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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
االستدالل بالعقل عند أهل السنة في تقرير عقيـدة الـسمع والطاعـة             : موضوع البحث 

  -عرض ودراسة-بالمعروف لوالة األمور 
عرض استدالالت أهل السنة والجماعة العقلية في تقريرهم لعقيدة السمع          : أهداف البحث 

  .ي تقرير هذه المسألةوالطاعة بالمعروف لوالة األمور، وتقديمه كنموذج يحتذى ف
  . المنهج االستقرائي والتحليلي: منهج البحث

  :جأهم النتائ
استعمل أهل السنة والجماعة دليل العقل في تقرير عقيدة السمع والطاعة بالمعروف             -

أن تنصيب اإلمام والسمع والطاعة له سبيل       : لوالة األمور وذلك من عدة أوجه منها      
ته والنصيحة والدعاء لـه مـن أسـباب إعانتـه     اجتماع األمة وقوتها، وأن مناصر    

وتوفيقه في رعاية مصالح األمة، وأن أداء بعض أحكام الشرع الواجبة اليمكـن إال             
مع اإلمام براً كان أم فاجراً، كما أن تحصيل األمن وإقامة دعائمه، وحمايـة األمـة    

يـتم إال مـع   من أعدائها ، وقيام شؤون الناس الدنيوية ومعامالتهم العامة كل ذلك ال    
إمام يتم السمع والطاعة له بالمعروف فتعين ذلك في حقه بداللة العقـل الـصريح                

 .باإلضافة لماجاء به النقل الصحيح
استعمل أهل السنة أيضاً دليل العقل في بيان مفاسد الخـروج علـى والة األمـور،         -

سبب عظيم لحصول التفرق والضعف فـي األمـة، واسـتدعاء           : معللين ذلك بأنه  
نازعات واالقتتال وسفك الدماء بين المسلمين، كما دعوا إلى االعتبار العقلي فـي     الم

حق من خرج على األئمة وكيف كانت المفاسد المترتبة علـى ذلـك أعظـم مـن                 

 
 

 
 

  ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةاألستاذ المساعد ف
  سالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل - كلية أصول الدين 

  



– 

  )٢(

المصالح المرجوة، فتعين ألجل ذلك كله الحذر مـن مـنهج الخـروج علـى والة                
يعاً في ضوء مـادل عليـه       المسلمين بغير حق لمافيه من المفاسد العظيمة لألمة جم        

 .العقل وجاء به النقل الصحيح
  :التوصيات

 .أهمية إبراز االستدالالت العقلية عند أهل السنة في جوانب االعتقاد المختلفة  -
أهمية الرد على شبهات المخالفين ألهل السنة في مسألة وجوب الـسمع والطاعـة               -

قليـة والبـراهين العقليـة      بالمعروف لوالة األمور من خالل الجمع بين الدالئل الن        
  .        الصحيحة 
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  :المقدمة 
الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين ،         

  :أما بعد 
فإن اهللا عز وجل قد امتن على بني آدم بنعمة العقل وفضلهم بها على كثير من خلقـه،                   

حيحة من الكتاب والسنة شاهدة بأهميتة وبيان منزلته العظيمة         كما جاءت النصوص الص   
  . في اإلسالم

ومن هنا فقد أعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بالعقل واالستدالل به في المجاالت التـي               
 -السالم من الشبهات  -يستطيع إدراكها وإقامة البراهين عليها، ورأوا أن العقل الصريح          

ل هو دال عليه وموافق له، وهم بهـذا سـلكوا منهجـاً             اليتعارض مع النقل الصحيح ب    
وسطياً بين من غال فيه فأقحم العقل في ما العلم له به مما أدى بهم إلى االنحراف فـي                   
الفهم والتصور واالضطراب في المقوالت واألحكام، وبين من فرط في العقـل ودعـى           

  .إلى تجاوزه وإهماله
 العقل في االستدالل عليها وتقريرها والنهي       ومن ضمن المسائل التي استخدم أهل السنة      

فقد ضل في هـذه  . مسألة السمع والطاعة بالمعروف لوالة أمور المسلمين      : عن مخالفتها 
المسألة طوائف من أهل البدع ممن أجازوا الخروج على والة األمور بمجرد الجـور أو      

تدلين عليهـا   المعصية، فانبرى أئمة أهل السنة والجماعة لتقريـر هـذه المـسألة مـس             
بالنصوص النقلية الكثيرة في ذلك، ومستشهدين أيضاً بالعقل الصريح الدال على أهميـة             
السمع والطاعة بالمعروف ألئمة المسلمين، لمايترتب على ذلك مـن مـصالح عظيمـة              
لألمة في دينها ودنياها، ومحذرين في الوقت نفسه من الخروج عليهم لما ينتج عن ذلـك    

  .ى األمة كلها بشهادة العقل والنقل جميعاًمن مفاسد عظيمة عل
إن هذا المنهج العظيم الذي سلكه أئمة أهل السنة والجماعة في الجمـع بـين صـريح                  
المعقول وصحيح المنقول في تقرير عقيدة السمع والطاعـة بـالمعروف لـوالة أمـور              

هج المسلمين دليل واضح على منزلة العقل لديهم، وتميز منهجهم فيه، وهو الشـك مـن              
يحتذى وطريق يقتدى به في مناقشة المخالفين في هذه المـسألة، وهـو مايهـدف هـذا       

  . البحث مع اختصاره إلى إبرازه وتأكيد العناية به



– 

  )٤(

  : تساؤالت البحث 
كيف استعمل أهل السنة والجماعة داللة العقل في تقرير عقيـدة الـسمع والطاعـة          -

  .بالمعروف لوالة األمور والتحذير من مخالفتها ؟
آراء علماء أهل السنة واستدالالتهم العقلية في تقريـر عقيـدة الـسمع    : حدود البحـث   

  .والطاعة بالمعروف لوالة األمور والتحذير من مخالفتها عرضاً ودراسة 
   :أهمية الموضوع 

  .منزلة العقل من الدين واهتمام أهل السنة به فيما يتوافق مع حدوده ومداركه   .١
السنة والجماعة في االستدالل باألدلة العقلية الموافقة لـصحيح         تميز منهج أهل      .٢

  .النقل ومقاصد الشرع في مسائل االعتقاد 
 خطورة فكر الخروج على والة األمور لمجرد الجور أو المعصية على األمـة        .٣

  .صحيح النقل وجميعاً، وأهمية الرد عليه والتحذير منه بصريح العقل 
ت أهل السنة والجماعة العقلية في تقريرهم لعقيدة السمع         عرض استدالال : هدف البحث  

والطاعة بالمعروف لوالة األمور، وتقديمها كنموذج يحتذى في تقريـر هـذه المـسألة              
  .المهمة والرد على المخالفين فيها 

من خالل اسـتقراء وتحليـل اسـتدالالت        . المنهج االستقرائي والتحليلي  : منهج البحث 
ية في تقرير مسألة السمع والطاعـة بـالمعروف لـوالة األمـور      علماء أهل السنة العقل   
  . والتحذير من مخالفتها

  : إجراءات البحث
عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية في متن البحث مـع التـزام                - ١

 .الرسم العثماني في كتابتها 
لعلماء تخريج األحاديث واآلثار الواردة بذكر مصادرها األصيلة مع ذكر آراء ا           - ٢

 .في صحتها إذا كانت مماورد خارج الصحيحين
عزو اآلراء والنقول ألصحابها من مصادرها األصيلة حسب المناهج العلميـة            - ٣

 .المعروفة
  :خطة البحث 

ـ اهد، وتـساؤالته، وحـدوده، وأ     أهمية الموضـوع  : وتتضمن،  المقدمة   ه، ومنهجـه،   ف
 .وإجراءاته، وخطته



 

 )٥(

  : التمهيد ، ويتضمن
  .عند أهل السنة والجماعة قل االستدالل بالع -
  .عقيدة السمع والطاعة بالمعروف لوالة األمور عند أهل السنة والجماعة  -

 أهميـة الـسمع والطاعـة       تقريـر  عند أهل السنة في      االستدالل بالعقل : ولالمبحث األ 
   .بالمعروف لوالة األمور 

خـروج علـى والة      مفاسـد ال   بيانعند أهل السنة في     االستدالل بالعقل   : نيالمبحث الثا 
  . األمور 
  .وتتضمن نتائج البحث وتوصياته : الخاتمة

  . وتتضمن فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات : الفهارس العلمية 
 لم أقف حسب اطالعي على دراسة سابقة تناولت االستدالل العقلي           :الدراسات السابقة   

 لوالة األمـور والتحـذير مـن        ألهل السنة في تقرير عقيدة السمع والطاعة بالمعروف       
لكن وقفت على دراستين تناولتا بعض الجوانب العقلية األخـرى عنـد أهـل              . مخالفتها

  :السنة والجماعة ، وذلك على النحو التالي 
: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة ، تـأليف             -

 منهج الـسلف فـي موافقـة    -وفقه اهللا-ث وقد تناول فيها الباح. جابر إدريس أمير  
العقل للنقل في أنواع التوحيد الثالثة فقط ومنهج المتكلمين فيهـا مـع بيـان أثـر                 

 .المنهجين 
 ، وقـد  سعود بن عبدالعزيز العريفـي . ، داألدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد      -

ة في إثبات وجـود اهللا    االستدالالت العقلية ألهل السن    -وفقه اهللا -تناول فيها الباحث    
  .تعالى وأنواع التوحيد الثالثة وإثبات النبوة والبعث والجزاء 

أسأل اهللا تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله صواباً خالصاً لوجهه الكـريم، وأن              : وختاماً
  . يوفق قارئه وكاتبة لمايحبه ويرضاه



– 

  )٦(

  :دــتمهيال
  .عند أهل السنة والجماعة االستدالل بالعقل 
الذي يحبس نفسه   هو  العاقل  و.  والمنع يطلق على الحبس  ضد الجهل، و  : العقل في اللغة    

  .)١(قل لسانه إذا حبس ومنع الكالم قد اعتُ:خذ من قولهمويردها عن هواها، ُأ
  :  هيأربعة معاٍنوالعقل يقع باالستعمال على 

 فبها يعلم ويعقل، وهي فيه كقوة البـصر فـي العـين،             . الغريزة التي في اإلنسان    :أوالً
والذوق في اللسان، فهي شرط في المعقوالت والمعلومات، وهي مناط التكليـف، وبهـا            

  .)٢(يمتاز اإلنسان عن سائر الحيوان
ـ         .العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية    : ثانياً  الء  وهي التي يتفق عليهـا جميـع العق

وبها يفرق بين المجنون والعاقل وهي منـاط التكليـف     ،كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء     
  .)٣(في الشرع

، وتفاوت النـاس     والتجربة العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر واالستدالل      : ثالثاً 
 فالعاقل هنا من حنكته التجارب وهذبته المذاهب ونقيضه هنا          .ظاهروتفاضلهم فيها أمر    

  .)٤(جاهل باألمور وأحوالها ال
األعمال التي تكون بموجب العلم، من إيمان باهللا، وتـصديق بكتبـه، ورسـله،              : رابعاً 

لفظ العقل يطلق على العمـل    .. : "  رحمه اهللا    يقول ابن تيمية   فيهاو. والتزام بأمره ونهيه  
ماوصله مـن    و فالعمل من لوازم العقل؛ ألن صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمه           .)٥("بالعلم
    O½ ¾       ¿  À Á:  عن أنفـسهم قال أصحاب الناركما  إنه العقل له؛    :  عنه لاقفي،  الحق

Â   Ã Ä     Å Æ  Ç N]تعريـف  فهذه أربعة معان الستعمال العقـل، و ] .  ١٠: الملك
  .العقل بذكر بعض هذه المعاني ليس بجامع، والصواب ذكر معانيه مجتمعة

                                         
  .ومابعدها) ١١/٤٥٨(لسان العرب البن منظور ، :  انظر) ١(
، موسـى الـدويش     : تحقيـق رامطة والباطنية البن تيمية ،      بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والق      : انظر) ٢(

  ) .١/٨٩(، الدكتور محمد رشاد سالم : تحقيقو درء تعارض العقل والنقل البن تيمية،  . ٢٦٣-٢٦٠ص
  ٢٦٠بغية المرتاد البن تيمية، ص: انظر) ٣(
  ) .  ١/٨٥(إحياء علوم الدين للغزالي، : انظر) ٤(
   .٢٥١-٢٥٠ بغية المرتاد ، ص) ٥(



 

 )٧(

  :به عند أهل السنةمنزلة العقل واالستدالل 
على منزلة العقل ومكانته العظيمة ، ففـي القـرآن           القرآن الكريم والسنة النبوية      قد دل ل

على إعمال العقل عـن طريـق التفكـر         نجد أن اهللا تعالى قد حض في مواضع عديدة          
 % $ # " ! O: كما في قوله سـبحانه    والتدبر في آيات اهللا تعالى الكونية،       

 &' ( )  * + , -   . / 0 1 2 3  4 5 6 7 8 
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H I K J N ]ونجد في السنة النبوية أن النبي         .]١٦٤: البقرة     أخبـر 
       : أن العقل هو أحد شروط التكليف بأحكام الدين وشرائعه، واليتم  ذلك دونـه لقولـه              

ير حتى يكبر، وعن المجنون     عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغ     : رفع القلم عن ثالثة    «
  .)١(»حتى يعقل، أو يفيق 

أولـوه  أهل السنة والجماعة قـد  في الكتاب والسنة؛ فإن     منزلته العظيمة   ولما كان للعقل    
مـسالك  ويمكن أن نحـدد  .  الالئقة به دون إفراط أو تفريط بالغًا، وأنزلوه منزلته  اهتماماً

  :)٢( إلى ثالثة أطراففي االستدالل بالعقل -عموماً- فرق اإلسالميةال
 ويفردونه  ،يجعلون العقل وحده أصل علمهم    الذين  . )٣(غالبية أهل الكالم  : األولالطرف  ا

 والمعقوالت عندهم هي األصـول الكليـة األوليـة    ،ويجعلون اإليمان والقرآن تابعين له  
  .)٤(المستغنية بنفسها عن اإليمان والقرآن

 ويـرون أن األحـوال   ،)٥(ذمون العقل ويعيبونهيالذين . غالبية المتصوفة:  الثاني طرفال
 ويقرون من األمور بما يكـذب بـه         ،العالية والمقامات الرفيعة ال تحصل إال مع عدمه       

  .صريح العقل
                                         

رقـم  ) ٢/٩٨٠(وصححه األلباني في مشكاة المصابيح ) ٢٠٤١(برقم  ) ١/٦٥٨( أخرجه ابن ماجه في سننه       ) ١(
  ) .٧-٢/٤(وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ٣٢٨٧(
  ) .٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى البن تيمية ، :  انظر ) ٢(
مي في أبواب العقيدة كالجهمية والمعتزلة واألشاعرة       هم كل من سلك المنهج الكال     : أو المتكلمين أهل الكالم    ) ٣(

ألنه يـورث   ألن مسألة الكالم كانت أشهر مباحثه، أو: بهذا االسم علم الكالم   سبب تسمية   و. والماتريدية وغيرهم 
ة ألنه أكثر العلوم خالفاً وتنازعاً فيحتاج فيه إلى كثر       قدرة على الكالم في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ، أو         

   ).٤٦ ، ١/٣١(المواقف في علم الكالم لإليجي : انظر. الكالم مع المخالفين والرد عليهم 
  .١٣٣-١٣٢االقتصاد في االعتقاد ألبي حامد الغزالي ص:  انظر) ٤(
  ) . ١/٨٩(إحياء علوم الدين للغزالي، : انظر) ٥(



– 

  )٨(

العقل شرط  ويرون أن   :  وهم أهل السنة والجماعة رحمهم اهللا      -الوسط-: الطرف الثالث 
 والعمل؛ لكنه لـيس مـستقالً      في معرفة العلوم وكمال وصالح األعمال وبه يكمل العلم        

   :بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين
فإن اتصل به نور اإليمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بـه نـور الـشمس                  -

 . والنار
 .وإن انفرد بنفسه لم يبصر األمور التي يعجز وحده عن دركها  -
-  قـد يكـون   فقط  حيوانية أموراً: قوال واألفعال مع عدمه  كانت األ : زل بالكلية وإن ع

 . فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة
 والرسـل  ، واألقوال المخالفـة للعقـل باطلـة   ،فاألحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة 

لم تأت بمـا يعلـم    لكنها  -في بعض الجوانب  -وفهمه  جاءت بما يعجز العقل عن دركه       
  .)١(استحالتهه وبالعقل امتناع

 على أهل السنة والجماعة من أنهم أهل تقليـد،          بدعمما سبق يتبين أن ما يشنّعه أهل ال       و
وفـي هـذا     ال أساس له من الـصحة،        -زعم باطل -ي   العقل االستداللينكرون  أو أنهم   

  : المعنى يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا
يث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر       أن أهل الكالم يزعمون أن أهل الحد      : ومن العجب "

وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمـة الـسنة          . واستدالل وأنهم ينكرون حجة العقل    
فإن أهل السنة والحديث ال ينكـرون       . ليس هذا بحق  : فيقال لهم  .وهذا مماينكرونه عليهم  

ر والتفكـر   واهللا قد أمر بالنظر واالعتبـا     . ما جاء به القرآن هذا أصل متفق عليه بينهم        
واليعرف عن أحد من سلف األمة وال أئمة السنة وعلمائهـا أنـه     ،  والتدبر في غير آية     

 بل كلهم متفقون على األمر بما جاءت به الـشريعة مـن النظـر والتفكـر                 ،أنكر ذلك 
" ولفـظ   " النظر واالستدالل   "  ولكن وقع اشتراك في لفظ       ،واالعتبار والتدبر وغير ذلك   

روا ما ابتدعه المتكلمون من باطـل نظـرهم وكالمهـم واسـتداللهم             فإنهم أنك " الكالم  
  .)٢("أن إنكار هذا مستلزم إلنكار جنس النظر واالستدالل) أي أهل الكالم(فاعتقدوا 

أن منهج أهل السنة والجماعـة هـو اسـتعمال          : الحق الذي ال مرية فيه    بهذا يعلم أن    و
هـم   وأن. الباطلـة المتكلمين ومـسالكهم إنكار طرائق الموافق للنقل مع    االستدالل العقلي   

                                         
  ) .٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى البن تيمية ، :  انظر ) ١(
  ) .٥٦-٤/٥٥(وى ،  مجموع الفتا) ٢(



 

 )٩(

أسعد الناس في التعامل مع العقل؛ فلم يرفعوه فوق منزلته، كما لـم يهملـوه ويهـدروا                 
  .في ذلك فكان رأيهم هدى بين ضاللتينفائدته، بل توسطوا 

  :يدة السمع والطاعة بالمعروف لوالة األمور عند أهل السنة والجماعة عق
، ولم يـشذ عـن هـذا اإلجمـاع إال           )١( على وجوب نصب اإلمام    أجمعت أمة اإلسالم  

 ي هذا يقول ابن حـزم      وف. )٣ (ومن اتبعه من المعتزلة    من الخوارج، واألصم     )٢(النجدات
  : رحمه اهللا

لمرجئة ، وجميع الشيعة ، وجميـع الخـوارج علـى     اتفق جميع أهل السنة ، وجميع ا      "
ا االنقياد إلمام عادل ، يقيم فـيهم أحكـام اهللا ،            هوجوب اإلمامة ، وأن األمة واجب علي      

 حاشا النجدات من الخوارج فـإنهم  ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اهللا    
  . )٤("طوا الحق بينهمال يلزم الناس فرض اإلمامة ، وإنما عليهم أن يتعا: قالوا 

 ركـن عظـيم     تـه طاعوكما أن نصب اإلمام ضرورة شرعية وعقلية في اإلسالم، فإن           
، ذلك أنها أمر الزم لتمكين اإلمام من القيام بواجباته          هوركيزة أساسية في نظام الحكم في     

 قوله فـي كلمـة      الدينية والدنيوية ، ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب            
  :  جامعةمختصرة

   .) ٥("وال إمارة إال بطاعة ، والجماعة إال بإمارة ، إنه ال إسالم إال بجماعة  "
وقد تنوعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في تقرير وجوب الـسمع والطاعـة              

يـا   O :قوله تعـالى  فمن أدلة الكتاب  وأن هذا األمر حق واجب له ،      ،لإلمام بالمعروف 
 ].٥٩: النساء[ N وا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكمأيها الذين آمنوا أطيع

                                         
، ) ٤/٨٧(والفصل في الملل واألهواء والنحـل البـن حـزم           ،    ٥األحكام السلطانية للماوردي ص     :  انظر) ١(

  .١٩١ ، ومقدمة ابن خلدون ص ١٦١والسياسة الشرعية البن تيمية ص 
لفه فـي دينـه،   أن النار يدخلها من خا: وهو من زعماء الخوارج، من ضالالته  اتباع نجدة بن عامر الحنفى       )٢(

: انظـر .  للهجـرة  ٦٩وإسقاطه حد الخمر وغيرها، ثار عليه ألجل ذلك أصحابه إلى أن انتهى األمر بقتله سنة                
  ,) ٨/١٠( ، واألعالم للزركلي ٦٩-٦٦الفرق بين الفرق للبغدادي ص

   .٤٦٠ و١٢٥مقاالت اإلسالميين لالشعري ، ص) ٣(
   . )٤/٨٧(الفصل في الملل واألهواء والنحل  )٤(
أبـي األشـبال    : تحقيـق ، وجامع بيان العلم وفضله البن عبـدالبر،         ) ٢٥٧(رقم  ) ١/٣١٥( سنن الدارمي    ) ٥(

  ) . ٣٢٦(رقم ) ١/٢٦٣(الزهيري



– 

  )١٠(

وقد ذكر الطبري رحمه اهللا في تفسيره أقوال السلف في المراد بأولي األمر فـي اآليـة            
 وذكر أقـواالً  .إنهم العلماء والفقهاء : قالمن  إنهم األمراء والوالة، ومنهم     : فمنهم من قال  
  :أخرى ثم قال 

هم األمراء والوالة لـصحة األخبـار       :  بالصواب، قول من قال    وأولى األقوال في ذلك   " 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألمر بطاعة األئمة والوالة فيما كـان هللا طاعـةً،                 

  .) ١(" وللمسلمين مصلحة
والشك أن أولى مايتناوله لفظ أولي األمر في اآلية هم األمراء والوالة لداللة النـصوص    

طاعتهم كما ذكر الطبري رحمه اهللا وسيأتي ذكـر طـرف منهـا،             األخرى التي تأمر ب   
واليمنع أن يتناول اللفظ أيضاً العلماء والفقهاء ألنهم هم الذين يـأمرون النـاس بـالعلم                

  : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  وفي هذا .والبيان 
اليـد  وأولو األمر أصحابه وذووه ، وهم الذين يأمرون الناس ، وذلك يشترك فيه أهل               " 

فـإذا  . العلماء ، واألمـراء   : والقدرة وأهل العلم والكالم ، فلهذا كان أولو األمر صنفين         
  .)٢("صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس 

  :منها كثيرة جداً  ف،األمر بطاعة والة األمور بالمعروف التي جاءت فيأدلة السنة وأما 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم    «  :قال  عن رسول اهللا     عن عوف بن مالك     ماجاء   -

ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشـرار أئمـتكم الـذين تبغـضونهم             
: يا رسول اهللا، أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال      : ، قيل »ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم  

ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عملـه،              «
 .)٣( » من طاعةوا يداًوال تنزع

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  :  قالأيضاً ماجاء عن عبد اهللا بن عمر ومنها   -
 ومـن مـات     ، من طاعة لقي اهللا يوم القيامة الحجة لـه         من خلع يداً  «: وسلم يقول 

  .)٤ (»وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

                                         
  ) .٨/٥٠٢( تفسير الطبري ، ) ١(
  .) ٢/٣٤٥(وكذلك ابن كثير ) ٥/٢٦٠( وهو اختيار القرطبي في تفسيره )١١٨ص(الحسبة البن تيمية  ) ٢(
  ) .١٨٥٥(رقم ) ٣/١٤٨١(اإلمام مسلم في صحيحه  أخرجه ) ٣(
  ) .١٨٥١(رقم ) ٣/١٤٧٨( أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ) ٤(



 

 )١١(

إنها ستكون بعدي أثرة     « :قال رسول اهللا    :  قال وجاء عن عبد اهللا بن مسعود        -
         : كيف تأمر من أدرك ذلك منـا ؟ قـال           ! يا رسول اهللا    : قالوا  » وأمور تنكرونها   

 .)١( »تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم « 
اسمعوا وأطيعوا  « :  قال  أن رسول اهللا     عن أنس بن مالك     منها كذلك ماورد    و -

وفـي  . » كأن رأسه زبيبة ما أقام فـيكم كتـاب اهللا          عمل عليكم عبد حبشي   وإن استُ 
         وأطـع ولولحبـشي كـأن رأسـه         اسمع «:  قال ألبي ذر   رواية أن رسول اهللا     

 .)٢(»زبيبة 
دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فبايعنـاه،          « :  قال   وعن عبادة الصامت     -

نـشطنا ومكرهنـا،    أن بايعنا على السمع والطاعـة فـي م        «: فكان فيما أخذ علينا   
 أن تروا كفـراً    إال«: ، قال »وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن الننازع األمر أهله       

  .)٣(» عندكم من اهللا فيه برهانبواحاً
إلى غير ذلك من األحاديث الواردة في وجوب الطاعة لألئمة فـي غيـر معـصية وإن       

أهـل  أئمة  ررة عند    عقيدة مق  ت هذه المسألة  أصبحفقد  ، ولهذا   فسقحصل منهم جور أو     
السنة والجماعة وأصٌل معتبر من أصول مـنهجهم يتواصـون فيـه بلـزوم الطاعـة                
بالمعروف، ووجوب الصبر على والة األمور، وإن حصل منهم جـور أو مخالفـة لـم      
تخرجهم عن دائرة اإلسالم ، وأنه اليجوز الخروج عليهم وال على جماعـة المـسلمين               

  .اقل أئمة أهل السنة اإلجماع على هذه المسألة ، كما تنكما أوصت النصوص بذلك 
والطاعة ألولي األمر فيما كان عند اهللا مرضـياً         : " إبراهيم المزني رحمه اهللا    أبويقول  

واجتناب ما كان عند اهللا مسخطاً، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلـى اهللا               
مع عليها الماضـون األولـون    هذه مقاالت وأفعال اجت    ...كيما يعطف بهم على رعيتهم      

 . )٤("من أئمة الهدى وبتوفيق اهللا اعتصم بها التابعون قدوة ورضى

                                         
            ) ٣/١٤٧٢(، ومـسلم فـي صـحيحه        ) ٣٦٠٣(رقـم   ) ٤/١٩٩( أخرجه اإلمام البخاري فـي صـحيحه         ) ١(

  ) .١٨٤٣(رقم 
   ،) ٦٩٦(رقم ) ١/١٤١( أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢(
  ) .١٧٠٩(رقم ) ٣/١٤٧٠( أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ) ٣(
   .٨٥-٨٤، صجمال عزون : تحقيق ، شرح السنة للمزني ) ٤(



– 

  )١٢(

رحمهمـا  الرازي  وأبي حاتم    زرعة الرازي   أبو :أئمة الحديث من   جماعوممن حكى اإل  
سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل الـسنة     ": عبد الرحمن ابن أبي حاتم    كما يقول   اهللا  

  ويمناً  وشاماً  وعراقاً أدركا عليه العلماء في جميع األمصار حجازاً      في أصول الدين وما     
 ،نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمـان           ...  فكان من مذهبهم  

 ونسمع ونطيع لمـن واله اهللا عـز         ، وال القتال في الفتنة    ،وال نرى الخروج على األئمة    
 .)١(" من طاعة  وال ننزع يداً،وجل أمرنا

وقد أجمع العلمـاء   : "حيث يقولرحمه اهللا ابن بطة العكبري     اإلمام   ونقل اإلجماع أيضاً  
أن  :من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه األمة إلـى وقتنـا هـذا                

صالة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كـل أميـر بـر أو                
وإن كـان   –والسمع والطاعة لمن ولـوه      .... عشار جائز   فاجر وإعطاءهم الخراج واأل   

 . )٢(  إال في معصية اهللا فليس لمخلوق فيها طاعة- حبشياًعبداً
 وخروج بعضهم مـع     ،على يزيد بن معاوية   ونشير هنا إلى أن خروج بعض أهل السنة         

لـي  والتـابعين أو  كبار الصحابة   مخالفاً لما أمر به      على الحجاج كان أمراً   شعث  ابن األ 
في هذا الخـروج مـن المفاسـد        كان  ما  الحقاً  تلك الفترة، ولما تبين     العلم والفضل في    

العظيمة لم ينازع بعد ذلك من أهل السنة أحد بل أصبح األئمـة ينـصون علـى ذكـر             
  . كما مر معنااإلجماع في هذه المسألة في مؤلفاتهم وعقائدهم 

اضل المسلمين ينهون عـن الخـروج      وكان أف  " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      
 كما كان عبداهللا بن عمر وسعيد بن المـسيب وعلـي بـن الحـسين                ،والقتال في الفتنة  

 وكما كان الحسن البصري ومجاهـد       ،وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد       
 ولهذا استقر أمر أهل الـسنة علـى         ،وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن األشعث       

، ال في الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم                ترك القت 

                                         
   .)١/١٩٧( ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ١(
 ١٧٥، صرضا ابن نعسان معطي .تحقيق د الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العكبري ،    ) ٢(

  : وممن نقل اإلجماع أيضاً في هذه المسألة. ٢٧٦و 
، وأبوالحسن األشعري في كتابه اإلبانة عن ) ١/١٩٣(اإلمام البخاري كماذكر الاللكائي في شرح أصول االعتقاد 

، والنووي في شرحه لـصحيح مـسلم        ) ١٠/٨(، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري        ٣١أصول الديانة ص  
   ) .٩/٥(رين اإلمام محمد بن عبدالوهاب كماجاء في الدرر السنية ، ومن المتأخ) ١٢/٢٢٩(



 

 )١٣(

 وتـرك   ، ويأمرون بالـصبر علـى جـور األئمـة         ،وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم    
   .)١("قتالهم

فتبين مما تقدم من كالم أئمة أهل السنة أن السمع والطاعة لوالة األمور بالمعروف مـن            
لسنة والجماعة بل واستقر عليهـا إجمـاعهم، وأن القـول           العقائد التي اتفق عليها أهل ا     

بالخروج على األئمة بمجرد الجور أو الفسق هو قول أهل البدع المخـالفين لنـصوص               
الكتاب والسنة التي تأمر بالسمع والطاعة بالمعروف لوالة األمور ولـو حـصل مـنهم               

ذلـك ألجـل    جاء في النصوص، وكل      جور أو معصية مالم يظهر منهم كفر بواح كما        
مصالح وحكم يمكن إدراكها واالستدالل لها بالعقل كما ذكر ذلك أئمة أهل الـسنة فـي                

  . سيأتي معنا  تقريراتهم لهذه المسألة كما

                                         
   ) .٥٣٠-٤/٥٢٩(، محمد رشاد سالم.د: تحقيق، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية) ١(



– 

  )١٤(

 أهميـة الـسمع والطاعـة       تقرير عند أهل السنة في      االستدالل بالعقل : ولالمبحث األ 
  .بالمعروف لوالة األمور

استعمل أهل السنة والجماعة دليل العقل في تقرير بعض مسائل االعتقاد التي يمكن فيها              
ومـن هـذه   . الرجوع إلى العقل، وجعلوه عضيداً لنصوص النقل من الكتـاب والـسنة         

 والطاعة بالمعروف لوالة األمور سواء في إثبات أهميتها أو فيمـا            المسائل مسألة السمع  
  .يتعلق بالتحذير من مخالفتها 

ففي جانب تقرير أهمية السمع والطاعة بالمعروف لإلمام الشرعي استخدم أهـل الـسنة      
  : االستدالل العقلي باإلضافة إلى النقل في تقرير هذا الجانب من خالل عدة أمور 

أن ذلك اليتم إال باإلمـام الـشرعي،    و،ألمةااجتماع هم بالعقل على أهمية     استدالل :أوالً  
  .فتعينت طاعته بالمعروف واالجتماع تحت لوائه تحقيقاً لهذه المصلحة العظيمة 

إنـه ال إسـالم    : "  جامعة عبارة فيأمير المؤمنين عمر بن الخطاب     وفي هذا يقول    
 فالمسلمون جميعهم فـي     .)١("إمارة إال بطاعة    وال  ،  والجماعة إال بإمارة    ،  إال بجماعة   

وقـوام هـذا الجـسم      . أفراده المتـآخون  : صورة جسم واحد ، أعضاؤه المتالصقة هم      
: باإلسالم وهذه سياسته الدينية، والضمانة له برعاية حرماته وتماسـك جماعتـه هـو              
ن بنصب إمام شرعي وهي سياسة ذلك الجسم اإلدارية، فاإلسالم هو األصل فـي تكـوي       

  .  )٢(الجسم النامي لألمة، واإلمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا
عرف أن والية أمـر النـاس مـن          يجب أن ي   ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      

أعظم واجبات الدين ، بل القيام للدين إال بها ، فـإن بنـي آدم ال تـتم مـصلحتهم إال                     
  .)٣("لى بعض باالجتماع لحاجة بعضهم إ

فأهمية االجتماع لألمم أمر تقرره العقول السليمة والفطر السوية ثـم جـاءت بتأكيـده                
الشرائع اإللهية، ولما كان من أعظم أسبابه انتظام األمة خلـف إمـام يجمعهـم وقائـد                 
يسوسهم إلى مافيه خيرهم وصالحهم وأنه اليتم لـه ذلـك إال بالـسمع  والطاعـة لـه         

  . لك في داللة العقل وجاء الشرع بعد ذلك بتأكيده وإقرارهبالمعروف تعين له ذ

                                         
أبـي األشـبال   : تحقيق، وجامع بيان العلم وفـضله البـن عبـدالبر،    ) ٢٥٧(رقم  ) ١/٣١٥( سنن الدارمي    ) ١(

  ) . ٣٢٦(رقم ) ١/٢٦٣(الزهيري
   .٤٤بكر بن عبداهللا أبوزيد ، ص.حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية، د: انظر) ٢(
   .١٦١ص ، السياسة الشرعية البن تيمية  ) ٣(



 

 )١٥(

  : لألئمةاألحاديث في الحث على السمع والطاعة يقول النووي رحمه اهللا بعد أن ذكر 
  .)١("والهم في دينهم ودنياهمح فإن الخالف سبب لفساد أ،وسببها اجتماع كلمة المسلمين"

والنصرة والنصيحة ألئمة المسلمين ألنـه       استداللهم بالعقل على وجوب المعونة       :ثانياً  
  .القيام لهم بشؤون األمة ورعايتهم لمصالحها وما أنيط بهم إال بذلك 

فأهل السنة يرون أن من لوازم الطاعة لولي األمر عقالً وشرعاً المعونة لـه والنـصرة          
مة، والمشورة فيما فيه الخير والصالح، فإن هذه األمور مما يعينه في تحقيق مصالح األ             

وهذه النصيحة والمعونة واجبة في حق كل مسلم وفي حق الوالة أسد وأعظم كما قـال                
 :  »قـال  ؟لمن يا رسول اهللا: لدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا      ا  :

   .)٢( » هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم
ن إال بهـدف التوجيـه أو التحـذير    وقد يظن البعض أن النصيحة لولي األمر هنا التكو     

الطاعة والمعونة والنـصرة فـي الحـق، والتنبيـه          : بينما معناها أعم من ذلك، فتشمل     
يقول ابن الـصالح رحمـه      . والتذكير باألسلوب الحسن مع إرادة الخير له في كل ذلك         

  : اهللا
، النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجـوه الخيـر إرادةً وفعـالً              " 

  .)٣("فتشتمل على المعاونة والطاعة والنصرة
وأما النصيحة ألئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وأمـرهم         ": ويقول النووي رحمه اهللا   

به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعالمهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم مـن حقـوق               
  .)٤(" لطاعتهمالمسلمين، وترك الخروج عليهم وطاعتهم فيه، وتـألف قلوب الناس

وقد دل العقل الصحيح على أن النصيحة لعامة الناس ولوالتهم وأمرائهم خاصة البد أن              
 اهللا   أيـضاً وصـية    ويدل لذلك تكون برفق ولين حتى يتم قبولها وتظهر فائدتها وأثرها،          

 حين أرسلهما إلى فرعـون الـذي وصـل       -عليهما السالم -وهارون  عز وجل لموسى    
 O r s    t  u       v    w x: دعوى األلوهية فقال تعالى لهمـا     الغاية في الطغيان ب   

                                         
  ) .١٢/٢٢٥( شرح صحيح مسلم للنووي ، ) ١(
  ) .٥٥(رقم ) ١/٧٤( أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ) ٢(
   .٢٢١، صموفق عبداهللا عبدالقادر : تحقيقيح مسلم البن الصالح ،  صيانة صح) ٣(
  ) ..١/٢٢٢(جامع العلوم والحكم البن رجب : وانظر) . ٢/٣٨( شرح صحيح مسلم للنووي ، ) ٤(



– 

  )١٦(

y     z {  | }    ~      � N ]أنعن عائشة رضـي اهللا عنهـا   جاء ، و] ٤٤-٤٣: طه 
  .)١("إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه: "قال النبي 

ون أن األصل في النـصيحة لـوالة    حيث كانوا ير-رحمهم اهللا-وهذا هو منهج السلف     
األمور أن تكون برفق ولين وأن تكون في السر فإن ذلـك أدعـى لقبولهـا وحـصول                 

  :وقد أحسن اإلمام الشافعي رحمه اهللا حين قالمقصودها، 
  وجنبني النصيحة في الجماعة  **  تعمدني بنصحك في انفرادي 
  ماعه من التوبيخ ال أرضى است ** فإن النصح بين الناس نوع 

  .)٢(فال تجزع إذا لم تعط طاعة** وإن خالفتني وعصيت قولي 
وإذا كان هذا األمر من األدب في النصيحة مع عامة الناس فسلوكه مـع أهـل الواليـة     

وهذا هو منهج السلف رحمهـم      . والسلطان فيهم من باب أولي عند كل ذي عقل وحكمة         
 لما طُلب منه مناصحة عثمان      د   بن زي  أسامةاهللا الذي طبقوه مع والتهم كما جاء عن         

لقد كلمتـه   ! ؟ واهللا  أترون أني ال أكلمه إال أسمعكم     : فقال «: رضي اهللا عنه إبان خالفته    
   .)٣(الحديث»   ال أحب أن أكون أول من فتحهأفتح أمراً فيما بيني وبينه ما دون أن

، لكن على سـبيل     إليه أي كلمته فيما أشرتم    : "في الفتح رحمه اهللا   قال الحافظ ابن حجر     
   .)٤("المصلحة واألدب في السر بغير أن يكون في كالمي ما يثير فتنة أو نحوها

 استداللهم بالعقل على أهمية الدعاء لوالة األمور ألنه سبب عظيم فـي صـالح               :ثالثاً  
  .الوالة وتوفيقهم، وهو مايعود بالخير على األمة جميعاً فتعين ذلك في حقهم

 يرون أن الدعاء من أعظـم أسـباب صـالح األئمـة وإعـانتهم       فأهل السنة والجماعة  
وتوفيقهم ، ولذا فقد تعين في نظرهم الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والصالح لما فيه خير               

  . األمة جميعاً حتى أصبح شعاراً لهم يتميزون به عن أهل البدع

                                         
  ) . ٢٥٩٤(رقم ) ٤/٢٠٠٤(أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ) ١(
   . ٩ديوان الشافعي، ص) ٢(
رقـم  ) ٤/٢٢٩٠(، وأخرجه اإلمام مـسلم فـي صـحيحه        ) ٣٢٦٧(رقم  ) ٤/١٢١(أخرجه اإلمام البخاري    ) ٣(
)٢٩٨٩ .(  
  ) .١٣/٥١( فتح الباري ، ) ٤(



 

 )١٧(

  : قالرحمه اهللا الفضيل بن عياض أخرج أبو نعيم األصبهاني في الحلية أن 
وكيف ذلك يا أبـا علـي؟   :  لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إال في اإلمام قيل له           " 

 ومتى صيرتها في اإلمـام فـصالح اإلمـام    ،متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني   : قال
يامعلم الخيـر مـن   :  وقال ، جبهته رحمه اهللال ابن المبارك فقب...صالح العباد والبالد    

  . )١( "يحسن هذا غيرك
فقد علل الفضيل رحمه اهللا حرصه على مسألة الدعاء لولي األمر من وجهة نظر عقلية               
شرعية مؤداها أن الدعاء من أسباب صالح المرء، وإذا كان هذا المرء إماماً للمـسلمين           
فصالحه سينعم به كل من كان تحت يده من المسلمين بخالف الدعوة المقتـصرة علـى     

ى غيره، فإن أثرها محصور فيه غالباً فتعين أن يكون إمام           اإلنسان الذي السلطان له عل    
  .المسلمين أولى بالدعاء المستجاب لمايترتب عليه من المصلحة العامة للمسلمين جميعاً

وإنـي ألدعـو لـه بالتـسديد        : أن اإلمام أحمد قال عن اإلمام     " في السنة الخالّل  وروى  
روى في موضع آخر    و. )٢("  واجباً علي  والتوفيق في الليل والنهار، والتأييد، وأرى ذلك      

لـئن  : إني ألدعو له بالصالح والعافية، وقال     ": ذكر الخليفة المتوكل فقال   أن اإلمام أحمد    
  . )٣("حدث به حدث لتنظرن مايحل باإلسالم 

فاإلمام أحمد رحمه اهللا علل دعاءه للخليفة المتوكل بأن هذا من أسباب صالحه وحفظـه           
ألمة جميعاً، وفي مقابله فإن فساد اإلمام أو تعرضه للسوء فيـه         وهذا فيه صالح وحفظ ل    

ضرر على األمة جمعاء ألنه رأسها وقائدها الذي تمتثل بأمره وتنتهي بنهيه فتعين عقالً              
  . وشرعاً الدعاء له بمافيه الخير والصالح 

 ذلـك  ونظراً لهذه المصالح المترتبة على مسألة الدعاء فقد كان أئمة أهل السنة يضمنون        
في عقائدهم للتأكيد عليه وحث الناس على سلوكه لما في ذلك من عواقب حميدة علـى                 

وال نرى الخـروج علـى أئمتنـا    ": رحمه اهللا في عقيدتهالطحاوي األمة جميعاَ كما قال  
 وال ننزع يـداً مـن طـاعتهم ، ونـرى            ،وال ندعوا عليهم  ،  ووالة أمورنا وإن جاروا     

                                         
  .ـ ) ٨/٩١(،  نعيم األصبهانييب ألحلية األولياء وطبقات األصفياء ) ١(
  ) . ١/٨٣( السنة ، ) ٢(
  ) .١/٨٤: ( المرجع السابق) ٣(



– 

  )١٨(

فريضة مالم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالـصالح و          طاعتهم من طاعة اهللا عز وجل       
  .)١("المعافاة 

 وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب          : "ويقول البربهاري رحمه اهللا   
هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح؛ فاعلم أنـه صـاحب سـنة إن شـاء       

  .)٢("اهللا
على أن من شعار أهل الـسنة الـدعاء ألئمـتهم    فهذه النقول عن األئمة رحمهم اهللا تدل      

بالصالح والتسديد وأن هذا األمر مرده إلى ماتقرر في الشرع من أن الدعاء من أعظـم            
أسباب التوفيق والهداية لذلك، وماتقرر في العقل من أن هذا التوفيق إن حـصل فـسيعم        

  .أثره على األمة جميعاً
 يمكن أن تقـوم إال بإمـام     الواجبات الشرعية   العلى أن بعض     استداللهم بالعقل    :رابعاً  

والسمع والطاعة له لتحقيـق هـذه   ة تعلى أهمية إقامذلك  فدل سواء كان براً أو فاجراً ،  
  .الواجبات 

بأمور لـيس فـي مقـدور       الناس على سبيل العموم     لم أن اهللا سبحانه وتعالى أمر       علقد  
 إقامة الحدود، وجباية الزكاة وصرفها    القيام بها ، ومن هذه األمور       هم عقالً وشرعاً    آحاد

إلـى غيـر ذلـك مـن        .. حوزة المسلمين    في مصارفها المحددة ، وسد الثغور وحفظ      
التي اليستطيع أفراد الناس القيام بها ، وإنما البد من إيجـاد سـلطة              الشرعية  الواجبات  

سـلطة  هي وقوة لها حق الطاعة على األفراد ، تقوم بتنفيذ هذه الواجبات، وهذه السلطة              
  .اإلمام

 ":  مبيناً هذه الضرورة العقليـة والـشرعية       يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        
يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناهـا    :  قالوا .البد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة       

، ويقسم  يقام بها الحدود ، وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو           : قال ، فما بال الفاجرة ؟      
  .)٣("بها الفيء

عرف أن والية أمر النـاس مـن        يجب أن ي   ":  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا        ولويق
أعظم واجبات الدين ، بل القيام للدين إال بها ، فـإن بنـي آدم ال تـتم مـصلحتهم إال                     

                                         
  ) .٢/٥٤٠( شرح الطحاوية البي أبي العز ، ) ١(
   .١١٣، صعبدالرحمن الجميزي : تحقيق شرح السنة للبربهاري، ) ٢(
 )  .١٠/١٣٢(حمدي بن عبد المجيد السلفي : تحقيق، المعجم الكبير للطبراني ) ٣(



 

 )١٩(

ثم يذكر بعضاً مـن أسـباب أهميـة الواليـة            )١("باالجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض      
   :ن بقوله للمسلمي

 ألن اهللا أوجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وال يتم ذلك إال بقـوة وإمـارة ،      "
 ونـصر   ، والجمـع واألعيـاد    ، وإقامة الحج  ،وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل      

  .)٢("المظلوم ، وإقامة الحدود التتم إال بالقوة واإلمارة 
لية على أن بعض الواجبات الشرعية التقوم إال مع         بين ابن حزم رحمه اهللا الداللة العق      وي

أوجبـه اهللا مـن       وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بمـا          ": اإلمام بقوله 
األحكام عليهم في األموال ، والجنايات ، والدماء ، والنكاح ، والطالق ، وسائر األحكام               

ص علـى تباعـد أقطـارهم       كلها ، ومنع الظالم ، وإنصاف المظلوم ، وأخـذ القـصا           
 ".. وشواغلهم ، واختالف آرائهم ، وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غيـر ممكـن          

وهذا الذي ال بد منه ضرورة ، وهذا مشاهد في البالد التي ال رئـيس  ... ": إلى أن قال    
لها ، فإنه ال يقام هناك حكم حق ، وال حد حتى قد ذهب الدين في أكثرها ، فال تـصح                     

  .)٣( "... الدين إال باإلسناد إلى واحد أو أكثرإقامة
وهذه الضرورة العقلية التي أشار لها ابن حزم في أن بعض واجبات الـدين اليـستطيع            
الناس القيام بها إال بإمام ينظم شؤونهم فيها سواء كـان بـراً أو فـاجراً ، وألن هـذه                    

 فلهذا كان أئمة الـسلف      الواجبات الشرعية واجبة في على كل مسلم التبرأ ذمته بتركها         
  .من الصحابة والتابعين يوصون بأداء هذه الواجبات خلف األئمة وينهون عن تركها

 –اجتمع عندي نفقة فيها صـدقة       : عن أبيه قال  رحمه اهللا   عن سهل بن أبي صالح      جاء  
 وأبـا   ، وأبا هريـرة   ، وابن عمر  ، فسألت سعد بن أبي وقاص     -بلغت نصاب الزكاة    أي  

 أن أدفعهـا إلـى       أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فـأمروني جميعـاً         سعيد الخدري أن  
   هذا السلطان يفعل ما تـرون      : وفي رواية فقلت لهم   .  منهم أحد  السلطان، ما اختلف علي

  .)٤(نعم فادفعها: ؟ فقالوا كلهم  فأدفع إليهم زكاتي-كان هذا في عهد بني أمية و -

                                         
   .١٦١ص ، السياسة الشرعية البن تيمية  ) ١(
   .١٦٢ص:  المرجع السابق) ٢(
  ).٤/٨٧(الفصل في الملل والنحل  ) ٣(
وصححه األلباني في تخريج أحاديـث مـشكلة الفقـر    ) ٣/٤٦(وابن أبي شيبة   ) ٤/١١٥ (: أخرجه البيهقي    ) ٤(

  .٧٢ص



– 

  )٢٠(

 وهـو محـصور،    عثمان بن عفان      أنه دخل على   :جاء عن عبيد اهللا بن عدي        و
الـصالة  : إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، فقال            : فقال

 .)١(أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إسـاءتهم             
 بـشر   فأمر عثمان رضي اهللا عنه بالصالة مع إمام الفتنة، والمقصود به هنا كنانة بـن              

وهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي اهللا عنه كما رجح ذلك الحـافظ      
   .)٢( ابن حجر رحمه اهللا

حج نجدة الحروري في أصحابه فـوادع ابـن الزبيـر،           : وعن سوار بن شبيب أنه قال     
فصلى هذا بالناس يوماً وليلة، وهذا بالناس يوماً وليلـة، فـصلى ابـن عمـر خلفهمـا             

يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمـر  : ، فقال فاعترضه رجل 
 :             ال، ورفع بهـا    : إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا

  .)٣(صوته
وكذلك يقال في بقية الواجبات الدينية األخرى والتي يحتاج الناس في أدائها إلـى إمـام                

وشرعاً السمع والطاعة لألئمة لتحقيق هـذه الفـرائض التـي           يقودهم فتعين بذلك عقالً     
أوجبها تعالى عليهم، وهو ما يؤكده أئمة أهل السنة والجماعة في عقائـدهم ويحـذرون               

  .من مخالفته 
والحج : (يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه اهللا في تعليقه على قول الطحاوي رحمه اهللا               

ألن الحج والجهـاد     ) :"ولي األمر برهم وفاجرهم   والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع أ      
يتعلقان بالسفر، فال بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقـاوم العـدو، وهـذا                فرضان

   .)٤("المعنى كما يحصل باإلمام البر يحصل باإلمام الفاجر
وهذا هو قول أئمة أهل السنة رحمهم اهللا الذي ينصون عليـه فـي عقائـدهم أن هـذه                   

شرعية البد أن تقام مع أئمة المسلمين ولو جاروا أو فسقوا ، ألنـه اليجـوز     الواجبات ال 
  . تركها والسبيل ألدائها دونهم فتعين أدائها معهم

                                         
  ) .٦٩٥(رقم ) ١/١٤١( أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ) ١(
  ) .٢/١٨٩( فتح الباري البن حجر ، ) ٢(
   .٢٨١، صعبد اهللا بن محمد البخاري : تحقيق  أصول السنة البن أبي زمنين ، ) ٣(
  ) .٥٥٧-٥٥٦/ ٢( ،المحسن التركيعبدعبد اهللا بن .ودشعيب األرنؤوط : تحقيقعقيدة الطحاوية ،  شرح ال) ٤(



 

 )٢١(

يـا  " : في وصيته إلى شعيب بن حرب بما يجب اعتقـاده      رحمه اهللا  الثورىيقول سفيان   
 إلى يوم   اًي والجهاد ماض  ،شعيب الينفعك ما كتبت حتى ترى الصالة خلف كل بر وفاجر          

  . )١(" والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل،القيامة
 أن هذا األمر من أصول السنة وأن مخالفتها من األمـور            أحمد رحمه اهللا  ويذكر اإلمام   
وقسمة ،  والغزو ماض مع اإلمام إلى يوم القيامة البر والفاجر اليترك           " : المبتدعة بقوله 

 ودفـع   ، ليس ألحد أن يطعن عليهم وال ينـازعهم        الفيء وإقامة الحدود إلى األئمة ماض     
 وصـالة  ،كـان أو فـاجراً    الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه براً 

تـارك   ه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتـدع         الجمعة خلفه وخلف من والّ    
 خلف األئمة مـن     لآلثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصالة            

  .)٢("كانوا برهم وفاجرهم
 ،على أن تحصيل األمن وإقامة دعائمه من أعظـم المهمـات      االستدالل بالعقل    :خامساً  

 واليؤدي اإلمام ذلك إال باالمتثال لـه والـسمع   قوم به، واليحصل ذلك إال بإمام يؤديه وي     
  .فوجب له ذلك  ،والطاعة

وا لها كل الناس في حياتهم الدنيوية دل علـى         إن تحقيق األمن من أهم األمور التي يصب       
ذلك الضرورة العقلية وأكدته الشريعة اإلسالمية وجعلت ذلك منوطاً فـي المقـام األول              

  . برأس الدولة فيها وهو إمامها وولي أمرها الشرعي
حماية البيضة والذب   : الثالث  : " يقول الماوردي رحمه اهللا في تعداده لمسؤوليات اإلمام       

األسفار آمنين من تغرير بـنفس       وينتشروا في  ،ريم لتتصرف الناس في المعايش    عن الح 
  .)٣("أو مال 

ومن أهم وسائل تحقيق األمن عمل اإلمام على تنظيم الجيوش لـصد األعـداء واألخـذ        
 ® ¬ » O ¨ © ª: بأسباب القوة في ذلك كما أمر اهللا تعالى في قوله         

                                         
  ) .١/١٧٣( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ) ١(
أبوزرعة الرازي في شرح أصول اعتقاد أهل : وانظر كالم األئمة . ٤٥-٤٣ أصول السنة لإلمام أحمد ، ص) ٢(

 ، وأبومنصور األصبهاني في الحجة في ٥٧، والبربهاري في شرح السنة ص) ١/١٩٩(ي السنة والجماعة لاللكائ
 ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية في مجمـوع         ٣٨، وابن قدامة المقدسي في لمعة االعتقاد ص       ) ١/٢٥٢(بيان المحجة   

  ) .  ٣٣/١٥٨(الفتاوى 
   .١٦ص، األحكام السلطانية للماوردي ) ٣(



– 

  )٢٢(

¯ ° ±  ² ³  ´ µ ¶ N ]أهـم  ، ومن] ٦٠: األنفال 
إقامة الحدود والعقوبات والتعزيرات التي شـرعها اهللا        : وسائل تحقيق األمن داخل األمة    

تعالى على المعتدين الظالمين فهي من أهم سبل تحقيق األمن والزجر عن الوقوع فيمـا               
 O ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª «N: يخل به كما قال تعـالى     

  ].  ١٧٩: البقرة[
ب له وصد األعداء ، وكذلك تطبيق الحـدود         تنظيم الجيوش وعقد راية الحر    وحيث إن   

الي أو من ينيبـه مـن القـضاة       من اختصاصات الو  والقصاص واستيفائها من المعتدين     
 وإال حصلت بـسبب     إقامتهعقالً وشرعاً   حيث اليستطيع آحاد الناس     والوزراء ونحوهم   

متثال لـه   ذلك الفتن والمنازعات، وحيث اليمكن لإلمام فعل هذه األمور إال بالسمع واال           
 على وجوب الطاعة له إذ هي السبيل لتحقيـق         - عقالً وشرعاً    -في القيام بها فدل ذلك      

  . ضرورة األمن الفرق في ذلك بين البر والفاجر من األئمة 
إنه ال يصلحكم إال أمير بـر       : أيها الناس : "  علي بن أبي طالب     يقول أمير المؤمنين    

يعمل المؤمن ويملي للفـاجر،  :  فما بال الفاجر؟ فقالهذا البر قد عرفناه،  : أو فاجر، قالوا  
ويبلغ اهللا األجل، وتأمن سبلكم، وتقوم أسواقكم، ويقسم فيؤكم ويجاهد عـدوكم، ويؤخـذ              

  .)١("الضعيف من القوي 
والذى عليه األكثر من العلماء أن الصبر على طاعة اإلمـام       " : قال القرطبى رحمه اهللا   و

ألن في منازعاته والخروج عليه استبدال األمن بـالخوف   الجائر أولى من الخروج عليه      
، وإراقة الدماء وانطالق أيدى السفهاء ، وشن الغارات على المـسلمين والفـساد فـي                

 وكل هذه األمور ممايخل باألمن الذي هـو أسـاس اسـتقرار المجتمعـات               )٢("األرض
  .والكمال للعيش إال به في بداهة العقول

ومعلوم ما يحصل من والة األمر المـسلمين         : "باز رحمه اهللا    يقول الشيخ العالمة ابن     
من الخير والهدى والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود، ونصر الحق، ونصر المظلـوم،             
وحل المشاكل، وإقامة الحدود والقصاص، والعناية بأسباب األمن، واألخـذ علـى يـد              

؛ إنمـا   س الحـاكم معـصوماً    السفيه والظالم، إلى غير هذا من المصالح العظيمة، ولـي         
العصمة للرسل عليهم الصالة والسالم فيما يبلغون عن اهللا عليهم الصالة والسالم، لكـن             

                                         
  ) .٧/٥٦٢(، مصنف ابن ابي شيبة ) ١(
  ) .٢/١٠٩( تفسير القرطبي ، ) ٢(



 

 )٢٣(

الواجب التعاون مع والة األمور في الخير، والنصيحة فيما قد يقع من الشر والـنقص،               
هكذا فهم المؤمنون، وهكذا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ أمر بالـسمع والطاعـة               

  .)١( "والة األمور، والنصيحة لهمل
ـ ناس الدنيويةعلى أن سير أمور ال   االستدالل بالعقل    :سادساً   وتحـصيله  هم  وقيام معاش

والسبيل إلى ذلك إال بالـسمع والطاعـة لـه     فيها، اليقوم إال بإمام يجمعهم ويحكم بينهم     
  .فتعين في العقل فضالً عن الشرع طاعته 

قالء أن الناس محتاجون في تـدبير شـؤون معاشـهم           وهذا األمر ظاهر عند جميع الع     
شـيخ  يقـول   . العامة إلى إمام يجمعهم والسبيل له في سياستهم والقيام بذلك إال بطاعته           

  : مقرراً هذه المسألة ابن تيمية رحمه اهللا اإلسالم 
"   عرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل ال قيـام للـدين وال                يجب أن ي

فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع لحاجة بعضهم إلى بعـض وال         . إال بها للدنيا  
إذا خرج ثالثـة    «  :بد لهم عند االجتماع من رأس حتى قال النبي صلى اهللا عليه وسلم            

وروى . )٢( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريـرة           »في سفر فليؤمروا أحدهم   
ال « : هللا بن عمرو أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال          اإلمام أحمد في المسند عن عبد ا      

 فأوجـب صـلى اهللا      .)٣( »يحل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم         
عليه وسلم تأمير الواحد في االجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سـائر               

   .)٤("أنواع االجتماع
حـصول  علـى   في كثير مـن جوانبـه       عتمد  ياهم  يالناس في دينهم ودن    ن قيام وذلك أل 

واليـتم ذلـك إال      نهميـنظم شـؤو   يقودهم و وجود اآلمر الناهي الذي     االجتماع بينهم و  
بتسليمهم له واتباعه في أمره ونهيه، وهذا أمر عقلي فطري تقر به كـل األمـم سـواء               

  :م ابن تيمية في موضع آخر ولهذا يقول شيخ اإلسال. كانوا أهل دين منزل أو غير ذلك

                                         
  ) .٩٦-٩/٩٥( مجموع فتاوى العالمة عبدالعزيز ابن باز رحمه اهللا ، ) ١(
وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداتـه        ) ٢٦٠٩(و) ٢٦٠٨(رقم  ) ٤/٢٤٩( سنن أبي داود     ) ٢(
)١/١٤٨.(  
  .صحيح لغيره: وقال محققه) ٦٦٤٧(رقم ) ١١/٢٢٧( شعيب األرنؤوط وآخرون: تحقيقمسند اإلمام أحمد، ) ٣(
  ) .٢٨/٣٩٠: ( مجموع الفتاوي ) ٤(



– 

  )٢٤(

وكل بني آدم ال تتم مصلحتهم ال في الدنيا وال في اآلخـرة إال باالجتمـاع والتعـاون             " 
: والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقـال  

. ا المصلحة فإذا اجتمعوا فال بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون به         . اإلنسان مدني بالطبع  
وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين لآلمر بتلك المقاصـد والنـاهي     

فمن لم يكـن مـن أهـل    . عن تلك المفاسد فجميع بني آدم ال بد لهم من طاعة آمر وناه       
الكتب اإللهية وال من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنـه يعـود بمـصالح                 

 وأهل األديان الفاسدة مـن المـشركين وأهـل          ،ارة ومخطئين أخرى  دنياهم؛ مصيبين ت  
مطيعون فيما يرون أنه يعـود   : الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل        

  .)١("عليهم بمصالح دينهم ودنياهم
فتبين أن كل الناس بحاجة في إتمام اجتماعهم وقضاء مصالحهم من وجود قائـد ورأس               

ن أمره ونهية بما ينظم شؤونهم ومصالحهم، وأنه القيام والشـأن لهـذا             لهم يصدرون ع  
  . القائد والحاكم في العقل والشرع دون أن يكون له سمع وطاعة

وأما السمع والطاعة لوالة أمور المـسلمين، ففيهـا         ":  رحمه اهللا  الحافظ ابن رجب  يقول  
تعينون على إظهار ديـنهم     سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يس         

  .)٢("وطاعة ربهم
لو لم يكن لألمـة إمـام قـاهر لتعطلـت          : " ويقول أبوعبداهللا القلعي الشافعي رحمه اهللا     

 لو خال عصر من إمام لتعطلـت  ، وانقطعت السبل للوارد والصادر ،المحاريب والمناظر 
لقضاة والـسالطين    لوال األئمة وا   ، ولم يحج البيت الحرام    ، وضاعت األيتام  ،األحكام فيه

 لوال السلطان لكانت الناس فوضى وألكـل      ،والوالة لما نكحت األيامى وال كفلت اليتامى      
. )٣( السلطان ظل اهللا في األرض يأوي إليه كـل مظلـوم           : وفي الحديث  ،بعضهم بعضاً 
 ومعنى يـزع أي يمنـع       . ما يزع اهللا بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن        :وقال عثمان   

                                         
  ) .٢٨/٦٢: ( المرجع السابق ) ١(
  ) .٢/١١٧(، بن رجب الفي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم ) ٢(
 ابن ابي عاصم فـي الـسنة   ، كما أخرجه) ٩/٤٧٥(والبيهقي في شعبه ) ١٢/١٧( أخرجه البزار في مسنده  ) ٣(

حديث :  وقال األلباني في تعليقه    " اهللا ومن أهانه أهانه اهللا     هالسلطان ظل اهللا في األرض فمن أكرمه أكرم       ": بلفظ  
  .حسن 



 

 )٢٥(

 وقيل الدين أس والـسلطان      ، الدين والسلطان توأمان   :قال بعض القدماء   و .ويكف ويردع 
  .)١(" فما ال أس له فمهدوم وما الحارس له فضائع،حارس

فتبين بهذا أثر وجود والة األمور في انتظام شؤون الدنيا العامة وإقامة أسسها، وهو مـا           
ئمـة أهـل الـسنة      اليتم إال بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو األمر الذي قـرره أ           

  . والجماعة عقالً ونقالً في تقريرهم لهذه المسألة
 مفاسد الخروج علـى والة      بيانعند أهل السنة في     االستدالل بالعقل    : انيالمبحث الث 

   األمور
ين أن أهل السنة يذكّرون عموم األمة بالنصوص النقلية من الكتاب والسنة التـي              في ح 

تأمر بالطاعة في المعروف لوالة األمور وتحذر من الخـروج علـيهم لغيـر موجـب                
شرعي نجد أنهم يبينون ذلك أيضاً من جهة العقل والواقع وشواهد التـاريخ فيجمعـون               

ج المتبـع عنـد أهـل الـسنة         ا هو المـنه   بذلك بين النقل الصحيح والعقل الصريح كم      
  .والجماعة

وأشير فيما يلي إلى أهم الجوانب العقلية التي أشار لها أئمة أهل الـسنة فـي تقريـرهم          
  :لمفاسد الخروج على والة األمور ، وذلك على النحو التالي 

 فـي التفـرق والتنـازع   مفاسد الخروج بأن ذلك هو سبيل على   االستدالل بالعقل    :أوالً  
، فوجب الحذر من ذلـك وإن حـصل    وسبيل ضعفها وتسلط األعداء عليها ،ألمة جميعاً ا

  .من األئمة فسق أو جور تجنيباً لألمة لهذا الخطر العظيم 
  .)٢("وفي القيام عليهم تفرق الكلمة ، وتشتيت األلفة : " ويقول ابن بطال رحمه اهللا 

وأجمع أهل السنة على    : " بقولهوقد حكى الطيبي رحمه اهللا إجماع أهل السنة على ذلك           
  . )٣("أن السلطان الينعزل بالفسق، لتهييج الفتن في عزله، أكثر منها في بقائه

 عياض رحمه اهللا أن العلة العقلية والحكمة المرعية لألمر بعدم الخـروج             القاضيويبين  
مـا  إن" : على الوالة في النصوص هو حماية األمة جميعاً من الفتن والمنازعات بقولـه            

نع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصالة التي هي عماد الدين وعنوان اإلسالم والفارق              م

                                         
  .٩٥-٩٤، صتحقيق إبراهيم عجو  ، أبوعبداهللا القلعي الشافعي ، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ) ١(
  ) .٨/٢٧٩(، عبد الحميد هنداوي .د: قتحقي،   شرح صحيح البخاري) ٢(
  ) .٧/١٨٢: ( شرح المشكاة ) ٣(



– 

  )٢٦(

 واختالف الكلمة وغير ذلك مما هـو أشـد           ،  من تهيج الفتن    حذراً ،بين الكفر واإليمان  
  .)١("نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم

ومما انتحله بعض هـؤالء الجهلـة        " :   الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه اهللا        ويقول
المغرورين االستخفاف بوالية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المـسلمين ، والخـروج            
عن طاعته، واالفتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في األرض بالفساد             

أنـه ال   بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين اإلسـالم               
ن الخروج عن   أدين إال بجماعة، وال جماعة إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة ، و             

طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البالد والعباد والعدول عن سـبيل               
  .)٢("الهدى والرشاد 

ـ            ي والشواهد في أثر الخروج على اإلمام الشرعي في تفريق الكلمة، وإحداث النـزاع ف
، األمة وتفريقها كثيرة، وأولها حادثة الخروج على الخليفة الراشد عثمان بن عفـان              

فقد كانت بداية نشوء الخالف بين الصحابة، وما أعقبها من منازعات عظيمـة وتفـرق             
  . في األمة

وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمـان ، فحـصل          : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      
لظلم والعدوان، وضعف ألهل اإليمـان، حتـى حـصل مـن الفرقـة              بذلك قوة ألهل ا   

واالختالف ماصار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعـة، ولهـذا أمـر اهللا بالطاعـة      
  . )٣("واالئتالف، ونهي عن الفرقة واالختالف

بأن ذلك مـن مـسببات النـزاع المـؤدي     سد الخروج افمعلى  االستدالل بالعقل   :ثانياً  
 الدماء بين المسلمين في الغالب ، فوجب اجتناب ذلك دفعاً لهذه المفـسدة              لالقتتال وسفك 

 . العظيمة التي هي أعظم من مفسدة بقاء اإلمام مع حصول الفسق أو الجور منه 
إن الحـاكم إذا واله ذو الـشوكة ال   : "  موضحاً هذا المسألة   ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
 في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجـز            ومتى كان السعي   ،يمكن عزله إال بفتنة   

 ولهذا كان المشهور مـن  ،وكذلك اإلمام األعظم ـ  اإلتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما
 ،مذهب أهل السنة أنهم اليرون الخروج على األئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلـم           

                                         
   .)٣٩١/ ٣( ، منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١(
  ) .١٤٣-٩/١٤٢( الدرر السنية في األجوبة النجدية ، ) ٢(
   .٤٨٥، صمحمد حامد الفقي وعبدالمجيد سليم : تحقيق مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية ، ) ٣(



 

 )٢٧(

 الفـساد فـي القتـال     ألن،كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي  
 فال يدفع أعظم الفـسادين      ،والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة         

  .)١("بالتزام أدناهما 
رحمه اهللا هذا األصل المهم الموافق لداللة العقل والنقل فـي  ابن القيم العالمة   د وضح قو

ـ " إنكار المنكر اليسوغ إذا أدى إلى منكر أعظم منه        "أن   ام بتطبيقـه علـى مـسألة       وق
 شرع ألمته إيجاب إنكار المنكر ليحـصل  ن النبي  إ: "الخروج على والة األمور فقال  

بإنكاره من المعروف ما يحبه اهللا ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هـو أنكـر     
منه وأبغض إلى اهللا ورسوله فإنه اليسوغ إنكاره، وإن كان اهللا يبغضه ويمقـت أهلـه،                

هذا كاإلنكار على الملوك والوالة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخـر               و
 في قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عـن  الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول اهللا      

من رأى من أميـره مـا       :  وقال .ال، ما أقاموا الصالة   : أفال نقاتلهم؟ فقال  : وقتها، وقالوا 
   .)٢(  من طاعتهعن يداًيكرهه فليصبر وال ينز

ومن تأمل ما جرى على اإلسالم في الفتن الكبار والصغار رآهـا مـن إضـاعة هـذا                  
لب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منـه؛ فقـد كـان       وعدم الصبر على منكر؛ فطُ     ،األصل

 يرى بمكة أكبر المنكرات وال يستطيع تغييرهـا، بـل لمـافتح اهللا مكـة                 رسول اهللا 
 -م عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك             وصارت دار إسال  

 خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قـريش لـذلك لقـرب          -مع قدرته عليه    
 وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في اإلنكـار علـى األمـراء            ،عهدهم باإلسالم 

  .)٣( "باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه
 هذا النهج العقلي والـشرعي      -رحمهم اهللا -ومن هنا فقد طبق أئمة أهل السنة والجماعة         

في مقوالتهم وأعمالهم في هذه المسألة، ومن هؤالء إمام أهل السنة والجماعـة اإلمـام               
أحمد بن حنبل رحمه اهللا حيث رفض الخروج على ولي األمر في زمنه وهـو الخليفـة     

: " لقول بخلق القرآن ، كما يروي الخالل عنه ذلـك فيقـول  الواثق العباسي مع إظهاره ل 
اجتمع فقهاء بغـداد    : سمعت حنبالً يقول في والية الواثق     : خبرني علي بن عيسى، قال    أ

                                         
  ) .٣/٣٩١( منهاج السنة ، ) ١(
  . تقدم تخريجه ) ٢(
  ) .٣/١٢( ، محمد عبد السالم إبراهيم: تحقيق، بن قيم الجوزية  الإعالم الموقعين عن رب العالمين ) ٣(



– 

  )٢٨(

أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم بن علي المطبخي، وفـضل  : إلى أبي عبداهللا  أحمد بن حنبل     
يا أباعبداهللا، هذا األمـر قـد       : الوابن عاصم، فجاؤوا إلى أبي عبداهللا، فاستأذنت لهم، فق        

؟  فما تريـدون  : تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلْق القرآن، وغير ذلك، فقال لهم أبوعبداهللا          
أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته وال سلطانه، فناظرهم أبوعبـداهللا سـاعة،          : قالوا

 وال تشقُّوا عصا المـسلمين،    عليكم بالنكرة بقلوبكم، وال تخلعوا يدا من طاعة،       : وقال لهم 
  .)١("والتَسفكوا دماءكم

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحـرام بإجمـاع المـسلمين وإن    : " قال النووي رحمه اهللا  و
 وقد تظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل الـسنة أنـه ال   ،كانوا فسقة ظالمين 

ه لبعض أصحابنا أنه ينعـزل       وأما الوجه المذكور في كتب الفق      ،ينعزل السلطان بالفسق  
 وسـبب عـدم     : قال العلماء  ، فغلط من قائله مخالف لإلجماع     وحكي عن المعتزلة أيضاً   

 ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفـساد ذات            ،انعزاله وتحريم الخروج عليه   
  .)٢("البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه 

إن بيعـة عبـد اهللا ليزيـد    : وقد قال ابن الخياط": حمه اهللا  المالكي ر  ابن العربي ويقول  
، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم ألمر اهللا والفـرار           رهاًكانت كُ 

فخلع يزيد لو تحقق أن     . عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب األموال واألنفس ما ال يخفى          
علم ذلك؟ وهذا أصل عظيم     فكيف وال ي  ] فيه تعرض لفتنة عظيمة   [ األمر يعود في نصابه   

  .)٣( "فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء اهللا
وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منـه الفـتن          : "ال ابن رجب الحنبلي رحمه اهللا     وق

  .)٤( "التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين
 فألنـه يترتـب     وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا،     : " العز الحنفي رحمه اهللا    يأبابن  قال  و

على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل فـي الـصبر     
على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة األجور، فإن اهللا تعالى ما سلطهم علينا إال لفساد              

                                         
  ) .١٣٤-١/١٣٣( السنة للخالل ، ) ١(
  ) .١٢/٢٢٩( شرح مسلم للنووي ، ) ٢(
  ) .٢/٦٢٧(، سليم بن عيد الهاللي: قتحقي نقله عنه الشاطبي في كتابه االعتصام، ب) ٣(
  ) .٢/٢٤٩( جامع العلوم والحكم ، ) ٤(



 

 )٢٩(

أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا االجتهاد فـي االسـتغفار والتوبـة وإصـالح             
  . )١("العمل

-نقول والتقريرات المتكاثرة ألئمة أهل السنة والجماعة يظهر مـدى عنـايتهم             وبهذه ال 
 في االستدالل بالجانب العقلي باإلضافة للجانب النقلي فـي بيـان مفاسـد              -رحمهم اهللا 

المنازعات واالقتتال بين أفراد األمـة، ومـاينتج        حصول  الخروج على والة األمور من      
بـسبب  فس وتدمير الممتلكات وإشاعة الفوضـى  عن ذلك من اختالل األمن وإزهاق األن 

 بعـض   يقع من قد  الجور الذي   الفسق و أعظم من مفسدة    وهي مفسدة    -في الغالب -ذلك  
والة األمور ولذا دل العقل والنقل على أهمية الصبر علـى ذلـك درءاً لهـذه المفاسـد            

 . العظيمة 
-سد الخروج على اإلمام     من خالل شواهد التاريخ على أن مفا       االستدالل بالعقل    :ثالثاً  
  .الح المتحققة من ذلك الخروج مصالأعظم من  -غالباً

فالمتأمل لتاريخ اإلسالم يلحظ ظهور فتن وقالقل في بعض أزمنته جراء الخروج علـى              
بعض والة المسلمين، وقد كان شعار هؤالء الخارجين دوماً هو القـضاء علـى جـور                

لمنازعات حصل اقتتال عظيم بين المـسلمين،  هؤالء األئمة وفسقهم، وخالل هذه الفتن وا 
ازهقت فيه أرواح كثيرة واتلفت الممتلكات وانعدم األمن ثم كان الغالب على هذه الفـتن               
أنها لم تتم ولم تحصل على مقصودها وغايتها فكان عاقبتها خسراً، وأثرها بين الفـساد               

  .لمن قاموا بذلك 
 لتذكير الناس بخطـر الخـروج علـى والة          -رحمهم اهللا - ولهذا فقد انبرى أئمة السنة      

األمور داعين إلى االعتبار العقلي وأخذ العظة مما حصل في هذه الحوادث، وماجرتـه              
على المسلمين من ويالت عديدة، وأن أصحابها ما أقـاموا حكمـاً وال تركـوا أرضـاً                 
وظهراً ، فدل العقل والشرع على وجوب تقديم المـصلحة المتحققـة وهـي حـصول                

ماع ولو مع إمام جائر أوفاسق على مامفسدته تغلب مصلحته وهو الخروج عليـه              االجت
  . واستبداله بغيره 

 مبيناً مراعاة أهل السنة للمصالح والمفاسد وفـق         ابن تيمية رحمه اهللا   يقول شيخ اإلسالم    
ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة اهللا ورسوله بحسب          " : منظور العقل والشرع    

 «: وقال النبـي    ]. ١٦: التغابن[  Ow x y z  N :كما قال تعالى  اإلمكان،  
                                         

  ) .٢/٥٤٣( شرح العقيدة الطحاوية ، ) ١(



– 

  )٣٠(

  ، ويعلمون أن اهللا تعـالى بعـث محمـداً         )١(» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      
بصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصالح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعـل   

 كان صالحه أكثر من فساده رجحوا فعله،        فيه صالح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا      
 بتحصيل  فإن اهللا تعالى بعث رسوله       .وإن كان فساده أكثر من صالحه رجحوا تركه       

  . )٢("المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
ثم يطبق ابن تيمية رحمه اهللا قاعدة المصالح والمفاسد هذه في مـسألة الخـروج علـى                

فإذا تولى خليفة من الخلفاء، كيزيد      : " من تاريخ المسلمين فيقول   األئمة في فترات سابقة     
ى يجب منعه من الوالية وقتاله حتى يـولّ : وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال    

  . غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته
تولد على فعله من الشر أعظم مما تولـد  ما   من خرج على إمام ذي سلطان إال كان   وقّل

كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن األشعث الذي خـرج علـى عبـد              . من الخير 
الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكـأبي مـسلم صـاحب       

خرجوا علـى المنـصور بالمدينـة         ، وكالذين   أيضاً الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان    
  .صرة، وأمثال هؤالءوالب

    غلبوا  وغاية هؤالء إما أن ي  ،  فـإن   ،ثم يزول ملكهم فال يكون لهم عاقبة         غلبواوإما أن ي 
، وكالهمـا قتلـه أبـو جعفـر          كثيـراً  عبد اهللا بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتال خلقاً         

وأما أهل الحرة وابن األشعث وابـن المهلـب وغيـرهم فهزمـوا وهـزم               . المنصور
  .  وال أبقوا دنيا فال أقاموا ديناًأصحابهم،

واهللا تعالى ال يأمر بأمر ال يحصل به صالح الدين والصالح الدنيا، وإن كـان فاعـل                 
ذلك من أولياء اهللا المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علـي وعائـشة وطلحـة                 

 اهللا   عنـد  والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا مافعلوه من القتال، وهم أعظـم قـدراً             
  .)٣("وأحسن نية من غيرهم

                                         
  ) .٤/٤٢٣(، والبيهقي في سننه ) ٢/٢٠٨( أخرجه أبوداود في سننه ) ١(
  ) .٤/٥٢٧( منهاج السنة ، ) ٢(
  ) .٥٢٨-٤/٥٢٧( المرجع السابق ، ) ٣(



 

 )٣١(

 على يزيد بـن معاويـة،       ويعلق شيخ اإلسالم رحمه اهللا على مسألة خروج الحسين          
وهي الحادثة التي قد يتعلق بها بعض من رأى الخروج على والة الجور مبينـاً موقـف     

  :أئمة اإلسالم منها فيقول
 كثيرة أشار عليـه  اتبوه كتباً أن يخرج إلى أهل العراق لما ك   ولهذا لما أراد الحسين     " 

أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث               
أسـتودعك اهللا   : بن هشام أن اليخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال            

وهـم فـي ذلـك      . اعة ألمسكتك ومنعتك من الخروج    نلوال الش : وقال بعضهم . من قتيل 
واهللا ورسـوله إنمـا يـأمر       . نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المـسلمين     قاصدون  

  .بالصالح البالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى
فتبين أن األمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج ال مصلحة ديـن وال مـصلحة          

،  شـهيداً  ماًحتى قتلوه مظلو   دنيا ، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول اهللا            
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده مـن                   
 تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتلـه، ونقـص           

وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كـان  .  لشر عظيمالخير بذلك، وصار ذلك سبباً    
  .تنقتل عثمان مما أوجب الف

من الصبر على جور األئمـة وتـرك قتـالهم     وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي   
والخروج عليهم هو أصلح األمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن مـن خـالف ذلـك                

 علـى الحـسن      ولهذا أثنى النبي  .  لم يحصل بفعله صالح بل فساد       أو مخطئاً  متعمداً
ولـم   )١("» اهللا به بين فئتين عظيمتين من المـسلمين       يد وسيصلح   سإن ابني هذا    «: بقوله

يثن على أحد البقتال في فتنة وال بخروج على األئمة وال نزع يد من طاعة والمفارقـة                 
  .)٢(" للجماعة

 قبل استشهاده رحمـه اهللا كـان   كما ينبغي التنبيه هنا إلى أن آخر األمر من الحسين          
مهلوه رحمه اهللا، كمايقول شيخ اإلسالم ابـن        هو الرجوع عن هذا األمر ولكن قتلته لم ي        

  : تيمية 
                                         

" ابني هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بين فئتين من المـسلمين           : " بخاري في صحيحه بلفظ    أخرجه اإلمام ال   ) ١(
  ) .٧١٠٩(رقم ) ٩/٥٦(
  ) .٥٣١-٤/٥٣٠( منهاج السنة ، ) ٢(



– 

  )٣٢(

 قتل مظلومـاً   إن الحسين : وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤالء وهؤالء، ويقولون       " 
 التي يأمر فيهـا بقتـال   وأحاديث النبي . ، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين   شهيداً

ماعة، ولـم يقتـل إال وهـو طالـب           لم يفرق الج   فإنه  ،  المفارق للجماعة لم تتناوله     
 عن تفريـق     في الجماعة، معرضاً   للرجوع إلى بلده، أو إلى الثغر، أو إلى يزيد، داخالً         

 ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلـك، فكيـف التجـب إجابـة      .األمة
 ،ولو كان الطالب لهذه األمور من هو دون الحسين لم يجز حبـسه            ! ؟ الحسين إلى ذلك  

  .)١(" إمساكه، فضال عن أسره وقتله وال
وبناء على هذه المفاسد التي ظهرت لكل ذي عقل جراء الخروج على أئمـة المـسلمين             
فقد كان أئمة أهل السنة ينهون عن الخروج على األئمـة، ويـأمرون بالـصبر علـيهم            
اعتباراً عقلياً بمن مضى وامتثاالً شرعياً لما جاء في النصوص حتـى أصـبحت هـذه                

سألة محل إجماع بينهم ، كمانقل ذلك علماؤهم رحمهم اهللا في عقائـدهم ومـصنفاتهم            الم
  .كماتقدم معنا 

  

                                         
  ) .٤/٥٨٦( المرجع السابق ، ) ١(



 

 )٣٣(

 :الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
في خاتمة هذا البحث أحمد اهللا تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه علـى مايـسر مـن      

  :تبين من خالل البحث عدد من النتائج التي أشير إليها في النقاط التالية إتمامه، وقد 
                للعقل منزلته المهمة عند أهل السنة والجماعة خالفاً لما يدعيه أهل البدع لكن أهـل

السنة سلكوا فيه منهجاً وسطياً بين إفراط وتفريط الفرق األخرى، فاستعملوا العقـل             
نكروا طرائق المتكلمين فيه، وقـرروا أن العقـل         واستدلوا به في حدوده الممكنة وأ     

 .  اليستقل بنفسه في معرفة علوم الشرع بل البد أن يتصل بنور الوحي ليهتدي به 
                 يعتقد أهل السنة والجماعة بوجوب نـصب اإلمـام وأن ذلـك ضـرورة عقليـة 

وشرعية، كمايعتقدون وجوب السمع والطاعة لوالة أمور المسلمين برهم وفـاجرهم           
ير معصية ويحرمون الخروج عليهم بمجرد الجور أوالفـسق خالفـاً ألهـل             في غ 

البدع، ويرون في الخروج على اإلمام الشرعي خروجاً عن السنة ومفارقة لجماعة            
 .المسلمين ويحكون اإلجماع على ذلك في أقوالهم ومصنفاتهم

          اعـة  استعمل أهل السنة والجماعة االستدالل بالعقل في تقرير عقيـدة الـسمع والط
بأن تنصيب اإلمام والسمع والطاعة له      : بالمعروف لوالة األمور مستدلين على ذلك     

سبيل اجتماع األمة وقوتها، وأن معونته والنصيحة والدعاء له من أسـباب إعانتـه              
وتوفيقه في رعاية مصالح األمة، وأن أداء بعض أحكام الشرع الواجبة اليمكـن إال             

ما أن تحصيل األمن وإقامة دعائمه، وحمايـة األمـة   مع اإلمام براً كان أم فاجراً، ك 
من أعدائها ، وقيام شؤون الناس الدنيوية ومعامالتهم العامة كل ذلك اليـتم إال مـع       

 .إمام يتم السمع والطاعة له بالمعروف فتعين ذلك في حقه
         ،استعمل أهل السنة أيضاً دليل العقل في بيان مفاسد الخـروج علـى والة األمـور

سبب عظيم لحصول التفرق والضعف فـي األمـة، واسـتدعاء           : لك بأنه معللين ذ 
المنازعات واالقتتال وسفك الدماء بين بين المسلمين، كما دعوا إلى االعتبار العقلي            
في حق من خرج على األئمة وكيف كانت المفاسد المترتبة على ذلك أعظـم مـن                

وج بغير حق لما فيـه      المصالح المرجوة، فتعين ألجل ذلك كله الحذر من فكر الخر         
 .من المفاسد العظيمة لألمة جميعاً 



– 

  )٣٤(

  : التوصية 
  :يوصي الباحث في ضوء هذه الدراسة وماجاء فيها من نتائج باألمور التالية 

أهمية إبراز االستدالالت العقلية عند أهل السنة في جوانب االعتقاد المختلفة، والرد             -
 . النقلية في االستداللعلى شبهة إهمالهم لها واقتصارهم على األدلة

أهمية الرد على شبهات المخالفين ألهل السنة من المبتدعة المعاصرين في مـسألة              -
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لوالة األمور من خالل الجمع بين الدالئل النقلية             

  .        والبراهين العقلية الصحيحة 



 

 )٣٥(

  :فهرس المصادر والمراجع 
فوقية حسين محمود   . د: علي بن إسماعيل بن إسحاق ، تحقيق      ،  اإلبانة عن أصول الديانة ، األشعري        .١

 .هـ ١٣٩٧، دار األنصار ، القاهرة، ١ط، 
  . القاهرة –األحكام السلطانية ، علي بن محمد البغدادي الماوردي ، دار الحديث  .٢
 ) .ت.د( ، دار المعرفة، بيروت ، ) ط.د(، ن محمد أبوحامد محمد ب، الغزالي، إحياء علوم الدين  .٣
زهير الشاويش  : محمد ناصر الدين ، إشراف    األلباني،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،          .٤

 . هـ ١٤٠٥،  المكتب اإلسالمي، بيروت ، ٢ط، 
لمنـار،  دار ا ، الـسعودية ،  ١طأحمد بن محمد بـن حنبـل الـشيباني ،         ابن حنبل،    أصول السنة ،   .٥

  .هـ١٤١١
محمد بـن عبـد اهللا بـن    ، أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة ، ابن أبي زمِنين           .٦

 .هـ ١٤١٥مكتبة الغرباء األثرية، ،المدينة النبوية، ١ط، عبد اهللا بن محمد البخاري: حقيق عيسى ، ت
، السعودية،  ١ط عيد الهاللي ،     سليم بن : إبراهيم بن موسى الغرناطي ، تحقيق     الشاطبي،  االعتصام ،    .٧

 .هـ ١٤١٢دار ابن عفان، 
محمد : محمد بن أبي بكر شمس الدين ، تحقيق       ،  إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية           .٨

 .هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ، ، بيروت ، ١طعبد السالم إبراهيم ، 
، عبد اهللا محمد الخليلي  : وضع حواشيه ،  مد  أبو حامد محمد بن مح    ، الغزالي ،    االقتصاد في االعتقاد     .٩

 ـ ه١٤٢٤دار الكتب العلمية، ، بيروت، ١ط
أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد        ، ابن تيمية،    بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية          .١٠

  .هـ١٤١٥ة العلوم والحكم، بمكت، السعودية ، ٣، طموسى الدويش : تحقيق ،السالم الحراني 
، بيـروت ،  ١طمحمد ناصر الـدين ،  األلباني، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ،        .١١

 .  هـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي ، 
الدكتور عبد  : محمد بن جرير ، تحقيق    الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،        = تفسير الطبري    .١٢

) م.د ( ،١والدراسات اإلسالمية بدار هجر ، طاهللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
  .  هـ ١٤٢٢ ،

أحمـد  : محمد بن أحمد بن أبي بكـر ، تحقيـق       القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن ،     = تفسير القرطبي    .١٣
 .هـ ١٣٨٤دار الكتب المصرية، ، القاهرة، ٢طالبردوني وإبراهيم أطفيش ، 

، األردن ، ١ ط إبراهيم عجـو ، : الشافعي ،تحقيقأبوعبداهللالقلعي، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ،       .١٤
  .)ت.د( ، مكتبة المنار

عبد الرحمن بـن أحمـد      ابن رجب،   جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،             .١٥
 .هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، ، بيروت ، ٧ط إبراهيم باجس ، -شعيب األرناؤوط : الحنبلي ، تحقيق



– 

  )٣٦(

أبي األشبال الزهيري   : يوسف بن عبد اهللا بن محمد ، تحقيق       ابن عبدالبر ،     ،   جامع بيان العلم وفضله    .١٦
  . هـ ١٤١٤دار ابن الجوزي، ، السعودية، ١ط، 

: إسماعيل بن محمد بن الفضل، تحقيق     األصبهاني،  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ،           .١٧
 .هـ ١٤١٩ ، دار الراية، السعودية ، ٢طمحمد بن ربيع المدخلي ، 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسالم ،         ابن تيمية،   الحسبة في اإلسالم، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية ،          .١٨
  .)ت.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١ط

السعادة ، مصر، دار    )ط.د(أحمد بن عبد اهللا ،      األصبهاني،  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أبونعيم        .١٩
 .هـ ١٣٩٤، 

الدكتور محمد رشاد : تحقيقبن عبدالسالم، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، قل والنقل ، درء تعارض الع .٢٠
  . هـ ١٤١١جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، السعودية، ٢طسالم ، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم    الشيخ  : الدرر السنية في األجوبة النجدية ، علماء نجد األعالم ، تحقيق           .٢١
 . هـ ١٤١٧ ، )ن.د(،  الرياض ،٦، ط

، ١طمحمد ناصر الدين األلبـاني ،  : أبوبكر بن أبي عاصم الشيباني ، تحقيق   ابن أبي عاصم،    السنة ،    .٢٢
 .هـ ١٤٠٠المكتب اإلسالمي، بيروت ، 

دار ، بيـروت،  ١طسنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق شعيب األرنـؤوط وآخـرون ،      .٢٣
 .    هـ ١٤٣٠الرسالة العالمية، 

 محمد كاِمل قره -شعيب األرنؤوط  : سنن أبي داود ، أبوداود سليمان بن األشعث السجستاني ، تحقيق           .٢٤
 . هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية ، ، بيروت ، ١طبللي ، 

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبـد       : محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق        الترمذي،  سنن الترمذي ،     .٢٥
 . هـ ١٣٩٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ، ٢طالباقي وإبراهيم عطوة ، 

حسين سـليم   : عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل، تحقيق       الدارمي،  مسند الدارمي ،    = سنن الدارمي    .٢٦
 .هـ ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيع، ، السعودية، ١طأسد الداراني ، 

وزارة الـشئون   ، الـسعودية ،     ١السالم، ط بن عبد أحمد بن عبد الحليم     ابن تيمية،   السياسة الشرعية ،     .٢٧
  .هـ ١٤١٨  ،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

أحمد . د: هبة اهللا بن الحسن بن منصور، تحقيق   الاللكائي،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،         .٢٨
  .هـ ١٤٢٣دار طيبة ، ، السعودية ، ٨طبن سعد بن حمدان الغامدي ، 

: إسماعيل بن يحيى بن إسـماعيل ، تحقيـق   المزني،  ،  " عيل بن يحيى المزني   معتقد إسما "شرح السنة    .٢٩
 . هـ ١٤١٥مكتبة الغرباء األثرية، ، السعودية، ١طجمال عزون ، 

، الريـاض،   ١طعبدالرحمن الجميزي ،    : الحسن بن علي بن خلف، تحقيق     البربهاري،  شرح السنة ،     .٣٠
 . هـ ١٤٢٦مكتبة المنهاج ، 



 

 )٣٧(

، ٢طمحمد زهير الـشاويش ،      -شعيب األرنؤوط : حسين بن مسعود ، تحقيق    الالبغوي،  شرح السنة ،     .٣١
 .هـ ١٤٠٣المكتب اإلسالمي ، بيروت، -دمشق

الحسين بن عبد الطيبي، ، ) الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ    .٣٢
 .ه ١٤١٧ ى الباز ،مكتبة نزار مصطف، مكة المكرمة، ١طعبد الحميد هنداوي ، .د:  ، تحقيقاهللا

 عبد  -شعيب األرنؤوط   : شرح العقيدة الطحاوية ، محمد بن عالء الدين ابن أبي العز الحنفي، تحقيق             .٣٣
 .هـ ١٤١٧ ، ةمؤسسة الرسال، بيروت، ١٠طالمحسن التركي ، عبداهللا بن 

ياسـر بـن   أبوتميم  : شرح صحيح البخاري ، ابن بطال الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، تحقيق               .٣٤
 .هـ ١٤٢٣ ، مكتبة الرشد، السعودية، ٢طبراهيم ، إ

محيي الدين يحيى بن شرف     النووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،        = شرح صحيح مسلم     .٣٥
  .هـ ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، ، بيروت، ٢طالنووي ، 

لعكبـري ،تحقيـق    عبيداهللا بن محمد بن بطة ا     ابن بطة،   الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة ،         .٣٦
 .هـ ١٤٣٢مكتبة العلوم والحكم ، ، المدينة المنورة، ١طبن نعسان معطي ، ارضا .د

، ٢طعبـد اهللا بـن عمـر الـدميجي ،           . د: أبو بكر محمد بن الحسين ، تحقيق      اآلجري،  الشريعة ،    .٣٧
 . هـ ١٤٢٠دار الوطن ، الرياض، 

، ١طعبد العلي عبد الحميـد حامـد ،   .د: أحمد بن الحسين بن علي ، تحقيق  البيهقي،  شعب اإليمان ،     .٣٨
 . هـ ١٤٢٣مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

أحمد عبد الغفور عطار : إسماعيل بن حماد ، تحقيق  الجوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،        .٣٩
  .  هـ١٤٠٧، دار العلم للماليين ، بيروت، ٤ط، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه             = يح البخاري   صح .٤٠
دار ، بيـروت،    ١طمحمد زهير بن ناصر الناصر ،       : محمد بن إسماعيل ، تحقيق    البخاري،  وأيامه ،   

  .هـ ١٤٢٢طوق النجاة 
، المكتب اإلسالميبيروت ، ، ) ط.د(محمد ناصر الدين ، األلباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته ،  .٤١

  .)ت.د(
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،   = صحيح مسلم    .٤٢

دار ، بيروت، ) ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي ،  : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق      مسلم ،   
   .)ت.د(، إحياء التراث العربي 

عثمـان بـن   ابن الـصالح،  سلم من اإلخالل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط ، صيانة صحيح م   .٤٣
 .هـ ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي، ، بيروت، ٢طموفق عبداهللا عبدالقادر ، : عبدالرحمن ، تحقيق

أحمد بن علي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف علـى  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،       .٤٤
 .هـ ١٣٧٩، دار المعرفة ، بيروت، )ط.د(يب ، محب الدين الخط: طبعه



– 

  )٣٨(

دار ، بيروت ، ٢، طعبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية        .٤٥
 .م ١٩٧٧، اآلفاق الجديدة 

مكتبـة  ، القـاهرة،    )ط.د(،  علي بن أحمد بن سـعيد       ابن حزم،   الفصل في الملل واألهواء والنحل ،        .٤٦
  .) ت.د(، الخانجي

  . هـ١٤١٤ ،دار صادر ، بيروت ، ٣طمحمد بن مكرم بن على،  ، ابن منظور، لسان العرب .٤٧
وزارة الشؤون اإلسـالمية  ، السعودية، ٢طموفق الدين عبد اهللا بن أحمد ،     ابن قدامة،   لمعة االعتقاد ،     .٤٨

 .هـ ١٤٢٠، واألوقاف والدعوة واإلرشاد
عبد الرحمن بن محمـد بـن   : تحقيقعبدالسالم، لحليم بن  أحمد بن عبد ا   ابن تيمية،   مجموع الفتاوى ،     .٤٩

  .هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ، المدينة المنورة، )ط.د(قاسم ، 
، ١طمحمد بـن سـعد الـشويعر ،         .د: مجموع فتاوى العالمة عبدالعزيز ابن باز رحمه اهللا ، جمع            .٥٠

 .هـ ١٤٢٠دار القاسم ، الرياض، 
 -عبدالمجيد سـليم    : محمد بن علي بن أحمد ، تحقيق      البعلي،  صرية البن تيمية ،     مختصر الفتاوى الم   .٥١

 .هـ ١٤٠٥مطبعة السنة المحمدية ، ، مصر، )ط.د(محمد حامد الفقي ، 
شعيب األرنؤوط  : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق       ابن حنبل ،    مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،        .٥٢

 . هـ ١٤٢١ ،لةمؤسسة الرسا، بيروت، ١طوآخرون ، 
محمد ناصر الدين األلباني    : محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري ، تحقيق       التبريزي،  مشكاة المصابيح ،     .٥٣

  .هـ ١٩٨٥المكتب اإلسالمي، ، بيروت ، ٣ط، 
أبوبكر بن أبي شيبة ،      بن أبي شيبة،     الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،     = مصنف ابن أبي شيبة      .٥٤

 . هـ ١٤٠٩، مكتبة الرشد ، الرياض، ١طوت ، كمال يوسف الح: تحقيق
، ٢طحمدي بن عبد المجيد الـسلفي ،  : سليمان بن أحمد بن أيوب ، تحقيق    الطبراني،  المعجم الكبير ،     .٥٥

 .) ت.د(، مكتبة ابن تيمية القاهرة، 
هلموت ريتر  : علي بن إسماعيل ، عنى بتصحيحه     األشعري،  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،       .٥٦

 . هـ ١٤٠٠، ، دار فرانز شتايز ) ألمانيا(بمدينة فيسبادن ، ٣ط، 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـشأن          =مقدمة ابن خلدون     .٥٧

 .  هـ ١٤٠٨دار الفكر،بيروت،،٢ط، خليل شحادة: حمن بن محمد ، تحقيقعبد الرابن خلدون،، كبراأل
بـن  أحمـد بـن عبـد الحلـيم     ابن تيمية،  كالم الشيعة القدرية ،     منهاج السنة النبوية في نقض     .٥٨

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   ، الرياض،   ١طمحمد رشاد سالم ،     .د: تحقيقعبدالسالم،  
 . هـ ١٤٠٦، 



 

 )٣٩(

  
  
  
  
  
  

  
  :المقدمة

 الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سـيئات               إن  
  .أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صـلى اهللا                  وأشهد
  . تسليماً كثيراًعليه وعلى آله وأصحابه وسلم

 َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديدا يصِلح لَكُم َأعمالَكُم ويغِْفر لَكُـم ذُنُـوبكُم    يا﴿
   )١(.﴾ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً

 للقـرآن والبيـان، فقـال    ليـغ  التبمهمـة  نبيـه  فإن اهللا عز وجل أسند إلى   :  بعد أما
    )٢(.﴾ ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُزَل ِإلَيِهموَأنْزلْنَا﴿:تعالى
    فَقَام  للخلق وأرشدهم إلى الطريق الموصلة إلـى            بهذه حنَصالمهمة أحسن قيام، و 

ِغواية والخسران، فقامت به الحجة، وتمت به       طاعة الرحمن، وحذَّرهم من سلوك سبل ال      
 ورِضيتُ لَكُـم    ي علَيكُم ِنعمتِ  متُ َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْم    الْيوم﴿ :النعمة والمنة، قال تعالى   

    )٣(﴾اإلسالم ِديناً
وهم  مرور األيام، وتعاقب األزمان، دخل في هذا الشأن من ليس من أهله، فوقع ال              ومع 

 أقام اهللا سبحانه طائفـة مـن       فحينئٍذ والغلط في الرواية، بل وظهر الكذب على النبي         
األئمة الحفاظ، فاجتهدوا في جمع األحاديث واآلثار في الصحاح، والمـسانيد، والـسنن،       

  .والجوامع وغيرها
                                         

  .٧١، ٧٠:األحزاب )١(

 .٤٤: النحل )٢(

 ".٣"آية :المائدة )٣(

 
 

 
  بقنـــا اآلداب بكلية اإلسالمية الدراسات بقسم مدرس

  الوادي جنوب جامعة
  



– 

  )٤٠(

 ؛ القُصوى من هذا العلم هي معرفة صحة الحديث وسقمه، وجميع فنونه ومباحثه            والغاية
سخرة لتحصيل هذه الغاية، واستمداده من نقد العلماء الجهابذة للمرويات ولنقلة األخبار            م

بما خصهم اهللا به من فضيلة المعرفة والعدالة والورع، وهؤالء العلماء لم يزالوا في كل               
دهر وزمان، من لدن عهد الصحابة إلى أن دونت السنن وتم وضع معالم علـم الـسنة                 

  .رواية ودراية
 الغاية المنشودة من علـم الحـديث   تحصيل وأشدها تعلقاً ب   مباحث هذا العلم   أهم ومن   

معرفة علل األحاديث، وهو فن دقيق إذ به ينكشف مداخل الوهم والخطأ فـي مرويـات        
الثقات الغالب على منقولهم السالمة واالستقامة، ولدقته لم يتحقق إال لزمرة يسيرة مـن              

وإن اسـتمداد هـذا العلـم       . بهم، وحجة يرجع إلـيهم    العلماء صاروا بذلك أئمة يقتدى      
الشريف من كالم هؤالء األئمة ومناهجهم، وبمطالعة ذلك وتدبره يحصل لطالـب علـم              

وال بـد   ": )١( رجب رحمـه اهللا    قال الحافظ ابن  . الحديث أهلية الكالم في هذا الفن الدقيق      
مذاكرة به فليكثر طالبـه     في هذا العلم من طول ممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدمت ال          

 نزاع ومحققيـه اإلمـام   بالالمطالعة في كالم األئمة العارفين، وإن من جهابذة هذا العلم      
 خالل كتابه طرح التثريب ،كتاب      منالعراقي وجهوده   : "العراقي، فجعلت عنوان البحث   

  ".الطهارة نموذجاً
  : عن أهمية الموضوعأما
ب العلم علـى اإللمـام       النقاد؛ التي تساعد طال    تكمن في أهمية دراسة مناهج العلماء     -١

  . والتعرف على طريقة الحكم على األسانيدبطرق النقد
ن منهج اإلمام فـي نقلـه    تتناول كتاباً هاماً من كتب تخريج الحديث وعلومه، مع بيا  -٢

  . والحكم عليها، ومدى تطبيقه لذلكلألسانيد
 من خالل الكشف عن آرائه العلميـة   الحديث وعلومه، وذلك  في بيان مكانة العراقي     -٣

في هذا الجانب ، والقيام بدراستها ومن ثَم مقارنتها بآراء أئمة هذا الشأن؛ لنعرف مـدى           
  .ماوصل إليه العراقي من علم ومعرفة ،ومكانته بين العلماء

                                         
 البغدادي، ثم الدمشقي، ،جب بن الحسن، السالمي الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رزين - علل الترمذيشرح )١(

 -هـ  ١٤٠٧ األولى الطبعة-األردن –الزرقاء-رمكتبة المنا - همام عبد الرحيم سعيد    الدكتور:يق تحق -الحنبلي
 .١٢٦ص١ ج-م١٩٨٧



 

 )٤١(

  : اختياري للموضوعأسباب
 موضوع   األسباب التي دعتني الختيار هذا الموضوع ،أنه وأثناء بحثي عن          أهم - ١

 فيه أوالً أن يحقق لي أكبر قدر من الفائـدة       راعيتأقدمه ضمن أبحاث الترقية     
العلمية ،وخاصـة فـي مجـال دراسـتي وتدريـسي فـي الـسنة النبويـة                 
وعلومها،فوجدت أن دراسة مناهج العلمـاء تجمـع بـين الجانـب النظـري            

ـ            رجيح والتطبيقي،وتنمي لدي الباحث القدرة على استقراء آراء العلمـاء والت
  .بينها

 يمثـل   وهـذا  كان للعراقي جهود ومؤلفات كثيرة في السنة النبوية وعلومها          لقد - ٢
 لدي الرغبة القوية في إبراز شـيء        كانت اإلمام، لذا    جهدالجانب النظري من    

من جهده في الجانب التطبيقي، فهذا الجانب ال يعرفه إال من تتبعه بالدراسـة              
 .تقراءواالس

زين الدين العراقي وابنه ولـي  : ا حافظان هم نمان جليال  قام بشرحه عال   الكتاب - ٣
الدين أبو زرعة العراقي، ولطبيعة األبحاث العلمية التي اقتـضت االختـصار     
واإليجاز رأيت أن اقتصر على منهج العراقي في شرحه لكتاب الطهاره، وإن            

 من العلوم التي يعم بهـا النفـع         مجموعة كان كتابا واحدا إال انه اشتمل على      
 علمية ضخمة في مجال الحـديث       موسوعة لنا بحق أن هذا العالم       توالتي تُثب 

  . وعلومه ،بل في شتى العلوم



– 

  )٤٢(

  ).ترجمة العراقي والتعريف بكتابه:(التمهيد
  ). ونسبهاسمــــه(ترجمة العراقي :  األولالمطلب

 الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زيـن الـدين، المعـروف               عبد:هو   
 أصله من الكرد،  نسبة إلى الكـرد بـالعراق،       ، حفاظ الحديث  كبارمن  :لحافظ العراقي با

 برحلة إلـى الحجـاز والـشام        وقام ، صغيرا مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها        تحول
  . روفلسطين، وعاد إلى مص

ه متـوغال ِفـي    على علم الحِديث ِبِإشَارة الِْعز بن جماعة فَِإنَّه قَـاَل لَـه وقـد رآ           أقبل 
اتالْقرن فاصـرف همتـك ِإلَـى             : اءَأنت متوقد الذِّهب قَِليل الجدوى وِإنَّه علم كثير التَّع

      نَِفيلَاء التركماني الْحن الْعِة عِديث، فََأخذه ِبالْقَاِهرِبه ،الحِليِه انْتفـع      وعـن  تخرج ووع، 
 تخل لَـه    مالم وزاد تفننا باجتماعه به      ،ي وبالشام عن التقي السبكِ    بمكة العالئي   حالصال

  . )١( غَاِلبا من الرحلة ِإما ِفي الحِديث َأو الْحجسنة
  أثني عليه الكثير من العلماء منهم ماهم شيوخه ومنهم تالميذه:  العلماء عليهثناء

ـ               م ـوفَه ِديث بالديار المصرية سواهة كل من يدعى الحاعبن جم قـال  و ،دع قَاَل الِْعز 
الْبرهان الْحلَِبي لم أر أعلم بصناعة الحِديث ِمنْه وِبه تخرجت وقد َأخْبرِنـي ِإنَّـه عمـل      

   كَانالْعصر، ور وين الظّهب اِويضياِديث الْبالْعلـم و  كثيرتَخِْريج َأحـاء والتواضـع  الْحي 
  .)٢(بة على طَِريق السلفمحافظا على الطَّهارة نقي الْعرض وافر الْجاللَة والمها

 الحافظ العراقي رحمه اهللا ليلة األربعاء في الثامن من شـهر شـعبان           توفي : ـهوفات
سنة ست وثمانمائة في القاهرة ،وخرج لجنازته جمع غفير من الناس لم يـشهد لـه             

 وعمره احدى وثمـانون     وتوفي بي،مثيل وقدم للصالة عليه الشيخ شهاب الدين الذه       
  .)٣( ،وأسكنه فسيح جناتهسنة رحمه اهللا

                                         
 بكر بـن  بي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أ        - الالمع ألهل القرن التاسع    الضوء )١(

 الذهب في أخبـار     شذرات،  ١٧٢ص٤ج- بيروت – دار مكتبة الحياة     منشورات -ن بن محمد السخاوي   عثما
 دار ابن كثير، -محمود األرناؤوط:  لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي،حققه-من ذهب
محمود بن  لخير الدين بن   -، األعالم   ٨٨ص٩ ج - م ١٩٨٦ - هـ   ١٤٠٦الطبعة األولى،   - بيروت –دمشق  

 - م٢٠٠٢ الطبعـة الخامـسة عـشر    - دار العلم للماليـين -محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي       
 .٣٤٤ص٣ج

 .١٧٤ص٤ ج- الالمعالضوء )٢(

 .١٧٦س٤ السابق جالمرجع )٣(



 

 )٤٣(

  ".)١(طرح التثريب في شرح التقريب" كتاب بالتعريف:  الثانيالمطلب
 السفر العظيم الذي يعد من أعظم كتب أحاديث األحكام ،الذي جمع فيه مؤلفـان               هذا    

 والفقهـاء  ليينآراء العلماء وأقوالهم وعزوها إلى الفحول من العلماء المحدثين واألصـو       
 العلمية المعروفـة والمـشهورة ،وهمـا        ما عالمان حافظان لهما مكانته    ليفهأ،قام على ت  

 بـدأه األب وأتمـه   )٢(الحافظ زين الدين العراقي ،والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي   
االبن وقد سار االبن على طريقة أبيه في الشرح،لكنه لم يكن مقلداً  بـل ظهـرت لنـا                   

لك استدراكاته علـى والـده فـي كثيـر مـن            شخصيته في اختياراته وترجيحاته ،وكذ    
  .  المواضع

  لكتاب تأليفه لسبب
 فلمـا أكملـت كتـابي       : قال حيث":  طرح التثريب "  ذكره الحافظ في مقدمة كتاب     وقد

المسمى بتقريب األسانيد وترتيب المسانيد وحفظه ابني أبو زرعة المؤلف لـه وطلـب              
ن أصحابنا في كتابـة شـرح لـه    حمله عني جماعة من الطلبة الحملة، سألني جماعة م   

يسهل ما عساه يصعب على موضوع الكتاب، ويكون متوسطا بين اإليجاز واإلسـهاب،             
 على ما هنالـك، ثـم       ةفتعللت بقصور من المجاورة بمكة عن ذلك، وبقلة الكتب المعين         

ثم ذكر العراقي سبب تسميته لهـذا االسـم         .  المسارعة إلى الخير أولى وأجل     أنرأيت  
سميته طرح التثريب في شرح التقريب، فليبسط الناظر فيه عذرا وليقتـنص            : حيث قال 

                                         
وهو كتاب مختصر في أحاديث األحكام ألفه الحافظ زين الدين أبـي   :المسانيد تقريب األسانيد وترتيب  كتاب )١(

فقد أردت أن أجمع البني أبي زرعـة  :" لفضل حسين العراقي وذكر سبب تأليفه حيث قال في مقدمة الكتاب  ا
مختصرا في أحاديث األحكام، يكون متصل األسانيد باألئمة األعالم فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم        

األسفار، وعن مراجعة األصول عند أن ال يحفظ بإسناده عدة من األخبار، ويستغني بها عن حمل األسفار في 
المذاكرة واالستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجمـاع أهـل                   

 .١٧ ص-ينظر مقدمة الطرح".الدراية

 هو أحمد بن عبد بن الحسين الرحيم بن أبي بكر العراقي، ولد الحافظ أبو زرعة في يوم األثنين الثالث مـن         )٢(
نشأ في بيت علم فكان والده شيخه األول الذي سـمع           ). هـ٧٦٢(ي الحجة سنة اثنتين وستين وسبع ومائة        ذ

 عليـه  له مكانـة  انته ، ك٨٢٤وتلقى العلم على يديه، تولى قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة            
كان عالماً فاضالً له تصانيف : يرفيعة بلغ بها الرتبة العالية بين أقرانه وعلماء عصره ، قال بدر الدين العين  

، وافتـه المنيـة يـوم       "في األصول والفروع وشرح األحاديث، وكان آخر األئمة الشافعية بالديار المصرية          
 .     ٣٤١ص١ ج-الضوء الالمع. الخميس سابع عشر وعشرين من شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة



– 

  )٤٤(

عروس فوائده عذرا، واهللا المسئول في إكماله وإتمامه وحصول النفع به ودوامـه، إنـه         
  .على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير

 الخاص بولده أبي زرعة ،بل أضاف إليه القـصد          الهدف يقتصر العراقي على هذا      ولم 
واهللا أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا مـن                :"يضا فقال العام أ 

  .)١("يهمزيد فضله ما نؤمله ونرتج
  : حدود شرحه للكتاب

 زين الدين العراقي جزءاً يسيراً من الكتاب ،وجل الشرح البنه ولي الـدين أبـي                شرح
فـي  ) يد وترتيب المـسانيد وتقريب األسان: (زرعة ،قال الحافظ بن حجر في أنباء الغمر  

  .)٢(األحكام واختصره وشرح منه نحو مجلد لطيف
دون تحديـد لألبـواب   " مجلد لطيف" بذلك وصف لنا مقدار ما شرحه العراقي بقوله وهو

  .التي قام بشرحها
مدير جمعية النشر والتأليف األزهرية سـابقا،والذي       "رحمه اهللا " الشيخ محمود حسن     قال

والً ،قال في مقدمته للكتاب أنه وجد نسخة خطية للكتـاب بـدار             قام بنشر هذا الكتاب أ    
، فوجدت في خاتمتها ما يجلي كثيـرا مـن   )حديث٤٧١(برقم  ) المصرية(الكتب الملكية   

  . )٣(الغموض في هذه المسألة
 نقف على ذلك فـي      تىوأنت خبير بأن كل مايدعونا إلى البحث والتنقيب ح        :"  قال حيث

 وليـت ، والذي بين أيدينا مجلد كبير، ف      "بمجلد لطيف " م وصفوه    أنه السيماالمجلد األول   
  شطر النسخ الخطبة على 

 الشك باليقين ،وكان من ذلك أن انتهـي         طع على الصواب وأصل التحقيق ،وأق     ثر اع أن
فوجدت فـي   ) حديث٤٧٢(بي البحث إلى نسخة بدار الكتب الملكية المصرية تحت نمرة         

  :خاتمتها مايلي
 هـذا الجـزء زيـن    حء من طرح التثريب في شرح التقريب ، وشر ضم هذا الجز  منها

 وكمل ولده الحافظ أحمد أبوزرعة ، وقد رأيت مايأتي بصفحة أخرى فـي   عراقيالدين ال 
  الحمد هللا وحده:"                     آخر هذه النسخة إجازة هذه صورتها
                                         

 .٢٣ ص- التثريبطرح )١(

 .٧ نفسه صالمصدر )٢(

 .٨ نفسهمصدرال )٣(



 

 )٤٥(

ن الدين العراقـي     بخط حافظ العصر الشيخ ولي الدين أحمد بن شيخ الحفاظ زي           شاهدت
هذا الجزء في شرح األحكام المسمى طرح       : قال  :....  نسخة من هذا المؤلف    هماصورت

التثريب في شرح التقريب، من تأليف والدي رحمه اهللا ،وتكميلي إلى أول باب مواقيـت      
  .)١(.."الصالة من كالم والدي رحمه اهللا

 أيـضا مـن ضـمن    لسببا اقتصرت في البحث على كتاب الطهارة، وكان هذا        ولذلك 
 علـى   نيـة اسباب اقتصاري على كتاب الطهارة في البحث، ولكون األبحاث العلمية مب          

 .اإليجاز واالختصار خالف الرسائل العلمية
  :ث البحخطة

   البحث على مقدمة ،وتمهيد ،وفصلين،اشتمل
  :وتحتوي على أهمية الموضوع وأسباب اختياره :  المقدمة أما

  . بالعراقي وكتابهالتعريف:بانطلــــــ وفيه متمهيد
   بالعراقيتعريفال:  األولالمطلب
  ). منهجه في الكتاب- سبب التأليف–سبب التسمية (التعريف بكتابه :  الثانيالمطلب
  .منهج العراقي في تخريج األحاديث وبيان طرقها:  األولالفصل
  .مصادر تخريجه لألحاديث من كتب السنة:  األولالمبحث
  . اعتماده في التخريج على الصحيحين: األولالمطلب
  .يخرج األحاديث من الصحيحين ،ويذكر زياداته من كتب السنة:  الثانيالمطلب
  . ورواته من الصحابةالحديث لطرق بيانه :  الثانيالمبحث
  .فاًمنهج العراقي في الحكم على األحاديث صحةً وضع: الثانيالفصل
  .ديث بالصحةمنهجه في الحكم على األحا:  األولالمبحث
  .منهجه في الحكم على األحاديث بالضعف:  الثانيالمبحث
  .منهجه في تضعيف األحاديث من حيث السند مع ذكر سبب الضعف:  األولالمطلب
 األحاديث من حيث السند مـع عـدم ذكـر سـبب             عيفمنهجه في تض  :  الثاني المطلب
  .الضعف
  .تضعيفه لألحاديث من حيث المتن: الثالثالمطلب
  . العراقي على العلماء في بعض قضايا الحديث وعلومهاستدراك:  الثالثالمبحث

                                         
 .٩ص١ ج-طرح التثريب )١(



– 

  )٤٦(

  . على تخريج سابقيه للحديثاستدراكه: األولالمطلب
  . على العلماء في الجرح والتعديلاستدراكه:  الثانيالمطلب

   أهم النتائج والتوصيات ،،،،،ثم
  
  
  
  
  



 

 )٤٧(

  .قهامنهج العراقي في تخريج األحاديث وبيان طر:  األولالفصل
  . لألحاديث من كتب السنة)١(مصادر تخريجه:  األولالمبحث

              سـنة  بهـا  اهللا حفـظ  التـي  األخـرى  العلـوم  مـن  قـدراً  أقـل  التخريج علم ليس 
 هـذه  مقدمة في يأتي التخريج علم فإن الغرض لهذا عدة علوم  نشأت وإذا ، المصطفى

  .العلوم
 هو بل القول، من بدعاً ليس والشاهد المتابع وطلب األخبار قبول في التثبت مبدأ إن

 الحقيقة، هذه تبين كثيرة أخبار إلينا نقلت وقد الرسول وفاة منذ يبدأ إذ العهد، قديم
 الصديق بكر أبي عن الذهبي اإلمام يقول السنة، هذه سن من أول هم  فالصحابة
٢(األخبار قبول في احتاط من أول كان(   
 منـذ  اإلسـناد  وطلب بالعزو العناية وبدأت النبوي، الحديث علم مع العلم هذا ولد ولقد 

 الجهود عليه تتوارد ثم ضعيفاً ينشأ آخر علم أي نشأةَ نشأ لكنه للرواية، األولى العصور
 الكمـال  مدارج في تدرج فإنه النشأة قديم ومادام. عوده ويشتد يقوى حتى العناية وتكتنفه

 البغـدادي  الخطيب يد على والسابع والسادس الخامس القرن في سوقه على استوى حتى

                                         
  : مصدر الفعل خرج بمعنى أظهر وأبرز، فالتخريج هو اإلظهار واإلبراز، أما اصطالحاً: هوالتخريج )١(

:  يتعرض له من ألَّفوا في التخريج، وقاموا بتخريج أحاديث في كتب فقهية أو تفسيرية ونحوهمـا مثـل                  فلم     
 يختلفون في التعريف االصـطالحي      باحثينابن حجر وغيرهم، وهذا ما جعل ال       العراقي و  والحافظالزيلعي  
ونذكر فيما يلي نموذجاً من بعض اإلطالقات لمعاني التخريج عند المحدثين، ثـم مـا ورد مـن             . للتخريج

حيث ورد إطالقه على معان     :حدثينالمعاصرين من تعريفات اصطالحية عندهم، إطالقات التخريج عند الم        
 اإلمام مسلم في قال.  وروايته للناس المحدث الحديث أو إظهاره بسنده إلى النبي ز إبراأي: خراجاإل:منها

، أي شرطه، فـسمى  " إنّا إن شاء اهللا، مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفه على شريطه  ثم: "مقدمة صحيح 
ى غيره من المـصنفات التـي   وهكذا ينطبق هذا اإلطالق عل. رحمه اهللا عمله في إخراج الصحيح تخريجاً      

صنفها أصحابها بأسانيدهم مثل الصحاح والسنن والمسانيد، وغيرها من الكتب التي عنيت بذكر األحاديـث    
باألسانيد، ولذا يقال عند النسبة إليها أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وهكذا كـان يطلـق عنـد العلمـاء       

 الحجاج أبو الحسن ابن عدل عن العدل إلى رسول اهللا  الصحيح المختصر بنقل الالمسند: ينظر. المتقدمين
 ،٤ص١ ج - بيـروت  – دار إحياء التراث العربي      -محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق-القشيري النيسابوري   

  مجمع الملـك  -عبد الغفور بن عبد الحق حسين بر البلوشي - في خدمة السنة النبوية    ودورهوعلم التخريج   
 .٧ص١ج-فهد لطباعة المصحف الشريف

ـ ٧٤٨: المتوفى( لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي  - الحفاظ تذكرة )٢( -)هـ
 .٩ص١ ج-م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الطبعة األولى، -لبنان-دار الكتب العلمية بيروت



– 

  )٤٨(

) ه٥٩٧ت (الجـوزي  وابـن ) ه٥٨٤ت (والحـازمي ) ه٤٥٨ت (والبيهقي) ه٤٦٣ت(
  .وغيرهم

 ظهـرت  إذ الهجـري  الثامن القرن هو أكله فيه آتى الذي العلم لهذا الذهبي العصر لكن
 يـد  على المصنفات فيه وكثرت شأن، له علماً وصار سبق، مما أكثر العلماء جهود فيه

) ه٧٥٠ت (التركمـاني  وابـن ) ه٧٤٤ت (عبـدالهادي  ابن: وأبرزهم القرن هذا علماء
 وعبـدالقادر ) ه٧٧٤ت (كثير وابن) ه٧٧١ت (السبكي الدين وتاج) ه٧٦٢ت (والزيلعي
 مـن  أكثـر  صـنف  العلماء هؤالء وأكثر). ه٧٩٤ت (والزركشي) ه٧٧٥ت (القرشي
  .)١(التخريج في مصنف

 مـن  عـدد  جهـود  فيه ظهرت الذي التاسع القرن في ركالمبا الجهد هذا واستمر
) ه٨٠٤ت (الملقـن  وابـن ) ه٨٠٣ت (المنـاوي  إبراهيم بن محمد: أبرزهم كان العلماء
 السخاوي اإلمام: يد على العاشر للقرن بالنسبة األمر وكذلك) ه٨٠٦ت (العراقي والزين

 القـاري  علـي : فيـه  وكان عشر الحادي القرن ثم). ه٩١١ت (والسيوطي) ه٩٠٢ت(
 القـرن  وكـذلك ). ه١٠٩٣ت (البغدادي وعبدالقادر) ه١٠٣١ت (والمناوي) ه١٠١٤ت(

) ه١١٧٥ت (همـات  وابـن ) ه١١٦٢ت (العجلوني: التخريج في ألف فقد عشر الثاني
 لكـن  الحاضـر  عصرنا إلى التخريج كتب تتالت ثم). ه١١٨٣ت (العراقي العالء وأبو

  .للمتقدم كان الفضل
 كمـا  بعينـه،  أوبإسناد بكتاب أو بمؤلف إسناده اتصال بينلي ذلك يفعل المخرج أن

 ممـا  محصورة بأسانيد أحاديث البنه خرج فقد األسانيد، تقريب في العراقي اإلمام فعل
  .)٢(١ المشهورة األسانيد هذه إلى إسناده ساق ثم األسانيد، أصح إنه: فيه قيل

  : العراقي في تخريجه ألحاديث الكتاب طريقتيناستخدم
  . ولده أبي زرعةوسندالتخريج بالرواية بسنده : ماأوله

  .  التخريج بالعزو إلى المصادر:ثانيهما
 أردت أن أجمع البنـي أبـي        فقد:"  الطريقة األولى فقد أشار إليها في المقدمة فقال        أما 

  ".زرعة مختصرا في أحاديث األحكام ، يكون متصل األسانيد باألئمة األعالم

                                         
 .٩ص١ ج- الحفاظتذكرة )١(

 .١/١٩ التثريب طرح )٢(



 

 )٤٩(

) أي ألبي زرعـة   ( له   قعتوقد و :"قدمة الكتاب شارحا لذلك    في موضع آخر من م     فقال 
فحضره بقراءتي على أبي الحـرم  " الموطأ" فما كان فيها من ،أحاديث هذه األحكام عالية 

  .)١(محمد بن محمد القالنسي  بإسناده فيه وأجاز له
 بن على بن أحمد بن محمد       اإلسكندريةفكتب إليه به من     " مسند أحمد " فيه من    كان وما  

  . زينب بنت مكي بن كامل" المسند"أخبرتنا بجميع : ل قا،صالح العرضي
 مطلقا على قول من عممـه  ،إما تلك التراجم فيما عد من أصح األسانيد مذكورة     وتكون 
 الحديث الذي أورده في هذا المختصر هـو لمـن         ولفظ بصحابي تلك الترجمة،     مقيدا أو

  . ذكر اإلسناد إليه من الموطإ ومسند أحمد
   .لصحيحين في التخريج على ااعتماده:  األولالمطلب

 وقدم الـصحيحين    ، يسير عليه ويدل على مقصوده      ومنهجاً اً العراقي لنفسه طريق   جعل  
فـإن  :" في االستدالل واالستشهاد في المسألة، وذكر مجمل ذلك في مقدمة التقريب فقال           

ونه متفقا عليه، وإن كان     كان الحديث في الصحيحين لم أعزه ألحد، وكان ذلك عالمة ك          
  .)٢("في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه

 سار في عزوه لألحاديث واآلثار إلى مصادرها على طريقـة المتقـدمين مـن               وقد    
السلف ،إذ أتبع طريقة العزو المختصر من خالل ذكر من أخرج الحديث دون التوسـع               

لنقل واإلشارة إلى الحـديث إذا   عبارات العراقي في اواختلفتفي ذكر الباب أو الكتاب،   
 فـي  الحـديث :  يقـول وتـارة  ين، يقـول أخرجـه الـشيخ     فتارة ،كان في الصحيحين  

  : ذلك من خالل مايأتيويتبينمتفق عليه، :  أخري يقولوتارةالصحيحين،
  ". المتفق عليه" للحديث من البخاري ومسلم بلفظتخريجه: أوال
 مـن جهـة     وذكرطريقه" المتفق عليه " ظبلف" بمكان وجود الحديث     العراقي يشير فقد-١

  :ومثاله التوسع في ذكر الباب أو الكتاب دونالصحابي فقط  في السند 
                                         

  ند فتح الدين أبو الحرم بن الشيخحرم بن أبي طالب القالنسي الشيخ المس       بن محمد بن محمد بن أبي ال       محمد )١(  
فيه صبر وتودد   : لشهاب الدين ابن رجب وذكره في مشيخته وقا       .  وحدث سمع منه المقرىء    وغيرهم شمس،

 بالقـاهرة سـنة نيـف    توفي.على التحدث سمعت عليه بالقاهرة أجزاء منها السباعيات والثمانيات لدار إقبال   
 أحمد اإلمام اإلمام األرشد في ذكر أصحاب المقصد:ينظر. ين وسبعمائة ذكره الحافظ زين الدين ابن رجبوست

 - الرحمن بـن سـليمان العثيمـين   عبد- تحقيق- بن عبد اهللا بن محمد بن مفلحمحمدبرهان الدين إبراهيم بن  
 .٢٥٥ص٢ج-م١٩٩٠ -هـ١٤١٠-لنشر سنة ا-الناشر مكتبة الرشد

 .٦٢ص١ ج– التثريب طرح )٢(



– 

  )٥٠(

 صـرح بـه    كمـا يستحب االبتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب ،         :  العراقي قال
هـِرِه وتَرجِلـِه     يعِجبه التَّيمن ِفـي تَطَ     كَان:" عاِئشَةَ الْمتَّفَِق علَيِه     لحِديِث )١(أصحابنا

  .)٢(" كُلِِّه وِفي شَْأِنِهعِلِهوتَنَ
 أن الحديث رواه أبوداود والنسائي واإلمام أحمد        فوجدت تتبع الحديث وطرقه،   وبعد 

 رووه مـن نفـس طريـق البخـاري     جميعهم)٣( خزيمة وابن حبانوابنفي مسنده،  
 الحـديث إذا كـان فـي     وبذلك نجد العراقي اتبع ماذكره في مقدمته بـأن       ،ومسلم  

  . بعزوه إلى الصحيحينف آخر وإنما يكتلكتابالصحيحين لم يعزه 
، ويذكر أنها من نفس طريـق       " البخاري ومسلم  روي" بلفظ   لحديث ل خريجهت:ثانياً

  : يعتمد على رواية مسلم في االستشهاد،مثال ذلك،ولكنهالصحابي
 بـأبي  انطلقـت :"سعود قال أيضا عن مجاشع بن م   لم البخاري ومس  روى:   قال العراقي 

 الهجرة ألهلها، أبايعه على اإلسالم مضت: على الهجرة فقالليبايعه   معبد إلى النبي 
  . مجالدبأخيه رواية أنه جاء وفي )٤("والجهاد

  : إلى البخاري ومسلموبالرجوع
زريٍع، عن خَاِلـٍد،    حدثَنَا ِإبراِهيم بن موسى، َأخْبرنَا يِزيد بن        :  البخاري فقال  أخرجه

جاء مجاِشع ِبَأِخيِه مجاِلِد بـِن      : عن َأِبي عثْمان النَّهِدي، عن مجاِشِع بِن مسعوٍد، قَالَ        
 علَـى الِهجـرِة،   يباِيعكهذَا مجاِلد ،   : مسعوٍد، ِإلَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فَقَالَ       

  .)٥("الَ ِهجرةَ بعد فَتِْح مكَّةَ، ولَِكن ُأباِيعه علَى اِإلسالَِم:"فَقَاَل

                                         
 .٤٣٠ص١ ج- المرجع نفسه)١(

 مـن  ٤٥ص١ ج-)١٦٨( بـرقم -الغـسل  باب التيمن في الوضـوء و – كتاب الوضوء   -البخاري:  أخرجه )٢(
 –كتاب الطهارة   : مسلم من نفس الطريق   : أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة، وأخرجه         :طريق

 ١/٢٢٦ -)٢٦٨( برقم-وغيرهباب التيمن في الطهور 

 كتاب  -، والنسائي في الصغرى٤/١١٨ -)٤١٤٢( برقم- باب في االنتعال- كتاب اللباس–أبو اود   : رجه أخ )٣(
 – كتاب الطهـارة     -، وابن حبان في صحيحه    ٧٨ص١ ج -)١١٢( برقم - باب بأي الرجلين يبدأ الغسل     -الطهارة

 -)٢٤٦٢٧ ( بـرقم  – مسند السيدة عائـشة      -، وأحمد في مسنده   ٣/٣٧١ -)١٠٩١( برقم –باب فرض الوضوء    
٤١/١٧٤. 

