اهللا

  )٥(والقول بالتسليمتين كان شائعا عند أهل الرأي  خالفا للجمهور، وقال ابن عبد البر
لحـديث أبـي    .  )٦("فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحـدة         : "

عـا،   صلى على جنازة، فكبر عليها أرب    أن رسول اهللا    : " هريرة رضي اهللا تعالى عنه    
 سـلم علـى   ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول اهللا        ". وسلم تسليمة واحدة    

ويقَويه عمل جماعة من الصحابة به، فقـد       . أخرجه البيهقي معلَّقًا  . الجنازة تسليمة واحدة  
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن عمـر،              : " قال الحاكم عقبه  
اس، وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا، وعبد اهللا بن أبي أوفى، وأبي هريرة              وعبد اهللا بن عب   

  .  )٧("أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة 
  

                                         
  .)١/١١٦(، وكشاف القناع )١/٢٤٣(غاية المنتهى )١(
   ).١/١١٦(، وكشاف القناع )١/٢٤٣(غاية المنتهى : ينظر)  ٢(

روى عن اإلمام . حافظ فقيه.  إمام.أبو داود سليمان بن األشعث بن شداد األزدي السجستاني، محدث البصرة  )٣(
). ه٢٧٥(تـوفي سـنة     . والمراسيل. السنن المشهور الذي هو أحد الكتب الستة      من مصنفاته   . أحمد مسائل فقهية  

  .)٢٠٣/ ١٣(سير أعالم النبالء ط الرسالة و. )١٥٩/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر
 ).١٥٣(المسائل : ينظر)  ٤(

،   يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر ، من كبار حفاظ الحديث: هو)  ٥(
هــ عـن خمـس      ٤٦٣، بحاثة يقال له حافظ المغرب ، ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة سنة              ، أديب  مؤرخ

جامع "في تراجم الصحابة ، و" االستيعاب"، و" الدرر في اختصار المغازي والسير: " سنة من كتبه وتسعين  
الـديباج  : " ينظر.  ، وغير ذلك كثير   " التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد      "، و " بيان العلم وفضله  

 . ٤٥٠ص" طبقات الحفاظ"، و) ٢/٣٦٧" (المذهب

 ).٨/٣٩٠(رجب فتح الباري البن : ينظر)  ٦(

 ).١٢٨( أحكام الجنائز لأللباني ص: ينظر)  ٧(



– 

  )٤٥٢(

    المسائل التي حكم عليها ابن قدامـة بالـشذوذ فـي كتـاب الـصيام           : المبحث الثاني 
  :والزكاة

 :مسائل الصيام: المطلب األول

  :فجرإمساك الصائم قبل ال) ١
والصوم المشروع هو اإلمساك عن المفطرات، من طلوع        :"قال ابن قدامة رحمه اهللا    

رِوي معنى ذلك عن عمر، وابن عبـاس، وبـه قـال    . الفجر الثاني إلى غروب الشمس   
اآلن حين تبين   : ، أنه لما صلى الفجر قال     ورِوي عن علي    . عطاء، وعوام أهل العلم   

  .الخيط األبيض من الخيط األسود
لم يكونوا يعدون الفجر فجـركم، إنمـا        :  )١(وقال مسروق . وعن ابن مسعود نحوه   

ولنـا قـول اهللا     . )٢(وهذا قول األعمـش   . كانوا يعدون الفجر الذي يمأل البيوت والطرق      
يعنـي  .  ]١٨٧:البقـرة [﴿حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْخَيِط الَْأسوِد ِمن الْفَجِر﴾           :تعالى

قال ابن عبد البر، فـي قـول        . وهذا يحصل بطلوع الفجر   . بياض النهار من سواد الليل    
دليل على أن   . »إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم          «: النبي  

وهذا إجماع لم يخالف    . الخيط األبيض هو الصباح، وأن السحور ال يكون إال قبل الفجر          
والنهار الذي يجب صـيامه مـن     . ش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله       فيه إال األعم  

   )٣ (.هـ.أ" هذا قول جماعة علماء المسلمين : قال. طلوع الفجر إلى غروب الشمس

 . بجواز السحور بعد دخول الفجر قول األعمش: القول الشاذ: أوال

ـ        )٤(جمهور العلماء : أقوال العلماء : ثانيا ل بعـد الفجـر؛      على أنه ال يجـوز األك
، ]١٨٧:البقـرة [﴿حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْخَيِط الَْأسوِد ِمن الْفَجـِر﴾        :لصريح اآلية 

ذكرنا أن من طلع الفجر وفي ِفيِه طعام فَلْيلِْفظُه ويتم صومه، فـإن             : "قال اإلمام النووي  
                                         

مات سنة . من كبار التابعين.  فقيه.ثقة إمام، .مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي الهمداني     أبو عائشة   : هو )١(
  ).٦٣/ ٤(، و سير أعالم النبالء ط الرسالة )١٣٨/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه٦٣(

إن أصله من طبرستان    :  ، موالهم أبو محمد الكوفي األعمش يقال       ليمان بن مهران األسدي الكاهلي    س: هو)  ٢(
البن سعد " الطبقات: " ، ينظر ، مات سنة ثمان وقيل سبع وأربعين ومائة دبناوند من رستاق الري:  ويقال

 . )١٢/٧٦" (تهذيب الكمال"، و )٦/٣٤٢(

  )٤ / ٣( المغني : ينظر)  ٣(

 اإلقناع ، و)٤٦٥: ص(المعونة على مذهب عالم المدينة ، و)١٢٠/ ١(الهداية في شرح بداية المبتدي    : انظر) ٤(
  .)١٠٥/ ٣(المغني البن قدامة ، و)٧٤: ص(للماوردي 



 

 )٤٥٣(

 خالف فيه، ودليلـه حـديث ابـن عمـر           ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا ال       
إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابـن أم       :" قال  أن رسول اهللا     وعائشة  

حديث أبي هريـرة    ) وأما(رواه البخاري ومسلم، وفي الصحيح أحاديث بمعناه،        " مكتوم
    عن النبي يقـضي  إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على يده فال يضعه حتى:" أنه قال 

، فروى الحاكم أبو عبـد اهللا  "وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر:"، وفي رواية "حاجته منه 
: ، ورواهما البيهقي ثـم قـال  "هذا حديث صحيح على شرط مسلم:" وقالى  الرواية األول 

 علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر،       وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه           
، يحتمل أن يكون مـن كـالم   "إذا بزغ :" وقوله:  طلوع الفجر، قال   بحيث يقع شربه قبيل   

إذا سـمع   :"من دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن األذان الثاني، ويكون قول النبي              
خبرا عن النداء األول ليكون موافقا لحـديث ابـن عمـر     " أحدكم النداء واإلناء على يده    

 . )١(" لتوفيق واهللا أعلموعلى هذا تتفق األخبار وباهللا ا: قال{ وعائشة 

وخالف األعمش ووافقه ابن حزم في ذلك، فروى ابن حزم كثيرا من اآلثـار فـي                
إذا شـك   : أن عمر بن الخطاب كان يقول     : جواز السحور ولو بعد دخول الفجر، ومنها      

أنه سمع النداء واإلناء علـى      : الرجالن في الفجر فليأكال حتى يستيقنا، وعن أبي هريرة        
 أحرزتها ورب الكعبة؟ : يده فقال

  . أحل اهللا الشراب ما شككت؛ يعني في الفجر: وعن ابن عباس قال

: أصـبحت، فقلـت   : اسقني يا غالم، قال له    : قال ابن عباس  :  قال  )٢(وعن عكرمة 
 .  شك لعمر اهللا، اسقني؟ فشرب: كال، فقال ابن عباس

ـ        :  قال )٣(وعن مكحول األزدي   : ال لـرجلين  رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وق
وعن سـعد بـن     . ال؛ فشرب ابن عمر   : قد طلع، وقال اآلخر   : أطلع الفجر؟ قال أحدهما   

 .أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصالة: أبي وقاص

                                         
 ).٦/٣١٢(المجموع : ينظر)  ١(

تـوفي سـنة    . فسر فقيه تابعي حافظ م  . المدني، البربري األصل  . بن عبد اهللا مولى ابن عباس     أبو عبد اهللا عكرمة     :  هو )٢(
  .)١٢/ ٥(سير أعالم النبالء ط الرسالة ، و)٢١٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه١٠٥(

هو مكحول األزدي البصري أبو عبد اهللا ، التابعي الجليل، روى عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر، وأنس ابن مالك، )  ٣(
  س به، وروى له البخاري في األدب المفرد،ال بأ: ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم

، تهذيب ) ٤٠٧ / ٨( ، الجرح والتعديل ) ٢٢ / ٨( ، تاريخ البخاري  )١٦٠ / ٥( سير أعالم النبالء : ينظر ترجمته
 ) ٢٩٣ / ١٠( ، تهذيب التهذيب ) ١٣٦٩ص ( الكمال 



– 

  )٤٥٤(

أنه تسحر مع علي بن أبي طالب وهما يريدان الصيام،          :  )١(وعن حبان بن الحارث   
 . أقم الصالة: فلما فرغ قال للمؤذن

تسحرت مع علي بن أبي طالب ثم أمر المـؤذن أن يقـيم   :  قال )٢( وعن أبي عقيل  
 .   )٣(الصالة

وقد أجاب الجمهور عن هذه اآلثار بأنها محمولة على عدم التبين من طلوع الفجر،              
تـسحرنا مـع    : ، عن حذيفة بن اليمان قال      )٤(وهو ما يحمل عليه حديث زر بن حبيش       

المتعين حمـل  : " )٦(، قال ابن كثير)٥("ر إال أن الشمس لم تطلع، وكان النها رسول اهللا   
أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعـضهم ظـن طلوعـه              : الحديث عليه 

وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهـم تـسامحوا فـي             .  وبعضهم لم يتحقق ذلك   
 .  )٧("السحور عند مقاربة الفجر

  : البيوتفطر المسافر بعد مجاوزة) ٢
إذا ثبت هذا فإنه ال يباح له الفطر حتى يخلف البيـوت وراء      : " قال ابن قدامة رحمه اهللا    

يفطـر فـي بيتـه، إن      : وقال الحسن . ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها       
قول الحسن قـول   : وروي نحوه عن عطاء، قال ابن عبد البر       . شاء، يوم يريد أن يخرج    

وقد . وقد روي عن الحسن خالفه    . حد في الحضر في نظر وال أثر      شاذ، وليس الفطر أل   

                                         
                  الكبيـر للبخـاري بحواشـي المطبـوع        التاريخ  : ينظر. ي يروي عن عل    كوفي َأبو عقيل حبان بن الْحاِرث    )١(
  .)١٨٠/ ٤(الثقات البن حبان ، و)٨٣/ ٣(
  .هو حبان بن الحارث المترجم آنفا) ٢(
 ).٤/٣٧١(المحلى البن حزم : ينظر)  ٣(

     تـوفي  . ثقـة إمام، مقرئ . تابعي مخضرم.  الكوفي زر بن حبيش بن حباشة بن أوس األسدي  أبو مريم :  هو )٤(
  .)١٦٦/ ٤( سير أعالم النبالء ط الرسالة و، )١٦١/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه٨٣(نة س
، وصححه األلباني فـي اإلرواء      )١٦٩٥(وسنن ابن ماجة برقم     ) ٤/١٤٢(وسنن النسائي   ) ٥/٣٩٦(المسند  )  ٥(

)٤/٣١.( 

مـن  .  الشافعي، حافظ فقيه مـؤرخ    شقيأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدم          :  هو )٦(
العقد المذهب في طبقات    : ينظر. )هـ٧٧٤ (مات سنة   . تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية    : مصنفاته

  )٤٤٥/ ١(ي أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة فو. )٤٢٨: ص(حملة المذهب 
 ).١/٥١٤(تفسير ابن كثير : ينظر)  ٧(



 

 )٤٥٥(

أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد السفر، وقد          «: ، قال  )١(روى محمد بن كعب   
ثـم  . سنة: سنة؟ فقال : رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له          

  .هذا حديث حسن:  )٢(قال الترمذي» .ركب
وهذا شـاهد، وال  .  ]١٨٥:البقرة[﴿فَمن شَِهد ِمنْكُم الشَّهر فَلْيصمه﴾     : هللا تعالى ولنا قول ا  

يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضـرين،        
فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منـه، فأتـاه       . ولذلك ال يقصر الصالة   

 .)٣(هـ.أ" في منزله ذلكمحمد بن كعب 

قول الحسن البصري بجواز فطر المسافر في بيته قبل خروجـه           : القول الشاذ : أوال
 . لسفره

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جـواز الفطـر للمـسافر قبـل          : أقوال العلماء : ثانيا
، وعللوا ذلك بأنه شهد الشهر حاضرا فوجب صومه، ، وال يوصـف          )٤(مجاوزة البنيان 

افرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك ال              بكونه مس 
 . يقصر الصالة في بلده بحال

: ، وقد وافق الحسن جماعـة مـنهم       وخالف في ذلك الحسن واستدل بفعل أنس        
 . )٥(إسحاق بن راهويه وبعض أهل الحديث، وبعض المتأخرين

                                         
: ينظر. )ه١٢٠( مات سنة    .ابعي ثقة عالم  ت . المدني  القرظي كعب بن حيان بن سليم    أبو حمزة محمد بن     : هو)١(

  .)٦٥/ ٥(سير أعالم النبالء ط الرسالة و. )٢١٦/ ١(التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع 
: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الضرير، الترمذي اإلمام، الحافظ الناقد، مـن مـصنفاته  :  هو )٢(
، وسير  )٢٧٨/ ٤(وفيات األعيان   : ينظر). ه٢٧٩(، مات سنة    )العلل(أحد الكتب الستة، و   ) سنن الترمذي (لجامع  ا

 ).١٣/٢٧٠(أعالم النبالء 

  ). ٤/٣٤٧(المغني : ينظر) ٣(
الصيام، وهو مقيم ثم سـافر بعـد      ه إن نوى    أن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية  وهو رواية عند الحنابلة           )٤(

والرواية التي هي المذهب عند الحنابلة أن له أن يفطر إذا            .عليه أن يتم صومه وليس له أن يفطر       ف الفجر،
. )٣٥٦/ ١(التهذيب في اختـصار المدونـة    ، و)١٥١/ ٢(األصل للشيباني ط قطر : انظر. تجاوز البنيان 

راجح من الخـالف   اإلنصاف في معرفة ال، و)١١٦/ ٣(المغني البن قدامة    و. )٤٤٨/ ٣(الحاوي الكبير   و
  .)٣٧٩/ ٧(ت التركي 

  ). ٧/٥٤(، عون المعبود )٤/٥١٢(تحفة األحوذي : ينظر) ٥(



– 

  )٤٥٦(

للمسافر :  العلم إلى هذا الحديث وقال     وقد ذهب بعض أهل   : "قال الترمذي رحمه اهللا   
أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر حتى يخرج من جـدار المدينـة أو                   

 . )١("القرية وهو قول إسحق 

ويقَوي هذا القول األثر والنظر، أما األثر فما سبق عن أنس، وكذلك ثبت عن دحية               
ة عقبة في رمضان ثم إنـه أفطـر          أنه خرج من قريته إلى قريب من قري        بن خليفة   

واهللا لقـد   : فلما رجع إلى قريتـه قـال      : وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا قال       
 وأصحابه  رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول اهللا                

 .)٢("اللهم اقبضني إليك: "يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك

والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة         : ")٣ ( اهللا رحمه قال الشوكاني 
 ، وقد صرح هذان الصحابيان بأن اإلفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من             الرسول  

 . )٤("السنة

وأما النظر فهو الفرق بين الصالة والصيام؛ فإن المسافر الذي سـيفطر ال ينفعـه               
غم حكم اإلمام ابن قدامة بشذوذه، لكن يبقى        ، فيقوى هذا القول ر    )٥(صيامه في أول اليوم   

  .  األحوط في العمل بمقتضاه لهيبة الجمهور
  حكم إتمام صوم من أفطر ممن يلزمه الصوم) ٣

وكل من أفطر والصوم الزم له، كالمفطر بغيـر         : فصل: " قال ابن قدامة رحمه اهللا    
مس قد غابت ولـم  عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الش           

                                         
  ). ٢/١٥٦(الترمذي : ينظر) ١(
ورجال إسناده ثقات محتج بهم فـي       : قلت: "، قال األلباني  )٢٤١٣(رقم  "، وأبو داود    )٦/٣٩٨(أخرجه أحمد   ) ٢(

ووثقه ابن حبان أيضا " مصري تابعي ثقة": "تاب الثقاتك"الصحيحين غير منصور هذا فقال فيه العجلي في 
، وجعله شاهدا لحـديث    "وهذا هو " مجهول: "لكن قال فيه ابن المديني وغيره     ) ١/١٢٤" (الثقات"فأورده في   

  ). ٤٠( بعد الفجر ص سفره تصحيح حديث إفطار الصائم قبل:  ينظر كتابه.  أنس رضي اهللا عنه
،  ، من أهل صنعاء فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن :  بن عبد اهللا  الشوكاني    محمد بن علي بن محمد      : هو) ٣(

إرشاد "في التفسير و" فتح القدير"، و" الدر البهية في المسائل الفقهية"، و" نيل األوطار: "  مؤلفاً منها١١٤له  
معجـم  "، و ) ٢/٢١٤" (البدر الطالع : " ينظر. هـ  ١٢٥٠في أصول الفقه ، وغير ذلك توفي سنة         " الفحول

  . )٦/٢٩٨(للزركلي " األعالم"، و) ١٦٦٠" (المطبوعات
  ). ٤/٢٧١(نيل األوطار : ينظر) ٤(
  ). ٧/٥٤(، عون المعبود )٤/٥١٢(تحفة األحوذي : ينظر) ٥(



 

 )٤٥٧(

إال . ال نعلم بينهم فيه اختالفـا     . تغب، أو الناسي لنية الصوم، ونحوهم، يلزمهم اإلمساك       
أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر، إباحة فطر بقية يومه، قياسـا علـى                 

 .)١ (هـ.أ" وهو قول شاذ، لم يعرج عليه أهل العلم. قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية

   .قول عطاء بعدم وجوب إتمام صوم من أفطر ممن يلزمه الصوم: القول الشاذ: أوال
من أفطر ممن يلزمه اإلمساك في نهار رمضان علـى ثالثـة            : أقوال العلماء : ثانيا
  :أصناف

فهـذا  : من أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينـة برؤيـة هـالل رمـضان         : األول
: في قول عامة الفقهاء، إال ما روي عن عطاء أنـه قـال            : " ابن قدامة  يلزمه اإلمساك والقضاء، قال   

  .)٢("ال نعلم أحداً قاله غير عطاء: قال ابن عبد البر. يأكل بقية يومه
 إلى أنه يمـسك وال يقـضي،   -رحمه اهللا تعالى-  )٣(وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية   

أن َأذِّن  :  رجالً من أسـلم    أمر النبي   :  قال واستُِدل لهذا بما روى سلمة بن األكوع        
                   في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليـوم يـوم

  . )٤(متفق عليه. عاشوراء
من أفطر والصوم الزم له، كالمفِطر بغير عذر، أو من لم يبيت النيـة مـن        : الثاني

اك، وهو الذي ذكر ابن قدامة أنـه        الليل، أو من أكل يظنه ليالً فبان نهاراً، يلزمهم اإلمس         
  .ال يعلم بينهم فيه اختالفاً، ووصف خالفه بالشذوذ

كالحائض إذا طهـرت    . من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه         : الثالث
نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمـريض إذا بـرأ، والمـسافر إذا أقـام،                  

لصورة فيها خالف، فذهب بعـض العلمـاء إلـى وجـوب            والمجنون إذا أفاق، وهذه ا    
  . )٥(الرواية المعتمدة عند الحنابلةو وهو مذهب الحنفيةاإلمساك،  

                                         
   )٧٤ / ٣(المغني  : ينظر) ١(
   )٧٤ / ٣(المغني  : ينظر)  ٢(
  .)٣٧٦/ ٥(الفتاوى الكبرى البن تيمية : ينظر) ٣(
  ).١١٣٥(، )٧٩٨/ ٢(، ومسلم )١٩٢٤(، )٢٩/ ٣(جه البخاري خرأ) ٤(

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ت التركي        ، و )١٠٢/ ٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : ينظر) ٥(

)٣٦٣/ ٧(.  



– 

  )٤٥٨(

وعللوا وجوب اإلمساك على هؤالء بأن الرخصة وهي الِفطر قـد زالـت بـزوال             
: سببها وهو العذر، وبحرمة الزمان، وبأن من لم يتمكن من اإلتيـان بجميـع المـأمور               

  .تيان بما يقدر عليه منهلزمه اإل
أن َأذِّن فـي    :  رجالً من أسـلم    أمر النبي   :  قال واستُِدل لذلك بما روى سلمة      

الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليـصم، فـإن اليـوم يـوم                    
  .متفق عليه. عاشوراء

ـ  ر و ال يلزمه اإلمساك، وهو قول المالكية والشافعية      : والقول الثاني  ؛ ألنـه إذا    )١( الحنابلـة  دواية عن
مـن أكـل    : قال أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، وألن ابن مسعود                

 وقد زالت حرمة الزمـان      . )٣(البيهقيو  )٢(رواه ابن أبي شيبة   . أول النهار فليأكل آخره   
 )٤(ك، قال الـشيرازي   بأكله أول النهار، وهذا أرجح، لكن الشافعية على استحباب اإلمسا         

فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقيـة             : "
وإن أفطـر   -النهار لحرمة الوقت، وال يلزمه ذلك؛ ألن المجنون أفطر بعذر، والكـافر             

 إال أنه لما أسلم جِعل كالمعذور فيما فعل حال الكفر، ولهذا ال يؤاخذ بقضاء               -بغير عذر 
﴿قُْل ِللَِّذين كَفَروا ِإن ينْتَهوا يغْفَر لَهم مـا         : ما تركه وال بضمان ما أتلفه، ولهذا قال اهللا تعالى         

  ، ]٣٨:األنفال[قَد سلَفَ﴾ 

                                         
اإلنصاف فـي معرفـة     ، و )١/٣٢٦(المهذب  ، و )٣٩٦/ ٢(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل       : ينظر)  ١(

 .)٣٦٣/ ٧(خالف ت التركي الراجح من ال

  .)٢٨٦/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة )٢(
من . إمام حافظ فقيه،  موالهم الكوفيعبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي      أبو بكر   : وابن أبي شيبة هو   

، )٣٥٨/ ٨(الثقات البن حبـان     : ينظر). ه٢٣٥(مات سنة   .   و المصنف في األحاديث واآلثار      ،المسندمصنفاته  
  )٢٥٩/ ١١(تاريخ بغداد ت بشار و
  .)٣٦٦/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي )٣(

 الشافعية، من من أعيانالحافظ الفقيه، اإلمام  أحمد بن الحسين الخُسروِجردي، الخراساني،      أبو بكر   : والبيهقي هو 
، )١٨/١٦٣(ء  سير أعالم النـبال   : ينظر. هـ)٤٥٨ (سنة مات. السنن الكبرى، ومعرفة السنن واآلثار    : مصنفاته

  ).٤/٨(وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 

العالمة األصولي الفقيه أحـد     ،   الشافعي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الشيرازي         : هو) ٤(

وفيات األعيان : ينظر). ه٤٧٦(مات سنة . المهذب في الفقه، واللمع في أصول الفقه  : من مصنفاته . ائمة الشافعية 
  .)٢١٥/ ٤( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، و)٢٩/ ١(



 

 )٤٥٩(

فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهـار،            : "وقال في الحائض  
 .)١("وال يجب

 :مسائل الزكاة : المطلب الثاني

  زكاة المال المستفاد عند الحول ) ١
فإن استفاد ماال مما يعتبر له الحول، وال مال لـه           : فصل: "قال ابن قدامة رحمه اهللا    

سواه، وكان ِنصابا، أو كان له مال من جنسه يجب ضمه إلى ما عنـده مـن أصـله،                   
المتـصل،  فيعتبر حوله بحوله، ال نعلم فيه خالفا؛ ألنه تبع له من جنسه، فأشبه النمـاء                

  . وهو زيادة قيمة عروض التجارة، ويشمل العبد والجارية
أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، ال يضم إلـى                : الثاني

ما عنده في حول وال نصاب، بل إن كان ِنصابا استقبل به حوال وزكَّاه، وإال فال شـيء           
  .وهذا قول جمهور العلماء. فيه

قـال  . مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده     وروي عن ابن    
كـان  : وروى بإسناده عن ابن مسعود، قـال      . يزكيه حين يستفيده  : أحمد عن غير واحد   

وعن األوزاعي فيمن باع عبده أو داره، أنه يزكي الثمن حـين            . عبد اهللا يعطينا ويزكيه   
وجمهـور العلمـاء   . ى يزكيه مع مالهيقع في يده إال أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حت       

  .على خالف هذا القول؛ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
 على هذا جمهور العلماء، والخالف في ذلك شذوذ، ولـم يعـرج     :قال ابن عبد البر   

  .)٢(هـ .أ" عليه أحد من العلماء، وال قال به أحد من أئمة الفتوى
 )٣(ستفاد وقت استفادته، وهـو قـول الزهـري       وجوب زكاة المال الم   : القول الشاذ : أوال

 .)٤(واألوزاعي ومكحول

                                         
 ). ١/٣٢٦(المهذب : ينظر)  ١(

  ). ٢/٦٢٦(المغني : ينظر)  ٢(
ـ ٥٨ولد سنة   . من بني زهرة، من قريش    . محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب       : هو) ٣( تابعي من كبار   .    ه

قال أبو  . ودون معها فقه الصحابة   . ويةوهو أول من دون األحاديث النب     . الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام    
. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقتـه      . أخذ عن بعض الصحابة   . حديث) ٢٢٠٠(جميع حديث الزهري    : داود

 )].١/١٠٨(؛ وتذكرة الحفاظ ) ٣٩٥/ ٩(تهذيب التهذيب ). [هـ١٢٤(توفي سنة 

  ). ٤/٣٠(المصنف البن أبى شيبة : ينظر)  ٤(



– 

  )٤٦٠(

 :  أقوال العلماء: ثانيا

ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الحول في كل مال بلغ ِنصابا، ويدخل فـي ذلـك                
جارات وما يأتي على دفعات يـضم بعـضه إلـى        األموال المستفادة كأجور العمال واإل    

  .  )١(بعض
 أن ما بلغ من المال المستفاد نصابا تجـب زكاتـه عنـد              وذهب بعض السلف إلى   

قبضه، وهذا متعين فيمن ليس له مال آخر ذو حول، كما قـال الزهـري واألوزاعـي،         
كان ابن مسعود يزكى أعطياتهم من كـل ألـف   : " قال )٢(روى ابن أبى شيبة عن هبيرة     

  .   )٣("خمسة وعشرين
  .   )٥("ء إذا أعطوا العطاء زكوهرأيت األمرا: " عن محمد قال )٤(عونابن وعن 

  .   )٦(أنه كان يزكى العطاء والجائزة: وعن عمر بن عبد العزيز
أول من أخذ من األعطية الزكـاة       : "وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال        

  .  )٧("معاوية بن أبى سفيان
سعود كمـا   أول من أخذ من الخلفاء، فقد أخذها قبله عبد اهللا بن م           : ويظهر أنه يريد  

  .ذكرنا
 :، مستدلين بأدلة كثيرة منها )٨(وهو ما رجحه بعض المعاصرين

                                         
المهذب فـي فقـة اإلمـام     ، و )٦٩: ص(القوانين الفقهية   ، و )١٥٥/ ٢(ل ابن الهمام    فتح القدير للكما  : ينظر) ١(

شرح ، و )٣٥٢/ ٦(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ت التركي         ، و )٢٦٥/ ١(الشافعي للشيرازي   
 ). ٥٩/ ٢(غاية المنتهى 

ال بأس به وقـد  " :بن حجرال فيه اق .بن مسعودا يروي عن    يكوفي  همدانلا أبو الحارث هبيرة بن يريم       : هو )٢(
  .)٥٧٠: ص(تقريب التهذيب ، و)٥١١/ ٥(الثقات البن حبان : ينظر). ه٦٦(مات سنة " عيب بالتشيع

  . ورجاله ورجال الصحيح خال هبيرة وهو ثقة): ٣/٦٨(رواه الطبراني عنه أيضا، قال في مجمع الزوائد ) ٣(
 مات سنة . ثقة كثير الحديث ورع.د اهللا بن درة المزنيمولى عب. بن أرطبان عبد اهللا بن عونأبو عون :  هو )٤(
  .)٣/ ٧(الثقات البن حبان ، و)١٩٣/ ٧(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه١٥١(
  )٤٤- ٤٢ /٤: (مصنف ابن أبى شيبة) ٥(
  )٤٤- ٤٢ /٤: (المصنف) ٦(
  )٢/٩٥: (شرح المنتقى على الموطأ) ٧(
 /١فقه الزكاة للقرضاوي : ينظر) ٨(



 

 )٤٦١(

 ليس فيه نص في مرتبـة       -حتى المستفاد منه  - أن اشتراط الحول في كل مال        -١
الصحيح أو الحسن الذي يؤخذ منه حكم شرعي عام لألمة، وتقيد به النصوص المطلقة،              

  . وإنما هو حديث يحتج بمجموع طرقه
 اختلفوا في المال المستفاد فمنهم مـن اشـترط لـه            لصحابة والتابعين   ن ا أ -٢

الحول، ومنهم من لم يشترط، وأوجب إخراج الزكاة منه حين استفادته، وإذا اختلفوا لـم            
يكن قول بعضهم أولى من بعض، ورد األمر إلى النصوص األخرى، وقواعد اإلسـالم              

  . العامة
 المـال المـستفاد، جعـل المـذاهب      أن عدم وجود نص وال إجماع في حكـم    -٣

  .المعروفة تختلف اختالفًا بينًا في شأنه
 أن من لم يشترط الحول في المال المستفاد أقـرب إلـى عمـوم النـصوص                 -٤

وإطالقها ممن اشترط الحول؛ إذ النصوص الموجبة للزكاة في القرآن والـسنَّة جـاءت              
في الرقةَ ربع   "،  "اتوا ربع عشر أموالكم   ه: "عامة مطلقة، وليس فيها اشتراط الحول مثل      

﴿ياَأيها الَِّذين آمنُوا َأنِْفقُـوا ِمـن طَيبـاِت مـا        : ، كما يؤيد ذلك عموم قوله تعالى      "العشر
 ﴾تُمب٢٦٧:البقرة[كَس[.  
 وإذا كان عموم النصوص وإطالقها يسند من لم يشترط الحـول فـي المـال                 -٥

س الصحيح يؤيده كذلك؛ قياس وجوب الزكاة في النقود ونحوها حـين    المستفاد، فإن القيا  
يستفيدها المسلم على وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند الحصاد والجذاذ، فـإذا كنـا           
نأخذ من الزارع ولو مستأجرا عشر زرعه وثمره، أو نصف عشره، فلماذا ال نأخذ من               

 قرن اهللا بين ما كسبه المسلم وما أخرجه         الموظف أو الطبيب مثالً ربع عشر كسبه؟ وقد       
﴿ياَأيها الَِّذين آمنُوا َأنِْفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتُم وِمما         : اهللا من األرض في آية واحدة فقال      

َأخْرجنَا لَكُم ِمن الَْأرِض﴾، فلماذا نفرق بين أمرين نظمهما اهللا في عقد واحد، وكالهمـا               
   وإنعام اهللا؟من رزق اهللا

 أن اشتراط الحول في المال المستفاد معناه إعفاء كثير مـن كبـار المـوظفين                -٦
إمـا  : وأصحاب المهن الحرة من وجوب الزكاة في دخولهم الضخمة؛ ألنهم أحد رجلين           

رجل يستغل كل ما يقبض من إيراده أوال بأول في أي مجـال مـن مجـاالت التثميـر       
رفهين المتوسعين بل المسرفين الذين ينفقون كل ما يكسبون         المختلفة، وإما رجل من المت    

وإن بلغ ما بلغ، ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال، دون أن يحول عليه حول ومعنى               



– 

  )٤٦٢(

جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين وحدهم، الذين إذا أنفقوا لـم يـسرفوا              : هذا
 يدخرون من كـسبهم مـا يمكـن أن          ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهؤالء هم الذين        

يحول عليه الحول، ومن المستبعد أن يأتي الشرع الحكيم العادل بـشرط يخفـف عـن                
  .المسرفين، ويضع العبء على كاهل المقتصدين

 أن تزكية المال المستفاد عقب استفادته، ومنه الرواتب واألجور وإيراد رؤوس            -٧
د ذوى المهـن الحـرة أنفـع للفقـراء          األموال غير التجارية وما في حكمهـا، وإيـرا        

والمستحقين، حيث يمكن أن تأتى بحصيلة ضخمة لبيـت مـال الزكـاة، مـع سـهولة          
التحصيل للحكومة، وسهولة دفع الزكاة على الممـول، وذلـك بأخـذها مـن رواتـب                
الموظفين والعمال في الحكومة والمؤسسات على نحو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية             

" العطـاء "إذا أعطوه، وكلمـة  " العطاء"، من اقتطاع الزكاة من  عزيز  وعمر بن عبد ال   
  .تعنى رواتب الجند ومن في حكمهم في ذلك العهد

 أن إيجاب الزكاة في تلك الدخول المستفادة يتفق وهدى اإلسـالم فـي غـرس              -٨
معاني البر والبذل والمواساة واإلعطاء فـي نفـس المـسلم، واإلحـساس بـالمجتمع،               

في احتمال أعبائه، وجعل ذلك فضيلة دائمة لـه، وعنـصرا أساسـيا مـن               والمشاركة  
 ]٣:البقـرة [﴿وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُـون﴾  : قال تعالى في أوصاف المتقين    . . عناصر شخصيته 

 النبـي   ولهذا أوجب ]٢٥٤:البقرة[﴿يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأنِْفقُوا ِمما رزقْنَاكُم﴾    : وقال سبحانه 
  .على كل مسلم صدقة من ماله أو من كسبه وعمله أو مما يستطيع

" على كل مسلم صـدقة : " قالروى البخاري عن أبى موسى األشعري عن النبي    
فإن لم يجـد  : قالوا" يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق: "يا نبي اهللا؛ فمن لم يجد؟ قال  : فقالوا
فليعمـل بـالمعروف   : " فإن لم يـستطع ؟ قـال  :قالوا" يعين ذا الحاجة الملهوف  : "؟ قال 

  . )١("وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة
 أن إعفاء تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظـارا لحـوالن الحـول      -٩

عليها، يجعل كثيرا من الناس يكسبون وينفقون وينعمون، دون أن ينفقوا مما رزقهـم اهللا       
  .يؤته اهللا نعمة الغنى أو القدرة على االكتسابفي سبيل اهللا ويواسوا من لم 

 أن عدم اشتراط الحول للمال المستفاد أعون على ضبط أموال الزكاة وتنظيم              -١٠
شأنها بالنظر للمكلف الذي تجب عليه الزكاة، وبالنظر لإلدارة التي تتولى جباية الزكاة،             

                                         
 .، طبع الشعب)٢/١٤٣(البخاري، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة، :   أخرجه)١(



 

 )٤٦٣(

 أو كثر، من راتب أو      قل-إذ على القول باشتراط الحول يجب على كل من يستفيد ماال            
 أن يحدد تـاريخ ورود      -مكافأة أو غلة عقار له أو غير ذلك من ألوان اإليراد المختلفة             

كل مبلغ؛ ومتى يتم حوله ليخرج زكاته في حينه، ومعنى هذا أن الفرد المسلم قد تكـون             
ة، عنده في العام الواحد عشرات المواقيت لمقادير ما استفاده من أموال في أزمنة مختلف             

وهذا أمر يشق ضبطه، وهو عند قيام الحكومة بجباية الزكـاة أمـر يعـسر حـصره                  
  .وتنظيمه، ومن شأنه أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها

 ومع قوة األدلة لهذا القول، وقول جماعة من السلف بمقتضاه من الصعب الحكـم              
اء هذا الركن مـن  عليه بالشذوذ، بل هو أقرب إلى الرجحان، وأبرأ للذمة، وأحوط في أد    

  . الدين، واهللا أعلم



– 

  )٤٦٤(

               المسائل التي حكم عليها ابـن قدامـة بالـشذوذ فـي كتـاب الحـج         : المبحث الثالث 
 .والجهاد

 :مسائل الحج : المطلب األول

  حكم حج الصبي والعبد) ١
ومن حج وهو غير بـالغ، فبلـغ، أو عبـد    : "قال: مسألة: "قال ابن قدامة رحمه اهللا    

 إال من شذ عنهم ممـن ال يعتـد          -أجمع أهل العلم    : قال ابن المنذر  " ق، فعليه الحج    فعت
 على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال ِرقِِّه، ثم                -بقوله خالفا   

كذلك قال ابـن  . بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة اإلسالم، إذا وجدا إليهما سبيال          
، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثـور،     عباس، وعطاء، والحسن  

  .وقد أجمع أهل العلم عليه: قال الترمذي. وأصحاب الرأي
إني أريد  «: قال رسول اهللا    : عن محمد بن كعب القرظي، قال     . وقال اإلمام أحمد  

أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا، أيما صبي حج به أهله فمات أجـزأت عنـه، فـإن     
فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله، فمات، أجزأت عنه، فـإن أعتـق، فعليـه                أدرك  
. ، عن ابن عباس مـن قولـه       )مسنده(، والشافعي، في    )سننه(رواه سعيد، في    .  »الحج

وألن الحج عبادة بدنية، فعلها قبل وقت وجوبها، فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتهـا،                
 .)١(هـ .أ"  ثم بلغ في الوقتكما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى،

وهـذا قـول داود     .  عن حجة اإلسالم   إجزاء حج الصبي والعبد   : القول الشاذ : أوال
 .   )٢(الظاهري

  والعبـد   إلى عدم إجزاء حج الـصبي       )٣(ذهب جمهور العلماء  : أقوال العلماء : ثانيا
، أمـا   حجة أخـرى ماوجبت عليهالصبي وعتق العبد ، فإذا بلغ  مامع صحته وقبوله منه   

 لقـي ركبـا     أن النبـي    { عن ابن عبـاس     ف: الدليل على صحة حج الصبي وعمرته     

                                         
   )٢٠٣ / ٣( المغني : ينظر) ١(
). ١٠٧/ ١(التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       : انظر. سبه إليه ابن عبد البر في مسألة العبد فقط        ن) ٢(

فكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معـاني اآلثـار        نخب األ ونسبه إليه في مسألة الصبي كل من العيني في          
  .)٥٥٥/ ١(روضة المستبين في شرح كتاب التلقين وابن بزيزة في . )٢٤٤/ ١٠(
 المهذب في و، )٤١٣/ ١(الكافي في فقه أهل المدينة      ، و )١٦٠/ ٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : ينظر) ٣(
  .)٢١٤/ ٣(المغني البن قدامة و. )٣٦٠/ ١( اإلمام الشافعي للشيرازي هفق



 

 )٤٦٥(

فرفعـت  . أنا رسـول اهللا   : المسلمون، من أنت ؟ فقال    : من القوم؟ قالوا  : "بالروحاء فقال 
  .)١("نعم ولك أجر: ألهذا حج ؟ قال: إليه امرأة صبيا فقالت

        إجزاء حج الصغير عن حجة اإلسالم عدم وأما-
وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج           : "قال ابن المنذررحمه اهللا   قد  ف

   .)٢("بالصبي ثم بلغ أن ذلك ال يجزيهما عن حجة اإلسالم
وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبـل أن يـدرك             : "وقال الترمذي رحمه اهللا   

     . )٣("فعليه الحج إذا أدرك
أيما صبي حج ثم بلـغ الحنـث   : "قال رسول اهللا    : لقا{ عن ابن عباس    : ودليلهم

   .)٤("الحديث. ...فعليه أن يحج حجة أخرى
قال رسـول اهللا    :  ابن عباس، قال   وأما عدم إجزاء حج العبد إذا أعتق فدليله حديث        

  (٥)" وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى .." : وفيهصلى اهللا عليه وسلم 

  حكم فسخ الحج إلى عمرة ) ٢
ومن كان مفِْردا، أو قَاِرنًا، أحببنـا لـه أن      : " قال: مسألة: "قال ابن قدامة رحمه اهللا    

" يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إال أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامـه                
أما إذا كان معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة، بغيـر خـالف       

من كان مـنكم    :  لما قدم مكة، قال للناس     أن رسول اهللا     «وقد روى ابن عمر،   . نعلمه
أهدى، فإنه ال يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن مـنكم أهـدى،                  
فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، ومـن لـم              

  .متفق عليه.  »يجد هديا، فليصم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

                                         
  ). ١٣٣٦(مسلم برقم : أخرجه)  ١(
  .)٦٨ص(اإلجماع : ينظر)  ٢(
  ).٣/٢٥٦(الترمذي : ينظر)  ٣(
) ٢/٢٢٠(ابن أبي شيبة، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر فـي التلخـيص                  : أخرجه)  ٤(

  ).   ٤/١٥٩(واأللباني في اإلرواء 
إرواء ، وصححه األلبـاني  )٥٣٣/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي ، والبيهقي في )٣٥٥/ ٣(شيبة ابن أبي   أخرجه  ) ٥(

  .)١٥٦/ ٤(الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 



– 

  )٤٦٦(

وأما من ال هدي معه، ممن كان مفردا أو قارنا، فيستحب له إذا طاف وسـعى أن                 
يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر، ويحل من إحرامه؛ ليصير متمتعـا، إن              

وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت، وسعى، فقد حـل، وإن             . لم يكن وقف بعرفة   
قال الحسن، ومجاهد، وداود، وأكثر أهل العلم، علـى أنـه ال            وبما ذكرناه   . لم ينو ذلك  

،  )١(يجوز له ذلك؛ ألن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة، فروى ابـن ماجـه             
يا رسول اهللا، فَسخُ الحج لنـا       :" بإسناده، عن الحارث بن بالل المزني، عن أبيه أنه قال         

  " لنا خاصة: خاصة، أو لمن أتى؟ قال
كان ما أذن لنا رسـول  «: ، عن أبي ذر قال     )٣( األسدي  )٢( عن المرقع  وروي أيضا 

 حين دخلنا مكة، أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شيء، أن تلك كانت لنا خاصة،                اهللا  
  . » دون جميع الناسرخصة من رسول اهللا 

 أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفـردوا          ولنا أنه قد صح عن رسول اهللا        
رنوا، أن يحلوا كلهم، ويجعلوها عمرة، إال من كان معه الهدي، وثبت ذلك فـي               الحج وق 

أحاديث كثيرة، متفق عليها، بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك              
 وقد أجمع النـاس علـى أنهـا         ...... .. أحد من أهل العلم علمناه     وثبوته عن النبي    

يس بمشهور، ومثل هذه األحاديث في ضـعفها        مرقع األسدي ل  : قال الجوزجاني . جائزة
وجهالة رواتها، ال تقبل إذا انفردت، فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر، مع أن قـول         

، فال يلْتَفـت    أبي ذر من رأيه، وقد خالفه من هو أعلم منه، وقد شذ به عن الصحابة                
تـاب اهللا تعـالى،   إلى هذا، وقد اختلف لفظه، ففي أصح الطريقين عنه قوله مخـالف لك     

 الثابتة الصحيحة، فـال يحـل       وقول رسول اهللا، وإجماع المسلمين، وسنن رسول اهللا         
 فال يقبل، على أن قياس الحـج        وأما قياسهم في مقابلة قول رسول اهللا        . االحتجاج به 

على العمرة في هذا ال يصح، فإنه يجوز قلب الحج إلى العمرة في حق من فاته الحـج،               
                                         

 الكتـب   من مصنفاته السنن أحد     جليل افظحماجه،   المشهور بابن    أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني،        : هو)١(
  ).١٣/٢٧٧(، وسير أعالم النبالء )٤/٢٧٩(يات األعيان وف: ينظر. هـ)٢٧٣ (سنة ماتالستة، 

 مرقع بن عبد اهللا بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمـي الحنظلـي األسـيدي           : مرقع بن صيفي ويقال     هو )٢(
  )٤٦٠/ ٥(الثقات البن حبان . ذكره ابن حبان في الثقات.  شاعرالكوفي

 مجهول وهو مـن  :ي الحج وحديثه عن جده في الجهاد   وقال بن حزم عقب حديثه عن أبي ذر ف        " : قال ابن حجر  
  .)٨٨/ ١٠(تهذيب التهذيب . "طالقاته المردودةإ
  .)٢٥٤/ ١( األنساب للسمعاني :ينظر. سيد وهو بطن من تميمنسبة إلى أ) اُألسيدي"لصواب في هذه النسبة ا) ٣(



 

 )٤٦٧(

وألن فسخ الحـج إلـى العمـرة        . عرفة، والعمرة ال تصير حجا بحال     ومن حصر عن    
يصير به متمتعا، فتحصل الفضيلة، وفسخ العمرة إلى الحج يفوت الفـضيلة، وال يلـزم               

 .)١(هـ .أ" من مشروعية ما يحصل به الفضيلة مشروعية تفويتها

  .  في اختصاص التمتع بالصحابةقول أبي ذر : القول الشاذ: أوال
ذهب جمهور العلماء إلى أن حج التمتع هـو أحـد األنـساك             : أقوال العلماء : ثانيا

، ووقع اتفاق الصحابة على جواز األنـساك الثالثـة،           )٢(الثالثة التي يشْرع اإلهالل بها    
  )٣("إجماع األمـة على أن متعة الحج غير محرمة: " رحمه اهللا قال ابن القيم

عمر وعثمان وأبو ذر، وقـد      : ثالثة، وهم  وأشهر من نقلت أقوالهم في منع التمتع        
أجمع العلماء على أن منعهم ليس للتحريم، ومناقشة هذه اآلثار من حيث داللة ألفاظهـا               

  :  كما يلي
إن اهللا كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل             : " فقد قال  أما عمر   

فافـصلوا حجكـم   : "في رواية قال  ، و )٤("منازله، فأتموا الحج والعمرة هللا، كما أمركم اهللا       
أن تَفْـِصلُوا بـين الحـج    : "، وقال أيـضا )٥("من عمرتكم فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم     

  )٦("والعمرة، وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته
نمـا   وهذه اآلثار تُفْهم باآلثار األخرى اآلتية، والتي تبين أن نهيه ليس للتحريم، وإ            

 يخلو البيت من المعتمرين، فالفصل بين النسكين أكمل وأتم لتحقيـق هـذه           لئالكره ذلك   
  .  المصلحة

إن أبي لم يقـل  : "، فإنه قال مبينا نوع النهي{وأعلم الناس بمراد عمر، ابنه عبد اهللا    
أفردوا العمرة من الحج، أي أن العمرة ال تتم في شهور الحـج             : الذي تقولون، إنما قال   

 بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامـا وعـاقبتم                إال

                                         
   ) ٤٢١ / ٣( المغني : ينظر)  ١(
 ، و)٥٩/ ٣( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، و)١٦٧/ ٢( الشرائع  بدائع الصنائع في ترتيب   :  ينظر )٢(

  .)٢٦٣/ ٣( المغني البن قدامة ، و)١٥٣/ ٧(المجموع شرح المهذب 
 ).      ٢/١٨٨(زاد المعاد : ينظر)  ٣(

 ).  ٣٠٠٦(مسلم برقم : أخرجه) ٤(

 ). ٣٠٠٧(مسلم برقم : أخرجه) ٥(

 . حيح، و إسناده ص)٥/٥(البيهقي : أخرجه) ٦(



– 

  )٤٦٨(

 أفكتـاب اهللا  : ، فإذا أكثروا عليـه قـال  ؟ لرسول اهللا  الناس عليها، وقد أحلها اهللا      
 . )١("أحق أن يتبع أم عمر؟

  . والظاهر أن هذه الحرمة كانت في أول األمر، واهللا أعلم
عمر وسعد عالمان برسول اهللا، وما قال عمر عـن          : "ه اهللا قال اإلمام الشافعي رحم   

افـصلوا بـين   : رسول اهللا شيئا يخالف ما قال سعد، إنما روى مالك عن عمر أنه قـال       
حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج، ولم يـرو               

وقال البيهقيرحمـه   . تحريمأي لم ينه نهي     .  )٢("عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج       
 ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكـون             وجدنا في قول عمر     : اهللا

أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار اإلفراد على غيـره، ال                
 .)٣(على التحريم، وباهللا التوفيق

إن :  عن المتعة البتة، وإنما قـال       لم ينه  إن عمر   : " رحمه اهللا   )٤(وقال ابن تيمية  
َأتَم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل األمور، وهو إفراد كـل               
واحد منهما ِبسفٍَر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من الِقراِن، والتمتـع الخـاص بـدون                

  . سفْرة أخرى
 وغيـرهم    )٨( والـشافعي   )٧(لك، وما  )٦(، وأبو حنيفة   )٥( وقد نص على ذلك أحمد    

، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علـي،        {وهذا هو اإلفراد الذي فعله أبو بكر، وعمر         

                                         
 ). ٨/٢١٠(، التمهيد البن عبد البر )٥/٢١(سنن البيهقي : ينظر) ١(

 ).٧/٢١٤(األم للشافعي : ينظر) ٢(

 ). ٧/٢٠٦(سنن البيهقي : ينظر) ٣(

  .)٤٦/ ٢٦(مجموع الفتاوى )٤(
، ربعةباتفاق األئمة األ، وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فاإلفراد أفضل: "ال ابن مفلحق )٥(

لكن الصحيح من مذهب الحنابلة أن      . )٣٣٤/ ٥(الفروع وتصحيح الفروع    " ونص عليه أحمد في الصورة األولى     
  .)١٥١/ ٨( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ت التركي : ينظر.أفضلها التمتع، ثم اإلفراد

  .   )٢٥/ ٤(ط للسرخسي  المبسو.روي عن أبي حنيفة تفضيل اإلفراد ومذهب الحنفية تفضيل القران) ٦(
                مواهب الجليل فـي شـرح مختـصر خليـل          : ينظر. ، وهذا هو مذهب المالكية    )٣٩٤/ ١(المدونة  :  ينظر )٧(
)٤٩/ ٣(.  
       نهاية المطلب في درايـة المـذهب   : ينظر.  وهذا هو األظهر عند الشافعية .)٢٢٦/ ٧(األم للشافعي   : ينظر) ٨(
)١٩٠/ ٤(.  



 

 )٤٦٩(

إتمامهما :  قاال]١٩٦:البقـرة [﴿وَأِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه﴾   : وقال عمر وعلي في قوله تعالـى     
  .)١("أن تحرم بهما من دويرة أهلك 

 -إنما كرهـه    : وقد قال جماعة من العلماء    : "وقال ابن عبد البر رحمه اهللا موضحا      
 عمـر؛ ألن أهل الحرم كانوا قد أصابتهم يومئذ مجاعة، فـأراد عمـر أن               -أي التمتع   

  . )٢("ينتدب الناس إليهم لينعشوا بما يجلب من الِميِر
نساء إلى حين الخروج إلى     وا ال ؤ للتمتع؛ أن ال يط    والِعلَّة الثانية في كراهة عمر      

قد علمت أن النبـي     : "عرفات، ثم يحرمون تقطر رؤوسهم من الغسل، وقد قال في ذلك          
               قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في األراك، ثم يروحون في 

 لم  ، وقد سبق أن عمر      )٤(، وهذه العلة تحتاج إلى وقفة وتأمل      )٣("الحج تقطر رؤوسهم  
واهللا إني ال أنهاكم عن المتعـة،       : سمعت عمر يقول  : "تعة، لذلك قال ابن عباس    يحرم الم 

  .)٥("وإنها لفي كتاب اهللا،وقد فعلها رسول اهللا،يعني العمرة في الحج
: وإنما كرهها للعلتين السابقتين، فإن انتفت العلتان استحب التمتع، لذلك قـال عمـر    

هو نص في االستحباب، وبهذا تنحل      ، و )٦("لو اعتمرت ثم  اعتمرت ثم حججت لتمتعت       "
  . ، واهللا أعلمعقدة الروايات المتضاربة عن عمر 

، وقـال   )٧("كانت لنا، ليست لكـم    : "فقد سئل عن متعة الحج، فقال     : وأما عثمان   
كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقـال عثمـان       :  )٨(عبد اهللا بن شقيق   

                                         
 ).  ٢/٢٠٩(زاد المعاد البن القيم : ظرين) ١(

 ). ٢٤٥ص(خالد آل مهنا .، وينظر مشكل أحاديث المناسك د)١١/٣٠٣(التمهيد : ينظر) ٢(

أي في حجر األراك كناية عن التستر به وهـو          : أي ملمين بنسائهم، األراك   : معرسين) ٣٠٢٠(رواه مسلم   ) ٣(
يس مرادا هنا خالفا لبعض المعلقين على مـسلم  وهو أيضا موضع بعرفة ول.  شجر من الحمض يستاك به 

 ).     ١٧ص(حجة النبي .  فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين ال يجوز لهم وطء نسائهم

 ).   ١٨، ١٧(حجة النبي لأللباني : ينظر) ٤(

 ). ٢٥٦٣(ح رقم ) ٢/٥٧٨(، وصححها األلباني في صحيح النسائي )٢٧١٩(النسائي رقم : أخرجه) ٥(

 . ، بإسناد صحيح)١٣٧٠٠(ابن أبي شيبة : أخرجه) ٦(

 ).٢/١٩١(، وعزاه ابن القيم إلى مسند أبي عوانة وصححه في زاد المعاد )٢٧٦(حجة الوداع البن حزم ) ٧(

الكبيـر   التـاريخ : ينظر. )ه١٠٨(ثقة، مات سنة تابعي قيلي البصري، الععبد اهللا بن شقيق     أبو عبد الرحمن    )٨(
  .)٢٥٣/ ٥( تهذيب التهذيب ، و)١١٦/ ٥( المطبوع للبخاري بحواشي



– 

  )٤٧٠(

أجـل ولكنـا   : "، فقال"لمت أنا قد تمتعنا مع رسول اهللا     لقد ع : "لعلي كلمة ثم قال علي    
  )١("كنا خائفين

، وفـي  )٢(" خاصةكانت المتعة في الحج ألصحاب محمد : "  فقالوأما أبو ذر  
يعنى متعة النـساء    . ال تصلح المتعتان إال لنا خاصة     : "، وقال )٣("كانت لنا رخصة  : "لفظ

 .)٤("ومتعة الحج

  :ين حِمَل على أحد وجهين والتخصيص في هذين األثر
أن مقصودهم اختصاص الصحابة بوجوب ذلك في تلـك الحجـة إبطـاال             : األول

   .)٥(العتقاد المشركين قوال وعمال، وهو اختيار شيخ اإلسالم 
أنهم يقصدون أن الخاص هو فسخ الحج إلى عمرة ال مجرد التمتع، وهـذه              : الثاني

ا، وهذا توجيه الجمهور لمعنى الخصوصية      مسألة أخرى وقع فيها الخالف وسيأتي بيانه      
: ؛ ومنها قولـه   ، ويدل عليه روايات عن أبي ذر        )٦ (كما ذكر ابن عبد البر رحمه اهللا      

لم يكن ألحـد بعـدنا أن يجعـل    : "، وقوله" لنا خاصة كان فسخ الحج من رسول اهللا       "
 هـذا   ، وسيأتي بيان مرجوحية   )٧("حجته عمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد         

  . التوجيه
وال يرد على مـا  : " )٨(وعلى التوجيهين ال يكون التمتع محرما عندهم، قال العراقي   

أنهمـا نهيـا عـن التمتـع،        { حكيته من اإلجماع ما في الصحيحين عن عمر وعثمان          
  -:وألصحابنا عن ذلك جوابان 

                                         
 ). ٣٠٢١(مسلم برقم : أخرجه) ١(

 ).٣٠٢٤(مسلم برقم : أخرجه) ٢(

 ). ٣٠٢٥(مسلم برقم : أخرجه) ٣(

 ). ٣٠٢٦(مسلم برقم : أخرجه) ٤(

 ). ٢/١٩٣(زاد المعاد : ينظر) ٥(

 ). ١١/٢٧٦(التمهيد : ينظر) ٦(

 ). ٢/١٩٣( المعاد زاد: ينظر هاتين الروايتين في) ٧(

ألفيـة  : من مـصنفاته  : أصولي حافظ   . الشافعي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي        :  هو )٨(
ذيـل طبقـات   : ينظـر ). ه٨٠٦(مات سنة  . سفارالمغني عن حمل األسفار في األ     ومن كتبه   . المصطلح،  

  .)٣٤٤/ ٣( األعالم للزركلي ، و)٢٤٥: ص(الحفاظ للسيوطي 



 

 )٤٧١(

 وهـو   أنهما نهيا عنه تنزيها، وحمال الناس على ما هو األفضل عندهما،          :  أحدهما
: اإلفراد ال أنهما يعتقدان بطالن التمتع، وكيف يظن بهما هذا مع علمهما بقول اهللا تعالى              

  . ]١٩٦:البقرة[﴿فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة إلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي﴾ 
، وهـو فـسخ الحـج إلـى         أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة        :  ثانيهما

  .   )١("عمرة، ألنه كان خاصا لهمال
أن أتمـوا   : " بذلك حين ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال         وقد صرح عثمان    

الحج وخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتـين         
 عمدت إلى سـنة رسـول اهللا   : كان أفضل، فإن اهللا قد أوسع في الخير، فقال له علي       

رخصة رخص اهللا للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وكانـت لـذي         و
وهـل  : الحاجة ولنائي الدار، ثم َأهلَّ بعمرة وحج معا، فأقبل عثمان على النـاس فقـال              

نهيت عنها ؟ إني لم َأنْه عنها إنما كان رأيا أشرت به، فمن شـاء أخـذه، ومـن شـاء                  
  .  )٢("تركه

 سائل الجهادم: المطلب الثاني

  حكم أكل الغزاة مما يجدون من الطعام) ١
ومن تَعلَّف فضال عما يحتاج إليه، رده على المسلمين،         (: " قال ابن قدامة رحمه اهللا    
  )فإن باعه، رد ثمنه في المقسم

 أجمع أهل العلم، إال من شذ منهم، على أن للغزاة إذا دخلـوا أرض الحـرب، أن                 
،  )٣(، ويعِلفُوا دوابهم من أعالفهم؛ منهم سعيد بن المـسيب         يأكلوا مما وجدوا من الطعام    
، والثوري، واألوزاعـي، ومالـك،       )٥(، والقاسم، وسالم   )٤(وعطاء، والحسن، والشعبي  
 . والشافعي، وأصحاب الرأي

                                         
 ).   ٥/١٨(طرح التثريب :  ينظر)١(

 . ، وحسنه األرنؤوط)٦/٢١٩(، اإلحكام البن حزم )٧٤٦(، جامع بيان العلم وفضله )٧٠٧(مسند أحمد : ينظر) ٢(

. وأحد الفقهاء السبعة بالمدينـة    . إمام من سادات التابعين   . عيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي       س أبو محمد :  هو )٣(
  ).٢١٧/ ٤(، وسير أعالم النبالء ط الرسالة )٨٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية : ظرين). ه٩٤(مات سنة 

مـات سـنة   . ثقة فقيه. تابعي جليل.  الكوفيأبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني، ثم الشعبي :  هو )٤(
  .)٢٩٤/ ٤(لرسالة سير أعالم النبالء ط او. )٢٥٩/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه١٠٣(
، أحد فقهاء المدينة نتابعيإمام من سادات ال  . سالم بن عبد اهللا ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي          أبو عمر   :  هو )٥(

  .)٤٥٧/ ٤(سير أعالم النبالء ط الرسالة ، و)١٤٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر). ه١٠٦(مات سنة  .السبعة



– 

  )٤٧٢(

  .ال يؤخذ إال بإذن اإلمام: وقال الزهري
ولنا مـا   . قى نهيه ال يترك إال أن ينهى عنه اإلمام، فيت       :  )١(وقال سليمان بن موسى   

أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يأخذ منه مقـدار       : روى عبد اهللا بن أبي أوفى، قال      
  .، وأبو داود )٢(رواه سعيد. ما يكفيه، ثم ينصرف

ِإنَّا أصبنا أرضـا كثيـرة الطعـام        : وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر       
دع الناس يعلفـون ويـأكلون،   : يهفكتب إل. والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك      

  .رواه سعيد. فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس اهللا وسهام المسلمين
دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمتـه،        «:  قال  وقد روى عبد اهللا بن مغفل       

 يـضحك، فاسـتحييت     فالتفت، فإذا رسول اهللا     . واهللا ال أعطي أحدا منه شيئا     : وقلت
  . ق عليهمتف.  »منه

وألن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، فإنـه يعـسر    
عليهم نقل الطعام والعلف من دار اإلسالم، وال يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولـو                
وجدوه لم يجدوا ثمنه، وال يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد                

 به، وال يدفع به حاجته، فأباح اهللا تعالى لهم ذلك، فمن أخذ من الطعـام          منهم شيء ينتفع  
م وغيره، أو العلف لدابته، فهو أحـق بـه،         دشيئا مما يقتات أو يصلح به القوت، من األُ        

سواء كان له ما يستغني به عنه، أم لم يكن له، ويكون أحق بما يأخذه من غيـره، فـإن           
نه إنمـا أبـيح لـه مـا يحتـاج            على المسلمين؛ أل   فضل منه ما ال حاجة به إليه، رده       

 .)٣(هـ.أ"إليه

  . قول الزهري بعدم جواز األكل من الغنيمة دون إذن اإلمام: القول الشاذ: أوال

                                         
مـات سـنة    . فقيه أهل الشام في زمانه    . مان بن موسى األشدق األموي موالهم الدمشقي      سليأبو ايوب   : هو) ١(
  .)٢٢٦/ ٤(تهذيب التهذيب ، و)٤٣٣/ ٥(سير أعالم النبالء ط الرسالة : ينظر). ه١١٩(
مـن مـصنفاته الـسنن،    . ثقة حافظ جليل  . المجاور بمكة أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني          )٢(

الم النبالء ط الرسـالة    سير أع  ، و )٣٠٣/ ٢١(تاريخ دمشق البن عساكر     : ينظر. )هـ٢٢٧ (ت سنة والتفسير ما 
)٥٨٦/ ١٠(  
  ) ٩/٢٧٨: (المغني: ينظر) ٣(



 

 )٤٧٣(

 :أقوال العلماء : ثانيا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمجاهد الذي  يسهم له من الغنيمـة أن يأخـذ                 
وقيد الحنابلة ذلك بمـا إذا  . )١(غ الضرورة المبيحة للميتة  منها، إن كان محتاجا وإن لم يبل      

فال يجوز ألحد األخـذ مـن الطعـام أو          .  كان قبل جمع الغنيمة، أما إذا جمعت الغنائم       
فإن كان ال يسهم له، ففي جـواز أخـذه وعدمـه قـوالن عنـد               .  العلف إال للضرورة  

وحزاما وإبرة وطعامـا وعلفـا    ويجوز للمجاهد الذي يسهم له أن يأخذ نعال   . )٢(المالكية
  . لدابته

ذكاه وأكل لحمه ورد جلـده للغنيمـة إن لـم      : أي إبال وبقرا وغنما   :  فإن أخذ نَعما  
  .  يحتج له

  .   ويرد اآلخذ للغنيمة ما فضل عن حاجته من جميع ما أخذه وإن كثر
ع بالمـأكول أو     وقد قيد جواز االنتفاع بالغنيمة بما إذا لم ينههم اإلمام عن االنتفـا            

كنا مع النبي   : " قال المشروب، أما إذا نهاهم عنه فال يباح لهم االنتفاع به، فعن رافع             
  وكان النبي   . وأصبنا إبال وغنما  . فأصاب الناس جوع  .  بذي الحليفة    في أخريـات 

  .)٤(" ثم قسم )٣(فأمر بالقدور فأكفئت. الناس، فعجلوا فنصبوا القدور
 عن األئمة؛ ويترتب عليه مشقة شـديدة؛ لتعـذر إمكـان            وخالف الزهري هنا شاذ   

 .  استئذان اإلمام في كثير من الحاالت

                                         
-٤/٢٣١(، ومغني المحتاج )١/٧٢٠(، منح الجليل )٥/٨٦(، والبحر الرائق )٧/١٢٤(بدائع الصنائع   : ينظر) ١(

  ،)٨/٤٤٥(، المغني )٢٣٢
  .)١/٧٢٠(منح الجليل )٢(
  .)٣٩٢، ٣٩١/ ١( تاج العروس .كببته:  وأكفأتهكفأت اإلناء:  من قولهم)٣(
  ). ٦/١٨٨فتح الباري (أخرجه البخاري ) ٤(



– 

  )٤٧٤(

  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تنتجز الرغبات، والصالة على نبينـا   

  .محمد األمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  : وبعد

لة العِبقة، يطيب لي أن ُأسطِّر من أهم النتائج غُررها، ومـن أنفـس              ختام هذه الرح   فيف
  .التوصيات دررها، في تواشج منطقي، ومن اهللا أستلهم التوفيق وحسن الختام

  : النتائج: أوالً
  :ويمكن تلخيصها فيما يلي

الوقوف على األقوال الشاذة في المسائل الفقهية باب عظيم من أبواب الفقـه فـي      - ١
  ن، الدي

أهل العلم متفقون على أن من حرص على شواذ اآلراء وغرائب األحاديث فقـد               - ٢
 .جمع شَرا عظيما

اإلمام ابن قدامة من بيت علم وفقه وفضل، وهو أحد أئمـة المـذهب الحنبلـي                 - ٣
 .وفقهاؤه

ال يختلف المعنى االصطالحي للشذوذ كثيرا عن المعنى اللغوي فهو يدور علـى              - ٤
 .الندرة والتفرد 

 .  إنما تثبت لألمة ِبكُلِّيِتها وال يشترط عصمة كل أفرادهاالعصمة - ٥

األذان سنة مؤكدة، وليس بواجب عند جمهور الفقهاء ، وشذَّ عطـاء، ومجاهـد،               - ٦
هو فرض، وأوجبوا إعادة الـصالة لمـن نـسي اإلقامـة ،     : واألوزاعي وقالوا  

 .والراجح قول الجمهور

 وسلم في التشهد فصالته صـحيحة        من ترك الصالة على النبي صلى اهللا عليه        - ٧
 .عند جمهور الفقهاء، وشذ إسحاق بن راهويه ببطالن الصالة

 إال رواية شـاذة     لم يختلف العلماء في إجزاء التسليمة الواحدة في صالة الجنازة          - ٨
 .عن إبراهيم النخعي

﴿حتَّـى يتَبـين   :جمهور العلماء على أنه ال يجوز األكل بعد الفجر؛ لصريح اآلية       - ٩
 ]١٨٧:البقرة[كُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْخَيِط الَْأسوِد ِمن الْفَجِر﴾ لَ



 

 )٤٧٥(

عزم على السفر قبل مغادرة الديار  أحد مـن العلمـاء،    لمن الفطر لم يقل بجواز   -١٠
 فأباحهلحسن البصري ا وشذ

قول عطاء بعدم وجوب إتمام صوم من أفطر ممن يلزمه الصوم، فيـه مخالفـة                -١١
 .ل أهل العلم في هذه المسألةلجمهور أقوا

وجوب زكاة المال المستفاد وقت استفادته اعتبره بعض أهل العلم قـوال شـاذا،               -١٢
 لكنه أقرب إلى الرجحان، وأبرأ للذمة، وأحوط في أداء هذا الركن من الدين

 .ذهب جمهور العلماء إلى عدم إجزاء حج الصبي مع صحته وقبوله منه -١٣

التمتع هو أحد األنساك الثالثـة التـي يـشْرع          ذهب جمهور العلماء إلى أن حج        -١٤
اإلهالل بها ، أما من قال باختصاص التمتع بالصحابة فهو رأي شـاذ عـن مـا          

 .ذهب إليه جمهور أهل العلم

 أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحـرب، أن يـأكلوا ممـا     ذهب جمهور العلماء إلى      -١٥
 .وجدوا من الطعام، ويعِلفُوا دوابهم من أعالفهم

التوصيات: اثاني:  
 أهـم  - أخي القارئ الكـريم    –وبعد أن انتظمت أهم الآللئ في سلك النتائج، أهدي إليك           

  :التوصيات التي أرجو أن يعم نفعها وخيرها، ويمكن تلخيصها فيما يلي
 األحكام الشرعية خاصة المسائل المجمع عليها أو التـي اتفـق            اعتمادضرورة   - ١

  .عليها جمهور أهل العلم
 همم الدعاة والعلماء للقيام بدورهم في تحصين األمة من اآلراء الـشاذة   استنهاض - ٢

   .التي تشق الصف وتحدث الخلل في عقول الشباب
إقامة ندوات علمية ومؤتمرات دولية لبيان اآلراء الشاذة فـي المـسائل الفقهيـة               - ٣

  .المختلفة ، ونشر أقوال العلماء في مسائل االتفاق واإلجماع
تعنى بنشر إجماعات العلماء في المـسائل الفقهيـة، وبيـان           إنشاء هيئة مختصة     - ٤

 .  األقوال الشاذة وضعفها، وأثرها السيئ على األمة

العمل على طباعة ونشر الكتب المختصة في هذا الموضوع إسـهاما فـي بـث                - ٥
 .الوعي لدى فئات األمة المختلفة

يـسع المـسلمين    إضافة مادة دراسية تختص باألقوال المتفق عليها، والمـسائل التـي             - ٦
 .االختالف فيها



– 

  )٤٧٦(

العمل على تجفيف منابع األفكار الضالة المنحرفة الذي تتخذ من األقوال الـشاذة              - ٧
 .أساسا تعتمد عليه

التركيز على ربط األجيال الناشئة بمبادئهم اإلسالمية الصحيحة وحيـاة سـلفهم             - ٨
 .الصالح، وأصول التشريع اإلسالمي

يات لنشر المذاهب الفقهية لعلماء     تخصيص بعض الصفحات في الصحف والدور      - ٩
 .أهل السنة والجماعة كالمذاهب األربعة ونحوها

وختاما فإني أشكر اهللا تعالى على ما وفق وأعان إلتمام هذا البحث، سائالً المولى جـل                
في عاله أن يجعله نافعا لعباده، وذخرا لنا في اآلخرة، إنه خير مسئول وأكرم مـأمول،                

كيل، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا            وهو حسبنا ونعم الو   
  .محمد وآله وأصحابه أجمعين



 

 )٤٧٧(

  :فهرس المصادر والمراجع
 – نـشر دار الـدعوة   -،  فؤاد عبد المـنعم أحمـد    .د:  ، تحقيق  ؛ البن المنذر   اإلجماع - ١

 . هـ١٤٠٢، سنة  ٣:  اإلسكندرية ط

ة فقهية مقارنة، سامي بن فراج الحازمي، دار ابـن          أحكام اآلذان والنداء واإلقامة، دراس     - ٢
  . هـ١٤٢٥، ١الجوزي، ط

  . هـ١٤٠٦، ٤أحكام الجنائز، لأللباني، المكتب اإلسالمي، ط - ٣
  .٢ القاهرة، ط–اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم، مطبعة العاصمة  - ٤
، ١يروت، ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لأللباني، المكتب اإلسالمي، ب           - ٥

  . هـ١٣٩٩
إعالم الموقعين عن رب العالمين، لإلمام محمـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم الجوزيـة           - ٦

 بيروت، ونـشر    –محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع دار الفكر         : ، تحقيق )هـ٧٥١ت(
 .مكتبة الرياض الحديثة

  .م١٩٨٠األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت،  - ٧
  . هـ١٣٩٣، ٢عي، دار المعرفة، بيروت، طاألم، للشاف - ٨
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر الخَالل، تحقيق الدكتور يحيى مـراد، دار               - ٩

  . هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
الكتـاب   ، إبراهيم بن محمد الحنفـي، دار       ابن نجيم :  البحر الرائق شرح كنز الدقـائق     -١٠

 . ةالقاهر ،٢اإلسالمي، ط

محمد بن  : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن القرطبي، تحقيق            -١١
 المدينـة المنـورة، الطبعـة األولـى،         –ناصر بن سلطان السحيباني، دار الخـضيري        

 .هـ١٤١٩

 .البداية والنهاية، إلسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت -١٢

الء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسـاني الحنفـي،          بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ع      -١٣
  . هـ١٤٢٠، ١تحقيق محمد خير طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني              -١٤
 .هـ١٤١٤علي شيري، دار الفكر، بيروت، : الواسطي الزبيدي الحنفي، تحقيق

  . هـ١٤٢٢، ٢طرب، لأللباني، دار الصديق، الجبيل، طتحريم آالت ال -١٥



– 

  )٤٧٨(

،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي لإلمام أبي العلي محمد عبد الرحمن المباركفوري            -١٦
 . هـ١٣٩٩، سنة ٣، ط دار الفكر

  . هـ١٤٢١ بعد الفجر، لأللباني، مكتبة المعارف، هتصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفر -١٧
، ألبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي        )لقرآن العظيم تفسير ا (تفسير ابن كثير     -١٨

 . دار الفكر-، ط)هـ٧٧٤ت(

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيـر، ابـن حجـر، المكتبـة األثريـة،                 -١٩
 . هـ١٣٨٤ باكستان،

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر يوسف بن عبد اهللا النمـري                 -٢٠
هــ، مطبعـة   ١٤٠٢، ٢سعيد أحمد أعراب ومجموعة أخرى، ط  : ، تحقيق )هـ٤٦٣ت(

  .فضالة، المغرب
  . هـ١٣٩٣، ١الثقات البن حبان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط -٢١
أبـي األشـبال الزهيـري، دار ابـن     : جامع بيان العلم وفضله، البن عبد البر، تحقيـق       -٢٢

 .الجوزي

 عليه وسلم كما رواها عنه جابر، األلبـاني، المكتـب اإلسـالمي،             حجة النبي صلى اهللا    -٢٣
  . هـ١٤٠٥

حجة الوداع، أبو محمد علي ابن حزم األندلسي، تحقيق عبد الحق بن مالحقي التركماني،              -٢٤
  . هـ١٤٢٩، ١مركز البحوث اإلسالمية في السويد، ط

نبـي بـن عبـد    دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي عبـد ال      -٢٥
حسن هاني فحص، دار الكتب العلميـة،     : الرسول األحمد نكري، عرب عباراته الفارسية     

  . هـ١٤٢١، ١لبنان، بيروت، ط
ذم الكالم وأهله، عبد اهللا بن محمد الهروي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزيز الـشبل،                 -٢٦

  . هـ١٤١٦، ١مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
 .  بيروت- دار المعرفة -؛ البن رجب  قات الحنابلةالذيل على طب -٢٧

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، للشيخ موفق الدين عبـد اهللا بـن أحمـد                  -٢٨
 –هـ، تحقيق الدكتور حمزة بن حسين الفهر، كلية الشريعة          ٦٢٠المقدسي، المتوفى سنة    

 .هـ١٣٩٩ سنة -جامعة أم القرى

 .هـ١٤٠٥، بيروت، ١٠، مؤسسة الرسالة، ط  ابن القيمزاد المعاد في هدي خير العباد، -٢٩



 

 )٤٧٩(

، ٤المكتـب اإلسـالمي، بيـروت، ط       سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، لأللباني،     -٣٠
  .هـ١٣٩١

 . هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العربي سنة:  ، ط سنن ابن ماجه -٣١

  . ، بدون ت ، بيت األفكار الدولية ، أبو داود سليمان بن األشعث سنن أبي داود -٣٢
/ سنن البيهقي الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي، تحقيـق                -٣٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤مكة المكرمة، -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز

،  الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، تحقيق أحمد محمـد شـاكر           : سنـن الترمـذي  -٣٤
 . هـ١٣٥٦، بيروت، ١الفكر، ط دار

السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق مركز البحـوث وتقنيـة المعلومـات،           السنن المعروف ب   -٣٥
 .هـ١٤٣٣، ١دار التأصيل، القاهرة، ط: الناشر

 .  دار اآلفاق الجديدة بيروت–؛ البن العماد الحنبلي  شذرات الذهب -٣٦

الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، البن بطة العكبري، تحقيق رضا بن نعـسان               -٣٧
  . هـ١٤١١، ٢فا، مكة المكرمة، طمعطي، مطابع الص

،   ، علي بـن بلبـان الفارسـي        ، األمير عالء الدين    صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -٣٨
 . هـ١٤١٨،  ٣، ط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط تحقيق

،  محمد مصطفى األعظمي  :  ، تحقيق  ، ابن خزيمة محمد بن إسحاق      صحيح ابن خزيمة   -٣٩
  . هـ١٤١٢، ٢، ط  بيروت، المكتب اإلسالمي

صحيح البخاري، للبخاري أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل، دار ابن رجب، فارسـكور،               -٤٠
  .هـ١٤٢٥، ١ط

  . هـ١٤١٩صحيح سنن النسائي، تحقيق األلباني، مكتبة المعارف،  -٤١
محمـد فـؤاد   / صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق        -٤٢

 .بيروت- إحياء التراث العربيعبد الباقي، دار

، ١ضعيف سنن الترمذي، لأللباني، مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج، الريـاض، ط              -٤٣
 . هـ١٤١١

، محمد حامد الفقـي   / تحقيق الحسين ابن أبي يعلى،      يأب محمد بن محمد  ، ل طبقات الحنابلة  -٤٤
  . بيروت–دار المعرفة 



– 

  )٤٨٠(

ـ           -٤٥ سين العراقـي، دار المعـارف،    طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بـن الح
  . سورية

عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطيب محمد شمس الدين آبادي، ضـبط               -٤٦
 .هـ١٣٩٩، ٣وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط

غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهى، مرعي بـن يوسـف الحنبلـي الكرمـي،              -٤٧
  . ٢ة، الرياض، طالمؤسسة السعيدي

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن                 -٤٨
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، تحقيق أبي عائش عبد المنعم إبـراهيم،         

  . م٢٠٠١، ١مكتبة أوالد الشيخ للتراث، ط
، القاهرة،  ١أبي حيان، ط    دار ، ابن حجر :  فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري     -٤٩

 . هـ١٤١٦

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، البن رجب، تحقيق طارق بـن عـوض اهللا بـن           -٥٠
  . هـ١٤١٧، ١محمد، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

، المتـوفى سـنة      ، لمحمد بن عبد الواحد الحنفي المعـروف بـابن الهمـام            فتح القدير  -٥١
 . ، بيروت يإحياء التراث العرب ، دار )هـ٦٨١(

،  ، بيروت  ، محمد أمين   ، عبد اهللا مصطفى المراغي     الفتح المبين في طبقات األصوليين     -٥٢
  . هـ١٣٩٤الثانية  الطبعة

  . هـ١٤٣٠فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  -٥٣
 .هـ ١٣٩٤، مطبعة الحكومة، مكة،  البهوتي: كشاف القناع -٥٤

ـ  المجتبى من السن   -٥٥               سنن النسائي، للنسائي، أحمد بن شـعيب بـن علـي،           : ن المشهور ب
 .هـ، بيت األفكار الدولية٣٠٣ت 

، دار الكتـاب   ، نور الدين علي بـن أبـي بكـر    الهيثمي:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -٥٦
 .هـ ١٤٠٢، بيروت، ٣العربي، ط

، المتـوفى سـنة      النـووي ، ألبي زكريا يحيى بن شرف الدين         المجموع شرح المهذب   -٥٧
، نـشر مكتبـة      ، المكتبة العالية بالفجالـة     محمد نجيب المطيعي  :  ، تحقيق  )هـ٦٧٦(

 . ، جدة اإلرشاد



 

 )٤٨١(

المحلى باآلثار، البن حزم، تحقيق عبد الغفار سليمان البنـداري، دار الكتـب العلميـة،                -٥٨
  . بيروت

،  ، دار الكتاب العربـي     المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري محمد بن عبد اهللا         -٥٩
 . ، الطبعة األولى بيروت

 . بيروت - الفكر دار -لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني : المسند  -٦٠

مسند أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائني، تحقيق جماعة من العلمـاء،               -٦١
  . دار المعرفة، بيروت

حقيـق محمـد ناصـر الـدين        مشكاة المصابيح، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، ت         -٦٢
  . هـ١٣٩٩، ٢األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

، ١مشكل أحاديث المناسك، خالد بن سليمان آل مهنى، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، ط                -٦٣
  . هـ١٤٣٣

 الـدار   - ، عبد اهللا بن محمـد الكـوفي        ابن أبي شيبة  :  المصنف في األحاديث واآلثار    -٦٤
 .هـ ١٣٩٩ - ، الهند ٣ ط- السلفية

، المكتـب    ، للـشيخ مـصطفى الـسيوطي       مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       -٦٥
  . هـ١٣٨٠ ، الطبعة األولى ، بيروت اإلسالمي

حمدي بن عبـد    / المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق           -٦٦
 .الموصل-م، مكتبة العلوم والحكم١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ٢المجيد السلفي، ط

:  هــ ، تحقيـق  ٣٩٥، ألبي الحسن أحمد بن فارس ، المتوفى سنة      مقاييس اللغة  معجم -٦٧
 .عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية ، إيران 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد محمد الخطيب الشربيني، تحقيـق              -٦٨
  . طه عبد الرءوف سعد، المكتبة التوفيقية

 محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلـي،             المغني، لموفق الدين أبي    -٦٩
عبد الفتاح محمد الحلو، دار     : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور      : تحقيق الدكتور 

 .هجر

، ١المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، مطبعة السعادة، بجوار محافظـة مـصر، ط           -٧٠
  . هـ١٣٣٢

  . يدي خليل، محمد عليش، دار الفكرمنح الجليل شرح على مختصر س -٧١



– 

  )٤٨٢(

المهذب في فقه اإلمام الشافعي، للشيرازي، تحقيق محمد الزحيلي، دار القلـم، دمـشق،               -٧٢
  . هـ١٤١٢، ١ط

،  ، دار الفكـر  ، الحطاب محمد بن محمد المـالكي      مواهب الجليل بشرح مختصر خليل     -٧٣
  . هـ١٤١٢،  الطبعة الثالثة

د بن عثمان الـذهبي، إدارة الـدعوة واإلعـالم          الموقظة في علم الحديث، محمد بن أحم       -٧٤
  . بجماعة أنصار السنة، مصر

 – ، محمد بن علي بـن محمـد        الشوكاني:  نيـل األوطـار شـرح منتـقـى األخبار     -٧٥
 .  باكستان- الهور - طبعة أنصار السنة المحمدية

  
  



 

 )٤٨٣(

  
  
  

  
  

 
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 على أشرفاألتماِن األكمالِن الحمد هللا  رب العالمين،  والصالة والسالم 
وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم صلى اهللا وسلم عليِه  المرسلين، نبينا محمد األنبياء وإماِم

  .بإحسان إلى يوم الدين
  :  أما بعد

، ظظيفة التي اصطَفى اهللا لها خُلَّص أوليائه الوفإن االشتغال بالقرآن الكريم هو
ومن وسائل ، طمعا في شرِف االنتظَاِم مع أهل اهللا وخاصِتهفأقبلوا عليه تعلما و تعليما، 
 من وضعوا له مصنفاٍت تحفظُه،  في الصدورحفظوههذه العناية الشريفة أنَّهم لما 

 النثر ك ما بين سالٍك مسلكوكانوا في ذلالتحريف، و وتصونه عن التبديِل، التصحيف
  .وافي الالنظِم الشعري أو مختَاٍر لطريقِة، كافيالالحسِن 

جوهرة  " مانظمه اإلمام شعلة في    ومن هذه المنظوماِت العلمية في تجويد القرآنِ      
عرض  له فـي هـذا البحـث بالدراسـة     ،  الذي سأت "القارئين ودرة التالين في التجويد      

، فهو وحده المـستعان   ،  والسداد العون   اهللاتعليق، سائال   المتن من   ما يتطلبه   التحقيق، و و
  .وعليه التكالن

  :خطة البحث
  يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وقسمين يمثالن صلب البحث

  : وخاتمة، وفهارس،  وتفصيل ذلك ما يلي

 
 

 
– 

 
 

  جامعة الملك سعود- كلية التربية–أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية 
  لمملكة العربية السعوديةا

  



– 

  )٤٨٤(

  :                           المقدمة-
  .وخطة البحث، ومنهج البحثوتتضمن أهمية الموضوع، وسبب اختياره، 

  :  التمهيد-
  . الموصليوفيه تعريف باإلمام شعلة

  : القسم األول-
  : قسم الدراسة وتحته مطالب

  .تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المطلب األول
  .منهج المؤلف في كتابه: المطلب الثاني
  .قيمة الكتاب العلمية: المطلب الثالث
  .صف النسخة الخطية ونماذج منهاو: المطلب الرابع

  : القسم الثاني-
  : النص المحقق

  .ويتضمن النظم كامال
  :منهج البحث

  .كتابة النص وفق قواعد اإلمالء الحديثة مع ضبطه-
  .ترقيم األبيات ترقيما تسلسليا-
  . في المتن ، واإلشارة إليه في الحاشية-إن وجد- تصويب الخطأ-
  .اشيةعزو اآليات إلى سورها في الح-
  .التعليق على ما يحتاج إلى تعليق-



 

 )٤٨٥(

  وفيه تعريف باإلمام شعلة: التمهيد
شـعلة ،  ،  بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن الحـسين     محمد أبو عبد اهللاِ  شمس الدين    هو

 .الموصلي الحنبلي
القراء وتقلَد فيها مـشيخة ولد سنة ثالث وعشرين وستمائة من الهجرة ونشأ في الموصل      

 ودرس فنون الـشريعة واللغـِة       تعلم القراءات  قرأ القرآن و  وقد  ، ومئذ ي  سنه رغم صغر 
 الحسن علـي بـن عبـد    هو أبو وشيخه في القراءاِت، حتى صار بحرا من بحور العلم     

 .)٦٨٨ت (العزيز اإلربلي المقرئ 
إال أن مصادر ترجمته التي     شيخ القراء بالموصل،     كان   – رحمه اهللا    -وبالرغم من أنه    

 .تلميذ لهترد فيها تسميةُ أي  لم عليهاوقفتُ 
على مذهب أهل السنة والجماعة فـي العقيـدة،    في مسائل المعتقد    - رحمه اهللا    –كان  و
 . اإلمام أحمد بن حنبلفي الفقه فهو في ذلك على ما كان عليهمذهبه أما و

التأليف فلم  وتفنَّن في مجاالِت    ،  بالتصنيف ونفع الناس بالمؤلفات    – رحمه اهللا    –واشتغل  
صـفوة  " مثـل  له مؤلفات عديدة في فنون شتى؛   بل  ، يقتصر على جانب القراءاِت وحده    
يتيمـة  "وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد فـارس ،  "الراسخ في علم المنسوخ والناسخ     

العنقـود نظـم    "مطبوع بتحقيق الدكتور محمد البراك،      " الدرر في النزول وآيات السور    
ولم أقف علـى معلومـات      "م منثور الكالم في ذكر الخلفاء الكرام        نظ"،  "لعقود ابن جني  

  . في غير فن القراءاتعنهما، وغير ذلك من المؤلفات
وقد سـجل   "نظم الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية         ":أما القراءاتُ فله فيها   

 ما انفـرد    نظم تتمة المطلوب في   " في جامعة أم القرى،      علميةتحقيقا ودراسة في رسالة     
وقد حقق عدة تحقيقـات،      "كنز المعاني في شرح حرز األماني       "،  "به أبو جعفر ويعقوب   

وهـو  " ذات الرشد في الخالف بين أهل العـدد       "منها تحقيق الدكتور محمد المشهداني،      
جـوهرة القـارئين ودرة    " وله في التجويد     مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالرحمن اليوسف،    

  .وهو موضوع هذا البحث" التالين في التجويد
 فـي معرفـة القـراء    -أثنى عليه العلماء كثيرا؛ ومن ذلك قول اإلمام الذهبي رحمه اهللا       

كان شابا فاضال، ومقرئا محققا، ذا ذكاء مفرط، وفهم ثاقب، ومعرفـة تامـة               " "-الكبار
 وقول اإلمام ابن الجزري رحمه    ، "ونظمه في غاية الجودة   : "إلى أن قال  " باللغة والعربية 