 .٣٥٤ص١ ج- التثريبطرح )٤(

 .٧٥ص٤ ج-)٣٠٧٨( رقم- باب  الهجرة بعد الفتح- كتاب الجهاد والسير-البخاري:  أخرجه)٥(



 

 )٥١(

 سويد بن سِعيٍد، حـدثَنَا عِلـي بـن          حدثَِني :قال:  مسلم من طريق مجاشع    وأخرجه
: ن مسعوٍد السلَِمي، قَالَ   َأخْبرِني مجاِشع ب  :  عن عاِصٍم، عن َأِبي عثْمان، قَالَ      مسِهٍر،

يـا  : ِجْئتُ ِبَأِخي َأِبي معبٍد ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بعد الْفَـتِْح، فَقُلْـتُ               
ـ   :  قُلْتُ ،" الِْهجرةُ ِبَأهِلها  مضِت قَد:" علَى الِْهجرِة، قَالَ   عهرسوَل اِهللا، بايِ   يٍء فَِبـَأي شَ

فَلَِقيتُ َأبا معبٍد، فََأخْبرتُه    :  قَاَل َأبو عثْمان   ،" الِْإسلَاِم والِْجهاِد والْخَيرِ   علَى:"تُباِيعه؟ قَالَ 
  .)١ (."صدقَ: ِبقَوِل مجاِشٍع، فَقَاَل

 البخـاري جـاءت     ،ورواية نجد العراقي ذكر نص حديث مسلم بألفاظه وزياداته          وبذلك
 يذكر بأنها من رواية البخـاري،       أن دون إلى ذلك بعد ذكر الحديث ،        وأشار مجالد   بلفظ

 مـن نفـس طريـق       جاءتنا الروايتين مسلم جاءت بلفظ أبي معبد، لكنه ذكر أن          ورواية
  .مجاشع بن مسعود

  : البخاري ومسلمفي ه إلى وجودويشير من البخاري لحديث ايخرج: ثالثا
األحاديث إنه يذكر الحديث ويخرجه من البخـاري         من طرق العراقي في تخريج       فنجد

  ،،ثم يشير إلى وجود نفس الحديث والرواية بطريق آخر في الصحيحين 
اللَّهم : دخََل َأعراِبي الْمسِجد فَصلَّى ركْعتَيِن ثُم قَاَل        :"  هريرةَ قَالَ  َأِبيعن  :  العراقي فقال

لَقَـد  :  النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم فَقَـاَل          تَتَرحم معنَا َأحدا فَالْتَفَ   ارحمِني ومحمدا ولَا    
تَحجرت واِسعا ، ثُم لَم يلْبثْ َأن باَل ِفي الْمسِجِد فََأسرع النَّاس إلَيِه فَقَاَل لَهم رسوُل اللَّـِه             

إنَّما بِعثْتُم ميسِرين ولَم تُبعثُوا معسِرين هِريقُوا علَيِه دلْوا ِمن ماٍء           : م  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ   
  .رواه الْبخَاِري.  )٢("َأو سجلًا ِمن ماٍء

 إلى الحديث في صحيح البخاري نجد الحديث موجود في صـحيح البخـاري     وبالرجوع
 وروايـة  العراقي في حـديث واحـد       وضمهم: بي هريرة  كالهما من طريق أ    ،بروايتين

  .واحدة

                                         
 -)١٨٦٣( بـرقم  - باب المبايعة بعد فتح مكة علـى اإلسـالم         - كتاب اإلمارة  -مسلم في صحيحه  :  أخرجه )١(
 .١٤٨٧ص٣ج

 .٨٩ص١ ج-)٢١٧( رقم-اب صب الماء على البول في المسجد ب-كتاب الوضوء: خاري أخرجه الب)٢(



– 

  )٥٢(

قَام رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي صلَاٍة وقُمنَا          :" َ أبي هريرةَ قَالَ   عن: األول الحديث
لَا تَرحم معنَا َأحدا فَلَما سـلَّم        الصلَاِة اللَّهم ارحمِني ومحمدا و     ِفي وهو   َأعراِبيمعه فَقَاَل   

  .)١("يِريد رحمةَ اللَِّه. النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل ِللَْأعراِبي لَقَد حجرتَ واِسعا
ثَار ِإلَيِه النَّاس ليقَعـوا     َأن َأعراِبيا باَل ِفي الْمسِجِد فَ     :  َأبي هريرةَ قال   عن:  الثاني الحديث

                 اٍء َأوم ا ِمنِلِه ذَنُوبولَى بِريقُوا عَأهو وهعد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر مِبِه فَقَاَل لَه
 لًا ِمنجاٍءسمِرينسعثُوا معتُب لَمو ِرينسيم ِعثْتُما ب٢(" فَِإنَّم(.  

  . حِديِث َأنٍَسن الْبوِل ِم ِقصِةعلَى الشَّيخَاِن واتَّفَقَ:  قالثم  
 إلى الحديث المتفق عليـه مـن     وأشار نجد العراقي استشهد بحديث أبي هريرة،        وبذلك 

 نفس معنى حـديث     ،ويحمل رغم أنه روي في البخاري ومسلم      ه، دون إيراد  نسطريق أ 
  .ي في طريقة إيراده لألحاديث بذلك يشبه الترمذوهوأبي هريرة، 

سِمعتُ َأنَـس  :  إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن يحيى بن سِعيٍد قَالَ            وبالرجوع 
جاء َأعراِبي فَباَل ِفـي طَاِئفَـِة الْمـسِجِد         :" بن ماِلٍك عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        

 فَنَهاهم النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَلَما قَضى بولَه َأمر النَِّبي صـلَّى اللَّـه          اسفَزجره النَّ 
  .)٣("علَيِه وسلَّم ِبذَنُوٍب ِمن ماٍء فَُأهِريقَ علَيِه

وطرقـه   زياداته وألفاظه    ويذكر األحاديث من الصحيحين،     يخرج: أوالً: الثاني المطلب
  .من بقية كتب السنة

 فـي التخـريج وعـدم    التوسعه كذلك يسير على طريقة المتأخرين من خالل       ونراه
 خـالل   من بل يخرجه من دواوين السنة األخري ، ويتبين ذلك           بالصحيحيناكتفاءه  

 لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته        وإن: قال:  يلي فيماماذكره في بيان منهجه     
ب السنن األربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبـان          إلى من خرجه من أصحا    

والحاكم ، فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تـدل علـى حكـم ذكرتهـا              

                                         
 .٥/٢٢٣٨ -)٥٦٦٤( برقم- باب رحمة الناس والبهائم-كتاب األدب: البخاري :  أخرجه)١(

 -)٥٧٧٧( برقم- يسروا وال تعسروا  -" عليه وسلم  هللاصلى ا " باب قول النبي   -دبكتاب األ : البخاري:  أخرجه )٢(
٥/٢٢٧٠. 

 -)٢٢١( بـرقم  - باب صب الماء على البول في المسجد       - كتاب الوضوء  -صحيحهالبخاري في    : أخرجه )٣(
  .٢٣٦ص١ ج-)٢٨٣( برقم– باب النهي عن االغتسال في الماء الراكد – كتاب الطهارة –، مسلم ٥٤ص١ج



 

 )٥٣(

 من عند غيره، فإن كانت الزيـادة مـن حـديث ذلـك              ىوكذلك أذكر زيادات أخر   
  .وألبي داود أو غيره كذا: الصحابي لم أذكره ، بل أقول

 اجتمع حديثان فأكثر    ذا من حديث فالن كذا، وإ     النولف: ه قلت   وإن كانت من غير حديث    
في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني ومـا بعـده ، بـل      

 أريد  فإنما ، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه،        باهوعنه ما لم يحصل اشت    : أكتفي بقولي 
ن لم يكـن الحـديث إال فـي       أصل الحديث ال ذلك اللفظ ، على قاعدة المستخرجات، فإ         

 الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه ، لـئال يلـبس                  ابالكت
  .)١(ذلك بما في الصحيحين

   : ذلكمثال
رسـول اهللا صـلى اهللا   :" قال:  بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة     همام: عن - ١

  .)٢("نْه ِمغْتَسل تُم ثُجِري ي الَي الِذِم الداِئماِء الْي ِفبْل تَال:" وسلمعليه 
  . في صحيح مسلم بهذا اللفظ وهي العراقي بهذه الرواية استشهد

 وفـي ،  "  منه يغتسل"أو" ثم يتوضأ منه  :" بعضها   ففي:  اختالف ألفاظه  في:  العراقي قال
 مخالفة لروايـة  وهي ،:"هنْ ِمتَوضَأ يم ثُائم الداِء في الم حدكُم أَ ن يبولَ لَا:")٣(الترمذيرواية  

  )٦("وال يغتسل فيه من الجنابة:" من طريق همام،وفي رواية)٥(ومسلم )٤(أحمد
    

                                         
 .١٩ص١ ج- التثريبطرح )١(

 .٢٣٥ص١ ج-)٢٨٢( برقم– باب في الماء الراكد – كتاب الطهارة -مسلم في صحيحه:  أخرجه)٢(

 قال. ١٠٠ص١ج-)٦٨( برقم- كتاب أبواب الطهارة- باب كراهية البول في الماء الراكد    -الترمذي: أخرجه )٣(
 . هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابرعيسىأبو 

 . رواه مسلم لذي، يقصد به حديث همام عن أبي هريرة ا٣١٦ص٢ج) ٨١٧١( برقم- المسند)٤(

 ).٢٨٢( برقم– باب في الماء الراكد – كتاب الطهارة - مسلم في صحيحه)٥(

 بـاب  - كتاب الطهارة-أخرجه أبو داود".الَ يبولَن َأحدكُم ِفى الْماِء الداِئِم والَ يغْتَِسْل ِفيِه ِمن الْجنَابِة            :" ولفظه )٦(
ب ، وقـال شـعي    ٤٣٣ص٢ ج -)٩٥٩٤(،وأحمد في مسنده برقم   ٢٦ص١ ج -)٧٠( برقم   - الماء الراكد  في البول

، جميعهم بنفس اللفـظ مـن      ٦٨ص٤ ج -)١٢٥٧( برقم   - وأخرجه ابن حبان في صحيحه     صحيح،: = األرنؤؤط
 .طريق محمد بن عجالن، عن أبي هريرة به



– 

  )٥٤(

، "الدائم أو الراكـد   :" )٢(، وفي رواية    " أويشرب منه  منهثم يتوضأ :" )١( رواية للبيهقي  وفي
  ."الناقع:" حديث ابن عمرمن )٤(، والبن ماجه"الراكد:"  من حديث جابر)٣(ولمسلم

 أن العراقي ذكر الحديث بألفاظه وطرقه في كتب السنة ، وذكر من اتفق            نجد وبذلك   
وال تعارض فـي هـذا      :  بينهم جميعا فقال   ووفقومن اختلف في الطريق أو اللفظ ثم        

 فقد صح الكـل ، وجملـه أن         رب والغسل والش  الوضوء اختلف معنى    وإناالختالف ،   
داً، وأدى بعضهم أثنين على ماحفظ كـل واحـد    بعضهم واح فأدى ، الثالثة ذكر النبي  

  .من الرواة
 ، وكذلك يوضح معاني األلفاظ وهذا داللة على         ه بدأ يشرح ويفسر كل رواية على حد       ثم

  .سعة علمه وحرصه على اإلتيان بالمعنى الراجح مبني على دليل
 ولـيس    مغايرٍة، جملة على لفظة زائدٍة، أو    ه التنبي إلى يحتاج العراقي    حين:ثانيـــا

ذلك في الصحيحين، فإنه يضيف إليهما غيرهمـا مـن المـصادر التـي فيهـا تلـك        
  . بما جاء في غير الصحيحين،ويستشهدالزيادة

 من حـديث عائـشة   )٥(روي الحاكم في المستدرك:  العراقي قال:  األمثلة على ذلك   ومن
 ومعه سواك مـن      في مرض رسول اهللا     أبي بكر  بنفي دخول أخيها عبد الرحمن      

                                         
 عطَاِء بِن ِمينَا عن َأِبى هريـرةَ َأن         عن :ث والحدي ١/٢٣٩  -)١١٨١(  برقم   -البيهقي في الكبرى  : أخرجه )١(

 ". ِمنْه َأو يشْرب ضُأالَ يبولَن َأحدكُم ِفى الْماِء الداِئِم ثُم يتَو:" اَلقَ رسوَل اللَِّه 

 اهللا بـن يزيـد المقـرئ    عبـد ، من طريق  ١٤ص١ج)١٢( رقم -الطحاوي في شرح معاني اآلثار    :  أخرجه )٢(
ي أن يبول الرجل في     أنه قال نهى أو نه    : سمعت بن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة            :"قال

 ". الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه

 .١/٢٣٥ -)٢٨١( برقم- أخرجه مسلم)٣(

 نافع ،عن ابن عمر     عن، من طريق ابن أبي فروة ،      ١٢٤ص١ ج -)٣٤٥( رقم -ابن ماجه في سننه   :  أخرجه   )٤(
هذا إسناد ضعيف ابن أبي فروة اسمه : يريقال البوص".ال يبولن أحدكم في الماء الناقع     :"قال رسول اهللا  :قال

 جابر بن عبد اهللا    حديثإسحاق متفق على تركه وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من               
 - ألحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني- الزجاجة في زوائد ابن ماجهمصباح:ينظر. وكلهم قالوا الماء الدائم

 .٥١ص١ ج-)ه١٤٠٣ (-ة دار العربي- محمد المنتقى الكشناويتحقيق
 ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اهللا عنهـا  الحارث: طريق  من ،   ٤/٧ ج -)٦٧١٩( الحاكم برقم    أخرجه )٥(

 و دخل عبد    ي بيتي و في بيتي و في يومي و ليلتي و بين سحري و نحر              في توفي رسول اهللا    :" أنها قالت   
=  يا عبد الرحمن اقـضمه     : فقلت ب فنظر إليه رسول اهللا       سواك من أراك رط    معهالرحمن بن أبي بكر و    



 

 )٥٥(

 )٢( أعطته رسول اهللا فاستن به،والحديث فـي الـصحيح    ثم عائشة فطيبته    فأخذته )١(راكأ
ومعـه سـواك مـن جريـد     :  وفي بعض طرقه عند البخـاري    ، فيه ذكر األراك   وليس
  .)٣(النخل
 عِن ابِن مسعوٍد َأنَّه كَان يجتَِني ِسواكًا ِمن الَْأراِك وكَـان دِقيـق         أحمد في مسنده   وروي

ِمم :"ى اللَّه علَيِه وسلَّم    تَكْفَُؤه فَضِحك الْقَوم ِمنْه فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّ        الريحلساقَيِن فَجعلَتْ   ا
ِميـزاِن   ِفـي الْ ُلتَضحكُون قَالُوا يا نَِبي اللَِّه ِمن ِدقَِّة ساقَيِه فَقَاَل والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَهما َأثْقَ  

  .)٥(فهذا قد ورد انه أستاك به وأمر به:  العراقيقال )٤("ِمن ُأحٍد
 بروايتي أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأشار إلى          استشهد:  نجد العراقي  وبذلك

رواية البخاري، دون أن يوردها كاملة ، ألنها غير موافقة لرأيه ، بل نجده ذكر كـالم                  
  : )٦(فقال يه وذلك؛ ألنه موافق لرأالروايات ابن عبد البر وأضافه إلى

                                                                                                     
 قـال ، " فتـسوك بـه  من ذلك المكان فدفعه إلي فناولته إياه فرده إلي فقضمته و سويته فدفعته إلى النبـي      =

  حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاههذا:الحاكم

حمد بن علي بن حجر أبـو  أل- فتح الباري شرح صحيح البخاري     - شجر معروف طيب الريح يستاك به      هو )١(
 .٧٨ص١ ج-١٣٧٩ بيروت ،- دار المعرفة -الفضل العسقالني الشافعي

، مـن طريـق   ٣٠٣ص١ ج-)٨٥٠( رقم– باب من تسوك بسواك غيره    –كتاب الجمعة   :  البخاري   أخرجه )٢(
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سـواك  ":  بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت          هشام

 له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مـضغته  فقلت  اهللا رسوليستن به فنظر إليه    
 ". به وهو مستسند إلى صدريفاستن فأعطيته رسول اهللا 

مـن  " وفي يده جريدة رطبة "، بلفظ ١٦١٧ص٤ ج -)٤١٨٦( برقم - البخاري باب مرض النبي ووفاته     أخرجه )٣(
":  عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها قالتوبدثنا حماد بن زيد عن أي بن حرب ح  سليمان: طريق

 بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه في توفي النبي  
وفي  ، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر      ،) األعلى في الرفيق األعلى      يقفي الرف ( فرفع رأسه إلى السماء وقال      

 أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعنها إليـه  فظننت  اليه النبي  فنظريده جريدة رطبة      
فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع اهللا بين ريقي وريقه في آخر     

 ".يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة

 .٨٩ص٧ ج-)٣٩٩١( برقم - أحمدأخرجه )٤(

 لمحـي  -"تقريب األسانيد وترتيب المسانيد " التثريب في شرح التقريب وهو شرح على المتن المسمي           طرح )٥(
 -)م٢٠١٥ -ه١٤٣٦( الطبعـة األولـى  - دار البـدر -الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقـي       

 .٤١٧ص١ج

 .٤١٧ص١ ج–طرح التثريب :  ينظر - العراقيأي )٦(



– 

  )٥٦(

والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفـي       : )١( ابن عبد البر في التمهيد       قال
  : قال الشاعروالبشام وذلك األراك ، عصر النبي

  .                                   إذا هي لم تستك بعود أراكه

                                         
 عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم             أبو - لما في الموطأ من المعاني واألسانيد      يدالتمه )١(

 .٢٠٢ص/ ٧ ج- مؤسسة القرطبه-لبكرى مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير ا-النمري القرطبي 



 

 )٥٧(

  .الحديث ورواته من الصحابة لطرق بيانه:  الثانيالمبحث
  .)١( السند ألنه يوصل إلى المطلوب الذي هو متن الحديثبمعنى:  عند المحدثينالطريق

الطرق بمعنـى األسـانيد     : من جموعها    ويستعملون طريق المتن،    حكاية: واإلسنــاد
  . )٢(الكثيرة 
) ه٢٣٤( أهمية جمع طرق الحديث عند الحكم عليه في قول على بـن المـديني                وتكمن

  ).٣(الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه
 بعضها على بعـض ويجمـع   واستدل جمعت طرق الحديث ،   إذا:  ابن دقيق العيد   وقال

  .)٤(مايمكن جمعه فيه يظهر المراد
 عنى المحدثون عناية فائقة،بجمع الطرق واألوجه للحديث الواحـد ،والمقارنـة            ولقد   

من صـحة  " صلى اهللا عليه وسلم"ه في حديث النبي  إلى الصواب واألشب   للوصولبينها    
  .أوضعف
 وصوابه ،واالطالع على أوهام الثقات والعلل الخفيـة فـي           واي على خطأ الر   وللوقوف

  .الحديث ،فال يحكمون على الحديث إال بعلم ويقين وتعب وعناء
ـ  لهم اهتمام بالغ وعناية تامة بجمع طـرق          ذين الحفاظ المتقدمين ال   ومن         ديثالح

 سبيل المثال ال الحصر اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صـحاحهم مـع              الالواحد على 
 الحـديث   ق ممن حرص على جمـع طـر       وكذلكاشتراط الصحة، وغيرهم من األئمة      

الواحد واستيعاب األسانيد من كتب التخريج في شروحهم اإلمام ابـن حجـر واإلمـام               
لـم يقتـصر فـي    " التثريبطرح " في شرحه النووي واإلمام العراقي، فاإلمام العراقي      

 عنى بجمع كثير مـن      بل ، على ذكر طريق واحد من طرقها      اديث األح منتخريج كثير   

                                         
 هـروي حمد القاري ال لنور الدين أبو الحسن على بن سلطان م - نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر      شرح )١(

، اليواقيت والدرر ١٥٩ ص-بيروت/  لبنان - الشيخ عبد الفتاح أبو غدةتحقيق -"بمال على القاري"المعروف 
 -م١٩٩٩ - مكتبة الرشـد - تحقيق المرتضي الزين أحمد  - عبد الرؤوف المناوي   -في شرح نخبة ابن حجر    

 .٢٣٤ص

 .٢٣٤ ص- المرجع السابق)٢(

 .٣٧٠ ص- الجامع ألخالق الراوي)٣(

 تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع القـشيري ،                 - األحكام شرح عمدة األحكام    إحكام )٤(
        األولـى  الطبعة - مؤسسة الرسالة  - سندس ثرمصطفى شيخ مصطفى و مد    : تحقيق - دقيق العيد    بابنالمعروف  

 .١٧ص١ ج-) م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦( 



– 

  )٥٨(

 األحاديـث   أسانيد أن   فنجد وبيان عدد كثير من طرق الصحابة،        جطرق الحديث المخر  
 وهنـاك  اسانيدها إلى التابعي والصحابي فقـط ،         يحيل" تقريب األسانيد " التي ذكرها في  

 شرحه للحديث يذكر الحديث بطرقـه       وعندأحاديث يسوق اسانيدها إلى الصحابي فقط،       
 التي يستشهد بها عند شرحه للحـديث فيـذكر          األحاديث وأمافي الكتب التي ورد بها ،       

 التابعي والـصحابي،أو مـن      بلأسانيدها كاملة ولكنه يذكر اختالف طرق الحديث من قِ        
  .  الصحابي فقطبلِق

 الخطـأ   وتبين ، علته عرفة إلى م  وسيلة جمع طرق الحديث ،      أن:د السنة  قواعد نق  ومن
  .  بعضها ببعضأوترجيح ، بعض أسانيده ببعضوتقوىفي سنده 

 العراقـي بجمـع     اهتم كما ، النقدية   لقواعد العراقي للطرق تعد تطبيقا عمليا لهذه ا       فجمع
روايـات مـن     هـذه الطـرق وال     ويتتبـع ) والشواهدالمتابعات  ( وروايتها يثطرق الحد 

  . )١(مصادرها المختلفة ويتكلم عليها تصحيحا وتضعيفاً
  : األمثلة على ذلكومن
 فيتوسع أحياناً في تخريِج الحديِث الواحد توسـعاً كبيـراً،            ،استيعابه في التخريج  : أوالً

 التي جاء منها الحديث في البخـاري  ث ويذكر طرق الحديفصلفي.ويستوفي جميع طرقه  
  : ذلكمثال ، ومسلم أشار إلى ذلكريت طرق الحديث في البخا اختلفوإذا ،ومسلم
ـ      :  الصحيحين من حديث أم سلمة     وفي:  قال - ١  هكُنْتُ َأغْتَِسُل َأنَا والنَِّبي صلَّى اللَّ

  .)٢("علَيِه وسلَّم ِمن ِإنَاٍء واِحٍد ِمن الْجنَابِة
وللبخاري من  : أيضاً وقال.ظ أم سلمة جاء في البخاري ومسلم بنفس اللف        فحديث

حديث أنس كَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم والْمرَأةُ ِمن ِنساِئِه يغْتَِسلَاِن ِمن ِإنَاٍء              
  .)٣("واِحٍد زاد مسِلم ووهب عن شُعبةَ ِمن الْجنَابِة

                                         
 .حاديث في الفصل القادم انشاء اهللا سيذكر منهجه في الحكم على األ)١(
عن زينَب ابنَةَ َأِبي سلَمةَ حدثَتْه َأن ُأم سلَمةَ قَالَتْ ِحضتُ :"  ذكره البخاري  بطوله ذكر جزء منه العراقي ولفظه    والحديث )٢(

انْسلَلْتُ فَخَرجتُ ِمنْها فََأخَذْتُ ِثياب ِحيضِتي فَلَِبستُها فَقَاَل ِلي رسوُل اللَِّه           وَأنَا مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي الْخَِميلَِة فَ         
ى اللَّه علَيِه وسـلَّم     وحدثَتِْني َأن النَِّبي صلَّ   :  فَدعاِني فََأدخَلَِني معه ِفي الْخَِميلَِة قَالَتْ      منَع: صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنُِفسِت قُلْتُ     

كتاب : أخرجه البخاري   ".كَان يقَبلُها وهو صاِئم وكُنْتُ َأغْتَِسُل َأنَا والنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن ِإنَاٍء واِحٍد ِمن الْجنَابةِ                
 بـاب صـفة غـسل       -كتاب الحيض :ومسلم  ،  ١٢٢ص١ ج -)٣١٦( برقم - باب النوم مع الحائض في ثيابها      –الحيض  
 .١/٢٥٧-)٣٢٤( برقم-الجنابة

 .١/١٠٣ -)٢٦١(برقم- باب هل يدخل الرجل يده في اإلناء قبل أن يتوضـأ– كتاب الغسل –البخاري  : أخرجه )٣(



 

 )٥٩(

 عليه وسلم فـي      والنبي صلى اهللا   هي تغتسل   كانت: من حديث ميمونة   ولمسلم  - ٢
 )١(".إناء واحد

                     عـزو الحـديث إلـى مؤلـف مـن           يطلـق  مـنهج العراقـي إنـه        مـن : ثانـيـا
 قد يؤدي إلى شيء     وهكذا ،   المؤلفين دون تحديد السم الكتاب الذي ُأخرج فيه الحديث        

 أمثلتـه علـى     ومن: من االلتباس وخاصة إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب في التخريج          
   :ذلك
  ـِة           ِمنايِرو ِمـن ِقيهيالْب اهوا رِديِث َأنٍَس مـدِ  حبع         اِريثَنَّـى الَْأنْـصـِن الْماللَّـِه ب                  

            لَـا عمـَل ِلمـن      "  عن َأنٍَس فَـذَكَر حـِديثًا ِفيـِه َأنَّـه          بيِتيحدثَِني بعض َأهِل          : قَاَل
  .)٢ (" ِنيةَ لَهلَا

 أن الحديث رواه البيهقي دون تحديد السم الكتاب الـذي أخرجـه فيـه البيهقـي                 فأشار
، "، والـسنن الـصغرى    " الكبـرى  لسننا "ها،وللبيهقي له أكثر من كتاب في الحديث من       

  ".وشعب اإليمان
  كتب الـسنة وأمـاكن     في مكان وجوده    ويذكر يستوفي الحديث تخريجاً وحكما      قد: ثالثا

  . بعد األذانركعتين استحباب باب:  على ذلكأمثلة ومن ،وجودها في الكتب 
 ِمن ِروايِة ابِن عمر قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه         )٤( ابن ِحبان ِفي صِحيِحهِ    ىرو : )٣( العراقي قال

  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص" :نا  ماتَ طَاِهراتَ باِر بِفي ِشع    ـسي لَـٍك فَلَـمِقظْمإلَّـا قَـاَل   تَي 
لَكالْم:مـ      اللَّه               ، وقَـد رواه الطَّبراِنـي ِفـي    " ، فَِإنَّـه نَـام طَـاِهرا      اٍن اغِْفـر ِلعبـِدك فُلَ

                                         
 -)٣٢١( بـرقم - باب القدر المستحب من الماء فـي الغـسل         - كتاب الحيض  -مسلم في صحيحه   : أخرجه )١(

١/٢٥٧. 

َأن :  بـِن ماِلـٍك      َأنَِس: جاء من طريق    :  وهو جزء من حديث طويل       -البيهقي في السنن الكبرى   : رجهأخ )٢(
يا رسوَل اللَِّه ِإنَّك رغَّبتَنَا ِفى السواِك ، فَهْل دون ذَِلك ِمن           :  عوٍف قَاَل    بِن عمِرو   ِنى ِمن اَألنْصاِر ِمن ب    رجالً

 َأجر ِلمـن الَ     والَِإصبعاك ِسواك ِعنْد وضوِئك تُِمرهما علَى َأسنَاِنك،ِإنَّه الَ عمَل ِلمن الَ ِنيةَ لَه،              " :شَىٍء؟ قَالَ 
ةَ لَهبِحس."  

 .١/٤١ -"١٨٢"برقم .- اإلستياك باألصابع–  باب - الطهارةكتاب   

 .٤٠٣ص١ ج- التثريبطرح )٣(

 - باب ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند اسـتيقاظه – كتاب الطهارة  –بان في صحيحه    ابن ح : أخرجه )٤(
 ).١٠٥١( برقم٣٢٨ص٣ج



– 

  )٦٠(

 ِمن حـِديِث    فَجعلَه. )٢(فَجعلَه ِمن حِديِث ابِن عباٍس ورواه الْبيهِقي ِفي الشُّعبِ        . )١(الَْأوسِط
  .َأِبي هريرةَ

                                         
 عباٍس، َأن ابِن،عن ٢٠٤ص٥ ج-)٥٠٨٧(الطبراني في األوسط من طريق ابن عباس  بزيادة رقم     :  وأخرجه )١(

 لَيس ِمن عبٍد يِبيتُ طَاِهرا ِإلَّـا        ِإنَّههروا هِذِه الَْأجساد طَهركُم اللَّه، فَ     طَ: "رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ      
 ".اللَّهم اغِْفر ِلعبِدك فَِإنَّه باتَ طَاِهرا: باتَ معه ِفي ِشعاِرِه ملَك، لَا ينْقَِلب ساعةً ِمن اللَّيِل ِإلَّا قَاَل

-)٢٥٢٦( بـرقم  -  باب فـضل الوضـوء      – لفظ ابن حبان،من طريق أبي هريرة        بنفس البيهقي،   وأخرجه )٢(
 .٢٨٣ص٤ج



 

 )٦١(

  فاًمنهج العراقي في الحكم على األحاديث صحةً وضع: الثانيالفصل
   بالصحة الحديثمنهجه في الحكم على :  األولالمبحث
   في الحكم على الحديث بالصحة من حيث السندمنهجه: األولالمطلب

  كم على سند األحاديث بالصحة التي اعتمد عليها في الحالمصطلحات: أوالً
  .إسناده صحيح:" في سند الحديثقوله -١

 خالل تتبع منهج العراقي تظهر لنا شخـصيته وخبرتـه بعلـل الحـديث وطـرق       من 
 الراجح من المرجوح ، وال يقف موقف الناقل المقلد بل يعبر برأيـه    يبين كماتصحيحه ، 

بـالحكم علـى أكثـر األحاديـث         إلى األدلة التي تقوي رأيه وتعززه، فقد اهتم          مستنداً
 صـحةً  - األحاديـث  على للحكِم أن المتصدر    كماالمخرجه في غير البخاري ومسلم ،       

   : مهمين أمرين من له بد ال – وضعفاً
 العلـم  مـن  جانـب  فيكَون ، الفن هذا في للحديث علمياً تأهيالً مؤهالً يكون أن:الـأول

 بـذلك،  يتعلـق  وما والتعديل الجرح كقواعد العلوم، من أنواع على واإلطالع والمعرفة
 علـى  الحكـم  في ومسالكهم وألفاظهم، المحدثين، واصطالحات الرواة، أحوال ومعرفة
 مع العلل في النظر وكيفية األسانيد، ودراسة التخريج، بطرق والعلم واألحاديث، الرواة
  . ونحوه والترجيح بالتعارض يتعلق ما وخاصة الفقه بأصول اإللمام

  .الحديث وأصول المصطلح في المتقدمين كالم سبر: ثانـيال
 قادحـة  ة يذكر علولمصحيح اإلسناد، :  على قولهلمصنف اقتصر ا إذا:  ابن الصالح  قال

،ولم يقدح فيه  فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه ؛ألن عدم العلة والقـادح هـو                  
  .)١("القادح يطلق ذلك بعد الفحص عند انتفاء وإنمااألصل والظاهر، 

 وجدنا فيما يروى من أجزاء الحـديث وغيرهـا          إذا: ابن الصالح في موضع آخر     وقال
 صحيح اإلسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، وال منصوصا على صـحته فـي               حديثاً

شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا ال نتجاسر على جـزم الحكـم               
  .)٢ (بصحته

محدثين الذين لهم باع وخبرة في مجال الحديث وعلومه ، وكتبه من             العراقي من ال   ويعد
 الحكم علـى    معرفةالمصنفات المعتمدة ،واعتبرها كثيرا من العلماء مصدر للرجوع في          

                                         
 ١٠٩ص١ ج- مقدمة ابن الصالح)١(

 ١٦ص١ ج- المرجع نفسه )٢(



– 

  )٦٢(

 اختلفـت  في الحكم على الحـديث، و ء العلماليهاع  ومعرفة القواعد التي صار  )١(الحديث
 مرة يحكـم علـى الحـديث فيقـول          ده في الحكم على األحاديث وتنوعت، فنج      هعبارات

 رجاله رجـال الـصحيح،      يقول  أو ،إسناد رجاله ثقات  :" ، وتارة يقول  " صحيح إسناده:"
  : األمثلة على ذلكومن، "إسناد حسن إسناد جيد، أو:  يقوليوتارة أخر

 سنده كامالً ويحكم على رجاله بأنهم ثقات دون تفصيل فـي            ويذكر ،يذكر الحديث : أوالً
 وكـذلك ،  "رجالـه ثقـات   " بل يكتفي بقوله في سند الحديث        للرجالجمة  الحكم ودون تر  

  .، ونسوق االمثلة على ذلك ومنهجه فيه"إسناده صحيح" في سند الحديث قولأيضا ي
  ".إسناده صحيح:"قوله في الحديث: أوال
 صحة اإلسناد مستلزمة بصحة المتن دون العكس،والحكـم بـصحة           فإن:  السيوطي قال

  .)٢( عدم صحته بعيد جدا اإلسناد مع احتمال
  باب فائدة حكم السواك للصائم:  األمثلة على ذلكومن

 اليمنـى   يـد رسـول اهللا       كانـت ": "رضى اهللا عنها  "عائشة حديث )٣(" العراقي ذكر 
 أبـو   رواه:  العراقي قال". لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخالئه وما كان من أذى         

 اإلسناد بالصحة دون ذكره كامالً ،وإنما أكتفى         بذلك حكم على   وهو ،داود بإسناد صحيح  
  .فقط بذكر الصحابي

                                         
 يد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم  كانت:  عائشة قالتعن : استشهد األلباني بقول العراقي في هذا الحديث      )١(

 أبـي  صحيح: ينظر".إسناده صحيح  : طرح التثريب " في   قي العرا قال:  فقال األلباني  نى لطُهوره وطعامه  اليم
 . ٦٥ص١ ج-داود

 -بـن أبـي بكـر الـسيوطى     جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن      - الذي زخر في شرح ألفية األثر      البحر )٢(
 - المملكـة العربيـة الـسعودية      –ثريـة    مكتبة الغربـاء األ    – طاهر األندونوسي    بن بن أحمد    أنس أبي:تحقيق

 .٣٣٢ص١ج
 .٤٢٢ص١ ج- التثريبطرح )٣(



 

 )٦٣(

   الحديثنص
حدثَنَا َأبو تَوبةَ الرِبيع بن نَاِفٍع، حدثَِني ِعيسى بن يونُس، عـِن ابـِن َأِبـي     :  أبو داود  قال

 الْيمنَـى   يد رسوِل اللَّهِ كَانَتْ:"الَتْ قَ ، عن عاِئشَةَ  ِهيم،عروبةَ، عن َأِبي معشٍَر، عن ِإبرا     
  .)١("ِلطُهوِرِه وطَعاِمِه، وكَانَتْ يده الْيسرى ِلخَلَاِئِه، وما كَان ِمن َأذًى

 مـن   منهم:ن إلى رأيي  لحديث في الحكم على ا    ماء العل ذهب :  العلماء على الحديث   حكم
  الحديثقال بأنه منقطع، ومنهم من قال بصحة سند 

 )٢( فقـال  المنـذري :  وممن قال بذلك   ، إلى القول بأن الحديث منقطع     ذهب:  األول الرأي
 لم يسمع من عائشة فهو منقطع وأخرجه من حـديث األسـود عـن عائـشة                )٣(إبراهيم
  .   )٤(بمعناه
 إبراهيم عن عائشة منقطع ورواه أبو داود من طريق أخرى عن            حديث:  ابن حجر  وقال

  .)٥( عن عائشةإبراهيم عن األسود
 النَّخِعي أحدا من َأصحاب رسول      اِهيم ِإبر  يلقَ لم: َ سمعت أبي يقُول   : ابن أبي حاِتم   وقَاَل
 وكَذَا نَـص غيـر      ، دخل علَيها وهو صِغير    ه عاِئشَة، ولم يسمع ِمنْها شَيئا؛ فَِإنَّ      ِإلَّا اهللا  

  .)٦(الحِديثواِحد من الْحفاظ علَى انِْقطَاع هذَا 
 سند الحديث وصحته، ومنهم من      باتصال فقالواوهم جمهور العلماء،    : ــي الثان الرأي

  . ذكر العلة من القول بهذا الرأي ، وأن اإلنقطاع يجبر

                                         
، وأحمد في   ٢٦ص١ ج-)٣٣( برقم– باب االستنجاء في الخالء  - كتاب الطهارة  -أبو داود في سننه   : أخرجه )١(

 برقم - باب النهي عن االستنجاء- كتاب الطهارة- في الكبرىوالبيهقي، ٣١٧ص٤٣ ج-)٢٦٢٨٤( برقم -مسنده
 .٣٠ ص٨ ج-)٥٤٥٤( برقم- فصل في التسمية على الطعام-، وأخرجه في شعب اإليمان١٨٢ص١ ج-)٥٥٠(
 .٣١ص١ ج- للمنذري- سنن أبي داودمختصر )٢(

 بن يزيد بن شَِريك التَّيِمي،روى وأبيه يزيد بن شَِريك وعن عائشة أم المؤمنين مرسل،وثقه يحي بن      ِإبراِهيمهو)٣(
 عائشة وأدرك أنس بـن  رأى :وقال أبو حاتم  .  وفقيه من فقهائهم   إلسالممن أعالم أهل ا   علم   :زرعهمعين وأبو 

 .٢٣٣ص٢ ج- الكمالتهذيب، ١٤٤ص٢ ج-الجرح والتعديل. مالك صالح الحديث

 سِعيٍد، عن َأِبي معشٍَر، عـن   محمد بن حاِتِم بِن بزيٍع، حدثَنَا عبد الْوهاِب بِن عطَاٍء، عن         حدثَنَا:  أبو داود  قال )٤(
نَاهعِبم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِن النَِّبياِئشَةَ، عع نِد، عوِن الَْأسع ،اِهيمرِإب. 

 .٣٢٢ص١ ج-ر الحبيالتلخيص )٥(

 .١٤٤ص٢ ج- والتعديلالجرح )٦(



– 

  )٦٤(

 وقال )١( عائشة صحيح رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح        حديث:  فقال  النووي ومنهم 
  . )٢(أبو داود ِبسنَد صِحيح من حِديث عاِئشَة أخرجه : الزرقاني في شرحهووافقهالعيني 

 صحيح، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجـال الـشيخين؛           إسناده: فقال األلباني ووافقهم
 النـووي،   قـال  رجال مسلم وحده وكذا      من وهو   كليب؛ وهو زياد بن     -غير أبي معشر  

  . )٣(وهو على شرط مسلم
: قال العباس الـدوري   :  انقطاع السند واتصاله    مفسراً رأي العلماء في    ان ابن القط  قال

 يزيد من عائشة، ومراسله صحيحة، فإن هناك إسنادا آخـر ذكـره      ابنلم يسمع إبراهيم    
 حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عـن           ابنحدثنا محمد   : أبو داود نفسه، قال   

فهـذا  . بمعناه سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن األسود عن عائشة عن النبي             
  . )٤(بزيادة األسود بينهما، وبذلك يتصل

أي عقب رواية إبراهيم عن     " فقد ساقه المؤلف موصوأل عقب هذا      ولذلك:  األلباني وقال
  .)٥("عائشة
 لوجود السند متـصل     ، الحديث   سند لما ذهب إليه العراقي بالقول بصحة        مئن نط وبذلك

ي داود بل يليه مباشـرة ،فـذلك ال         عن ابراهيم عن األسود عن عائشة،من نفس سنن أب        
  .يخفى على إمام ومحدث وحافظ كالعراقي

  ".رجاله ثقات:" قوله في سند الحديث:ثانيا
 الذي رجالُه ثقاتٌ، الجامعِ  شروطَ الصحة من حيثُ الظـاهر،      اِإلسناِد:  ابن الصالح  قال

           ِد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائنتنـضم إلـى ذلـك،      ويستعان على إدراِكها ِبتفر
الشأن على إرسالٍ  في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخولِ  حديٍث في حـديٍث،                 

       وكـلُّ  .  فيتوقفُ فيـه أو وهم واهم ِلغير ذلك؛ بحيث يغلب على ظنه فيحكم به، أو يتردد
  .)٦(ذلك مانع من الحكم بصحِة ما وِجد ذلك فيه

                                         
 .١٠٨ص٢ ج- المهذبشرح )١(

 .٢١٤ص١٠لزرقاني ج، شرح ا٢٩٦ص٢ ج– القاري عمدة )٢(

 .٦٥ص١ ج- أبي داودصحيح )٣(

 ٢٦٢ص٥ ج- الوهم واإليهامبيان )٤(

 .٦٥ص١ ج- أبي داودصحيح )٥(

 .٢٥٩ص١ ج- مقدمة ابن الصالح)٦(



 

 )٦٥(

الصالِح ابِن وكالم دقَيُل وأما أهليٍة، ذيب ليس فيمن مالكـالم،  بهـذا  مراداً فليس المتأه 
   )١(تقريبه في النووي قرره
 شـروط  فيـه  توفرتْ من هو الحديث في حكمه على يعتَمد الذي فالمتأهَل:  النووي قال

  :هي االجتهاد وشروط ، بالحكم مستِقال كونُه حيثُ من هذا االجتهاد،
  .األحكام آيات والمتَعين بمعانيها، واإللمام الكتاب، آيات اكإدر أي الكتاب معرفةُ -١
  .بها المتعلقة والعلوم النبوية السنة معرفةُ  -٢
  .األحكام بنصوص يتعلَّقُ بما العلم المشْترطُ و العربية، اللغة معرفة ٣

 كتاب الطهارة:  األمثلة على ذلكومن
 محمد بن عِلي الصاِئغُ، ثنا سِعيد بن منْصوٍر،         نَاحدثَ: الطبراني العراقي بحديث    استشهد

 يبتَِغي شَيًئا فَهـو      هاجر من:"قَاَل عبد اهللاِ  :  قَالَ ٍق،ثنا َأبو معاِويةَ، عِن الَْأعمِش، عن شَِقي      
ا     :"  قَالَ ،"لَهقَاُل لَهَأةً يرام جوتَزٌل ِليجر راجسٍ  : هقَـي ٢(ُأم(        ُأم ـاِجرهى ممـسي كَـانو 

  .)٣("قَيٍس
اهورش ِبلَفْظِ       وماَألع نى عطَِريق ُأخْر ِمن اِنيرقَـال       :  الطَّبَأة يرِام ل خَطَبجِفينَا ر كَان

جوفَتَز راجاِجر فَههتَّى يح جهوتَتَز تْ َأنس فََأبقَي ا ُأمسلَهقَي اِجر ُأمهيه مما، فَكُنَّا نُسه.  
  . الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجال ثقاترواه: )٤( العراقيقال

 فنجد العراقي ذكر رواية الطبراني وحكم على رجال السند بأنهم ثقـات، دون ترجمـة         
  .لهم

                                         
 .٢٥٩ص١ ج- السابقالمرجع )١(

طّـال،   وحكى ابن ب-بقاف مفتوحة، ثم تحتانية ساكنة-إن اسمها قَيلة    : والمرأة قال ابن دحية   .  لم يسم  الرجل )٢(
أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا ال يزوجـون المـولى العربيـة،            : عن ابن السراج  

ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء اِإلسالم سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى 
 إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مـولى،           إليها قبل اِإلسالم ويحتاج    يصلالمدينة ليتزوج بها من كان ال       

وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطالقه، بل قد زوج خلق كثير مـنهم جماعـة مـن                     
 -كوثر المعاني الـدراري .  قبل اِإلسالم، وإطالقه أن اِإلسالم أبطل الكفاءة في مقام المنع  وحلفائهممواليهم،  

 .١٤٥ص١ج

 .١٠٣ص٩ ج-)٨٥٤٠( رقم– الكبير  رواه الطبراني في)٣(

 .٣٥٧ص١ج- طرح التثريب)٤(



– 

  )٦٦(

   العلماء في الحديثآراء
راني في المعجم الكبير بإسـناد رجالـه        رواه الطب :  استشهاده بالحديث  عقب: العيني قال

  .)١(ثقات
 سعيد بن منصور بإسـناد صـحيح علـى شـرط            رواها:  صاحب ارشاد الساري   قال

  . )٢(الشيخين
  .) ٣(إسناد صحيح، وقد وقع لنا بعلو، من حديث سِعيد بن منصور:  المزيلوقا

 وهـذا  :مـش رواه الطبراني من طريـق األع  : )٤( ابن الملقن وابن حجر فقاال       ووافقه
   )٥(.إسناد صحيح على شرط الشيخين

 الطبرانـي فـي الكبيـر ورجالـه رجـال           رواه: الهيثمي عقب رواية ابن مسعود     وقال
  . )٦(الصحيح
   السندـال رجترجمة
 المتقنين األثبـات  منثقة :  أبو حاتمقال:  بن شعبة الخراساني   بن منصور  سعيد - ٢

 ال يرجع عما في كتابـه     مصنف وكان  ثقة:  ابن حجر  وقال ،ممن جمع وصنَّف  
 .)٧( من أوعية العلم، ثقة صادقاكان:  الذهبيوقاللشدة وثوقه به، 

شامي تـابعي، ثقـة،     :قال العجلي :  معاوية أبو هو حسان بن نوح      : معاوية أبو - ٣
 .)٨( من الرابعةثقة: ر حجابن وقال ، ابن حبان في الثقاتذكره

 له األئمـة بـالحفظ،    كان أحفظهم للحديث، وشهد، بن مهران األعمش سليمان - ٤
 بـالقراءات،  عـارف  ثقة، حـافظ  وأوثقهم ، للحديثأحفظهم:وقال ابن الجوزي  

 .)٩(األعمش ثقة ثبت: ورع، لكنه يدلس، قال العجلي

                                         
  ٩ص٨ج - الساريهدي)١(
 .٧٤ص١ ج-)م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧(– بدر الدين العيني الحنفي - القاري شرح صحيح البخاريعمدة)٢(
 . ١٢٦ص١٦ ج- تهذيب الكمال)٣(
 .١٠ص١ ج– الباري فتح )٤(
 ١٢٠ص٢ ج- لشرح الجامع الصحيحالتوضيح )٥(
  - هـ١٤١٢ - دار الفكر، بيروت - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي-لزوائد ومنبع الفوائد امجمع )٦(

 .٢٤١ص١ ج-، تقريب التهذيب٢٦٩ص٨ ج-، الثقات البن حبان٦٨ص٤ ج- الجرح والتعديل)٧(
 .١٥٨ص١ ج-،تقريب التهذيب١١٢ص١ ج-، الثقات للعجلي١٦٤ص٤ ج- الثقات البن حبان)٨(
 بن جريـر ، المعجم الصغير لرواة ا ١١٣ص١ ج -، تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ    ٥٥ص١ ج -زرعة  ألبي    - المدلسين )٩(

 .٢٢١ص١ ج-الطبري



 

 )٦٧(

 أدرك النَِّبـي    ، ِثقَة رجل صالح جاهلي    : يكنى َأبا واِئل    بن سلمة الَْأسدي   شَِقيق - ٥
 ولم      د اللَِّه ببكان ثقـة  :  ابن سعدوقال ،ن مسعود يسمع عنه، وهو صاحب ع

  .)١ (كثير الحديث
 نجد أحد من العلماء الـسالف ذكـرهم         ،لم السند     على إلى حكم علماء الحديث      وبالنظر

ذكر علة واحدة يضعف بها الحديث،ال من ناحية السند أو المتن،  وكذلك بالرجوع إلـى        
 على القول بـأن رجـال        في رجال السند ، نجد إجماعهم      التعديلأقوال علماء الجرح و   

الحديث ثقات ، وبذلك يتحقق لنا قول العراقي بأن الحديث رجاله ثقـات، وقـد يكـون                 
يقصد  بذلك صحة الحديث ؛ألنه كما ذكرنا لم نقف على أحد من العلمـاء حكـم علـى       

  .الحديث بالضعف سواء في السند أو المتن
 ثقة حتى يتناهى الخبـر      نع يرويه ثقة    حتى ال يثبت الخبر عن النبي      : السيوطي قال

  .)٢( وال يكون فيهم رجل مجهول وال رجل مجروحالصفة، بهذه إلى النبي 
يحكم على رجال السند بأنهم ثقات، دون ذكر الـسند بـل يكتفـى بـذكر                : ثالثـــا

  :الصحابي فقط، ويشير إلى الراوي المبهم في السند
وق الحديث بإسناده كـامالً ،       يس فتارة ، طرق نقل العراقي للحديث من مصادره        تتنوع 

  .  على السند كامال ويبين مافيه من علة ويحكموتارة اليذكره  ويكتفي بذكر الصحابي ، 
  : ذلكمثال

 بِنىَأن رجالً ِمن اَألنْصاِر ِمن      :  البيهقي في سننه من حديث أنس      روى: )٣( العراقي قال 
 ذَِلك ِمن شَـىٍء؟   ون ِإنَّك رغَّبتَنَا ِفى السواِك ، فَهْل د       يا رسوَل اللَّهِ  : عمِرو بِن عوٍف قَالَ   

  .)٤(.."ِإصبعاك ِسواك ِعنْد وضوِئك تُِمرهما علَى َأسنَاِنك" قَاَل 

                                         
   - للعجلي–، الثقات ٣٦٢ص٤ ج-ذيب، تهذيب الته٦٣٦ص٢ ج-، أسد الغابة ٣٧١ص٤ ج - الجرح والتعديل  )١(
 .٤٦١ص١ج
 ٣٣٢ص١ ج- الذي زخر في شرح ألفية األثرالبحر )٢(
 .٤١٦ص١ج - طرح التثريب)٣(

 ِمن حِديِث ابِن الْمثَنَّـى مـا        .١/٤١ -)١٨٢( برقم - باب اإلستياك باألصابع   -البيهقي في الكبرى   : أخرجه )٤(
     نِن بيسو الْحنَا َأبرَأخْبانثَنَا             ِبشْرداِلٍح حِن صاقَ بحِإس نب دمثَنَا َأحدح اززفٍَر الرعو جثَنَا َأبداٍش    حِخد نب خَاِلد

 .حدثَنَا عبد اللَِّه بن الْمثَنَّى اَألنْصاِرى قَاَل حدثَِنى بعض َأهِل بيِتى عن َأنَِس بِن ماِلٍك به



– 

  )٦٨(

الحديث ورجاله ثقات، إال أن الرواي له عن أنس بعـض أهلـه؛ غيـر               :  العراقي قال
  .مسمي

 ِمـن   يجـِزى :"  ولفظه – وهو ثقة    – بأنَّه النضر بن أنس      )١( ورد في بعض طرقه      وقد
 اِبعاِك اَألصوإنـه  :وفيه عيسي بن شعيب البصري، قال فيه عمرو بن على الفالس            " الس

  .)٢( التركفاستحقكان ممن يخطيء حتى فحش خطُؤه، :  ابن حبانوقالصدوق، 
  : الحديثنص
ِن بن ِبشْران، أنا َأبو جعفٍَر الرزاز، ثنا َأحمد بن ِإسـحاقَ             الْحسي وَأخْبرنَا َأب :  البيهقي قال

  ،اِريثَنَّى الَْأنْصالْم ناِهللا ب دباٍش، ثنا عِخد نب اِلٍح، ثنا خَاِلدِن صثَِني بـدـِل   حَأه ـضعب 
يـا  : صاِر ِمن بِني عمِرو بـِن عـوٍف، قَـالَ   بيِتي، عن َأنَِس بِن ماِلٍك، َأن رجلًا ِمن الَْأنْ   
       ْل داِك فَهوتَنَا ِفي السغَّبر وَل اِهللا، ِإنَّكسرٍء؟ قَالَ    ونشَي ِمن ذَِلك  ":    ِعنْـد اكِسو اكعبُأص

و ،ةَ لَهلَا ِني نَل ِلمملَا ع ِإنَّه ،نَاِنكلَى َأسا عمهتُِمر وِئكضو ةَ لَهبلَا ِحس نِلم ر٣("لَا َأج(.  
 بن أنـس بـن مالـك    النضرهو : إلى آراء علماء الجرح والتعديل في النضر   وبالرجوع

 تـابعي   بصريثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي         : األنصاري، قال النسائي  
  . )٤(ثقة من الثالثة:  ابن حجروقال ،ثقة

 صحيح ،   الحديث أن رجالها ثقات و     باعتبار ألولى ا رواية العراقي استدل بال   نجد وبذلك
 يذكر اسمه صراحة، وحكم بضعف الثانية رغم ذكـر          فلمرغم ابهام النضر في الرواية      

 ذكر فيه قول    وقد ،   بالنضر فيها صراحة ؛إال أن فيها من يضعفها وهو عيسى بن شعي           
  .ابن حبان وغيره بأنه صدوق يخطيء

                                         
ثنا الْعباس بن محمٍد الدوِري، ثنا       عقُوب، َأبو عبِد اِهللا الْحاِفظُ، ثنا َأبو الْعباِس محمد بن ي          َأخْبرنَا:  البيهقي قال ) ١(

عبد الرحمِن بن صاِدٍر الْمداِيِني، ثنا ِعيسى بن شُعيٍب، ثنا عبد اِهللا بن الْمثَنَّى، عِن النَّضِر بِن َأنَِس بِن ماِلٍك،                    
كَذَا وجدتُه ِفي ِكتَاِب ِعيسى بِن ". تَجِزي الَْأصاِبع مجزى السواِك  : " قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَاَل

 - بـاب ماجـاء فـي اإلسـتياك عرضـا          -جماع أبواب السواك  . شُعيٍب، والْمحفُوظُ ِمن حِديِث ابِن الْمثَنَّى     
 .٦٧ص١ ج-)١٧٨(رقم

 .١٢٠ص٢ ج-المجروحين )٢(

 -)١٧٩( رقـم  - باب ماجاء فـي اإلسـتياك عرضـا        - جماع أبواب السواك   -لكبرىالبيهقي في ا  : أخرجه )٣(
 .٦٧ص١ج

 . ٥٦١ص١ج -، تقريب التهذيب٣١٣ص٢ ج-للعجلي–، والثقات ٤٧٤ص٥ ج- الثقات البن حبان )٤(



 

 )٦٩(

  .)١(وفي سنده جهالة  :  الحديث الثانية ابن حجر عقب روايةقال
قوله رجالـه  " حديث التي اعتمد عليها أيضا في الحكم على المصطلحات ال من: رابعـاً

  .رجال الصحيح
 رجال الصحيح ، من المعروف      رجاله:  أشار به العراقي إلى درجة الحديث قوله       ومما 

معينـة للحـديث ،وال تفيـد    عند علماء الحديث أن تلك العبارات بمفردها ال تفيد درجة          
صالحيته للحجية ، وإنما تفيد أن رجال إسناد الحديث ليس في أحـد مـنهم مايقتـضي                

 قال الحافظ ابن    ،إعالله ، لكن قد يكون فيه علة أخرى تقتضي ضعفه ضعف غير شديد            
 الوارد بـه    ثوال يلزم من كون رجال اإلسناد من رجال الصحيح أن يكون الحدي           :"حجر

  . )٢( أن يكون فيه شذوذ أو علة لصحيحا الحتما
  : ذلكومثال

 رِضي اللَّه عنْـه   حديث عِليمن البزار في مسنده     مرفوعاًعند ورد قد: )٣( العراقي قال  
 خَلْفَـه  ملَكالْ ثُم قَام يصلِّي قَام ، الْعبد ِإذَا تَسوك   ِإن:  اللَّه علَيِه وسلَّم   لَّىقَاَل النَِّبي ص  :" َقَاَل

، فَتَسمع ِلِقراءِتِه فَيدنُو ِمنْه َأو كَِلمةً نَحوها حتَّى يضع فَاه علَى ِفيِه فَما يخْرج ِمـن ِفيـِه                 
وا َأفْورلَِك ، فَطَهِف الْموِفي ج ارآِن ، ِإالَّ صالْقُر ِمن ءشَيكُمآِناه٤(" ِللْقُر(.  

 وإن أخرج له    –وهو بِن سلَيمان    فُضيِل أن فيه    إال رجال الصحيح ،     هرجال: اقيالعر قال
  . فقد ضعفه الجمهور – ابن حبانووثقهالبخاري  

 إلى منهج العراقي في تخريجه لهذا الحديث ، نجد أنه لـم يكتـِف بالكتـب                 وبالنظر  
ل ويستشهد بما رواه البـزار   بل يتعداها كما في هذا المثاهادالتسعة في التخريج واالستش  

 فاستشهد بهذا الحديث دون ذكر السند واكتفـي بـذكر           حديث، ال علىفي مسنده ويحكم    
 أنهم  أي:  على رجاله بأنهم رجال الصحيح     وحكم " على بن أبي طالب    والصحابي وه 

  . بن سليمان النميري، فقد ضعفه الجمهورضيلثقات، إال فُ
                                         

 .٤٠٠ص١ ج- الحبيرالتلخيص )١(

 -العـسقالني    ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر               - على كتاب ابن الصالح    النكت )٢(
 .١٣٤ص١ ج-م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعة األولى، -ربيع بن هادي عمير المدخلي: المحقق

 .٤١٣ص١ ج- التثريبطرح )٣(

    محفوظ:  تحقيق- بن عبد الخالق البزارمروألبي بكر أحمد بن ع- البزار المطبوع باسم البحر الزخارمسند )٤(
ـ - لحكـم  مكتبـة العلـوم وا     - زيـن اهللا     الرحمن    م ٢٠٠٩م ، وانتهـت  ١٩٨٨ بـدأت  -  األولـى   ةالطبع
 ٢١٤ص٢ج)٦٠٣(رقم



– 

  )٧٠(

 علينا أن نذكر الحـديث      ،والهم في الحديث ورواته    الرجوع إلى آراء العلماء وأق     وقبل
  .مسنداً

 سعِد بِن   عن الْحسِن بِن عبيِد اِهللا،    عِن فُضيِل بِن سلَيمان،   ن محمد بن ِزياٍد ، يحدثُ ع      عن
ِليع نِن ، عمحِد الربَأِبي ع نةَ ، عديببهع .  

 الحديث ال نعلمه يروى عن علي رضي اهللا عنه          وهذا: ه للحديث  البزار عقب روايت   قال
  .)١(، بإسناد أحسن من هذا اإلسناد

 رجـال   رفُـوع  الْم رجال: )٣( ابن الملقن  وقال ،)٢( الْبزار وِرجالُه ِثقَاتٌ   رواه:  الهيثمي قال
  .د ال بأس به البزار بإسناد جيرواه :)٤( المنذريوقال ،فُضيل: الصِحيح ، ِمنْهم

  : سليمانبن الجرح والتعديل في فضيل علماء أقوال وبمراجعة
  .)٥(ليس بثقة :  وقال يحيى،ليس بالقوي :  النسائيوقال ، الحديث لين:  أبو زرعةقال

 أبو زرعـة  وقال ، معين ليس بثقة   بن ا عن بن سليمان النميري     فضيل: )٦( الذهبي وقال 
  . )٧(روى له الجماعة:  المزيوقال ،قوي وغيره ليس بالحاتم،لين وقال أبو 

                                         
 .٢١٤ص٢ ج- البزارمسند )١(

العراقـي  :  الحافظين الجليلـين بتحرير - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - الزوائد ومنبع الفوائد مجمع )٢(
 .٩٩ص٢ ج- م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨: الطبعة - بيروت– دار الكتب العلمية -جحروابن 

 البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر - المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيررالبد )٣(
 - مصطفى أبو الغيط و عبداهللا بن سليمان وياسر بن كمـال          -تحقيق–بن علي بن أحمد الشافعي المصري       

 .٥١ص٢ ج-م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األولى ، : الطبعة-السعودية- الرياض-دار الهجرة للنشر والتوزيع 

إبراهيم :  تحقيق   - لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد          -يف والترهيب من الحديث الشر    لترغيب ا )٤(
 .١٠٢ص١ ج- بيروت– دار الكتب العلمية -١٤١٧ الطبعة األولى ، -شمس الدين

حيـاء التـراث    البحـث العلمـي وإ  مركز - يحيى بن معين أبو زكريا     - رواية الدوري  - ابن معين    تاريخ )٥(
 -م١٩٧٩ - ه١٣٩٩ الطبعـة األولـى ،   -أحمد محمد نور سـيف    . د:  تحقيق   - مكة المكرمة    -اإلسالمي  

  .٤٢٦٩ج
 -تحقيق عبـد اهللا القاضـي      - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج          - والمتروكين الضعفاء    

 .٩ص٣ ج-)ه١٤٠٦ (-دار الكتب العلميةالناشر 
 -تحقيق الدكتور نور الدين عتـر -اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي    -عفاء المغني في الض   )٦(
 .٢/٥١٥ج

 .٢٤٧ص/ ٢٣ ج- الكمالتهذيب )٧(



 

 )٧١(

  .)١( صدوق له خطأ كثير من الثامنةصريأبو سليمان الب:  ابن حجروقال
 ولـم  كما ذهب إليه العراقي من تضعيف جمهور العلماء لفضيل بن سـليمان ،    والرأي 

 وابن حبـان كمـا هـو معـروف     ،أجد بالبحث عنه من وثقه غير ابن حبان في الثقات    
  .)٢( الرجال  وهو بذلك خالف الجمهورى الحكم علبتساهله في

 الحق فُضيل روى له البخاري فهذا ال يتنافى مع حكم العلماء له و            بأن:  قول العراقي  أما
 الرأي ذهـب إليـه   وهذا ، ألن البخاري روي له في المتابعات  ؛كما ذهب إليه العراقي     

 له في البخاري سوى     سولي ، روى له الجماعة   فقال:  هدي الساري  مقدمةابن حجر في    
  .)٣(عليهاأحاديث توبع 

 لم يرِو   فالبخاري ؛ في المتابعات  نما وإ ، نجد أن البخاري لم يرِو له في األصول        وبذلك  
  .في صحيحه إال عن الثقات كما اشترط على نفسه عند وضع الصحيح

ي لـم    بن سليمان وآراء العلماء فيه، فـالعراق       ضيل يتحقق لنا رأي العراقي في فُ      وبذلك 
 بل حكم على صـحة الـسند واسـتثنى          ،يحكم بصحة الحديث لوجود فُضيل في السند        

  .فًضيل بن سليمان
ـ    المصطلحاتمن  : خامساً  عليهـا فـي الحكـم علـى سـند الحـديث             د التـي اعتم

  ".اسناده جيد"مصطلح
، وقـد ذكـر غيـر    " جيد" العراقي على بعض األحاديث في الطرح بأن إسنادها         حكم  

 الخبيـر  بعضهم أن الناقد     وذكر،  " الصحيح"بمعنى  " الجيد"االصطالح أن   واحد من أهل    
، إال لنكته تظهر لـه فـي سـند    "جيد"، إلى لفظ "صحيح" ال يعدل عن لفظ     ثينمن المحد 

الحديث أو متنه ، تجعله يراه في درجة أقوى من الحسن لذاته ، ولكـن ال يبلـغ وجـه        
يكون الوصف به أنزل مـن الوصـف        وبذلك  " جيد" فيطلق عليه وصف   ، لذاتهالصحيح  

  .)٤( من الوصف بالحسنوأعلىبالصحيح ، 

                                         
 .٤٤٧ص١  ج- التهذيبتقريب )١(

 الطبعـة  -السيد شرف الـدين أحمـد  :  تحقيق - لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي         -الثقات )٢(
 .٣١٦ص٧ ج- دار الفكر-)م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥( ،األولى

 .١/٤٣٤ - الساري مقدمة الفتحهدي )٣(

 .١٩٥ص١ ج–للسيوطي - تدريب الراوي)٤(



– 

  )٧٢(

 ابن الصالح التسوية بين مصطلح الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني في محاسـن              يري
ومن ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عـن الـصحة، وفـي             : "االصطالح بعد أن نقل ذلك    

  )١(. حديث جيد هذا، بهذا المصطلح عن الصحةعبرجامع الترمذي 
 َأِبو   الترمذي حديث  رواه       ففي:  مثاال من سنن الترمذي تدل على قول البلقيني        ولنذكر

ِإن الْمرَأةَ كَالضلَِع ِإن ذَهبتَ تُِقيمها كَسرتَها، وِإن تَركْتَها         : قَاَل رسوُل اهللاِ  :" هريرةَ قَالَ 
  .)٢("استَمتَعتَ ِبها علَى ِعوٍج

 َأِبي هريرةَ حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب ِمن هذَا الوجِه، وِإسـنَاده            حِديثُ:  الترمذي قال
ديج.  
  :ب الحديث الذي استشهد به العراقي في طرح التثرينص

 ناٍر قَالَ  عمِبُأولَاتِ       :  ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر سراِئـشَةُ      عع ـهعمِش ويالْج 
 ابِتغَاء ِعقْـِدها ذَِلـك حتَّـى َأضـاء          النَّاس فَحِبس  جزِع ِظفَارِ  ِمنزوجتُه فَانْقَطَع ِعقْدها    

رالحديث....الْفَج.  
  .)٣(رواه أبوداود والنسائي بإسناد جيد:  العراقيقال
 وحكـم علـى     ، اكتفى بذكر الـصحابي    نماوإ يذكره بسنده،    ولم ، حديث العراقي ال  ذكر

  .اسناده بأنه جيد
 محمد بن َأحمد بِن َأِبـى     حدثَنَا:  رواه أبي داود قال    فالحديث:  إلى سند الحديث   وبالنظر 

   دمحمخَلٍَف ونب  وِرىابسى النَّييحي -  نَا أَ     - ِفى آخَِرينرَأخْب قُوبعثَنَا يدقَالُوا ح     ـنِبـى ع
 ديبثَِنى عداٍب حِن ِشهِن اباِلٍح عاٍس عن عمار بهاللَِّهصبِن عِن ابِد اللَِّه عبع نب .  

                                         
    -ي للحافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط           - الذي زخر في شرح ألفية األثر      البحر )١(
ـ ٩١١ - ٨٤٩(  المملكـة    ألثريـة، مكتبة الغرباء ا  =ونوسي أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر األند        تحقيق -) ه

 .١٢٥٥ص٣ ج- السعوديةالعربية
 .٤٨٥ص٢ ج-)١١٨٨( برقم– ماجاء في مداره النساء باب -الترمذي في أبواب الطالق واللعان: أخرجه)٢(

 .٤٥٧ص١ ج- التثريبطرح )٣(



 

 )٧٣(

:  بن يحيى بِن عبِد اللَِّه قَاَل حدثَنَا يعقُوب بن ِإبـراِهيم قَـالَ             محمد عن:  النسائي ورواه
حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ عن ابِن          : ِلٍح عن ابِن ِشهاٍب قَالَ    حدثَنَا َأِبي عن صا   
  .)١(عباٍس عن عمار به

 إلى سند الحديث عند أبي داود والنسائي نجد أنهما يتفقا بزيادة عنـد أبـي داود       وبالنظر
  .مد بِن َأِبى خَلٍَفمحمد بن َأح:  شيخه عنفي أول الحديث عنه 

  : إلى تراجم رجال الحديث عند ابي داود والنسائيوبالرجوع
  "حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري:"قوله

 ثقة من العاشـرة مـات       القطيعي"  عبد اهللا  أبو" أحمد ابن أبي خلف السلمي       بن محمد-١
  .)٢(ودسلم وأبو دا له م،أخرج سبع وثالثين وله سبع وستون نةس
 حافظ جليل من الحادية عـشرة مـات         ثقة بن يحيى النيسابوري هو الذهلي،       ومحمد-٢

 له البخاري وأصحاب    أخرج على الصحيح وله ست وثمانون سنة ،       وخمسينسنة ثمان     
  .)٣(السنن

  .)٤( آخرينة أي حدثنا كوننا ضمن جماع"في آخرين: "قوله-٣
 ،عد بن ِإبراِهيم بن عبد الرحمِن بن عوف القرشي الزهِري          بن ِإبراِهيم بن س    يعقوب -٤

كَان ثقة مأمونـا، يقـدم   :  بن سعدحمد وقال م،الثقات" وذكره ابن ِحبان في    ،وثقه العجلي 
  .)٥(حديث ِفي الفضل والورع والخيهعلى أ

                                         
اِس ماء فَتَغَيظَ علَيها َأبـو بكْـٍر فَقَـاَل     ولَيس مع النَّ،..." تتمة الحديث عند أبي داود والنسائي بنفس األلفاظ         )١(

حبسِت النَّاس ولَيس معهم ماء فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ رخْصةَ التَّيمِم ِبالصِعيِد قَاَل فَقَام الْمسِلمون مع رسوِل اللَِّه               
  برفَض لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهصوا َأيفَعر ثُم ضالَْأر ِديِهموا ِبَأيمهِدينْفُضي لَمـا    وا ووا ِبهحـسًئا فَماِب شَـيالتُّر ِمن 

  - باب التيممم  -كتاب الطهارة -أبوداود: أخرجه".  بطُوِن َأيِديِهم ِإلَى الْآباطِ    وِمنوجوههم وَأيِديهم ِإلَى الْمنَاِكِب     
 .١٦٧ص١ ج- باب التيميم في السفر-)٣١٤ (-، سنن النسائي١٢٥ص١ ج-)٣٢٠( برقم

 .٨٣ص١ ج- تقريب التهذيب )٢(

 .٥١٢ص١ ج- المرجع السابق)٣(

 .٢٥٣ص٣ ج- المنهل المورود شرح سنن أبي داود)٤(

 .٣١٠ص٣٢ ج-، تهذيب الكمال٢٨٤ص٩ ج- الثقات البن حبان)٥(



– 

  )٧٤(

  ].أخبرنا أبي[-٥
 يحيـى بـن     ،وقال ثقة   مدنيف وهو    هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عو         أبوه=

  .)١( له أصحاب الكتب الستةخرج أجة،ح: وزاد ابن َأبي مريم. ثقة: مِعين
   صالحعن
 عبيد اِهللا   ،سِمع ولد عمر بن عبد العزيز     َؤدب بني ِغفار، م   مولَى:  صالح بن كيسان   هو-

   بد اِهللا بن عمنه      نب ِمعهري، ستبةَ، والزمرو عع ثقة، أخرج له أصحاب     وهو ،ن دينار  ب 
 من فقهاء المدينة، الجامعين بين الحـديث        كان: الكتب الستة وثقه العجلي،وقال الزركلي    

  .   )٢(وهو أحد الثقات في رواية الحديث. والفقه
   ابن شهاب عن

الرحمن عـن   عبد ،عن محمد بن مسِلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا األصغر بن شهاب   اسمه 
وهيب قَاَل قَاَل لي أيوب ما رأيت أحدا أعلم من الزهِري، فقَاَل لَه صخر بـن جويريـة              

ِريهن؟ قال رأيت أحدا أعلم من الزس٣(وال الْح(.  
   ة عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبعن
المدينـة فـي    وكان أحد فقهاء أهل    ى، أعم كان ود مسع بن ة اهللا بن عبد اهللا بن عتب      عبيد

تابعي، ثقة، رجل صالح، جامع للعلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيـز، وكـان               : زمانه
 وأحد العبادلـة األربعـة       ابن عم النبي     هو ، البصر، وكان أحد علماء المدينة     رضري

  .)٤ (من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
 اتفقوا على توثيقهم ولم نـر مـن   هم أن جميعنجدواة  وبالنظر إلى آراء العلماء في الر   

   . اإلسناد ثقاتفرجالضعفهم، 
  :  والحكم عليهحديث إلى اقوال العلماء في الوبالرجوع 

  .)٥(هذا الحديث صحيح:  شارح سنن أبي داود عقب رواية الحديثقال

                                         
 .٨٨ص٢ ج- تهذيب الكمال)١(

خير الدين بن محمود بن محمد بن   ل-األعالم، ٤٦٤ص١ج- للعجلي –،  الثقات    ٢٨٨ص٤ ج -ر التاريخ الكبي  )٢(
 .١٩٥ص٣ج) م٢٠٠٢( –الخامسة عشر :  الطبعة- دار العلم للماليين- بن فارس، الزركلي الدمشقي علي

 .٢٢٠ص١ ج-ير التاريخ الكب)٣(

 .٣١٧ص١ ج- الثقات للعجلي)٤(

 ١٤ ج-ن حمد بن عبد المحسن بن عبد اهللا بن حمد العباد البدر لعبد المحسن ب- سنن أبي داودشرح )٥(



 

 )٧٥(

ح أبـي    في صـحي   الحديث األلباني ذكر     إلى آراء العلماء في الحديث  نجد       وبالرجوع 
 فـإن   الـشيخين؛ وهذا إسناد صحيح على شرط      :  قائالً وعلق ود، وعزاه ألبي داو   وددا

 فهو مـن رجـال     بوري؛؛ غير محمد بن يحيى النيسا     "صحيحيهما"رجاله كلهم من رجال   
  .)١( قرن به محمد بن أبي خلف، وهو من رجال مسلملكنالبخاري وحده؛

  .)٢(جال الشيخين صحيح، رجاله ثقات رحديث:  شعيب األرناوؤطوقال
وبذلك .  أر من ضعفه ،أو ضعف أحد رجال سنده        فلم بذلك  صحيح اإلسناد      فالحديث  

 أنـه   مـن  ،يدل على ماذهب إليه ابن الصالح     " جيد"نستطيع القول بأن مصطلح إسناده      
 وعليه يكون حكم العراقي على اإلسناد بأنـه         ، الرتبة واالحتجاج به   فييساوي الصحيح   

لحديث في نظره صالح لالحتجاج به بدرجة أقوى من الحـسن فـي             جيد ، يقتضي أن ا    
  .الجملة ، وقد يتفق حكمه بهذا مع غيره ، وقد يختلف

                                         
 .١٢٨ص٢ ج- سنن أبي داودصحيح )١(

 .٢٣٥ص١ ج- بتحقيق األرنوؤط- أبي داودسنن )٢(



– 

  )٧٦(

  منهج العراقي في تضعيف األحاديث:  الثانيالمبحث
  .منهجه في تضعيف األحاديث من حيث السند  مع ذكر سبب الضعف:  األولالمطلب

 يضعفها مع ذكـر سـبب الـضعف،    فتارهث،  العراقي في تضعيفه لألحادي   نهج  م  تنوع
 الحديث ضعيف دون ذكر سبب الـضعف، وغالبـا     ن اليذكر األسباب بل يشير بأ     وتارة

  .مايحكم على الحديث بالضعف ؛ لضعف أحد الرواة أو أكثر  في سند الحديث
 من طريقه من حـديث  يهقي ثم الب، الطبرانيرواه:" قال العراقي :  األمثلة على ذلك   ومن

 عـن  الملبـي  أيهـا :" يلبي عن نبيشة فقـال رجال سمع النبي : اس أيضا قال عبناب
  ". عن نفسكاحججنبيشة،

 إن  يقـال :  ضعيف فيه الحسن بن عمارة ، وهو متروك قال البيهقي          وهذا : العراقي قال
  .)١(" ثم رجع عنه إلى الصواب، كان يرويهعمارةالحسن بن 

  : الحديثنص
َأخْبرنَـاه  :" قـال جد الحديث عند البيهقي في سننه        إلى الحديث من مصادره ن     وبالرجوع

            َأبو عبِد الرحمِن السلَِمى َأخْبرنَا عِلى بن عمر الْحـاِفظُ حـدثَنَا عِلـى بـن عبـِد اللَّـِه                
         ـحثَنَا ِإسداٍن حيب نِميِد بالْح دبثَنَا عدشٍِّر حبِن مـِن           بِن بـسـِن الْحـفَ عوسي ـناقُ ب            
               ":  رِضـى اللَّـه عنْـه قَـاَل          عبـاسٍ عمارةَ عن عبِد الْمِلِك عن طَـاوٍس عـِن ابـِن            

   النَِّبى ِمعس ًالجشَةَ   رينُب نى علَبشَ   :"  فَقَالَ  يينُب نى علَبا الْمهَأي     ججاحشَةَ وينُب نِذِه عةَ ه
نَفِْسك ن٢("ع( .  

  : خالل استشهاد العراقي بالحديثومن
  ".  عن نُبيشَةَهِذِه"  مختصرا، وحذف منه جملةبللم يذكر الحديث كامالً ، : أوالً
          لكونـه   ،" بـن عمـارة    الحـسن  "علـى نجد العراقي جعل مدار ضعف الحديث       : ثانيا

  .متروكاً

                                         
 .٣٤٧ص١ ج- التثريبطرح )١(

، ٥٥١ص،٤ ج -)٨٦٨٤(قم بـر  - باب من لـيس لـه أن يحـج         - كتاب الحج  - البيهقي في الكبرى   أخرجه )٢(
 .٢٦٨ص٢ ج-)١٤٥( رقم- باب المواقيت-نه سنفيوالدارقطني  



 

 )٧٧(

 . العلماء في الحكم على الحديثآراء إلى وبالرجوع
 وعلى كل حال فهو     ، تفرد به الحسن بن عمارة     : عقب روايته للحديث   )١( الدارقطني قال

 وذكر أبـو نعـيم      )٢( الصحيح عن ابن عباس حديث شبرمة      والمحفوظ ، الحديث متروك
  .ر له هذا الحديثاألصبهاني شبرمة هذا في كتاب الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم وذك

فكيـف  :  )٣( المـروذي  وقـال هو الحسن بن عمارة       :  فقال ، عنه ابن أبي شيبة    وسئل
  )٤ (متروك الحديث، ورماه ابن الْمِديِني ِبالْوضِع: الحسن بن عمارة؟ قال

 بن عمارة  بأنه متروك      سن بقول الدارقطني في الح     في نصب الراية   الزيلعي واستشهد
  .)٥(الحديث

مـا  : روى الحسن بن عمارة أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم  عنها، فقال           : عبة ش وقال
ـ :  النضر بن شميل   وقال ،يكذب: سمعت منها شيئا، وروى أبو داود عن شعبة قال          الق

                                         
 .٢/٢٦٨ - الدراقطنيسنن )١(

نـا  ، نا عمي طَاِهر بن ِمدراٍر ، نا الْحسن بن جعفَِر بِن ِمدراٍر  ،  َأحمد بن محمِد بِن سِعيٍد       نا: الدارقطني قال )٢(
  نسالْحناب ارمةَ ع ،ننِ   عِلِك بِد الْمبةَ    عرسيٍس   ،  مطَاو ناٍس    ، عبِن عِن ابوَل اللَّهِ  ، عسر َأن ـِمعلًـا  سجر 

:  قَـالَ ،لَـا : قَاَل"  حججتَ؟هْل: " قَاَلي،َأخٌ ِل: قَاَل، "  شُبرمةُ؟نم" : لَه النَِّبي    فَقَاَل، لَبيك عن شُبرمةَ    : يقُوُل
"جثُ ح نَفِْسك نةَ عمرشُب نع ججاح م ." مهو لَهالَِّذي قَباٍس وبِن عِن ابع ِحيحالص وذَا هقَاُل، هي :  ـنب نسالْح ِإن

،  عِن ابـِن عبـاٍس   عمارةَ كَان يرِويِه ثُم رجع عنْه ِإلَى الصواِب فَحدثَ ِبِه علَى الصواِب مواِفقًا ِلِروايِة غَيِرهِ 
وهالٍ    : ولَى كُلِّ حِديِث عالْح وكتْر٢٦٤٨( بـرقم  – بـاب المواقيـت      - كتاب الحج  -أخرجه الدارقطني . م(-

  .٣١٦ص٣ج

  يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابـن عبـد الهـادي             - الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم         بحر )٣(
دار الكتب :  الناشر- روحية عبد الرحمن السويفي  - تحقيق –ن الِمبرد الحنبلي    الصالحي، جمال الدين، ابن اب    

 .٤١ص١ ج- م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣-األولى:  الطبعة- لبنان–العلمية، بيروت 

 الخالصـة للعالمـة     - وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح      - أسماء الرجال    ي تذهيب تهذيب الكمال ف    خالصة )٤(
 ألحمد بن عبد اهللا بن أبي الخير بن عبد العلـيم            -دين الكوكباني الصنعاني  الحافظ البارع علي بن صالح ال     

 -عبد الفتاح أبو غدة   :  المحقق -)هـ٩٢٣بعد  : المتوفى(الخزرجي األنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين       
 .٧٩ ص- هـ١٤١٦الخامسة، :  الطبعة- بيروت- حلب - دار البشائر -مكتب المطبوعات اإلسالمية

 .١٥٤ص٣ ج-راية النصب )٥(



– 

  )٧٨(

متروك، وقال ابـن    : أن الناس كلهم في حل ماخال شعبة، وقال أحمد        : الحسن بن عمارة  
  .)١(ليس حديثه بشئ: معين

اء العلماء نجد اجماع العلماء على تجريح الحسن بن عمارة ، وعـدم              إلى آر  وبالنظر
  . كما ذهب إليه العراقيفالرأي ،قبول أحاديثه

 دون إيـراد الحـديث،   السند؛ واة يضعف أحد رأنه أيضا  جه منه من: ثانيــــــا
 فـي بـاب     ذكـره  ذلك   ومن بذكر الصحابي فقط، ولم يصرح بضعف الحديث         ويكتفي

  . األحاديث فيها األمر بالسواكالسواك مجموعة من
  : ذلكمثال

تَـسوكُوا  : "قَـالَ   ابن ماجه ِمن حِديِث َأِبي ُأمامةَ َأن رسوَل اللَِّه     فَروى:  العراقي قال 
  .  ٢(..."الْحِديثَ" فَِإن السواك مطْهرةٌ ِللْفَِم

 ِفيها الَْأمر لَا يِصح ِمنْها شَيء،وحِديثُ َأِبـي ُأمامـةَ    ورد الَْأحاِديثَ الَِّتي    َأن:  العراقي قال
  .  )٣( وهو ضِعيفٌ ِجداهاِنيفَِفيِه عِلي بن يِزيد الَْألْ

 كـان لـم     وإن ، على بن يزيد   لضعف نجد العراقي ضعف حديث أبي أمامة ؛         وبذلك  
 كذلك لـم يـشر إلـى وجـود     ،صراً إلى على بل ذكر الحديث مخت   هيذكر الحديث بسند  

  .  اكتفى بتخريجه من سنن ابن ماجهبلالحديث عند الطبراني في الكبير، 
   الحديثنص

حـدثَنَا ِهـشَام بـن      : أخرجه ابن ماجه فقال      فقد من مصدره ،     الحديث إلى   وبالرجوع 
       نب انثْمثَنَا عدٍب، حيشُع نب دمحثَنَا مداٍر، حمع          ـنع ،ِزيـدِن يب ِليع ناِتكَِة، عَأِبي الْع 

ةَ،الْقَاِسِم عن َأِبي ُأموَل اامسر للَِّه َأن  اةٌ : "قَاَلضرةٌ ِللْفَِم، مرطْهم اكوالس كُوا فَِإنوتَس
 يفْرض علَي وعلَى    ند خَِشيتُ أَ   لَقَ حتَّىِللرب، وما جاءِني ِجبِريُل ِإلَّا َأوصاِني ِبالسواِك،        

                                         
 - لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمـاز الـذهبي       - االعتدال في نقد الرجال    ميزان )١(

 - هــ  ١٣٨٢ ألولـى،  الطبعـة ا - لبنان– دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت     -علي محمد البجاوي  : تحقيق
 .٥١٢ص١ ج- م١٩٦٣

اسناده ضـعيف ،دون  :  موضع آخر من الكتاب عند إيراده للحديث ، وقال في٤١٠ص١  ج- التثريب طرح )٢(
 . ، ألنه ذكر السبب في هذا الموضع فلم يكررها٤٢٠ص١ذكر السبب ج

 .٤١٠ص١  ج-  المرجع السابق)٣(



 

 )٧٩(

 تُُأمِتي، ولَولَا َأنِّي َأخَافُ َأن َأشُقَّ علَى ُأمِتي لَفَرضتُه لَهم، وِإنِّي لََأستَاك حتَّى لَقَد خَـِشي               
  .  )١("يَأن ُأحِفي مقَاِدم فَِم

ديث كـامال دون تفـصيل فـي         فضعف سند الح   )٢(هذَا ِإسنَاد ضِعيف  :  البوصيري قال
  . تضعيف الرواة

  .)٣( على بن يزيد، وهذَا سنَد واهوفيه ،ضعفه جماعة:  ابن الملقن ووافقه الصنعانيقال
 وأظهر لنا علة أخرى كانت سبب له في تضعيف الحديث فقـال   كذلك ابن حجر   وضعفه

 الطبراني مـن    فيه عثمان بن أبي العاتكة وهو متروك، وأخرجه       : عقب روايته للحديث  
  .)٤(وجهين آخرين ضعيفين أيضا عن أبي أمامة

 نجد علماء الحديث أجمعوا على ضعف الحديث ؛ لضعف سنده ولم يـشر أحـد     وبذلك 
 العراقي صرح بأنه ضعيف جـدا،       سوى ، أن سبب الضعف هو على بن يزيد       لىمنهم إ 

 بن أبي   نثماع:  إلى راوي أخر هو    وأشار ، ابن حجر ِعلة أخرى في الحديث      لناوأظهر  
  .متروك:  عنفقال ، العاتكة

                                         
، والطبراني  )٢٨٩(برقم١٩٢ص١ ج - باب السواك  - في أبواب الطهارة وسننها    -ابن ماجه في سننه   :أخرجه )١(

َأبو عِقيٍل َأنَس بن سلٍْم الْخَولَاِني، ثنا صـفْوان بـن صـاِلٍح،      : من طريق ).٧٨٧٦(برقم ٨/٢٢٠  -في الكبير 
 بـه، حدثَِني الْوِليد بن مسِلٍم، حدثَِني عثْمان بن َأِبي الْعاِتكَِة، عن عِلي بِن يِزيد، عِن الْقَاِسِم، عن َأِبي ُأمامـةَ           

 ".مطهرة"بدالً من " مطْيبةٌ"بلفظ

بكر بن إسماعيل بـن     أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي        :  ابن ماجه المؤلف   ائد الزجاجة في زو   مصباح )٢(
 –دار العربية :  الناشر-وي محمد المنتقى الكشنا-تحقيق– الكناني الشافعي   بوصيري قايماز بن عثمان ال    بن سليم

 .١/٤٣ -ـ ه١٤٠٣ الثانية، الطبعة بيروت
 البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر - المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر )٣(

 دار -مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال: المحقق-بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
 - سبل السالم. ١/٦٩٠ -م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الولى، ا:  الطبعة-السعودية- الرياض-الهجرة للنشر والتوزيع 

لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف                
 .١/٥٦  -لحديث دار ا-كأسالفه باألمير 

حمد بن حجر   ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ        - الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      التلخيص )٤(
 .١/٢٢٦ -م١٩٨٩. هـ١٤١٩ الطبعة األولى -دار الكتب العلمية:  الناشر-)هـ٨٥٢: متوفىال(العسقالني 



– 

  )٨٠(

  :رح والتعديل أدعى أن نذكر ترجمة موجزة لرجال السند لمعرفة أقوال علماء الجفذلك
 دمـشق ومقرئهـا   خطيب: لوليد أبوا اإلمام، السلمي بن عمار    هشام هو:  بن عمار  ِهشَام

مائة حديث ال   حدث بأربع :  أبو داود  وقال ، مكثر، له ما ينكر    صدوقومحدثها وعالمها،   
ال بـأس   :  النسائي وقال ،كيس، كيس :  أيضا وقالثقة،  : معين ابن يحيى   وقالأصل لها،   

صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القـديم أصـح مـن كبـار         :  حجر ابن وقال به،
  .)١(العاشرة 

 بيروت صدوق صحيح الكتاب من      نزيل ي،األموي الدمشق :  بن شعيب ابن شابور    محمد
 ، وقـال    ،شامي ثقة : فقال ، ووثقه العجلي  ، الثقات   ي وذكره ابن حبان ف    ،كبار التاسعة   

 ، احمد محمد بن شُعيب بن شَابور ما أرى ِبِه بْأسا وكَان رجال عـاِقال              قَاَل:  شاهين   ابن
  .)٢( الذهبي ،ال يعرفوقال

ـ ابـن ضعفه النـسائي و :  أبو حفص الدمشقي قاص دمشق : بن أبي العاتكة   عثمان ي  أب
عـن  : عباس الـدوِري   قَال حديثه،   يحمد الرأيت يحيى ابن مِعين     :  وقال السعدي  ،حاتم

  .)٣(لَيس بشيٍء:  وقَال ِفي موضع آخر،ليس بالقوي: يحيى بن مِعين

                                         
-د بن عثمان بن قَايمـاز الـذهبي    الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحملشمس - االعتدال في نقد الرجال ميزان )١(  

 - هــ   ١٣٨٢ الطبعةاألولى، - لبنان –، بيروت    دار المعرفة للطباعة والنشر    - البجاوي محمد  علي: تحقيق
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقالني             -، تقريب التهذيب  ٣٠٤ص١ ج - م ١٩٦٣
 . ٥٧٣ص١ ج-م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦- الطبعة األولى- سوريا–دار الرشيد :  الناشر-محمد عوامة: المحقق

 دائـرة -ن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي        بن حبان بن أحمد بن حبان ب       لمحمد -الثقات )٢(
 بيأل-  تاريخ الثقات،٥٠ص ٨ج-١٩٧٣ - ه١٣٩٣األولى : الطبعة -المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند

 –م  ١٩٨٤-هـ١٤٠٥ األولى   الطبعة -دار الباز : الناشر-الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى          
 حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ ألبي - تاريخ أسماء الثقات،٤٠٥ص١ج

        األولـى  الطبعـة - الكويت –  الدار السلفية     -صبحي السامرائي : المحقق -البغدادي المعروف بـابن شاهين   
 .١/٤٨٣ - تقريب التهذيب،٢١٠ص١ ج-)١٩٨٤ – ١٤٠٤( 

محمـود  :  المحقق -ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي            - والمتروكون الضعفاء )٣(
ألبي - ، الكامل في ضعفاء الرجال٥٧ص١ ج-هـ١٣٩٦ األولى، الطبعة - حلب– دار الوعي -إبراهيم زايد

ـ    دار -علي محمد معوض  -عادل أحمد عبد الموجود   : تحقيق-أحمد بن عدي الجرجاني       - ة الكتـب العلمي
ألبـي محمـد عبـد      - الجرح والتعديل  ،٢٨٠ص٦ ج -م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الطبعة األولى،    -لبنان-بيروت

 دار إحياء التراث العربي - الرازي ابن أبي حاتم  الحنظلي،الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،         
 .١٦٣ص٦ ج-م١٩٥٢ - هـ ١٢٧١ الطبعة األولى،-بيروت



 

 )٨١(

 ، عبد الْملك الَْألْهاِني الدمشِْقي، قَاَل البخَاِري منكـر الحـِديث  َأبو : بن يزيد األلهاني علي
  .)١( النَّساِئي واألزدي والدارقُطِْني متْروكوقَاَل ،اَل َأبو حاِتم الراِزي ضِعيف الحِديث وقَ
 العلماء أجمعوا على تـضعيف عثمـان   نجد العلماء في رجال السند  آراء إلى   وبالنظر  

يزيـد  بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد األلهاني، فقد أشار العراقي إلى تضعيف على بـن      
،والرأي كما ذهب إليه فقد أجمع العلماء على تضعيف، وأشار ابن حجر إلى تـضعيف               

 العراقي لم يتعرض لـه      لكن ،عثمان بن أبي العاتكة ،وكذلك أجمع العلماء على تضعيفه        
  .بذكر 

 لضعف عثمان بن أبي العاتكة ، وعلى بن يزيد ، لكـن لـه شـاهد                 ؛ ضعيف فالحديث
  .صحيح يحسنه

 َأن َأشُـقَّ    لَوالَ: " قَالَ  رسوَل اللَِّه    نَأ:"عنَ أبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه      البخاري   أخرج
  .)٢("علَى ُأمِتي لََأمرتُهم ِبالسواِك

حدثَنَا عبدةُ، عـن محمـِد بـِن        : حدثَنَا هنَّاد قَالَ  :  الترمذي قال:  الترمذي بزيادة  وأخرجه
سـِمعتُ  : اَل، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن َأِبي سلَمةَ، عن زيِد بِن خَاِلٍد الْجهِني، قَ             ِإسحاقَ

 َأن َأشُقَّ علَى ُأمِتي لََأمرتُهم ِبالسواِك ِعنْـد         لَولَا:" علَيِه وسلَّم، يقُولُ   هرسوَل اللَِّه صلَّى اللَّ   
فَكَـان زيـد بـن خَاِلـٍد يـشْهد      : ، قَاَل"للَّيِل ِإلَى ثُلُِث ا  ِعشَاِء، ولََأخَّرتُ صلَاةَ الْ   كُلِّ صلَاةٍ 

الصلَواِت ِفي الْمسِجِد وِسواكُه علَى ُأذُِنِه موِضع الْقَلَِم ِمن ُأذُِن الْكَاِتِب لَا يقُوم ِإلَى الصلَاِة               
ر ثُم تَنِضِعِهِإلَّا اسوِإلَى م ه٣("د( .  

                                         
:  المحقـق  - أبو عبـد اهللا      ري، بن المغيرة البخا   إبراهيم بن   محمد بن إسماعيل  :  المؤلف - األوسط   التاريخ )١(

 -م١٩٧٧ - ه ١٣٩٧ الطبعـة األولـى،    - القـاهرة  - مكتبة دار التـراث    ، دار الوعي  -محمود إبراهيم زايد  
 - الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي               لجمال - الضعفاء والمتروكون  ٣١٠ص١ج

 .٢٠٠ص٢ ج-ه١٤٠٦ الطبعة األولى، - بيروت–لكتب العلمية  ار دا-عبد اهللا القاضي: المحقق

–، ومـسلم    ٨٥ص٩ ج -)٧٢٤٠( برقم - باب مايجوز من اللو    - كتاب التمني  - في صحيحه  لبخاريا:أخرجه)٢(
 ".ولَا َأن َأشُقَّ علَى الْمْؤِمِنين" ، بلفظ٢٢٠ص١ ج-)٢٥٢( رقم– السواك باب  – الطهارة كتاب

 ٧٧ص١ج) ٢٣( برقم- باب ماجاء في السواك–ب الطهارة  أبوا- الترمذيأخرجه )٣(



– 

  )٨٢(

  . حِديثٌ حسن صِحيحهذَا:  الترمذيقال
 سـبب الـضعف     ويفـصل  الحديث ويسنده للصحابي ويشير إلى ضعفه ،         يذكر: ثالثا

  . وهو بذلك يصرح بضعف الحديث،؛لضعف أكثر من راوي في سند الحديث
  : ذلكمثال

، نجد "لِْب يلَغُ ِفي الِْإنَاِء يغِْسلُه ثَلَاثًا َأو خَمسا َأو سبعا     َأِبي هريرةَ مرفُوعا ِفي الْكَ     حِديِث
  . مصدرهنالعراقي ذكر الحديث دون سند وبالرجوع إلى الحديث م

  : الحديثنص
 نا ِإسماِعيُل بن عياٍش     ،عبد الْوهاِب بن الضحاِك     :  رواه البيهقي في سننه عن     الحديث 
،   نةَ     عورِن عنَاِد     ،ِهشَاِم بَأِبي الز نِج    ، عرِن الَْأعةَ    ، عريرَأِبي ه نلَّى   ،عص ِن النَِّبيع

 لَّمسِه ولَيا:"اُهللا ععبس ا َأوسخَم ثَلَاثًا َأو غِْسلُهي لَغُ ِفي الِْإنَاِء َأنَّه١("ِفي الْكَلِْب ي(.  
ِديثُ ضِعيفٌ؛ ِلَأنَّه ِمن ِروايِة عبِد الْوهاِب بِن الضحاِك َأحِد الضعفَاِء           والْح:  العراقي قال  

 ضـِعيفَةٌ   ين وِروايةُ إسماِعيَل عن الِْحجاِزي    ، بِن عروةَ  ِمعن إسماِعيَل بِن عياٍش عن ِهشَا     
  .  )٢(رِعنْد الْجمهو
  :لماء الحديث في سند الحديث  إلى أقوال عوبالرجوع

 الْوهـاِب بـن   فعبـد  ، ضـِعيفٌ  هذَا: لفقا الحديث بعد روايته له على عقب البيهقي  
  . الضحاِك متْروك وِإسماِعيُل بن عياٍش لَا يحتَج ِبِه خَاصةً ِإذَا روى عن َأهِل الِْحجاِز

 قَدو   الْو دبع اهور        نَاِد فَاغْـِسلُوهَأِبي الز نِهشَاٍم، ع ناِعيَل، عمِإس نةَ، عدنَج ناِب به
  .سبع مراٍت كَما رواه الثِّقَاتُ

 ، الوهاب متروك الحـديث    عبد: عن العقيلي عقب روايته للحديث فقال     : ابن الجوزي  نقل
  ).٣(فضعيفن عياش  يحل االحتجاج به وأما إسماعيل بال: ابن حبانوقال

                                         
 -نـاء مـن ولـوغ الكلـب        باب غـسل اإل    - كتاب جماع أبواب مايفسد الماء     –البيهقي في سننه    : أخرجه )١(

 -)١٩٣( بـرقم – بـاب ولـوغ اإلنـاء    –، والدارقطني في سننه كتـاب الطهـارة         ٣٦٥ص١ج -)١١٤١(رقم
 .، من نفس طريق البيهقي١٠٨ص١ج
 .١٢٤ص٢ ج-التثريب طرح )٢(

 -لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي              - المتناهية في األحاديث الواهية    العلل )٣(
 الطبعـة الثانيـة،     - إدارة العلـوم األثريـة، فيـصل آبـاد، باكـستان           - الحق األثـري   إرشاد: المحقق
 .٣٣٤ص١ ج-م١٩٨١/هـ١٤٠١



 

 )٨٣(

    .)١(" الوهاب عن إسماعيل وهو متروكعبد تفرد به : التحريرتنقيح صاحب قال
 عبد الْوهاِب بن الضحاِك، وهو ضِعيفٌ ، وقد روى غيره مـن             يرِويِه:  ابن قدامة  وقال

ـ            وعلى سبعا،   فليغسله: الثقات ه،  أنه يحتمل الشك من الراوي، فينبغـي أن يتوقـف في
  .)٢ (ويعمل بغيره

  : إلى أقوال علماء الجرح والتعديلوبالرجوع
 فيـه   قـال . الْحـاِرث  العرضي من أهل حمص كنيتـه َأبو       ك الْوهاب بن الضحا   عبد-١

 عنه شُيوخنَا كَان يـسرق      أخبرنَا: )٤( ابن حبان  وقال ،عجائب:  عنده )٣(البخاري والنسائي 
مع منه أبى بالسلمية، وترك حديثه والرواية عنه،وحدث        س:  ابن أبي حاتم   وقالالحِديث،  

 وبعـض حديثـه ال يتـابع        يـه، ال اعتماد عل  :  ابن عِدي  قَاَلبأحاديث كثيرة موضوعة،    
  .)٥(عليه

 الشَّام وأحـد مـشَاِيخ الِْإسـلَام    معال:  الِْحمِصيالْعنِسي سليم بن عياش ابن    ِإسماِعيل -٢
  .غيرهم أهل الشَّام وضعفوه ِفي ي عدي ِفَأحمد،وثَّقَه وابن

                                         
 جاد اهللا بن محمد سامي بن   تحقيق - الدين محمد بن أحمدالحنبلي شمس - التحقيق في أحاديث التعليقتنقيح )١(

          -هــ   ١٤٢٨( الطبعـةاألولى،  النشر أضواء الـسلف  الريـاض         دار -وعبد العزيز بن ناصر الخباني    
 .٤٠ص١ج -) م٢٠٠٧

ـ             - البن قدامة  المغني )٢( اعيلي المقدسـي ثـم    أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجم
 -م١٩٦٨ -هــ  ١٣٨٨- تـاريخ النـشر  - مكتبة القـاهرة - الشهير بابن قدامة المقدسي  الحنبلي،الدمشقي  

 .٤٠ص١ج

 .٦٩ص١ج-لبخاري ل- الكبيرالتاريخ )٣(

 لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن معبـد،              - من المحدثين والضعفاء والمتروكين    المجروحين )٤(
األولى، : الطبعة - حلب – دار الوعي    - زايد ممحمود إبراهي :  المحقق - يحاتم، الدارمي، البست  التميمي، أبو   

 .١٤٨ص٢ ج-هـ١٣٩٦

 ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابـن                - والتعديل الجرح )٥(
 – دار إحياء التراث العربي - الهند– الدكن  بحيدر آباد  - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية       -أبي حاتم   
ــروت ــة-بي ــى :  الطبع ــل فــي ضــعفاء الرجــ٧٤ص٦ ج-)م١٩٥٢ هـــ ١٢٧١(األول               -ال، الكام

 .٢٦٧ص٢ج



– 

  )٨٤(

 مضطرب الحـديث،   ومرة ، الحديث متروكفقال مرة     : أقوال الدارقطني فيه     واختلفت  
 ابن مِعين ِإسماِعيل ِثقَة ِفـي الـشاميين وأمـا           وقَاَل )١( الشاميين غير فيضعيف  : وقال

 صدوق فـي روايتـه      )٢(ظه عنْهم ِروايته عن أهل الْحجاز فَِإن ِكتَابه ضاع فخلط ِفي حف         
 روى عـن    إذا:"  عـدي  وابـن عن أهل بلده، قال البخاري والدوالبي ويعقوب بن شيبة          

الحجازيين فال يخلو من غلط إما أن يكون حديثا برأسه أو مرسال يوصـله أو موقوفـا                 
يرفعه وحديثه عن الشاميين، إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم وهو في الجملة ممن يكتـب                

  .)٣ ("ه ويحتج به في حديث الشاميين خاصةحديث
 نجد الرأي كما ذهب إليه العراقي من تضعيف عبـد الوهـاب بـن الـضحاك،                 وبذلك

  .وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز ؛ وذلك إلجماع العلماء على ذلك
 ويقيس عليه علـة     ،أنه يعرض رأي غيره في الحديث     : منهج العراقي أيضاً   من: رابعاً

  .الضعف
  : مثال ذلك

 كَان رسوُل اللَّـهِ   :"  قَالَ  ابن منْده ِفي الصحابِة ِمن حِديث بهزٍ       روى: )٤(" العراقي قال 
  رسـوُل اللَّـهِ    كَان:" الْبيهِقي َأيضا ِمن حِديِث رِبيعةَ بِن َأكْتَم قَالَ        وروى.يستَاك عرضا 

تَاكسايضرِديثَ" .... عالْح.  

                                         
 محمـد   الدكتور -  مجموعة من المؤلفين      - أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله        موسوعة )١(

 – أحمد عبد الـرزاق عيـد   - عصام عبد الهادي محمود - الرحمن   أشرف منصور عبد   -مهدي المسلمي   
 ١٣١.ص١ج - بيروت، لبنان - عالم الكتب للنشر والتوزيع -م٢٠٠١ األولى،الطبعة 

 األولى،الطبعة- بيروت– العلمية الكتب دار   - الدين السيوطي  جالل أبي بكر    ن الحفاظ لعبد الرحمن ب    طبقات )٢(
 .١١٥ص١ج  -ه ١٤٠٣

علي حسن :  تقديم- ألكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري- الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري المعجم )٣(
 - التهـذيب  تهـذيب ،  ٥٣ص١ ج - دار ابن عفـان، القـاهرة      - الدار األثرية، األردن     -عبد الحميد األثري  

 .٣٢٤ص١ج

 .٤١٨ص١ ج- التثريبطرح )٤(



 

 )٨٥(

 ألنـه  ؛)١(فعلى هذا يكون منقطعا.  ابن ربيعة بن أكتم استشهد بخيبروقال:  العراقـي  قال
  .)٢(من رواية ابن المسيب عنه

 العراقي ذكر قول البيهقي في استشهاد ربيعة بن أكتم فـي خيبـر دون أن              نجد وبذلك  
  .لك يكون ضعيفا العراقي أشار إلى انقطاع الحديث وبذلكنيشير إلى االنقطاع، 

 عِلي بن رِبيعةَ الْقُرِشي الْمـدِني،  فعن:  عند البيهقي نه إلى سند الحديث ومت    لرجوعوبا 
 كَان رسوُل اِهللا    : عن يحيى بِن سِعيٍد، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن رِبيعةَ بِن َأكْثَم، قَالَ            

تَاكسيشْريا وضرقُوُل عيا، وصم ب" :وُأ هرَأمنَُأ و٣(" َأه(.  
 لمربيعة بن َأكْثَم روى عنه سعيد بن الْمسيب، ولَا يحتج بحديثـه؛و           :  ابن عبد الْبر   وقَاَل

 دون سـعيد لَـا يوثـق بهـم          ومـن   ولد زمن عمر   ألنَّهيره سعيد ولَا أدرك زمانه ؛     
يثان حـديث بهـز وحـديث ربيعـة بـن أكـثم             هذان الحد :وقــــــال ،لضعفهم

  .)٤( وليسا بصحيحين من جهة اإلسناد عندهم، عن سعيد أصل،إلسناديهماليس
ِفي ِإسنَاده علّي بن ربيعة الْقرِشـي وهـو         : قَاَل الْعقيِلي ِفي الضعفَاء     :  ابن الملقن  وقال

ِديثه غير محول، وهجفُوظ،مِديث لَا يصح حذَا حه٥( و(.  
  .)٦(ا جديفإسناده ضع:  ابن حجروقال

                                         
 عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع وابناء والخطيب  إليه الفقههبالصحيح الذي ذ:  المنقطعتعريف )١(

 لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي،              ما
التقريب والتيـسير  :ينظر. وما اختل فيه لرجل قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهماً: كمالك عن ابن عمر، وقيل 

 وتحقيـق  - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي        -سنن البشير النذير في أصول الحديث      لمعرفة
 .٣٥ص١ ج- م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ األولى،الطبعة - دار الكتاب العربي، بيروت-محمد عثمان الخشت

 .  ١/٤١٨ - التثريبطرح )٢(

 .٦٦ص١ ج-)١٧٤( برقم-ياك باب ماجاء في اإلست- جماع أبواب السواك– في سننه البيهقي: أخرجه)٣(

 .٣٩٥ص١ ج- عبد البرالبن– التمهيد )٤(

 .٧٢٦ص١ج- الملقن البن- المنيرالبدر )٥(

 بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر         دألبي الفضل أحم  - الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      التلخيص )٦(
 .٢٣٨ص١ج. م١٩٨٩. هـ١٤١٩ الطبعة األولى - الكتب العلميةدار  -العسقالني



– 

  )٨٦(

  :يث الحدلرواة إلى ترجمة العلماء وبالرجوع
ِليع   ِشيةَ الْقُرِبيعر نقال ابن حجر متروك والقرشي روى عن يحيـى بـن سـعيد             : ب

 المسيب عن ربيعة بن أكثم في السؤال روى عنه عمر بن علي بـن              ابناألنصاري عن   
لـم يثبـت   :  الـسكن ابـن ابة البن السكن وفي الغيالنيات قال أبي بكر حديثه في الصح  

 غير محفوظ وال يتابعه اال مـن  ثهمجهول وحدي:  العقيلي،وقال وضعفه أبو حاتم    ،حديثه
  .)١(هو دونه

بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة األنـصاري          "  بن سعيد  يحي هو:  بِن سِعيدٍ  يحيى 
لـه نحـو ثلثمائـة      :  قال ابن المديني   ، المسيب البخاري قاضي المدينة، عن أنس، وابن     

يوازي الزهـري فـي   :  وقال أبو حاتمالحديث،ثقة، حجة، كثير  : حديث، وقال ابن سعد   
مـات سـنة ثـالث    : يحيى بن سعيد أثبت الناس، قال ابن القطـان     : الكثرة، وقال أحمد  

  .) ٢(وأربعين ومائة، من الطبقة الخامسة
 )٣(ضـعيف الحـديث، منكـر الحـديث    : فقالت أبي   سأل:  الرازي الرحمن عبد أبو قال

 ولم أعثر على أحد     ، استشهدوا برأي الرازي في تضعيفه له      العلماء وجدت أن    وبالبحث
     .ضعفه سوى الرازي

 بدرا، قاله ابن ِإسحاق وموسى بـن عقبـة،       شهدمن المهاجرين األولين    :  بن أكتم  ربيعة
 أبـو محمـد   قـال  ، والحديبية، وقتل بخيبر  ،والخندقوهو ابن ثالثين سنة، وشهد أحدا،       

  .)٤( يصح الرواية عنه سمعت أبى يقول ذلكولم ،الرازي
 نجد علماء الحديث والجرح والتعديل رجحوا انقطاع سند حديث ربيعة بن أكـثم              وبذلك

مجهول وحديثه غير محفـوظ، وال يتابعـه   :  العقيليوقال ،كما ذهب إلى ذلك العراقي ، 
ثم ساقه من طريقه عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن ربيعـة ابـن               . إال من هو دونه   

                                         
 .٣٢١ص٧ ج- التهذيبتهذيب )١(

 ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن              - الكبرى الطبقات )٢(
-م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ األولى الطبعة - بيروت– دار الكتب العلمية - محمد عبد القادر عطا   -سعد  تحقيق  

 .٢٤٤ص٧ج

حمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي  مألبي - والتعديلالجرح)٣(
ـ      - الهند – بحيدر آباد الدكن     - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية       -حاتم    – يدار إحيـاء التـراث العرب

 .٢٨٣ص٩ ج-) م١٩٥٢ هـ ١٢٧١(األولى: الطبعة -بيروت

 .٤٧٢ص٣ج- السابقالمرجع )٤(



 

 )٨٧(

 وذكـر  يـصح،  ال: الحديث وقال...كان يستاك عرضا ويشرب مصا      : أكتم في السواك  
 يره سعيد ولَا أدرك زمانه، ألنَّه ولـد زمـن عمـر      ولم: عبد البر ذلك صراحة فقال     ابن

  .)١(ق بهم لضعفهم، ومن دون سعيد لَا يوث"رِضي اللَّه عنْه
  . يتأكد لنا ضعف الحديث،ويتحقق قول العراقي في انقطاع الحديثوبذلك

  .منهجه في تضعيف الحديث دون ذكر السبب: الثانيالمطلب
ـ   أيضا منهج العراقي   من: أوالً  أن دون ديث أنه ينقل آراء العلماء في الحكـم علـى الح

  يـذكر رأي     إنـه ل فقط ، ومن ذلك       يقف موقف الناق   فهويعقب عليها بالتأكيد أو الرد،      
  . معرفة سبب الضعفدون ، الحديثفالعلماء  في ضع

  :  مثال ذلك
  : ذكره لرأي اإلمام الخطابي في حديث معاويةفي
 -وروى أبو داود، والنسائي من حديث معاوية قال سـمعت رسـول اهللا              :  العراقي قال

 وال تنقطع التوبة حتى     ،التوبة تنقطع الهجرة حتى تنقطع      ال:"يقول: صلى اهللا عليه وسلم   
  .)٢( معاوية فيه مقالوحديث: الخطابي قال:  العراقي قال". تطلع الشمس من مغربها

   الحديثنص 
 ِإبراِهيم بن موسى الراِزي، َأخْبرنَـا       حدثنا:  أبو داوود  قال: الحديث نص إلى   وبالرجوع

       نع ،انثْمِن عِريِز بح نى، عِعيس            ـنَأِبـي ِهنْـٍد، ع نٍف، عوِن َأِبي عِن بمحِد الربع
 تَنْقَِطع الِْهجرةُ حتَّى تَنْقَِطع     لَا:"سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ       : معاِويةَ قَالَ 

الشَّم تَّى تَطْلُعةُ حبالتَّو لَا تَنْقَِطعةُ، وباالتَّوغِْرِبهم ِمن ٣("س(.  
 أحمد وأبو داود والنسائي وقال      رواه : أيضاً قول الخطابي في الحديث فقال      النووي ونقل

  .)٤(الخطابى معلول
                                         

عبد المعطي أمين   : المحقق- أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي             -كبير ال الضعفاء )١(
 البن  –تمهيد  ،ال٢٢٩ص٣ج-م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ الطبعة األولى،    - بيروت – دار المكتبة العلمية     -قلعجي

 ، ٣٩٥ص٥ ج-عبد البر
 .٣٥٤ص١ ج- التثريبطرح )٢(

 - في الكبرى  والنسائي،  )٢٤٧٩( برقم ٣ ص ٣ ج -قطعتة هل ان   باب الهجر  - الجهاد كتاب -أبوداود:أخرجه )٣(
 .)٨٦٥٨(برقم٦٧ ص٨ج- متى تنقطع الهجرةباب -كتاب السير

– يحيى بن شرف النـووي       الدين أبو زكريا محيي     - مع تكملة السبكي والمطيعي    - شرح المهذب  المجموع )٤(
 .٢٦٣ص١٩ ج- الفكردار الناشر



– 

  )٨٨(

 إلى أقوال العلماء في الحديث نجد العلماء انقسموا إلى فريقين فمنهم مـن              وبالرجوع
  : من ضعفهومنهمجود إسناده، 

  .)١(سنَده جيد: قال عقب استشهاده بالحديث في الفتحابن حجر ف:  ذهب إلى األولومن
 لكنـه   ، صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبى هند فهو مجهول           حديث:  فقال   واأللباني

 فأخرجه اإلمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة             ،لم يتفرد به  
ال :"  قـال  أن النبـى  عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن الـسعدى              

  .)٣ (")٢( العدو يقاتلامتنقطع الهجرة ما د
  :ذهب إلى تضعيف الحديث،ومنهم:  الثانيالرأي

 يعرف ِبغَير هذَا، ولَا يعرف روى عنـه ِإلَّـا عبـد     لَا هند مجهول    أبي: القطان ابن   قال
  .)٤(الرحمن هذَا 

   .)٥( ولم يصح،عنه أبو داود رواه ، ال تنقطع الهجرةحديث:   الصنعانيوقال
  .)٦( حِديثٌ ِفي ِإسنَاِدِه مقَاٌلوهذَا:  البغويوقال

: البجلي قال ابـن حجـر     "  هند أبو: لبجلي أبي هند ا   في إلى آراء العلماء     وبالرجوع  
 : ،وقـال فـي اللـسان     مقبول من الثالثـة   :  في التقريب  قال شامي روى عن معاوية ،    

  .)٧( وقال ابن القطان مجهولبالمشهور،ليس : قال الحق فعبد عن ونقل ،مجهول

                                         
 .٣٥٥ص١١ج- فتح الباري)١(
 .٢٠٦ص٣ ج-)١٦٧١( رقم–حمد في مسنده أ: ه أخرج)٢(
  –المكتـب اإلسـالمي   - الـشاويش زهيـر  - ناصر الدين األلبانيمحمد - الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    إرواء )٣(

 .٣٤-٣٣ص٥ ج-م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الثانية الطبعة -بيروت

 -القطانكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن   علي بن محمد بن عبد الملك ال      - الوهم واإليهام في كتاب األحكام     بيان )٤(
   .٢٥٨ص٣ ج-م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الطبعة األولى ، - الرياض– دار طيبة -عيد آيت سالحسين: المحقق

محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الـصنعاني، أبـو              - األفكار لمعاني تنقيح األنظار    توضيح )٥(
 دار الكتـب  -يـضة  صالح بن محمد بن عو  الرحمنأبو عبد   : المحقق-وف كأسالفه باألمير    إبراهيم، عز الدين، المعر   

 .٢٦٣ص٢ ج-م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة األولى - لبنان-بيروت، العلمية
 - شعيب األرنؤوط:  الفراء البغوي الشافعي تحقيقبن محمد الحسين بن مسعود بن محمد ألبي - محيي السنة- السنةشرح )٦(

 .١٠/٣٧١ ج-م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ الثانية الطبعة - دمشق، بيروت-ي المكتب اإلسالم-ويش زهير الشامحمد
ألبي الفضل أحمد بن علي بن  محمد بن         -،لسان الميزان ٦٨١ص١ ج -، تقريب التهذيب  ٢٦٨ص١٢ ج - التهذيب تهذيب )٧(

: الطبعة- لبنان–بيروت مؤسسة األعلمي للمطبوعات - الهند–دائرة المعرف النظامية :  المحقق-أحمد بن حجر العسقالني
 .٤٨٨ص٧ ج-م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الثانية، 



 

 )٨٩(

  .)١(اليعرف: الذهبيوقال
 إلى  ،فمرجوعه فيه مقال  فمصطلح ، نجد جمهور العلماء ذهبوا إلى جهالة أبي هند        وبذلك

  .أن السند فيه راو مجهول ،وهو أبو هند
 يـذكر رأي    وال أن يذكر سبب الضعف،      دون ، على سند الحديث بالضعف    يحكم: ثانياً

 : ذلكومثاللعلماء فيه، ا
 الـصلَاةُ خَمـِسين،     كَانَتْ:"  حِديِث ابِن عمر قَالَ    ن روى َأبو داود مِ    وقَد: )٢( العراقي قال

 فَلَـم يـزْل رسـوُل     الْبوِل ِمن الثَّوِب سبع مراتٍ   وغَسُل الْجنَابِة سبع مراٍت     نوالْغُسُل مِ 
 ِمن الثَّوِب   لْبوِل حتَّى جِعلَتْ الصلَاةُ خَمسا، والْغُسُل ِمن الْجنَابِة مرةً وغَسُل ا          يسَأُل اللَِّه
  . )٣("مرةً
  . إسنَاِدِه ضعفٌوِفي:  العراقيقال

 الـضعف ،ودون ذكـر رواة       اب نجد العراقي ضعف سند الحديث دون ذكر أسب        وبذلك
  .السند 

ى أقوال العلماء في سند الحديث ،  فنجد من ضعف سنده ،ومـنهم مـن                 إل وبالرجوع
  حسنه

  . ولين، فيه ضعف، ابن عمرحديث وإسناد )٤(: ابن عبد البرقال 
 حسن كما قاله بعض الحفاظ، ووجهه       وسنده:  العلماء من حسن سند الحديث فقال      ومن

 بـن ي سنده أيـوب     أن أبا داود لم يضعفه فيكون صالحا لالحتجاج به عنده، وإن كان ف            
  .)٥( تضعيفهجابر، وقد اختلفوا في 

                                         
 بن عثمان بن    حمدلشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أ       -ضعفاءالمغني في ال  . ٥٨٣ص٤ ج - االعتدال ميزان )١(

 .٦٨١ص١ ج-،تقريب التهذيب٨١٢ص٢ ج- المحقق نور الدين عتر-قَايماز الذهبي
 .٣٨٨ص١ ج- التثريبطرح )٢(

 قُتَيبةُ ابن   نَا حدثَ قال،  ١٨٠ص١ ج -)٢٤٧( رقم - باب الغسل من الجنابة    – كتاب الطهارة    -داودأبو:  أخرجه )٣(
 من طريق حـسين بـن    مسند أحمد َأيوب بن جاِبٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عصٍم، عن عبِد اللَِّه بِن عمر           ثَنَاسِعيٍد،  

 . ٢٨٣ص٥ج)٥٨٨٥(  برقم–  عن عبِد اللَِّه بِن عصٍم بهٍر،جاِب بن َأيوبمحمد عن   

 .٩٥ص٢٢ج - البن عبد البر– التمهيد )٤(

ر الدين المال الهروي القاري محمد، أبو الحسن نو ) سلطان( علي بن    - المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    مرقاة )٥(
 .٤٣٣ص٢ ج-م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ األولى، الطبعة- لبنان– الفكر، بيروت دار  -



– 

  )٩٠(

  : إلى أقوال علماء الجرح والتعديل في رواة الحديثوبالرجوع
 بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد اهللا مولى ثَِقيف من أهـل بغـالن                  قُتَيبة - ١

 ثالحِديَ كَان من المتقنين ِفي      : حبان في الثقات وقال    ابن ذكرهكنيته َأبو رجاء،    
:  النَّـسائي زاد حـاتم،  مِعـين، وأبـو     ابن يحيى   ووثقه ،والمتبحرين ِفي السنَن  

 جاءه َأحمـد بـن   وقدحضرت قتيبة بن سِعيد ببغداد، :  حاتم   بوصدوق، وقَال أَ  
 نميـر   وابـن حنبل، فسأله عن أحاديث فحدثه، ثم جاءه َأبو بكِْر بن َأبي شَيبة،             

 عليه وأنتخـب معهمـا إلـى        نتخبانعهما فلم يزاال ي   بالكوفة ليلة، وحضرت م   
  .)١( ،الصبح

ـ  قال ، من اليمامة  وأصله ، ِفي أهل الكوفة   حديثه اهللا بن عصم ،      عبد-٢ حديثـه  : د أحم
 صالحة متقاربة يحمل بعضها بعضا،      اديثهأح: ي ابن عد  وقال ،يشبه حديث أهل الصدق   

 يحـتج  ال اليمامي  ن أبو سليما   بن جابر  وب وراوي الخبر عنه أي    ،وهو ممن يكتب حديثه   
 روايتـه   قلـة  الحديث جدا علـى      منكر:  ابن حبان في المجروحين فقال     وذكره ،بحديثه
ـ       األثبات عن يروي  إلـى القلـب أنهـا موهومـة أو          سبق ما ال يشبه أحاديثهم حتى ي

سألت أبا زرعة عن عبد اهللا بن عـصم         :  عبد الرحمن بن أبي حاتم قال      وعنموضوعة،
عبد اهللا  : نُقل عن العقيلي أنه قال    :  ابن حجر  وقال ،كوفي ليس به بأس   : لأبي علوان فقا  

  .)٢( جداثبن عصم أبو علوان منكر الحدي
 بـشَيٍء،   لَـيس  ضعيف:  ضعفه ابن معين فقال    ، بن جاِبر اليمامي َأبو سلَيمان     أيوب-٣
 أبـو   ئلس وقال ،أيوب بن جابر ضعيف الحديث    : سمعت أبي يقول  :  ابن أبي حاتم   قالو

 وذكـره  من اخيـه،     به وهو أش  ،فقال واهي الحديث ضعيف   : زرعة عن أيوب بن جابر    
 وقَاَل ابن الْمـِديِني     ،قَاَل يحيى لَيس ِبشَيء   :  ابن الجوزي  وقالابن حبان في المجروحين     

  ).٣(ضِعيف:  الحِديث وقَاَل النَّساِئيهي وقَاَل َأبو زرعة وا،يضع الحِديث

                                         
 .٣٦٠ص٨ ج-، تهذيب التهذيب٥٣٠ص٢٣ج–، تهذيب الكمال ٢٠ص٩ ج- الثقات البن  حبان)١(

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، - من المحدثين والضعفاء والمتروكينالمجروحين: ينظر )٢(
 الطبعـة األولـى،   - حلب–لوعي  دار ا-محمود إبراهيم زايد: التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي المحقق     

 .٥٢٥ص٤ ج-، لسان الميزان١٢٦ص٥ ج–، الجرح والتعديل ٥ص٢ ج-هـ١٣٩٦

محمـود  : تحقيق - ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي            - والمتروكون الضعفاء )٣(
= ،٤١٠ص١ ج-ر الكبي،التاريخ١٥ص١ج -هـ١٣٩٦ الطبعة األولى،    - حلب – دار الوعي    -زايدإبراهيم    



 

 )٩١(

 نجـد  اآلراء وخالصتها في حال رجال السند تؤيد ماذهب إليـه العراقـي، ف             وعفمجم 
 العلماء فيه فمنهم مـن  اختلف عصم اهللا بن فعبدالعلماء وثقو قتيبة وبقية السند متكلم فيه        

 أجمع العلماء علـى  وأيوب ون،قال بـأن أحاديثه صالحة،،ومنهم من ضعفه وهم األكثر       
 سند الحـديث ضـعيف ،   بأنه، وبذلك نستطيع القول ،    تضعيفه وعدم اإلحتجاج بأحاديث   

  .  فيه ابن عبد البروسبقهوهذا ماذهب إليه العراقي 
  . للحديث من حيث المتنتضعيفه: الثالث المطلب

  )١(بيانه للموضوع: أوالً
 إلى أنه موضوع وال     ،ويشير يورد له سند     وال الفقهاء به ،     واستشهاد الحديث ،    كر يذ قد

  .أصل له
ـ      من:" من يذْكُره حدثَنَا   ورَأيت: عراقي ال قال مالر وِفيخَاِلفًا عم هَأظْفَار قَص وهـذا  ،"د 

 قـص  وكيفمـا  ، يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا  ولمالحديث ال أصل له ألبتة،      
   .)٢(حصل أصل السنة واهللا أعلم

حديث ليس له إسناد ، ولم يـشر إلـى       إلى الحديث الذي ذكره العراقي ، نجد ال        وبالنظر
، وللتحقـق مـن   )أي أنه حديث موضوع( بل ذكر أن الحديث ال أصل له     ،مكان وجوده 

 في الكتب   وخاصةصحة قول العراقي نرجع إلى كالم العلماء الذين تكلموا في الحديث،            
  .التي أشارت إلى األحاديث الموضوعة

                                                                                                     
 -، الكامل في الضعفاء   ٢٤٣ص٢ ج - البن أبي حاتم   -، الجرح والتعديل  ٥ص٢ ج -المجروحين البن حبان  =
 .٢٨٥ص١ ج- ميزان االعتدال،١٦ص٢ج

 المختلَقُالموضوع، وهو المكذوب، ويقاُل له :  األحاديِث الضعيفِةشر: هو: قال العراقي في تعريفه للموضوع)١(
 .٣٠٦ص١ ج-شرح التبصرة والتذكرة: ينظر.وهذا هو الصواب. اضعه اختلقَه وصنَعهإن و: المصنوع، أي

 .٤٣٣ص١ ج- التثريبطرح )٢(



– 

  )٩٢(

  .)١(ولم أجده بمكان ،هو في كالم غير واحد:  الحافظ السخاويقال
ما اُشْتُِهر ِفي قَصها علَى وجٍه مخْـصوٍص لَـا َأصـَل لَـه ِفـي            :  ابن دِقيِق الِْعيدِ   وقَاَل

 يجوز اعِتقَاد اسِتحباِبِه، ِلَأن اسِتحباب حكٍْم شَرِعي لَا بد لَـه ِمـن         اهذَا لَ : الشَِّريعِة، وقَالَ 
  .)٢(دِليٍل، ولَيس اسِتسهاُل ذَِلك ِبصواٍب

 .)٣( الْموضوعاِتَأقْبِح من هو:  أبو الحسن الهروي بعد ذكره للحديث وقال
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وأشار بأن        لكن   ، لم أقف على سند للحديث     وبالبحث

  .الحديث ليس له أصل
 وابن دقيق العيد وأبو الحسن الهروي، قالوا بأن الحـديث      كالسخاوي ، نجد العلماء  وبذلك

  . بأن الحديث ال أصل لهالعراقي يتأكد لنا قول وبذلكموضوع ، 
   كرمن أو وع كونه موضبين ، في الحكم على الحديثاختالفه: ثانيـاً

، "اليثبت" بقوله في الحديث بأنه      وذلك ، يذكر الحديث ويحكم عليه بالوضع     ي العراق نجد 
 لـم   ولكنـه  ، الرواة في السند يروى مناكير     أحدثم يذكر رأي العلماء بأنه منكر لوجود        
 أجد أنه يميل إلى     العلماء العراقي آلراء    وعرض ،يرجح ، بل من خالل قراءتي للمسألة      

يختلـف  " اليثبت"  نجد أن قولهوبذلكذكر أحاديث صحيحة في معناها،       ي ألنهكونه منكر، 
  ".ال أصل له" السابقالمعنىعن 
  : ذلكمثال
 ورد حديث أنس هذا من وجه ال يثبت، وفرق بين هـذه الخـصال         وقد: )٤(" العراقي قال

          جِفي الْكَاِمِل ِفي تَر ِليع نب دمو َأحَأب اهوا رم وهـِن  في التوقيت وب اِهيمرِة َأِبي خَاِلٍد إبم
 ِعمران ِمصِري عن َأِبي ِعمران الْجوِني عـن         بن عبد اللَِّه    دثَنَاح: ساِلٍم النَّيسابوِري قَالَ  

                                         
 لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبـد   - الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة         المقاصد )١(

 الطبعـة  - بيـروت – الكتـاب العربـي      دار  -محمد عثمان الخشت  : تحقيق -الرحمن بن محمد السخاوي     
 .٦٤٤ص١ ج-م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األولى،

 شهرة، الرحيبانى مولدا ثم لسيوطي بن سعد بن عبده المصطفى - أولي النهى في شرح غاية المنتهى   مطالب )٢(
 .٨٦ص١ ج-م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ الطبعة الثانية، - المكتب اإلسالمي- الحنبلي الدمشقي

محمد، أبـو   ) سلطان(لي بن   لع- األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى      المرفوعة في  األسرار )٣(
 - بيروت –مؤسسة الرسالة   /  األمانة   دار -محمد الصباغ :  المحقق - الدين المال الهروي القاري    نور الحسن

 .٤٩٧ص١ج
 .٤٣٨ص١ ج- التثريبطرح )٤(



 

 )٩٣(

ما وَأن ينِْتفَ إِبطَـه      َأن يحِلقَ الرجُل عانَتَه كُلَّ َأربِعين يو        رسوُل اللَّهِ  وقَّتَ:" َأنٍَس قَالَ 
                ـدهتَعي َأنـِة وعمِة إلَى الْجعمالْج ِمن هَأظْفَار قَلِّمي َأنطُولَاِن وِه ييشَاِرب عدلَايو ا طَلَعكُلَّم

  .)١("الْبراِجم إذَا تَوضَأ
يق مسلم على    طرقه طر  وأصح )٢( وهو حديث منكر   ، صاحب الميزان  قال العراقي   وقال
 أنه ال يزيد على أربعـين       فيها من الكالم وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر            فيهاما  

والمستحب تفقد ذلك مـن الجمعـة إلـى    :  المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال      صاحبقال ل 
الجمعة وإال فال تحديد فيه للعلماء إال أنه إذا كثر ذلك أزيل، وكذا قال النووي في شـرح     

  .المختار أنه يضبط بالحاجة وطولهمسلم 
  : أقوال العلماء في حديث أنسى إلوبالرجوع

 عن عبد اللَّه بـن عمـران        روي بن سالم أبو خالد نيسابوري ،        إبراهيم:  ابن عدي  قال
بأحاديث مسنده مناكير، وعبد اللَّه بن عمران بصري ال أعرف له عنـد البـصريين إال           

قـيس، كمـا ذكـره ابـن الجـوزي،في الـضعفاء            حديثا واحدا يحدثه عنه نوح بـن        
  .)٣(والمتروكين

   . منكرهو )٤(:  الذهبي عقب ذكره للحديثقال
 فيه بألفاظ مستغربة، وعبد اهللا والـراوى عنـه          أتى أنس   حديث ":ر الحافظ ابن حج   قال

  .)٥(بعد ذكر الحديث ،هو منكر:  وقال في لسان الميزان،مجهوالن

                                         
علي محمـد   -ادل أحمد عبد الموجود ع: يقتحق- الجرجاني   ي ألبي أحمد بن عد    - في ضعفاء الرجال   الكامل )١(

 .٤٢٣ص١ ج-م١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعةاألولى، لبنان بيروت - الكتب العلمية-معوض
 جدا، ألن راويه ضعيف، وازداد      ففهو بالنسبة لالصطالح األول ضعي    : أما حكم المنكر  : نور الدين عتر   قال )٢(

ه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك فالحكم فيه  الثاني الذي يطلقطالحبالمخالفة ضعفا، وأما بالنسبة لالص   
حكم   الغريب متنا، وإسنادا والفرد المطلق، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، ومن هنـا                 

وال يتاثر بدافع التعجل فيـضعف   " منكر"يتعين على من يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه الطالق كلمة            
منهج . يف، ويتكلم بغير علم، كما وقع لبعض العصريين، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا       ماال يستحق التضع  

          - هــ    ١٤٠١ لثالثـة  الطبعـة ا   - سـورية  – دار الفكر، دمشق     - نور الدين عتر   -النقد في علوم الحديث   
 .٤٣٣ص١ ج- م١٩٨١

 .٣٤ص١ ج- الجوزي البن-، الضعفاء والمتروكون٤٢٢ص١ ج- البن عدي– ء في الضعفاالكامل )٣(

 .٣٣ص١ ج- االعتدالميزان )٤(

 .٦٣ص١ ج-،لسان الميزان٣٤٦ / ١٠ " الفتح: ينظر)٥(



– 

  )٩٤(

  . )١( في التوقيت حديث مسلم رحمه اهللايحوالصح:  عبد الحق اإلشبيليقال
حدثَنَا يحيى بن يحيى، وقُتَيبـةُ بـن سـِعيٍد،     : إلى رواية مسلم عن أنس قال   وبالرجوع

  ج نا عمفٍَر،ِكلَاهى،  :  قَالَ عيحنَايرَأخْب          ـنع ،ِنيوالْج انرَأِبي ِعم نع ،انملَيس نب فَرعج 
وقِّتَ لَنَا ِفي قَص الشَّاِرِب، وتَقِْليِم الَْأظْفَاِر، ونَتِْف الْـِإِبِط، وحلْـِق            : "َأنَِس بِن ماِلٍك، قَالَ   

  .)٢("الْعانَِة، َأن لَا نَتْرك َأكْثَر ِمن َأربِعين لَيلَةً
أمرنا بكذا،  : "كقول الصحابي " وقت لنا : " مرفوعة، فإن قوله   أنها فرواية مسلم، وحكمها    

 المذهب الصحيح الـذي     على،وهو مرفوع، كقوله قال لنا رسول اهللا        " ونهينا عن كذا  
  .)٣(عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه واألصول، كما أفاده النووي

 إبراهيم الـسلمي يـروي عـن        ن وأ ، حكموا على الحديث بالنكارة    علماء ال نجد وعليه  
 لكنه لم ينكـر وال يـرد        ،طريق مسلم هي أصح الطرق     إلى أن    ي العراق وأشارمناكير  

 بنفس المعني في صـحيح مـسلم ، وهـذا           صحيح جاء من طريق     ؛ألنهمعنى الحديث   
 المنكر في حـديث     وعالمة :فقـــــال مقدمتهموافق لما ذهب إليه اإلمام مسلم في        

 والرضـا  ،المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفـظ              
خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان األغلب مـن حديثـه كـذلك كـان                  
مهجور الحديث، غير مقبوله، وال مستعمله ، وحسين بن عبد اهللا بن ضـميرة، وعمـر           
بن صهبان، ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حـديثهم،               

 والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفـرد بـه            وال نتشاغل به، ألن حكم أهل العلم،      
 أهل العلم والحفظ فـي بعـض مـا          منالمحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات         

رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند                 
ـ تـه، أصحابه قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جالل          رة أصـحابه   وكث

الحفاظ المتقني لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلـم      
 منهم في أكثره، فيـروي    االتفاقمبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على         

                                         
 بن الحسين بن سـعيد إبـراهيم   اهللا بن عبد الرحمن بن عبد      حق ال عبد  الوسطى من حديث النبي      األحكام )١(

 المملكـة  -وزيع، الريـاض  مكتبة الرشد للنشر والت  -األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف بابن الخراط       
 .٢٤٣ص١ ج- م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦-العربية السعودية

 .٢٢٢ص١ ج-)٢٥٨( برقم- باب خصال الفطرة-طهارة كتاب ال-مسلم في صحيحه: أخرجه )٢(

 .٢٨٧ص / ١ جـ المجموع )٣(



 

 )٩٥(

عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما ال يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممـن                
               حيح مما عنـدهم، فغيـر جـائز قبـول حـديث هـذا الـضرب                قد شاركهم في الص   

  .)١(من الناس

                                         
 .٦ص١ ج- مسلممقدمة )١(



– 

  )٩٦(

  .استدراك العراقي على العلماء في بعض قضايا الحديث وعلومه:  الثالثالمبحث
  .استدراكه على تخريج سابقيه للحديث:  األولالمطلب

ـ  به يقف العراقي في كتا  لم سب ؛ بـل قـد    موقف الناقل آلراء العلماء في التخـريج فح
يعرض لها ويعقب عليها ويستدرك على العلماء في تخريجهم لألحاديث ومـن األمثلـة              

  على ذلك، 
 سـنَّةٌ   الِْختَـان :"  قَـالَ   َأن النَِّبـي   ، عن َأِبيهِ  ،)١(" بِن ُأسامةَ  الْمِليِح َأِبي     عن رواه   فيما

  "ِللرجاِل، مكْرمةٌ ِللنِّساِء
 ورواه البيهقي من روايـة أبـي        )٤(" ، والبيهقي  )٣(" أحمد في مسنده   رواه )٢(: العراقي قال

  .)٦(" عباسوابن )٥(أيوب

                                         
 -تهذيب التهذيب .  األثبات أحد عمير،   زيد بن أسامة بن   : اسمه عامر، وقيل  :  بن أسامة الهذلي قيل    أبوالمليح )١(

 .٢٢١ص١٢ ج-)م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة االولى ( -لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني

 .٤٢٧ص١ ج- التثريبطرح )٢(

 .٣١٩ص٣٤ ج-)٢٠٧١٩(أحمد في مسنده برقم :أخرجه )٣(

 . أرطاة ال يحتج بهالحجاج بن: قال البيهقي. ٨/٣٢٥ -)١٨٠٢٢( برقم- في الكبرىالبيهقي )٤(

 وهو منْقَِطع َأخْبرنَاه عِلى بن محمٍد الْمقِْرُئ َأخْبرنَـا  يوب، عن َأِبى أَ   ٨/٣٢٥-)١٨٠٢٣( برقم البيهقي:أخرجه )٥(
ِبى بكٍْر حدثَنَا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد حدثَنَا الْحسن بن محمِد بِن ِإسحاقَ حدثَنَا يوسفُ بن يعقُوب حدثَنَا محمد بن أَ        

          قَاَل قَاَل النَِّبى وبَأِبى َأي نوٍل عكْحم نع اججالْح":     ِاءةٌ ِللنِّسمكْرماِل وجنَّةٌ ِللرس قال ابـن أبـي     ". الِْختَان
حجاج بن أرطأة ، عن ابن أبي المليح ، عن أبيه         وسألت أبي عن حديث ؛ رواه حفص بن غياث ، عن            :حاتم

 ، عبد الواحد بن زيـاد     ورواه ، سنة للرجال مكرمة للنساء    الختان: ل قا ،، عن شداد ابن أوس ، عن النبي         
الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ ، وإنما :  أبيقال عن حجاج ، عن مكحول ، عن أبي أيوب ، عن النبي     

 خمـس مـن سـنن     عن النبـي  ،مكحول ، عن أبي الشمال،عن أبي أيوبأراد حديث حجاج ما قد رواه     
 وقـد  حد، عبد الوا  من ، فال أدري هذا من الحجاج ، أو        لالتعطر والحناء والسواك فترك أبا الشما     : المرسلين

علل الحديث . الختان سنة للرجال مكرمة للنساء:قال رسول اهللا :  قال،رواه النعمان بن المنذر،عن مكحول    
:  ابن حجر  وقال ،١/٧٧٨ - إدريس بن مهران الرازي    بنألبي محمد عبد الرحمن بن محمد       -أبي حاتم البن  

 وتـارة رواه عـن      المليح مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي                 والحجاج
 .٤/٢٢٤ -التلخيص الحبير:  عن أبي أيوب ينظرولمكح

 محمِد بن حيان بو َأخْبرنَا َألْفَِقيه َأبو بكِْر بن الْحاِرِث ا    َأخْبرنَا:فقال. ٨/٣٢٤ -)١٨٠٢٠( البيهقي برقم    أخرجه )٦(
 ةَ عِعكِْرم نع الَنجِن عِد بمحم نثَنَا ابدِليِد حالْو نب ِليدثَنَا الْودح انزالْو وبثَنَا َأيدح اندبثَنَا عداٍس حبِن عِن اب

 ِن النَِّبىعقَاَل  ":نَّةٌ ِللرس اِلالِْختَاناِءجةٌ ِللنِّسمكْرِعيفٌ: وقال"  مض نَادذَا ِإسه. 



 

 )٩٧(

  . إنه يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به ١( ابن عبد البروقال
 قد: العراقي على ابن عبد البر في قوله ،أن الحجاج انفرد برواية الحديث فقال             استدرك ف

 في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بـن               رواه الطبراني 
  .)٢(قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس

 الموقوفة عليه ،متعقباً على قـول ابـن         س نجد العراقي استشهد برواية ابن عبا      فبذلك  
 مكان وجود رواية ابـن عبـاس دون   وذكر ، ، أن الروية مدارها على الحجاج      رعبد الب 

 إلى رواية ابن عباس نجـد أن الطبرانـي          وبالنظر باإلشارة الي مكان وجودها،    اءكتفاال
 من نفـس طريـق ابـن        كبيرمرفوعةأخرجها في مسند الشاميين موقوفة وفي المعجم ال       

  . )٣(عباس
 وقال في معرفة    ، يصح رفعه  ال: تخريجه لحديث ابن عباس مرفوعا     قب ع )٤( البيهقي قال

  .هال يثبت رفع: )٥(واآلثارالسنن 
  .)٦( والْمحفُوظُ موقُوفٌ: عقب روايته الموقوفةوقال

  .لتعديلاستدراكه على العلماء في الجرح وا:  الثانيالمطلب
عيـسى بـن    :  الدارقطني بعد تخريجه   وقال،  "سبع السنَّور:"  النبي قال:  العراقي قال

جاه وعيسى بن   المسيب صالح الحديث، وقال الحاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخر          
  .المسيب ينفرد عن أبي زرعة، إال أنه صدوق ولم يجرح قط

 وأبـو داود، والنـسائي وابـن حبـان،          ، معـين  ابـن  جرحهبلى  ): أي العراقي :(قلت 
  .والدارقطني في غير هذا الموضع

                                         
.  ممن يحتج بما انفرد بـه     حق الحجاج ليس   العراقي،في يهنجده ذكر مانسبه إل   :  قال ابن عبد البر في تمهيده      )١(

 .٥٩ص٢١ ج–التمهيد 

محمد بن عبد اهللا الحضرمي ثنا عمرو بن        -عن٤/٤٨ -)٢٦٩٧(الطبراني في مسند الشاميين برقم      : رجهأخ )٢(
الختـان سـنة   : عبد اهللا األودي ثنا وكيع ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قـال        

 . ٣٤ص١٠ج.  مختلف فيهوسعيد: قال ابن حجر في الفتح : للرجال مكرمة للنساء

 بن أحمد ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا الوليد بن الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجالن عبدان:  طريق من )٣(
 .٢٣٣ص١١  ج-)١١٥٩٠(برقم.  عن ابن عباس بهعكرمةعن  

 .٣٧٩ص٧ ج-)٣٤٧١( للبيهقي برقم - الصغرىالسنن )٤(

 .٦٣ص١٣ ج- السنن  واألثارمعرفة )٥(

)٨/٣٢٥ )٦. 



– 

  )٩٨(

 على حكم الدارقطني في أحد أقواله، والحاكم ، في تعديلهم عيـسى           عقب:  العراقي فنجد
حـديث  : الحـاكم  قـول صالح الحديث، وكذلك فـي   : لدارقطنيقال ا  حيث المسيب   ابن

  .صحيح اإلسناد
 وعدم تعديله، نستطيع الرجوع     ، في تجريح عيسى بن المسيب     العراقي من قول    وللتحقق

  .إلى أقوال هؤالء العلماء وغيرهم
  : العلماء في الحكم على عيسي بن المسيب، فريقيناختلف

:  للـدارقطني  قالحاكم والدارقطني في قول واحد له،       صحح أحاديثه كال  :  الفريق األول 
 روايتـه   عقـب : الحـاكم  ،وقـال  عيسى بن المسيب صالح الحديث       لحديثبعد سياقه   

:  البيهقي بعد روايته للحـديث  وذكر لم يجرح قط ،      وقللحديث، صحيح وإن عيسى صد    
  .)٢( عيسى بن المسيب صالح فيما يرويهبأن )١(قول أبو أحمد بن عدي الحافظ 

 وقـال  يلـيس بـالقو   : زرعة أبو حاتم وأبو     قال جمهور العلماء، ف   وهم:  الثاني الفريق
 وذكـره الـدارقطني فـي       ،ضـِعيفٌ : موضع آخـر   وفي بشيء، ليس: يحيى بن معين  

يقلـب األخبـار وال يعلـم       :  ابن حبـان   ،وقال العقيلي في الضعفاء     وذكره )٣(الضعفاء
:  عبـد اهللا بـن حنبـل      أبو وقال )٤(  خرج عن حد االحتجاج به     حتى ويخطيء وال يفهم  

وقَد ضعفَ ِعيسى بن المـسيب  . سَألت أبي عن ِعيسى بن الْمسيب فَقَاَل هذَا كُوِفي ولينه        
  .)٥(َأبو داود والنَّساِئي: أيضاً

                                         
،نجده ذكر تضعيف العلماء ٤٤٣ ص٦ ج- الرجالء قول ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفا       إلى وبالرجوع )١(

 . ضعفه يحي بن معين فقال ضعيف وقال مرة، ليس بشيء، كما ضعفه النسائيفقالله،  

 .٣٧٧ص١ ج-، والبيهقي في الكبرى٢٩٢ص١ ج-، والمستدرك١٠٢ص١ ج- الدارقطنيسنن )٢(

 ذكـره الـدارقطني فـي       ،٣٤٢ص٣ ج -تاريخ ابن معـين   . .  ٥٤٨ص١ج- البن أبي حاتم   - الحديث علل )٣(
 .١٦٧ص٢ج   -الضعفاء

 . ٣٨٧ص٣ ج-، الضعفاء للعقيلي٢٥٢ص١ج.-الضعفاء البي زرعة"  )٤(

ألبي - الرجالمعرفة،من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث و٧٦ص١ ج- للنسائي– والمتروكون الضغفاء )٥(
 مكتبـة  - صبحي البدري الـسامرائي - تحقيق-ن هالل بن أسد الشيباني     عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ب       

 .٧٦ص١ ج-١٤٠٩ الطبعة األولى، - الرياض–المعارف 



 

 )٩٩(

  .  )١("الضعفاء"عيسى ضعيف عند أهل الحديث  ذكره  ابن حبان في :  ابن حجروقال
  :قوال العلماء في الحديث إلى أوبالرجوع

  .)٢("  حديث ال يصحهذا: " ابن الجوزيوقال
رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من      :  ابن الملقن في خالصة البدر المنير      وقال

  .)٣(رواية أبي هريرة وصححه، وفيه نظر
صححه الحاكم ونوزع بقول أحمد حديث غيـر        :  المناوي في فيض القدير فقال     وتعقب
 ،بأن فيه عيسى بن المسيب ضعفه أبو داود والنـسائي وابـن حبـان وغيـرهم       قوي و 
 بـن  يصح وقـال ا    ال حديث:  ابن الجوزي  وقال في الميزان في ترجمته وأعله       وأورده
فيه عيسى بن المـسيب     : قال ولما رواه الدارقطني         ،رواه العقيلي أيضا وضعفه   : حجر

: إنه غير قوي وبـأن أبـا داود قـال         : ال فتعقبه الغرياني بأن أبا حاتم ق      ،صالح الحديث 
  .)٤(ضعيف

  .)٥( وهو ضعيف،رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب:  الهيثمي في مجمع الزوائدوقال
إسناده ضعيف،وصحح الحاكم إسـناده فأخطـأ،       : إسناده شعيب األرنوؤط فقال    وضعف

  .)٦(وتعقبه الذهبي بأن عيسى بن المسيب ضعيف
 الحديث ، نجد أن     وعلماءآراء علماء الجرح والتعديل      عرض   بعد:  والترجيح المناقشة

بتـضعيف  : جمهور العلماء ذهبوا إلى القول بضعف سعيد بن المسيب وبالتـالي قـالوا           
 ، جـود اسـناده مـرة        والدارقطني ، الحام انفرد بتصحيح سند الحديث     نحديثه، ونجد أ  

                                         
 عبـد  - ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني تحقيق      - في بيان األسباب   العجاب )١(

 .٦٠٦ص١ ج– ابن الجوزي دار -األنيسالحكيم محمد 

 ١٧٧٠ ص٣  ج- الحفاظذخيرة )٢(

 مكتبة - ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري               - البدر المنير  خالصة )٣(
 .١١ص١ ج-م١٩٨٩-هـ١٤١٠ الطبعة األولى، -الرشد للنشر والتوزيع

ن بن علي بن زين  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي- القدير شرح الجامع الصغيرفيض )٤(
 -١٣٥٦األولـى،  :  الطبعـة  - مـصر  – المكتبة التجارية الكبرى     -العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري    

 .١٤٦ص٤ج

 .٢٨٧ص١ ج- الزوائدمجمع )٥(

 .٨٥ص١٤ ج- لمسند أحمدتحقيقه )٦(



– 

  )١٠٠(

عيد بأنه صـالح   حكمه في سي قال ضعيف، وكذا ابن عدي  الذي نقل عنه البيهق  وأخرى
  . إلى كتابه الكامل ،نجد أنه ذكر تضعيف جمهور العلماء لهوبالرجوع ،الحديث

 يتحقق لنا قول العراقي فيما ذهب إليه وتعقبه على من ذكروا أنه لم يجرح قط                وبذلك 
  . ،مؤيدا ذلك بأقوال العلماء في سعيد بن المسيب



 

 )١٠١(

  :الخاتمة
 ،فمـا   القلـم  به   وجاء ما وسعه جهد المقل،      هذا ، هللا الذي بنعمته تتم الصالحات     الحمد  

ـ        وما ، اهللا فمنكان من صواب      ورسـوله   واهللا شيطان، كان من خطأ فمن نفسي ومن ال
  . نبينا محمد وعلى نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى منه بريئان، 
  :أبرز النتائج

قي الحديثيـة ومنهجـه    العراجهود هذه الدراسة  عمل دراسة تطبيقية حول   استهدفت
  : هذه الدراسة لعدة نتائج أهمهال من خالة الباحثوتوصلت" طرح التثريب"في كتابه 

 اإلمام العراقي موسوعة علمية ضخمة في الحديث النبوي وعلومه نظريـاً            أن - ١
 نوع متميز من أحاديث     ذكر موضوعه األصلى لهذا الكتاب هو       انوتطبيقياً، وك 

 من عبادات ومعامالت وتوابعهـا ،       قه أبواب الف  األحكام الشرعية مبوبة حسب   
 إضافة بعض أبواب اآلداب وغيرها فكان حق من أعظـم كتـب أحاديـث               مع

 . المسائلمعظم فياألحكام التي تناول فيها آراء العلماء ومختلف المذاهب 
 نقد رواة األحاديث، والكالم على الرجال جرحاً وتعديالً         في "رحمه اهللا "للعراقي - ٢

 عالمـاً بمراميهـا،   : ، مع معرفة تامة بأقوال أئمة الشأن في الـرواة منهج مميز
 إصدار  في "رحمه اهللا "لعراقينرى اجتهاد ا  :  كل ذلك  ومع ،مرجحاً بين مختلفها  

أحكاٍم جامعٍة على كثير من الرواة، وبيان مرتبتهم ومنـزلتهم مـن القبـول أو           
 ،، وإمامٍة وتقدم في هذا الفـن الرد؛ بما يدلُّ على شخصية مستقلة، وقدٍم راسخةٍ  

  .حتى أنه بدأ كتابة بجزء كبير من تراجم الرواة بشكل مفصل
 ليس"و" جيد اسناده"منها ، لمصطلحات حديثة في الحكم على األحاديث      استعماله - ٣

 دراسة األحاديث التي تم دراستها ومعرفة       وبعد،" يثبت ال" وقوله   "البتة له أصل 
 أنه لـم يبـين      ،وخاصةن مراد العراقي بالمصطلح    للتحقق م  ا؛آراء العلماء فيه  

ـ  تمقصوده بهذه المصطلحات في مقدمته للكتاب، وجد        أن مـصطلح    ة الباحث
 يدل كما ذهب ابن الصالح  أنه يساوي الصحيح في االحتجاج به             " جيد اسناده"

،دلت على أن ليس له إسناد وال متن فهو موضـوع           "ال أصل له البتة   "،أما قوله 
 عاما لجمهورالعلماء علـى الحـديث بأنـه موضـع، أمـا             ،وكان ذلك حكما  

 أن له إسناد ولكن أحد رجاله يروي مناكير ،ولكـن لـه             ىيدل عل " اليثبت"قوله
 .متن في نفس معناه فالحديث منكر



– 

  )١٠٢(

 ثمرة تمكن العراقي من قواعد علوم الحديث في تطبيقه لتلـك القواعـد         ظهرت - ٤
 في تخريجهـا    هد، بعد بذل الج   واستفادته منها في الحكم على المرويات ونقدها      

 الهدف األسمى   يق تبرز قيمة هذه القواعد وفائدتها في تحق       وبذلك ،وجمع طرقها 
 صحيح األخبار من سـقيمها، ومعلولهـا مـن          تمييز:  وهو ،والمطلوب األعلى 

 .سليمها
  : التوصياتأهم
 الباحثة بضرورة االطالع على مؤلفات علماء الحديث الـذي اشـتغلوا            توصي -

 وعلومه وتمرسوا فيه كالعراقي والسيوطي وغيرهما ممن لهم باع في           بالحديث
 وعلومـه ولهـم أيـضا شـروح لألحاديـث النبويـة             ،مجال الحديث النبوي  

 .تطبيقى النظري بالجانب الالجانبومؤلفات،حتى يتسنى لنا ربط 
 تدريس ِسير هؤالء األعالم لطالب المراحل المتقدمة ،وذلك لتحفيزهم          ضرورة -

 . تداء بهم واإلفادة من خبراتهمعلى االق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٠٣(

   والمصادرالمراجع
  .القرآن الكريم: أوالً

 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن          - في تقريب صحيح ابن حبان     اإلحسان -١
ـ ٣٥٤ ت(معبد، التميمي، أبو حاتم، الـدارمي، البـستي          شـعيب  :  تحقيـق  -)هـ

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، األولىالطبعة - مؤسسة الرسالة، بيروت-األرناؤوط
 تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بـن      - األحكام شرح عمدة األحكام    إحكام -٢

 -مصطفى شـيخ مـصطفى      : تحقيق-مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد        
 ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(  األولىالطبعة-مؤسسة الرسالة

الحق بن عبد الرحمن بـن عبـد اهللا بـن            عبد  ي الوسطى من حديث النب    األحكام -٣
 الرشد للنشر والتوزيـع،     مكتبة -الحسين األندلسي األشبيلي، المعروف بابن الخراط       

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦- المملكة العربية السعودية-الرياض 
 زهيـر   - محمد ناصر الدين األلبـاني     - الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      إرواء -٤

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية -بيروت -يالمكتب اإلسالم-الشاويش
ـ            -ة الغابة في معرفة الصحاب    أسد -٥  -ر ألبي الحسن علي بن أبـي الكـرم ،ابـن األثي

 -هــ   ١٤١٥-الطبعـة األولـى   - الكتب العلمية  دار- علي محمد معوض     -تحقيق
 .م١٩٩٤

 - لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمـشقي             - األعالم -٦
 . م٢٠٠٢ الطبعة الخامسة عشر - العلم للمالييندار

لعلي بن  - المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى       األسرار -٧
محمـد  :  المحقـق  -محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهـروي القـاري         ) سلطان(

 . بيروت–مؤسسة الرسالة /  دار األمانة -الصباغ
  يوسف بن حسن بن أحمد ابن ابن         -م أحمد بمدح أو ذم     الدم فيمن تكلم فيه اإلما     بحر -٨

  دار الكتب العلمية، بيروت     - روحية عبد الرحمن السويفي    - تحقيق –الِمبرد الحنبلي   
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣-األولى:  الطبعة- لبنان–

 الحافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الـرحمن         - الذي زخر في شرح ألفية األثر      البحر -٩
 -أبي أنس أنيس بن أحمد بن طـاهر األندونوسـي         :  تحقيق –سيوطي  بن أبي بكر ال   

 ).ت.د(مكتبة الغرباء األثرية، المملكة العربية السعودية 



– 

  )١٠٤(

 البـن الملقـن     - األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيـر       تخريج المنير في    البدر-١٠
 دار - مـصطفى أبـو الغـيط        -تحقيق–سراج الدين أبو حفص الشافعي المصري       

  هجرة للنشرال
 علي بن محمد بن عبد الملك الكتـامي أبـو           - الوهم واإليهام في كتاب األحكام     بيان -١١

 – طيبـة  دار -المحقـق  الحـسين آيـت سـعيد     -)هـ٦٢٨ ت(الحسن ابن القطان    
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة  األولى ، -الرياض

مـد محمـد    أح- تحقيق- يحيى بن معين أبو زكريا- رواية الدوري- ابن معين تاريخ-١٢
 األولـى  الطبعـة    - مكـة المكرمـة    - مركز وإحياء التراث اإلسالمي    -سيفنور    
  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩

    - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبداهللا            - التاريخ األوسط    -١٣
 - ه ١٣٩٧ الطبعـة األولـى،    - القـاهرة  ،الوعي دار   - إبراهيم زايد  محمود: المحقق
  .م١٩٧٧

 ت( أبو الحسن أحمد بـن عبـد اهللا بـن صـالح العجلـى الكـوفى                 - الثقات ريختا -١٤
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥ الطبعة األولى - البازدار)هـ٢٦١

 ن عبد الرحمن بن أبي بكر، جـالل الـدي         - الراوي في شرح تقريب النواوي     تدريب -١٥
  ).ت.د.( دار طيبة- أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي- تحقيق-)هـ٩١١ت (السيوطي

 -زكريا عميرات :  وتحقيق دراسة - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى      - تذكرة الحفاظ  -١٦
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩  الطبعة األولى -لبنان- العلمية بيروتالكتبدار 

ن عبد القوي المنـذري أبـو    لعبد العظيم ب  - والترهيب من الحديث الشريف    لترغيبا -١٧
 دار الكتب العلمية    -ه١٤١٧ لى،األو الطبعة   - إبراهيم شمس الدين   -تحقيق  –محمد  

  . بيروت–
 ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقالني              - تقريب التهذيب  -١٨

 – ه ١٤٠٦ سورياالطبعةاألولى، - دار الرشيد    -محمد عوامة : المحقق-)هـ٨٥٢ ت(
  .م١٩٨٦

ن علـي بـن   ألبي الفضل أحمد ب- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٩
ـ ١٤١٩الطبعـة األولـى     - الكتب العلمية  دار -)هـ٨٥٢ت (العسقالني  حجر   / هـ
  .م١٩٨٩



 

 )١٠٥(

 محمدألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن       - لما في الموطأ من المعاني واألسانيد      التمهيد -٢٠
مصطفى بن أحمـد    : تحقيق -)هـ٤٦٣ ت(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي        

ـ ١٣٨٧ - المغرب –العلوي  ،  األولـى  الطبعة   -السعودية- الرياض - والتوزيع - ه
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 تحقيـق   - الحنبلـي    أحمد شمس الدين محمد بن      - التحقيق في أحاديث التعليق    تنقيح -٢١
 دار النـشر أضـواء   - محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخبـاني بنسامي    

  ). م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( ، األولىالطبعةالسلف  الرياض 
الطبعة االولـى   ( - لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني        - تهذيب التهذيب  -٢٢

  ).م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤
 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبـو الحجـاج    - تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -٢٣

يبيـروت  – مؤسسة الرسالة    - بشار عواد معروف   -المحقق -)هـ٧٤٢ ت (الِْمز -
  .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠الطبعة األولى، 

محمد بن إسماعيل بـن صـالح بـن محمـد     - األفكار لمعاني تنقيح األنظار  توضيح -٢٤
الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه بـاألمير            

 ، دار الكتـب العلميـة    - صالح بن محمد بن عويـضة      الرحمنأبو عبد       : المحقق-
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة األولى - لبنان-بيروت

راج الدين أبو حفص عمر بن علـي    البن الملقن س   - التوضيح لشرح الجامع الصحيح    -٢٥
 دمـشق دار الفالح للبحث العلمي : المحقق-)هـ٨٠٤ ت( الشافعي المصري   أحمد بن
  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى، الطبعة - سوريا–

ميمي، أبـو حـاتم،       محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، الت            -الثقات -٢٦
الناشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبـاد الـدكن         -)هـ٣٥٤ ت( البستي   الدارمي،

  .م١٩٧٣ - ه١٣٩٣ األولى، الطبعة-الهند
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن           - الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع     -٢٧

مكتبـة  : الناشـر -محمود الطحـان  - تحقيق -)هـ٤٦٣ ت(مهدي الخطيب البغدادي    
  . الرياض–المعارف 



– 

  )١٠٦(

 التميمـي،  المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبي -والتعديل الجرح -٢٨
 الطبعـة  -بيـروت  – العربـي  التـراث  إحيـاء  - حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي،

  ).م١٩٥٢ /هـ ١٢٧١(األولى
عمر بن علـي بـن أحمـد     ابن الملقن سراج الدين أبو حفص    - البدر المنير  خالصة -٢٩

ـ ١٤١٠ الطبعـة األولـى،   - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  -الشافعي المصري    -هـ
  .م١٩٨٩

 - ح وعليه إتحاف الخاصة بتصحي    - تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال      خالصة -٣٠
 ألحمـد   -الخالصة للعالمة الحافظ البارع علي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني         

ت (أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي األنصاري الـساعدي اليمنـي          بن عبد اهللا بن     
 الطبعـة   - بيـروت  - حلب   - البشائر   دار - عبد الفتاح أبو غدة    - تحقيق -)هـ٩٢٣

  . هـ١٤١٦الخامسة، 
 أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد          -)من الكامل البن عدي   ( الحفاظ   ذخيرة -٣١

 عبـد الـرحمن     تحقيق -)هـ٥٠٧ ت(يسراني  المقدسي الشيباني، المعروف بابن الق    
  .م١٩٩٦- هـ ١٤١٦الطبعة األولى، - الرياض–الفريوائي دار السلف 

 لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمـد الحـسني، الكحالنـي ثـم               - السالم سبل -٣٢
  ).ت.د( دار الحديث-الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 

 عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد             أبو - ابن ماجه  سنن -٣٣
 - دار إحياء الكتـب العربيـة        -محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق-)هـ٢٧٣: المتوفى(

  .فيصل عيسى البابي الحلبي
 أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو              - أبي داود  سنن -٣٤

المكتبـة  -محمد محيي الدين عبد الحميد    : المحقق -)هـ٢٧٥ ت(األزدي السِجستاني   
  .العصرية

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو       - الترمذي سنن -٣٥
 مـصر   - مصطفى البابي الحلبـي      مطبعة -أحمد محمد شاكر  : وتعليق تحقيقعيسى  
  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية الطبعة



 

 )١٠٧(

شعيب بـن علـي الخراسـاني،    بو عبد الرحمن أحمد بن    أ - الصغرى للنسائي  السنن -٣٦
 –طبوعات اإلسـالمية  مكتب الم -عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيق -)هـ٣٠٣ ت (النسائي

  .م١٩٨٦ – ه١٤٠٦ الثانية،حلب الطبعة 
 أبو   الخراساني، وِجردي بن علي بن موسى الخُسر       حسين أحمد بن ال   - الكبرى السنن -٣٧

 دار الكتـب العلميـة،   -محمد عبد القادر عطـا   : محققال-)هـ٤٥٨ ت (البيهقي بكر
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة  لبنات–بيروت 

 لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري      - شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٣٨
الطبعة األولـى،   - بيروت – دار ابن كثير، دمشق      -محمود األرناؤوط : الحنبلي،حققه

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
 ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمـد بـن الفـراء             -نة محيي الس  - السنة شرح -٣٩

 المكتـب   - محمـد زهيـر الـشاويش      -شعيب األرنـؤوط  : البغوي الشافعي تحقيق  
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، :  الطبعة- دمشق، بيروت-اإلسالمي

الحـسن،   زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـب بـن              - علل الترمذي  شرح -٤٠
-الدكتور همام عبد الرحيم سعيد    : تحقيق - ثم الدمشقي، الحنبلي   البغدادي،السالمي،    
 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة األولى- األردن–الزرقاء  -مكتبة المنار

ين أبو الحسن على بن سـلطان   لنور الد- نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر      شرح -٤١
تحقيق الشيخ عبد الفتـاح أبـو       -" القاريبمال على   " الهروي المعروف    القاريمحمد  

  .بيروت/    لبنان -غدة
 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بـن سـلمة               - معاني اآلثار  شرح -٤٢

 زهري  محمد - حققه-)هـ٣٢١ت(األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي      
  .م١٩٩٤ـ،  ه١٤١٤ -ولى األالطبعة- الكتبعالم - محمد سيد جاد الحق-النجار 

ر الدين، بن الحاج نـوح بـن    عبد الرحمن محمد ناص ألبي-)األم(  أبي داود    صحيح -٤٣
 غراس للنشر والتوزيع،   مؤسسة -)هـ١٤٢٠ ت( آدم، األشقودري األلباني     بن نجاتي

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ األولىالطبعة  -الكويت
مـد   مح -المحقق - محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي       - البخاري صحيح -٤٤

  .هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة - دار طوق النجاة - ناصربنازهير 



– 

  )١٠٨(

 - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجـوزي أبـو الفـرج             - والمتروكين الضعفاء -٤٥
  ).ه١٤٠٦ (- الكتب العلميةدار - الناشر -تحقيق عبد اهللا القاضي

-اد العقيلـي المكـي       أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حم         - الكبير الضعفاء -٤٦
 الطبعة األولـى،    - بيروت – دار المكتبة العلمية     -عبد المعطي أمين قلعجي   : المحقق
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي الخراسـاني             - والمتروكون الضعفاء -٤٧
 الطبعـة األولـى،     - حلـب  – دار الوعي    - محمود إبراهيم زايد   - المحقق –النسائي  
  .هـ١٣٩٦

 شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بـن  - الالمع ألهل القرن التاسع  الضوء -٤٨
 – الحيـاة    كتبـة  منشورات دار م   - أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي       بن ا محمد

  .وتبير
 ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البـصري،             - الكبرى الطبقات -٤٩

 – دار الكتب العلميـة  - محمد عبد القادر عطا -ن سعد  تحقيق    المعروف باب  البغدادي
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ األولى الطبعة  -بيروت

 األسـانيد  تقريـب  "المسمي المتن على شرح وهو التقريب، شرح في التثريب طرح -٥٠
 دار -العراقـي  الحـسين  بن الرحيم عبد الفضل أبي الدين لمحي -"المسانيد وترتيب

  ).م٢٠١٥ -ه١٤٣٦(ولىاأل الطبعة -البدر
 ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر              - في بيان األسباب   العجاب -٥١

  .دار ابن الجوزي- عبد الحكيم محمد األنيس- تحقيقالعسقالني
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن          - العلل المتناهية في األحاديث الواهية     -٥٢

م األثرية، فيصل آبـاد،      إدارة العلو  -إرشاد الحق األثري   - المحقق – الجوزي   محمد
  م١٩٨١/هـ١٤٠١ الثانية، الطبعة  -باكستان

عبد الغفور بن عبد الحـق حـسين بـر    - التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية  علم -٥٣
  ).ت.د( الملك فهد لطباعة المصحف الشريفمجمع  -البلوشي

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد        ألبي  - القاري شرح صحيح البخاري    عمدة -٥٤
 إحياء التراث العربي    دار -)هـ٨٥٥ ت (العينىبن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين       

  ).ت.د( بيروت–



 

 )١٠٩(

ألحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقالني       - البخاري يح الباري شرح صح   فتح -٥٥
  .ه١٣٧٩ بيروت ،- دار المعرفة -الشافعي

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج          -امع الصغير  القدير شرح الج   فيض -٥٦
 المكتبـة التجاريـة     -العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري         

  .ه١٣٥٦ الطبعة األولى، - مصر–الكبرى 
عادل أحمد عبـد   : تحقيق-ألبي أحمد بن عدي الجرجاني      - ضعفاء الرجال  في الكامل -٥٧

 الطبعة األولـى،    -لبنان- بيروت - دار الكتب العلمية     -د معوض علي محم -الموجود
   .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 -ألبي الفضل أحمد بن علي بن  محمد بن أحمد بن حجر العـسقالني             - الميزان لسان -٥٨
هــ  ١٣٩٠الثانيـة،   : الطبعـة -لبنان– بيروت -– المعرف النظامية    دائرة: المحقق

 .م١٩٧١/
 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان        - والمتروكين فاءالضع من المحدثين و   المجروحين -٥٩

ـ ٣٥٤ ت(بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البـستي            : المحقـق -)هـ
  .هـ١٣٩٦الطبعة األولى، - حلب–محمود إبراهيم زايد دار الوعي 

 دار الفكـر،    - نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي         - الزوائد ومنبع الفوائد   مجمع -٦٠
  .  هـ١٤١٢ -روت بي

ـ  ٦٥٦ ت (ذريالحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المن      - سنن أبي داود   مختصر -٦١  ) هـ
 مكتبـة المعـارف للنـشر       -) أبو مصعب (محمد صبحي بن حسن حالق      : المحقق

 - هــ    ١٤٣١الطبعـة األولـى،   - المملكة العربية السعودية   - الرياضوالتوزيع،      
  .م ٢٠١٠

ازياني ثـم المـصري، أبـو     الرحيم بن الحسين الكردي الر     أحمد بن عبد     - المدلسين -٦٢
: الناشـر - رفعت فوزي عبد المطلب    -)هـ٨٢٦ت  ( ابن العراقي    الدين،زرعة ولي   

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ األولى:  الطبعة-دار الوفاء
محمد، أبو الحـسن نـور      ) سلطان( علي بن    - المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    مرقاة -٦٣

هـ ١٤٢٢ ، األولى الطبعة - لبنان – دار الفكر، بيروت     -ري   الهروي القا  المالالدين  
  .م٢٠٠٢ -



– 

  )١١٠(

 الخـالق  عبد بن عمرو بن أحمد بكر ألبي-الزخار البحر باسم المطبوع البزار مسند -٦٤
 -المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة - اهللا زين الرحمن محفوظ: تحقيق  -البزار
  .م٢٠٠٩ وانتهت ، م١٩٨٨ بدأت -األولى الطبعة

 بـن   لمـسلم  - عن العدل إلى رسـول اهللا        عدل الصحيح المختصر بنقل ال    المسند -٦٥
 – دار إحياء التراث العربـي       -محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق- النيسابوري الحجاج
  .بيروت

-ألحمد بن أبي بكر بن إسـماعيل الكنـاني        -  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه       -٦٦
  ).ه١٤٠٣ (- دار العربية-ناوي المنتقى الكشمحمدتحقيق  

 لمصطفى بن سعد بن عبـده الـسيوطي   - أولي النهى في شرح غاية المنتهى   مطالب -٦٧
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ الطبعة الثانية، - المكتب اإلسالمي-الدمشقي الحنبلي 

 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبـو القاسـم              - األوسط المعجم -٦٨
 عبد المحسن بـن  ،طارق بن عوض اهللا بن محمد       : المحقق-)هـ٣٦٠ ت(الطبراني  

  .إبراهيم الحسيني
 ألكرم بن محمد زيـادة الفـالوجي        - الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري      المعجم -٦٩

 . ابن عفان، القاهرةدار -علي حسن عبد الحميد األثري:  تقديم-األثري
الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف      عثمان بن عبد     - أنواع علوم الحديث   معرفة -٧٠

 الطبعة- دار الكتب العلمية   -ماهر ياسين الفحل  : المحقق-)هـ٦٤٣ ت (الصالحبابن    
  .م٢٠٠٢/  هـ١٤٢٣-األولى

 تحقيـق  -اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي     - في الضعفاء  المغني -٧١
  ).ت.د(الدكتور نور الدين عتر

 أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة                - البن قدامة  المغني -٧٢
 - مكتبة القاهرة  -الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي        

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨-تاريخ النشر
 لشمس الدين أبو   - على األلسنة  تهرة الحسنة في بيان كثير من األحاديث المش       المقاصد -٧٣

  -محمد عثمـان الخـشت  :  تحقيق-بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي     الخير محمد   
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الطبعة األولى،- بيروت–دار الكتاب العربي



 

 )١١١(

 أحمد اإلمام برهان الدين إبراهيم بن محمـد         إلمام األرشد في ذكر أصحاب ا     المقصد -٧٤
 الناشـر   -مين تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان العثي       -بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح      

 . مكان النشر الرياض السعودية-م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠- سنة النشر-مكتبة الرشد
 - محمود محمد خطاب الـسبكي     - العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود       المنهل -٧٥

الطبعـة  - االسـتقامة، مـصر    مطبعـة  - خطـاب  محمـد  أمـين محمـود        تحقيق
  .هـ١٣٥٣األولى،

 الطبعة   - سورية – دار الفكر، دمشق     -نور الدين عتر   - النقد في علوم الحديث    منهج -٧٦
  . م١٩٨١- هـ ١٤٠١ الثالثة

 الهـادي  د عبعصام- أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله      موسوعة -٧٧
  . بيروت، لبنان -م ٢٠٠١ الطبعة األولى، – عيد لرزاق عبد اأحمدمحمود 

ين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن قَايمـاز       لشمس الد  - االعتدال في نقد الرجال    ميزان -٧٨
          - هـ   ١٣٨٢ الطبعة األولى،    - لبنان – بيروت   -علي محمد البجاوي  :  تحقيق الذهبي
  .   م١٩٦٣

محمد بن أحمـد بـن    ألبي الفضل أحمد بن علي بن     - على كتاب ابن الصالح    النكت -٧٩
بعـة األولـى،    الط- ربيـع بـن هـادي عميـر المـدخلي          -تحقيقحجر العسقالني   

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 تحقيق المرتضي   - عبد الرؤوف المناوي   - والدرر في شرح نخبة ابن حجر      اليواقيت -٨٠

  .م١٩٩٩ - الرشدمكتبة  - أحمدنالزي
  
  
 
  
  

  
  
  



– 

  )١١٢(

  



 

 )١١٣(

  
  
  
  
  
  

  
    دمةــمقـ

 رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبيـاء والمرسـلين،             الحمد هللا 
رضـي اهللا   وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى تابعيهم حملة اآلثار ونقلة األخبار            

  .عنهم أجمعين
  ثم أما بعد 

أجـراه علـى    وحي من اهللا  فإن من المتفق عليه بين المسلمين عامة أن السنة النبوية           
 ومنحه فهمه وتطبيقه، ولهذا فإنها تعد المصدر الثاني من مـصادر            لسان رسول اهللا    

  . التشريع اإلسالمي بعد كتاب اهللا
 جوامع الكلم، إذ هو أفصح العرب وكالمه ال يعرفه إال من      وقد أوتي رسول اهللا

وقد نص علماء الـشريعة مـن       تشرب علم الحديث وعرف سنته من العلماء األفاضل،         
 السلف والخلف على القواعد والضوابط الواجب اعتبارها فـي فهـم خطـاب الـشارع       

 ويعد سياق الحديث من الضوابط المهمـة لمعرفـة فقـه            ،،أهمها وأجمعها داللة السياق   
الحديث ،وفهمه فهما صحيحاً،فهو األداة الهامة لفهم نص الحديث وبيان مدلوالت ألفاظه            

 ،كما أنه من أبرز مايفيد شراح الحديث ودارسيه، لما له من دور واضح فـي                وتراكيبه
  .تجلية المعنى وإظهاره، وهو األداة الهامة لفهم نص الحديث النبوي

في القيام بدراسة لغويـة تـرتبط       : وتكمن أهمية هذه الدراسة وسبب اختياري لها          
هم النـصوص النبويـة ، ففهـم        بالحديث النبوي وبيان مدي تأثير السياق ، وعالقته بف        

نصوص السنة النبوية ال يقاس بفهم معنى الكالم فقط ، واألخذ بظاهر النص، بل البـد                
من الفهم الصحيح لمراد المتكلم، وهذا الفهم ال يتم إال وفق سياق النص الذي ورد  فيـه              
، فكم من حديث صحيح أنكره المبطلون وأثاروا حوله الجدل والـشبه ، ولـو أنعمـوا                 

 
 

 
  بقنـــا اآلداب بكلية اإلسالمية الدراسات بقسم مدرس

  الوادي جنوب جامعة
  



– 

  )١١٤(

فاالعتناء بداللة  .  النظر في سياقه وحاولوا فهمه فهما صحيحاً؛ لما تخبطوا في ضاللهم          
السياق في السنة النبوية ركيزة هامة، لها تأثيرها في دقة الفهم وحسن االستنباط ،وتقـي           

  .من الولوج إلى منابع الزيغ والتحريف
ثي ، ومعرفة عالقـة     إبراز دور السياق في فهم النص الحدي      : والهدف من هذه الدراسة   

السياق بأسباب ورود الحديث ، واعتبار ذلك ضابطاً هاماً في فهـم  نـصوص الـسنة                 
النبوية فهماً صحيحاً، واعتماد العلماء علي التعويل على السياق في بيان فقـه الحـديث               

  .وفهمه، وتبيين ذلك باألدلة التطبيقية من السنة النبوية
االستقراء ،واالستنباط ، والتحليـل لـبعض        :علىويقوم هذا البحث في منهجه العلمي       

 توظيـف  "نصوص السنة النبوية بما يخدم قضية البحث وموضوعه الذي هـو بعنـوان    
  " . األحكام عند الفقهاءالسياق في الحديث النبوي وأثره في استنباط

  : وقد جاء البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ، وبيانها كما يلي
ا أهمية الدراسة وأسباب اختياري للموضوع، والمنهج الـذي اعتمـدت        ، ففيه ةأما المقدم 

  .عليه
  .مفهوم السياق وأهميته ومجاالته: المبحث األول

  .مفهوم السياق لغة واصطالحاً:  األوللمطلبا
  .أهميته ومجاالته: لثاني المطلبا

  .أنواع السياق: المبحث الثاني
  .ليهسياق المقال وأمثلة تطبيقيه ع: ألول المطلبا
   سياق المقام وأمثلة تطبيقيه:لثاني المطلبا

  .ماهية أسباب ورود الحديث وعالقته بالسياق: المبحث الثالث
  .ماهية أسباب ورود الحديث:  ألول المطلبا
  . لة الخاصدال: لثاني المطلبا
   .أهمية أسباب ورود الحديث وعالقته بالسياق: لثالث المطلبا



 

 )١١٥(

  . وأهميته ومجاالتهمفهوم السياق: المبحث األول
  .مفهوم السياق لغة واصطالحاً:  األوللمطلبا

 في دراسة المعنى بالسياق بنوعيه المقالي والمقـامي،       )١( اهتم علماء اللغة المحدثون       
السياق ليدل على عناصر موقـف كالمـي        " "firthوقد استعمل العالم اإلنجليزي فيرث      

كالم ، وكل مايحدث فـي أثنـاء الكـالم مـن            كامل ،كالمتكلم والسامع أو السامعين وال     
  .)٢(انفعاالت واستجابات ومسالك وكل مايتصل بالموقف ويؤثر فيه من قريب 

) ساق يسوق سوقاً وسياقاً   ( مصدر    وهو ،التتابع يشير إلى داللة      للسياق المعنى اللغوي و
 تـدل علـى     يقول الدكتور تمام حسان تأكيداً لهذه المعاني اللغوية التـي          )٣(وهو التتابع 

، ومن ثم ينظـر إليـه مـن نـاحيتين           )التوالي(المقصود بالسياق   ): "التتابع أو اإليراد  (
توالى العناصر التي يتحقق بها التركيب والسبك، والسياق من هـذه الزاويـة             : أوالهما
  ).سياق النص(يسمى 
ومـن  توالى األحداث التي صاحبت األداء اللغوي وكانت ذات عالقة باالتصال       : والثانية

ساق اهللا إليـه خيـراً،       : )٥(، ومن المجاز  )٤() "سياق الموقف (هذه الناحية يسمى السياق     
 سيق ،وقد جاء هذا المعنى فـي القـرآن          ووساقت الريح السحاب فه    وساق إليها المهر،  

  )٦(."ونَسوقُ الْمجِرِمين ِإلَى جهنَّم ِوردا:" الكريم في قوله تعالى
مايرافق النص مـن قـرائن ترشـد إلـى بيـان      :  السياق هو  وعرفه الزمخشري فقال  

  )٧(.المقصود منه وذلك عند سرده بما قبله وبما بعده 
      

                                         
 – مكتبـة الـشباب      – الطبعة العاشـرة     -شر ترجمة  كمال محمد ب     - لستيفن أولمان  -دور الكلمة في اللغة    )١( 

 .٦٢ ص-م١٩٨٦-القاهرة
 -م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ - القاهرة – عالم الكتب    - الطبعة الثالثة  - تمام حسان  -اللغة العربية معناها ومبناها    )٢(

  .٣٣٧ص
  .١/١٦٦ -"سوق" مادة - لسان العرب)٣(
  .٣٧٥ ص-دة ج- السعودية-م١٩٩٣- مطبعة عبير - لتمام حسان-قرينة السياق )٤(
  .١/١٦٦ -"سوق" مادة - لسان العرب)٥(
  ".٨٦"آية: مريم )٦(
  .٣٠٤ص" سوق" مادة – معجم أساس البالغة للزمخشري )٧(



– 

  )١١٦(

أن الكالم إذا سيق المعنى،ال يستدل به في        : وقد نص أرباب علم البيان على قاعدة وهي       
ل أبـي   على اسـتدال  (١)غير ذلك المعنى ؛ألن المتكلم ال يتوجه إليه ولذلك أجاب المالكية          

 على وجـوب الزكـاة فـي        )٣("فيما سقت السماء العشر   :")٢("" بقوله "رحمه اهللا "حنيفة
  أن هذا الكالم إنما سيق لبيان الجزء الواجب ، ال لبيان الواجب فيه : الخضروات

  :  وتفاوتوا في ضبط مفهومه اصطالحاوقد اختلف علماء اإلسالم في تعريفه
رن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقاً فيما بـين الـنص           القرينة التي تقت  : قال السرخسي   

  .)٤(الكالموالظاهر هي السياق، بمعنى الغرض الذي سيق ألجلها 
  )٥("والقرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كالمه أما السياق:" قال ابن دقيق العيدو

                                         
ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الشهير بابن              -نهاية المقتصد و -بداية المجتهد )١(

  .١/٢٥٣  -م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الرابعة، : الطبعة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي -رشد الحفيد 

 .٣/٣١ -)٦٣٩( برقم-باألنهار وغيرهباب الصدقة فيما يسقى – كتاب الزكاة - أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

 أوسق وهـو   في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة        ةال زكا أنه  : األول: أقوالوللعلماء في هذه المسألة ثالثة       )٣(
ليس فيما دون خمس " قال رسول اهللا  : دليلهم حديث أبي سعيد الخدر يرضى اهللا عنه قال    قول أكثر الفقهاء، و   

خرجه البخاري في أوالحديث ". أواق صدقة ،وال فيما دون خمس ذود صدقة،وال فيما دون خمسة أوسق صدقة
مايعادل : واألواق هي). ٩٧٩( رقم– كتاب الزكاة -ومسلم)  ١٤٠٥( باب العشر برقم-كتاب الزكاة: صحيحه 

  .٤/٨ -شرح النووي لمسلم: ينظر. والزود من الثالث إلى العشرة من النوق مائتا من درهم من الفضة،
وجوب الزكاة في قليل الزروع وكثيرة دون تحديد نصاب ،وهو قول أبـي حنيفـة وأصـحابه           : الثاني القول

  ".فيما سقت السماء العشر:" "حديث ابن عمر  ودليلهم،
التوسط،وهو أن كل مايدخله الكيل يراعى فيه النصاب ،وماال يدخل فيه الكيـل ففـي قليلـه وكثيـره         :لثالثا

 -، بداية المجتهـد ٢/٥٧٨-، نيل األوطار٢/٦٩٤المغني  : ينظر. زكاة،ودليله العمل بالدليلين جمعا بين األدلة     
١/٤٧٦.  

" وحديث  حديث األوسق هذا خاص يجب تقديمه، :" القول األول ، كما أشار ابن دقيق ،قال ابن قدامة          :جحاوالر
وهوالتمييز بين مايجب فيه العـشر أو نـصف          ، مختص بالمعنى الذي سيق ألجله،     "فيما سقت السماء العشر   

إحكام :ينظر.العشر ،بخالف حديث أبي سعيد فإنه سيق  لبيان جنس المخرج منه وقدره ،فأخذ به عمال بالدليلين 
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعـروف               ل-األحكام شرح عمدة األحكام   

الطبعـة  : الطبعـة  - مؤسسة الرسالة-مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس     : المحقق  -بابن دقيق العيد    
 .٣/٤٠٨ -، فتح الباري.١/٢٥٧- م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى 

 ١/١٦٤  -م١٩٩٣ - هـ١٤١٤بعة األولى الط-  دار الكتاب العلمية بيروت لبنان-أصول السرخسي )٤(

 .٢/٢١إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ) ٥(



 

 )١١٧(

ناصر التـي   وقد حاول بعض المتأخرين صياغة تعريف جامع للسياق انطالقا من الع             
   .المتقدمون على اعتبارها ضمن مفهوم السياق نص
يمكن تلخيص القول في مفهوم السياق فـي التـراث          :" قال الدكتور ردة اهللا الطلحي       ف

أن السياق هو الغرض، أي مقصود المتكلم في        : األولى: العربي في النقاط الثالث التالية    
والمواقف واألحـداث التـي ورد فيهـا    ،  أن السياق هو الظروف     : الثانية. إيراد الكالم 

 أن السياق هو ما يعـرف اآلن بالـسياق اللغـوي    : الثالثةبشأنها،  النص أو نزل أو قيل 
 .أو يلحق به مـن كـالم       قل لما يسب  ،ويشملالنظر والتحلي الذي يمثله الكالم في موضع      

ذاتـي  عنـصر   أوالً  السياق يقتضي عناصر مختلفة،     :"وقال الدكتور طه عبد الرحمن      
موضوعي، وهو الوقـائع  ال الذي يسمى العنصر   العنصر الثاني مقاصد المتكلم، ثم    : وهو

  يـسمى  ثم العنصر الذي  . الخارجية التي تم فيها القول يعني الظروف الزمانية والمكانية        
وقـال الـدكتور نـوح       لذواتي، وأقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين،      ر ا العنص

هو مجموعة القـرائن اللفظيـة      :" التعريفات للسياق موعة من   الشهري بعد أن ساق مج    
  .)١("والحالية الدالة على قصد المتكلم من خالل تتابع الكالم وانتظام سابقه والحقه به

  .أهميته ومجاالته:الثاني لمطلبا
حتى صارت عندهم الركن الرئيس في تحليل        ،لقد عني العلماء بنظرية السياق كثيراً        

حين أدركوا أهمية السياق في هذا المجـال، ولقـد كـان لعلمـاء     ، النصالخطاب وفهم  
،حفظاً وضبطاً وفحـصاً وتمييـزاً وتنقيبـاً،        الحديث اهتمام بالغ بأحاديث رسول اهللا       

  . لغوامض ألفاظهاوبيانا لفقهها وحالً
:" ....... بعد حديثه عن سماع كالم اهللا تعالي      ) هـ٥٠٥ت   ()٢(    يقول اإلمام الغزالي  

ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة ،ثم إن كان نـصا            
ال يحتمل كفى معرفة اللغة ، وإن تطرق إليه االحتمال فـال يعـرف منـه حقيقـة إال                   

 وآتُوا حقَّـه يـوم      :"بانضمام قرينة إلى اللفظ ، والقرينة إما لفظ مكشوف ،كقوله تعالى            

                                         
 -صلة أسباب النزول بعناصر السياق ودورها في الفهـم والتطبيـق   :هذه التعريفات منقولة من بحث بعنوان       )١(

      .الدكتورة ريحانة اليندوزي أستاذة بكلية الشريعة بفاس ـ المغرب

 -محمد عبد السالم عبد الـشافي     :  لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد تحقيق         - األصول المستصفى في علم   )٢(
 .١٨٥ص١  ج- هـ ١٤١٣ الطبعة األولى - بيروت–دار الكتب العلمية 



– 

  )١١٨(

والـسماواتُ  :" وإما أحالة على دليل العقل، كقوله تعـالى       .والحق هو العشر   )١(".حصاِدِه
  .)٣( الفناء والذهابوإنما المراد بذلك: قال القرطبي)٢("مطِْوياتٌ ِبيِميِنِه

كما أن مالحظة السياق بأنواعه أمر ال يختلف العلماء في موقعه وأهميته في دراسة                  
 لك السياق يؤدي إلى الوقوع في الغلط والمغالطـة  لـذ           ألن إهمال ؛  النصوص وتحليلها 

فمعرفتـه    ، اعتبـاره  وال تأويل مـن دون       ،ورد عن الفقهاء أنه المعنى من دون سياق       
 يـساعد علـى فهـم معـاني         ألنـه؛ ضرورية لكل من يتعامل مع النصوص الشرعية        

ـ       ،ويزيل التشابه بين النصوص    األحاديث النبوية الشريفة ،    تالف  ويحسم بـه عنـد اخ
ويعطـى للمجتهـد القـدرة    ، ويعين على االستنباط السليم لألحكام الشرعية ،  األحاديث  

   .)٤(على الترجيح
السياق يرشـد  :" على أهمية السياق حيث يقول) هـ٧٥١ت(  الجوزية قيم  ابن    وقد أكد 

إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غيـر المـراد، وتخـصيص               
قييد المطلق، وتنوع الداللة ،وهذا من أعظم القرائن الدالة على مـراد المـتكلم               وت ،العام

 ذُقْ ِإنَّك َأنـتَ     :" ، فانظر إلى قوله تعالى     ،فمن أهمله غلط في نظره،وغالط في مناظرته      
ِزيزالْع ٦("كيف تجد سياقه يدل على الذليل الحقير. )٥("الْكَِريم( .  

نه إذا تعدد معنى الكلمة ، تعـددت بالتـالي احتمـاالت               ويستنتج من كالم ابن القيم أ     
القصد منها، ويقوم السياق ووضع الكلمة في موقعها داخل التركيب اللغوي بتحديد داللة             

                                         
  ".١٤١ "-األنعام )١(
 ".٦٧ "-الزمر )٢(
ح األنـصاري  الجامع ألحكام القرآن  تفسير القرطبي ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـر          )٣(

-  القاهرة–دار الكتب المصرية  -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق -الخزرجي شمس الدين القرطبي 
 .١٥/٢٧٨ -م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية ، : الطبعة 

 لعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني أبو المعالي تحقيق عبد العظيم محمـود                 البرهان في أصول الفقه    )٤(
  .٢٧٨ص١ جه١٤١٨ الطبعة الرابعة ، - مصر– المنصورة -وفاء  ال-الديب

  ".٤٣"الدخان )٥(
   .٤/٨ -م٢٠٠٥ /ه١٣٢٦ - مكتبة الصفا القاهرة– الطبعة األولى - البن قيم الجوزية-بدائع الفوائد )٦(



 

 )١١٩(

الكلمة تحديداً دقيقاً مهما تعددت معانيها ، ويصرف ما يدعي من التبـاس أو إبهـام أو                 
  .   )١(غموض في الداللة بسبب هذه الظاهرة 

من أكثر العلماء اهتماما بهذه القاعدة تنظيراً وتطبيقًا ابن دقيق العيد السـيما فـي                    و
كتابه شرح عمدة األحكام؛حيث أوردها وبين فائدتها ونفعها وقلة اعتناء األصوليين بهـا             

فـإن الـسياق طريـق إلـى بيـان       :"في أكثر من موضع في كتابه،من ذلك مثل قولـه         
 ةتنزيل الكالم المقصود منه ،وفهم ذلك قاعـدة  كبيـر          المجمالت، وتعيين المحتمالت، و   

من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بـالكالم عليهـا،وتقرير                
قاعدتها مطولة إال بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعـدة متعينـة علـى               

  .)٢("الناظر
اللة المقصودة من الكلمة في جملتهـا       يقوم السياق في أحيان كثيرة بتحديد الد             كما  

 مخصوصا يتالءم معـه،     مقاالًيتطلب  المقام  فومن قديم أشار العلماء إلى أهمية السياق        ،
 فالـسياق متـضمن داخـل التعبيـر     ،"لكل مقاٍم مقـال   " وقالوا عبارتهم الموجزة الدالة     

لعالقـة بـين   ولذلك ركز النحاة على اللغة المنطوقة، فتعرضـوا ل        ؛  المنطوق بطريقة ما  
واألحـوال المحيطـة    المتكلم وما أراده من معنى والمخاطب وما فهمه مـن الرسـالة،     

  .(١))٣(بالحدث الكالمي
    وبذلك يتضح لنا أهميه السياق في فهم واستنباط األحاديث النبوية ومعرفة مدلوالتها            

  .م، والتحديد الدقيق لمعنى الكلمة في الحديث  وصرف مابها من غموض أو إبها
  
  
  
  
  
  

                                         
 - مجلة المجمع العلمي العراقـي - ألحمد نصيف الجنابي  -ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة      )١(

  .٣٦١ص٣٥ج)م١٩٨٤(لسنة
  .٢/٢١ -إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )٢(
 .١/١ - محمد سالم صالح-أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية)٣(



– 

  )١٢٠(

  .أنواع السياق: المبحث الثاني
  .سياق المقال وأمثلة تطبيقيه عليه: ألول المطلبا

 السياق هو قرينة من القرائن المؤثرة في معنى الخطاب وله عالقـة بالخطـاب ذاتـه،       
وهو في بعض األحيان يكون ظاهراً بارزا ال يحتاج إلى كثيـر مـن النظـر والتـدبر                  

القرائن تنقسم إلى قـرائن  : لى شيء من ذلك ، قال إمام الحرمين   ليظهر، وأحياناً يحتاج إ   
 وأخذت فتـوى  ،وإلى قرائن لفظيه فأما القرائن الحالية فكقول القائل رأيت الناس    ،  حالية  
 ومراجعة جميـع العلمـاء      ، ونحن نعلم أن حاله ال يحتمل رؤية الناس أجمعين         ،العلماء

الـصيغة وسـتتلوها مـسائل حريـة         القرينة وما في معناها تتضمن تخـصيص         ،فهذه
   .)١( بهذا القسمبااللتحاق

  :  ينقسم إلى قسمين هماقوبهذا االعتبار فالسيا
 :السياق المقالي أو اللغوي - ١

على فكرة السياق في بيـان المعنـى فـي النـصوص            " أصول الفقه   " علماء    اعتمد  
وقـد وعـوا     " ،عنـى الشرعية، إذ يعد اللجوء إلى قرائن السياق من وسائلهم لتحديد الم          

تماماً أن ثمة نوعين من القرائن السياقية، األولى هي القرائن اللفظيـة، والثانيـة هـي                
  .)٢("القرائن المقامية، وفهموا األثر الذي تقوم به هذه القرائن في تحديد داللة النص

ل بها   الذي يرتبط بالقرائن اللغوية التي يتضمنها الدليل ، ويستد         :   فالسياق المقالي هو  
على مدلوله من جهة اللفظ والمعنى لتحديد المعنى اللغوي، أو مـايعبر عنـه بـالمعنى                
النحوي أو الوظيفي للجملة التى  قد تتعدد احتماالت داللته فيصبح بحاجة إلـى اعتبـار         

" رحمـه اهللا "القرائن لرفع تلك االحتماالت وتحديد المعنى المراد،قال اإلمـام الـشاطبي       
 يحـصل   بذلك، و فهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره           فال محيص للمت  :"

 الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه؛ فال يتوصل به إلى مراده،               مقصود
ال يصح االقتصار في النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعـض، إال فـي مـوطن                 و

 يقتـضيه، ال بحـسب      واحد، وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربـي ومـا           

                                         
 .١/٢٣٥ -البرهان في أصول الفقه )١(
ـ ١٤١١ سـنة    ١البحث الداللي عند األصوليين للدكتور محمد يوسف حبلص، مكتبة عـالم الكتـب ط              )٢( ـ ه

 .٢٨ ص-م١٩٩١



 

 )١٢١(

مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية؛ رجع إلى نفس الكالم، فعمـا قريـب      
  )١(.يبدو له منه المعنى المراد

هو ضابط داللي في الجملة يحدد معنى الكلمـة وموقعهـا           :فالسياق اللغوي أو المقالي   
ذكـر جملـة   :" القرائن مثلوتأثيرها فيما قبلها وما بعدها، فهو يحدد قرائن المعنى، وهذه     
الجملة نفسها يحول مـدلول     سابقة أو الحقة، أو عنصر في جملة سابقة أو الحقة أو في             

َأتَـى َأمـر اللَّـِه فَلَـا        :"عنصر آخر إلى الداللة المعروفة له، كما فـي قولـه تعـالى            
ِجلُوهتَعأتـى "عـل   قرينة لغوية سياقية تصرف الف    " فال تستعجلوه "حيث تعد جملة    )٢("."تَس "

  .)٣("من المعني إلى االستقبال
   وقد اهتم األصوليون في دراساتهم بالسياق بنوعيه ،ودراستهم للقـرائن المخصـصة            
للعام  تدل على إدراكهم الواعي لعناصر السياق ،أو الموقف الكالمي وأثرها في تحديـد        

  :المعنى وهي قرائن حالية وتشمل
 جودة االستنباط، وتحديد صفة الفعل الذي تعلَّق بـه     إن السياق المقالي أدى إلى    : أوالً

الحكم، وفي مجال تطبيق القواعد األصولية فإن السياق يكشف عن الداللة هل هي عامة              
  أو خاصة، وهل هي مطلقة أو مقيدة

  :ومن األمثلة التطبيقية على ذلك
كُم ِإذَا قَام يـصلِّى جـاءه الـشَّيطَان         ِإن َأحد :"  قَالَ حديث َأِبى هريرةَ َأن رسوَل اللَِّه        

س٤(فَلَب(                  ـوهِن وتَيدـجس دجـسفَلْي ذَِلـك كُمدَأح دجلَّى فَِإذَا وص ِرى كَمدتَّى الَ يِه حلَيع 
اِلس٥("ج(.  

                                         
 أبو عبيدة مشهور بن - تحقيق–إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي -الموافقات )١(

  .٤/٢٦٦ -م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الطبعة األولى - دار ابن عفان-حسن آل سلمان
  .١اآلية :  سورة النحل)٢(
  .٧٤ص. م١٩٩٣ سنة ٣عالم الكتب ط- أحمد مختار عمر-علم الداللة )٣(
النهاية في  . أي يجعلكم ِفرقَاً مختلِفين   :  لَبست األمر بالفتح ألِْبسه إذا خَلَطْتَ بعضه ببعض        :يقال ،الخَلْط:اللبس )٤(

محمـود  -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق  -ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري     -غريب الحديث واألثر  
  .٤٢٤ص٤ج) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(  بيروت-المكتبة العلمية -محمد الطناح

 -)١٢٣٢( رقـم – باب الـسهو فـي الفـرض والتطـوع        – كتاب الجمعة  -البخاري في صحيحه  :أخرجه   )٥(
  .عنه به، من طريق الْقَعنَِبى عن ماِلٍك عِن ابِن ِشهاٍب عن َأِبى سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن ٦٩ص٢ج



– 

  )١٢٢(

ولم يفرق بين أن تكون صالته فريضة أو نافلة، واألفعـال نكـرات،            :"قال ابن بطال  
.)١("كرات في سياق الشرط تعم، كما تعم في سياق النفي، واهللا سبحانه وتعالى أعلموالن  

ومن العلماء من ذهب إلى أن معنى الصالة في الحديث عام يشمل الفـرض والنفـل ،                 
  .لالشتراك المعنوي بين الفرض والنفل 

بـين   قال العالئي والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجـامع           :قال ابن حجر  
كل ما يسمى صالة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي ال تنفـك                 

 أولـى؛   االشتراك المعنوي : ،ورجح ابن رسالن هذا الرأي فيما نقله عنه ابن حجر فقال          
  .)٣ ( على خالف األصل والتواطؤ خير منه)٢(ألن االشتراك اللفظي

الق الصالة عليهما هل هو من االشتراك        وقد اختلف في إط    : حيث قال   النووي وافقهمو
اللفظي أو المعنوي وإليه ذهب جمهور األصوليين لجامع ما بينهما من عدم التباين فـي               
بعض الشروط التي ال تنفك ومال الفخر الرازي إلى األول لما بينهما من التبـاين فـي                 

خـول  بعض الشروط لكن طريقة من أعمل المشترك في معانيه عند التجرد تقتـضي د             
وأشار أن هذا هو مذهب جمهور العلماء على أنـه يـسجد           ،  النافلة أيضا في هذه العبادة    

  .)٤(للسهو في صالة التطوع كالفرض

                                         
 -ي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبـي ألب-البن بطال -شرح صحيح البخارى    )١( 

 .٢٣٠ص٣ج) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣( مكتبة الرشد -الطبعة الثانية-أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق 
ن في و، وقد اختلف األصولي"هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع مختلف على التبادل        :"  المشترك )٢(

  ل يراد به جميع معانيه التي وضع لها،أو يراد به معنى واحد يحدد سياقه؟اللفظ المشترك ه
وقد ذهب جمهور األصوليين إلى أن اللفظ المشترك ال يستعمل في كل معانيه التي وضع لها ؛ألنه لو كـان                

) رينة لفظية ق(موضوعاً لهذا لكان عاماً ال مشتركا ، والذي يحدد المعنى هو السياق سواء أكان سياقاً مقاليا                 
  ٢٦١ص١ ج-،ونهاية السول١٤٩ ص- ألبي زهرة-ينظر أصول الفقة). قرينة حالية(أم سياقا مقاميا

 وِللَِّه يسجد من ِفي الـسماواِت   :"قوله تعالى  ومن األمثلة على المشترك الذي تحدد المعنى المراد منه بالسياق            
 السجود اآلية، السجود له معنيان؛ السجود المعروف والخضوع،وفي هذه "١٥"الرعد". والَْأرِض طَوعا وكَرها

  .١٥٠ص - ألبي زهرة-أصول الفقه.  مت القرينة على ذلكابمعنى الخضوع،وق
 - دار المعرفة - الفضل العسقالني الشافعييألحمد بن علي بن حجر أب-فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٣(

  .١٠٤ص٣ ج-ه١٣٧٩بيروت ، 
  دار إحياء التـراث  -ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي-هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المن )٤(

  ٦٠ص٥ج -) ه١٣٩٢(  الطبعة الثانية- بيروت–العربي 



 

 )١٢٣(

وذكـر عـن   ،  على باب السهو في الفرض والتطوع        : لهذا الحديث  وقد ترجم البخاري  
ـ     )١( ابن عباس أنه يسجد بعد وتره وذكر حديث أبي هريرة          ه وترجمته تدل على ترجيح

  .أن السهو يكون في الفرض والنفل، لداللة السياق وعموم لفظ الصالة
وبذلك نجد شراح الحديث قالوا بعموم لفظ الصالة التي جاءت في حديث أبي هريرة ،                

 بطال والنووي وابن حجر ، ومنهم من رجـح دون تفـصيل        كابنومنهم من فصل ذلك     
  .تفيده النكرات في سياق الشرط وأرجعوا ذلك العموم إلى السياق ،ولما . كالبخاري

أسهم السياق المقالي في ضبط النص ودفع ما قد يعتريه من غموض، وكـشف           : ثانيا
عن بعض أنواع السقط في المتن، وأسهم في تعيين مبهمات المتن، وتحديد صـاحب              

                                                                                                                                                                                                                                                                .                                      القول عند االشتباه، واستبعاد الغريب من األقوال
:" قـال رسـول اهللا  :  قـال حديث أنس بن مالك : ومن األمثلة التطبيقية على ذلك 

    ـتُمكَعـا رـِرى ِإذَا مِد ظَهعب ِمن اكُمِدِه ِإنِّى َألرالَِّذى نَفِْسى ِبيفَو ،ودجالسو كُوعوا الرَأِتم 
تُمدجس٢("و(.  

ـ إذ يرى جمهور العلماء أن المقصود  "ِمن بعِد ظَهِرى":التبس معني  قوله       ةهنا الرؤي
   : المقصود بعد موتهوليس خاصية له وهذه  عين حقيقية ، بأن هذه رؤية

 أوأى أخبركم : أراكم :" قوله : قال الداودى: فقال)٣(نقل بدر الدين العيني عن الـداودي  
من بعـدى لمـا   :"وقوله فى الرواية األخرى : أقتدي بما أرى على ما وراء ظهري، قال  

  .)٤(ثيحتمل من بعد وفاته ، وهذا بعيد من سياق الحدي
  .)٥(وأبعد من فسره بعد الموت : وقال ابن حجر

                                         
  .٦٩ص٢ج-صحيح البخاري )١(
، من طريق شُـعبةَ     ١٤٩ص١ ج -)٧٤٢( رقم - باب الخشوع في الصالة    - كتاب األذان  -البخاري: أخرجه   )٢(

 باب معرفـة    –،ومسلم  .٨/١٣١ -)٦٦٤٤( برقم   - باب من انتظر حتى تدفن     –دةَ،وفي كتاب الجمعة    عن قَتَا 
 الركعتين

كان بطرابلس وبها أصل كتابه في شـرح        .  أئمة المالكية بالمغرب    من أحمد بن نصر الداودي األسدي    :هو )٣(
: ينظر. ه حظ من اللسان والحديث والنظر     وكان فقيهاً فاضالً متقناً مؤلفاً مجيداً ل      . الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان    

 .٢١ص١ ج-البن فرحون-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 .٩/٢٧ -لبدر الدين العيني الحنفي-عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤(
  تحقيق  أحمـد - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي      -فتح الباري شرح صحيح البخاري     )٥(

 .٨٩ص١ج-) ه١٣٧٩(  بيروت–دار المعرفة :  الناشر -ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي



– 

  )١٢٤(

حمله بعـضهم علـى بعـد       ومن ورائي، : إني ألراكم من بعدي أي    :قال القاضي عياض  
  .  )٣( وهو بعيد عن سياق الحديث)٢) (١( الوفاة

، يعني بخلق حاسة باصرة فيـه وقـد   "ِإنِّى َألراكُم ِمن بعِد ظَهِرى    :" قوله: وقال المناوي 
 وقد ورد به الشرع فوجب      ،قت له العادة بأعظم من ذلك فال مانع له من جهة العقل           انخر

  .)٤( فقد خالف الظاهرهومن حمله على بعد موتر، ووافقه ابن حج،قبوله 
 في قفاه يبصر بـه مـن       إدراكاً قال العلماء معناه أن اهللا تعالى خلق له         : قال النووي 

 بل  ، وليس يمنع من هذا عقل وال شرع       ،ن هذا بأكثر م   وقد انخرقت العادة له      ،ورائه
  .)٥(بظاهرة فوجب القول به، ورد الشرع 

فبذلك نجد أن السياق المقالي أسهم في ضبط النص ،وتوضيح المفردات الغامضة غيـر              
 وطبيعته واألشياء التـي خـصها اهللا        مفسرة، وهذا يرجع إلى معرفة أحوال الرسول      

  .سبحانه وتعالى بها
  :للمعنىسياق المقالي في التوجيه الداللي الثر أ: ثالثا

،   النحويـة  استنطاق التراكيب  في      كان للسياق المقالي في التوجيه الداللي للمعنى أثر       
فأفادت ضبط النص ،وكشفت     ،رفكان له أث  ،  في كتب شروح الحديث في جوانب مختلفة      

ـ  أبقـت ودفعت بعض اإلشكاالت اللغوية ،كما       عن معاني حروف العطف،    علـى   ام الع
         :  السياق الذي يفيده التعبيـر بقولـه       ومنه لداللة الحصر    عمومه دون تخصيص،  

 سِمعتُ رسـوَل اللَّـِه   :"  قَاَل عمر بِن الْخَطَّابِ حديث، في   )إنما األعمال بالنيات  ( 
       ى فَما نَوِرٍئ ما ِلكُلِّ امِإنَّماِت، واُل ِبالنِّيما الَْأعـوِلِه،    ِإنَّمسرِإلَـى اللَّـِه و تُهركَانَتْ ِهج ن

               تُـهرـا، فَِهجهنِْكحَأٍة يرا َأِو امهِصيبا ينْيِلد تُهركَانَتْ ِهج نموِلِه، وسرِإلَى اللَِّه و تُهرفَهج
    (١) )٦("ِإلَى ما هاجر ِإلَيه 

                                         
  .١٨٩ص٢ج–أبو الفضل عياض اليحصبي  للقاضي عياض العالمة القاضي-كمال المعلم شرح صحيح مسلمإ)١(
  .لمذهب لم أقف على من قال بهذا الرأي، ولكن العلماء نقلوا هذا القول دون أن ينسبوه )٢(
  .٢٨٨ص٢  ج-إكمال المعلم  )٣(
 .٩٨ص٢ج)م١٩٩٤ -ه ١٤١٥(  لبنان الطبعة األولى- دار الكتب العلمية بيروت -فيض القدير )٤(
 .١٤٩ص٤ ج-شرح النووي )٥(
ـ   باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          - كتاب بدء الوحي   -البخاري في صحيحة  :أخرجه )٦(  -)١(رقمب

١/٣. 



 

 )١٢٥(

على ما تقرر في األصول فإن ابن عبـاس   للحصر  " إنما"كلمة:" قال ابن دقيق العيد        
حصر الربـا فـي      )١("إنما الربا في النسيئة   : "رضي اهللا عنهما فهم الحصر من قوله        

النسيئة ،حتى إنه كان ال يحرم إال بيع الربويات نسيئة ، وكان يجيز التفاضل فيها حتـى     
  .فرجع)٢(سمع النصوص التي جاءت  خالف ذلك

، والحـصر يـدل علـى       حكم في المذكور ونفيه عما عداه     إثبات ال : ومعنى الحصرفيها 
  (٤))٣(اإلطالق

               هذا التركيـب يفيـد الحـصر عنـد المحققـين ،           :فقال: ونقل ابن حجر عن الكرماني    
ألن األعمال جمع محلى باأللف والالم مفيد لالسـتغراق  ؛ فقيل ، واختلف في وجه إفادته 

  . )٥(عمل بنية ،فال عمل إال بنية،وهو مستلزم للقصر؛ ألن معناه كل 
فتارة :  الحاصرة ، وإذا ثبت أنها للحصر      :في شرحه لصحيح مسلم إنَّما     )٦(قال القرطبي 

      ويفهم ذلك بالقرائن والـسياق   ،اتقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوص 

                                         
            . باب معرفـة الـركعتين اللتـين كـان يـصليهما النبـي            – كتاب البيوع    –ي صحيحه   مسلم ف : أخرجه )١(

 ).١٥٩٦(رقم 

سألت بن عباس   :"  عن أبي نضرة قال    )١٥٩٤( باب بيع الطعام مثال بمثل برقم      -كتاب المساقاه -روى مسلم    )٢(
ت إني سألت بن عبـاس عـن   فال بأس به فأخبرت أبا سعيد فقل      :نعم قال   : عن الصرف فقال أيدا بيد قلت     

 .الحديث.... أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فال يفتيكموه:الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فال بأس به قال

: ومثال ذلـك   الحصر في شيء مخصوص -الحصر الذي  يدل على اإلطالق     -١:فالحصر ينقسم إلى قسمين    )٣(
   النَِّبي نةَ علَمس ماروته  ُأم قَاَل : ِتِه ِمنجِبح نَألْح كُوني َأن كُمضعلَّ بلَعو ونتَخْتَِصم ِإنَّكُمو شَرا َأنَا بِإنَّم

ـ                 ن بعٍض وَأقِْضي لَه علَى نَحِو ما َأسمع فَمن قَضيتُ لَه ِمن حقِّ َأِخيِه شَيًئا فَلَا يْأخُذْ فَِإنَّما َأقْطَع لَه ِقطْعةً ِم
 -)٦٩٦٥( بـرقم  - باب ماينهي من االحتيال للـولي      - كتاب الحيل  - أخرجه البخاري في صحيحه    "النَّاِر

 -)١٧١٣( بـرقم  - باب الحكم بالظاهر واللحـن بالحجـة       – كتاب األقضية    –واللفظ له، ومسلم    . ٩/٢٤
٣/١٣٣٧ 

 .١/١٢ -إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )٤(

أحمد بن : ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي تحقيق       -فتح الباري شرح صحيح البخاري     )٥(
 .١/١٢-ه١٣٧٩ بيروت ، - دار المعرفة -أبوالفضل العسقالني الشافعي= =علي بن حجر

ـ  ٦٥٦ - ٥٧٨. القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العبـاس األنـصاري           )٦( .  م١٢٥٨ – ١١٨٢ = ـ ه
كان مدرسا باإلسكندرية وتوفي بها، ومولده . الحديث، يعرف بابن المزينفقيه مالكي، من رجال : القرطبي

 .١/١٨٦ -األعالم للزركلي. من كتبه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. بقرطبة، ومولده بقرطبة



– 

  )١٢٦(

لنـذارة   فـي ا   الحـصر للرسـول     : وظاهر ذلـك   (١)"ِإنَّما َأنْتَ منِْذر  : "كقوله تعالى 
  .(٢) ال ينحصر في النذارة بل له أوصاف جميلةوالرسول

إنما تفيد تأكيد الحصر إذ هو مستفاد من تعريف الجمع ويجوز أن تكـون              : قال المناوي 
 والنيات جمـع نيـة      ،إنما أيضا للحصر وال حجر في اجتماع األدلة على مدلول واحد            

 نفع أو دفع ضر وهـذا اللفـظ         وهي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب         
 ألن الذوات غير منتفية إذ تقدير إنما األعمال بالنيات ال عمل إال بنيـة               ؛متروك الظاهر 

والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجودة فـالمراد نفـي أحكامهـا كالـصحة                
  .)٣(ألنه األصل فال يصح عمل إال بنية؛ والفضيلة والحمل على الصحة أولى

" إنمـا "قال جماهير العلماء من أهل العربية واألصول وغيرهم لفظة   : مام النووي قال اإل  
 إن األعمـال  :الحـديث فتقدير هـذا  ، هما سواموضوعة للحصر تثبت المذكور، وتنفي  

  .نية تحسب إذا كانت بال بنية، والتحسب 
للحديث  وبذلك يتضح لنا أن السياق المقالي واللغوي كان له أثر كبير في شرح العلماء               

التي أفادت حصر جميع األعمال، والبد أنها تسبق بنية حتـى           " إنما"وما تدل عليه لفظة     
  .تقبل وتكون صحيحة ، فالنية إذا صلحت صلح العمل ،وإذا فسدت فسد العمل

  .سياق المقام وأمثلة تطبيقيه عليه: لثاني المطلبا
للغوي لمعرفة وتحديـد مـراد      يعتمد سياق المقام على القرائن غير المرتبطة بالدليل ا        

المتكلم بحسب ما يقتضيه الحال، وهو المعنى المراد مـن الخطـاب، ويـشتمل علـى                
عناصر متعددة تتصل بالمخاطب، وسائر المالبسات التي تحيط بالخطاب، وهـذا قـدر             
زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة ،كاختالف الغاية التي تساق من أجلها القصة               

لكريم حيث تذكر بعض معانيها الوافية بالغرض فـي مقـام،وتبرز معـاني             في القرآن ا  
أخري في مقامات مغايرة حسب مقتضيات األحوال، وهذا المعنى يؤكده الدكتور تمـام             

فالمبنى الواحد متعدد المعنى ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهـو            :"حسان حيث يقول  

                                         
 ".٧" الرعد آية )١(

 الطبعة األولى –ي  ألبي العباس  أحمد بن عمر األنصاري القرطب    -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       )٢(
 .١/٣٩١ - - المغرب– الرباط – مطبعة الكرامة –م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦

 - مكتبة اإلمام الـشافعي      - اإلمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي       -التيسير بشرح الجامع الصغير    )٣(
 .١/١٠ -الثالثة : الطبعة-م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -الرياض 



 

 )١٢٧(

سياق، فإن العالمة ال تفيـد إال معنـى         خارج السياق، أما إذا تحقق المبني بعالمة في ال        
  )١(".واحداً تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية

  .الصريح والكناية وعالقته في فهم معنى الحديث النبوي: أوالً
هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة استعماله فيه، حقيقة كـان أو            :الصريح

  . )٢("مجازا
فهو حقيقة شرعية في إزالة النكاح ،وصريح فيه ،         ) أنت طالق (:ثل   فالصريح حقيقة م  

 فهو صريح وإن كان مجازا؛ ألنه صريح        )٣("واسَأِل الْقَريةَ :"والصريح مجازا قوله تعالى   
  .  )٤(واسأل أهل القرية:في المراد به 

ة،سـواء  لفظ استتر المعنى المراد به،بحسب االستعمال ،وال يفهم إال بقرين         " هي:والكناية
  .  )٥("كان اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف

َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه           حديث    : أمثلة تطبيقية على ذلك   
 لَّمسِه ولَينِ       :"عيدذُو الْي ِن فَقَاَل لَهاثْنَتَي فَ ِمنرلَاةُ   :)٦( انْصتْ الـصرـا       َأقَصنَـِسيتَ ي َأم 

               فَقَـام منَع ِن فَقَاَل النَّاسيدقَ ذُو الْيدَأص لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسوَل اللَِّه فَقَاَل رسر
و َأطْـوَل ثُـم      فَصلَّى اثْنَتَيِن ُأخْرييِن ثُم سلَّم ثُم كَبر فَسجد ِمثَْل سـجوِدِه أَ            رسوُل اللَّهِ 

فَع٧("ر(.  

                                         
  .١٦٥ص -اللغة العربية معناها ومبناها )١(
  ٣٣٦ ص- الوجيز في أصول الفقه)٢(
 ".٨٢" يوسف)٣(
 .٢٢٥ ص- أصول التشريع اإلسالمي)٤(
 .٣٣٦ ص- الوجيز في أصول الفقه)٥(
  "بسيط اليدين: " ذو اليدين؛ لطول كان في يده، وهو معنى قوله: ولقبه: قال العيني. هو الخرباق السلمي )٦(

علي محمـد  :  تحقيق -لي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي      ألحمد بن ع  -اإلصابة في تمييز الصحابة   -   
، شرح سنن أبـي داود ألبـي محمـد     ٢/٤٢٠-ـه١٤١٢ الطبعة األولى ،     - بيروت – دار الجيل    -البجاوي

أبو المنذر خالد بن إبراهيم       تحقيق -محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين            
  ٤/٢٩٦ -م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ الطبعة األولى ، - الرياض–شد  مكتبة الر-المصري

، ٢/٦٨ -)١٢٢٨( رقم- باب من لم يشهد في سجدتي السهو– كتاب الجمعة   -البخاري في صحيحه  :  أخرجه )٧(
 .١/٤٠٤ -)٥٧٣( برقم - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر–ومسلم 



– 

  )١٢٨(

  ". َأصدقَ ذُو الْيديِنقول رسول اهللا: السياق المقامي
مثل هذا إن كان للبيان والتمييز، كما ورد          أشار البخاري إلى أن ذكر     :قال ابن المنير    

وإن كان في غير هذا السياق كالتنقيص والتغييب فهذا الذي ال           ،  في الحديث، فهو الجائز   
ثـم خرجـت    ،  )١(وإشارة عائشة في بعض الحديث إلى المرأة التي دخلت عليها         ،  يجوز

عائشة لم تفعـل هـذا      ؛  ألن" اغتبتها: "فقال النبي .  فأشارت عائشة بيدها أنها قصيرة    
  .)٢(قصدت إلى اإلخبار عن صفتها خاصة ففهم التغييب، فنهيت وإنما، بياناً

أحمد بن حنبل، سئل عن الرجل يكـون        سمعت  : ذكر أبو داود سليمان بن األشعث قال      و
سليمان األعمش وحميد الطويل،    " أليس يقال   : له اللقب ال يعرف إال به وال يكرهه؟ قال        

   .)٣(وكان ال يرى به بأسا، وسألت عنه أحمد وغيره مرة فرخص فيه
 سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقـال إذا لـم             :صرح اإلمام أحمد فقال األثرم    و  

  )٤( فال بأس بهيعرف إال
؛ألن هـذا  لتنقـيص والتغييـب   لما يقتضيه السياق ليس ل أن مقصود النبي     فالراجح

 المرأة التـي دخلـت       في "اغتبتها:" لعائشة   النبي  ودليل ذلك قول   الرجل يعرف بلقبه  
، عائشة لم تفعل هـذا بيانـاً  ؛ ألن ، ثم خرجت فأشارت عائشة بيدها أنها قصيرة      )٥(عليها
 ، كما بوب أبـو داود   لى اإلخبار عن صفتها خاصة ففهم التغييب، فنهيت       قصدت إ  وإنما

  "الغيبة" للحديث تحت باب

                                         
)١(    نفَةَ عذَيَأِبى ح ناِئشَةَ   وعرضي اهللا عنها  " ع " قَالَتْ قُلْتُ ِللنَِّبى ٍددسم ركَذَا، قَاَل غَيةَ كَذَا وِفيص ِمن كبسح 

ما ُأِحب :" قَاَل وحكَيتُ لَه ِإنْسانًا فَ : قَالَتْ. " لَقَد قُلِْت كَِلمةً لَو مِزجتْ ِبماِء الْبحِر لَمزجتْه       :" فَقَاَل. تَعِنى قَِصيرةً 
 -أبوداود في سننه: أخرجه  .فَقَاَل اغْتَبِتها: ، وفي رواية أحمد في مسنده"َأنِّى حكَيتُ ِإنْسانًا وَأن ِلى كَذَا وكَذَا     

 -، والحديث صححه األلباني،وأخرجه أحمد في مسنده      ٤/٤٢٠ -)٤٨٧٧( برقم – باب  الغيبة     -كتاب األدب 
 .٤٢/٤٦٧ -"رضي اهللا عنها"مسند السيدة عائشة 

  .١/٣٥٧ - لمنير الجذامي األسكندراني-المتواري على أبواب البخاري )٢(
شرح سنن أبي داود ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الـدين                      )٣(

- هــ    ١٤٢٠ة األولى ،     الطبع - الرياض – مكتبة الرشد    - أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري      -تحقيق
  .٤/٢٩٦م ١٩٩٩

- لبنان– دار الكتب العلمية - لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي-فتح المغيث شرح ألفية الحديث     )٤(
 .٣٤٥ص٢ ج-هـ١٤٠٣الطبعة األولى ، 

  .١/٣٥٧ - لمنير الجذامي األسكندراني-المتواري على أبواب البخاري )٥(



 

 )١٢٩(

  داللة النهي وعالقته بالسياق: ثانياً
اختلف األصوليون في صيغة النهي المجردة عن القرائن، فرأي قوم أنهـا تـدل علـى                

راهـة والتحـريم    الكراهة وتدل على غيرها بقرينة،ورأي آخرون أنها مشتركة بين الك         
 - وهو الـرأي الـراجح     -،والقرينة هي التي تصرفها إلى واحد منهما، ورأي الجمهور        

  .)١(أنها تدل على التحريم ، وال تصرف إلى غيره إال بقرينة
ويري الجمهور أن النهي عن الفعل يقتضي االنتهاء عنه دائما ،أي يقتضي التكرار فـي           

  . )٢(ترك الفعل في الحالجميع األزمنة كما يقتضي الفورية فيجب 
 ِإلَـى ابِنـِه وكَـان    )٣(عبد الرحمِن بن َأِبي بكْرةَ قَاَل كَتَب َأبو بكْـرةَ : ومثال ذلك حديث  

              ِه ولَيع لَّى اللَّهص تُ النَِّبيِمعفَِإنِّي س انبَأنْتَ غَضِن واثْنَي نيب لَا تَقِْضي ِبَأن تَانِبِسِجس لَّمس
انبغَض وهِن واثْنَي نيب كَمح نقِْضيقُوُل لَا ي٤("ي(.  

                                         
  ١٠٩ ص-اد الفحول، إرش١/٤٣٤ - نهاية السول)١(
  .١١٠ ص- إرشاد الفحول)٢(
قوله كتب أبو بكرة يعني والد عبد الرحمن الراوي المذكور قوله إلى ابنه كذا وقع هنا غير              :   قال ابن حجر   )٣(

مسمى ،ووقع في أطراف المزي إلى ابنه عبيد اهللا وقد سمي في رواية مسلم ولكن بغير هذا اللفظ ،أخرجه من 
 عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد اهللا بن أبي بكرة طريق أبي عوانة عن 

قلت وال  . ، قيل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب ألخيه فكتب له مرة أخرى                    
 الكتابة التي أمر بها، يتعين ذلك بل الذي يظهر ان قوله كتب أبي أي أمر بالكتابة وقوله، وكتبت له أي باشرت

:" حِديث عبد الرحمن بن أبي بكرة قَـاَل         : وقد جاء ومما يؤيد ابن حجر فيما ذهب إليه  ابن الملقن حيث قال             
/ ١٣-فـتح البـاري  : ينظر".  كتب أبي وكتبت لَه بيدي ِإلَى ابنه عبيد اهللا بن أبو بكرة وهو وقاٍض بسجستان            

 البن الملقن سراج الدين أبو حفص -يج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير    ،البدر المنير في تخر   ١٧٣
 مصطفى أبو الغيط و عبد اهللا بن سليمان وياسـر بـن             - تحقيق –عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري        

   دار الهجرة -كمال
  .٥/٥٧١-)م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( الطبعة األولى ،  
د في واليته على العراق قرب أوالد أخيه ألمه أبي بكرة وشرفهم وأقطعهـم  قال ابن سعد في الطبقات كان زيا      

وولى عبيد اهللا بن أبي بكرة سجستان قال ومات أبو بكرة في والية زياد قوله أن ال تقضي بين اثنين وأنـت                      
حد غضبان في رواية مسلم ان ال تحكم قوله ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان في رواية مسلم ال يحكم أ                 

-الطبقـات الكبـرى   . والباقي سواء وفي رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده              
 .٧/١٥ - بيروت– دار صادر -لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري

و  باب هل يقضي القاضي أو يفتي وه       - عن محمد عن آدم ، كتاب األحكام       -البخاري في صحيحه  : أخرجه )٤(
 =بن جعفر، عن شـعبة    امسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد         :  وأخرجه ٦/٢٦١٦ -)١٧٣٩(غضبان، برقم 



– 

  )١٣٠(

  ". لَا يقِْضين حكَم بين اثْنَيِن وهو غَضبان":الدليل في سياق قوله 
 ،وبتتبـع آراء العلمـاء      كان التوجيه النبوي واضحا للقاضي أن ال يحكم وهو غضبان         ف

  :لمعاني الغضب ) المقام(قتضيه سياق الحاللمعنى الغضب ، وماي
حيث أرجأ معنى الغضب لحاالت كثيرة يمنع بها حكـم   وما أحسن ما قال   :وقال ابن قيم  

من قصر النهـي علـى   : " القاضي وهو بذلك فسرها على حسب مايقتضيه السياق فقال        
قلـب  الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشـغل ال       

المانع من الفهم ، فقد قل فقهه وفهمه ، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم ، واأللفاظ                 
لم تقصد لنفسها ، وإنما هي مقصودة للمعاني المتوسل بها إلى معرفة مـراد المـتكلم ،                 
ومراده يظهر من عموم لفظه تارة ، ومن عموم المعنى الذي قصده تارةً ، وقـد يكـون     

           )١(".قوى ، وقد يكون من اللفظ أقوى ، وقد يتقاربانفهمه من المعنى أ
والنهي عن القضاء عند الغضب  لم يعلل في الحديث ، وإنما قام بتعليله العلماء وذلك              

  : لما فهموه من النص والسياق
عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب        النهي لم يعلل  ولو: )٢(قال ابن النجار  

 لكان ذكـره الغيـا  :  في الحكم غالبا   الخطأتشويش الفكر،المفضي إلى    المزاج المقتضي   
سياق  مع يسيره، فال بد إذا من مانع، وليس إال ما فهم من            والقضاء مع عدم الغضب أو    

  .   )٣(النص ومضمونه

                                                                                                     
 -١٧١٧ بـرقم    - باب كراهية قضاء القاضي وهـو غـضبان        –عن عبد الملك بن عمير، كتاب األقضية        =
٣/١٣٤٢. 

طـه عبـد   : حقيـق   ت- لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا -إعالم الموقعين عن رب العالمين    )١(
 .١/٢١٧ -م١٩٧٣ بيروت ، - دار الجيل -الرءوف سعد

ولد عام ثمنمائة وثمانيـة   :محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار              )٢(
ه صحبته أربعين سنة فما رأيت علي: قال الشعراني. من القضاة.وتسعون من الهجرة،وهو فقيه حنبلي مصري

. ،توفي عام تسعمائة واثنان وسـبعون     .شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه وال أكثر أدبا مع جليسه            
: الطبعة - دار العلم للماليين-لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  األعالم

 .٦/٦ - م٢٠٠٢ مايو -الخامسة عشر 
 الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن                 لتقي -شرح الكوكب المنير   )٣(

ـ  ١٩٩٧ -هــ   ١٤١٨ الطبعة الثانية    - مكتبة العبيكان  - محمد الزحيلي ونزيه حماد    - تحقيق -النجار    - مـ
٤/١٤٠.  



 

 )١٣١(

 فيه النهي عن الحكم حالـة       : النهي عن القضاء حال الغضب فقال      بن دقيق العيد  علل ا و
من التغير الذي يختل به النظر فال يحـصل اسـتيفاء الحكـم    الغضب لما يحصل بسببه  

 وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كـالجوع              : قال .على الوجه 
والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يـشغله عـن اسـتيفاء     

صار علـى ذكـر الغـضب        وهو قياس مظنة على مظنة وكأن الحكمة في االقت         ،النظر
  )١(.الستيالئه على النفس وصعوبة مقاومته بخالف غيره

 قبـل أن أخـرج   حلميآخذ :فقال،  وكان الشعبى يأكل عند طلوع الشمس     : قال ابن بطال  
ـ  حال جاءت عليـه م     وأي: الشعبي قال   ، وال يقضى ناعسا وال مغموما     ،إلى القضاء  ا م

  .)٢(ضاء فيهايعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من الق
استنباط معنى دل عليه النص فإنه لما نهى عن الحكم حالـة الغـضب              : قال ابن حجر  و

فهم منهم أن الحكم ال يكون إال في حالة استقامة الفكر فكانـت علـة النهـي المعنـى                   
المشترك وهو تغير الفكر  والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق              

   .)٣(عبه ما في معناه كالجائ
ومع اتفاق الفقهاء على خلو حال القاضي أثناء نظر الدعوى من العوارض الـسابقة              
إال أنهم اختلفوا فيما إذا حكم القاضي وهو غضبان أو كانت تعتريه أحـد العـوارض                

    هل ينفذ حكمه أم ال؟السابقة على
والمالكيـة  جمهور الفقهاء من الحنفية      يري نفاذ الحكم وصحته،وهذا قول        :القول األول 

والشافعية حيث ذهب الحنفية إلى أن انتفاء هذه العوارض السابق ذكرها عـن القاضـي      
أثناء نظره للقضية هي من اآلداب فإن جرى الحكم مع وجودها فال يـؤثر مثلهـا فـي                 

   ألن الحكم صحيح؛الحكم
جم  وتـر  ،أما المالكية والشافعية فيرون نفاذ الحكم وصحته في هذه الحالة مع الكراهيـة            

وكـل  :،وقال النووي النووي في شرح مسلم له بباب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان          

                                         
 .١/٤٦٧ -ابن دقيق العيد–إحكام اإلحكام  )١(
 ٨/٢٢٦ -شرح  البخاري البن بطال )٢(
 .١٥/٣٥ - البن حجر-الباريفتح  )٣(



– 

  )١٣٢(

 ؛ يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قـضاؤه ألن              )١(هذه األحوال 
   .)٢(قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال النبي 
  : التي استدل بها الجمهوراألدلة 

ء الغضبان نافذ ، وكذا كل ما كـان فـي حكمـه ؛ ألن            استدل الجمهور على أن قضا      
  . للزبير على األنصاري مع غضبهىالنبي صلى اهللا عليه وسلم قض

فى ِشراِج الْحرِة الَِّتـى   َأن رجالً ِمن اَألنْصاِر خَاصم الزبير ِعنْد النَِّبى،فقد روي  -أ
سرِح الْماء يمر ، فََأبى علَيِه ، فَاخْتَـصما ِعنْـد           : صارياألنيسقُون ِبها النَّخَْل ، فَقَاَل      

  النَِّبى     وُل اللَِّهسفَقَاَل ر ،ِريبِللز :     ، ـاِركِإلَـى ج ـاءِسِل الْمَأر ثُم ، ريبا زِق يأس
: ، ثُم قَـاَل     لَون وجه رسوِل اللَِّه     َأن كَان ابن عمِتك ، فَتَ     : فَغَِضب اَألنْصاِرى ، فَقَاَل     

  .)٣("اسِق يا زبير ، ثُم احِبِس الْماء حتَّى يرِجع ِإلَى الْجدِر
ذا وهأن القضاء لو تم، والقاضي على هذه الحالة يحرم وال ينفذ،             :يــــالقول الثان 

ي هذه الحالة وال ينفذ إال إذا وافـق          للحنابلة ورواية للمالكية ، أن القضاء يحرم ف        القول
  . )٤ (.الحق

   :أدلة الفريق الثاني
وافـق   إال إذا استدل الحنابلة ومن وافقهم على أنه يحرم القضاء في حـال الغـضب   -١

ال يحكم أحد بـين اثنـين   :"أنه قال ":وهو ما رواه أبو بكرة عن الرسول   ،الحق بالسنة 
   .)٥("وهو غضبان

رحمه اهللا َأنَّه كَان ِإذَا غَـِضب َأو جـاع    عن القاضي عن شُريحٍ  روى البيهقي بسنده    -٢
  )٦(".قَام فَلَم يقِْض بين َأحٍد

                                         
ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر          : قال النووي في األحوال التي تلحق بالغضب       )١(

واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو               
 .١٢/١٥.ذلك

  .١٢/١٥نووي على مسلم ، شرح ال١٦/٦٤المبسوط  )٢(
 -)٢٣٥٩( رقـم - باب إثم من منع ابن السبيل مـن المـاء    - كتاب المساقاه  -البخاري في صحيحة  : أخرجه )٣(

  ).٢٣٥٧(  رقم" باب وجوب اتباعه–، ومسلم ٣/١١١
  .٤/١٣، المدونة الكبرى ٦/٣٠٣البحر الرائق  )٤(
  سبق تخريجه  )٥(
  .١٠/١٠٦ -)٢٠٧٨١( برقم-اب آداب القاضي كت–البيهقي في سننه الكبري :  أخرجه)٦(



 

 )١٣٣(

  :المناقشة والترجيح
عن القضاء في حال الغـضب والنهـي يحمـل علـى      في هذا الحديث نهي النبي    

ما حملوه على الكراهـة     وإن: " الكراهة ، ويشهد لذلك ما قاله الصنعاني في سبل السالم           
نظرا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك ، وهي أنه لما رتب النهـي علـى الغـضب ،              

 وإنما ذلك لما هو مظنه لحصوله ، وهـو          ؛والغضب بنفسه ، ال مناسبة فيه لمنع الحكم         
تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، وحصول هذا قـد يفـضي       

ن الصواب ، ولكنه غير مضطرد مع كل غضب، ومع كل إنـسان، فـإن               إلى الخطأ ع  
أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فال كالم في تحريمه ، وإن لـم يفـض                  

  .)١("إلى هذا الحد ، فأقل أحواله الكراهة 
رجحان ما ذهب إليه جمهور   : من اآلراء التي عرضناها في هذه المسألة      الراجح       ف

من أن القاضي لو حكم في حال الغضب صح حكمـه           : حاب القول األول    الفقهاء وأص 
ألن النهي الوارد في حديث النبي صلى اهللا عليه          إن صادف الحكم مع الكراهة وذلك       

وسلم ليس لذات الغضب ، وإنما لوصٍف قد يؤدي إليه  وهو تشويش الفكر الذي قـد                
  .ك الوصف لم يتحققيؤدي إلى الظلم ، فإن صادف الحكم الصواب تبين أن ذل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . ١٦٤، ٤/١٦٣سبل السالم  )١(



– 

  )١٣٤(

  .ماهية أسباب ورود الحديث وعالقته بالسياق: المبحث الثالث
  .ماهية أسباب ورود الحديث:  ألول المطلبا

،ولهذا فالمقصود بالتعريف اللغوي    "سبب الورود "ال يوجد مصطلح لغوي مركب بلفظ        
  :لسبب الورود تعريف مفردات هذا التركيب لغة

 وهو كل شئ يتوصـل  - بفتح السين والموحدة –رف أهل اللغة السببع: السبب لغـة  
كل شيء يتوصل به إلى غيره، والجمع أسباب ، وكـل  : ، وقال ابن منظور   به إلى غيره  

شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب وقيل كل شيء يتوسل به إلـى شـيء غيـره ،                  
  .)١(والجمع أسباب

 :"الطريق إلى الشيء قال تعـالى     :لسبب لغة اعلم أن ا  : في اللغة فقال   )٢(وعرفه السرخسي 
  .)٣("وآتَينَاه ِمن كُلِّ شَيٍء سببا فََأتْبع سببا

ليس المراد بالسبب هنا ما يولـد  :  نقل الزركشي عن بعض األصوليين قوله :اصـطالحاً 
  ".الفعل ، بل المراد به الداعي إلى الخطاب بذلك القول والباعث عليه

زيز البخاري أن المراد بالسبب هنا الورود ، ال سبب الوجوب حيث            وقد صرح عبد الع   
والمراد  من السبب سبب الورود ، وقال ذلك استدراكاً على البزدوي، فإنـه لـم                : قال  

  .يبين المراد بالسبب هل هو سبب الوجوب أو سبب الورود 
 العـام    الخالف في تخـصيص    )أي البزدوي (ولما بين الشيخ  : فقال عبد العزيز البخاري   

بالسبب ولم يبين أن المراد بالسبب سبب الوجوب أو سبب الورود وأن المراد لو كـان                
  .)٤(سبب الورود أريد به السبب الخاص أو العام

يتبين لنا مما تقدم أن السبب فـي     : المناسبة بين التعريف اللغوي واالصطالحي للسبب     
الصطالحي للـسبب هـذا     اللغة كل ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، وأن المعنى ا          

،هو الداعي إلى الخطاب بذلك القول ، على طريق الورود ال على طريـق الوجـوب،                

                                         
  .٤٥٥ص١ ج-)سبب( مادة -لسان العرب )١(
  .٣٠١ص٢ج- م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة األولى - دار الكتاب العلمية بيروت لبنان- أصول السرخسي)٢(
  ).٨٥(الكهف ،آية )٣(
- العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخـاري           لعبد-كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي       )٤(

ـ ١٤١٨(  الطبعة األولى  -بيروت– دار الكتب العلمية     -عبد اهللا محمود محمد عمر    : تحقيق    -)م١٩٩٧/هـ
  .٣٩١ص٢ج



 

 )١٣٥(

فالمناسبة ظاهرة فإن السؤال أو الحادثة التي دعت إلى ورود الخطاب مـن اهللا تعـالى                
 في الـسؤال    توصل إلى المقصود وهو معرفة حكم اهللا ورسوله          :أومن رسول اهللا  

  .أو الواقعة
بأنه ما يتوصل   : شار القاضي أبو يعلى الفراء إلى هذه العالقة حيث عرف السبب          وقد أ 

به إلى الحكم ،ويكون طريقاً لثبوته، سواء كان دليالً أوعلة أو شرطاً أو سـؤاالً مثيـراً                 
  .)١(للحكم

  .)٢(مصدر ورد يرد، أي حضر ،وأورده غيره واستورده ،أحضره: الورود لغة
اعتمادا مـنهم علـى    ولعلهم أغفلوه، ثين له تعريف محددِدحلم يؤثر عن الم :اصطالحا 
عرفه بعـض   ولكن، أو على مقاربته على ما هو مذكور عند علماء الشريعة، وضوحه

 مـا ورد الحـديث متحـدثا عنـه أيـام       و : فقالنور الدين عترفعرفه  ، المعاصرين
  .)٣(وقوعه

                    حـديث سـواء كـان        فمجموع التعريفات التـي عرفهـا العلمـاء لـسبب ورود ال           
 األحاديث التي قالها الرسـول      : مفردا أو مركباً نستطيع تعريف سبب ورود الحديث       

                  فيـأتي الحـديث جوابـاً       في مناسبات عـدة  سـواء كانـت سـؤاالً لرسـول اهللا               
يـذكر الحـديث   أوحادثة تحدث أو قصة فلهذا السؤال أو واقعة معينة يراها رسول اهللا       

  .بسببها
              موضحا فائدة أسـباب النـزول بمعناهـا العـام المـرتبط بالـسياق       يقول الـشاطبي  

ــل    ــوال التنزي ــسياق وأح ــين ال ــصلة ب ــالزم ال ــف  :"وت ــساقات تختل                          إن الم
ــم        ــي عل ــوم ف ــذا معل ــوازل، وه ــات والن ــوال، واألوق ــاختالف األح                  ب

   )٤(.المعاني والبيان

                                         
 أحمد  -تحقيق-قاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء                ل  -في أصول الفقه   العدة   )١(

  .٦٠٢ص٢ج - م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة -مباركيابن علي بن سير ال
  .٤٥١ ص-"ورد" مادة -مختار الصحار الصحاح )٢(
-هــ  ١٤١٨الطبعـة الثالثـة   -سورية- دار الفكر دمشق  - لنور الدين عتر   -منهج النقد في علوم الحديث     )٣(

 .٣٣٤ ص-م١٩٩٧
  ٤/٢٦٦ للشاطبي- الموافقات )٤(



– 

  )١٣٦(

ــي        ــا ف ــول عليه ــضوابط المع ــن ال ــزول م ــباب الن ــة أس ــر معرف                      واعتب
العبـرة بعمـوم اللفـظ ال       "أمـا القاعـدة األصـولية التـي تـنص علـى أن               .الفهم

ــسبب ــصوص ال ــرة   " بخ ــه ال عب ــة أن ــن جه ــسياق م ــي ال ــدة ف ــر قاع تعتب
 ، مبــسياقها العــاآليــة، وإنمــا العبــرة بخــصوص الــسياق الــذي نزلــت فيــه ا

والنـاس وإن   :" وهو مـا دل عليـه غرضـها وحكمهـا العـام، قـال ابـن تيميـة                   
تنازعوا في اللفـظ العـام الـوارد علـى سـبب، هـل يخـتص بـسببه أم ال؟ فلـم                      
ــتص     ــسنة تخ ــاب وال ــات الكت ــسلمين إن عموم ــاء الم ــن علم ــد م ــل أح يق

 تخـتص بنـوع ذلـك الـشخص         إنمـا : بالشخص المعين، وإنمـا غايـة مـا يقـال         
  .)١("فتعم ما يشبهه

  داللة الخاص: الثانيطلبالم
ــد األصــوليين هــو ــو   :الخــاص عن ــسمي واحــد، أوه ــى م ــدال عل ــظ ال                        اللف

كل لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد ، ال يشاركه فيه غيره مـن جنـسه أو غيـر                   
  .)٢("جنسه

ــاً  ــام مطلق ــي الع ــدخل ف ــاص ال ي ــة  فالخ ــذكر قرين ــصه بال ــون تخصي  ويك
مخرجه من العمـوم مـالم يعـارض ذلـك قرينـة تقتـضي دخولـه فيـه ،وعلـى                    
ــة   ــة العــام ودالل ــإذا  تعــارض دالل ــا، ف ــة أو مطلق ــه فيــه بقرين تقــدير دخول
ــة   ــة الخــاص علــى قــول الجمهــور، فدالل الخــاص فــي شــيء ، فتقــدم دالل

ولـه تعـالى فـي      الخاص داللة قطعية مـالم يـدل دليـل علـى صـرفه عنهـا، كق               
  :كفارة اليمين

                                         
 .سياق ودورها في الفهم والتطبيق صلة أسباب النزول بعناصر ال)١(

  .٢/٧٤ - للجديع-، تيسير علم أصول الفقه١/٣٥٠ -، ارشاد الفحول١/١٢٥ -أصول السرخسي )٢(



 

 )١٣٧(

لفظ خاص ال يمكن حمله على مـاهو أكثـر مـن       "  ثالثة أيام " فلفظ   )١("فَِصيام ثَلَاثَِة َأيامٍ  
في كل أربعين شاة شاة إلى عـشرين         :"....معناه أو أقل وداللته قطعية، ومثله قوله      

   )٢("ومائة
ة وال النقـصان؛ ألنـه مـن ألفـاظ            فتقدير الزكاة بأربعين شاة تقدير ال يحتمل الزياد       

الخاص ،كما أن تقدير زكاة األربعين بشاة هو اآلخر ال يحتمل الزيـادة وال النقـصان؛                
ألنه من الخاص ،ولكن إذا قام الدليل على تأويل الخاص، أي إرادة معنى آخر منه فـإن       

ن حمـل   الخاص يحمل في هذه الحال على مااقتضاه الدليل،ومثاله ماذهب إليه الحنفية م           
السابق ذكره على الشاة الحقيقية أو علـى قيمتهـا          ....الشاة الواردة في الحديث الشريف    

،ودليلهم على ذلك مالحظة مقصد التشريع؛ ذلك أن الشارع الحكيم إنما أراد بتـشريعه              
الزكاة، وبهذا النص نفع الفقراء وسد حاجاتهم ،وهذا المعنى يتحقق بإخراج الزكاة عينـاً           

  .(٣)يمتهاكما يتحقق بق
وهذا الذي أجازه األحناف يرجع إلى السياق المقامي؛ألن الزكاة عبـادة ماليـة لكنهـا                

  .معقولة المعنى
  .أهمية أسباب ورود الحديث وعالقته بالسياق: لثالث المطلبا
يعد موضوع أسباب ورود الحديث من الموضوعات المهمـة فـي علـوم الحـديث                

النـوع مـن أنـواع علـوم          المحدثون والفقهاء بهذا   الشريف المتعلقة بالمتن،وقد اعتنى   
الحديث،وحرصوا على إبرازه وضبطه لما له من أثر في فهم النص، وضبط االسـتنباط   

خاصـة فـي    ،وتعد أسباب معرفة ورود الحديث  من أهم عناصر السياق وأجمعها            ،منه
 وورود فهم النص القرآني والسنة النبوية،  فيدخل فيها كل ما يتـصل بنـزول اآليـات              

األحاديث من القضايا والحوادث سواء في ذلك قضايا المكان أو حوادث الزمـان التـي             
  .صاحبت ورود النص الشرعي قرآنا وسنة

إن معرفة سبب ورود الحديث تعين على فهمه ، ومعرفة مقصوده، فاألحاديث منهـا                
 حادثـة أو  ماتكون بغير سبب ، ومنها ماتكون بسبب ،سواء كان هذا السبب سـؤاالً، أو     

                                         
 "٨٩"المائدة آية )١(

، من طريق الزهري عن ٣/١٧ -)٦٢١( برقم- باب اإلبل والغنم – كتاب الزكاة    -الترمذي في سننه  :أخرجه   )٢(
 . عليه عند جمهور الفقهاءوالعمل.  حسنالحديث :ترمذي سالم عن أبيه مرفوعا، وقال ال

 .٢١٨ ص-الوجيز في أصول الفقه )٣(



– 

  )١٣٨(

 ،فيكون تعقبه بمثابة السياق الذي قيل فيـه الحديث،ويوضـح بـه          قصة، فيعقب النبي  
  .مقصوده

  .)١(" معرفة أسبابه، كأسباب نزول القرآن: إن من أنواع علوم الحديث: قال السيوطي
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم اآلية، فـإن العلـم    ":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  .    )٢(" ث العلم بالمسبببالسبب يور
منزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسـباب النـزول مـن القـرآن       :قال نور الدين عتر   

  .)٣(وهو طريق قوي لفهم الحديث، ألن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، .الكريم
وقـال ابـن   ، )٤(" اعلم أن أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القـرآن "وقال الحسيني   

  .    )٥("بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن: "يددقيق الع
في علـوم القـرآن الكـريم، قـال         ) أسباب النزول (وهو بهذا يتشابه إلى حد كبير مع        

واألمر ال يختلف كثيراً في أسباب ورود الحديث عنه فـي أسـباب نـزول                ":السيوطي
 ورود الحـديث، حتـى ال       القرآن، فالفقيه والمجتهد بحاجة ماسة إلى النظر في سـبب         

     .يحصل الخطأ في فهم النص وتنزيله على غير محله
إن تدبر معاني النصوص الشرعية وإدراك مقاصـدها ودالالتهـا، وفهـم أحكامهـا               

ومداركها، واالجتهاد في وسائل تنزيلها على الواقع وتقويم الواقع بهـا، أمـر مطلـوب          
وواجب على المكلف بحسب الموقع والكسب العلمي والمعرفي في كل عـصر، وذلـك              

ة و إدراك المفاتيح التي تحل مـشكالت  وصوال إلى إيجاد رؤية إسالمية لمستجدات الحيا 
العصر، و قد نص علماء الشريعة من السلف والخلف على القواعد والضوابط الواجـب       

  .اعتبارها في فهم خطاب الشارع، أهمها وأجمعها لها داللة السياق
نص بعض األصوليين أن العموم يخص       :نقد يخصص عام الحديث بالسياق والقرئ        

بالتخصيص، ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون         بالقرائن القاضية   

                                         
  ).١٠٧: ص( أسباب ورود الحديث )١(
 ).١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم ) ٢(
-هــ  ١٤١٨ الطبعـة الثالثـة   -ةسوري- دار الفكر دمشق- لنور الدين عتر-منهج النقد في علوم الحديث  )٣(

  .١/٣٣٤ -م١٩٩٧
  ).١/٣٢( البيان والتعريف )٤(
  ).١/٨٤(نقل قوله صاحب اإلتقان في علوم القرآن جالل الدين السيوطي ) ٥(



 

 )١٣٩(

في بعض المخاطبات بعدم العموم، بناء على القرينة، والشرع يخاطب النـاس بحـسب              
  . تعارفهم

  وقد فرق ابن دقيق العيد بين التخصيص بسبب والتخصيص بقرينة السياق
 بقرينـة الـسياق   فلما كان هناك شـبه بـين التخـصيص      : )١(قال ابن دقيق العيد     ف

. والتخصيص بالسبب ،حيث إنه اشتبه على كثير من الناس،فكان البد من التفريق بينهما            
  وذكر 

وال يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير مـن             
الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصا فـال يمنـع أن                

والـساِرقُ والـساِرقَةُ فَـاقْطَعوا    ": "قولـه تعـالى  " يتناوله وغيره كما في  يورد لفظ عام  
  .)٢("َأيِديهما

والحق أن داللة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتـضية            : وقال الشوكاني عقبه  
لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك ، وإن لم يكن الـسياق بهـذه    

    ).٣ (لة وال أفاد هذا المفاد فليس بمخصصالمنز
  : أثر أسباب الورود في تخصيص عام الحديث علىالدالة:ومن األمثلة التطبيقية

 يعِني من مكَّة    خرج النَِّبي   :  رِضي اللَّه عنْه قَاَل      )٤( الْبراء بن عاِزب   حديث: أوالً
دونـك ابنـة    : ها علّي فََأخذها ِبيِدِه وقَاَل لفاطمة       فَتَنَاول. ياعم  : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي   

َأنا َأحق بها وِهي ابنـة عمـي   :عليعمك فاحمليها فاختصم ِفيها علّي وزيد وجعفَر،فَقَاَل      
   ابنة عمي:وقَاَل جعفَر

                                         
  ٤٢٤ص١ ج-إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )١(
  ".٣٨" آية:  المائدة )٢(
الشيخ أحمد :  تحقيق -ن علي بن محمد الشوكاني  محمد ب-إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول      )٣(

م ١٩٩٩ -هــ  ١٤١٩ الطبعـة األولـى   -دار الكتاب العربي :  الناشر   - كفر بطنا  -عزو عناية ، دمشق     
  ٣٩٧ص١ج

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي يكنى أبا عمارة له          )٤ (
 جملـة مـن   أربع عشرة غزوة وقد روى عن النبي ه غزا مع رسول اهللا     وألبيه صحبة وروى عنه أن    

ألحمد ابـن   -اإلصابة في تمييز الصحابة   . األحاديث ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين         
 الطبعة  - بيروت – دار الجيل    -علي محمد البجاوي  :  تحقيق   -علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي      

  .٢٧٨ص١ ج-ه١٤١٢األولى ،



– 

  )١٤٠(

الْخَالَة ِبمنِْزلَـة   :  لخالتها، وقَالَ  فَقَضى بها النَِّبي    . بنت أخي : وخالتها تحتي، وقَاَل زيد   
  .)١("الُْأم

ونحن ال نُنكر قضاءه بها لجعفر ِمن أجل خالتهـا، ألن  : قال ابن القيم في شرح الحديث  
  .)٢(ذلك أحفظُ لها، والخالةَ مقدمة فى الحضانة على سائر األقاِرِب بعد األبوين

أي في هـذا الحكـم   الخالة بمنزلة األم  :  ابن حجر فقال    أيضا وارجع المعنى إلى السياق   
الخاص ألنها تقرب منها في الحنو والشفقة واالهتداء إلى ما يصلح الولد لمـا دل عليـه    

  .)٣( ألن األم ترث؛السياق فال حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث
سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتهـا       " الخالة بمنزلة األم  :" قوله   قال ابن دقيق العيد   

 بإطالقه أصحاب التنزيـل علـى تنزيلهـا منزلـة األم فـي              وقد يستدل  في الحضانة، 
الميراث،إال أن األول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجمالت، وتعيين المحتمالت             

   .)١( )٤(وتنزيل الكالم على المقصود منه ، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه
على ثبوت الحضانة للخالة وأنهـا     والحديث دليل   : وقال الصنعاني عقب رواية الحديث     

  .)٢()٥(كاألم ومقتضاه أن الخالة أولى من األب ومن أم األم
فإن الخالة والدة قلنا هذا كله تشبيه فيحتمل كونـه فـي   : قال صاحب شرح فتح القدير      

  .األولثبوت الحضانة أو غيره إال أن السياق أفاد إرادة 
  .مر بحضانتها للخالة، وقضى بذلكوأرضاه، فأ لما اختصموا في ابنة حمزة   

 الخالة بمنزلـة األم ودلـيلهم       وبذلك نجد اتفاق شراح الحديث في توضيح داللة قوله          
أما العام فإن فقد جاء في سياق الحديث ، والخـاص الـذي             ، السياق العام منه والخاص   

  .كان بسبب ورود الحديث ، فتم الربط بين المعنى الخاص والعام

                                         
  

 مؤسسة -لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية -زاد المعاد في هدي خير العباد )١(
  .٣٧٥ص٣ ج-م١٩٩٤/هـ ١٤١٥،  والعشرون الطبعة السابعة-الرسالة، بيروت 

  .٥٠٦ص٧ ج-فتح الباري )٢
 .٤٢٤ص١ ج-إحكام األحكام شرح عمدة األحكام)٣(

الرابعة : الطبعة - مكتبة مصطفى البابي الحلبي- لمحمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني-مسبل السال )٤(
 .٢٢٩ص٣ ج-م ١٩٦٠/ هـ١٣٧٩



 

 )١٤١(

  .    )١(" ليس من البر الصوم في السفر: " قال رسول اهللا :قال ابر حديث ج:ثانياً
كـان فـي     أن النبي ماذكره جابر بن عبد اهللا في نفس الحديث      : سبب ورود الحديث  

ليس مـن   : "صائم، فقال : فقالوا" ما هذا؟ : "سفر فرأى زحاماً ورجالً قد ظلل عليه، فقال       
  ".البر الصوم في السفر
د الحديث فهم الحديث على وجهه، وسـلم االسـتنباط منـه، وأن    فبمعرفة سبب ورو  

الصيام في السفر ال يكون من البر إذا بلغ بالمرء من الجهد والمـشقة كحـال ذلـك                  
  .الرجل

فالمنع من الصيام في السفر هنا ليس على عمومه لكل المسافرين ، بـل مخـصوص                
ن اإلرهاق والتعطل عـن     بمن يكون على مثل حالة هذا المسافر المذكور في الحديث م          

، فهذا الحديث ورد بلفظ عام إذ كل واحد من البـر والـصوم اسـم                الواجبات والقربات 
جنس معرف باأللف والالم وهي من صيغ العموم ، فيدل على انتفاء كل بر عـن كـل                 

  .صيام حالة السفر
ـ : إنما منع عليه السالم في مثل حال ذلك الرجـل ؛قلنـا           :فإن قيل   :" قال ابن حزم   ذا ه

باطل اليجوز؛ ألن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كمـا            
هو في السفر فتخصيص النبي بالمنع من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراه              

  . )٢("عليه
ن الظاهرية المانعين من الصيام لعموم المسافرين نظروا إلى         إ: )٣( قال ابن دقيق العيد   

،ولكن يلزم هنا مراعاة داللة السياق والقرائن الدالة علـى التخـصيص     اللفظ فقط عموم  
للعام في الحديث  فإن القرائن والسياق توضح مراد المتكلم من كالمه ، وترشـد إلـى                 

   .بيان المجمالت وتعيين المحتمالت
استحباب الصوم في السفر لمـن      "كما نجد ابن خزيمة ترجم لباب الصوم في السفر            
  " .وى عليه، والفطر لمن ضعف منه ق

                                         
 باب قول النبي لمن ظلل عليه وأشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر               –أخرجه البخاري كتاب الصوم     ) ١(

 ٢ ج-م والفطر في رمضان من غير معـصية  باب جواز الصو-كتاب الصيام، ومسلم  ٣٤ص٣ ج )١٩٤٦(
  ).١١١٥(، برقم٧٨٦ص

 .٢٥٤ص٦ ج-)هـ١٣٤٩( ادارة الطباعة المنيرية بمصر- الن حزم الظاهري- المحلى)٢(
  .٢/٢١ - إحكام األحكام)٣(



– 

  )١٤٢(

 ويتضح لنا من هذه الترجمة ،ترجيح ابن خزيمة للـرأي القائـل بأفـضلية الـصوم           
  .)١( للمسافر إذا قدر عليه من غير مشقة

ولهذا ذكر الشوكاني بعد إيراده جواب الجمهور على الحديث ، في أنه مخـتص بمـن           
عموم اللفـظ ال بخـصوص الـسبب ،         حاله كان ذلك الرجل، إن فيه نظر ؛ألن العبرة ب         

ورجح الشوكاني أن هذا ليس من قبيل التخصيص بالسبب، وإنما من قبيل التخـصيص              
  .)٢(بالسياق والقرائن

من مسائل التخصيص أيضا ما حرره العلماء من أن التنصيص على بعض العام             :ثالثاً
  : تفي الحديث ال يقتضي تخصيصه به، ومن ذلك النيابة في الصيام عن المي

 فَقَاَل يا رسـوَل     عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما قَاَل جاء رجٌل ِإلَى النَِّبي            فقد روي   
 فَـدين اللَّـِه َأحـقُّ َأن    :اللَِّه ِإن ُأمي ماتَتْ وعلَيها صوم شَهٍر َأفََأقِْضيِه عنْها قَاَل نَعم قَالَ     

  .)١()٣("يقْضى
النيابة في الصيام بالنذر فقـط بنـاء علـى           )٢()٤(خصص البعض  : قال ابن دقيق العيد   

  :)٣(:)٥(الرواية الثانية وقد رد ابن دقيق العيد ذلك بأمور
 أن لفظ الرواية األولى عام لم يقيد بالنذر -
أن جواب السائل وسؤاله مطلق عن واقعة تحتمل النيابة في صوم النذر وغيـره،               -

 .شامالًفيكون الحكم 
 وهـي كونـه عليهـا       –أن علة قضاء الصوم عن هذه الميتة عامة للنذر وغيره            -

،وقاسه على الدين ، وهي علة ال تختص بالنذر فقط  ،فيستدل بعموم العلة علـى                
 .عموم الحكم في النذر وغيره

أن صيام النذر بعض صور العموم في الصيام عن الميت ، والتنـصيص علـى                -
  .وهو المختار في علم األصولي التخصيص به، بعض صور العام ال يقتض

                                         
  ٢٥٩ص٣ ج– صحيح ابن خزيمه )١(
ـ     -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار         )٢( إدارة -د الـشوكاني  لمحمد بن علي بـن محم

  ٣٠٤ص٤ ج–الطباعة المنيرية 
–، ومسلم   ٣/٣٥ -)١٩٥٣( رقم - باب من مات وعليه صوم     - كتاب الصوم  –البخاري في صحيحة    :أخرجه )٣(

 .٢/٨٠٤ -)١١٤٨( برقم- باب قضاء الصيام عن الميت-كتاب الصيام

 .وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خالفا لما قاله أحمد )٤(

 .٢٠٨ص١ ج-احكام األحكام)٥(



 

 )١٤٣(

ولقد علق اإلمام الشوكاني على قول ابن دقيق العيد مرجحا له، وذلك بعد ذكـره               
مـن  . وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به : آلراء العلماء في المسألة قائالً    

إن وجوب القضاء   : ال سيما على قول من قال       ) فدين اهللا أحق أن يقضى      ( عموم حديث 
بدليل هو الخطاب األول الدال على وجوب األداء فليس عنده في وجوب القضاء علـى               
العامد ألنه يقول المتعمد للترك قد خوطب بالصالة ووجب عليه تأديتها فـصارت دينـا              

  . )١(عليه والدين ال يسقط إال بأدائه
م نذر، أو كفارة،    وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة أن من مات وعليه صيا           

وقد تمكن في حياته من الصيام ولم يصم أنه يشرع لوليـه أن يـصوم               ، أو من رمضان  
وأن قضاء الـصيام عـن      ، وإن شاء أطعم عنه   ، عنه، ويستحب له ذلك، وال يجب عليه      

الميت ليس خاصا بصوم النذر كما قاله بعض أهل العلم، بل هو عام فـي كـل صـيام            
رضي -حديث عائشة    ياته من قضائه ولم يصمه لعموم     وجب على الميت، وتمكن في ح     

  .، ويؤيده أيضا حديث ابن عباس رضي اهللا عنهمااهللا عنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢ص٢ ج-نيل األوطار )١(



– 

  )١٤٤(

  :اتمةالخــــ
    من خالل دراسة توظيف السياق في الحديث النبوي وأثره فـي اسـتنباط األحكـام               

ي وخاصة الداللة ومـا     الفقهية اتضحت أهمية دراسة السياق وعالقته بفهم الحديث النبو        
 إليه من المفردات والمعاني اللغوية؛ ذلك ألن الكلمة تكتسب مدلولها مـن الـسياق             رتشي

وتتغير هذه الداللة بتغيره ،وإن كان هذا ال ينفي وجود دالالت الكلمة المفردة لو خلـت                
منها لبطلت وظيفتها في السياق، وأبرز األصوليون القول في قـضايا اللفـظ والمعنـى             

لم تقـصد   : كما يقول ابن القيم   فاأللفاظ  . وجعلوا األخير مقدما في االعتبار على اللفظ        
لذواتها ، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم ، فإرادة المعنـى آكـد مـن إرادة           

  . )١ (..."اللفظ ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة
  : ومن أهم األسس التي تقوم عليها دراسة السياق

األصوليين وشراح الحديث لطرق استنباط األحكام الشرعية من خـالل          إدراك   - ١
وتصوروا عناصره المختلفـة التـي تـشمل        )  المقامي -المقالي(السياق بشقيه 

 .الموقف الكالمي بأثره وقد ذكرت نصوصهم المؤيدة مع تطبيقاتهم لذلك
أن سبب ورود الحديث له أثر كبير في بيان المراد من الحديث ،وخاصـة إذا                - ٢

اقترن بالسياق ، فإن للسبب أثر كبير في فهم النص وإزالة اإلشكال الـذي قـد             
يعتري الناظر فيه  كما  له أثر في تبيين المبهم وتفـصيل المجمـل، ومعرفـة        

 .الحكمة من تشريع الحكم
  أهم التوصيات

أرى أن يعيد الباحثون دراسة التراث الشرعي دراسة لغوية ، وال سـيما أثـر                - ١
عنى وطرق االستنباطات الفقهية؛ وذلك لما يتميز من تطبيقـات          السياق على الم  

لغوية ال توجد في كتب النحو واللغة، وكذلك عالقة العلوم الـشرعية بـالعلوم              
 .األخرى، وذلك يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

  
                         

                                         
 مشهور بن حسن آل سلمان أبو    – تحقيق   – لمحمد بن أبي بكر بن أيوب      – إعالم الموقعين عن رب العالمين       )١(

 .١/٢١٦  ،هـ١٤٢٣ - الطبعة األولى دار ابن الجوزي-عبيدة



 

 )١٤٥(

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم: أوالً

  .ت. د- عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي- علوم القرآن  اإلتقان في-
 لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع            -إحكام األحكام شرح عمدة األحكام      -

 -مصطفى شيخ مصطفى ومـدثر سـندس   :  تحقيق-القشيري، المعروف بابن دقيق العيد  
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة األولى : الطبعة  -مؤسسة الرسالة

 - محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني   -إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول       -
هـ ١٤١٩ الطبعة األولى    -دار الكتاب العربي  :  الناشر -تحقيق أحمد عزو عناية ، دمشق       

  .م١٩٩٩-
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة األولى - دار الكتاب العلمية بيروت لبنان-  أصول السرخسي-
  - أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقالني الـشافعي            -إلصابة في تمييز الصحابة    ا -

  .ه١٤١٢ الطبعة األولى ، - بيروت– دار الجيل -علي محمد البجاوي: تحقيق
 دار العلم    - خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي              - األعالم -

  . م٢٠٠٢ايو  م- الطبعة الخامسة عشر -للماليين
:  تحقيـق  – ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب    - إعالم الموقعين عن رب العالمين     -

  .م١٩٧٣ بيروت ، - دار الجيل -طه عبد الرءوف سعد
 – عياض بن موسي بن عياض اليحصبي السبتي أبـو الفـضل      – إكمال المعلم بفوائد مسلم      -

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩نة  س١تحقيق يحي إسماعيل، دار الوفاء،مصر،ط 
هـ ١٤١١ سنة ١ محمد يوسف حبلص، مكتبة عالم الكتب ط  - البحث الداللي عند األصوليين    -

  . م١٩٩١
 -الناشـر دار المعرفـة    - زين الدين ابـن نجـيم الحنفـي        -البحر الرائق شرح كنز الدقائق    -

  .ت.د.بيروت
 مطبعـة    –القرطبي   ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد             - بداية المجتهد  -

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ٤ ط–مصطفى البابي الحلبي 
 - ،مكتبـة الـصفا القـاهرة   ١،طابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب  -بدائع الفوائد  -

  .م٢٠٠٥= ه١٣٢٦



– 

  )١٤٦(

 البـن الملقـن سـراج    - البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير        -
 مصطفى أبو الغـيط     - تحقيق –مصري   علي بن أحمد الشافعي ال     الدين أبو حفص عمر بن    

  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،  ١ دار الهجرة ،ط-عبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمالو
  لعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني أبو المعالي ، تحقيـق               -البرهان في أصول الفقه    -

  .ه١٤١٨ ، ٤ ط- مصر– المنصورة - الوفاء -عبد العظيم محمود الديب
 ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد         - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       -

  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٩  -١ ط- دار الكتب العلمية-بن أحمد بن حجر العسقالني 
 مكتبـة اإلمـام   - الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المنـاوي - التيسير بشرح الجامع الصغير   -

  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -٣ ط– الرياض -الشافعي 
 دار إحيـاء  - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي    - الجامع الصحيح سنن الترمذي    -

  .أحمد محمد شاكر وآخرون:  تحقيق - بيروت–التراث العربي 
  . لمحمد بن عبد الهادي السندي المدني، دار الفكر- حاشية السندى على صحيح البخارى-
 – مكتبة الشباب    –١٠ ط - ترجمة  كمال محمد بشر     -تيفن أولمان  لس -  دور الكلمة في اللغة     -

  .م١٩٨٦-القاهرة
 مؤسـسة  - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيـة           - زاد المعاد في هدي خير العباد      -

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ، ٢٧ط- مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت-الرسالة، بيروت 
 مكتبـة مـصطفى البـابي      -الكحالني الـصنعاني   لمحمد بن إسماعيل األمير      - سبل السالم  -

  .م١٩٦٠هـ٤،١٣٧٩ ط-الحلبي
 ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال البكـري                - شرح صحيح البخارى     -

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ مكتبة الرشد ،-٢ ط- تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم-القرطبي
سى بن أحمد بن حسين الغيتـابى        ألبي محمد محمود بن أحمد بن مو       - شرح سنن أبي داود    -

 – مكتبـة الرشـد      - أبو المنذر خالد بن إبـراهيم المـصري        - تحقيق -الحنفى بدر الدين    
  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ الطبعة األولى ، -الرياض

 لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي              - شرح الكوكب المنير   -
، ٢ ط - مكتبـة العبيكـان    - محمد الزحيلي ونزيه حمـاد     - تحقيق -المعروف بابن  النجار   

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
  - بيروت-دار الفكر- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي-  شرح فتح القدير-



 

 )١٤٧(

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة      ) :الجامع الصحيح المختصر  (   صحيح البخاري      -
، ١ ط- دار طوق النجـاة -زهير بن ناصر الناصرمحمد :  المحقق  -البخاري، أبو عبد اهللا   

  .هـ١٤٢٢
  .،طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث،بيروت)المسند الصحيح( صحيح مسلم -
 –المكتـب اإلسـالمي   - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الـسلمي    - صحيح ابن خزيمة   -

  .ت. د-بيروت
اليندوزي أسـتاذة     ريحانة - الفهم والتطبيق  صلة أسباب النزول بعناصر السياق ودورها في       -

  .بكلية الشريعة بفاس ـ المغرب
 تحقيق محمد عبـد  -لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري  -الطبقات الكبرى  -

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠ ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط
 مجلـة المجمـع     -يف الجنابي  ألحمد نص  -ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة      -

  .م١٩٨٤  لسنة-العلمي العراقي
 قاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء             ل  ل  -في أصول الفقه  العدة   -

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ٢ ط-أحمد ابن علي بن سير المباركي تحقيق
  .م١٩٩٣ سنة ٣عالم الكتب ط - أحمد مختار عمر - علم الداللة-
  . م٢٠٠٦،   هـ١٤٢٧ -لبدر الدين العيني الحنفي-ة القاري شرح صحيح البخاريعمد -
 -حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        ألفتح الباري شرح صحيح البخاري       -

 بيـروت   –دار المعرفـة    :أحمد ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي          تحقيق
  .ه١٣٧٩

   الكتب   دار- لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي-ديثفتح المغيث شرح ألفية الح -
  .هـ١٤٠٣، ١ ط- لبنان–العلمية   
  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٥، ١، ط لبنان - دار الكتب العلمية بيروت ،فيض القدير -
   . جدة- السعودية-م١٩٩٣ ، مطبعة عبير- لتمام حسان-قرينة السياق  -
لعبد العزيز بن أحمد بن محمـد، عـالء    -دويكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البز     -

ـ  -عبـد اهللا محمـود عمـر      -تحقيق،الدين البخاري   ،١ط -بيـروت  -العلميـة  ب دارالكت
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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 - القـاهرة  – عـالم الكتـب      - الطبعـة الثالثـة    - تمام حسان  -اللغة العربية معناها ومبناها   -
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

  .هـ١٣٤٩،عة المنيرية بمصر الطباإدارة -حزم الظاهريالبن -المحلى -
زكريـا  :  تحقيـق  -مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني           -لمدونة الكبرى ا -

  .دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان -عميرات
 لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد تحقيق محمد عبـد الـسالم           -المستصفى في علم األصول   -

  .هـ١٤١٣ت،  بيرو– دار الكتب العلمية -عبد الشافي
 ألبي العبـاس  أحمـد بـن عمـر األنـصاري             -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       -

  . المغرب– الرباط – مطبعة الكرامة –م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ ،١ط –القرطبي
 دار  -ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي       -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      -

  .ه١٣٩٢ ،٢ط - بيروت–إحياء التراث العربي 
  دار - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النـووي - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    -

  .ه١٣٩٢ ، ٢ ط- بيروت–العربي  إحياء التراث
، ٣ ط - دار الفكـر دمـشق، سـورية       - لنور الـدين عتـر     - منهج النقد في علوم الحديث     -

  .هـ١٤١٨
 تحقيق أبـو     –لشهير بالشاطبي   إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ا       - الموافقات -

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ دار ابن عفان ط-عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
تحقيق طاهر   -ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري     - النهاية في غريب الحديث واألثر     -

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، بيروت–المكتبة العلمية -محمود محمد الطناح -أحمد الزاوى 
-دار الكتب العلمية   - جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي     - شرح منهاج الوصول   نهاية السول  -

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،  ١ ط-لبنان-بيروت
  إدارة الطباعة    - لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني      -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      -

  .المنيرية 
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  :ملخص الدراسة
قـراء فـي   (تحاول هذه الدراسة تقديم تحليل كاشف للخطاب الشعري لـديوان   

في إطار عالقته االتصالية، وظروفه الـسياقية، ومحدداتـه البيئيـة،           ) أبجديات مغتربة 
محاولة تلمس الوظيفة التواصلية من خالل التنوع المقـامي الـذي اسـتوطنته كلمـات           

  .الديوان
نحى األمثل في تلمس ذلك وفـي تفـسيره هـو المنحـى التـداولي؛               ويعد الم   

فالتفسيرات التداولية كما يقول ليتش جيوفري في المقام األول تفسيرات وظيفية؛ تبحـث             
في العلة والسبب إلى جانب معرفة كيفية عمل اللغة داخل أنظمة واسعة مـن المجتمـع             

صر تقف عليها التداولية، وهـي مـا   ويحتم علينا هذا المنحى استلهام عدة عنا  . اإلنساني
يتعلق أوال بذات الشاعر وما يتصل بها من معتقدات ومقاصد واهتمامات، ومـا يتعلـق           
ثانيا بالوقائع الخارجية التي تحكمها ظـروف الزمـان والمكـان وهـي تمثـل جانبـا           
موضوعيا، وما يتعلق ثالثا بالمعرفة المشتركة بين الشاعر والمتلقـين مـستنيرا بتلـك              

مفارقات التي تنتظمها العناصر الثالثة الـسابقة؛ الذاتيـة والموضـوعية والمعرفيـة؛           ال
  .  الستكناه أثرها الداخلي على إنتاج األفعال الكالمية اإلنجازية

  . أبجديات مغتربة- قراءة-الخطاب الشعري: الكلمات المفتاحية
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Summary 
The study provides a comprehensive analysis of the poetic discourse of 

Diwan(readers in foreign languages) in the framework of its 

communicative relationship, contextual conditions and its environmental 

determinants, attempting to grasp the communicative function through the 

spatial diversity settled by words of Diwan. 