 وكافيك بهـاتين  "إمام ناقل،  وأستاذ عارف كامل، وصالح زاهد: "-في غاية النهاية –اهللا  



– 

  )٤٨٦(

 .الشهادتَين من اإلمامين الجليلَين دليال على رسوِخ قدمه في العلم واإلمامة فيه
توفي رحمه اهللا في شهر صفر سنة ست وخمسين وستمائة في الموصل، وله من العمر               

.ثالث وثالثون سنة
) ١(

 

                                         
، وغاية النهاية البن ٢٣/٣٦٠أعالم النبالء للذهبي ، وسير٦٧٢-٦٧١ص/٢معرفة القراء للذهبي: انظر) ١(

، والمنهج األحمد في تراجم أصحاب ٥٥، وطبقات النحاة واللغويين لألسدي ص٨١-٨٠ص/٢الجزري
  .٢٧٢-٢٧٠ص/٤اإلمام أحمد للعليمي



 

 )٤٨٧(

  قسم الدراسة وتحته مطالب: لقسم األولا
  .تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المطلب األول
  .منهج المؤلف في كتابه: المطلب الثاني
  .قيمة الكتاب العلمية: المطلب الثالث
  .وصف النسخة الخطية ونماذج منها: المطلب الرابع

  .لى المؤلفتحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إ: المطلب األول
 إمـام جـامع     لـه  ذكرهـا  – رحمه اهللا    –هذه القصيدة لإلمام شعلة الموصلي      

الخالفة العباسية ببغداد سراج الدين عمر بن علي القزويني الشافعي المحـدث المقـرئ             
  :؛ حيث قال"ذات الحال " مع منظومته )  ه٧٥٠ -٦٨٣(

ذات الحلـى قـي   " ، وكتاب " القارئين ودرة التالين   )١(جوهر"  وكتاب   -٣٤(( 
، من تصانيف اإلمام شمس الدين أبي عبـد اهللا محمـد بـن    "قراءة أبي عمرو بن العال  

  .الموصلي، المعروف بشعلة، توفي سنة خمسين وست مئٍة] الحسين[أحمد بن 
أرويهما مع جميع تصانيفه، ومروياته عن شيوخه، عن الشيخ أمين الدين عبـد             

ي النداء الموصلي، المعيـد بالنظاميـة، وغيـره         الرحمن بن علي بن أبي الحسن بن أب       
  .)٢())واهللا أعلم . إجازةً، عن المؤلف كذلك، إن لم يكن سماعاً في بعضها

جوهرة القارين  : وقد ورد اسمها في أول نسخة المكتبة الوطنية النمساوية هكذا         
  .ودرة التالين في التجويد
  .منهج المؤلف في كتابه: المطلب الثاني

  : هذا النَّظم المبارك نجد أن منهج المؤلِِّف يظهر في نقاٍط مفصلٍة وفق اآلتيعند تأمل 
  :  لنظمه بحر الطويل وهو- رحمه اهللا – اختار الناظم-

  فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين         فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
قة التقسيم وحسن الترتيب، وجودة دبه سم نظمتَّا، والباِء في هذه القصيدِةكما اختار قافية 

  .العرض

                                         
 . كذا)١(
 .١٥٥ – ١٥٤مشيخة القزويني ص  )٢(



– 

  )٤٨٨(

إفادة طَالِب نظمه أراد بلم يفصح عن منهجه مفصال، وإنما ذكر في مقدمته  أنه -
، ثم شرع في بيان ما يجب للقرآِن من أحكام، القُرآِن ببعِض آداِب تعلُّمِه وتعليمه

  .ناء التالوةوأضافَ إلى ذلك المحاذير األدائيةَ الواجب احتنابها أث
واعتنى بالتلقِّي ،  اعتنى باآلداب المتعلقة بالسلوك وصيانة النَّفِس ومراقبة النية-

  .واإلقراء وما يجب فيهما
،  حض على أن يكون قارُئ القرآِن ذا بعد معرفي بمعاني ما يقرُؤه ويعلِّمه للنَّاس-

والناسخ والمنسوخ ،  والمدنيوكذلك المكي، فيأخذ في غريب القرآن بطرٍف من علِم
  .وغيرهما من علوم القرآن

  .شرع بعد ذلك في بيان أحكام التَّجويد المقصودة بنظم هذه القصيدة-
ويعينِّه أحيانا " وإياك فافتح واوها بليانة"يعين اللفظ المراد بذكره غالبا كما في قوله  -

  ".د واظِبوفي جمع ضلَّاٍل على الم"بالوصف كما في قوله 
  قيمة الكتاب العلمية: المطلب الثالث

  : تظهر قيمة الكتاب العلمية مما يلي
وشـهد لـه أجـالء     ، فهو من أشهر العلماء الراسخين    ،  بين أهل هذا الفن   مكانة الناظم   -

 . بأنَّه علَم محقِّقٌ–كما سبق بيانه في ترجمته -المحققين 
  . يمتاز عن النثِر بسهولة لحفظ واالستحضارلنظم اأنكون هذا الكتاب نظما؛ ومعلوم -
يبـسط   فلم، على نحو خاص ؛    التنبيهات والمحاذير األدائية الدقيقة   كون هذا النظم في     -

 وإنَّما أشار إلى هذه الدقائق الخفية ليجتنبهـا مـن ينـشُد          ،أبواب علِم التجويد   الناظم   فيه
  . في كتُب التجويِد نادرا النحو والتأليف على هذ،الكماَل في أداء القرآن

ما حواه هذا النظم من منهج علمي رصين من حيث ضبط األحكام، ودقـة التقـسيم،                -
وحسن الترتيب، وجودة العرض، ودفع اللبس، مع ما فيه أحيانا من التوضيح بالتمثيـل،             

 .والبيان بالتعليل
  .ابفهذه األمور تدل على القيمة العلمية العالية لهذا الكت      



 

 )٤٨٩(

  .وصف النسخة الخطية ونماذج منها: المطلب الرابع
 ثـالث نـسخ     – فيما أعلـم     –بيتًا، يوجد منها    ) ٧٦(في   هذه المنظومة     تقع  

  :خطية
 ٢٧٤: ( تحـتفظ بهــا المكتبـة األزهريــة بالقـاهرة، تحــت رقــم   :األولـى 

، وفي كل   ) ب ٧٠ - أ ٦٨(، في ثالث ورقات، ضمن مجموع، ورقة        )٢٢٢٨١/قراءات
، لم يـذكر اسـم      "منظومة في تجويد القرآن العظيم      " : الثة عشر بيتًا، بعنوان   صفحة ث 
  . )١(ناظمها

والنسخة ضمن مجموع فـي القـراءات والتجويـد وعلـوم القـرآن، أكثـره           
ورقة، وعلى الورقة الرابعة من المجموع تملك باسم علي بـن  ) ٨١(منظومات، يقع في    

نهار الجمعة من شهر ذي القعدة الحـرام        محمد بن أحمد بن إبراهيم المصري، تاريخه        
سنة ثالث وأربعين وثمان مائة، وهو من كتب المرحوم حسن جالل باشا الحسيني هدية              

  ). ه١٢٢٧(للجامع األزهر، تنفيذًا لوصية علي جالل سنة 
  .في تجويد القرآن العظيم. بسم اهللا الرحمن الرحيم: (( أولها

  )).  وأهديتُ تسليمي إلى خير عاقب **حِمدتُّ ِلربٍّ عالٍم بالغوائب  
  .فما زال ذا عفو كثير المواهب** فنسأل ربي عفوه عن خطيتي((: وآخرها

  .تمت بحمد اهللا تعالى
  .وقد سقط منها البيت الثاني عشر

:                      تحـت رقـم   ) فيينـا (فتحتفظ بها المكتبة الوطنية النمـساوية ب        : أما الثانية 
) ]٢٠٣٥ (Mixt جوهرة القارين ودرة التالين فـي التجويـد   : " ، بعنوان]٥\١٤٠٣" ،

 ٢٣٩ – أ   ٢٣٧(ولم يذكر اسم الناظم، تقع في ثالث ورقات، ضمن مجموع، من ورقة             
بيتًا، كتبت بخط نسخي، يرجـع إلـى القـرن    ) ١٥ -١٤(، وفي كل صفحة ما بين       )ب

  . )٢(الثاني عشر الهجري تقديرا
:                 ، رقم المـادة )دبي(الماجد للثقافة والتراث ب  في مركز جمعة     وعنها مصورة 

)٢٤٢٩٦١.(  
  .جوهرة القارين ودرة التالين في التجويد: (( أولها

                                         
 .١٢٦/ ١ ) م١٩٤٥/  ه١٣٦٤( إلى سنة األزهريةالكتب الموجودة بالمكتبة فهرس : ويراجع )١(
 .٤٧ص ) التجويد - علوم القرآن (للتراث العربي اإلسالمي المخطوط الفهرس الشامل  :ويراجع )٢(



– 

  )٤٩٠(

  )).وأهديتُ تسليمي إلى خير عاقب **  حِمدتُّ ِلربٍّ عالٍم بالغوائب  
  .فما زال ذا عفو كثير المواهب**فنسأل ربي عفوه عن خطيئتي: ((وآخرها

والحمد هللا رب العالمين، وصالة وسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه              . هاآخر
  )).تم . وصحبه أجمعين

 فتحتفظ بها إدارة المخطوطات والمكتبـات اإلسـالمية، التابعـة           :وأما الثالثة 
" : ، بعـوان  )٤/ ١٩٤: (لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، تحت رقـم        

، ولم يذكر اسم الناظم، تقع في ثـالث صـفحات،    "منظومة في تجويد الفاتحة وغيرها 
 ١٢,٦ × ٢١,٤: (، عدد األبيات في كل، مقاس     ) ب ٣١ – ب ٣٠(ضمن مجموع، ورقة    

، كتبت بخط نسخي، العنوان والفواصل بين األبيات كتبت بالحمرة، يرجـع تـاريخ        )سم
 .تقديرا)  ه١٢٠٤(نسخها إلى سنة 

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم. هامنظومة في تجويد الفاتحة وغير: (( أولها
  )).وأهديتُ تسليمي إلى خير عاقب **  حِمدتُّ ِلربٍّ عالٍم بالغوائب  

  .فما زال ذا عفو كثير المواهب**فأسأل ربي عفوه عن خطيئتي: ((وآخرها
  .)١()) على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلموالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا

  

                                         
 .٨٩، ٨١ – ٨٠/ ١  فهرس المخطوطات األصلية:ويراجع )١(



 

 )٤٩١(

  ىنموذج من النسخة األول
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٩٢(

   نموذج من النسخة الثانية
  

  
  



 

 )٤٩٣(

  نموذج من النسخة الثالثة
  



– 

  )٤٩٤(

  :المتن
ــب   -١ ــالٍم بالغوائ ــربٍّ ع ــدتُّ ِل   حِم
  

  )١(وأهديتُ تـسليمي إلـى خيـر عاقـب        
  

ــدى -٢ ــالحق واله ــوِث ب   محمــٍد المبع
  

ـ        ا ذي العال والمناقـب  إلى الخلـق طُـر  
  

ــى  -٣ ــم عل ــدوم له ــحاٍب ت   وآٍل وأص
  

ــرو ــذواهب كُ ــشهور ال ــالي وال   ر اللي
  

ــأنني  -٤ ــتُ ب ــد عزم ــإني ق ــد ف   وبع
  

ـ   ــم القُـ ــي عل ــد ف ــبارأقي   ن لطال
  

  قــصيدا إذ المنظــوم يــسهُل ِحفْظُــه -٥
  

ــب ــدِّ المواِظ ــم المِج ــب العل   علــى طال
  

  وأســأله عــوني علــى مــا ذكرتــه -٦
  

  مطَـــالِبيوتوفيقَـــه كيمـــا أنـــال 
  

ـ         -٧   ِب الْ وَأبدُأ فـي قـولي بـآداِب طال
  

ــ ــِبن فكــم مــن قــارٍئارقُ    عنــه ناك
  

ـ     -٨ ـ آن ني رأيا طالـب القُ   نخلـص ا كتَ
  

  لربــك واحفــظ للتقــى والمــآدب   
  

   وبالنقـل فـاحتفظ    )٢(وعن ثقة فانقل   -٩
  

ــضحك ف ــن اولل ــل واعمل ــبقل    بواج
  

١٠- ونفس    الْ مك خذ بالحلم والرفق والز   
  ج

      ا خيـررشـدم صـاحب  وقار وصـاحب   
  ج

                                         
 َأنَا :ِلي خَمسةُ َأسماٍء« العاقب من أسماء النبي صلى اهللا عليه وسلم الثابتة عنه في قوله صلى اهللا عليه وسلم )١(

دمحم،دمَأنَا َأحو ،الْكُفْر و اُهللا ِبيحماِحي الَِّذي يَأنَا الْمِمي، ولَى قَدع النَّاس شَرحالَِّذي ي اِشرَأنَا الْحو ،اِقبَأنَا الْعو « 
طان آل مؤسسة زايد بن سلطبعة ، تحقيق محمد  مصطفى األعظمي، )٣٦٧٦(موطأ اإلمام مالك برقم : انظر

 .ه١٤٢٥عام ، نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
)٢(ات تلقِّي العلِم الشرعيتلقِّي القرآِن،  هذا من مهم مة منهالعلماء متظافرةٌ في هذا ، وفي المقد ونصوص

  ال تكونِن وأن الروايةَباب في َأن الِْإسنَاد ِمن الدي(ومن ذلك ما بوب به اإلمام مسلم صحيحه في قوله ، المعنى
صحيح : انظر. »ِإن هذَا الِْعلْم ِدين، فَانْظُروا عمن تَْأخُذُون ِدينَكُم«وفيه روى أثر ابن سيرين ، )قاِتإال عن الثِّ

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي طبعة ، ١٤/ ١محمد فؤاد عبد الباقي : مسلم بتحقيق



 

 )٤٩٥(

   عليك فـال تكـن     ارء أن يقْ  ومن شا  -١١
  

ــ ــه فه ــا علي ــببخيلً ــدى المعاي   و إح
  

ــن  -١٢ ــم ال تع ــه ث ــه ل ــك لينْ وجنب  
  

ــ ــذا هفنْ ــصتَاْ ك ــضا أن ــبم للني   خاط
  

١٣- ودِمــلِْل عوال تكــنا ثــم الجــداِلر   
  

   نمامــا فلــيس بــصاحب   تــصدقُ
  

١٤- جب فاجنُ وللعال قلـل ا و  والتكبـرِ  ب   
  

ــسك ح   ــم نف ــو ث ــالم لتنج ــبك   اس
  

ــتعن  -١٥ ــاهللا فاس ــم ب ــد ث   وهللا فاحم
  

  وكن في سوى فعل التقـى غيـر راغـب         
  

١٦-    لـه وتـب    وللموت فاذكر واسـتعد   
  

  إذا وقــع التفــريط منــك بجانــب   
  

١٧- ا فكـن      ونفسك في تخليصها سـاعي  
  

ــارب   ــا بالتج ــذا عارفً ــد ه ــن بع   وك
  

ــسلم  -١٨ ــا لم ــه غلً ــك ال تودع   وقلب
  

  ب كمجـرى العقـار    ففي القلـب مجـراةٌ    
  

  ومن بعد هذا في فعالـك فاحتـسب        -١٩
  

 للمواهــب واهــب لمــا عنــد رب   
  

ـ  وفوك طريـقٌ   -٢٠    كمـا أتـى    ِنار للقُ
  

ـ   هفنظفْ طَ مهمـا اس١( مواظـب  فعـلَ تَع(  
  

   إن أتــاك تثــاؤبارقْــوإن كنـت تَ  -٢١
  

  )١( التثــاؤبفكــن ســاكتًا حتــى ذهــاِب
  

                                         
ِإن الْعبد ِإذَا قَام يصلِّي َأتَاه : "وقَاَل. ُأِمرنَا ِبالسواِك: عن عِلي رِضي اُهللا عنْه، قَاَلالوارِد  يشير بذلك لألثر )١(

فَلَا يقْرُأ آيةً ِإلَّا كَانَتْ ِفي الْملَك فَقَام خَلْفَه يستَِمع الْقُرآن ويدنُو، فَلَا يزاُل يستَِمع ويدنُو حتَّى يضع فَاه علَى ِفيِه، 
دار الكتب العلمية، بيروت طبعة ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، )١٦٢(السنن الكبرى للبيهقي برقم " جوِف الْملَِك

رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة وأثبتَ وصححه األلباني ، ه١٤٢٤الطبعة الثالثة  -
  ).١٢١٣(قم بر



– 

  )٤٩٦(

  وحافظ على القرآن في كـل حالـة        -٢٢
  

ــك  ــص اوأعمالَ ــبخل ــيظ المراق   للحف
  

٢٣-     ه فـاعرف لـتفهمفُوأحكام ـه روض  
  

ــصعائب   ــخ لل ــع ناس ــسوخَه م   ومن
  

٢٤-  ـ كــذلك للمكــي   ِه مــن مدنيـ
  

ــ ــن عالم ــب وك ــده بالغرائ ــن بع   ا م
  

  وكن عارفًا بـاللحن كيمـا تزيلَـه        -٢٥
  

ــالح ــذاك ف ــب ف ــل المكاس ــن جمي    م
  

  مع فاسـتَ   والكـسرِ   أو للضم  وللفتِح -٢٦
  

ــارب  ــن فق ــه لك ــز ال تفرط   )٢(إذ الهم
  

  عطه حقـه وعـن  اوِزن كل حرف و    -٢٧
  

ــب   ــه فجان ــنقص من ــه وال   )٣(زيادت
  

   كـن متلفظًـا   )٤(}بسم اهللا { ءوفي با  -٢٨
  

  بتحقيقهــا مــن غيــر ضــغط مــصاحب
  

ـدالَ   )٥(}الحمد{وفي -٢٩ ـا يبم] منـه [ ضم ال   نً
  

ــر ها  )٦(}هللا{و ــه غي ــدد الم ــ ش   بي
  

                                                                                                     
)١(راعاِة وآكَدوهو في التالوة أحقُّ بالم عام لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ،  وهذا أدب» ،كُمدَأح بِإذَا تَثَاء

اهِة باب تَشِْميِت الْعاِطِس، وكَر(في ، )٢٩٩٥( صحيح مسلم برقم »فَلْيمِسك ِبيِدِه علَى ِفيِه، فَِإن الشَّيطَان يدخُُل
  ).التَّثَاُؤِب

فينبغي : (كما يقول الحافظُ أبو عمرو الداني،  وهذه المقاربة تعني عدم اإلفراط والتفريِط في إخراج الهمزة)٢(
للقارئ إذا همز الحرف أن يأتي بالهمزة سلسلةً في النطق، سهلةً في الذوق، من غير لكٍز وال ابتهاٍر لها، وال 

غانم / تحقيق الدكتور، )١٢٠( للداني التحديد في اإلتقان والتجويد) كانت أو متحركةًخروٍج بها عن حدها، ساكنةً 
 .ه١٤٠٧،  بغداد–مكتبة دار األنبار طبعة ، الحمد

وإشباع لفظه، : (كما يقول الحافظُ أبو عمرو الداني في حقِّ الحرف عند النطق به،  وهذا هو حد التجويد)٣(
 ).٧٠(التحديد ) ه وهيئته من غير إسراٍف وال تعسٍف، وال إفراٍط وال تكلٍفوتمكين النطق به على حال صيغت

 .١:  الفاتحة)٤(
 .٢:  الفاتحة)٥(
 .٢:  الفاتحة)٦(



 

 )٤٩٧(

ـ  {وشدد ل  -٣٠    مجـودا  )١(}المينرب الع
  

ــشديد ــف تـ ــبوال تختطـ   ه كالمجانـ
  

  ه وتلـوِ دد شَ)٢(}الرحمن{وللراء في   -٣١
  

ــالترقيق مــع كــل آوخــذْ ــ فيــه ب   بِي
  

  د لكـسرة كافـه    و ج )٣(}ٍكمِل{وفي   -٣٢
  

راقـبِ  )٤(}يـومِ { فـي     الياءِ  فتحِ وتجويد   
  

ـاك {مع)٥(}لدينا{لو -٣٣ ـدد مجـودا   )٦(}إي   ش
  

ــد{و ــشديد)٧(}نعب ــب  للت ــه فجان    في
  

٣٤- وبين  لـض   والبـاء متقنًـا    اِلم الـد   
  

ــب   ــر مجان ــين غي ــكون الع   وراع س
  

  هـا بليانـة    فـافتح واو   )٨(}إياك{و -٣٥
  

 ـ اا  وبالكاف منه ِرس٩( ولـيس بعـازب    ع(  
  

   لنونها  افتح بلينٍ  )١٠(}نستعين{وفي   -٣٦
  

ــي ــين تَوب ــسر الع ــبن لك   )١١(ِب الِزينِي
  

                                         
 .٢:  الفاتحة)١(
 .٣:  الفاتحة)٢(
 .٤:  الفاتحة)٣(
 .٤:  الفاتحة)٤(
 .٤:  الفاتحة)٥(
 .٥:  الفاتحة)٦(
 .٥:  الفاتحة)٧(
 .٥:  الفاتحة)٨(
)٩(العازب ا ال يؤدي إلى خَفائها واخِتالِسها،  هو الخِفيبالحركِة إسراع راد اإلسراعالمبالغةَ في الحركة ، والم ألن

فإخفاء الحرف : (قال الحافظُ أبو عمرو، والتوسطُ هو المطلبو، واإلسراع فيها ينقص قدرها، يتولَّد منها حرفٌ
 ).٩٨(التحديد ) انقصان صوته، وإخفاء الحركة نقصان تمطيطه

 .٥:  الفاتحة)١٠(
) والباء تُبدُل من الميم لقرِب مخْرجيِهما، أي الصق الزم(قال ابن قتيبة في شرح هذه الكلمة ،  أي ثابت)١١(

 .ه١٣٩٨طبعة دار الكتب العلمية ، تحقيق أحمد صقر، )٩٨(، غريب القرآن البن قتيبة



– 

  )٤٩٨(

  ر مبينًا ِهظْا ةَوالهمز )١(}اهدنا{وهاء -٣٧
  

  وللكسر في الدال اخـتلس غيـر ناكـب        
  ج

   ال وأظهـر )٢(}الصراط{وللصاد شدد في   -٣٨
  

ّ٣(فير بها أو في الحروف الـصواحب      ص(  
  

ـذين  صـراطَ {وال تمدد الطا في    -٣٩   شوا)٤(} ال
  

ِددــالم ــب  ال ــل للمطال ــذا تن ــا ه   )٥( ي
  

ـ وِننُ بين همزهـا ولِ    )٦(}أنعمت{و -٤٠ اه  
  

ــس ــر هاف ــا غي ــقْ عينَه ــكن وحق   بي
  

  )٧(}معلـيهِ { هاء   جا يا صاحِ  وكن مخرِ  -٤١
  

     وقـارب  )٨(}غير{من الصدر وافتح غين   
  

ــي -٤٢ ـين ف ــضوب{وللغـ ــسكنًا)٩(}المغ ــر م   أظه
  

   علـى المـد واظـب      ضـلَّالٍ وفي جمـع    
  

  وفي الالم قبل الكسر شـدد مخففـا        -٤٣
  

 ــل م ــود ه ــضاد ج ــولل ــا كرقٌِّح   بِئ
  

  هـا يبِق ع ذا جاءتك ظـاء   خصوصا إ  -٤٤
  

  ايِب كـص  خـذٌ ا )١٠(} الظـالم   يعض يوم{ك
  

  هـا أتـى    ومـا قبلَ    يـاء  حتِْتوإن فُ  -٤٥
  

ــوازب كــسٍربــإعراِب    مــن حــروف ل
  

                                         
 .٦:  الفاتحة)١(
 .٦:  الفاتحة)٢(
 .ي بقية حروف الصفير يعن)٣(
 .٧:  الفاتحة)٤(
)٥(  
 .٧:  الفاتحة)٦(
 .٧:  الفاتحة)٧(
 .٧:  الفاتحة)٨(
 .٧:  الفاتحة)٩(
 .٢٧:  الفرقان)١٠(



 

 )٤٩٩(

   وال سِل تحريكه فـاختَ   )١(}غاشية{ك -٤٦
  

ــارب   ــه وق ــسر في ــشبعا للك ــن م   تك
  

ـ  فياءين إن أشبعت كـسرتَ     -٤٧   رِصها تَ
  

ــفَ ــذي مثَّسِق ــل كال ــه تُ ذْحــايبو    ص
  

   إنها )٢(}المغيرات{ نوال تختلس غي   -٤٨
  

ــتْ ــسكوٍنأت ــب ُؤ يا ب ــي التعاق ــا ف   ه
  

   واو إن تكــن بعــد ضــمةوفتحــةَ -٤٩
  

   الجزيــل المواهــب)٣(}هــو اهللا{كمثــل 
  

   مـشبع   اخـتلس غيـر    )٤(}هو اهللا {لضم   -٥٠
  

  فإنــك إن أشــبعت يــا ذا المــآدب   
  

  زئفواوين تبقى وهـو لـيس بجـا        -٥١
  

  )٥(ح عنـد أهـل المـذاهب      وغير صـحي  
  

  فإن تـك واو شـددت بعـد ضـمة          -٥٢
  

ــل آ  ــي ك ــضم ف ــاختلس لل ــأال ف   بي
  

  هــا قافَدتَ إن أنــت شــد)٦(} قــوةيذ{ك -٥٣
  

ــ ضفْعــ م عــشديد ه ــع مواٍو ت   باِق
  

ـ ا دولى قَ وياءان إن تأتي واالُ    -٥٤ تْنَِكس  
  

  وقد جاء كـسر قبلهـا فـي التـصاحب         
  

   وبعـده عشـبِ ا للكـسر ف   )٧(}فسفي يو {ك -٥٥
  

ــمولــى فلال   بيــ ال تخــف قــول عانكِّ
  

                                         
 .١٠٧:  يوسف)١(
 .٣:  العاديات)٢(
 .٣٨:  الكهف)٣(
 .٣٨:  الكهف)٤(
)٥(منه حرفٌ زائد الحركة يتولَّد إشباع قال ابن الجزري ،  ألن) عت تولدت الحروف منها، نحو شِبُأإذا الحركات

 ).٧٦(التمهيد ) الضمة يتولد منها الواو، والكسرة يتولد منها الياء، والفتحة يتولد منها األلف
 .٢٠:  التكوير)٦(
 .٧:  يوسف)٧(



– 

  )٥٠٠(

ـ      -٥٦    مخففـا  نومن بعد يا األخرى الفظَ
  

ــب   ــع المعاي ــن جمي ــه م ــسلم في   لت
  

  ا إذً ولى منهمـا انفتحـتْ    وإن تك اال   -٥٧
  

ـ  يأتي{ك ي أنـت يـا ذا المناقـبِ       )١(}وم   
  

   بأختهــادغمــنان شــئت امخيـر   -٥٨
  

ــدا ولــى وشــدد لال ــر هاجي ــغي   )٢(بي
  

ـ    اأو   -٥٩   اا بهمـا إذً   ظهرهما ثـم الفظً
  

ــب   ــس للمناس ــظ وق ــين احف   مخففت
  

٦٠-  وللدال بيفـي الـسكون إذا أتـت       ن   
  

ــازب   ــيس بع ــا ول ــد الخ ــك عن   وذل
  

ــذا)٤(}ادخلوهــا{ ثــم )٣(}يــدخلهم{ك -٦١    وهك
  

ــصاحب  ــيم م ــد ج ــن بع   إذا ســكنت م
  

   ثـم بالخـاء فـاحتفظ      )٥(}تهجـد {كمثل   -٦٢
  

ـ      ببتبيانهــا والغــين غيــر مجانـ
  

ـ  وذلك عند الشين إذْ    -٦٣ ِما اسـتَ  نَكَ سع  
  

ـ   من إلهٍ  )٧(}يخشى{ و )٦(}يغشى{ك   ِب معاِق
  

ــاه{وللجــيم بــين ك -٦٤ ــب{ أو )٨(}اجتب   }اجتن
  

ــك{و ــٍظ)٩(}وجه ــب أو لف ــذا مناس    له
  

ــشابه لفظُ  -٦٥ ــا ال ي ــا جلي ــابيانً   ه
  ج

ــشين في ــب بل ــي المثال ــن جل ــى م   ق
  جج

                                         
 .٢٥٤:  البقرة)١(
 . وهذا في قراءة من يدغم المثليِن)٢(
 .٦:  محمد)٣(
 .٤٦:  الحجر)٤(
 .٧٩:  اإلسراء)٥(
 .١٥٤:  آل عمران)٦(
 .٣:  طه)٧(
 .١٢١:  النحل)٨(
 .١٤٤:  البقرة)٩(



 

 )٥٠١(

  ه وبعــدنيام عنــد الجــيم بــوللَّــ -٦٦
  

ــيم خَ ــفللج ــالجفْفِّ ــا ك   بدال والجن
  

  ال تزغ قلـو   {وللغين عند القاف في      -٦٧
  

ـ  )١(}بنا ب يـ  ن اس ال مع    سـماع العـب  م  
  

٦٨-   وإن تك حاء عينٍ  عند   تْنَسـكِ ا  قـد  
  

فبياصفَفَ{ ك ن٢(}ح( لـصاحب  ن ذنـوبٍ   ع   
  

ـ  )٣(}العـذاب {وللذال بـين فـي       -٦٩   ِهِهب وِش
  

  ء فـي كـل عاقـب       التـا  لخوف اشـتباهِ  
  

  وما جاء من حرف الهجاء هجـاؤه       -٧٠
  

ــالثَ ــروف مــ ث ــد ح م دــ م   اربقَ
  

  وإن تــك حرفــان الهجــاء لــه إذًا -٧١
  

ــِه ــصر في ــظْفبالق ــب الف ــيس بعاي    ول
  

   لفظ الحـاء فاقـصر وميمهـا       )٤(}حاميم{ك -٧٢
  

ــ فمــد ــر بأســمى المراتــبس وِق    تظف
  

٧٣-     ا قد سمت شمسضحوة فخذها عروس   
  

   في العلـم أعلـى المناصـب       صيدا علتْ ق
  

ــد  -٧٤ ــامع لفوائ ــصار ج ــت باخت   أت
  

ــب ــان الرحائ ــد الجن ــا خل   رجــوت به
  

  وأربعة مـن بعـد سـبعين عـدها         -٧٥
  

ــآدب  ــٍة ومـ ــوم جمـ ــوت لعلـ   حـ
  

٧٦-     تـي   فأسأل ربـي عفـوه عـن خطي  
  

ــب   ــر المواه ــو كثي ــا زال ذا عف   فم
  

  

                                         
 .٨:  آل عمران)١(
 .٨٥:  الحجر)٢(
 .٤٩:  البقرة)٣(
 .١:  غافر)٤(



– 

  )٥٠٢(

  الخاتمة
وأهـم مـاظهر    ، يتقبلهوأسأله تعالى أن ي   ،ام هذا العمل   من إتم  إليهالحمد هللا على ما وفق      

  : لي فيه ما يلي
  للطالب حفظَهأن هذا النظم خرج في حلة بهيجة رتُيس. 
     هأن اإلمام شعلة جمع في  ر مارآه أشه    زها غيـرة التي ال يمياء الخفيأخطاء القُر 

 .أهل اإلتقاِن من المقرئين
     شير لنظائره في القرآن الكـريم   أنه يكتفي بالتمثيل للخطأ الذييدعو الجتنابه وي 

 .دون الحاجة إلى التنصيص على الجميع
 هاِن بالنَّظَر إلى مجموع القـراءاتِ  أورد بعض ما قد أنهوز فيه وجال أنَّـه  ،  يج

 :يجيز الوجهين بكل رواية وذلك في قوله
  ا إذًولى منهما انفتحتْوإن تك اال

  المناقِب أنت يا ذا }وم ييأتي{ك
   بأختهادغمنان شئت امخير 

  ِبيغير هاجيدا ولى وشدد لال
  اا بهما إذًظهرهما ثم الفظًاأو 

 مخففتين احفظ وقس للمناسب   
.والحمد هللا أوال وآخرا، هذا واهللا تعالى أعلى وأعلم  



 

 )٥٠٣(

  :قائمة المصادر والمراجع
حمد بن أحمد الذهبي،    لشمس الدين م  :  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      )١

  طيارقوالج، مركز البحوث اإلسالمية، استانبول، الطبعة األولى .تحقيق د
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيـروت،          :  سير أعالم النبالء     )٢

  .الطبعة الثانية
ألبي الخيرمحمد بن محمد بن محمد بن الجـزري،         :  غاية النهاية في طبقات القراء       )٣

  لكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولىدار ا
محـسن  .لتقي الدين بن قاضي شهبة األسـدي، تحقيـق د   :  طبقات النحاة واللغويين     )٤

  عياض، مطبعة النعمان، النجف، الطبعة األولى 
لمجد الدين عبد الرحمن بن محمـد       : المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد         )٥

  .ادر، بيروت، الطبعة األولىالعليمي، تحقيق إبراهيم صادر، دار ص
  )التجويد - علوم القرآن (للتراث العربي اإلسالمي المخطوط الفهرس الشامل  )٦
مؤسسة زايد بن سلطان    طبعة  ، تحقيق محمد  مصطفى األعظمي    ، موطأ اإلمام مالك   )٧

  ه١٤٢٥عام ، آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
 –دار إحيـاء التـراث العربـي     عة  طب، محمد فؤاد عبد الباقي   : صحيح مسلم بتحقيق   )٨

  .بيروت
دار الكتـب العلميـة،     طبعـة   ، تحقيق محمد عبد القادر عطا    ، السنن الكبرى للبيهقي   )٩

 ه١٤٢٤الطبعة الثالثة  -بيروت 
مكتبـة دار   طبعـة   ، غانم الحمد / تحقيق الدكتور ،  للداني التحديد في اإلتقان والتجويد    ) ١٠

  ه١٤٠٧،  بغداد–األنبار 
  ه١٣٩٨طبعة دار الكتب العلمية ، تحقيق أحمد صقر،  قتيبةغريب القرآن البن ) ١١
: الناشـر ، البواب حسين على الدكتور: الجزري،تحقيق البن، التجويد علم في التمهيد ) ١٢

  م ١٩٨٥ - ه ١٤٠٥ األولى،: الطبعة، الرياض المعارف، مكتبة
  
  



– 

  )٥٠٤(

 
  



 

 )٥٠٥(

  
  
  

  
  

 
  

                                                                 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :المقدمة
  .   وبعد ، رسول اهللا والصالة والسالم على،الحمد هللا

، فإن من أكثر المفاهيم التي شاعت وانتشرت في حقبة ما يسمى بالصحوة اإلسالمية
والذي أصبح محركاً لتلك ، مفهوم الحاكمية بأبعاده السياسية: وتبنَّته الجماعات الحركية

الجماعات التي اتخذت من مصطلح الحاكمية هللا شعاراً دينياً تفرض به أجنداتها 
السياسية والفكرية واالجتماعية؛ حتى تحوَل هذا المفهوم إلى مرتٍع خصٍب لتكفير الدول 

 وبه تم تجييشُ الشباب ضد دينهم ،وحجٍة الستباحة الدماء، والمجتمعات المسلمة
، وبه تم التغرير باألحداث واستخدامهم لالقتتال في مناطق الصراع، وأوطانهم ودولهم

الوطنية والوطن : وبه تم تشويه معاٍن جميلٍة ومهمٍة في حياة الناس من مثل مفاهيم
  .والمواطنة والدولة 

 وضبابيٍة وخلٍط علمٍي لدى منظِّري فكرة     وبحكم ما يواجهه هذا المفهوم من غموٍض
ولما فيه من التداخل والتشابك بين حقيقة الحاكمية هللا ، الحاكمية هللا بمعناها السياسي

فقد ، وبين الحاكمية بمفهومها السياسي، بمعناها الكوني والشرعي في القرآن الكريم
وذلك ، )السياسي لتأويلبين النص القرآني وا مفهوم الحاكمية هللا: (جاءت هذه الدراسة

وتحرير األلفاظ المشتركة والمعاني ، ألجل شرح تلك المفاهيم من خالل النص القرآني
  .المتشابهة 

 
 

 
 

  )تفسير وعلوم قرآن( أستاذ مساعد تخصص القرآن وعلومه
  داب بمحافظة الرس كلية العلوم واآل–قسم الدراسات اإلسالمية 
   المملكة العربية السعودية–جامعة القصيم 

 



– 

  )٥٠٦(

 :مشكلة البحث
ما حقيقة :    تأتي هذه الدراسة لتجيب على أسئلٍة شائعٍة متداولة؛ لعل من أهمها

؟ وما معنى الحاكمية الحاكمية هللا بمفهومها الشرعي والكوني في القرآن الكريم 
بمفهومها السياسي ؟ وهل لهذا المفهوم عالقةٌ بالخوارج القدماء؟ وما الفرق لغةً بينها 
وبين الحكم؟ وما مصدر تلك التسمية؟ وما مظاهر تأويل النصوص السياسي لفكرة 

  .الحاكمية؟ وما نتائج فكرة الحاكمية بمفهومها السياسي ؟
  :أهمية الدراسة 

وللتطرف واإلرهاب ، فيرية المنحرفة عن دين اإلسالم منابعللجماعات التك - ١
واستباحة ، وتأتي هذه الدراسة لكشف أحد جذور التكفير والتطرف، منابت
وقد انحرفت تلك الجماعات بمفهوم الحاكمية عن حقيقته الصحيحة ، الدماء

لفاظ الكونية والشرعية إلى مفهومه السياسي؛ مع خلٍط بين المفاهيم المتشابهة واأل
 .المشتركة 

 .كشف الغموض الذي أصاب مفهوم الحاكمية هللا في القديم والحديث  - ٢
مع بيان حقيقة الحاكمية هللا وفق ، كشف االستغالل السياسي لمفهوم الحاكمية - ٣

 .النصوص الشرعية
 .بيان حقيقة الحاكمية هللا من خالل النص القرآني الخالص  - ٤
 .سي بالخوارج القدماء بيان عالقة فكرة الحاكمية بمعناها السيا - ٥
الكشف عن أبرز النتائج التي حصلت في العصر الحديث بسبب االنحراف في  - ٦

  .مفهوم الحاكمية هللا
  : خطة البحث

  : وخاتمة،وخمسة مباحث، مقدمةتتكون الدراسة من 
أهمية موضوع الدراسة، وخطة الدراسة، و،  بيان مشكلة البحث وفيها: المقدمة-

  .والمنهج المتبع فيه
  :باحث الدراسةم

  .معنى الحاكمية في اللغة : المبحث األول
  .الحاكمية هللا في النص القرآني الخالص : المبحث الثاني
  .النشأة والتأصيل : مصطلح الحاكمية هللا: المبحث الثالث



 

 )٥٠٧(

  .التأويل السياسي لفكرة الحاكمية وعالقة ذلك بالنص القرآني: المبحث الرابع
  .ويل السياسي المعاصر لفكرة الحاكمية نتائج التأ: المبحث الخامس

  .خاتمة البحث  -
 . ثبت المصادر والمراجع  -

  :منهج الدراسة
مع االستئناس في بيان ذلك ،  االعتماد على النص القرآني في بيان حقيقة الحاكمية-

  .بكالم العلماء من مفسرين وفقهاء 
 السياسي؛ مع االستشهاد  االعتماد على أبرز كتب منظِّري مفهوم الحاكمية بمعناها-   

  .ببعض أقوالهم ومواقفهم وآرائهم 
كتابة اآليات القرآنية الواردة في أصل الدراسة، وذلك بذكر اسم السورة ورقم  -   

  .وتثبيت ذلك في صلب البحث ، اآلية
  .اآلثار واألخبار وعزوها إلى مصادرها األحاديث وتخريج -   
  .وعزوها إلى مصادرها  في البحث  الواردةقوالاأل وراءتوثيق اآل -   



– 

  )٥٠٨(

  .معنى الحاكمية في اللغة : المبحث األول
  : الحاكمية في اللغة: أوالً
يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه المصدر ، )١(ها اللغوية مصدر صناعي في مادتاكميةالح

 سفيه ال،ومنه حكمتُ بمعنى منعمحكَ: وهو مأخوذٌ من الفعل الثالثي، )٢ ()الحكم(القياسي 
 لمنعه الظالم من  حاكماًمي الحاكم على يده ومنعته من التصرف، ومنه سإذا أخذتُ

 من ليس له بأهل،  في أهله ومنع الحقَّ، أي وضع الحاكم حكم:ظلمه، ومعنى قولهم
وتسمى الحكمةُ حكمةً؛ ألنها تمنع من ، إذا منعتُهاها الدابة وأحكمتُ حكمتُ:يقالو

) حكَم(ما سبق أن جميع االستعماالت المتعددة لمادة الفعل الثالثيويالحظ م، )٣(الجهل
 واحد، الحاء والكاف والميم أصٌل): " ه٣٩٥(ترجع كلُّها لمعنى المنع؛ يقول ابن فارس

   . )٤("وهو المنع
  :الفرق لغةً بين الحكم والحاكمية: ثانياً

رق للفرق اللغوي يتحدث الكثير من الباحثين عن مفهوم مصطلح الحاكمية دون التط
ومع انتشار هذا ، وقد ال يفرق البعض بين هذين المصطلحين، الحكمالدقيق بينه وبين 

وبخاصٍة إذا ، المصطلح في العصر الحديث؛فأعتقد أننا بحاجٍة للتفريق اللغوي بينهما
وله عالقة كبيرة ، عرفنا أن مصطلح الحاكمية بهذه الصياغة مصطلح محدثٌ جديد

ولما لهذا المصطلح من أثٍر فكرٍي كبيٍر ، سمى بجماعات اإلسالم السياسيبنشوء ما ي
من   للحدث اسمولعلَّ الفرق بينهما أن لفظ الحكم، في أدبيات ما يسمى بعصر الصحوة

 له مع اسمأما الحاكمية فهي ،  نص ملِزم مصدره من الحاكمأن الحكمبمعنى ، حيث هو
  كذلكه أي حكم-   أو جور القاضي عدٌلقضاء: ا به،فمعنى قولنمالحظة ذات تتصفُ

،  المدينة الفالني فقد وليتك قضاءإذا جاء الشهر:  الحكم، وإذا قال السلطان بهيرادو –
فعلى هذا يكون الحاكم منفذاً ، ك حاكماًجعلتُ: والمعنى،  الحاكمية وهو الثاني بهيرادف

                                         
 و أن يزاد على اللفظة ياء مشددة، وتاء التأنيث،، وهييصاغ من اللفظ مصدر، يقال له المصدر الصناع .)١(

 شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحمالوي:  انظر.الحرية، والوطنية، واإلنسانية،والمدنيةو، كالحاكمية
 . ٦١ص

 . ٥٥األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص : هشام أحمد عوض جعفر .)٢(
تبصرة الحكام : ابن فرحون، ١٢/١٤٤لسان العرب : منظورابن ، ٢/٩١ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس .)٣(

  .١/١٢ في أصول األقضية ومناهج األحكام
  .٢/٩١ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس .)٤(



 

 )٥٠٩(

ومع وجود الفرق بينهما إال أن ، لحينوبذلك يظهر الفرق اللغوي بين المصط، )١(للحكم
الحكم : فليس ثمة فرقٌ أن يقال، ذلك ال يمنع من استعمال أحد المصطلحين مكان اآلخر

 مصدر صناعي يؤدي نفس - كما سبق –هللا أو الحاكمية هللا؛ ألن مصطلح الحاكمية
م مع التنبيه على االختالف في دالالت مفهو، المعنى الذي يؤديه مصطلح الحكم

المصطلحين من حيث االستعمال؛ فقد غلب االستعماُل السياسي على مفهوم الحاكمية 
  .دون مصطلح الحكم

  .الحاكمية هللا في النص القرآني الخالص : المبحث الثاني
  :مدخل

، يعالج هذا المبحث األسئلة األولية حول المفهوم الصحيح لمصطلح الحاكمية هللا
، وإشكالية الخلط بين النص الملِزم، ان مصدر اإللزاموبي، ويعرض للحاكمية الملِزمة 

وبين األحداث التاريخية واالستنباطات الفقهية االجتهادية غير الملزمة؛ وذلك بسبب 
وعدم التفريق بين الفقه كمستنٍد اجتهادي ، الخلط الكبير بين النص الخالص وبين التاريخ

مصدر الحاكمية الذي يلزم ويجب وفيما يلي بيان ل، )٢(وبين الشريعة كمستنٍد نصي
  .وعلى ذلك البد لنا أن نتعرف على حقيقة اإللزام ما هو ؟ ، العمُل به

  :معنى اإللزام ومصدره : أوالً
الحاصلين  الوجوب والندب:  المعروفةتناول األحكام الخمسة مقتضى خطاب الشرعي

، )٣(لة عن التخيير واإلباحة الحاص،الحاصلين عن النهي عن األمر، والحظر والكراهة
 :فإن قول القائلأي الحكم الملِزم المستفاد من األوامر والنواهي؛ : ومعنى اإللزام هنا

الحكم الوارد في القرآن : والمراد به هنا، )٤( ال تفعل يتبعه إلزام الفعل أو الترك أوافعل
الكريم أو السنة الصحيحة على وجه الجزم بالوجوب أو الحرمة دون غيرهما من 

أو ، فهو الحكم الذي ورد بأمٍر جازٍم يترتب على تركه اإلثم، دالالت الندب أو الكراهة
وإذا كانت حجية اإللزام في اإلسالم ليست في ، جاء بنهٍي جازٍم يترتب على فعله اإلثم

                                         
: نقالً عن هشام أحمد عوض جعفر، م١٩٣٦حمص ، شرح مجلة األحكام العدلية: محمد خالد طاهر األتاسي .)١(

  .٥٥ص األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية 
  .١/١٤السلطة في اإلسالم : عبدالجواد ياسين .)٢(
 .١/٤٨٣ شرح الكوكب المنير: الفتوحي .)٣(
  .١/٢٧الفروق : القرافي .)٤(



– 

  )٥١٠(

باإلحالة إلى ) نص(شيٍء سوى النص الخالص؛ فإن عدم النص أيضاً هو في حد ذاته 
والبحث هنا حول الحاكمية هللا في النص القرآني ، )١(ذي يعني عدم اإللزامدائرة المباح ال

وبيان الفرق بين ما هو داخٌل في دائرة اإللزام مما ، من حيث ضبط األلفاظ المتشابهة
  .هو باٍق في دائرة اإلباحة والمسكوت عليه 

  :دالالت مفهوم الحاكمية هللا في النص القرآني: ثانياً
وسبق أن ذكرنا أنه من المصادر الصناعية ، ية في القرآن الكريملم يرد لفظ الحاكم

) حكَم( في المعنى اللغوي لمصطلح الحاكمية أن الفعل الثالثي - أيضاً –وسبق، المولَّدة
ومشتقاته قد وردت في ) الحكم(وكلمة ، يأتي بمعاٍن متعددة ترجع كلُّها لمعنى المنع

ويرجع أغلبها إلى ، د استعملت في معاٍن متعددةقرابة المائة موضع من القرآن الكريم ق
، والنبوة، العلم: ويأتي أيضاً الحكم بمعنى، )٢( القضاء والفصل بالحق والعدل:معاني

ومع كثرة ، )٣(وال من حيث المعنى،  من حيث اللفظ فيه شبهةٌما ال يعرضو، واإلتقان
ن تلك الدالالت ال تخرج عن في القرآن الكريم إال أ) الحكم(الدالالت الواردة لمصطلح 

  :)٤(ثالثة أنواع
وهو الذي يسميه الباحثون في الجماعات اإلسالمية : داللة الحكم الديني الشرعي: أولها

وهي الحاكمية التي تتعلق بإرادة اهللا ، )٥(الحاكمية الشرعية أو التشريعية: بمصطلح
وهو الحكم الملِزم ،)٦(ه لعباده به وشرعحكمف شرعاً،  اهللاما أراده وهو، الشرعية الدينية

َأ ﴿:من مثل قوله تعالى، باألوامر والنواهي من واجباٍت ومحرمات ۡ ُ َ َِ ِٱ ِ ٰ َ ۡ 
َۚن ُ ۡ ۡو َ َ َ ِ َأ  ٱ ُِ َ ۡ َ

 ٗ ُِۡ  ٖ ۡ َ نّ ِ  َ ُ َ﴿:وقوله،]٥٠:مائدةال[) ُ َو َر   َ َ ِ ّ َ
َنُ ُ ِ ۡ  ُ ِ ّ َ ُ ٰ َ  ِ ۡك  ُ ََ ۡ ََ َ َ ُو  ﴿:وقوله، ]٦٥: النساء[﴾ َ ۡ َ ۡ َ ل  َ َ أ َ ََ ٓ ِ
ون ُٱ َو  ٱ ُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ت﴿:  وقوله،]٤٤:المائدة [)َ ا إ ٱ ِون أن  ُ َٰ َ َُ ِ ْ ٓ ُ َ َ َ َُ

ِ 

                                         
  .١٦-١٥/ ١السلطة في اإلسالم : عبدالجواد ياسين .)١(
 .١٩/١٧٩ مجلة البحوث اإلسالميةبحث منشور في ، القضاء والحكم بشريعة اإلسالم: الدريب سعود .)٢(
 .٢٤٩، ٢٤٨ صالمفردات في غريب القرآن:  الراغب األصفهاني .)٣(
شرح العقيدة : ابن أبي العز الحنفي: وانظر، ٤١٣، ٢/٤١٢ ذكرها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى  .)٤(

  .٢/٦٥٨الطحاوية
  .٦٧األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص : هشام أحمد عوض جعفر .)٥(
 .٢١٨ ص شرح العقيدة الواسطية: ين ابن عثيم .)٦(



 

 )٥١١(

ۡو َ وا أن  َ ِ ُأ ُُ ۡ َ َ ُْ ِۦ ٓ ۖوا ِ
 فهذه اآليات وأمثالها تأمر بتحكيم أمر اهللا أمراً ،]٦٠: النساء[﴾ْ

  .شرعياً دينياً
وهو الذي يسميه الباحثون في الجماعات : داللة الحكم الكوني القدري:    النوع الثاني

وهو الحكم الذي أراده اهللا كوناً ،  )١(الحاكمية الكونية أو التكوينية: اإلسالمية بمصطلح
ۡ﴿:من مثل قوله تعالى، )٢( لكل أحدحالة وشامٌل ال مواقعوهو حكم ، وقدراً َ َح َ َ ۡ َ 

ض َٱ َ ۡ ٰ َذن َ َ ۡ َ ٓ ٓأ ِ ِ
َ

أو 
َ

ۡ  َ ُ ۡ ُ و  ُٱ َ ۡ َ َُ َ َٱ ِ ِ ِ ٰ َ َ ﴿:وقوله ،]٨٠:يوسف[﴾ۡ ٰ َ
ُرب ٱ  ۡ ِ ّ َ ِ ّ َ ۡ    .]١١٢: الَْأنِْبياِء[﴾ ِ
ِإن  ﴿:من مثل قوله تعالى، )٣(ع بين الحكمين الشرعي والكونيداللة الجم: النوع الثالث ِ

وا ِ أ   ِ ْٱ إ  ٓ ُُ َُ ۡ َ َ ََ ِ ۡ ُ ه ۡ إ ۚإ ُ ِ ِأ   ٱ ﴿:وقوله، ]٤٠: يوسف[﴾  ِٓ ٰ َ ُۡ َ ُۡ ُ َ ِ َ َ ۡ ِ
ٰإ   َ ۡ ُ َ ِ ۡ ُۡ َ ِ  ٱ َ ِۡ ِۡ

ّ ُ َ ۡوأ َ ُ َ َم إن ٱُ َ ِ ۗ ٌ ُ ۡ َ   ُ َِ ُ ُ ففي ، ]١:المائدة[﴾ُ
هاتين اآليتين يجوز أن يكون نوع الحكم فيهما من األحكام الشرعية؛ ألن السياق فيهما 

   .)٤(كما يجوز كذلك أن يكون المراد بالحكم فيهما من األحكام الكونية، سياق تشريع
  :هيةُ الملِزمةالنص القرآني والحاكميةُ اإلل:  ثالثاً

هل في النص :    في ضوء دالالت مفهوم الحكم في النص القرآني تأتي هذه األسئلة
القرآني أمر ملزم بحاكمية اهللا الكونية والشرعية ؟ وإذا كان كذلك فما هي حدود 
الحاكمية في النص القرآني؟ وهل في نصوص القرآن والسنة أحكام ملزمةٌ تحدد شكل 

  . ؟ )٥(شير إلى هيكل النظام السياسي في الدولةالحكومة؟ أو ت
 أن ُأجيب على هذه األسئلة بشيٍء من االختصار على -  في هذا البحث الموجز –ولي 

  :النحو التالي
هناك فرقٌ في اإللزام بين الحاكمية الكونية والحاكمية الشرعية؛ ففي الحاكمية / ١   

وتختلف ، مطلقةٌ وشاملةٌ لجميع الكائناتالكونية نجد أن حاكمية اهللا سبحانه الزمةٌ 

                                         
  .٦٧األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص : هشام أحمد عوض جعفر .)١(
  .٤٧ ص شرح العقيدة السفارينية: ابن عثيمين: وانظر،  المرجع السابق .)٢(
  .٤١٣، ٢/٤١٢مجموع الفتاوى :  ابن تيمية .)٣(
 .٢١٨ ص عقيدة الواسطيةشرح ال: ابن عثيمين: وانظر، المرجع السابق .)٤(
 .١/١٣ السؤاالن األخيران أفدتهما من عبدالجواد ياسين في كتابه السلطة في اإلسالم  .)٥(



– 

  )٥١٢(

الحاكمية الشرعية في أنها غير الزمٍة بإطالق؛ إذ إنها محددةٌ بما أراده اهللا من األوامر 
  .والنواهي الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 

والنواهي الشرعية إذا كانت الحاكميةُ الشرعيةُ محددةً بما أراده اهللا من األوامر / ٢   
وكيف فهمنا أنها غير الزمٍة بإطالق ؟ ، فمن أين استقينا ذلك التحديد، المنصوص عليها

ۡو  ﴿:فقد جاء في اآليات الثالث: أننا فهمنا ذلك من النص القرآنيِ نفِسه: والجواب َ َ
 ُ ۡ ل ٱَ ُ أ َ َ ََ ٓ ون ِ َو  ٱ ُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ َو ﴿]٤٤:مائدةال[)َ َۡ ُ ۡ ل ٱ َ ُ أ َ َ ََ ٓ ِ 

ن َو  ٱ ُ ُِ ٰ ُ َ ِ َ ْ ُ ۡو ﴿]٤٥:المائدة[﴾ َ َ َ ُ ۡ ل ٱ َ ُ أ َ َ ََ ٓ ُو   ِ ُ َ ِ َ ْ ُ َ
ن َٱ ُ ِ ٰ َ ما يفيد بتحديد الحاكمية الشرعية هللا وفق الوحي المنزل كتاباً ]٤٧:المائدة[﴾ ۡ

ل ٱ﴿:سنةً؛ كما في داللة قولهو ُ أ َ َ ََ ٓ ويالحظ أن كبار المفسرين قد فهموا هذا ، )ِ
لذا ، )١(المعنى المقيد بالوحي المنزل بغض النظر عن اختالفهم فيمن نزلت فيه اآلية

هؤالء الذين لم يحكموا بما : "في تفسير اآلية األولى) ه٣١٠(جاءت عبارة الطبري 
بل نص بعضهم على ، فقيد الحكم بالوحي المنزل كتاباً وسنةً، )٢("في كتابهأنزل اهللا 

ل ٱ﴿استبعاد القياس واالقتصار على الوحي؛ لداللة قوله  ُ أ َ َ ََ ٓ : ولقوله تعالى، )ِ
ء﴿ ٖن    ۡ َ ِ ۡ ُ َۡ َ ٰ َ ِ دوه إ ٱَ  َ ِ ُ ُ ل َِ ِوٱ ُ عند )ه٦٠٦(رازي يقول ال، ]٥٩ :النساء[) َ

ۡو ﴿:قوله َ َ ُ ۡ ل ٱِ َ ُ أ َ َ ََ ن ٓ َو  ٱ ُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ َ( ":الكتاب وإذا وجدنا عموم 
 هذا  تحتَ الدخوُل بل حكمنا بالقياس لزم، بها ال نحكم في الواقعة ثم إنَّحاصالً
َن  ﴿:عند قوله) ه١٣٩٣(ويقول الشنقيطي، )٣("العموم ِ ءَ   ٖ ۡ َ ِ ۡ ُ َۡ َ دوه إ ٱٰ  َ ِ ُ ُ َ ِ

ل ِوٱ ُ َ ( "إليه في حضوره وحياته، وإلى سنته في غيبته وبعد مماته، هو الرد 
دةٌ ، )٤(" ليس بهذا وال هذاوالقياسوإذا عرفنا بأن الحاكمية الشرعية هللا محددةٌ ومقي

 الجماعات المتطرفة التي تنسب نفسها فما هي إشكالية، بالوحي المنزل كتاباً وسنةً
أو بما يسمى ، والتي عرفت بالعصر الحديث بما يسمى بالجماعات اإلسالمية، لإلسالم

  .بحركات اإلسالم السياسي؟ هذا ما سنتعرف عليه في المباحث الالحقة

                                         
 .٢/١٩٦تفسير المحرر الوجيز : ابن عطية، ١٠/٣٤٦تفسير جامع البيان : الطبري:  انظر .)١(
  .١٠/٣٤٦تفسير جامع البيان :  الطبري .)٢(
  .١٠/١١٥تفسير الكبير ال:  فخر الدين الرازي .)٣(
  .٤/٢٠٠أضواء البيان :  الشنقيطي .)٤(



 

 )٥١٣(

  .النشأة والتأصيل : مصطلح الحاكمية هللا: المبحث الثالث
 جديد بهذا الشكل - كمصدٍر صناعٍي–وسبق أنه لم يرد ، محدثلفظ الحاكمية مصطلح 

وسيتم الحديث في هذا المبحث ، السنة أو في كالم السلف أو في نصوص القرآن الكريم
وعن استعمال هذا ، وعن زمن نشوء هذا المصطلح ومنظِّريه، وتأصيله عن نشأته

  .المصطلح كمفهوٍم سياسٍي تحريضي 
  :الجديد) الحاكمية( مصطلح فكرة الحاكمية قبل ظهور:أوالً

وأول ،  على أن ال حاكم إال اهللا– بهذا االصطالح –تقوم فكرة الحاكمية قبل تسميتها 
 الذين خرجوا على علي بن )١( هم الخوارج– سياسياً وليس دينياً –من رفع هذا الشعار 

 باعأت حين رفعوذلك ) ال حكم إال هللا( أبي طالب رضي اهللا عنه حين رفعوا شعار 
 على أسنَّة الرماح، ونادوا بتحكيم كتاب اهللا تعالى،  المصحفَ بن أبي سفيانمعاوية

ونتيجةً،  إلى ذلك، وكان من األمر ما كانفأجابهم عليلهذا التحكيم خرج أتباع من قوم  
                حروراء  بلدةهم من اثني عشر ألفاً، وانحازوا إلى تعدادب عليه، يقر بن طالبعلي

ال حكم إال : التحكيم وقالوا له كلمتهم المشهورةبهم لعلي حين رضي  سخطَ-  معلنين–
هاتوا ما نقمتم على : قيل لبعض الخوارج: " وفي بعض الروايات التاريخية، )٢(هللا
 في أمر اهللا، وقد قال اهللا  الرجاَلمحكَّ:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالواهِرِص

ُإن ٱ﴿:تعالى ۡ ِ واِ ِ أ   ِ ْ إ  ٓ ُُ َُ ۡ َ َ ََ ِ ه  ۡ ُإ إ ِ ِٓb(] ٤٠: يوسف[") ويالحظ أن حال ، )٣
الخوارج القدماء ال يختلفُ كثيراً عن حال الخوارج الجدد بعد استحداث مصطلح 

 وهذا يدل على، -  كما سيأتي –يتأوُل القرآن الكريم تأويالً سياسياً  الحاكمية؛ فكالهما
بل يريدونها بسياقاتها السياسية ، أن أصحاب هذه الفكرة ال يريدونها بحقيقتها الشرعية

 على امتداد تاريخ –والذين قد عرفوا ، التاريخية التي ابتدَأ بها الخوارج القدماء
  . بالغلو والتطرف واستباحة الدماء -المسلمين

                                         
 وللخوارج معتقداتٌ  وفارقوه بسبب التحكيم،- رضي اهللا عنه -هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب  .)١(

الملل : الشهرستاني: انظر. والخروج على اإلمام إذا خالف حقاً واجباً، متعددة من أهمها التكفير بالكبائر
  .١/٨٦ لوامع األنوار البهية: السفاريني، ١/١١٥النحل و

صحيح ابن حبان ، ٨/٣١٨السنن الكبرى للبيهقي ، ٣٧٩٠٠مصنف ابن أبي شيبة ، ١٠٦٦صحيح مسلم  .)٢(
٦٩٣٦.  

  . ٣/٥٨٧تاريخ اإلسالم : الذهبي، ٥/١٢٤ في تاريخ األمم والملوكالمنتظم : ابن الجوزي .)٣(



– 

  )٥١٤(

  :ظهور مصطلح الحاكمية هللا وتفسيره ومنظِّروه: ثانياً
هو المودودي أبو األعلىعتبري فهو رائد الفكرة ، هللا مصطلح الحاكمية أول من ابتدع 

في العصر الحديث والمؤسس والمنظِّر لها؛ إذ طرح فكرةَ الحاكمية ضمن رسائل 
ومن أبرز كتبه في ، )١(وكتب ومحاضرات تتعلق بقضايا السياسة والدستور اإلسالمي

وقد تبعه على ، ونظرية اإلسالم السياسية، آن الكريمالمصطلحات األربعة في القر: ذلك
 المودودي،  بدَأ بها التي على نفس الطريقة فكرة الحاكمية الذي طرحسيد قطبذلك 

قطب في سيد  في فكرة الحاكمية بين المودودي و وال تمايزوالمالحظ أنه ال خالفَ
المعاني التي أسسها قطب ترجع في أصلها إلى نفس سيد  إذ صياغة ؛الحقيقة والجوهر

  .)٢(المودودي
   ولم يختلف مضمون تفسير المودودي وسيد قطب كثيراً عن فكرة الخوارج في 
مفهوم الحاكمية هللا فكالهما يفسر الحاكمية هللا تفسيراً سياسياً يحمُل شعاراً دينياً بأن ال 

  :تيوتتلخص فكرة المودودي وسيد قطب في تفسير الحاكمية باآل، حاكم إال اهللا
 من الطبيعي وجود الغموض والضبابية والخلط العلمي في مفهوم الحاكمية هللا -   أ

  .بمعناها السياسي؛ ألنها قضيةٌ دينيةٌ تم توظيفها ألغراٍض سياسية 
 ال يختلف تفسير الحاكمية هللا بمعناها السياسي عند الخوارج عن معناها في -    ب

ال حكم إال هللا في قضيٍة سياسيٍة ليس فيها : العصر الحديث؛ فالخوارج رفعوا شعار
نص من كتاٍب أو سنٍة نبوية؛ واستدلوا على تأويلهم السياسي لمفهوم الحاكمية بآيٍة 

 مغزاهم السياسي علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وقد فهم – كما سبق –قرآنية 
وهو ما فعله منظِّرو ، ))٣( بها باطلريد ُأ حقٍّكلمةُ(:  فقالال حكم إال هللا،:  قالواحين

فكرة الحاكمية في العصر الحديث؛ فقد خلَطَت مفاهيمهم بين الحاكمية بالمعنى السياسي؛ 
وبين الحكم بما أنزَل اهللا بمعنى اختصاص اهللا ، أي نظام الحكم غير المنصوص عليه

   .)٤( بالتشريع في العبادات والمعامالت المنصوص عليها بالوحي المنزل كتاباً وسنةً

                                         
 .بحثٌ منشور في موقع المكتبة اإلسالمية ، كمية في الفكر اإلسالميالحا: حسن الحساسنة .)١(
 . المرجع السابق  .)٢(
  .١٠٦٦صحيح مسلم  .)٣(
 . ٧٤األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص: هشام أحمد عوض جعفر: انظر .)٤(



 

 )٥١٥(

،  لم يميز المودودي وسيد قطب بين حاكمية اهللا بالمعنى السياسي أي نظام الحكم-  ج
وستجد الخلط الكثير حين تقرُأ لهما؛ إذ يفسر كلٌّ ، وبين حاكمية اهللا تعالى للحكم الكوني

وأن السلطة ، أن الحاكم الوحيد هو اهللا جلَّ شأنه: منهما الحاكمية بمعناها السياسي
فهذا التفسير يصلح أن يكون للحاكمية ، هذا خلطٌ عجيب بين المفاهيم العلميةو،)١(له

وهو الحكم الذي أراده اهللا كوناً وقدراً ؛ فإذا قلتَ في هذا ، -  كما سبق بيانه–الكونية 
 األساس: "يقول المودودي، ال حاكم إال اهللا بمعنى ال مدبر وال متصرفَ إال اهللا: السياق

ه دعامة النظرية السياسية في اإلسالم أن تنـزع جميع سلطات األمر الذي ارتكزت علي
 باهللا وحده ال  مختص فإن ذلك أمر؛والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين

ويقرر سيد قطب هذا المفهوم في مواضع كثيرة جداً من ، ")٢(يشاركه فيه أحد غيره
 أن يقوم  أوالًفال بد: " ذلك قولهومن ، في ظالل القرآن ومعالم في الطريق: كتابيه

ويرفض ، عقيدة أن ال إله إال اهللا، وأن الحاكمية ليست إال هللالمجتمع المسلم الذي يقر 
أن يمن دون اهللا بالحاكمية ألحٍدقر ،شرعيةَ ويرفض ال يقوم على هذه  وضٍع أي 

   " .)٣(القاعدة
 شعاراً بمعناها السياسي)  هللالحاكمية (: مصطلحسيد قطب منو  المودودي اتَّخذَ   لقد

 سوى مجرد  به أي تجديد؛ا؛ وليس فيما جاء وتجديدتغيير ودعوى جذابة تبدو وكأنها
  .وذلك من أجل الترويج للفكرة وكسب األتباع، االستخدام السياسي

 كذلك ال يميز المودودي وسيد قطب بين الحاكمية الكونية والحاكمية الشرعية؛فقد - د
وتختلف ، أن الحاكمية الكونية هللا سبحانه الزمةٌ مطلقةٌ وشاملةٌ لجميع الكائناتسبق 

عنها الحاكمية الشرعية في أنها غير الزمٍة بإطالق؛ إذ إنها محددةٌ بما أراده اهللا من 
ومن ، األوامر والنواهي الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة

شريعةٌ : ( عند سيد قطب أنه قد عقد فصالً كامالً أسماهالخلط الذي وقفتُ عليه
والشريعة التي سنَّها اهللا لتنظيم حياة البشر هي :" ومما قاله في هذا الفصل، )٤()كونية

                                         
 .  ٢٩مقدمة كتاب األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص : طه جابر العلواني: انظر .)١(
  .١٥، ١٤ ص  السياسيةاإلسالمنظرية : أبو األعلى المودودي .)٢(
 .٢/١٠١٠في ظالل القرآن : سيد قطب .)٣(
  .٩٧معالم في الطريق ص : سيد قطب .)٤(



– 

  )٥١٦(

وهو ، وهذا يدل على عدم تمييز سيد قطب بين نوعي الحاكمية، )١("من ثَم شريعةٌ كونية
  .حق ما سيتم المزيد من إيضاحه في المبحث الال

  .التأويل السياسي لفكرة الحاكمية وعالقة ذلك بالنص القرآني : المبحث الرابع
 في عدم ) الجماعات اإلسالمية( أو اإلسالم السياسيب  ما يسمى حركاتإشكاليةُتكمن

 فليس ؛ بشكٍل عامللسياسة والشريعةبل و، الفاحصة للنص القرآني تحديداً القراءة العلمية
وما هو مدني يدخل في ،  على التفريق بين ما هو شرعي دينيلتلك الجماعات قدرةٌ

دائرة المباحات؛ فليس لدى منظريها التفريق بين ما هو ديني بحتٌ منصوص عليه؛ 
يخص الدولة  هو مدني بحتٌ من مثل ما وبين ما، كمسائل االعتقاد والحالل والحرام

تلفة؛ مما ليس له ذكر مباشر وشكلها وتقسيم السلطات المخ، ومؤسساتها الرسمية
 جماعات تلك ال أدبياتجد فينستغرب أن ي فال ؛ لذا)٢(وتفصيٌل في نصوص الشريعة

َو ﴿:من يستدل بقوله تعالى َۡ ُ ۡ ل ٱ َ ُ أ َ َ ََ ٓ ن  ِ َو  ٱ ُ ُِ ٰ ُ َ ِ َ ْ ُ َ  ﴾
ۡن   ﴿:وبقوله، ]٤٥:المائدة[ َ ِ ۡ ُ َۡ َ ٰ َ ِ دوه إ ٱٖءَ  َ ِ ُ ُ ل َِ ِوٱ ُ على ]٥٩ :النساء[) " َ

فمشكلة هذه ، لم يتم التنصيص عليها في الوحي المنزل كتاباً وسنةً أنظمٍة مسكوٍت عليها
وأضافت ، الجماعات أنها ربطت مفهوم الحاكمية هللا بقضية السلطة والنظام السياسي

ليةً سياسية؛ فذهبتْ إلى تأويل آيات القرآن الكريم إلى النص القرآني الخالص أبعاداً تأوي
متجاهلةً الداللية النصية في القرآن ، )٣(تأويالً موافقاً لنظريتها السياسية في السلطة

بالمعنى الداللي الدقيق   في أدبيات تلك الجماعات العناية-  مثالً –فال نجد، الكريم
ل :لقرآنية النصية المفهومة من قولهلمفهوم الحكم بغير ما أنزل اهللا وفق داللته ا َ أ َ ََ ٓ ِ

مع مالحظة التجاهل التام من ِقبِل تلك الجماعات لحقيقة السكوت القرآني ،))ُٱ
، )٤(والذي يدخل أغلبه في دائرة المباح، الحاسم فيما يتعلق بقضية السلطة ونظام الحكم

 من األنظمة الوضعية المباحة  حديثاً عن كثيٍر-مثالً- فال نجد في القرآن الكريم 
وهيكل النظام السياسي ، وشكل الحكومة،  طريقة تعيين الحاكمالموجودة اليوم كأنظمة

 المحاكم القضائية واإلجراءات الجزائية؛ بيد أن الشريعة اإلسالمية وكأنظمة، في الدولة

                                         
  .٩٩معالم في الطريق ص : سيد قطب .)١(
  .٧١بين الشريعة والسياسة ص : جاسر عودة .)٢(
 .١/٢٠١اإلسالم السلطة في : بدالجواد ياسينع: انظر .)٣(
  .المرجع السابق .)٤(



 

 )٥١٧(

 وغيرها؛  مثل أحكام النكاح والطالق والمواريث والحدودقد تحدثت عن أحكاٍم كثيرٍة
ل ٱ﴿: والمفهوم من داللة قولهتلك وأمثالها هي المقصود ُ أ َ َ ََ ٓ ؛ فالزواج مثالً )ِ

 لكننا نجد في  الطالق واإلرث، عن وكذا يقال،وحي المنزل كتاباً وسنةًمحكوم بال
اإلسالم السياسي إدخاالً وإقحاماً لغير المنصوص عليه في ب يسمى  ما حركاتأدبيات
من ضمن أحكام اهللا ) المسكوت عليها(وص عليه، إذ هي تُدخُل أنظمةَ الحكم المنص

  .)١(هوتطبيق شرع
 بعضاً من أمثلة مظاهر التأويل السياسي للنص القرآني – فيما يلي–    وسأعرض 

  :حول فكرة الحاكمية
  :تفسير الدين في القرآن الكريم بمعنى الحاكمية والسلطة : أوالً

 وهو رائد التفسير السياسي لفكرة –) ه١٣٩٩(لى المودودي    يتحدث أبو األع
ويحشد اآليات القرآنية التي فيها ،  عن استعمال كلمة الدين في القرآن الكريم–الحاكمية

يتركب من ، كلمة الدين في القرآن تقوم مقام نظاٍم بأكمله: " ثم يقول) الدين: (كلمة
النظام ، طاعة واإلذعان لتلك الحاكمية والسلطةال، الحاكمية والسلطة العليا: أجزاٍء أربعة

المكافأة التي تكافُئها ، الفكري والعملي المتكون تحت تلك الحاكمية والسلطة العليا
والغموض في  ففي نص المودودي التعميم، )٢("السلطة العليا على اتَّباع ذلك النظام

جل اإليهام والخلط بأن وذلك أل، تفسير الدين دون التفصيل الدقيق لألدلة التي ذكرها
الدين عبارةٌ عن حاكميٍة سياسية؛ علماً أن الدين عبارةٌ عن تشريٍع إلهٍي ثابٍت بالوحي 

  .المنزل كتاباً وسنةً 
  :االستدالل بالقرآن الكريم على تكفير من يرضى بحكم السلطة السياسية: ثانياً

يصرح بتكفير من -  أيضاً–بناء على تفسير الدين بمعنى السلطة؛ نجد المودودي
ومنها قوله ، أن ذكر مجموعةً من النصوص القرآنية يرضى بسلطٍة سياسية؛ فبعد

ۡ﴿:تعالى ُ ِد و د  َ ِ َِ ِ َ ۡ ُ فإن كانت السلطة التي يستند :"  قال]٦:الكافرون[)ُ
 في فالمرء ال شك، أو نظاماً من نظم سلطة اهللا تعالى، إليها المرء قانوناً من القوانين

                                         
-٠٤-٣٠(بتاريخ ) ١٣(صفحة ) ٨٧٨(صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم : عادل العمري:  انظر .)١(

 ).م٢٠١٤
  .١٢٠المصطلحات األربعة في القرآن الكريم ص : أبو األعلى المودودي .)٢(



– 

  )٥١٨(

وأما إن كانت تلك السلطةُ سلطةَ ملٍك من الملوك؛ فالمرء في دين ، دين اهللا عز وجل
   .)١("الملك
  :تفسير األلوهية في القرآن الكريم بمعنى الحاكمية السياسية أو السلطة: ثالثاً

ذاكراً بعض اآليات في باب ، فبعد أن تحدثَ المودودي عن األلوهية في القرآن الكريم
وا﴿:ومنها قوله تعالى، ية التي جاء القرآن بإبطالهااأللوه ل ٱ   ٓو َُ ِ َ َ ُ َ ِإ ْ َ ۡ َ ٰ َ ِ  

ٞٱ إ  إ ٰ َ ِ َِ ُ َ ِ ۡ َ نۡ ر    ِ ُ ََ ٞۡ َ ََ ٰ ِ ِ فخالصة القول أن أصل : " قال، ]٥١:النحل[﴾ٰ
طة الذي يجعله القرآن وهذا هو تصور السل: " ثم قال، "األلوهية وجوهرها هو السلطة

وإثبات ، الكريم أساساً لما يأتي به من البراهين والحجج على إنكار ألوهية غير اهللا
فالذي يستدلُّ به القرآن الكريم في هذا الشأن هو أنه ال يملك ، األلوهية هللا وحده

) ه١٣٨٦(ويصرح سيد قطب، )٢("السلطات والصالحيات في السموات واألرض إال اهللا
 وهي – من وجهة نظره –لمجتمع المسلم إسالميته إن لم يطبق مفهوم األلوهية بسلب ا

ليس المجتمع اإلسالمي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون : " الحاكمية السياسية؛ يقول
، حتى وإن صلى وصام، أنفسهم مسلمين؛ بينما شريعة اإلسالم ليست قانون هذا المجتمع

األمر بسيد قطب ألن يصرح بكفر المجتمعات بل وصل ، )٣("وحج البيت الحرام
ۡأ﴿:وذلك عند تفسيره قوله تعالى، المسلمة بمن فيهم مؤذني المساجد ُ ِ

َ
ون أن   َۡ َ ُ َ َ َ

ى   ِ ءا أ ٓ ٱ ُ ًۚ ٰ َ ۡ ُ َ ِ َ َ ۚأ َ ُ َ ۡ َ
ٞ إ  إ  ٰ َ ِ َِ ُ َ ۡ ُ ِ يء     ُ

ِ ۡ ُ ّ ٞ ٓ ِ َِ َٞ ِ )  َنٰ
البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن ال إله إال اهللا، البشرية : " ؛ يقول]١٩:األنعام[

بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق األرض ومغاربها كلمات 
وا رتدنهم ا؛ إال إله إال اهللا بال مدلول وال واقع، هؤالء أثقُل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة
، ويقول في "إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين اهللا

ت عن ال صارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور األديان، ونكَ" : الصفحة نفسها
ال إله إال اهللا دون أن يدرك مدلولها، : إله إال اهللا، وإن ظلَّ فريقٌ منها يردد على المآذن

ويقول ، )٤("ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية

                                         
  .١٢٥كريم ص المصطلحات األربعة في القرآن ال: أبو األعلى المودودي .)١(
  .٢٣المصطلحات األربعة في القرآن الكريم ص : أبو األعلى المودودي .)٢(
  .١٠٦، ١٠٥معالم في الطريق ص : سيد قطب .)٣(
  .٢/١٠٥٧في ظالل القرآن : سيد قطب .)٤(



 

 )٥١٩(

يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها : "- أيضاً-
التعبدية لغير اهللا، مسلمة، ال ألنها تعتقد بألوهية أحد غير اهللا، وال ألنها تقدم الشعائر 

إننا ، )١("ولكنها تدخل في هذا اإلطار ألنها ال تدين بالعبودية هللا وحده في نظام حياتها
نجد سيد قطب في هذه النصوص الخطيرة يفهم الجاهلية والحاكمية بهذه الطريقة التي 

لى المآذن؛ ع) ال إله إال اهللا(يخرج بها عامةَ المسلمين بمن فيهم المؤذنين الذين يرددون 
طبقوا الحاكمية هللا لم ي– حسب وجهة نظره –ويأتي استبعادهم عن اإلسالم؛ ألنهم 

  .بمعناه السياسي
  ) :كفر الدولة( النص القرآني ومصطلح : رابعاً

   من المعلوم أن النصوص القرآنية لم تتناول شكل الدولة وال هيكلتها ولم تتطرق لها 
ومع ذلك نجد في أدبيات الجماعات ، ن من أعمال األفرادفالكفر واإليما، بكفٍر أو إيمان

 إدخاالً وإقحاماً لغير المنصوص عليه حركات اإلسالم السياسيب أو ما يسمى، اإلسالمية
 فنجد في أدبياتهم من ،)الوحي المنزل كتاباً وسنةً = ( في المنصوص عليه)الدولة= (

ُ ور  ﴿:يستدل بمثل قوله تعالى َ َ ِ ّ َ َ َ َنَ ُ ِ ۡ   ِ ك   ۡ ُ ََ ۡ َ ََ َ ََ َ ُ ِ ّ ُ : النساء[)ٰ
َو ﴿:وقوله، ]٦٥ َۡ ُ ۡ ل ٱ َ ُ أ َ َ ََ ٓ ن ِ َو  ٱ ُ ُِ ٰ ُ َ ِ َ ْ ُ  ]٤٥:المائدة[ )َ

ون أن﴿:وقوله
َ َ ُ ِ ت ُ ِا إ ٱ ُ ٰ ََ ِ ْ ٓ ُ َ َ ۡو َ َ وا َ وا أن  ِ ْأ ُْ ُُ ۡ َ َ ِۖۦ ُٓ على ، ]٦٠: النساء[)   ِ

مع عدم وجود تكفيٍر للدول في القرآن والسنة؛ يقول صالح ) أي دولة( كفر الدولة
وكل دولٍة ال تحكم بشرع اهللا : " -  بعد أن ذكر بعضاً من اآليات السابقة –الصاوي 

ضها فهي دولةٌ كافرةٌ ظالمةٌ فاسقةٌ بنص اآليات المحكمات؛ يجب على أهل اإلسالم بغ
أن يذكروا لنا شكل : هل للصاوي وغيره من الكثيرين: وتأتي األسئلة، )٢("ومعاداتها 

الدولة في النصوص الشرعية الصحيحة كتاباً وسنةً؟ وهل لهم أن يذكروا لنا النصوص 
التي تحكم على الدول بالكفر أو اإليمان؟ وهل هناك نصوص صريحةٌ صادرةٌ من 

جود الخالفات السياسية في عصر الصحابة والتابعين السلف في تكفير الدول على و
ومن بعدهم؟ ناهيك عن عدم القراءة الفاحصة لمدلول اآليات السابقة؛ يقول 

َو﴿:عند قوله تعالى) ه١٣٧٦(السعدي َ ۡ ُ ۡ ل ٱ َ ُ أ َ َ ََ ٓ ون ِ َو  ٱ ُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ َ﴾ 

                                         
  .١٠٦، ١٠٥معالم في الطريق ص : سيد قطب .)١(
 . ٢٣تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم ص : صالح الصاوي .)٢(



– 

  )٥٢٠(

لقد فهم الشيخ السعدي أن الكفر يقع ، )١( " أهل الكفرالحكم بغير ما أنزل اهللا من أعمال"
وهدفها من ذلك هو تكفير ، وهو األمر الذي تجاهلته الجماعات المتطرفة، من األفراد

مع السعدي في ذلك الفهم ويذكر أن ) ه١٣٩٣(ويتفق ابن عاشور ، الدول والحكومات
،  الفرد دون الدولةوهي التي تفيد الخطاب للعقالء وهو وصفٌ يشمل، موصولة) من(

  .)٢(" على تارك الحكم بما أنزل اهللا الكفِرفَ وصرقص:"فيقول
  .نتائج التأويل السياسي المعاصر لفكرة الحاكمية : المبحث الخامس

وتحديداً ،  نتحدثَ عن أبرز نتائج فكرة الحاكمية على المجتمعات المسلمة أنمن المهم
صحوة اإلسالمية المعاصرة؛ فقد أثرت هذه الفكرة نتائج فكرة الحاكمية على ما يسمى بال

  كهوالً-  بعد ذلك –الذين صارواو، على كثيٍر من الشباب المسلم وقتَ انتشارها
ومن أبرز ،  خارطة البدايات ومنابع التكوينعلى  وقدوات؛ وذلك ألجل التعرفوشيوخاً

  :تلك النتائج
  :األموالتكفير المجتمعات المسلمة واستباحة الدماء و: أوالً

لقد سبق تصريح المودودي وسيد قطب بتكفير كل من ال يؤمن بفكرة الحاكمية 
والذي ، للجماعات المتطرفة بمختلف مسمياتها والتي تعتبر المحرك المنهجي، السياسية

ومن باب  " :أدى بتلك الجماعات للتكفير وسفك الدماء؛ يقول الدكتور محمد سليم العوا 
 القطبيتين دخلت إلى الفكر السياسي -الحاكمية والجاهلية  يعني –هاتين الفكرتين

اإلسالمي وإلى العمل الحركي جميع أفكار المقاطعة والتكفير واالستحالل واستباحة 
الدماء واألموال، وعشرات النتوءات الفاسدة التي نُسبت إلى اإلسالم ظلماً وزوراً، 

 ألن – كما سبق – بسيد قطب بل وصل، )٣("وشوهت صفحته الناصعة بخطايا أصحابها
، على المآذن) ال إله إال اهللا(يخرج بها عامةَ المسلمين بمن فيهم المؤذنين الذين يرددون 

وقد راجت هذه الفكرة بعد ذلك في المجتمعات اإلسالمية؛ بسبب انتشارها بين الشباب 
ياسية على الواقع؛ الذين تحولوا بعد ذلك شيوخاً وكهوالً؛ فأسقطوا مفاهيم الحاكمية الس

                                         
  .٢٣٢تفسير السعدي ص : السعدي .)١(
  .٦/٢١١تفسير التحرير والتنوير : ابن عاشور .)٢(
صحيفة الشرق المطبوعة ، سيد قطب بين اإلسالم السياسي وحقيقة رسالة اإلسالم: عادل العمري:  انظر .)٣(

  .)٢٠١٤-٠٥-٠٩(بتاريخ ) ١٣(صفحة ) ٨٨٧(العدد 



 

 )٥٢١(

ووصلت تلك المجتمعات إلى ، مما أصاب المجتمعات المسلمة بسببها اضطراب شديد
  .مراحَل متطورٍة من التكفير واستباحة الدماء

  :تكفير الحكومات والدول: ثانياً
عند = وقد سبق الحديث عن شيٍء من ذلك في مبحث التأويل السياسي لفكرة الحاكمية 

  )  .كفر الدولة: ( لقرآني ومصطلحالحديث على النص ا
  :رفض مفهوم الدولة القُطرية المدنية الحديثة: ثالثاً

 رفض الدولة أو محاولة التقليل – حقبة ما يسمى بالصحوة -   فلقد انتشر في أدبيات 
وهو الذي عِمَل عليه أقطاب المنظرين ، والترويج لفكرة األمة بدالً منها، من شأنها

المودودي وسيد قطب ومحمد قطب وغيرهم؛ يقول صالح :  من مثللفكرة الحاكمية
 وهو أحد المنظرين المهمين في حقبة ما يسمى بالصحوة اإلسالمية –الصاوي 
ولكنها ليست ضد الالت ،  تقوم معركةٌ مماثلةٌ أخرى)١(وفي أيامنا هذه : " -المعاصرة 

الدولة : ن األصناموالعزى وبقية آلهة الجاهلية؛ بل هي ضد مجموعٍة جديدٍة م
   " .)٢(والعنصرية والقومية

  :الوطنية، المواطنة ، الوطن : رفض مفاهيم: رابعاً
    أعتقد أن لفكرة الحاكمية السياسية دور كبير في رفض هذه المصطلحات المهمة 

والتي تتفق على أهميتها كل الشعوب؛ فلقد كنا نسمع وقت حقبة الصحوة من ، والجميلة
والوطنية وثنية؛ وكل ذلك من أجل التشويه والترويج لفكرة الحاكمية ، ثناًيسمي الوطن و

  .فليس لها وجود البتة في تلك الحقبة ) المواطنة الصالحة(أما كلمة ، السياسية
  :التأسيس للرعب والتدمير في قلوب الشباب: خامساً

ومجتمعاتهم    لنتأمل في كالم سيد قطب حول استنفار الناس بالحاكمية ضد بلدانهم 
 ،فأما اليوم وقد عادت األرض إلى الجاهلية: "  سورة األنفالهتفسيرالمسلم؛ يقول عند 

 وعادت الحاكمية إلى الطاغوت ،وارتفع حكم اهللا سبحانه عن حياة الناس في األرض
  جولةٌ تبدُأ؛ ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم اإلسالم منها،في األرض كلها

 حتى تنتهي إلى ؛رى لإلسالم كالجولة األولى تأخذ في التنظيم كل أحكامها أخجديدةٌ
 ،إقامة دار إسالم وهجرة، ثم تمتد ظالل اإلسالم مرة أخرى بإذن اهللا فال تعود هجرة

                                         
 .م ١٩٩٤ -ه١٤١٤كيم الشريعة ودعاوى الخصوم لصالح الصاوي عام تح: أي وقت طباعة هذا الكتاب .)١(
  .٢٣تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم ص : صالح الصاوي .)٢(



– 

  )٥٢٢(

تعيشه وتعتقده الجماعات وإن المتأمل لهذا الكالم يجده أساساً لما، ")١( وعملولكن جهاد 
 وصوالً إلى، القاعدةتنظيم   التكفير والهجرة، إلى جماعةمنالمتطرفة المسلحة؛ ابتداء 

روا ، لقد كان هذا الكالم دليالً أمامهم وطريقاً لهم فكفَّما وتوحشه والنصرةداعش تنظيم
 فلن ننسى مقتل ،)٢(به الناس واستحلوا الحرمات، ولم ينج منهم حتى علماء اإلسالم

، )٣(وهو أحد علماء األزهر،  أيديهمالمحقق والباحث محمد حسين الذهبي على الشيخ
التفسير والمفسرون في ثالثة أجزاء؛ ناهيك : ومن أشهر كتبه، وصاحب المؤلفات القيمة

  .عمن تم اغتيالهم على أيدي هذه الجماعات من مفكرين ومثقفين وأدباء
  :ظهور الجماعات التكفيرية المتطرفة تحت مسمياٍت مختلفة: سادساً