The best approach to its interpretation is the deliberative approach. Leitch 

Geoffrey says that parliamentary interpretations are the primarily 

functional interpretation. They examine the cause and effect as well as 

knowledge of how languages function within large systems of the human 

community. 

Its imperative for us to draw inspiration from several elements of 

deliberation. It relates first to the poet and related books, purposes and 

interests, secondly to external realities governed by the circumstances of 

time and space and represent an objective aspect and thirdly the common 

knowledge between the poet and the recipients. 

Hence the paradoxes derived from previous three elements are the 

subjective, the objective and the cognitive to acquire its internal effect on 

the production of verbs of achievements. 
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  .توطئة
وهو خطاب إبداعي تخييلـي يتعـالى علـى          -الحديث عن النفعية في الشعر        

 ال يتعارض مع كونه كـذلك؛ فخطابـه         - المألوف اللفظي، ويتجاوز مقاصده المباشرة    
 عملي وغاية تحقق وظيفة التواصـل االعتياديـة،        أثر: البد أن يتحقق فيه شيئان، األول     

إن المبالغـة فـي     " متعة فنية تحافظ على كونه خطابا ذا لغة إبداعية مختلفة، و          : والثاني
وصفه بأنه ال يقبل الخوض في المعمعة، ووظيفته أنه ال يسرد وال يصف وال يعلم، وال                

حاال من أحوالـه المجـردة،   يتضمن حقائق ثابتة، وأنه ينطق بلسان العالم دون أن يذكر   
مبالغة غير منطقية؛ إذ فـي  " أو وجها من وجوهه يقرأ لذاته، ويوفر متعة جمالية خاصة        

 حجب لوظيفته التفاعلية، وخطابه االجتماعي، وقسره على جانب واحد فقط وهـو              ذلك
 واألدبـي بوجـه     فالغرض من الكالم، بما في ذلك الخطاب الشعري       " المتعة والجمالية، 

كل عمل شعري يعني تواصـال      "، و المتلقين المتكلم ومقصوده إلى     مراد إيصال    هو عام
بين المبدع والمتلقي، والتواصل يبدأ بتوصيل رسالة مـن نـوع خـاص ذات محتـوى      

 بل إن كل منطوق فيه طرف آخـر ال يمكـن أن ينـشأ إال لغـرض                  .)١("متصل بالقيم 
. ه اسـتدعاء فعلـي لـشيء مـا    إنجازي سواء قُصد به استنهاظ حالة نفسية، أو قصد ب   

وبالتالي ندرك أن الخطاب أيا كان هو في ذات منشئه تداولي نفعي، تحتل منه النفعيـة                
  .مساحة نسبية ال يمكن أن يكون خاليا منها

 فـي إطـار   ٢)قراء في أبجـديات مغتربـة  ( مع ديوان    في هذه الدراسة   سأقف
، وسـأحاول تلمـس الوظيفـة       عالقته االتصالية، وظروفه السياقية، ومحدداته البيئيـة      

  .التواصلية من خالل التنوع المقامي الذي استوطنته كلمات الديوان
 فالتفسيرات  ؛إن المنحى األمثل في تلمس ذلك وفي تفسيره هو المنحى التداولي            

التداولية في المقام األول تفسيرات وظيفية؛ فتبحث في العلة والسبب إلى جانب معرفـة              
ويحتم علينا هذا المنحـى     . )٣( أنظمة واسعة من المجتمع اإلنساني     كيفية عمل اللغة داخل   
التداولي، وهي ما يتعلق أوال بذات الشاعر ومـا    المنهج  قف عليها   ياستلهام عدة عناصر    

يتصل بها من معتقدات ومقاصد واهتمامات، وما يتعلق ثانيا بالوقائع الخارجيـة التـي              
ا موضوعيا، وما يتعلق ثالثا بالمعرفـة       تحكمها ظروف الزمان والمكان وهي تمثل جانب      

المشتركة بين الشاعر والمتلقين مستنيرا بتلك المفارقات التي تنتظمها العناصر الثالثـة            
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السابقة؛ الذاتية والموضوعية والمعرفية؛ الستكناه أثرها الداخلي علـى إنتـاج األفعـال             
  .  الكالمية اإلنجازية

م على أنه متوالية مـن أفعـال الكـالم    يت) فان دايك(يرى إن تحليل النص كما      
، كما يتم النظر إليه بوصـفه فعـال للـسان أو    )٤(مثلما يحلل على أنه متوالية من الجمل      

ويتكون السياق التداولي لديه مـن العوامـل النفـسية          . بوصفه سلسلة من أفعال اللسان    
  . واالجتماعية؛ كالمعرفة والرغبات واإلرادة والتفضيل

 هذا المنحى، فلم تعد دراسة المنجز الشعري كافيـة، بـل إن             )أوستن(وقد رام     
المستوى االجتماعي ومسألة التأثر والتأثير تقف شاهدة على حيثيـات الـنص، وكيفيـة       

كما يقف الحضور النقدي للسامع موقفـا مهمـا مـن           . استعمال اللغة وتحقيق التواصل   
تـداولي دراسـة عالقـة    المنتج اللبق، ويؤكد مسعود صحراوي على أن مهمة التوجه ال  

النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجـاح، وكـذلك            
السياقات والطبقات المقامية المختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامـل            

  .  )٥(التي تجعل منه رسالة واضحة
مـاذج اسـتعمال اللغـة،      ن فبكونها تدرس    ، المعنى ثمرة اهتمام التداولية    ويبقى  

وشرط التلفظ الحواري في ظروفه المختلفة، وكونها أيضا بآلياتها قادرة على النفاذ إلـى          
 واهتمامهـا بـالمعنى   ،موضـوعية على مقدرتها ال أبعد م مراد المتكلم فهي شاهدة بذلك        

وتخومه البعيدة، وكيفية استخدام النـاس لألدلـة اللغويـة، والقـدرة التبليغيـة أثنـاء                
، ذلك أن المعنى ليس متأصال في الكلمات وحدها، وال في المتكلم وحده، وال              )٦(ستعمااال

السامع أيضا، وإنما في تداول اللغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد وصـوال إلـى                
  . )٧(المعنى الكامن في كالم ما

إن هذه الدراسة تسعى إلى مقاربة تداولية تحاول النفاذ من خالل بنية نصوص             
الديوان إلى مرامي قولية تحكمها عدة معطيات بيئية وثقافية؛ لتحيلها إلى أفعال قـضوية              

  .تتعدى المتلقي الواحد إلى ما هو أكثر
 في مقـام يفـرض مقـاال        هولقد انطلقت من فرضية أن الشاعر ابن بيئته، وأن          

الشاعر هنـا   ، هذا المقام يزداد اتساعا، ولكن       )مقام مقال لكل  (تداوليا معينا ضمن مفهوم     
وهنا تحدث المفارقة   كغيره من شعراء هذه البيئة الجبلية يتعالون على خطابهم التداولي،           

بين شاعر وآخر؛ بين شاعر قديم يملك لغة واحدة في قوله الـشعري وفـي تواصـله                 
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لغة مثالية غير لغـة     : اليومي، وشاعر حديث تجاوز عصر النطق بالسليقة يحمل لغتين        
لم يكن هذا شأن الشعراء القدامى؛ ألنهم يتواصلون بخطـاب          التالي  التواصل اليومي، وب  

وعلى كل فإن الخطاب الشعري في العصر الحديث يتعالى فيه الشاعر           . استعمالي واحد 
على متلقيه، وبالتالي تصبح الدراسات التداولية المهتمة به تفتقد كثيـرا مـن جوانبهـا               

نها ال تتكشف إال في الخطاب المـستعمل،        المهمة تحت األفعال اإلنجازية، والقصدية؛ أل     
وهو ما يعني أن الملقي والمتلقي على درجة واحدة أو متقاربـة مـن لغـة التواصـل                  

  .المشتركة بينهما
لقد كان الشاعر العربي في عصور االحتجاج ذا خطاب لغوي واحد يـستعمله               

، وال تـستغلق    هو كما يستعمله غيره، ال فرق في التأويل والتفسير بينه وبـين متلقيـه             
 متلق عـال فـي تذوقـه    - أي مخاطب آنذاك-دالالته على المخاطب، بل إن المخاطب  

وفهمه، وبالتالي إذا انحرف الشاعر عن طبيعة الخطاب المستعمل انتقد، وعبارة طرفـة             
عبارة تداولية بامتياز؛ حيث اسـتدرك فيهـا علـى          ) أستنوق الجمل (بن العبد المشهورة  

  :المتلمس بن عدس قوله
  وقد أتناسى الهم عند احتضاره        بناج عليه الصيعرية مكدم

  )٨("ألن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة ال في عنق البعير"
وعلـى  "وقد جعل الجاحظ وضوح الداللة وهي تالزم نفعي تحت باب البيـان               

قدر وضوح  الداللة وصواب اإلشارة، وحسن االختصار، ودقة المدخل يكـون إظهـار      
وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبـين وأنـور كـان أنفـع           . عنىالم

 -عـز وجـل   –والداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت اهللا           . وأنجع
بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت       . يمدحه، ويدعو إليه، ويحث عليه    

  .٩العجم
  .اإلبداع والنفعية: أوال

  : والنفعيةع الخطاب اإلشهاريوقائ  . أ
يقع الخطاب اإلشهاري موقعه الراسخ في التحليل التداولي السيما أنـه يمثـل               

فضاء ثقافيا يستنطق اآلخر ويستنهضه، ويؤسس لعالقة تعارف بين طرفين حاضـرين            
في المشهد الثقافي، وهذا الحضور هو حضور ذهني وهنا تحدث المفارقة بين الخطـاب     

ن تجاري بحت، وبين الخطاب اإلشهاري كإعالن ثقافي لـه مقاصـده            اإلشهاري كإعال 
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التي تخالج أحاسيس المتلقي، وتكون فيه موقفا إقناعيا تجاه ظاهرة ثقافية ما بمـا تمثلـه             
من قيمة حجاجية منظورة تأخذ في واقعها طرفين كالهما مانحـان، ولكـن بـدرجات               

هو أضعف الصفة االعتبارية التـي      متفاوته؛ فالطرف األقوى ال يمنح الطرف اآلخر، و       
  .  تجعله قادرا على تتميم قناعته أمام تلك الظاهرة

 الخطابات التداولية نجد أنفسنا فـي       هوعندما نقف مع الشاعر هنا في سياق هذ         
ص نـستجليها مـن     لهذا الديوان أمام ثالث وقائع إشهارية لكل واقعة مدها الثقافي الخا          

شاعر (، و )مأساة جنين (، و )يا رمز الجهاد  (ص الثالثة   خالل الرصد التداولي في النصو    
  ).وشجن

يستخدم الشاعر أعلى صيغ الفعل الكالميـة التـي ال         ) يا رمز الجهاد  (فقي النص األول    
لضخامة شرطها اإلنجازي، ولكنه يحاول أن      ) أشعلتُ جمرا في الوريد   (يقدر على فعلها    

ي يظهر ضـخامة الحـدث بجعـل        يظهر تلك األفعال الروحية المختلجة في داخله؛ لك       
ولذا نجده يحشد كل صيغ الفعـل       .  المتلقي شريكا له تماما، مقتنعا بما يسمع، مروجا له        

الكالمي؛ من أفعال الشرط اإلنجازي إلى الجمل اإلنشائية المتمثلة في االستفهام والنداء،            
وكل تلـك   . مإلى الجمل التقريرية الخبرية، وإلى الفعل التعهدي المتمثل في صيغة القس          

  .  الصيغ تمثل مكونات النص الحجاجي وكأنه يفترض في المتلقي رفضا وعدم قناعة
 -لقد قام الشاعر بمهمة إخبارية مقنعة تجاوز حدود خطاب الدعاية اإلعالميـة             

 إلى خطـاب إيحـائي      –الذي يصور المنتج تصويرا ال يخرج عن استخداماته الشكلية          
  القلبية والعقلية معا؛ حيث حاول حفز المتلقي إلـى  ينقل ذلك الخطاب بروحه وضخامته  

السؤال عن شخصية أحمد ياسين ودوره في القضية الفلسطينية، وهو األمر الذي لم يقـم   
به الشاعر بشكل مباشر؛ فلم يفصح عما تحتويه هذه الشخصية من منزلة كبـرى فـي                

  .يحائية متنوعةنفوس أصحابه وجماهيره، وإنما جعل تلك الصيغ تتجسد في دالالت إ
ينفذ الشاعر من نافذة جنين المكان والرمـز، ويبـرز          ) مأساة جنين (وفي نص     

كرمز تتجسد من خالله المأساة بكل ألوانها؛ الظلـم، القتـل،           ) جنين(الطفلة الفلسطينية   
، فالطفلة بما تحويه من معاني ضمنية كـالبراءة         ...التشريد، اغتصاب الحقوق، االنتهاك   

 كفيلة إلقناع المتلقي بصدق القضية وعدالتها، وظلم المعتدي ووحـشيته،           والطهر والنقاء 
وردا على كل الدالالت السلبية التي يمارسها المتلقي كطرف آخر تهمه القـضية مـن               
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لقد اختارها الشاعر لتكون شاهدة على واقع أليم كله أنين وآهات           . صمت وغدر وإجرام  
  .واضطهاد
مالمح التعابير الذاتية التـي تفـضي إلـى         فيبرز فيه   ) شاعر وشجن (أما نص     

أنه شاعر ذو قدرة بيانية، ويتجلى ذلك في تأكيده على أنه شاعر يغـسل              : أمرين، األول 
وجه الشمس فتنثال القصيدة، وعلى أنه شاعر يغزل بالحرف تعابير الـسعادة، وشـاعر        

تثـور اآله  أنه شاعر ذو إحساس مرهف،     : والثاني. خافقه الشعر، ووجدانه يمأل الشعور    
  .في صدره، وتغتال أمانيه البعيدة، ويصوغ الحب، ويركب أمواج الحياة ويغني لها

وهذان األمران مد إشهاري يجسد لذات الشاعر أنه شاعر كغيره من الـشعراء               
  .الذين تتالزم في شعرهم الفصاحة والبالغة كجانب، واإلحساس المرهف كجانب آخر

الـشعر ال يأخـذ خـصائص الخطـاب         ويتضح أن الخطاب اإلشهاري فـي         
اإلشهاري الدعائي واإلعالني؛ فاألخير يميل إلى االقتضاب اللغوي والرمز والـصورة           

 يعطينـا  -أيـضا -وهو . الموحية التي تفيض بدالالت كثيرة في محاوالت إقناع المتلقي     
ي اختالفا واسعا عن الخطاب الحجاجي الذي يعتمد على مبدأ الكم ومبدأ الكيف، وبالتـال             

 والكيف بقـدر  منجد الخطاب الشعري اإلشهاري في سياق اإلقناع ال يعتمد على مبدأ الك     
  .ما يعتمد على اإلقناع بأساليب اللغة المبدعة التي تستثير شعور المتلقي وعواطفه

  :لغة النص والنفعية  . ب
اللغة في المقام األول تعبير عن الفكر، وفي نظري أن هـذه الوظيفـة امتـداد                

  .فة التواصلية الذي يتحقق في بنية اجتماعيةلشرط الوظي
اتسمت الجملة الشعرية باإليحاء، وهو وظيفة الشعر، وحيث إن وظيفـة النثـر      

وال تعارض بين الوظيفتين بالنسبة للمتلقـي،       . مطابقة الواقع فوظيفة الشعر هي اإليحاء     
 وظيفـة   ي وه  وظيفة النثر، وإما أن يستحث باالنفعال      يفهو إما أن يستحث باإلقناع وه     

الشعر، وهما أثران أحدثا في المتلقي استجابة معينة بوسـيلتين مختلفتـين، وقـد ميـز             
توصيل واقعة، وإحـداث انفعـال، والـشعر      : بين أثرين للعبارة بواسطة اللغة    ) فاليري(

  . )١٠(تأليف أو مناسبة معينة بين الوظيفتين
اقتـدار، وبكـل طاقاتـه    والبد أن تلبي الجملة الشعرية الجانب العاطفي بكـل           

اللغوية من خيال ومجاز واستعارات متجددة؛ فهذه األمور تمثل جوانب المفارقة الكبرى            



– 

  )١٥٦(

هو الشكل  ) ريتشارد(بينها وبين الجملة النحوية الجامدة، وألن الشكل الشعري كما يؤكد           
  .)١١(األرقى للغة العاطفية

خطاب الشعري خطـاب    وتأخذنا حيثيات النظر في لغة الشعر إلى القول بأن ال           
تجاوزي متغير يتجاوز مستوى المعنى المعجمي إلى معان داللية مختلفـة تتفلـت مـن        
المتلقي ونحكمها سياقات متعددة ثقافية، وبيئية، واجتماعية وغير ذلك مما يصنع عقليـة             

وهو مد داللي متعدد يعطي مساحة تداولية واحدة بين طرفي الخطـاب،            . المتلقي ولغته 
  .ناك اتفاق مسبق أم السواء كان ه

فـي  ) حرفـي (على أن كلمة    ) سيرل(ولذا يؤكد منظرو هذا االتجاه من أمثال          
المعنى الحرفي للجملة يكون مجرد لغو؛ ألن هناك معاني أخرى تتجـسد فـي              : "تعبير

وأن األفعال الكالميـة غيـر المباشـرة، واالسـتلزامات     . الداللة الساخرة، واالستعارية 
، فإن المتكلم هـو  "بعة للجمل ولكنها تابعة لتلفظ الجمل من قبل المتلقي       الحوارية ليست تا  

من يصنع معنى تداوليا آخر في سياقات مختلفة، وهذا يفسر تلك التحلـيالت الـشعرية               
المتنوعة التي قد تأخذ المعنى بعيدا عن مقصديات الخطـاب العـادي، وعـن مرامـي         

  :   لمان حين قال وهو يشرح قولهالشاعر نفسه، ألم يندهش أبو نواس عن معلم الغ
  أال فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر     وال تسقني سرا إذا أمكن الجهر

  .قد فهم هذا المعلم من شعري ما لم يخطر لي على بال
نصوص الشاعر برمتها تمثل وجها من وجوه فصاحة النص؛ إذ ال يورد كلمة             

 على كثرة استعمال العـرب لهـا        ومدار الفصاحة في الكلمة يقف    . إال ويدرك فصاحتها  
  .)١٢(كما يذهب السيوطي

فيصدني، مخنـوق،   (عندما نضع الشاعر كملٍق مع المتلقي في إطار األلفاظ          و    
نجد أن التوافق المعجمي بينهمـا يأخـذ        ...) الهبت، اإليقاد، تزاحمت، الوغى، نخوض    

تـه ومقاصـده    مساحة واسعة؛ وبالتالي يصبح المضمون المتداول واضحا ومحققا لغايا        
التواصلية، وال يجد المتلقي عناء في فهم مقاصد األفعال اإلنجازية، ومحتواها القـضوي     

  .وبالتالي يبقى الخطاب مفتوحا على الجميع ال ينتقي فئة دون أخرى
ولكننا عندما نبقى في دائرة األلفاظ التي غيـر داللتهـا الوجـه االسـتعاري،                 

حه، انتحار األمل، يمزق أشالءنا، بعيون الصمت،       يلوك جرا :( والمصاحبة اللفظية، مثل  
فإن خطاب التواصل يبقى خطابا انتقائيا، فاعله الضمني يحـرك          ) تموسق، أيقونة، أجظا  
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، قدرات الشاعر اللغوية، ويخرجه عن مسار الحياد اللغـوي إلـى اسـتهداف مقـصود       
سية التي تملكت   وقد يتطور األمر في حال الشاعر إلى تلك النرج        . وتتوارى عنه النفعية  

المتنبي فيغيب وعي الشاعر بأهمية المتلقي، ويبقى شارد اللفظ وغريبه مـدار اإلبـداع،     
  :ويجد في قول المتنبي

  أنام ملء عيوني عن شواردها      ويسهر القوم جراها ويختصم
. مندوحة اإلعراض والصد واإلغراب، مع أن شرط الشعر التداولي البالغية واإلبالغية          

أحد مكانزمات إنتاج األدبية، وهو نزاع إيجابي يبـين         " الذي يحدث بينهما يعد     والنزاع  
  .)١٣("طبيعة األدب باعتباره لغة، وبين نزوعه الفني الجمالي باعتباره لغة ثانوية

: وهذا النزاع تجاه التوظيف التداولي للكلمة يخلقه في نفـس الـشاعر أمـران               
اولية، وقد تقصي إحـداهما األخـرى إقـصاء         الوظيفة الشعرية الجمالية، والوظيفة التد    

نسبيا، ولكن النزاع قد يحدث بينهما نوعا من التوازن بين الـوظيفتين؛ ألن الـشاعر إذا        
فهم أن الفصاحة في األلفاظ هو ما يتعذر فهمها فقد عدل عـن األصـل المقـصود أوال         

  .)١٤(بالفصاحة التي هي البيان والظهور
ة بالغة في إنتاج النص، وتتجلى وظيفـة الفهـم          وتبرز األهمية التداولية بصور     

حتى يفضي الـسامع إلـى حقيقتـه        " واإلفهام كغاية تكشف قناع المعنى وتهتك حجابه        
  )١٥("ويهجم على محصوله

  .عوامل التأثير والتأثر:ثانيا
  :البيئة  . أ

لو أخذنا المحددات الزمانية التي دونها الشاعر في ذيل قصائده لوجـدناه يقـدم          
، ١٤٢٣ الشعري في ظرف سبع سنوات تقريبـا، أي مـا بـين عـامي                هذا المخاض 

  .وهي مرحلة نضوج عقلي وشعري يتميز بها الشاعر. هـ١٤٣٠و
وبالرغم من اشتمال الديوان على بعض الـدالالت اإليحائيـة إال أن المفـردة                 

الشعرية ال تعكس لغة التواصل اليومي، وال أقصد بلغة التواصل اليومي هنا تلك اللغـة               
المحكية، وإنما تلك اللغة التي يرتهن إليها الفعل وتفرضـها ظـروف البيئـة وتقلباتهـا       

الضباب، وال الغيم، المطر، وال البـرد، وال        ( الزمانية والجوية، فال نكاد أن نجد لفظة        
، وال حتى معاناة الصعود والنزول، مع أن هذا هو ما يفرض طبيعة             )الرعد، وال البرق  



– 
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لغة التداولية التي تسري هكذا عفو الخاطر في ذهن اإلنـسان فـي             الفعل اإلنجازي، وال  
  .معظم المواقف

ولعل ذلك يفسر بأن القوى الثقافية الحاكمة على عقلية الشاعر أي كان تجعلـه                
يمارس نوعا من االستعالء اللغوي ويستنطق بوحه الشعري بلغة مجافية إلى حد ما عن              

  .واقعه المعيش
 شاعر ينطق شعرا بلغته المتداولة في حياته اليوميـة          وهنا تحدث المفارقة بين   

 -فهي اللغة الوحيدة التي يتحدثها شعرا وتواصل إال بما يضفي صفة اإلبداع على شعره             
 وبين شاعر يستعير    -وهذا األمر ليس إال لشعراء العصر الجاهلي حتى العصر األموي         

وبهذا . ر عن لغته التواصلية   لغته الفصحى لينطق بها شعرا هذا اللغة مفارقة إلى حد كبي          
إن ثنائيـة   . يصبح مجال التحدي عنده أكبر بكثير عما يواجهـه الـشعراء الجـاهليون            

أفسدت على الشاعر الفصيح شعره، إذ لـم يعـد لـه إال جمهـور             ) الفصحى والعامية (
  . يتذوق شعره، ويرضى به ويتفاعل معه- وما أقله–نخبوي 

إذا لم يكن سوى تـسجيل لمظـاهر        " ن  إن الشعر صورة من صور الفن، والف         
 وهو األمر التي تزيده تلـك       )١٦("الطبيعة لكان أقرب تقليد هو أكثر األعمال الفنية إقناعا        

األساس الثابت في الفن دائما هو هذا التطابق بـين مـا            " الثنائية بعدا واتساعا، كما أن      
 على مثل هذا التطـابق  يبدعه الفنان والفكرة التي يبلورها، حيث إن الفنان يحرص دائما        

وهذا هـو التحـدي   . )١٧("ليحقق وحدة العمل الفني الذي يحقق هدفا مشتركا في المجتمع         
الكبير الذي يفرض على المجتمع الواعي واجبات تجاه لغتـه قبـل أن تفـرض علـى                 

  . الشاعر المبدع
إن تلك الثنائية قسمت المجتمع إلى قسمين، وجعلت الشاعر وحيدا معزوال بفنه              

 مجتمعه وهو بحاجة إلى أن يكون إنسانا كليا، ال يكتفي بأن يكون فردا منعزال، بـل          عن
  . )١٨(التي تحدد وجوده) أنا(يطمح إلى كلية يحقق بها هدفا أعلى من مجرد

  :العرف االجتماعي  . ب
يظل الشاعر راسما شخصيته الجادة، فيأخذ التلفظ مجراه النفـسي والـداخلي            

 -لوجود القولي مساحة واسعة في شعره، وتلك المـساحة   بدون معالجة لغوية؛ إذ يأخذ ا     
 تنحي بشكل متفاوت الهروب القولي، وهو إيحاء بمخاطبـة المتلقـي بـدون              -بال شك 

وعلى الرغم من أن الطرف اآلخر المتمثل في أطيـاف المجتمـع            . مواربة وال تخوف  
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داخله أحيانـا  يشكل سلطة خانقة للشاعر إال أن الهنيدي ال يجد حرجا أن يفضي بما في               
  .كثيرة

 تجعـل   - وهي قليلة  -إن الدالئل الضمنية التي يفترض أن يصرح بها الشاعر            
من نصوص الديوان نـصان  يبرز الشاعر يعرض عنها، ويتمثلها في جوانب أخرى؛ إذ         

، ويمكـن أن نـستلهم منهمـا كـل          )مأساة جنين ( ياررمز الجهاد، ونص    : (اثنان، هما 
أعرض عنها الشاعر، وهي تذييالت لو باح بها ألتت في سياق           التعبيرات التداولية التي    

وكل أفعال الشرط اإلنجازية باتـت     . النقمة، واالعتراض، والحسرة، والضيق، والتعجب    
  .محشورة في داخله لم يشأ اإلفصاح بها وال عنها لكونه عارفا بمآالتها

يعيش الشاعر كغيره رهينا تحـت الـشروط المقاميـة ممثلـة فـي شـرطها             
االجتماعي، والثقافي، والنفسي المحيطة به وبإبداعه، فمع الحضور الذهني الذي يداخله           
تجاه المتلقي يبقى في وجود حضور آخر يملي عليه تلك الشروط، وال يمكن أن يكـون                
هناك إبداع خالص من تلك الشروط، بل تمثل دائرة ال يمكن للمبدع تجاوزها؛ فاإلبـداع               

ومقيد بقيود ضـمنية تحـدد الفعـل اإلنجـازي ونوعـه،            وإن كان ال سقف له محدود       
  .وطبيعته، وقد يلغى لحظة التلفظ، أو يبقى محجوبا تحت قناع الخوف أو الخجل

كل تلك الشروط عناصر مؤسسة للخطاب الشعري، ولغيره فهي تمثل بـشكل              
  .عفوي أحيانا جسرا إلى مخيلة المبدع

، فإن استطعت أن تكون أحـسنهم     إنما الناس أحاديث  " وقد أورد الجاحظ عبارة       
 كشرط للتأثير فيهم، وال يمكن أن يتحقق شرط التواصل بـين المبـدع              )١٩("حديثا فافعل 

فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك       " والمتلقي إال بوعي األول بشروط التأثير وقوالبهـا،       
ِلم تؤثر السجع على المنثور، وتلزم نفـسك القـوافي          : " ، ولذا لما سئل أحدهم    )٢٠("كالما

إن كالمي كنت ال آمل فيه إال سماع الشاهد لقلَّ خالفـي عليـك،              : قال. وإقامة الوزن؟ 
وقريبا من هذا حـديث الجرجـاني       . )٢١("ولكني أريد الغائب والحاضر والراهن والغابر     

، وكـالم   )٢٢("اعترافا به وموافقة عليه من كل إنسان      " عن الخطاب االستعاري بأنه يجد      
إن . )٢٣( في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقـات         -يضا أ -الناس كما يقول الجاحظ     

  .الشاعر في بعض إبداعه يمثل منشطا اجتماعيا ال ذاتيا يمارس إبداعه



– 
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 . بنية الخطاب التداولي:ثالثا
 : األفعال اإلنجازية  . أ

يمتد الفعل اإلنجازي التقريري إلى دالالت إنجازيـة خارجـة عـن ظاهرهـا          
 إن   تشكل مظاهر البيئة الذهنيـة للـشاعر؛ إذ        - أحيانا -المألوف؛ فاالنتصار، والحسرة    

الثقافة الذهنية التي فرضتها في مناحي كثيرة مظاهر البيئة االجتماعية تنـازع الـشاعر           
 بين تلك الثقافتين، ثقافة مكتسبة      -أحيانا–دالالت الفعل اإلنجازي المكتسبة؛ فتجده حائرا       

من البيئة االجتماعية وأنماطها التواصلية المختلفة، وثقافة متعلمـة تحـاول أن تفـرض       
  . في لحظات تجلي ينقطع فيها الشاعر عن السياقات األخرى-اقد فرضته و–نفسها 

وهي ثقافة فوق ثقافة تطغى أحيانا علـى محـددات           فكرة االستالب الثقافي     إن
تسير في نـسق حيـاة   التي من خالل األفعال اإلنجازية  ت  برزبعض الشعراء البيئية قد     

لغالبة، فأصبح يـدور معهـا كمـا       الشاعر بغير العرف الذي درجنا عليه أمام الثقافات ا        
  .تدور عقارب الساعة باتجاه عكسي عن النمط المألوف

، وإذا  )هللا انحنيت (المقتضى الروحاني يجسد واقع الشاعر فعال، فهو ينحني هللا          
جئت في شوق وفي توق     (أخذت الهموم واألحزان واآلالم مداها جاء في شوق إلى ربه           

  .ل فيه اليأس ويهتدي بالنور ويشكر اهللاقول تقرير إنجازي يقت) إلى رب كريم
إن مقومات الفعل اإلنجازي هنا العامل الروحي الذي ال يكتسب من بيئة قريبة             
أو بعيدة، وإنما بفطرة سليمة تزداد بالتأمل واالعتبـار فيغـدو معهـا الـشاعر فـاعال                 

  . بمقتضياتها وفق سنن محددة ومسلمات مرتبة
زي عند الشاعر تبعا لحياته في بيئة جغرافيـة  ن تبدلت مقومات الفعل اإلنجا    وإل

تبقى معطياتهـا أكثـر     إذ   ؛محددة فإنه يعيش بيئة أخرى أكثر قيمة في ميزان التواصل         
) تموسـق : (اتساعا وجرأة، وهي ما تهب للشاعر بعدا لغويا يجنح إلى الغموض، كلفـظ  

  :في قوله
  تركانت تموسق من أحاسيس الهوى        شعرا على أنغامها يتبخ

وهذا الفعل أتى بصيغة الفعل المضارع على نحو صيغة تمسكن، وهو مـأخوذ             
لكن لفظ تداولي بامتياز؛ كونـه دخـيال،        . الموسيقى ودخيل على العربية، وال أصل له      

وهذا المنحى ال يشكل ظاهرة فـي       .  أتى على بنية عربية لم تألفه اآلذان       -أيضا–وكونه  
أبظـا،  : (متين أتتا في نص جمع الـشظايا، وهمـا    ديوان الشاعر، ولم أجد سواها إال كل      
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لـم يأخـذ    ) غريماس( الذي نادى به     -وعندما نقف عندها نجد أن مبدأ التعاون      ). وجظا
من اهتمام الشاعر شيئا، ولو استطلعنا كامل النصين اللذين وردتا فيهما هـذه الكلمـات               

عجمي يمثل خلال على    لوجدناهما أتيا في غاية الوضوح إال أنه هذا المنحى والخروج الم          
مستوى لغة النص؛ فمن لغة سهلة إلى خروج لفظـي مفـاجئ يحـوج المتلقـي إلـى                  

  .  استيضاحه من القاموس
 : الفعل التعهدي . ١

يعد االعتذار صورة من صور الفعل الحواري، حتى لو كان الطـرف اآلخـر             
تخيال غير حاضر، وليس في صورة المشهد الحوار الحقيقي؛ فقد يكون الحوار حوارا م            

هدفه إيصال فكرة لمتلق غير مباشر كأنه يمثل الطرف اآلخر تمثيال عاطفيا وروحيـا،              
  - صلى اهللا عليه وسـلم     –وهنا الشاعر يجسد شيئا من هذا، فهو يعتذر مباشرة للرسول           

  : بقوله
  عذرا إذا عجز البيان وخانني          شعري وذاب  من الجراح فؤادي

          والخطب أعظم من حروف مداديحب الرسول أجل  من كلماتنا 
إذا يمثـل الـنص     ) قراءة في أبجديات مغتربة   (ويتعاظم فعل التحدي في نصه        

ثورة الفعل التداولي بين الشاعر نفسه والمتلقي، كما أن عنـوان الـنص هـيمن علـى                
رغـم  (الديوان كله، فكن النص مليئا بصيغ التعهد والتحدي مقرون بزمن المـضارعة             

لم، رغم انتصاف، رغم انتحار األمل، تجيئين، فتسقين، وتـأتين، تـسيرين،            انتصار األ 
، والنص بأكمله يتضمن هذه األفعال تتأسـس أفعالهـا          )وتمضين، أتيِت، تعانين، تجيئين   

الذي كرره الشاعر في هذا النص تحديـدا علـى قـصره خمـس              ) تجيئين(على الفعل   
 تجيئـين فتـسقين     -يمزقنا ويحرقنا  تجيئين واليأس    -مرات؛ تجيئين ألنك رمز الشروق    

 تجيئين من الـصحو ليرحـل بريـق         - تجيئين من غربة قد مضت     -صفرة هذا الذبول  
 - تجيئين وتمضين فـي نفـق العـابرين        - تجيئين وتسيرين فوق سهول السنين     -العفن

 تجيئين باألمل والنور والحق مجيئا طويال حتـى         -تجيئين وتعانين من لجة بحر الهموم     
أفعال قولية متأسسة على الزمن الحاضر، كأنها نتيجة حتمية واقعـة ال            . ينقضي الزمان 

  .  يمكن لها إال أن تقع



– 
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كأعلى تأكيد للفعل   ) واهللا لن يخشى العدو نزالنا    (وفي مشهد آخر يستخدم القسم        
القولي الذي تتسع به مساحة الواقع الراهن؛ إذ كل األقوال التي تصوره إنما هي أفعـال                

  .ة وواقعةإنجازية متحقق
إن األفعال العهدية التي تفيض بدالالت التحدي تأخذ مساحة واسعة فـي نـص      

، وإذا ما تصورنا خطاب النص في رسالته التداولية نصل إلـى ثنائيـة              )شاعر وشجن (
المتمثلتين في ملق يفترض في اآلخر أنه غير مقتنع بشاعريته، ومتلق           ) اإلثبات والنفي (

عرا يسمع له، وكل هذا التفكير تحديات تخـتلج فـي ذهـن             يظن أنه ال يرى الملقي شا     
الشاعر، و ليس بالضرورة أن يكون مقتنعا بها تماما، غير أنه عمد إلى تكرار فعل تحد                
إثباتي؛ ليثبت أنه شاعر مازال في أولى البدايات يلثم النجم، ويـشتم عبيـر الزهـور،                

هني الذي افترضه الـشاعر فـي   وقد جعل التفاعل الذ. ويركب أمواج الحياة، ويغني لها    
الطرف اآلخر أكثر اضطرابا في أداء الفعل القولي؛ فمرة هو شاعر يغسل وجه الشمس              
بالشعر فتنثال قصائده، ومرة أخرى يثبت في صورة أخرى أنـه شـاعر مـازال فـي              

  .البدايات
 :الفعل التأثيري . ٢

وقفـت  يتجلى الفعل التأثيري في خطاب الشاعر في عدة أساليب من أبرز مـا          
يـا  (، واألسف فعل تـأثيري      )األسف(استخدام صيغ صريحة في الحسرة ك     : عليه منها 

يكون في ذاكرة المتلقي تاريخا عريقا، ويخلق فـي         ) ساكن األعماق فاضت عبرتي أسفا    
  .   الشاعر حسرة وتأسفا، واعتذارا رغم أن فعل الحسرة وقع منه تماما

ر؛ فالشاعر يتكـئ علـى الخطـاب         التقري -أيضا–ومما يجلي الفعل التأثيري       
اإلخباري الظاهر ليصل من خالله إلى المحتوى القضوي الذي تبـرز فيـه عالمـات               

وهذا المحتوى القضوي خلقته محـددات تواصـلية مـسبقة تجـاه            . الدهشة واإلعجاب 
 قدم فيها اإلعالم، وعاطفة الشاعر، وثقافتـه  - رحمه اهللا–شخصية المجاهد أحمد ياسين    

بالفعل اإلنجازي علـى نظـام   ) يا رمز الجهاد( وقد توسل الشاعر في نصه .دورا كبيرا 
شكلي تأثيري يطمح أن يجعل المتلقي في دائرة، ويحاول تعزيز الفعل التـأثيري لكـي               

  :يكون المتلقي قابال للمحتوى القضوي بعدة أفعال كالمية منجزة، نحو
والتكرار . سع عشرة بيتا  كرره الشاعر سبع مرات في نص ال يتجاوز ت        ) قتلوك(الفعل  

هـذه  . مد تواصلي آخر، أبرز فيه معنى الحسرة والمصيبة تارة، والتحدي تارة أخرى           
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المعاني في فعلها القضوي تخلق في المتلقي الصبر، والعزيمـة، والنخـوة واإلبـاء،              
  .   والفقد، واالستنهاض

اعر ومن مظاهر الفعل التأثير أيضا البيان والتفسير؛ وهو إفـصاح مـن الـش      
للمتلقي، وعادة ما يوجه التفسير إلى المتلقي غير الواعي، وهي لحظة تداوليـة تنقـدح      

  :في ذهن الشاعر أثناء التلفظ تفرضها عدة عوامل، منها
طبيعة المتلقي، من حيث قدرته على الفهـم، ومـن حيـث مـستواه المعرفـي             )أ 

 .والثقافي
 .طبيعة الموقف، والحال والمقام  )ب 
وهو هنا يتمثل ما يسمى بالقارئ      . دور في ذهن الشاعر   المآالت األخرى التي ت     ) ج 

الضمني، والقارئ الضمني ال يغيب على اإلطالق لحظ إنتاج النص، ولكنه قـد   
يتعدد في ذهن الشاعر، وحينها تكثر االحترازات التواصلية، ويبقـى الـشاعر            

 .أسيرا بصورة تلقائية
لى أنه انتقاص مـن فهـم   وليس كل إفصاح يعقبه تفسير يدخل في تداولية الخطاب ع  

 شيئا من إفرازات البنية العميقـة التـي تمثـل    - وهو الغالب  –المتلقي، بل قد يكون     
  .كيانا كليا عند الشاعر

 :المحتوى القضوي . ٣
وتنزيل بالفحوى منزلة الواقـع ال      :" ينبهنا السكاكي إلى المستلزمات الخطابية بقوله     

ع على موقعه، أو إلغنائه أن يسأل، أو لئال         يصار إليه إال لجهات لطيفة، إما لتنبيه السام       
يسمع منه شيء، أو لئال ينقطع كالمه بكالمه، أو للقصد إلـى تكثيـر المعنـى بتقليـل                  

لماذا القائل شيئا وهو يقصد ما يقولـه،  : أمام السؤال التالي) غرايس(ويضعنا  . )٢٤("اللفظ
لة التي يـسمعها تقـول      وكيف يمكن للسامع أن يفهم الفعل اللغوي غير المباشر، والجم         

لفهم الـنص،  ) مالينوفسكي(والجواب عن ذلك نجده في الفكرتين اللتين قدمها      . شيئا آخر 
لذا ينبغي أن نفهم كلمـات الـشاعر فـي سـياقها            . وهما سياق الموقف، وسياق الثقافة    

الموقفي، فما يبدعه الشاعر هو حصيلة لكفاءته اللغوية في موقف ما موجه يتواصل بـه         
ولتضييق المعنى الذي يرمي إليه الشاعر عمد إلى عـدد مـن المـستلزمات              . همع غير 

الخطابية لتشكل في جوهرها معنى قضويا أراده الشاعر من بـين عـدة بنـى متعـددة        
  :الدالالت، ومن أبر ما يميز ذلك التالزم



– 

  )١٦٤(

والتكرار في جوهره تأكيد وتكريس للبنية اللسانية التي يـصدر عنهـا      : التكرار ) ١
 :وقد أخذ التكرار أنماطا مختلفة. )٢٥(لداللي لألفكارالتمثيل ا

 : تكرار النفي  )أ 
؛ ألنه قسيم اإلثبات، وهـو فعـل كالمـي، وأحـد            )٢٦("شطر الكالم كله  "النفي  

الظواهر الكالمية المنبثقة عن الخبر، وقـد أوضـح شـهاب الـدين القرافـي               
الدعوى الشهادة خبر، والرواية خبر، و    :" الظواهر الخبرية بقوله  ) هـ٦٨٤:ت(

وعرف فخـر الـدين     . )٢٧("خبر، واإلقرار خبر، والمقدمة خبر، والنتيجة خبر      
القول المقتفي بصريحه نـسبة معلـوم إلـى       :" الخبر بأنه ) هـ٦٠٦:ت(الرازي

 .)٢٨("معلوم بالنفي أو اإلثبات
 :تكرار النداء  )ب 

النداء فعل كالمي توجيهي يحفز به الشاعر المتلقين ليتفاعلوا معه، ولينفذ مـن             
وخطاب النداء له أفق واسع في همة الشاعر؛ فهو يوجـه           . له إلى مقاصده  خال

  :)٢٩(نداء عالميا، كقوله
  يا أمة اإلسالم   ذاك   عدونا       جمع الجيوش بكل حشد حاشد

  يا أمة اإلسالم قومي وانفضي       عنك الغبار إلى األمام وجاهدي
  : )٣٠(ونداء قطريا، كقوله

  يا جنين
  ي نحر القضيةيا عقود الشوق ف

  يا جنين 
  يا زمان الوعد بالنصر المبين

  ....يا جنين.... يا جنين... يا جنين
  :)٣١(ونداء روحانيا، كقوله

  يا إلهي أنا في شوق أتيت وارتميت
  :)٣٢(ونداء عاطفيا، كقوله

يا ساكن األعماق من أكبادنا       شـرفت بأنـسك أعمـق                 
  األكباد

  يا أنيس الروح في دنيا الهوان
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  دايات األمانييا ب
  يا شروق الشمس من بعد الظالم

 :تكرار االستفهام ) ج 
ربط اللغويون ظواهر بآليات التواصل التي تعبر قـصد المـتكلم،       : العطف ) ٢

األسماء الصريحة غير المأخوذة مـن الفعـل مقـام    " فالعطف عندهم إقامة 
  .)٣٣("األوصاف المأخوذة من الفعل

بما يمكن إنجازه، فـإن هنـاك شـرطا         إذا كان الشاعر قد تفوه      : الشرط اإلنجازي  . ٤
إنجازيا ال يستطيع الشاعر فعله، ويبقى صداه التأثيري في نفس المتلقـي؛ ويبقـى              
الشاعر عاجزا عن فعلها كونه تجاوز حدود التصرف الفردي الممكن؛ ألنه تجاوز            
محيطه البيئي، وقدراته الفردية، ونستبي ذلك من خطابه اإلشهاري الذي برز مـن         

، ويحاول تحقيق شرطا اإلنجازي مـن  )مأساة جنين، ويا رمز الجهاد   (خالل نصيه 
ـ         الجرح، الحلم، األمـاني،    ( خالل ألفاظه التي يبرز في ثناياها البعد والحرمان؛ ك

يقف الشاعر عند هـذا الحـد مـن    ) الحب، البحث، األلم، التباكي، الحنين، الحيرة  
  .   اظره، وتختلق في داخلهالشرط اإلنجازي لألفعال القولية التي تتراءى في ن

 :الفعل اإلخباري . ٥
يأتي الفعل اإلخباري في سياقات متعددة يبدؤها الشاعر من أول وهلة مستفهما             

في حوار تراكبي فيه وجاهة منطقيـة؛ حيـث بـدأ           ) من أين أبدأ  (بلغة اليأس والحسرة    
له مـرة   بالسؤال، ثم إنه لما أحس باليأس والحيرة نادى ساكن األعماق، ثم عـاد ليـسأ              

أخرى، وهو خطاب إخباري تنفسي ينفس فيه الشاعر عن نفسه أمام قـضية كبـرى ال                
  .حول له فيها وال قوة

الذي يتناول القضية ذاتها بمـا      ) مأساة جنين (واللغة ذاتها يسير عليها في نص       
تمثله من نتائجها، فيبقى االستفهام بما فيه من دالالت الحسرة، والحيرة، واأللم مهيمنـا              

  . الشاعر، ويبقى النداء مالزما لهعلى
والحاصل أن الشاعر بما يفترضه في الطرف اآلخر أمـام القـضايا الكبـرى              
كقضية فلسطين يبقى بين متالزمة االستفهام والنداء كثنائية ينفذ منها إلى إقناع الطـرف             
اآلخر بما يحويه ضميره تجاهها، في حين أن هذا التالزم بين االسـتفهام والنـداء قـد                 



– 
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انقطع في القضايا العاطفية البحتة التي تبتعد عن القضايا الثورية، فيبقى النـداء لوحـده          
  .من يصنع ذلك التداول العاطفي بصورة ملفتة لالنتباه
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  : الدراسةملخص
 هذه الدراسة لقضية النفاق فتعرض في المبحث األول لحقيقة النفاق وأنواعه تتعرض

 في الكتاب ن الثاني لصفات المنافقيبحثوخطره على المجتمع ثم تعرض في الم
 المبحث الثالث فكان عن النفاق المعاصر والذي تمثل في بعض المنظمات أماوالسنة، 

زاب وبعض المنتسبين إلى اإلسالم الذين استغلهم االستعمار الغربي والمذاهب واألح
  .لنشر أفكاره ومهاجمة الشريعة اإلسالمية

abstract 
This study dealed whith The issue of hypocrisy,it 

Presented in the  first topic of the truth of 

hypocrisy. And then Presented in the second topic 

of Descriptions of hypocrites in the Qur'aan and 

Sunnah, The third topic was contemporary 

hypocrisy Which is represented in some 

organizations, sects , parties And some of those 

affiliated with Islam who were exploited by 

Western colonialism To Publish his ideas and 

attack Islamic law. 
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  :مقدمة
 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، هللا، الحمد إن

 اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،
 حقَّ هاللَّ اتَّقُوا آمنُوا الَِّذين ياَأيها {ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ال وحده
 نَفٍْس ِمن خَلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس ياَأيها  {)١(}مسِلمون وَأنْتُم ِإلَّا تَموتُن ولَا تُقَاِتِه

 ِبِه ساءلُونتَ الَِّذي اللَّه واتَّقُوا وِنساء كَِثيرا ِرجالًا ِمنْهما وبثَّ زوجها ِمنْها وخَلَقَ واِحدٍة
امحالَْأرو ِإن اللَّه كَان كُملَيا عِقيبا {)٢(}رهاَأيي نُوا الَِّذيناتَّقُوا آم قُولُوا اللَّهلًا وا قَوِديدس 

)٧٠ (ِلحصي لَكُم الَكُممَأع غِْفريو لَكُم كُمذُنُوب نمِطِع وي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززفَو 
   بعد،،،أما )٣(}عِظيما

 المرض العضال الذي إذا أصاب ذلك  البحث يدور حول النفاق في القرآن الكريم،فهذا
 وأضعفه ه في المجتمع بعثراستفحل وإذا ر، ألقاه في الدرك األسفل من النانقلب اإلنسا

لمدينة بعد غزوة  بداية ظهور النفاق في اكانت قد و، لقمة سائغة ألعداء األمةجعلهو
 وال يخشونهم الكفار ال كان كانوا في مكة مستضعفين وفقد ؛بدر وقوة شوكة المسلمين

 إلى والهجرة من مكة أوطانهم ترك إلى ألجؤوهم حتى ، ويعذبونهميؤذونهم بل يراءونهم
 فلما انتصروا على المشركين وأصبحت لهم الكلمة العليا في المدينة هابتهم ،المدينة

 مبطنين مشركو المدينة جانبهم فنافقوهم مظهرين لإلسالم وخافعد غزوة بدر العرب ب
 لهم أن فيتسنى ، أنفسهمعلى ويأمنوا في حرب المسلمين من الداخل ليستمروا ؛للكفر

 في الخفاء مستغلين حصانة المسلم التي يمنحها إياهم إظهارهم وأهله اإلسالم يحاربوا
 ألن أنواع الحروب وأشدها ضررا؛ أخطر  وهذا النوع من الحروب هو،لإلسالم

 وربما اتصف بصفاتهم ، البصائرأهل إال منهم يتحرز ال -  هذه والحال - المنافقين 
 ، مع المسلمين وتلتبس حقيقتهم على المجتمع المسلمأمرهم فيختلط ،بعض المسلمين

ون  مأمورون بالتعامل مع الناس على ظواهرهم حماية للناس من أخذهم بالظنوألننا
  .والشكوك

                                         
 .١٠٢:  اآليةعمران، سورة آل )١(

 .١:  سورة النساء، اآلية)٢(

 .٧١ ،٧٠:  سورة األحزاب، اآلية)٣(



 

 )١٧٣(

 ضد كيدهم ويتعاظم ليزداد مكرهم ، المنافقون من هذه الحصانةاستفاد فقد كلٍّ وعلى
 ، ويتكرر إيذاؤهم للنبي صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنين في المدينةالمسلمين واإلسالم

 حتى يعرفهم المسلمون ، والسنة النبوية ببيان صفاتهم وأخالقهملكريم االقرآن اءفج
 ألجيال األن ينص القرآن والسنة على أسمائهم؛ ولم ؛ بصفاتهميتحلواهم وال  منويحذروا
 المنافقين ويخلف بعضهم بعضا فيها، حتى ال أجيتتوارثها ثابتة لصفات اتبقىتتغير و

 بنفس الصفات ويتحلون نفس العقائد يعتقدونإنك تجدهم يكررون نفس الكالم و
  . السلوكية

 وأعلم أمثالهم، لعباده وضرب أسرارهم، وكشف أستارهم، اهللا هتك وقد: ( ابن القيمقال
 على منها ليكونوا ألوليائه أوصافهم، فذكر أمثالهم، خلفهم طوائف منهم انقرض كلما أنه

  .)٢())١(}أعمالهم فأحبط اهللا أنزل ما كرهوا بأنهم ذلك {فقال لهم، وبينها حذر،
 وصور النفاق ، المنافقينفاتوص وصوره أنواعه هذا البحث لبيان معنى النفاق وويأتي

 في زمن ره والمسلمين منذ ظهواإلسالمية األمةالقديم والمعاصر لخطورة النفاق على 
 ينخدعوا وال المؤمنين على حذر من المنافقين ليكون ، يومنا هذاإلى ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 يخفون وراءها كيدهم وخبثهم، فأبدأ بتعريف التي الجذابة الشعارات وجديدةباألسماء ال
 صفات المنافقين في الكتاب والسنة لبيانالنفاق وأبين أنواعه وأنوه بخطره، ثم أتعرض 

 ذاهب في بعض المنظمات والمثلة على بعض مظاهر النفاق المعاصر ممأعرجثم 
 اإلخالص في النية ي يرزقنوأن ، والمسلميناإلسالم به ينفع أن اهللا أسالواألحزاب، 

 سميع قريب مجيب إنه ويكتب لي األجر والثواب يلم وقرأيي ويسدد ،والقول والعمل
  .الدعاء

  

                                         
 .٩:  سورة محمد، اآلية)١(

 دار ، المعتصم باهللا البغداديدمحم:  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، البن القيم، تحقيقمدارج) ٢(
 .)٣٦٣/ ١(م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، :  بيروت، الطبعة–الكتاب العربي 



– 

  )١٧٤(

  : األولالمبحث
  . النفاق وأنواعه وخطرهحقيقة

  .تعريف النفاق:  األولالمطلب
  . النفاقيفتعر: أوال
  . تعريف النفاق في اللغة– ١

 آخر مدخال ويظهر يكتمها وهو أحد مداخل جحر اليربوع ، لغة مأخوذ من النفقالنفاق
  .اء حتى يستطيع الهرب من النافقاء عند الخطرهو القاصع

موضع : والنافقاء.  مكان آخرىالنفق سرب في األرض له مخلص إل: ( األزهريقال
 ضرب النافقاء برأسه فانتفق صعاءيرققه اليربوع في جحره، فإذا أتى من قبل القا

  .)١()منها
 وإبطان الخير هاروإظ والمكر الخداع جنس من هو اللغة فيالنفاق : ( ابن رجبوقال

  .)٢()خالفه
  . النفاق في االصطالح الشرعيتعريف - ٢

 في الشَّرِع من باٍب والخروج الدخوُل "بأنهالنفاق ) هـ٥٠٢ (األصفهاني الراغب عرف
  .)٣("عنه من باٍب

 في دخول بالمعاصي اإلتيان إذ ؛ مانع؛ ألنه يشمل كل المعاصيغير تعريف وهو
  .يةروج عنه من باب المعصالشرع من باب اإلسالم وخ

                                         
األولى، :  بيروت، الطبعة–راث العربي  التحياءمحمد عوض مرعب، دار إ:  لألزهري، تحقيقة، تهذيب اللغ)١(

 بيروت، –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين :  للجوهري،  تحقيق،الصحاح: وانظر) ١٥٦/ ٩(م ٢٠٠١
عبد السالم محمد :  البن فارس، تحقيق، اللغةومقاييس )١٥٦٠/ ٤( م ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

 ).٤٥٥/ ٥(م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: هارون، دار الفكر، عام النشر

 -  إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة -شعيب األرناؤوط :  البن رجب الحنبلي، تحقيق، جامع العلوم والحكم)٢(
  بيروت
 ).٤٨١/ ٢(م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، : الطبعة

 دمشق - اميةش دار القلم، الدار الودي، للراغب األصفهاني، صفوان عدنان الدا، المفردات في غريب القرآن)٣(
  بيروت
 ).٨١٩: ص( هـ ١٤١٢ -األولى : الطبعة



 

 )١٧٥(

: أنواع وهو شرهو إظهار الخير، وإسرار ال: (قال) هـ٧٧٤( كثير ابن تعريف وكذلك
حيث . )١ ()الذنوب أكبر من وهو وعملي النار، في صاحبه يخلد الذي وهو اعتقادي،

  .يدخل في هذا التعريف النفاق األصغر
  .)٢("يستر كفره ويظهر إيمانه" يإن اسم النفاق يقال للذ): هـ٦٠٦( ابن األثير وقال

إظهار اإليمان باللّسان وكتمان الكفر : (بأنه) هـ٨٠٦ (الجرجاني منه تعريف وقريب
  .)٣()بالقلب
 قلبه أو فراغه من واء يظهر اإلسالم مع خَأن: "بأنه الدكتور محمد حسن وعرفه

  .)٤("يماناإل
تعريف النفاق؛ ألن النفاق إذا  الذي سلكه ابن األثير ومن شابهه هو األولى في واالتجاه

 ريمأطلق في الشرع، انصرف معه الذهن إلى النفاق االعتقادي الذي نزل القرآن الك
بذمه ونوه بكفر صاحبه وتوعده بالنار، بخالف النوع اآلخر الذي يطلق باإلضافة فيقال 

  .نفاق عملي أو نفاق أصغر
 نفاق على غلب الشرعي مالاالستععرف " أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى أن وقد

  .)٥("الكفر
 النبي عهد على كان الذيهذا هو النفاق : ( ابن رجب الحنبلي عن النفاق االعتقاديوقال

 الدرك في أهله أن وأخبر وتكفيرهم، أهله بذم القرآن ونزل -وسلم عليه اهللا صلى-
  .)٦()النار من األسفل

                                         
: طبعةسامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ال:  البن كثير الدمشقي، تحقيق، ابن كثيرتفسير) ١(

 ).١٧٦/ ١( م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

 -  المكتبة العلمية ،د الطناحي محمود محم- لزاوىطاهر أحمد ا:  تحقيق، النهاية في غريب الحديث واألثر)٢(
 ).٩٨/ ٥(م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

 ). ٩٨/ ٥ (ألثر في غريب الحديث واالنهاية )٣(

 م ٢٠١٠األولى، :  القاهرة، الطبعة–محمد حسن حسن جبل، مكتبة اآلداب .  د، االشتقاقي المؤصلالمعجم) ٤(
)٢٢٤٢/ ٤.( 

ن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  البن تيمية، جمع عبد الرحملفتاوى، مجموع ا)٥(
 ).١٤٥/ ١١(م ١٩٩٥/هـ١٤١٦: الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر

 ).٤٨١/ ٢( جامع العلوم والحكم )٦(



– 

  )١٧٦(

، فالمنافق يظهر بلسانه "وكتمان الكفرإظهار اإلسالم "يمكن تعريف النفاق بأنه : وعليه
  .اإلسالم ويبطن الكفر بأصل من أصول اإليمان باهللا تعالى

  . العالقة بين المعنى اللغوي والمعني االصطالح- ٣
  : ابن فارس عالقتين بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للنفاق هماذكر - ١

 من يخرج وألن اإليمان ظهر،ما ي ألن المنافق يكتم خالف ؛ هي عالقة اإلخفاء:األولى
  .  في خفاءمان أو يخرج هو من اإلينافق،الم

 النفق يخرج كما عالقة الخروج؛ ألن النفاق يخرج المسلم من اإلسالم :الثانية
  .)١(اليربوع

 فإن النفق فارغ من الفراغ، الدكتور محمد حسن حسن عالقة أخرى وهي وذكر -  ٢
  .)٢( بقاء ظاهره ملتئما كالنفقمع اإليمان الدخل كما المنافق فارغ من أصول

 تسمية في هذا منفيخرج : ( وخرج ابن الجوزي من االشتقاق ثالثة أقوال قال- ٣
  :أقوال ثالثة منافقا المنافق

 باب من اليربوع يدخل كما بالعقد، منه ويخرج باللفظ اإلسالم في يدخل أنه: أحدها (
   .النحوي زيد أبو قاله باب، من ويخرج
  . اليربوع يستتر كما كفره يستر أنه :والثاني
 وما كاألرض تراب اليربوع جحر ظاهر أن كما يضمر، ما غير يظهر أنه :والثالث

  .)٣ ()حفْر تحته
  .أقسام النفاق:  الثانيالمطلب

 فإذا. فسقا أو كفرا يكون أن إما الدين يخالف ماإبطان : ( شيخ اإلسالم ابن تيميةقال
 في بأنه صاحبه أوعد الذي األكبر النفاق هو فهذا التكذيب وأبطن مؤمن أنه أظهر
  . النار من األسفل الدرك

 فهذا. ذلك ونحو والخيانة والغدر الكذب وأبطن أمين أو موٍف أو صادق أنه أظهر وإن
 بطريق األصل في عليهما النفاق فإطالق. فاسقا صاحبه يكون الذي األصغر النفاق هو

                                         
 ).٤٥٥/ ٥(مقاييس اللغة :  انظر)١(

 ).٢٢٤١/ ٤( االشتقاقي المؤصل المعجم: انظر) ٢(

  الرياض -علي حسين البواب، دار الوطن :  البن الجوزي، تحقيق،شكل من حديث الصحيحين كشف الم)٣(
)٤٠٨/ ٣.( 



 

 )١٧٧(

 أصل في النفاق به يراد قد إنه ثم. نوعان تحته جنس اسم فالنفاق ؛هذا وعلى. التواطؤ
 جاءك ِإذَا{و )١(]١٤٥: النساء[} النَّاِر ِمن الَْأسفَِل الدرِك ِفي الْمنَاِفِقين ِإن {قوله مثل الدين

نَاِفقُونقَالُوا الْم دنَشْه وُل ِإنَّكساللَِّه لَر اللَّهو لَمعِإنَّ يك ولُهسلَر اللَّهو دشْهي ِإن نَاِفِقينالْم 
وناهللا صلى قوله مثل. فروعه في النفاق به يراد وقد. الكافر: هنا والمنافق )٢(}لَكَاِذب 

 منافقا كان فيه كن من أربع: ((وقوله )٣())ثالث المنافق آية: ((وسلم عليه
  .)٥())٤())خالصا
  :وعين هذا ينقسم النفاق إلى نوعلى
  .  األكبرالنّفاق:  األولالنوع
 باهللا ومالئكته وكتبه ورسله يمانأن يظهر اإلنسان اإل: وهو النفاق في أصل الدين، وهو

  .)٦( النوع مخرج من الملةوهذا. واليوم اآلخر ويبطن ما يناقض ذلك كلّه أو بعضه
 ،-  وسلم ليهع اهللا صلى - النبي عهد على كان الذي النفاق هووهذا : ( ابن رجبقال

  .)٧()النار من األسفل الدرك في أهله أن وأخبر وتكفيرهم، أهله بذم القرآن ونزل
 كل العقائد اإلسالمية التي جاء قبول إعالن:  الدينل هذا النوع من النفاق في أصومثل

 وإعالن قبول الطاعة هللا ورسوله واإلسالم ألوامر اهللا ونواهيه وإبطان ،بها اإلسالم
 أو إبطان رفض الطاعة ، بها اإلسالمءأو بعض العقائد اإليمانية التي جاالكفر بكل 
  . )٨( ولو لبعض األوامر والنواهي الصحيحة الثابتةسوله هللا ورالمورفض اإلس

                                         
 .١٤٥:  سورة النساء، اآلية)١(

 .١:  اآليةين، المنافقة سور)٢(

 . سيأتي تخريجه)٣(

 . سيأتي تخريجه)٤(

 ).١٤٣/ ١١( مجموع الفتاوى )٥(

والتحفة ) ٤٨١/ ٢( العلوم والحكم جامعو). ١٧٦/ ١( كثير  ابنتفسير) ٣٥٤/ ١(مدارج السالكين : انظر) ٦(
 اإلسكندرية، – إلسماعيل بن ماحي السعدي، مطبعة دار نشر الثقافة ،الربانية في شرح األربعين حديثا النووية

 ).١٠٢: ص( هـ ١٣٨٠األولى، : الطبعة

 ).٤٨١/ ٢(جامع العلوم والحكم : انظر) ٧(

 المنافقين في التاريخ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ظاهرة النفاق وخبائث: انظر) ٨(
 ).١/٧٧ (١٩٩٣، ١ط



– 

  )١٧٨(

 وعجز من مال إلى الكفر عن ظهر، عز اإلسالم وعندما النوع من النفاق هذا نشأ وقد
ة الدم والمال وذريعة للكيد لإلسالم  النفاق حيلة لعصمخذ فاتُّ،مواجهته ومقاومته

والمسلمين، بالتعرف على عوراتهم ومواطن ضعفهم وإفشائها إلى الكفار وإثارة الشبه 
 كانت وقدفي العقيدة والدين واإلرجاف بين المسلمين وتثبيطهم وإيقاع العداوة بينهم، 

 كم من معقل فلله (: قال ابن القيمحتى الطائفة كبيرة جدا هبلية اإلسالم والمسلمين بهذ
 له قد لَموكم من ع!  له قد قلعوا أساسه وخربوه؟صنوكم من ح! لإلسالم قد هدموه؟

وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول ! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! طمسوه؟ 
فال يزال !. ويقطعوها؟ عيون موارده بآرائهم ليدفنوها مواوكم ع! غراسه ليقلعوها؟

  .)١()رية بعد سرية شبههم سن مطرقههله منهم في محنة وبلية، وال يزال ي وأسالماإل
 بل هو في أنزل ، غير أنه أنزل دركة منهم، أنه في النار مع الكفارالمنافق هذا وحكم

 لَنو النَّاِر ِمن الَْأسفَِل الدرِك ِفي الْمنَاِفِقين ِإن{: دركة من النار كما جاء في قوله تعالى
تَِجد ما لَه٢(}نَِصير( .  
 ِإن{: تعالى قال النار، من األسفل الدرك فى وهم المنافقون،وهؤالء : ( ابن القيمقال

نَاِفِقينِك ِفى المرفَِل الداَألس لَن النَّاِر، ِمنو تَِجد مالمجاهرون فالكفار ،)٣(}نَِصيراً لَه 
 اهللا ومعاداة الكفر فى اشتركتا الطائفتين ألن نار؛ال دركات فى فوقهم وهم أخف، بكفرهم
 بليتهم من أعظم بهم المسلمين وبلية والنفاق، بالكذب عليهم المنافقون وزاد ورسله،
  .)٥())٤(}فَاحذَرهم الْعدو هم{: حقهم فى تعالى قال ولهذا المجاهرين، بالكفار
  .النّفاق األصغر أو النفاق العملي:  الثانيالنوع

وهذا النوع غير .  ذلكيخالف ما ويبطن صالحة عالنية سان أن يظهر اإلنوحقيقته
 ولكنه سمي نفاقا التصاف صاحبه ببعض صفات المنافقين التي ذكرها ؛مخرج من الملة

                                         
 ).٣٥٥/ ١(مدارج السالكين بين ) ١(

 .١٤٥:  سورة النساء، اآلية)٢(

 .١٤٥:  سورة النساء، اآلية)٣(

 .٤:  سورة المنافقين، اآلية)٤(

 هـ ١٣٩٤الثانية، : لدار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة البن القيم، ان، الهجرتين وباب السعادتيق طري)٥(
 ).٤٠٢: ص(



 

 )١٧٩(

فحاصل هذا النفاق هو اختالف السريرة والعالنية وعلى ذلك دلت . )١(الشرع الشريف
  . بعض عبارات السلف

 واختالف والعالنية، السر واختالف واللسان، القلب اختالف النفاق نم: ( الحسنقال
  . )٢ ()والخروج الدخول

: قالوا العليم، المنافق عليكم أخاف ما أخوف إن: (المنبر على قال أنه عن عمر وري
  . )٣ ()المنكر: قال أو بالجور، ويعمل بالحكمة، يتكلم: قال عليما؟ المنافق يكون كيف
  .)٤(»به يعمل وال اإلسالم يصف الذي«: فقال المنافق، عن حذيفة وسئل
 من خرجنا إذا نتكلم ما بخالف لهم فنقول سلطاننا، على ندخل إنا:  البن عمروقيل

  . )٥(نفاقا هذا نعد كنا: قال عندهم،
  .  )٦ ()ينكر ما ويعمل يعرف، ما يقول المنافق: (سعد بن بالل وقال
لنفاق األصغر شبيه بالنفاق األكبر في اختالف  تؤكد على أن اكثيرة النقول الفهذه

 يختلف عنه في أنه ال يتضمن كفرا بأصل من أصول اإليمان لكنه ،السريرة والعالنية
  .أو بجميعها

  : خصال هيخسمة إلى ترجع النفاق هذا ذكر ابن رجب أن أصول وقد
  .له كاذب وهو به يصدقه لمن بحديث يحدث أن - ١

                                         
 ).٤٨١/ ٢( العلوم والحكم جامعو) ١٧٦/ ١( ابن كثير وتفسير) ٣٥٤/ ١(مدارج السالكين : انظر) ١(

) ٦٩١/ ٢(رضا معطي، وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض :  تحقيق،اإلبانة الكبرى البن بطة) ٢(
أبي عبد الرحمن المصري األثري، دار الصحابة للتراث، مصر، :  تحقيق،نفاق وذم المنافقين للفريابيوصفة ال

د عامر :  تحقيق،وصفة النفاق ونعت المنافقين ألبي نعيم) ٩٠: ص( م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة
 ).١٤٩: ص( م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت 

 - عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار . د:  تحقيق،تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي) ٣(
 ).٦٣٣/ ٢ (١٤٠٦األولى، : المدينة المنورة، الطبعة

 ).٦٣١/ ٢( لمحمد بن نصر المروزي صالةتعظيم قدر ال) ٤(

 ).١٢٧: ص(يم صفة النفاق ونعت المنافقين ألبي نع) ٥(

 ألبي نعيم األصفهاني، ،وحلية األولياء وطبقات األصفياء) ٩٣: ص(صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ) ٦(
 رامةعمرو بن غ:  تحقيق،وتاريخ دمشق البن عساكر) ٢٣٠/ ٥(م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مطبعة السعادة، 

 ).٤٩٥/ ١٠ ( م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 



– 

  )١٨٠(

 ال أن نيته ومن يعد أن: أحدهما: نوعين على وهذا يكون لوعد، أن يعد فيخلف ا– ٢
 من فيخلف له يبدو ثم يفي، أن نيته ومن يعد أن: والثاني الخلف، أشر وهذا بوعده، يفي
  .الخلف في له عذر غير

 باطال الحق يصير حتى عمدا الحق عن يخرج أن:  أن يفجر في الخصومة؛ أي- ٣
  .حقا والباطل

  . يفي بالعهد أن يعاهد فيغدر وال- ٤
  .)١( أن يخون أمانته لمن يأتمنه عليها– ٥

 السنة على أن هذه الخصال من من خصال المنافقين ففي حديث أبي وص دلت نصوقد
 وإذا كذب، حدث إذا: ثالث المنافق آية: "قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن هريرة،

  .)٢("خان اؤتمن وإذا أخلف، وعد
 كان فيه كن من أربع: "قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن وعمر بن اهللا عبد حديث وفي

 إذا: يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن خالصا، منافقا
 فزاد اثنتين هما ؛)٣("فجر خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدث وإذا خان، اؤتمن

  .الفجر في الخصومة والغدر بالعهود
 هذه أن معناه أن المختار الصحيح وهو واألكثرون المحققون قاله الذي: ( النوويقال

 ... بأخالقهم ومتخلق الخصال، هذه في بالمنافقين شبيه وصاحبها نفاق خصال الخصال
 منافق أنه ال الناس من وعاهده وخاصمه وائتمنه ووعده حدثه من حق في نفاقهويكون 

 خالصا منافقا كان وسلم عليه اهللا صلى وقوله ... الكفر يبطن وهو فيظهره اإلسالم، في
 هذه كانت فيمن وهذا العلماء بعض قال الخصال هذه بسبب بالمنافقين الشبه شديد معناه

  .)٤()فيه داخال فليس منه ذلك يندر من فأما عليه غالبة الخصال

                                         
 ).٤٨٨ - ٤٨٢/ ٢(جامع العلوم والحكم : انظر) ١(

ومسلم في كتاب اإليمان، باب ) ٣٣(برقم ) ١٦/ ١(أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب عالمات المنافق ) ٢(
 ).٥٩(برقم ) ٧٨/ ١ (نافق،بيان خصال الم

ومسلم، في كتاب اإليمان، باب ) ٣٤(م برق) ١٦/ ١(أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق ) ٣(
 ).٥٨(برقم ) ٧٨/ ١( المنافق، صالبيان خ

 ).٤٧/ ٢ (١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة– دار إحياء التراث العربي ،شرح النووي على مسلم: انظر) ٤(



 

 )١٨١(

 الصفات من المعاصي سميت نفاقا؛ ألن أساسها الخداع وهي مترتبة عليه ال وهذه
 ليستدرجهم إلى الثقة الكذبا أو كلها، فالواقع في هذا النوع يخدع الناس بمحالة بعضه

به فيأتمنوه على أموالهم أو أعراضهم أو أسرارهم أو عهودهم ويصدقون وعوده 
وحين تنكشف خيانته "وعهوده، فإذا خان فيما ائتمنوه عليه كانت خيانته استثمارا لثفاقه، 

ي وعده يحاول أن يستر نفسه بالمخاصمة وينكشف غدره ونقضه لعهده وإخالفه ف
الفاجرة واأليمان المغلظة، وهكذا تجتمع في المنافق في معظم حاالت نفاقه خمس 

  .)١("خصال هي من قبائح الصفات
 في بعض الذنوب التي يتصف بها يقع قد هذا النوع آتية من أن بعض المسلمين ونشأة

 ، األمانة وهي صفات مالزمة للمنافقين كإخالف الوعد وإدمان الكذب وخيانة،المنافقون
 وال يخلد في النار بل فر، العقوبة على ما فعله لكنه ال يكتحق هذا النوع يسوصاحب

  . هو من أهل القبلة
 إيمان قلبه في كان من فيه فيدخل المنافقون فيه يدخل )٢(الظاهراإلسالم : ( ابن تيميةقال

 المنافق بخالف إيمان، من ذرة مثقال لبهق في من النار من يخرج أنه علم وقد ونفاق،
 كان ولهذا النار؛ من األسفل الدرك في يكون الذي هو فهذا أسود كله قلبه الذي المحض
 يعلم المؤمن فإن ورسوله، هللا التكذيب يخافوا ولم أنفسهم على النفاق يخشَون الصحابة

  .)٣()يقينا ورسوله اهللا يكذب ال أنه نفسه من
  . والمجتمعالفرد النفاق على خطر:  الثالثالمطلب
  : أو المجتمع وتوضيح ذلك فيما يليالفرد خطر كبير سواء على للنفاق
  .خطر النفاق على الفرد: أوال

وهو أسوأ ) النفاق األكبر( الذي يصيب الفرد إما أن يكون النفاق االعتقادي النفاق
الكافر في اآلخرة كما سبق الحاالت التي يتقلب فيها المرء؛ ألن هذا المنافق يأخذ جزاء 

بيانه، بل هو في منزلة أسوأ من منزلة الكافر األصلي لخداعه لعموم المسلمين، 
  .وحرصه على الكيد لهم

                                         
 ).١/٧٤(ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ، ) ١(

 .فق يعامل معامل المسلم لما أظهر من إسالم يقصد اإلسالم الراجح؛ ألن المنا)٢(

 ).٣٠٥/ ٧( مجموع الفتاوى )٣(



– 

  )١٨٢(

 الكفر، بريد المعاصيكما أن  "وسيلته فهو بوابة النفاق األكبر وألصغر النفاق اوأما
 يخشى كذلك ،الموت عند اإليمان يسلب أن المعصية على أصر من على يخشى وكما
 كان ولهذا ؛)١("خالصا منافقا فيصير اإليمان يسلب أن النفاق خصال على أصر من على

  .)٢(أنفسهم على النفاق اهللا تعالى عليهم يخافون رضوان الصحابة
 صلى -  اهللا رسول أصحاب من أدركت من أدركت هل: ((العطاردي رجاء أبو سئل
 نعم حسنا، صدرا اهللا بحمد منهم أدركت إني منع: فقال النفاق؟ يخشون -  وسلم عليه اهللا

  . )٣())شديدا نعم شديدا،
 عليه اهللا صلى -  النبي أصحاب من ثالثين أدركت: مليكة أبي ابنقال : (البخاري وقال
 وال مؤمن، إال خافه ما: قال الحسن عن ويذكر. نفسه على النفاق يخاف كلهم -  وسلم
  .)٤()منافق إال أمنه

 مشفق، النفاق من وهو إال بقي وال قط مؤمن مضى ما: حلف هأن الحسن عن وروي
 النفاق، يخف لم من: يقول وكان. آمن النفاق من وهو إال بقي وال قط منافق مضى وما
  . )٥(منافق فهو

 لم عمر إن: يقولون إنهم: له قيل نفسه، على النفاق عمر خاف قد: األوزاعي وقال
 يموت، أن قبل بذلك يبتلى أن خاف ولكن فة،حذي سأل حتى منافقا يومئذ يكون أن يخف
  .)٦(البدع أهل قول هذا: قال
 أنه والظاهر الحال، في نفسه على النفاق يخاف كان عمر أن إلىيشير : ( ابن رجبقال
 األصغر والنفاق األصغر، النفاق من الحال في نفسه على يخاف كان عمر أن أراد

 على أصر من على يخشى وكما الكفر، بريد المعاصي أن كما األكبر، النفاق إلى وسيلة
 النفاق خصال على أصر من على يخشى كذلك الموت، عند اإليمان يسلب أن المعصية

  .)٧()خالصا منافقا فيصير اإليمان يسلب أن
                                         

 ).٤٩٣ - ٤٩٢/ ٢(جامع العلوم والحكم :  ولم أقف عليه، انظرحنبلي الرجب ذكره ابن )١(

 ).٤٩١/ ٢(وجامع العلوم والحكم ) ٣٠٥/ ٧( مجموع الفتاوى )٢(

 ).١١٨: ص( صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي )٣(

 ).١٩/ ١( صحيح البخاري )٤(

 ).١٢١: ص(وصفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ) ٦٣٤/ ٢( الصالة لمحمد بن نصر المروزي قدر تعظيم) ٥(

 ).٤٩٢/ ٢(جامع العلوم والحكم :  عليه، انظرقف الحنبلي ولم أرجب ذكره ابن )٦(

 ).٤٩٣ - ٤٩٢/ ٢(م جامع العلوم والحك:  الحنبلي ولم أقف عليه، انظررجب ذكره ابن )٧(



 

 )١٨٣(

  .خطر النفاق على المجتمع اإلسالمي: ثانيا
أن اللص  شك أن العدو المخالط المداخل أخطر وأشد كيدا من العدو البعيد، كما ال

المداخل الذي يلبس ثوب الصديق أشد ضررا وأنفذ مكرا من اللص المكشوف أمام 
لص الدار ال تراقبه األنظار، ولهذا حذر اهللا تعالى ورسوله : العين، وقد شاع في المثل

 بطانة لقرب ضررهم فقال م المسملين عن اتخاذهلكريممن المنافقين، ونهى القرآن ا‘ 
 فهذه المخالطة )١(}خَبالًا يْألُونَكُم لَا دوِنكُم ِمن ِبطَانَةً تَتَِّخذُوا لَا آمنُوا الَِّذين ياَأيها{: تعالى

 يدبرونه من اقد تكون سببا في تمكنهم من العلم بأسرار المسلمين، فتؤدي إلى إحباط م
 .)٢(أمر إلعالء اإلسالم

 أخوفإن : ((¢يما يرويه عمر ف‘  في الحديث الشريف تحذير من المنافقين فقال وجاء
  .)٣())اللسان عليم منافق كل األمة هذه على أخاف ما

 الحديث إشارة إلى أن المنافق متخٍف وراء علمه مع زيغ قلبه، ومثل هذا يكون ذا ففي
وهذا نفسه ما وصف . )٤(أبهة وهيبة في عيون الناس فيقبلون ما يلقيه وقد يكون ضالال

  .)٥(}ِلقَوِلِهم تَسمع يقُولُوا وِإن{: ين في قوله تعالىبه القرآن الكريم المنافق
 وذالقة لفصاحتهم وصدق حق قولهم أن لَتحسب: والمعنى: ( صديق حسن خانقال

 لهم كانت قشير، بن ومعتب قيس بن وجد أبي بن اهللا عبد المراد: الكلبي قال ألسنتهم،
  .)٦()وفصاحة ومنظر أجسام
 يمكن أن تياجب بالشرع الشريف وذلك لألضرار الكثيرة ال من المنافقين وفالحذر

  :تصيب اإلسالم والمسلمين من جراء مخالطة المسلمين لهم، ومنها

                                         
 .١١٨:  سورة آل عمران، اآلية)١(

 ).١/١٥(ظاهرة النفاق، : انظر) ٢(

رواه ): (٣٦٦/ ٧" ( الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف"، قال البوصيري في )٣٩٩/ ١ (د مسند أحم)٣(
مع الزوائد ومنبع الفوائد مج:  وانظر،) بن أبي أسامة ومسدد واللفظ له بسند صحيححارثإسحاق بن راهويه وال

)١٨٧/ ١.( 

:  العربي، الطبعةث لعبد الرحمن، دار إحياء الترا، الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالفتح) ٤(
 ).٢٣٢/ ١٩(الثانية 

 .٤:  سورة المنافقين، اآلية)٥(

 بيروت، عام –لطباعة والنّشْر، صيدا  لصديق حسن خان، المكتبة العصرية ل، البيان في مقاصد القرآنفتح) ٦(
 ).١٤٧/ ١٤( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢: النشر



– 

  )١٨٤(

 ل هؤالء المنافقون في كفتر ي فال إثارة الشبهات والتأويل العبثي للنصوص؛- ١
وا عصر ومصر عن إثارة الشبهات في الشرع الشريف ليزلزلوا عقائد المسلمين، ويوقع

الشك في نفوسهم، وكثيرا ما اتخذ المنافقون التأويل سالحا ألداء غرضهم، وتأتي 
خطورة هذا السالح في أنه ال يلقي كتاب اهللا وراءه ظهريا فينكشف أمر صاحبه ويهجر 

 على تحقيق غرضه مع فرصة إلصاق شبهته بنصوص الشرع، لمنافققوله، بل يساعد ا
 األمر حتى وضعوا قوانين متعددة أمضوا عليها وقد أوغل هؤالء المنافقون في هذا

تفسير النصوص وتأويلها؛ ثم راحوا ينعتون المؤمنين من علماء اإلسالم بالتخلف وعدم 
 من حظه مبخوس ظواهر، صاحب والسنة بالكتاب عندهمفالمتمسك "إدراك الوحي؛ 

  . )١("المنقول حمل في فَهمه أسفارا، يحمل كحمار عندهم النصوص مع والدائر المعقول،
 فيهم البدعهل : ( منافقون؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيميةرع أهل البدع المؤولين للشوأكثر

 كانوا رؤساءهم فإن والجهمية الرافضة في هذا مثل ويكثر كافر، فهذا الزنديق المنافق
 زندقة أصله فإن التجهم وكذلك. منافقا كان الرفض ابتدع من وأول. زنادقة منافقين
 يميلون وأمثالهم المتفلسفة الباطنية القرامطة من المنافقون الزنادقة كان ولهذا. ونفاق

  .)٢ ()منهم لقربهم والجهمية الرافضة إلى
 فهنـاك كثيـر مـن المـسائل واألفكـار            تحريف الشرع وإفساده بالوضع فيه؛     - ٢

 حاول المنافقون وضـعها علـى الـشرع الـشريف، وكثيـر مـن المفـاهيم                 بةالغري
د الغريبة على اإلسـالم وضـعها منـافقون مـن اليهـود والنـصارى ادعـوا                 والعقائ

 الباطلـة، مثـل فكـرة حلـول اهللا واتحـاده فـي              لعقائـد  نفاقا ليدسوا فيهـا ا     سالماإل
األشخاص البشرية والتي تسللت إلـى عقائـد المـسلمين مـن اليهـود والنـصارى،                

 اإلماميـة   كـر مـاد ف   ع – ساللته مـن بعـده       يه وتأل ¢وفكرة تأليه علي بن أبي طالب       
 والتي دسها اليهودي عبـد اهللا بـن سـبأ، وفكـرة احتقـار الـدنيا التـي                   –الرافضة  

انتقلت إلى بعض المتـصوفة مـن النـصارى وأفكـار التناسـخ التـي وردت عـن                  
 تـسللت الهند، وكم من طقوس ومراسيم نصرانية وثنية وعـادات نـصرانية كنـسية              

                                         
 ).٣٥٧/ ١ (ن مدارج السالكي)١(

 ).٣٥٣/ ٣( مجموع الفتاوى )٢(



 

 )١٨٥(

 فـي اإلسـالم نفاقـا مـن أصـول           إلى بعض فرق المسلمين عن طريـق الـداخلين        
  . )١(انيةالنصر
إن نصوص الشرع الشريف :  طوائف منهم تهجر الشرع بالكلية وتقول صراحةوهناك

 زعمهم يألنه ف! )٢(بنت الزمان الذي نزلت به وما عادت تصلح لغير ذلك من األزمنة
 فيوالثقا اللغوي العرب واقع: أي فيه، تشكل الذي الواقع أنتجه ثقافي،نتاج "

  .  )٣("النبوة زمن في واالجتماعي واالقتصادي
 عناية فائقة حظ فالناظر في التيارات الحديثة يل تقويض دعائم النظام اإلسالمي؛-  ٣

 النظير من هذه التيارات إلقصاء اإلسالم عن الحياة اإلسالمية، ولألسف طعوجهدا منق
لمنتسبين للمجامع العلمية الشديد كثير من هذه التيارات يبني أفكاره على آراء بعض ا

 فتراهم ينادون بفصل الدين عن الدولة وضرورة ابتعاد ،)٤(اإلسالمية كاألزهر الشريف
 االجتماعية، وهذا األمر ليس تحييدا لإلسالم فحسب بل هو ترك لحياةاإلسالم عن ا

                                         
ومقدمة في أسباب اختالف المسلمين وتفرقهم، محمد العبدة، وطارق عبد ) ١/١٧(ظاهرة النفاق :  انظر)١(

 اإلسالم وبيان لى تنتسب إاصرةوما بعدها، وفرق مع) ١٢١ص  (١٩٨٦ ،٢الحكيم، دار األرقم، الكويت، ط
الرابعة، :  المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جدة، الطبعة،موقف اإلسالم منها، غالب عواجي

 ).٨٢/ ١( م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

/ ١٤٢٣شروق القاهرة الطبعة األولى دار ال.  لمحمد عمارة،الشريعة اإلسالمية والعلمانية الغربية:  انظر)٢(
وأبرز الناعقين بذلك محمد أركون ونصر أبو زيد وأتباعهم في العصر الحديث، ونتجية هذه ) ٦٠: ص(، ٢٠٠٣

 القراءة أو التأويل ليصبح النص القرآني نصا مطاطا وحرا لقبول كل مناهج التأويل ةالتاريخية هي حري
 ،كتاب نقد الخطاب الديني:  كذلك، انظرواليهودي والليبرالي بل والمسيحي فالشيوعي يقرؤه وفق قوانين الشيوعية

، والعلمانيون العرب وموقفهم )٨٨ - ٨٧(، ٢٠٠٧الطبعة الثالثة . المركز الثقافي العربي الدار البيضاء وبيروت
صر العربية،  جمهورية م- السالوي، المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة و مصطفى باخ،من اإلسالم

وفي هذا المعنى يقول أركون صراحة في كتابه تاريخية ) ١٦٠: ص( م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة
الفكر العربي واإلسالمي، مركز اإلنماء القومي والمركز الثقافي العربي ترجمة هاشم صالح الطبعة الثالثة 

 المقترحة على كل حتماليةت والمعاني االإن القرآن هو عبارة عن مجموعة من الدالال): (١٤٥: ص (،١٩٩٨
 ألحوالالبشر، وبالتالي فهي مؤهلة ألن تثير أو تنتج خطوطا واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع األوضاع وا

 ). فيها أو تتولد فيهاتحصل التاريخية التي

: ص (٢٠٠٥عة الرابعة  الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، علي حرب، المركز الثقافي العربي الطب)٣(
١٧٣.( 

 سيأتي الحديث عن دور األستاذ علي عبد الرازق أحد المتخرجين في األزهر الشريف في هذا األمر في )٤(
 .المبحث الثالث



– 

  )١٨٦(

 المجال واسعا لالنحراف األخالقي والعقدي ليترعرع في الحياة االجتماعية اإلسالمية،
 هذا خسارة الدنيا واآلخرة، ويتضمن كذلك إفساح المجال للنفاق االستعماري ويعني

والمشروع االمبريالي الغربي للهيمنة بما فيه من مفاهيم وتصورات عن الكون والحياة 
 هم العلمانيينأن " في غير مواربة ين يقرر بعض الباحثلكوالنشاط االجتماعي بعامة؛ لذ

  .)١("الغربية للسيطرة وامتداد الغربية الهيمنة وآليات االستعمار طالئع
 فمعظم  إشاعة الفتن والنزاعات في المجتمع اإلسالمي والتربص بالمسلمين؛-  ٤

النكبات والفتن الداخلية التي تعرض لها المسلمون خالل تاريخهم الطويل قد كانت 
 شأت ننهم فع بهم كبرها،والمنخدعونبسبب الدسائس والمكايد، التي تولي المنافقون 

معظم الفرق المنحرفة المرتدة عن اإلسالم، وهم الذين أحكموا دسائسهم فأسسوا فرقة 
الباطنية المرتدة الملحدة التي كادت لإلسالم والمسلمين، أيما كيد خالل قرون عديدة، 
وكانت لها صالت سرية باليهود الذين يحقدون على اإلسالم والمسلمين، يدبرون ضدها 

 من كيد، وكان من الباطنيين دعم وتأييد لليهود في مختلف مجاالت ونعكل ما يستطي
  .)٢(الحياة
 دائما يتربصون بالمسلمين ويعاونون أعداء اإلسالم عليهم، وأشهر من قام بهذا وهم

  . الدور في  التاريخ اإلسالم فرقة الباطنية الخبيثة التي تدين بالنفاق والتقية
ة عن عقائد الباطنية وأشار إلى الدور الذي لعبوه في  تحدث شيخ اإلسالم ابن تيميوقد
 أصناف وسائر هم بالنصيرية المسمون القوم هؤالء: ( أعدائ اإلسالم فقالدمةخ

 المشركين، من كثير من وأكفر بل والنصارى، اليهود من أكفر الباطنية القرامطة
 مثل لمحاربين،ا الكفار ضرر من أعظم وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة على وضررهم

 بالتشيع المسلمين جهال عند يتظاهرون هؤالء فإن وغيرهم، والفرنج التتار كفار
 بأمر وال بكتابه وال برسوله وال باهللا يؤمنون ال الحقيقة في وهم البيت، أهل ومواالة

  . )٣ ()بنار وال بجنة وال بعقاب وال بثواب وال بنهي وال
 المعلومومن : (سالم من النصارى والتتار فقال تحدث عن دورهم في خدمة أعداء اإلثم

 كل مع دائماً وهم جهتهم، من النصارى عليها استولى إنما الشامية السواحل أن عندنا
                                         

 ).١٩٩: ص( العرب وموقفهم من اإلسالم العلمانيون) ١(

 ).١/١٨( التاريخ، ي فنافقين ظاهرة النفاق وخبائث الم)٢(

 ).١٤٩/ ٣٥ ( مجموع الفتاوى)٣(



 

 )١٨٧(

 اإلسالم بالد دخلوا ما التتار إنثم  ... المسلمين على النصارى مع فهم للمسلمين، عدو
  .)١ ()ومؤازرتهم بمعونتهم إال المسلمين ملوك من وغيره بغداد خليفة وقتلوا

                                         
 ).١٥١/ ٣٥( مجموع الفتاوى )١(



– 

  )١٨٨(

 ي الثانالمبحث
. المنافقين في الكتاب والسنةصفات  

 القرآن الكريم والسنة النبوية على تحديد أوصاف المنافقين وما يالزمهم من حرص
أخالق وطبائع حتى يعرفهم المسلمون ويكونون بمأمن من شرهم الدفين، الذي ينتظر 

، فلم يفتأ المنافقون يثيرون الشبهات لحظة مواتية ليفتك بأمن المسلمين جميع أمورهم
حول العقيدة ليفسدوا دين المسلمين ولم يزالوا يراقبونهم ويعرفون بواطن أمورهم 
وأسرارهم ليذيعوها إلى أعدائهم فتكون لهم بذلك الدولة على اإلسالم والمسلمين، ولهذا 

رهم،  إدراك أوصاف المنافقين ليأخذوا حذرهم ويتجنبوا خطمسلمينيجب على ال
وإن الكذب يهدي "وللمنافقين أوصاف ذميمة ال ينفكون عنها، إذ أساس النفاق هو الكذب 

  . )١("إلى الفجور
النفاق يجمع الكذب، والجبن، والمكيدة، وأفن الرأي، والبله، : ( الشيخ ابن عاشوريقول

وسوء السلوك، والطمع، وإضاعة العمر، وزوال الثقة، وعداوة األصحاب، واضمحالل 
  .)٢()فضيلةال
  : أوصاف المنافقين التي ذكرها القرآن والسنة فهيوأما 
 وهذا هو أساس النفاق، إظهار اإليمان وإبطان  إظهار اإلسالم وإبطان الكفر،-  ١

 لظاهر، بإظهار اإليمان في ارائيي(الكفر، قال الطبري في تعريف المنافق هو الذي 
  :ثيرة على هذا المعنى منهاوقد دلت آيات ك. )٣()ويستسر النفاق في الباطن

) ٨( الْآِخِر وما هم ِبمْؤِمِنين ِم النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباللَِّه وِبالْيووِمن{:  تعالىقوله
 ونرشْعا يمو مهِإلَّا َأنْفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَِّذينو اللَّه ونخَاِدع٩(ي (م ِفي قُلُوِبِهم ضر

 ونكِْذبا كَانُوا يِبم َأِليم ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهاد٤ (})١٠(فَز( .  

                                         
}  أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقينيا{:  أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب قول اهللا تعالى)١(
 كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، ومسلم، )٦٠٩٤(برقم ) ٢٥/ ٨ (ذبوما ينهى عن الك] ١١٩: التوبة[

 ).٢٦٠٧(برقم ) ٢٠١٣/ ٤(الصدق وفضله باب قبح الكذب وحسن 

 ).٢٦١/ ١( هـ ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر– البن عاشور، الدار التونسية للنشر ، والتنويرالتحرير) ٢(

 ).٢٦١/ ١( والتنوير التحرير) ٣(

 .١٢ – ٨:  البقرة، اآليةرة سو)٤(



 

 )١٨٩(

، )ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين: ( قتادة في قولهقال
  .)١( في المنافقينهذه: قال) فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين: (حتى بلغ

إلى )  آمنا باهللا وباليوم اآلخرولومن الناس من يق: (يع بن أنس، في قوله الربوعن
  .)٢(هؤالء أهل النفاق: ، قال)  أليماب اهللا مرضا ولهم عذفزادهم(

ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم : ( ابن جريج، في قولهقال
نيته ومدخله مخرجه، ومشهده هذا المنافق، يخالف قوله فعله، وسره عال: قال) بمؤمنين

  .)٣(مغيبه
 هم ِإنَّهم َألَا السفَهاء آمن كَما َأنُْؤِمن قَالُوا النَّاس آمن كَما آِمنُوا لَهم ِقيَل ِإذَا{:  تعالىوقوله

اءفَهالس لَِكنلَا و ونلَمعالة  أنهم لم يؤمنوا باهللا تعالى بل زادوا كبرا وجهفأثبت )٤(}ي
يشيعون في مجالسهم أن المؤمنين سفهاء، وأنهم هم المدركون وحدهم، العارفون "فكانوا 

بحقيقة العقائد، وأنهم األعلون؛ ألن في المؤمنين موالي كصهيب وبالل وخباب وعمار 
:  فيقولونيمان ولكنهم كانوا يتظاهرون أمام الصحابة ال سيما كبارهم باإل،)٥("وغيرهم

 عتهم المؤمنين وكانوا في جماا مؤمنين مصدقين، ولكنهم إذا تركودخلنا في جماعتكم
 لَقُوا الَِّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وِإذَا خَلَوا ِإلَى ِإذَا{: إنا معكم، كما جاء في قوله تعالى: قالوا

  . )٦(} ِإنَّما نَحن مستَهِزُئونم قَالُوا ِإنَّا معكُمشَياِطيِنِه
 جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه ِإذَا{: لى تعاوقوله

ونلَكَاِذب نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهوال يكونون كاذبين إال في دعوى اإليمان وخلوص ،)٧(}و 
  .)٨( حق وصدقالقلب به؛ إذ شهادة أن محمدا رسول اهللا

                                         
صر الطَّيار، دار ابن الجوزي، د مساعد بن سليمان بن نا:  البن جرير الطبري، تحقيق، الطبريتفسير) ١(

 ).٢٦٩/ ١( هـ ١٤٣٠الثامنة، : الطبعة

 ).٢٦٩/ ١( الطبري تفسير) ٢(

 ).٢٧٠/ ١( تفسير الطبري )٣(

 .١٣:  سورة البقرة، اآلية)٤(

 ).١٣٣/ ١( للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي ،زهرة التفاسير: انظر) ٥(

 .١٥ – ١٣:  سورة البقرة، اآلية)٦(

 .١:  سورة المنافقين، اآلية)٧(

 )١٤٦/ ١٤(فتح البيان في مقاصد القرآن : انظر) ٨(



– 

  )١٩٠(

 وَأطَعنَا ثُم يتَولَّى فَِريقٌ ِمنْهم ِمن بعِد ذَِلك وِل وِبالرسِه آمنَّا ِباللَّويقُولُون{:  تعالىوقال
ْؤِمِنينِبالْم ا ُأولَِئكم١(}و( .  

ر  دعواهم وهي اإلقرار باإلسالم والميل إلى الطاعة ثم نفى اإليمان إلبطانهم الكففذكر
  .)٢(والكيد لإلسالم والمسلمين

أناس من المنافقين أظهروا اإليمان والطاعة، وهم في ذلك يصدون عن :  قتادة قالقال
  .)٣(سبيل اهللا وطاعته وجهاده مع رسوله

 وهذه خاصية من خصائص المنافق، فإن ، رفض االحتكام إلى القرآن والسنة- ٢
يرفضون الرجوع إلى القرآن والسنة  تراهم فلذلكالمنافقين أصال ليسوا بمسلمين؛ 

 اإلسالمية، وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة وصورها في عةواالحتكام إلى الشري
  :كثير من اآليات منها

 ُأنِْزَل ِمن قَبِلك ما تَر ِإلَى الَِّذين يزعمون َأنَّهم آمنُوا ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك وَألَم{:  تعالىقوله -
 لَّهم وقَد ُأِمروا َأن يكْفُروا ِبِه ويِريد الشَّيطَان َأن يِضلطَّاغُوِت يتَحاكَموا ِإلَى انيِريدون َأ

وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا ِإلَى ما َأنْزَل اللَّه وِإلَى الرسوِل رَأيتَ الْمنَاِفِقين ) ٦٠(ضلَالًا بِعيدا 
دصايوددص نْكع ٤(}ون(.  
 تعجب من حال هؤالء الذين ادعوا ألنفسهم أنهم قد جمعوا بين اآليتين هاتين ففي

اإليمان بما أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو القرآن، وما أنزل على من 
قبله من األنبياء، ثم جاؤا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها، وهو 

 إلى غير النبي صلى اهللا عليه وسلم ألنه يحكم بالحق وال يلتفت إلى الرشوة، ثم كمتحاال
 يصد والذي اهللا عليه وسلم وشرعه، ىبين صفة المنافقين في الصد عن حكم النبي صل

  . )٥( بالعزوف عنهأولىعن الشيء 

                                         
 .٤٧:  سورة النور، اآلية)١(

 ).٢٤٧/ ٩( البيان في مقاصد القرآن فتح) ٢(

 المملكة العربية السعودية، -أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز :  تحقيق، ابن أبي حاتمتفسير) ٣(
 ).٢٦٢١/ ٨( هـ ١٤١٩ - الطبعة الثالثة

 .٦١، ٦٠: اآليتان ء، سورة النسا)٤(

 ).١٦٣/ ٣(وفتح البيان في مقاصد القرآن ) ١٢٠/ ١٠(وتفسير الرازي ) ٢٠٤/ ١٩( الطبري تفسير: انظر) ٥(



 

 )١٩١(

نَا ثُم يتَولَّى فَِريقٌ ِمنْهم ِمن بعِد ذَِلك  آمنَّا ِباللَِّه وِبالرسوِل وَأطَعويقُولُون{:  تعالىوقوله -
 ْؤِمِنينِبالْم ا ُأولَِئكم٤٧(و ( مِإذَا فَِريقٌ ِمنْه منَهيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا دو

 ونِرضع١ (})٤٨(م( .  
الرسول، والطاعة هللا ولرسوله  سبحانه أنهم ينسبون إلى أنفسهم اإليمان باهللا وبفبين

نسبة بمجرد اللسان ال عن اعتقاد صحيح، ألنهم من جهة أخرى يتولون عن القتال 
   .)٢(ويرغبون عن حكم اهللا تعالى ويصدون عن طاعته

 يصدون عن كأناس من المنافقين أظهروا اإليمان والطاعة، وهم في ذل:  قتادة قالقال
  .)٣( وجهاده مع رسولهعتهسبيل اهللا وطا

 بشر المنافق وكان قد خاصم يهوديا في أرض وكان ينزلت هذه اآلية ف:  مقاتلوقال
اليهودي يجره إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحكم بينهما، وجعل المنافق يجره 

  .)٤( يحيف علينامداإلى كعب بن األشرف، ويقول إن مح
لمنافقون في تقديم العون  ال يتردد ا على المسلمين؛نصرهم  مواالة الكفار و- ٣

ألعداء اإلسالم، وإعانتهم على المسلمين عندما تسنح الفرصة لذلك، ألن ذلك يعينهم 
  . دحر اإلسالم وإزالة دولتهي تحقيق أحد أهدافهم وهعلى
 ذكر القرآن الكريم كثيرا من الوقائع التي كان المنافقون فيها عونا للكفار للتدليل وقد

   :على هذه الصفتة منها
  الَِّذين كَفَروا ِمن تَر ِإلَى الَِّذين نَافَقُوا يقُولُون ِلِإخْواِنِهمَألَم{:  جاء في قوله تعالىما -

 لَنَنْصرنَّكُم قُوِتلْتُم لَنَخْرجن معكُم ولَا نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبدا وِإن ُأخِْرجتُم الِْكتَاِب لَِئن َأهِل
 ُأخِْرجوا لَا يخْرجون معهم ولَِئن قُوِتلُوا لَا لَِئن{: ثم قال) ١١(لَّه يشْهد ِإنَّهم لَكَاِذبون وال

 ونرنْصلَا ي ثُم اربالَْأد لُّنولَي موهرنَص لَِئنو مونَهرنْصةً ِفي ) ١٢(يبهر َأشَد لََأنْتُم
ِمن وِرِهمداللَِّه ذَِلص لَك مقَو ما ِبَأنَّه ونفْقَه٥(} ي(.  

                                         
 .٥٠ – ٤٧: ات سورة النور، اآلي)١(

 ).٢٤٦/ ٩(وفتح البيان في مقاصد القرآن ) ٢٩٣/ ١٢ (طبي القرتفسير: انظر) ٢(

 ).٢٦٢١/ ٨( ابن أبي حاتم تفسير) ٣(

 -األولى :  بيروت، الطبعة–عبد اهللا محمود شحاته، دار إحياء التراث :  تحقيقن، مقاتل بن سليماتفسير) ٤(
 ).٢٠٤/ ٣( هـ ١٤٢٣

 .١٣ – ١١: ات سورة الحشر، اآلي)٥(



– 

  )١٩٢(

 المنافقين ليهود بني النضير عندما نزل بهم النبي صلى اهللا راء اآليات تصور إغفهذه
  . واعدين إياهم بالخروج معهم والثبات والنصر،)١(عليه وسلم للحرب بالثبات والصبر

 اهللا بن أبي وأضرابه، حين بعثوا إلى يخبر تعالى عن المنافقين كعبد: ( ابن كثيرقال
 يشهد إنهم واهللا{: قال اهللا تعالى...  يعدونهم النصر من أنفسهم نضيريهود بني ال

لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا لهم قوال من نيتهم أال يفوا لهم به، : أي} لكاذبون
ال : أي}  ال ينصرونهم قوتلواولئن{:  الذي قالوه؛ ولهذا قالهموإما أنهم ال يقع من

  .)٢()} األدبار ثم ال ينصرونليولن{قاتلوا معهم : أي}  نصروهمولئن{يقاتلون معهم، 
 الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعون ِفيِهم يقُولُون نَخْشَى فَتَرى{:  قوله تعالىيه نوه إلما -

ْأِتي ِبالْفَتِْح َأو َأمٍر ِمن ِعنِْدِه فَيصِبحوا علَى ما َأسروا ِفي  اللَّه َأن يسى داِئرةٌ فَعِصيبنَاَأن تُ
نَاِدِمين ٣(}َأنْفُِسِهم( .  

 المسلمين، لى أعداء اهللا ونصرتهم عالة اآليات تصور دأب المنافقين على مواوهذه
ذلك : (لطبريرغبة في اتخاذ هذه النصرة يدا لهم إذا دارت الدوائر لغير المسلمين قال ا

من اهللا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين، 
نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى، وإما ألهل الشرك من عبدة : ويقولون

األوثان، أو غيرهم على أهل اإلسالم، أو تنزل بهؤالء المنافقين نازلة، فيكون بنا إليهم 
  .)٤ ()حاجة

 اتَّخَذُوا مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتَفِْريقًا بين الْمْؤِمِنين والَِّذين{:  جاء في قوله تعالىما -
 اللَّه ورسولَه ِمن قَبُل ولَيحِلفُن ِإن َأردنَا ِإلَّا الْحسنَى واللَّه يشْهد ِإنَّهم ربوِإرصادا ِلمن حا

  . )٥(}ِذبونلَكَا
 يصور حرص المنافقين على شق الصف وتمزيق وحدة المسلمين، من خالل والذي

 المسلمين واستدراج فريق منهم إلى معسكر يقبناء مسجد الضرار؛ ليكون وسيلة لتفر
النفاق، وقد ذكر ابن كثير في سبب نزول اآليات أن رجال من المنافقين اسمه أبو عامر 

                                         
 .)٢٨٩/ ٢٣( الطبري تفسير) ١(

 ).٧٤/ ٨( تفسير ابن كثير )٢(

 .٥٢: ، اآلية سورة المائدة)٣(

 .)٤٠٤/ ١٠( الطبري تفسير) ٤(

 .١٠٧:  سورة التوبة، اآلية)٥(



 

 )١٩٣(

ن فذهب سرا يستنجد بهرقل ملك الروم فأجابه فكتب إلى ضاق ذرعا بقوة المسلمي
جماعة المنافقين يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 معقال يقدم عليهم فيه من يقدم لهوسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا 
فشرعوا في بناء : (عد ذلك، قال ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بهمن عنده ألداء كتب

مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه، وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى اهللا 
عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتي إليهم 
فيصلي في مسجدهم، ليحتجوا بصالته، عليه السالم، فيه على تقريره وإثباته، وذكروا 

 فيه ة فعصمه اهللا من الصالاتية، منهم وأهل العلة في الليلة الشللضعفاءأنهم إنما بنوه 
، فلما قفل، عليه السالم راجعا إلى "إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء اهللا: "فقال

 بينه وبينها إال يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر قالمدينة من تبوك، ولم يب
ا اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد الضرار، وم

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مسجد قباء، الذي أسس من أول يوم على التقوى
  .)١ () قبل مقدمه المدينةهإلى ذلك المسجد من هدم

 قَالُوا َألَم نَكُن لَِّهلَكُم فَتْح ِمن ال كَان ِبكُم فَِإن بصون يتَرالَِّذين{:  جاء في قوله تعالىما -
 فَاللَّه ْؤِمِنينالْم ِمن كُمنَعنَمو كُملَيِوذْ عتَحنَس قَالُوا َألَم نَِصيب ِللْكَاِفِرين كَان ِإنو كُمعم

ِللْكَاِفِرين َل اللَّهعجي لَنِة وامالِْقي موي نَكُميب كُمحِبيلًايس ْؤِمِنينلَى الْموالذي يصور . )٢(} ع
حالة من حاالت المنافقين مع المؤمنين وهي االنهزام وتخذيل المسلمين وبث اليأس في 

  .)٣(صرون عونا ألعدئهم فينتكنفوسهم فيكون ذل
إن أصاب المسلمون من عدوهم : ( الطبري عن ابن جريج في تفسير اآلية أنه قالذكر

، قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون، "ألم نكن معكم: "افقونغنيمة قال المن
ألم : " للكافرينالمنافقون، يصيبونه من المسلمين، قال "وإن كان للكافرين نصيب"

  .)٤ ()، قد كنا نثبطهم عنكم"نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين

                                         
 ).٢١١/ ٤( ابن كثير فسير ت)١(

 .١٤١:  سورة النساء، اآلية)٢(

 ).٤٣٦/ ٢( ابن كثير تفسير) ٣(

 ).٣٢٥ - ٣٢٤/ ٩( تفسير الطبري )٤(



– 

  )١٩٤(

 وهم في الخفاء يقدمون  وتخذيال وتثبيطا،خباال وسط المسلمين ال يألونهم فالمنافقون
العون ألعداء اإلسالم؛ ليحقق هدفهم وهو ذهاب اإلسالم ودولته، وقد يفعلون ذلك 

 دالت الدولة على اإلسالم، فمن طبائع المنافقين أنهم أهل مصانعة إذاليحظوا باألمان 
  .)١(وال دين لهم

ي والمؤمنين من  بل قد حذر اهللا تعالى النب نشر الفتنة وإضعاف الجبهة الداخلية،- ٤
 خرجوا في قتال مع المؤمنين لسعوا بينهم باإلفساد بما لو انضمام المنافقين إليهم بأنهم

يختلقونه من األكاذيب المشتملة على األرجاف والنمائم الموجبة إلفساد ذات البين 
 ِفيكُم ما رجوا خَلَو{:  فقال تعالىلك بذ)٢(ونصر الشرك، فيفتنون ضعفاء المسلمين

 ِليمع اللَّهو ملَه وناعمس ِفيكُمالِْفتْنَةَ و غُونَكُمبي وا ِخلَالَكُمعضلََأوالًا وِإلَّا خَب وكُمادز
٣(}ِبالظَّاِلِمين( .  