ي أدبيات كل الجماعات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باإلرهاب     لو تأملنا ف
، من مثل جماعة اإلخوان المسلمين وجماعة التكفير والهجرة، والتطرف والتكفير

فكرة : وداعش والنصرة والقاعدة؛ لوجدنا أنها تقوم على مفاهيم متعددة من أهمها
جميع  اإلسالمي دخلت إلى الفكرأ ة قد أن هذه الفكر-  وقد سبق -، الحاكمية والجاهلية

أفكار المقاطعة والتكفير واالستحالل واستباحة الدماء واألموال، وعشرات النتوءات 
الفاسدة التي نُسبت إلى اإلسالم ظلماً وزوراً، وشوهت صفحته الناصعة بخطايا 

   .)٤(أصحابها
  :انتشار ظاهرة استخدام الدين ألجل المكاسب السياسية: سابعاً

، وأعتقد أن ذلك من آثار توغل فكرة الحاكمية في جماعات ما يسمى باإلسالم السياسي
بين القضايا وتحديداً جماعة اإلخوان المسلمين؛ فمشكلة تلك الجماعات أنها ساوت 

 عليها االجتهاد؛  المحكومة بالنص الشرعي، وبين القضايا السياسية التي يغلبشرعيةال
؛ لكن هناك مبادئ عامة  أنظمة الحكم  في دقيقةٌفصيليةٌ تفليس في الشريعة نصوص

 في حقبة حكم جماعة اإلخوان لمصر بالمثال يتضح المقال؛و، حول السياسة الشرعية
                                         

  .٣/١٥٦٠في ظالل القرآن : سيد قطب .)١(
مقالة منشورة في صحيفة االتحاد ، منطلق التطرف والعنف، اإلخوان في فكر الحاكمية: فاروق حمادة: انظر .)٢(

 .٢٠١٦ أغسطس ٠٣األربعاء : تاريخ النشر، تيةاإلمارا

منشورة في صحيفة األهرام    ) أول شهـيد لإلرهـاب   الشيخ الذهبى : (مقالة لها بعنوان  : سناء البيسي : انظر .)٣(
 .٤٦٩٠٥ : العددم٩/٥/٢٠١٥: الموافق، ه٧/١٤٣٦/ ٢٠: المصرية بتاريخ

صحيفة الشرق المطبوعة ، ي وحقيقة رسالة اإلسالمسيد قطب بين اإلسالم السياس: عادل العمري: انظرو .)٤(
  .)٢٠١٤-٠٥-٠٩(بتاريخ ) ١٣(صفحة ) ٨٨٧(العدد 



 

 )٥٢٣(

، بعد الثورات العربية األخيرة ؛ أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بهذه الفتوى الغريبة
معصية، وبذلك يعلق عليه و  محرمالذهاب لالستفتاء على الدستور الجديدأن : ومفادها

 المعصية الدينية في  عالقة سياسي، ماهذا عمٌل " :الدكتور عبدالحميد األنصاري فيقول
الشيخ و، )١( " رأيه السياسي ثوباً دينياًذلك؟ هنا خطورة شيخ الدين حينما يلبِّس لو ذكر

 شرعي لهان القرضاوي رأيه السياسي دون إقحام الناس واتهامهم بالمعصية دون دليٍل
يعتبر الشيخ القرضاوي رأيه السياسي حكماً شرعياً؛ لذا حكم على  األمر؛ المشكلة حينما

 قد تأثر في فتاواه بفكرة الحاكمية الشيخ القرضاويويبدو أن ، فاعله بالمعصية الشرعية
  .ريةثم تلقفتها بقيةُ الجماعات التكفي، والتي تبنتها جماعة اإلخوان المسلمين، السياسية
  ):توحيد الحاكمية: (ظهور نوٍع جديٍد من أنواع التوحيد اسمه:    ثامناً

وهو ، ظهور نوٍع جديٍد من أنواع التوحيد: من أبرز نتائج فكرة الحاكمية السياسية
وقد تم الترويج لهذا المصطلح وقت ازدهار حقبة ما يسمى بالصحوة؛ ، توحيد الحاكمية

وال يقصدون  ، )٢(يد في المحاضرات والدروس الدينيةكقسٍم جديٍد من أقسام التوح
بالحاكمية هنا بمعناها الكوني أي أن الحكم واألمر كله بيد اهللا؛ فهذا يكفي عنه توحيد 
الربوبية؛ لكنهم يقصدون بها أمراً جديداً وهو الحاكمية بمعناها السياسي؛ بمعنى السلطة 

توحيد (ا إال واحد؛بدليل إفراد مصطلح وأن ال حاكم في الدني، السياسية ونظام الحكم
وضمه جنباً إلى جنب مع توحيد الربوبية ، كنوٍع مستقلٍّ من أنواع التوحيد) الحاكمية

 وهو أحد الدعاة النشطاء حقبة ما –واأللوهية واألسماء والصفات؛ يقول محمد حسان 
 له قركامالً، أن نُ ه توحيداً شامالً هللا علينا أن نوحدن أول حقٍّإ : " - يسمى بالصحوة 

بتوحيد الربوبية، بل وبتوحيد األلوهية، بل وبتوحيد األسماء والصفات، بل وبتوحيد 
ِإن ﴿  سواهال ألحٍد، الحاكمية، فإن من أعظم مفاهيم كلمة التوحيد أن يكون الحكم هللا ِ

                                         
صحيفة الشرق مقالة منشورة في ، بين القرضاوي السياسي والقرضاوي الفقيه: عادل العمري:  انظر .)١(

  . )٢٠١٤-٠٢- ١٠(بتاريخ ) ١٢(صفحة ) ٧٩٩(المطبوعة العدد رقم 
منهم على ، مصطلح في كتب ودروس متعددة وفتاوى لجملة من الدعاة وقت ما يسمى بالصحوة ظهر هذا ال .)٢(

 وهي أطروحته في ٦٧ ص ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالميسفر الحوالي في كتابه .د: سبيل المثال
كذلك و، - أحد أكبر منظِّري حقبة ما يسمى بالصحوة - والتي قد أشرفَ عليه فيها محمد قطب ، الدكتوراه

 .أبو إسحاق الحويني في أحد دروسه الصوتية المفرغة كما في المكتبة الشاملة 



– 

  )٥٢٤(

وا ِ أ   ِ ْٱ إ  ٓ ُُ َُ ۡ َ َ ََ ِ ۡ ُ ٓإ ۡ ه ِ ۚإ ُ  - ويالحظ على محمد حسان ، ")١ (]٤٠: سفيو[﴾ ِ
بآيٍة لمصطلح الحاكمية السياسية تصلح أن تكون َ  أنه قد استدّل-في النص السابق 

 ؛ مما يدلُّ على وجود الخلط بين -  كما سبق تأصيلُه –للحاكمية الشرعية أو الكونية
والمضطرب؛ المصطلحات؛ لذا وجدنا الكثير من العلماء يستنكر هذا المصطلح الحادث 

من قال بهذا القسم : " الذي استنكر ذلك فقال) ه١٤٢١(منهم الشيخ محمد بن عثيمين 
 وجاهل؛ ألن توحيد الحاكمية هو توحيد اهللا عز وجل، فالحاكم  ضالٌّمن التوحيد فهو

توحيد الربوبية فإن : التوحيد ثالثة أنواع كما قاله العلماء: هو اهللا عز وجل، فإذا قلت
 في توحيد الربوبية؛ ألن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق اكمية داخٌلتوحيد الح

 منكر، وكيف توحيد الحاكمية ما يمكن أن توحد ثٌ محدوالتدبير هللا عز وجل، وهذا قوٌل
 ؛ منكرع مبتدثٌأن يكون حاكم الدنيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محد: هذه؟ هل معناه

إن أردت الحكم فالحكم هللا وحده، وهو داخل في توحيد : ل لهينكر على صاحبه، ويقا
  " .)٢(الربوبية؛ ألن الرب هو الخالق المالك المدبر لألمور كلها، فهذه بدعة وضاللة

  :ظهور ثورة الخميني الطائفية والمعادية: تاسعاً
ة والتي لها األثر الكبير في نشر الفوضى وعدم االستقرار في كثيٍر من الدول العربي

واإلسالمية؛ فهذه الثورة قد تأثرت بفكرٍة قريبٍة من فكرة الحاكمية السياسية لدى 
سيد و  المودوديالتي توازي الحاكمية عندو، )والية الفقيه: (اإلخوان؛ أال وهي فكرة

يقترب الخميني ويتطابق مع المودودي وسيد قطب في نظريتهما حول بل قطب، 
فحكومة اإلسالم حكومة القانون، والحاكم  " :ذي يقول بمفهومها السياسي فهو الالحاكمية

 في جميع الناس وفي الدولة هو اهللا وحده، وهو المشرِّع وحده ال سواه، وحكم اهللا نافذٌ
  . )٣( "نفسها، وهي بالتالي حكومة القانون اإللهي

                                         
، مفرغة مدونة في المكتبة الشاملة االلكترونيةدروس صوتية ، ١٢/٤ لشيخ محمد حسانادروس  .)١(

  .موقع الشبكة اإلسالمية: ومصدرها

وهي من ، ة المفرغة عبر المكتبة الشاملةوهي من الدروس الصوتي، لقاءات الباب المفتوح: ابن عثيمين .)٢(
 .الدروس التي كان يعقدها الشيخ في منزله 

اإلخوان المسلمون وإيران الخميني ، الذي صدر مؤخراً عن دار جداول للنشر في :  محمد سيد رصاص .)٣(
   ) .ه٣/١١/١٤٣٤: (بتاريخ، )١٤٩٥٦: (العدد رقم:  نقالً عن صحيفة الجزيرة السعوديةالكويت،



 

 )٥٢٥(

  :خاتمة البحث
ٍم قد شاع  على محاولة الكشف عن مفهو– في هذا البحث الموجز–   تركزت الدراسة 

وشاع أيضاً لدى ما تسمى ، بالصحوة اإلسالمية ووقت زهوها في حقبة بداية ما يسمى
فجاء الحديث عن ، أو ما تسمى بجماعات اإلسالم السياسي، بالجماعات اإلسالمية
ثم الحديث عن مصطلح ، ومفهومها في النص القرآني الخالص، مفهوم الحاكمية هللا لغةً
ثم تأصيالً بعد ظهور هذا المصطلح ،  ظهور هذا المصطلحالحاكمية هللا نشأةً قبل

ثم ، ثم الحديث عن التأويل السياسي لفكرة الحاكمية وعالقة ذلك بالنص القرآني، الجديد
ومن أبرز النتائج ، ختام البحث بذكر نتائج التأويل السياسي المعاصر لفكرة الحاكمية

  :التي خلُصت لها هذه الدراسة
سة عن وجود غموٍض وضبابيٍة وخلٍط علمي لدى منظِّري فكرة أبانت الدرا_ ١   

 والخلط بسبب كونها قضيةً دينيةً تم الحاكمية هللا بمعناها السياسي؛ وهذا الغموض
  .توظيفها ألغراٍض سياسية 

 ال يختلف تفسير الحاكمية هللا بمعناها السياسي عند الخوارج عن معناها في - ٢   
ال حكم إال هللا في قضيٍة سياسيٍة ليس فيها : رفعوا شعارالعصر الحديث؛ فالخوارج 

نص من كتاٍب أو سنٍة نبوية؛ واستدلوا على تأويلهم السياسي لمفهوم الحاكمية بآيٍة 
وهو ما فعله منظِّرو فكرة الحاكمية في العصر الحديث؛ فقد خلَطَت مفاهيمهم ، قرآنية

وبين الحكم بما ، م غير المنصوص عليهبين الحاكمية بالمعنى السياسي؛ أي نظام الحك
أنزَل اهللا بمعنى اختصاص اهللا بالتشريع في العبادات والمعامالت المنصوص عليها 

  .بالوحي
،  لم يميز المودودي وسيد قطب بين حاكمية اهللا بالمعنى السياسي أي نظام الحكم- ٣   

 تقرُأ لهما؛ إذ يفسران وستجد الخلط الكثير حين، وبين حاكمية اهللا تعالى للحكم الكوني
وهذا ، وأن السلطة له، أن الحاكم الوحيد هو اهللا جلَّ شأنه: الحاكمية بمعناها السياسي

 كما –فهذا التفسير يصلح أن يكون للحاكمية الكونية ، خلطٌ عجيب بين المفاهيم العلمية
  .وهو الحكم الذي أراده اهللا كوناً وقدراً، - سبق بيانه

في عدم القراءة  اإلسالم السياسيب  ما يسمىإشكالية حركات سة عن أبانت الدرا- ٤   
 ؛ بشكٍل عامللسياسة والشريعةبل و،  الفاحصة للنص القرآني تحديداًالعلمية المنطقية



– 

  )٥٢٦(

وبين ، فليس لتلك الجماعات قدرةٌ على التفريق بين ما هو شرعي ديني منصوص عليه
  .ما هو مدني يدخل في دائرة المباحات 

والتي من ،  أبانت الدراسة عن النتائج السلبية لمفهوم الحاكمية بمعناها السياسي- ٥   
ورفض مفاهيم مهمة ، واستحالل الدماء، تكفير المجتمعات والدول والحكومات: أبرزها

  .الوطنية والوطن والمواطنة والدولة القُطرية الحديثة : في حياة الناس من مثل



 

 )٥٢٧(

  :ثبت المصادر والمراجع
 :الكتب المطبوعة: أوالً

المعهد ، هشام أحمد عوض جعفر: رؤية معرفية، األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية -
 .م ١٩٩٥/ه١٤١٦، الطبعة األولى، العالمي للفكر اإلسالمي

بيروت ، دار الفكر، محمد األمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
  . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ لبنان–

الشبكة العربية ، جاسر عودة: ريعة والسياسة أسئلةٌ لمرحلة ما بعد الثوراتبين الش -
 .م ٢٠١٢بيروت ، لألبحاث والنشر

دار الكتاب العربي، ، الحافظ الذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم -
 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، : الطبعة بيروت

مكتبة الكليات ،ابن فرحون: امتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحك -
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة، األزهرية

،  تونس–الدار التونسية للنشر ، تفسير الطاهر ابن عاشور= التحرير والتنوير  -
 .م ١٩٨٤

مدينة نصر ، دار اإلعالم الدولي، صالح الصاوي: تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم -
 .بالقاهرة 

 . هـ١٤٢٠ بيروت -دار إحياء التراث العربي ،دين الرازيفخر ال: التفسير الكبير -
مؤسسة الرسالة ، تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -

 .١٤٢٠ببيروت 
مؤسسة الرسالة ، بتحقيق أحمد شاكر، تفسير الطبري=  تأويل القرآنعنجامع البيان  -

١٤٢٠. 
األولى،  الطبعة، دار الكلمة، حواليسفر ال: ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي -

 .م ١٩٩٩

دار التنوير للطباعة ، عبدالجواد ياسين: السلطة في اإلسالم نقد النظرية السياسية -
 .م٢٠١٢

 .م ٢٠٠٣، بيروت بدار الكتب العلمية، الحافظ البيهقي: السنن الكبرى -
- شذا العمكتبة الرشد بالرياض ، أحمد الحمالوي: رفرف في فن الص. 



– 

  )٥٢٨(

مؤسسة ، شعيب األرناؤوط: تحقيق، ابن أبي العز الحنفي:  العقيدة الطحاويةشرح -
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بيروت،  بالرسالة

 .ه ١٤٢٦ الرياض بدار الوطن للنشر،محمد بن عثيمين: شرح العقيدة السفارينية -
 .ه ١٤١٩ الرياض بدار ابن الجوزي،محمد بن عثيمين: شرح العقيدة الواسطية -
 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، مكتبة العبيكان،ابن النجار الفتوحي: يرشرح الكوكب المن -
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، بيروت بمؤسسة الرسالة: صحيح ابن حبان -
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي ، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، صحيح مسلم -
 . ببيروت عالم الكتبدار ، شهاب الدين القرافي: الفروق -
 .ه١٤١٢السابعة عشر الطبعة، القاهرة بدار الشروق، طبسيد ق: في ظالل القرآن -

 .ه ١٤١٤دار صادر ببيروت ، ابن منظور: لسان العرب -
 .م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢،  بدمشقمؤسسة الخافقين، السفاريني: لوامع األنوار البهية -
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦،منورةالمدينة البمجمع الملك فهد ، ابن تيمية: مجموع الفتاوى -
 .ه ١٤٢٢ بيروت بدار الكتب العلمية،تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز -
 .م١٩٧٩دار الفكر، هارون عبد السالم: بتحقيق، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة -
 –دمشق، الدار الشامية ودار القلم، الراغب األصفهاني: المفردات في غريب القرآن -

 .ه ١٤١٢ بيروت
، الرياض بكتبة الرشدم، كمال يوسف الحوت: بتحقيق، مصنف ابن أبي شيبة -

 .ه١٤٠٩
 . ببيروت مؤسسة الحلبي،أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل -
هـ ١٤١٢بيروت  بدار الكتب العلمية، ابن الجوزي: في تاريخ األمم والملوكالمنتظم  -

 .م١٩٩٢ -
اتحاد عام طالب جمهورية : لناشرا، أبو األعلى المودودي:  السياسيةاإلسالمنظرية  -

 .مصر العربية
، دار القلم بالكويت، أبو األعلى المودودي: المصطلحات األربعة في القرآن الكريم -

 .ه ١٩٨١ - ه١٤٠١الطبعة الثامنة 
- ه١٣٩٩السادسة: ط، دار الشروق ببيروت والقاهرة، سيد قطب: معالم في الطريق -

 .م١٩٧٩



 

 )٥٢٩(

  : الدوريات والمجالت العلمية والمواقع االلكترونية : ثانياً
 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ،إلسالميةمجلة البحوث ا -

  .واإلرشاد
 ).م٩/٥/٢٠١٥: (بتاريخ) ٤٦٩٠٥:(العددالعدد رقم ، صحيفة األهرام المصرية -

  ) .ه٣/١١/١٤٣٤: (بتاريخ، )١٤٩٥٦: (العدد رقم: صحيفة الجزيرة السعودية -
 ).م٢٠١٤-٠٤-٣٠(بتاريخ )٨٧٨(صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم  -
  .)٢٠١٤-٠٥-٠٩(بتاريخ )٨٨٧( رقمصحيفة الشرق المطبوعة العدد -
  . )٢٠١٤-٠٢-١٠(بتاريخ )٧٩٩(صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم  -
 .٢٠١٦ أغسطس ٠٣األربعاء : تاريخ النشر، صحيفة االتحاد اإلماراتية -

عة منشورة في موسو، دروس صوتية مفرغة، ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح -
 .المكتبة الشاملة االلكترونية 

منشورة في موسوعة المكتبة ، دروس صوتية مفرغة، دروس أبي إسحاق الحويني -
 .الشاملة االلكترونية

منشورة في موسوعة المكتبة الشاملة ، دروس صوتية مفرغة، دروس محمد حسان -
 .االلكترونية

 
 



– 
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– 
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  :ةـالمقدم
الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا            

  :،،، أما بعد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ـ  ؛حظي القرآن الكريم من المسلمين على مر العصور بعناية كبيـرة          فقد    لقولـه   ا تحقيقً

 مـن   ابتداء وظهر ذلك ]٩:الحجر[} وِإنَّا لَه لَحاِفظُون   ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر   {:سبحانه وتعالى 
 على حفظ القرآن حيث كان يعجل بحفظه وقت نزولـه           -صلى اهللا عليه وسلم    -حرصه

ثُـم ِإنÚ   فَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَِّبع قُرآنَه   Õِإن علَينَا جمعه وقُرآنَه     {: لقوله تعالى  اعليه، مصداقً 
 ينَا بلَيانَهعß{]يحفظـون القـرآن     - رضي اهللا عنهم   - وكان الصحابة  ]١٩-١٧:القيامة 

  .بسماعه منه مباشرةً
 عليـه   -يعرض القرآن على جبريل    -صلى اهللا عليه وسلم    - اهللا   وكان رسولُ 

ولمـا  .  ليتأكد حفظه، وليعلم ما طرأ عليه من مواضع النسخ منـه        ؛ مرةً  سنةٍ َلك-السالم
 بـالقرآن  -عليه السالم - ،عارضه جبريلُ -ى اهللا عليه وسلم   صل- وفاة النبي    اقترب زمن

  .-صلى اهللا عليه وسلم-مرتين، وذلك في رمضان من السنة التي تُوفِّي فيها 
  جمع القرآنفي مصحف واحـد     -صلى اهللا عليه وسلم   - على عهد النبي     ولم ي 

ـ -صلى اهللا عليه وسـلم    - لكن بعد انتقال النبي      ، إلى ذلك  لعدم وجود داعٍ   ى الرفيـق   إل
األعلى وانقضاء زمن نزول الوحي، جدت في الدولة اإلسالمية حوادث دفعت بالخليفـة             

م على هذا العمل،وكان تاريخ هـذا       قِدإلى أن ي  -رضي اهللا عنه  -األول أبي بكر الصديق     
من التحري والتثبت العلمـي،    دقيقٍ وفق منهجٍ   من الهجرة  ةالجمع في السنة الثانية عشر    

مة على قبوله األفحصل إجماع.  
 أدت إلى التفكيـر      وقعت أحداثٌ  -رضي اهللا عنه  -وفي زمن عثمان بن عفان      

   . ثانيةًفي جمع القرآن مرةً

 
 

   كلية التربية–أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية 
   المملكة العربية السعودية–جامعة الملك سعود 

 



– 

  )٥٣٢(

 -رضي اهللا عنـه   - ولقد زخرت كتب علوم القرآن بالحديث عن جمع عثمان          
ومنهجه في الجمع،وتعددت واختلفت فيه أقوالهم، وعن الفرق بـين عمـل أبـي بكـر                

في الجمع، ولعل هذه الورقة البحثية تكـشف        -رضي اهللا عنهما  -مان  الصديق وعمل عث  
  :بعنوان  في جمع القرآن فكانت-رضي اهللا عنه- عثمان عملحقيقة 

  ).في جمع القرآن-رضي اهللا عنه-تحرير عمل عثمان ( 
  :مشكلة البحث 

من المتقـدمين والمتـأخرين فـي       -رحمهم اهللا تعالى  -تضاربت أقوال العلماء    
- في جمع القرآن الكريم،بين قائـل بـأن عثمـان     -رضي اهللا عنه  -عثمان  حقيقة عمل   

  جمع القرآن على حرف واحد، حيث اقتصر على حرف واحد، وهـو            -رضي اهللا عنه  
حرف قريش، وألغى بقية األحرف، وقائل بأنه نسخ المصحف الذي جمعـه أبـو بكـر            

 البحـث   كما هو، ووزعه على األمصار، وأحـسب أن هـذا         -رضي اهللا عنه  -الصديق
  . في جمع القرآن  -رضي اهللا عنه-يكشف حقيقة صنيع عثمان 

  :أهداف البحث 
 دراسـة   -رضـي اهللا عنـه    - الواردة في جمع عثمـان        دراسة الروايات  -١

  .تحليلية
 . في جمع القرآن الكريم -رضي اهللا عنه-بيان منهج عثمان  -٢
رضـي  -ان  العلماء من المتقدمين والمعاصرين في جمع عثم     عرض أقوال  -٣

  .-عنهاهللا 
  .الكريم  في جمع القرآن -رضي اهللا عنه-بيان حقيقة عمل عثمان  -٤

  :أسئلة البحث 
 . وما مدلولها؟-رضي اهللا عنه-ثار الواردة في جمع عثمان ما اآل -١
  في جمع القرآن الكريم ؟-رضي اهللا عنه-ما منهج عثمان  -٢
  ؟- عنهرضي اهللا-ما أقوال العلماء في جمع عثمان  -٣
   فيجمع القرآن الكريم؟-رضي اهللا عنه-ما حقيقة عمل عثمان  -٤

  :الدراسات السابقة 
 تحدثت عـن جمـع      -لم يكن كلها   إن– من المعلوم أن أكثر كتب علوم القرآن      

، ولكن األقوال تكـاثرت واختلفـت       -رضي اهللا عنه  - وعن جمع عثمان   ،القرآن الكريم 



– 

 )٥٣٣(

 في جمع القرآن، ولم يظهر لي مـن خـالل     -رضي اهللا عنه  -حول حقيقة عمل عثمان     
  فـي الجمـع بعنايـةٍ      -رضي اهللا عنـه   -البحث والتحري من أفرد حقيقة عمل عثمان        

-سوى كتاب المنهج العلمي في جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفـان                وتحرٍي
، للدكتور أحمد عدنان الزعبي، بحث علمي منشور محكم فـي مجلـة             -رضي اهللا عنه  

يبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، والفكرة التي يدور حولها البحث أن جمع القـرآن   جامعة ط 
 ، بل قام على منهجيةٍ     مرتجلةٍ  لم يكن بطريقةٍ   -رضي اهللا عنه  -وتدوينه في عهد عثمان     

   . علميٍة
  :منهج البحث 

  .سأتَبع المنهج االستقرائي االستنباطي 
  :خطة البحث 

  .-رضي اهللا عنه-يم في عهد عثمان جمع القرآن الكر: المبحث األول 
  :وفيه مطلبان 

   .-رضي اهللا عنه-الروايات الواردة في جمع عثمان : المطلب األول 
-األسباب الدافعة إلى جمع القرآن الكريم في عهـد عثمـان            : المطلب الثاني   

  .-رضي اهللا عنه
  .في الجمع  -رضي اهللا عنه-تحرير عمل عثمان : المبحث الثاني 

  :ثة مطالب وفيه ثال
-أقوال العلماء من المتقدمين والمعاصرين في جمـع عثمـان           :المطلب األول   

  .-رضي اهللا عنه
  . في الجمع -رضي اهللا عنه-منهج عثمان : المطلب الثاني 
  . للقرآن  -رضي اهللا عنه-تحرير القول في جمع عثمان: المطلب الثالث 

  .الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات



– 

  )٥٣٤(

   :-رضي اهللا عنه-جمع القرآن الكريم في عهد عثمان : األول المبحث 
حفظه واسـتظهاره فـي الـصدور،        تارةً:يطلق جمع القرآن الكريم ويراد منه     

 في  فذاك جمع  ،ا وسور  وآياتٍ ا وكلماتٍ كتابته كله حروفً   : أخرى ويراد منه   ويطلق تارةً 
في القلوب والصدور الصحائف والسطور، وهذا جمع .  

  : جمعه بمعنى كتابته حدث في الصدر األول ثالث مراتثم إن 
  .،والمراد به كتابته وتدوينه -صلى اهللا عليه وسلم-في عهد النبي :ى األول

، والمراد به جمعه في مـصحف       -رضي اهللا عنه  -في خالفة أبي بكر   :والثانية
  .واحد 

 حيث نسخ في مـصاحف متعـددة،   -رضي اهللا عنه-في عهد عثمان   : والثالثة
   . -نحن بصدد البحث عنه وهذا ما-رسلت إلى اآلفاقوأ

   .-رضي اهللا عنه-الرواية الواردة في جمع عثمان : المطلب األول 
  بعد موت الخليفة الراشـد     -رضي اهللا عنه  -لما آلت الخالفة لعثمان بن عفان       

،اتسعت الفتوحات اإلسالمية وانتشر الـصحابة فـي        -رضي اهللا عنه  -عمر بن الخطاب  
ولقد الحظ الـصحابي حذيفـة بـن        . ن كٌل بقراءاته  آلمفتوحة يعلمون الناس القر   البالد ا 
  اختالف المسلمين في القراءة، وبعض هذا االخـتالف مـشوب      -رضي اهللا عنه  -اليمان

بجمع المصحف وأرسل إلى    -رضي اهللا عنه  -باللحن، فأخبر الخليفة بذلك، فأمر عثمان       
ه باستخدام المصحف الذي بحوزتهـا      بأن تسمح ل  -رضي اهللا عنهما  - حفصة بنت عمر  

ن منه، وأمر عثمان بنسخ عدة من المصاحف لتوحيـد القـراءة ثـم أمـر                آليجمع القر 
  .على بالد المسلمين، كما أمر بإحراق ما يخالف هذا المصحف بتوزيعها

  :الواردة في ذلك  وإليك الرواية
   ح اِلٍك، َأنم نب أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن َأنَس  اِن قَـِدممالْي نفَةَ بذَي

ِإرِميِنيةَ وَأذْرِبيجان، مع َأهـِل الِْعـراِق،        علَى عثْمان، وكَان يغَاِزي َأهَل الشَّاِم، ِفي فَتْحِ       
 انثْمفَةُ ِلعذَيِة، فَقَاَل حاءِفي الِْقر مفَةَ اخِْتالَفُهذَيح عـؤْ  : فََأفْزالْم ا َأِميـرـِذِه  يه ِركَأد ،ِمِنين

اُألمةَ قَبَل َأن يخْتَِلفُوا ِفي الِْكتَاِب، اخِْتالَفَ الْيهوِد والنَّصارى، فََأرسَل عثْمان ِإلَى حفْصةَ؛             
 ِبهـا حفْـصةُ   َأن َأرِسِلي ِإلَينَا ِبالصحِف نَنْسخُها ِفي الْمصاِحِف، ثُم نَردها ِإلَيِك، فََأرسلَتْ        

 منِإلَى عثْمان، فََأمر زيد بن ثَاِبٍت، وعبد اِهللا بن الزبيِر، وسِعيد بن الْعاِص، وعبد الـرح            
: بن الْحاِرِث بِن ِهشَاٍم، فَنَسخُوها ِفي الْمصاِحِف، وقَاَل عثْمان ِللرهِط الْقُرِشيين الثَّالَثَـِة              



– 

 )٥٣٥(

ِإذَا اخْتَلَفْتُم َأنْتُم وزيد بن ثَاِبٍت ِفي شَيٍء ِمن الْقُرآِن، فَاكْتُبوه ِبِلساِن قُريٍش، فَِإنَّمـا نَـزَل                 
ِبِلساِنِهم، فَفَعلُوا، حتَّى ِإذَا نَسخُوا الصحفَ ِفي الْمصاِحِف، رد عثْمـان الـصحفَ ِإلَـى               

 سَأرةَ، وفْصآِن ِفـي كُـلِّ      حالْقُر ِمن اها ِسوِبم رَأمخُوا، وا نَسٍف ِممحصَل ِإلَى كُلِّ ُأفٍُق ِبم
  )١(.صِحيفٍَة، َأو مصحٍف، َأن يحرقَ

رضـي اهللا   -بن أبي طالب     كتب أهل السنة تأييد أمير المؤمنين علي         توقد نقل 
اءٍة واحدٍة، حيث أخرج ابن أبـي داود         لما فعله عثمان من جمع المسلمين على قر        -عنه
ال تقولوا في   (: -رضي اهللا عنه  -قال علي   : المصاحف عن سويد بن غفلة قال     كتابه  في  

مـا  : ؛ قال جميعامنّا عثمان إالّ خيراً، فواهللا ما فعل الذي فعل في المصاحف إالّ عن مأل   
 خير من قراءتك، وهذا     إن قراءتي : تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول        

، فـال    واحـدٍ  أرى أن يجمع الناس على مصحفٍ     : فما ترى؟ قال  : قلنا. يكاد يكون كفراً  
  )٢(.)فنعم ما رأيت: قلنا.  وال اختالف،رقةفتكون 

 ،وروى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث محمد بن سيرين             
مصاحف جمع له اثني عشر رجلًا مـن     لما أراد عثمان أن يكتب ال     ( : عن كثير بن مفلح   

التي في  ) ٣( فبعثوا إلى الرّبعة   :قريش واألنصار فيهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، قال         
 أخـروه،   في شـيءٍ تدارءوافكانوا إذا    وكان عثمان يتعهدهم   :بيت عمر فجيء بها، قال    

 ال، : قـال ،؟هل تدرون لم كانوا يؤخرونه : قلت لكثير وكان منهم فيمن يكتب     : قال محمد 
 ،نما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضـة األخيـرة       ؛إفظننت ظنًا : قال محمد 

  )٤). (فيكتبونها على قوله
  :التالي يات والذي يظهر من نص الروا

رضـي اهللا   -ا لمصحف أبي بكر      كان نسخً  -رضي اهللا عنه  -أن عمل عثمان    
زيـد  : لب من الصحابة وهم    ثم ط  ، حيث طلب من حفصة أن ترسل إليه الصحف        -عنه

 وعبد الرحمن بن الحارث بن هـشام        ، وسعيد بن العاص   ، وعبد اهللا بن الزبير    ،بن ثابت 

                                         
 سننه،ج في ، والترمذي ٢٢٦، ص ٦، ج باب جمع القرآن  ،  كتاب فضائل القرآن  ه البخاري في صحيحه،     أخرج) ١
 .  ٦،ص٥الكبرى،ج في ، والنسائي١٣٦،ص٥
  .و صححه الحافظ ابن حجر . ٦٧كتاب المصاحف، ص/ السجستانيأخرجه ابن أبي داود ) ٢
  .قاله الحافظ ابن كثير  . -رضي اهللا عنها-هي الكتب المجتمعة وكانت عند حفصة : الربعة ) ٣
  .١٠٤، ص١كتاب المصاحف، ج/ أخرجه ابن أبي داود السجستاني) ٤



– 

  )٥٣٦(

 ، وعبد اهللا بن الزبيـر     ،فأمر زيد بن ثابت   : الصحف في المصاحف، ونصه      أن ينسخوا 
 . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فَنَسخُوها ِفي الْمصاِحِف،وسعيد بن العاص

 من الصحابة الكتَاب  -رضي اهللا عنه  - يرد في هذه الرواية  طلب عثمان         أنه لم 
 .االقتصار على حرف واحد وإغفال األحرف األخرى 

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت فيـه         (:  للصحابة -رضي اهللا عنه  -قول عثمان   
ـ     )إذا اختلفتم :(، وفي رواية  )نما نزل بلسانهم  إف فاكتبوه بلسان قريش   دل ،فإن التعبيـر ال ي

على االقتصار على حرف واحـد، وإنمـا  المقـصود بـاالختالف اخـتالف الرسـم               
 ،اختالف إال في كلمة التابوت    -رضوان اهللا عليهم  -وبالفعل لم يرد عن الصحابة    ،والكتابة

: ، هل هي بالتاء؟ أو بالهاء؟ كما قال الزهـري )التابوت(حيث اختلف الصحابةُ في كلمة    
: ، وقال زيـد   )التابوت(: ، فقال النفر القرشيون   )التابوه( و )التابوت(واختلفوا يومئٍذ في    (
  )١.(؛ فإنه بلسان قريٍش)التابوت(اكتبوه : ، فرِفع اختالفهم إلى عثمان، فقال)التابوه(

حـول اختيـار حـرف     قال الشيخ نور الدين عتر في كتابـه علـوم القـرآن       
 وزيد بن ثابت فـي شـيء   إذا اختلفتم أنتم: وقول عثمان للرهط القرشيين الثالثة (:قريش

وهذا ال يدل علـى إبطـال بقيـة    )..من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم   
األحرف السبعة، لما هو معلوم من قواعد رسم الصحف أنه غير مشكول وال منقـوط،               

 تكتـب  )مالـك :(اوأنه لم تثبت فيه ألفات المد حسب قواعد في رسم األلف وعدمها، فمثلً   
  )٢(.)الكتب( تكتب )الكتاب( و)ملك(

 وَأرسَل ِإلَى كُلِّ ُأفٍُق ِبمصحٍف ِمما نَسخُوا، وَأمر ِبما ِسواه ِمن الْقُـرآِن       (: قوله  
 .)ِفي كُلِّ صِحيفٍَة، َأو مصحٍف، َأن يحرقَ

 هو اعتماد النسخة األصـلية بنـسخها   -رضي اهللا عنه-يبين أن ما فعله عثمان  
، وذلـك  )أمر بما سواه أن يحرق ما سوى هذه النسخ(: وقوله ، يعها على األمصار وتوز

أنها كتابات فردية من الصحابة وقد تشتمل على المنسوخ، السيما وأكثرهم لـم يـشهد                
  )٣(.العرضة األخيرة

                                         
                      القـرآن فـي المـصاحف    -  عنـه رضـي اهللا -رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف،باب جمع عثمـان  ) ١
  ).٨/٦٣٥ (فتح الباري: ،وانظر)٢٦ ص(
   .١٧٤، ص١نور الدين عتر ، ج/ علوم القرآن ) ٢
   .٨٨ابن أبي داود، ص / المصاحف: انظر) ٣



– 

 )٥٣٧(

وعليه فإن نسخة المصحف التي يقرؤها المسلمون من أيـام الخليفـة الراشـد              
 وقد  ، إلى يومنا هذا، هي النسخة التي بحوزة حفصة        -عنهرضي اهللا   -عثمان بن عفان    

أجمع الصحابة عليها، ولذلك وافقوا عثمان على حرق ما سواها، حتى قال علي بن أبي               
  . )لم يصنعه هو لصنعته لو(: -رضي اهللا عنه-طالب 

لم يحرق المصحف الذي كـان  -رضي اهللا عنه-مما يؤكد هذا القول أن عثمان    
، ولو كان قد اصطلح على االقتـصار علـى حـرف     -اهللا عنها رضي  -بحوزة حفصة   

 ألنه كان قد وعـدها      ؛أنه لم يحرقها   : قريش ما كان ليدع نسخة حفصة ،وقد يقول قائلٌ        
ما كان عثمان لينحاز لرغبة حفصة أمام قرآن يتلـى إلـى يـوم              :بأن يردها إليها فنقول   

 .القيامة
:  في فتح البـاري حافظ ابن حجر الومع ذلك فقد أحرقها مروان بعد وفاتها، قال 

)      ا خشية أن يقع ألحد مـنهم تـوهم أن   ولهذا استدرك مروان األمر بعدها، وأعدمها أيض
 )١(.)فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه األمر

ِإنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وِإنَّـا لَـه       {:قولـه تعـالى    مما يقوي هـذا القـول     
عليـه  -  له األسباب وكـان جبريـل      يأد تولى اهللا حفظ كتابه وه     فق]٩:الحجر[}لَحاِفظُون

 وعارضه في السنة التي      عامٍ  كلَ  مرةً -صلى اهللا عليه وسلم   - يعارض الرسول    -السالم
 -رضي اهللا عنـه   -مرتين، فما كان لعثمان   -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا   توفي فيها رسولُ  

  .ا مما ثبت في العرضة األخيرةأن ينقض أو يلغي شيًئ
رضـي اهللا   -األسباب الدافعة إلى جمع القرآن الكريم في عهد عثمان          : الثانيالمطلب  

  :-عنه
 قطـع   -عنه رضي اهللا -لقد كان المقصود من جمع القرآن الكريم زمن عثمان          

  .دابر الفتنة التي طرأت على المسلمين من االختالف في كتاب اهللا 
     لتابعين تالمـذة الـصحابة    حيث أتاحت حركة الفتوح أن يلتقي المسلمون من ا        

 وكانوا من قبائل شتى وفـيهم العربـي وغيـر العربـي، وكـانوا               -رضي اهللا عنهم  -
على نحو ما تعلمه من الـصحابي،         منهم يقرأ القرآن    واحدٍ يتدارسون القرآن، وكان كلُ   

  .فتراجعوا في بعض وجوه القراءات، وادعى بعضهم أن قراءته أصح من قراءة غيره

                                         
  .٢١، ص٩ابن حجر، ج / فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١



– 

  )٥٣٨(

 واخـتلط  اإلسالم رقعة اتسعت وقد-عنه اهللا رضي-عثمان خالفة جاءت حيث
 مـن  العروبة خصائص تذوب أن وخيف العربية، تعرف ال التي باألمم الفاتحون العرب
 المسلمون يختلف أن نفسه القرآن على خيف بل واالختالف، الفتح هذا جراء من العرب

  .كبير وفساد رضاأل في فتنة فتكون إمام؛ مصحف على يجتمعوا لم إن فيه،
     رضـي اهللا   -ا في خالفة عثمان بن عفان     وكانت مظاهر تلك الحالة أشد وضوح

  )١.(ا متعددة لذلك االختالف في القراءة، وتنقل الروايات صور-عنه
 ووصل إلى مسامع الخليفة في المدينة، ومعـه         ،وتكاثرت أخبار ذلك االختالف   

لتي يمكـن أن تحـافظ علـى الـنص          كبار الصحابة، مما جعلهم يفكرون في الوسائل ا       
  . وتمنع وقوع االختالف فيه،القرآني

وكانت كتابة القرآن في األمصار تعتمد على قراءات الصحابة الـذين نزلـوا             
رضـي اهللا  -فيها، فكان أهل الكوفة يكتبون مصاحفهم على قراءة عبد اهللا بـن مـسعود        

، -رضي اهللا عنـه -ء دا، وكان أهل دمشق قد كتبوا مصحفهم على قراءة أبي الدر       -عنه
وهكذا في بقية األمصار، وكانت تلك المصاحف تعكس االخـتالف الـذي ظهـر فـي               
القراءة، وكانت تعتمد على الجهد الفردي في الغالب، ولم يتوافر لشيء منها ما كان قـد                

 القرآن في خالفـة أبـي       -رضي اهللا عنه  - توافر للصحف التي جمع فيها زيد بن ثابت       
  )٢(.-اهللا عنه رضي -بكر الصديق

     اِن قَـِدممالْي نفَةَ بذَيح اِلٍك، َأنم نب أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن َأنَس
ِإرِميِنيةَ وَأذْرِبيجان، مع َأهـِل الِْعـراِق،        علَى عثْمان، وكَان يغَاِزي َأهَل الشَّاِم، ِفي فَتْحِ       

يا َأِميـر الْمـْؤِمِنين، َأدِرك هـِذِه    : هم ِفي الِْقراءِة، فَقَاَل حذَيفَةُ ِلعثْمانفََأفْزع حذَيفَةَ اخِْتالَفُ 
اُألمةَ قَبَل َأن يخْتَِلفُوا ِفي الِْكتَاِب، اخِْتالَفَ الْيهوِد والنَّصارى، فََأرسَل عثْمان ِإلَى حفْصةَ؛             

   نَا ِبالصِسِلي ِإلَيَأر ةُ        َأنفْـصـا حلَتْ ِبهسِك، فََأرا ِإلَيهدنَر اِحِف، ثُمصا ِفي الْمخُهِف نَنْسح
 منِإلَى عثْمان، فََأمر زيد بن ثَاِبٍت، وعبد اِهللا بن الزبيِر، وسِعيد بن الْعاِص، وعبد الـرح            

:  الْمصاِحِف، وقَاَل عثْمان ِللرهِط الْقُرِشيين الثَّالَثَـِة         بن الْحاِرِث بِن ِهشَاٍم، فَنَسخُوها ِفي     
ِإذَا اخْتَلَفْتُم َأنْتُم وزيد بن ثَاِبٍت ِفي شَيٍء ِمن الْقُرآِن، فَاكْتُبوه ِبِلساِن قُريٍش، فَِإنَّمـا نَـزَل                 

     خُوا الصتَّى ِإذَا نَسلُوا، حفَفَع ،اِنِهمفَ ِإلَـى          ِبِلسحالـص ـانثْمع داِحِف، رصفَ ِفي الْمح
                                         

  .١٤ - ١٢ كتاب المصاحف ، ص: بن أبي داود، وا٢٧/ ١ الطبري / جامع البيان: انظر) ١
  .١٣٧ ابن أبي داود، ص/ المصاحف  كتاب:انظر ) ٢



– 

 )٥٣٩(

حفْصةَ، وَأرسَل ِإلَى كُلِّ ُأفٍُق ِبمصحٍف ِمما نَسخُوا، وَأمر ِبما ِسواه ِمن الْقُرآِن ِفـي كُـلِّ       
  )١(.صِحيفٍَة، َأو مصحٍف، َأن يحرقَ

الناس على مصحف واحـد،      على جمع    -رضي اهللا عنه  -ولذلك سعى عثمان    
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك؛        : ويدل على ذلك أنه  أرسل إلى حفصة       

وإنما فعل ذلك عثمان؛ ألن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان              
واشتد األمر في ذلك وعظم اختالفهم وتشبثهم ووقع بين أهل الشام والعراق مـا ذكـره                

 وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفـة بمـا             -رضي اهللا عنه  -ذيفة  ح
روي لها، فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتالعنوا، فأشفق            
حذيفة مما رأى منهم، فلما قدم حذيفة المدينة، دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيتـه،                 

في كتاب اهللا، إنـي حـضرت       : في ماذا؟ قال  : أن تهلك، قال  أدرك هذه األمة قبل     : فقال
   إنـي  : ا من العراق والشام والحجاز فوصف له ما تقدم، وقـال          هذه الغزوة وجمعت ناس

  )٢.(أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى
فلم يكن قصد عثمان جمع ما ليس مجموعا، فقد كان القرآن زمن الصديق قـد               

ا منه زمن الصديق في مـصاحف يقتـدي ِبهـا                 جنسخَ ما كان مجموع دِمع، وإنما قص
  .المسلمون

لم يقصد عثمان قَصد أبي بكٍر في جمع نفـس القـرآن       (: قال القاضي الباقالني  
           هم على القراءات الثابتة المعروفة عن النَِّبـيصـلى اهللا   - بين لوحين، وإنما قصد جمع

، وال تأويـل   فيه وال تأخير ليس كذلك، وأخْذَهم ِبمصحٍف ال تقديم     ،وإلغاء ما -عليه وسلم 
ُأثِبت مع تنزيٍل، وال منسوخ تالوته كُِتب مع مثْبت رسمه ومفروٍض قراءتُـه وحفظُـه؛               

  )٣(.)خشية وقوع الفساد والشبهة على من يأتي بعد
 أن ينسخ من الصحف التي جمعها أبـو بكـر           -رضي اهللا عنه  -فأراد عثمان   

  . للناس في تالوة القرآنإماماا مجمعا عليه يكون مصحفً

                                         
 سننه،ج في ، والترمذي٢٢٦، ص٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن ، ج        ) ١
 .  ٦،ص ٥الكبرى،ج في ، والنسائي ١٣٦،ص٥
  .٥١، ص١تفسير القرطبي ، ج) ٢
  .٢٦٥، ص١ الباقالني، ج/االنتصار ) ٣



– 

  )٥٤٠(

أن يأتي فاسقٌ يسعى فـي كيـد        -رضي اهللا عنه  -خشي عثمان (: قال ابن حزم  
الدين، أو أن يِهم واهم من أهل الخير، فيبدل شيًئا من المصحف، فيكون اختالف يـؤدي        

ا، لكي إن وهـم     إلى الضالل، فكتب مصاحف مجمعا عليها، وبعث إلى كل أفق مصحفً          
 إلى المصحف المجمع عليه، فانكشف الحـق، وبطـل الكيـد            مبدل رِجع واهم، أو بدل    

  )١(.)والوهم
عثمان وقوع االختالف المؤدي إلـى تـرك شـيء مـن      خاف(: وقال النووي 

القرآن، أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عنـد حفـصة، الـذي أجمعـت                 
بعث ِبها إلى البلدان، وأمر بإتالف ما خالفها، وكان فعله هذا           الصحابة عليه مصاحفَ، و   

، -رضـوان اهللا علـيهم    -باتفاق منه ومن علي بن أبـي طالـب، وسـائر الـصحابة            
  )٢).(وغيرهم

-إذا يتبين لنا مما سبق أن سبب جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفـان      
  : يمكن إرجاعه إلى ما يلي -رضي اهللا عنه

الف والتنازع في القرآن الكريم، وقطـع المـراء فيـه، وذلـك              رفع االخت  -١
   . -رضي اهللا عنه-باعتماد النسخة التي كانت عند أبي بكر 

 مـن   نتيجـة وجـود عـددٍ    أو نقصٍ ،حماية النص القرآني من أي إضافةٍ      -٢
المصاحف بأيدي الصحابة حيث اشتملت على ما ليس بقرآن كالشروح والتفاسير ولذلك            

  .ن ذلك تعميم لما نسخ من المصاحف لما حرقت كا
   .واحٍد  مصحٍفيهذا هو الباعث على جمع عثمان للمصاحف ف

                                         
   .٢١٣-٢١٢، ص ٢ابن حزم ، ج/ الفصل في الملل واألهواء والنحل ) ١
  .٩٦النووي، ص / التبيان في آداب حملة القرآن ) ٢



– 

 )٥٤١(

  . في الجمع -رضي اهللا عنه-تحرير عمل عثمان : المبحث الثاني 
  :مطالبثالثة وفيه 

                    أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين فـي جمـع عثمـان           :المطلب األول 
  :- عنهرضي اهللا-

فـي  -رضي اهللا عنـه   - حول عمل عثمان     -رحمهم اهللا تعالى  -اختلف العلماء   
  :جمع المصاحف على قولين

 جمع المسلمين على مصحف واحـد       -رضي اهللا عنه  -أن عثمان   :القول األول 
وحرف واحد وهو حرف قريش دون ما عداه من األحرف السبعة األخرى، وذهب إلى              

ــ   ــاء المتق ــن العلم ــدد م ــول ع ــذا الق ــنهم ه ــأخرين م ــارث : دمين والمت الح
وابن ،  )٥( ومكي بن أبي طالب    ،)٤(والباقالني،  )٣(، والطحاوي )٢(والطبري،)١(المحاسبي
، )٧)(وهـو المعتمـد  (: ، والحموي؛ وقال الحافظ ابـن حجـر فـي الفـتح           )٦(عبد البر 

  .)٩(، والشيخ مناع القطان)٨(والسيوطي
  :حجتهم 

 حرف السبعة ليس فيـه محـذور، وال       أن اختيار الصحابة لحرف واحد من األ      
يترتب عليه ما يخل بحفظ القرآن الكريم؛ ألن القراءة بأي حرف من األحرف الـسبعة               

 كما جاء ذلك في األحاديـث، والقـارئ    شافٍ  من هذه األحرف كافٍ     حرفٍ جائز، وكلُ 
 من األحرف السبعة فقد أدى مـا         واحدٍ  منها، فمن قرأ بحرفٍ    مخير بالقراءة بأي حرفٍ   
 من هذه األحـرف   واحٍد، وقد كان سبب اقتصارهم على حرفٍ   عليه ولم يقع في محذورٍ    

                                         
وقفت على قول المحاسبي في اإلتقان ولم أجده فـي فهـم          ( .٢١١،ص١السيوطي،ج /اإلتقان في علوم القرآن   ) ١

  .)القرآن
   .٦٤ص، ١تفسير الطبري، ج) ٢
  .٦٢١، ص٢عبد اهللا الغنيمان، ج/ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) ٣
   .١/٥٧الباقالني،ج / للقرآن االنتصار) ٤
  .١٣٤مكي بن أبي طالب ، ص/ اإلبانة عن معاني القراءات ) ٥
  .٢٢٣، ص١ابن عبد البر، ج/ علوم القرآن ) ٦
  .١٣، ص ٩ابن حجر، ج / فتح الباري : انظر) ٧
  .٦٠، ص١السيوطي، ج/ إلتقان ا) ٨
   .١٣١مناع القطان، ص/ مباحث في علوم القرآن ) ٩



– 

  )٥٤٢(

السبعة هو خوفُ الوقوع في المراء في القرآن الذي هـو كفـر، وخـوفُ االخـتالف                 
 رضي اهللا عـنهم    -والتنازع كما هو واضح من حديث أنس في قصة حذيفة مع عثمان             

  : ا من أقوالهم وسأذكر طرفً، -أجمعين
المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس         ( :لحارث المحاسبي   قال ا 

، على اختيار وقع بينه وبين مـن   واحٍدكذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجهٍ      
شهده من المهاجرين واألنصار، لما خشي الفتنة عند اختالف أهل العراق والـشام فـي             

المصاحف بوجوه من القـراءات المطلقـات       حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت        
  )١(.)على الحروف السبعة التي ُأنزل بها القرآن

  الناس على مـصحفٍ - اهللا عنهيرض-ثم نذكر جمع عثمان  (:وقال الباقالني   
، وحرف زيد بن ثابت، ونبين أنه لم يقصد في ذلك قصد أبى بكر في جمع القرآن                 واحٍد

ا قد استقر وفرغ منه قبـل        به، إذ كان ذلك أمر     ي على ترتيب ما أوح     واحدةٍ في صحيفةٍ 
 في جمع الناس علـى حـرف، وحظـره       - اهللا عنه  يرض-أيامه ونبين صواب عثمان     

ومنعه لما عداه من القراءات، وأن الواجب على كافة الناس اتباعه، وحرام عليهم بعـد               
خـذ  قراءة القرآن باألحرف والقراءات التي حظرها عثمـان ومنـع منهـا، وأن لـه أ               

  )٢).(المصاحف المخالفة لمصحفه، ومطالبة الناس بها، ومنعهم من نشرها والنظر فيها
 كانت هذه السبعة للناس في الحـروف لعجـزهم           (:وقال أبو جعفر الطحاوي     

عن أخذ القرآن على غيرها؛ ألنهم كانوا أميين، ال يكتبون إال القليل منهم، فكـان يـشق         
ى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيـأ لـه إال              منهم أن يتحول إل    على كل ذي لغةٍ   

ا، فكانوا كذلك، حتـى     ، فوسع لهم في اختالف األلفاظ إذا كان المعنى متفقً          عظيمةٍ بمشقٍة
-صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم -ر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول اهللا         ثُكَ

هم حينئذ أن يقرؤوا بخالفها، وبان بمـا ذكرنـا   فقرؤوا بذلك على تحفظ ألفاظه، ولم يسع  
أن تلك السبعة األحرف إنما كانت في وقت خاص، لضرورة دعـت إلـى ذلـك، ثـم                  

                                         
وقفت على قول المحاسبي في اإلتقان ولم أجده فـي فهـم          ( .٢١١،ص١السيوطي،ج /اإلتقان في علوم القرآن   ) ١

 .)القرآن
  .١/٥٧الباقالني، ج/ االنتصار للقرآن ) ٢



– 

 )٥٤٣(

ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة األحرف، وعاد ما يقرأ به القـرآن إلـى         
  )١).(حرف واحد

 ما أنـزل فجـائز   وإذا أبيح لنا قراءته على كل:(-رحمه اهللا -قال ابن عبد البر  
  )٢().-واهللا أعلم-االختيار فيما أنزل عندي 

وجمع عثمان للقرآن كان نسخًا لـه علـى حـرف     ( :وقال الشيخ مناع القطان   
 وحـرف واحـد     ،واحد من الحروف السبعة، حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد         

  )٣).(يقرءون به دون ما عداه من األحرف الستة األخرى
  :القول الثاني

 في المصاحف هو جمـع الـصحابة علـى          -رضي اهللا عنه  -مل عثمان   أن ع 
 بنسخ ما تم جمعه في عهـد أبـي         -صلى اهللا عليه وسلم   -القراءات الثابتة عن الرسول     

  . ثم توزيعه على األمصار-رضي اهللا عنه-بكر 
 ،)٤(ابن أبي داود في المصاحف، وأبو شـامة المقدسـي         :وذهب إلى هذا القول   

  ).٩( ومساعد الطيار،)٨( ونور الدين عتر،)٧(والزرقاني ،)٦(عيوالبقا ،)٥(والزركشي
  :حجتهم

 من الحـروف     شيءٍ بنوا قولهم هذا على أنه ال يجوز على األمة أن تهمل نقلَ           
بعد جمعهم للقـرآن فـي      -السبعة التي نزل القرآن عليها، وال يجوز أن ينهى الصحابة           

 أن يجمعوا على ترك شيء       عن القراءة ببعض األحرف السبعة، وال      -مصحف عثمان   
  .من القرآن

                                         
   .٤٣ص، ٣صحيح البخاري، شرح كتاب التوحيد، ج) ١
   .٢٢٣، ص١ابن عبد البر، ج/ علوم القرآن ) ٢
 .١٣٣مناع القطان، ص/ مباحث في علوم القرآن ) ٣
 .٧٥، ص١أبو شامة ، ج/ المرشد الوجيز ) ٤
 . ٢٣٩، ص١الزركشي، ج/ البرهان في علوم القرآن ) ٥
  .٤٣٧، ص١، ص١مصاعد النظر في اإلشراف على مقاصد السور ، ج) ٦
 .١٧٩، ص١ الزرقاني، ج/مناهل العرفان ) ٧
  .١٧٢، ص ١نور الدين عتر، ج/ علوم القرآن ) ٨
 .١٦٣المحرر في علوم القرآن، ص: انظر) ٩



– 

  )٥٤٤(

روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث محمد بـن سـيرين     
 أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلًا مـن        نلما أراد عثما  ( : عن كثير بن مفلح   

 فبعثوا إلى الرّبعة التي فـي       : أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، قال       :قريش واألنصار فيهم  
وا في شيء أخـروه،     ء وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدار      :مر فجيء بها، قال   بيت ع 

 ال،  :، قـال  ؟هل تدرون لم كانوا يؤخرونه    : قال محمد قلت لكثير وكان منهم فيمن يكتب       
 ،نما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضـة األخيـرة       ؛إفظننت ظنًا : قال محمد 

  )١(.)فيكتبونها على قوله
  : الراجحالقول

                     هو القول الثاني وهـو أن عمـل عثمـان          -واهللا أعلم -والذي تميل النفس إليه     
             كان نسخًا لما جاء في الصحف المحفوظة عند أم المـؤمنين حفـصة             -رضي اهللا عنه  -
   .، والتي هي بمثابة الوثيقة الرسمية للدولة-رضي اهللا عنها وعن أبيها الفاروق-

  :-رضي اهللا عنـه -ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس       
 الْمصاِحِف ثُم نَردهـا     يفََأرسَل عثْمان ِإلَى حفْصةَ َأن أرسلي ِإلَينَا ِبالصحِف نَنْسخُها فِ         ( 

  ).ِإلَيِك
  .ثبت في العرضة األخيرة وإهمال ماعداه  االقتصار على ما:أي

أنه بعد النظر في الروايات والتمعن فيها لم يظهر لي مـا يـدل علـى أن                كما  
 خالف ما جاء في العرضة األخيرة وما أثبـت فـي النـسخة              -رضي اهللا عنه  -عثمان  

األصلية، وإنما اعتراضه كان على المصاحف الفردية للصحابة، والتـي فيهـا بعـض              
رضـي اهللا  -، ولذلك فقد أحرق المنسوخ، السيما والكثير منهم لم يشهد العرضة األخيرة  

  . تلك المصاحف حتى ال يحصل اللبس-عنه
لـم   كما أنه بعد النظر في أقوال العلماء من أصحاب القول األول والتأمل فيها            

رضـي اهللا   -على أن عثمـان     -ن اختلفت عباراتهم  إو-يظهر لي منها ما يدل صراحة       
متفـق  -ن اختلفت عباراتهمإو-هم مفاد قول  قد ألغى األحرف الستة الباقية، بل كلهم   -عنه

صلى اهللا عليـه  - اعتمد القراءة الثابتة عن رسول اهللا    -رضي اهللا عنه  -على أن عثمان    
 -كما يبدو لي  - أي ما جاء في العرضة األخيرة وفرقه على األمصار، فالخالف            -وسلم

  .اصطالحي وليس حقيقي
                                         

 .١٠٤،ص١داود،ج أبي ابن / المصاحف) ١



– 

 )٥٤٥(

نسخه عثمان من   وإنما يبقى  الخالف بينهم حول هل المصحف العثماني والذي           
  يشتمل على األحرف السبعة أم ال؟-رضي اهللا عنهما-مصحف أبي بكر 

 ،أم حذف بعضها  ، على األحرف السبعة    بمعنى هل المصحف العثماني مشتملٌ    
   كلها في العرضة األخيرة ؟مأ

وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور مساعد الطيار بإجابة واضحة شـافية فـي              
   :فقال موقع ملتقى أهل التفسير

-أسر إلي رسـول اهللا  : (، قالت   -رضي اهللا عنها  - ففي الحديث عن عائشة      (
بريل كان يعارضني بالقرآن كلَّ سنة، وإنه عارضني هذا         جإن   : -صلى اهللا عليه وسلم   

  )١.()العام مرتين، وال ُأراه إال قد حضر أجلي
مـن األحـرف   ت التي هـي  اوفي هذه العرضة نُِسخَ ما نُسخَ من وجوه القراء     

السبعة، وثبت ما بقي منها، وكان أعلم الناس بها زيد بن ثابت، قال البغوي فـي شـرح     
 بن ثابت شهد العرضة األخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقـي،              ا إن زيد  :يقال: (السنة  

، وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتـى         -صلى اهللا عليه وسلم   -وكتبها لرسول اهللا    
  )٢.()وواله عثمان كتب المصاحف  ، اعتمده أبو بكر وعمر في جمعهمات، ولذلك

والدليل على وجود أحرف قد نُسخت ما تراه من القراءات التي توصف بأنهـا              
، وإال فأين تـضع هـذه   -صلى اهللا عليه وسلم-شاذة، وقد ثبتت بسند صحيح عن النبي      

  )٣).(!القراءات الصحيحة الشاذة من هذه األحرف ؟
  : في الجمع -رضي اهللا عنه-منهج عثمان: ثاني المطلب ال

شرع الصحابة الموكلون بجمع القرآن في كتابة المصحف اإلمام، الذي نسخوا           
، -رضي اهللا عنه  -منه بعد ذلك المصاحف المرسلة إلى األمصار، وكان الخليفة عثمان           

 رضـي اهللا  -يتعاهدهم ويشرف عليهم،فقد كان المقصود من جمع القرآن زمن عثمـان            
قطع دابر الفتنة التي طرأت على المسلمين من االختالف فـي كتـاب اهللا،فـأراد               -عنه

عثمان أن ينسخ من الصحف التي جمعها أبو بكر مصاحف مجمعا عليها تكـون أئمـة                
  .للناس في تالوة القرآن

                                         
  .٢٠٣، ص٤صحيح البخاري، ج) ١
  .٥٢٥، ص٤البغوي، ج/ شرح السنة ) ٢
  https://vb.tafsir.net:  ملتقى أهل التفسير ) ٣



– 

  )٥٤٦(

خشي عثمان أن يأتي فاسقٌ يسعى في كيد الـدين، أو أن يِهـم    ( :قال ابن حزم 
ير، فيبدل شيًئا من المصحف، فيكون اختالف يؤدي إلـى الـضالل،            واهم من أهل الخ   

إن وهم واهم، أو بدل     - مجمعا عليها، وبعث إلى كل أفق مصحفًا، لكي          مصاحففكتب  
  )١(.)رِجع إلى المصحف المجمع عليه، فانكشف الحق، وبطل الكيد والوهم-مبدل

لقرآن زمن الصديق قـد     فلم يكن قصد عثمان جمع ما ليس مجموعا، فقد كان ا          
جِمع، وإنما قصد نسخَ ما كان مجموعا منه زمن الصديق في مـصاحف يقتـدي ِبهـا                 

  . المسلمون
 واعلَم َأنَّه قَِد اشْتُِهر َأن عثْمان هو َأوُل من جمع الْمـصاِحفَ             (:قال الزركشي   

   كَذَِلك سلَيو- نَّاهيا بِلم-،ْل َأويقُ بداِحٍد الصٍف وحصا ِفي مهعمج نُل م،  ـانثْمع رَأم ثُم 
:  هكَذَا نَقَلَه الْبيهِقي، قَـالَ     ،ِحين خَافَ اِلاخِْتلَافَ ِفي الِْقراءِة ِبتَحِويِلِه ِمنْها ِإلَى الْمصاِحفِ        

 -صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم     -ِليفَ كَان ِفي زمِن النَِّبي      وقَد روينَا عن زيِد بِن ثَاِبٍت َأن التَّأْ       
 والنَّسخُ ِفي الْمصاِحِف ِفـي  ،وروينَا عنْه َأن الْجمع ِفي الْمصحِف كَان ِفي زمن أبي بكر         
 ،كَان مثْبتًا ِفي صدوِر الرجـالِ     زمِن عثْمان وكَان ما يجمعون وينْسخُون معلُوما لَهم ِبما          

اِلٍب وحِمـد َأثَـره     وذَِلك كُلُّه ِبمشُورِة من حضره ِمن الصحابِة وارتَضاه عِلي بن َأِبي طَ           
  )٢).(ِفيِه

 على جمـع القـرآن الكـريم        –رضي اهللا عنه    -وحينما عزم عثمان بن عفان      
 هذا العمل حدد لها خطوات العمل ويمكـن أن نلخـص مـنهج    وعين اللجنة التي تباشر  
  :الجمع العثماني فيما يأتي

في عهد  -رضي اهللا عنه  -االعتماد على الصحف التي جمعها زيد بن ثابت         -١
، واعتبارها أساساً في نسخ المصاحف ويظهر هـذا         -رضي اهللا عنه  -أبي بكر الصديق    

رضـي اهللا  - أبو بكٍر القرآن من حفـصة  جليا في طلب عثمان الصحف التي جمع فيها    
صـلى اهللا   -، وقد كانت هذه الصحف تستند إلى األصل المكتوب بين يدي النَِّبي             -عنها

            أرسل إلـى حفـصة     -رضي اهللا عنه  -وفيما رواه البخاري أن عثمان       )٣(.-عليه وسلم 

                                         
   .٢١٣-٢١٢، ص٢ج/  الملل واألهواء والنحل الفصل في) ١
   .٢٣٥، ص١الزركشي، ج/ البرهان في علوم القرآن ) ٢
 م ، ٢٠١٦لبنان، الطبعـة األولـى   -بيروت : المنح الربانية للشخصية المحمدية، خالد الجندي، دار المعرفة   ) ٣

  . بتصرف ١٠٥ص



– 

 )٥٤٧(

 ثـم نردهـا      أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المـصاحف،        (:  -رضي اهللا عنها  -
  )١).(إليك

 المباشر على الجمع حيث كـان  - رضي اهللا عنه-إشراف عثمان بن عفان    -٢
 أخرج ابن أبي داود بإسناده عن كثيـر  )٢.(يتفقد اللجنة باستمرار، ويتعاهدهم على الدوام   

  )٣).(وا في شيء أخروهء وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدار(: بن أفلح أنه قال
 فيما يحتـاجون إليـه      -رضي اهللا عنه  -ة إلى الخليفة عثمان بن عفان        رجوع اللجن  -٤

 -أحد أعـضاء اللجنـة  - أخرج البخاري أن ابن الزبير  )٤.(للتأكد من كتابته وكيفية ذلك    
:  قـال  .]٢٣٤:البقرة[}والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا    {: قلت لعثمان بن عفان   : قال

بن أخي ال أغيـر شـيئاً مـن          ا يا: تَدعها؟ قال  فِلم تَكْتُبها؟ َأو  : ى، قلت قد نسختها األخر  
  )٥).(مكانه

 حيث كانوا   ، وبخاصة فيما تعددت فيه القراءة     ،  استيثاق اللجنة مما يكتبونه     -٤
        في جمـع  فَِريسألون مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به ال عن قرآنيته، فإن ذلك ع 

 أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها علـى جميـع           -اهللا عنه رضي  - ألنه   ؛أبي بكر 
، ليقضي على الفتنة التي حـدثت       -صلى اهللا عليه وسلم   -القراءات التي قرأها الرسول     

  .بين المسلمين، بسبب جهلهم هذه القراءات
 يجمع ما ثبت من األحرف الـسبعة فـي العرضـة            أن الكتابة تمت بشكلٍ   -٥

ار الكلمات، واتفقوا على رسم الكلمات التي بهـا عـدة    األخيرة على أن يكتب بدون تكر     
أوجه بطريقة يجعلها محتملة ألن تقرأ بكل تلك األوجه، وقد سـاعد علـى ذلـك عـدم          

  )٦(.التشكيل، وعدم التنقيط

                                         
   .١٨٣، ص٦لقرآن، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع ا) ١
  .٤٧علي بن سليمان العبيد، ص/جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٢
  .١٠٤أبو بكر بن أبي داود، ص/ كتاب المصاحف ) ٣
 .٤٧علي بن سليمان العبيد، ص/جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٤
  ٣١ ، ص٦، جكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن الكريم / أخرجه البخاري في صحيحه ) ٥
   .٤٨علي بن سليمان العبيد، ص/ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٦



– 

  )٥٤٨(

 -رضي اهللا عنـه - فيها القرآن في جمع عثمان بن عفان بِتأن اللغة التي كُ  -٦
ة في كتابـة كلمـة فـإنهم يكتبونـه بحـرف      ، وعند اختالف اللجن)١(هي اللغة القرشية 

إذا ( :  للرهط القرشـيين الثالثـة  -رضي اهللا عنه- حيث قال عثمان بن عفان      )٢(قريش
 من القرآن فـاكتبوه بلـسان قـريش فإنمـا نـزل             اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ      

  )٣(.)بلسانهم
فـاظ  فالمقصود باالختالف هنا من حيث الرسم والكتابـة، ال مـن حيـث األل             

إذا اختلفتم أنتم وزيـد فـي رسـم     :  فيكون المعنى  )فاكتبوه:( والكلمات، ويدل عليه قوله   
  )٤(.كلمة، فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها

ثم أمر عثمان بعد ذلك بنسخ المصاحف عن المصحف اإلمام، وإرسالها إلـى              
بالمصاحف العثمانيةِراألمصار، وهي التي ع فت فيما بعد.  

  :ثم أمر بما سواها أن يحرق وذلك لعدة أسباب 
إن تلك المصاحف التي كانت بأيدي الـصحابة فيهـا بعـض العبـارات         : أوال

  .التفسيرية، سواء آخر اآلية أو فوقها أو تحتها، مما قد يظن بعد ذلك أنها من القرآن
  .ها ت تالوتُخَِسإن هذه المصاحف فيها بعض اآليات التي نُ: ثانيا
ـ  ياختالف الطرق اإلمالئية ف   : ثالثا  ي هذه المصاحف، وهذا ما تداركه عثمان ف

  . هو سعيد بن العاص واحٍدقصر الخط على يد رجٍل
ويهون األمر في اختالف مصاحفهم أنها كانت مصاحف فرديـة لـم يكونـوا              
يكتبونها للناس إنما كانوا يكتبونها ألنفسهم فبدهي أن الواحد منها لم يثبت فيهـا إال مـا                 

 ؛ أوسـع   أو علمٍ  ، أدق وصل إليه بمجهوده الفردي وقد يفوته ما لم يفت سواه من تحقيقٍ           
 وربما لم يبلـغ     ،دية بعض آيات قد تكون منسوخة     ولهذا كان يوجد بتلك المصاحف الفر     

  )٥(.صاحب ذاك المصحف نسخها
                                         

أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية،   / معجم القراءات القرآنية    ) ١
 .٣٥، ص١هـ، ج١٤٠٨

محمـد الـصادق    :  الداني تحقيـق     عثمان بن سعيد بن عمرو    / المقنع في رسم مصاحف األمصار      : يراجع) ٢
  .١٦مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ص: قمحاوي ، الناشر

  .سبق تخريجه ) ٣
   .٤٩علي بن سليمان العبيد، ص/ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ) ٤
 .٣٦٠ص/ ١الزرقاني،ج / مناهل العرفان: انظر) ٥



– 

 )٥٤٩(

 حسم مادة الفتنة بذلك     -رضي اهللا تبارك وتعالى عنه    -وبهذا العمل فإن عثمان     
الجمع، وعمل ما كان ينبغي أن يعمل، ولذلك نسخ من هذا الذي جمعه نسخًا على قـدر                 

 كانت هي األصل لهذا اإلقليم، فأرسـل إلـى   سخةً ناألقاليم العربية، فأرسل إلى كل إقليمٍ  
 والبصرة، والكوفة، وحبس بالمدينـة      ، والبحرين ، واليمن ،مصر، وإلى الشام، وإلى مكة    

مصحفًا كان هو اإلمام لكل هذه النسخ، وهو المرجع األول في الدولة، ترجع إليـه كـل      
  .المصاحف، وهو الحاكم عليها

احف فيجب القول بأنه ال اخـتالف بينهـا؛      وإذا كان هو األصل لكلِّ هذه المص      
   واحدةٍ  لنسخةٍ ألنه الحكم، وأنها صور    اإلمام ويالحظ أن ،  عثمـان قـد كتـب        العظـيم 

المصحف خاليا من النقط والشكل، كما كان المصحف الموجود عند حفصة خاليـا مـن        
  )١.( إال بعد ذلك وشكٌلالنقط والشكل، ولم يكن نقطٌ

أما القواعد التـي   (: نور الدين عتر في كتابه علوم القرآن      ويقول فضيلة الشيخ    
اتبعوها في كتابة المصاحف، فكانت أصوال هامة سارت عليها األمة مـن بعـد، وقـد                

  :صرح الحديث بقاعدة هامة منها، وحدثتنا الروايات عن غيرها، فمن مهمات ذلك
القرشـيين  وقال عثمان للرهط    : لما جاء في الحديث   :  اختيار حرف قريش   - ١

 من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما       إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ       ( : الثالثة
  )٢(.)نزل بلسانهم، ففعلوا

وهذا ال يدل على إبطال بقية األحرف السبعة، لما هو معلوم من قواعـد رسـم    
فـي  الصحف أنه غير مشكول وال منقوط، وأنه لم تثبت فيه ألفات المد حسب قواعـد                 

  .)الكتب( تكتب )الكتاب( و )ملك( تكتب )مالك(ا رسم األلف وعدمها، فمثلً
ـ   : ومن هنا كان لقراءة رسم المصحف طريقان       ا، الموافقة للرسم المكتوب تحقيقً

  .اا وتقديروالموافقة احتمالً
  موافقـةً  )مالك يوم الدين  ( وقراءة   ،ا للرسم تحقيقً   موافقةً )ملك يوم الدين  (فقراءة  

اله تقدير.  

                                         
   .٣٠، ص١ة، جمحمد بن مصطفى أبو زهر/ المعجزة الكبرى القرآن ) ١
 .سبق تخريجه ) ٢



– 

  )٥٥٠(

لكن ال تجوز أي قراءة يحتملها الرسم إال إذا ورد بها النقل المتواتر عن النبـي       
، كما هو مقرر في ضابط القراءة الصحيحة، غاية األمر هنا أن            -صلى اهللا عليه وسلم   -

  ..اا، ولغيرهم تقديرا للسان قريش تحقيقًيكون الرسم موافقً
لمصاحف ببعض األوجـه،     إذا لم يمكن استيعاب كل األوجه كتب بعض ا         - ٢
ى:( آخر بأوجه أخرى مثلاوكتب بعضوأوصى(، )ووص(.  
ا، حتى سرت هذه العبارة المـأثورة   تجريد المصحف عن كل ما ليس قرآنً  - ٣

  .)جردوا المصاحف(: التي تناقلها التابعون
 التثبت البالغ في الرسم، كما قال كثير بن أفلح أحد الكاتبين مـع اللجنـة                - ٤

أظنه ليكتبـوه علـى      (:، قال ابن سيرين   )فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه     (: الرباعية
  .)العرضة األخيرة

  )١(.وقد ورد نحو ذلك بأكثر من وجه
     ولقد حظي الجمع العثماني برضى م       صـلى اهللا   -ن شهده من أصحاب النَِّبـي

د المـسلمين، إذ   والتابعين، وقطع اهللا به دابر الفتنة التي كادت تشتعل في بال          -عليه وسلم 
  .ا من االختالف بين المسلمينجمعهم  على ما ثبتت قرآنيته، فانتهى بذلك ما كان حاصلً

أدركت الناس حين شـقَّق عثمـان  المـصاحف،          (: عن مصعب بن سعد قال    
  )٢).(لم يِعب ذلك أحد: فأعجبهم ذلك، أو قال

  .قبهوقد عد جمع القرآن في المصاحف في زمن عثمان من أعظم منا
خصلتان لعثمان بن عفَّان ليستا ألبي بكـر،        (: فعن عبد الرحمن بن مهدي قال     

رمعلى المصحف: وال ِلع الناس ها، وجمعه حتَّى قُِتل مظلومنفس ه٣).(صبر(  
وقد دافع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن عثمـان فـي جمـع القـرآن                 

    له بتضييع القرآن، أو الجرأة عليـه، وأخبـر    ن ال فقه    وإحراق المصاحف؛ لئال يتهمه م
     ا إذ ذاك لفعـل مثـل              أنه فعل ذلك عن رضى من شهده من الصحابة، وأنه لو كان والي

  .الذي فعل عثمان

                                         
   .١٧٤نور الدين عتر ، ص/ علوم القرآن ) ١
  .٢٨٤، ص١القاسم بن سالم ، ج/ فضائل القرآن ) ٢
  .٦٩، ص١ابن أبي داود، ج/ المصاحف ) ٣



– 

 )٥٥١(

يا أيهـا النـاس، ال   : سمعت علي بن أبي طالٍب يقول     (: عن سويد بن غفلة قال    
حراق المصاحف، فـواهللا مـا   تغلوا في عثمان، وال تقولوا له إال خيرا في المصاحف وإ     

واهللا لو وليـت    : قال علي : قال... فَعَل الذي فَعَل في المصاحِف إالَّ عن مٍأل منَّا جميعا           
  )  .١).(لفعلْتُ مثَل الذي فَعَل

   : للقرآن-رضي اهللا عنه-تحرير القول في جمع عثمان  : المطلب الثالث
آن الكريم كان نسخًا لما جـاء        للقر -رضي اهللا عنه  -إن الجمع في عهد عثمان      

، وباعتماد ما ثبـت     -رضي اهللا عنها  -أم المؤمنين حفصة    في الصحف المحفوظة عند     
  .في العرضة األخيرة

 رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل            (:قال الزرقاني   
لـصحابة   وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء، فجمـع أعـالم ا  ،أن يتسع على الراقع   

 وأن  ،وذوي البصر،فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى األمـصار          
  )٢).(يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها وأال يعتمدوا سواها

وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عثمان سنة خمسة وعشرين، وإنمـا             
ـ             تـاب اهللا فـي     ا لك أمرهم عثمان أن ينسخوا من صحف حفصة مع أنهم كـانوا جماع

-صدورهم، لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى أصل النبـي      
 المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه، فسدت بذلك كـل ذريعـة             -صلى اهللا عليه وسلم   

  . للتقول والتشكيك
تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانـت         ... (: قال أبو عبد اهللا المحاسبي    

 ولم تفارق الصديق في حياته وال عمر أيامه، ثم كانت عنـد             ، لتكون إماما  ؛يقعند الصد 
حفصة ال تمكن منها، ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع االختيار عليها               

  )٣).(... في أيام عثمان، فأخذ ذلك اإلمام ونسخ في المصاحف 
  :ومما يدل على صحة هذا القول التالي

، وهي  -رضي اهللا عنه  - الروايات التي وردت في جمع عثمان        أن جميع :أوالً  
  : كلها فيها-رضي اهللا عنه -من طريق أنس 

                                         
  .٩٦، ص١ابن أبي داود، ج/ المصاحف ) ١
  .٢٥٦، ص١الزرقاني، ج/ مناهل العرفان ) ٢
   .٢٣٩ ص،١المصدر السابق، ج: انظر) ٣



– 

  )٥٥٢(

ن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم        أفأرسل عثمان إلى حفصة     ( 
  )١).(نردها إليك

ا  إنمـا كـان نـسخً      -رضي اهللا عنه  -فهذه العبارة كافية لتبين أن عمل عثمان        
   .-رضي اهللا عنه-لمصحف أبي بكٍر

 زيد بن ثابـت :  من الصحابة وهم -رضي اهللا عنه  -ا طلب عثمان    وفيها أيض، 
 وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا         ، وسعيد بن العاص   ،وعبد اهللا بن الزبير   

  .الصحف في المصاحف
 ، وسعيد بـن العـاص     ، وعبد اهللا بن الزبير    ،فأمر زيد بن ثابت   ( : وهذا نصه   

  )٢).(ن ينسخوا الصحف في المصاحفأمن بن الحارث بن هشام وعبد الرح
مجرد نسخ فقط فما    -نهرضي اهللا ع  -ن عمل عثمان    إ:إذا قلنا  :  وقد يقول قائلٌ  

  الفائدة منه ؟
  :ن المقصود من جمع القرآن وكتابته في تلك المصاحف إ:قلنا

ن كذلك من    االقتصار على ما ورد من القراءات الثابتة المتواترة دون ما لم يك           
 صـلّى اهللا - ثم نسخت بالعرضة األخيرة من الرسـول       ،ا للتيسير األوجه التي نزلت أولً   

 .-عليه السالم- على أمين الوحي جبريل -عليه وسلم
اعتماد نسخة رسمية للقرآن الكريم توزع على األمصار المختلفة تقطع النـزاع           

  .واالختالف بين القراء 
مـن   -رضي اهللا عنه  - الروايات طلب عثمان     أنه لم يرد من ضمن هذه     : اثاني 

 وإغفال األحرف األخرى، ولم ينقـل إلينـا     واحدٍ الصحابة الكتاب االقتصار على حرفٍ    
ا عن أن يتركوها ما عدا      ا فضلً ا أنهم تركوا من األحرف السبعة شيئً      ا صريح ا صحيح نقلً

ا، ولو فعلوا ذلك لنقل إلينا نقلً      واحد ر الجلل مما تتوافر الـدواعي      ألن هذا األم  ؛ا  ا متواتر
على نقله وتواتره، ثم إن دفع الفتنة وتوحيد الكلمة بين المسلمين ال يتوقف علـى تـرك                 

 من األحرف التي نزل عليها القرآن، بل إن الذي يـدفع             واحدٍ  وإبقاء حرفٍ  ستة أحرفٍ 
 بهـذه   ؛ رحمةً الفتنة ويوحد الكلمة هو إقرار النازل كما نزل من تعدد حروفه إلى سبعةٍ            

          ا بهـذه الحـروف حتـى       األمة، وغاية ما يجب في هذا الباب هو إحاطة المسلمين علم
                                         

   .٤٢٥، ص١٢صحيح البخاري، ج) ١
  .٢٢٦، ص٦صحيح البخاري، ج) ٢



– 

 )٥٥٣(

 منهم صواب قـراءة غيـره مـا          وحتى يعتمد كلٌ   ،يتركوا ما عداها وال يعتمدوا سواها     
دامت قراءته ال تتعداها،  ومن هنا تجتمع كلمتهم، وتنطفئ فتنتهم على نمـط مـا فعـل        

 ،حين اشتعلت مثل هذه الفتنة بـين بعـض الـصحابة          -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  
 وحكـم   ، وقرر فيهم هذا المعنى    ،فعالجهم بأن أفهمهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ        

 ومـا كـان لعثمـان       ، وأنها هكذا أنزلت   ،ا من المختلفين على صواب في قراءته      بأن كلً 
فـي  -يه وسـلم  صلى اهللا عل  -وجمهور الصحابة وجميع األمة أن يتركوا هدي الرسول         

  )١).(هذا
  واحدٍ  اقتصر على حرفٍ   -رضي اهللا عنه  -ولو سلمنا أن عثمان     : قلت  : ا  ثالثً

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيه فـاكتبوه بلـسان           (: من األحرف السبعة فإن قوله لهم       
،ال يدل على إغفال األحرف األخرى، وإنما هو أمـر يتعلـق            )نما نزل بلسانهم  إقريش ف 
  .بالكتابة

اخـتالف إال فـي كلمـة       -رضوان اهللا عليهم  -وبالفعل لم يرد عن الصحابة       
التابوت حيث اختلف الصحابةُ في كلمة التابوت، هل هي بالتاء؟ أو بالهاء؟ كمـا قـال                

، )التـابوت (: ، فقال النفر القرشـيون )التابوه( و)التابوت(واختلفوا يومئٍذ في  ( : الزهري
 التابوه(: وقال زيد(  ِفع اختالاكتبوه  : هم إلى عثمان، فقال   فُ، فر) ؛ فإنـه بلـسان   )التـابوت

  )٢).(قريٍش
 وَأرسَل ِإلَى كُلِّ ُأفٍُق ِبمصحٍف ِمما نَسخُوا، وَأمر ِبمـا ِسـواه          (: قوله    :رابعا 

  )٣).(ِمن الْقُرآِن ِفي كُلِّ صِحيفٍَة، َأو مصحٍف، َأن يحرقَ
 هو اعتماد النسخة األصلية بنـسخها       -رضي اهللا عنه  -يبين أن ما فعله عثمان      

 ،  )أمر بما سواه أن يحرق ما سوى هـذه النـسخ          (: وقوله  ،  وتوزيعها على األمصار    
 وقد تشتمل على المنسوخ، السيما وأكثـرهم لـم          ،وذلك أنها كتابات فردية من الصحابة     

  .   يشهد العرضة األخيرة 
مسلمون من أيـام الخليفـة الراشـد        وعليه فإن نسخة المصحف التي يقرؤها ال      

 إلى يومنا هذا، هي النسخة التـي أجمـع الـصحابة      -رضي اهللا عنه  -عثمان بن عفان    
                                         

  .٤٠١، ص١الزرقاني، ج / مناهل العرفان ) ١
  .٢٨٤، ٥سنن الترمذي، ج) ٢
  .٤٢٥، ص١٢صحيح البخاري، ج) ٣



– 

  )٥٥٤(

 على حـرق مـا سـواها مـن نـسخ            -رضي اهللا عنه  -عليها، ولذلك وافقوا  عثمان      
لـو لـم يـصنعه هـو      (: -رضي اهللا عنـه   -المصحف، حتى قال علي بن أبي طالب        

  .)لصنعته
 -رضـي اهللا عنـه    -ا عدم تغيير عثمـان       القول أيض  اؤكد هذ ومما ي : خامسا  

فحين رجوع اللجنـة إلـى    -رضي اهللا عنها  - مما في النسخة التي بحوزة حفصة        لشيٍء
 فيما يحتاجون إليه للتأكد من كتابتـه وكيفيـة     -رضي اهللا عنه  -الخليفة عثمان بن عفان     

  . ذلك 
: قلـت لعثمـان بـن عفـان       (:ال ق -أحد أعضاء اللجنة  -أخرج البخاري أن ابن الزبير      

فِلم : قد نسختها األخرى، قلت   : قال. ]٢٣٤:البقرة[}والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا    {
  )١).(ا من مكانهبن أخي ال أغير شيًئ ايا: تَدعها؟ قالَ تَكْتُبها؟ َأو

حرق المـصحف   لم ي -رضي اهللا عنه  -ا القول أن عثمان     ويؤكده أيض : سادسا  
ولو كان قد اصطلح علـى االقتـصار        ،  )٢(-رضي اهللا عنها  -الذي كان بحوزة حفصة     

 ألنه كـان  ؛نه لم يحرقهاإ: على حرف قريش ما كان ليدع نسخة حفصة، وقد يقول قائل         
  .كان عثمان لينحاز لرغبة حفصة أمام قرآن يتلى  ما: فنقول،قد وعدها بأن يردها إليها

ِإنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وِإنَّـا لَـه             {:ا القول، قوله تعـالى      ومما يقوي هذ    :سابعا
  ]٩:الحجر[}لَحاِفظُون

                    وكان جبريـل يعـارض الرسـول        ،فقد تولى اهللا حفظ كتابه وهيأ له األسباب       
 وعارضه في السنة التي توفي فيهـا رسـول اهللا          ، كل عامٍ   مرةً -صلى اهللا عليه وسلم   -

ا مما ثبت في العرضة      أن ينقض أو يلغي شيئً     -رضي اهللا عنه  -تين، فما كان لعثمان     مر
  . األخيرة 

 سوى نسخة واحدة كانت عنـد  حفـصة،   -رضي اهللا عنه-ولم يترك  عثمان     
ولهـذا  (: في فتح الباري  الحافظ ابن حجر    ومع ذلك فقد أحرقها مروان بعد وفاتها، قال         

عدمها أيضاً خشية أن يقع ألحد منهم توهم أن فيها ما           استدرك  مروان  األمر بعدها، وأ      
  )٣(.)يخالف المصحف الذي استقر عليه األمر

                                         
  .٨٠، ص١١صحيح البخاري، ج) ١
   .٣٤محمد بن أحمد أبو زهرة، ص/ المعجزة الكبرى : انظر) ٢
   .٢١، ص٩ابن حجر، ج / فتح الباري) ٣



– 

 )٥٥٥(

وهنا يجدر اإلشارة إلى مسألة قد تشكل على من يقول بهذا القول وهو أنه إذا كان عمل                 
 وهو الوثيقة   - عنه رضي اهللا - مجرد نسخ لمصحف أبي بكر       -رضي اهللا عنه  -عثمان  