: فيقول الغزوة هذه الفتن والكيد من قبل اعة النبي والمؤمنين باعتياد المنافين صنويذكر
 جاء الْحقُّ وظَهر َأمر اللَِّه وهم حتَّىتْنَةَ ِمن قَبُل وقَلَّبوا لَك الُْأمور  ابتَغَوا الِْفلَقَِد{

ون٤(}كَاِره( .  
. لمؤمنينألنهم قصدوا قتل النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل كثرة ا: ( قال السمرقندي

 احتالوا في قتلك : الشرك قبل غزوة تبوك وقلبوا لك األمور، يعنيارطلبوا إظه: ويقال
  .)٥()وفي هالكك من كل وجه

  :نها صورت آيات القرآن الكريم هذه الصفة وذكرت لها مظاهر ومواقف كثيرة موقد
:  في غزوة األحزاب والذي صورته اآليات القرآنية في قوله تعالىين المنافقصنيع -
زاغَِت الَْأبصار وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر  جاءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنْكُم وِإذْ ِإذْ{

وِإذْ ) ١١(هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا ) ١٠(وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَا 
نَا اللَّهدعا وم ضرم ِفي قُلُوِبِهم الَِّذينو نَاِفقُونقُوُل الْما يورِإلَّا غُر ولُهسرِإذْ ) ١٢( وو

                                         
 ).٤٣٦/ ٢( ابن كثير تفسير) ١(

 كلية الشريعة - مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، بلوغ النهايةإلىلهداية  وا)٦٣/ ٢ (،تفسير السمرقندي:  انظر)٢(
وفتح البيان في ) ٣٠١٧/ ٤( م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، :  جامعة الشارقة، الطبعة-والدراسات اإلسالمية 

 ).٣١٤/ ٥(مقاصد القرآن 

 .٤٧:  سورة التوبة، اآلية)٣(

 .٤٩، ٤٨: تان سورة التوبة، اآلي)٤(

 .)٦٣/ ٢ (السمرقندي تفسير )٥(



 

 )١٩٥(

 ويستَْأِذن فَِريقٌ ِمنْهم النَِّبي يقُولُون ِإن اقَالَتْ طَاِئفَةٌ ِمنْهم ياَأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعو
   .)١(}بيوتَنَا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإن يِريدون ِإلَّا ِفرارا

 أن المشركين اجتمعوا على المسلمين بأسرهم وظاهرهم يهود بنو ات هذه اآليتذكر
قريظة وحيي بن أخطب النضري على ذلك، ونزلوا على المدينة وعمل النبي عليه 
السالم الخندق، وكان األمر في غاية الشدة والخوف بالغا إلى الغاية فساء ظن المنافقين 

 ناإن محمدا يعد: فرين، وتهكموا من المسلمين آنذاك فقالواوأرجفوا بأن الغلبة واقعة للكا
أن نفتح مدائن كسرى وقيصر وأحدنا ال يستطيع أن يجاوز، وأخذت طائفة منهم تخذِّل 

 فارجعواال وجه إلقامتكم مع محمد : يا أهل يثرب ال مقام لكم، أي: المؤمنين فقالوا
موا على الرجوع واستأذنوه محمد، واتفقوا مع األحزاب تخرجوا من األحزان، وعز

 بأن بيوتهم عورة أي فيها خلل ال يأمن صاحبها السارق على متاعه والعدو عللواوت
وما هي بعورة وبين قصدهم وما تكن صدورهم : على أتباعه، ثم بين اهللا كذبهم بقوله

  .)٢(وهو الفرار وزوال القرار بسبب الخوف
 حتَّى لَِّه من ِعنْد رسوِل الى لَا تُنِْفقُوا علَقُولُون الَِّذين يهم{ ما جاء في قوله تعالى -

يقُولُون لَِئن ) ٧( يفْقَهون اينْفَضوا وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرِض ولَِكن الْمنَاِفِقين لَ
لَّ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن رجعنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَ

ونلَمعلَا ي نَاِفِقين٣(}الْم( .  
 عن ناع المسلمين، باالمتصف تصور هذه اآليات حرص المنافقين على توهين حيث

اإلنفاق على المهاجرين حتى ينشغل كل واحد منهم بشأنه ويتفرق عن رسول اهللا 
 ول صريحا من المنافق عبد اهللا بن سلضاعف شوكة المسلمين، وتذكر تحريتعالى، فتض

 رجعنَا ِإلَى لَِئن{:  قولهفي النبي ومن معه بالدعوة إلى إخراجهم من المدينة، داةعلى معا

                                         
 .١٣ – ١٠: ات سورة األحزاب، اآلي)١(

 -األولى :  بيروت، الطبعة– عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ، المسير في علم التفسيرزاد:  انظر)٢(
 هـ ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–وتفسير الرازي، دار إحياء التراث العربي ) ٤٥١/ ٣( هـ، ١٤٢٢

)١٦٠/ ٢٥.(   

 .٨، ٧: تان سورة المنافقون، اآلي)٣(



– 

  )١٩٦(

  باألعز نفسه وباألذل رسول اهللا صلى اهللاوعنى} الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ
  . )١(عليه وسلم

 أسباب نزول هذه اآليات مدى حرص المنافقين على توهين الصف وإضعاف وتبين
الجبهة الداخلية، بما يثيره المنافقون من إحن بين المهاجرين واألنصار، فعن جابر 

كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجال من األنصار، فقال : رضي اهللا عنه قال
يا للمهاجرين، فسمعها اهللا رسوله صلى اهللا :  وقال المهاجرييا لألنصار،: األنصاري

 رجال من األنصار، فقال جرينفقالوا كسع رجل من المها» ما هذا؟«: عليه وسلم قال
يا للمهاجرين، فقال النبي صلى اهللا عليه : يا لألنصار، وقال المهاجري: األنصاري

ر حين قدم النبي صلى اهللا عليه وكانت األنصا: قال جابر» دعوها فإنها منتنة«: وسلم
أوقد فعلوا، واهللا لئن رجعنا : وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبد اهللا بن أبي

دعني يا : إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل، فقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
ه ال يتحدث دع«: رسول اهللا أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢(»الناس أن محمدا يقتل أصحابه
ال تنفقوا على : كنت في غزاة فسمعت عبد اهللا بن أبي، يقول:  زيد بن أرقم قالوعن

من عند رسول اهللا حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن األعز منها 
فدعاني فحدثته، األذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى اهللا عليه وسلم، 

فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى عبد اهللا بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، 
 قط، له فأصابني هم لم يصبني مث،فكذبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصدقه

ما أردت إلى أن كذبك رسول اهللا صلى اهللا عليه : فجلست في البيت، فقال لي عمي

                                         
 بيروت، –الدكتور عبد اهللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم :  تحقيق، ابن جزييرتفس: انظر) ١(

 عثمان جمعة ضميرية -محمد عبد اهللا النمر :  تحقيقلبغوي،وتفسير ا) ٣٧٨/ ٢( هـ ١٤١٦ -األولى : الطبعة
وفتح ) ١٣٣/ ٨( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الرابعة، : طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة دار مسلم الحرش، مان سلي-

 ).١٥١/ ١٤(البيان في مقاصد القرآن 

 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها يقولون{:  أخرجه البخاري، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله)٢(
ومسلم، ) ٤٩٠٧(برقم ) ١٥٤/ ٦] (٨: لمنافقونا[} يعلمون ال لمنافقيناألذل، وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ا

 ). ٢٧٧٢(برقم ) ٢١٤٠/ ٤(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، 



 

 )١٩٧(

فبعث إلي النبي ] ١: المنافقون[}  جاءك المنافقونإذا{: الىزل اهللا تعوسلم ومقتك؟ فأن
  .)١(»إن اهللا قد صدقك يا زيد«: صلى اهللا عليه وسلم فقرأ فقال

 اهللا تعالى المنافقين بأنهم يستهزئون بالمؤمنين حينما وصف االستهزاء بالمؤمنين؛ - ٥
ا خلوا بأنفسهم رجعوا إلى حقيقة يدعون أمامهم كذبا اإليمان ويشيدون باإلسالم، فإذا م

 لَقُوا الَِّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وِإذَا خَلَوا ِإلَى وِإذَا{أنفسهم استهزاءا ولعبا بالمؤمنين 
 ِزُئونتَهسم نا نَحِإنَّم كُمعقَالُوا ِإنَّا م اِطيِنِهمِفي) ١٤(شَي مهدميو ِزُئ ِبِهمتَهسي اللَّه 

ونهمعي اِنِهم٢(}طُغْي( .  
 بأنهم مستهزئون يتضمن الحكم بأنهم ال يؤمنون؛ ألن من يؤمن بشيء ال حكم الوإن

 والسخرية ؤمنينيستهزئ به، فهم تجاوزوا حد الكفر إلى أبعد منه، هو االستهزاء بالم
  .)٣(منهم، والتالعب بهم بدعوى اإليمان

 غزوة بدر في والتعريض بهم كما حدث همتهكم علي اسهتزاء المنافقين بالمؤمنين الومن
غر هؤالء : (لما رأوا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار فسخروا منهك قائلين

 يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض غَر هُؤلَاِء ِدينُهم ِإذْ{:  يقول اهللا تعالى)٤ ()دينهم
  . )٥(} علَى اللَِّه فَِإن اللَّه عِزيز حِكيمومن يتَوكَّْل

 سخروا من هيئة صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورموهم بأوصاف وكذلك
 سَألْتَهم لَيقُولُن ِإنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُْل ولَِئن{ تفكيرهم قال تعالى ستوجبحقيرة، ما ا
لَا تَعتَِذروا قَد كَفَرتُم بعد ِإيماِنكُم ِإن نَعفُ ) ٦٥( ورسوِلِه كُنْتُم تَستَهِزُئون َأِباللَِّه وآياِتِه

ِرِمينجكَانُوا م مطَاِئفَةً ِبَأنَّه ذِّبنُع طَاِئفٍَة ِمنْكُم ن٦(}ع( .  
 مالك في أن رجال من المنافقين قال لعوف بن:  بسنده إلى زيد بن أسلمري الطبروى

فقال له ! ما لقرائنا هؤالء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء: غزوة تبوك

                                         
 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها يقولون{:  أخرجه البخاري، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله)١(

 ) ٤٩٠٠(برقم ) ١٥٢/ ٦]  (٨: المنافقون[}  يعلمون اليناألذل، وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافق

 .١٥، ١٤:  سورة البقرة، اآليتان)٢(

 ).١٣٦/ ١(زهرة التفاسير :  انظر)٣(

 ).٢٦/ ٢(تفسير السمرقندي :  انظر)٤(

 .٤٩:  سورة األنفال، اآلية)٥(

 .٦٦، ٦٥:  سورة التوبة، اآليتان)٦(



– 

  )١٩٨(

فذهب عوف إلى ! ألخبرن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! كذبت، ولكنك منافق: عوف
فنظرت إليه :  بن عمرهللا قد سبقه، قال زيد قال عبد ارآنرسول اهللا ليخبره، فوجد الق

إنما كنا : (ب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنكبه الحجارة، يقولمتعلقا بحق
أباهللا وآياته ورسوله كنتم : (فيقول له النبي صلى اهللا عليه وسلم) ! نخوض ونلعب

  . )١(؟ ما يزيده) تستهزؤن
 عابوا المتطوعين من المؤمنين في الصدقات طوعا وطبعا، فينعتون األغنياء منهم كما

 الَِّذين{:  كما في قوله تعالى،)٢(ياء ويسخرون من ضعف صدقة الفقراءبأنهم أهل ر
 ونخَرسفَي مهدهِإلَّا ج ونِجدلَا ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ْؤِمِنينالْم ِمن ِعينطَّوالْم ونلِْمزي

َأِليم ذَابع ملَهو مِمنْه اللَّه ِخرس م٣(}ِمنْه( .  
يلمزون المطوعين في الصدقة على أهل المسكنة والحاجة، بما لم يوجبه : ( الطبريلقا

إنما تصدقوا به رياء وسمعة، ولم : " فيها عليهم بقولهمويطعنوناهللا عليهم في أموالهم، 
ويلمزون الذين ال يجدون ما يتصدقون به إال جهدهم، وذلك طاقتهم، " يريدوا وجه اهللا

سخرية منهم بهم ! " لقد كان اهللا عن صدقة هؤالء غنيا: "فينتقصونهم ويقولون
 .)٤ ()فيسخرون منهم

 فالمنافق متكاسل عن الخيرات متقاعس عن الطاعات، إذ ؛  التكاسل عن الخيرات-  ٦
ال إيمان يدفعه إلى اإلتيان به وال أجر يتوقعه من ورائها، وقد صور القرآن الكريم 

  تباطؤ المنافقين عن طاعات كثيرة مثل 
 قال تعالى؛ في أداء الصالةالتكاسل  :}ِإنونخَاِدعي نَاِفِقينالْم  مهخَاِدع وهو اللَّه 

فهم . )٥(}وِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة قَاموا كُسالَى يراءون النَّاس ولَا يذْكُرون اللَّه ِإلَّا قَِليلًا
هم وال إيمان يبعثهم، وهذا مظهر يريدون يقومون كسالى متثاقلين، ال نشاط يحرك"

  .)٦ ("به إظهار اإليمان، وهو يكشف عن خبيئة أنفسهم

                                         
 ).٣٣٣/ ١٤( الطبري تفسير) ١(

 ).١١٠/ ١٦ (الرازير تفسي:  انظر)٢(

 .٧٩:  اآليةتوبة، سورة ال)٣(

 ).٣٨١/ ١٤(تفسير الطبري ) ٤(

 .١٤٢:  سورة النساء، اآلية)٥(

 .)١٩١٧/ ٤( التفاسير زهرة) ٦(



 

 )١٩٩(

 وصفهم القرآن الكريم بأنهم يضنون في اإلنفاق الواجب كأوقات فقد والبخل؛ الشح 
 علَيكُم فَِإذَا جاء َأِشحةً{: الجهاد والنوائب فهم أشحة على المؤمنين قال تعالى

رَأيتَهم ينْظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخَوفُ 
 ُأولَِئك لَم يْؤِمنُوا فََأحبطَ اللَّه َأعمالَهم خَيِر ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد َأِشحةً علَى الْسلَقُوكُمالْخَوفُ 

ع ذَِلك كَانوالَى اللَِّه ياهللا تعالى بأنهم أشحة على المؤمنين فوصفهم  )١(}ِسير 
 في ما لوذلك اهللا، على أهل مسكنة المسلمين؛ لبالغنيمة والخير والنفقة في سبي

 وهم ال يبخلون بما يبخلون به على .)٢(قلوبهم من الضغن والكره للمسمين
 الَِّذين يقُولُون هم{رة المنافقين المؤمنين فقط، بل يأمرون الناس بالبخل كما في سو

لَا تُنِْفقُوا علَى من ِعنْد رسوِل اللَِّه حتَّى ينْفَضوا وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرِض 
ونفْقَهلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكن٣(}و( .  

 ود عنه  فهم يتثاقلون في الجهاد ويفرحون بالقع عن الجهاد؛القعود}فَِرح خَلَّفُونالْم 
ِبمقْعِدِهم ِخلَافَ رسوِل اللَِّه وكَِرهوا َأن يجاِهدوا ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه 

يضحكُوا فَلْ) ٨١( نَار جهنَّم َأشَد حرا لَو كَانُوا يفْقَهون ْل ِفي الْحر قُنِْفرواوقَالُوا لَا تَ
ونكِْسبا كَانُوا يِبم اءزا جكُوا كَِثيربلْي٤(}قَِليلًا و( .  

 هذه اآليات الكريمات أن المنافقين كرهوا أن يخرجوا مجاهدين بإنفاق فتبين
أموالهم؛ ألنهم بخالء في كل ما هو خير، وألنهم جبناء وعدم وجود باعث اإليمان 

ن ذلك وهو ما هم فيه من النفاق،  وقال وداعي اإلخالص، ووجود الصارف ع
ولم يقل كرهوا أن يخرجوا، مع أن الكراهة ابتدأت ) وكرهوا أن يجاهدوا: (سبحانه

لإلشارة إلى سبب عدم )  أن يجاهدوااوكرهو: (بالتثاقل في الخروج، بل قال
 الجهاد، وقد اتخذوا لعدم خروجهم تعلة أخرى، وهي الحر كراهيةالخروج وهو 

  . )٥()وقالوا ال تنفروا في الحر(الشديد 

                                         
 .١٩:  سورة األحزاب، اآلية)١(

 ).٢٣١/ ٢٠( الطبري تفسير) ٢(

 .٧:  سورة المنافقين، اآلية)٣(

 .٨٢، ٨١:  سورة التوبة، اآلية)٤(

 ).٣٥٩/ ٥(وفتح البيان في مقاصد القرآن ) ٣٣٩٣/ ٧( التفاسير زهرة )٥(



– 

  )٢٠٠(

 ميل عن ن واهيا يبين ما نفس المنافق ما الكريم في موضع آخر عذرآن ذكر القروقد
: الجهاد وهو الخشية من الوقوع في فتنة نساء الروم في غزوة تبوك كما في قوله تعالى

}مِمنْهلَا تَفِْتنِّي َألَا ِفي الِْفتْوِلي و قُوُل اْئذَني نِحيطَةٌ  ملَم نَّمهج ِإنقَطُوا ونَِة س
١(}ِبالْكَاِفِرين( .  

 وسلم ذات يوم وهو في عليهقال رسول اهللا صلى اهللا :  الطبري عن قتادة قالروى
: هل لك يا جد العام في جالد بني األصفر؟ فقال: جهازه، للجد بن قيس أخي بني سلمة

 لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء يا رسول اهللا، أو تأذن لي وال تفتني، فواهللا
فأعرض عنه رسول ! مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني األصفر أن ال أصبر عنهن

 العذر الواهي الذي ال يقنع يبين عن فهذا. )٢(قد أذنت لك:  وقاللماهللا صلى اهللا عليه وس
  . وعزوفه عن الخيرنهشخصية المنافق ومدى جب

فاق هو الخداع ويعني هذا الكذب في أصل اإليمان، وهذا الكذب  أساس الن  الكذب؛- ٧
 ِإنَّك يعلَم ه جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه واللَِّإذَا{في أصل اإليمان 

ونلَكَاِذب نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهو ولُهسي أصل اإليمان أي في  فهم كاذبون ف،)٣(}لَر
  .)٤(شهادتهم التي زعموا أنها من صميم القلب، وخلوص االعتقاد

 استساغ اإلنسان أن يكذب في أصل اإليمان لم يتورع عن الكذب في سائر أمور وإذا
آية المنافق "الحياة،  حتى يكون الكذب عالمة مميزة له يعرف بها كما في الحديث 

  .)٥ ()إذا حدث كذب: (ثالث وذكر منها
  .)٦ ()وقوله صلى اهللا عليه وسلم آية المنافق أي عالمته وداللته: ( النوويقال
وال شك في أن للمنافقين خصاال أخر مذمومة؛ كما قد : ( أبو العباس القرطبيقال

وإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى يراءون الناس وال : وصفهم اهللا تعالى حيث قال
إنما خصت تلك الخصال الخمس بالذكر؛ ألنها : تمل أن يقاليذكرون اهللا إال قليال، فيح

                                         
 .٤٩:  اآليةالتوبة، سورة )١(

 ).٢٨٧/ ١٤( تفسير الطبري )٢(

 .١:  اآليةالمنافقين، سورة )٣(

 )١٤٦/ ١٤(فتح البيان في مقاصد القرآن : انظر) ٤(

 . تخريجهتقدم) ٥(

 )٤٨/ ٢( شرح النووي على مسلم )٦(



 

 )٢٠١(

أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين، أو ألنها هي التي يضرون بها 
  .)١ ()المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم، دون غيرها من صفاتهم

 الذي قاله المحققون واألكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه: ( النوويقال
  .)٢() بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخالقهميهالخصال خصال نفاق وصاحبها شب

 النفاق االعتقادي وقد توجد في وهو المنافقين نفاقا أكبر، ة كل فالكذب صفوعلى
  .وال تستلزم نفاقا يوجب الكفر) العملي(المنافقين النفاق األصغر 

سائر مواقف المنافقين مع النبي صلى اهللا  وجود هذه الصفة في المنافين نفاقا أكبر فأما
عليه وسلم تشهد بذلك، فهم يكذبون للقعود عن الجهاد، ويبنون مسجد الضرار ويحلفون 

 ن المسلمين بأنهم مؤمنوهمواإن أردادوا إال الحسنى، ويكذبون في سائر العبادات ليو
  .صالحون

 النبي قول وقد دل عليها  هي إحدى العالمات المميزة للمنافقين، خيانة األمانة،-  ٨
 ويدخل ،)٤( أي تصرف على خالف الشرع)٣() اؤتمن خاناوإذ: (صلى اهللا عليه وسلم

  . )٥( الوفاء بما عاهد عليه وهذا نوع من الخيانةترك ألنهبه الغدر بالعهد؛ 
مال عن الحق :  أي)٦ ()وإذا خاصم فجر( ففي حديث قال  الفجور في الخصومة،– ٩

كذب فيمن خاصمه، وكذلك المنافق، إذا خاصم غيره، ادعى عليه ما وقال الباطل وال
 وقد مر في مواقف المنافقين مع النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ما ،)٧(ليس فيه

 ن، ونعتوا الصحابة بالجب،يدلل على ذلك، فقد نعتوا النبي صلى اهللا عليه وسلم باألذل
نه اإلفك، وكل ذلك وهو مخٍف وألصق المنافق ابن سلول بعائشة رضي اهللا ع

  ! للخصومة فكيف إذا أبداها
                                         

 بيروت ودار الكلم – ألبي العباس القرطبي، دار ابن كثير، دمشق ،لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم )١(
 ).٢٥١/ ١( م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، : ة بيروت، الطبع–الطيب، دمشق 

 )٤٧/ ٢( شرح النووي على مسلم )٢(

 . تخريجهتقدم) ٣(

 ).٤٠٩/ ٣( كشف المشكل من حديث الصحيحين )٤(

الني على صحيح البخاري، أحمد بن محمد القسطالني، المطبعة الكبرى األميرية، مصر،  القسطشرح) ٥(
 ).١١٩/ ١( هـ ١٣٢٣السابعة، : الطبعة

 . تخريجهتقدم) ٦(

 ).٤٨/ ٢( شرح النووي على مسلم )٧(



– 

  )٢٠٢(

 ف فمن صفات المنافقين التي دلت عليها السنة النبوية، إخال إخالف الوعد؛– ١٠
 في خيربال) إذا وعد: ( أي،)١()وإذا وعد أخلف: (الوعد، ففي حديث آية المنافق

محمول على من وعد وهذا : ( ابن الجوزيقال. )٢(فلم يِف بوعده) أخلف (قبلالمست
وهو على عزم الخلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعرض 

  .)٣()له عذر منعه من الوفاء فليس بمنافق
القول والفعل والنية، فنبه على : أصل عمل الديانة منحصر في ثالث: ( القسطالنيقال

 فال ينئذ فساد النية بالخلف، وح بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلىلفساد القو
وإذا عاهد غدر : أربع من كن فيه، وفيه: يعارض هذا الحديث بما وقع في اآلتي بلفظ

 .)٤ () الغدر خيانةنوإذا ائتمن خان أل:  قولهىإذ هو معن
 تكررت اإلشارة إلى هذا الصنيع في وقد   إيذاء النبي صلى اهللا عليه وسلم،- ١١

، ومما ذكره القرآن الكريم من إيذاء المنافقين للنبي صلى اهللا عليه القرآن الكريم كثيرا
 وقد نزل )٥(وسلم، باالفتراء عليه كثيرا والطعن في عرضه وقد غرهم صفحه وحلمه

ن  الَِّذين يْؤذُون النَِّبي ويقُولُون هو ُأذُن قُْل ُأذُن خَيٍر لَكُم يْؤِموِمنْهم{: في ذلك قوله تعالى
 اللَِّه لَهم عذَاب ِباللَِّه ويْؤِمن ِللْمْؤِمِنين ورحمةٌ ِللَِّذين آمنُوا ِمنْكُم والَِّذين يْؤذُون رسوَل

٦(}َأِليم( .  
 عبد منافق افتراء عليه، رمي الوسلم آذى فيه المنافقون رسول اهللا صلى اهللا عليه ومما

عنه باإلفك، وقد بلغ ذلك من النبي صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن سلول عائشة رضي اهللا 
 من يعذرني من المسلمين معشريا : ((حتى صعد المنبر، وشكى ذلك إلى صحابته فقال

                                         
 . تخريجهتقدم) ١(

 ).١١٨/ ١( شرح القسطالني )٢(

 ).٤٠٩/ ٣( كشف المشكل من حديث الصحيحين )٣(

 ).١١٩/ ١( القسطالني  شرح)٤(

األولى :  بيروت، الطبعة– عالم الكتب ، للزجاجوإعرابه القرآن يومعان) ٣٢٤/ ١٤( الطبري تفسير: انظر) ٥(
 ).٣٣٣/ ٥(وفتح البيان في مقاصد القرآن ) ٣٣٥١/ ٦(وزهرة التفاسير ) ٤٥٧/ ٢( م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 .٦١:  سورة التوبة، اآلية)٦(



 

 )٢٠٣(

 ولقد خيرا، إال أهلي على علمت ما فواهللا بيتي] ٢١٣٤:ص [أهل في أذاه بلغ قد رجل
  .)١ ())معي إال يأهل على يدخل كان وما خيرا، إال عليه علمت ما رجال ذكروا

 أخرى طوائف تزل فلم ورث أهل النفاق فيما بعد هذا العصر هذه الصفة الشنيعة، وقد
تؤذي النبي بعد وفاته مثل الرافضة الذين ما فتئوا يسبون زوجات النبي صلى اهللا عليه 

 في التبرؤ وعقيدتنا«: يقول أحد أئمتهم محمد باقر المجلسي. وسلم ويسبون أصحابه
: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية والنساء األربع: رأ من األصنام األربعة نتبأننا

عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق اهللا 
على وجه األرض، وأنه ال يتم اإليمان باهللا ورسوله واألئمة إال بعد التبرؤ من 

  .)٢(»أعدائهم
ة رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول، وخفة  السفه والسفاهأصل " السفه،– ١٢

 كانت وهي حالة تستدعي من صاحبها التصرف على خالف الحكمة، ولهذا )٣("النهى
هذه الصفة تالئم حال المنافقين الذين رأوا البينات على صدق محمد صلى اهللا عليه 

 يؤمنوا به ولم  اآليات للداللة على ذلك، فلمموسلم وصحة ما جاء به وتضافرت أمامه
يفتحوا قلوبهم له، بل اعتقدوا أن هذا اإليمان سفه يصم من يقبله فرد اهللا تعالى عليهم 

 للرين الذي على أولى السفه عن المؤمنين وإلصاق هذه الصفة بهم ألنها بهم يبنف
ا آمن السفَهاء َألَا ِإنَّهم هم  قَالُوا َأنُْؤِمن كَمالنَّاس كَما آمن نُوا ِقيَل لَهم آِموِإذَا {،)٤(مقلوبه

ونلَمعلَا ي لَِكنو اءفَهقُوُل{: وقال عندما اعترضوا على تحويل القبلة.  )٥(}السيس اءفَهالس 
ِقب نع ملَّاها والنَّاِس م ِمنغِْرلَِتِهمالْمشِْرقُ وا قُْل ِللَِّه الْمهلَيالَِّتي كَانُوا ع  نِدي مهي ب

  . )٦(}يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم
                                         

}  إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، بأنفسهم خيرالوال{تاب تفسير القرآن، باب  أخرجه البخاري، ك)١(
 في باب ومسلم، في كتاب التوبة،) ٤٧٥٠(برقم ) ١٠١/ ٦] (١٠٥: النحل[} الكاذبون{: إلى قوله] ١٢: النور[

 ).٢٧٧٠(برقم ) ٢١٢٩/ ٤(حديث اإلفك وقبول توبة القاذف 

قد قام بترجمة النص إلى العربية الشيخ محمد عبد الستار التونسوي في و). ٥١٩ص ( اليقين، فارسي حق )٢(
 ).٥٣ص ( عقائد الشيعة، محمد عبد الستار التونسي، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة نكتابه بطال

 )٩٤/ ١( البيان في مقاصد القرآن فتح) ٣(

 ).٢٦١/ ١(والتحرير والتنوير ) ٢٠٥/ ١(تفسير القرطبي : انظر) ٤(

 .١٣:  سورة البقرة، اآلية)٥(

 .١٤٢:  سورة البقرة، اآلية)٦(



– 

  )٢٠٤(

 قة به مع ما فيه من مشاقبون جاءهم هذا السفه من ضعف العقل حين فعلوا ما يعوقد
الكتمان والجهل بأن إبطان الكفر وإظهار اإليمان ال يطول االغترار به، وألنهم كانوا 

وشأن المنافق دائما أنه "غباء وجهل، يظنون أنفسهم عقالء، مع ما فيما ركنوا إليه من 
يعتقد أنه في مكانة من الفكر والتدبر، وغيره ممن يدركون الحق في سفه وحمق، فهم 
يريدون أن يصرفوهم عن اإليمان ليضلوهم، ويفتنوهم لوال أن يتداركهم اهللا برحمته، 

  .)١("فيستنقذهم منهم
 زمن ي كتم كفره، والمنافقون ف فالمنافق من أجبن الناس ولوال ذلك لما الجبن،– ١٣

النبي صلى اهللا عليه وسلم كانوا أجبن الناس عن الجهاد في سبيل اهللا، وليس هذا 
فحسب بل كانوا جبناء في مواجهة الخطوب والمحن، وقد ظهر كيف صانعوا اليهود 

وقد وصف اهللا . )٢( من دوران الدائرة على المسلمينخشية الكفار في األجزاب وشايعوا
 جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينْظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي فَِإذَا{:  فقالدلى حالهم في الجهاتعا

  . )٣(}يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت
 إنهم إذا وافقوا الحرب تدور أعينهم في كل جهة ى وتعالى شدة جبنهم حتبحانه سفبين

 فال بصره، ويشخص الموت، من قرب الذي عين يتوقعون منها الموت، كدوران
  .)٤( إذا شاهد ما يخافهن وهذا سبيل الجبايطرف،

 لما خبثت قلوب المنافقين وخلت من اإليمان ؛ المسلمين وتتبع عوراتهمة غيب– ١٤
 في األعراض خوضباهللا وخشية عقابه ساءت أفعالهم وقبح ما يأتون به، فهان عليهم ال

 على هذه الصفقة مي نص حديث أبي برزة األسلد عوراتهم، وقوغيبة المسلمين وتتبع
يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: فقال

اإليمان قلبه، ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع اهللا 

                                         
 ).١٣١/ ١(زهرة التفاسير : انظر) ١(

 .)٤٠٤/ ١٠( الطبري تفسير) ٢(

 .١٩:  سورة األحزاب، اآلية)٣(

 ألبي الحسن الماوردي، ، الماورديروتفسي) ٥٣/ ٣( السمرقندي وتفسير) ٣١٨/ ١(تفسير الطبري : انظر) ٤(
 ).٣٨٥/ ٤(لبنان، /  بيروت -دار الكتب العلمية : بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشرالسيد ا: تحقيق



 

 )٢٠٥(

 على تنبيهفيه : (  قال العظيم آبادي،)١(»تهعورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه في بي
  .)٢()المؤمن ال المنافق شعار من المسلم غيبة أن

 وقد نص اهللا تعالى على أن ألسنة المنافقين حداد على المؤمنين  اللسان؛بذاءة -  ١٥
 )٣(مؤمنين كالمهم السب واألذى أو ألنهم كانوا يرفعونها أحيانا على النونألنهم يضم

 وقد سبق العديد من المواقف ،)٤(} ذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍدفَِإذَا{:  تعالىقال
  :التي أكدت على هذه الصفة في المنافقين ومن ذلك

 التي وجهها المنافق عبد اهللا بن سلول للنبي صلى اهللا عليه وسلم ومن معه اإلهانة 
لْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ  رجعنَا ِإلَى الَِئن{من المهاجرين فقال 

  . )٥(}مْؤِمِنينوِلرسوِلِه وِللْ
 المنافقين من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم في قولهم في غزوة سخرية 

التي و!) ما لقرائنا هؤالء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء: (تبوك
ولَِئن سَألْتَهم لَيقُولُن ِإنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُْل َأِباللَِّه { : جاءت في قوله تعالى

 ِزُئونتَهتَس وِلِه كُنْتُمسراِتِه وآي٦٥(و (تَِذراِنوالَا تَعِإيم دعب تُمكَفَر قَد كُم نفُ عنَع ِإن 
 طَاِئفٍَة ِمنْكُم ِرِمينجكَانُوا م مطَاِئفَةً ِبَأنَّه ذِّب٦٦(نُع ( مهضعنَاِفقَاتُ بالْمو نَاِفقُونالْم

 الْمعروِف ويقِْبضون َأيِديهم نَسوا اللَّه  وينْهون عِنمنْكَِرِمن بعٍض يْأمرون ِبالْ
  . )٦(}فَاِسقُونفَنَِسيهم ِإن الْمنَاِفِقين هم الْ

 بدر وقولهمة بالمسلمين في غزواستهزائهم  :}غَرُؤلَاِء هم٧(} ِدينُه( .  
  . ألسنة المنافقين إلى جانب قبح سريرتهمقبح من المواقف التي تدل على وغيرها

                                         
وصححه العراقي في تخريج ) ٤٨٨٠(برقم ) ٢٧٠/ ٤( أبو داود، كتاب األدب، باب في الغيبة أخرجه) ١(

 ).٦٦١: ص( م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، :  لبنان، الطبعة– دار ابن حزم، بيروت ،أحاديث اإلحياء

 – شرح سنن أبي داود، لشرف الدين العظيم آبادي، مع حاشية ابن القيم، دار الكتب العلمية في عون المعبود )٢(
 ).١٥٣/ ١٣( هـ ١٤١٥الثانية، : بيروت، الطبعة

 ).٣٨٥/ ٤(وتفسير الماوردي ) ٥٣/ ٣( السمرقندي تفسير: انظر) ٣(

 .١٩:  سورة األحزاب، اآلية)٤(

 .٨: ، اآلية سورة المنافقين)٥(

 .٦٧ – ٦٥:  سورة التوبة، اآليات)٦(

 .٤٩:  سورة األنفال، اآلية)٧(



– 

  )٢٠٦(

 من البديهي أن يكره المنافقون لم، بغض أصحاب النبي صلى اهللا عليه وس– ١٦
يه وسلم؛ ألنهم أصحابه وهم الذين نقلوا الدين وجاهدوا في أصحاب النبي صلى اهللا عل

 وقد ورث المنافقون في العصور المتأخرة هذه ،سبيله، فهم جند اإلسالم وحملة الدين
 في ومشككينالصفة فتراهم يطعنون في الصحابة ويخوضون في الفتن طاعنين في هذا 

إذا رأيت الرجل : ( الرازي اإلمام أبو زرعة وراء ذلك كله ما قالهنذلك، والهدف م
 عندنا حق ألن الرسول ,   فاعلم أنه زنديقينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا 

 وإنما يريدون ، هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا نا حق وإنما أدى إليوالقرآن
  .)١() والسنة والجرح بهم أولى وهو زنادقةب شهودنا ليبطلوا الكتارحواأن يج
 وراء الطعن في الصحابة والبغض لهم هو هدم األعمدة التي يقوم عليها  منفالغاية
  . فإذا تم ذلك كان التمكن من هدم اإلسالم والتشكيك في وحيه،اإلسالم

 -  صلى اهللا عليه وسلم - إن المنافقين في عصر النبي ؛ في األرضاإلفساد - ١٧
 من خالل كل ما سبق وفيما بعده من العصور شأنهم الفساد، وقد تأكدت هذه الصفة

 وأنكروا كتاب اهللا تعالى ورسوله جاءهم، إذ بالحق صفاتهم، فهم قد كفروا منبيانه 
 اهللا نارا للحرب فأاألمين، وقد عرفوه، ومشوا بالنميمة والسعاية بين الناس، وكلما أط

 للقتال عملوا على أن ؤمنونأوقدوها، ومالئوا المشركين على المؤمنين، وإذا خرج الم
هموا بالفشل، يعرفون ضعفاء المسلمين ويغرونهم بالتخلف، يبتغون الفتنة بين المؤمنين ي

  . )٢(ويقلبون األمور إلثارتها
 ذكر اهللا تعالى من أوصاف المنافقين اإلفساد في األرض فقال تعالى في سورة وقد

 ِإنَّهم هم َألَا) ١١(ا نَحن مصِلحون  ِقيَل لَهم لَا تُفِْسدوا ِفي الَْأرِض قَالُوا ِإنَّموِإذَا{: ةالبقر
ونرشْعلَا ي لَِكنو ونفِْسد٣(}الْم( .  

 بمعصيتهم فيها ربهم، األرضمفسدون في : وكذلك صفة أهل النفاق: ( الطبريقال
وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دين اهللا الذي ال 

 إال بالتصديق به واإليقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما  عمالديقبل من أح
 أهل التكذيب باهللا وكتبه ورسله على تهمهم عليه مقيمون من الشك والريب، وبمظاهر

                                         
 ).٤٩: ص( المدينة المنورة - المكتبة العلمية ، في علم الرواية للخطيب البغداديالكفاية) ١(

 ).١٢٩/ ١( زهرة التفاسير )٢(

 .١٢، ١١:  سورة البقرة، اآليتان)٣(



 

 )٢٠٧(

 اهللا، وهم يحسبون رضفذلك إفساد المنافقين في أ. أولياء اهللا، إذا وجدوا إلى ذلك سبيال
فلم يسقط اهللا جل ثناؤه عنهم عقوبته، وال خفف عنهم . أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها

 بحسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصي اهللا -أليم ما أعد من عقابه ألهل معصيته 
 بل أوجب لهم الدرك األسفل من ناره، واألليم من عذابه، والعار العاجل - مصلحون 
  .)١ ())أال إنهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون: (هم وشتمه لهم، فقال تعالىبسب اهللا إيا

 هذه مظاهر إلفساد المنافقين في األرض، وهي أجمع صفة يمكن أن يوصف بها فكل
  .المنافق؛ إذ تتضمن جميع رذائلهم وصفاتهم القبيحة

****  
وية، وهي صفات  فهذه صفات المنافقين التي ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوبعد،

 إسالمي وإال وتقوض دعائمها تمعتنذر بخطورة هذه الطائفة التي ال تنتشر في مج
وتفسد قواعده، ومن أجل ذلك ذكر الشرع الشريف هذه الصفات ليعرف بها المسلمون 
هذه الطائفة ويتقون شرهم، وفي المبحث الثالث سأعرض ألبرز منظمات ورجاالت 

ون المؤمن على بينة مما يدعون إليه مما ينقض قواعد  الحديث ليكرالنفاق في العص
  .الشرع أو يقوض دعائم المجتمع

  

                                         
 ).٢٩٠ - ٢٨٩/ ١( تفسير الطبري )١(



– 

  )٢٠٨(

   الثالثالمبحث
  . المعاصرالنفاق

 فإن النفاق المعاصر على ثا، كان النفاق قديما يظهر جانبا طيبا ويخفي جانبا خبيمثلما
 جرأة وقوة هذه الشاكلة، غير أن آليات النفاق الحديث تغيرت شيئا ما وأصبحت أكثر

 المنافقون القدامى يتحاكمون إلى غير النبي صلى كانمن من النفاق القديم، ففي حين 
 فإن المنافقين المعاصرين يرون أننا لم نعد في حاجة إلى ،اهللا عليه وسلم في أنفسهم

التحاكم إلى الشريعة، وأن التحاكم إليها ال يفيد بل يضر، وذلك بدعوى تنوع المجتمع 
وتطوره، ولألسف أصبح هذا الهدف أساسا من  أساسيات الدستور لبعض اإلنساني 

 باسم حقوق اإلنسان، أو حقوق هالدول وشكلت منظمات محلية أو دولية تدعو  إلي
 تتخذ من سالميةالمثليين وأسست أحزاب سياسية في كثير من الدول العربية واإل

 قين والخطورة أنها سمت عقائد المنافدعوات النفاق العقائدية والعملية نظاماً أساسياً لها،
وصفاتهم مسميات حسنة لتروج على المسلمين وبين مجتمعاتهم، لذلك وجب التنبيه لمثل 
هذه الدعاوى والنزعات والنظم حتى ال يروج باطلهم على األمة تحت مسميات خداعة 

مع إننا مع براقة، كالحرية أو حقوق اإلنسان أو التطور السياسي واالجتماعي والثقافي، 
 واالجتماعي والثقافي لألمة والوطن وما هو السياسي وحقوق اإلنسان والتطور ةالحري

 لألحكام الشرعية وثوابت اإلسالم ولم يخالف نصا شرعيا مراعياً كان إذاإيجابي لألمة 
 وفيما يلي عرض أهم سبقه،أما ما سوى ذلك فهو مرفوض، مهما كان الشعار الذي ي

  :العصر الحديثمظاهر النفاق في 
  . العلمانيةالدساتير:  األولالمطلب
 عن الحياة أو بين الدين والدولة الفصل" مايقال له ، علىعمل ترى أو تنزعة "العلمانية

أما على مستوى الكالم المرسل أو الدعائي فقد يكون . )١(والسلوك اإلنساني في المجتمع

                                         
والعلمانية المفهوم ) ٨٠: ص (،٢٠٠٩ عبد الكريم سروش، منشورات الجمل نيةالتراث والعلما: انظر  )١(

 م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األولى، :  مصطفى باخو السالوي، جريدة السبيل، المغرب، الطبعة،والمظاهر واألسباب
 ).٣٥: ص(



 

 )٢٠٩(

 بأنهم عالمون أو يحاءلمثقفين اإلاستعمالها من لوازم االستعراض الذي يريد به بعض ا
  .)١(علماء، أو أنهم ينتهجون العلم في التفكير أو التدبير أو الحركة

 المسلمة وبين ب بين الشعولحيلولة أساليب النفاق المعاصر لأحد كانت العلمانية وقد
 أذيال جرجردينها، فعلى الرغم من فشل الحروب الصليبية ورجوعها إلى أوطانها ت

فإن هذه الحمالت اصطدمت بحقيقة مرة وهي أن إخضاع الشعوب اإلسالمية الخيبة، 
 ومن ، اإلسالميةلشريعة هذه الشعوب تلهبها القوة اإليمانية وتحركها اتلن يمكن مادام

هنا أخذ الغرب الصليبي يضع خطته الخبيثة بناء على هذه النتيجة، خطة ال تقوم على 
يهم، وإنما تقوم على إبادة اإلسالم نفسه واقتالعه إبادة المسلمين وال على احتالل أراض

ومن ذلك الحين . من نفوس أبنائه وضمائرهم، أو تقليص دائرته وعزله عن واقع الحياة
 مالمح وجوانب المعركة، فلم يعد ميدانها الرئيسي األرض، ولكنه األدمغة، ولم رتتغي

  .)٢(الفكر الوحيدة السيف بل سيلتهاتعد و
أدرك أن بقاء الشريعة حجر عثرة في طريقه والبد من طرحه حتى  ستعمار االلكن

 على إلغاء المحاكم الشرعية ووضع تعمل دوائر االستعمار ابتدأتتسلم لها خطتها، ف
وفي سبيل تسهيل . )٣(القوانين الوضعية محل القوانين اإلسالمية ولو كان ذلك بالقوة

الجاه أو استغل مرضهم وحقدهم  مسلمين أغرتهم بالمناصب وناسمهمتها استعانت بأ
وقد نجحت في تحقيق بعض . )٤(على الشرع الشريف، فجندتهم لخدمة أغراضها

  :  ونظرة سريعة على دساتير بعض الدول المسلمة تؤكد ذلكغراضهاأ
  . دستور تركيا– ١

 تركيا من الحرب العالمية األولى بهزيمة تركيا واحتالل أجزاء كثيرة منها، خرجت
 إال وقد تم طرد ١٩٢٢أتاتورك وتزعم حرب االستقالل ولم يأت عام فظهر كمال 

                                         
          م١٩٨٦ لبنان، بيروت، العربية، ةالوحد دراسات مركز الدولة، سيف عصمت واإلسالم، العروبة عن) ١(
 ).١٨٧: ص(

          ، ١٩٨٧شبهات التغريب في غزو الفكر اإلسالمي، أنور الجندي، المكتب اإلسالمي، بيروت، : انظر ) ٢(
 هـ ١٤٢٠الثامنة ، :  دمشق، الطبعة –وأجنحة المكر الثالثة، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم ) ٣: ص(
 ).٧٥٠: ص( م ٢٠٠٠ -

 ).٥٣٩: ص( نشأتها وتطورها -الفصل الثانى عشر والعلمانية : عالل الفاسي: دفاع عن الشريعة: انظر) ٣(

وأهداف التغريب في العالم اإلسالمي، أنور الجندي، األمانة العامة ) ٧٥٠: ص(أجنحة المكر الثالثة : انظر) ٤(
 ).١٦ - ١٤: ص( باألزهر الشريف، العلياللجنة 



– 

  )٢١٠(

 من التجرؤ عن فصل كنتهالمحتل من البالد، ومن هذه اللحظة اكتسب شعبية كبيرة م
  .الخالفة عن السلطنة، وأعلن نفسه رئيسا لتركيا

 الدول الغربية في كمال أتاتورك فرصة سانحة للقضاء على الدولة اإلسالمية، وجدت
 إال وقد ألغى الخالفة ١٩٢٣اركت صنيعه واعترفت به رئيسا لتركيا، فلم يأت عام فب

 من نفس العام والدة الجمهورية التركية وجعل ولتشرين األ/ أكتوبر٢٩ في نوأعل
 وبدأ سلسلة إجراءات غير من خاللها ، بدال من إسطنبولةأنقرة عاصمة للدولة الجديد

 فألغى ،دولة علمانية ثم أخذ يحارب مظاهر التدين فأعلن تركيا ، بالكاملتركيا هوية
الكتابة باللغة الغربية وحلت التركية محل األذان والقرآن باللغة العربية وفرض القبعة 
األوروبية التي سالت ألجلها الدماء، وألغيت األعياد اإلسالمية، وتم إكراه النساء تقليد 

ي وألغيى المحاكم الشرعية، وتبنى المرأة الغربية في كل شيء وألغي التعليم الدين
 تقليد المرأة لىالتقويم الغربي، وحارب مظاهر الحشمة عند النساء وأجبر النساء ع

 المظاهر محل المظاهر ذهالغربية في كل شيء، واستخدم القوة واإلجبار في إحالل ه
  . )١(إلسالميةا

 جملة محدود من  علمانية، ليس للدين فيها إالولة ذلك الحين صارت تركيا دومنذ
الشعائر الجوفاء، أما الشريعة اإلسالمية فليس لها وجود والمنادي بتطبيقها يعرض نفسه 

  . للعقوبة التي قد تصل إلى اإلعدام، وهذا أقصى ما يطمح إليه المنافقون في كل عصر
 الرغم من خفة حدة هذه المعضلة وزوال التعصب بنشأة األحزاب المحافظة وعلى

 الطيب أردوغان، إال أن تصدر هذا رئاسة الذي يحكم اآلن بالتنمية وكحزب العدالة
 الحزب نفسه قبل هذه الهوية إن بل لدولة، من الهوية العلمانية لئاالحزب لم يغير شي

 طمأنة التيارات األخرى بمن فيهم العلمانيين الكماليين بتأكيد إلى مرارا وتكرارا سعىو
 وصفهاياسية وإعالنهم المتكرر التزامهم العلمانية بإبعاد أي دور للدين في الحياة الس

  . )٢(هوية الدولة

                                         
 نبيه أمين فارس  ترجمة،تاريخ الشعوب اإلسالمية، بروكلمان، فصل تركية واإلسالم في الغرب:  انظر)١(

 ألبي الحسن ،، والصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية)١٨٦، ١٨١  (م،١٩٧٤، بيروت ٦وزميله، ط
 ).٦٣ - ٥٩ ( القاهرةالندوي،

ا العلمانية، عماد قدورة، المركز العربي لألبحاث ودراسة الديمقراطية المحافظة ومستقبل تركي: انظر) ٢(
 ).١٠: ص (٢٠١٤السياسيات، 



 

 )٢١١(

بالقرارات مبادئ الحزب في القسم الثاني والرابع منه بوضوح على أنه يؤمن وتنص 
 الوصول إلى الحضارة الحديثة التي تم وصفها من طرف مصطفى دف بهابقةالعامة الس

 تركيا والتي تنص على أن لدستورية ل أي ما ورد في المادة الثان،كمال أتاتورك
  . علمانية اجتماعيةديمقراطيةجمهورية 

 فال ريب أنه ليس للدين دور في ، وفقها الحزبل كانت هذه هي المبادئ التي يعمفإذا
 مهما قيل عن هذا محافظة هذا النظام العلماني ومدى احترامه للدين، ،الحياة االجتماعية

 الفرد وال يتجاوز القيام ببعض العبادات وحتى هذه فهو مجرد شعور روحي ال يتعدى
 ال ترى الدولة ضرورة لإلتيان بها، وفي الدولة التركية التي يدين أغلب تالعبادا

 وممارسة الجنس خارج ،سكانها باإلسالم يسمح للمسلمة بالتزوج من غير المسلم
ذلك مما ترفضه  ويتم التسوية بين الذكر واألنثى في الميراث وغير ،مؤسسة الزواج

  .الشريعة اإلسالمية
 العلمانية الحالية وبين العلمانية التي جاء بها مصطفى كمال أتاتورك ين الوحيد بوالفرق

 أتاتورك كانت ترفض وجود الدين، علمانيةأن : في ظل قيادة حزب العدالة والتنمية
 أو القوانين  السياسةفيبخالف علمانية حزب العدالة والتنمية التي ترفض وجوده إال 

  . المتعلّقة بالبالد
  :تونس دستور – ٢
الفصل بين اإلسالم والحياة :  ينص دستور تونس صراحة على أن العلمانية أيال

االجتماعية في هذه البالد هي القاعدة التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، ولكنه في الوقت 
بل ال ينص على أكثر من  ،نفسه ال ينص على أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر الحكم

أن اإلسالم دين هذه الدولة، وإن أدنى نظرة لتاريخ الدستور في هذه البالد وتعديالته 
المتكررة لتدل على أن الحياة في هذه البالد تخضع لعلمانية بارزة وأن هذه البالد 

  .تنجرف بسرعة خاطفة لالعتراف بالعلمانية كنظام للحكم
يعد الحبيب . على استقاللها من المستَعِمِر الفرنسي؛ حصلت تونس ١٩٥٦ عام بحلول

 -  ١٩٥٦بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية حيثُ حكمها في الفترة ما بين 
 أن بورقيبة إال.  واصلت الحكومة التونسية ما بعد استقاللها برنامج العلمنة. ١٩٨٧

ن تجاوٍز لثوابت كان حريصا على تحديد هذه التغييرات في إطار من الحداثة دو
  :العلمنة ما قام به في برنامج برزاإلسالم أو صنِع قطيعة معه، وأ



– 

  )٢١٢(

 االستعاضة عن التعليم الديني في جامعة الزيتونة بكلية الالهوت المتكاملة في -  ١
  . جامعة تونس

  .رأة حظر فرض الحجاب على الم– ٢
  . تقليص نفقات صيانة المساجد ورواتب الدعاة- ٣
  . عدد الزوجات وجعل الطالق خاضعا للمراجعة القضائية إلغاء ت- ٣

؛ أعيد إحياء ١٩٧٠ زيادة المشاكل االقتصادية وظهور الحركات اإلسالمية في عام بعد
التعليم الديني في العديِد من الجامعات وعلى رأسها جامعة الزيتونة، وقلّت وتيرة علمنة 

 وفي أعقاب النضال ضد بورقيبة ثم  حركات إسالمية قوية نوعا ما؛رالدولة بعد ظهو
 لكنّهم تعرضوا للقمع والمعارضة كما تم سالميون بن علي؛ برز اإلالعابدينضد زين 

  . )١(مضايقتهم وتعريض أعضائهم للتعذيب والنفي
 تشكيل وتم؛ انهار نظام زين العابدين بن علي ٢٠١١ مارس من عام ١ وبحلول

غير أن هذا .  معتدلمي وهو حزب سياسي إساللنهضةالحكومة المؤقتة من ِقبِل حركة ا
 لمانية بل سعى إلى إيجاد نموذج وسط يقبل العلعلمانيةالحزب نفسه لم يسع إلى مقاومة ا

 معه في تركيا في مقابلة خالَل الغنوشي رئيس الحزب راشدإلى جوار اإلسالم، يقول 
 ونحن نعتقد بقوة بالتوافق نحن بحاجة إلى الديمقراطية والتنمية في تونس«: ٢٠١١عام 

لذلك نحن لسنا بحاجة للعلمانية في . بين اإلسالم والديمقراطية، بين اإلسالم والحداثة
  . العلمانية قبول وهي في رأيي عبارة ذكية لتبرير )٢(»تونس
 يسمح لآلنسة ا البرلمان التونسي قانونقر عندما أ، زاد الميل نحو العلمانية٢٠١٧ بحلول

. ١٩٧٣لزواج من شخص غير مسلم، بعدما كان هذا محظورا منذ عام التونسية با
والذي برره الرئيس الحالي الباجي السبسي بأن هذا الحظر ينتهك الدستور التونسي 

 المساواة الفعلية بين الرجال والنساء بحسب قوله، باإلضافة إلى ويقوضنفسه، هذا 
ميراث من خالل المساواة بين  حقوق الغييرذلك؛ فالبرلمان التونسي يعمل على ت

                                         
  :العلمانية في تونس على الرابط: انظر) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪٩A
%D٨٪A٩_%D٨١٪٩٪D٨٪٩A_%D٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٣#cite_note-٣١ 

  :الحوار باللغة اإلنجليزية على الرابط) ٢(
http://www.hurriyetdailynews.com/no-need-for-secularism-in-tunisia-ghannouchi-٩٩٠٨ 



 

 )٢١٣(

الرجال والنساء وكذا الدعوة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا والدعوة كذلك إلى إلغاء 
  . )١(تجريم المثلية الجنسية

 في الميراث وإباحة واة التونسي ينص على المساور يعني أننا قريبا قد نجد الدستوهذا
 ألحكام فاةذه القوانين مجافاة ومناالمثلية ورفض القصاص في القتلى، وليس بعد ه

الشريعة اإلسالمية، وهذه أبرز الغايات التي كان يطمح لها أعداء اإلسالم، وهي اآلن 
تتم كما كان مخططا لها منذ عقود طويلة، غير أنها اآلن تتم برضا ومباركة من 

  .سالميةالمسلمين أنفسهم، وهذا يعني نجاح خطط هؤالء المنافقين في تحييد الشريعة اإل
  . العلمانية من المسلمين والعربرجال:  الثانيالمطلب

 النفاق المعاصر أذكى خطط االستعمار للسيطرة على بالد المسلمين، وكانت أذكى كان
 بأن قناعهمآلية لترويج هذا النفاق هي استعمال بعض أبناء المسلمين، ليكونوا دعاة إل

 لو كان الداعية من علماء الدين االسالمي بذاوح ، للحياةاماً، وليس نظ"هللا"االسالم دين 
" إمام" ويثقوا في صحة ما يقولون، ليكون إليهمالذين اعتاد عامة المسلمين أن يستمعوا 

 كان، فاستصنع االستعمار أبواقا وقد على الكتاب والسنة، المؤسس. المذهب العلماني
  : منهاالعلمانية،كثيرة أخذت تدعو إلى 

  : عبد الرازقعلي
 األستاذ علي عبد الرازق بكتابه اإلسالم وأصول الحكم، في آخر الربع األول رظه

، وادعى ١٩٢٥ إلغاء الخالفة بعام واحد أي سنة نللقرن العشرين الميالدي بعد إعال
فيه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يؤسس دولة وأن اإلسالم ال عالقة له بأمور 

لم ما كان إال رسوال لدعوة دينية خالصة للدين ال الحكم، وأن محمدا صلى اهللا عليه وس
  .تشوبها نزعة ملك وال دعوة لدولة

أنه ليس لإلسالم خالفة وال إمامة :  هذه البدعةخالصة: ( الشيخ محمد رشيد رضايقول
 رىوأنه دين روحاني محض كدين النصا, وال حكومة وال تشريع سياسي وال قضائي 

,  وحدةوالكون للعرب وال لغيرهم من المسلمين دولة  لم يوجب أن تهوالدين نفس, ...

                                         
  : انظر) ١(

١ - https://www.alhurra.com/a/tunisia-equality-women-rights/٣٨٣٧٧٦.html 
٢ - http://alkhaleejonline.net 



– 

  )٢١٤(

بل لكل فريق من المسلمين عربهم وعجمهم أن يقيموا ألنفسهم حكومة يرضونها، ودين 
  .)١ () عزوه إليه من ذلكابل هو بريء من كل م, اإلسالم لم يقيدهم في ذلك بقيد ما 

 األحكاملقياس من فخالصة رأيه أن كل ما ثبت بالسنة أو اإلجماع أو ا: (ويقول
الشرعية ال يجب على أحد من المسلمين العمل به، وأن أحكام القرآن نفسها ال يجب 
العمل بنصوصها ومدلول ألفاظها، وإنما يبحث المسلمون ما داموا يدعون اإلسالم عن 

 فلهم لجائزاتوأما ا, مرمى المحرمات منها فيراعونه، وعن حكمة الواجبات فيراعونها 
  .)٢ () ما يتراءى لحكوماتهم في كل زمانسب أحله اهللا أو يوجبوه بحا منهاا مأن يحرمو

 كان هذا الكتاب سببا في معركة فكرية حامية الوطيس، ففي نفس عام صدور ولقد
 وأسقطت عنه ،الكتاب اجتمعت هيئة كبار العلماء وأخرجت المؤلف من زمرة العلماء

ناشئ بالعزلة الشعورية التي ظل يعاني كل الوظائف الدينية، وقضي على األستاذ ال
 وتناول أفكاره بالرد والتفنيد كثير من العلماء األفاضل على ،)٣(ألمها إلى أن مات

  :رأسهم
  . نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم:  محمد الخضر حسين في كتابهالشيخ - ١
  . حقيقة اإلسالم وأصول الحكم:  محمد بخيت المطيعي في كتابهالشيخ و- ٢
 والذي ، والذي رد عليه في مقاالت متعددة في المنار، محمد رشيد رضاالشيخ و-  ٣

  .)٤( بمتابعة علي عبد الرازق ألحد الغربيين ويقرر أنه لم يزد على أن كرر أفكارهلوح
 أقواله وفندت ، عبد الرازقعلى كانت هذه الردود قد نجحت في دحض مزاعم وإذا

 في اإلسالم وأصوله الحكمصيلة في التعريف ب عدة مؤلفات أالد في ميسبباوكانت 
 ن ونوازله، فإنه من جهة أخرى قد كان ماء الحياة لكثير من العلمانيين، الذيوأحكامه

 ،جعلوا من هذا الكتاب دستورهم وراحوا يتناولونه بالشرح والتقريظ والنشر والتلخيص
يا هو مذهب انعزال وأضافوا إليه كثيرا من الحجج واألدلة وأسسوا عليه مذهبا نفاق

 إلى اللغات األجنبية، وأصبح مرجعاً معتمداً وترجم والتشريع، حكماإلسالم عن ال
لدراسات اإلسالمية هناك، وقام بتقريظه والثناء عليه كل المهتمين بهذه الدراسات في 

                                         
 ).١٠٠/ ٢٦  (،مجلة المنار) ١(

 ).١٠٠/ ٢٦(مجلة المنار ) ٢(

 ).١٠٠/ ٢٦(مجلة المنار ) ٣(

 .وما بعدها) ٦٠: ص( م ١٩٨٩، ١ ط عمارة، دار الشروق،محمدمعركة اإلسالم وأصول الحكم، : انظر) ٤(



 

 )٢١٥(

 المعاصر من الكتاب النفاق وهلل له سماسرة ،الغرب، وظهرت آثاره في كتاباتهم
عتبار مؤلفه عالماً متحرراً متنوراً، ووضعه البعض على رأس مرحلة والصحفيين با

 األحزاب السياسية فيه ضالتها المنشودة، فلم تعد ووجدت. إلخ... فكرية عصرية 
تتحرج من إعالن انتمائها لالتجاهات السياسية الالدينية شرقيها وغربيها، وبراءتها من 

  .)١(الدين والمتدينين
 قضايا قشةظهرت مسوخ فكرية علمانية كانت أكثر تطرفا في منا رحم هذا الكتاب ومن

  : وصالحيتها للحكم أبرزهمإلسالميةالشريعة ا
  . فودةفرج - ٢

 اإلسالم في تدخل ول، فرج فودة من أشد العلمانيين مناهضة للشريعة اإلسالميةكان
رى أن  فصل الدين عن الدولة، ويإلى مرارا فقد كان يدعو ،مناحي الحياة المختلفة

 إال ، كثيرا مع أفكار علي عبد الرازقكاره أفتالدولة المدنية ال شأن لها بالدين، وتشابه
أنه قد حرص على تدعيم هذه األفكار بكثير من الشبهات والمواقف التي راح يخترعها 

:  واحدة هينقطةويمكن اختصار برنامجه في . أو يلتطقها دون محاولة نقدها نقدا علميا
  :ومن مظاهر كراهيته لهذه الشريعة وعدائه لها).  الشريعةيقتطبكراهية (
   .)٢( أنه يعتبر الدعوة إلى تطبيق الشريعة دعوة إلى قلب نظام الحكم- ١
 فيرى أنه ال حجة في القرآن والسنة بل الحجة في الدستور تشريع، إنكار مصادر ال– ٢

   .)٣(والقانون
 رقدرة ودعواه استحالة تطبيقها في العص سخريته مرارا من الحدود والعقوبات الم– ٣

   .)٤(الحديث
 ابن لعدالة،كاتهامه اتهامه لبعض رموز اإلسالم بتهم شنيعة، ليخرجهم عن حد ا– ٤

 واتهامه من عرف بالغني من ،)٥( أخوالهبمساعدة مين، المسلمالعباس باختالس 
                                         

 عبد الرحمن الحوالي، دار بن نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، سفر -العلمانية ) ١(
 ).٥٨٣: ص(الهجرة 

 ).٥٣: ص(،  ٢٠٠٤ الثانية الطبعة ، دار ومطابع المستقبل،"نكون أو ال نكون"كتابه : انظر) ٢(

المركز الثقافي العربي الدار البيضاء وبيروت الطبعة .  خطاب المرأةفي قراءة ،ر الخوفدوائ: كتابه: انظر) ٣(
 ).١٢٣: (ص، ٢٠٠٧الرابعة، 

 ).٧٨: ص" (نكون أو ال نكون"كتابه : انظر) ٤(

 ).٢٧: ص (١٩٨٨، ٣ دار الفكر، ط،" الغائبةالحقيقةكتابه : "انظر) ٥(



– 

  )٢١٦(

 - حمن بن عوف  بكر وطلحة وعبد الري والزبير وأبثمان كع- ميالصحابة قبل اإلسال
 ودعواه ، ثروات ضخمة، مع أنهم لم يكونوا يملكونها حسب زعمه قبل اإلسالمبتكديس

 المال على هذا النحو ال يستقيم مع نقاء اإليمان وصفاء السريرة إال بجهد مجهد جمعأن 
   .)١(وجهيد

ب  دعواه أن تطبيق الشريعة اإلسالمية ال يجلب إال الخراب والدماء والقتل والنه– ٥
 مأساوية عن الخلفاء حداث ملفقة ألبنصوصواإلبادة، مستيعنا في التدليل على ذلك 

 نفس الوقت يبشرنا بعلمانيته المنقذة لنا من وفي لعباس، بني أمية وبني الفاءاألربعة وخ
  .)٢(الضالل، والعاصمة لنا من كل الشرور واآلثام

بحال الصحابة وما كانوا  الرد على هذه الترهات فإن أدنى معرفة بصدد هنا ولست
عليه من العدل مع الرعية والحرص على تطبيق شرع اهللا يدحض ذلك أيما دحض، 

 قديم، أي مدى نجح النفاق المعاصر في تحقيق ما فشل فيه النفاق اللىولكني أبين إ
  .وكيف صار يستخدم من أبناء المسلمين من يحقق له أهدافه بكل بساطة وسهولة

ناء العرب مثل محمد أركون ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني،  كثيرون من أبوهناك
وغيرهم ممن تولوا عن النفاق الغربي مهمة هدم الشريعة، وعزل اإلسالم عن الحكم 

  .والتشريع ال يتسع المقام لذكر إفكهم
  . العلمانيةاألحزاب: لث الثاالمطلب
 إذ هي دائما ؛المعاصر العلمانية دورا كبيرا في تحقيق أغراض النفاق زاب األحتؤدي

ما تدعو إلى تجنيب الشريعة اإلسالمية وإبعادها عن الحياة اإلنسانية، وبعض هذه 
 عندما ساعدته الظروف على الوصول إلى ،األحزاب شن حربا ضروسا على اإلسالم

  .  وفيما يلي أبرز األحزاب العلمانية في البلدان اإلسالمية،الحكم
 تحت ١٩٢٣ حزب الشعب الجمهوري في عام ستأس ؛ حزب الشعب الجمهوري– ١

 وحكم لتركية، مؤسس الجمهورية اأتاتوركمن قبل مصطفى كمال " الفرقة الشعبية"اسم 
 عاما، وقد تقدم القول فيما فعله كمال أتاتورك حينما وصل إلى ٢٧البالد لوحده لمدة 
مهورية،  فإن شعار الحزب يتكون من ستة أسهم تشير إلى؛ الجالحكم، وعلى كلٍّ

  .الشعبية، القومية، العلمانية، الدوالنية والثورة
                                         

 .)٢٥ - ٢٤" (الحقيقة الغائبة"كتابه : انظر) ١(

 ).٣٣٢: ص(العلمانيون العرب وموقفهم من اإلسالم : انظر) ٢(



 

 )٢١٧(

الذي تم اختياره كرئيس للحزب في عام " كمال كلتشدار أوغلو" الحزب اآلن ويترأس
 المعارضة الرئيسي في البالد، وينتقد الحزب الحاكم يمثّلوما زال الحزب . ٢٠١٠

اسي المتسلسل في تركيا الذي بسبب بعده عن العلمانية، كما يرفض الحزب النظام الدر
  .)١( بمثابة فتح الطريق أمام المدارس الشرعيةيعده

 حزب سياسي تونسي ذو أيديولوجية علمانية وسطية هو ؛ نداء تونسحزب - ٢
 عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة أعلن ،ليبرالية تؤمن بفصل الدين عن السلطة

زه باالنتخابات الرئاسية التونسية  حتى فوللحزب ا الباجي رئيسظل والذي ،٢٠١٢
 ويستقيل من مصبه الحزبي حسب أحكام نسية ليصبح رئيس الجمهورية التو٢٠١٤

 الحزب وآراء مؤسسه إلى إباحة تزوج اوقد وصلت تونس بسبب هذ. الدستور التونسي
 ي وهم في صدد إعداد مشروع لمساواة المرأة بالرجل ف،المسلمة من غير المسلم

  !!)٢(الميراث
 البعث حزب قومي علماني يدعو إلى حزب ؛ العراق وسوريافي  حزب البعث -  ٣

 شتراكي، إلى التوجه االحويلها العربية لصهرها وتوالقيماالنقالب الشامل في المفاهيم 
في دمشق، وتحول )  العربيبعثحزب ال( م تحت اسم ١٩٤٧ فيتم تأسيس الجزب 

 بعد اندماج الحزب العربي ١٩٥٢م اسمه إلى حزب البعث العربي االشتراكي عا
 عبر العراق وصل حزب البعث إلى سدة الحكم في عربي،االشتراكي بحركة البعث ال

 العروبة كافة الروابط بين وقطع دموية من االنقالبات واإلعدامات المتوالية، سلسلة
  . واإلسالم

 الماركسية اهاتاتج أن بينهما الوحيد الخالف الماركسية، اعتمد هذا الحزب مبادئ وقد
 فكر في الفقري العمود تمثل الماركسية الفكار فإن ذلك عدا وفيما فقومي البعث أما أممية

 وسقوط االتحاد الماركسي البنيان انهيار رغم كذلك تزال ال وهي ومعتقده الحزب
 .السوفيتي

                                         
  : انظر) ١(

http://www.turkpress.co/node/٥٥٤٨ 

  :نداء تونس على الرابط: انظر) ٢(
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٦٪٩٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪A١_%D٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٩
٪٨٦٪D٨٪B٣ 



– 

  )٢١٨(

 – نصيرية – درزية (الطائفية االتجاهات كل تحته انضوت واجهة الحزب هذا كان ولقد
 تحت ويطبقونها يطرحونها باطينة بدوافع خالله من يتحركون هؤالء وأخذ )إسماعيلية

 هذا أقدر النصيرية الطائفة كانت وقد والتقدمية واالشتراكية والحرية والوحدة الثورة شعار
  . )١(وجودها وترسيخ أهدافها لتحقيق الحزب استغلل على الطوائف

  الرابع المطلب
  .اإلنسان حقوق منظمات

 فهي المعاصر، النفاق استعملها التي األسلحة أخطر أحد اإلنسان حقوق منظمات تعتبر
 ترمي خبيثة أهدافا تخفي ولكنها البشرية، لمعاناة الحد ووضع الظلم رفع شعارات ترفع
 وهي منها، للخروج واسعا الباب وفتح الشريعة في للطعن المجال فتح إلى ورائها من
 أن جاهدة تحاول فإنها الحديثة، باألفكار ونقدها الشريعة في للطعن المجال تفتح إذ

 لهدمها تمهيدا القوامة نظام من والتنفير الرجل على المرأة بتأليب األسرة نظام تحارب
 أخالقه عن اإلسالمي المجتمع لسلخ والشذوذ الفجور نزعات نشر ثم تماسكها وتمزيق
 على الخطير ودورها المنظمات ههذ أمثلة لبعض عرض يلي وفيما اإلسالمية، وعاداته
  :اإلسالمي المجتمع

  .ووتش راتيس هيومن منظمة -
 هذه وتزعم اإلنسان، حقوق مجال في الفاعلة المنظمات أبرز من المنظمة هذه تعد

 ومواجهة العالم، أنحاء شتى في البشر حقوق عن الدفاع هي رسالتها أن المؤسسة
 أجل من السلطة في من على والضغط واسع، نطاق على الحقائق وكشف االنتهاكات

  .)٢(اإلنسانية الكرامة وحماية العدالة، وإعالء الحقوق احترام
 كاهل عن والمعاناة اآلالم رفع هدفها سامية رسالة ظاهرة في الرسالة هذه تبدو وقد

 حمالت من به تقوم وما المنظمة هذه سلوك مراقبة أن إال والمستضعفين، المعذبين
 تكون أن يمكن ال الحمالت، هذه وراء خبيثة أهدافا هناك أن جليا يظهر ومبادرات

 المستهدفة المجتمعات تماسك على تحافظ أن يمكن وال اإلنسانية، صالح في نتائجها
 المرأة تغريب قضية هي المنظمة هذه إليها تطرقت التي الملفات وأخطر. الحمالت بهذه

                                         
  :حزب البعث نشأته وتطوره ضمن موسوعة مقاتل من الصحراء على الرابط: انظر) ١(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia٢١/Hezb-Bath/index.htm 

) ٢ (nhn-mn/ar/org.hrw.www://https 



 

 )٢١٩(

 بأسره المجتمع لهدم تمهيدا الجنسي ذالشذو نشر وقضية المسلمة، األسرة لهدم تمهيدا
  . وتمييعه

  .المرأة ملف – ١
 فمنذ الوالية، تشريع ضد حملتها المرأة تغريب مجال في المنظمة لهذه يذكر ما أبرز

 به، العيوب وإلصاق الوالية تشريع على متكررة بحمالت تقوم المنظمة وهذه ٢٠٠٨
 تحقيق على وقدرتها األساسية، رأةالم حقوق يقوض "أنه تقاريرها بعض في ذكرت وقد

  .)١("للمستقبل رؤيتها
 اإلسالم بل اإلسالم في الحرية منقوصة المرأة تكن فلم المرأة، تحرير ليس الهدف إن

 أعظم أياها تعطها لم كثيرة حقوقا وأعطاها لواءها أعلى قد أنفسهم الغربيين بشهادة
 السفر في المرأة حياة على ظالحفا يضمن نفسه الوالية وتشريع والفلسفات، النظم

 هدم هو وغيرها المنظمة لهذه الحقيقي الهدف ولكن الزواج، في الكفء لها ويضمن
 فعندما األخالقي، الفساد وبؤرة الخلقي االنحالل دائرة في المرأة وإيقاع األسرة، نظام
 ببعض تتأثر وقد المحرم، االختالط في الحق لها سيكون دائما السفر في الحق لها يكون
 الزواج، إطار خارج عالقات تقيم وقد والسفور، التبرج براثن في فتقع والثقافات النظم

 شعور وراء انجرافا بأس بدون الطالق تطلب قد بحريتها واغترت تزوجت إذا ثم
  !.ذلك من أكبر األسرة على خطر فأي وهمية، عاطفة أو زائف

  .الجنسي الشذوذ ملف - ٢
 بل األسري، التماسك هدم في رغبة باالنحالل المرأة غراءبإ المنظمة هذه تكتف لم

 -  فأطلقت بأسره، واإلسالمي العربي المجتمع في الفاحشة إلشاعة أخرى حمالت تبنت
 عن للدفاع" وحدك لست "حملة - والمساواة للحريات العربية المؤسسة مع بالشراكة
 من وإخراجهم العربية، دولال في جنسيا والمتحولين الجنسية الميول وثنائيي المثليين
 هذه خالل ومن قضائية، بعقوبات يهددون حيث مجتمعاتهم في عليهم المفروضة العزلة
 العرب، جنسيا والمتحولين الجنسية الميول وثنائيي المثليين الناشطين منحت الحملة
 الميول وثنائيي والمثليات المثليين من ناشطا ٣٤ شهادات جمع وتم للتعبير أوسع مساحة

                                         
)٨٣٢٠١٦/٠٧/١٦/٢٩٢٠ ) ١/news/ar/org.hrw.www://https 
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  )٢٢٠(

 تسجيالت سلسلة في نشرها وتم عربيا، بلدا ١٦ عبر جنسيا والمتحولين الجنسية
  .)١(اإلنترنت شبكة على مصورة

 الحرص وراءه االختيار هذا بل اعتباطا، المشاهير لهؤالء الحملة هذه اختيار يكن ولم
 ويتأثرون يتابعونهم الذين وبين المشاهير، هؤالء أوساط في الدعوى هذه انتشار على

 وحب والتهور بالنزق يتسم شباب ومعظمهم بالماليين، أعدادهم تقدر والذين بآرائهم
  .فيه ما والخبث المكر من المخطط هذا وفي التجربة

  . (NOS)فيسبوك على الدعم شبكة -
 موقع في النتشارها الجنسي للشذوذ الداعمة المنظمات أخطر من الشبكة هذه تعد

 مشترك، مليار ٢ فيه المشتركين عدد يتجاوز قد يوالذ فيسبوك، االجتماعي التواصل
 ست من الشبكة هذه وتتكون الموقع، هذا على يوميا التواجد على دائما يحرصون
 والتحول واللواط السحاق (أنواعه بكل الجنسي الشذوذ عن الدفاع في رائدة منظمات
 النفسية حتهمص وتعزيز للمثليين، المساواة تحقيق إلى المنظمات هذه وتهدف ،)الجنسي
 حول الحوار إثارة تكرار خالل من المجتمع، في األسوياء وبين بينهم االنسجام وتحقيق
 في الجنسية المثلية ثقافة قبول وتسهيل الثقافي التغيير إلحداث الجنسية المثلية

 هذه تناهض التي واإلسالمية الشرقية المجتمعات رأسها وعلى اإلنسانية، المجتمعات
 ثقافة أي مثل ثقافة المثلية جعل إلى يهدف المخطط هذا إن ،)٢(بشدة ضهاوترف الظاهرة
 إلى يهدف ال فهو كنزعة، تبنيها محاولة أو بها رضاء إما تبنيها إمكان ذلك ويعني
 الشذوذ حظيرة إلى تدخل جديدة نماذج صناعة إلى يهدف بل الشاذ اآلخر قبول مجرد
 .ومقبول مشروع أنه بحجة

  .نسيةالتو شمس جمعية -
 واالنحالل الشذوذ ثقافة وإشاعة مقتل في وضربها اإلسالمية الثقافة تلويث في إمعانا
 األذرع هذه ومن العربية، البلدان في لها أذرع باصطناع النفاقية الجمعيات هذه قامت

 وسجلت ،٢٠١٥ مايو ١٧ تونس في تأسست والتي" المثليين لحقوق شمس جمعية"
 تجريم عدم على المنظمة وتركز التونسي، القانون موجبب ٢٠١٥ مايو ١٨ في قانونيا

                                         
) ١ (com.٢٤france.www://https 
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 )٢٢١(

 ميولهم عن النظر بغض آمنة بيئة وتوفير األقليات حقوق عن والدفاع الجنسية، المثلية
  .الجنسين بين اختالفهم أو الجنسية
 أطلقت ولهذا وسيلة، بكل الجنسي الشذوذ ثقافة نشر إلى الخبيثة المنظمة هذه وتسعى
 ومشاكل بقضايا تُعنى والتي إنترنت، راديو قناة ٢٠١٧ مبرديس ١١ في الجمعية
 السفارة من خاصا دعما تلقى قد الراديو هذا وكان العربي، والوطن تونس في المثليين

  . المشروع بنجاح فولتن فان هانس السفير ورحب تونس، في الهولندية
 تعترف التي القانونية البيئة إيجاد إلى المنظمة هذه تسعى مكرا أكثر خطوة وفي

 الميول ومزدوجي جنسياً والمتحولين للمثليين االجتماعي الوضع وتحسين بالمثلية،
 الشاذة الظاهرة بهذه القانوني االعتراف تم إذا أنه الواضح ومن ،)١(تونس في الجنسية

  .األسرة وتماسك المجتمع نقاء على بالقضاء كفيل االعتراف ذلك فإن

                                         
)١ (wiki/org.wikipedia.ar://https 
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  :خاتمة
  :دراسة من مباحث ومطالب أقرر النتائج والتوصيات التالية خالل ما ذكرته المن
  .النتائج: أوال

 النفاق في االستعمال الـشرعي يطلـق علـى إظهـار اإلسـالم وكتمـان                أن 
 منقـسما إلـى     قالكفر، وأنه باإلضافة يـشمل قـسما آخـر، فيكـون النفـا            

هو األول هو النفاق االعتقـادي الـذي يكفـر بـه صـاحبه،              : قسمين؛ األول 
اني هو النفاق العملي الذي يتمثـل فـي اخـتالف الـسر والعالنيـة وال                والث

  .يصل بصاحبه إلى الكفر
 أو المجتمـع، فخطـره      د الخطورة سواء علـى الفـر      ية النفاق أمر في غا    أن 

على الفرد في أنه قد يصل به إلى الكفر فيكون من أهـل النـار، أمـا علـى                   
ن بالكليـة وعزلـه    النفاق قد يـصل إلـى هـدم الـدي    رمستوى المجتمع فخط  

عن الحياة، وله أساليب متعددة ينفذ بهـا إلـى هـذا الغـرض منهـا إثـارة                  
 وتحريـف الـدين وتلويثـه بالمعتقـدات     وصالشهبات والتأويل العبثي للنـص  

  .الفاسدة
 بهــا ليعــرف المنـافقين  صــفات الـشرع الــشريف قـد ذكــر بعـض    أن 

 حاضـرة   تلـصفا  هـذه ا   تبقـى  حتى   ،،المسلمون هذه الطائفة ويتقون شرهم    
 لـم   وإن ، لتحذر من المنـافقين فـي كـل عـصر ومـصر            األمةفي أذهان   

 تتوارثهـا  ثابتـة    لـصفات  ا تبقـى  تتغير و  ألجيال ا ألنيهتم بتفصيل األسماء؛    
  .أجيال المنافقين

 الدراسة في المبحث الثالث لوجوه النفـاق المعاصـر التـي تمثلـت              عرضت 
لعلمـانيين المتـأخرين،    في الدساتير العلمانية، وبعض مروجي النفـاق مـن ا         

وبعض األحزاب العلمانيـة فـي العـالم اإلسـالمي، والمنظمـات الحقوقيـة            
  . الدينأصول يهدم أصال من ما تروج ليالت

  .التوصيات: ثانيا
 لدراسة المنظمات الحقوقية التي تتخد األهداف ألكاديمية االدراسات توجيه 

جتماع اإلسالمي اإلنسانية النبيلة تقية للقضاء على أصل من أصول اال
  .واألخالق اإلسالمية



 

 )٢٢٣(

 جهود المؤسسات الشرعية كالجامع األزهر الشريف لعمل موسوعة توجيه 
 العلمانية المعاصرة وتبين منشئها وخطرها على عاوىإلكترونية ترصد الد

  .نظام الحياة اإلسالمية وتفندها تفنيدا علميا
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  )٢٢٤(

   والمراجعالمصادر
رضا معطي، وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، : ة، تحقيق الكبرى البن بطاإلبانة )١

  .الرياض
 الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري، دار المشكاة للبحث العلمي إتحاف )٢

  بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم
  . م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠األولى، : دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة:  النشردار )٣
الثامنة ، :  دمشق، الطبعة –الثالثة، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم  المكر أجنحة )٤

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠
 التغريب في العالم اإلسالمي، أنور الجندي، األمانة العامة للجنة العليا باألزهر أهداف )٥

 .الشريف
ين  نبيه أم الشعوب اإلسالمية، بروكلمان، فصل تركية واإلسالم في الغرب، ترجمةتاريخ )٦

  .م١٩٧٤، بيروت ٦فارس وزميله، ط
عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة :  دمشق البن عساكر، تحقيقتاريخ )٧

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥والنشر والتوزيع، 
 مة العربي واإلسالمي، مركز اإلنماء القومي والمركز الثقافي العربي ترجلفكر اتاريخية )٨

  .١٩٩٨هاشم صالح الطبعة الثالثة 
  . هـ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر– والتنوير، البن عاشور، الدار التونسية للنشر رالتحري )٩

 الربانية في شرح األربعين حديثا النووية، إلسماعيل بن ماحي السعدي، مطبعة التحفة )١٠
  . هـ١٣٨٠األولى، :  اإلسكندرية، الطبعة–دار نشر الثقافة 

 -  هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة لبنان، – دار ابن حزم، بيروت حياء، أحاديث اإلتخريج )١١
  . م٢٠٠٥

  .٢٠٠٩ الجمل رات منشوش، عبد الكريم سرو والعلمانيةالتراث )١٢
عبد الرحمن عبد الجبار . د:  المروزي، تحقيقر قدر الصالة لمحمد بن نصتعظيم )١٣

  .١٤٠٦ األولى،:  المدينة المنورة، الطبعة-  مكتبة الدار ي،الفريوائ
 المملكة - محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز أسعد :  ابن أبي حاتم، تحقيقتفسير )١٤

  . هـ١٤١٩ -العربية السعودية، الطبعة الثالثة 



 

 )٢٢٥(

 –الدكتور عبد اهللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم :  ابن جزي، تحقيقتفسير )١٥
  .ه١٤١٦ -األولى : بيروت، الطبعة

المة، دار طيبة للنشر سامي بن محمد س:  ابن كثير، البن كثير الدمشقي، تحقيقتفسير )١٦
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : لطبعةوالتوزيع، ا

 سليمان مسلم -  عثمان جمعة ضميرية - محمد عبد اهللا النمر :  البغوي، تحقيقتفسير )١٧
  . م١٩٩٧ - ـ ه١٤١٧الرابعة، : الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة : بعة بيروت، الط– الرازي، دار إحياء التراث العربي تفسير )١٨
د مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّيار، دار :  الطبري، البن جرير الطبري، تحقيقتفسير )١٩

  . ه١٤٣٠الثامنة، : ابن الجوزي، الطبعة
 د ابن عبد المقصود بن عبيدالس:  الماوردي، ألبي الحسن الماوردي، تحقيقتفسير )٢٠

  .لبنان /  بيروت-دار الكتب العلمية : الرحيم، الناشر
 بيروت، –عبد اهللا محمود شحاته، دار إحياء التراث :  مقاتل بن سليمان، تحقيقتفسير )٢١

  . هـ١٤٢٣ -األولى : الطبعة
 –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي :  اللغة، لألزهري، تحقيقتهذيب )٢٢

  .م٢٠٠١األولى، : بيروت، الطبعة
 إبراهيم باجس، -شعيب األرناؤوط : ق العلوم والحكم، البن رجب الحنبلي، تحقيجامع )٢٣

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة 
 اليقين، فارسي وقد قام بترجمة النص إلى العربية الشيخ محمد عبد الستار التونسوي حق )٢٤

في كتابه بطالن عقائد الشيعة، محمد عبد الستار التونسي، المكتبة اإلمدادية، مكة 
  .المكرمة

  .١٩٨٨، ٣، فرج فودة، دار الفكر، ط" الغائبةالحقيقة )٢٥
 -هـ ١٣٩٤ األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم األصفهاني، مطبعة السعادة، حلية )٢٦

  .م١٩٧٤
  .٢٠١١ عن الشريعة، عالل الفاسي، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، دفاع )٢٧
 المركز الثقـافي العربـي    . رأةب الم  الخوف، نصر حامد أبو زيد، قراءة في خطا        دوائر ) ٢٨

  .٢٠٠٧الدار البيضاء وبيروت الطبعة الرابعة، 



– 

  )٢٢٦(

 المحافظة ومستقبل تركيا العلمانية، عماد قدورة، المركز العربي لألبحاث الديمقراطية )٢٩
  .٢٠١٤ودراسة السياسيات، 

:  بيروت، الطبعة– المسير في علم التفسير، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي زاد )٣٠
  .  هـ١٤٢٢ -ألولى ا

  . زهرة، دار الفكر العربيي التفاسير، للشيخ محمد أبزهرة )٣١
 التغريب في غزو الفكر اإلسالمي، أنور الجندي، المكتب اإلسالمي، بيروت، شبهات )٣٢

١٩٨٧ .  
 القسطالني على صحيح البخاري، أحمد بن محمد القسطالني، المطبعة الكبرى شرح )٣٣

  . هـ١٣٢٣السابعة، : األميرية، مصر، الطبعة
  .١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة– النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي شرح )٣٤
 لى، لمحمد عمارة، دار الشروق القاهرة الطبعة األولغربية، اإلسالمية والعلمانية االشريعة )٣٥

٢٠٠٣/ ١٤٢٣.  
  بيروت،–أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين :  للجوهري، تحقيقالصحاح، )٣٦

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ عةالراب: الطبعة
 ناصر بن زهيرمحمد :  البخاري، لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيقصحيح )٣٧

  .هـ١٤٢٢ األولى،:  الطبعةالنجاة، طوق دار الناصر،
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث :  لإلمام مسلم بن الحجاج، تحقيق، مسلمصحيح )٣٨

  . بيروت–العربي 
 . القاهرةالندوي، والفكرة الغربية، ألبي الحسن إلسالمية بين الفكرة االصراع )٣٩
أبي عبد الرحمن المصري األثري، دار :  النفاق وذم المنافقين للفريابي، تحقيقصفة )٤٠

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨األولى، : الصحابة للتراث، مصر، الطبعة
ي، دار البشائر د عامر حسن صبر:  تحقيقعيم، النفاق ونعت المنافقين ألبي نصفة )٤١

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، :  الطبعة، لبنان–اإلسالمية، بيروت 
:  السعادتين، البن القيم، الدار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعةوباب الهجرتين طريق )٤٢

  .هـ١٣٩٤الثانية، 
 النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار ظاهرة )٤٣

  .١٩٩٣، ١طمشق، القلم، د



 

 )٢٢٧(

 المفهوم والمظاهر واألسباب، مصطفى باخو السالوي، جريدة السبيل، المغرب، العلمانية )٤٤
  . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األولى، : لطبعةا

 باخو السالوي، المكتبة اإلسالمية للنشر ى العرب وموقفهم من اإلسالم، مصطفالعلمانيون )٤٥
  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ لى،األو:  جمهورية مصر العربية، الطبعة- والتوزيع، القاهرة 

 بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز الدولة، سيف عصمت واإلسالم، العروبة عن )٤٦
  .م١٩٨٦ لبنان،

 المعبود في شرح سنن أبي داود، لشرف الدين العظيم آبادي، مع حاشية ابن القيم، عون )٤٧
  . هـ١٤١٥الثانية، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية 

 في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان، المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر،  البيانفتح )٤٨
  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بيروت، –صيدا 

 الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، لعبد الرحمن، دار إحياء الفتح )٤٩
  .الثانية: التراث العربي، الطبعة

اإلسالم منها، غالب عواجي، المكتبة  معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف فرق )٥٠
 -  هـ ١٤٢٢الرابعة، : بعةالعصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جدة، الط

  . م٢٠٠١
علي حسين البواب، دار :  المشكل من حديث الصحيحين، البن الجوزي، تحقيقكشف )٥١

  . الرياض–الوطن 
  . المدينة المنورة-  في علم الرواية للخطيب البغدادي، المكتبة العلميةالكفاية )٥٢
 الفتاوى، البن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد مجموع )٥٣

: لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 المعتصم محمد:  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، البن القيم، تحقيقمدارج )٥٤
  .١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، :  بيروت، الطبعة–باهللا البغدادي، دار الكتاب العربي 

 -  هـ ١٤٠٨األولى :  بيروت، الطبعة– القرآن وإعرابه للزجاج، عالم الكتب معاني )٥٥
  . م١٩٨٨

:  القاهرة، الطبعة– بمحمد حسن حسن جبل، مكتبة اآلدا.  االشتقاقي المؤصل، دالمعجم )٥٦
  . م٢٠١٠األولى، 
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  . م١٩٨٩، ١ اإلسالم وأصول الحكم، محمد عمارة، دار الشروق، طمعركة )٥٧
 في غريب القرآن، للراغب األصفهاني، صفوان عدنان الداودي، دار القلم، المفردات )٥٨

  . هـ١٤١٢ -األولى :  دمشق بيروت، الطبعة-  ميةالدار الشا
 –ر ابن كثير، دمشق  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس القرطبي، داالمفهم )٥٩

  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، :  بيروت، الطبعة–بيروت ودار الكلم الطيب، دمشق 
: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عام النشر:  اللغة، البن فارس، تحقيقمقاييس )٦٠

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
ار  في أسباب اختالف المسلمين وتفرقهم، محمد العبدة، وطارق عبد الحكيم، دمقدمة )٦١

  .١٩٨٦، ٢األرقم، الكويت، ط
 المفكرة، علي حرب، المركز الثقافي العربي الطبعة الرابعة الذات والممتنع، نقد الممنوع )٦٢

٢٠٠٥.  
الطبعة الثالثة .  وبيروتبيضاء الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي الدار النقد )٦٣

٢٠٠٧ .  
  .٢٠٠٤ة الثانية الطبع.  أو ال نكون، فرج فودة، دار ومطابع المستقبلنكون )٦٤
 - طاهر أحمد الزاوى :  في غريب الحديث واألثر، البن األثير الجزري، تحقيقالنهاية )٦٥

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 
 كلية الشريعة والدراسات - بحوث الكتاب والسنة وعة إلى بلوغ النهاية، مجمالهداية )٦٦

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : ، الطبعة جامعة الشارقة-اإلسالمية 
  : إلكترونيةروابط

١) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٩٪
٨٥٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩_%D٨١٪٩٪D٨٪٩A_%D٨٪AA%
D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٣#cite_note-٣١ 

٢) http://www.hurriyetdailynews.com/no-need-for-secularism-in-
tunisia-ghannouchi-٩٩٠٨ 

٣) https://www.alhurra.com/a/tunisia-equality-women-
rights/٣٨٣٧٧٦.html 

٤) http://alkhaleejonline.net 
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٥) http://www.turkpress.co/node/٥٥٤٨ 
٦) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٦٪٩٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪A١_%D

٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٣ 
٧) http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia٢١/Hezb-

Bath/index.htm 
٨) https://www.hrw.org/ar/mn-nhn 
٩) https://www.hrw.org/ar/news/٢٠١٦/٠٧/١٦/٢٩٢٠٨٣ 
١٠) https://www.france٢٤.com 
١١) https://www.facebook.com/help/٢٠٢٩٢٤١٥٦٤١٥٧٨٠  
١٢) https://ar.wikipedia.org/wiki 
١٣) https://www.france٢٤.com  
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  :مقدمة
الحمد هللا الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزالً، وكمل لهـم البـشرى بكـونهم             

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة من            . خالدين فيها ال يبغون عنها حوال     
ال غنى به عن فضله ورحمته، وال مطمع له في الفوز بالجنة والنجـاة مـن النـار إال                   

وه ومغفرته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته مـن خلقـه،           بعف
أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العبـاد أجمعـين،     

فصالة ربي وسالمه عليه إلى يـوم الـدين،         . بعثه لأليمان مناديا وإلى دار السالم داعياً      
  : أما بعد 

 أن من أعظم القربات إلى اهللا عز وجل بيان مسائل هـذا الـدين               فإنه من المعلوم  
العظيم، وما يتميز به عن غيره من األديان األخرى في جميع جوانبه العقدية والشرعية              
واألخالقية، ومسألة نعيم الجنة من المسائل الثابتـة بـالقرآن الكـريم والـسنة النبويـة        

  . ضطرار من دين اإلسالم المطهرة، وإجماع المسلمين، وهي معلومة باال
والجنة وما فيها من نعيم مما أجمع الرسل علـى بيانـه ألقـوامهم، وأنكـرت اليهـود               
والنصارى حقيقة نعيم الجنة وزعموا أن الجنة ليس فيها أكل وال شرب وال نكـاح وال                 

وإنكارهم هذا يعود إلى أنهـم  . وإنما المتعة تكون برؤية اهللا فقط شيء من المتع الحسية،
األجساد يوم القيامة ستكون أجساداً روحانية ال تحتاج إلى الطعام والـشراب،   رون أني

بل جعلوا إثبات  .شهوة الجماع ، وال فرق فيها بين جسد المرأة وجسد الرجل وليس فيها
ذلك شبهة يطعنون فيها على اإلسالم، وظهر في هذا العصر من المسلمين مـن تلقـف                

 نفسه بوقا لتردادها حيث كتب أحدهم في مقـال لـه            هذه الشبهات والطعون وجعل من    

 
 

 
   المشاركواألديانأستاذ العقيدة والمذاهب 

   قسم الدراسات اإلسالمية- كلية اآلداب
  د الرحمنجامعة األميرة نوره بنت عب
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فاهللا سبحانه وتعالى يعلـم    ... الجنة ال جنس فيها ،      ): (الجنة منزهة عن الجنس   (بعنوان  
أن عقول البشر ال تدرك ما في الجنة من متع ونعم ، فقربها إليهم بأن ذكر فيها الحـور               

 فهناك خمـر    ، وجل لم يقل إال الحق     العين ، وأن فيها الخمر واللبن والفاكهة ، فاهللا عز         
ليست كخمر الدنيا ، وطعام ليس كطعام الدنيا ، بل متع معنوية ، تتصاغر أمامها المتـع     

ـ وفي هذا البحث    ..... ". الحسية   حقيقة نعيم الجنة في اإلسالم وعند أهـل      ( المعنون ب
 ومناقـشة شـبة     ،اأتناول بإذن اهللا هذه المسألة بعرض أدلته      ) اليهود والنصارى -األديان

  . والرد عليهم سائلة اهللا عز وجل التوفيق والسداد ،المنكرين لها
 أهمية الموضوع وأسباب االختيار :  
حاجة الناس في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه المتكلمون بغير               ) ١

علم إلى مثل هذه الدراسات المتخصصة التي يرجع فيها إلى نصوص الكتـاب             
 . قوال أئمة األمة والسنة وأ

ترجع أهمية ذلك إلى أن اإليمان بنعيم الجنة داخل في اإليمان بـاليوم اآلخـر                ) ٢
 .وهو ركن من أكان اإليمان كما في حديث جبريل المشهور

: ارتباط اإليمان بنعيم الجنة باإليمان بالغيب وهو صفة المتقين كما قال تعـالى             ) ٣
      دِفيِه ه بيلَا ر الِْكتَاب ذَِلك ﴿   تَِّقينلَاةَ     *ى ِللْمالص ونِقيميِب وِبالْغَي ْؤِمنُوني الَِّذين

 ﴾ نِْفقُوني مقْنَاهزا رِمم٢-١:البقرة [و.[ 
هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التـي شـمر                ) ٤

 لْيتَنَـافَسِ ﴿ وِفـي ذَِلـك فَ  : إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون قال تعـالى  
﴾ ونتَنَاِفس٢٦: المطففين [ الْم.[ 

أن اإليمان بالجنة والنار بصفة خاصة له أثره البـالغ فـي اعتقـاد الـشخص                ) ٥
وتصوره وفي تصرفاته وأخالقه ومعامالته، فالذي يوقن جازما أن اهللا تعـالى            

ين مجازيه على طاعته وحسن عبادته بجنة فيها من النعيم المقيم األبدي ما الع            
ال شك أن ذلك يـنعكس علـى   . رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر       

عبادته فيعتني بها حتى يتقنها على أكمل وجه وعلى أخالقه فيحسنها ويبعد بها             
عن كل ما نهى اهللا عنه، وعلى معاملته لكل من حوله وما حوله وبالتالي فهـو                

 .يعمل لكل ما يقربه من دخول الجنة  
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 أهداف البحث: 
وبيان عظيم شأنه في كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى          , جلية هذا الموضوع      ت ) ١

  .والمنهج الحق فيه, اهللا عليه وسلم
 ).اليهود والنصارى(عرض أدلة ذلك من الكتاب والسنة وكتب أهل األديان  ) ٢
 . عرض األدلة العقلية لهذه المسألة ومناقشة شبه المنكرين لها وتفنيدها ) ٣
 الدراسات السابقة : 

الموضوع وبرغم أهمية هذه المسألة إال أني       ن خالل تتبعي لما كُتب حول هذا        م
لم أجد من أفردها بالتصنيف ، ويمكن إجمال أهم المؤلفات المتعلقـة بـبعض جوانـب                

  :                              الموضوع بما يلي 
حـد الحنبلـي     كتاب صفة الجنة للحافظ ضياء الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد الوا             -١

  .المقدسي جمع فيه مؤلفه نصوص السنة الواردة في صفة الجنة دون شرح أو تعليق 
كتاب بعنوان نعيم الجنة وعذاب النار في القرآن والسنَّة جمع وإعداد الباحـث علـي    -٢

بن نايف الشحود جمع فيه جلَّ ما ورد في نعيم الجنة من القرآن والسنَّة، وقـام بـشرح             
  . وغريب الحديث بشكل مختصر ، وعلق على بعض ما يلزم اآليات القرآنية

 كتاب حادي األرواح إلى بالد األفراح ، البن قيم الجوزية ، ساق المؤلف كتابه هذا                -٣
أهلها وساكنيها مستنداً في كل ما يذكره إلى األحاديث  في صفات الجنة ونعيمها وصفات

 الخالف المتعلقة بذلك ولم يـذكر  المرفوعة، واآلثار الموقوفة، وعرض لكثير من مسائل      
  .المسألة موضوع البحث 

اإلعالم بما في دين النصارى من المفاسد واألوهام واجتهار محاسن ديـن اإلسـالم         -٤
، وعرض فيه لمـسائل عقديـة       ) تثليث الوحدانية   (للقرطبي ، ألفه في الرد على كتاب        

دلة ذلك من الكتـاب     شتى، وأشار إشارة موجزة للمسألة موضوع البحث دون عرض أ         
   .والسنة

الجنة والنار ،لعمر سليمان األشقر ، ساق المؤلف كتابه هـذا فـي صـفات الجنـة                 -٥
ونعيمها، وذكر كثيراً من مسائل الخالف المتعلقة بذلك ولم يـذكر المـسألة موضـوع               

  .البحث
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  :خطة البحث المقترحة
 تعريف الجنـة ومـسألة      يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين ، أتناول في تمهيده         

  .كونها مخلوقة ،ومكانها 
  :وأما بالنسبة للمباحث فهي على النحو اآلتي 

  . األدلة النقلية على حقيقة نعيم الجنة : المبحث األول 
  :واشتمل على مطلبين 

  .األدلة من القرآن والسنة : المطلب األول 
  .األدلة من كتب اليهود والنصارى : المطلب الثاني 

  :األدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة واشتمل على مطلبين : ث الثاني المبح
  . األدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة :  المطلب األول 
 .عرض شبه منكري حقيقة نعيم الجنة والرد عليها :المطلب الثاني 

  . واشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث : الخاتمة 
  :لبحثمنهج ا

المنهج االستقرائي التحليلي المقارن، وسأسلك في طريقة       سلكت في هذا البحث     
  :التوثيق وكتابة البحث المنهج المتبع بإعداد البحوث العلمية، وذلك كما يلي

  .عزو اآليات إلى سورها، بذكر السورة، ورقم اآلية) أ(
إن كانت  : اتخريج األحاديث النبوية في البحث، وذلك بعزوها لمصادره       ) ب(

في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك، وإال اجتهدت في تخريجها من مصادرها،            
  .والحكم عليها من خالل كالم األئمة

  .توثيق النقول المقتبسة بعزوها إلى مصادرها) جـ(
  . عرض المسائل وبيانها باستعراض كالم أهل العلم وأقوالهم )د       (

إلخالص في العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى اهللا           أسأل اهللا عز وجل القبول وا     
  .  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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  التمهيد
  -:تعريف الجنة:المسألة األولى 

  -:لغة  الجنة  
هي البستان الكثير األشجار المتكاتف المظلل بالتفاف أغصانه؛ واشـتقاقه  مـن               

ين جنيناً الستتاره عن األعين في بطن أمه، كما قال          االستتار واالختفاء؛ ومنه سمي الجن    
، ]٣٢:الـنجم   [ ِإذْ َأنشََأكُم من الَْأرِض وِإذْ َأنتُم َأِجنَّةٌ ِفي بطُـوِن ُأمهـاِتكُم          -:تعالى  

ومنه الجن الستتارهم عن األعين، والمجنون ألنه مستور العقل، وسميت الجنـة بهـذا              
وقـال الراغـب    .)١(هي تستر ما بداخلها مـن كثـرة أشـجارها         االسم لكثرة أشجارها ف   

وإمـا  .وسميت الجنة إما تشبيهاً بالجنة في األرض وإن كان بينهما بـون           « :األصفهاني
فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمـن قُـرِة          :- تعالى   -لستره ِنعِمها عنا المشار إليها بقوله       

  .)٢(»]١٧: السجدة[نُوا يعملُونَأعيٍن جزاء ِبما كَا
  :الجنة في الشرع

هو االسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة التي أعـدها             
ما ال عـين رأت، وال أذن سـمعت، وال   "اهللا جل وعال لعباده المؤمنين في اآلخرة، مما  

   .)٤) (٣("خطر على قلب بشر
  .كون الجنة مخلوقة  :المسألة الثانية 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلن، ال يـشك    
ومنها؛ قوله تعـالى    . في ذلك أحد منهم؛ لتواتر األدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة           

تْ ِللَّـِذين   ُأِعـد : ، وقوله جل شـأنه    ]١٣٣: آل عمران  [ ُأِعدتْ ِللْمتَِّقين    : عن الجنة 
 فعل ماض مبني للمجهـول، ولـم يـذكر          ُأِعدتْ،  ]٢١: الحديد [آمنُوا ِباللَِّه ورسِلِه    

                                         
، فصل لسان العرب، البن منظور. )١/٤٢١) (جن( كتاب الجيم مادة  فاِرس،البنمقاييس اللغة، معجم : انظر )١(

 .  )١٣/٩٢( )جنن(الجيم مادة 

 ).٢٠٤ص) (جن(، كتاب الجيم مادة المفردات في غريب القرآن )٢(

 -وقةلباب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخ       –جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق            )٣(
 ).٤/١١٨) (٣٢٤٤(برقم

 . )٩٤ص(ح إلى بالد األفراح، البن قيم الجوزية، حادي األروا )٤(



– 

  )٢٣٦(

        الفاعل الذي َأعد الجنة ألنه معلوم لكل ذي عقل أنـه ال يقـدر علـى إعـدادها إال اهللا                    
  . وكونها أعدت في الماضي يدل على وجودها اآلن-سبحانه–

 ولَقَد رآه نَزلَةً ُأخْرى ِعند ِسدرِة الْمنْتَهى ِعنـدها جنَّـةُ الْمـْأوى    : وقوله تعالى
ليلة عرج به إلى السماء سـدرة المنتهـى، ورأى          وقد رأى النبي    ]. ١٥ –١٣: النجم[

كما جاء في حديث أنس رضي اهللا عنه، في قصة اإلسـراء، وفـي   . عندها جنة المأوى 
برائيل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان ال أدري ما هي،           ثم انطلق بي ج   : " آخره
 رآها  فكون النبي  .)١("ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك: قال

  . اآلن ومخلوقة  فهذا يدل على أنها موجودة
بينما أنـا   :"  قال   عن النبي   :   وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك           

ر في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هـذا                   أسي
 فيها دليـل  فمسير النبي . )٢("الكوثر الذي أعطاك ربك؛ فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر      

  . على وجودها 
إنما نسمة المـؤمن    "قال رسول اهللا    : وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك، قال       

 وهذا صريح في دخول  .)٣("ي الجنة، حتى يرجعه اهللا إلى جسده يوم القيامةطير يعلَقُ ف
  .  الروح الجنة قبل يوم القيامة، وهو أيضاً دليل على وجودها

باب مـا   : باباً قال فيه  ) صحيحه(ونظائر ذلك في السنة كثير وقد عقد البخاري في          
 كثيـرة تـدل علـى أن    وساق في هذا الباب أحاديث. جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة   

الجنة مخلوقة، منها؛ الحديث الذي ينص على أن اهللا يري الميت عندما يوضع في قبره                
وغيـر ذلـك   . )٥(على الجنة والناروحديث اطالع الرسول . )٤(مقعده من الجنة والنار   

  .من األحاديث 

                                         
ومسلم .)١/١٣٥()٣٤٢( برقم -باب  كيف فرضت الصلوات في اإلسالم–أخرجه البخاري في كتاب الصالة  )١(

 - إلـى الـسماوات وفـرض الـصلوات     بـاب اإلسـراء برسـول اهللا إ      –في صـحيحه كتـاب اإليمـان        
 .)١/١٠٢()٤٣٣(برقم

 .)١٢٠ /٨)(٦٥٨١( برقم -باب  في الحوض–اب الرقاق أخرجه البخاري في كت )٢(

 .) ٢/٣٣٦()٨٢٠( برقم-باب جامع الجنائز –ائز نكتاب الجأخرجه مالك في  )٣(
 .)٨/١١٧()٦٥٦٩( برقم -باب  صفة الجنة والنار–البخاري في كتاب الرقاق أخرجه  )٤(

 .)٨/١١٧()٦٥٦٩( برقم -باب  صفة الجنة والنار–البخاري في كتاب الرقاق أخرجه  )٥(



 

 )٢٣٧(

ولم يزل على ذلك أهل السنة، حتى نبغت نابغـة مـن المعتزلـة     « : قال الطحاوي 
بل ينشئهما اهللا يوم القيامة، وحملهم على ذلـك أصـلهم    : القدرية، فأنكرت ذلك، وقالت   و

الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله اهللا، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، وال ينبغي لـه أن            
يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في األفعال، ودخل الـتجهم فـيهم،            

ألنها تصير معطلة مـددا  ! خلق الجنة قبل الجزاء عبث: لة وقالوا فصاروا مع ذلك معط   
متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التـي وضـعوها للـرب               

  . )١(»تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها
 سِلِه   ُأِعدتْ ِللَِّذين آمنُوا ِباللَِّه ور     : عند تفسيره لقوله تعالى     -وقال الفخر الرازي  

  :وفيه مسائل «
احتج جمهور األصحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة، وقالـت المعتزلـة      : المسألة األولى 

ُأكُلُهـا  : أن قوله تعالى    : األول  : ال يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين       : هذه اآلية   
  اِئمد ]   لو كانت  يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن ال تفنى، لكنها             ] ٣٥: الرعد

 ] ٨٨: القصص   [  كُلُّ شَيء هاِلك ِإالَّ وجهه       : اآلن موجودة لفنيت بدليل قوله تعالى     
أن الجنة مخلوقة وهي اآلن في السماء السابعة، وال يجوز مع أنها في واحـدة               : الثاني  

فثبت بهذين الوجهين أنه ال بد من       : منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات، قالوا         
أنه تعالى لما كان قادراً ال يـصح المنـع عليـه،           : األول  : تأويل ، وذلك من وجهين      ال

وكان حكيماً ال يصح الخلف في وعده، ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنـة، فكانـت       
  : الجنة كالمعدة المهيأة لهم تشبيهاً لما سيقع قطعاً بالواقع، وقد يقول المرء لصاحبه

أن المـراد إذا كانـت   : ذا عزم عليها، وإن لم يوجدها، والثـاني     إ) أعدت لك المكافأة    ( 
 أي  ونَادى َأصحاب النَّاِر َأصحاب الْجنَّـِة   :اآلخرة أعدها اهللا تعالى لهم كقوله تعالى

  :أن قوله : الجواب.إذا كان يوم القيامة نادى 
 اِلكء هكُلُّ شَي   عام ، وقوله: َّتتْ ِللْمُأِعد ِقين مع قوله  : اِئما دُأكُلُه  ، خاص 

  .)٢(»والخاص مقدم على العام

                                         
 .)٤٢٠ (شرح العقيدة الطحاوية، للطحاوي )١(

 ).٤٦٥ /٢٩(مفاتيح الغيب )٢(



– 

  )٢٣٨(

  .مكان الجنة  :المسألة الثالثة 
. )١(اختلف العلماء في مكان الجنة على عدة أقوال ليس هذا البحـث مجـاالً لمناقـشتها               

   :كوالصحيح المعتمد أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش،ومن األدلة على ذل
  ].٢٢: : الذاريات [ وِفي السماء ِرزقُكُم وما تُوعدون  :قوله تعالى -١

ثنا ورقاء، عـن ابـن أبـي        : ثنا الحسن، قال  : حدثني الحارث، قال  «: قال الطبري 
الجنة في الـسماء، ومـا      :  يقول  وِفي السماِء ِرزقُكُم وما تُوعدون       نجيح، عن مجاهد  

  .)٢(»ير أو شرتوعدون من خ
واألولى الحمل علـى  «:  للمفسرين في معناها بعد أن ساق أقواالً– وقال الشوكاني   

ما هو أعم من هذه األقوال؛ فإن جزاء األعمال مكتوب في السماء، والقـضاء والقـدر                
  . )٣(»ينزل منها، والجنة والنار فيها 

  ].١٤-١٣: النجم[  ِسدرِة الْمنْتَهى ِعند* ولَقَد رآه نَزلَةً ُأخْرى :  قوله تعالى-٢
في قصة اإلسراء والمعـراج  النبي  روى مسلم في صحيحه من حديث أنس عن

ظهره إلى البيت المعمـور، وإذا   فإذا أنا بإبراهيم مسندا: لما بلغ السماء السابعة قال  :"
 المنتهـى،  بي إلى سـدرة  ثم ذهب. هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه

. أمر اهللا ما غشي تغيـرت  فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقالل، فلما غشيها من
أوحى، ففرض علـي   وأوحى إلي ما. فما أحد من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها

 .  )٤("خمسين صالة كل يوم وليلة 
 ليه فالجنـة فـوق  المنتهى فوق السماء السابعة، وع فثبت بهذا الحديث أن سدرة  

  .السماء السابعة وتحت عرش الرحمن ،كما دل عليه هذا الحديث
وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء؛ وسميت بذلك ألنها ينتهي           «: قال ابن القيم    

وِفـي  : إليها ما ينزل من عند اهللا، فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها وقال تعالى     

                                         
، لوامع األنوار البهية وسـواطع األسـرار   )٩٦-١٧/٩٥(راجع أقوالهم في  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي        )١(

 والتعريف بحـال دار البـوار، ال بـن          التخويف من النار  . )٢٣٨-٢٣٧ /٢( محمد السفاريني الحنبلي  األثرية،  
  . )٦٣-٦٢ص(رجب

 ).٤٢٢ -٢٢/٤٢١ (جامع البيان )٢(

 ).٥/١٠٢(فتح القدير  )٣(

 ).١/١٤٥) (١٦٢( برقم -إلى السماوات، وفرض الصلوات باب اإلسراء برسول اهللا – كتاب اإليمان )٤(



 

 )٢٣٩(

وكـذلك تلقـاه    .هو الجنة   : قال ابن أبي نجيح عن مجاهد     .  تُوعدون السماِء ِرزقُكُم وما  
هـو الجنـة   : وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن مجاهد قـال    . الناس عنه 

   .)١(»والنار 
  ].١٨: المطففين  [كَلَّا ِإن ِكتَاب الَْأبراِر لَِفي ِعلِّيين  : قوله تعالى -٣

 كَال ِإن ِكتَـاب   : ل علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله         قا«: قال ابن كثير  
 يناِر لَِفي ِعلِّيراألب٢(»عليون عند سدرة المنتهى: وقال غيره. الجنة:  يعني(.  

هذه الخالصة فيما يتعلق بمسألة مكان الجنة مع أنه ينبغي التنبيه على أننـا غيـر                
  .ا للفائدة ولشمولية البحث عرضنا لهامتعبدين بمعرفة مكان الجنة، ولكن إتمام

  .األدلة النقلية على حقيقة نعيم الجنة: المبحث األول 
إن نعيم اآلخرة يشمل الروح والجسد معاً، وهذا هو األصل وعليه مذهب الـسلف              
والخلف من الصحابة والتابعين وكل العلماء في مختلف العصور واألمصار، وكل مـن             

ألدلة وتنادت وتعاضدت وأخذت بأعناق بعـضها، فأثبتـت         يعتد برأيه، وقد استفاضت ا    
ذلك؛ فالقرآن والسنة مليئان باألدلة التي تبين أن نعيم الجنة يـشمل الـروح والجـسد،                

وغيرها كثيرة  ..واآليات التي تتحدث عن أكل أهل الجنة، وشربهم، وزواجهم، ولبسهم ،          
  .)٣(جداً

: اآلخرة مادي ومعنوي حيـث قـال     وقد أثبت شيخ اإلسالم ابن تيمية أن النعيم في          
والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات، سمعاً، وبصراً، وشماً، وذوقـاً، ولمـساً، للـروح        

   . )٤(والبدن جميعاً، وكان هذا هو الكمال
وفي المبحث التالي عرض ألدلة ذلك من القرآن الكريم، والسنة الـشريفة، وكتـب      

  . اليهود والنصارى
  :لة من القرآن والسنة األد: المطلب األول 

 كُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْمـوِت      : إن دخول الجنة هو الفوز الكبير، والنجاة العظمى قال تعالى         
فَاز نَّةَ فَقَدِخَل الْجُأدِن الناِر وع ِزححن زِة فَمامالِْقي موي كُمورُأج نفَّوا تُوِإنَّمو   

                                         
 .)٦٥ (حادي األرواح )١(

 .)٨/٣٤٨ (تفسير القرآن العظيم )٢(

 ).٢٢٣( ، لعدالن بن ساري العنزي-مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة–الغاية : ظران )٣(
 ).١٦٣ /١٤(مجموع الفتاوى )٤(



– 

  )٢٤٠(

وعد اللّه الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت جناٍت تَجـِري ِمـن تَحِتهـا           : ، وقال ]١٨٥:آل عمران [ 
               زالْفَو وه ذَِلك راللِّه َأكْب نم انوِرضٍن ودناِت عةً ِفي جبطَي اِكنسما وِفيه خَاِلِدين اراَألنْه

ِظيمالْع ] وقال أيضا]٧٢:التوبة ،: ا وددح ناٍت ِتلْكج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يمللِّه و
ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحتَج] ١٣:النساء [  

فالجنة هي الثواب الجزيل، الذي أعده اهللا ألوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامـل              
 -د، وما حدثنا اهللا به عنها، وما أخبرنا به الرسـول     ال يشوبه نقص، وال يعكر صفوه ك      

        يحير العقل ويذهله، ألن تصور عظمة ذلك النعـيم يعجـز العقـل عـن إدراكـه
أعـددت لعبـادي    : "استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحـديث القدسـي           . واستيعابه

ل ثـم قـا   " . الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلـب بـشر              
فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم من قُرِة َأعـيٍن جـزاء ِبمـا    فاقرءوا إن شئتم    : "الرسول  

 لُونمعكَانُوا ي")وتنكير]. ١٧:السجدة[)١نَفْس          في اآلية يفيد العموم، فتشمل كـل نفـس 
  .من أنفس اإلنس والجن والمالئكة فال تستطيع إدارك حقيقة هذا النعيم 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم اآلخرة تافـه       
موضـع  : "قال رسـول اهللا  : فعن سهل بن سعد الساعدي قال     . حقير، ال يساوي شيئاً   

  .)٢("سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها
. هم مـن تكـريم  وقد عرض القرآن الكريم صوراً لنعيم المتقين في الجنة وما ُأعد ل   

  . وما هيئ لهم من نعيم رخي رغيد، تكثر تفصيالته، وتتعدد أشكاله وألوانه
فأخبر تعالى عما هم فيه من الحبور والسرور، واالشتغال بالنعيم عن مصير أهل               

 ِفـي   هم وَأزواجهـم  *﴿ِإن َأصحاب الجنَِّة اليوم ِفي شُغٍُل فَاِكهون        : الجحيم بقوله سبحانه  
     تَِّكُئوناِئِك ملَى اَألرِظلَاٍل ع*        ﴾ونعدا يم ملَهةٌ وا فَاِكهِفيه مفلهم مـا   ]. ٥٧-٥٥:يس[ لَه

               ﴾ونعا تَـدا مِفيه لَكُمو كُما تَشْتَِهي َأنْفُسا مِفيه لَكُميطلبون، ولهم ما يتمنون ويشتهون ﴿و
  ]. ٣١:فصلت[

ده لهم من أنواع المآكل من اللحوم والفواكه والثمار قـال           كما ذكر عز وجل ما أع     
وقال فـي آيـة   ] .٢٢:الطُّور[﴿وَأمددنَاهم ِبفَاِكهٍة ولَحٍم ِمما يشْتَهون يتنازعون ﴾    : تعالى

     ونرتَخَيا يٍة ِممفَاِكهأخرى ﴿و *     ﴾ونشْتَها يٍر ِممِم طَيلَحثالثة وفي  ]. ٢١-٢٠:الواقعة[و
                                         

 ).٤/١١٨) (٣٢٤٤( برقم -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة-كتاب بدء الخلقأخرجه البخاري في  )١(

 ).٨/٨٨ ()٦٤١٥( برقم- باب مثل الدنيا في اآلخرة-كتاب الرقاق )٢(



 

 )٢٤١(

وقال جل  ]. ٤٢-٤١:المرسالت[وفَواِكه ِمما يشْتَهون﴾    * ﴿ِإن المتَِّقين ِفي ِظلَاٍل وعيوٍن      
إلـى  ]. ٤٢-٤١:الـصافات [فَواِكه وهم مكْرمون ﴾     * ُأولَِئك لَهم ِرزقٌ معلُوم      ﴿:شأنه  

  . غير ذلك من اآليات
آكل إال أنهـا رزق معلـوم ممـا يـشتهون          ولم يذكر هنا شيء من صفات هذه الم       

ويتخيرون، وقد بين بعضاً من صفاتها في مواضع أخر كقوله تعالى واصفاً فاكهة الجنة              
 :         لُونمتَع ا كُنْتُما ِبموهنَّةُ الَِّتي ُأوِرثْتُمالج ِتلْكو﴿ *        ﴾ا تَـْأكُلُونةٌ ِمنْهةٌ كَِثيرا فَاِكهِفيه لَكُم 
 متَِّكِئـين   *﴿جنَّاِت عدٍن مفَتَّحةً لَهم اَألبـواب       : وقال تبارك وتعالى  ] ٧٣-٧٢:الزخرف[

 وفَاِكهـٍة  ﴿ :وقوله جل ذكـره ].٥١-٥٠:ص[ِفيها يدعون ِفيها ِبفَاِكهٍة كَِثيرٍة وشَراٍب﴾ 
وقوله عز من قائـل  ﴿ِفيِهمـا        . ] ٣٣-٣٢: الواقعة[لَّا مقْطُوعٍة ولَا ممنُوعٍة﴾     * كَِثيرٍة  

  ]. ٥٢:الرحمن[ِمن كُلِّ فَاِكهٍة زوجاِن﴾ 
ـ               د، وإذا  أما ثمار الجنة فهي ثمار كثيرة جداً تعز على الحصر، وال يحـصيها الع

كانت ثمار الدنيا ال يكاد يحصيها الواحد من الناس، بل الجماعة مـنهم، فكيـف بثمـار          
الجنة، وهي ثواب اهللا تعالى لعباده المؤمنين ويكفي في الداللة على ذلك قول اهللا تعـالى           

ِمنْها ِمن ثَمـرٍة  كُلَّما رِزقُواْ    ﴿:وقوله تعالى]. ١٥:محمد[﴿ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت﴾ 
وفـي هـذه اآليـة      ].٢٥:البقرة[﴾  رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً           

فعن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مـسعود،         : قوالن للعلماء   
قبل أنهم أتوا بالثمرة فـي      هذا الذي رزقنا من     : ، قالوا   وعن ناس من أصحاب النبي      
ما اشـبهه   :قال مجاهد   . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا      :الجنة فلما نظروا إليها، قالوا      

  . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه: وقال ابن زيد. به
 هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لـشدة مـشابهة              : وقال آخرون 

أن المـشابهة  : واحتج أصحاب هذا القول بحجج ؛إحداها. بعضه بعضا في اللون والطعم  
التي بين الثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهه التي بينها وبين ثمـار الـدنيا،                

ومـن علـة    :ما حكاه ابن جرير عنهم قال       : الحجة الثانية . ولشدة المشابهة قالوا هذا هو    
: الحجة الثالثة .ر الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله           قائلي هذا القول أن ثما    

والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا مـن        . قوله ﴿وأتوا به متشابها﴾ وهذا كالتعليل       



– 

  )٢٤٢(

أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه فـي               : الحجة الرابعة . قبل
  .)١( الدنيا وال رأوهاالدنيا، وكثير من أهلها ال يعرفون ثمار

 ورجحت طائفة منهم ابن جرير وغيره القول اآلخر واحتجت بوجوه؛ منهـا مـا              
والذي يدل على صحته ظاهر اآليـة ويحقـق صـحته، قـول      « : ذكره الطبري بقوله    
: وذلك أن اهللا جل ثنـاؤه قـال  . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا: القائلين إن معنى ذلك 

﴾ فأخبر جل ثناؤه أن من قيل أهل الجنة كلما رزقوا           واْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقاً       كُلَّما رِزقُ  ﴿
ولم يخصص بـأن ذلـك مـن     . هذا الذي رزقنا من قبل    : من ثمر الجنة رزقا أن يقولوا     

فإذ كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم فـي   . قيلهم في بعض ذلك دون بعض     
 أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه مـن ثمارهـا             كل ما رزقوا من ثمرها، فال شك      

فـإذ  . أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة  
كان ال شك أن ذلك من قيلهم في أوله، كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه، فمعلـوم                   

 هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمـن      ﴿: نةأنه محال أن يكون من قيلهم ألول رزق رزقوه من ثمار الج           
وكيف يجوز أن يقولوا ألول رزق رزقوه من ثمارها ولمـا           . ﴾ هذا من ثمار الجنة    قَبُل  

هذا هو الذي رزقناه من قبل؛ إال أن ينسبهم ذو غرة وضالل إلـى              : يتقدمه عندهم غيره  
 ألول رزق قيل الكذب الذي قد طهرهم اهللا منه، أو يدفع دافع أن يكون ذلك مـن قـيلهم             

 كُلَّما رِزقُـواْ ِمنْهـا      ﴿: رزقوه منها من ثمارها، فيدفع صحة ما أوجب اهللا صحته بقوله          
فقد . ﴾ من غير نصب داللة على أنه معني به حال من أحوال دون حال             ِمن ثَمرٍة رزقاً    

كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمـرة مـن           : تبين بما بينا أن معنى اآلية     
  .)٢ (»هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا: ثمار الجنة في الجنة رزقا، قالوا

وال يظن ظان أن ثمار الجنة في الحصول عليها كثمار الدنيا، تحتـاج إلـى مـن                 
يجلبها من سوقها، أو يصعد شجرها ليقطفها، بل هي ثمار لصاحبها تأتيه حيـث كـان،            

تهيها لينالهـا ﴿وجنَـى الجنَّتَـيِن داٍن﴾        وتدنو منه متى أراد، ومـا عليـه إال أن يـش           
إنهـا ثمـار فـي      ] . ٢٣-٢٢:الحاقَّة[قُطُوفُها داِنيةٌ﴾   * ﴿ِفي جنٍَّة عاِليٍة    ] ٥٤:الرحمن[

                                         
، الجـامع ألحكـام القـرآن،       )١١٤-١/١١٣(، تفسير القرآن العظيم     )٤١٠- ١/٤٠٧( جامع البيان   : انظر )١(

 ).١٧٤-١٧١(، البن القيم حادي األرواح إلى بالد األفراح،)٢٣٨-٢٣٧/ ١(للقرطبي

 )٤١٠-٤٠٧/ ١(جامع البيان )٢(



 

 )٢٤٣(

رؤوس أشجارها، ولكنها مذللة ألصحابها يقطفونها يانعة ناضجة متى اشتهوها ﴿وداِنيةً           
  ] .١٤:اإلنسان[وفُها تَذِْليلًا﴾ علَيِهم ِظلَالُها وذُلِّلَتْ قُطُ

وذكر أن الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء ، قائمـاً وقاعـداً ، ال          «: قال الطبري   
 . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . يمنعه منه بعد ، وال يحول بينه وبينه شوك

ثنا شعبة ، عـن  :ثنا محمد بن جعفر ، قال: قال ابن المثنى ، حدثنا  : ذكر من قال ذلك
يتناول الرجل : ﴾ قالقُطُوفُها داِنيةٌ  سمعت البراء يقول في هذه اآلية﴿:  أبي إسحاق ، قا

  :ثنا سعيد ، عن قتادة ، قولـه : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال .  من فواكهها وهو نائم
                   .) ١(» دنت فال يرد أيديهم عنها بعد وال شوك:﴿ قُطُوفُها داِنيةٌ ﴾

يم ثمار الجنة، إذ استنتج أن اهللا نبه بالقليـل          كالم لطيف دلّّل فيه على عظ     -والبن كثير   
وقـد سـبق فيمـا    «:  قـال -على الكثير، والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح     

أوردناه من األحاديث أن تربة الجنة مسك وزعفران، وأن ما في الجنة شجرة إال ساقها               
من الذهب، فما الظن بما     من ذهب، فإذا كانت التربة بهذه المثابة، واألصول الثابتة فيها           

يتولد بينهما من الثمار الرائقة النضيجة األنيقة، التي ليس فيها عجم، وليس فـي الـدنيا                
ليس في الـدنيا مـن الجنـة إال         : منها إال األسماء، كما قال ابن عباس، رضي اهللا عنه         

نبـق،  وإذا كان السدر الذي في الدنيا، وهو ال يثمر إال ثمرة ضعيفة، وهـى ال              . األسماء
وفيه شوك كثير والطلح الذي ال يراد منه إال الظل في الدنيا، يكونان في الجنة في غاية                 
كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا مـن الطعـوم           

 فما الظن بثمار األشجار التي تكون فـي الـدنيا   -واأللوان، التي ال يشبه بعضها بعضا  
كالتفاح والمشمش والدراق والنخل والعنـب      ; طيبة الرائحة، سهلة التناول   حسنة الثمار،   

فيها ما ال عـين رأت،      : وبالجملة  ! وغير ذلك؛ بل ما الظن بأنواع الرياحين واألزاهير       
  . )٢(»وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، نسأل اهللا من فضله
نـواع المـشارب، البالغـة    وكما أن في الجنة أنواع المآكل والمطاعم، فكذلك فيها أ 

النهايات في اللذة، من ناحية الطعم واللون والرائحة، والتي تبقى على خلقتها دون تغيير              
  .   يطرأ عليها

                                         
 ).٢٤/١٠٣(المصدر السابق  )١(

 ).٣١٤-٢٠/٣١٣ (البداية والنهاية )٢(



– 

  )٢٤٤(

فمن مشاربها أنهار تجري أمام أهلها فمنها يشربون، وبها يتلذذون، وعلى ضـفافها           
ون ِفيها َأنْهار ِمن ماٍء غَيـِر َآِسـٍن         ﴿مثَُل الجنَِّة الَِّتي وِعد المتَّقُ    : يتنعمون قال عز وجل   

وَأنْهار ِمن لَبٍن لَم يتَغَير طَعمه وَأنْهار ِمن خَمٍر لَذٍَّة ِللشَّاِرِبين وَأنْهار ِمن عسٍل مـصفى﴾    
فمن يتصور أشكال هذه األنهار وهي تجري بالماء واللبن والعسل والخمر،           ] ١٥:محمد[

وإذا كانت أنهار الدنيا قد شخصت األبـصار إلـى          . م عظم نعيمها، وجمال منظرها    يعل
جمالها، وأصغت اآلذان لخريرها وجريانها، وازدحم الناس على ضـفافها، فكيـف إذن             

  .بأنهار الجنة وأنواعها ومذاقها؟
مثل الجنة التي أعدها اهللا لعباده، الذين اتقـوا سـخطه، واتبعـوا             « : قال السعدي 

غير متغيـر، ال  : أيفيها أنهار من ماء غير آسن  .نعتها وصفتها الجميلة: ، أيرضوانه
فاها، وأطيبهـا  بوخم وال بريح منتنة، وال بمرارة، وال بكدورة، بل هو أعذب المياه وأص       

وأنهـار مـن   بحموضة وال غيرها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه  ريحاً، وألذّها شرباً،
يلتذ به شاربه لذة عظيمة، ال كخمر الدنيا الـذي يكـره مذاقـه              : أيخمر لذة للشاربين    

 .من شمعه، وسـائر أوسـاخه  وأنهار من عسل مصفى  .ويصدع الرأس، ويغول العقل
 وتين، وغير ذلـك  من نخيل، وعنب، وتفاح، ورمان، وأترج،ولهم فيها من كل الثمرات    

ومغفـرة مـن    :ثم قال .مما ال نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم
 من هو خالد في النار التـي اشـتد   أم! يزول بها عنهم المرهوب، فأي هؤالء خير     ربهم  

فقطـع أمعـاءهم،    حـاراً جـداً،     : أيماء حميماً   فيها  وسقوا  حرها، وتضاعف عذابها،    
  .  )١ (»ينفسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين، والعاملين والعمل

: ومن مشارب أهل الجنة كذلك عيون تفجر لهم بألذ ما يطلبه الشاربون قال تعـالى              
وِمزاجه ِمن  * ِختَامه ِمسك وِفي ذَِلك فَلْيتَنَافَِس المتَنَاِفسون       * ﴿يسقَون ِمن رِحيٍق مخْتُوٍم     

﴿ِإن اَألبـرار   : وقال جل ذكره    ] .٢٨-٢٥:مطَّففينال[عينًا يشْرب ِبها المقَربون﴾     *تَسِنيٍم  
  عينًا يشْرب ِبها ِعباد اللَِّه يفَجرونَها تَفِْجيـرا ﴾         *يشْربون ِمن كَْأٍس كَان ِمزاجها كَافُورا       

﴿ويسقَون ِفيهـا كَْأسـا كَـان       : وقال في موضع آخر من نفس السورة        ].٦-٥:اإلنسان[
ِبيلًا   ِمزنْجا زهِبيلًا﴾      *اجلْسى سما تُسنًا ِفيهيسميت بذلك لـسالستها    ]. ١٨-١٧:اإلنسان[ ع

  .ولذتها وحسنها

                                         
 ).٧٨٦ ( في تفسير كالم المنان وتيسير الكريم الرحمن  )١(



 

 )٢٤٥(

وأترك الحديث للعالمة ابن القيم حيث ذكر الفرق بين العين التـي يـشرب منهـا                
ـ        «: المقربون والتي يشرب منها األبرار فقال      ا فأخبر سبحانه عن العين التي يـشرب به

المقربون صرفا أن شراب األبرار يمزج منها ألن أولئك أخلـصوا األعمـال كلهـا هللا                
ِإن الْـَأبرار  فاخلص شرابهم، وهؤالء مزجوا، فمزج شرابهم، ونظير هذا قوله تعـالى ﴿      

قَون ِمـن   يـس * تَعِرفُ ِفي وجوِهِهم نَضرةَ النَِّعيِم      * علَى الَْأراِئِك ينظُرون    * لَِفي نَِعيٍم   
* وِمزاجه ِمـن تَـسِنيٍم      * ِختَامه ِمسك وِفي ذَِلك فَلْيتَنَافَِس الْمتَنَاِفسون       * رِحيٍق مخْتُوٍم   

     ونبقَرا الْمِبه بشْرنًا ييفأخبر سبحانه عـن مـزاج شـرابهم        ]٢٧-٢٢: المطففين[﴾  ع
ي آخرها، فإن في الكـافور مـن البـرد          بالكافور في أول السورة والزنجبيل ف     : بشيئين

وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحـدث لهـم باجتمـاع               
الشرابين ومجيء أحدهما على أثر اآلخر حالة أخرى، أكمل وأطيب وألذ من كل منهما               
 بانفراده، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية اآلخر، وما ألطف موقع ذكر الكـافور فـي أول              
السورة والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أوال بالكافور وفيه من البرد ما يجـيء               
الزنجبيل بعده فيعد له، والظاهر أن الكأس الثانية غير األولى، وأنهما نوعان لذيذان من              

  . )١(»والثاني مزج بزنجبيل. الشراب ؛أحدهما مزج بكافور
:  إذا اشتهوا شرابها، قال سـبحانه        وهذه العيون تتفجر لهم في أي مكان من الجنة        

  ].٦:اإلنسان[﴿عينًا يشْرب ِبها ِعباد اهللا يفَجرونَها تَفِْجيرا﴾ 
: ويدار عليهم باألشربة في كل مكان، وتصلهم في كـل أوان، قـال جـل شـأنه                  

     ونخَلَّدم انِولْد ِهملَيطُوفُ عكَْأٍس مِ   *﴿ياِريقَ وَأباٍب وِعيٍن   ِبَأكْوم ـا   * ننْهع ونعدصلَا ي
 ﴾نِْزفُونلَا ي١٩:الواقعة[و.[  

إن الرجل من أهل الجنة ليـشتهي الـشراب   : "رضي اهللا عنه قال –عن أبي أمامة  
  . )٢("من شراب الجنة، فيجيء اإلبريق فيقع في يده، فيشرب ثم يعود إلى مكانه

وقـد  . امالت في الوصف خلْقا وخُلقا  أما أزواج أهل الجنة من الحور العين فهن الك        
 : جاء في كتاب اهللا تعالى وصفاً للحور العين في أكثر من موضع، ومن ذلك

                                         
 ).١٢٦(حادي األرواح  )١(

رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد      «: وقال  ). ٤/٢٩٠) (٥٦٨٤(رواه المنذري في الترغيب والترهيب برقم        )٢(
 ).٣/٥١٢(وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب. »جيد



– 

  )٢٤٦(

 كََأمثَاِل اللُّْؤلُِؤ الْمكْنُوِن ﴾   * ﴿ وحور ِعين    :قوله تعالى في ذكر جزاء أهل الجنة      . ١
   ]. ٢٣ -٢٢:الواقعة[

التي في عينهـا كحـل    : الحوراء  أي ولهم حور عين، و    « : قال السعدي رحمه اهللا   
حسان األعين وضخامها، وحسن العين في األنثى من        : ومالحة، وحسن وبهاء، والِعين     

كـأنهن اللؤلـؤ    : ﴿كََأمثَاِل اللُّْؤلُـِؤ الْمكْنُـوِن ﴾ أي        .أعظم األدلة على حسنها وجمالها      
 يكون لونـه  األبيض الرطب الصافي البهي، المستور عن األعين والريح والشمس، الذي 

من أحسن األلوان، الذي ال عيب فيه بوجه من الوجوه ، فكذلك الحور العين، ال عيـب                 
فكل ما تأملته منها لـم تجـد        . فيهن بوجه، بل هن كامالت األوصاف، جميالت النعوت       

   .)١(»فيه إال ما يسر الخاطر، ويروق الناظر
  ] . ٥٨:الرحمن[ان ﴾ ﴿كََأنَّهن الْياقُوتُ والْمرج: قوله تعالى . ٢