ت عند حفصة، فما القول في الحديث الذي رواه زيد بن ثابت وفيه قال              الرسمية التي كان  
صـلى اهللا   - قد كنت أسمع رسول اهللا       ، من األحزاب حين نسخنا المصحف      آيةً فقدتُ( :

ِمن الْمْؤِمِنين  {: فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت األنصاري         ،يقرأ بها -عليه وسلم 
فألحقناهـا فـي سـورتها فـي        ]٢٤:األحـزاب [}  اللَّه علَيـهِ   ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا   

   .-رضي اهللا عنه-وتذكرها بعض كتب علوم القرآن في جمع عثمان .المصحف
  :الجواب 

 ثم الوقوف عليها عند خزيمة بن ثابت األنـصاري إنمـا            ،إن فقد آية األحزاب   
يس في عهد    ول -رضي اهللا عنه  -حصل في جمع القرآن ونسخه زمن أبي بكر الصديق          

  : ويدل على ذلك ثالثة أدلة ،-رضي اهللا عنه-عثمان 
َلِئس الدارقطني عن حديث زيد بن ثابت، عن أبي بكر الصديق في جمع              اإلمام

 في جمع القرآن رواه الزهري، عن عبيد بن الـسباق، عـن    هو حديثٌ  (:القرآن، فقال   
 .ى قول واحد  حدث به الزهري كذلك جماعة منهم اتفقوا عل)زيد بن ثابت

وإنما روى الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، من هذا الحـديث               
   قد كنت أسـمع رسـول اهللا   ،فقدت من سورة األحزاب آية   ( : ا يسيرة، وهي قوله     ألفاظً

من رواية إبـراهيم بـن      ) يقرؤها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت       -صلى اهللا عليه وسلم   -
عبيد اهللا بن أبي زياد، ويونس بن يزيد ومن تابعهم عـن        وشعيب بن أبي حمزة، و     ،سعد

منهـا إلـى روايـة        لفـظٍ   وأسندوا كلَ  ،الزهري فإنهم ضبطوا األحاديث عن الزهري     
  . وذكر إبراهيم بن سعد من بينهم عن الزهري فيه أسانيد ،وضبطوا ذلك

فقـد   -رضي اهللا عنه  -ورواية الزهري لقصة نسخ المصاحف في عهد عثمان         
 أن حذيفة قدم علـى  ،مباشرة، وليس عن زيد بن ثابت لزهري عن أنس بن مالك    رواها ا 
كذلك قاله الحفاظ عن الزهـري، وكـذلك      ،)أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا     :(فقال عثمان

  )١(.الليث عن يونسوهب، و قاله ابن
أن قصة زيد   : الصحيح عن الزهري  (  : -رحمه اهللا -ويقول الحافظ ابن حجر     

  . عن زيد بن ثابت،عن عبيد بن السباق: ي بكر وعمر مع أب بن ثابت

                                         
  . باختصار ١٨٩-١٨٦، ص١العلل الواردة في األحاديث النبوية للدار قطني، ج) ١



– 

  )٥٥٦(

  .عن أنس بن مالك : وقصة حذيفة مع عثمان
: في رواية عبيد بن الـسباق      وقصة فقد زيد بن ثابت اآلية من سورة األحزاب        

  )١).(عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه
د أبـي  فيكون هذا اإلسناد من األسانيد التي رويت بها قصة جمع القرآن في عه      

   .-رضي اهللا عنه-بكر الصديق 
 عن  ،وأما ما رواه الزهري عن خارجة     ( : -رحمه اهللا -لقول الحافظ ابن كثير     

أبيه في شأن آية األحزاب، وإلحاقهم إياها في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيـه           
          ا به في غيـر هـذه       نظر، وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف، كما جاء مصرح

، والدليل على ذلـك أنـه       واية عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت          الر
، وليست هذه اآلية ملحقة في الحاشـية فـي   )فألحقناها في سورتها في المصحف     (: قال

  )٢(.)المصاحف العثمانية
 واستدلوا به إنما تكلموا عليه مـن        ،أن جميع العلماء الذين شرحوا هذا الحديث      

 في جمع القرآن زمـن أبـي بكـر          -رضي اهللا عنه  -زيد بن ثابت    منهج   جهة توضيح 
 وكيف أنه كان يشترط كون اآلية مكتوبة بـشهادة الـشهود           ،-رضي اهللا عنه  -الصديق  

إلى جانب الحفظ والضبط، وهذا إجماع منهم على أن سياق الحديث إنما كان في عهـد                
  . -رضي اهللا عنه-الصديق 

 عن فقـد آيـة األحـزاب    كالم زيد بن ثابت   -رحمه اهللا -ذكر اإلمام البخاري    
 ليس ألنه يـرى أن فقـد     -رضي اهللا عنه  -عقب قصة نسخ المصاحف في عهد عثمان        

 هـو  -اآلية وقع في عهد عثمان، وإنما ألن الراوي عن الزهري وهو إبراهيم بن سـعد       
الذي روى كلتا الروايتين، فأوردهما على وجه التعاقب في الذكر فقط، وليس على وجه              

  )٣.(قرير كونهما في سياق واحدت
هـو  :  واحـدٍ  وعليه فإن خير ما قيل في معنى جمع عثمان الناس على حرفٍ           

 واسـتقر فـي العرضـة       -صلى اهللا عليه وسلم   -جمعهم على ما تواتر عن رسول اهللا        
  .األخيرة، ولم تنسخ تالوته 

                                         
 . باختصار ١٢-١١، ص٩ابن حجر، ج/ فتح الباري ) ١
   .٨٦ابن كثير، ص/ فضائل القرآن ) ٢
  .٨٦المرجع السابق ص ) ٣



– 

 )٥٥٧(

 ، إلـى مكـة  بها ثم نسخت اللجنة عن المصحف اإلمام خمسة مصاحف، بعثت         
  . وبقي واحد في المدينة المنورة، والشام، والبصرة،كوفةوال

وأمر عثمان بمحو وتحريق المصاحف التي في األمصار، ونال هـذا األمـر              
  .مصاحف الصحابة التي كتبوها ألنفسهم

وبذا جمع عثمان المسلمين ولم شعثهم، فكان جمعه للقرآن وكتابته للمـصاحف            
  .ا وقبولً ولذا أجمع الصحابة على فعله رضى؛ب اهللا لكتا جليلةً له، وخدمةً عظيمةًمنقبةً

أحـسن واهللا   :  يقولـون  -صلّى اهللا عليه وسلّم   - محمدٍ  أصحاب رأيتُ: قال زيد 
  . عثمان، أحسن واهللا عثمان

 قـد  - رضـي اهللا عنـه  - ومن خالل ما تقدم فإنه يظهر لي بأن مصحف عثمـان   
  : وذلك لعدة أمور؛رضة األخيرة لبعضها في العاشتمل على األحرف إال ما كان من نسٍخ

  . مما أنزله اهللا تعالى  شيٍء نقَلإنه ال يجوز على األمة أن تهمَل-١
وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبهـا            -٢

  .أبو بكر، وكانت بجميع األحرف السبعة، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك
  :يويالحظ في جمع عثمان للقرآن ما يل

ا لدى الـسيدة حفـصة،   اعتماده الكلي على مصحف أبي بكر الذي كان محفوظً   
 من حفاظ القرآن، ووقع اإلجماع عليه، ولو وقع          مختصةٌ ومصحف أبي بكر أعدته لجنةٌ    

  . بين المصحفين لما ارتضاه المسلمونأي خالٍف
ـ    ي  كلف عثمان لجنة رباعية أحد أفرادها زيد بن ثابت الذي قام بجمع القرآن ف

  .عهد أبي بكر
للقرآن كان يستهدف كتابـة القـرآن ورسـم         -رضي اهللا عنه  -أن جمع عثمان  
 وهذا دليل على أن أي خالف ال يمكـن          )فاكتبوه بلسان قريش  (القرآن وتوحيد القراءة،    

  )١.(أن يتعلق بنص القرآن، وإنما يتعلق بلغة القرآن وكتابة القرآن
صـلى اهللا   - من أصحاب النَِّبي   هذا وقد حظي الجمع العثماني برضى من شهده       

والتابعين، وقطع اهللا به دابر الفتنة التي كادت تشتعل في بالد المـسلمين، إذ             -عليه وسلم 
  .ا من االختالف بين المسلمينجمعهم على ما ثبتت قرآنيته، فانتهى بذلك ما كان حاصلً

                                         
  .١١٦محمد فاروق النبهان، ص/ المدخل إلى علوم القرآن ) ١



– 

  )٥٥٨(

  :الخاتمـــة
ن عثمـان رضـي اهللا   وبعد هذه الجولة المباركة والتي عادت بنا قرونا إلى زم   

  :عنه وأرضاه في جمعه للقرآن الكريم فإنه يتبين لنا ما يلي
 -رضي اهللا عنـه   -إن نسـخ القرآن الكـريم في المصاحف في زمن عثمان بن عفان            

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر وِإنَّـا لَـه         {: لوعد اهللا بحفظ كتابه العزيز،قال تعالى      إنما هو تحقيقٌ  
فقد وحد هذا الجمع صف المسلمين وكلمتهم، ورد عنهم مـا كـان             ]٩:الحجر[}نلَحاِفظُو

 .محدقًا ِبهم من الفتنة العظيمة، واجتث بذور الشقاق من بينهم
لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بـين           -رضي اهللا عنه  -ن عثمان إ

صـلى  -لرسول  لوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن ا          
   .-اهللا عليه وسلم

               ا من القراءات الثابتة عـن الرسـول        لم يسقط شيئً  -رضي اهللا عنه  -ن عثمان   إ
 وال منع منها وال حظر القراءة بها؛ إذ ليس إليه وال إلى غيره              ،-صلى اهللا عليه وسلم   -

 -رضي اهللا عنه  - وأطلقه وحكم بصوابه، ولو أن عثمان        -تعالى-أن يمنع ما أباحه اهللا      
  ؟ منها فكيف وصلت القراءات إلينا بالتواتر واحٍدقد أخذ بحرٍف

 وقـد حقـق   ،ا في غاية الضبط واإلتقانوبهذا كان عمل عثمان بن عفان متكاملً 
  :الهدف الذي قصد إليه من وراء هذا العمل من وجهين هما بيت القصيد

و أن يتعـرض ألي      المحافظة على نص القرآن أن يدخل فيه ما ليس منه، أ           -أ
  .تحريف، بسبب العوامل التي سبق ذكرها

 قد اشتمل على األحرف إال ما كان        -رضي اهللا عنه  - إن مصحف عثمان     -ب
- وذلك العتماده على ما تواتر عن رسـول اهللا       ؛من نسخ لبعضها في العرضة األخيرة     

لنـسخة   واستقر في العرضة األخيرة، ولم تنسخ تالوته، وهـي ا          -صلى اهللا عليه وسلم   
 ، وهو يمثل القراءات الكثيرة التي كان الناس         -رضي اهللا عنها  -المحفوظة عند حفصة    

 أمر بإحراق المصاحف المختلفـة      -رضي اهللا عنه  -ا، بدليل أنه    ا واحد يقرءون بها حرفً  
خ، وبعـضها كـان   ِسالتي كان يكتبها الصحابة ألنفسهم، لما فيها من أحرف بعضها قد نُ     

وكانت من بين األسـباب التـي جعلـت      -صلى اهللا عليه وسلم   -  ا من رسول اهللا   تفسير 
  . الناس يختلفون في القراءة قبل نسخ عثمان للمصاحف كما تقدم



– 

 )٥٥٩(

وبذا جمع عثمان المسلمين ولم شعثهم، فكان جمعه للقرآن وكتابته للمـصاحف            
  .ا وقبولً ولذا أجمع الصحابة على فعله رضى؛ لكتاب اهللا جليلةً له، وخدمةً عظيمةًمنقبةً

  :التوصيات
 والنظر  -رضي اهللا عنهم  -جمع األحاديث واآلثار الواردة في جمع الصحابة       -

 .فيها ودراستها بتمعن، ثم الخروج بنتائج دقيقة من هذه الدراسة
رضـي اهللا  -العمل على دراسة يسلط فيها الضوء علـى جهـود الـصحابة      -

  . في جمع القرآن الكريم-عنهم



– 

  )٥٦٠(

  :فهرس المراجع  
أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمـد بـن    : المؤلف،اإلبانة عن معاني القراءات   -١

الـدكتور  : المحقق،)هـ٤٣٧: المتوفى(مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي        
  .١: عدد األجـزاء  ،دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر        : الناشر،عبد الفتاح إسماعيل شلبي   

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي         : المؤلف،رآناإلتقان في علوم الق   -٢
: ،عام النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب   : الناشر،محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق،)هـ٩١١

  .٤: عدد األجزاء، م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤
بو بكر  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أ          : المؤلف،االنتصار للقرآن -٣

 -دار الفـتح    : الناشر،محمد عصام القـضاة   . د: تحقيق،)هـ٤٠٣: المتوفى(الباقالني المالكي   
  .٢: عـدد األجـزاء   ، م ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢األولى  : الطبعة، بيروت -عمان، دار ابن حزم     

أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بـن عبـد اهللا بـن بهـادر     : المؤلف،البرهان في علوم القرآن   -٤
 هـ  ١٣٧٦األولى،  : الطبعة،محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق،)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي  

ــر، م١٩٥٧ - ــاب : الناش ــسى الب ــة عي ــب العربي ــاء الكت ــركاهيدار إحي ــي وش   . الحلب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي          : المؤلف،التبيان في آداب حملة القرآن    -٥
 هـ  ١٤١٤الثالثة مزيدة ومنقحة،  : طبعةال،الحجارمحمد  : حققه وعلق عليه  ،)هـ٦٧٦: المتوفى(
  . لبنـان - بيـروت  -دار ابـن حـزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع      : الناشـر ، م١٩٩٤ -
أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم       : المؤلف،الفصل في الملل واألهواء والنحل    -٦

عـدد  ، القاهرة -مكتبـة الخـانجي     : الناشر،)هـ٤٥٦: المتوفى(األندلسي القرطبي الظاهري    
  .٣ × ٥: زاءجاأل
مركـز  : الناشـر ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار.د: المؤلف،المحرر في علوم القرآن   -٧

ـ ١٤٢٩الثانيـة،   : الطبعة،الدراسات والمعلومات القرآنيـة بمعهـد اإلمـام الـشاطبي           -هـ
  .١: عدد األجزاء،م٢٠٠٨

دار عالم القـرآن    : الناشر،   النبهان محمد فاروق : المؤلف،  المدخل إلى علوم القرآن الكريم    -٨
  . ١: عدد األجزاء،  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى : الطبعة،  حلب-
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعـروف بـأبي           : المؤلف،المعجزة الكبرى القرآن  -٩

  .١: عدد األجزاء،دار الفكر العربي: الناشر،)هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 



– 

 )٥٦١(

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهـدي  : المؤلف،يث النبويةالعلل الواردة في األحاد  -١٠
المجلدات من األول،   ،)هـ٣٨٥: المتوفى(بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني         

 -دار طيبـة  : الناشر،محفوظ الـرحمن زيـن اهللا الـسلفي    : تحقيق وتخريج ،إلى الحادي عشر  
والمجلدات من الثاني عشر، إلـى الخـامس        ، م ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥األولى  : الطبعة،الرياض

: الطبعة، الدمام -دار ابن الجوزي    : الناشر،محمد بن صالح بن محمد الدباسي     : علق عليه ،عشر
  . هـ١٤٢٧األولى، 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب          : المؤلف،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     -١١
الدكتور عبد اهللا بـن عبـد المحـسن         : تحقيق،)هـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري     

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حـسن             ،التركي
 - هــ  ١٤٢٢األولـى،  : الطبعة،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن    : الناشر،يمامة

  . ومجلدان فهارسا مجلد٢٤ مجلد ٢٦: عدد األجزاء، م٢٠٠١
مجمـع  : الناشـر ،علي بن سليمان العبيد   . د. أ: المؤلف،جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة    -١٢

  .١: عدد األجزاء،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
 محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك          :،المؤلفالجامع الكبير سنن الترمذي، -١٣

دار الغـرب    :الناشـر ،  بشار عواد معروف   :المحقق،  هـ٢٧٩:  المتوفى ،الترمذي، أبو عيسى  
  ٦: عدد األجزاء، م ١٩٩٨ سنة النشر،  بيروت-اإلسالمي 

أبو عبـد الـرحمن    :المؤلف،السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن    سنن النسائي،  -١٤
، عبد الفتاح أبـو غـدة      :تحقيق،  ه٣٠٣: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي المتوفى       

 ٩ :عدد األجزاء١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية،  :الطبعة،  حلب-مكتب المطبوعات اإلسالمية  :ناشرال

  .سومجلد للفهار ٨-
 ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي          : المؤلف،شرح السنة  -١٥

 ،ميالمكتب اإلسال : الناشر،محمد زهير الشاويش  ،  شعيب األرنؤوط : تحقيق،هـ٥١٦: المتوفى
  .١٥: عــدد األجــزاء ،م١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣الثانيــة : الطبعــة،دمــشق، بيروت

صلى اهللا عليه   -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا         صحيح البخاري،   -١٦
: المتـوفى (،  محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفـي        :المؤلفه ،    وسننه وأيام  -وسلم
دار طـوق النجـاة مـصورة عـن          :الناشر،  صر الناصر محمد زهير بن نا    :المحقق،  ) ٢٥٦

   ٩:هــعدد األجـزاء   ١٤٢٢ - األولى :الطبعة،  السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي      



– 

  )٥٦٢(

 -مطبعـة الـصباح   : الناشر،نور الدين محمد عتر الحلبي: المؤلف،  علوم القرآن الكريم   -١٧
   .١ :عدد األجزاء، م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة،دمشق
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني        : المؤلفي،فتح الباري شرح صحيح البخار    -١٨

رقـم كتبـه وأبوابـه      ه،١٣٧٩ بيـروت،    -دار المعرفة   : الناشر) ٨٥٢: المتوفى  ( ،الشافعي
محـب الـدين    : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعـه      ،محمد فؤاد عبد الباقي   : وأحاديثه
  . ١٣: عدد األجزاء،عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: العالمةعليه تعليقات ،الخطيب

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البـصري ثـم             : المؤلف  ،فضائل القرآن -١٩
ـ  ١٤١٦ -األولى  : الطبعة  ،مكتبة ابن تيمية  : الناشر  ،)هـ٧٧٤: المتوفى  (الدمشقي   عدد ، هـ
  . ١: األجزاء 

أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبـد اهللا الهـروي           : المؤلف،مفضائل القرآن للقاسم بن سال    -٢٠
مـروان العطيـة، ومحـسن خرابـة، ووفـاء تقـي            : تحقيق،)هـ٢٢٤: المتوفى(البغدادي  

 محمـد  ١٩٩٥- هــ  ١٤١٥األولى،  : الطبعة،) بيروت -دمشق  (دار ابن كثير    : الناشر،الدين
، ٤جــ   (زهـر الـشريف     وإبراهيم عطوة عوض المدرس فـي األ      )٣جـ  (فؤاد عبد الباقي    

 هـ  ١٣٩٥ ،الثانية: الطبعة، مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي       : الناشر،)٥
  . أجزاء٥: عدد األجزاء، م١٩٧٥ -

شـعث األزدي   عبد اهللا بن سليمان بن األ     أبو بكر بن أبي داود،    :المؤلف،  كتاب المصاحف -٢١
  .القاهرة/مصر-الفاروق الحديثة :شرالنا، محمد بن عبده:المحقق،)هـ٣١٦:المتوفى(السجستاني 

ـ ١٤٢٠: المتوفى(مناع بن خليل القطان : المؤلف،مباحث في علوم القرآن  -٢٢ : الناشـر ،)هـ
  ١: عدد األجزاء،م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثالثة : الطبعة،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

المقِْصد اَألسمى في مطَابقَِة اسـِم      (: ىويسم،مصاِعد النَّظَِر لإلشْراِف علَى مقَاِصِد السورِ     -٢٣
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكـر البقـاعي       : المؤلف،)كُلِّ سورٍة ِللمسمى  

 - هــ    ١٤٠٨األولـى   : الطبعة، الرياض -مكتبة المعارف   : دار النشر ،)هـ٨٨٥: المتوفى(
  .٣: عدد األجزاء، م١٩٨٧

أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، مطبوعـات جامعـة   / رآنية معجم القراءات الق -٢٤
  .هـ١٤٠٨الثانية، : الكويت، الطبعة

 المتـوفى   ،محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني       : المؤلف،وم القرآن علمناهل العرفان في     -٢٥
  .٢: عدد األجزاء،الثالثة: الطبعة،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: الناشر،هـ١٣٦٧



 

 )٥٦٣(

  
  
  

  
  
  
  

  
  :مقدمة

وِإن جنَحوا ِللسلِْم فَاجنَح لَها وتَوكَّْل علَى اللَِّه ِإنَّه هـو       ﴿: الحمد هللا الحكيم القائل   
 ِليمالْع ِميعتَّى         ﴿: والقائل. )١(﴾ السح هفََأِجر كارتَجاس شِْرِكينالْم ِمن دَأح ِإنو  عمـسي

         ونلَمعال ي مقَو مِبَأنَّه ذَِلك نَهْأمم ِلغْهَأب اللَِّه ثُم ال      ﴿: والقائل. )٢( ﴾ كَالم قَـاِتلُوا الَّـِذين
                ِديـن ـِدينُونال يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحال يِم اآلِخِر ووال ِبالْيِباللَِّه و ْؤِمنُوني

الْح           وناِغرص مهٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعتَّى يح ُأوتُوا الِْكتَاب الَِّذين وصـلى  . )٣(﴾قِّ ِمن
اهللا وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمٍد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آلـه الطيبـين           

  :دواصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبع
إن األمة اإلسالمية تمر بمراحل مختلفة من القوة والضعف والحاجة إلـى تـرك              
القتال زمنًا معينًا، وأيضا تحتاج في أحيان أخرى إلى إعطاء األمان، وأحيانًا تقبل دفـع               
الجزية مقابل الكف عن أهل الذمة بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم واختـصاصاتهم، ولـذا     

حكام تحتاجها األمة على مختلـف العـصور، ومـن هـذه          جاءت الشريعة اإلسالمية بأ   
  : األحكام
بمعنى الكف عن قتال الكفار لزمن معين، تارة بعوض وتارة بغيـر       :  عقد الهدنة  -
  .عوض

                                         
  ).٦١: (آليةسورة األنفال، ا )١(
  ).٥: (سورة التوبة، اآلية )٢(
  ).٢٩: (سورة التوبة، اآلية )٣(

 
 

 
  األستاذ المشارك بكلية الملك خالد العسكرية

   المملكة العربية السعودية–وزارة الحرس الوطني 
 



– 

  )٥٦٤(

ألن المسلمين يحتاجونه أحيانًا، فإذا حاصروا مدينة أو حصنًا مـن           :  عقد األمان  -
هم، وهذا األمان قد يكـون عامـا        حصون الكفار، ثم استأمنهم الكفار على دمائهم وأموال       

لجماعات من المشركين، وقد يكون آلحادهم، وال يملـك إعطـاء األمـان لجماعـات               
المشركين إال اإلمام، وأما آحاد المشركين فيجوز لواحد من المسلمين أن يعطيه األمان،             

  .كما ثبتت السنة بذلك
ر اإلسالم بـشرط بـذل      وهو أن يقر أهل الكتاب على مقامهم في دا        :  عقد الذمة  -

  .الجزية والتزام أحكام الذمة
كل هذه األحكام وردت أدلتها في الكتاب والسنة وفعـل الـصحابة رضـوان اهللا               

  .عليهم
  :أهمية الموضوع وأسباب اختيارة

  :تبرز أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في أمور، منها
 حاجة األمة للهدنة أحيانًا، ففيها مصلحة للمسلمين؛ ألنه قد يكون في المسلمين             -١

ضعف، فيحصل من الهدنة تقوية جانب المسلمون، وغير ذلك من المصالح كما حـصل          
 عقد مع المشركين عقدا على ترك       -صلى اهللا عليه وسلم   -في صلح الحديبية، فإن النبي      

فيه مصلحة للكفـار، لكـن الواقـع كـان فـي           القتال مدة عشر سنين لشروط ظاهرها       
المصلحة العظيمة للمسلمين؛ ألن القتال لما تُرك في هذه المدة خرج الدعاة يدعون إلـى              
              دين اهللا جل وعال، ودخل الناس في دين اهللا أفواجا، ويـدل لـذلك أن عـدد الـصحابة         

ة ألـف وأربعمئـة صـحابي،      الذين كانوا في صلح الحديبية قراب      -رضوان اهللا عليهم  -
 لفـتح مكـة     -صلى اهللا عليه وسلم   - وبعدها بسنتين لما نقضت قريش الهدنة جاء النبي       

  .ومعه عشرة آالف مقاتل، فتضاعف العدد أضعافًا كثيرة في حدود سنتين فقط
 اعتقاد البعض أن الهدنة تُقبل في كل حال، وهذا غير صحيح، فإنها ال تُـشرع    -٢

  .صلحة للمسلمين، وأما إذا انتفت المصلحة فال يجوز عقدهاإال إذا كان فيها م
 أن هذه األمور العظيمة مثل عقد الهدنة واألمان والذمة تمس مصلحة األمـة،              -٣

ولذا ال يتوالها إال اإلمام أو من ينيبه؛ ألن المصالح التي تترتب على هـذه األمـور ال                  
ولي هذه األمور؛ ألنها لـو جـازت     يقدرها إال اإلمام، فكان ال بد من بيان من يحق له ت           
  .من كل شخص ألدى ذلك إلى تعطيل الجهاد بالكلية



 

 )٥٦٥(

 أن عقد األمان يترتب عليه أمور كثيرة، لكـن شـرطه األساسـي أن يكـون         -٤
المسلمون عند عقد األمان في حال قوة وغلبة، وأن يكون هذا العقد فيه مصلحة ظـاهرة         

ألن من الخطأ اعتقاد أن األمان يصح فـي         للمسلمين، وال يوجد فيه أدنى ضرر عليهم؛        
  .كل حال
 أن عقد الذمة من األمور التي حصل فيها عدم فهم من بعض الناس، فاعتقدوا               -٥

أنه يجوز االعتداء على الذمي، مع أن عقد الذمة مقتضاه أن يدفع الذمي الجزية ويلتـزم          
لبعض فهم مـن بعـض   بأحكام الملة، وإذا فعلوا ذلك يلزم المسلمون الكف عنهم، وألن ا    

اآليات واألحاديث فهما خاطًئا أنه يجوز االعتداء على هؤالء باعتبار أنهم كفار، وأنهـم              
لَا تَبدءوا الْيهـود ولَـا      «: -صلى اهللا عليه وسلم   -ال حرمة لهم، ولما سمعوا قول النبي        

ظنوا أن مثل   . )١(»فَاضطَروه ِإلَى َأضيِقهِ  النَّصارى ِبالسلَاِم، فَِإذَا لَِقيتُم َأحدهم ِفي طَِريٍق،        
هذا الحديث يجيز االعتداء عليهم وسلب أموالهم، مع أن األحاديث صريحة فـي عـدم               

من قَتَـَل   «: -صلى اهللا عليه وسلم   -جواز االعتداء على أهل الذمة، كما في قول النبي          
  . )٢(»يحها تُوجد ِمن مِسيرِة َأربِعين عامامعاهدا لَم يِرح راِئحةَ الجنَِّة، وِإن ِر

فوجب بيان معنى عقد الذمة واألمور التي تترتب عليه؛ حتى ال يتم االعتداء على              
  .هؤالء، وبيان أن المعتدي عليهم يكون مخالفًا صريحا ألمر النبي صلى اهللا عليه وسلم

د يعتقد البعض أن هـذا العقـد         وأيضا ال بد من ذكر أحكام عقد الذمة؛ ألنه ق          -٦
يخالف تعاليم الشريعة اإلسالمية، وأن فيه ضعفًا، لكن يرد هذا االعتقاد فعـل الخلفـاء               

 لما أخذوا الجزية من أهل الذمة مع التـزامهم بأحكـام            -رضوان اهللا عليهم  - الراشدين
  .الملة

                                         
  .من حديث أبي هريرة ) ٢١٦٧(أخرجه مسلم  )١(
  .من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما) ٣١٦٦(أخرجه البخاري  )٢(



– 

  )٥٦٦(

  :منهج البحث
  :ث على المنهج التالي سرت في هذا البح

  . ذكرت بعض التعريفات المتعلقة بالبحث لغة واصطالحا-١
 ذكرت أولًا األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على جـواز هـذه العقـود        -٢

 معـزوة   -رحمهـم اهللا  -، وذكرت بعد ذلك أقوال الفقهـاء        )عقد الهدنة واألمان والذمة   (
  .كرها الفقهاء في بيان جواز هذه العقودإليهم، وذكرت بعض التعليالت التي ذ

  . حرصت على كتابة نصوص اآليات بالرسم العثماني مع ترقيمها-٣
  : اتبعت منهجا مختصرا في تخريج األحاديث واآلثار، على النحو التالي- ٤

  . اقتصرت على ذكر رقم الحديث أو الجزء والصفحة، مع ذكر اسم الراوي-أ  
صحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك بدءا بالبخاري         إذا كان الحديث في ال     -ب

ثم مسلم، فإن لم يكن كذلك خرجته من باقي الكتـب الـسبعة وغيرهـا علـى       
أبو دواد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مـسند اإلمـام أحمـد            : التريب التالي 

  .رحمهم اهللا
مـن   التزمت في تخريج األحاديث واآلثار التي وردت في هذا البحث بذكر             -د

  .خرج اللفظ المستدل به
 ترجمت لألعالم المذكورين في هذا البحث، واستثنيت الـصحابة رضـي اهللا             -٥

عنهم، والفقهاء المشهورين كأئمة المذاهب األربعة، وجعلت الترجمة مختصرة لتناسـب           
  .حجم البحث، وهي تشمل غالبا اسم العلم ونسبه وسنة والدته إن وجدت، وسنة وفاته

  .همن االستفادة لتيسيرفي خاتمة البحث  فنية رسافه وضعت -٦
  :خطة البحث

فهارس، كمـا   إضافة إلى ال  ة فصول، وخاتمة،    أربعيتكون هذا البحث من مقدمة، و     
 :يلي

 :، وتشتمل علىالمقدمة
  .الموضع وأسباب اختيارهأهمية  -
  . البحث منهج-
  . خطة البحث-



 

 )٥٦٧(

  .عقد الهدنة أحكامه وشروطه: ولالفصل األ
  :ويشتمل على سبعة مباحث

  :مفهوم الهدنة: المبحث األول
  .الهدنة لغة: المطلب األول
  .الهدنة اصطالحا: المطلب الثاني

  .مشروعية الهدنة: المبحث الثاني
  .متى تُشرع الهدنة: المبحث الثالث
  .من الذي يحق له عقد الهدنة: المبحث الرابع

  .شروط الهدنة: امسالمبحث الخ
  .حكم نقض عقد الهدنة: المبحث السادس
  .مدة الهدنة: المبحث السابع

  .عقد األمان أحكامه وشروطه: الفصل الثاني
  :ويشتمل على خمسة مباحث

  :تعريف األمان: المبحث األول
  .األمان لغة: المطلب األول
  .األمان اصطالحا: المطلب الثاني

  .انحكم عقد األم: المبحث الثاني
  .من الذي يعطي األمان: المبحث الثالث
  مدة عقد األمان: المبحث الرابع

  .شروط عقد األمان: المبحث الخامس
  .عقد الذمة أحكامه وشروطه: الفصل الثالث

  :ويشتمل على سبعة مباحث
  :مفهوم عقد الذمة: المبحث األول

  .عقد الذمة لغة: المطلب األول
  .اعقد الذمة اصطالح: المطلب الثاني

  .حكم عقد الذمة: المبحث الثاني



– 

  )٥٦٨(

  .من الذي يصح منه عقد الذمة: المبحث الثالث
  .أركان عقد الذمة: المبحث الرابع

  .شروط عقد الذمة: المبحث الخامس
  .ما يترتب على عقد الذمة: المبحث السادس
  .ما ينتقض به عقد الذمة: المبحث السابع

  .واجبات المسلم في الجهاد: الفصل الرابع
  :شتمل على مبحثينوي

  .واجبات القائد المسلم: المبحث األول
  .واجبات الجندي المسلم: المبحث الثاني

  . وتشتمل على خالصة البحث وأهم التوصيات:الخاتمة
  . وتشمل قائمة المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات:الفهارس الفنية



 

 )٥٦٩(

  الفصل األول
  عقد الهدنة أحكامه وشروطه

  : أحكام الهدنة: المبحث األول
 :تعريف الهدنة لغة: المطلب األول

  .الصلح والموادعة: طلق الهدنة عند أهل اللغة ويراد بهاتُ
هدنَـةٌ  : هدنة، ومنه قولهم  هادنَه صالحه، واالسم منه ال    «: جاء في مختار الصحاح   
  .)١(»علَى دخٍَن، أي سكُون على ِغلٍّ

 الـصلح  والهدنة،  السكُون: الهدنة. هدنَةٌ علَى : الفتنة حديث في«: وجاء في النهاية  
 إذا وَأهدنتُـه  الرجـلَ  هدنْتُ: يقال. متحاربين كلِّ وبين والكفار المسلمين بين والموادعةُ

كَّنْتُهس ،نديتعدى وال يتعدى هو وه ، نَهادنَةً وهادهم :هالحنَة منهما واالسم، صد٢(»اله(.  
  :الهدنة في االصطالح: المطلب الثاني

 وعلـى ،  معلومـة  مدة القتال ترك على االتفاق هو: االصطالح في الهدنةومعنى  
  :-اهللا رحمهم- الفقهاء تعريفات جاءت ذلك

: يقــال . القتـال  ترك على والصلح المعاهدة وهي: موادعةال«: )٣(الكاساني قال
  .)٤(»صاحبه منهما واحد كل يغزو أال على تعاهدا: أي، الفريقان توادع

أي صلح الحربي على ترك قتالـه مـدة لمـصلحة           : المهادنة«: )٥(وقال األزهري 
  .)٦(»عدمها مستوية فيها وفي

                                         
  .)٦٩٢ص( الصحاح مختار )١(
  .)٥/٢٥٢(  واألثرالحديث غريب في النهاية )٢(
 الـسمرقندي  عالء الدينتفقه على  ، الملقب بملك العلماء،     أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني عالء الدين الحنفي         :  هو )٣(

البدائع، والسلطان المبين في أصول الدين : ، لهواشتغل عليه وبرع فى علم األصول والفروع    ،  وقرأ عليه معظم تصانيفه   
بغية الطلب في   ، و )٢/٢٤٤(الجواهر المضية في طبقات الحنفية      : رينظ. وغير ذلك، توفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة      

  ).١٠/٤٣٤٧(تاريخ حلب 
  .)٧/١٠٨( الصنائع بدائع )٤(
تـين وثمـانين    ولد بهراة سـنة اثن ،محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة بن نوح بن األزهر أبو منصور األزهري        :  هو )٥(

، أخذ عـن  تفسير ألفاظ مختصر المزني، و وصنف فيه كتابه التهذيب، غلب عليه علم اللغة،اا صالح وكان فقيه  ،ومائتين
: ينظـر . توفي بهراة سنة سبعين وثالثمائةالربيع بن سليمان، ونفطويه، وابن السراج، وعنه الهروي صاحب الغريبين،          

  ).٥/١١٢(ألدباء ، ومعجم ا)١/١٤٤(طبقات الشافعية 
  .)١/٢٦٩( اإلكليل جواهر )٦(



– 

  )٥٧٠(

 مـع  العقـد : وهو ،واحد شيء عةوالمواد والمعاهدة والمهادنة«: )١(العمراني وقال
  .)٢(»عوض وبغير بعوض، مدة القتال عن الكف على الحرب أهل

 مدة القتال ترك على عقداً الحرب ألهل يعقد أن: الهدنة معنى«: )٣(قدامة ابن وقال
  .)٤(»ومعاهدة، وموادعة، مهادنة: وتسمى، عوض وغير بعوض

  : مشروعية الهدنة: المبحث الثاني
  . والنظر، واإلجماع، والسنة، الكتابة الهدنةدل على مشروعي

براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الَّـِذين عاهـدتُّم    ﴿: - جل وعال- قوله   :فمن الكتاب 
   شِْرِكينالْم ا     ) ١(ِمنٍر وةَ َأشْهعبِض َأروا ِفي اَألرِجـِزي اللَّـِه   فَِسيحعم رغَي وا َأنَّكُملَمع

  خِْزي الْكَاِفِرينم اللَّه َأن٢(و (  ـِر َأناَألكْب جالْح مووِلِه ِإلَى النَّاِس يسراللَِّه و ِمن َأذَانو
          و لَكُم رخَي وفَه تُمتُب فَِإن ولُهسرو شِْرِكينالْم ِمن ِريءب اللَّه      وا َأنَّكُـملَمفَـاع تُملَّيتَو ِإن

ِإالَّ الَِّذين عاهدتُّم ِمن الْمـشِْرِكين      ) ٣(غَير معِجِزي اللَِّه وبشِّر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب َأِليٍم         
م عهدهم ِإلَى مدِتِهم ِإن اللَّـه  ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئاً ولَم يظَاِهروا علَيكُم َأحداً فََأِتموا ِإلَيهِ      

   تَِّقينالْم ِحب٤(ي (            موهتُمـدجـثُ ويح ـشِْرِكينفَـاقْتُلُوا الْم مرالْح رلَخَ اَألشْهفَِإذَا انس
 وآتَـوا الزكَـاةَ   وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تَابوا وَأقَاموا الصالةَ    

 ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن مِبيلَه٥(﴾فَخَلُّوا س(.  

                                         
 ولـد سـنة تـسع    ، صاحب البيان،يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني اليماني      أبو الحسين   :  هو )١(

ا ا زاهد وكان إمام، كان شيخ الشافعية ببالد اليمن، زيد اليفاعي: منهم، تفقه على جماعات،وثمانين وأربعمائة
نظر. توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة    ،  ا عالما ورعوطبقـات الـشافعية     )١/٣٢٧(طبقات الشافعية   : ي ،

  ).٧/٣٣٦(الكبرى 
  .)١٢/٣٠١( الشافعي اإلمام مذهب في البيان )٢(
، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وهو من أهل جماعيل المقدسيعبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة   :  هو )٣(

ن، خرج منها صغيرا، واستقر بدمشق، ورحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم    من قرى نابلس بفلسطي   
كان عالم أهل الـشام فـي   «: ، وغيرها، قال الذهبي   والعمدة،  والمقنع،  والكافي،   المغني :عاد إلى دمشق، له   

ـ    )٢٢/١٦٦(عـالم  األسير  : ينظر .توفي سنة عشرين وستمائة   . »زمانه ة ، والـذيل علـى طبقـات الحنابل
  ).١٣٣ص(

  .)١٣/١٥٤( المغني )٤(
  ).٥ - ١: (سورة التوبة، اآليات )٥(



 

 )٥٧١(

براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَـى الَّـِذين    ﴿«: - اهللارحمه- )١( ابن جرير الطبري  قال
  دتُّماه؛ من المشركين  -صلى اهللا عليه وسلم   -إلى الذين عاهد رسول اهللا      :  والمعنى ،﴾ع 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لم يكـن          في  بين المسلمين والمشركين      العهود ألن
 من يعقدها بأمره، ولكنه خاطـب    أو -صلى اهللا عليه وسلم   -يتولى عقدها إال رسول اهللا      

 على أمته كانـت     -وسلم صلى اهللا عليه  -المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه، وأن عقود النبي        
ين، فـصار عقـده     ِم فيهم راضين، ولعقوده عليهم مـسلِّ      لهأفعا ألنهم كانوا لكل     ؛عقودهم

  .)٢(»عليهم كعقودهم على أنفسهم
 وِإن جنَحوا ِللسلِْم فَاجنَح لَها وتَوكَّْل علَى اللَِّه ِإنَّـه هـو             ﴿: - وجل عز- وقوله

ِليمالْع ِميع٣(﴾ الس(.  
ـ   ﴿«: - اهللا رحمه- )٤( ابن كثير  قال نَحج ِإنلْمِ  ﴿ مـالوا : أي ﴾وا   وأي﴾    ِللـس 

  .)٥(»فمل إليها، واقبل منهم ذلك: أي ﴾ فَاجنَح لَها ﴿المسالمة والمصالحة والمهادنة، 
 الحديبيـة   ا عـام   قريشً -صلى اهللا عليه وسلم   -فقد هادن النبي    :  السنة النبوية  وأما

  .)٦( سنينعشر
  .)٧( الهدنة مع غير المسلمينفقد أجمع العلماء على جواز مشروعية:  اإلجماعوأما

                                         
 ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري اآلملي البغدادي، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين                 :هو )١(

 وأبـا   ،وأحمد بـن منيـع    ي،  السدو ، وإسحاق بن أبي إسرائيل    ، وأبا همام السكوني   ،بن أبي الشوارب  اسمع  
 ، وأحمد بن أبي طالب الكاتـب      ، ومحمد بن جعفر   ،عنه أحمد بن كامل   ، و  وخالئق ي، وهناد بن السر   ،ريبك

  .)٢/٧١٠( تذكرة الحفاظ، و)٢/١٦٢ (تاريخ بغداد: ينظر.   سنة عشر وثالثمائةتوفي ،وخلق
  .)٦/٣٠١( الطبري تفسير )٢(
  ).٦١: (سورة األنفال، اآلية )٣(
 مولده سنة نيف ،ري الشافعيلبصسماعيل بن عمر بن كثير اعماد الدين أبو الفداء إاإلمام الفقيه المحدث :  هو)٤(

، له البداية والنهاية، وتفـسير القـرآن   »د ومفسر نقا، ومحدث متقن،فقيه متقن«: ، قال عنه الذهبي  وسبعمائة
 لـذهبي  معجـم ا   :نظـر ي. العظيم، واختصار علوم الحديث، وغير ذلك، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة          

  ).١/٤٤٥(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، و)٥٦ص(
  .٢/٣٢٢ كثير ابن تفسير)٥(
  .)٤/٣٢٥( أحمد أخرجه )٦(
، )١٢/٣٠١( الـشافعي  اإلمام مذهب في والبيان،  )١/٢٦٩( اإلكليل وجواهر،  )٥/٨٥( الرائق البحر:  انظر )٧(

  ).١٣/١٥٤( والمغني



– 

  )٥٧٢(

 ألن المقـصود  ؛ا للمـسلمين فألن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيـر  :  النظر وأما
وهو دفع الشر حاصل به، فإذا وقع الصلح أمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم، وأمن              

  .)١(من أمنوه، وصار في حكمهم
   تُشرع الهدنة؟متى: المبحث الثالث

 الهدنة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم يكن في الهدنة مـصلحة لـم                تُشرع
فَال تَِهنُوا وتَدعوا ِإلَى السلِْم وَأنْتُم اَألعلَون واللَّه         ﴿ :- وجل عز- له لقو ؛)٢(يجز عقدها 

الَكُممَأع كُمِتري لَنو كُمع٣(﴾ۡ م(.  
 مـع   -صلى اهللا عليه وسلم   - بعد أن ذكر صلح النبي       - اهللا رحمه- ابن قدامة    قال

وألنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المـسلمون، وال     «: قريش بالحديبية 
 إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع فـي             :يجوز ذلك إال للنظر للمسلمين    

ائهم الجزية، والتزامهم أحكـام الملـة، أو غيـر ذلـك مـن              إسالمهم بهدنتهم أو في أد    
  .)٤(»المصالح

    الذي يحق له عقد الهدنة؟من: المبحث الرابع
  .)٥( من ينيبه اإلمامأو جمهور الفقهاء أنه ال يجوز عقد الهدنة إال من اإلمام ذكر

أن الهدنة تتوقف على وجود المـصلحة التـي ال يقـدرها إال             :  ذلك  في والحكمة
 ا لو جاز عقد الهدنة من كل شخص فقد يؤدي ذلك إلـى تعطيـل الجهـاد              اإلمام، وأيض

  .)٦(بالكلية
 :)٧( الهدنةشروط: المبحث الخامس

 .ام أو من ينيبه اإلمام تكون الهدنة من اإلمأن - ١
 . تكون لمصلحة للمسلمين يراها اإلمام، وقد سبق تفصيل هذه المصلحةأن - ٢

                                         
  .)٥/٨٥( الرائق البحر:  انظر)١(
  .)٢/٣٣٢( المهذب:  انظر)٢(
  ).٣٥: (سورة محمد، اآلية )٣(
  .)١٣/١٥٤( المغني )٤(
  .)١٣/١٥٧( والمغني، )٢/٣٣٢( والمهذب، )١/٢٦٩( اإلكليل جواهر: انظر )٥(
  .)١٥٧/ ١٣( المغني )٦(
  .)بعدها وما ١٣/١٥٧( والمغني، )٢/٣٣٢( والمهذب، )١/٦٦٣( المجتهد بداية:  انظر)٧(



 

 )٥٧٣(

 . تكون الهدنة مدةً معلومةأن - ٣
 يخلو عقد الهدنة من شرٍط فاسٍد، مثل أن يشترط رد النساء إلى الكفـار،               أن - ٤

ا من سالح المسلمين، أو يشترط لهم مـاالً         أو رد سالحهم، أو إعطاءهم شيئً     
 .ي موضٍع ال يجوز بذله، ونحو ذلكف

  : ةــد الهدنق عنقض: المبحث السادس
  :  على أن عقد الهدنة ينتقض بواحد من هذه األمور-رحمهم اهللا-نص الفقهاء 

 أن يكون النقض من جهة إمام المسلمين، وذلـك إذا رأى مـن المعاهـدين              : أوالً
وِإما تَخَافَن ِمن قَـوٍم ِخيانَـةً        ﴿ :-جل وعال -، ويدل على ذلك قوله      )١(أمارات الخيانة 

 الْخَاِئِنين ِحبال ي اللَّه اٍء ِإنولَى سع ِهم٢(﴾فَانِْبذْ ِإلَي(.   
                  : تعالى لنبيـه، صـلوات اهللا وسـالمه عليـه          يقول«: - اهللا رحمه- ابن كثير    قال

نقضا لمـا بينـك وبيـنهم مـن       : أي ﴾ ِخيانَةً ﴿ عاهدتهم   قد ﴾وِإما تَخَافَن ِمن قَوٍم      ﴿
أعلمهم بأنـك قـد     : أي ﴾ٍۚءٓاعلَٰى سو ﴿عهدهم  : أي ﴾ۡفَانِْبذْ ِإلَيِهم    ﴿،  عهودالمواثيق وال 

نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه ال عهـد                
  .)٣(تستوي أنت وهم في ذلك: ينك وبينهم على السواء، أيب

كَيفَ يكُون ِللْمشِْرِكين عهد ِعنْـد       ﴿ :، لقوله تعالى  )٤(نقض المعاهدين للهدنة  : ثانيا
           وا لَكُمتَقَاما اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعنْد تُمداهع وِلِه ِإالَّ الَِّذينسر ِعنْدوا   اللَِّه وـتَِقيمفَاس 

      تَِّقينالْم ِحبي اللَّه ِإن ماهللا أمـر    ألن «:- اهللا رحمـه - ابن جرير الطبري     قال .)٥(﴾لَه 
 الحرام، ما اسـتقاموا علـى       المسجدنبيه والمؤمنين بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند         

  .)٦(»عهدهم
 انتهت رجع األمر على ما كان       ، وذلك ألن مدة الهدنة إذا     )٧(انتهاء مدة الهدنة  : ثالثاً

فَـِإذَا انـسلَخَ     ﴿: -تعالى-عليه قبل الهدنة من األمر بوجوب القتال، ويدل لذلك  قوله            
                                         

  .)١٣/١٥٨( والمغني، )١٢/٣٢٧( الشافعي اإلمام مذهب في انالبي:  انظر)١(
  ).٥٨: (سورة األنفال، اآلية )٢(
  .)٢/٣٢٠( كثير ابن تفسير )٣(
  .)١٣/١٥٧( والمغني، )١٢/٣٢٧( الشافعي اإلمام مذهب في البيان:  انظر)٤(
  ).٧: (سورة التوبة، اآلية )٥(
  .)٦/٣٢٤( الطبري تفسير )٦(
  .)٤/٣٣٩( والكافي، )٢/٣٣٢( والمهذب، )١/٦٦٤( تهدالمج بداية:  انظر)٧(



– 

  )٥٧٤(

اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ           
 .)١(﴾ا وَأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا سِبيلَهم ِإن اللَّه غَفُور رِحيم            مرصٍد فَِإن تَابو  

  .)٢( عام خُص منه مدة الهدنةفإنه
  : الهدنةمدة: المبحث السابع

ب أن تكون مدةً معلومةً، وال يجوز جعلها علـى  يرى جمهور العلماء أن الهدنة يج   
الدوام؛ إذ القصد منها المصلحة التي يراها اإلمام، ثم اختلف العلماء في مـدة الهدنـة،                

ثالث سنين، ومنهم مـن يـرى      : أربعة أشهر، ومنهم من يرى أنها     : فمنهم من يرى أنها   
  .)٣(عشر سنين: أربع سنين، ومنهم من يرى أنها: أنها

                                         
  ).٥: (سورة التوبة، اآلية )١(
  .)١٣/١٥٥( والمغني، )١٢/٣٠٥( الشافعي اإلمام مذهب في والبيان، )٢/٣٣٢( المهذب:  انظر)٢(
، )١٢/٣٠٥( الـشافعي  اإلمـام  مـذهب  فـي  والبيان،  )٢/٣٣٢( والمهذب،  )٨/٤١( القرطبي تفسير:  انظر )٣(

  ).١٣/١٥٥( نيوالمغ



 

 )٥٧٥(

  ثانيالفصل ال
  عقد األمان أحكامه وشروطه

  تعريف األمان: المبحث األول
 :  لغةاألمان: المطلب األول

واألمننةاألما:  األمان في اللغة ويراد بهطلقي ،. 
أحدهما األمانة التـي    :  والميم والنون أصالن متقاربان    الهمزة« :)١( ابن فارس  قال

. والمعنيان كما قلنا متـدانيان    . هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، واآلخر التصديق       
أمنـت  : يقالواألمانة ضد الخيانة،  . واألمان إعطاء األمنة  .  من األمن  األمنة: الخليل قال

 كـان إذا  : رجل أمـان  : والعرب تقول . يؤمنني إيمانا ، وآمنني   ا وأمنة وأمانً  االرجل أمنً 
   .)٢(»اأمينً

 :  األمان اصطالحا:المطلب الثاني
  . الفقهاء األمان بتعريفات متعددة، تدل على الموادعة، وترك القتالعرف
 الكفـرة  حصون من حصنًا أو مدينةً الغزاة يحاصر أن هو«:  الكاساني بقوله  عرفه
  .)٣(»همفيؤمنو الكفار فيستأمنهم

 الحربـي  دم اسـتباحة  رفـع  هو األمان عقد«: بقوله المالكي )٤(عرفه ابن وعرفه
  .)٥(»ما مدةً اإلسالم حكم تحت استقراره مع عليه العزم أو قتاله حين وماله ورقِّه

                                         
 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي المالكي، كـان                  :هو )١(

رأسا في األدب، بصيرا بفقه مالك، مناظرا على طريقة أهل الحق، توفي سنة تسعين وثالثمائة بالري، ا متكلم
، )١٤/٩٨( األدبـاء    معجـم :  ينظر .ة، واألول أشهر  في صفر سنة خمس وسبعين وثالثمائة بالمحمدي      : وقيل

 ).١٧/١٠٣(، وسير أعالم النبالء )١/١٨(ووفيات األعيان 

  ).١٣٤، ١/١٣٣( اللغة مقاييس )٢(
  .)٧/١٠٦( الصنائع بدائع )٣(
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، برع في عدة علوم، ولـد سـنة سـت عـشرة                    : هو) ٤(

، وشـجرة  )٢/٢٥٥(، والبدر الطـالع  )٢٢٩ص(بغية الوعاة : ينظر. ي سنة ثالث وثمانمائة  وسبعمائة، وتوف 
  ).٢٢٧ص(النور الزكية 

  .)١/٢٢٤( عرفة ابن حدود شرح )٥(



– 

  )٥٧٦(

ترك القتل والقتـال    : وهو ضد الخوف، وأريد به هنا     «:  بقوله )١(وعرفه الشربيني 
  .)٢(»الكفار مع

 إلى  راجع ذلك ولعل -عليه اطلعت فيما- لألمان تعريفًا لهم أجد فلم بلةالحنا وأما
  .)٣(تعريفه عن يغني ذلك أن باعتبار وأحكامه األمان عن تكلّموا ولذا، معناه ظهور

 : األمان عقد حكم: المبحث الثاني

وِإن َأحد ِمن الْمـشِْرِكين      ﴿: -وعال جل- ولهق األمان عقد مشروعية في األصل
ونلَمعال ي مقَو مِبَأنَّه ذَِلك نَهْأمم ِلغْهَأب اللَِّه ثُم كَالم عمستَّى يح هفََأِجر كارتَج٤(﴾ اس(.  

                   : -عليـه  وسـالمه  اهللا صـلوات - لنبيه تعالى يقول«: -اهللا رحمه- كثير ابن قال
﴿      شِْرِكينالْم ِمن دَأح ِإننفوسـهم  اسـتباحة  لـك  وأحللـت ،  بقتالهم أمرتك الذين ﴾و 

 ﴾ حتَّى يسمع كَـالم اللَّـهِ      ﴿ طلبته إلى فأجبه،  استأمنك: أي﴾   استَجارك ﴿ ،وأموالهم
ثُم َأبِلغْـه    ﴿ ،اهللا حجة به عليه تقيم الدين أمر من اشيًئ له وتذكر عليه تقرؤه القرآن: أي

نَهْأم٥(»ومأمنه وداره بالده إلى يرجع حتى األمان مستمر آمن وهو: أي ﴾م(.  
  .)٦(وغلبة للمشركين قهٍر في المسلمون كان إذا إال األمان عقد يكون ال لكن

                                         
 ، أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي الملقب عميرة       ، الخطيب ،لشافعي، ا الشربيني أحمد بن الدين محمد  شمس:  هو )١(

، وغيرها،  منهاجالشرح  السراج المنير، ومغني المحتاج، و    : ، له  وغيرهم ،ي والشهاب الرمل  ،والنور المحلى 
  ).٦/٢٥٠ (هدية العارفين، و)٨/٣٨٤(شذرات الذهب : ينظر. توفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة

  .)٤/٢٣٦( المحتاج مغني )٢(
  .)٢٢٠ص (المقنع أبواب على المطلع:  انظر)٣(
  ).٥: (سورة التوبة، اآلية )٤(
  .)٢/٣٣٧( كثير ابن تفسير )٥(
  .)٦/١٧( شرح الهداية العنايةو، )٦/١٧( القدير فتح:  انظر)٦(



 

 )٥٧٧(

  األمان؟ يعطي الذي من: المبحث الثالث
 هـو  آحـادهم  المـشركين  لجماعـات  األمان يعطي الذي أن على العلماء جمهور

  ،)١(اإلمام
: ذلـك  ودليل،  )٢(األمان يعطيهم أن الرعية من لواحد فيجوز المشركين آحاد وأما 

يـِه  ِذمةُ المسِلِمين واِحدةٌ، فَمن َأخْفَر مـسِلما فَعلَ       «: -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قول
 .)٣(»لَعنَةُ اللَِّه والمالَِئكَِة والنَّاِس َأجمِعين، الَ يقْبُل ِمنْه صرفٌ، والَ عدٌل

 لهـا  قال،  المشركين من رجلين الفتح يوم -عنها اهللا رضي- هانئ أم أجارت ولما
  . )٤(»هانئ أم يا أجرِت من أجرنْا قد«: -وسلم عليه اهللا صلى- النبي

  .األمان إعطاء: معناها جارةواإل
 :األمان عقد مدة: المبحث الرابع

 ومقيـدا  مطلقًـا  يكـون  أن يجوز األمان عقد أن -اهللا رحمهم- الفقهاء بعض ذكر
 فـي  ألن مقيـدة؛  إال تجوز ال فإنها الهدنة بخالف قصيرة، أو طويلة كانت سواء،  بمدة

  .)٥(للجهاد تركًا مطلقًا جوازها
 : األمان عقد شروط: المبحث الخامس

  : وهي، األمان عقد لصحة شروطاً العلماء بعض ذكر
 .)٦(للمسلمين المصلحة حصول  - ١
 المـستأمن  يكـون  كأن،  )٧(المسلمين على ضرر األمان عقد في يكون ال أن - ٢

اجاسوس. 

                                         
 واإلقنـاع ،  )٤/٢٣٧( المحتـاج  ومغنـي ،  )٢/١٦٥( الدسـوقي  وحاشية،  )١٥/٣٠٥( الصنائع بدائع:  انظر )١(

)٢/١١٧(.  
 فـي  والبيـان ،  )١٠٣ص (الفقهية والقوانين،  )٣/١٢٦( الكتاب شرح في واللباب،  )٣/١٢٦( الكتاب:  انظر )٢(

  .)٢/١١٧( واإلقناع، )١٢/١٤٠( الشافعي اإلمام مذهب
  .من حديث علي رضي اهللا عنه) ١٣٧١(، ومسلم )١٨٧٠ (البخاري أخرجه )٣(
  .)٣٣٦(، ومسلم )٣١٧١ (البخاري أخرجه )٤(
  .)١٣/٧٩( المغني )٥(
  .)٨/٨١( المحتاج ونهاية، )٣/١٢٤( خليل على الخرشي )٦(
 واإلنـصاف ،  )٣/١٢٤( خليـل  على الخرشي بهامش العدوي علي وحاشية ،)٣/١٢٤( خليل على الخرشي )٧(

  .)٨/٨١( المحتاج ونهاية، )١٠/٣٤٢(



– 

  )٥٧٨(

  الثالفصل الث
  عقد الذمة أحكامه وشروطه

  :الذمة عقد تعريف: المبحث األول
 :لغة الذمة: المطلب األول

 نواألمـا  العهـد  علـى  مجملهـا  فـي  تدل تعريفات بعدة الذمة اللغة أهل عرف
  .العقد بأهل: الذمة أهل عرفوا كما، والضمان

األمـان، فـي    : الذمة: )١(قال أبو عبيد  . أهل العقد : أهل الذمة «: جاء في الصحاح  
  .)٢(»َأجاره أي وَأذَمه،. »أدناهم بذمتهم ويسعى«: والسالم الصالة قوله عليه

 :وقَولُـه  َأيضا وِبالضماِن ِباَألماِنو ِبالْعهِد الذِّمةُ وتُفَسر«:  في المصباح المنير وجاء
 ،الْعهـدِ  ِبمعنَى الذِّمِة إلَى ِنسبةً ِذميا الْمعاهد وسمي ،ِباَألماِن فُسر »َأدنَاهم ِبِذمِتِهم يسعى«

ملُهقَوِتي ِفي :وكَذَا ِذم، اِني ِفي :َأيمض، عمالْجو: م٣(»ِذم(.  
 :  الذمة اصطالحا:المطلب الثاني

 يختلف تعريف الذمة في اصطالح الفقهاء عن تعريف أهل اللغة، فهـو يطلـق               ال
  .على العهد، واألمان والضمان

 وتُفـسر باألمـان     ، ألن نقْـضه يوجـب الـذَّم       ؛ العهد والِذمة«:  في المغِرب  جاء
 ألنه ُأوِمن على مالـه      ؛هد من الكفّار ِذمي    ومنها قيل للمعا   ، وكُل ذلك متقاِرب   ،والضمان

  .)٤(»ودِمه بالجزية
التزام تقريـرهم فـي دارنـا،       : عقد الذمة : وفي الجواهر «:  في منح الجليل   وجاء

  .)٥(»وحمايتهم، والذب عنهم، بشرط بذل الجزية واالستسالم منهم

                                         
 ،وسـمع إسـماعيل بـن جعفـر    ، ئـة اولد سنة سبع وخمسين وم، بن سالم بن عبداهللاأبو عبيد القاسم :  هو )١(

 وأبو بكر ،عنه نصر بن داود، واالجتهادوهو من أئمة ، اا كثير وخلقً، وسفيان بن عيينة ،وإسماعيل بن عياش  
، الناسخ والمنـسوخ  ، و نآفضائل القر و ،والغريب،   كتاب األموال  :  له  ، وغيرهم، بن أبي الدنيا  ، وا الصاغاني

وفيـات األعيـان   ، و)١٠/٤٩٠( سير أعالم النـبالء      :ينظر. وغير ذلك، توفي سنة ثالث وعشرين ومائتين      
)٤/٦٠.(  

  .)٢/٣٤٦( اللغةمقاييس : ر، وانظ)٥/١٩٢٦( الصحاح )٢(
  .)١/٢١٠( المنير المصباح )٣(
  .)١٩٣ص ( في ترتيب المعربالمغِرب )٤(
  .)٣/٢١٣( الجليل منح )٥(



 

 )٥٧٩(

ـ      أهل أن يقر    فهو: الذمة عقد«: حاوي في ال  وجاء ي دار  الكتـاب علـى المقـام ف
  .)١(اإلسالم بجزية، يؤدونها عن رقابهم في كل عام

 الكفار على كفره بشرط بـذل       بعض إقرار: الذمة عقد ومعنى«: وجاء في المبِدع  
  .)٢(»الجزية والتزام أحكام الملة

 :)٣( عقد الذمةحكم: المبحث الثاني
  .تاب والسنة واإلجماع الذمة جائز بالكعقد
قَاِتلُوا الَِّذين ال يْؤِمنُون ِباللَِّه وال ِبالْيوِم اآلِخِر وال          ﴿عز وجل - الكتاب فقوله    فأما

يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه وال يِدينُون ِدين الْحقِّ ِمن الَِّذين ُأوتُـوا الِْكتَـاب حتَّـى      
 طُوا الِْجزعي      وناِغرص مهٍد وي نةَ عفدل على أنهم إذا أعطـوا الجزيـة وجـب      )٤(﴾ي ،
  .الكفّ عنهم
صـلى اهللا   -كان رسول اهللا    : قال أنه   - اهللا عنه  يرض-فحديث بريدة   :  السنة وأما
ن معـه   إذا َأمر َأِميرا على جيٍش أو سِريٍة َأوصاه في خَاصِتِه ِبتَقْوى اِهللا وم           -عليه وسلم 

اغْزوا ِباسِم اِهللا ِفي سِبيِل اِهللا، قَاِتلُوا مـن كَفَـر ِبـاِهللا،             «: ثُم قَالَ ،  من الْمسِلِمين خَيرا  
                 ِمـن كوـدِإذَا لَِقيـتَ عا، وِليدال تَقْتُلُوا وثُلُوا، وال تَموا، وال تَغِْدرال تَغُلُّوا، ووا واغْز

 فَاد ،شِْرِكيناٍل     الْمِإلَى ثَالِث ِخص مهِخاللٍ -ع كُفَّ       -َأوو ،مْل ِمنْهفَاقْب وكابا َأجم نتُهفََأي 
عنْهم، ثُم ادعهم ِإلَى اِإلسلَاِم، فَِإن َأجابوك، فَاقْبْل ِمنْهم، وكُفَّ عنْهم، ثُم ادعهـم ِإلَـى                

ى داِر الْمهاِجِرين، وَأخِْبـرهم َأنَّهـم ِإن فَعلُـوا ذَِلـك فَلَهـم مـا            التَّحوِل ِمن داِرِهم ِإلَ   
              ـمَأنَّه مها، فَـَأخِْبرلُوا ِمنْهوتَحي ا َأنوَأب فَِإن ،اِجِرينهلَى الْما عم ِهملَيعو ،اِجِرينهِللْم

ي علَيِهم حكْم اِهللا الَِّذي يجِري علَـى الْمـْؤِمِنين، وال           يكُونُون كََأعراِب الْمسِلِمين، يجرِ   
               ملْها فَسوَأب مه فَِإن ،ِلِمينسالْم عوا ماِهدجي ِإال َأن ءِء شَيالْفَيِة وِفي الْغَِنيم ملَه كُوني

                                         
  .)١٤/٢٩٧( الحاوي )١(
  .)٣/٤٠٤( المقنع شرح المبدع )٢(
 والمغنـي ،  )٥/٢٦١( المهـذب  شرح والمجموع،  )٤/١٩٦(الوسيط  و ،)٦/١٧( شرح الهداية    العناية:  انظر )٣(

  .)٦/٩٠( الكبير والشرح، )٧٩/ ١٣(
  ).٢٩: (سورة التوبة، اآلية )٤(



– 

  )٥٨٠(

 عـنْهم، فَـِإن هـم َأبـوا فَاسـتَِعن ِبـاِهللا          الِْجزيةَ، فَِإن هم َأجابوك فَاقْبْل ِمنْهم، وكُفَّ      
مقَاِتلْه١(»...و(.  

  .)٢( فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة: اإلجماعوأما
   الذي يصح منه عقد الذمة ؟من: المبحث الثالث

د الذمة إال من اإلمام أو ممن ينيبه اإلمام؛ ألن عقد الذمة من المصالح               يصح عق  ال
 وألنه عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات بـه علـى اإلمـام أو               ،العظيمة فكان ذلك إلى اإلمام    

  .)٣(فإن فعله غيرهما لم يصح نائبه،
 : )٤(ة عقد الذمأركان: المبحث الرابع

  .صيغة العقد:  األولالركن
  .العاقد وهو اإلمام أو من ينيبه:  الثانيالركن
ـ وهو كل كتابي عاقل، بـالغ،     : فيمن يعقد له  :  الثالث الركن ر، ذكـر، متأهـب   ح

  .للقتال، قادر على أداء الجزية
  .في البقاع التي يقر بها الكافر:  الرابعالركن
  .في قدر الجزية الواجبة: امس الخالركن

  : )٥( عقد الذمةشروط: المبحث الخامس
  : يجوز عقد الذمة إال بشرطينال

 . الجزيةبذل - ١
 . اآلدميينقوق أحكام المسلمين في حالتزام - ٢

  . عقد على غير هذين الشرطين لم يصح العقدفإن

                                         
  ).١٧٣١(أخرجه مسلم  )١(
 والمغنـي ،  )٥/٢٦١( المهـذب  شرح والمجموع،  )٤/١٩٦(الوسيط  و ،)٦/١٧( شرح الهداية    العناية:  انظر )٢(

  .)٦/٩٠( الكبير والشرح، )٧٩/ ١٣(
 والفـروع ،  )٦/٩٠( الكبيـر  والـشرح ،  )٦/٩٠ (واإلنـصاف ،  )٥/٢٦١( المهـذب  شرح المجموع:  انظر )٣(

)٦/٢٥٩(.  
  .)٦/٩١( واإلنصاف، )٤/١٩٧(الوسيط و، )٣/٣٨٠( واإلكليل والتاج ،)٣/٢١٣( الجليل منح: انظر )٤(
 والـشرح  ،)٦/٩٣( واإلنصاف،  )٥/٢٧٠( المهذب شرح والمجموع،  )٣/١٤٣( خليل على الخرشي: انظر )٥(

  .)٦/٩٣( الكبير



 

 )٥٨١(

 :)١(ترتب على عقد الذمة يما: المبحث السادس
 المسلمون الكفَّ عن أهـل الذمـة فـي أنفـسهم، وأمـوالهم، وأعراضـهم،          يلزم

  .اواختصاصاتهم، وضمان ما يتلفه المسلمون عليهم نفسا ومالً
 : )٢( ينتقض به عقد الذمةما: المبحث السابع

  :  عقد الذمة بأحد أمرينينتقض
 . الجزيةمنع - ١
 التزام أحكام المسلمين، كما لو قاتل المسلمين، أو تجسس علـيهم، أو           عدم - ٢

  .اعتدى على نسائهم، ونحو ذلك

                                         
 المحتـاج  نهايـة  على الرشيدي المغربي وحاشية،  )٨/٩٨( المحتاج ونهاية،  )٩/٢٩٢( لمحتاجا تحفة: انظر )١(

)٨/٩٨(.  
  .)٥/٢٧٢( المهذب شرح والمجموع، )٣/٣٨١( واإلكليل والتاج، )٣/٢١٣( الجليل منح: انظر )٢(



– 

  )٥٨٢(

  الفصل الرابع
  واجبات المسلم في الجهاد

 :)١( المسلم القائدواجبات: المبحث األول
  : أمور عدة المسلمين جيش قائد يلزم
 .عليهم العدو اعتداء من المسلمين حراسة - ١
 .المسلمين جيش لنزول مناسب موضع اختيار - ٢
 .ذلك وغير وشراب وطعاٍم ٍحسال من الجيش يحتاجه ما توفير - ٣
 .وغدره هجومه من يسلم حتى العدو أخبار على التعرف - ٤
، أقسام عدة الجيش بتقسيم وذلك،  الجند كفاءة من يراه ما حسب الجيش ترتيب - ٥

 .عليهم العرفاء وتأمير
 -وعال جل- اهللا وعد وذكر،  النصر أسباب بذكر وذلك الجند نفوس يقوي أن - ٦

 .لهم
 يحـصل  وما،  للمجاهدين الثواب من -وعال جل- اهللا أعده ابم جنده يذكِّر أن - ٧

 .الدنيا في الغنيمة من لهم
 ويكـون ،  والزلل الخطأ من ليسلم عليه أشكل فيما والحزم الرأي أهل مشورة - ٨

 .أقرب النصر إلى
 حدوده؛ من به وَأمر،  حقوقه من تعالى اهللا أوجبه ما الجيش أفراد في ينفذ أن - ٩

  .حق في ظلم وال، دين في تعد بينهم يحصل ال حتى
 يـصرفهم  ذلـك  ألن الزراعة؛ أو بالتجارة التشاغل من جيشه أفراده يمنع أن -١٠

 .الجهاد صدق عن
 :المسلم الجندي واجبات: المبحث الثاني

  :للقائد اوحقوقً، هللا حقوقًا الجيشجنود  يلزم
  : فهو تعالى اهللا حق في لهم الالزم فأما

 العـدو  عـدد  كان إذا عنه ينهزم ال بأن ذلك،  الجيشين التقاء عند الصبر - ١
 :حالتين إلحدى إال االنهزام يجوز وال، دونه فما المسلمين عدد مثلي
  .قتالهم إلى فيعود، للعدو مكيدة بالفرار يقصد أن -أ

                                         
  .)٤١ص( السلطانية األحكام:  انظر)١(



 

 )٥٨٣(

 قتـال  لـى ع معها فيجتمع المسلمين من أخرى فئة إلى يذهب أو -ب
 .العدو

 وال،  اهللا ثـواب  ينـال  حتى -وعال جل- اهللا دين نصرة بالقتال يقصد أن - ٢
 .المغنم من يستفيد أن بجهاده يقصد

 بين تقسم حتى شيئاً منها يأخذ وال،  الغنائم من أخذه فيما األمانة يؤدي أن - ٣
 .الغانمين جميع

 نـصرة  ألن مـودة؛  بينهم أو له أقارب كانوا إذا المشركين  يحابي ال أن - ٤
 .وألزم أوجب اهللا دين

  : )١(فهو، القائد حق في هميلزم ما وأما
 .عليهم واليته النعقاد طاعته؛ وجوب - ١
 .كلمتهم تتفرق ال حتى وتدبيره القائد رأي إلى األمر تفويض - ٢
 .طاعته لوازم من هذا ألن ؛ ونهيه أمره امتثال إلى المسارعة - ٣
  .الِقسمة في ينازعوه وال، للغنائم بقسمته يرضوا أن - ٤

                                         
  .)٤٢ص( السلطانية األحكام:  انظر)١(



– 

  )٥٨٤(

  ــةالخاتمـ
الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركًا كما يحب ربنا ويرضى، والصالة والسالم علـى         
أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحـسان             

  :إلى يوم الدين، وبعد
: وتوفيقه ومنته انتهيت من كتابة هذا البحث الذي بعنـوان          -جل وعال -فبحمد اهللا   

  .وقد اشتمل على مقدمة وأربعة فصول، وعدة مباحث. »عقد الهدنة واألمان والذمة«
ذكرت في الفصل األول عقد الهدنة، وعرفت الهدنة لغة وذكرت أقوال أهل اللغة،             

ربعـة، ثـم ذكـرت    ثم عرفتها في االصطالح وذكرت في ذلك أقوال فقهاء المذاهب األ   
مشروعية الهدنة وذكرت األدلة من الكتاب والسنة ثم اإلجماع وبعده النظر، وبينت متى             
تُشرع الهدنه، وأنه البد أن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإذا انتفت المصلحة لم يجـب               
عقد الهدنة، وذكرت أمثلة لمصالح المسلمين في عقد الهدنة، ثم ذكرت من الذي يحق له               

لهدنة، وأنه ال يجوز إال لولي األمر وهو اإلمام األعظم أو من ينيبـه اإلمـام؛ ألن        عقد ا 
في هذا العقد مصالح ال يقدرها إال اإلمام، ويخشى لو تُركت لكل شخص أن يؤدي ذلـك   
إلى تعطيل الجهاد، ثم بينت شروط الهدنة التي ذكرها الفقهاء، وذكرت بعد ذلك األمـور      

 التي بأحدها ينتقض عقد الهدنة وهي ثالثة أمور،         -رحمهم اهللا -التي نص عليها الفقهاء     
كما بينت مدة الهدنة، وأنها يجب أن تكون مدة معينة وال يجوز جعلها على الـدوام؛ ألن    
المقصد فيها المصلحة التي يراها اإلمام، لكن العلماء اختلفوا في مدة الهدنة علـى عـدة     

  . أقوال
ان، فذكرت فيه تعريف األمان لغة واصـطالحا  وفي الفصل الثاني ذكرت عقد األم   

عند فقهاء المذاهب األربعة، وهي بمجموعها تدل على الموادعة وترك القتال، ثم بينـت            
حكم عقد األمان وذكرت الدليل على مشروعيته، وأنه يشترط فيه أن ال يعقد إال إذا كان                

 يعطـي األمـان وأن   المسلمون في حال قوة وقهر وغلبة للمشركين، ثم ذكرت من الذي     
األصل فيه أن اإلمام هو الذي يعطي األمان لجماعات المشركين، وأما آحاد المـشركين              
فيجوز لشخص من الرعية أن يعطيهم األمان كما جاء في حديث أم هـانئ رضـي اهللا                 

 ذكـروا أن عقـد      -رحمهم اهللا -عنها يوم الفتح، ثم ذكرت مدة عقد األمان، وأن الفقهاء           
ن يكون مطلقًا، ويجوز أن يقيد بمدة، سواء كانت هذه المـدة طويلـة أو               األمان يجوز أ  

  . قصيرة، وهذا فرق بين عقد األمان وعقد الهدنة، ثم ذكرت شروط عقد األمان



 

 )٥٨٥(

وفي الفصل الثالث ذكرت عقد الذمة، فذكرت تعريفه لغة واصـطالحا، وذكـرت             
د واألمـان والـضمان، ثـم    أقوال فقهاء المذاهب األربعة في ذلك، وأنه يطلق على العه     

ذكرت حكم عقد الذمة وأنه جائز بالكتاب والسنة واإلجماع، وبعدها ذكرت مـن الـذي               
يصح منه عقد الذمة وهو اإلمام أو من ينيبه؛ ألن عقد الذمة فيه مـصالح عظيمـة وال                  
يقدر هذه المصالح إال اإلمام، ثم أيضا هو عقد مؤبد فلو عقد من غيـر اإلمـام لترتـب        

لك ضرر ظاهر، وبعد ذلك ذكرت أركان عقد الذمة وبينت أنها خمسة أركان، ثم              على ذ 
ذكرت شروطه وهما شرطان، وذكرت ثمرة عقد الذمة وما يترتب عليـه بـأن يكـف                
المسلمون عن أهل الذمة في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وذكرت بعد ذلك ما ينـتقض              

لجزيـة، أو عـدم االلتـزام بأحكـام         إما منـع ا   : به عقد الذمة، وأنه ينتقد بأحد أمرين      
  .المسلمين

وفي الفصل الرابع ذكرت واجبات القائد المسلم، وذكرت في ذلك عشرة واجبـات             
 واجبات الجنـدي    -أيضا-مهمة، وقد يكون هناك غيرها لكن هذه هي األشهر، وذكرت           

 اهللا  المسلم وأن الجنود يلزمهم حقوقًا هللا وحقوقًا للقائد، وذكرت الالزم لهـم فـي حـق               
  .تعالى، والالزم لهم في حق القائد

وهذا البحث بهذه التفاصيل التي ذكرتها هو في الواقع اختـصار لكـالم الفقهـاء               
رحمهم اهللا في هذه الموضوعات المهمة، ويمكن أن يفصل في بعـض هـذه األحكـام                
، عندما يحتاج الباحث إلى مزيد بيان فيها؛ ليزيل سوء الفهم الذي قد يحصل في بعـضها   

كما حصل عند البعض من سوء فهم لبعض النصوص مما أدى إلـى اعتـداء بعـض                 
المسلمين على الذميين والمستأمنين، فقد يحتاج إلى التوسع فـي ذكـر األدلـة وأقـوال           
العلماء وشراح األحاديث لبيان عدم جواز ذلك، وأن االعتداء عليهم من كبائر الـذنوب              

 واهللا تعالى أعلم وأحكم، وصلى اهللا وسـلم  كما ورد ذلك في بعض األحاديث الصحيحة،      
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



– 

  )٥٨٦(

   المصادر والمراجعقائمة
، يالمـاورد  البغدادي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي،  السلطانية األحكام - ١

 .هـ١٢٩٨ سنة: مصر، الوطن مطبعة
 اهللا عبـد . د: تحقيـق ،  الحجـاوي  أحمد بن موسى الدين شرف االنتفاع، لطالب اإلقناع - ٢

 .هـ١٤٢٣ ،٣ط العزيز، عبد الملك دارة طبعة التركي،
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، عالء الـدين                - ٣

  .هـ١٤١٩، ١طحياء التراث العربي، بيروت، أبو الحسن المرداوي، دار إ
دار :  لبنـان  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفـي، بيـروت               - ٤

 .هـ١٤١٣، ٣المعرفة، ط
طه : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، تحقيق              - ٥

 .هـ١٤٠٩، ١دار الجيل، ط: سعد، بيروت
 الكتـاب  دار الكاساني، سعود بن بكر أبو الدين عالء الشرائع، ترتيب في الصنائع عبدائ - ٦

 .هـ ١٤٠٢ ،٢ط لبنان، - بيروت العربي،
، بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علـي الـشوكاني، دار المعرفـة            البدر الطالع    - ٧

 .بيروت
سـهيل  :  تحقيـق  بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة،             - ٨

  .زكار، دار الفكر، بيروت
محمد : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق          - ٩

  .أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا
: البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، اعتنى بـه               -١٠

 .، دار المنهاج للطباعة  والنشرقاسم محمد النوري
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف العبـدري            ،  التاج واإلكليل لمختصر خليل    -١١

 .هـ١٤١٦، ١، طدار الكتب العلمية، الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي
 .تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت -١٢
 دار الفكر : حتاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، بيروتتحفة الم -١٣
تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت،       -١٤

 .١ط



 

 )٥٨٧(

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأوي القرآن، ألبي جعفـر محمـد بـن جريـر                -١٥
 .هـ١٤١٢، ١، طدار الكتب العلمية: الطبري، بيروت

، لإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر          )تفسير ابن كثير   (تفسير القرآن العظيم   -١٦
 .القرشي الدمشقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي

مطبعة :  ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، القاهرة           الجامع -١٧
 .هـ١٣٦١، ١ طة،يدار الكتب المصر

علي السيد صـبح    : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تقديم          -١٨
 .مكتبة المدني: المدني، جدة

جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل في مذهب اإلمـام مالـك إمـام دار                 -١٩
 .كتبة الثقافيةالم: مة الشيخ صالح عبد السميع اآلبي األزهري، بيروتالتنزيل، للعال

دار ، محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي المـالكي   ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   -٢٠
 .الفكر

 دار: بيـروت  خليـل،  مختصر على الخرشي مع مطبوع الخرشي، على العدوي حاشية -٢١
 .صادر

حاشية المغربي على نهاية المحتاج، ألحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعـروف    -٢٢
 .هـ١٤٠٤دار الفكر، : الرشيدي، بيروتبالمغربي 

 المـاوردي،  محمـد  بن علي الحسن ألبي الشافعي، اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي -٢٣
 بيـروت  العلميـة،  الكتب دار الموجود، عبد عادل والشيخ معوض، علي الشيخ: تحقيق
 .هـ١٤١٤ ،١ط لبنان،

 .صادر دار: بيروت خليل، مختصر على الخرشي -٢٤
 حجـر  الفضل أحمد بن علي بـن  وشهاب الدين أبفي أعيان المائة الثامنة،  الدرر الكامنة    -٢٥

، بـاد أيدر  ، ح  مجلس دائرة المعارف العثمانية    ، محمد عبدالمعيد ضان   :العسقالني، مراقبة 
 .هـ١٣٩٢، ٢طالهند، 

عبـد  : قيحق، ت زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي        ،  ذيل طبقات الحنابلة  ال -٢٦
 .هـ١٤٢٥، ١، ط الرياض،مكتبة العبيكان، ان العثيمينالرحمن بن سليم

شـعيب  : سير أعالم النبالء، أبو عبداهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي، تحقيـق         -٢٧
 .هـ١٤١٣ ،٩طمحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، األرناؤوط



– 

  )٥٨٨(

 .في طبقات المالكية، محمد مخلوف، دار الفكر شجرة النور الزكية -٢٨
: في أخبار من ذهب، عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق        ذهبشذرات ال  -٢٩

 .هـ١٤٠٦، ١ط دمشق، ،بن كثيرا دار ،محمود األرناؤوطوؤوط، اعبدالقادر األرن
عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي     ، الشرح الكبير على متن المقنع     -٣٠

 دار الكتـاب    ،د رضا صاحب المنار   محمد رشي : الجماعيلي الحنبلي، أشرف على طباعته    
  .العربي للنشر والتوزيع

 األجفان أبو محمد تحقيق الرصاع، األنصاري محمد اهللا عبد أبو عرفة، ابن حدود شرح -٣١
 .م١٩٩٣ ،١ط لبنان، بيروت اإلسالمي، الغرب دار المعموري، الطاهر و

 العلـم  ارد عطـار،  الغفـور  عبـد  أحمد تحقيق الجوهري، حماد بن إسماعيل الصحاح، -٣٢
 .هـ١٤٠٤ عام ٣ط بيروت، للماليين،

 بـن  صـالح  الشيخ: إشراف البخاري، إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو البخاري، صحيح -٣٣
 .هـ١،١٤١٩ط الرياض، والتوزيع، للنشر السالم دار الشيخ، آل عبدالعزيز

 بـن  صـالح  الـشيخ : إشراف النيسابوري، الحجاج بن مسلم الحسين أبو مسلم، صحيح -٣٤
 . هـ١،١٤١٩ط الرياض، والتوزيع، للنشر السالم دار الشيخ، آل زيزعبدالع

ميـر  : ، عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي، دار النـشر        )الجواهر المضية (طبقات الحنفية    -٣٥
  كراتشي ،محمد كتب خانه

الحـافظ  : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق           ،  طبقات الشافعية  -٣٦
 .هـ١٤٠٧، ١ط ، بيروت،م الكتب عال،عبدالعليم خان

محمود محمد  : تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي، تحقيق       ،  طبقات الشافعية الكبرى   -٣٧
 .هـ١٤١٣، ٢، طهجر للطباعة والنشر، دار عبدالفتاح محمد الحلو، والطناحي

دار الفكـر،  : العناية شرح الهدية، لإلمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، بيـروت   -٣٨
 .٢ط

 .٢لبنان،ط - بيروت الفكر، دار، الهمام بن الدين كمال القدير، فتح -٣٩
الفروع ، لإلمام شمس الدين المقدسي أبي عبد اهللا محمـد بـن مفلـح، عـالم الكتـب،                   -٤٠

 .هـ١٣٨٨
 .بيروت الثقافية، المكتبة جزي، البن الفقهية، القوانين -٤١



 

 )٥٨٩(

: بن قدامة المقدسـي، تحقيـق     الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، موفق الدين عبد اهللا             -٤٢
 .هـ١٤٠٥، ٤المكتب اإلسالمي، ط:زهير الشاويش، بيروت

 النمري البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمرو ألبي،  المدينة أهل فقه في الكافي -٤٣
 .هـ١٤٠٦، ٣ط، الحديثة الرياض مكتبة، القرطبي

 محـي  محمـد : تحقيق ،الحنفي البغدادي القدوري محمد بن أحمن الحسين ألبي،  الكتاب  -٤٤
 .الحديثة الرياض مكتبة: الرياض، الحميد عبد الدين

: تحقيـق ،  الحنفـي  الميداني الدمشقي الغنيمي الغني عبد للشيخ،  الكتاب شرح في اللباب -٤٥
 .الحديثة الرياض مكتبة: الرياض، الحميد عبد الدين محي محمد

محمد بن مفلـح الحنبلـي،   المبدع في شرح المقنع، ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن      -٤٦
 .م١٩٨٠المكتب اإلسالمي، 

  .الفكر دار النووي، شرف بن الدين محيي زكريا أبي لإلمام المهذب، شرح المجموع -٤٧
محمود خـاطر   : مختار الصحاح، للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، عناية            -٤٨

 .هـ١٣٩٣دار الفكر، : بك، بيروت
 . بيروت، صادرمسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار -٤٩
، الحنبلـي  البعلي الفتح أبي بن  محمد الدين شمس اهللا عبد المقنع،أبو أبواب على المطلع -٥٠

 .هـ١٤٠١ اإلسالمي، المكتب
، أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الرومـي        )إرشاد األريب إلى معرفة األديب    (معجم األدباء    -٥١

 .هـ١٤١١ ،١طالحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
محمد : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      شمس الدين   المختص بالمحدثين،   المعجم   -٥٢

 هـ١٤٠٨، ١ط ،الطائف،  مكتبة الصديق،الحبيب الهيلة
: الهند،  الخوارزمي المطرزي السيد عبد بن ناصر الفتح أبو المعرب، ترتيب في المغِرب -٥٣

 .هـ١٣٢٨ ،١ط الدكن، آباد بحيدر النظامية المعارف دائرة مجلس مطبعة
 الكتب، عالم دار الحلو، الفتاح عبد. د و التركي، اهللا عبد. د: تحقيق قدامة، البن المغني، -٥٤

 .هـ١٤١٩، ٤ط
شمس الدين محمد بن أحمـد الخطيـب        ،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       -٥٥

 .هـ١٤١٥، ١، طدار الكتب العلمية، الشربيني الشافعي
 .هـ١٣٩٩ سنة الفكر، دار هارون، السالم عبد: قتحقي فارس، البن اللغة مقاييس -٥٦



– 

  )٥٩٠(

 لبنـان،   -منح الجليل شرح على مختصر خليل، للشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت              -٥٧
 .هـ١٤٠٤ عام ١ط

، الـشيرازي  الفيروزآبـادي  علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشافعي، اإلمام فقه في المهذب -٥٨
 .هـ١٣٩٦ ،٣ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى مكتبة

 بالـشافعي  الـشهير  العباس أبي بن محمد الدين شمس المنهاج، شرح إلى المحتاج هايةن -٥٩
 .هـ١٤٠٤ الفكر، دار: بيروت الصغير،

: النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري، تحقيـق              -٦٠
 .هـ١٣٩٩طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، طبعة 

 سـليم  ميـر  بن أمين محمد بن إسماعيلهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،        -٦١
م، ١٩٥١ سـنة    اسـتانبول  ،البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة،  البغدادي الباباني
 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار: باألوفست طبعه أعادت

أبـي عمـرو    : ن محمد الغزالي، تحقيق    حامد محمد بن محمد ب     والوسيط في المذهب، أب    -٦٢
 .هـ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، ط: الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، بيروت

:  الدكتور: تعليق،  الفوزان فوزان بن صالح الدكتور الشيخ لمعالي،  المسلم للجندي وصايا -٦٣
  .هـ١٤٣٣ ،١ط، إشبيليا كنوز دار، الخويطر محمد بن طارق

  
  