: قال ابن زيد في قوله ﴿ كََأنَّهن الْياقُوتُ والْمرجـان ﴾     « : قال الطبري رحمه اهللا     
والمرجان في البياض ، الصفاء صفاء الياقوتة ، والبيـاض         , كأنهن الياقوت في الصفاء     

    . )٢(»بياض اللؤلؤ 
﴿ ِإنَّا َأنْـشَْأنَاهن ِإنْـشَاء      : عة  قوله تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواق        . ٣

  ] . ٣٧-٣٥:الواقعة[عربا َأتْرابا ﴾ * فَجعلْنَاهن َأبكَارا *
قال سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس         ) : عرباً  ( قوله  « : قال ابن كثير رحمه اهللا      

, العـرب العواشـق ألزواجهـن    : متحببات إلى أزواجهن ، وعن ابن عبـاس      : يعني  
في سـن   : قال الضحاك عن ابن عباس يعني       ) َأتْرابا  ( وأزواجهن لهن عاشقون وقوله     

في األخالق المتاخيات بيـنهن،     : أي  ) أترابا  : ( واحدة ثالث وثالثين سنة وقال السدي       
    .)٣(»ال كما كن ضرائر متعاديات : ليس بينهن تباغض وال تحاسد ، يعني 

هي المحببة إلـى  «:  في قوله ﴿ عرباً أتراباً ﴾ قال   عن مجاهد : وقال الحافظ ابن حجر     
    . )٤(»زوجها 

       

                                         
 ).٩٩١(يم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكر )١(

  .) ٢٧/١٥٢(جامع البيان   ) ٢(

 . )٤/٢٩٤(القرآن العظيم تفسير    )٣(

  .)٨/٦٢٦ (فتح الباري   )٤(



 

 )٢٤٧(

  ] . ٧٠:الرحمن[﴿ ِفيِهن خَيراتٌ ِحسان﴾ : وقال تعالى في وصفهن 
ووصفهن بأنهن خيرات حسان، وهو جمع خَيرة وأصلها خَيرة وهـي           «: قال ابن القيم    

لقها وخلقها، فهن خيـرات األخـالق،       التي قد جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا، فكمل خ       
    . )١(»حسان الوجوه

﴿ ولَهم ِفيهـا َأزواج مطَهـرةٌ وهـم ِفيهـا خَاِلـدون ﴾              :     ووصفهن بالطهارة فقال    
  ] . ٢٥:البقرة[

طهـرن مـن    ) ولَهم ِفيها َأزواج مطَهـرةٌ    : ( ووصفهن بالطهارة فقال    « : قال ابن القيم  
وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهرت بواطنهن مـن          ) الغائط( والبول والنجو    الحيض

   . )٢(»الغيرة وأذى األزواج، وتجنيهن عليهم وإرادة غيرهم
﴿ِفيِهن قَاِصراتُ  :ووصفهن تعالى بأنهن قاصرات أطرافهن عن غير أزواجهن فقال        

  ] .٧٢:الرحمن[ لِْخياِم ﴾ ﴿حور مقْصوراتٌ ِفي ا: وقال ]. ٥٦:الرحمن[الطَّرِف﴾
ممنوعـات مـن    : أي  ) مقصورات في الخيام    ( ووصفهن بأنهن   « : قال ابن القيم  

التبرج والتبذل لغير أزواجهن ، بل قد قُِصرن على أزواجهن، ال يخرجن من منـازلهم،              
وهـذه  ) قاصرات الطرف   ( وقَصرن عليهم فال يردن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن         

ل من األولى، فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من محبتهـا لـه               الصفة أكم 
   .)٣(»ورضاها به، فال يتجاوز طرفها عنه إلى غيره

هذا طرف من ذكرهن في القرآن، وقد جاء في السنة ما تحار فيـه العقـول فـي                  
  : وصف جمالهن وحسنهن، ومن ذلك 

إن أول زمرة يدخلون    : "قال رسول اهللا    : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      . ١
ثم الذين يلونهم كأشـد كوكـب دري فـي الـسماء       ‘ الجنة على صورة القمر ليلة البدر     

إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد ال اختالف بينهم وال تباغض، لكل امـرئ مـنهم                
  . ) ٤("زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن 

                                         
 .)٨/٦٢٦( المصدر السابق  )١(
 .)٢٤٤- ٢٤٣ (روضة المحبين ) ٢(

 . )٢٤٤ (روضة المحبين ) ٣(
 .)٤/١٣٢ ()٣٣٢٧( برقم - آدم صلوات اهللا عليه وذريته باب خلق –أخرجه البخاري في كتاب الصالة  )٤(



– 

  )٢٤٨(

لحور التي يحار فيها الطرف، يبان مخ سوقهن من وراء ثيابهن،           ا«: قال ابن حجر  
   . )١(» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن ،كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون

لو أن امرأة من نساء أهل      : " قال رسول اهللا    : وعن أنس رضي اهللا عنه قال     . ٢
ما ريحا، ولنصيفها علـى    الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت ما بينهما، ولمألت ما بينه         

  .  )٢("رأسها خير من الدنيا وما فيها 
فلو أطلت بوجهها ألضاءت ما بين السماء واألرض ، فأي نور وجمال في وجهها               

وأما لباسها؛ فإن كـان  ! وطيب ريحها يمأل ما بين السماء واألرض، فما أجمل ريحها   ! 
ما فيها من متاع وروعة وطبيعة      المنديل الذي تضعه على رأسها خير من جمال الدنيا و         

خالبة وقصور شاهقة، وغير ذلك من أنواع النعيم، فسبحان خالقها ما أعظمه ، وهنيئـا               
  .لمن كانت له وكان لها 

وفيما ذُكر من حالهن ووصفهن كفاية؛ ألن المقـصود هنـا تقريـر حقيقـة نعـيم        
  . باألدلة من الكتاب والسنة على سبيل اإلجمال ال الحصر،األجساد

وبما سبق من هذه األدلة يظهر جلياً أن نعيم الجنة حسي حقيقيى، وبهذا أجـاب شـيخ                 
هل أهل الجنة يـأكلون ويـشربون وينكحـون بتلـذذ      : اإلسالم ابن تيمية على من سأله     

  كالدنيا؟
أما أهل الجنة فيأكلون ويشربون، وينكحون متنعمين بذلك بإجماع المسلمين ،كما           «: فقال

   . )٣ (»نةنطق به الكتاب والس
﴿وبشِِّر الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت َأن لَهـم جنَّـاٍت          : قال تعالى   «: وقال ابن القيم    

تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهار كُلَّما رِزقُوا ِمنْها ِمن ثَمرٍة ِرزقاً قَالُوا هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبـُل                 
فتأمـل جاللـة المبـشر      . ِه متَشَاِبهاً ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ وهم ِفيها خَاِلدون﴾        وُأتُوا بِ 

ومنزلته وصدقه، وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقدر ما بشرك به وضمنه لـك               
على أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنـات              

                                         
 . )٥٧٠/ ٨(فتح الباري) ١(

   .)٨/١١٧ ()٦٥٦٨( برقم -صفة الجنة والنارباب  –أخرجه البخاري في كتاب الصالة ) ٢(

 ).٤/٣١٦(مجموع الفتاوى) ٣(



 

 )٢٤٩(

ها من األنهار والثمار، ونعيم النفس باألزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العـين             وما في 
   .)١(» بمعرفة دوام هذا العيش أبد اآلباد وعدم انقطاعه

  :األدلة من كتب اليهود والنصارى : المطلب الثاني 
 ال شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها

النعيم،  وم اآلخر ، والتخويف منه، والتبشير بما أعده اهللا للمؤمنين به في جناتبذكر الي
والتحذير من النار وأهوال القيامة، بدليل ما أخبر به القرآن الكريم، إال أن هـذه الكتـب    

لليـوم   طرأ عليها تحريف، وتبديل كثير، وحذفت كثير من نصوصها التي فيهـا ذكـر             
  .اآلخر

رض لبعض هذه النصوص، التي نجت من التحريف، والتي         وفي هذا المبحث سأع   
  .ذكرت اليوم اآلخر وباألخص نعيم الجنة 

  :األدلة من كتب اليهود-أ
  -حين كانت تستمد تشريعها من الـسماء   وذلك-كان من عقيدة اليهود قبل تحريفها

مـن  أثبت اهللا ذلك عنهم فـي عـدة آيـات     اإليمان باليوم اآلخر، وأنه دار الجزاء، وقد
﴿ ِإن الساعةَ ءاَِتيـةٌ َأكَـاد   : عليه السالم القرآن الكريم، قال عز وجلَّ في خطابه لموسى

وقال عز وجلَّ على لـسان موسـى   , ]١٥: طـه[نَفٍْس ِبما تَسعى ﴾  ُأخِْفيها ِلتُجزى كُلُّ
ِإلَيـك ﴾     اآلِخـرِة ِإنَّـا هدنَــا   ﴿واكْتُب لَنَا ِفي هـِذِه الدنْيا حسنَةً وِفـي : عليه السالم

يظُنُّون َأنَّهـم   ﴿قَاَل الَِّذين:  وقال عز وجلَّ عن صالحي جنود طالوت،]١٥٦: األعراف[
: البقـرة [كَِثيرةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مـع الـصاِبِرين﴾    مالَقُو اللِّه كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً

٢٤٩[ .  
يسألون عن طعام أهـل الجنـة وشـرابهم         وقد كان اليهود على عهد رسول اهللا        

، كنت قائما عنـد رسـول اهللا        : " ، قال مولى رسول اهللا    ثوبان  ليروا صدقه، فعن    
السالم عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها،         : أحبار اليهود، فقال  فجاء حبر من    

إنمـا نـدعوه باسـمه    : أال تقول يا رسول اهللا ؟ فقال اليهودي : لم تدفعني ؟ فقلت   : فقال
، فقـال   "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي      : " الذي سماه به أهله، فقال رسول اهللا        

أسـمع  : ، قال "أينفعك شيء إن حدثتك؟     : "ول اهللا   جئت أسألك، فقال له رس    : اليهودي
أين يكون الناس يوم    : ، فقال اليهودي  "سل: " بعود معه، فقال   بأذني، فنكت رسول اهللا     

                                         
 . )٢١٧(حادي األرواح ) ١(



– 

  )٢٥٠(

هـم فـي الظلمـة دون    : " تبدل األرض غير األرض والسموات؟ فقال رسـول اهللا       
فمـا  : ل اليهـودي  ، قا "فقراء المهاجرين   : " فمن أول الناس إجازة؟ قال    : ، قال "الجسر  

فما غذاؤهم علـى إثرهـا؟      : ، قال "زيادة كبد النون    : " تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال    
: فما شرابهم عليه؟ قـال    : ، قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها          : " قال
  .) ١("صدقت: ، قال"من عين فيها ، تسمى سلسبيال" 

أنه يسأل عن الجنة وطعـام أهلـه        هللا  ويتضح من خالل أسئلة اليهودي لرسول ا      
قال اليهودي صدقت، ألن إجابة الرسول كانت موافقة        وكلما أجاب الرسول    , وشرابهم

كانوا يعتقدون في النعيم الحسي     لما يعتقده، فدّل على أن اليهود على  عهد رسول اهللا            
والجنة والنار  في الجنة، وعليه فما ثبت عن فرقهم الشهيرة من انكارهم للبعث والجزاء             

أو . ؛ قد يكون يصور اعتقاد  فرق من اليهود غير الذين كانوا على عهد رسول اهللا                  
قد يكون هذا االنكار من التبديل والتحريف، الذي نص القرآن الكـريم علـى ممارسـة               
اليهود له للكتب التي أنزلها اهللا على أنبيائه، وال ريب أن حديث القرآن الكريم عن نعيم                

نما هو خبر ال نسخ فيها وال يحتمل إال الصدق، وعليه فيكون نعيم الجنـة الـذي       الجنة إ 
  .  فيهأخبر اهللا به موسى هو نفسه الذي أخبر به عيسى، وهو الذي صدق  الرسول 

اليهود انحرفوا عن هذا االعتقاد كسائر انحرافهم عن دينهم الـصحيح الـذي    إال أن
عليهم هـذه االنحرافـات، وعـابهم      سجل اهللاأنزل على نبيهم موسى عليه السالم، وقد

 وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معـدودةً قُـلْ   ﴿: عليها، وكذَّبهم فيها، فقال عز من قائل
َأم هدهع خِْلفَ اللّها فَلَن يدهاللِّه ع ِعند َأتَّخَذْتُم ا الَ تَعلَى اللِّه مع ون ﴾ تَقُولُونالبقـرة [لَم :

﴿وقَالُواْ لَن يـدخَُل  : وحدهم، وكذَّبهم اهللا بذلك قال عز وجل وزعموا أن الجنة لهم] ٨٠
برهانَكُم ِإن كُنـتُم صـاِدِقين ﴾    ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى ِتلْك َأماِنيهم قُْل هاتُواْ الْجنَّةَ

عن صالحيهم وفاسقيهم حول عقيـدة اإليمـان    اهللا عز وجلهذا ما حكاه ] ١١١: البقرة[
   .بالبعث، والجنة والنار

                                         
 مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما  باب بيان صفة-أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحيض   ) ١(
 ).١/٢٥٢) (٣١٥( برقم -



 

 )٢٥١(

أنه ال يوجد في فرقهم الشهيرة مـن يـؤمن بـاليوم    : الدكتور  علي وافي  ويذكر
 تنكر قيام األموات، وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقـين  )١(الصادوقيين اآلخر، ففرقة
   .)٢(في حياتهم إنما يحصالن

أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنـة؟        : ( جاب عيسى عن سؤال أحد تالمذته القائل      وأ
احذر يا بطرس من أن تصير صدوقياً، فـإن الـصدوقيين         :  فقال له عيسى عليه السالم    

إن الجسد ال يقوم أيضاً، وإنه ال توجد مالئكة، لـذلك حـرم علـى جـسدهم                 : يقولون
  .)٣()وروحهم الدخول في الجنة

هـذه األرض؛    تعتقد أن الصالحين من األموات سينشرون فـي )٤(ريسيينوفرقة الف
  ليشتركوا في ملك المسيح 

  .)٥(يوم القيامة الذي يأتي آخر الزمان، فهم ينكرون على هذا البعث
أما كتابهم التوراة وسائر الكتب الملحقة به فقد خلت من ذكر الجنة والنار والبعـث               

  .م من التحريف والتبديلوالنشور، إال نزراً يسيراً سِل
 ففي التوراة التي تنسب إلى موسى عليه السالم ال نجد إال نصاً واحداً يـصرح          -١

      بيوم القيامة ، وهو في التوراة السامرية، ففي سفر التثنية اإلصحاح الثـاني والثالثـون               

                                         
وأصـل الكلمـة غيـر    ). Boethusianالبوئيثيون (، ويقال لهم أحياناً )صدوقيم(مأخوذة من الكلمة العبرية    )١(

وارث أحفاده الذي ت) في عهد سليمان(» صادوق«ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن األعظم    . محدد
فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عدة سابقة على  ) الصدوقيون(و.  ميالدية ١٦٢مهمته حتى عام    

 والمدافعون عن الحلوليـة     ،وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره      . ظهور المسيح عليه السالم   
 ).٢/١٠٠(ية والصهيونيةموسوعة اليهود واليهود: انظر (.اليهودية الوثنية

 ).٥٠-٤٩(علي وافي . اليهودية د: انظر )٢(

  .٢٣فقرة  ٢٢إنجيل متى اإلصحاح  )٣(
، )حبيريم(وكانوا يلقبون أيضاً بلقب  ). المنعزلون(، أي   )بيروشيم(مأخوذة من الكلمة العبرية     : كلمة فريسيون  )٤(

ة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير  ، فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيج      )الرفاق أو الزمالء  (أي  
ويرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين      . الحضارة الهيلينية التي تُعلي من شأن الحكيم على حساب الكاهن         

موسوعة : انظر.(وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت    الرابع والثالث قبل الميالد،   
 ).٢/١٠٠واليهودية والصهيونية،اليهود 

، اليهوديـة أحمـد   )٥٠-٤٩ص(علي وافي . ، اليهودية د)١٤٣-١٤١(بنو إسرائيل في القرآن الكريم : انظر )٥(
 .)١٩٥(شلبي 



– 

  )٢٥٢(

إلـى   أليس هو مجموعاً عندي مختوماً في خزائني،         (-وكذلك سائر الكتب الملحقة فيه    -
  .) ١() يوم االنتقام والمكافأة، وقت تزل أقدامهم

أليس ذلك مكنوزاً عندي مختومـاً عليـه        : (وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا       
  ).في خزائني، إلي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم

فألي معنى لم يصرح موسى فـي التـوراة         : فإن قالوا : ( قال القرطبي معلالً ذلك   
: اهللا ورسوله أعلم، وعلى سبيل التنبيه تحتمل وجوها؛ أحدها        : بار القيامة، قلنا  بذلك وبأخ 

  .ِلِعتو بني إسرائيل وتمردهم وِلكَالل أفهامهم
ِليعجل لهم جزاء أعمـالهم، فإنمـا كـانوا يهـددون       : ثالثها. لبعد زمان ذلك  : ثانيها

وتكثيـر الـرزق    ويخوفون بالعقوبات العاجلة ويوعدون باللذات العاجلة، مـن الملـك           
  .وخصب البالد إلى غير ذلك

ألنه قد كان سبق في علم اهللا تعالى أنه يرسل رسوالً في آخر الزمـان لـيس                 : رابعها
وذلـك لقـرب   بعده نبي وال رسول، يبين أمور اآلخرة بيانا شافيا، وهو محمد رسول اهللا              

من فضيلة العلم واألعالم ما لم يحصل ألحـد غيـره،           القيامة من زمانه، وليحصل لنبينا      
  .)٢()وهذا الوجه هو أقرب الوجوه واهللا أعلم. ولتختص أمته بعلم ليس ألحد غيرها

أما أسفار األنبياء األخرى في التوراة ففيها بعض النـصوص التـي تُـصرح بالبعـث                
ون، هـؤالء إلـى     كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظ     :(والنشور، ففي سفر دانيال   

  .)٣() الحياة األبدية، وهؤالء إلى العار، واالزدراء األبدي
مثل الغنم إلى النار يساقون، المـوت       :(وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول       

  . )٤()يرعاهم، ويسودهم المستقيمون غداة، وصورتهم تبلى، والهاوية مسكن لهم
يتحول مرارة أصالل في بطنه، قد بلـع ثـروة   فخبزه في أمعائه  : (وجاء في سفر أيوب   

ال يـرى   . يقتلـه لـسان االفعـى     . سم االصالل يرضع  . اهللا يطردها من بطنه   .فيتقيأها  
  .  )٥() الجداول انهار سواقي عسل ولبن

                                         
  .٣٥-٣٤فقرةالتوراة السامرية اإلصحاح الثاني والثالثون  )١(
 ).٤٣٦( ، للقرطبي اإلسالماإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار محاسن  )٢(

 .١٢سفر دانيال اإلصحاح  )٣(

  .٥المزمور الخامس والخمسين الفقرة  )٤(
 .سفر أيوب  اإلصحاح العشرون )٥(



 

 )٢٥٣(

 فـإن  - ال يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولـبن -وما يهمنا في هذا النص هو عبارة    
ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر       :( في سفر يوئيل   المقصود بها أنهار الجنة كما جاء     

عصيراً، والتالل تفيض لبناً، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الـرب يخـرج               
  .)١()ينبوع ويسقي وادي السنط

. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنـائس        :(وآخر ما ورد في يوحنا عن الجنة        
  .)٢() الحياة التي في وسط فردوس اهللا من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة

  :األدلة من كتب النصارى -ب
تتـضمن القيامـة    :(يعتقد النصارى بالبعث الجسدي، ورد في قاموس الكتاب المقـدس         

ثـم  . )هذه األجساد وبقاءها إلى األبد       بحسب تعليم الكتاب المقدس قيامه األجساد وتغيير      
   .)٣()ى سيقومونولقد علَّم المسيح بوضوح بأن الموت: (قال

كما أن النصارى يؤمنون بالنعيم األبدي في الجنة، والعذاب األبدي في النار، كمـا              
تَعالَوا، يا مباركي َأبي، ِرثُـوا      : ِحينَِئٍذ يقُوُل المِلك ِللَّذين عن يِميِنهِ     : (جاء في إنجيل متى   

 َألنِّي جعتُ فَـَأطْعمتُموِني، وعِطـشْتُ فَـسقَيتُموِني    الملَكُوتَ المعد لَكُم منْذُ ِإنْشَاِء العالَم؛     
ِإذْهبوا عنِّي، يا مالِعين، ِإلى النَّاِر اَألبِديِة المعدِة ِإلبِلـيس          : ثُم يقُوُل ِللَّذين عن ِشماِلهِ    ....

      ِطشْتُ فَموِني، وعتُمما َأطْعتُ فَمعنُوِدِه؛ َألنِّي جوني وجتُمقَيهـُؤالِء ِإلـى     ...ا س بذْهوي 
   .)٤()العذَاِب اَألبِدي، واَألبرار ِإلى الحياِة اَألبِدية

وهم يزعمون مع ذلك أن الجنة ليس فيها أكل وال شرب وال نكاح وال شـيء مـن        
  .المتع الحسية، وإنما يعتقدون أن المتعة تكون برؤية اهللا فقط

إن نعيم األبرار هو عبارة عن اتصالهم بـاهللا ورؤيـتهم           : (ل مينا فلهذا يقول ميخائي  
جالله، ورؤية اهللا هي الجزاء األعظم الفائق كل خير الذي يمأل رغبة كل إنسان ويشبع               
شهوات نفسه، بل هو سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي إليـه تتجـه كـل           

  . )٥()أشواق قلبه

                                         
 .سفر يوئيل اإلصحاح الثالث) ١(
 .سفر  الرؤيا  اإلصحاح الثاني فقرة سبعة )٢(

 ) . ٧٥٠-٧٤٨(قاموس الكتاب المقدس  )٣(
  .٣٤فقرة  ٢٥إنجيل متى اإلصحاح  )٤(

 )١٢١٠(علم الالهوت النظامي  )٥(



– 

  )٢٥٤(

 يرون أن األجساد يوم القيامة ستكون أجساداً روحانيـة  وإنكارهم هذا يعود إلى أنهم  
ال تحتاج إلى الطعام والشراب، وليس فيها شهوة الجماع، وال فرق فيها بين جسد المرأة               

: أحدهما في إنجيل متى وفيـه يقـول المـسيح     : ويستدلون لذلك بنصين  . وجسد الرجل   
  .)١()الئكة اهللا في السماءألنهم في القيامة ال يزوجون وال يتزوجون، بل يكونون كم(

يزرع جـسماً حيوانيـاً     : (واآلخر من كالم بولس وهو يتحدث عن قيامة األموات          
  . )٢()ويقام جسماً روحانياً

   . )٣(وهذا الكالم من بولس ال دليل له عليه، وهو من اختراعاته وافتراءاته العديدة
ون و ال يزوجون فالرد عليـه  أما النص المنسوب إلى المسيح بأنهم في القيامة ال يتزوج         

  -:من وجهين 
 اثبـات  -: على كل من يحتج بهذا النص أن يثبت ثالث مقـدمات وهـي   : الوجه األول 

صحة السند موصوالً للمسيح عليه السالم، ودون ذلك خرط القتاد، فكاتب إنجيـل متّـى     
  . غير معروف باعتراف علماء النصرانية

 ما  ٢٣ نشر دار الثقافة صفحة      – إنجيل متى    -س  جاء في التفسير الحديث للكتاب المقد     
وإجماع اآلباء على نسبة اإلنجيل إلى الرسول متّى يصبح ضعيفاً عنـدما نـدرك         (نصه  

… . أنه من غير المؤكد أن أقدم من يفترض أنهم شهود لهذا االعتقاد ال يساندونه البتـة               
ر األناجيـل، عمـل غيـر    فما هو إذا الدليل المستمد من اإلنجيل ذاته؟ إنه ال شك، كسائ  

  ) معــروف كاتبــه مــن حيــث أنــه لــم يــأت فــي الــنص ذكــر الســم كاتبــه 
 اثبات صحة الترجمة فالمسيح عليه السالم كان يـتكلم باآلراميـة، و أصـل الـنص           -

  . المنقول باليونانية 
 اثبات صحة التفسير لهذا النص، بأن المعنى المذكور يدل على انتفاء وجود اللـذات               -

يوم القيامة، فغاية ما يدل عليه النص أن الزواج يوم القيامة غير حاصل، وال              الجسمانية  
  . يبطل ما تم قبله في الحياة الدنيا وال يبطل بقية اللذات الجسمانية غير الزواج 

                                         
  . ٣٩فقرة  ٢٢إنجيل متى اإلصحاح  )١(

 ). ٤٤: ١٥ (رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس )٢(
ال مطعم في العالم اآلتي، وال مشرب، : " تى بها بولس من اليهود، وذلك أن اليهود قالوا في التلمود     يبدو أن هذه العقيدة أ     )٣(

وال عشق، وال عمل، وال حسد، وال حقد، وال شحناء، أهل الحق سيجلسون وعلى رؤوسهم التيجان وهم يمجدون في بهـاء                     
 .)٣٣(انظر كنوز التلمود ". وجالل اهللا



 

 )٢٥٥(

معارضة هذا النص بما جاء في إنجيل متّى على لـسان المـسيح عليـه               : الوجه الثاني 
وةً أو أخوات أو أباً أو أمـاً أو امـرأةً أو أوالداً أو              و كل من ترك بيوتاً أو إخ      : (السالم

  . )١ ()حقوالً من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف، و يرث الحياة االبدية
فدّل هذا النص على أن من ترك شيئاً ألجل المسيح، فاهللا يعوضه بمئة ضعف من جنس                

ه يأخـذ مئـة   هذا المتروك، و منها من ترك امرأةً، فال شك في أن النص قد دل على أن          
  . وهذا فيما يتعلق بالزواج في الجنة. امرأة، مجازاةً له على متابعة المسيح

 أن -أما الطعام والشراب في اآلخرة فقد ثبت في نصوص األناجيل من ذلك ما ذكـره لوقـا       
وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتـأكلوا           :( -المسيح قال لتالميذه الذين يؤمنون به       

  )٢()لى مائدتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل اإلثنى عشروتشربوا ع
وأقـول  : (-إن المسيح قال لتالميذه بعد آخر شراب شربه معهم        -وفي إنجيل متى    

لكم إني من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليومن حينمـا أشـربه معكـم         
   .)٣ ()جديداً في ملكوت أبي

وا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسـي           لتأكل (:وجاء في لوقا  
    .)٤( )تدينون أسباط إسرائيل االثني عشر

فلما سمع ذلـك    :( وفي لوقا أيضاً يخبرنا أن هناك خبز يأكله الناس في ملكوت اهللا           
   .)٥()طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت اهللا: واحد من المتكئين قال له
ترك بيوتاً أو إخوتاً أو أخواتاً أو أباً أو أماً أو امـرأةً             كل من   :(ورد في انجيل متى     

  . )٦()أو أوالداً أو حقوالً من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ، ويرث الحياة األبدية
وكـان  . وهذا نص صريح في أن نعيم اآلخرة يشبه نعيم الـدنيا مـع االخـتالف           

وتاً فله بدالً منها مائة ضعف      المسيح يرغّبهم فيما عند اهللا بأن من ترك منهم في الدنيا بي           
، وله حياة أبدية، والمائة ضعف والحياة األبدية ال تكون إال في الجنة، وأيضا من تـرك     
حقوالً في الدنيا فله بدالً منها مائة ضعف، ومن ترك زوجة فله بدالً منهامائـة ضـعف             

  . وله الحياة األبدية . زوجة بنص األناجيل

                                         
  .٢٩فقرة  ١٩إنجيل متى اإلصحاح  )١(
  .٢٩فقرة  ٢٢ اإلصحاح لوقاإنجيل  )٢(

  .٢٩فقرة  ٢٦ اإلصحاح متىإنجيل  )٣(
    .٣٠فقرة  ٢٢ اإلصحاح لوقاإنجيل  )٤(
  .١٥فقرة ١٤  اإلصحاحالمصدر السابق  )٥(
  .٢٩فقرة  ١٩إنجيل متى اإلصحاح  )٦(



– 

  )٢٥٦(

ن الجنة والنار إنجيل برنابا، فقد تحدث عـن أهـل   ومن أكثر الكتب التي تحدثت ع  
الجنة، وأنهم يأكلون ويشربون، ولكنهم ال يتبولون وال يتغوطون، ألن طعامهم وشرابهم            
ليس فيه خبث وال فساد، ولكن النصارى يكذبون بهذا اإلنجيل الذي ظهـر أخيـراً فـي       

  .عصرنا هذا
نعـيم الحـســي،    فهذه النصوص جميعا تعارض تلك النصوص التـي تنكـر ال          

  .وتثـبت نعيم الجنة وأنه حقيقي حسي
وهذه المسألة أبان الجواب عنها مفصالً شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمـه اهللا لمـن سـأله       

أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون وال يبولـون وال          " ورد عن النبي    :( بقوله  
فـي الجنـة طيـوراً إذا       إن  : ثم قيل له  . من أكل وشرب، بال وتغوط    : فقال. يتغوطون

هـل  . هـذا فـشار  : اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من األطعمة وغيرها فقال      
األكل والشرب في الجنة ثابـت      : بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم ال؟ فأجاب رحمه اهللا           

بكتاب اهللا وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم باالضطرار من ديـن اإلسـالم،            
القصور في الجنة بال ريب، كما وصف ذلك في األحاديث الـصحيحة            وكذلك الطيور و  
وكذلك إن أهل الجنة ال يبولون وال يتغوطـون وال يبـصقون، لـم              الثابتة عن النبي    

إما كـافر،   : يخالف من المؤمنين باهللا ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين           
ون األكل والشرب والنكاح في الجنة،      أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكر     . وإما منافق 

يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون باألصوات المطربة واألرواح الطيبـة مـع نعـيم               
وأمـا  . األرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر األجساد مـع األرواح ونعيمهـا وعـذابها             

طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفالسفة ومن وافقهم فيقرون بحـشر األرواح             
وقد بين اهللا تعالى في كتابه على لسان رسوله         . .. قط وأن النعيم والعذاب لألرواح فقط     ف

أمر معاد األرواح واألجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية              
 قد  وهؤالء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل اإليمان؛ فإن محمدا           . ....التمام والكمال 
شافيا قاطعا للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها وقد ناظره بعـض     بين ذلك بيانا    

إن أهل الجنة يأكلون ويشربون     : يا محمد أنت تقول   {: اليهود في جنس هذه المسألة وقال     
ويجـب  ". } رشح كرشح المـسك    فقال النبي   . ومن يأكل ويشرب ال بد له من خالء       

صديق بألفاظه فكيف بمن ينكر الجميـع؟  على ولي األمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر الت  
  .)١()واهللا أعلم

                                         
 ).٣١٥-٤/٣١٣( مجموع الفتاوى) ١(



 

 )٢٥٧(

  األدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة: المبحث الثاني 
  .األدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة :  المطلب األول 

  : والغيبياتحدود العقل في اإللهيات-أ
العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية، إال أنه ليس مصدراً مستقالً؛ بل يحتـاج              
إلى تنبيه الشرع، وإرشاده إلى األدلة؛ ألن االعتماد على محض العقل، سـبيل للتفـرق               

  .، فالعقل لن يهتدي إال بالوحي، والوحي ال يلغي العقل)١(والتنازع
: حث على التعقل، وأثنى على العقالء، قال تعالى       وقد رفع الوحي من قيمة العقل و      

    ـمه لَِئـكُأوو اللَّه ماهده الَِّذين لَِئكُأو نَهسَأح ونتَِّبعَل فَيالْقَو ونتَِمعسي اِد الَِّذينِعب شِّرفَب ﴿
  ].١٨-١٧: الزمر[ُأولُوا األلْباِب ﴾ 

ة العقلية صافية من كل كدر، فما على        والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة األدل     
﴿لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإال اللَّـه لَفَـسدتَا         : قوله تعالى : العقل إال فهمها وإدراكها، فمن ذلك     

        ﴾ ِصفُونا يمِش عرالْع باللَِّه ر انحبوقال سبحانه ]. ٢٢: األنبياء[فَس :    خُِلقُوا ِمـن َأم﴿
﴿ ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيـِر       : وقال جل وعال    ]. ٣٥:الطور[م هم الْخَاِلقُون ﴾     غَيِر شَيٍء أَ  

  ]. ٨٢: سورة النساء[اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا﴾ 
 - وهو طريقة الفالسـفة      -وخوض العقل في أمور اإللهيات باستقالل عن الوحي         

  . مظنة الهالك وسبيل الضالل
وهو ممن خاض بالعقل في مـسائل االعتقـاد وطالـت     -رشد الفيلسوف   يقول ابن   

لم يقل أحد من الناس في العلوم اإللهية قوال يعتد به، وليس يعصم أحد مـن              «: -تجربته
  .)٢(»الخطأ إال من عصمه اهللا تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة اإلنسان، وهم األنبياء

ولقـد اختبـرت    «: -ة ومناهجهم بعد طول بحث في طرق الفالسف     -ويقول الرازي   
الطرق الكالمية، والمناهج الفلسفية، فما رأيت فائدة تساوي الفائدة التـي وجـدتها فـي               

لقد تأملت الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي علـيالً وال            : وقال. القرآن
 مثـل  ومن جرب مثل تجربتي عرف . تروي غليالً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن      

  .فالموافقة للكتاب والسنة ميزان صحة المعقوالت. )٣(» معرفتي

                                         
 ).  ١١٧(، البن الوزيرد الخالفات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدإيثار الحق على الخلق في ر  )١(
 ).٢/٥٤٧(  تهافت التهافت )٢(
 ).١٣/١٣٧(لذهبيل ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم)٣(



– 

  )٢٥٨(

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبـوا         «: قال إسماعيل بن الفضل   
 الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتـاب والـسنة،          

 أراهم ذلك ووفقهم عليـه، وإن وجـدوه  فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا اهللا حيث     
ماوقع لهم، وأقبلوا علـى الكتـاب والـسنة،ورجعوا بالتهمـة علـى              مخالفاً لهم تركوا  

   )١(»أنفسهم
والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل االعتقاد الكبار على سـبيل اإلجمـال، كإثبـات          

تعلق بذات اهللا تعالى    أما مسائل العقيدة التفصيلية مما ي     . وجود اهللا لثبوت ذلك في الفطرة     
وصفاته ورسوله وأنبيائه، وما يجب لهم وما يستحيل، فما كانت العقول لتـدركها لـوال               

  .مجيء الوحي
وإن شئت أن   « : -جامعاً ومقرراً ضوابط هذه المسألة    –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

ـ                رعياً تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط وإلى ما يعرف بالشرع أيضا فيكون ش
إما أن يراد بـه إخبـار الـشارع أو داللـة            : خبراً وأمراً؛ فإن ما علم بالشرع ال يخلو       

الشارع، فإذا عني به ما دّل عليه الشارع مثل داللته على آيات الربوبية وداللة الرسـالة    
فإن الشارع لما نبه العقول علـى  . ونحو ذلك؛ فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعياً عقلياً         

واعلم أن عامـة    . البراهين والعبر، اهتدت العقول فعلمت ما هداها إليه الشارع        اآليات و 
مسائل أصول الدين الكبار؛ مثل اإلقرار بوجود الخالق وبوحدانيتـه وعلمـه وقدرتـه               

قـد  : ، وغير ذلك مما يعلم بالعقل     ومشيئته وعظمته واإلقرار بالثواب وبرسالة محمد       
 األصول التي يسميها أهل الكالم العقليات وهي مـا          وهذه. دل الشارع على أدلته العقلية    

تعلم بالعقل فإنها تعلم بالشرع ال أعني بمجرد إخباره فإن ذلك ال يفيد العلم إال بعد العلـم     
بصدق المخبر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقـل، مـن اإلقـرار                 

كما أن ما يتعلمـه المتعلمـون ببيـان         بالربوبية وبالرسالة، وإنما أعني بداللته وهدايته       
فهذا موضـع يجـب   . المعلمين وتصنيف المصنفين، إنما هو لما بينوه للعقول من األدلة         

التفطن له؛ فإن كثيراً من الغالطين من متكلم ومحدث ومتفقه وعامي وغيرهم، يظـن أن           
؛ بل يستفاد   العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقط؛ وليس كذلك            

والقسم الثاني مـن  . منه بالداللة والتنبيه واإلرشاد، جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين     
إما أن يمكن علمه بالعقل أيـضا؛ أو ال         : فهذا ال يخلو  . ما يعلم بإخبار الشارع   : الشرعي

                                         
 ).٢٣٨ /٢( بن الفضل محمدسماعيل بن ، إل الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة)١(



 

 )٢٥٩(

يمكن؛ فإن لم يمكن فلهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع، وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجـد                
مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل أيـضا، ولـم يـدل                  
الشارع على دليل له عقلي، فهذا ممكن وال نقص إذا وقع مثل هذا في الشريعة؛ فإنه إذا                 
عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه، وال ريب أن كثيراً من الناس                 

هة خبر الشارع، وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا به؛ لكـن            ال ينالون علم ذلك إال من ج      
وقد ذهب خالئق من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتـصوفة         . هل ذلك واقع مطلقا؟     

والعامة وغير ذلك إلى وقوع ذلك، وهو أن فيما أخبر به الشارع أموراً قد تعلم بالعقـل                 
ذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه داللة        وه. أيضا، وإن كان الشارع لم يذكر داللته العقلية       

إن الشارع نبه في كل     : الكتاب والسنة وما فيها من جلي وخفي وظاهر وباطن، قد يقول          
ما يمكن علمه بالعقل على داللة عقلية، كما قد حصل االتفاق على أن ذلك واقـع فـي                  

أن تعلـم   إمـا   : فصارت العلوم بهذا االعتبار   . مسائل أصول الدين الكبار وفي هذا نظر      
بالشرع فقط وهو ما يعلم بمجرد إخبار الشرع مما ال يهتدي العقل إليه بحال لكن هـذه                 

وإمـا أن تعلـم بالعقـل فقـط؛     .  العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد
وإما أن تعلم بهما، فإما أن يكون الـشارع قـد           . كمرويات الطب والحساب والصناعات   

 بها أم ال فإن كان األول فهي عقليات الـشرعيات؛ أو عقلـي   هدى إلى داللتها كما أخبر 
وإما أن يكون قد أخبر بهـا فقـط فهـذه      . أو العقل المشروع  . أو ما شرع عقله   . لشارع

   . )١(»فيجب التفطن . عقلية من غير الشارع
فإن العقل الصريح ال يخالف النقل الصحيح؛ فـاألول خلـق اهللا تعـالى،              : وأخيراً

﴿َأالَ لَـه الْخَلْـقُ     : وال يتخالفان؛ ألن مصدرهما واحد وهو الحق سبحانه       والثاني أمره،   
 ﴾ راَألم٥٤: األعراف[و.[  

وليس في الكتاب والسنة وإجمـاع األمـة        «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      
شيء يخالف العقل الصريح؛ ألن ما خالف العقل الصريح باطل، ولـيس فـي الكتـاب            

 باطل، ولكن فيه ألفاظ قد ال يفهمها بعض النـاس، أو يفهمـون منهـا              والسنة واإلجماع 
  .)٢(»معنى باطالً، فاآلفة منهم ال من الكتاب والسنة 

                                         
 ).٢٣١-١٩/٢٢٩ (مجموع الفتاوى  )١(

 ).١١/٤٩٠(المصدر السابق  )٢(



– 

  )٢٦٠(

 . األدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة -ب
    -:دليل برهان القدرة: أوالً 

 لما كانت قدرة الخالق العظيم غير متناهية، جاز تعلّقها بكّل شيٍء مقـدور، ومـن              
ذلك كون نعيم الجنة محسوس، فهو غير خارج عن قدرة المولى تعالى كما  قـال عـز              

، وقد أشارت اآليـات القرآنيـة   ]١٠٩:البقرة[﴿ ِإن اَهللا علَٰى كُلِّ شَيٍء قَِدير ﴾  : من قائل 
  :إلى عموم القدرة اإللهية وعدم تناهيها بصور عدة منها 

 اآلخرة مرتّبـاً علـى ذكـر خلـق الـسماوات      ما بينه تعالى من قدرته على المعاد في       
* ﴿ وقَالُوا َأِإذَا كُنَّا ِعظَاما ورفَاتًا َأِإنَّا لَمبعوثُون خَلْقًـا جِديـدا             : واألرض، فقال سبحانه  

      مخْلُقَ ِمثْلَهلَٰى َأن يع قَاِدر ضالَْأراِت واوماَهللا الَِّذي خَلَقَ الس ا َأنوري لَماإلسـراء [ ﴾َأو:-
﴿ َأولَيس الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض ِبقَاِدٍر علَٰى َأن يخْلُـقَ           : ، وقال تعالى  ]١٠٠-٩٩

  ِليمالْخَلَّاقُ الْع وهلَٰى وم بِمثْلَه*      ﴾ كُـونكُـن فَي قُـوَل لَـهًئا َأن يشَـي ادِإذَا َأر هرا َأمِإنَّم 
  ].٨٢-٨١:يس[

﴿ َأولَم يروا َأن اَهللا الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض ولَم يعي ِبخَلِْقِهن ِبقَـاِدٍر         :  تعالى  وقال
﴾ ٍء قَِديرلَٰى كُلِّ شَيع لَٰى ِإنَّهتَٰى بوالْم ِييحلَٰى َأن ي٣٣:اآلحقاف[ ع.[ 

ان بعالم اآلخرة، وما فيه مـن       فالتأمل في خلق السماوات واألرض يقودنا إلى اإليم       
نعيم حسي ومعنوي، ذلك ألن الذي خلق عوالم السماوات واألرض، بما فيها من سـعة               
الخلقة البديعة وعجيب النظام العام المتضمن لما ال يحـصى مـن األنظمـة الجزئيـة                
المدهشة للعقول والمحيرة لأللباب، والعالم اإلنساني جزء يـسير منهـا، ال يعجـزه وال      

 .  خرج عن قدرته كون النعيم في الجنة حقيقي محسوسي
  -:دليل الحكمة: ثانياً 

إن اهللا تعالى حكيم في أفعاله، وكل ما يصدر منه جّل وعال في عـالمي التكـوين                 
والتشريع يخضع لمبدأ الحكمة، فالمنظومة الكونية في نظامها العجيـب، تـسير بكـل               

 مرسومة بدقة وإحكام، وكذلك تخـضع       جزئياتها وفق حركة هادفة، وتتجه صوب نهاية      
المفردات التشريعية في وجودها وحركتها وتفاعلها إلى مبدأ الحكمـة اإللهيـة والغايـة             

﴿ َأفَحِسبتُم َأنَّمـا خَلَقْنَـاكُم   : الحكيمة التي تتجافى عن العبث واللغو والباطل، قال تعالى        
     ﴾ ونعجنَا لَا تُرِإلَي َأنَّكُمثًا وبوقال تعـالى   ]١١٥:لمؤمنونا[ع ، :       اءمـا خَلَقْنَـا الـسمو ﴿



 

 )٢٦١(

 والَْأرض وما بينَهما باِطلًا ذَِٰلك ظَن الَِّذين كَفَروا فَويـٌل لِّلَّـِذين كَفَـروا ِمـن النَّـاِر ﴾                  
  ].٣٦:القيامة[﴿ َأيحسب الِْإنسان َأن يتْرك سدى ﴾: وقال تعالى]. ٢٧:ص[

كان اإلنسان ينعدم بالموت، دون أن تكون هناك نشأة اُخرى للحساب والجـزاء            فلو  
يعيش بعدها بما له من سعادة أو شقاء، فذلك يعني أنه ليس ثمة غاية من خلقه غير هذه                  
الحياة المحدودة التي تعج بالمتضادات، والمحفوفة بأنواع المـصائب والباليـا والفـتن             

 تعالى قد اقتصر في خلقه على اإليجاد ثم االعـدام، ثـم             والفجائع، ويعني أيضاً أن اهللا    
اإليجاد ثم االعدام، وهكذا دون أي هدٍف غائي في أفعاله سبحانه، وذلك ما ال نقبله على                
اإلنسان العاقل، فكيف نقبله على فعل الخالق، جلّت حكمته، الذي ال يعتريه الباطـل وال               

  .واً كبيراًتعالى اهللا عن ذلك عل! يتجافى عن الحكمة ؟
وعليه فال بـد من وجـود عـالم آخـر يتّضـح فيــه هـدف الخلقة، وذلـك             

﴿ وما هِٰذِه الْحياةُ الـدنْيا      : هـو عـالم البقـاء األبدي المعبر عنه بالحيوان، قال تعالى          
  ].٦٤:العنكبوت[ا يعلَمون ﴾ِإلَّا لَهو ولَِعب وِإن الدار الْآِخرةَ لَِهي الْحيوان لَو كَانُو

خلـق العـالم   ومن هنا أكدت اآليات القرآنية على أن وجود عالم اآلخرة يقتـضيه           
 َأولَم يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما خَلَقَ اُهللا الـسماواِت والْـَأرض ومـا              ﴿ :بحكمة، قال تعالى  

مسٍل مَأجقِّ وا ِإلَّا ِبالْحمنَهيبونلَكَاِفر بِِّهمالنَّاِس ِبِلقَاِء ر ا مِّنكَِثير ِإن٨:الروم[﴾ى و.[ 
 ما خَلَقْنَاهما ِإلَّـا     * وما خَلَقْنَا السماواِت والَْأرض وما بينَهما لَاِعِبين          ﴿ :وقال تعالى      

 ونلَمعلَا ي مهَأكْثَر لَِٰكنقِّ وِبالْح*ي ِإن  ِعينمَأج مِل ِميقَاتُهالْفَص م٤٤:الدخان[ ﴾و . [         
  -:العدالة  دليل: ثالثاً 
ال ريب أن الناس في الغالب ال يصلون إلى الثواب أو العقاب المالئم ألعمالهم فـي                    

هذه الحياة؛ فالمحسنون الذين قضوا أعمارهم في العبادة ونشر الفضائل واإلصالح فـي             
حملوا الكوارث والمحن واألرزاء في هذا السبيل ، وصبروا عما حـرم اهللا             األرض، وت 

عز وجل، ال يمكن ألي سلطة في األرض أن تعطيهم مرادهم، وتوصلهم إلى ثـوابهم،               
والمجرمون الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة بحقّ اإلنسانية، وتوفّروا على النعم والملذّات            

ويموتون ولم يقـتص    قد ال يقعون في قبضة القانون،     والحياة الرغيدة أكثر من غيرهم ،       
منهم، وإذا وقعوا فإن عقابهم ال يتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها، فقد يقتص منهم مرة               
واحدة، وتبقٰى أكثر الجرائم التي ارتكبوها تمر بال عقاب، وعليه فليس ثمة قوة في هـذه          

 .مهضومة للناسالنشأة المحدودة تستطيع استرداد جميع الحقوق ال



– 

  )٢٦٢(

وإذا كان اإلنسان ينعدم بـالموت، ويفـد الظـالمون والمظلومـون والمـصلحون              
والمفسدون إلى مقابر الفناء دون محكمة عادلة، تثيب المحسنين وتضع المجـرمين فـي    
أشد العذاب، فإن ذلك خالف العدل اإللهي الذي يقتضي التفريق بين الفريقين من حيـث              

، وبما أن ذلك غير متحقق في النشأة االُولٰى، فيجب أن يكون            المصير والثواب والعقاب    
المعاد لتجسيد العدالة اإللهية تجسيداً عملياً ، وتحقيق الوعد الرباني الصادق، في الوفـاء      
لألنبياء واألولياء والشهداء واألبرار من عباد اهللا الصالحين، بما وعدهم مـن الثـواب              

  .واالنتقام من الظالمين والمفسدين
  :وقد صرحت اآليات الكريمة بهذا الدليل على مستويين 

 التأكيد على الفرق بين العاصي والمطيع في النشأة االُخرى، لتحقيـق الثـواب              :األول  
  -:والعقاب، والوعد والوعيد ، وذلك مقتضى العدل اإللهي

 يبدُأ الْخَلْقَ ثُـم يِعيـده ِليجـِزي    ﴿ ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعا وعد اِهللا حقا ِإنَّه  :     قال تعالى   
    َأِلـيم ـذَابعِميٍم وح مِّن ابشَر موا لَهكَفَر الَِّذينِط واِت ِبالِْقساِلحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذين

   ﴾ ونكْفُرا كَانُوا ين طَغَٰى : ، وقال تعالى    ]٤٨:المائدة[ِبما مفََأم ﴿ * آثَرا  ونْياةَ الـديالْح* 
 * وَأما من خَافَ مقَام ربِِّه ونَهى النَّفْس عِن الْهوٰى *فَِإن الْجِحيم ِهي الْمْأوٰى 

  ].٥٣:النجم[  فَِإن الْجنَّةَ ِهي الْمْأوٰى ﴾
  -:التنديد بالتسوية بين المؤمنين وغيرهم في الجزاء وإنكارها: والثاني 
، وقـال    ]١٩:التوبـة [ ﴿ َأفَمن كَان مْؤِمنًا كَمن كَان فَاِسقًا لَّا يستَوون ﴾         : تعالىقال  

﴿ َأم نَجعُل الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفـي الْـَأرِض َأم نَجعـُل               : تعالى
م حِسب الَّـِذين اجتَرحـوا الـسيَِّئاِت َأن         ﴿ أَ : ، وقال تعالى  ]٢٨:ص[الْمتَِّقين كَالْفُجاِر ﴾  

              ﴾ ـونكُمحـا يم ـاءس ماتُهممو ماهيحم اءواِت ساِلحِملُوا الصعنُوا وآم كَالَِّذين ملَهعنَّج 
فَنَجعـُل الْمـسِلِمين   َأ*﴿ ِإن ِللْمتَِّقين ِعند ربِِّهم جنَّاِت النَِّعـيِم       : وقال تعالى ]. ٢١:الجاثية[

 ِرِمينجكَالْم *﴾ ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُم٣٦:القلم[م[ .  
ومن هنا أكدت اآليات القرآنية على أن وجـود عـالم اآلخـرة يقتـضيه العـدل                 

  .  )١(اإللهي
فَرب الدنيا واآلخرة واحد، وهـو الخـالق        «: وملخص هذه األدلة يقرره ابن القيم بقوله      

والحكم، ما يخلقه في الدنيا واآلخرة واألسباب مظهر أفعاله وحكمتـه، ولكنهـا    لألسباب  
                                         

 ).٤٤-٣٤(المعاد يوم القيامة، لعلي موسى الكعبي : انظر )١(



 

 )٢٦٣(

تختلف، ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غيـر األسـباب               
المعهودة المألوفة، وربما حمله ذلك على األنكار والكفر، وذلك محض لجهـل والظلـم،          

رة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها، كمـا         وإال فليست قدرته سبحانه وتعالى مقص     
ال تقصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته، وليس هذا بأهون عليه مـن   

ولعل النشأة األولى التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيهـا بالعيـان والمـشاهدة،             . ذلك
ولعل إخـراج هـذه الفواكـه       أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب،           

والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والهواء المناسب لها أعجـب عنـد               
ولعل إخراج هذه األشربة التـي      . العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها        

هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن قيء ذباب، أعجب من إجرائهـا                
 في الجنة، بأسباب أخر ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة             أنهارا

من الجبال وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر، ولعل إخراج الحرير مـن               
لعاب دودة القز وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء، أعجـب              

د أودع فيها وأنشئ منها، ولعـل جريـان    من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك ق        
بحار الماء بين السماء واألرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها في الجنة فـي          

وبالجملة فتأمل آيات اهللا التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالـة            . غير أخدود 
واإللهيـة، ثـم   على كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه ،وعلى توحده بالربوبية     

وازن بينهما وبين ما أخبر به من أمر اآلخرة والجنة والنار، تجد هذه أدّل شيء علـى                 
تلك شاهدة لهان، وتجدهما من مشكاة واحدة ورب واحد وخالق واحد ومالك واحد فبعدا              

  .) ١(»لقوم ال يؤمنون
  .عرض شبه منكري حقيقة نعيم الجنة والرد عليها:المطلب الثاني 

ر حقيقة نعيم الجنة، فإنه ال يخلو أن يكون إنكاره أما من جهة الشرع أو مـن             إن من أنك  
  .جهة العقل

فإن كان انكاره من جهة الشرع، فقد تقدم ذكر األدلة من كتبهم على اثبات حقيقية نعـيم                 
فإن احتج أحدهم بأن النص عندهم قد بين أنهم سيكونون كالمالئكة، وهـذا دليـل       . الجنة

: اللذات الجسمانية قلنا له ،ما أجاب به الشيخ رحمت اهللا الهندي بقولـه صريح في انتفاء  
وكون أهل الجنة كالمالئكة في زعمهم ال ينافي األكل والشرب على حكـم كتـبهم، أال    «

يرون أن المالئكة الثالثة الذين ظهروا إلبراهيم، وأحضر لهم إبـراهيم عليـه الـسالم               
                                         

 ).١٩٢-١٩١( حادي األرواح إلى بالد األفراح  )١(



– 

  )٢٦٤(

 األشياء كما صرح به في الباب الثامن عشر من سفر           عجالً حنيذاً وسمناً ولبناً أكلوا هذه     
التكوين، وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه السالم وصنع لهما وليمة وخبزاً فطيراً،              
أكال كما صرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين، والعجب أنهم لما اعترفـوا                

نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقاً      بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية،        
كمشركي العرب، أو كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعتـرفين بالحـشر الروحـاني             

وعندهم تجسد اللّه وما انفك عنه      . كاتباع أرسطو، لكان الستبعادهم وجه بحسب الظاهر      
  .) ١(»األكل والشرب وسائر اللوازم الجسدانية باعتبار أنه إنسان

قلنا له كـذبت وأخطـأت؛   . من جهة العقل : كاره من جهة العقل؛ فإن قال      أما إن كان ان   
فإن العقل ال يدل على استحالة ذلك بل يدل على جوازه، إذ ليس في ذلـك إال أن الـذي      
خلقنا أول مرة، ومكننا أن نتنعم نعيما محسوساً، ونتألم ألماً محـسوساً قـادر علـى أن                 

  .يعيدنا بعد أن يفنينا كما بدأنا
إلعادة إنما هي خلق ثان، ومن قدر على الخلق األول قدر على الخلق الثاني، وهذا               فإن ا 

معلوم بنفسه فهو إذن فعل ممكن في نفسه ليس من قبيل الممتنع، واهللا تعالى قادر علـى                 
إن كان في الجنة أكـل وشـراب        : فإن قالوا . كل ممكن فيجب وصفه بالقدرة على ذلك      

ن في الجنة غـائط وبـول ووالدة وتمزيـق الثيـاب            ونكاح ولباس، فيلزم عليه أن يكو     
هذا جهل، وال يلـزم شـيء ممـا         : قلنا. وتخريقها، وكل ذلك محال أن يكون في الجنة       

ذكرتم فيها، بل نقول هناك أكل وشرب، وليس هنالك غائط وال بول، وهذا غير منكـر                
ـ       . إذ ال يلزم في كل طعام أن يكون له فضلة          ا لـزم أن    ولو سلمنا أن تكون له فضلة لم

يكون فضلة مستقذرة، بل قد تكون فضالت كثيرة طيباً يتطيب به، وشراباً يشرب مثـل               
المسك، فإنه دم حيوان أو رجيعه، أو العسل فإنه فضل حيوان معروف وليس شيء من               

  .) ٢(ذلك مستقذراً، بل هو مستطاب مستلذ وال يبعد أن تكون فضالت الجنة هكذا
لوه من إنكار النعيم المحسوس باطل بنـصوص المنقـول،   فقد ظهر بذلك كله أن ما انتح  

وبذلك ثبت أن نعيم الجنة حسي حقيقي يقع على األجساد كما يقع على             . وبشهادة العقول 
  .األرواح

  
  

                                         
 ).٢/٩٥( الحق إظهار )١(

 ).٤٣٤-٤٣٣(، للقرطبي اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار محاسن اإلسالم)٢(



 

 )٢٦٥(

  الخاتمة
الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا، لنهتدي لوال أن هـدانا اهللا، الحمـد هللا علـى     

عامه، الحمد هللا الذي بنعمته تـتم الـصالحات،         كرمه وامتنانه، وحسن فضله، وجزيل إن     
أحمده تعالى حمدا كثيرا طيبـا،   أحمده وأشكره على أن أعانني على إتمام هـذا البحث،

يليق بجالل وجهه، وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على خاتم األنبيـاء والمرسـلين،             
 .وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

حقيقة نعيم الجنة في اإلسالم وعند أهل األديان          نهاية هذا البحـث الذي تناولت فيه        ففي
  : خرجت بالنتائج اآلتية،)اليهود والنصارى(

أن حقيقية نعيم الجنة وملذاتها من األمور الغيبية، وإن كان هنـاك تـشابه بينهـا        ) ١
يقتها،  فهـي مـن    وبين المسميات في الدنيا، إال أنها تختلف اختالفاً كبيراً في حق          

األمور التي ال تدركها الحواس وال العقول، فليس أمام اإلنسان إال التصديق بمـا              
 . جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أخبار عن صفتها والتسليم بذلك

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتـان موجودتـان اآلن ال               ) ٢
  .ة األدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنةيشك في ذلك أحد منهم؛ لكثر

أن الصحيح المعتمد في مكان الجنة أنها فوق السماء السابعة، وأعالها الفـردوس      ) ٣
  .األعلى، وسقفها عرش الرحمن 

أن نعيم اآلخرة يشمل الروح والجسد معاً، وهذا هو األصل وعليه مذهب السلف              ) ٤
. ي مختلف العصور واألمـصار    والخلف، من الصحابة والتابعين، وكل العلماء ف      

وقد استفاضت األدلة وتنادت وتعاضدت وأخذت بأعناق بعضها، فأثبتـت ذلـك؛            
فالقرآن والسنة مليئان باألدلة التي تبين أن نعيم الجنة يـشمل الـروح الجـسد،               
واآليات التي تتحدث عن أكل أهل الجنة وشربهم وزواجهـم ولبـسهم وغيرهـا              

  .كثيرة جداً
ع على حقيقة نعيم الجنة، فقد دّل العقل على ذلك أيضاً ببـراهين     أنه كما دّل الشر    ) ٥

  .القدرة، و الحكمة، والعدالة عدة؛ منها برهان
أن ما أنكره اليهود والنصارى من حقيقية نعيم الجنة، إنما هو من عـادتهم فـي                 ) ٦

الكذب والتضليل، ومن التحريف والتبديل، كيف ال وقد دلت بعـض النـصوص             
  .طعة على أن النعيم في الجنة واقع على الروح والجسد معامن كتبهم داللة قا



– 

  )٢٦٦(

أن من أنكر حقيقة نعيم الجنة، فإنه ال يخلو أن يكون إنكاره أما من جهة الـشرع               ) ٧
  .أو من جهة العقل، وقد بان بطالن شبهته من كال الجهتين

أخيرا فإن هذا ما استطعت الوصول إليه، ال أدعي كماله، وال أقر بأني أقفلـت               
 –اب بعدي في هذا الموضوع؛ ألنني أتممته، فليس هناك كتاب كامل سوى كتاب اهللا               الب

توفيق اهللا، وما كان فيه من نقص       ب فإن كان في هذا العمل شيء كامل، فهو          –عز وجل   
  . واستغفر اهللا من ذلك أو عيب، فهو من نفسي والشيطان،

على خير خلقه نبينا    وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم          
  .محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 



 

 )٢٦٧(

  المصادر والمراجع
  محمـد  : تحقيـق . الهندي، رحمة اهللا بن خليل الرحمن الكيرواني العثماني       . إظهار الحق

، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة     )م. د) (ط. د. (أحمد عبد القادر خليل ملكاوي    
 .ه١٤١٠اء والدعوة واإلرشاد،واإلفت

               ابـن  . إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذهب الحق من أصـول التوحيـد
الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبـد               

  .م١٩٨٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط). هـ٨٤٠: المتوفى(اهللا، عز الدين اليمني 
 بيروت، دار عالم )ط. د. (إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي    بن كثير،   . داية والنهاية الب ،

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ الكتب،
          األعالم، الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد بـنفيات المشاهير ووتاريخ اإلسالم و

         ، ١ط. اد معـروف  بـشار عـو   : تحقيق). هـ٧٤٨: المتوفى(أحمد بن عثمان بن قَايماز      
   م٢٠٠٣، دار الغرب اإلسالمي، )م. د(

              التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب، زين الدين عبد الـرحمن بـن
: تحقيق). هـ٧٩٥: المتوفى(أحمد بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي         

  .١٩٨٨ – ١٤٠٩ ، الطائف، مكتبة المؤيد،٢ط. بشير محمد عيون
             الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد .

  .١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط. إبراهيم شمس الدين: تحقيق
                تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري

،بيـروت، دار   ١ط. محمد حسين شمس الـدين    : تحقيق).هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي   
  . هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

         سليمان دنيـا  : تحقيق). ه٥٩٥المتوفى سنة   (تهافت التهافت، ابن رشد، أبو الوليد محمد .
  ).ت.د) (ن. د) (م. د(، ١ط

               تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا 
، مؤسـسة   )م.د(،١عبد الرحمن بـن معـال اللويحـق،ط       : تحقيق).هـ١٣٧٦: المتوفى(

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرسالة، 
           جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب

، ١ط. عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي      : تحقيق). هـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر    
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ، )م. د(



– 

  )٢٦٨(

     تفسير القرطبي، القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي            = الجامع ألحكام القرآن
ـ ٦٧١: المتوفى(بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين         أحمـد  : تحقيـق ). هـ

  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤المصرية، ، القاهرة، دار الكتب ٢ط. البردوني وإبراهيم أطفيش
          الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا      صـحيح  =  وسـننه وأيامـه

محمد زهير  : تحقيق. البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي        
  .هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة،)م. د (١ط. بن ناصر الناصر

      بن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس            حادي األرواح إلى بالد األفراح، ا
  ).ط. د(، القاهرة، مطبعة المدني، )ط. د).(هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

               الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، قوام السنة، اسماعيل بـن محمـد بـن
ـ ٥٣٥: لمتـوفى ا(الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني، أبو القاسم           ). هـ

هــ  ١٤١٩، الرياض، دار الراية،     ٢ط. محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي      : تحقيق
  .م١٩٩٩ -

     روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس
ـ ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية      ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       )ط. د). (هـ

  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
               ٢ط. شرح العقيدة الطحاوية، البراك، عبد الرحمن بن ناصر بن بـراك بـن إبـراهيم،         

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، دار التدمرية، )م. د(
        عارف    ١صحيح الترغيب والترهيب، األلباني، محمد ناصر الدين، طالرياض، مكتبة الم ،

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١للنشر والتوزيع، 
    نظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور            لسان العرب، ابن م

ـ ٧١١: المتـوفى (األنصاري الرويفعـى اإلفريقـى                ، بيـروت، دار صـادر،  ٣ط).هـ
  . هـ١٤١٤

                 لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية فـي عقـد الفرقـة
ن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي        المرضية، السفاريني، شمس الدين، أبو العو     

  . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، دمشق ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ٢ط).هـ١١٨٨: المتوفى(
   ١ط. ، العنزي، عدالن بن سـاري      -مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة     –الغاية ،

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الرياض، دار القاسم للنشر، 
    الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي

، المدينة النبويـة،    )ط. د. (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     : تحقيق). هـ٧٢٨: المتوفى(
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 



 

 )٢٦٩(

           المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول      مسلم بن الحجـاج أبـو ،
         . محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       : تحقيق). هـ٢٦١: المتوفى(لحسن القشيري النيسابوري    ا
  ).ت.د(، بيروت دار إحياء التراث العربي، )ط. د(

               معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين
، دار الفكـر،    )ن. د) ( ط .د. (عبد السالم محمد هـارون      : تحقيق).هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 ت.د(، دار الرسالة، )ن.د ) (ط. د. (المعاد يوم القيامة، الكعبي، علي موسى.(  
    التفسير الكبير، الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بـن الحـسن بـن               = مفاتيح الغيب

ـ ٦٠٦: المتـوفى (الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري           ، ٣ط). هـ
  . هـ١٤٢٠بيروت ، دار إحياء التراث العربي، 

             المفردات في غريب القرآن، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
، بيـروت، دار    ١ط. صفوان عدنان الـداودي   : تحقيق). هـ٥٠٢: المتوفى(األصفهانى  

  . هـ١٤١٢القلم، 
          تحقيق). هـ١٧٩: المتوفى(مدني  الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ال :

، أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيـان لألعمـال            ١ط.محمد مصطفى األعظمي  
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الخيرية واإلنسانية، 

 م١٩٨٨، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،٨ط. اليهودية، شلبي، أحمد. 
  :المراجع األجنبية

  ) .ة التورا(الكتاب المقدس  العهد القديم -١
  ) .اإلنجيل (  العهد الجديد -٢
       قاموس الكتاب المقدس ،للدكتور بطرس عبد الملك ، والدكتور جـون الكانـدرطس ،     -٣
  .األستاذ إبراهيم مطر و
  .فهرس الكتاب المقدس للدكتور جورج بوست من رابطة الكنائس-٤



– 

  )٢٧٠(

  



 

 )٢٧١(

  
  
  
  

  
  
  

  المقدمة
 نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا ، ومـن              إن الحمد هللا  

 هسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال ال                   
إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلـى آلـه                

  ...م تسليماً كثيراً ،  أما بعد وصحبه وسل
مما ال شك فيه أن ظهور دعوات اإلصالح والتغيير في الديانة اليهودية ، إنما هي               
نتيجة ليد التحريف والتزييف التي طالت الكتب المقدسة ، حيث أصبح هناك عدم موافقة              

ءت ومالئمة لكثير مما هي عليه عقائد من يرتبط بهذا الدين ، وعلى هـذه الحـال جـا                 
الحركة اإلصالحية اليهودية ، لتحرر العقل من الخرافات واألسـاطير ، داعيـة إلـى               

  .إصالحات داخل المجتمعات اليهودية 
  : أسئلة الدراسة 

مـا المقـصود   : يحاول البحث  في هذه الدراسة ، اإلجابة  على التساؤالت التالية    
ـ         ا ؟ ومـن هـم أبـرز    بالحركة اليهودية اإلصالحية ؟ وما هي عوامل ودوافع ظهوره

روادها وأعالمها المؤسسين لها والداعين إليها ؟ وما هي أفكارهـا ومعتقـداتها ؟ ومـا            
  .موقفها من الحركة الصهيونية ؟ 

  :أهداف البحث 
تهدف هذه الدراسة إلى كشف حجم االختالف بين الطوائف اليهودية ، والـصراع             

سرائيل ، واظهار المالمح الرئيسية لعقيدة      والعداء بين األرثوذكسية واإلصالحية داخل ا     
  .  اليهودية اإلصالحية وأثرها على دولة اسرائيل 

 
 

 
جامعة أم القرى - رحلة الدكتوراهم طالب  

  قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية–كلية الدعوة وأصول الدين 
  



– 

  )٢٧٢(

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
وتظهر أهمية الموضوع في اإلجابة على األسئلة السالفة الـذكر ، التـي توضـح              

ايا الدينية  موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من فكرة أرض الميعاد ، وإبراز أهم القض           
  . واإلجتماعية لليهودية اإلصالحية ، ومدى عالقتها بالصهيونية واسرائيل والمسلمين 

  :والختياري موضوع الحركة اإلصالحية اليهودية أسباب عدة ومنها 
 .بيان المآالت التي انتهت إليها هذه الحركة   - أ 
  .إبراز التطور داخل الديانة اليهودية وأثر ذلك على الحياة العامة  -ب 

  : الدراسات السابقة 
من خالل البحث في عدد من المكتبات العامة المركزية منها والوطنية ، والبحـث              

اليهوديـة  ( عن طريق الشبكة العنكبوتية ، لم أقف إال على رسالة علمية واحدة بعنوان              
هبة إبـراهيم النـادي ،      .لــ د ) اإلصالحية وموقفها من إسرائيل والعرب والمسلمين       

  .ذ حالياً بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية وهي أستا
  :منهج البحث 

حيث تتبـع    المنهج التاريخي من     ،المنهج العلمي الذي سلكته في هذا البحث        وكان  
 فـي بيـان موقـف       المنهج التحليلـي  مسيرة هذه الحركة ونشأتها ومن ثم تطورها ، وب        

ة ، ومن ثم موقفهم من المـسلمين        الحركة اإلصالحية من الكتب والعقائد والفرق اليهودي      
  . وقضاياهم 

  :خطة البحث 
  :  وقد جاء البحث على التقسيم التالي 

  .)يهودية ، والدالالت المرتبطة بهاوفيه بيان مفهوم الحركة اإلصالحية ال:(التمهيد
  .النشأة والتطور  : المبحث األول 

  .وتطورها نشأة الحركة اإلصالحية اليهودية ، : المطلب األول       
  .أبرز شخصياتها ، وأماكن انتشارها :       المطلب الثاني 

موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من الكتب والعقائد والـشعائر         : المبحث الثاني   
  . الدينية

  .الكتب الدينية اليهودية : المطلب األول       
  .العقائد والشعائر الدينية اليهودية :       المطلب الثاني 



 

 )٢٧٣(

موقف الحركـة اإلصـالحية اليهوديـة مـن الفـرق اليهوديـة        : مبحث الثالث   ال
  .  لمعاصرةا

  . اليهودية األرثوذكسية : المطلب األول       
  .اليهودية المحافظة :       المطلب الثاني 
  .الصهيونية :       المطلب الثالث 

  .قضاياهم موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من المسلمين و: المبحث الرابع 
  .ن اإلسالم والمسلمينموقف الحركة اإلصالحية اليهودية م: المطلب األول       

فلـسطين  ( موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من قـضية        :       المطلب الثاني   
  ).انموذجاً 
في ختام هذه المقدمة ال يسعني إال أن أشكر المولى جـل جاللـه علـى نعمـه                  و

أن يرينا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل بـاطالً وارزقنـا            المتوالية ، واهللا أسأل     
  .اجتنابه ، وال تجعله ملتبساً علينا فنضل ونهلك 



– 

  )٢٧٤(

  التمهيد
ـ         د أن يـسبق بتحريـر مـصطلحات        إن الحديث عن هذه الحركة اإلصالحية ال ب

  :، حتى تتضح الرؤية ويكون المراد ماثالً للعيان البحث
  :الحركة / أوالً 

هـي  : هي كمون الطاقة على التغييـر ، وقيـل         :  السكون ، وقيل أيضاً      هي ضد 
إذن يكون المقصود بالحركة هو االتجاه والعمل        ,١. انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى       

؛و في لغة الـسياسة     ) إصالح  ( على التغيير ، ونجد أن نفس الداللة موجودة في كلمة           
قات أو فئة اجتماعية معينة إلى تنظيم صـفوفها        هي التيار العام الذي يدفع طبقة من الطب       

بهدف القيام يعمل موحد لتحسي حالتها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية ، ويمكـن             
القول بأن الحركة أكثر شموالً و أقل تماسكاً وانضباطاً من الحزب الديني أو السياسي ،               

 لتوحي بتحررها من القيـود      وقد تلجأ العديد من األحزاب إلى وصف نفسها بأنها حركة         
  ٢.والعقائدية واالنضباطية الصارمة المفروض توافرها في الحزب السياسي 

  :اإلصالحية / ثانياً 
تتفق معاجم اللغة في معنى اإلصالح ، فهي من المادة صلح أي زال عنه الفساد ،                

الكفـوي  وذهب أبو البقاء  ,٣.فيكون اإلصالح نقيض اإلفساد ، وأصلح الشيء أي أقامه     
استقامة الحال على ما  ، وقيل سلوك طريق الهدى: " ، إلى أن الصالح هو  في الكليات

 ؛وعلى هذا تكون نشأة الحركة اإلصالحية اليهودية إلزالة الفساد الـذي            يدعو إليه العقل  
  .  لحق بالديانة اليهودية وبكتابهم المحرف 

يهودية ، هـي االقتـراب      ويقول محمود عبدالظاهر عن الحركة اإلصالحية عند ال       
من العقيدة بقصد تنقيتها واسترجاع باطنها وتلقائيتها ، وإزاحة الغريب الذي دخل عليها             

  ٤.وإحداث التغيير فيها ، في إطار مسايرة العصر بالتجديد العقائدي الذي يسمح بذلك 

                                         
  .لسان العرب ، ابن منظور ، مادة حرك )  ١
  .٢٢٢موسوعة السياسة ، عبدالوهاب الكيالي ، ص)  ٢
   . مادة ص ل ح، بن فارس  الاللغة ، معجم مقاييس، و لسان العرب :  انظر )  ٣
   . ١٤٦يهود مصر ، محمود سعيد عبدالظاهر ، ص)  ٤



 

 )٢٧٥(

  :اليهودية / ثالثاً 
 عربية أم غير عربيـة،  كلمة، هل هي )اليهود(في كلمة أهل اللغة والتفسير اختلف  

 التوبـة : أي: هود، وال )دوه(، وأصلها في كالم العرب كلمة       عربيةكلمة  نها  أ: لئقافمن  
 ، ومن قائل أنها كلمة ليست عربية، وإنما هـي كلمـة عبرانيـة،        ١والرجوع الى الحق  

، وهو أحد أسباط بني إسرائيل ، وقيل نسبة إلـى دولـة     نسبة إلى يهوذا بن يعقوب      
التي كانت في فلسطين بعد سليمان عليه السالم ، وهذا أرجح فيما يظهر في هـذه           يهوذا  
  . النسبة 
ديانة اليهود الذين يزعمون االنتساب إلى بني إسرائيل، وقد زعمـوا       هي  اليهودية  و

زوراً وبهتاناً أن ديانتهم هي ديانة موسى عليه السالم، والحق أن رسالة موسـى عليـه                
وقَاَل موسى يا قَوِم ِإن كُنْتُم آمنْـتُم     : ي اإلسالم، كما قال تعالى    السالم رسالة سماوية ه   

     ِلِمينسم كُنْتُم كَّلُوا ِإنِه تَولَيِباللَِّه فَع اليهود حرفوا تلك الديانة       ، ٢ وعبثوا فيهـا     إالَّ أن ،
ا فيه الفـالح    ، مما جعلها بدل أن تهدي إلى الحق والرشاد وم          وفق أهوائهم وأغراضهم  

  ولـذا جـاءت    ، والنجاح أصبحت تدعوا إلى الباطل من االعتقاد وتنكب طريق الرشاد         
وقَالَت اليهود يـد اللَّـِه مغلُولَـةٌ         : ، كقول اهللا عز وجل     تسمية اليهود في مواطن الذم    

  ٤.رها من اآليات وغي ٣ غُلَّتْ أيِديِهم ولُِعنُواْ ِبما قَالُواْ بْل يداه مبسوطَتَاِن
  :مفهوم الحركة اإلصالحية اليهودية 

هي تغييرات العادات الدينية وأنظمة الصالة ونمـط الحيـاة لـدى اليهـود              : قيل  
وتكييفها مع نمط الحياة الحديثة وظروفها ، وفي نفس الوقت أرادوا الحفاظ على أصول              

اليهود من االنعزالية الوطنيـة     الدين األبدية ، وقد أملوا أنهم بذلك سيكون بإمكانهم إنقاذ           
 التفهم  -أي  ) ٦الهسكااله( وأنهم انبثقوا من حركة     ) المجددون  (  ؛وُأطلق عليهم اسم     ٥.

                                         
 .لسان العرب ، ابن منظور ، مادة هود : انظر )  ١
   .٨٤: سورة يونس )  ٢
   .٦٤: سورة المأئدة )  ٣
  .٣٥سعود بن عبدالعزيز الخلف ، ص . دراسات في األديان اليهودية والنصرانية ، د: انظر )  ٤

  .٤٣٠ افرايم ومناحم تلمي ، ترجمة أحمد العجرمي ، صمعجم المصطلحات الصهيونية ،)  ٥
هي حركة يهودية ثقافية في العصر الحديث ، نشأت في القرن الثامن عشر ، كانت تنادي بأن على اليهود أن : الهسكااله )  ٦

=      يكـون  عـات التـي يعيـشون فيهـا ، وأن         يحاولوا الحصول على حقوقهم المدنية الكاملة عن طريق االندماج في المجتم          



– 

  )٢٧٦(

لى اليهـود مـن الناحيـة الـسياسية          ، التي أدخلت أراء جديدة ع      -واليقظة والنهضة   
ية بعـض    ؛ويطلق على اإلصالحية اليهود    ١.اإلنسانية العامة والتي تعتبر دستوراً لها       و

  : ، ومنها ٢المدلوالت األخرى
 وعادة ما يستخدم مـصطلح تقـدمي بـديالً لمـصطلح            )اليهودية التقدمية   (  -

إصالحي ، خارج الواليات المتحدة ، وقيل أيضاً أن مصطلح اليهودية التقدمية مصطلح             
   ٣.عام يشير إلى التيارات اإلصالحية كافة 

المصطلح لإلشارة إلى اليهودية اإلصالحية      يستخدم هذا    )اليهودية الليبرالية   (  -
التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث ، كما أنه استخدم لإلشارة إلى حركـة دينيـة                 

 ، وكانت متطرفة في محاوالتهـا       ١٩٠١في انجلترا عام     ) ٤كلود مونتفيوري ( أسسها  
  . اإلصالحية 

ق علـى أعـضاء      وهو االسم العرفي الغير رسمي الذي كان يطل        ) النيولوج    (-
  .الجماعة اليهودية في المجر ، والمنتمين إلى اليهودية اإلصالحية 

 وهذا المصطلح أطلق بصفة خاصة على حركة داخل الكنيـسة           )العصرانية  (   -
الكاثوليكية الرومانية ، التي ظهرت في أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن                

 التحررية المشابهة في البروتستانتية ،      العشرين ، ولكنه أيضاً يستخدم لوصف النزعات      
كما أنه قد نشأت في اليهودية فرقة كانت أفكارها تسير في خطوط متوازية مع ما نـشأ                 

  ٥.داخل النصرانية 
وبإمكاننا أن نقول بعد هذا العرض أن الحركة اإلصالحية اليهودية حركة تقدميـة             

ـ       ى الفهـم الشخـصي ال   إصالحية ترى أن الحق في دراسة الكتاب المقـدس يعـود إل
التفسيرات المحرفة ، وهم بهذا يتخلون عن الكثير من المعتقدات الدينيـة للتكيـف مـع           

  .  روح العصر ، وهو ما سيتضح أكثر فيما يلي من خالل الكالم عن النشأة 

                                                                                                     
القوى الدينية في اسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة ، : انظر . والؤهم األوحد لهذه المجتمعات وليس لقوميتهم الدينية        =

   .٣١٤-٣١٣و الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حسن ظاظا ، ص . ٧٦رشاد الشامي ، ص
  .٣١٤-٣١٣ن ظاظا ، صالفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حس)  ١
   .٣٧هبة النادي ، ص.اليهودية اإلصالحية وموقفها اسرائيل والعرب والمسلمين ، د ) ٢
  ) .٥/٣٧٤( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، المسيري ، : انظر )  ٣
 .سيأتي الحديث عنه )  ٤
  .٩٨بسطامي محمد سعيد ، ص.مفهوم تجديد الدين ، د)  ٥



 

 )٢٧٧(

  المبحث األول
  نشأة الحركة اإلصالحية اليهودية و تطورها

 يالحق اليهود سـنين كثيـرة ، فـي    دخل اليهود أوروبا في ظل التشريد الذي ظلّ    
الوقت الذي بلغت فيه الكنيسة طغياناً وتحريفاً للدين النصراني مما نـتج عنـه ظهـور                

ظهر اليهود على السطح األوروبـي      : ( حركة إصالحية ، وفي هذا يقول حسن حنفي         
في مرحلة المخاض األوروبي العسير ، الذي انتهى بحركة اإلصالح الديني ، وهو فـي   

حقيقة محاولة فقط إلصالح الكنيسة ، أما الدين فلم تصلحه تلك الحركة ، وقـد تـأثر                 ال
   .١)اليهود بهذه الحركة أيضاً ، فظهرت حركة إصالح يهودية مشابهة لتك النصرانية 

وسنتحدث في هذا المبحث عن نشأة هذه الحركة واألسباب التي أدت إلـى ذلـك                
  .شخصياتها وأماكن انتشارها باإلضافة إلى الحديث عن تطورها وأبرز 

   .نشأة الحركة اإلصالحية اليهودية وتطورها: المطلب األول 
كانت تتقاسم اليهودية فرق تقليدية محافظة ، وأخرى متحررة ، ومن شأن الفرقـة              
المحافظة الدعوة إلى التمسك الصارم بحرفية التعـاليم اليهوديـة التوراتيـة القديمـة ،               

 ، بانتظـار المـسيح   ٢حفاظ على انعزالية اليهود ضمن الجيتـو      وشعائرها الجامدة ، وال   
المخلص الذي سيقود اليهود إلى أرض الميعاد في فلسطين ؛وكانت الفرقـة التحرريـة              

تنـاهض هـذه     ) ٣موسى مندلـسون  (  بقيادة   -الهسكااله-اإلصالحية التي انبثقت من     

                                         
 ، موسوعة اليهود واليهوديـة والـصهيونية ،   ١٧٠حسن حنفي ، ص.دمة في علم االستغراب ، د  مق: انظر  )  ١

   ).٥/٣٧٠(المسيري ، 
إن واقـع   : ( مصطلح يعني الحارة ، أو الحي الخاص باليهود ، وجاء في دائرة المعارف العبرية               : الجيتو  )  ٢

 واحد ، محافظة على الشرائع الدينيـة ، ولتبـادل    وطابع حياة اليهود دغعا بهم إلى التجمع واإلقامة معاً في حي          
اليهود من سـراديب الجيتـو إلـى      : انظر  ) . المساعدة كأقلية مضطهدة ، ولضرورة األمن كغرباء مكروهين         

   .١٤٨كامل سعفان ، ص.مقاصير الفاتيكان ، د
ي ألمانيا ، وتلقى علوم     في أحد أحياء اليهود الفقيرة بمدينة صغيرة ف        ) ١٧٢٩/١٧٨٦( ولد موسى مندلسون    )  ٣

أجداده الدينية ، ثم رحل مع والده إلى برلين وهو ال يزال صبياً ، وهناك أتقن بسرعة اللغة األلمانية ثم بدأ يدرس  
الفلسفة والرياضيات والعلوم ، وأصبح في وقت قصير في وسط المحيط العلمي المتنور في برلين ، والذي ضم                  

ح مندلسون جامعاً بين علوم الدين اليهودي وفلسفة ومعارف القـرن الثـامن   من بين من ضم كانط ، وهكذا أصب   
التقليدية وبين عـصر  = = عشر ، وأصبحت حياته بعد ذلك رمزاً للجسر الذي أراد أن يقيمه بين تعاليم اليهودية              

ر القوميـة  شاع:  ، ولالستزادة انظر    ٩٩مفهوم تجديد الدين ، لبسطامي سعيد ، ص       : انظر  . التنوير في أوروبا    
  . ، ولم أطلع عليه ٢٤اليهودية ، رشاد الشامي ، ص



– 

  )٢٧٨(

والطقوس الدينيـة القديمـة ،     الفرقة المحافظة ، ودعا إلى التخلي عن العقائد اليهودية ،           
أنه يجب على اليهود االندماج والخروج مـن الجيتـو ،           : ( وإلى انتهاء الجيتو ، وقال      

،  مواطناً في البلد الذي تعيش فيه      فكن يهودياً في بيتك وإنساناً خارج البيت ، وعد نفسك         
ـ            ) وتحدث بلغة ذلك البلد      شرائع ، وقد قام أتباعه ومريدوه بتغييـرات كثيـرة علـى ال

والطقوس القديمة ، لكي يعطوا للدين اليهودي صورة إنسانية ووطنيـة تـساعدهم فـي               
(          اليهودي الزعيم بدأها الفرقة التي  هذه نشأة كانت وقد  ,١.اإلندماج مع غيرهم  

 بـين  العصرية العلوم أشاع ، حيث  العلمية للحركة المباشرة التأثيرات من  ،  )مندلسون
 الحـضارة  تيار إلى طويلة قروناً فيها عاشوا التي والتشرد العزلة حياة نم ونقلهم اليهود

الحديثة ، وأخذت اآلراء الجديدة عن حرية اإلنسان تدخل حارات اليهود الضيقة             الغربية
، ولم يعد كثير من اليهود يرى أي معنى لبعدهم الزائد عن الـشعوب التـي آوتهـم ،                   

 وتفجرت في كل ناحية هتافات لنخـرج مـن          ودعت إلى حب اإلنسان و إلى الحرية ،       
ويقول ,٢.الجيتو ولنقترب من الشعوب ولنتعلم لغاتهم ولنقتطف ونتعلم الحكمة والمعرفة           

أن رقي العلم والثقافة في أوروبا ، وظهور القوميات المستقلة ، وتـألق             : حسن ظاظا   .د
اليهودي أن يأخـذ  نظريات الحرية الفردية وحقوق اإلنسان ، هي ما أتاح لبعض الشباب   

بنصيبه من العلوم الحديثة ، وأن يدخل من أبواب المعرفة نحو وعـي أكثـر رصـانة                 
وأصح تكويناً من هذه االنعزالية اليهودية ، وكانت طالئع ذلك في حركة الوعي الفكري              

   ٣).الهسكااله ( اليهودي ، والتي كانت تسمى 
 فعل طبيعي لما القته مـن       والخالصة أن الحركة اإلصالحية اليهودية ظهرت كرد      

جمود وتأخر وتحريف في األحكام والشرائع اليهودية ، ولمواكبة تحديات العصر ، لـذا            
اختاروا االندماج مع المجتمعات الغربية وبدأت تطور من نفسها ، وهو ما يظهر فيمـا               

  .يلي 
وفي منتصف القرن التاسع عشر الميالدي تحولت هجرة اليهـود إلـى الواليـات              

دة األمريكية ، بدالً من ألمانيا التي كانت مركزاً لليهودية التحررية ، ويؤرخ لبداية              المتح

                                         
   .٢٦٦-٢٦٤الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حسن ظاظا ، ص: انظر )  ١
مفهوم تجديد : انظر  .  ١٤٨كامل سعفان ، ص.اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان ، د: انظر )  ٢

  .٩٩الدين ، لبسطامي سعيد ، ص
 . ، بتصرف يسير ٢٦٦-٢٦٤الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حسن ظاظا ، ص: انظر )  ٣



 

 )٢٧٩(

               م حيث تأسست في والية كارولينـا الجنوبيـة جمعيـة باسـم             ١٨٢٨هذا التحول بعام    
م أصبحت مؤسسة كبيـرة تُعـرف       ١٨٧٣، وفي عام    ) جمعية اإلسرائيليين التجديدية    ( 

م اجتمع تسعة عشر حبراً     ١٨٨٥، وفي عام    ) ائف العبرية األمريكي    اتحاد الطو ( بــ  
من مفكريها وأصدروا وثيقة ظلت نصف قرن تعبر عـن مبـادئ الحركـة األساسـية              

  :وفيها ثمانية مبادئ من أهمها ) خطة بتسبرج ( وعقيدتها ، وعرفت هذه الوثيقة باسم 
نته الكتب المقدسة ، والـذي    أن اليهودية تعبر عن أعلى تصور للفكر الديني الذي بي           - أ 

فلسفي واألدبي فـي عـصر كـل        طوره وشكل روحه علماء اليهود ليالءم التقدم ال       
 .منهم

أن الكتب المقدسة هي سجل لما قام به الشعب اليهودي فـي سـبيل خدمـة اإللـه              -ب 
 .الواحد

أن اليهودية دين متطور ومتماش دائماً مع العقل ، ومن الممكن إقامة صلة تعـاون                 - ج 
 .سيحية واإلسالم باعتبار أنهما تولدا من اليهودية مع الم

م طرأ تعديل على مبادئ بتسبرج من مجلس الحركـة اليهوديـة            ١٩٣٧وفي عام   
المبـادئ اإلرشـادية لحركـة    ( المتحررة التشريعي لهذه المبادئ التي سميت بــــ     

 المبـادئ   والهدف من ذلك نزع اإللزامية عنها ، وكان بينهـا وبـين           ) التجديد اليهودية   
القديمة فروقاً كثيرة إلى درجة كأنها لم تصدر من حركة واحدة ، وقد تراجعـت هـذه                 
األفكار والمبادئ إلى أن أصبحت اليهودية المتحررة المجددة في أمريكا أقلية واألغلبيـة           

ويبرز هنا االرتباط بين الفكر اإلصـالحي المـسيحي          ؛ ١.متمسكون باليهودية التقليدية    
 الدينية على أسـاس فهـم       فهم النصوص إلصالحي اليهودي الذي قدم فكرة      وبين الفكر ا  

  .ومجاراة للعلم الحديث للتكيف مع روح العصر ، وذلك شخصي 
   .٢أبرز شخصياتها ، وأماكن انتشارها: المطلب الثاني 

نتناول في هذا المطلب أبرز األتباع لموسى مندلسون و الذين شاركوه التأسـيس ،              
هم وضع أسس هذه الحركة اإلصالحية ، وذلك للتعرف على فكـرهم            وأخذوا على عاتق  

  .ونشاطهم اإلصالحي ، ومدى تأثيرهم على الحركة اإلصالحية اليهودية 

                                         
  . ، بتصرف ٩٩بسطامي محمد سعيد ، ص.مفهوم تجديد الدين ، د)  ١
اليهودية اإلصالحية وموقفهـا    .  وما بعدها    ١٠٠بسطامي محمد سعيد ، ص    .مفهوم تجديد الدين ، د    : راجع  )  ٢

 . وما بعدها ٦١هبة النادي ، ص.المسلمين ، داسرائيل والعرب و



– 

  )٢٨٠(

   ) ١٨٣٤-١٧٥٠( ديفيدفرايدالندر : أوالً 
 ،  ١٧٧١وهو زعيم يهودي إصالحي ، ولد في ألمانيا واستقر فـي بـرلين عـام                

ات لكي تتواءم مع الفكر الحديث ، وتغيير الوضـع          واهتم هو وأصدقاؤه بإصالح العباد    
اإلجتماعي لليهود ، بهدف اندماج اليهود بشكل كامل في األمم التي يعيشون بها ، فدعى               
لإلصالح وأسس لجنة من واجبها االطالع على مظالم اليهود ، وطالب اليهود بـالتخلي              

 ، كمـا طـالبهم باتخـاذ        عن التلمود وبعض الشعائر اليهودية التي تعوق هذا اإلندماج        
األلمانية دون العبرية ، ونادى بالتخلي عن عقيدة المسيح المخلص التـي تـسببت فـي                
عزل اليهود عن العالم غير اليهودي ، وهو أحد مؤسسي مدرسة برلين اليهودية الحـرة              

 مع مندلسون ، التي أصبحت نموذجاً للمدارس العلمانيـة اليهوديـة ، وقـد             ١٧٧٨عام  
، وكـان مـن   ) الهـسكااله  ( مندلسون في زعامة حركة التنوير اليهودية      خلف صديقه   

  .أوائل من ترجم كتاب الصالة من العبرية إلى األلمانية 
   )  ١٨٦٠-١٨٠٦( صمويل هولدهايم : ثانياً 

علم ألماني يهودي ، وهو من أشد اإلصالحيين تطرفاً وثورية ، فقد رأى اليهود 
 موحى أنها رغم اإللهية الشريعة أن مبدأ أشاع  ثم إنهاألرثوذكس أنه عدو لليهودية ،

 تشريعات بعض أن يرى فهو ، فيها جاءت التي بظروفها مؤقتة فهي اهللا عند من بها
 يجب ولذا معين ومكان معين بزمن خاصة كانت ألنها بها االلتزام يجب ال التوراة
ن ، وهو من أكثر جديدة ، وقام بتأسيس معبد هامبورج في برلي بتشريعات إبدالها

المعابد في أوروبا مسايرة للعصر ، وأنشأ مدارس لألطفال اليهود وأسس كلية يهودية ، 
  . وكل ذلك للتعليم اإلصالحي كما يراه 

   ) ١٨٧٤-١٨١٠( أفراهام جايجر : ثالثاً 
وهو أحد البارزين الذين كانت لهم مساهمة فعالة في الحركة اإلصالحية اليهوديـة             

 أن اليهودية دين دائم التطور ، وأن مهمة الحركة التجديدية الحرة نفـض              ، وكان يعتبر  
الغبار عن جوهرها وإزالة الزوائد التي علقت بها عبر القرون ، ويقدم جايجر مفهومـاً               

إن الواسطة الوحيدة لنقل الـوحي هـم        : جديداً عن منزلة الوحي في اليهودية ، إذ يقول        
سيتأثر نقلهم للوحي المقدس ببـشريتهم ، وبمـا أن          البشر المعرضون للخطأ ، وبالتالي      

البشرية تكتسب معرفة جديدة في كل جيل فإن التوراة رغم أنها وحـي لـم تـستوعب                 
بصورة كاملة الحكمة اإللهية ، وبهذا المفهوم ينبغي إعادة النظر في التـوراة والتلمـود               



 

 )٢٨١(

عب اليهـودي  على ضوئه ، كما نادى جايجر بحذف جميع اإلشارات إلى خصوصية الش 
من كل طقوس الدين وعقيدته وأخالقه وآدابه ، مطالباً بـالتخلي عـن عقيـدة الـشعب               

  . المختار بالكلية 
   ) ١٩٣٨-١٨٥٨( كلود مونتفيوري : رابعاً 

يعتبر مونتفيوري حامل لواء اليهودية اإلصالحية بإنجلترا ، والتي سـميت هنـاك             
أختارهم الرب ، وعليهم أن ال ينغلقوا بـل         باليهودية الليبرالية ، ويرى أن اليهود شعب        

يجب أن يتعايشوا مع العصر ولو اقتـضى ذلـك أن يتـرك اليهـود كـل الطقـوس                   
والممارسات الدينية ، وقام بمعارضة الصهيونية معارضـة شـديدة علـى خلفيـة أن               

  .اليهودية إنتماء دينياً وليس سياسياً 
ة ، فنشأتها بال شك كانـت فـي        وأما عن أماكن انتشار الحركة اإلصالحية اليهودي      

ألمانيا ، ومعظم مؤسسي الحركة كان من ألمانيا ، ولها تواجد أيضاً في أمريكا وانجلترا               
، وانتشر الفكر اإلصالحي لتتبناه إحدى الجماعات في فيينـا ، ثـم المجـر وهولنـدا                 

عليـل  والدنمارك ، ووصل اإلصالح إلى روسيا مع المهاجرين األلمان اليهود؛و يمكننا ت           
هذا االنتشار السريع فنقول إن اإلصالحيين لم يألوا جهداً في نشر فكرهم اإلصـالحي ،              
بعد أن رأوا نوراً يخرجهم من ظلمات الجيتو ، ووجدوا ان فـي الحركـة نوعـاً مـن              
الحرية ، فأصبحوا قادرين على ممارسة شعائرهم حسب طبيعة أوطانهم التي يعيـشون             

  .   فيها 



– 

  )٢٨٢(

  المبحث الثاني
  .قف الحركة اإلصالحية اليهودية من الكتب والعقائد والشعائر الدينية مو

في المجتمعات األوروبية ومع ظهور حركات اإلصالح الديني ، لم يعد للـشعائر             
إن : ( المتعلقة بالدولة اليهودية وبقيام الهيكل أي معنى ، ويؤكد ذلـك جـايجر فيقـول               

 حتى شريعتها ، ولكـن جوهرهـا هـو    جوهر اليهودية ليست أشكالها أو مؤسساتها وال  
 ؛وفي هذا المبحث سنعرض كيف حاول اإلصالحيون تأكيد ذلك مـن خـالل        ١)أخالقها

  .موقفهم من الكتب والعقائد الدينية اليهودية 
  .الكتب الدينية اليهودية : المطلب األول 

ـ              ب بعد التطور العلمي الحاصل في أوروبا في القرن التاسع عشر ، طال النقد الكت
المقدسة اليهودية ، مما أدى إلى اهتزاز الثقة فيها ، وجاء نقد العهد القديم كمنهج تحليلي                
على يد الفيلسوف اليهودي اسبينوزا ويرى أن شروح العهد القديم ناقصه على غير مـا               

   ٢.يدعيه األحبار ، وانضم إليه آخرون منهم جايجر كما اسلفنا وكوفمان وكولر
ية اليهودية إلى نزع القداسة عن كثيـر مـن المعتقـدات            وتجنح الحركة اإلصالح  

الدينية اليهودية ، ووضعها في إطار تاريخي ، ولذا عدل اإلصالحيون فكرة التـوراة ،               
فهي بالنسبة لألرثوذكس كالم اإلله ، أرسلها حرفاً حرفاً ، وأوحى بها إلى موسى عليـه          

نصوص أوحى اهللا بهـا للعبـرانيين     السالم ثم إلى األنبياء ، وبالنسبة لإلصالحيين فهي         
األولين ، ويجب احترامها إن تكيفت مع العصور المختلفة ، فيكـون للقـانون اإللهـي                
السلطة والحق طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة ، وعندما تتغيـر              
األوضاع يجب أن تنسخ التوراة ، حتى وإن كان اإللـه صـاحبه ومـشرعه ، أي أن                  

يعة فقدت سلطتها اإللزامية المطلقة ، وأصبحت روح العصر هي النقطة المرجعية            الشر
والواقع أن أثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصـرة واضـح             ,٣.والركيزة النهائية   

وبين ، فاليهودية اإلصالحية تنطلق من تقبل نتائجه ، فهي تنطلق من دنيوية أو نـسبية                
ث الديني اليهودي بأسره ، وهذا ما يعني أنه ليس مرسالً مـن  أو تاريخية أو زمنية الترا    

اإلله وإنما نتيجة العقل البشري ، وربما بإلهام وليس بوحي من اإلله ، وثمة فرق بـين                 

                                         
  .١٠١بسطامي محمد سعيد ، ص.مفهوم تجديد الدين ، د)  ١
 . وما بعدها ٢٣٥رسالة في الالهوت والسياسة ، سبينوزا ، ترجمة حسن حنفي ، ص: لالستزادة انظر )  ٢
 .بتصرف يسير  ) . ٢/٣٢٦(عبدالوهاب المسيري ، .العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ، د)  ٣



 

 )٢٨٣(

الوحي و اإللهام ، إذ أن اإللهام ليس خالصاً أو صافياً ، فالبـشر يـصيغونه بعـاداتهم                  
ب على اليهـودي محاولـة تجديـد فهـم      ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية ، فوج      

  ١.وتفسير الوحي أو اإللهام من آن آلخر
وبذلك تكون الحركة اإلصالحية اليهودية فتحـت مجـاالً واسـعاً أمـام ظهـور               
االتجاهات الفردية ، مما نتج عنه اختالف كبير في صفوف دعـاة اإلصـالح وتبـاين                

هـم والتطبيـق عقـدت      وجهات نظرهم ، ورغبة في الوصول إلى قدر مشترك في الف          
مؤتمرات دينية من شأنها اصدار قرارات ملزمة ، وكان من أهمها مؤتمر برونـسويك              

 ، ومـؤتمر    ١٨٤٦ ، ومؤتمر برسـالو      ١٨٤٥ ، ومؤتمر فرانكفورت عام      ١٨٤٤عام  
 ؛ومن كل ما سـبق  ٢. السابق ذكره ١٨٨٥ ، ومؤتمر بتسبرج عام      ١٨٦٩فيالدلفيا عام   

 تؤمن بأن الكتاب المقدس مرسل من اإلله وإنما هـو إلهـام             فإن اليهودية اإلصالحية ال   
وهو دون الوحي ، ومن ثم فحرية الفهم متاحة لكل صاحب عقل ، وتبعـاً لـذلك فهـي       

  .  أيضاً ال تؤمن  بالتلمود وترى أن صالحيته مقصورة على العصر الذي كتب فيه 
  .العقائد والشعائر الدينية اليهودية : المطلب الثاني 

 للحركة اإلصالحية اليهودية آراء مغايرة للعقيدة اليهودية ويظهر ذلـك فـي             كانت
فهمهم لأللوهية ، وعقيدة الخالص ، فحاولت تحرير اليهود من أساطير الوعـد اإللهـي      
وشعب اهللا المختار ووحدة األرض والشعب ، واألماكن المقدسة ، وهو ما سنتناوله فيما              

  :يلي 
  .عقيدة األلوهية : أوالً 

انت عقيدة اليهود قبل أن يحرفوها ، عقيدة التوحيد واإليمان الصحيح ، والمنزلـة        ك
من اهللا تعالى على موسى عليه السالم ، لكنهم حرفوها وبدلوها وابتدعوا فيها ما لـيس                
منها ، وال تختلف عقيدة اليهودية اإلصالحية عن اليهودية التقليدية فهم يؤكـدون علـى               

  ختلفون في الفهم للوجود اإللهي وحدانية اهللا تعالى ، وي
إن الحركة اإلصالحية اليهودية هربت من وحـدة        : ( ويقرر ذلك المسيري فيقول     

الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية ، إذ يسقط اسم اإلله ويسمى بعد ذلك قـوانين                

                                         
  ) .٢/٣٢٧(المرجع السابق ، )  ١
 وما ٣٩٥هبة النادي ، ص.لإلطالع على أهداف ونتائج هذه المؤتمرات راجع كتاب اليهودية اإلصالحية ، د      )  ٢

 .بعدها 



– 

  )٢٨٤(

لى الحركة أو روح العصر وما إلى ذلك ، ولذا نجد أن اليهودية اإلصالحية قد تحولت إ               
   .   ١)ما يسمى دين العقل الطبيعي

  .عقيدة الخالص : ثانياً 
وهي فكرة تقوم على قدوم مسيح مخلص وظيفته تحقيق الخالص لـشعبه ، وهـي      
عقيدة نشأت لعوامل سياسية في التاريخ اإلسرائيلي القديم ، ولكنها تحولـت بعـد زوال               

ليهودية ، حيث أدى انقسام مملكة      هذه العوامل السياسية إلى عقيدة دينية ثابتة من عقائد ا         
داود وسليمان إلى مملكتين شمالية وجنوبية ، ثم سقوط هاتين المملكتين األولى فـي يـد      
اآلشوريين والثانية في يد البابليين ، إلى نشأة وتبلور فكرة الخالص وتعـويض سـقوط              

   ٢.المملكة األرضية وجعل األمل في إمكانية بعثها باقياً 
) الماشـيح   (  انتظار فكرة لحركة اإلصالحية اليهودية فقد هاجموا    وأما عن دعاة ا   

 على يحصلوا أن اليهود على بأن ، ونادوا  بالخالص سيأتي الذي أي المسيح المخلص ،   
، ودعوا إلى االستنارة بالعقل ، وبضرورة تقبـل الواقـع التـاريخي              بأنفسهم الخالص

الديني اليهودي المغرق فـي الغيبيـة       المتعين ، ووجهوا سهام نقدم إلى التراث القومي         
والالتاريخية ، وأصبح الخالص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير اليهوديـة ،       

  ٣.وليس بالضرورة مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد 
وأنكروا في اعتقادهم أن يكون الخالص معناه إقامة دولة في فلسطين ، وهم بـذلك        

رق غير الصهيونية ، فالخالص عندهم يكون في الدنيا بالحصول          كانوا وما زالوا من الف    
على المساواة في الحقوق المدنية ، وليست هناك ضرورة إطالقاً اربط ذلك بفلسطين أو              

   ٤.بغيرها من البالد 
  .عقيدة العهد واالختيار : ثالثاً 
 هودي،إيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني الي           إن  

وتعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخـل التركيـب الجيولـوجي اليهـودي              
، ويحل في    ، لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون      فيحل اإلله في األرض    وتراكمت فيه 

                                         
   .يسير بتصرف ) . ٢/٣٢٧ (، المسيري عبدالوهاب.د ، الشاملة والعلمانية الجزئية العلمانية)  ١
  .١٦٣الديانة اليهودية ، محمد خليفة حسن ، صتاريخ )  ٢
  .٣٩-٣٨الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية ، رشاد الشامي ، ص)  ٣
   .٣١٦الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حسن ظاظا ، ص )  ٤



 

 )٢٨٥(

وقد حاول كثير مـن حاخامـات اليهـود      ،   مقدساً وأزلياً  الشعب ليصبح شعباً مختاراً و    
 ولكـن   ،ريهم تفسير فكرة االختيار، فجاءوا بتفـسيرات كثيـرة      وكثير من فقهائهم ومفك   

وبغض النظر عن مضمون التفسير، فإن فكرة االختيار على وجه العموم تؤكـد فكـرة               
 عن القداسة الناجمة عن الحلول اإللهي فـي         اًتعبير،  االنفصال واالنعزال عن اآلخرين     

 نادوا بحذف جميع اإلشـارات       فقد اليهودية حركة اإلصالحية الدعاة  وأما عن    ,١الشعب
إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخالقه وآدابه ، وطالبوا             

رة التـي تعمقـت نتيجـة عزلـة     بالتخلي عن عقيدة الشعب المختار بالكلية ، وهي الفك       
    ٢.اليهود

حلوا ، وأ   على مفهوم االختيار بمعناه العنصري واألخالقي      اإلصالحيونوقد تمرد   
، ومفادها أن اإلله شتَّت اليهود في أنحاء األرض ال عقاباً لهم وإنما              محله فكرة الرسالة  

وقد تخلَّـى التجديـديون     . لينشروا رسالته وليصبحوا أداته في تحقيق السالم والخالص       
أما اليهـودية المحافظـة واألرثوذكسـية، فأبقت هذا المفهوم       . تماماً عن فكرة االختيار   

وهـي  ،   حقية في أرض الميعـاد     باأل اليهود يعتقد   بسبب هذا العهد  و ,٣. وعمقتهالديني  
   . ، وهو سيأتي تناوله حسب تصورهم، مسألة مطلقة ال تقبل النقاشب

  .أرض الميعاد : رابعاً 
وهي عقيدة تقوم على أن فلسطين وما حولها من أرض هي أرض الميعاد ، وعـد                

ملكاً ووطناً ، واألرض الموعودة هي إحدى الحجـج       بها الرب شعبه المختار لتكون لهم       
التي استخدمها اليهود الصهاينة لدفع اليهود في شتات األرض لالنتقـال إلـى فلـسطين         

ويعلم دارسو الدين اليهودي أن االرتباط اليهودي بالعودة إلـى األرض            ,٤.واستعمارها  
العودة إلى أرض الميعاد    المقدسة هو ارتباط توراتي مشروط إذ أن الدين اليهودي يحرم           

، ويعتبر أن مثل هذه المحاولة هي من قبيل التحريف والهرطقة ، ألن عـودة اليهـود                 
حسب المعتقد الديني ال يمكنها أن تتم إال على يد مبعوث من اهللا هو المسيح المخلص ،                 

                                         
  ) .٥/٧٤( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، المسيري ، : انظر )  ١
 .وتبعه على ذلك عدد من دعاة اليهودية اإلصالحية ) جايجر ( اإلشارة إليه في مقولة سبق )  ٢
   ) .٥/٧٤( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، المسيري ، )  ٣
  .١٩حسين النجار ، ص.عاد ، دأرض المي . ١٩مصطلحات يهودية احذروها ، عيسى القدومي ، ص: انظر )  ٤



– 

  )٢٨٦(

وليس على يد حركة سياسية مثل المنظمة الصهيونية العالمية ، ولـذا حينمـا ظهـرت                
   ١.ة الصهيونية عارضتها المنظمات اليهودية في العالمالحرك

وموقف الحركة اإلصالحية اليهودية من هذه العقيدة هو الرفض كمـا جـاء فـي               
إننا ال نتوقـع  : ( البيان الذي أصدرته جمعية فرانكفورت لألصدقاء اإلصالحيين ، وفيه      

لـسطين لـيس   وال نرغب في ظهور يسوع المخلص الذي سيقود اإلسـرائيليين إلـى ف           
... منتظراً وال مرغوباً فيه من قبلنا ، ونحن ال نعرف وطناً غير الـذي ننتمـي إليـه                   

 ، وانتهى األمر بهذه الحركة ، بأن جردت كل العقائد ونزعـت الـروح الدينيـة              ٢)لخإ
  .وقدسيتها عن كل شيء ، وذلك بإسقاط أغلب العقائد والشعائر 

  :الشعائر الدينية 
ليهودية هي األخرى التـي تطـورت عنـد اإلصـالحيين ،            الطقوس والعبادات ا  

كطقوس يوم السبت والصالة والطعام ، وكيف حاولوا الوصول ألشكال جديدة وأساليب            
مختلفة ، في طقوس الختان والزواج والطالق والدفن واألعياد ، وأجملت الحديث هنـا              

  ٣.دون تفصيل خشية اإلطالة 

                                         
   .١٤٤هبة النادي ، ص.، نقالً عن اليهودية اإلصالحية ، د) ٣/٦٤ ( الموسوعة الفلسطينية)  ١
  .٣٩٥هبة النادي ، ص.في  كتاب اليهودية اإلصالحية ، د) المؤتمرات ( راجع مالحق )  ٢
  .١٥٨اليهودية اإلصالحية ، هبة النادي ، ص: لالستزادة راجع )  ٣



 

 )٢٨٧(

  المبحث الثالث
  .عالقة الحركة اإلصالحية اليهودية بالفرق اليهودية المعاصرة 

جاءت الحركات اليهودية المعاصرة بعد حركات التحرر والمساواة التي ظهـرت           
 ، ومنها اليهوديـة األرثوذكـسية واليهوديـة       ١خالل عصر النهضة واإلحياء األوروبي    

  :   التالية المحافظة والحركة الصهيونية ، وسيظهر ذلك من خالل المطالب
  .اليهودية األرثوذكسية : المطلب األول 

وهي من المذاهب اليهودية في العصر الحديث في القرن التاسع عـشر ،  وهـي                
المذهب الغالب لليهود ، حيث يتمسك األرثوذكس بدقائق الشريعة القديم ، ولذا فهم أكثر              

وكان مـن    ,٢.ماً واتقاناً للعبرية    التزاماً وتقيداً بالطريقة اليهودية للحياة ، وهم أكثر إلما        
فقد تزعم الموقف التقليدي وهاجم الحركة       ) ١٨٨٨-١٨٠٨رفائيل هرش   ( أبرز قادتها   

الجديدة بفكره وقلمه ، وأسس تياراً فلسفياً وفكراً قوياً وترك وراءه خلفـاء فـي نفـس                 
يم القـرن  الدرب ، وكان هرش قد أخذ على عاتقة إيجاد صلة بين التوراة وبين أفكار وق         

التاسع عشر الميالدي ، وكان مقتنعاً أن حركة اليهودية المتحررة تسعى لنفس الهـدف ،   
ولكنها تسلك لتحقيقه طريقاً خاطئاً ، ألنها اتخذت العصر وما فيه من قيم متغير مقياسـاً                
لحقائق التوراة الثابتة ، إنها تجعل العصر هو الحاكم إما أن تتكيف اليهوديـة معـه أو                 

، إن الطريقة الصحيحة في نظره هي أن تجعل التوراة وما فيها من حقائق ثابتـة   تموت  
معياراً لما في العصر من خير أو شر ، ألن التوراة هـي فـي المنزلـة العليـا فـوق         
متغيرات الحضارة ، من غير أن تغمض التوراة عينيها عن كل ما هو نافع في المعرفة                

ين في نظرهم صحيح مـا دام ال يتعـارض مـع            إن الد : الجديدة ، ويوجز رأيه فيقول      
وهنـاك بعـض   ,٣.التطور ، وفي نظرنا التطور صحيح ما دام ال يتعارض مع الـدين      

  : األمور التي يجدها اإلصالحيون تعسفاً من قبل المتشددين األرثوذكس ، ومنها 

                                         
قال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثـة ،         مصطلح عصر النهضة األوروبية يطلق على فترة االنت       )  ١

 ، حيث نزح العلماء إلى ايطاليا ومعهم تراث اليونان والرومـان            ١٤٥٣ويؤرخ لبدايته بسقوط القسطنطينية عام      
وامتدت إلى فرنسا واسبانيا وألمانيا ، ويدل المصطلح على التيارات الثقافية والفكرية التي بـدأت فـي الـبالد                   

  ) .٤/١١٧(راجع موسوعة السياسة ، عبدالوهاب الكيالي ، . لقرن الرابع عشر اإليطالية في ا
  .٣٣األقلية اليهودية ، أسعد رزوق ، ص)  ٢
 .١٠٢بسطامي محمد سعيد ، ص.مفهوم تجديد الدين ، د)  ٣



– 

  )٢٨٨(

ـ           - ب نفوذ الطائفة األرثوذكسية في تمسكها بالتقاليد القديمة داخل إسرائيل ال يتناس
مع قوتها العددية وتمثيلها النيابي في الكنيسة ، فإنهم ال يشكلون إال نحو عـشرين فـي                 

 .المائة من مجموع سكان اليهود 
 .سرائيل وخارج حدودها على حد سواءهم أقلية بين الجماعات الموجودة داخل ا-
 .الدولة تنصر المتشددين من األرثوذكس فاألحوال الشخصية تقع بأيديهم -
 اليهود األرثوذكس في موقفهم بأن اليهود اإلصالحيين خطر علـى األمـة             يبالغ-

ووحدتها ، بينما موقف التشدد والغلو من جانب األرثوذكس هو الذي يؤدي إلـى تفكـك    
ولعل فيما ذكر سبباً رئيساً إلى تراجـع أعـداد أفـراد             ,١.الوحدة بين الصف اليهودي     

  .إلى التباين الحاد بين الفريقين الحركة اإلصالحية اليهودية في اسرائيل ، و
   .اليهودية المحافظة: المطلب الثاني 

اليهودية المحافظة حركة في مرحلـة وسـط بـين الحـركتين األرثوذكـسية و               
اإلصالحية ، فهي تقبل كل المفاهيم الدينية التقليدية وتحاول فهمها فهماً معاصراً ، وقـد               

دة الدينية اليهودية ، إال أنها فـي الواقـع          يدل اسمها على أنها حركة محافظة على العقي       
حركة معاصرة نشأت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، أي بعد ظهـور التيـار      

  ٢.األرثوذكسي والتيار اإلصالحي ، وأطلق عليها اسم المدرسة التاريخية 
أراد المحافظون التغيير والوقوف موقف وسـط بـين طـرفين ، بـين التـساهل               

زكريـا فرانكـل   ( ين التشدد األرثوذكسي ، وفق شروط معينة جاء بهـا        اإلصالحي وب 
من أهمها أن الطريق الوحيد لتحقيق التقدم بالدين اليهودي هو البحـث        ) ١٨٧٥-١٨٠١

العلمي المستند إلى أسس تاريخية ووضعية ، وشرط لإلصالح شـرطين تتمثـل فـي               
تأسـيس اليهوديـة المحافظـة    هم في وممن أس,اإلجماع الشعبي العام و األساس العلمي   

في أمريكا وهو ألماني األصل، حيث اعتقـد أن التقـدم      ) ١٨٦٨-١٨٠٦اسحاق ليزر   (
العصري وتبني التجديد في العقيدة أمر مقبول إذا ما ثبت شرعيته ، وال يعـد خروجـاً                 
على األرثوذكسية ، ثم وجه نقده إلى فريق اإلصالحيين من اليهودية بـأنهم ال يكتفـون             

النظرة ولكنهم يرغبون دائماً في التغيير والتعديل ، والتبديل الذي ال حـدود لـه ،                بهذه  
والذي ال شك يضر بالديانة اليهودية وطبيعتها ، ويحاول أصحاب الحركة المحافظة في             

                                         
 ) . ٢/٦٢ (، المسيري عبدالوهاب.د ، الشاملة والعلمانية الجزئية العلمانية)  ١
  .٢٥٠هبة النادي ، ص. اإلصالحية ، داليهودية: انظر )  ٢



 

 )٢٨٩(

 يتفـق مـع   أمريكا االحتفاظ بالعادات والتقاليد الدينية اليهودية ، ولكن في إطار حـديث        
وعلى الرغم من أن المحافظين يعـانون مـن اإلجـراءات            ؛١.أنماط السلوك األمريكية  

والقرارات كاإلصالحيين ، إال أنهم على العكس من اإلصالحيين ، فقد تلقـت الحركـة               
المحافظة في اسرائيل بعض المساعدات الرسمية من الحكومة االسرائيلية ، وال يتحمس            

 الواليات المتحدة ما يزيـد      اليهود اإلصالحيون والمحافظون للهجرة إلى اسرائيل ، ففي       
منهم من المحافظين واإلصالحيين ، و ال يهاجر مـنهم          % ٩٠ مليون يهودي    ٥,٥على  

  ٢.اسرائيل سوى أفراد معدودين ، فهم يعتبرون الواليات المتحدة معقلهم ومقرهم 
  .الصهيونية : المطلب الثالث 

ن القـرن التاسـع   تُعد الحركة الصهيونية حركة سياسية ظهرت في العقد األخير م      
عشر بهدف المطالبة بإعادة توطين اليهود في فلسطين كوسيلة لحل المسألة اليهوديـة ،              

   ٣.وهي مشتقة من كلمة صهيون وهو الجبل الواقع جنوب مدينة القدس 
ووقفت اليهودية اإلصالحية ضد الصهيونية بشراسة ألن الصهيونية كانت تـصر           

وعقد اإلصالحيون عـدداً مـن    ,٤دي واألرضعلى أن موضع الحلول هو الشعب اليهو 
المؤتمرات للتعبير عن رفضهم الكامل للصهيونية ، وذلك قبـل أن تظهـر للـصهيونية         

 حينمـا   ١٨٦٩شوكة ، وكان من ذلك مؤتمر الحاخامات المنعقد في فرانكفورت بألمانيا            
ض أعلنت الحركة اإلصالحية أن اآلمال المربوطة بـالعودة إلـى أرض الميعـاد تنـاق           

مشاعرنا نحو الوطن ألمانيا ، وظهر العداء للصهيونية بشكل أوضح في مؤتمر بتسبرج             
 ، وصرحت الغالبية العظمى من الحاخامات األمـريكيين نحـن ال نعتبـر              ١٨٨٥عام  

أنفسنا أمة بعد اليوم ، بل جماعة دينية لذا فإننا ال نتوقع العودة إلى فلسطين ، أو إحيـاء               
ل أبناء هارون ، وال نتمسك باسترجاع أي من الشرائع المتعلقـة            العبادة القربانية في ظ   

  ٥.بالدولة اليهودية ، وأعلنوا أن أمريكا هي صهيوننا

                                         
  .٢٤٧تاريخ الديانة اليهودية ، محمد خليفة حسن ، ص: انظر )  ١
  .٢٦٥هبة النادي ، ص.اليهودية اإلصالحية ، د: انظر )  ٢
   .٢٤٤انظر موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، عبدالوهاب المسيري ، ص)  ٣
  .٤٠٨المرجع السابق ، ص )  ٤
 .رسالة ماجستير  . ٩التيارات اليهودية الرافضة للصهيونية ، يونس أبو جراد ، ص)  ٥



– 

  )٢٩٠(

 في بآخر أو ساهمت بشكل  قد الحركة اإلصالحية اليهودية   ويقول رشاد الشامي إن   
  : للصهيونية ، وذلك في المجاالت التالية  الفكري اإلعداد
 بـأن  ، ونادوا  بالخالص سيأتي الذي المسيح انتظار كرةف االستنارة دعاة هاجم -

 هـذه الـدعوة    أزالـت  ، وقـد   بأنفسهم الخالص على يحصلوا أن اليهود على
 أنـه  ، إذ  والـصهيونية  المتـدينين  بين اليهود  يقف كان الذي الوجداني الحاجز
 المسيح  قدوم انتظار لفلسطين دون العودة الممكن من أصبح

 اليهوديـة والـوالء    بالثقافة متشربة يهودية متوسطة طبقة ةاالستنار حركة خلقت-
 مـن  الغربيـة  السياسية واالجتماعية  باألفكار مشبعة ولكنها الغيبي لتراثها الديني  الكامل
 أفـرز  الـذي  هـو  نقيضين بين أو التعايش  الفكري االزدواج وهذا اشتراكية إلى قومية

 ولكنهـا  الغيبية معتقداتها إطار في حركالت القادرة على  الصهيونية والزعامات القيادات
  .العلمانية  والوسائل المصطلحات ذاته استخدام الوقت في تجيد

 مواطنـا  أن يـصبح   منها جانب أراد فقد اليهود انقسام إلى مندلسون آراء  أدت -
 األخـرى  فـي الحـضارات    اليهـودي  االنـدماج  من اآلخر الجانب خشي بينما عاديا

 الوجـه  الـصهيونية  المميزة ، وشـكلت    اليهودية الصفات عوضيا بالتالي وامتصاصهم
 ١.االمتصاص  من الخوف هذا عن المعبر

وبعد أن خاض اإلصالحيون معركة الحرية وحقوق اإلنسان و الفردية في التأويل             
لمدة خمس وعشرين عاماً ، نجد أن هناك تراجعاً ملحوظاً في موقفها تجاه الصهيونية ،               

 بشكل يتواءم مع التيار الصهيوني ، حتى عادوا إلـى فكـرة             وأخذت في تعديل رؤيتها   
القومية اليهودية الصهيونية ، وحاولوا تبرير هذا التحول بأن األنبيـاء كـانوا يؤيـدون               
االتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن األخالقيات اإلنسانية ، ويمكـن أن               

  : راجع ، ومنها يعلل هذا التحول بأسباب ضغط آلت إلى هذا الت
سيطرة األفكار الرجعية على أوروبا مجدداً وسيادة روح التعصب ، وخاصة إثر            -

 عودة الملكية إلى فرنسا 
األنظمة الحاكمة التسلطية كاألرثوذكسية التي كانت منتـشرة فـي دول أوروبـا             -

 .الشرقية ، حيث وجود الحركات اليهودية الفاعلة هناك 

                                         
  .٤٠الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية ، رشاد الشامي ، ص)  ١



 

 )٢٩١(

  ١.اد اليهود وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية الزدياد المضطرد في أعد-ا
 ، وفي ذروة الحماس القومي الـذي اكتـسح   ١٩٦٧ عقب عدوان  ١٩٦٨وفي عام   

يهود العالم نتيجة لالنتصار االسرائيلي ، تزايـدت العناصـر القوميـة فـي الـشعائر                
ونية اإلصالحية ، وبدأت اليهودية اإلصالحية تساهم بشكل واضح في الحركـة الـصهي            

           أصدر التنظيم الدولي للحركـة اإلصـالحية   ١٩٨٨من منتصف السبعينيات ، وفي عام    
بياناً يحدد فيه موقفه من الصهيونية حيث أكد على أهمية اسرائيل بالنـسبة             ) أرتسينو  ( 

ليهود العالم وأكد أيضاً التعددية في حياة اليهود ، وهـي تعدديـة ال تـستبعد العلمانيـة       
 ، وأيدت الهجرة االستيطانية ، وطالب البيان حكومة اسرائيل بأن تبتعـد عـن               الشاملة

  ؛وبذلك تكون الحركة اإلصالحية اليهوديـة شـأنها   ٢. القمع الديني و العنف السياسي    
شأن الحركات الدينية الحديثة التي استوعبها الصهاينة بالرغم من أنهـا كانـت حركـة             

اصر داخل الكيان الصهيوني ال يتمتع بـأي صـفة   مقاومة ، وتحولت إلى كيان ديني مع 
رسمية ، و ال يعني ذلك أن الحركة اإلصالحية باتت صهيونية التوجه بالكامل ، حيـث                
ال يزال هناك تيار داخل الحركة اإلصالحية مناهض للصهيونية ، إال أن أتباعـه قلـة                

  .قليلة ضعيفة التأثير 

                                         
  .٢٧٢هبة النادي ، ص.اليهودية اإلصالحية ، د)  ١
  .٣٧٣األيديولوجية الصهيونية ، المسيري ، ص)  ٢



– 

  )٢٩٢(

  المبحث الرابع
  .هودية من المسلمين وقضاياهم موقف الحركة اإلصالحية الي

مما هو معلوم أن األقليات اليهودية قضت مع المسلمين أزهى العـصور ، حيـث               
منح اليهود حريات لم تعط لهم من قبل ، وما ذلك إال بفضل وسـماحة اإلسـالم ، وإذا                   
كان هذا حال اليهود في العصر اإلسالمي ، فماذا موقف الحركة اإلصـالحية اليهوديـة    

  .سالم و المسلمين و من قضاياهم من اإل
  .موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من اإلسالم والمسلمين : المطلب األول 

اليهودية مرت بأطوار مختلفـة ، ونجـده         اإلصالحية مما سبق عرفنا أن الحركة    
أحـد الزعمـاء   ) جـايجر  ( اآلن ماثالً في موقفهم من اإلسالم والمسلمين ، حيث يرى        

أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم        ) ماذا أخذ محمد من اليهودية      ( ي كتابه   اإلصالحيين ف 
أخذ من اليهود بعض التعاليم وخالفهم في البعض اآلخر ، وأنه ليس بنبي و إنما رجـل                 
واع طموح ، و حاول جايجر أن يثبت زيف دين النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم مـن               

ر إلى التراث اليهودي نظرة تقديس      خالل تأويل وتحريف لبعض النصوص ، وكان ينظ       
 ؛وفي اتجاه آخر جاء في أهـم  ١.وإن كان ال يعطي أي اعتبار تقديسي للدين اإلسالمي         

نريـد حـواراً وعمـالً      : (  قـولهم    ١٩٩٩المبادئ اإلصالحية في اتفاقية بتسبرج عام       
ة إلـى  مشتركاً مع شعوب الديانات األخرى ، على أن نجلب معاً السالم والحرية والعدال          

؛ولـذا كانـت مبـادرة زعـيم         .٢)عالمنا ، ونحن ملتزمون بمتابعة قـضايا الـسالم          
في الحوار بين األديان األولى من نوعهـا ، ففـي           ) أريك يوفي   ( اإلصالحيين الحالي   

إن : ( افتتاح المؤتمر الرابع و األربعين للجمعية اإلسالمية في أمريكا الـشمالية ، قـال     
الم باإلسالم في أمريكا جعل هناك استعداداً للتعـصب ، وعـدم            عدم اهتمام وسائل اإلع   

التسامح مع الدين اإلسالمي ، فكان من السهل وصفهم باألعداء وباإلرهابيين والمخيفين            
المجهولين وتصويرهم على أنهم أشخاص شيطانيون ، وكيف يكون هناك تفـاهم بـين              

 بلد تتهمهم باإلرهابيين ، إنـه  األديان وبعضنا يهدد بعضاً ، وكيف سيعيش المسلمون في  
قد وجب علينا نحن اإلصالحيين تثقيف األمريكيين بأن اإلسالم بعيد كـل البعـد عـن                

                                         
  .٧٣زناتي ، ص محمود االسالم ، أنور على الغرب تافتراءا معجم)  ١
  .٣٥٨هبة النادي ، ص.اليهودية اإلصالحية ، د)  ٢



 

 )٢٩٣(

التشويهات المنحرفة التي يقدمها اإلرهابيون ، ونأمل في أننا بذلك نكون قـدوة لجميـع               
     ١) .األمريكيين 

  . فلسطين موقف الحركة اإلصالحية اليهودية من قضية: المطلب الثاني 
أقرت اليهودية اإلصالحية في الذكرى المئوية من الكونجرس الصهيوني العـالمي           

 بأن اسرائيل هي النقطة المركزية الروحية والثقافية لليهود العـالمي ، وأن   ١٩٩٧األول  
اليهود داخل وخارج اسرائيل كالهما مسئول عن اآلخر ، وشركاء في تـشكيل القـدر               

د المصير اليهودي في كل مكان ، كما تعهـد اإلصـالحيون            اليهودي وشركاء في تحدي   
بااللتزام باستمرار الدعم المادي والمعنوي ألمـن دولـة اسـرائيل وضـمان رفاهيـة               
مواطنيها ، وقد قدم االتحاد اإلصالحي اليهودي رداً على الهجمات العسكرية والمجازر            

لمالذ األخير إلسرائيل،   سكري كان ا  إن العمل الع  : ( البشرية في قطاع غزة حيث يقول       
أن شأنها شأن أي دولة تحمي مواطنيها و أن حماس هي التي تتحمـل مـسئولية مـا                  و

  ) .يحدث من إراقة الدماء وحدها 
 أن اليهودية   ١٩٣٧أما عن قضية السالم فقد جاء بيان كولومبوس اإلصالحي عام           

ها األساسية نزع الـسالح     أعلنت منذ عهد األنبياء السالم العام للبشرية ، وأن أحد تعاليم          
المادي والروحي لكل األمم ، وأنها تكره العنف وتعتمد على التعليم األخالقي ، والحـب          
والتعاطف لضمان التقدم البشري ، وتعتبر العدالة شرط الـسالم المـستمر ، واألمـن               

   ٢.والسالم الجماعي والعالمي 
الحفـاظ علـى أمـن      وخالصة األمر أن الحركة اإلصالحية اليهودية ترى بـأن          

اسرائيل هو األهم قبل أي شيء ، وأن دولة فلسطين يجب أن تكون ديمقراطية وتعـيش               
جنباً إلى جنب في سالم وأمن مع الدولة الديمقراطية اسرائيل ، وذلك في ظل ما تشهده                

  .غزة وغيرها من مجازر دموية راح ضحيتها األالف من الشهداء 

                                         
  .المرجع السابق )  ١
   .٣٦٩المرجع السابق ، ص)  ٢



– 

  )٢٩٤(

  الخاتمة وأهم النتائج
التي توصلت إليهـا ، وهـي كمـا     هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج وفي خاتمة 

  :يلي
الحركة اإلصالحية اليهودية حركة تقدمية إصالحية ترى أن الحـق فـي دراسـة            
الكتاب المقدس يعود إلى الفهم الشخصي ال التفسيرات المحرفة ، وهم بهذا يتخلون عن               

ـ         نـشأت الحركـة اإلصـالحية      .صر  الكثير من المعتقدات الدينية للتكيف مع روح الع
 للحركـة  المباشـرة  التـأثيرات  خالل  ،  )مندلسون ( اليهودي الزعيم على يد  اليهودية
، و ظهرت كرد فعل طبيعي لما القته من جمود وتأخر وتحريف فـي األحكـام         العلمية

أمـاكن انتـشار الحركـة اإلصـالحية        .والشرائع اليهودية ، ولمواكبة تحديات العصر       
 ، فنشأتها بال شك كانت في ألمانيا ، ومعظم مؤسسي الحركة كان من ألمانيـا ،        اليهودية

ولها تواجد أيضاً في أمريكا وانجلترا ، وانتـشر الفكـر اإلصـالحي لتتبنـاه إحـدى                 
الجماعات في فيينا ، ثم المجر وهولندا والدنمارك ، ووصل اإلصالح إلى روسـيا مـع       

ة اإلصالحية اليهودية إلى نزع القداسة عن كثير        تجنح الحرك .المهاجرين األلمان اليهود    
 .من المعتقدات الدينية اليهودية ، ووضعها في إطار تاريخي 

التوراة عند اإلصالحيين هي نصوص أوحى اهللا بها للعبرانيين األولين ، ويجـب             
احترامها إن تكيفت مع العصور المختلفة ، فيكون للقانون اإللهي السلطة والحق طالمـا              

أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة ، وعندما تتغير األوضـاع يجـب أن              كانت  
 .تنسخ التوراة ، حتى وإن كان اإلله صاحبه ومشرعه 

الحركة اإلصالحية اليهودية فتحت مجاالً واسعاً أمام ظهور االتجاهات الفرديـة ،            
اليهوديـة  .مما نتج عنه اختالف كبير في صفوف دعاة اإلصالح وتباين وجهات نظرهم    

اإلصالحية ال تؤمن بأن الكتاب المقدس مرسل من اإلله وإنما هـو إلهـام وهـو دون                 
الوحي ، ومن ثم فحرية الفهم متاحة لكل صاحب عقل ، وتبعاً لذلك فهي أيضاً ال تؤمن                  

 .  بالتلمود وترى أن صالحيته مقصورة على العصر الذي كتب فيه 
حدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجـود       الحركة اإلصالحية اليهودية هربت من و     

الحركـة  .المادية ، إذ يسقط اسم اإلله ويسمى بعد ذلك قوانين الحركة أو روح العـصر   
 الـذي  أي المـسيح المخلـص ،     ) الماشيح  (  انتظار فكرة اإلصالحية اليهودية هاجمت  

عـوا  ، ود  بأنفسهم الخالص على يحصلوا أن اليهود على بأن ، ونادوا  بالخالص سيأتي
حركـة  الدعـاة   نادى  .إلى االستنارة بالعقل ، وبضرورة تقبل الواقع التاريخي المتعين          

 بحذف جميع اإلشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي مـن كـل            اليهودية اإلصالحية



 

 )٢٩٥(

طقوس الدين وعقيدته وأخالقه وآدابه ، وطالبوا بالتخلي عن عقيـدة الـشعب المختـار               
م على أن فلسطين وما حولهـا مـن أرض هـي أرض    عقيدة أرض الميعاد تقو   .بالكلية  

الميعاد ، وعد بها الرب شعبه المختار لتكون لهم ملكاً ووطناً ، واألرض الموعودة هـي   
إحدى الحجج التي استخدمها اليهود الصهاينة لدفع اليهود في شـتات األرض لالنتقـال              

ة ، بأن جردت كـل      انتهى األمر بالحركة اإلصالحية اليهودي    .إلى فلسطين واستعمارها    
العقائد ونزعت الروح الدينية وقدسيتها عن كل شيء ، وذلك بإسـقاط أغلـب العقائـد                

 .والشعائر
اليهودية األرثوذكسية من المذاهب اليهودية في العصر الحديث في القرن التاسـع            

اليهودية المحافظة حركة في مرحلة وسـط بـين         .عشر ،  وهي المذهب الغالب لليهود        
ألرثوذكسية و اإلصالحية ، فهي تقبل كل المفاهيم الدينية التقليديـة وتحـاول     الحركتين ا 

الحركة الصهيونية حركة سياسية ظهرت في العقد األخيـر مـن           .فهمها فهماً معاصراً    
القرن التاسع عشر بهدف المطالبة بإعادة توطين اليهود فـي فلـسطين كوسـيلة لحـل              

 .المسألة اليهودية 
حية ضد الصهيونية بشراسة ألن الصهيونية كانـت تـصر          وقفت اليهودية اإلصال  

الحركة اإلصـالحية اليهوديـة     .على أن موضع الحلول هو الشعب اليهودي واألرض         
استوعبها الصهاينة بالرغم من أنها كانت حركة مقاومة ، وتحولت إلـى كيـان دينـي                

 .معاصر داخل الكيان الصهيوني 
فاظ على أمن اسرائيل هو األهم قبـل أي      الحركة اإلصالحية اليهودية ترى بأن الح     

شيء ، وأن دولة فلسطين يجب أن تكون ديمقراطية وتعيش جنباً إلى جنب فـي سـالم             
 .وأمن مع الدولة الديمقراطية اسرائيل 

يحسن بالمسلمين استثمار المواقف اإليجابية للحركة اإلصالحية اليهودية وتوظيفها         
 . في خدمة القضية الفلسطينية 

   وختاماً
أرجو أن أكون قد وفقت في هذا البحث ، فإن كان من صواب فمن اهللا عز وجـل    
وله الفضل والمنة ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر اهللا على التقصير ،         
وأسأله أن يسدد مني القول والعمل ، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه                 

  . وصحبه أجمعين 



– 

  )٢٩٦(

  المصادر والمراجع
 . حسين فوزي النجار ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ .ض الميعاد ، دأر .١
األقلية اليهودية ، أسعد رزوق ، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز األبحـاث ، بيـروت        .٢

 . م ١٩٦٧
لـس الـوطني للثقافـة ، الكويـت     األيديولوجية الصهيونية ، عبدالوهاب المسيري ، المج  .٣

١٩٨٢. 
 . م ١٩٩٨ليهودية ، محمد خليفة حسن ، دار قباء ، القاهرة ، ط األولى ، تاريخ الديانة ا .٤
التيارات اليهودية الرافضة للصهيونية ، يونس أبو جراد ، الجامعة اإلسـالمية ، غـزة ،               .٥

 ) .رسالة ماجستير (  هـ ١٤٣٤
، دار أضـواء    سعود بن عبد العزيـز الخلـف      : دراسات في األديان اليهودية والنصرانية     .٦

 .هـ١٤٢٧، ٥، الرياض، طالسلف
    رسالة في الالهوت والسياسة ، سبينوزا ، ترجمة حسن حنفي ، دار التنوير ، بيـروت ،                  .٧

 . م ٢٠٠٥ط األولى ، 
الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية ، رشاد الشامي ، عالم المعرفة ، الكويت              .٨

 . م ١٩٨٦، 
 عبدالوهاب المسيري ، دار الشروق ، القـاهرة ،         . د العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،     .٩

 . م ٢٠٠١ط الثانية ، 
الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، حسن ظاظا ، دار القلم ، دمـشق ، ط الثالثـة ،                    . ١٠

 . هـ ١٤١٦
القوى الدينية في اسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة ، رشاد الشامي ، عالم المعرفـة    . ١١

 .  م ١٩٩٤، الكويت 
مصطلحات يهودية احذروها ، عيسى القدومي ، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية ،              . ١٢

 . بدون دار وتاريخ 
زناتي ، جامعة عين شمس ، القـاهرة   محمود االسالم ، أنور  على الغرب افتراءات معجم . ١٣

 .، بدون تاريخ 
جرمـي ، دار    معجم المصطلحات الصهيونية ، افرايم ومناحم تلمي ، ترجمـة أحمـد الع             . ١٤

 . م ١٩٨٨الجليل ، عمان ، ط األولى ، 



 

 )٢٩٧(

-ه  ١٤٠٥، دار الدعوة ، الكويت ، ط األولى         سعيد  محمد   بسطامي   ،مفهوم تجديد الدين     . ١٥
 .م١٩٨٤

حسن حنفي ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ط األولـى ،            .مقدمة في علم االستغراب ، د      . ١٦
 . هـ ١٤١٢

ي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،    عبد الوهاب الكيال  . د: الموسوعة السياسية  . ١٧
 .م١٩٩٤، ١ط

عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، القاهرة،      . د: والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة . ١٨
 .م١٩٩٩، ١ط

كامل سعفان ، دار الفضيلة ، بـدون   .اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان ، د         . ١٩
 . تاريخ 

هبة النادي ، مكتبة جزيـرة  .وقفها اسرائيل والعرب والمسلمين ، د  اليهودية اإلصالحية وم   . ٢٠
 . م ٢٠١٠الورد ، مصر ، ط األولى ، 



– 

  )٢٩٨(
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   :ملخص الدراسة
إن مخالفة القياس في األبنية الصرفية وسيلة من وسائل التوليد اللفظي؛ ألنها 
تؤدي إلى ظهور أبنية جديدة لم تكن مستعملة من قبل في اللغة؛ مما يؤدي إلى تطور 
األبنية الصرفية بين القياس واالستعمال، والتطور طبيعة الصيغ واألبنية نتيجة التغيرات 

  .في جذر الكلمات العربية) الصرفية/ الصوتية(
ألن استعمال العوام ؛ )لحن العوام(وقد سجل اللغويون هذا التغير في كتب 

يضيف أبنية جديدة إلى اللغة، إضافة إلى األبنية القياسية التي أشار إليها الصرفيون في 
  . استعمالهامؤلفاتهم؛ وهذا بدوره يسهم في تعدد األبنية الصرفية والتوسع في

، )األبنية الصرفية بين القياس واالستعمال: (ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة
وتدور حول إثبات أن اللغة متجددة باستمرار؛ وبناء على هذا التجدد يحدث تطور 
لألبنية الصرفية بالخروج عن أصل القياس الصرفي من ناحية، وبكثرة االستعمال 

  .رىالمخالف للقياس من ناحية أخ
ألبي بكر الزبيِدي ) لحن العوام: (كتابفي وتأتي الدراسة التطبيقية 

، حيث يظهر أثر الخروج عن القياس في استعمال األبنية الصرفية )هـ٣٧٩ت(
بصورة واضحة في هذا الكتاب، فقد حوى عددا من األبنية المخالفة للقياس، إضافة إلى 

/ مخالفة القياس(م، وتوضح الدراسة أثر عدد من األقيسة الخاطئة في استعمال العوا
  .في توليد األبنية الجديدة) القياس الخاطئ
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Abstract: 
The development of morphological structures starts with language 

use that, via change in these structures, leads to more than one meaning of 
the same structure. In this way, language use sometimes deviates from the 
morphological rules as formulated by linguists, which is known as 
irregular analogy.  

Morphological irregular analogy is one method of semantic 
generation since it brings about the appearance of new structures, which 
leads to the development of morphological structures that are remarkably 
different from the established ones. Indeed, development in forms and 
structures is an outcome of phonological/morphological changes in 
Arabic word roots.  

Linguists recorded this development in their books concerned with 
language mistakes as these mistakes led to new structures in addition to 
the regular structures explicated in morphological references. These 
additions have definitely resulted in increasing the number of 
morphological structures.  

The previous introduction led to the idea of the current study 
(Morphological Structures between Analogy and Use), which is aimed at 
proving that language change never stops, and, according to this change, 
morphological structures develop via two ways: deviating from 
morphological regular analogy and the repeated use of false analogy.  

Abu Bakr Az-Zubaidi’s book La n Al-‘Awâm (The Non-
Specialists’ Language Mistakes) was utilized as the mainstay in the 
current study. This book, which is plentiful of morphological 
irregularities and false-analogy mistakes as used in every-day language 
use, clearly shows the role of irregularities in the development of 
morphological forms. The current study also shows the role of false 
analogy in generating new morphological forms.  

The study is divided into an introduction, three sections, a 
conclusion and results, as follows:  

١. Introduction: The statement of the problem and the topics 
covered 

٢. Section One: Irregular analogy  
٣. Section Two: False analogy  
٤. Section Three: New morphological forms between analogy 

and use 
٥. Conclusion & Results: The main results that the study has 

reached  
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  المقدمة
إن احتياج المتكلم إلى أبنية صرفية جديدة تعبر عما يدور في ذهنه من معاٍن 

ياس في األبنية الصرفية، والخروج ودالالٍت مختلفة هو الدافع الرئيس وراء مخالفة الق
عن الضوابط والقواعد التي وضعها الصرفيون األوائل، ففي العصور األولى من 

ِمفْعٌل، : (التأليف اللغوي اقتصر الصرفيون مثلًا على ثالثة أوزان قياسية السم اآللة هي
إضافة أوزاٍن ، ولكن مع تطور الحياة اضطر مستعملو اللغة إلى )وِمفْعلَةٌ، وِمفْعاٌل

نظرا إلى الحاجة الملحة في استعمال ) فَعالَة، وفَاعول، وفَاِعلَة، وِفعال: (أخرى، مثل
هذه األبنية الصرفية للتعبير عن المعاني الناشئة عن التطور؛ مما دفع مجمع اللغة 

  . إلى عد هذه األوزان الجديدة صيغًا قياسية ألبنية اسم اآللة)١(العربية بالقاهرة
هذا التغير تحت عدة الصرفيون فاللغة دائمة التطور والتغير، وقد سجل 

، )القياس الخاطئ(، و)مخالفة القياس(، و)الخروج عن القياس: (مصطلحات لغوية، مثل
وغيرها من المصطلحات األخرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطور ... ،)لحن العوام(و

  .اللغوي
ات لغوية في نطق الكلمة تختلف من مجتمٍع والخروج عن القياس هو توجه

في : أي(لغوي إلى آخر، فإذا كان الخروج عن القياس في لهجة من اللهجات القديمة 
سمي مخالفة القياس، وإذا كان في لهجة من اللهجات ) استعمال قبيلة من القبائل العربية

ن ترصدان نوعا من التغير سمي قياسا خاطًئا، والحالتا) العاميات العربية(المعاصرة 
  .في بنية الكلمات العربية

والخروج عن القياس في الحالتين إنما هو من باب التطور اللغوي في األبنية 
الصرفية، فاالستعمال اللغوي ال يوافق القياس في كل أحواله وإنما يخالفه في أحياٍن 

                                         
، الطبعة األولى، دار الفكر ١٨٥-١٨٣محمد حسن عبد العزيز، صـ/ القياس في اللغة العربية، د:  ينظر)١(

عبد / م، والجهود الصرفية لمجمع اللغة العربية القاهري في تنمية اللغة، د١٩٩٥/ هـ١٤١٥العربي، القاهرة، 
لجامعة، العدد الخامس عشر، المجلد الثاني، مركز البحوث واالستشارات ، المجلة ا٧العالم محمد القريدي، صـ

  .م٢٠١٣العلمية، جامعة الزاوية، ليبيا، 
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تغيرات التي يفرضها  وإنما يحدث لها بعض ال،كثيرة، واألبنية الصرفية ليست ثابتة
  .االستعمال من أجل التواصل بين األفراد والجماعات اللغوية

ال يصنعون اللغة، وإنما يستنبطون القواعد ) النحاة والصرفيون(واللغويون 
يرصدها اللغويون ) لهجة/ لغة(والضوابط الحاكمة لصياغة األبنية في العربية، وفي كل 

  .اللهجة/ كلمة وفقًا الستعمال هذه اللغةإنما يشيرون إلى مجتمع لغوي نطق ال
األبنيـة الـصرفية بـين القيـاس         (:ومن هنا جاءت فكـرة هـذه الدراسـة        

حيــث تــدور الفكــرة الرئيــسة حــول إثبــات أن اللغــة متجــددة ، )واالســتعمال
  .باستمرار؛ وبناء عليه يحدث تغير وتطور لألبنية الصرفية

 ألبـي بكـر الزبيـِدي   )  العـوام  لحن( :كتابفي  وقد جاءت الدراسة التطبيقية     
في استعمال العوام   وتطورها  ألبنية الصرفية   ا، وهذا الكتاب يرصد تغير      )١()هـ٣٧٩ت(

  . خالل القرن الرابع الهجري
 التي تناولتهالصرفية والسبب في اختيار هذا الكتاب يرجع إلى قلة الدراسات 

 كبيرة من األبنية الصرفية التي وقد جمع فيه أبو بكر الزبيدي طائفة، بالدراسة والتحليل
) لحن العوام(عالج قضية ، إضافة إلى أن الكتاب )٢(خالفت القياس في استعمال العوام

  .)عامة أهل المشرق(والبيئة المشرقية ) بالد األندلس(البيئة المغربية في 
وقد بدأ التأليف في لحن العوام مبكرا لمواجهة الخروج عن قواعد اللغة، فألف 

في نهايات القرن الثاني الهجري، ثم ) ما تلحن فيه العوام: (كتابه) هـ١٨٩ت(ائي الكس
البهاء فيما تلحن : (كتابه) هـ٢٠٧ت(تتابع التأليف اللغوي في لحن العامة؛ فألف الفراء 

                                         
عام ) أشبيلية(وِلد في محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن مذحج الزبيدي األندلسي، : أبو بكر الزبيدي هو) ١(

عاما، كان أجداده يقيمون بحمص ) ٦٣(هر عن عمر ينا) هـ٣٧٩(عام على أرجح األقوال، وتوفي ) هـ٣١٦(
أبي بكر : لحن العوام، تأليف:  مقدمةللمزيد عن حياة الزبيدي ينظرلى األندلس، إفي بالد الشام، ثم ارتحلوا 

، الطبعة الثانية، الشركة ١٨-١١رمضان عبد التواب، صـ/ د: محمد بن حسن بن مذحج الزبيدي، تحقيق
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠بالقاهرة، كتبة الخانجي م: الدولية للطباعة، الناشر

قال أبو (، أو عبارة )قال محمد: ( كان أبو بكر الزبيدي يذكر الكلمة التي يخطئ فيها العوام مسبوقة بعبارة)٢(
، ويحاول أن يبرهن على صحة قوله وخطأ ما يدور على ألسنة العوام بالشواهد القرآنية واألحاديث النبوية )بكر

لحن العوام للزبيدي، مقدمة المحقق : ، ينظرالنحاة والصرفيينأقوال الصحابة والتابعين وآرء وأشعار العرب و
  .٣٦صـ
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، وألف أبو بكر )ما تلحن فيه العامة: (كتابه) هـ٢٠٨ت(، وألف أبو عبيدة )فيه العامة
  .)١(إلخ... ،)لحن العوام: (بهكتا) هـ٣٧٩ت(الزبيدي 

توضح التغيرات التي طرأت على األبنية أنها تتمثل أهمية هذه الدراسة في و
، وأثر هذا  خالل القرن الرابع الهجريلقياسلالمخالف العوام الصرفية في استعمال 
  .الصرفيةالتغير في تطور األبنية 

األبنية : (وع موض– على حد اطالع الباحث –ولم تتناول دراسة سابقة 
، )دراسة في كتاب لحن العوام ألبي بكر الزبيدي... الصرفية بين القياس واالستعمال

لكن الصرفيين اهتموا في مؤلفاتهم بدراسة األبنية الصرفية ووضعوا لها القواعد 
  .واألحكام القياسية

تطور األبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة (: وهناك دراسة بعنوان
 تناولت أمثلة من أبنية األفعال المزيدة وبعض الصيغ االسمية من حيث تطور ،)العربية

  .)٢(داللتها وتوسعها، وأثر التدرج الداللي في إثراء الرصيد المعجمي للغة العربية
تطور األبنية الصرفية من خالل كتاب درة الغواص (: دراسة أخرى بعنوانو
سم والفعل والصفة، وقواعد توليد ، تناولت مظاهر التطور في أبنية اال)للحريري

الوحدات المعجمية، وآلية تناوب األنماط الصيغية، وخلصت الدراسة إلى أن المظاهر 
الصرفية التي عدها الحريري خطأ هي مظاهر متعلقة بالتطور اللغوي، وأن تطور 

  .)٣(األبنية الصرفية تتحكم فيه أنماط صيغية تنتمي إلى نظام اللغة

                                         
كتب لحن العامة مرتبة زمنيا حسب التأليف  - بالدراسة والتحليل -رمضان عبد التواب / عرض الدكتور )١(

، إال )لحن العامة والتطور اللغوي(ابه  في الباب الثاني من كت)من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الهجري(
         لحن العامة والتطور اللغوي، : ينظرألبي بكر الزبيدي في هذه القائمة، ) لحن العوام(أنه لم يعرض لكتاب 

  .م٢٠٠٠مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، : ، الطبعة الثانية، الناشر٤٣٧-١٠٧رمضان عبد التواب، صـ/ د
، مجلة اللسان ١١٨-١٠١ية ودورها في إغناء اللغة العربية، محمد أوكمضان، صـتطور األبنية الصرف) ٢(

  .م١٩٩٧، ديسمبر )٤٤(العربي، المغرب، العدد 
، مجلة ١٨٢-١٥٩للحريري، محمد شندول، صـ) درة الغواص(تطور األبنية الصرفية من خالل كتاب ) ٣(

  .م٢٠٠١، )١٧، ١٦(المعجمية، تونس، العددان 
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 على األبنية تي نحن بصددها فتهتم بالتغيرات التي طرأأما الدراسة الت
وأثرها في في القرن الرابع الهجري ألبي بكر الزبيدي ) لحن العوام(الصرفية في كتاب 

 يمثل –من وجهة نظري–بين القياس واالستعمال؛ ومن ثم فإن الموضوع األبنية تطور 
  . العناية بدراسة الموضوعإضافة إلى الدراسات اللغوية السابقة؛ مما دفعني إلى

وقائمة المصادر وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ونتائج 
  :على النحو اآلتيوالمراجع 

  .إيضاح لفكرة البحث وأهميته والدراسات السابقة ومحاور الدراسة: المقدمة
  . مخالفة القياس: المبحث األول

  .فاعل والمفعول مخالفة القياس في اسمي ال:المحور األول
  .مخالفة القياس في أسماء اآللة :المحور الثاني
  .مخالفة القياس في صياغة فعل التعجب: المحور الثالث
  .مخالفة القياس في التصغير: المحور الرابع

  .القياس الخاطئ: المبحث الثاني
  .أبنية الجموع: المحور األول
  .اسم الجنس الجمعي/ اسم الجمع :المحور الثاني

  .التذكير والتأنيث: حور الثالثالم
  .األبنية الجديدة بين القياس واالستعمال: المبحث الثالث

  .)١(أبنية الجموع: المحور األول
  .أبنية المفرد والجمع: المحور الثاني

  .رصد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: الخاتمة والنتائج
  ). بائيألف(مرتبة ترتيبا هجائيا : المصادر والمراجع

  ،واَهللا أسأُل التوفيقَ والسداد، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه
"ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإلَّا ِباِهللا عا تَوم٨٨:هود" [و.[  

                                         
في المبحث الثاني ترصد استعمال العوام الجموع بالقياس الخاطئ على أبنية صرفية غير ) موعأبنية الج() ١(

في المبحث الثالث فهي رصد األبنية الجديدة للجموع، والتي ظهرت في ) أبنية الجموع(األبنية القياسية، أما 
  .اللغة نتيجة استعمال العوام المخالف للقياس



 

 )٣٠٥(

  .مخالفة القياس: المبحث األول
أن تكون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي ": المقصود بمخالفة القياس

تكون على خالف ما ثبت عن العرف العربي : مستنبط من كالم العرب، أيال
الخروج عن القواعد الحاكمة لألبنية في العربية :  فمخالفة القياس تعني،)١("الصحيح
  .الفصحى

ومخالفة القياس في األبنية الصرفية ليست ظاهرة حديثة، وإنما هي ظاهرة 
القدماء حينما جمعوا اللغة من وغوي، لغوية قديمة نشأت مع التأليف في الدرس الل

بطون القبائل العربية ودونُوها في مصنفاتهم اللغوية أشاروا إلى األبنية التي خالفت 
  .القياس، وال يكاد يخلو كتاب من كتب التراث الصرفي من ذكر بعض هذه األبنية

وقد وسم الصرفيون األبنية الصرفية المخالفة للقياس بـبعض المـصطلحات،           
، وربمـا  )٥(، أو لُغَيـة   )٤(، أو لغـة رديئـة     )٣(، أو لغة شـاذة    )٢(لغة ضعيفة : قولهم: لمث

                                         
يوسف / د: ، ضبط وتدقيق٢٣السيد أحمد الهاشمي، صـ:  والبيان والبديع، تأليفجواهر البالغة في المعاني) ١(

  .ت.المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، د: الصميلي، الناشر
هاشم الطعان، : ، تحقيق)هـ٣٥٦ت(أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي : تأليفالبارع في اللغة، :  ينظر)٢(

مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، لبنان، : ولى، الناشرالطبعة األ، )غمي(مادة ) ١/٤٤٢(
محمد عوض : ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(أبي منصور محمد بن أحمد األزهري :  وتهذيب اللغة، تأليفم،١٩٧٥

  .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ، الطبعة األولى، الناشر)١٤/٢١٣(مرعب، 
، )هـ٧٧٠ت(أبي العباس أحمد بن محمد الفيومي : ح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليفالمصبا:  ينظر)٣(

: من جواهر القاموس، تأليفت، وتاج العروس .المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د: ، الناشر)بزر( مادة )١/٤٧(
سلسلة ، )عرض(مادة ) ١٨/٣٨٢(عبد الكريم العزباوي، : ، تحقيق)هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الزبيدي 

  .ت.، د، وزارة اإلعالم، الكويت)١٦(التراث العربي 
مهدي / د: ، تحقيق)هـ١٧٠ت(أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين، تأليف:  ينظر)٤(

ت، وتهذيب اللغة لألزهري .، دار ومكتبة الهالل، د)كيل(مادة ) ٥/٤٠٦(إبراهيم السامرائي، / المخزومي، د
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده : ، والمحكم والمحيط األعظم، تأليف)١١/١٨٩(و) ٣/٢٥٦(
دار الكتب العلمية، بيروت، : ، الناشر)قرح(مادة ) ٢/٥٧٩(عبد الحميد هنداوي، / د: ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١لبنان، الطبعة األولى، 
، والمزهر في علوم اللغة )كفأ(مادة ) ٧/٩٢(، و)فلح(مادة ) ٣/٣٤٩(المحكم والمحيط البن سيده :  ينظر)٥(

فؤاد علي منصور، : ، تحقيق)هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : وأنواعها، تأليف
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، الطبعة األولى، الناشر)١/٤٦٥(



– 

  )٣٠٦(

مـصطلح  عليهـا   ، وأحيانًـا يطلقـون      )١(لُغَيـة رديئـة   : وصفوها بالرداءة أيضا فقالوا   
  .وغيرها من المصطلحات اللغوية التي تعبر عن مخالفة القياس... ،)٢()اللحن(

  : في األبنية الصرفية من خالل المحاور اآلتيةويمكن إبراز أثر مخالفة القياس
  .مخالفة القياس في اسمي الفاعل والمفعول: المحور األول

  .اسم الفاعل: أولًا
، ومن غير )فَاِعل(القياس في اسم الفاعل من الثالثي أن يكون بناؤه على وزن 

ومة الثالثي أن يكون بناؤه على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضم
على ) لحن العوام(وردت بعض االستعماالت اللغوية في وقد ، )٣(وكسر ما قبل اآلخر

  :خالف القياس الصرفي، يمكن تصنيفها على النحو اآلتي
  . استعمال اسم الفاعل من الثالثي على وزن مضارعه- )أ(

بعض أمثلة اسم الفاعل من الثالثي على وزن مضارعه ) لحن العوام(ورد في 
حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر بالمخالفة ألصل القياس مع إبدال 

  :الصرفي، ومن ذلك
 .)٤()عاِزم: (على السفر، والصواب) معِزم(فالن : قولهم )١

                                         
مكتب تحقيق التراث في : ، تحقيق)هـ٨١٧ت( يعقوب الفيروزبآدى محمد بن: القاموس المحيط تأليف:  ينظر)١(

، )عجز( مادة ٥١٦صـ، و)خطأ( مادة ٣٩محمد نعيم العرقسوسي، صـ: مؤسسة الرسالة، بإشراف
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : ، الطبعة الثامنة، الناشر)غلق( مادة ٩١٥صـو

  ).خطأ(مادة ) ١/٢١٢(عبد الستار أحمد فراج، : عروس للزبيدي، تحقيقم، وتاج ال٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
، )مجر( مادة ٤٧٣، والقاموس المحيط للفيروزبآدي صـ)١٤/٨(و) ١٢/٥٦(تهذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٢(

  ).تعب(مادة ) ٢/٧٣(علي هاللي : وتاج العروس للزبيدي، تحقيق
، قدم له ووضع )هـ٦٤٣ت(لبقاء يعيش بن علي بن يعيش أبي ا: للزمخشري، تأليفشرح المفصل :  ينظر)٣(

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الطبعة األولى، الناشر، )٤/٨٤(إميل بديع يعقوب، / د: هوامشه وفهارسه
جودة مبروك / د:، دراسة وتحقيق)هـ٧٣٢ت(، والكناش في النحو والتصريف ألبي الفداء م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦بعة الثانية، مكتبة اآلداب، القاهرة، الط، )١/٢٦٩(محمد، 

أبي حفص عمر بن خلف بن : ، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان، تأليف١٠٧صـللزبيدي لحن العوام :  ينظر)٤(
، الطبعة ١٣١مصطفى عبد القادر عطا، صـ: ، قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه)هـ٥٠١ت(مكي الصقلي 
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ العلمية، بيروت، لبنان، دار الكتب: األولى، الناشر



 

 )٣٠٧(

) خاِسـر (و) راد: (، والـصواب  )مـرِبح (و) مخْـِسر (و) مـِرد (تاجر  : قولهم ) ٢
 .)١()راِبح(و

لصرفية يشتَقُّ من الفعل الثالثي؛ لذا يكون قياس اسم الفاعل من هذه األمثلة ا
توهموا أنه اشتُقَّ من ] في عصر الزبيدي[، لكن العوام )فَاِعل(بنائه الصرفي على وزن 

 ولم يرد في أذهانهم الفرق بين الثالثي ،)َأعزم، وَأرد، وَأخْسر، وَأربح(الفعل المزيد 
  . القياس الصرفيوالرباعي؛ فجاء استعمالهم على خالف

عزم، ورد، (والقياس من هذه األمثلة الصرفية أن تُشتَقَّ من األفعال الثالثية 
ِبحور ،وخَِسر(  ا على وزنعلى الترتيب؛ فيكون بناء اسم الفاعل منها قياس)فَاِعل( ،

  .)مفِْعل(وخالفًا للقياس على وزن 
الفاعل من هذه األمثلة إذن فهناك مستويان من االستعمال اللغوي السم 

  :الصرفية، هما
  لقياس لاالستعمال الفصيح الموافق)اِبحور ،وخَاِسر ،ادور ،اِزموهو ما )ع ،

  .)٢(أشار إليه أصحاب المعاجم العربية
  في األبنية الصرفيةوالتطور نتيجة التغير (استعمال العوام المخالف للقياس( ،

  . لعواموهو ما أشار إليه أصحاب كتب لحن ا
لسنة في األ المتداول على وه) ماِزا عنََأ(االستعمال القياسي الفصيح ونلحظ أن 

  .اللهجة المصرية المعاصرة
على )  ومرِبحٍ ، ومخِْسرٍ ،مِرد: (وقد رد ابن هشام على الزبيدي بجواز استعمال       

أحمـد مختـار    / د.، ويرى أ  )٣( في ماله أو خسارة فيه أو ذا رد        تأويل أنه صار ذا ربحٍ    
، وقد جاء الفعالن    )َأربح(فصيحة؛ ألنها من الفعل     ) مرِبح( أن صيغة    -رحمه اهللا -عمر  

                                         
  .١٣٢-١٣١، وتثقيف اللسان البن مكي صـ١٩٣لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(
) ١١/١٦٣(، و)ردد(مادة ) ٨/٩٠(، و)عزم(مادة ) ٣٣/٩١(تاج العروس للزبيدي :  ينظر على سبيل المثال)٢(

  ).ربح(مادة ) ٦/٣٨٣(، و)خسر(مادة 
عبد العزيز مطر، / د: ، تحقيق)هـ٥٧٧ت(لزبيدي في لحن العامة البن هشام اللخمي الرد على ا: ينظر) ٣(

  .م١٩٩٧، الجزء الثاني، )١٢(، مجلة معهد المخطوطات العربية، مصر، المجلد ٦٢صـ



– 

  )٣٠٨(

)ِبح(و )رحبخِْسر(، وأن صيغة    )١(بمعنى واحد في المعاجم العربية    ) َأريمكن تصويبها  ) م
لصيرورة بمعنى ا ) َأفْعل(على معنى أنه مفٍْض إلى الخسارة، ويدلل على ذلك أن صيغة            

 تعـالى    اهللا  قول هواالنتقال من حال إلى حال قد كثُر استعمالها في الكالم العربي، ويؤيد           
 )٢("َأوفُوا الكَيـَل ولَـا تَكُونُـوا ِمـن المخْـِسِرين     : "على لسان شعيب عليه السالم لقومه    

  ].١٨١:الشعراء[
  ).فَاِعل( استعمال اسم الفاعل من غير الثالثي على وزن -)ب(

) فَاِعل(أمثلة السم الفاعل من غير الثالثي على وزن ) لحن العوام(د في ور
  :بالمخالفة ألصل القياس الصرفي، ومن ذلك

 .)٣()مِطيقَةٌ: (، والصواب)طَاِئقَةٌ(دابة : قولهم )١

 .)٤()يا مِغيث: (المستغيثين، والصواب) يا غايث: (قولهم )٢

؛ )َأغَاثَ(و )َأطَاقَ(لمزيدين اسم الفاعل من هذين المثالين مشتق من الفعلين ا
ولذا يكون قياس بنائهما الصرفي على وزن مضارعها مع إبدال حرف المضارعة ميما 

) فَاِعل(، لكن جاء استعمال العوام على وزن )مفِْعل(مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 
  .بالمخالفة للقياس الصرفي

لسنة في األداول على  المتوه) يا مغيث(االستعمال القياسي الفصيح ونلحظ أن 
  .اللهجة المصرية المعاصرة

                                         
 ، وتهذيب اللغة لألزهري)ربح(مادة ) ٣/٢١٧(كتاب العين للخليل بن أحمد : رِبح فالن وَأربحتُه، ينظر:  يقال)١(

)٥/٢١.(  
، الطبعة )١/٦٨١(، و)١/٦٧٤(أحمد مختار عمر، / معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، د:  ينظر)٢(

  . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩عالم الكتب، القاهرة، : األولى، الناشر
صالح الدين خليل بن : ، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، تأليف١٣٨لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(

، الطبعة ٣٦١رمضان عبد التواب، صـ/ د: السيد الشرقاوي، مراجعة: ، تحقيق)هـ٧٦٤ت(صفدي أيبك ال
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧مكتبة الخانجي بالقاهرة، : األولى، الناشر

  .٣٩٠، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢١٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(



 

 )٣٠٩(

االستعمال الموافق للقياس : إذن فهناك مستويان من االستعمال اللغوي، هما
ستعمال اال، وهو ما جاء في كتب اللغة والمعاجم العربية، و)٢()مِغيث(و )١()مِطيقة(

ور في البنية الصرفية، نتيجة التغير والتط )غَاِيث(و )طَاِئقَة( المخالف للقياس يالعام
  .وهو ما جاء في كتب لحن العوام

  .اسم المفعول: ثانيا
، ومن )مفْعول(القياس في اسم المفعول من الثالثي أن يكون بناؤه على وزن 

غير الثالثي أن يكون بناؤه على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما 
  .)٣(عل المبني لما لم يسم فاعلهمضمومة وفتح ما قبل اآلخر، وهو يصاغ من الف

على خالف القياس ) لحن العوام(بعض االستعماالت اللغوية في وقد وردت 
  :الصرفي، ومن ذلك

 .)٤()مخْمٌل: (إذا أخمله السلطان، والصواب) مخْموٌل(فالن : قولهم )١

                                         
رمزي منير بعلبكي، : ، تحقيق)هـ٣٢١ت(ريد أبي بكر محمد بن الحسن بن د: جمهرة اللغة تأليف:  ينظر)١(

أبي : م، والمخصص، تأليف١٩٨٧دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، : ، الطبعة األولى، الناشر)٣/١٢٩١(
، الطبعة األولى، )٢/١٦١(خليل إبراهيم جفال، : ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧يروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ب: الناشر
، )غوث( مادة )٢/٤٥٥(، والمصباح المنير للفيومي )صرخ(مادة ) ١/٥٨٦(جمهرة اللغة البن دريد :  ينظر)٢(

  ).صرخ(مادة ) ٧/٢٩١(عبد السالم محمد هارون : وتاج العروس للزبيدي، تحقيق
، وارتشاف )١/٢٧٤(ريف ألبي الفداء ، والكناش في النحو والتص)٤/١٠٤(شرح المفصل البن يعيش :  ينظر)٣(

: ، تحقيق وشرح ودراسة)هـ٧٤٥ت(أبي حيان محمد بن يوسف األندلسي : من لسان العرب، تأليفالضرب 
مكتبة : الطبعة األولى، الناشر، )٥١٠-٢/٥٠٩(رمضان عبد التواب، / د: رجب عثمان محمد، مراجعة/ د

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الخانجي بالقاهرة، 
فعل مبني : ، فِمن قائل)الفعل المبني لما لم يسم فاعله(ت الصرفيين عن هذا النوع من األفعال تعددت تعبيرا

في -فعل مبني لما لم يسم فاعله، وأفضل هذه التعبيرات : فعل مبني للمفعول، وِمن قائل: للمجهول، وِمن قائل
قد يكون معلوما أو مجهولًا، كما أن نائب الفعل المبني لما لم يسم فاعله؛ إذ إن نائب الفاعل :  هي-نظري

الفاعل قد يكون المفعول به وهو األصل، وقد يكون ظرفًا أو جارا ومجرورا، أو مصدرا، على تفصيل في 
  ).٣١٠-٤/٣٠٦(شرح المفصل البن يعيش : كتب النحو والصرف، ينظر على سبيل المثال

، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٣١عوام للزبيدي صـلحن ال: الخفي الذي ال ذكر له، ينظر:  الخامل)٤(
  .٤٧٠صـ



– 

  )٣١٠(

 .)١()مبطَل: (اليد، والصواب) مبطُوُل(هو : قولهم )٢

) مفْعل(بزنة ) مبطَل/ مخْمل(هذين المثالين من مفعول القياس أن يكون اسم ال
، )ُأبِطل(و )ُأخِْمَل(؛ ألنه مشتق من الفعلين المزيدين )مفْعول(بزنة ) مبطُول/ مخْمول(ال 

بوزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما منهما فالقياس أن يكون الوصف 
  .تعمال العوام مخالفًا ألصل القياس الصرفيمضمومة وفتح ما قبل اآلخر، لكن جاء اس

  :ويمكن إيضاح ذلك من خالل الجدول اآلتي
  استعمال العوام على غير القياس  االستعمال الفصيح الموافق للقياس

  الوزن الصرفي  لاالمث  الوزن الصرفي  لاالمث
  مفْعول  مبطُول/ مخْمول  مفْعل   مبطَل/مخْمل

) مبطُول/ مخْمول(في ) مفْعول(تعمال العوام صيغة وأرى أن السبب في اس
ببنية اسم المفعول؛ ولذا كثُر استعمالها ) مفْعول(صيغة ارتباط هو ) مفْعل(دون صيغة 

على األلسنة بالمخالفة ألصل القياس الصرفي، وبين القياس واالستعمال يحدث التغير 
  .والتطور في األبنية الصرفية

          ويـرى   ، الزمين في المعـاجم العربيـة      )٣("بطََل" و )٢("خَمَل"ن  وقد ورد الفعال  
باعتبار ) فالن مخْمولٌ : ( أنه يمكن تصويب قولهم    - رحمه اهللا    -أحمد مختار عمر    / د.أ

                                         
، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٣٢، وتثقيف اللسان البن مكي صـ١٩٢لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .٤٦٢صـ
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : مقاييس اللغة، تأليف:  خَمَل الرجُل خُمولًا فهو خَاِمٌل، ينظر)٢(

دار الفكر للطباعة والنشر : ، الناشر)خمل( مادة )٢/٢٢٠(عبد السالم محمد هارون، : قيق، تح)هـ٣٩٥ت(
، وتاج العروس للزبيدي، )خمل( مادة )١/١٨٢(م، والمصباح المنير للفيومي ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والتوزيع، 

  ).خمل(مادة ) ٢٨/٤٣٦(محمود محمد الطناحي : تحقيق
وصحاح ، وتاج اللغة )بطل( مادة )١/٣٥٩(جمهرة اللغة البن دريد : ينظر ُل إذا تَلَفَ،بطََل الشيء يبطُ) ٣(

مادة ) ٤/١٦٣٥(أحمد عبد الغفور عطار، : ، تحقيق)هـ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد الجوهري : العربية، تأليف
س اللغة ، ومقاييم١٩٩٠يناير/ دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، كانون الثاني: الطبعة الرابعة، الناشر، )بطل(

  .)بطل( مادة )١/٢٥٨(البن فارس 



 

 )٣١١(

، فقد ورد هذا الفعل متعـديا بنفـسه         )١()خَمَل(أن اسم المفعول مشتق من الفعل المتعدي        
  .)٢(في بعض المعاجم العربية

فالمشتقات أبنية صرفية اشتُقَّت من جذر لغوي واحد للداللة على معاٍن إذن 
محددة حسب البناء الصرفي لكل منها، وهي من األبنية الصرفية التي يكثر استعمالها 

نتيجة الصرفي للتعبير عن المعاني المختلفة؛ لذا كثر الخروج فيها عن القياس 
  .االستعمال

  .ة القياس في أسماء اآللةمخالف: المحور الثاني
اسم مشتق يصاغ من مصدر الفعل الثالثي للداللة على ما وقع : اسم اآللة

، )٣(]بكسر الميم) [ِمفْعٌل، وِمفْعلَةٌ، وِمفْعاٌل: (الفعل بواسطته، وله ثالثة أوزان قياسية هي
ي لم يِشر الت )٤(وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسية بعض الصيغ الصرفية

نتيجة التطور اللغوي إليها الصرفيون األوائل في مؤلفاتهم، والتي ظهرت في االستعمال 
  .الحضاري

                                         
، ولسان )خمل( مادة )٤/١٦٩٠(تاج اللغة للجوهري : ، ينظرخَمَل صوتَه ِإذا وضعه وَأخفاه ولَم يرفَعه: يقَال )١(

، تحقيق )هـ٧١١ت(اإلمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري : العرب، تأليف
، الطبعة األولى، دار )خمل(، مادة )١١/٢٦٥(عبد المنعم خليل إبراهيم، : ر أحمد حيدر، مراجعةعام: وتعليق

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  ).١/٦٧٥(أحمد مختار عمر / معجم الصواب اللغوي د:  ينظر)٢(
، وشذا )١/٢٩٧(ي الفداء ، والكناش في النحو والتصريف ألب)٤/١٥٢(شرح المفصل البن يعيش :  ينظر)٣(

، الطبعة األولى، مؤسسة المختار للنشر ٨٥الشيخ أحمد الحمالوي، صـ: العرف في فن الصرف، تأليف
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩والتوزيع، القاهرة، 

حاسوب، ساطُور، : مثل (فَاعول: أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسية األوزان اآلتية في أسماء اآللة )٤(
اروخصوخ، نَاس(الَة، وفَع) ة: مثلاصالَة، غَوة، غَسارة، طَية، نَاِقلَة: مثل (فَاِعلَة، و)ثَلَّاجة، قَاِذفَة، قَاِطرطَاِئر( ،

 :، ينظرالتطور الصناعي وإيفاء لما تتطلبه حركة ؛ وذلك لكثرة االستعمال)ِقطَار، ِلثَام، ِلجام: مثل (ِفعالو
  . ٧عبد العالم محمد القريدي، صـ/ جمع اللغة العربية، دالجهود الصرفية لم



– 

  )٣١٢(

، )١(والقياس أن تكون أبنية اسم اآللة بكسر الميم كما نص على ذلك الصرفيون
؛ ألنهم أرادوا بذلك أن يفرقوا )٢("وكل شيء يعالَج به فهو مكسور األول: "يقول سيبويه

  ]. بكسر أوله[واسم اآللة ] بفتح أوله[ المصدر الميمي بين
وقد خالفت القياس الصرفي أسماء خرجت عن األوزان الثالثة القياسية التي 

  : )٣(حددها الصرفيون، ويمكن عرضها على النحو اآلتي
  ل(أسماء خالفت صيغةل(إلى صيغة ] بكسر الميم وفتح العين) [ِمفْعفْعبضم ) [م

ِمدهن، : (مدهن، ومسعطٌ، ومنْخٌُل، ومنْصٌل، والقياس: ، مثل]العينالميم و
 ).وِمسعطٌ، وِمنْخٌَل، وِمنْصٌل

  لَة(أسماء خالفت صيغةلة(إلى صيغة ] بكسر الميم وفتح العين) [ِمفْعفْعم (
 ).ِمحرضةٌِمكْحلَةٌ، و: (مكْحلَةٌ، ومحرضةٌ، والقياس: ، مثل]بضم الميم والعين[

ينسب إلى ] بضم الميم والعين[) مفْعلَة(و) مفْعل(وبناء اسم اآللة على صيغتي 
إتباع ضمة الميم : أي [)٤(يها أثر اإلتباع واضحاليبدو عهذه اللهجة ، و)أهل بغداد(عامة 

بضم الميم [وهذه األسماء المخالفة للقياس وتيسيرا في النطق، تخفيفًا ] لضمة العين
قد سجلها الصرفيون في مدوناتهم اللغوية، وهي من األمثلة التي تُحفَظ وال ] العينو

يقاس عليها، وقد أرجع بعض اللغويين المعاصرين سبب الخروج عن أصل القياس في 

                                         
  ).١/٢٩٧(والكناش في النحو والتصريف ألبي الفداء ، )٤/١٥٢(شرح المفصل البن يعيش :  ينظر)١(
عبد السالم : ، تحقيق وشرح)هـ١٨٠ت(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه :  الكتاب، تأليف)٢(

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨مكتبة الخانجي، القاهرة، :  الطبعة الثالثة، الناشر،)٤/٩٤(محمد هارون، 
أحمد محمد شاكر، عبد السالم محمد : ، شرح وتحقيق)هـ٢٤٤ت(إصالح المنطق البن السكيت :  ينظر)٣(

الكناش في النحو ت، و.، دار المعارف بمصر، القاهرة، د)٣(، سلسلة ذخائر العرب ٢١٨هارون، صـ
) ٢/٧٦(والمزهر للسيوطي ، )٢/٥٠٨(وارتشاف الضرب ألبي حيان ، )١/٢٩٧(داء والتصريف ألبي الف

  .)كحل( مادة )٣٠/٣٢٢(مصطفى حجازي : ، وتاج العروس للزبيدي، تحقيق)٢/١٠٧(و
، الطبعة األولى، ٤٨٩صالحة راشد غنيم آل غنيم، صـ:  اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتًا وبنية، تأليف)٤(

 وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة مركز البحث العلمي
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥المكرمة، المملكة العربية السعودية، 



 

 )٣١٣(

مثل هذه األمثلة الصرفية إلى تحقيق أمن اللبس بين ما يطلَق اسما على األوعية وما 
   .)١(يعالَج به

الرابــع الهجــري ســجل أبــو بكــر الزبيــدي فــي كتابــه وفــي القــرن 
أمثلــةً ألســماء اآللــة التــي خالفــت األوزان القياســية؛ فرصــد ) لحــن العــوام(

ــيم ال    ــتح الم ــة بف ــماء اآلل ــوام أس ــتعمال الع ــالل اس ــن خ ــه م ــم أمثلت معظ
  .بكسرها على أصل القياس

  :ويمكن إيضاح ذلك على النحو اآلتي
بالفتح، ) مخَدة: (؛ مثل قولهم)ِمفْعلَة(والقياس ) لَةمفْع( ما جاء على وزن - )أ(

 .)٢(بالكسر) ِمخَدة: (والصواب

أن : بفتح الميم) مخَدة(السبب في تخطئة أبي بكر الزبيدي العوام في استعمالهم 
؛ ولذلك ورد هذا االسم في كتب )ِمفْعلَة/ ِمخَدة(اسم اآللة يصاغ قياسا بكسر الميم 

  . على أصل القياس الصرفي]بكسر الميم[ )٣(اللغة
) مغْسلَةٌ: (وقريب من هذا اللحن قول العوام في اللهجة المصرية المعاصرة

بكسر ) [ِمطْهرةٌ(و) ِمنْفَضةٌ(و) ِمغْسلَةٌ: (، والقياس]بفتح الميم) [مطْهرةٌ(و) منْفَضةٌ(و
  ].الميم

                                         
، الطبعة األولى، دار جرير ٣٥حسين عباس الرفايعة، صـ/ ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د:  ينظر)١(

  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
  .٤٧٠، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢١٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
: ، تحقيق)هـ٦٨٦ت(رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي : شرح شافية ابن الحاجب، تأليف:  ينظر)٣(

مية، دار الكتب العل: ، الناشر)٥٣/ا(محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيى الدين عبد الحميد، 
  .)١/٢٩٧(، والكناش في النحو والتصريف ألبي الفداء م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بيروت، لبنان، 

، نُِقلت حركة الدال األولى إلى الصحيح الساكن قبلها، فالتقى حرفان من جنس واحد )ِمخْددة: (األصل) ِمخَدة(
: وزنها) ِمخَدة(مشددا، و/ ضعفًافُأدِغم الحرفان معا ليصيرا حرفًا واحدا م) األول ساكن والثاني متحرك(
  .؛ ألنها توزن على األصل)ِمفْعلَة(



– 

  )٣١٤(

قولهم للحبل الـذي تُقَـاد بـه        ؛ مثل   )فْعلِم(والقياس  ) مفْعل( ما جاء على وزن      -)ب(
بفـتح  ) مطْـرد : (وقولهم للرمح القصير  ،  )١()ِمقْواد(و) ِمقْود: (، والصواب )مقْود: (الدابة

  .)٢(بالكسر) ِمطْرد: (الميم، والصواب
 )ِمطْرد(و) ِمقْود: (، أصل القياس فيهما]بفتح الميم[) مطْرد(و) مقْود: (فقولهم

  .، ولكن جاء استعمال العوام مخالفًا للقياس الصرفي]بكسر الميم[
) مبرد: (ويقرب من هذين اللحنين قول العوام في اللهجة المصرية المعاصرة

  ].بكسر الميم) [ِمنْشَر(و) ِمبرد: (، والقياس]بفتح الميم) [منْشَر(و
االستعمال :  هماإذن فهناك مستويان من االستعمال اللغوي ألبنية اسم اآللة

على غير ] بفتح الميم[على أصل القياس، واالستعمال العامي ] بكسر الميم[الفصيح 
 . القياس؛ وهذا يدل على تطور األبنية الصرفية بين القياس واالستعمال

بفتح الميم، وكل ما كان أوله ) لحن العوام(فقد ورد استعمال أبنية اسم اآللة في 
في ) هـ٢٧٦ت(تفتحه العامة تخفيفًا؛ ولذلك عقد ابن قتيبة  –من اسم اآللة- مكسورا 

، ذكر فيه بعض أمثلة )ما جاء مكسورا والعامة تفتحه: (بابا بعنوان] أدب الكاتب[كتابه 
ِمطْرقَة، ِمكْنَسة، ِمغْرفَة، ِمقْدحة، : (اسم اآللة مكسورة الميم مما تفتحه العامة، مثل

، والعوام يميلون في نطقهم مثل هذه األمثلة الصرفية )٣(إلخ... ،)ة، ِمظَلَِّمخَدةِمروحة، 
  . بالمخالفة ألصل القياس الصرفي]تخفيفًا[إلى فتح الميم 

                                         
، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٨٠، وتثقيف اللسان البن مكي صـ١٢٢لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .٤٨٩صـ
يادة؛ فال يوجد في المضارع ليس كالمضارع ال وزنًا وال ز) ِمفْعلًا(إعاللًا بالنقل؛ ألن ) ِمقْود(لم تعل الواو في    

 ؛عند جمهور العرب، والميم ليست من أحرف المضارعة، ولما كان األمر كذلك لم يعل] بكسر الياء) [ِيفْعل(
لنفس السبب الذي ذكرناه في ) ِمقْواد( وكذلك لم تعل الواو في -ألن اإلعالل أصل في األفعال فرع في األسماء 

لواو ألفًا فلو ُأِعلت الواو بالنقل فالقلب اللتقت ألفان وهذا غير جائز في العربية، ، إضافة إلى أن بعد ا)ِمقْود(
  ).٢/٢٧٧(، والكناش في النحو والتصريف ألبي الفداء )١٢٦-٣/١٢٤(شرح شافية ابن الحاجب : ينظر

  .٤٨٥، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢١٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
محمد الدالي، : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت(أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة : أليفأدب الكاتب، ت:  ينظر)٣(

  .ت.، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د٣٩٣-٣٩٠صـ



 

 )٣١٥(

استُعِملت على ألسنة العوام في ] بفتح الميم) [مخَدة(وقد أشار اللغويون إلى أن 
عصر أبي بكر [ والرابع ]عصر ابن قتيبة[ خالل القرنين الثالث - البيئة العربية القديمة 

 وما زال هذا االستعمال بالفتح موجودا على ألسنة العوام في - الهجريين ] الزبيدي
  .اللهجة المصرية

] من كسر الميم إلى فتحها[وقد عد بعض الباحثين مخالفة القياس الصرفي 
أول ، فقد ذكر دارسو اللهجات العربية أن فتح )١(صدى إلحدى اللهجات العربية القديمة
  .)٢(الكلمة هو لغة تميم، والكسر لغة قيس

وأبو بكر الزبيدي قد جانبه الصواب حينما عد بعض استعماالت العوام أسماء 
، )ِغربال: (قولهم للذي ينخَل به الِحنطةاآللة خطًأ في حين أنها صواب، ومن ذلك 

خطًأ، ثم ] ما لآللةاس) [ِغربال(، فقد عد الزبيدي قول العوام )٣()مغَرِبل: (والصواب
  ).مغَرِبل(صوبها بـ 

، أما كلمة )٤(اسم آلة) ِغربال(وقد جاء في كتب اللغة والمعاجم أن كلمة 
فهي ليست اسم آلة، وإنما هي اسم فاعل من الفعل الرباعي ] بكسر الباء) [مغَرِبل(
مصدرا : (يضا أن تكون، وتصلح أ)٦(اسم مفعول]: بفتح الباء) [مغَربل(، و)٥()غَربَل(

اسم اآللة؛ ومن ثَم فإن يست حسب السياق، ولكنها ل) ميميا، أو اسم زمان، أو اسم مكان
أبا بكر الزبيدي ومن تابعه من اللغويين قد جانبهم الصواب حينما خطَّأوا العوام في 

                                         
  .١٦٨تطور األبنية الصرفية، محمد شندول، صـ:  ينظر)١(
كتاب، الدار العربية لل) ٧٣-١/٧١(أحمد علم الدين الجندي، / اللهجات العربية في التراث، د:  ينظر)٢(

  .١٦٨م، وتطور األبنية الصرفية، محمد شندول، صـ١٩٨٣طرابلس، ليبيا، 
  .٣٩٤، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٣٠٠-٢٩٩لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(

معجم اللغة العربية المعاصرة، : ما غُرِبل به، وهو أداة ذات ثقوب، ينقَّى بها الحب من الشوائب، ينظر: الغربال
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩عالم الكتب، القاهرة، : ، الطبعة األولى، الناشر)١٦٠٤/ ٢(ختار  عمر، أحمد م/ د

  ).غربل(مادة ) ٦/٩١(، والمحكم والمحيط البن سيده )٨/٢٠٢(تهذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٤(
مادة ) ٨٨-٣٠/٨٧(، وتاج العروس للزبيدي )غرل(مادة ) ١١/٥٨٦(لسان العرب البن منظور :  ينظر)٥(

  ).غربل(
  ).غرل(مادة ) ١١/٥٨٦(لسان العرب البن منظور : المنتقى كأنه نُقِّي بالغربال، ينظر:  المغَربل)٦(



– 

  )٣١٦(

) مغَرِبل(دوا كلمة اسما لآللة، ثم جانبهم الصواب مرة ثانية حينما ع) ِغربالًا(استعمالهم 
  .اسم آلة

اسما لآللة في اللهجة المصرية المعاصرة على ألسنة ) غربال(وقد شاعت 
  ).فُعلَال(بزنة ) غُربال(العوام، ولكن بضم الغين 

  :وبذلك فقد رِصدت مخالفة القياس في أبنية اسم اآللة من خالل
 لَه اللغويون منذ بداية التأليف في الدرس اللغوي في مدوناتهم الصرفية ما سج

  .معا] بضم الميم والعين) [مفْعلَة( و)مفْعل: (بمخالفة الصيغ القياسية إلى صيغتي
  لَه أصحاب كتبفي مدوناتهم اللغوية بمخالفة الصيغ القياسية ) لحن العوام(ما سج

باب التوسع في وهذا من تخفيفًا، ] بفتح الميم والعين) [مفْعلَة( و)مفْعل: (إلى صيغتي
  .استعمال األبنية الصرفية بالمخالفة ألصل القياس الصرفي

  .مخالفة القياس في صياغة فعل التعجب: المحور الثالث
اشترط جمهور الصرفيين في الفعل الذي يصاغ منه التعجب أن يكون فعلًا 

 الوصف منه على ثالثيا تاما متصرفًا مثبتًا مبنيا للمعلوم قابلًا للتفاوت، وأال يكون
  .)١()فَعلَاء(الذي مؤنثه ) َأفْعل(

بعض االستعماالت اللغوية ) لحن العوام(وقد رصد أبو بكر الزبيدي في 
  :المخالفة للقياس في أسلوب التعجب؛ ومن ذلك

ما َأقْبح عور : ، والصواب)ما َأعور هذا الفرس: (قولهم في التعجب من العاهات )١
٢(هذا الفرس(. 

مخالف ألصل  ) ما أعور هذا الفرس   (ار أبو بكر الزبيدي إلى أن قول العوام         أش
فالـسبب فـي   ، )٣("أن العرب لم تَبِن فعل التعجب إال من الفعـل الثالثـي   "القياس؛ ذلك   

مجيء التعجب من الفعل الذي يأتي الوصف       "تخطئة أبي بكر الزبيدي هذا األسلوب هو        
                                         

عبد الحسين الفتلي، : ، تحقيق)هـ٣١٦ت(أبي بكر محمد بن السراج : األصول في النحو، تأليف:  ينظر)١(
شرح المفصل البن م، و١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،: ، الطبعة األولى، الناشر)١/١٠٢(

  .)٤/٢٠٧٧(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )٤/٤١٥(يعيش 
  .٧٧-٧٦، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٥٤لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
  .٢٥٤ لحن العوام للزبيدي صـ)٣(



 

 )٣١٧(

؛ حيث ال يجوز التعجب مباشـرة مـن العيـوب         )١("الءفَع"الذي مؤنثه   ) َأفْعل(منه على   
  .والعاهات

: أي [–والقياس في هذه الحالة أن يكون التعجب من فعل مـستوف للـشروط              
 ل للتفاوت ال يكون الوصف منـه علـى        فعل ثالثي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم قاب       

مـا  (ه، أما قول العـوام       ثم نأتي بعده بمصدر الفعل المراد التعجب من        -])فَعلَاء/ َأفْعل(
  هذا الفرس روبالتعجب مباشرة من عور الفرس، فإن صياغة فعل التعجب ال توافق           ) َأع

  . صحيح القياس، وإنما جاءت بالمخالفة ألصل القياس الصرفي
ما أحسن بياض : ، والصواب)ما َأبيض هذا الثوب: (قولهم في التعجب من األلوان )٢

 .)٢(هذا الثوب

مخالفًا ألصل القياس ) ما أبيض هذا الثوب( بكر الزبيدي قول العوام عد أبو
العرب لم : "، ثم علل هذا الغلط بقوله"وذلك غلط: "الصرفي؛ فقال معقبا على استعمالهم

كما في [ال يجوز التعجب من األلوان مباشرة ف؛ )٣("تَبِن فعل التعجب إال من الثالثي
  :لسببين هما ]استعمال العوام

  . فقد شرط الثالثية في صياغة فعل التعجب-)أ(
  ).فَعلَاء(الذي مؤنثه ) َأفْعل( الوصف يكون على - )ب(

وبذلك يفقد فعل التعجب شرطين من شروط صياغته؛ فال يجوز التعجب من 
األلوان مباشرة لهذين السببين، وبناء على هذا فإن تعجب العوام جاء مخالفًا ألصل 

  . القياس الصرفي

                                         
  ).١/٦٤٩(أحمد مختار عمر /  معجم الصواب اللغوي د)١(
القاسم بن علي بن محمد : في أوهام الخواص، تأليفدرة الغواص ، و٢٥٤ صـلحن العوام للزبيدي:  ينظر)٢(

مؤسسة الكتب الثقافية، : الطبعة األولى، الناشر، ٣٧صـعرفات مطرجي، : ، تحقيق)هـ٥١٦ت(الحريري 
   .٧٧-٧٦ وتصحيح التصحيف للصفدي صـم،١٩٩٨/ هـ١٤١٨بيروت، لبنان، 

  .٢٥٤ لحن العوام للزبيدي صـ)٣(



– 

  )٣١٨(

مسألة خالفية بين البصريين والكوفيين، يمكن ) البياض والسواد(جب من والتع
  :)١(إيضاحها على النحو اآلتي

  َل( إلى عدم جواز استعمال البصريونذهبفي التعجب من البياض ) ما َأفْع
  .فال يجوز التعجب منهما مباشرةوالسواد، 

  َل( إلى جواز استعمال الكوفيونذهبالبياض في التعجب من) ما َأفْع 
؛ ولذلك )٢(لوروده في السماع والقياس] خاصة من بين سائر األلوان[  والسواد

  .)٣(أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في العصر الحديث
إذن فهناك مستويان من االستعمال في صياغة التعجب من األلوان والعيوب 

  :)٤(هما
 فعٍل مستوٍف للشروط، يكون بالتعجب من: ]الموافق للقياس[االستعمال الفصيح 

  .ثم يأتي بعده مصدر الفعل المراد التعجب منه
يكون بالتعجـب مـن األلـوان والعيـوب         : ]المخالف للقياس [االستعمال العامي   

  .مباشرة
وإذا كان البصريون قد ذهبوا إلى أنه ال يجوز التعجب من األلوان والعاهات 

 جاء استعمال العوام التعجب من ؛ ومن ثم فقد)٥(إال أنه قد ورد عن بعضهم جواز ذلك
رأي الكوفيين ومن تابعهم من لموافقًا ) ما َأبيض هذا الثوب(البياض مباشرة في قولهم 

  .البصريين، وهو ما أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في العصر الحديث

                                         
، واإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ألبي )٤/٤١٥(شرح المفصل البن يعيش : ينظر )١(

مكتبة : ، الطبعة األولى، الناشر١٢٤جودة مبروك، صـ/ د: ، تحقيق ودراسة)هـ٥٧٧ت(البركات األنباري 
  .)٢٠٨٣-٤/٢٠٨٢(ارتشاف الضرب ألبي حيان م، و٢٠٠٢الخانجي بالقاهرة، الشركة الدولية للطباعة، 

  .١٢٦-١٢٤اإلنصاف ألبي البركات األنباري صـ: ينظر )٢(
  ).١/٦٤٩(أحمد مختار عمر / معجم الصواب اللغوي د:  ينظر)٣(
  ،)٤١٦-٤/٤١٥(، وشرح المفصل البن يعيش )١٠٣-١/١٠٢(األصول في النحو البن السراج :  ينظر)٤(
ارتشاف الضرب : ينظرن األلوان والعاهات،  التعجب م-]من البصريين [-أجاز األخفش والكسائي وهشام  )٥(

  ).٤/٢٠٨٢(ألبي حيان 



 

 )٣١٩(

  .مخالفة القياس في التصغير: المحور الرابع
انيه وزيادة ياء ثالثة ساكنة بعد الحرف التصغير يكون بضم أول االسم وفتح ث

، )فُعيِعيل(و) فُعيِعل(و) فُعيل: (له ثالثة أوزان صرفية هي، و)ياء التصغير(الثاني 
  .)١(ألغراض داللية ذكرها الصرفيون في مؤلفاتهملتصغير ويكون ا

بعض االستعماالت اللغوية التي ) لحن العوام(وقد رصد أبو بكر الزبيدي في 
  :أنها مخالفة للقياس، ومن ذلكيرى 

) ِضـييعة (، أو   )ضـييعة : (ضـويعة، والـصواب   ): ضـيعة ( قولهم في تصغير     -)١
  .)٢(بكسر الضاد

بضم أول االسم وفتح ثانيه وزيادة ياء ) ضييعة: (القياس في تصغيرها) ضيعة(
جاءت الكلمة مصغَّرة في ثالثة ساكنة بعد الحرف الثاني طبقًا لقواعد التصغير، وهكذا 

  .)٣(كتب اللغة والمعاجم العربية
، وكذلك كل ما كان عينه )ضييعة(وقد أجاز بعض اللغويين كسر الضاد في 
مع ) الياء( ليتشاكل الحرف الثاني ؛الياء يجوز فيه كسر الحرف األول عند التصغير

  .)٤()الكسرة(الحركة التي قبله 

                                         
أبي العباس محمد بن يزيد المبرد : ، والمقتضب، صنعة)٤٢٠-٣/٤١٥(الكتاب لسيبويه : ينظر) ١(

، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، المجلس )٢٣٥-٢/٢٣٤(محمد عبد الخالق عضيمة، : ، تحقيق)هـ٢٨٥ت(
م، والتبصرة ١٩٩٤/ هـ١٤١٥ وزارة األوقاف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، األعلى للشؤون اإلسالمية،

، الطبعة )٦٨٧-٢/٦٨٦(فتحي أحمد مصطفى، / د: والتذكرة ألبي محمد عبد اهللا بن إسحاق الصميري، تحقيق
القرى، األولى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم 

، والكناش في النحو )٣/٣٩٤(م، وشرح المفصل البن يعيش ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢المملكة العربية السعودية، 
  ).٢٩٩-١/٢٩٨(والتصريف ألبي الفدا 

  .٣٥٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٩٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
، والقاموس المحيط )ضيع(مادة ) ٨/٢٧٤(لسان العرب البن منظور : العقار واألرض المغلة، ينظر: الضيعة) ٣(

مادة ) ٢١/٤٣٣(عبد العليم الطحاوي : ، وتاج العروس للزبيدي، تحقيق)ضاع( مادة ٧٤٣للفيروزبآدي صـ
  ).ضيع(

، وتصحيح التصحيف للصفدي ٢٢٧، ودرة الغواص للحريري صـ١٩٦لحن العوام للزبيدي صـ: ينظر )٤(
  .٣٥٩صـ



– 

  )٣٢٠(

        ِضييعةضييعة                 
يحدث تأثير صوتي فـي بنيـة الكلمـة، حيـث تتـأثر األصـوات بعـضها                 
ببعض بهدف المماثلة؛ فتتغير مخـارج بعـض األصـوات أو صـفاتها لتتفـق مـع                 

، وهـذا مـا     )١(األصوات المحيطة بها محدثةً بذلك نوعـا مـن التوافـق واالنـسجام            
 صـوت الـضمة قبلهـا،       حيث أثـرت اليـاء األولـى فـي        ) ضييعة(حدث في كلمة    

؛ فحـدث بـذلك نـوع       )ِضـييعة (فقُِلبت ضمة الضاد إلى كسرة لتناسب الياء بعـدها          
التـأثير  : من االنسجام بـين األصـوات فـي بنيـة الكلمـة، وهـذا التـأثير يـسمى               

  .)٢()المدبر/ الرجعي(
ــوام   ــول الع ــا ق ــويعة: (أم ــصغير  ) ض ــي ت ــيعة(ف ــذا ،)ض  فه

قــال ؛ ولــذلك ]علــى غيــر القيــاس: أي[رفي التــصغير مخــالف للقيــاس الــص
ــيعة(تــصغير : "الجــوهري ة): ضعيــو ــل ض ــييعة، وال تق ــي )٣("ض ، وتابعــه ف

  .)٤(ذلك بعض أصحاب المعاجم العربية
  :جاء نتيجة التأثير الصوتي في الكلمة على النحو اآلتي) ضويعة(وقول العوام 

                 ضويعة   ضييعةضيعة                  
إلى واو لمناسبة الضمة، وهذا الياء أثرت ضمة الضاد في الياء بعدها؛ فقُِلبت 

وقد رد ابن هشام على الزبيدي في تخطئته هذا ، )المقبل/ التقدمي(التأثير : التأثير يسمى

                                         
ت، .، مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د١٠٦إبراهيم أنيس، صـ/ األصوات اللغوية، د: ينظر) ١(

مكتبة : ، الطبعة الثانية، الناشر٣٠رمضان عبد التواب، صـ/ التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، دو
، ٦٠عطية سليمان صـ/ م، واللهجة المصرية بين التراث والمعاصرة، د١٩٩٠/هـ١٤١٠الخانجي بالقاهرة، 

  . م٢٠١٦ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهي
فيحدث ) المقبل/ التقدمي(يحدث حينما يؤثر الصوت الثاني في األول، أما التأثير ) المدبر/ الرجعي(التأثير ) ٢(

 والتطور اللغوي ، ١٠٩إبراهيم أنيس صـ/ األصوات اللغوية د: ينظرحينما يؤثر الصوت األول في الثاني، 
  .٦٦-٦٢عطية سليمان صـ/ ، واللهجة المصرية د٣١لتواب صـرمضان عبد ا/ د

  .)ضيع( مادة )٣/١٢٥٢( تاج اللغة للجوهري )٣(
 مادة ٧٤٣، والقاموس المحيط للفيروزبآدي صـ)ضيع(مادة ) ٨/٢٧٤(لسان العرب البن منظور :  ينظر)٤(

  ).ضيع(مادة ) ٢١/٤٣٣(، وتاج العروس للزبيدي )ضاع(



 

 )٣٢١(

إنكاره التصغير صحيح على مذهب البصريين، وغير صحيح على مذهب : "اللحن بقوله
  .)١("كوفيين؛ ألنهم أجازوا قلب الياء واوا النضمام ما قبلهاال

  :هما) ضيعة(وبذلك وِجد مستويان من االستعمال اللغوي في تصغير 
 ة: (االستعمال الفصيح القياسيعييض( اويجوز أيض ،)ةعيبكسر الضاد) ِضي.  
 ة: (االستعمال العامي على غير القياسعيوى واو لمناسبة الضمة بقلب الياء إل) ض

 . قبلها

في نطق األبنية تخفيف يرتبط بال] العامي/ الفصيح[واالستعمال اللغوي بنوعيه 
الصرفية على ألسنة المتكلمين، حيث يميل مستعملو اللغة إلى إحداث االنسجام الصوتي 

  .في المفردات اللغوية ليسهل عليهم النطق
فيمن اشتقه من اُألنْس، ) ُأنَيسان: (، والصواب)ُأنَيس): (ِإنْسان( قولهم في تصغير -)٢
 .)٢(فيمن اشتقه من النسيان) ُأنَيِسيان(و

، وقد اختلف )الواحد والجمع(و) الذكر واألنثى(اسم جنس يقع على ) اإلنسان(
 إلى فريقين على النحو - مع اتفاقهم على زيادة النون األخيرة –اللغويون حول اشتقاقه 

  :)٣(اآلتي
  ان( إلى أن البصريونذهبلَان(، ووزنه )اإلنْس(مشتق من ) ِإنْسفالهمزة فيه )ِفع ،

 ).فُعيلَان( بزنة )ُأنَيسان: (أصلية، واأللف والنون زائدتان، ويصغَّر على

 ان( إلى أن ذهب الكوفيونان(مشتق من ) ِإنْسيان(، ووزنه )النِّسفالهمزة فيه )إفْع ،
، فلما كثُر في كالمهم وجرى على )إفِْعلَان(على وزن ) انِإنِْسي: (زائدة، وأصله

 بزنة )ُأنَيِسيان: (على) ِإنْسان(، ويصغَّر )٤(ألسنتهم حذفوا الياء لكثرة االستعمال
  .، فترد الياء المحذوفة عند التصغير)ُأفَيِعلَان(

                                         
  .٣٩بن هشام صـالرد على الزبيدي ال) ١(
  .١٣٢، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٦٢لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(

  ). ُأنَيِسيان(و) ُأنَيسان: (، والصواب)ُأنَيِسي: (في تصغير اإلنسان: يقولون) تصحيح التصحيف(وفي 
 ألبي الفداء ، والكناش في النحو والتصريف٦٥٣-٦٥٢اإلنصاف ألبي البركات األنباري صـ:  ينظر)٣(

  ).أنس(مادة ) ١٣-٦/١٢(، ولسان العرب البن منظور )١/٣٩٠(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )١/٣٠٥(
  ).أنس(، مادة )٨/٥٥٣(والمحكم والمحيط البن سيده ، )١٣/٦١(تهذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٤(



– 

  )٣٢٢(

ــد رد  ــوفيين  وق ــى الك ــصريون عل ــصغيرهم  الب ــي ت ــسان( ف ) ِإنْ
ــى ــِسي: (عل ــاس ) انُأنَي ــى خــالف القي ــدت عل ــاء زي ــأن الي ــذا )١(ب ــى ه ، وإل

ــصرفيين   ــم ال ــب معظ ــرأي ذه ــدوا  )٢(ال ــد ع ــِسيان(، فق ــواذ  ) ُأنَي ــن ش م
ــوي ــديث النب ــي الح ــصغير، وف ــا  : "الت ــد رابنَ ــِسيان قَ ــى ُأنَي ــا ِإل ــوا ِبنَ انْطَِلقُ

ان(، جاء تصغير "شَْأنُهان(على ) ِإنْسِسيُأنَي (ا على غير القياسشاذ)٣(.  
  :)٤()ِإنْسان(والقياس الصرفي في تصغير 

 فيكون وزنه ؛]مذهب البصريين وفق [)اإلنْس(إذا كان مشتقا من  ،)ُأنَيسان(  -  أ
 ).فُعيلَان/ ُأنَيسان: (، وتصغيره)ِفعلَان(

  ).سريِحين: (على) ِسرحان(تصغير : ، نحو)َأنَاِسين(؛ إذا كان جمعه )ُأنَيِسين(  - ب
  .لقياسفهو على غير ا) ِإنْسان(في تصغير ) ُأنَيس(العوام أما قول 

  :هما) ِإنْسان(وبذلك فقد وِجد مستويان من االستعمال في تصغير 
  .]المخالف للقياس[ االستعمال العامي -)ب(  ]الموافق للقياس[االستعمال الفصيح 

  فُعيل/ ُأنَيس  فَيِعلَانُأ/ ُأنَيِسيان  فُعيِلين/ ُأنَيِسين  فُعيلَان/ ُأنَيسان
التغير  يحدث -على صحيح القياس ومخالفته- وبتعدد االستعماالت اللغوية 

  .التطور لألبنية الصرفيةو

                                         
  .٦٥٣اإلنصاف ألبي البركات األنباري صـ: ينظر )١(
: ، وشرح كتاب سيبويه، تأليف)٣/٦٣(، واألصول في النحو البن السراج )٣/٤٨٦(ه الكتاب لسيبوي:  ينظر)٢(

، الطبعة األولى، )٤/٢٢٦(أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، : ، تحقيق)هـ٣٦٨ت(أبي سعيد السيرافي 
، )٣/٤٢٦(م، وشرح المفصل البن يعيش ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الناشر

  ).١/٣٠٥(في النحو والتصريف ألبي الفداء والكناش 
طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد : ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير :  ينظر)٣(

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، : ، الناشر)١/٧٥(الطناحي، 
  ).١/٢٧٤(و) ١/٢٠٠(، وشرح شافية ابن الحاجب ٦٥٣-٦٥٢اإلنصاف ألبي البركات األنباري صـ:  ينظر)٤(



 

 )٣٢٣(

  .)١(ُأحيات: حويتَات، والصواب): ِحيتَان( قولهم في تصغير -)٣
) لفُع(؛ ألن صيغة )٢()ِحيتَان(و) أحوات( على يجمع قياسا) فُعل/ حوت(

  : )٣(جمعها القياسي
 )الات: (، نحو]جمع قلة) [َأفْعقُفْل َأقْفَال(، )قُوت َأقْو.(  
 )لَانان: (، نحو]جمع كثرة) [ِفعكُوز ِكيز.(  

إذا ) َأفْعال(من بنات الواو فإنك تكسره على ) فُعلًا(ما كان : "يقول سيبويه
  .)٤("ِفعلَان"انفرد به ... كثر العددفإذا أردت بناء أ... أردت بناء أدنى العدد وهو القياس،

، وزاد )حوت(في جمع ) ِحيتَان(و) أحوات(وقد اقتصر بعض اللغويين على 
، وصيغة )٥()ِفعلَة(بزنة ] بكسر الحاء وفتح والواو) [ِحوتَة(بعضهم جمعا آخر هو 

]  العينبضم الفاء وسكون) [فُعل(تكون جمعا قياسيا في كل مفرد على وزن ) ِفعلَة(
  .)٦()قُرط ِقرطَة(، )كُوز ِكوزة(، )حوت ِحوتَة: (صحيح الالم، نحو

  :)٧(وجمع التكسير نوعان
، يقول )َأحِمرة ُأحيِمرة(، )َأجمال ُأجيمال: ( ويصغَّر على لفظه، نحوجمع القلة، )١

كل بناء كان ألدنى العدد فإنك تحقر ذلك البناء ال تجاوزه إلى : "سيبويه
  .)٨("غيره

                                         
): ِحيتَان(يقولون في تصغير : ٢٣٦وفي تصحيح التصحيف للصفدي صـ، ٢٧٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .حويتَنَات
، )حوت(مادة ) ٣/٤٩٣(، والمحكم والمحيط البن سيده )ت ح و(مادة ) ١/٣٨٧(جمهرة اللغة البن دريد :  ينظر)٢(

  ).حوت(مادة ) ٢/٢٩(ن العرب البن منظور ولسا
، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المجلد ١٩٠جموع التكسير القياسية، أحمد علي اإلسكندري، صـ:  ينظر)٣(

  .ت.الطبعة السادسة، د، ١٣٧م، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ١٩٣٧الرابع، أكتوبر 
  ).٣١٩-٤/٣١٨(شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ، وينظر)٥٩٣-٣/٥٩٢( الكتاب لسيبويه )٤(
عبد العليم الطحاوي : ، وتاج العروس للزبيدي، تحقيق)حوت( مادة ١٥٠القاموس المحيط للفيروزبآدي صـ:  ينظر)٥(

  ).حوت(مادة ) ٤/٥٠٠(
  .١٣٤التبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ:  ينظر)٦(
، )٣/٥٢(، واألصول في النحو البن السراج )٢/٢٧٨(، والمقتضب للمبرد )٤٩٢-٣/٤٨٩ (الكتاب لسيبويه:  ينظر)٧(

  .)١/٢٦٦(وشرح شافية ابن الحاجب 
  ).٣/٤٨٩( الكتاب لسيبويه )٨(



– 

  )٣٢٤(

، فإن لم يكن )ِكلَاب َأكْلُب ُأكَيِلب(، )١(، إن كان له جمع قلة صغِّر عليهجمع الكثرة )٢
دجمع بـله جمع قلة رإن ) الياء والنون/ الواو والنون( إلى مفرده، ثم يصغَّر وي
 .مؤنثًا أو إن كان مذكَّرا غير عاقل)باأللف والتاء( أو ،كان مذكَّرا عاقلًا

يما كان له جمع قلة أن يرد إلى مفرده ويصغر ثم يجمع بالواو والنون ويجوز ف
إن كان مذكَّرا عاقلًا أو باأللف والتاء إن كان مذكَّرا غير عاقل أو مؤنثًا، يقول رضي 

لك التخيير بين رد جمع : "الدين االستراباذي فيما كان له جمع قلة مع جمع الكثرة
وبين رد جمع كثرته إلى الواحد وتصغير ذلك الواحد كثرته إلى جمع قلته وتصغيره، 

، فجمع الكثرة إن كان له جمع قلة جاز أن )٢("ثم جمعه بالواو والنون أو باأللف والتاء
يرد إلى مفرده، ثم يصغَّر ويجمع باأللف والتاء، وعلى هذه اللغة جاء استعمال العوام 

أ عامة زمانه فيما استعمل فيه وجهان، خط"قد الزبيدي أبا بكر وبذلك فإن ؛ )حويتَات(
  .)٣("وللعرب فيه لغتان

، والقيـاس عنـد     )ِفعلَـان (، وهو جمع كثرة بزنـة       )حوت(جمع  ) ِحيتَان(فـ  
  :تصغيره إما
      أقل العدد (برده إلى أدنى العدد (     غَّر على لفظـهصفي)    اتـويات ُأحـوَأح

  ).ُأحيات
       ُأحيوات        ُأحيات       )التصغير(ات َأحو)          جمع قلة(ِحيتَان 

  )ُأحيات(، ثم تدغم الياءان )ُأحييات(إلى ياء ) ُأحيوات(تقلب الواو  في 
  ).ُأحيات]                   (التصغير) [ِحيتَان(

  صغَّر ويجمع باأللف والتاءتَات(برده إلى مفرده ثم ييوت حيوحوت ح(. 

  )فُعيل/ حويت)          (التصغير(حوت )           المفرد(ِحيتَان 
  .ألنه مذكر غير عاقل؛ )فُعيلَات/ حويتَات(ثم يجمع االسم المصغَّر باأللف والتاء 

                                         
جمع الكثرة عند تصغيره يرد إلى جمع القلة لكراهية تصغيره على البناء الذي يدل على الكثرة فيقع التضاد  )١(

  .٢٧٥لحن العوام للزبيدي صـ: ، ينظررهبين تقليله وتكثي
  ).١/٣٨٤(ارتشاف الضرب ألبي حيان  : ، وينظر)١/٢٦٦(شرح شافية ابن الحاجب  )٢(
  .٢٩، صـ٢٢الرد على الزبيدي البن هشام صـ) ٣(



 

 )٣٢٥(

لم يكن خَطًَأ أو ) ِحيتَان(في تصغير ) حويتَات(ومن ثم فإن استعمال العوام 
  .عم أبو بكر الزبيديمخالفًا للقياس كما ز
إذا صغَّرت جمعا على بناٍء من أبنية أدنى العدد أقررت اللفظ : "يقول المبرد

أو رددته إلى الواحد ... على حاله، فإن صغرته وهو بناء للكثير رددته إلى أدنى العدد،
فقد ردوا جمع الكثرة ) حويتَات(، وهذا ما حدث في استعمال العوام )١("وصغَّرته

وجِمع باأللف والتاء ) حويت(، ثم صغِّر المفرد على )حوت(إلى مفرده ) يتَانِح(
على أصل القياس الصرفي؛ وبذلك فإن العوام لم يخِطُئوا في استعمالهم ) حويتَات(
  .، ولم يخالفوا القياس الصرفي)ِحيتَان(في تصغير ) حويتَات(

لعدد؛ لذلك فهو يصغَّر إما على وإن العلة من تصغير جمع الكثرة هو تقليل ا
، أو على لفظ مفرده ثم جمعه باأللف والتاء كما حدث في )جمع القلة(أدنى العدد 

  .استعمال العوام

                                         
  ).٢/٢٧٨( المقتضب للمبرد )١(



– 

  )٣٢٦(

  .القياس الخاطئ: المبحث الثاني
لقد وضع الصرفيون األقيسة والقواعد الحاكمة ألبنية العربية الفصحى، فلما 

ذكروا أن هذا الخروج شاذ عن القاعدة أو مخالف  وجدوا في اللغة خروجا عن القياس
النادر، والقليل، والرديء، والضعيف، : للقياس، وكثرت المصطلحات لذلك؛ فقالوا

وغيرها من المصطلحات، فلما حدث احتكاك بين العربية وغيرها من ... والشاذ،
ها قياسا ثابتة والخروج عليقواعد اللغات األجنبية عد الصرفيون األقيسة الصرفية 

  .خاطًئا
مقارنــة كلمــات بكلمــات أو صــيغ بــصيغ أو اســتعمال "والقيــاس هــو 

، فإذا خالف القياس مـا شـاع فـي اللغـة فهـو         )١("باستعمال رغبةً في التوسع اللغوي    
  .)٢(قياس خاطئ

فالقياس الخاطئ هو تشبيه صيغة صرفية بصيغة أخرى تتفق معها في البناء 
كقول ، )٣("ارف عليه أهل اللغة وجرى في كالمهمخالف ما تع"على الصرفي، لكنها 

الثوب، ) صِنفَة: (، والصواب)صنَاِئف(الثوب، ويجمعونها على ) صِنيفَة: (العوام
  .)٤()صِنفَات(والجمع 

على ) فَِضيلَة(قياسا على جمع ) صنَاِئف(على ) صِنيفَة(فهم يجمعون 
وتجمع على ) صِنفَة(أصلها ) ِنيفَةص(، لكنهم يخِطئون في القياس؛ ألن )فَضاِئل(
، فأصل )٥("يحرفون بنية الكلمة المقولة، ويخطئون في المقايسة"؛ فالعوام )صِنفَات(

 ).فَِعيلَة(ال ) فَِعلَة(الكلمة على صيغة 

                                         
  .م١٩٧٨صرية، القاهرة، ، الطبعة السادسة، مكتبة األنجلو الم٨إبراهيم أنيس، صـ/  من أسرار اللغة، د)١(
  .٤٠المرجع السابق صـ:  ينظر)٢(
، المجلة، الهيئة المصرية العامة ٢٣عبد العزيز مطر، صـ/  القياس الخاطئ وأثره في التطور اللغوي، د)٣(

  .م١٩٦٥، سبتمبر )١٠٥(للتأليف والنشر، مصر، السنة التاسعة، العدد 
  .٨٤لحن العوام للزبيدي صـ: ينظره العلَم، شب: طُرة الثوب، والطُّرة: الصِنفَة )٤(
 .٢٤عبد العزيز مطر، صـ/  القياس الخاطئ، د)٥(



 

 )٣٢٧(

معروفة قديما لدى علماء العربية، فقد عبروا عنها ) القياس الخاطئ(وظاهرة 
أخطأ (، أو )٢()خطأ باإلجماع(، أو )١()ف للقياسمخال: (بمصطلحات مختلفة كقولهم

الشذوذ يصدر ممن يعتد :  والخطأ يخالفان القاعدة إال أن)٤(إلخ، والشذوذ... ،)٣()القياس
  .، أما الخطأ فيصدر  ممن ال يعتد بعربيته)٥(]فيحفظ وال يقاس عليه[بعربيِتِه 

؛ ومن ذلـك مـا      )٦()التوهم(كما عبر الصرفيون عن القياس الخاطئ بمصطلح        
فإنه غلط منهم؛ وذلـك   ) مصاِئب(فأما قولهم   : "حينما قال ) هـ١٨٠ت(نجده عند سيبويه    
عبـد  / د.، والتـوهم كمـا يقـول أ   )٧("فَِعيلَة، وإنما هي مفِْعلَة ): مِصيبة(أنهم توهموا أن    

  .)٨("ليس إال قياسا خاطًئا: "العزيز مطر
/ مِصيبة(س خاِطٌئ؛ ذلك أنهم قاسوا قيا) مصاِئب(على ) مِصيبة(فجمع 

، وليست )مصاِئب(همزوا ) صحاِئف(فكما همزوا "، )صحاِئف/ ةِحيفَص(على ) مصاِئب
؛ ومن ثم فإن هذا الجمع من باب القياس الخاطئ، )٩("بزائدة كياء صِحيفَة) مِصيبة(ياء 

لة التي وردت في كتب  معظم األمث– رحمه اهللا – )١٠(إبراهيم أنيس/ د.وقد عد أ
  .من باب القياس الخاطئ) على توهم كذا(الصرفيين وقيل في تفسيرها 

                                         
  ).٥/٢٢٤٠(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )٤/٣٤٦(شرح شافية ابن الحاجب :  ينظر)١(
  ).٢/٤٢٩(المزهر للسيوطي :  ينظر)٢(
  ).٢/٤٢٩(المرجع السابق :  ينظر)٣(
حسين عباس / ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د:  والخروج عليه، ينظرالشذوذ يعني مخالفة القياس) ٤(

  .٢٧الرفايعة، صـ
؛ إشارة منهم إلى خروج الصيغ واألبنية )يحفَظ وال يقاس عليه(أكثر اللغويون من استعمالهم جملة لقد ) ٥(

، وارتشاف )٣/٣١٧(ش ، وشرح المفصل البن يعي)٤/٨(الكتاب لسيبويه : الصرفية عن القياس ومخالفته، ينظر
  ).٣/١٤٣٢(الضرب ألبي حيان 

، وتاج اللغة للجوهري )١٥/٤٩٠(، وتهذيب اللغة لألزهري )٤/١٦٠(، و)٢/٤٢(الكتاب لسيبويه :  ينظر)٦(
  ).مأق( مادة )٤/١٥٥٣(

، والخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان بن )١/٢٦١(المقتضب للمبرد : ، وينظر)٤/٣٥٦( الكتاب لسيبويه )٧(
  .ت.، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، القاهرة، د)٣/٢٧٧(محمد علي النجار، : ، تحقيق)هـ٣٩٢ت(جني 

  .٢٤عبد العزيز مطر، صـ/  القياس الخاطئ، د)٨(
  ).٢/٤٢١(، والمزهر للسيوطي )٣/٢٧٧( الخصائص البن جني )٩(
  .٤٥-٤٤إبراهيم أنيس صـ/ من أسرار اللغة د:  ينظر)١٠(



– 

  )٣٢٨(

؛ ومن ذلك )١()الغلط(وقد عبر الصرفيون أيضا عن القياس الخاطئ بمصطلح 
) معاِئش(فأما قراءة من قرَأ : "حينما قال) هـ٢٨٥ت(ما نجده عند أبي العباس المبرد 

  .)٢("فهمز، فإنه غلط
س الخاطئ وإن كان مصطلحا حديثًا إال أن له أصولًا في الفصحى، فهو فالقيا

كظاهرة لغوية موجود منذ القدم، ولكن اختُِلفت المصطلحات، وإن نظرة سريعة في 
  . توضح انتشاره في أزمنة مختلفة من التأليف في الدرس اللغوي)لحن العامة(كتب 

فية نشأة القياس الخاطئ،  في حديثهم عن كي)٣(وقد أفاض اللغويون المحدثون
فاللغة دائمة التطور والتغير وهي في سبيل ذلك وذكروا أنه أحد أسباب التطور اللغوي، 

تتحرر أحيانًا من القواعد التي وضعها اللغويون، ويظهر هذا واضحا جليا من خالل ما 
  .سجله القدماء في كتب لحن العامة

  :خالل المحاور اآلتيةمن )  العواملحن(ويمكن إبراز أثر القياس الخاطئ في 
  .أبنية الجموع: األولالمحور 

خروجا على مقتضى ظاهر القواعد "أبنية الجموع من أكثر األبواب الصرفية 
عددا من ) لحن العوام(، وقد رصد أبو بكر الزبيدي في )٤("الصرفية لكثرة استعمالها

  :  النحو اآلتياألقيسة الخاطئة في أبنية الجموع، يمكن إيضاحها على
، ومن ذلك ]بضم الفاء والعين) [فُعل(والصواب ) َأفْعل(خطًأ على ) ِفعال(جمع : أولًا

  .)٥(لُجم: ، والصواب)َألْجم: (قولهم لجمع اللجام

                                         
، وشرح شافية ابن )٣/٢٧٧(، والخصائص البن جني )٣/٣٨(ول في النحو البن السراج  األص: ينظر)١(

  ).٤/١٤٨(الحاجب 
  ).١/٢٦١( المقتضب للمبرد )٢(
ـ   / من أسرار اللغة د   :  ينظر )٣(            رمـضان عبـد التـواب    / ، والتطـور اللغـوي د     ٤٥-٤٠إبراهيم أنيس صـ

           عطيـة سـليمان   / ، واللهجة المصرية د٢٨-٢٣ر، صـعبد العزيز مط/ ، والقياس الخاطئ، د  ١١٤-٩٩صـ
  .١٧٢-١٤٨صـ

  .٩٤-٩٣حسين عباس الرفايعة، صـ/  ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د)٤(
  .١٢٥، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٠٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٥(



 

 )٣٢٩(

فارسـية  "ليـست مـن ألفـاظ العربيـة، فهـي      : اللجـام كلمـة دخيلـة، أي   
، وحينمـا خـالف العـوام األبنيـة     ، وقد طوعتها العربية ألوزانها الـصرفية      )١("معربة

القياسية في جمعها ذكرها اللغويون في كتب لحن العامـة، وخطَّـُأوا فيهـا الخـروج                
  .عن القياس في إطار أنها كلمة عربية

) ِفعال(؛ ذلك أن صيغة )٢()َألِْجمة(و) لُجم( على تُجمع قياسا) ِلجام(وكلمة 
  :)٣(تُجمع على
 )لر: (و، نح]جمع كثرة[) فُعار خُمش(، )ِخماش فُرِفر.( 

 .عين الكلمة وفقًا للغة بني تميم ونطقها) تسكين/ تخفيف(ويجوز 

 )ة: (، نحو]جمع قلة[) َأفِْعلَةار َأخِْمراش َأفِْرشَة(، )ِخمِفر.( 

كـل   تكـون قياسـية فـي        –كجمع مـن جمـوع الكثـرة         - )فُعل(فصيغة  
، وكـل اسـم     )صـبر / صـبور : (نحـو ) فَاِعـل (بمعنـى   ) فَعول(وصف على بناء    

صـيغة  ، أمـا   )ِكتَـاب كُتُـب   (،  )ِلجـام لُجـم   : (رباعي ثالثه مد صحيح الـالم نحـو       
 فتكون قياسية في كـل اسـم مـذكر ربـاعي قبـل              -كجمع من جموع القلة   –) َأفِْعلَة(

، وفـي كـل مـا كـان علـى           )طَعام َأطِْعمـة  (،  )ِلجام َألِْجمة : (آخره حرف مد، نحو   
، )َأِزمـة / ِزمـام (بفتحها مضعفًا أو معتـل الـالم نحـو          ) فَعال(بكسر الفاء أو    ) ِفعال(
  .)٤()َأقِْبية/ ِقباء(

وقد عـده  فهذا  قياس خاطٌئ، ) َأفْعل/ َألْجم(على  ) ِفعال/ ِلجام(أما جمع العوام    
 كجمـع   –) َأفْعل( من باب الشذوذ في البنية الصرفية؛ ذلك أن صيغة           )٥(بعض الباحثين 

، نحـو   )فَعل( تكون قياسية في االسم المفرد صحيح العين على وزن           –من جموع القلة    

                                         
  ).٢/١١١ (، والمخصص البن سيده)لجم( مادة )٥/٢٠٢٧( تاج اللغة للجوهري )١(
، وتاج العروس )لجم(مادة ) ١٢/٦٣١(، ولسان العرب البن منظور )١١/٧١(تهذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٢(

  ).لجم(مادة ) ٣٣/٣٩٩(إبراهيم الترزي : للزبيدي، تحقيق
، وشرح كتاب سيبويه )٢/٤٤٨(، واألصول في النحو البن السراج )٣/٦٠١(الكتاب لسيبويه : ينظر) ٣(

  ).٣/٢٧٥(، وشرح المفصل البن يعيش )٤/٣٣٤(للسيرافي 
  .١٣١-١٢٩التبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ:  ينظر)٤(
  .١٠٧حسين عباس الرفايعة، صـ/ ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د:  ينظر)٥(



– 

  )٣٣٠(

 وقبل آخره حرف مـد،  ]تأنيث معنوي[المؤنث بال عالمة  ، واالسم الرباعي    )نَهر َأنْهر (
إنمـا  ) ِلجام(في جمع   ) َألْجم(؛ ومن ثم فإن استعمال العوام صيغة        )١()ِذراع َأذْرع : (نحو
  . من باب الجمع الخاطئ، وهو على غير القياس الصرفيهو

علـى  ) ِلجـام (ويمكن إيضاح تعدد األبنية الـصرفية المـستعملة فـي جمـع      
  :النحو اآلتي

  ]القياس الصحيح[االستعمال الفصيح 
  جمع القلة  جمع الكثرة

  ]القياس الخاطئ[استعمال العوام 

  َأفْعل/ َألْجم  َأفِْعلَة/ َألِْجمة  فُعل/ لُجم
في االستعمال الفـصيح علـى      ) َألِْجمة(و) لُجم(على  ) ِلجام(فعندما تُجمع كلمة    

في االستعمال العامي على خطأ القياس، يكـون للقيـاس          ) َألْجم(صحيح القياس، وعلى    
وإن الصرفي بنوعيه دور بارز في تطور األبنية الصرفية بالتوسـع فـي االسـتعمال،               

تنوعا في االستعمال اقتضته حاجات تعبيرية      "في لحن العوام يعد     الصرفية  تطور األبنية   
  . ترجع إلى قصد المتكلم بغرض التواصل مع المتلقي)٢("جديدة
ومن ذلك قولهم ، ]بكسر الفاء) [ِفعال(والصواب ) فَعال(خطًأ على ) فَاِعل(جمع : ثانيا

 .)٣(]بالكسر) [ِصحاب: (، والصواب)صحاب: (لجماعة الصاِحب

على أكثر من صيغة ) فَاِعل(بزنة ) صاِحب( للفظ الجمع القياسييتعدد 
كما في استعمال العوام، ] بفتح الفاء) [فَعال(صرفية، إال أنه لم يأِت قياسا على صيغة 

                                         
ن كحيل، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حس، ١٩٦جموع التكسير، أحمد علي اإلسكندري، صـ:  ينظر)١(

  .١٢٧صـ
  .١٦٥ تطور األبنية الصرفية، محمد شندول، صـ)٢(
  .٣٤٨، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٠٨لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(

في اللهجة ) فَاِعل/ صاِحب(جمعا لـ ) فُعال(بزنة ] بضم الصاد وفتح الحاء) [صحاب(شاعت لفظة وقد 
  . المعاصرةالمصرية



 

 )٣٣١(

وبالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم العربية أمكن للباحث حصر األوزان القياسية اآلتية 
  :)١()صاِحب(في جمع 

١( بزنةابِصح ،) :الاع: (نحو) ِفعاِئع ِجيج.(  
  ).شَاِهد َأشْهاد: (نحو) َأفْعال: (، بزنةَأصحاب )٢
  ).راِكب ركْب: (نحو) فَعل: (، بزنةصحب )٣
تُجمع على ) َأصحاب(، و)فَرخ َأفْراخ: (، نحو)َأصحاب(تُجمع على ) صحب(و

  .)٢()َأصاِحيب(
               َأصاِحيب صحب           َ صحاب

  فَعل              َأفْعـال                َأفَاِعيل
  ).شَاب شُبان: (نحو) فُعلَان: (، بزنةصحباب )٤
 ).فَاِره فُرهة: (نحو) فُعلَة: (، بزنةصحبة )٥

، )َأفْعال(، و)ِفعال: (يتعدد جمعه القياسي على) فَاِعل(بزنة  )صاِحب(فلفظ 
كما في ] بفتح الفاء) [فَعال(، لكنه لم يأِت إطالقًا على وزن )فُعلَة(، و)فَعل(، و)فُعلَان(و

  .لحن العوام
قياسا، إال أن تُزاد الهاء في ] بفتح الصاد) [صحاب(على ) صاِحب(فلم يجمع 

ذا قال ابن إال في هذا اللفظ فقط؛ ول) فَاِعل(في ) فَعالَة(، ولم يأت جمع )صحابة(آخره 
  .)٣("ولم يجمع فَاِعل على فَعالَة إال في هذا: "منظور

                                         
، وتاج اللغة للجوهري )صحب( مادة )١/٢٨٠(جمهرة اللغة البن دريد ، و)٣/٦٢٥(لسيبويه الكتاب : ينظر) ١(

) ٦٠٤-١/٦٠٣(، ولسان العرب البن منظور )٣/٢٩٩(، وشرح المفصل البن يعيش )صحب( مادة )١/١٦١(
  ).صحب(مادة 

 الكريم العزباوي عبد: وتاج العروس للزبيدي، تحقيق، )صحب( مادة )١/١٦١(تاج اللغة للجوهري :  ينظر)٢(
  ).صحب(مادة ) ٣/١٨٦(

مادة ) ١٨٦-٣/١٨٥(تاج العروس للزبيدي : ، وينظر)صحب(مادة ) ١/٦٠٣( لسان العرب البن منظور )٣(
  ).صحب(



– 

  )٣٣٢(

فهذا اسم جمع؛ ألنه ليس من أبنية ) صاِحب(في جمع ) صحب(وقولهم 
 هل هو جمع -) فَعل(بزنة ) صحب(وقد اختلف الصرفيون في لفظ الجموع المعروفة، 

  :)١( إلى مذهبين، هما- تكسير أم اسم جمع؟ 
 ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى )رأي سيبويه وجمهور النحاة(ل المذهب األو ،

  .اسم جمع وليس جمع تكسير) صحب(أن 
  رأي األخفش(المذهب الثاني( ع منجمذهب األخفش إلى أن كل ما ي ،)فَاِعل (

طَاِئر (، )راِكب وركْب(، )صاِحب وصحب: (فهو جمع تكسير؛ نحو) فَعل(على 
 .)وطَير

ال تكـون جمعـا إال فـي لفـظ واحـد هـو              ] بفـتح الفـاء   ) [عالفَ(وصيغة  
: جمعـا مكـسرا إال قـولهم   ) فَعـال (وال يكـون  : "، يقول أبو بكـر الزبيـدي   )شَباب(
فليـست  ) نَعـام، حمـام   : (فـي مثـل   ) فَعـال (أما صيغة   ،  )٢("لجماعة الشاب ) شَباب(

ينـه وبـين مفـرده بالتـاء        من أبنية الجموع، وإنما هي اسم جنس جمعـي، يفـرق ب           
علـى  ) صـاِحب (؛ ومـن ثـم فـإن جمـع العـوام            )٣()حمامة/ حمام(،  )نَعامة/ نَعام(
  . الفصحىقياس خاطئ ال مثيل له في العربية) صحاب(

كن جديدة لم تصرفية والقياس الخاطئ دليل على التوسع في استعمال أبنية 
  . من قبل في اللغةةستعملم

ومن ، ]بضم الفاء وتشديد العين) [فُعال(والصواب ) ِفعل(خطًأ على ) اِعلفَ(جمع : ثالثًا
 .)٤()سواس: (ِسوس، والصواب): ساِئس(قولهم في جمع ذلك 

إذا كانــت وصــفًا الســم مــذكر صــحيح الــالم فإنهــا ) فَاِعــل(صــيغة 
ــى  ــا عل ــع قياس ــال(تُجم ــو)فُع ــواس: (، نح ــاِئس س ــاِئم(، )س ام/ صــو ص( ،

                                         
شرح شافية ابن و، )٣٧٠-٤/٣٦٩(وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ، )٣/٦٢٤(الكتاب لسيبويه :  ينظر)١(

  ).١/٤٨٠(حيان وارتشاف الضرب ألبي ، )٢/٢٠٣(الحاجب 
  .٢٠٨ لحن العوام للزبيدي صـ)٢(
  ).٢/٦١٩(، والتبصرة والتذكرة للصميري ٢٠٨لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(
  .٣٢٤، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٨٩لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(



 

 )٣٣٣(

ــاِئم( ــوام/ قَ ــراب  (،)قُ ــاِرب ض ــاب (، )ض ــب ركَّ ــاب (، )راِك ــب كُتَّ ، )كَاِت
  .)١()حاِرس حراس(

 فيما كان اسما جمعا قياسيافتكون ] بكسر الفاء وفتح العين) [ِفعل(أما صيغة 
، )قَة ِفرقِفر(، )ِكسرة ِكسر(، )ِبدعة ِبدع(، )ِحجة ِحجج: (، نحو)ِفعلَة(تاما على وزن 

  .)٢()ِحيلَة ِحيل(
 قياس - ِسوس ): ساِئس( كقول العوام في جمع -) ِفعل(على ) فَاِعل(وجمع 

خاطٌئ ال مثيل له في العربية الفصحى؛ ولذلك علق أبو بكر الزبيدي على هذا الجمع 
 الخاطئ ، فهذا الجمع)٣("بكسر أوله) ِفعل(جِمع على ) فَاِعلًا(وال نعلم : "الخاطئ بقوله

لم يسمع عن العرب، ولم يرد في أبنية العربية الفصحى، وإنما القياس ) ِسوس(
  ).فُعال/ سواس(

ومن ذلك قولهم لجمع ، )فَعاِئل(والصواب ) فَواِعل(خطًأ على ) ِفعالَة(جمع : رابعا
  .)٤(ظَهاِئر: ظَواِهر، والصواب: التي هي خالف الِبطَانَة) الظِّهارة(

، وكذلك كل اسم رباعي )٥()فَعاِئل/ ظَهاِئر( على تُجمع قياسا) ِفعالَة/ هارةِظ(
، )رساِئل/ ِرسالَة(، )بطَاِئن/ ِبطَانَة: (مؤنثًا بالتاء أو مجردا منها قبل آخره مد، نحو

                                         
المعجم المفصل في ، و)٣/٢٩٨(، وشرح المفصل البن يعيش )٤/٣٧٤(شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ينظر) ١(

، الطبعة األولى، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ٢٣إميل بديع يعقوب، صـ/ الجموع، د
  .١٣٤، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـم٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥بيروت، لبنان، 

، وجموع التكسير، )١/٤٢٨(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )٤/٣١١(شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  ينظر)٢(
، والتبيان في ٢٢إميل بديع يعقوب، صـ/ ، والمعجم المفصل في الجموع، د١٩٢أحمد علي اإلسكندري صـ

  .١٣٢تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ
  .٢٨٩ لحن العوام للزبيدي صـ)٣(
  .٣٦٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٣٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(
، وتاج العروس )ظهر(مادة ) ٤/٦٠٠(، ولسان العرب البن منظور )٦/١٣٧(هذيب اللغة لألزهري ت:  ينظر)٥(

  ).ظهر(مادة ) ١٢/٤٩١(مصطفى حجازي : للزبيدي، تحقيق



– 

  )٣٣٤(

ا كان م: "، يقول ابن يعيش)١()صحاِئف/ صِحيفَة(، )غَراِئز/ غَِريزة(، )ِعمامة عماِئم(
فإن بابه أن يكسر ... من األسماء مؤنثًا بالتاء على أربعة أحرف، ثالثه حرف مد ولين

  .)٢("فَعاِئَل"على 
 على تُجمع قياسا) فَاِعلَة(؛ ذلك أن صيغة )٣()ظَاِهرة(فهي جمع ) ظَواِهر(أما 

، )قَاِتلة قَواِتل(، ) كَواِتبكَاِتبة(، )كَواِذب/ كَاِذبة(، )نَواٍص/ نَاِصية: (، نحو)فَواِعل(
  .)٤()حاِملَة حواِمل(

قياس خاطٌئ ال مثيل له في ) ظَواِهر(على ) ِظهارة(وبذلك فإن جمع العوام 
، والعوام )فَعاِئل(وإنما تُجمع على ) فَواِعل(ال تُجمع على ) ِفعالَة(الفصحى؛ ألن صيغة 

قهم على كلمات أخرى مدخرة في أذهانهم؛ حينما نطقوا هذا الجمع الخاطئ قاسوا نط
 يخالف األبنية القياسية في العربية، ونطقوا الكلمة بطريقة أخرى فجاءوا بقياس خاطئ
  .)٥(تخالف نطق الفصحاء

، ومن ذلك قولهم لجمع )ِفعال(و) فُعل(والصواب ) ِفعل(خطًأ على ) فُعلَة(جمع : خامسا
  .)٦()ِشقَاق( و)شُقَق: (ِشقَق، والصواب): شُقَّة(

بضم الفاء وسكون ) [ةفُعلَ(؛ ألن صيغة )شُقَق( على تُجمع جمعا قياسيا) شُقَّة(
مدية (، )حجة حجج(، )غُرفَة غُرف: (قياسا مطردا، نحو) فُعل( جمعها على يأتي] العين

                                         
، )٢/١٥١(، وشرح شافية ابن الحاجب )١/٢٦٠(، والمقتضب للمبرد )٣/٦١١(الكتاب لسيبويه : ينظر) ١(

مجلة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، ، ١٥١إبراهيم إبراهيم بركات صـ/ دوالجمع المتناهي في اللغة العربية، 
  .م١٩٨٤العدد الخامس، مايو 

  ).٣/٢٨٢(شرح المفصل البن يعيش ) ٢(
  .١٣٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(
، والمعجم المفصل في الجموع، )٣/٣٠٢(، وشرح المفصل البن يعيش )٤/٣٧٥(شرح كتاب سيبويه :  ينظر)٤(

  .١٥٣إبراهيم إبراهيم بركات صـ/ ، والجمع المتناهي، د٢٧ إميل بديع يعقوب، صـ/د
  .٤٣إبراهيم أنيس صـ/ من أسرار اللغة د:  ينظر)٥(
  .٣٣٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٦٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٦(



 

 )٣٣٥(

جمة (، )ب ِقبابقُبة قُب: (، نحو)ِفعال(، وربما جاء الجمع أيضا على صيغة )١()مدى
  .)٢()برمة برم ِبرام(، )جمم ِجمام

) ِفعلَة(بالكسر أيضا؛ ذلك أن صيغة ) ِشقَّة(فهي جمع ] بكسر الشين) [ِشقَق(أما 
ِحيلَة (، )ِكسرة ِكسر(، )ِحجة ِحجج(، )ِفرقَة ِفرق: (، نحو)ِفعل(تُجمع قياسا على 

  .)٣()ِحيل
قياس ] بكسر الفاء) [ِفعل/ ِشقَق(على ) فُعلَة/ شُقَّة(عوام وبذلك فإن جمع ال

خاطئ ال مثيل له في العربية الفصحى، وقد وسم أبو بكر الزبيدي هذا الجمع بالخطأ؛ 
ال جمع ] بكسر الفاء [)٤()ِفعلَة/ ِشقَّة(إنما هو جمع ] بكسر الفاء) [ِفعل/ ِشقَق(ذلك أن 

 .بضم الفاء) فُعلَة/ شُقَّة(

فقد قاسوها ؛ )ِشقَق(على ) شُقَّة(ذلك فقد حدث قياس خاطٌئ في جمع العوام وب
؛ ألنها من باب )شُقَّة شُقَق(: ، والقياس)ِفعلَة ِفعل(من باب ) ِشقَّة ِشقَق(قياسا خاطًئا على 

ال ) فُعل(تجمع قياسا على ) فُعلَة(بضم الفاء في المفرد والجمع، فصيغة ) فُعلَة فُعل(
  ).ِفعل (على

، ]بكسر الفاء وفتح العين) [ِفعل(والصواب ) ِفعال(خطًأ على ) ِفعلَة(جمع : سادسا
  .)٥()ِقطَع: (، والصواب)ِقطَاع): (ِقطْعة(قولهم لجمع ومن ذلك 
، )٦()ِفعـل (جمعها القياسي   ) ِفعلَة(؛ ألن صيغة    )ِقطَع( على   تُجمع قياسا ) ِقطْعة(
فهذا قياس خاطٌئ، ظهر فـي االسـتعمال علـى ألـسنة            ) ِقطَاع(على  ) ِقطْعة(أما جمع   

                                         
، ٢٢ديع يعقوب، صـإميل ب/ والمعجم المفصل في الجموع، د، ١٦٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .١٣٢والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ
  .١٦٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
، وجموع التكسير، )١/٤٢٨(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )٤/٣١١(شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  ينظر)٣(

  .١٣٢كحيل، صـ، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن ١٩٢أحمد علي اإلسكندري صـ
  .١٦٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(
  .٤٢٤، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٣٠٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٥(
  .١٣٢التبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ:  ينظر)٦(



– 

  )٣٣٦(

العوام، وهو دليل على قدرة العربية على اسـتيعاب األبنيـة الجديـدة والتوسـع فـي                 
  .االستعمال اللغوي

، ومن ذلك قولهم لجمع )فَعاِلين(والصواب ) فَعالَى(خطًأ على ) ِفعلَان(جمع  :سابعا
  .)٢()هماِيين: (صوابهمايا، وال: )١()ِهميان(

بكسر الفاء وسـكون    ) [ِفعلَان(؛ ألن صيغة    )هماِيين( على   تُجمع قياسا ) ِهميان(
، ويجمع عليها كل ما زيد في نهاية ما دل على الواحـد             )فَعاِلين(جمعها القياسي   ] العين

/ ِفـرزان (، و )َأنَاِسـين / ِإنْـسان (، و )سـراِحين / ِسـرحان (حركة طويلة ونون، نحـو      
  .)٣(إلخ... ،)فَراِزين

فهذا قياس خاطٌئ ال مثال له في الفصحى، ) فَعالَى(على ) ِفعلَان(أما جمع 
  .ولكنه استُعِمل على ألسنة العوام بالمخالفة ألصل القياس الصرفي

مع ومن ذلك قولهم لج، )فَعلَات(والصواب ) فَعاِئل/ فَعاِيل(خطًأ على ) فَعلَة(جمع : ثامنًا
  .)٤(حارات: حواِير، والصواب: الحارة

جمعها القياسي ) فَعلَة(؛ ألن صيغة )٥()حارات( على تُجمع قياسا) حارة(
، ولكن جاء )٦()شَارة شَارات(و، )باقَة باقَات(و، )طَاقَة طَاقَات: (كما في) فَعلَات(

  .]بالقياس الخاطئ[لقياس على غير ا) حارة(جمعا لـ ) حواِير(استعمال العوام 
وللقياس الخاطئ دور في توليد أبنية جديدة في االستعمال؛ مما يسهم في تنمية 

  .الثروة اللفظية وإيجاد ألفاظ جديدة للتعبير عن أغراض المتكلم
                                         

تهذيب اللغة : ركيس يجعل فيه النفقة ويشَد على الوسط، وهو معرب دخيل في كالمهم، ينظ:  الِهميان)١(
، وقد ذهب بعض الصرفيين إلى أن الياء أصل والنون زائدة )ِفعيال(وزنه ) ِهميان(و، )٦/١٧٦(لألزهري 

  .)همن( مادة )٢/٦٤١(المصباح المنير للفيومي : ، ينظر)ِفعلَان(فيكون وزنه 
  .٥٣٣، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٩٨لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
        ، والجمع المتناهي، )١/٣٦١(، وارتشاف الضرب ألبي حيان )٣/٣١٢(شرح المفصل البن يعيش : ينظر )٣(

  .١٦٢إبراهيم إبراهيم بركات صـ/ د
  .٢٣٥، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٧٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(
عبد الكريم العزباوي : يدي، تحقيق، وتاج العروس للزب)حور( مادة )١/١٥٥(المصباح المنير للفيومي  : ينظر)٥(

  ).حير(مادة ) ١١/١٢٢(
  .٢١٠، وجموع التكسير، أحمد علي اإلسكندري، صـ)٣/٥٧٨(الكتاب لسيبويه :  ينظر)٦(



 

 )٣٣٧(

في استعماالت العربية ] الصحيحة والخاطئة[والجدول اآلتي يوضح األقيسة 
  :ع السابقةفي أبنية الجمو] الفصيحة والعامية[

االستعمال الفصيح   نوع االستعمال
  ]القياس الصحيح[

االستعمال العامي 
  ]القياس الخاطئ[

  الوزن/ الجمع  الوزن/ الجمع  الوزن/ المفرد
  ِفعل/ ِسوس  فُعال/ سواس  فَاِعل/ ساِئس
  فَواِعل/ ظَواِهر  فَعاِئل/ ظَهاِئر  ِفعالَة/ ِظهارة
  ِفعل/ ِشقَق  فُعل/ قشُقَ  فُعلَة/ شُقَّة
  ِفعال/ ِقطَاع  ِفعل/ ِقطَع  ِفعلَة/ ِقطْعة
  فَعالَى/ همايا  فَعاِلين/ هماِيِين  ِفعلَان/ ِهميان
  فَعاِيل/ حواِير  فَعلَات/ حارات  فَعلَة/ حارة

 بالخروج عن )١("تخالف مألوف الناس من أصحاب اللغة"واألقيسة الخاطئة 
يتضح كيف يسهم ] على صحيح القياس وخطئه[وبهذه األلفاظ لقياس الصرفي، أصل ا

  .االستعمال اللغوي في تطور األبنية الصرفية بين القياس واالستعمال
  .اسم الجنس الجمعي/ اسم الجمع: المحور الثاني

 هو ما دل على معنى الجمع، وال واحد له من لفظه وإنما من اسم الجمع
أسماء الجمع التي ليس لها واحد : "جه بعض الصرفيين تحت عنوان؛ ولذا عال)٢(معناه

اسم يقع على الجميع لم يكسر عليه : "، وقد تناوله سيبويه تحت مسمى)٣("من لفظها
  .)٤("واحده

                                         
  .٤١إبراهيم أنيس صـ/  من أسرار اللغة د)١(
، ونوع )هطقوم، نفر، ر(نوع ليس له مفرد من لفظه، نحو : ذهب بعض اللغويين إلى أن اسم الجمع نوعان )٢(

ارتشاف : ينظر، )راِكب/ ركْب(، )صاِحب/ صحب: (، نحو)فَاِعل/ فَعل(له مفرد من لفظه، ويكون على وزن 
  ).١/٤٨٠(الضرب ألبي حيان 

  ).٢/٢٩١(المقتضب للمبرد  )٣(
  ).٣٧٠-٤/٣٦٨(شرح كتاب سيبويه للسيرافي : وينظر، )٣/٦٢٤(الكتاب لسيبويه  )٤(



– 

  )٣٣٨(

، فهذه األلفاظ ليس لها مفرد )قَوم، ِنساء، خَيٌل، غَنَم، ِإِبٌل: (واسم الجمع نحو
رجٌل، امرَأةٌ، فَرس، : ( معناها، ومفرد هذه األلفاظ هيمن لفظها، وإنما مفردها من

  .)١(على الترتيب) شَاةٌ، بِعير أو نَاقَةٌ
 فهو يدل على معنى الجمع، ويفرق بينه وبين مفرده أما اسم الجنس الجمعي

  :)٢(بــ
:  نحو،)٣("للفرق بين الواحد من الجنس وبين جمعه"التاء المتحركة، وهي تلحقه  )١

، )كَِلمة/ كَِلم(، )شَجرة/ شَجر(، )زهرة/ زهر(، )نَخْلَة/ نَخْل(، )تَمرة/ تَمر(
، والتاء في هذه األلفاظ ليست للتأنيث، إنما هي للفرق بين صيغتي )سحابة/ سحاب(

المفرد والجمع، فما يدخله التاء يكون داللته للمفرد، وما يكون بغير التاء يكون 
  .داللته للجمع

/ ِزنْج(، )فَاِرِسي/ فَاِرس(، )روِمي/ روم(، )عرِبي/ عرب: ( نحو،ء النسبيا )٢
ِزنِْجي.(  

وإن استُِفيد منه الكثرة؛ ألن استفادة الكثرة ليست من اللفظ، "واسم الجمع مفرد 
؛ ولذلك فهو ال يأتي علىى أوزان جموع التكسير، ويشترك معه )٤("إنما هي من مدلوله

  .)٥(م الجنس الجمعيفي ذلك اس
بعض االستعماالت اللغوية التي ) لحن العوام(وقد رصد أبو بكر الزبيدي في 

، يمكن ردها إلى القياس )اسم الجنس الجمعي/ اسم الجمع(خالفت القياس الصرفي في 
  :الخاطئ، كما في

                                         
  ).٢/١٩٣(ابن الحاجب شرح شافية :  ينظر)١(
  .١١٥، وشذا العرف للحمالوي صـ١٩٤-١٩٣ هامش صـ٢شرح شافية ابن الحاجب ج:  ينظر)٢(
  ).٢/٦١٩( التبصرة والتذكرة للصميري )٣(
  ).٣/٣٢٣( شرح المفصل البن يعيش )٤(
  .١١٥، وشذا العرف للحمالوي صـ١٩٤-١٩٣ هامش صـ٢شرح شافية ابن الحاجب ج:  ينظر)٥(



 

 )٣٣٩(

  .)١(لواحدة النَّبل) نَبلَة: ( قولهم-)١
ألن النبل عند العرب جمع ال "الخطأ؛ وصف أبو بكر الزبيدي هذا االستعمال ب

  .وهو مفرد من معنى الكلمة ال من لفظها) سهم(؛ فمفرده )٢("واحد له من لفظه
قياس خاطٌئ على اسم الجنس الجمعي، ) النَّبل(لواحدة ) نَبلَة(وفي قول العوام 

تَمر (التاء، كما في من الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده ب) النَّبل(حيث توهم العوام أن 
  .، وهذا وهم خاطٌئ؛ ألنه اسم جمع ال واحد له من لفظه)جمر جمرة(و) تَمرة

ال واحد له من لفظه، إال ) النَّبل( قد اتفقوا على أن )٣(وإذا كان أكثر اللغويين
 نطقت المفرد من –وإن كانت ضعيفة–أن بعضهم قد أشار إلى وجود لغة عن العرب 

أسسوا "وهذه اللغة تُقبل على مذهب الكوفيين؛ ألنهم ، )٤()نَبلَة: (الكلمة فقالوانفس بنية 
؛ وقياسا على مذهب الكوفيين )٥("القياس على كل ما رِوي عن العرب مهما قلت شواهده

  .لواحدة النَّبل ال يخالف القياس الصرفي لورود السماع به) نَبلَة(فإن استعمال العوام 
صَؤاب، وجمع  : ، وجمعها )صَؤابة: (،  والصواب  )ِصْئبانَة: (ملة الصغيرة  قولهم للق  -)٢
  .)٦(ِصْئبان): صَؤاب(

ـ ) ِصْئبانَة(قول العوام    خطٌأ في القياس؛ ذلك أنهم توهمـوا أن        ) ِصْئبان(مفردا ل
) ِصـْئبان / ِصـْئبانة (اسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء؛ فقاسوا          ) ِصْئبان(

: صـوابها ) ِصْئبانة(، وهذا وهم خاطئ؛ ذلك أن       )شَجر/ شَجرة(قياسا خاطًئا على مثال     

                                         
، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٥٦، وتثقيف اللسان البن مكي صـ١٥٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .٥٠٩صـ
  .١٥٥ لحن العوام للزبيدي صـ)٢(
، )نبل(مادة ) ١١/٧٦٥(، ولسان العرب البن منظور )نبل( مادة )٢/٥٩١(المصباح المنير للفيومي :  ينظر)٣(

  ).نبل(مادة ) ٣٠/٤٤٣(وتاج العروس للزبيدي 
الرد على : ، وينظر)نبل(مادة ) ١/٣٧٩(جمهرة اللغة البن دريد ، "واحدها نَبلَة: قال قوم: "يقول ابن دريد )٤(

  .٤٤الزبيدي البن هشام صـ
  .١٢إبراهيم أنيس صـ/  من أسرار اللغة د)٥(
، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٥٧، وتثقيف اللسان البن مكي صـ٧٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٦(

  .٣٥٢صـ



– 

  )٣٤٠(

ـ )ِصْئبان(تُجمع على   ) َؤابص(، و )صَؤاب: (، وتُجمع على  )صَؤابة( جمع ) ِصْئبان( ، ف
  .الجمع وليس اسم جنس جمعي كما توهم العوام

  :إذن فهناك مستويان من االستعمال اللغوي هما
  ].القياس الصحيح[ االستعمال الفصيح - )أ(

  الوزن/ جمع الجمع  الوزن/ الجمع  الوزن/ المفرد
  ِفعلَان/ ِصْئبان  فُعال/ صَؤاب  فُعالَة/ صَؤابة

  صَؤابة               صَؤاب               ِصْئبان
ع ففي االستعمال الفصيح لهذه اللفظة يفرق بين صيغتي المفرد والجم

  ).اسم جنس جمعي(بالتاء 
  ].القياس الخاطئ[ االستعمال العامي -)ب(

  الوزن/ الجمع  الوزن/ المفرد
  ِفعلَان/ ِصْئبان  ِفعلَانَة/ ِصْئبانَة

: فتوهمــوا أن واحدتــه) "ِصــْئبان(دخــل الغلــط فــي اســتعمال العــوام 
، )١("ء، وظنـوه مـن الجمـع الـذي لـيس بينـه وبـين واحـده إال الهــا        )ِصـْئبانَة (

ــوا أن   ــد توهم ــْئبانَة(فق ــرد ) ِص ــْئبان(مف ــاطئ؛ ألن  )ِص ــم خ ــذا وه ، وه
ــْئبان( ــال    ) ِص ــا ال يقَ ــي، وكم ــنس جمع ــم ج ــيس اس ــع، ول ــع الجم : جم
ــة( ــرد ) ِغربانَ ــي مف ــان(ف بــال) ِغر ــذلك ال يق ــْئبانَة: (فك ــرد ) ِص ــي مف ف
ــْئبان( ــوام   )٢()ِص ــتعمال الع ــد ورد اس ــذلك فق ــْئبانَة(؛ وب ــرد) ِص ـــ مف ا ل
  .بالقياس الخاطئ) ِصْئبان(

                                         
  .٢٦عبد العزيز مطر، صـ/ القياس الخاطئ، د: ، وينظر٧٦ لحن العوام للزبيدي صـ)١(
  .١٥٧تثقيف اللسان البن مكي صـ:  ينظر)٢(



 

 )٣٤١(

  .التذكير والتأنيث: المحور الثالث
بعض االستعماالت اللغوية المخالفة ) لحن العوام(رصد أبو بكر الزبيدي في 

  :، والتي يمكن ردها إلى القياس الخاطئ، كما في)التذكير والتأنيث(للقياس في ظاهرة 
  .)١(وسعر: والصواب) عروسة(امرأة :  قولهم-)١

بدون التاء؛ ألنها من األلفاظ التي ) عروس(األصل القياسي فيها ) عروسة(
تاء ال، ولكن تميل بعض االستعماالت اللغوية إلى إلحاق )٢(يستوي فيها المذكر والمؤنث

  .)٣( بين المذكر والمؤنث؛ وذلك بالقياس الخاطئ على الكلمات المؤنثة بالتاءاتفريقً
، ومما يبرز هذا القياس )عروسة(اء استعمال العوام وبالقياس الخاطئ ج
  :)٤(الخاطئ أنه سِمع عن العرب

، وهو من باب حمل )صِديق صِديقَة( قياسا خاطًئا على )عدو(مؤنث ) عدوة(  -  أ
  .الضد على الضد

، وقال )٥()عجوزة(ذكر األزهري أنها سِمعت بالتاء ، )عجوز(مؤنث ) عجوزة( - ب
، )٧(ووسمها بعض اللغويين بأنها لُغَية، )٦("ال تقل عجوزة ":لسكيتابن ا

 .)٨(ووصفها بعضهم بأنها لغة رديئة

                                         
  .٣٧٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٧٨، وتثقيف اللسان البن مكي صـ٢٠٩لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(
، )فَاِعل(بمعنى ) فَعول: (هذه الصيغمن ، ووي فيها المذكر والمؤنثورد عن العرب بعض الصيغ الصرفية التي يست )٢(

: نحو) ِمفْعال(ِمعِطير، و: نحو) ِمفِْعيل(جِريح، قَِتيل، كَِحيل، و: ، نحو)مفْعول(بمعنى ) فَِعيل(صبور، طَموح، شَكُور، و: نحو
  .٨٧، وشذا العرف للحمالوي صـ)٢/٢٤٥(، وشرح المفصل البن يعيش )٣/٦٣٨(الكتاب لسيبويه : ِمهذَار، ينظر

  .٤٣إبراهيم أنيس صـ/ من أسرار اللغة د:  ينظر)٣(
حسين عباس الرفايعة، / ، وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د٢٧عبد العزيز مطر صـ/ القياس الخاطئ د:  ينظر)٤(

  .٤٩صـ
  .)عجز(مادة  )٢/٣٩٣(المصباح المنير للفيومي ، و)١/٢٢١(تهذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٥(
  ).عجز(مادة ) ٥/٤٣٤(لسان العرب البن منظور : ينظر، و٢٩٧إصالح المنطق البن السكيت صـ )٦(
، دراسة )هـ٩٧١ت(رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحنبلي : بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، تأليف: ينظر )٧(

  .م٢٠٠٧ والنشر والتوزيع، القاهرة، دار غريب للطباعة، ٢٧٨شعبان صالح، صـ/ د: وتحقيق
الترزي وحجازي وآخرين : وتاج العروس للزبيدي، تحقيق، )عجز( مادة ٥١٦القاموس المحيط للفيروزبآدي صـ:  ينظر)٨(

  .)عجز(مادة ) ٢٠٣ /١٥(



– 

  )٣٤٢(

) فَعول(وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلحاق تاء التأنيث بـصيغة 
:  من أن ذلك جاء في شيء منه، مثل)١(، استنادا إلى ما ذكره سيبويه)فاعل(بمعنى 

)ودةعودة(؛ وبذلك فإن استعمال العوام )٢() عوسرجائز في اللغة ] بالقياس الخاطئ) [ع
  .لورود السماع به

  .)٣()سكْرى: (والصواب) سكْرانَة: ( قولهم-)٢
علـى  ؛ ولـذلك جـاءت فـي المعـاجم العربيـة            )سكْرى(القياس  ) سكْرانَة(

 سـتعمال العـوام بتـاء التأنيـث       ، وورد ا  )٤(]بألف التأنيـث المقـصورة    [أصل القياس   
  ).سكْرانَة/ سكْران(

يحكم بالخطـأ علـى مـا لـم يكـن فـصيحا وإن           "خطأها الزبيدي؛ ألنه    وقد  
 أن قومـا مـن      )٦(، فقد ذكـر بعـض اللغـويين       )٥("جاءت به لهجة من لهجات العرب     

، )سـكْرانَة : (يقولـون ] إحـدى القبائـل العربيـة التـي يحـتَج بعربيتهـا           [بني أسد   
الزبيـدي  وبـذلك فـإن أبـا بكـر          ؛ هذه اللغة بأنها ضعيفة ورديئة     )٧(ووصف بعضهم 

ومـا جـاء علـى    ، )٨(يعرف استعمال اللغتين لكنه يأخذ باألفصح ويخطئ مـا عـداها         
خـالف  (إنـه   : لغة من لغات العرب ال يجـوز أن يعـد لحنًـا، وإنمـا يقَـال عنـه                 

                                         
  ).٣/٦٣٨(الكتاب لسيبويه :  ينظر)١(
محمد حسن / قياس في اللغة العربية، دال، و)٥٢٥ /١(أحمد مختار عمر، / معجم الصواب اللغوي، د: ينظر) ٢(

  .١٩٨-١٩٧عبد العزيز، صـ
، وتصحيح التصحيف للصفدي ٧٧، وتثقيف اللسان البن مكي صـ١٨٧لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(

  .٣١٥صـ
، ولسان )سكر( مادة )١/٢٨١(، والمصباح المنير للفيومي )سكر( مادة )٢/٦٨٧(تاج اللغة للجوهري :  ينظر)٤(

  ).سكر(مادة ) ٤/٤٣٠(البن منظور العرب 
  .٢٥الرد على الزبيدي البن هشام صـ) ٥(
، ولسان )سكر( مادة )١/٢٨١(، والمصباح المنير للفيومي )سكر( مادة )٢/٦٨٧(تاج اللغة للجوهري :  ينظر)٦(

  ).سكر(مادة ) ٤/٤٣١(العرب البن منظور 
  .٣١٥صفدي صـ، وتصحيح التصحيف لل١٨٧لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٧(
  .٢٦الرد على الزبيدي البن هشام صـ: ينظر) ٨(



 

 )٣٤٣(

عد لحنًـا؛ ألنـه علـى لغـة قـوم مـن         ال ي  )سكرانة( العوام   ؛ وبذلك فإن قول   )اَألولَى
  .العرب المستشهد بعربيتهم

لغة [بالتاء في ) سكْرانَة( تأنيث -  رحمه اهللا -إبراهيم أنيس / د.وقد أرجع أ
اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة على لغة و، )١(إلى ظاهرة القياس الخاطئ] بني أسد

  . )٢(في المؤنث) لَانفَع(فأجاز إلحاق تاء التأنيث بـ ) بني أسد(
وهي اللغة القياسية المشهورة، ) سكْرى: (إذن ففي هذه اللفظة لغتان، هما

  .وهي لغة بني أسد؛ وقياسا على هذه اللغة العربية جاء استعمال العوام) سكْرانَة(و
 .)٣()خُزامى: (خُزامة، والصواب:  قولهم لبعض البقول طيبة الريح-)٣

بزنـة  ] بـألف التأنيـث المقـصورة     ) [خُزامـى ( القياسـي    أصـلها ) خُزامة(
، لكن جاء اسـتعمال العـوام بالتـاء قياسـا خاطًئـا علـى األلفـاظ المؤنثـة            )فُعالَى(

  .بالتاء
 األلفاظ المؤنثة بألف التأنيث المقصورة إلى نطقها همويميل العوام في استعمال

، )حبارة: (ك أيضا قولهمبتاء التأنيث بالمخالفة ألصل القياس الصرفي، ومن ذل
فهذه ، )٥()ِدفْلَى: (، والصواب)ِدفْلَة: (، وقولهم لضرب من الشجر)٤()حبارى: (والصواب

) فُعالَى( المؤنث منها يكون على صيغة ؛ ألناأللفاظ تؤنث بطريقة أخرى غير التاء
  .لقياس الخاطئ، ولكن جاء استعمال العوام با)٦(]ألف التأنيث المقصورة[بـ ) ِفعلَى(و

                                         
  .٢٧عبد العزيز مطر صـ/ ، والقياس الخاطئ د٤٥إبراهيم أنيس صـ/ من أسرار اللغة د:  ينظر)١(
محمد حسن / ، والقياس في اللغة العربية، د)١/٤٤٦(أحمد مختار عمر، / معجم الصواب اللغوي، د:  ينظر)٢(

  .١٩٨عبد العزيز، صـ
  .٢٧٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(
  .٢٢١، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٧١لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(
  .٢٦١، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٣٩لحن العوام للزبيدي صـ: ينظر) ٥(
  .٢٧عبد العزيز مطر صـ/ القياس الخاطئ د:  ينظر)٦(



– 

  )٣٤٤(

  .)١(بالمد) حلْواء: (، والصواب)حلْوة: ( قولهم للذي عِقد من العسل أو السكر-)٤
ورد استعمال ولكن ، ]بألف التأنيث الممدودة) [حلْواء(القياس فيها ) حلْوة(

: ، والصواب)نَِفسةٌ(امرأة : ومن ذلك أيضا قولهم، ]بالتاء [خاطئالقياس بالالعوام 
فالتطور في مثل هذه الكلمات يقع نتيجة القياس ، ]بضم النون وفتح الفاء [)٢()ساءنُفَ(

  .)٣(الخاطئ باستبدال عالمة التأنيث بعالمة أخرى
عروسة، جاِئزة، سكْرانَة، خُزامة، حبارة، (فالعوام قد أخضعوا هذه األلفاظ إذن 

ما تخضع له الكثرة "إلى ) لحن العوام(ي وغيرها مما ورد ف)... ِدفْلَة، حلْوة، نَِفسة
؛ ولذلك جاء استعمالهم لهذه األلفاظ بالقياس )٤("الغالبة من ألفاظ اللغة التي تؤنث بالتاء

  .الخاطئ، وهذا بدوره يسهم في تطور األبنية الصرفية باالستعمال المخالف للقياس
استعمال  عد وإذا كان أبو بكر الزبيدي وغيره من أصحاب كتب لحن العامة قد

 قد عدوا هذا اللحن وما )٥(العوام هذه األسماء المخالفة للقياس لحنًا، فإن بعض المحدثين
  .شابهه من باب التطور اللغوي

 في قضية التذكير والتأنيث ]بالقياس الخاطئ[ويمكن تصنيف األلفاظ الواردة 
  :)٦(إلى
 ا ألفاظ يستوي فيها المذكر والمؤنث، وورد استعمال العوام بتاء التأنيث الفارقة قياس

عروسة، وعجوزة، : (خاطًئا على الكلمات التي وقعت فيها التفرقة بالتاء مثل
 ).عروس، وعجوز، وجاِئز(واألصل ) وجاِئزة

                                         
  .١٦٤لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(
، )نُفَساء(، والصواب )نَاِفسة(امرأة : ، وفي بعض كتب لحن العوام٣٢٨لحن العوام للزبيدي صـ: ظر ين)٢(

  .٥٠٨، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٣٥تثقيف اللسان البن مكي صـ: ينظر
  .٢٧عبد العزيز مطر، صـ/ القياس الخاطئ، د:  ينظر)٣(
  .٤٣إبراهيم أنيس صـ/  من أسرار اللغة د)٤(
، لحن العوام للزبيدي: ينظرتطورا لغويا في استعمال األبنية، ) لحن العوام(رمضان عبد التواب / دكتورعد ال )٥(

  .٦صـمقدمة الطبعة األولى، 
  .٢٨-٢٧عبد العزيز مطر صـ/ القياس الخاطئ د:  ينظر)٦(



 

 )٣٤٥(

  لَان(ألفاظ جاءت صيغة المذكر فيها على وزنلَى(والمؤنث على وزن ) فَعفَع( ،
قياسا خاطًئا على الكلمات ) فَعالنَة(لفارقة وورد استعمال العوام بتاء التأنيث ا

 ).سكْرى(واألصل ) سكْرانَة: (المؤنثة بالتاء، مثل

  وورد استعمال )ألف التأنيث الممدودة/ ألف التأنيث المقصورة(ألفاظ مؤنثة بـ ،
ة، حبار خُزامة،: (العوام بتاء التأنيث قياسا خاطًئا على الكلمات المؤنثة بالتاء، مثل

  ).حلْواء، نُفَساء/ حبارى، ِدفْلَى خُزامى،(واألصل ) حلْوة، نَِفسة/ ِدفْلَة
لحن (ومن خالل هذه األمثلة اللغوية وغيرها مما ذكره أبو بكر الزبيدي في 

نرى أن العوام كادوا يختزلون وسائل التأنيث المتعددة في وسيلة واحدة فقط هي ) العوام
  ).التأنيث بالتاء(

لماذا آثر العوام التأنيث بالتاء دون غيرها من : والسؤال الذي يطرح نفسه
  .الوسائل األخرى؟

أرى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن التاء أشهر عالمات التأنيث، إضافة إلى 
أن تجئ "ارتباطها بظاهرة التأنيث دون غيرها من الوسائل األخرى، فاألصل في التاء 

، فهي تميز المؤنث عن المذكر بإضافتها إلى الكلمة لتأنيثها )١("لتمييز المؤنث من المذكر
  .على خالف العالمات األخرى

هو التوجه العام ) التأنيث بالتاء فقط(فالتحول من الوسائل المتعددة للتأنيث إلى 
تأكيدا ) إلحاق التاء بالكلمة(، حيث أصبح التأنيث عندهم يتمحور حول )لحن العوام(في 

  . فأصبحت التاء وسيلتهم لتأنيث أية كلمة في العربيةعلى تأنيثها؛

                                         
  .١٩٦محمد حسن عبد العزيز، صـ/  القياس في اللغة العربية، د)١(



– 

  )٣٤٦(

  .األبنية الجديدة بين القياس واالستعمال: المبحث الثالث
يظهر أثر االستعمال اللغوي في ظهور أبنية جديدة لم تكن مستعملة من قبل، 
وإنما ظهرت نتيجة الخروج عن القياس، والسبب الرئيس في ظهور هذه األبنية هو 

  .لم إلى األلفاظ والكلمات التي تلبي أغراضه اللغويةحاجة المتك
  :ويمكن إبراز ذلك من خالل المحورين اآلتيين

  .أبنية الجموع: المحور األول
 مخالفة القياس في استعمال العوام إلى ظهور أبنية جديدة لم تكن تلقد أد

  :مستعملة من قبل، ومن مظاهر ذلك ما يأتي
  .للجمع] بفتح العين [)َأفْعلَة( استعمال صيغة - )أ(

، ومع ذلك فقد جِمعت )١(ليست من أبنية الجموع] بفتح العين) [َأفْعلَة(صيغة 
  : على هذا البناء الصرفي، مثل) لحن العوام(بعض الكلمات في 

 . بكسر الفاء)٢(َأقِْفزة: َأقْفَزة، والصواب): قَِفيز( قولهم في جمع -)١

بضم القاف ) [قُفْزان(، و]بكسر الفاء) [َأقِْفزة (:القياس في جمعه) فَِعيل/ قَِفيز(
  :)٤(تُجمع قياسا على) فَِعيل(؛ ذلك أن صيغة )٣(]وسكون الفاء
 )ِغفَة: (، نحو]جمع قلة) [َأفِْعلَةِغيف َأرر.(  
 )لَانان: (، نحو]جمع كثرة) [فُعبقَِضيب قُض.(  
، )َأفْعلَة/ َأقْفَزة: (وعلى غير القياس ه استعمال آخر) لحن العوام(رد في قد و

وهذه الصيغة الصرفية ليست من أبنية الجموع القياسية، وإنما القياس أن تكون بكسر 
العين ال بفتحها؛ ولذلك خطَّأ أبو بكر الزبيدي العوام في استعمالهم هذه الصيغة 

  .الصرفية كبنية من أبنية الجموع

                                         
  .١٨٤، ١٤٩للزبيدي صـلحن العوام :  ينظر)١(
  .١١٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٨٤لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
مادة ) ٥/٤٦٠(، ولسان العرب البن منظور )قفز( مادة )٣/٨٩٢(تاج اللغة للجوهري : مكيال، ينظر:  القفيز)٣(

  .)قفز( مادة )٢/٥١١(، والمصباح المنير للفيومي )قفز(
إميل بديع يعقوب، / ، والمعجم المفصل في الجموع، د٤٤٨ب ألبي حيان صـارتشاف الضر:  ينظر)٤(

  .١٣٨، وصـ١٢٩، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ٢٥، وصـ٢٢صـ



 

 )٣٤٧(

           كبناء مـن أبنيـة   –] بفتح العين[) َأفْعلَة(وقد ترتب على استعمال العوام صيغة    
 ظهور بناء صرفي جديد لم يكن مستعملًا من قبل، وإن مخالفة القيـاس فـي                –الجموع  

  .مثل هذه الصيغة الصرفية وسيلة من وسائل توليد أبنية جديدة في اللغة
  ).فُعل( و)فَعل(جمعا لصيغتي ] بكسر العين) [َأفِْعلَة( استعمال صيغة -)ب(

تكون جمعا قياسيا في كل مفرد مذكر رباعي قبل ] بكسر العين) [َأفِْعلَة(غة صي
مضعفًا أو معتل ) فَعال(أو ) ِفعال(، وفي كل ما كان على )طَعام َأطِْعمة(آخره مد نحو 

  .)١()ِكساء َأكِْسية(و) ِزمام َأِزمة(الالم، نحو 
، وال ]بفتح الفاء وسكون العين [)فَعل( جمعا لـ)َأفِْعلَة( صيغة وال تأتي

 ومع ذلك فقد استعملها العوام في جمع هذين ،)٢(]بضم الفاء وسكون العين) [فُعل(لـ
  : البناءين على غير القياس؛ وذلك في

 .)٣()ِفراء(و) َأفٍْر: (، والصواب)فَرو(في جمع ) َأفِْرية( قولهم -)١

؛ )٤()َأفٍْر(و) ِفراء (:قياس في جمعهال] بفتح الفاء وسكون العين) [فَعل/ فَرو(
  :)٥(تُجمع قياسا على) فَعل(ذلك أن صيغة 

  .سبع وِسباع: في كثير العدد، نحو) ِفعال( -
  .دلْو وَأدٍل: في قليل العدد، نحو) َأفْعل( -

ــي   ــرى ف ــيغة أخ ــد وردت ص ــوام(وق ــن الع ــل ) لح ــة ألص بالمخالف
؛ ممــا يــدل علــى ]بكــسر العــين[) فِْعلَــةَأ/ َأفِْريــة: (القيــاس الــصرفي، وهــي

ــاس واالســتعمال،   ــين القي ــصرفية ب ــة ال ــى "القيــاس فتطــور األبني يــضيف إل
                                         

، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد ٢١إميل بديع يعقوب، صـ/ المعجم المفصل في الجموع، د:  ينظر)١(
  .١٢٩حسن كحيل، صـ

  .٢٥٥، ٩٦حن العوام للزبيدي صـل:  ينظر)٢(
، وتصحيح التصحيف ١٥١-١٥٠، وتثقيف اللسان البن مكي صـ٩٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(

  .١١٧للصفدي صـ
، )فرو(مادة ) ٢/٧٨٨(، وجمهرة اللغة البن دريد )فرو(مادة ) ٨/٢٧٨(كتاب العين للخليل بن أحمد :  ينظر)٤(

  ).فرو(مادة ) ١٠/٣٢٣(حكم والمحيط البن سيده ، والم٩٦لحن العوام للزبيدي صـو
، والتبيان في تصريف ٢٣، وصـ٢٠إميل بديع يعقوب، صـ/ المعجم المفصل في الجموع، د:  ينظر)٥(

  .١٣٥، وصـ١٢٧األسماء، أحمد حسن كحيل، صـ



– 

  )٣٤٨(

ــل   ــن قب ــا م ــم تعرفه ــب ل ــيغًا وتراكي ــة ص ــتعمال ، و)١("اللغ ــاس واالس بالقي
تنمــو اللغــة وتتــسع؛ فتــساير التطــور االجتمــاعي، ومــا يتطلبــه مــن تجديــد "

  .)٢("في اللغة
بالخطـأ لمخالفتهـا مظهـر      ) لحن العـوام  (الصرفية في   والحكم على األبنية    

هو حكم معيـاري ال ينظـر إلـى اللغـة فـي اسـتعمالها المكثـف              "القياس الصرفي   
  .)٣("وحركتها الدائبة

 . )٤()َأفْران: (، والصواب)فُرن(في جمع ) َأفِْرنَة: ( قولهم-)٢

لهـا صـيغة قياسـية فـي        ] بـضم الفـاء وسـكون العـين       ) [فُعـل / فُرن(
: ، نحـو  )َأفْعـال (تجمـع قياسـا علـى       ) فُعـل (، فـصيغة    )٥()أفْـران : (الجمع هـي  

ــراج( ج َأبــر ــلَاب(، )ب ــلْب َأص ــي  )٦()ص ــرى ف ــا صــيغة أخ ــن ورد له ، ولك
ــي    ــاس ه ــر القي ــى غي ــوام عل ــتعمال الع ــة(اس ــى وزن )َأفِْرنَ ــة( عل ) َأفِْعلَ

ــل(، وهــي ليــست مــن الــصيغ القياســية لجمــع ]بكــسر العــين[ ــا )فُع ، وإنم
  .جاءت في استعمال العوام بالمخالفة ألصل القياس الصرفي

، )فَعـل (بكـسر العـين جمعـا لـصيغتي         ) َأفِْعلَة( العوام صيغة    وإن استعمال 
لـصرفية فـي االسـتعماالت      على غير القياس يعد من باب تطـور األبنيـة ا          ) فُعل(و

اللغوية، فمخالفة القياس تؤدي إلى ظهور أبنية جديـدة فـي الجمـوع، إضـافة إلـى                 
  .ما ذكره الصرفيون من األبنية القياسية في مؤلفاتهم

                                         
  .٢٣محمد حسن عبد العزيز، صـ/  القياس في اللغة العربية، د)١(
  .١٥ أنيس صـإبراهيم/  من أسرار اللغة د)٢(
  .١٦٥تطور األبنية الصرفية، محمد شندول، صـ:  ينظر)٣(
  .١١٨، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٥٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(
، )فرن(مادة ) ١٣/٣٩٣(، ولسان العرب البن منظور )١٠/٢٥٩(المحكم والمحيط البن سيده :  ينظر)٥(

  .)رنف( مادة )٢/٤٧١(والمصباح المنير للفيومي 
، والتبيان في تصريف األسماء، أحمد ٢١إميل بديع يعقوب، صـ/ المعجم المفصل في الجموع، د:  ينظر)٦(

  .١٢٨حسن كحيل، صـ



 

 )٣٤٩(

  .أبنية المفرد والجمع: المحور الثاني
أثـرا بـارزا فـي ظهـور        ) لحـن العـوام   (إن لمخالفة القياس الصرفي في      

 صيغتي المفرد والجمع لم تكن مستعملة مـن قبـل فـي اللغـة، ومـن         أبنية جديدة في  
  :مظاهر ذلك

: والجمع) صومعة: (، والصواب)صمع(المسجد ويجمعونها على ) صمعة: ( قولهم-)١
 .)١()صواِمع(

جاء اسـتعمال العـوام صـيغتي المفـرد والجمـع علـى خـالف األصـل               
فـي بنيـة    ) فُعلَـة (إلـى   ) فَوعلَـة  (القياسي، فقد حدثت مخالفة للقياس مـن صـيغة        

إلـى  ) فَواِعـل (المفرد، يقابله أيضا مخالفة القياس فـي بنيـة الجمـع مـن صـيغة                
  :، ويمكن إيضاح ذلك على النحو اآلتي)فُعل(

  )المخالف للقياس(استعمال العوام   االستعمال الفصيح القياسي
  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد

  فُعل/ صمع  فُعلَة/ صمعة  فَواِعل/ واِمعص  فَوعلَة/ صومعة
والجمع ) جنَّة(، والصواب )َأجنَّة: (ويجمعونه على) ِجنَان: ( قولهم للبستان-)٢
  .)٢()ِجنَان(

فأطلقوهـا علـى بنيـة المفـرد        ) ِفعـال / ِجنَان(استعمل العوام صيغة الجمع     
؛ وقـد خطَّأهـا     ]بفـتح العـين   ) [فْعلَـة َأ/ َأجنَّة(للبستان، ثم جمعوها جمعا خاِطًئا على       

أبو بكر الزبيدي ألنها ليست من أبنيـة الجمـوع القياسـية، ولكـن اسـتعمال العـوام          
  .هذه البنية الصرفية يدل على تطور األبنية باالستعمال المخالف للقياس

                                         
وفي بعض كتب لحن ، ٣٥١، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٩٤لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .٨٦-٨٥تثقيف اللسان البن مكي صـ: نظر، ي)صومعة(والصواب ] بفتح الصاد) [صمعة(يقولون : العوام
  .٢١٦، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٤٩لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(

، كما أن لفظة )فَِعيل/ جِنين(جمع ) َأِجنَّة(؛ ألن )ِجنَان(بكسر العين في جمع ) َأفِْعلَة(ال يجوز استعمال صيغة 
أدى إلى ) جن(االستعمال اللغوي لمادة ، و١٤٩لزبيدي صـلحن العوام ل: ينظر، جمع وليست مفردا) ِجنَان(

ينِشئ ) المتكلم/ المبدع(توليد عدد ال نهائي من األبنية المأخوذة من هذه المادة اللغوية التي تعني االختفاء، فـ 
  . أبنية وكلمات ال حصر لها من المعنى األصلي



– 

  )٣٥٠(

إذن فاستعمال العوام لصيغتي المفرد والجمع جاء على غير القياس؛ وبذلك فقد            
  :ويان من االستعمال هماوِجد مست

  استعمال العوام المخالف للقياس  االستعمال الفصيح القياسي
  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد

  َأفْعلَة/ َأجنَّة  ِفعال/ ِجنَان  ِفعال/ ِجنَان  فَعلَة /جنَّة
وهذا دليل على ظهور أبنية جديدة في االستعمال اللغوي على غير القياس، 

عض األلفاظ العربية على أبنية صرفية لم يشر إليها الصرفيون فالعوام يجمعون ب
  .األوائل في مؤلفاتهم، وهذا من باب التوسع في استعمال األبنية الصرفية

  .)١()قُدم: (، والجمع)قَدوم: (، والصواب)قَواِدم(ويجمعونه على ) قَادوم: ( قولهم-)٣
 ألصل القياس الصرفي من صيغة مخالفًا) قَادوم(جاء استعمال العوام اسم اآللة 

في ) فَواِعل(إلى صيغة ) فُعل(في بنية المفرد، ومن صيغة ) فَاعول(إلى صيغة ) فَعول(
  .بنية الجمع؛ مما وسع دائرة االستعمال اللغوي بظهور أبنية جديدة

إلى أن عامة أهل المشرق ) لحن العوام(وقد أشار أبو بكر الزبيدي في 
، )٢(؛ ولكنه خطَّأ هذه اللهجة)قَداِديم(بالتشديد، ويجمعونها على ) فَعول/ قَدوم: (يقولون

 بتشديد الدال؛ ولذلك نُِسبت هذه اللهجة إلى )٣("قَدوم: ال تقل: "وقد قال ابن السكيت
  . بأنها لغة ضعيفة)٥(، ووسمها بعض اللغويين)٤(العامية

                                         
، وتصحيح التصحيف للصفدي ٨٢البن مكي صـ، وتثقيف اللسان ١٤٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)١(

  .٤١٢صـ
  ،١٤٠ لحن العوام للزبيدي صـ،"أن إبراهيم عليه السالم اخْتَتَن بالقدوم: وفي الحديث النبوي

  .١٤٠لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
  .)قدم( مادة )٥/٢٠٠٨(تاج اللغة للجوهري : ، وينظر١٨٣ إصالح المنطق البن السكيت صـ)٣(
  .ما جاء خفيفًا والعامة تشدده: ، باب٣٧٨أدب الكاتب البن قتيبة صـ: ظر ين)٤(
أحمد مختار عمر، / ، ومعجم الصواب اللغوي، د)قدم(مادة ) ٣٣/٢٤٤(تاج العروس للزبيدي :  ينظر)٥(

)١/٥٩٦.(  



 

 )٣٥١(

  :، هماإذن فهناك مستويان من االستعمال اللغوي
  ].الموافق للقياس[االستعمال الفصيح : اأولً

  .اللهجة/ أصحاب اللغة  بنية الجمع  بنية المفرد
  .جمهور القبائل العربية  فُعل/ قُدم  فَعول/ قَدوم

  

  ].المخالف للقياس[استعمال العوام : ثانيا
  .اللهجة/ أصحاب اللغة  بنية الجمع  بنية المفرد

إلى لحن ) هـ٣٧٩ت(نسبها أبو بكر الزبيدي   ِعلفَوا/ قَواِدم  فَاعول/ قَادوم
  .العوام

إلى العامية، ) هـ٢٧٦ت(نسبها ابن قتيبة   فَعاِعيل/ قَداِديم  فَعول/ قَدوم
ونسبها أبو بكر الزبيدي إلى عامة أهل 

  .المشرق
، فهذا يعني أن هذه الكلمة تدخل "وعامة أهل المشرق: "وقول أبي بكر الزبيدي

/ اللهجي(دد اللهجي، وهذا دليل على إدراك اللغويين األوائل وجود التعدد في إطار التع
  .؛ ولذلك تعددت المؤلفات اللغوية في لحن العامة)العامي

 – ومـن تابعـه مـن اللغـويين        –والسبب في تخطئة أبـي بكـر الزبيـدي          
أنها لـم تـرد علـى الـصيغ القياسـية المعروفـة             ): فَاعول/ قَادوم: (استعمال العوام 

، ولكـن   )فَـاعول (السم اآللة؛ لذلك خطَّأ أبو بكر الزبيدي مجـئ اسـم اآللـة علـى                
أقر قياسية هـذه الـصيغة الـصرفية اسـما لآللـة فـي              بالقاهرة  مجمع اللغة العربية    

 يـرون أن لفـظ      )١(العصر الحديث؛ ومن ثـم فـإن بعـض اللغـويين المعاصـرين            
 اسـم اآللـة القياسـية التـي أقرهـا           فصيح االستعمال وإن كان مخالفًا ألبنية     ) قَادوم(

  .الصرفيون األوائل

                                         
  ). ٩٦٩، ١/٥٩٦(أحمد مختار عمر، / معجم الصواب اللغوي، د:  ينظر)١(



– 

  )٣٥٢(

للواحد ) ِقلَاع: (، والصواب)قُلُوع: (المركب، ويجمعونه على) قَِليع: ( قولهم-)٤
 .)١()قُلُع(والجمع 

مستويين من االستعمال اللغوي لهذه ) لحن العوام(أبو بكر الزبيدي في رصد 
  :اللفظة، هما

  )المخالف للقياس(ستعمال العامي اال  االستعمال الفصيح القياسي
  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد

  فُعول/ قُلُوع  فَِعيل/ قَِليع  .فُعل/ قُلُع  ِفعال/ ِقلَاع
لشراع السفينة، وعدها من ) قَِليع: (خَطَّأ أبو بكر الزبيدي العوام في استعمالهم

ض اللغويين وأصحاب ، وتابعه في ذلك بع)ِقالع: (لحن العوام، وذهب إلى أن القياس
خطَّأ هذه اللفظة القياسية ) هـ٥٠١ت(، إال أن ابن مكي الصقلي )٢(المعاجم العربية

) ِقلْع: (، والصواب)ِقالع: (يقولون لشراع السفينة: "وعدها من لحن العوام بقوله
  .)٣("قُلُوع: والجمع

ا خطََّأهأبو بكر الزبيدي في القرن الرابع الهجري صواب هابن مكي فما عد 
 وأرى أن السبب في ذلكالصقلي في القرن السادس الهجري وجعله من لحن العوام، 

هو نسبة شيوع الكلمة في عصر كل منهما، ونسبة استعمالها على ألسنة الفصحاء أو 
  .العوام

 يمكن -  بخالف ما ذكره أبو بكر الزبيدي – )٤(وقد وردت عدة لغات أخرى
  :عرضها كاآلتي

                                         
  .٤٢٧، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٣٠٦دي صـلحن العوام للزبي:  ينظر)١(
مصطفى حجازي : ، وتاج العروس للزبيدي، تحقيق)قلع( مادة )٢/٥١٣(المصباح المنير للفيومي :  ينظر)٢(

  ).قلع(مادة ) ٢٢/٦٧(
  .٨٠ تثقيف اللسان البن مكي صـ)٣(
، )قلع( مادة )٥/٢٢( فارس ، ومقاييس اللغة البن)قلع( مادة )١٢٧١-٣/١٢٧٠(تاج اللغة للجوهري :  ينظر)٤(

أحمد مختار عمر / ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة د)قلع( مادة )٢/٥١٣(والمصباح المنير للفيومي 
)٣/١٨٥١.(  



 

 )٣٥٣(

  

  بنية الجمع  بنية المفرد
  ).ِحمل وحمول: (مثل) فُعول/قُلُوع(  . بكسر الفاء وسكون العين) ِفعل/ِقلْع(
  ).ِقمع أقْماع: (مثل) َأفْعال/ َأقْلَاع(  .بكسر الفاء وفتح العين) ِفعل/ِقلَع(
  ).فُعول/ قُلُوع(  .بفتح الفاء والعين) فَعل/قَلَع(

) هـ١٢٠٥ت(امية، وقد علَّق عليها الزبيدي وهذه اللغة األخيرة تُنسب إلى الع
  .)١("وال يأباها القياس: "صاحب تاج العروس قاِئلًا

إذن فهناك خمـس لغـات وردت فـي االسـتعمال اللغـوي لهـذه اللفظـة،                 
ما يوافق القياس الصرفي، ومنها ما يخالفـه، وقـد نُـِسبت لغتـان مـنهم إلـى                 : منها

  :العامية، هما
 )وهي من لحن العوام]غير القياسعلى ) [قُلُوع/ قَِليع ،.  
 )وهي لغة ال يأباها القياس) قُلُوع/ قَلَع.  

والسبب في تعدد األبنية الصرفية الواردة في بنية الكلمة الواحدة هو اختالف 
  .نطق الكلمة في اللهجات

) ِقمع: (، والصواب)َأقِْمية(ويجمعونه على ) ِقماء: ( قولهم للذي يصب فيه الماء-)٥
  .)٢()َأقْماع(جمع وال

جاء استعمال العـوام صـيغتي المفـرد والجمـع مخالفًـا ألصـل القيـاس                
إلـى  ) َأفْعـال (فـي المفـرد، ومـن صـيغة         ) ِفعـال (إلى  ) ِفعل(الصرفي من صيغة    

 .في الجمع) َأفِْعلَة(

وقد ورد استعمال هذه اللفظة اللغوية بعدة لهجات أخرى يمكن إبرازها على النحـو              
  :)٣(اآلتي

                                         
  ).قلع(مادة ) ٢٢/٦٧( تاج العروس للزبيدي )١(
  .٤٢٩، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٩١لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
، )قمع(مادة ) ٢/٩٤١(، وجمهرة اللغة البن دريد )قمع(مادة ) ١/١٨٩(خليل بن أحمد كتاب العين لل:  ينظر)٣(

  ).قمع(مادة ) ٣٥١-٨/٣٤٩(، ولسان العرب البن منظور )قمع( مادة )٣/١٢٧٢(وتاج اللغة للجوهري 



– 

  )٣٥٤(

  

  ].الموافق للقياس[االستعمال الفصيح : أولًا
  .اللهجة/ أصحاب اللغة  بنية الجمع  بنية المفرد

  ، وهي أجود اللغات وأفصحها)١(لغة أهل الحجاز  )َأفْعال/َأقْماع(  )ِفعل/ِقمع(

  .)٢(لغة بني تميم  )ِفعل/ِقمع(  )ِفعل/ِقمع(
وقد جاء في تسكينها لغة بني تميم، ففتح الميم في صيغة المفرد لغة أهل الحجاز، و

  .بالتسكين) ِقمع(بفتح الميم أجود من ) ِقمع( أن )٣(أدب الكاتب
  ].المخالف للقياس[استعمال العوام : ثانيا

  .اللهجة/ أصحاب اللغة  بنية الجمع  بنية المفرد
  .منسبها أبو بكر الزبيدي إلى لحن العوا  )َأفِْعلَة/َأقِْمية(  )ِفعال/ِقماء(
  .)٤(نسبها صاحب تاج العروس إلى العامية  )َأفْعال/ َأقْماع(  )فُعل/قُمع(
  .نُِسبت إلى العامية  --- -- -- -- -  )فَعل/قَمع(

إلى العامية، وخطَّأها ] بفتح الفاء وسكون العين) [فَعل/ قَمع(نسب بعض اللغويين 
  .)٥(؛ ألنه كان مولعا بأجود اللغات)هـ٢١٦ت(األصمعي 

دليل على استعمالها وشيوعها على ألسنة العوام فـي         ) قَمع(تخطئة األصمعي   و
، ثم جـاء بعـدهما أبـو هـالل          )هـ٢٤٤ت(عصره؛ ولذلك أجازها بعده ابن السكيت       

: ، وتابعه في ذلك بعض اللغـويين أمثـال        )٦(فنسبها إلى العامية  ) هـ٣٩٥ت(العسكري  
  ).لسان العرب(ور في وابن منظ) تاج اللغة وصحاح العربية(الجوهري في 

                                         
  .٩٩-٩٨إصالح المنطق البن السكيت صـ:  ينظر)١(
  .٩٩-٩٨المرجع السابق صـ:  ينظر)٢(
  .٤٢١كاتب البن قتيبة صـأدب ال:  ينظر)٣(
  ).قمع(مادة ) ٢٢/٧٩(، تاج العروس للزبيدي "وهو غلط) قُمع(العامة تقول : "  قال الزبيدي)٤(
عزة حسن، / د: ، تحقيق)هـ٣٩٥ت(أبي هالل العسكري : التلخيص في معرفة أسماء األشياء، تأليف:  ينظر)٥(

  .م١٩٩٦الترجمة والنشر، دمشق، سوريا، دار طالس للدراسات و: ، الطبعة الثانية، الناشر٢٠٤صـ
  .٢٠٤المرجع السابق صـ:  ينظر)٦(



 

 )٣٥٥(

من الحكم عليها بالخطـأ، ثـم   [وأرى أن السبب في التطور اللغوي لهذه اللفظة   
هو كثرة استعمالها وانتشارها علـى األلـسنة؛        ] جواز استعمالها، ثم نسبتها إلى العامية     

وإن كانـت اللفظـة     [فنسبها اللغويون إلى العامية لخروجها على أصل القياس الصرفي          
  ].ستعمالاالاية غريبة في بد

فالكلمة تبدأ غريبـة ثـم تـشيع علـى األلـسنة وتنتـشر فـي االسـتعمال،                  
 إلـى إقـرار المجـامع اللغويـة قبـول بعـض             - بكثرة االسـتعمال     –وينتهي األمر 

األلفــاظ والكلمــات، وإقــرار قياســية بعــض الــصيغ واألبنيــة؛ فتطــور األبنيــة 
  .الصرفية نابع من االستعمال اللغوي

األصـمعي  : أمثـال  (- في عـصر اللغـويين األوائـل         )١(اميةوالمقصود بالع 
 -) وغيـرهم مـن اللغـويين     ... وابن السكيت والجوهري، وأبـي هـالل العـسكري        

اللغة الدارجة على ألسنة العوام في عصرهم، والتـي ال تنـسب إلـى لهجـٍة بعينهـا،        
وليست بالضرورة أن تكون لغـة مبتذلـة كمـا هـو متعـارف عليـه فـي عاميـة                    

   .الحديثالعصر 
والجدول اآلتي يوضح عددا من األبنية الصرفية التي جاءت بالمخالفة ألصل 

  :القياس الصرفي في صيغتي المفرد والجمع في استعمال العوام
  م  )الموافق للقياس(االستعمال الفصيح   )المخالف للقياس(استعمال العوام 

  بنية الجمع  بنية المفرد  بنية الجمع  بنية المفرد  
  .)٢()َأفْعال/َأقْداس(  )فَعل/قَدس(  )فَواِعيل/قَواِديس(  )فَاعول/ادوسقَ(  ١
  .)٣(مواِضئ  ِميضَأة  ِميض  ِميضاة/ ِميضة  ٢
  .)٤()َأفْعال/َأغْماد(  )ِفعل/ِغمد(  )َأفِْعلَة/َأغِْمدة(  )فَعل/غَمد(  ٣

                                         
لحن : ، ينظر"طبقة المثقفين الذين تنزلق ألسنتهم في اللحن: "عند أبي بكر الزبيدي) العوام(المقصود بـ ) ١(

  .٣٦العوام للزبيدي صـ
  .٤١٣، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٣٠٣لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٢(
  .٥٠٥، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ١٩٦لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(
  .١١٦، وتصحيح التصحيف للصفدي صـ٢٠٥لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٤(



– 

  )٣٥٦(

  .)١()فَياِعل/نَياِفق(  )فَيعل/نَيفَق(  )فَواِعل/نَواِفق(  )فَاِعل/نَاِفق(  ٤
: ، وعامة أهل المشرق يقولون)٢()فارسية معربة(والنيفق كلمة دخيلة غير عربية 

؛ وذلك خطأ ألنه ال يكون شيء من كالم العرب على )٣(بالكسر) ِفيعل/ ِنيفَق(
  . إلى العامية)٥(؛ ولذلك نسبها اللغويون)٤()ِفيعل(

ألبي بكر ) لحن العوام(جموع في ومن خالل التحليل الصرفي ألبنية ال
  :الزبيدي يمكن تصنيفها إلى

 أبنية صرفية وردت على القياس في المفرد وعلى غير القياس في الجمع.  
 أبنية صرفية وردت على غير القياس في صيغتي المفرد والجمع.  

وإن الخروج عن القياس في االستعمال اللغوي أمر ملحوظ في أبنية اللغة 
 قياس ليس إلزاما وال قيدا على االستعمال؛ ألن اللغة دائمة التغيروتراكيبها، فال

تعبر التطور، وإن مستعملي اللغة يلجأون إلى الخروج عن القياس إليجاد أبنية جديدة و
  .عن أغراضهم

على مبدأ التخطئة والتصويب، ) لحن العوام(وقد اعتمد أبو بكر الزبيدي في 
ره قد جانبه الصواب في بعضها؛ ولذلك نجد وإن تخطئته استعمال العوام في عص

ما زالت تُستَعمل حتى ] في القرن الرابع الهجري[بعض األلفاظ اللغوية التي خطَّأها 
، )حويتَات(على ) ِحيتَان( إما لموافقتها صحيح القياس كما في تصغير عصرنا الحالي

، وقولهم )عروسة(وإما لموافقتها إحدى اللهجات العربية الفصيحة كما في قولهم 
، وإما إلقرار مجمع اللغة )النَّبل(لمفرد ) نَبلَة(، وقولهم )سكْران(مؤنث ) سكْرانَة(

  ).قَادوس(و) قَادوم(العربية بالقاهرة قياسيتها في العصر الحديث كما في قولهم 

                                         
، وتصحيح التصحيف للصفدي ١٥٩لحن العوام للزبيدي صـ: الموضع المتسع منها، ينظر:  نيفق السراويل)١(

  .٥٠٦صـ
، ولسان العرب البن )٦/٦٣٤(، والمحكم والمحيط البن سيده )نفق( مادة )٥/٤٥٥(فارس مقاييس اللغة البن :  ينظر)٢(

  ).نفق(مادة ) ١٠/٤٣٣(منظور 
  .١٥٩لحن العوام للزبيدي صـ:  ينظر)٣(
  .٥٠٦تصحيح التصحيف للصفدي صـ:  ينظر)٤(
، وتاج )نفق(مادة ) ١٠/٤٣٣(، ولسان العرب البن منظور )نفق( مادة )٤/١٥٦٠(تاج اللغة للجوهري :  ينظر)٥(

  ).نفق(مادة ) ٢٦/٤٣٣(عبد الكريم العزباوي : العروس للزبيدي، تحقيق



 

 )٣٥٧(

  .الخاتمة والنتائج
دراسة في كتاب . ..األبنية الصرفية بين القياس واالستعمال(من خالل دراسة 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية) لحن العوام ألبي بكر الزبيدي
احتياج المتكلم إلى أبنية جديدة تعبر عما يدور في ذهنه من معان ودالالت مختلفة  )١

هو الدافع الرئيس وراء مخالفة األبنية القياسية، والخروج عن الضوابط والقواعد 
  .التي وضعها الصرفيون

أساس التطور اللغوي، وقد أدى االستعمال هو أساس القاعدة الصرفية وعمال االست )٢
  .إلى ظهور أبنية جديدة لم يِشر إليها الصرفيون األوائل في مؤلفاتهم

بالقياس الصحيح أو [يميل العوام إلى التوسع في استعمال األبنية الصرفية  )٣
 . واالستعمال؛ مما يسهم في تطور األبنية الصرفية بين القياس ]الخاطئ

في استُعِملت على ألسنة العوام التي أبو بكر الزبيدي بعض األبنية الصرفية رصد  )٤
بالمخالفة ألصل القياس الصرفي، وما زال هذا االستعمال القرن الرابع الهجري 

 . المعاصرةموجودا إلى اآلن في اللهجة المصرية

فة للقياس الصرفي في  مخال)العواملحن (عد أبو بكر الزبيدي بعض األبنية في  )٥
 .حين أنها جاءت موافقة لصحيح القياس

أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في العصر الحديث قياسية بعض الصيغ الصرفية  )٦
  .في اشتقاق اسم اآللة نظرا لكثرة االستعمال وإيفاء للتطورات الحديثة

ا، وهذا من باب يميل العوام في استعمالهم أبنية اسم اآللة إلى فتح الميم تخفيفً )٧
  .التطور والتوسع في استعمال الصيغ واألبنية بالمخالفة ألصل القياس الصرفي

الخروج عن القياس في االستعمال اللغوي أمر ملحوظ في أبنية اللغة وتراكيبها،  )٨
  .التطوروفالقياس ليس إلزاما على االستعمال؛ ألن اللغة دائمة التغير 

 ]كبناء من أبنية الجموع[بفتح العين ) َأفْعلَة(ترتب على استعمال العوام صيغة  )٩
  .ظهور بناء صرفي جديد في أبنية الجموع لم يكن مستعملًا من قبل

على غير ) فُعل(، و)فَعل(بكسر العين جمعا لصيغتي ) َأفِْعلَة( العوام صيغة استعمال )١٠
 .القياس يعد من باب تطور األبنية الصرفية في االستعماالت اللغوية



– 

  )٣٥٨(

الستعمال اللغوي ال يوافق القياس في كل أحواله، فاألبنية الصرفية ليست ثابتة، ا )١١
التطورات التي يفرضها االستعمال من أجل ووإنما يحدث لها بعض التغيرات 

 .التواصل

يرتبط بالتخفيف في نطق األبنية ] العامي/ الفصيح[االستعمال اللغوي بنوعيه  )١٢
ميل مستعملو اللغة إلى إحداث االنسجام يحيث  ،الصرفية على ألسنة المتكلمين

 .الصوتي في المفردات اللغوية ليسهل عليهم النطق



 

 )٣٥٩(

 .المصادر والمراجع
 .المراجع العربية: أولًا

محمد : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت(أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة : أدب الكاتب، تأليف )١
 .ت.الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د

أبي حيان محمد بن يوسف األندلسي :  من لسان العرب، تأليفارتشاف الضرب )٢
رمضان عبد / د: رجب عثمان محمد، مراجعة/ د: ، تحقيق وشرح ودراسة)هـ٧٤٥ت(

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨مكتبة الخانجي بالقاهرة، : التواب، الطبعة األولى، الناشر
عبد السالم أحمد محمد شاكر، : ، شرح وتحقيق)هـ٢٤٤ت(إصالح المنطق البن السكيت  )٣

 .ت.، دار المعارف بمصر، القاهرة، د)٣(محمد هارون، سلسلة ذخائر العرب 

 .ت.إبراهيم أنيس، مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د/ األصوات اللغوية، د )٤

عبد الحسين : ، تحقيق)هـ٣١٦ت(أبي بكر محمد بن السراج : األصول في النحو، تأليف )٥
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : لناشرالفتلي، الطبعة األولى، ا

اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ألبي البركات األنباري  )٦
مكتبة الخانجي : جودة مبروك، الطبعة األولى، الناشر/ د: ، تحقيق ودراسة)هـ٥٧٧ت(

 .م٢٠٠٢بالقاهرة، الشركة الدولية للطباعة، 
هاشم : ، تحقيق)هـ٣٥٦ت(أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي : ليفالبارع في اللغة، تأ )٧

مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، : الطعان، الطبعة األولى، الناشر
 .م١٩٧٥لبنان، 

رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف : بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، تأليف )٨
شعبان صالح، دار غريب للطباعة والنشر / د: يق، دراسة وتحق)هـ٩٧١ت(الحنبلي 

 .م٢٠٠٧والتوزيع، القاهرة، 

، )هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف )٩
 .ت.، د، وزارة اإلعالم، الكويت)١٦(مجموعة من المحققين، سلسلة التراث العربي 

فتحي أحمد / د: صميري، تحقيقالتبصرة والتذكرة ألبي محمد عبد اهللا بن إسحاق ال )١٠
مصطفى، الطبعة األولى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة 

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

  .ت.التبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، الطبعة السادسة، د )١١



– 

  )٣٦٠(

أبي حفص عمر بـن خلـف بـن مكـي الـصقلي             :  وتلقيح الجنان، تأليف   تثقيف اللسان  ) ١٢
مصطفى عبد القـادر عطـا، الطبعـة        : ، قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه     )هـ٥٠١ت(

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : األولى، الناشر
صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي : تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، تأليف )١٣

رمضان عبد التواب، الطبعة األولى، / د: السيد الشرقاوي، مراجعة: ، تحقيق)هـ٧٦٤ت(
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧مكتبة الخانجي بالقاهرة، : الناشر

: رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، الناشر/ التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، د )١٤
 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

/ د: ، تحقيق)هـ٣٩٥ت(أبي هالل العسكري : رفة أسماء األشياء، تأليفالتلخيص في مع )١٥
دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، : عزة حسن، الطبعة الثانية، الناشر

  .م١٩٩٦سوريا، 
محمد : ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(أبي منصور محمد بن أحمد األزهري : تهذيب اللغة، تأليف )١٦

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، :عوض مرعب، الطبعة األولى، الناشر
 .م٢٠٠١

رمزي : ، تحقيق)هـ٣٢١ت(أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد : جمهرة اللغة، تأليف )١٧
  .م١٩٨٧دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، : منير بعلبكي، الطبعة األولى، الناشر

: الهاشمي، ضبط وتدقيقالسيد أحمد : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف )١٨
  .ت.المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، د: يوسف الصميلي، الناشر/ د

محمد علي النجار، : ، تحقيق)هـ٣٩٢ت(الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جني  )١٩
 .ت.المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، القاهرة، د

 بـن محمـد الحريـري      القاسـم بـن علـي     : درة الغواص في أوهام الخواص، تـأليف       ) ٢٠
مؤسسة الكتب الثقافيـة،    : عرفات مطرجي، الطبعة األولى، الناشر    : ، تحقيق )هـ٥١٦ت(

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بيروت، لبنان، 

الشيخ أحمد الحمالوي، الطبعة األولى، مؤسسة : شذا العرف في فن الصرف، تأليف )٢١
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 



 

 )٣٦١(

رضـي الـدين محمـد بـن الحـسن االسـتراباذي            : لحاجب، تـأليف  شرح شافية ابن ا    ) ٢٢
محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيى الدين عبد الحميد،          : ، تحقيق )هـ٦٨٦ت(

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الناشر
أحمد حسن مهدلي، : ، تحقيق)هـ٣٦٨ت(أبي سعيد السيرافي : شرح كتاب سيبويه، تأليف )٢٣

/ هـ١٤٢٩دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : علي سيد علي، الطبعة األولى، الناشر
 .م٢٠٠٨

، قدم )هـ٦٤٣ت(أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش : شرح المفصل للزمخشري، تأليف )٢٤
دار الكتب : إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى، الناشر/ د: له ووضع هوامشه وفهارسه

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ العلمية، بيروت، لبنان،

، )هـ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف )٢٥
دار العلم للماليين، بيروت، : أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، الناشر: تحقيق

  .م١٩٩٠يناير/ لبنان، كانون الثاني
طبعة األولى، دار جرير حسين عباس الرفايعة، ال/ ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د )٢٦

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

مكتب : ، تحقيق)هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب الفيروزبآدى : القاموس المحيط، تأليف )٢٧
محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة، : تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦وزيع، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والت: الناشر

محمد حسن عبد العزيز، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، / القياس في اللغة العربية، د )٢٨
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥القاهرة، 

، تحقيق )هـ١٨٠ت(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه : الكتاب، تأليف )٢٩
مكتبة الخانجي، القاهرة، : الثة، الناشرعبد السالم محمد هارون، الطبعة الث: وشرح
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

 : ، تحقيق)هـ١٧٠ت(أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين، تأليف )٣٠
 .ت.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د/ مهدي المخزومي، د/ د

جودة مبروك / د: ، دراسة وتحقيق)هـ٧٣٢ت(الكناش في النحو والتصريف ألبي الفداء  )٣١
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦محمد، الطبعة الثانية، مكتبة اآلداب، القاهرة، 



– 

  )٣٦٢(

مكتبة : رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، الناشر/ لحن العامة والتطور اللغوي، د )٣٢
 .م٢٠٠٠زهراء الشرق، القاهرة، 

          : ، تحقيق)هـ٣٧٩ت(أبي بكر محمد بن حسن بن مذحج الزبيدي : لحن العوام، تأليف )٣٣
مكتبة الخانجي : رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، الشركة الدولية للطباعة، الناشر/ د

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠بالقاهرة، 

اإلمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري : لسان العرب، تأليف )٣٤
ل إبراهيم، عبد المنعم خلي: عامر أحمد حيدر، مراجعة: ، تحقيق وتعليق)هـ٧١١ت(

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، / اللهجات العربية في التراث، د )٣٥
 .م١٩٨٣ليبيا، 

صالحة راشد غنيم آل غنـيم، الطبعـة     : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتًا وبنية، تأليف       ) ٣٦
ى، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث اإلسـالمي، كليـة الـشريعة والدراسـات         األول

ـ ١٤٠٥اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكـة العربيـة الـسعودية،              / هـ
  .م١٩٨٥

عطية سـليمان، الهيئـة المـصرية العامـة     / اللهجة المصرية بين التراث والمعاصرة، د    ) ٣٧
 .م٢٠١٦للكتاب، القاهرة، 

، )هـ٤٥٨ت(أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده : المحيط األعظم، تأليفالمحكم و )٣٨
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، : عبد الحميد هنداوي، الناشر/ د: تحقيق
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

خليـل  : ، تحقيـق )هـ٤٥٨ت(أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده      : المخصص، تأليف  ) ٣٩
دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان،           : ألولى، الناشر إبراهيم جفال، الطبعة ا   

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تأليف )٤٠
دار الكتب العلمية، : فؤاد علي منصور، الطبعة األولى، الناشر: ، تحقيق)هـ٩١١ت(

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بيروت، لبنان، 

أبي العباس أحمد بن محمد الفيومي : باح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليفالمص )٤١
 .ت.المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د: ، الناشر)هـ٧٧٠ت(



 

 )٣٦٣(

: أحمد مختار عمر، الطبعة األولى، الناشر  / معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، د       ) ٤٢
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩عالم الكتب، القاهرة، 

عـالم  : أحمد مختار  عمر، الطبعة األولـى، الناشـر        / عربية المعاصرة، د  معجم اللغة ال   ) ٤٣
 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الكتب، القاهرة، 

إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى، منشورات محمد علي / المعجم المفصل في الجموع، د )٤٤
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

عبد : ، تحقيق)هـ٣٩٥ت(ين أحمد بن فارس بن زكريا أبي الحس: مقاييس اللغة، تأليف )٤٥
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : السالم محمد هارون، الناشر

محمد عبد : ، تحقيق)هـ٢٨٥ت(أبي العباس محمد بن يزيد المبرد : المقتضب، صنعة )٤٦
ن اإلسالمية، وزارة الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، المجلس األعلى للشؤو

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥األوقاف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

إبراهيم أنيس، الطبعة السادسة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، / من أسرار اللغة، د )٤٧
 .م١٩٧٨

طاهر أحمد الزاوي، : ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  )٤٨
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، : ، الناشرمحمود محمد الطناحي

 .الدوريات والمجالت العلمية: ثانيا
للحريري، محمد شـندول، مجلـة      ) درة الغواص (تطور األبنية الصرفية من خالل كتاب        ) ٤٩

 .م٢٠٠١، )١٧، ١٦(المعجمية، تونس، العددان 

 محمد أوكمضان، مجلة اللسان تطور األبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة العربية، )٥٠
 .م١٩٩٧، ديسمبر )٤٤(العربي، المغرب، العدد 

إبراهيم إبراهيم بركات، مجلة كلية اآلداب، جامعة / الجمع المتناهي في اللغة العربية، د )٥١
 .م١٩٨٤المنصورة، العدد الخامس، مايو 

القاهرة، المجلد جموع التكسير القياسية، أحمد علي اإلسكندري، مجلة مجمع اللغة العربية ب )٥٢
 .م١٩٣٧الرابع، أكتوبر 

عبـد العـالم محمـد      / الجهود الصرفية لمجمع اللغة العربية القاهري في تنمية اللغـة، د           ) ٥٣
القريدي، المجلة الجامعة، العـدد الخـامس عـشر، المجلـد الثـاني، مركـز البحـوث            

 .م٢٠١٣واالستشارات العلمية، جامعة الزاوية، ليبيا، 



– 

  )٣٦٤(

ـ ٥٧٧ت(لحن العامة البن هشام اللخمي      الرد على الزبيدي في      ) ٥٤ عبـد  / د: ، تحقيـق  )هـ
، الجـزء الثـاني،     )١٢(العزيز مطر، مجلة معهد المخطوطات العربية، مصر، المجلـد          

 .م١٩٩٧
عبد العزيز مطر، المجلة، الهيئة المـصرية       / القياس الخاطئ وأثره في التطور اللغوي، د       ) ٥٥

  .م١٩٦٥، سبتمبر )١٠٥(لعدد العامة للتأليف والنشر، مصر، السنة التاسعة، ا
 



 

 )٣٦٥(

  
  
  
  
  
  
  :المقدمة 

وهذا , لكثيٍر من األمراض  شفاءوأنه  يالكبزالوا يؤمنون ما ن كثيراً من الناس إ
ما   رغم. فضالً عن ثبوته في النقل ،أمر ثابتٌ عندهم بالتجربة واألخذ عن األسالف

أو اليدين الرأس أو الوجه أو في خاصة عندما يكون بو - كتشوه الجسم فيه من تبعات
وما قد يصاحب ذلك من مضاعفات خطيرة إذا كان ممن ال شديد وألٍم ,  -  الرجلين

 .صدمة عصبية أو صدمة قلبية أو ربما وفاة المريض الفجائيةيحسن الكي كحدوث 
فكان كلما اشتكى من ! وقد أخبرني أحد اإلخوة عن قريٍب له أنه اكتوى ثالثين كية

 كثير من الناس من كبار السن أو ولألسف هذا حال! مرٍض شاروا عليه به وعمد إليه
  !.من يسكن في القرى والهجر، بعيداً عن المدنية والمدينة والمستشفيات 

وفي المقابل يوجد بعض الناس ومنهم أطباء ينفون فوائد الكي بل ويجرمونه 
  !.ويرونه عقاباً وعذاباً ال عالجاً 

لكي مما تعم به  ومع أن ا، بين إفراط وتفريط،والناس في هذا بين طرفي نقيض
البلوى ومعروفٌ منذ القدم عند العرب والعجم إال أني ذلك لم أر من جمع أحاديثه 

  .فضالً عن دراستها وتحرير القول فيه ببيان حكمه الشرعي؟
 ؟وهل صح النهي عنه؟ أو هل جاء الترغيب بتركه أم بفعله؟ وهل اكتوى النبي 

ر كذلك فكيف نجمع بين هذه األحاديث وإذا كان األم. ؟وهل كوى غيره؟ وهل أمر به
   ؟المتعارضة ظاهرياً

 وحارت فيها األفهام بين ،كل هذه األسئلة تدور في األذهان ويجهلها كثير من األنام
  . لذا رأيت أنه من األهمية بمكان على أهل االختصاص البيان واإلعالم،إحجام وإقدام

 
 

  كلية التربية   -بقسم الدراسات اإلسالمية األستاذ المشارك 
  المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود 

  



– 

  )٣٦٦(

أحاديث الكي رواية :"بـ فتمخضت الفكرة وخرج من رحمها هذا البحث الموسوم 
:  وتحته مبحثان األول ،أحاديث الكي رواية:  لينتظم عقده في فصلين األول ،"ودراية

 ،قسيم الرواية وهو الدراية:  والفصل الثاني ،أحاديث الجواز:  والثاني،أحاديث النهي
  . واهللا المستعان وعليه التكالن،سائالً المولى الرشاد وحسن البيان



 

 )٣٦٧(

  أحاديث الكي رواية: ل الفصل األو
  أحاديث النهي: المبحث األول 

شَربِة : الشِّفَاء ِفي ثَالَثٍَة « : قال :  قَاَل ،ما ـ  حديث ابن عباس:  األول
  .» يوَأنْهى ُأمِتي عِن الْكَ ،وكَيِة نَاٍر،وشَرطَِة ِمحجٍم،عسٍل

كالهما من  ،)٣٤٩١( جه حوابن ما، )٥٦٨١(و)٥٦٨٠( ح٧/١٥٨أخرجه البخاري 
  . عن سعيِد بن جبيٍر، عن سالم اَألفطس،طريق مروان بن شجاع

يجاهٍد ،عن ليٍث ،ورواه البخاري في الموضع نفسه معلقاً من طريق الْقُمعن م.  
   .الحديث.. .عن ابن عباس ،) ومجاهد،سعيد بن جبير(كالهما 
 فَما َأفْلَحن والَ تُفَاكْتَوي،ي عِن الْكَ نَهى النَّبي«:حديث عمران بن حصين: الثاني 
نح١(َأنْج(«.  

  .- ٩/٣٤٢ومن طريقه البيهقي في السنن- ،)٨٦٩(ح٢/١٦٩أبو داود الطيالسيأخرجه 
  .)١٩٩٨٩(ح٣٣/١٩٥أحمد في المسند و

  .حدثنا الحسن: قال ) ٣٥١٧( ح٩/١٦والبزار 
  .شيبة أبي ابن بكر  من طريق أبي،٢٤/٦٣وابن عبدالبر في التمهيد 

  .حدثنا عفان : واقال ،) والحسن، وابن أبي شيبة،أحمد(ثالثتهم 
  .حدثنا موسى بن ِإسماعيَل:  قال ،)٣٨٦٧(وأبو داود ح

  . عن حماد بن سلمة،)٢()وموسى بن إسماعيل،عفانو،الطيالسي(ثالثتهم 
                                         

وفي ". فما أفلحت وال أنجحت:"، وعند ابن ماجه وحده بلفظ "أنجحنا وال أفلحنا:" رواه جمع، وراه آخرون بلفظ هكذا ) ١(
  ).المكاوي يعني"أنجحن وال أفلحن فما هو إنما:" يقولو اللفظ هذا ينكر هشام كان :()٣٠٤: ص (المشكل كشف

 النبي وخالفنا اكتويناهن، التي الكيات تلك يعني فيهما، اإلناث بنون الصحيحة الرواية: ٩/٩٨" األوطار نيل "في الشوكاني قال
فلح وكيف فعلهن،  فينجح أو يفيه خولف شيء ي أفلحن فما ألوجاع ياتك فاكتوينا: فالتقدير هذا وعلى الشريعة، صاحب 
  ."عمدة هو الذي الفاعل حذف من أقوى فضلة هو الذي المفعول حذف ألن أنجحن، وال

 كية اكتويت لقد": عن عمران قوله  ٤/٢٨٩ سعد في الطبقات ابن أخرجه ، وما"يعنى المكاوي:"ويؤيده زيادة عند أبي نعيم
 ."سقَم من شفَتْ وال ألم، من أبرأتْ ما بنار

هدبة بن خالد وحجاج بن المنهال عنه، عن أبي التياح، عن مطرف، عن : ذا رواه الثالثة عن حماد وخالفهم   هك) ٢(
ورواة الوجهين كلهم  ،)٨٢٨٣(ح٤/٤٦٢،، والمستدرك )١٤٦٨٠( ح١٣/١٠فزادا أبا التياح كما في المعجم الكبير . عمران

  .األحفظ فقد رواه عفان وهو من أوثق أصحاب حمادمن رواية األكثر وأرجح ألنه ثقات لكن الوجه المثبت أعاله 
، وقال أيضاً عن روايات أصحاب حماد بن "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم: "قال ابن معين

 البن شرح علل الترمذي: انظر" إذا اجتمعوا على شيء عنه،وقال واحد منهم بخالفهم علمت أن الخطأ منه ال من حماد: "سلمة
 .١/٣٢، المجروحين البن حبان ١/٢٦٧رجب 



– 

  )٣٦٨(

  . عن حماد بن زيد،، عن عارم)٥٥٤٥(٤/٢٨٨وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
.. .طَرٍف، عن عمران عن م،البنانيحدثنا ثابتٌ : قال ،) وابن زيد،ابن سلمة(الهما ك

  .الحديث
  .الحسن البصري: وتوبع مطرف بن عبداهللا تابعه 

 عن ،، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد)٥٥٤٦(٤/٢٨٩أخرجه ابن سعد 
  .عمرو بن الحجاج

  .، عن يزيد بن هارون)١٩٩١٣(٣٣/١٤٣وأحمد 
  . عن وهب بن جرير، عن أبي بكرة،)٧١٤١(٤/٣٢٠طحاوي وال

  .، عن هشام بن حسان) وابن جرير، وابن هارون،عمرو بن الحجاج(ثالثتهم 
  .رافع بن عمرو حدثنا: قال ،)٣٤٩٠(ورواه ابن ماجه ح

  . عن علي بن مسلم،)٣٥٤١( ح٩/٣٠ والبزار
  .ماهان بن بيعقو  قال أخبرنَا،)٧٥٥٨( ح٧/٩٦ الكبرى والنسائي في السنن

 حدثني حنبٍل، بن أحمد بن عبداللَّه ،حدثنا)١٤٧٤٥(ح١٣/٤٠ والطبراني في الكبير 
  .َأبي

هشيٍم   عن،) وأحمد بن حنبل،، وابن ماهان)١(عمرو بن رافع، وعلي بن مسلم(أربعتهم 
  .بن عبيد ويونس ،منصور بن زاذان َأخبرنا :  قال،بن بشير

  .مسدد حدثنا المثنَّى، بن معاذُ حدثنا: ، قال )١٤٧٤٦(سه والطبراني في الموضع نف
  .الحجاج بن حدثنا إبراهيم:  قال ،٢٤/٦٢ وابن عبدالبر في التمهيد

يونس بن  ، حدثنا)٢(الوارث بن سعيد عبد حدثنا: ، قاال) وابن الحجاج،مسدد(كالهما 
  .عبيد وحده

  . عن بندار محمد بن بشار،)٢٠٤٩(والترمذي ح
  .المثنى بن محمد حدثنا: قال ) ٣٥٤٠( ح٩/٣٠ لبزاروا

  .عن أبيه، عن عبداهللا بن أحمد،)١٤٧١٣(٢٧/ ١٣ الكبير والطبراني في المعجم

                                         
 ". عِن الكَينَهى :"   واقتصر على قوله ) ١(
 عند -وهو ضعيف -في حين خالفهم علي بن عاصم  -وهما ثقتان - هكذا رواه عبدالوارث وهشيم ) ٢(

 ،حسن البصريمن طريقه، عن يونُس، عن ال،)٦٤٩٣(واألوسط ) ١٤٦٦٥( ح ١٣/٤الطبراني المعجم الكبير 
 ).٣٥٤٠( ح٩/٣٠ وقد أشار إلى ذلك البزار ،فزاد مطرفاً.. .عن مطرٍف، عن عمران بن حصيٍن



 

 )٣٦٩(

  .جعفٍر بن محمد حدثنا :، قالوا) وابن المثنى، وأحمد بن حنبل،بندار(ثالثتهم 
لد  عن خا،عن محمد بن خالد،،عن عمران بن موسى)٦٠٨١(ح١٣/٤٤٥وابن حبان 
  .بن الحارث

 عن أبي زيد ،، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق)٧٤٩٢(٤/٢٣٨والحاكم 
  . وأبي النضر،سعيد بن الربيع

  .شعبةُ حدثنا : قالوا)  والنضر، وأبو زيد،وخالد بن الحارث،جعفٍر بن محمد(أربعتهم 
  .)٢٠٤٩(ورواه الترمذي إثر ح

  .طالب أبي بن إبراهيم  ثنا،العنبري ريازك أبو حدثنا: ، قال)٧٤٩٣(٤/٢٣٨والحاكم 
 الحبحابي،حدثني محمد بن ، عن عبدالقدوس))١(الترمذي، وابن أبي طالب(كالهما 

  .عاصم بن عمرو
 عن أبي عمر ،،عن ابن أبي داود)٧١٤٢(٤/٣٢٠والطحاوي في شرح المعاني 

  .الحوضي
  قال،أصبغ بن قاسم حدثنا  قال،نصر بن سعيد  حدثنا،٢٤/٦٢ وابن عبدالبر في التمهيد

  .رداء بن اهللا عبد حدثنا،إسحاق ابن إسماعيل حدثنا:
  . عن همام بن يحيى،) وأبو عمر الحوضي، عبداهللا بن رداء،عمرو بن عاصم(ثالثتهم 
   .)٢( عن قتادة السدوسي،) وهمام ،شعبة(كالهما 
  .ريالحسِن البص عن ،)هشام بن حسان، وابن زاذان، وابن عبيد، وقتادة( أربعتهم

 وأبي ،، عن علي بن عبدالعزيز)١٤٩١٧(ح١٣/١١١ الكبير والطبراني في المعجم
  .مسلم

  . عن إسماعيل بن إسحاق٢٤/٦٣وابن عبدالبر في التمهيد 
:  قال ،بن المنهال  عن حجاج،) وابن إسحاق، وأبو مسلم،علي بن عبدالعزيز(ثالثتهم 

  .الحق بن حميد جلٍزِم َأبي  عن،عن عمران بن حدير،)٣(حماد بن سلمة حدثنا

                                         
 ".لم تُسلّم علي المالئكةُ حتى ذهب عني أثر النار:"   ولفظه ) ١(
 . ولم يقرنه بمنصور،  رواه عن يونس وحده) ٢(
). فَاكْتَوينَا فَما ِفيها ِشفَاء ِمن سقٍَم، وال براءةٌ ِمن ِإثٍْم".  الْكَي عِننَهى :(" هكذا رواه حماد بن سلمة مرفوعاً) ٣(

، ويزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة )٥٥٤٧(ح٤/٢٨٩وخالفه عبدالوهاب بن عطاء عند ابن سعد في الطبقات 
=   ، ثالثتهم)٧١٦٩(ح٣٢٤/ ٤ معانيال وأبو جابر عند الطحاوي في شرح ،)٢٣٦١٦(ح٥/٥٢ مصنفهفي 



– 

  )٣٧٠(

  . عن عمران به،) وأبو مجلز،الحسن البصري( كالهما 
  ".حديث حسن صحيح:" قال الترمذي
 ِإالَّ يروى نعلم وال ،وجٍه غير من ،عن ِعمران روي قد الحديث وهذا:" وقال البزار

  ." حسن وِإسناده حصيٍن بِن ِعمران عن
 حديث من الكي عن نهى أنه النبي عن يرو :"٩/٣٨٠ ابن عبدالبر في االستذكار قال

  ". صحيح حديث وهو،حصين بن عمران
  ".إسناده صحيح :" ٩/٦٣وقال النووي في المجموع 

ابن المديني وأبو حاتم : ولكن تقدم أن الحسن لم يسمع من عمران كما ذكر أئمة العلل
  . ومتابعة أبي مجلز الحق بن حميد للحسن الراجح فيها الوقف.وأحمد

  .)١("واستَرقَى اكْتَوى مِن يتَوكَّْل لَم "  :حديث المغيرة: الثالث
 من ،١١٦/ ٧،والدارقطني في العلل )١٤٣(ح٩٦: في حديثه ص الثوري أخرجه سفيان
  .طريق قبيصة

 بن  ومن طريقه عبد- ، )١٨٧( ح١١٢:ص الصحابة آثار في وعبدالرزاق في األمالي
 والبيهقي ،)٨٩١(٢٠/٣٨١ الطبراني في الكبير و،)٣٩٣( ح١/١٥١في المنتخب  حميد

  .- ٩/٣٤١في السنن 
   .- ٢٠/١٨٧ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال -، )١٨٢٢١( ح٣٠/١٦٠وأحمد 

  . عن محمد بن بشار،)٢٠٥٥(والترمذي ح
  . من طريق إسحاق البهلول،١١٦/ ٧والدارقطني في العلل 

 بن بكر أبو حدثنا : قال سىمو بن عمران  أخبرنا،)٦٠٨٧( ح١٣/٤٥٢ حبان وابن
  .الباهلي خالد

  . عن ابن مهدي،) ومحمد بن بشار، والبهلول، وابن خالد،أحمد( أربعتهم

                                                                                                     
 ،كان ِعمران بن حصيٍن ينْهى عِن الْكَي:" قال ، عن َأبي ِمجلٍز الحق بن حميد،حدثنا عمران بن حديٍر:قالوا =

  ". َأشْفَتْ ِمن سقٍَم والَ، ما َأبرَأتْ ِمن َألٍَم،اكْتَويتُ كَيةً ِبنَاٍر:  ويقُوُل ، فَجعَل بعد ذَِلك يعج،فَابتُِلي فَاكْتَوى
والوجه الراجح عن عمران بن حدير الموقوف ألنه من رواية األوثق واألكثر وإن كان النهي مرفوعاً ثابتاً عن 

 .عمران من غير هذا الطريق
 ".من اكْتَوى َأو استَرقَى، فَقَد بِرَئ ِمن التَّوكُِّل :"   وبعضهم يرويه بلفظ ) ١(



 

 )٣٧١(

محمد  ثنا ،)١(َأبي مريم بن سعيد بن عبداِهللا ، ثنا)٨٩١(٢٠/٣٨١ والطبراني في الكبير
  .الفريابي
  .وري عن الث،)٢() وابن مهدي، والفريابي ، وعبدالرزاق،قبيصة(أربعتهم 

  .-٢/٣٩٦ ومن طريقه البيهقي في الشعب -،)٧٣٢(ح٢/٧٤ الطيالسي داود وأبو
  .)١٨٢١٧(ح٣٠/١٥٧وأحمد في المسند 

 من طريق محمد بن ،٢٤/٦٥ وابن عبدالبر في التمهيد ،٧/٩٥والبخاري في تاريخه 
  .بشار

  .من طريق ابن أبي شيبة ،)٨٩٢(ح٢٠/٣٨١ الكبير والطبراني في المعجم
  . عن غندر،) وابن بشار، وابن أبي شيبة ،مدأح(ثالثتهم 

  . عن حجاج،)١٨٢١٧(ح٣٠/١٥٧وأحمد في المسند 
  . من طريق معاذ العنبري،٢٢١:ص والخطيب في الكفاية

  . عن شعبة،) ومعاذ، وحجاج، وغندر،الطيالسي(أربعتهم 
  . عن عثمان،٧/٩٤والبخاري في تاريخه 

 - ، عن أبيه زهير بن حرب،)٤٢٣٠(ح٢/٩٨٢في تاريخه  خيثمة وأبو بكر بن أبي
  .- ٦٥ /٢٤ و ٥/٢٧٢ ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد

   .،عن الحسن بن حريث)٧٥٦١(ح٧/٩٧والنسائي في الكبرى 
  . عن جرير بن عبدالحميد،) وزهير بن حرب، والحسن بن حريث،عثمان(ثالثتهم 
  .المغيرة عن ، عن عقّار بن المغيرة،)٣( عن مجاهد،) ومنصور،ليث(كالهما 

                                         
 ، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري،٧/١١٦ورواه الدراقطني ،ه الطبراني عن ابن أبي مريم هكذا روا) ١(

 فجعل بدل . عن أبيه، عن عقار،عن مجاهد، عن ابن أبي نجيح، عن الثوري، عن الفريابي،عن ابن أبي مريم
 !.  أبي مريم ضعيف وابن،ابن أبي نجيح: منصور بن المعتمر 

ذكر اسم كل صحابي ممن " وفي ،٧/١١٦ وخالفهم عبيداهللا األشجعي في العلل للدرقطني ،  هكذا قال األربعة) ٢(
 ثالثتهم من طريق ،)٣٢٤١(١٢/١٦٠، وشرح السنة للبغوي )٣٦٠(ح١٩٣:لألزدي ص" ال أخ له يوافق اسمه

 ،ار عن عق، عن مجاهد، عن حماد بن أبي نجيح، عن الثوري، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي،يحيى بن صاعد
:  قال الدارقطني ، وهذا ما مال إليه الدراقطني ، ورواية الجماعة أرجح، بدل منصوراًفجعل حماد. .عن أبيه

  .تفرد به األشجعي
 وهو وجه صحيح . هو حسان بن أبي وجزة بين مجاهد وعقار بن المغيرة"رجل:"  وفي بعض الطرق زيادة ) ٣(

=   ي عقَّار بن المغيرِة بِنِنحدث: اهدا، يحدثُ قالجسمعنا م" : قاال – كما تقدم - وجرير ،ثابت جوده شعبة



– 

  )٣٧٢(

  . من طريق إسرائيل،٧/١١٦والدارقطني في العلل 
  . عن منصور بن المعتمر،) وإسرائيل، وشعبة،الثوري(جميعهم 

  .-) ٣٤٨٩( وعنه ابن ماجه ح-  ،)٢٣٦٢٨(ح٥/٥٤وابن أبي شيبة 
  .)١٨١٨٠(ح٣٠/١١٦ وأحمد

  .ثنا إسماعيل بن علية)  وأحمد ،ابن أبي شيبة(كالهما 
 عن محمد بن ،، عن أبي كريب)٦٨(٤٣زء التوكل على اهللا صوابن أبي الدنيا في ج

  .فضيل
  . عن ليث،) وابن فضيل، والثوري،ابن علية( ثالثتهم

  ".حديث صحيح:" قال الترمذي 
  ).١٩٣٤٣(ح١٤/١٢٠ - واآلثار السنن كما في معرفة-وأخرجه الشافعي في سننه 

  .- )٨٢٧٩(ح ٤/٤٦١ الحاكم طريقه ومن -  ،)٧٨١(ح٢/٢٦ والحميدي في مسنده
   .- ٢٠/١٨٧ ومن طريقه المزي في تهذيبه - ،)١٨٢٠٠(ح٣٠/١٤٠ وأحمد

  . عن أبيه زهير بن حرب،)٤٢٣٠(ح٢/٩٨٢في تاريخه  خيثمة وأبو بكر بن أبي
         موسى، ن، ثنا َأسد بدثنا المقدام بن داودح ،)٨٩٠(٣٨٠/ ٢٠ الكبير في والطبراني

  .مانيحنا يحيى الح وحدثنا َأبو حصيٍن القاضي، ث
  .، من طريق عتيق بن محمد)١٩٣٤٣(ح١٤/١٢٠ واآلثار السنن والبيهقي في معرفة

  .، من طريق عمرو بن عون)١٩٣٤٤(والبيهقي في الموضع نفسه ح
  . من طريق علي بن حرب الموصلي،)٤١(ح٦٢:في الفوائد ص منده وابن

                                                                                                     
ِه َأنَا وصاِحب ِلي، فَلَِقيتُ حسان بن َأِبي وجزةَ يشعبةَ حديثًا، فلما خرجتُ  من عندِه لَم ُأمعن حفظه، فرجعتُ ِإل=

  .."..حدثَنَاه عقَّار، عن َأِبيِه، عِن النَِّبي : كَذَا وكَذَا، فَقَاَل حسان: قُلْتُما جاء ِبك؟ فَ: وقَد خَرج ِمن ِعنِْدِه، فَقَاَل
  . عنه،، ثنا عمرو بن مرزوق)٤٢٢٨(ح٢/٩٨٢زائدةُ عند ابن أبي خيثمة في تاريخه : وتابع شعبة وجرير 

  .٧/١١٥، وعبيدة بن حميد كما في العلل للدراقطني 
سمعتُ مجاهدا حدث ِبِه َأنَّه سِمع من :  قال ، رواه عن منصوٍر، فحفظ ِإسناده،ورواه شعبةُ":وقال الدراقطني 

  .اهـ" فصح القَوالَن جِميعاً، عن العقّاِر، فاستَثبتَه ِمن حسان بِن َأِبي وجزة،العقّاِر حديثًا فشك فيه
 والناس يقولون حسان بن َأِبي ،ابي حسان بن أبي وجرةكذا ِفي كت:"قَاَل جرير  :" ٧/٩٤وفي تاريخ البخاري 

 .بالزاي وهو الصحيح" وجزة



 

 )٣٧٣(

 ، والحماني، وعتيق،بن موسىوأسد ، وأبو خيثمة، والحميدي، وأحمد،الشافعي(تسعتهم 
  . عن عبداهللا بن أبي نجيح،)١(، عن ابن عيينة) وابن حرب،وابن عون

 عن ، عن مجاهد،) وابن أبي نجيح ، وليث بن أبي سليم،منصور بن المعتمر(ثالثتهم 
  .. . عن أبيه،عقّار بن المغيرة

  ".يخرجاه ولم اِإلسناِد، صحيح حديثٌ هذا:" قال الحاكم 
  ".إسناده صحيح :" ٩/٦٣ووي في المجموع وقال الن

  ."ثقاتٌ وِإسناده وغيره َأحمد رواه :"٢/٣٣٣وقال ابن مفلح في اآلداب الشرعية 
 أخرج له ، رجال إسناده ثقات سوى عقّار بن المغيرة بن شعبة فهو مقل،والحديث

ن في العجلي وذكره ابن حبا:  وثقه ،الترمذي وأبو داود وابن ماجه هذا الحديث فقط
  .)٢(ثقة: وقال الحافظ ،الثقات

   والحاكم وغيرهم ، وابن حبان،الترمذي: وقد صحح الحديث 
 ِإالَّ يبرُأ الَ : اَألِطباء فَقَاَل ،شَِديدةً شَكْوى ِمنَّا رجٌل اشْتَكَى " حديث جابر: الرابع 
ِبالْكَي، ادفََأر لُهَأه َأن وهكْوفَقَاَل ،ي هضعبتَّى الَ : مح تَْأِمروَل نَسساهللا ر  

وهرتَْأمَأ ، »الَ«:فَقَاَل ،فَاسرُل فَبجا ،الرفَلَم آهوُل رساهللا ر  ذَا« : قَاَله اِحبِني صب 
 َأبرَأه ماِإنَّ: النَّاس لَقَاَل كُِوي لَو هذَا ِإن :» اهللا رسوُل قَاَل ،نَعم : قَالُوا» فُالٍَن؟
الْكَي«.  

 ومن طريقه ابن عبدالبر في ،- )٢٣٦٢٢(ح٥/٥٣في المصنف  شيبة أبي أخرجه ابن
 عن ، عن الشعبي، حدثنا مجالد بن سعيد،حدثنا ابن نمير:  قال ،-٨/٤١٧ االستذكار

  الحديث .. .جابر
 بن مجالِد لضعِف ،ضعيفٌ ِإسناد هذا :" ٤/٤٤٣الخيرة  قال البوصيري في اتحاف

  ."سعيٍد
  ".ضعيفٌ مجالد :" ١١/٢١٨ العالية وقال ابن حجر في المطالب

ِإن كَان ِفي شَيٍء ِمن  «: يقُوُل سِمعتُ النَِّبي : قاَل  حديث جابر : الخامس 
ِتكُمِويَأد، -  ِتكُمِويَأد ٍء ِمنِفي شَي كُوني فَِفي - َأو رٍم:  خَيجطَِة ِمحٍل ،شَرسِة عبشَر َأو، 

اءاِفقُ الدٍة ِبنَاٍر تُولَذْع َأكْتَِوي ،َأو َأن ا ُأِحبمو«.  
                                         

 "!.ىليس منا من اكتوى أو استرق: " عن ابن عيينة، به، بلفظ مختلف٧/٩٥" تاريخه"  لكن علقه البخاري في ) ١(
 ).٤٦٣٠( تقريب التهذيب ،٧/٢١١تهذيب التهذيب :   انظر) ٢(



– 

  )٣٧٤(

 حدثنا ،ٍميحدثنا َأبو نع: ، قال )٥٦٨٣(ح٧/١٥٩  في صحيحهأخرجه البخاري
سمعتُ جابر بن عبد :  قال ،ِم بِن عمر بِن قتادةص عن عا، بن الغسيِلمنعبدالرح

  .الحديث...اهللا
 شَرطَِة فَِفي , ِشفَاء ِبِه تُداوون ِمما شَيٍء ِفي كَان ِإن  «:حديث ابن عمر قال : السادس

  . »َأكْتَِوي َأن ُأِحب وما  ,نَاٍر لَذْعِة َأو , عسٍل شَربِة َأو , )١(ِمحجٍم
، )٧٩٦(و) ٧٩٥(١/٥٠٣ -عباس ابن  مسند-  اآلثار أخرجه ابن جرير في تهذيب

  . وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب،طالب أبي بن العباس حدثني
  .بن عبدالرحمِن علي ، حدثنا)٧١٤٠(ح٤/٣٢٠ اآلثار معاني والطحاوي في شرح

 ،المروزي الحسن أبو الحسن بن ، عن علي)١٧٢٨(ج٤/٣٠والعقيلي في الضعفاء 
  .العنبري عبدالرحمن بن محمد حدثنا

 موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا ،)٢٢٥(١/٥٩ المتشابه تلخيص والخطيب في تالي
  .العامري عفان بن علي بن الحسن  حدثنا،األصم يعقوب بن محمد  حدثنا،الصيرفي
 وابن وهب، وعلي بن عبدالرحمن، ومحمد بن عبدالرحمن، والحسن ،العباس(خمستهم
 عن ،هللا بن عمر عن عبيدا،معاويةَ بن زهير ثنا: قال الثعلِبي، محمد ثنا: قال ،)العامري

  .الحديث.. . عن ابن عمر،نافع
  ."منكَر حِديثٌ هذا ) :"٢٤٩٨(م٦/٢٥٢قال أبو زرعة في العلل 

  ".الحديث منكر : معاوية بن زهير  عن،الثعلبي أسعد بن محمد:" وقال العقيلي
  ".هذا من أصلح طريق من اإلسناد هذا بغير يروى وهذا:"وقال عن هذا الحديث 

  .أسيد بن زيد: محمد بن أسعد تابعه توبع : قلت 
 عبد بن عيسى موسى أبو ، ثنا)٤١٠(ح١/٣٨١ أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيالنيات

  . عن زهير،زيد بن أسيد حدثنا ،الطيالسي اهللا
 بأحاديث حدث : آخر موضع وفي ،بأس به يكن لم : البزار  قال،ضعيف جداً: وأسيد 

  وقال،الحديث ضعيف:  الدارقطني  وقال،ري مقروناً وأخرج له البخا.يتابع عليها لم
 في مرضي غير وكان بها وحدث بغداد قدم:  الخطيب  وقال،ضعفوه:  ماكوال ابن

 حبان ابن وقال،الحديث متروك:  النسائي  وقال،كذاب: ابن معين :  الرواية، وقال

                                         
 ."أو حبيبات سود:" ب زيادة   عند ابن جرير والخطي) ١(



 

 )٣٧٥(

 يتابع ال ويهير ما عامة:  عدي ابن  وقال،الحديث ويسرق المناكير الثقات عن يروي:
  .)١(عليه 

 ورجل من ، وحديج بن معاوية،حديث عقبة بن عامر: السابع والثامن والتاسع
 ،كَيٍة َأو ،عسٍل شَربِة َأو ،ِمحجٍم شَرطَِة:  فَِفي ِشفَاء شَيٍء ِفي كَان ِإن:» األنصار قَاَل

  .»َأكْتَِوي َأن َأحب والَ
  . وعلى من دونه، واختلف عليه، أبي حبيبهذا الحديث رواه يزيد بن

 عن ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبداهللا بن يزيد المقرئ،فرواه ستة من الرواة .١
 . عن معاوية بن حديج،سويد بن قيس

  .)٢٧٢٥٦(ح٤٥/٢٢٩ أخرجه أحمد
 ٦/٣٤٤ والطبري في تهذيب اآلثار ،)٧٥٥٩(ح٧/٩٦ والنسائي في السنن الكبرى

  .إبراهيم بن فضالة بن عبيداهللا  طريق، من)٢٨٣٦(و) ٢٨٣٥(ح
 ،اهللا عبد بن هارون ،ثني)٢٢٠٨(ح٥/١٨٢ الصحابة وأبو القاسم البغوي في معجم

   .محمد بن وزهير
 ومن طريقه -،)٩٣٣٧(٩/١٣٤ واألوسط ،)١٦٣٨٩(ح١٤/٣٦٥والطبراني في الكبير 

  حدثنا،-)٦٢( ح٩٥:ص المقرئ يزيد بن اهللا عبد حديث الضياء المقدسي في جزء من
  .ملُّوٍل بن هارون

 الصحابة  ومن طريقه أبو نعيم في معرفة-) ٦(ح٢٤وأحمد بن الفرات في جزئه ص
 حديث ، والضياء في جزء من٥٩/١٦ وابن عساكر في تاريخه ،)٦٠٧٣(٥/٢٥٠٢

  .-  )٦٢( ح٩٥:ص المقرئ
لُّوٍل،  وزهير بن محمد، وابن م، وهارون بن عبداهللا،وعبيداهللا بن فضالة،أحمد(ستتهم 

:   قال،)٢(أيوب أبي بن سعيد  ثنا،المقرئ الرحمن عبد  قالوا أنا أبو،)وابن الفرات
  .الحديث.. . عن معاوية بن حديج،حبيب، عن سويد بن قيس أبي بن يزيد حدثني

  .والحديث رجال إسناده ثقات

                                         
 . ٢/٢١٩ وإكمال تهذيب الكمال ،١/٣٠١، وتهذيب التهذيب ١/١٢٤  الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١(
  .يحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث:   هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب مقالص، وخالفه ) ٢(

حدثنا يحيى بن إسحاق :  قال ،حمد بن العالءثنا أبو كريب م) ٢٨٣٨(ح٦/٣٤٦أخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 
 .حدثنا يحيى بن أيوب:  قال ،البجلي



– 

  )٣٧٦(

 ،واألوسط الكبير في والطبراني أحمد رواه:"٥/١١٠ الزوائد قال الهيثمي في مجمع
  ."ثقة وهو قيس بن سويد خال الصحيح رجال أحمد رجالو

 به تفرد اإلسناد بهذا إال خديج بن معاوية عن الحديث هذا ال يروى :"قال الطبراني
حبيب أبي بن يزيد."  

 عن ، عن عبداهللا بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب،ورواه ستة من الرواة .٢
 . عن عقبة بن عامر، عبداهللا عن أبي الخير مرثد بن،عبداهللا بن الوليد

  .)٥٥٤(ح٢/٥٩٤ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث
  . عن عبداهللا بن المبارك،، عن علي بن إسحاق)١٧٣١٥(وأحمد 

  .، عن أبي خيثمة زهير بن حرب)١٧٦٥(٣/٣٠٠وأبو يعلى 
  .عن محمد بن عوف الطائي،)٨٠٠(١/٥٠٥والطبري في تهذيب اآلثار 

  . عن أحمد بن جميل،عن محمد بن إسحاق ،)١٧٢(ح١/١٥٤والروياني في مسنده 
  . عن هارون من ملُّوٍل،)٩٣٣٩(ح٩/١٣٥ األوسط والطبراني في المعجم

، ) وابن جميل، وابن عوف،وابن ملُّول ، وابن المبارك، وأبو خيثمة،الحارث(ستتهم 
 عن مرثد بن ، بن الوليد عن عبداهللا، عن سعيد بن أبي أيوب،عن عبداهللا المقرئ

  . عن عقبة الجهني،عبداهللا
 أبي بن سعيد إال الوليد بن اهللا عبد عن الحديث هذا يرو لم:" وقال الطبراني في األوسط

  "!.أيوب
 .وقد أخرجه في الكبير من غير طريقه كما سيأتي: قلت 

 عن ،ح ثنا حيوة بن شري، ثنا عبداهللا بن يزيد،ورواه هارون بن ملُّوٍل المصري .٣
 . عن عقبة بن عامر، عن أبي الخير،عبداهللا بن الوليد

 ملُّوٍل بن هارون  حدثنا،)١٤٢١٥( ح١٢/٢٥٥ الكبير أخرجه الطبراني في المعجم
 ، ثني ابن هبيرة، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبداهللا بن يزيد،ورواه بشر بن موسى األسدي

 . عن عقبة بن عامر،عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير
موسى،  بن بشر ، قال ثنا)١٤٣٤٦(١٢/٣٠٨ الكبير أخرجه الطبراني في المعجم

  . .به
 وعبداهللا ،يحيى العالفو،حسن بن موسى، وعمرو بن خالد:  تابعه المقرئوتوبع 
  .القعنبي



 

 )٣٧٧(

  . عن حسن بن موسى،)١٧٤٢٦(ح٢٨/٦٣٨ أحمدأخرجه 
عن عمرو بن  ، عن روح بن الفرج،)٧١٤٣(ح٤/٣٢١ )١(المعاني والطحاوي في شرح

  .خالد
 النبوي  وعنه أبو نعيم في الطب-  ،)١٤٣٤٤(١٢/٣٠٨الطبراني في الكبير و
  .سعيد بن أبي مريمعن ،العالفيحيى بن أيوب ، عن -)٧٣٣(ح٢/٦٧٢

  . عن القعنبي،، عن علي بن عبدالعزيز)١٤٣٤٥(والطبراني 
 عن ابن ،)ي  والقعنب،حسن بن موسى،وعمرو بن خالد، وسعيد ابن أبي مريم(أربعتهم 

 ِإذَا وكَان الْحِميِم، ماِء شُرب يكْره وكَان،الْكَي  عِن اللَِّه رسوُل نَهى:"لهيعة به بلفظ 
  .)٢(" اكْتَحَل ِوتْراً، وِإذَا استَجمر استَجمر ِوتْراًاكْتَحَل

ه رجال رواه أحمد والطبراني ورجال:" ٥/٩٧ الزوائد قال الهيثمي في مجمع
  "! وحديثه حسن،الصحيح خال ابن لهيعة

والذي يظهر لي ثبوت األوجه عن عبداهللا بن يزيد المقرئ فقد رواه عنه على 
 ورواه على الوجه الثالث هارون بن عيسى ملُّوٍل وهو ثقة ،الوجهين جمع من الثقات

ال  كما ق،في الحديث من عقالء الناس، وهو من آخر من حدث عن المقرئ في مصر
  .)٣(وابن الجوزي،ابن يونس

 إال أن عبداهللا بن )٤(بشر بن موسى األسدي وهو ثقة: ورواه على الوجه الرابع 
 وهو من أعرف األئمة به فهو من شيوخه الذين -  ضعفه اإلمام أحمد )٥(يزيد المقرئ

                                         
 ." أبي هريرة"إلى " ابن هبيرة"  تصحف عنده في المطبوع ) ١(
 وبشر بن موسى ، وسعيد بن أبي مريم  واقتصر عمرو بن خالد على الكي،  هذا لفظ حسن بن موسى) ٢(

 .طوالقعنبي على االكتحال واالستجمار فق
، وانظر المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ٦/٣٩٠  نقله عن ابن يونس البوصيري في إتحاف الخيرة ) ٣(

١٢/٣٩٧. 
وكان أحمد بن حنبل " كان ثقة أمينا عاقالً ركيناً: "  وثقه الدارقطني والخطيب وغيرهما وقال الخطيب) ٤(

  .١٣/٣٥٣سير أعالم النبالء :  انظر ،يكرمه
 ويتفرد ، حديثه عن الثقات محتج به،ثقة:  وقَال أبو يعلى ،ثقة:  وقَال النَّسائي ،صدوق: حاتم   قال أبو ) ٥(

 وقال ، وكنت ال أسمع منه إال من كتاب،كان حفظ المقرئ رديئاً:  وقال عنه أحمد وقد روى عنه  .بأحاديث
أخبرني : قال . حدثنا حيوة : قال.  المقرئنحدثنا أبو عبد الرحم: وجدت في كتاب أبي بخط يده : عبداهللا 

= ، أن سليم بن عتر التجيبي، أخبره، أن أبا صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاري،الحجاج بن شداد الصنعاني



– 

  )٣٧٨(

 وقد توبع المقرئ عليه لكن في ، وحسن روايته عن سعيد بن أبي أيوب،- )١(ضعفهم
  .!ابن لهيعة وهو ضعيف : إسناده

 ؛ لكن في إسناده )٢(وعليه فالوجه الثاني أحسنها ألن شيخه فيه سعيد بن أبي أيوب
  ال:الدارقطني  الثقات، وقال في حبان ابن ذكره التُجيبي، قيس الوليد بن بن عبداهللا: 

  .)٣(الحديث لين:  حجر ابن وقال به، يعتبر
 ، عن سويد، عن يزيد بن أبي حبيب،يوب ويحيى بن أ،ورواه عمرو بن الحارث .٤

 .عن رجل من األنصار
 ،، عن أبي كريب محمد بن العالء)٢٨٣٨(ح٦/٣٤٨أخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 

  . عن يحيى بن أيوب الغافقي،عن يحيى بن إسحاق البجلي
 عن عمرو بن ، عن ابن وهب، عن يونس بن عبداألعلى،)٢٨٤٠(والطبري أيضاً 

  .الحارث
  .عن يزيد به)  وعمرو بن الحارث ،يحيى بن أيوب (كالهما

  .)٤(بأنصاري كندي وليس حديج بن ومعاوية
 . عن رجل من األنصار، عن يزيد بن أبي حبيب،ورواه محمد بن إسحاق .٥

 عن يزيد ،، عن تميم بن المنتصر)٢٨٣٩(ح٦/٣٤٨أخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 
 يصرح وُأبهم األنصاري، ولم قيس، بن سويد  فأسقط. عن محمد به،بن هارون

  .بالتحديث

                                                                                                     
قال أحمد .  وهو من أصحاب النبي ،فقال له صلة بن الحارث الغفاري. كان يقص على الناس وهو قائم=
وقال . سليم بن عتر: فقال من حفظه . سليمان بن عتر: ن من كتابه كان عندنا فما قرأ علينا أبو عبد الرحما:"

 وعن حيوة بن ،كان حديث المقرئ حسناً عن سعيد بن أبي أيوب: سمعت أبا عبداهللا يقول : الفضل بن زياد 
 ، وحرملة بن عمران، وكان يحفظ حديث موسى بن أيوب الغافقي، ولكن كان يحدث من كتب الناس،شريح
  .٤/١٩١ وموسوعة أقوال اإلمام أحمد ،١٦/٣٢٣تهذيب الكمال : انظر". صح حديثه عن ابن لهيعة وما أ،وحبان

 وبصحيح حديثهم ،ال شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه : "١/٢٨٨  قال الحافظ ابن حجر في النكت ) ١(
 ".من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم 

 .٤/٦٦الجرح والتعديل :  انظر.ثقة:  وقال ابن معين ،أسليس به ب:  وسعيد بن أبي أيوب قال عنه أحمد ) ٢(
  .٣٢٨ص تقريب التهذيب ،٦/٦٣  تهذيب التهذيب ) ٣(
 ) ٨٠٦٨(٦/١٤٧اإلصابة في تمييز الصحابة :   انظر) ٤(



 

 )٣٧٩(

ولعل الوجه الخامس عن ابن أبي حبيب أرجح من السادس ألنه من رواية األوثق 
، وتابعه يحيى بن )١(ثقة ثبت:  وهوعمرو بن الحارث بن يعقوبواألكثر فقد رواه 

ه  في حين تفرد بالوج، وقد توبع هنا فانتفى عنه الخطأ،صدوق ربما أخطأ: أيوب وهو
  .)٢(يدلس صدوق وهو إسحاق بن السادس محمد

كما قال  "يرسل وكان فقيه ثقة" :رجاء أبو ويزيد بن أبي حبيب سويد المصري
 وقد أبهم )٣("مرسل عامر بن عقبة عن حبيب أبي بن يزيد:"  وقال أبو حاتم ،الحافظ

 ،)٤( وال كونه صحابياً،عن رجل من األنصار ولم يبين سماعه منه: شيخه هنا فقال 
 وفي الصحيحين وغيرهما غنية ، وعليه فالحديث ضعيف، فربما كان بينهما واسطة

  .عنه
ومع هُؤالَِء سبعون َألْفاً يدخُلُون الْجنَّةَ ِبغَيِر « : حديث عبداهللا بن عباس وفيه : العاشر 
 وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون ، والَ يكْتَوون،ون والَ يستَرقُ،فَقَاَل هم الَِّذين الَ يتَطَيرون.. .ِحساٍب

فَقَام آخَر فَقَاَل َأِمنْهم  .نَعم:  قَاَل ؟فَقَام عكَّاشَةُ بن ِمحصٍن فَقَاَل َأِمنْهم َأنَا يا رسوَل اِهللا
  .»سبقَك ِبها عكَّاشَةُ :  فَقَاَل ؟َأنَا

 حدثنا ،ثنا عمران بن ميسرةََّ(٦٥٤١(ح٨/١٤٠و،)٥٧٠٥(ح٧/١٦٣أخرجه البخاري 
  .ابن فُضيٍل
  . حدثنا حصين بن نمير،حدثنا مسدد:  قال ،)٥٧٥٢(ح٧/١٧٤والبخاري 

  .)٥(حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم ) ٢٢٠-  ٣٧٤(ح١/١٩٩ومسلم في صحيحه 

                                         
 وكان عالم الديار المصرية ومحدثها ،كان من الحفاظ المتقنين ومن أهل الورع في الدين:  وقال ابن حبان ) ١(

  .٨/١٥تهذيب التهذيب : انظر. ا مع الليثومفتيه
  .)٥٧٢٥(  تقريب التهذيب ) ٢(
  .١١/٢٧٩ وتهذيب التهذيب ،)٧٧٠١(  تقريب التهذيب ) ٣(
 وهذا ملحظ ينبغي التنبه له فقد يقول التابعي كثير ، فقد يكون أنصارياً بالوالء وغيره وال يكون صحابياً) ٤(

ترجمة عمارة بن شبيب في تحفة : يكون صحابياً ثبتت صحبته انظروال " عن رجل من األنصار:"اإلرسال 
 و ٤/٢٨٣ وكوكب في اإلصابة في تمييز الصحابة ،عبدالرحمن بن األرقم:  وترجمة ،٢٣٧:التحصيل ص

٥/٦٢٦.  
كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب :  قال،حصين بن عبدالرحمن:قال" وفي لفظ عند الشيخين)٥(

 استرقيت : فماذا صنعت؟ قلت:أما إني لم أكن في صالة ولكني لدغت قال: أنا ثم قلت : البارحة؟قلتالذي انقض
= : حدثنا عن بريدة أنه قال:وما حدثكم الشعبي؟ قلت:حديث حدثناه الشعبي فقال: فما حملك على ذلك؟ قلت:قال



– 

  )٣٨٠(

 حدثنا عبثر ،حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن يونس: ، قال )٢٤٤٦(والترمذي في الجامع ح
  .بن القاسم
أخبرنا حصين بن : ، قالوا) وحصين بن نمير، وهشيم، وعبثر ،ابن فضيل(أربعتهم 

  .الحديث.. . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،عبدالرحمن
  ".حديث حسن صحيح:" قال الترمذي

 ِمن الْجنَّةَ يدخُُل « : قال نبي اهللا : حديث عمران بن حصين قال : الحادي عشر 
 الَ الَِّذين هم « قَاَل اللَِّه؟ رسوَل يا هم ومن قَالُوا ،»ِحساٍب ِبغَيِر َألْفاً سبعون ُأمِتي

ونكْتَوالَ يو قُونتَرسلَى يعو ِهمبر كَّلُونتَوي«  .كَّاشَةُ فَقَامفَقَاَل ع :عاد اللَّه لَِني َأنعجي 
مَأنْتَ « قَاَل. ِمنْه مقَاَل.  »ِمنْه :ٌل فَقَامجا: فَقَاَل ري اللَِّه نَِبي عاد اللَّه لَِني َأنعجي مِمنْه .
  . »عكَّاشَةُ ِبها سبقَك« :قَاَل

حدثنا يحيى بن خلف : قال  ) ٢١٨ - ٣٧١(ح١/١٩٨أخرجه مسلم في صحيحه 
  .عن محمد بن سيرين ، عن هشام بن حسان، حدثنا المعتمر،الباهلي

 حدثنا ،حدثني زهير بن حرب: قال ) ٢١٨- ٣٧٢(ومسلم في الموضع نفسه ح
 حدثنا الحكم بن ، حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي،عبدالصمد بن عبدالوارث

  .األعرج
  ...الحديثعن عمران بن الحصين  ،) واألعرج،محمد بن سيرين(كالهما 

. .عِرضتْ علَي الَْأنِْبياء اللَّيلَةَ ِبُأمِمها،«:رفوعاً م حديث ابن مسعود : الثاني عشر 
 قَوم وِلدوا ِفي الِْإسلَاِم، لَم يشِْركُوا ِباِهللا شَيئاً حتَّى ؟من تَرون هُؤلَاِء السبعون الَْألْفُ: فَقُلْنَا
ولَا يستَرقُون، ولَا يتَطَيرون، لَِّذين لَا يكْتَوون،  هم ا: "، فَقَاَل فَبلَغَ ذَِلك النَِّبي ؟ماتُوا

 كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعو«.  
 ومن طريقه أحمد في المسند - )١٩٥١٩(ح١٠/٤٠٨أخرجه عبدالرزاق 

 والخطيب في ،)٩٦٥١(ح٨/٣١٣ الكبير  والطبراني في المعجم،)٣٨٠٦(٦/٣٥٣
  .عن معمر ،- ٢/٦٤٤ المدرج للوصل الفصل

                                                                                                     
...  قالحدثنا ابن عباس عن النبي ولكن ،قد أحسن من انتهى إلى ما سمع:فقال " ال رقية إال من عين أو حمة=

  ". الحديث
 .ليس في مسلم"! يكتوون: "لفظ: تنبيه 



 

 )٣٨١(

 الجنة في موجبات األصبهاني الفاخر  ومن طريقه ابن–) ٤٠٤( ح١/٣٢٠ والطيالسي
،عن يزيد بن سنان، عن )٣٥٨(١/٣٣٢، والطحاوي في المشكل)٢٩٣( ح١٩٨: ص

  .عبدالصمد بن عبدالوارث
  .، عن عبدالوهاب بن عطاء)٣٩٨٨(٧/٩٦وأحمد 

  .الحوضي حدثنا , البصري مسلٍم َأبو حدثنا ،)٢٧٤(١/١٥٦ والشاشي
 إسحاق حدثنا : قال األزدي محمد بن اهللا عبد أخبرنا،)٧٣٤٦(ح١٦/٣٤١ حبان وابن
  .هشام بن معاذ أخبرنا : قال الحنظلي إبراهيم بن

، عن هشام ) وعبدالوهاب، والحوضي، ومعاذ،الطيالسي، وعبدالصمد(أربعتهم 
  .الدستوائي

 المدرج للوصل ي الفصل، والخطيب ف)٥٣٣٩(ح٩/٢٣١في المسند  يعلى وأبو
  .شيبان بن فروخ حدثنا،موسى بن الحسن  حدثنا،٢/٦٤٥

 عن يزيد بن ،، عن بشر بن معاذ العقدي)٣٣٧٥١(٢٢/٣٣١ والطبري في تفسيره
  . عن سعيد بن أبي عروبة،زريع

 بن بشر البجلي، عن الحكم ،حدثنا أبو كريب، قال حدثنا الحسن) ٣٣٧٥٢(والطبري 
  .بن عبدالملك

 حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا ،)٩٧٧٠(ح٨/٣١٥ اني في معجمهوالطبر
  . حدثنا أبو أمية الْحبِطي،شيبان
، عن ) والحكم بن عبدالملك، وأبو أمية،وابن أبي عروبة، ومعمر، وشيبان،هشام(ستتهم 

  . عن ابن مسعود، عن عمران بن حصين، عن الحسن،)١(قتادة
ابن :  حصين كما ذكر ذلك غير واحد منهم والحسن لم يسمع من عمران بن

:  وظاهر كالم اإلمام أحمد كما في المراسيل البن أبي حاتم ص،وأبو حاتم،المديني
٣٨-٣٧.  

                                         
 عن ،وشعبة عند مسلم كالهما عن قتادة، عن الحسن، ورواه همام عند الترمذي، هكذا رواه الستة عن قتادة) ١(

 . وقتادة إمام مكثر وقد توبع شعبة على الوجهين،- بإسقاط ابن مسعود -عمران 



– 

  )٣٨٢(

  . عن ابن مسعود ،)٢( وزر بن حبيش،)١(زياد العدوي بن العالء: لكن رواه 
  .، حدثنا محمد بن بكر)٤٠٠٠(و) ٣٩٨٩(ح٧/٩٧أخرجه أحمد في المسند 

  .)٢٤٩(١/١٨٠ والمثاني ، وابن أبي عاصم في اآلحاد)١٤٤٠(٤/٢٧٠ار والبز
  .عن عمران بن موسى،)٦٤٣١(ح١٤/٣٤١ حبان وابن

  . عن محمد بن المثنى،) وابن أبي عاصم، وعمران بن موسى،البزار(ثالثتهم 
  .، عن زكريا الساجي)٩٧٦٨( ٨/٣١٥ الكبير والطبراني في المعجم

  . عن محمد بن أبي عدي،)ريا الساجي وزك،محمد بن المثنى(كالهما 
 حدثنا يحيى بن ،أخبرنا الحسن بن يعقوب) ٨٧٢١(ح٤/٦٢١ والحاكم في المستدرك

  . أنبأ عبدالوهاب بن عطاء،أبي طالب
  .زريع بن يزيد طريق ،من)٩٧٦٩(في المعجم الكبير  والطبراني

 أخبرنا سعيد : قالوا ،)محمد بن بكر، وابن أبي عدي، وابن عطاء، وابن زريع(كلهم 
   .بن أبي عروبة

  . حدثنا علي بن عبدالعزيز،)٩٦٥٠(٨/٣١٢في معجمه  والطبراني
  ومن طريقه الخطيب في الفصل–) ٩٢٦(ح٢/٦٧٩وأبو بكر الشافعي في الغيالنيات 

  .غالب بن محمد حدثنا،- )٧١(٢/٦٤٠ المدرج للوصل
 أبو  أنا،محمد نب علي أخبرنا ، قال)٧١(٢/٦٤٠ المدرج للوصل والخطيب في الفصل

  .البرتي عيسى بن محمد بن أحمد  نا،العباس بن محمد بن حمزة أحمد
 العمي قال موسى بن خلف  ثنا،)علي بن عبدالعزيز، وابن غالب، أحمد البرتي(ثالثتهم 

  .أبي حدثني:
 ،زياد بن والعالء ،الحسن عن ،قتادة  عن،) وموسى بن خلف،ابن أبي عروبة(كالهما 

  . عن ابن مسعود،حصين بن عمران عن
 ،منه أتم والبزار بأسانيد أحمد رواه": وقال ٤٠٥/ ١٠ مجمع الزوائد في الهيثمي وذكره

 رجال رجاله والبزار أحمد أسانيد وأحد كبير، باختصاٍر يعلى وأبو والطبراني
  ".الصحيح

                                         
، وقد قال الذهبي )٥٢٣٨(تقريب الحد العباد ثقة من الرابعة مات سنة أربع وتسعين خت مد س ق كما في  أ) ١(

 ".إسناده قوي: " عن إسناد له٧/٢٢٤في ترجمته من السير 
 ).٢٠٠٨(كما في التقريب ) ع(ثقة جليل مخضرم من الثانية مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثالث وثمانين ) ٢(



 

 )٣٨٣(

  . وحسن موسى، عن عفان،)٤٣٣٩(ح٧/٣٥٨وأخرجه أحمد 
 بن قاسم حدثنا: قال،سفيان بن الوارث عبد  حدثنا،)٥/٢٦٧ (وابن عبد البر في التمهيد

  . عن عفان،الصائغ محمد بن جعفر حدثنا:  قال أصبغ
 إمالء العزيز عبد بن محمد بن  عن عبداهللا،٢/٧٢٨ والمختلف والدارقطني في المؤتلف

  .العيشي محمد بن عبيداهللا ثنا,
 بن هدبة ثنا :قال جاشعم بن موسى بن عمران أخبرنا )٦٠٨٤(١٣/٤٤٨وابن حبان 

  .القيسي خالد
  .عن حماد بن سلمة،) وحسن بن موسى، والعيشي، وهدبة،عفان(أربعتهم 

  . عن همام، عن عبدالصمد بن عبدالوارث،)٣٩٦٤(٧/٧٥ وأحمد
  . عن زر بن حبيش، عن عاصم بن بهدلة،)حماد بن سلمة، وهمام(كالهما

 لَيلَةً تَحدثْنَا: قَاَل  َأنَّه ابن مسعود ، عن)١ () وزر بن حبيش،العالء بن زياد(كالهما 
وِل ِعنْدساِهللا ر تَّىنَا  حيِديثَ، َأكْرالْح نَا ثُمعجِلنَا، ِإلَى را َأهنَا، فَلَمحبنَا َأصولَى غَدع 

 النَِّبي فَجعَل ُأمِمها، ِمن عهاوَأتْبا ِبُأمِمها، الَْأنِْبياء علَي عِرضتْ «:فَقَاَل ، اِهللا رسوِل
رمي هعمالثَّلَاثَةُ و ِتِه، ِمنُأم النَِّبيو هعةُ مابالِْعص ِتِه، ِمنُأم النَِّبيو هعم النَّفَر ِتِه، ِمنُأم 

النَِّبيو هعُل مجالر ِتِه، ِمنُأم النَِّبيا وم هعم َأحد ِتِه ِمنتَّى ُأمح رم لَيى عموس نب 
انرِعم ٍة  ِفيكَبكَب ِني ِمناِئيَل، برا ِإسفَلَم متُهَأيوِني، ربجا: قُلْتُ َأعي بر نُؤلَاِء م؟ه 

 فََأين رب، يا: قُلْتُ ِإسراِئيَل، بِني ِمن معه ومن ِعمران بن موسى َأخُوك هذَا: فَقَاَل
 من: الرجاِل، قُلْتُ ِبوجوِه سد قَد مكَّةَ، ِظراب الظِّراب فَِإذَا يِميِنك، عن انْظُر: قَاَل ُأمِتي؟
 انْظُر: قَاَل نَعم،: قُلْتُ ؟َأرِضيتَ: قَاَل رب، رِضيتُ: قُلْتُ ُأمتُك،: قَاَل رب؟، يا هُؤلَاِء

نع اِركستُ،: " قَاَل ، "يالُْأفُقُ فَِإذَا فَنَظَر قَد دوِه سجاِل، ِبوجِضيتَ: فَقَاَل الرقُلْتُ ؟ر :
 عكَّاشَةُ فََأنْشََأ ، "لَهم ِحساب لَا الْجنَّةَ، يدخُلُون َألْفاً سبِعين هُؤلَاِء مع فَِإن: ِقيَل رِضيتُ،

نٍن،ِم بصح دِني َأحِد بِن َأسةَ، بميا: فَقَاَل خُزي اِهللا، نَِبي عاَهللا اد لَِني َأنعجي ،مفَقَاَل ِمنْه :
 "مالله لْهعاج مِمنْه "، ٌل َأنْشَُأ ثُمجر آخَر ،ما: فَقَاَل ِمنْهوَل يساِهللا، ر عاَهللا اد لَِني َأنعجي 

مقَاَل ،ِمنْه :» قَكبا سكَّاشَةُ ِبهع«.  
  

                                         
 ).٦٥٢-٢/٦٤٠(بينهم في األلفاظ بينه الخطيب في الفصل للوصل المدرج  على اختالف )١(



– 

  )٣٨٤(

 يكْووا َأن يستَْأِمرونَه  اِهللا رسوَل قَوم َأتَى« حديث ابن مسعود :الثالث عشر
مهاِحبكَتَ صفَس!، ثُم وهكَتَ كَلَّمفَقَاَل !فَس : ِضفُوه١(َأر( وهوكره : - وفي لفظ-  أو اكْو

  .»ذلك
  .)٣٠٠(ح١/٢٤٠الطيالسي أخرجه أبو داود 

  . عن غندر،)٣٧٠١(ح٦/٢٦١ وأحمد
  . عن خالد بن الحارث، عن إسماعيل بن مسعود،)٧٥٥٧(ح٧/٩٥والنسائي في الكبرى 

 عن وهب بن ، عن ابن مرزوق،)٧١٣٨(ح٤/٣٢٠والطحاوي في شرح المعاني 
  .جرير

هشام  عن أبي الوليد ،، عن الفضل بن حباب)٦٠٨٢(١٣/٤٢٦وابن حبان في صحيحه 
  .الطيالسي
 عن ،) وأبو الوليد،الطيالسي، وغندر، وخالد بن الحارث، وهب بن جرير(خمستهم 

  .شعبة
في الكبرى   ومن طريقه البيهقي- )١٩٥١٧(ح١٠/٤٠٧وعبدالرزاق في المصنف 

 عن معمر بن ،-)٣٢٣١(ح١٢/١٤٤ السنة  والبغوي في شرح،)٢٠٠٣٥( ح٩/٣٤٢
  .راشد

  . عن زهير بن معاوية،ن سليمان بن داود، ع)٤٠٥٤(ح٧/١٤٥ وأخرجه أحمد
  .وكيع حدثنا : قال) ٣٧٠١(ح ٦/٢٣١ وأحمد

  . عن أسد بن موسى،، عن ربيع)٧١٣٩(ح٤/٣٢٠والطحاوي في شرح المعاني 
 عن عبيداهللا بن ، عن سعيد بن مسعود، عن المحبوبي،)٨٢٨٣(ح٤/٤٦٢والحاكم 

  .موسى
  .عن إسرائيل ،) وعبيداهللا بن موسى ، وأسد،وكيع(ثالثتهم 

، وأحمد )٢٦٨(ح١/١٨٤  وفي المسند،)٢٣٦١٧(ح٥/٥٢ في المصنف شيبة أبي وابن
  .الزبيري اَألسدي عبداِهللا بن أبو أحمد محمد حدثنا: ، قاال )٣٨٥٢(ح٦/٤٠١مسنده  في

  . عن أبي عاصم، عن الحسن بن سالم، عن الدقاق،)٧٤٩٢(ح٤/٢٣٨والحاكم 
  . عن سفيان الثوري،)بو عاصم وأ،أبو أحمد الزبيري( كالهما 

                                         
 .٣/١٨٠غريب الحديث البن سالم : ينظر. كَمدوه بالرضِف وهي الحجارة المحماة على النار:ارضفوه أي ) ١(



 

 )٣٨٥(

 عن أبي إسحاق ،) وسفيان، وزهير بن معاوية، وإسرائيل،)١( ومعمر،شعبة(خمستهم 
 يستَْأِمرونَه  اِهللا رسوَل قَوم َأتَى« :  عن ابن مسعود قَاَل، عن أبي األحوص،السبيعي

وا َأنكْوي مهاِحبكَتَ صفَس، ثُم وهكَتَ كَلَّمقَاَلفَ فَس : ِضفُوهه أو َأرو٢( اكْو( «.  
  . وهو كما قال رحمه اهللا،٩/٦٣وصحح النووي إسناده في المجموع 

 القواريري، عمر بن اهللا عبيد طريق من) ١٠٢٧٥" (الكبير "في الطبراني وأخرجه
  . به اهللا، عبد عن عبيدة، أبي عن إسحاق، أبي عن معمر، حدثنا زريع، بن يزيد حدثنا
  .أبيه من يسمع لم -مسعود بن اهللا عبد ابن وهو-  عبيدة أبو منقطع، نادإس وهذا

 أن إال ثقات ورجاله: وقال الطبراني، إلى ونسبه ،٥/٩٩" المجمع "في الهيثمي وأورده
  .أبيه من يسمع لم عبيدة أبا

 , ِطباءالَْأ فََأتَيتُ , بطْنُه سِقي قَد َأِخي  ِإن:"حديث عمران بن حصين : الرابع عشر 
  .»َأهِلِه ِإلَى ورده , تَكِْوِه لَا«:  اللَِّه رسوُل فَقَاَل ؟َأفََأكِْويه ِبالْكَي فََأمروِني

،والصغير )٤٨٠١(ح٥/١٠٤،واألوسط)٣٣٣(ح١٨/١٥٣أخرجه الطبراني في الكبير 
 نب عبيد حدثنا  ،- )٣٨٣(ح١/٤٢١ النبوي  وعنه أبو نعيم في الطب- ،)٦٩١(ح٢/١١

  عن،عبيد بن يونس عيسى، عن بن عبداهللا حدثنا  قال،مكرم بن عقبة حدثنا:  قال،خلف
 يا: فَقَاَل , بطْنُه سِقي قَد َأخُوه ومعه  النَِّبي ِإلَى جاء رجلًا َأن:" عمران  عن،الحسن
 فَقَاَل َأفََأكِْويه؟ ِبالْكَي فََأمروِني , َأِطباءالْ فََأتَيتُ , بطْنُه سِقي قَد َأِخي ِإن , اللَِّه رسوَل
 , فَانْخَمص , بطْنَه فَضرب , بِعير ِبِه فَمر , »َأهِلِه ِإلَى ورده , تَكِْوِه لَا«:  اللَِّه رسوُل
  . "شَفَتْه النَّار: قُلْتَ اءالَْأِطب ِبِه َأتَيتَ لَو ِإنَّك َأما: " فَقَاَل ,  النَِّبي فََأتَى

 به تفرد عيسى إال عبداهللا بن عبيد بن يونس عن الحديث هذا يرو لم :"قال الطبراني 
  ".عقبةُ

                                         
 ثبت  وهو ثقة- وخالفه يزيد بن زريع ، عن معمر- وهو من أوثق أصحاب معمر-  هكذا رواه عبدالرزاق ) ١(
 عن ، عن أبي إسحاق، عن معمر،بسند صحيح إليه) ١٠١٢٢(ح٤٨٩/ ٨ عند الطبراني في المعجم الكبير -

" إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق:" قال أحمد .عبيدة بن عبداهللا عن أبيه والوجه األول أرجح
 وشرح علل الترمذي البن رجب ،)١٠٩٢(ح١٨٠:تاريخ أسماء الثقات ص: انظر .وبنحوه قال يعقوب بن شيبة

١/٢٦٦. 
 ما ، ولم يذكر سفيان وال إسرائيل وال معمر"كأنه غضبان:"، وقال زهير"،وكره ذلك!أحرقوه:" زاد شعبة ) ٢(

 .!ذكراه



– 

  )٣٨٦(

  :وهذا إسناد ضعيف جداً ألمرين 
منكر :  فقد قال عنه أبو زرعة ،الشديد "الخزاز عيسى بن عبداهللا" ضعف: األول 

  .٥/١٢٧ والتعديل الحديث كما في الجرح
كما نص على ذلك غير واحد من األئمة  فالحسن فلم يسمع من عمران االنقطاع: الثاني

  .-٧١: ص المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة في  كما-
  ."الْكَي عِن نَهى  النَِّبي َأن:"  الظَّفَِري حديث سعٍد: الخامس عشر 

  . حدثنا عبداهللا بن الصقر،)٤٥٦(ح١/٢٥٨أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 
 وعنه أبو – )٩٠٨٧(ح٩/٤٢  وفي األوسط،)٥٤٨٠(ح٦/٥٠والطبراني في الكبير 

  . حدثنا مسعدة بن سعد العطار،-   )٣٢٣٨(ح٣/١٢٨٩ الصحابة نعيم في معرفة
 ثنا أنس بن ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي،) ومسعدة ،عبداهللا بن الصقر(كالهما 
  .عياض

 ثنا ، ثنا يعقوب بن حميد،)٢١٦٢(ح٤/١٨٢ والمثاني م في اآلحادوابن أبي عاص
  .عبدالعزيز بن محمد الدراوردي

، عن عبدالرحمن بن ) وعبدالعزيز بن محمد،أبو ضمرة أنس بن عياض(كالهما 
 اكْووه : فَِقيَل ،ِمنْهم رجال يعود جاء":  اِهللا رسوَل  َأن،الظَّفَري سعد عن ،حرملة

اسوقُوه ِميمفَقَاَل ،الْح النَِّبي  : هَأكْر ِميمى ،الْحَأنْهِن وع  الْكَي."  
على ضعٍف فيه فقد  سنّة تفرد عبدالرحمن بن حرملة بن: والحديث فيه علتان األولى 

كنتُ :"  وكان يقول عن نفسه ،، وضعفه غيره"أخطأ ربما صدوق :"قال عنه ابن حجر
، والتقريب ١/٤٠٤ الترمذي علل شرح: انظر.ه ال يحتمل منه التفرد ومثل،"سيء الحفظ

)٣٨٤٠(.  
  . فلم يسمع عبدالرحمن بن حرملة من سعد الظفري،االنقطاع: والثانية 

  ).٢١٠٠( ح٣٠٧:وقد ضعفه األلباني في ضعيف الجامع ص
  ."!منكر:" ١٤/١٢٤٢وقال األلباني في السلسلة الضعيفة 

 لم ؛ التابعين أتباع من: هو حرملة بن عبدالرحمن ؛ علولم إسناد وهذا:" وقال عقبه 
 فيكون منقطعاً ؛ منهم الظفري سعد كان فإن الصحابة، من أحد عن رواية له يذكروا

 سعد عن" والتعديل الجرح "في حاتم أبي ابن هذا ذكر وقد ،حرملة ابن وبين بينه
 ذكره"  :الظفري سعد ةترجم في " االصابة " في الحافظ قال لكن ؛ يزد ولم الظفري،



 

 )٣٨٧(

 وليس الحديث، هذا سوى صحبته على يدل ما يذكر  ولم ".الصحابة"في حاتم أبو
 أبو وتردد" :بقوله الحديث على الحافظ وعقب ،- صحبته في ترى كما - صريحاً
 ؛ مسلم رجال ثقات االسناد رجال  وبقية".غيره؟ أو الظفري النعمان بن سعد هل موسى

 أو منقطع، فالحديث ؛ وبالجملة.. .توبع قد لكنه ؛ أعرفه فلم صقر،ال بن اهللا عبد غير
  ."حديث غير ما في ثابت الكي عن فالنهي ؛ وإال الحميم، لجملة خرجته وإنما مرسل،

 ،)١(التَّكِْميد الْكَي مكَان": اِهللا رسوُل قَاَل: قَالَتْ حديث عائشة َأنَّها : السادس عشر
كَانموطُ، الِعلَاِق وعالس كَانمالنَّفِْخ و وداللَّد"   

  .هشيم ، ثنا)٢٥٣٧١(ح٤٢/٢٢٩ أخرجه أحمد
  ومن طريقه أبو نعيم في الطب-، )٣٩٠٧(ح٤/٤٤٣ الخيرة ومسدد كما في إتحاف

  . عن أبي عوانة،-) ٣٩٦(ح٢/٤٣٧ النبوي
  .عائشةَ به عن ِإبراهيم،  عن،مغيرةُ بن مقسم الضبي ثنا  ،) وأبو عوانة،هشيم(كالهما

مغيرة يرسل كثيراً عن إبراهيم ولذا ضعف أحمد : والحديث ضعيف ألمرين األول 
  .روايته عنه

  .ـااالنقطاع فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة :والثاني 
 لم إبراهيم أن إال الصحيح رجال ورجاله أحمد رواه:"٥/١٦٥ قال الهيثمي في المجمع

  ".عائشة عن يسمع
 بطْنُه سِقي قَد لَها ِبابٍن  النَِّبي َأتَِت امرَأةً ِإن :  قَاَل، أثر العالء بن زياد: عشر السابع
 ،ابنَِك تَكِْوي لَا :  فَقَاَل ؟َأفََأكِْويِه ،تَرى ما َأصابه ابِني ِإن ! اللَِّه رسوَل يا : فَقَالَتْ

 فَرجعتُ ،فَبرَأ بطْنَه فَفَقََأ - لَبطَه َأو - فَخَبطَه بِعير ِبِه فَعثَر ،ِهتَكِْوي لَا َأن علَى فََأجمعتْ
 تَكِْويِه َأن ابِني ِفي استَْأذَنْتُك ،اللَِّه رسوَل يا َأنْتَ وُأمي ِبَأِبي : فَقَالَتْ  اللَِّه رسوِل ِإلَى

 لَِك َأِذنْتُ لَو ِإنِّي َأما :  فَقَاَل ،وبرَأ فَفَقََأ - لَبطَه َأو - خَبطَهفَ بِعير ِبِه فَمر ،فَنَهيتَِني
  ".شَفَتْه الَِّتي ِهي النَّار َأن لَزعمِت

 حدثنا ،)٥٥٥(ح٥٩٥/ ٢ الباحث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية
  .. . عن العالء،ا إسحاق بن سويد حدثن، حدثنا عبدالوارث،العباس بن عبدالعظيم

                                         
 مرة العضو على وتوضع دسمة خرقة تسخن أن:   وهو،الكي علته ناسب لمن عنه ويغنى يقوم مقامه أي ) ١(

 لهاته سقُوط ِعنْد الطِّفْل حلق والنفخ ِفي االصبع ادخال بدل َأي: كان الِعالق السعوط  وم،ألمه ليسكن أخرى بعد
 .٢/٧٣١ الصغير الجامع بشرح التيسير: انظر.واللدود على وزن السعوط،مرارا  البحري ِبالِْقسِط يسعط أن



– 

  )٣٨٨(

  ".هذا إسناده مرسل :" ٤/٤٤٤قال البوصيري في إتحاف الخيرة 
 الْكَي تَركْتُ فَتُِركْتُ،ثُم اكْتَويتُ حتَّى علَي يسلَّم كَان وقَد:" عمرانأثر:الثامن عشر

اد١("فَع(.  
  .ختصراً، عن موسى بن إسماعيل م)١٥٧١(ح٢/١٧٦أخرجه البخاري 

 ثني،المثنى بن ، عن محمد)١٢٢٦-١٧٠ (٢/٨٩٨في الموضع نفسه  ومسلم
  .عبدالصمد

  . عن همام،) وعبدالصمد ،موسى بن إسماعيل(كالهما 
 حدثنا ،يونس بن عيسى  حدثنا،إبراهيم بن إسحاق حدثنا) ١٢٢٦-١٦٩(ومسلم أيضاً ح

  .سعيد
  . عن شعبة،رجعف بن محمد  عن،بشار وابن المثنى بن وأيضاً عن محمد

  . عن قتادة،) وابن أبي عروبة، وشعبة،همام(ثالثتهم 
، عن حميد بن من طريقين عن شعبة،)١٢٢٦- ١٦٧(،)٢/٨٩٨(مسلم وأخرجه 

  .)٢(هالل
،من طريق )٢٩٧٨(٤/١٩٤، وابن ماجه )١٢٢٦- ١٦٥(ومسلم في الموضع نفسه 

  .يزيد بن الشخير العالء أبي  عن،)٣(الجريري
  .)٤(الحديث.. . بن عبداهللامطرف عن ،)يد بن هالل، أبو العالء وحم،قتادة( ثالثتهم 

                                         
تَويتُ فَاحتُِبس عنِّي حتَّى ذَهب َأثَر وِإن ابن ِزياٍد َأمرِني فَاكْ « :)١٨٤٥(ح٢/١١٤٣  زاد الدارمي ) ١(

 . عن مطرف به، ثنا قتادة، أخبرنا أبو هالل الراسبي، رواها الدرامي عن سليمان بن حرب،»الْمكَاِوي
  .، عن ابن علية)١٤٠٨٢( ح٧/٤٢٤  وراوه ابن أبي شيبة ) ٢(

  .ي بن عاصم،من طريق عل)١٤٦٦٤(ح١٣/٤والطبراني في المعجم الكبير للطبراني 
 ثُم اكْتَوى ،كَان ِعمران ينْهى عِن الْكَي:" عن مطرف بلفظ،، عن إسحاق بن سويد)بن عاصمواابن علية، (كالهما 

دعب." 
،حدثنا حجاج بن ِعمران السدوسي، حدثنا يحيى بن )١٤٦٤٦(ح١٢/٤٩٧  في المعجم الكبير للطبراني ) ٣(

ما :"قاَل عمران بن حصيٍن: ى بن عبداألعلى، عن سعيٍد الْجريري، عن َأبي العالِء، قاَلخلٍف، حدثنا عبداَألعل
 ". يقُوُل ِفي الْكَيكُنْتُ َألكْتَِوي بعد ما سِمعتُ رسوَل اللَِّه 

 بن  عن ِعمران، عن مطرف بن عبداهللا،عن قتادة،، من طريق همام)٧٤٩٣(ح٤/٢١٤  في المستدرك ) ٤(
صحيح على شرط الشيخيِن ولم :"قال الحاكم ."لَم تُسلِّم علَي الْمالَِئكَةُ حتَّى ذَهب عنِّي َأثَر النَّاِر:"  َأنَّه قال ،حصيٍن
 ".يخرجاه



 

 )٣٨٩(

  :وتوبع مطرف بن عبداهللا تابعه 
  .)١٢٢٦-١٧١(ح٢/٨٩٨ كما عند مسلم )١(محمد بن واسع

  . عن عمران به،) ومطرف الشخير،محمد بن واسع(كالهما 
وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من وجوه  :"٢/٢٥ قال البزار في مسنده

  ". وهذا اإلسناد أحسن ما يروى بهذا اللفظ عن عمران،بألفاظ مختلفة
  أدلة اإلباحة: المبحث الثاني 

 َأبو وشَِهدِني،حي  اِهللا ورسوُل )٢(الْجنِْب ذَاِت ِمن كُِويتُ :" حديث أنس: األول 
  ."كَواِني  ةَطَلْح وَأبو ،ثَاِبٍت بن وزيد،النَّضِر بن وَأنَس،طَلْحةَ

  . عن قتادة،، ثنا الطيالسي، نا عمران)١٢٤١٦(ح١٩/٤٠٨في المسند  أخرجه أحمد
  . عن أبي قالبة، من طريق أبي أيوب،)٥٧٢٠(و)٥٧١٩(ح٧/١٦٦والبخاري 

  . به عن أنس ،) وأبو قالبة،قتادة(كالهما
 ِعرقاً ِمنْه فَقَطَع طَِبيباً عٍبكَ بِن ُأبي ِإلَى  اللَِّه رسوُل بعثَ :"حديث جابر : الثاني

ثُم اهِه كَولَيع."  
 )٣(، وأبو داود )٢٢٠٧ - ٧٣(ح٤/١٧٣٠،ومسلم )١٤٣٧٩(ح٢٢/٢٧٧ أخرجه أحمد

  . من طريق أبي معاوية،)٣٨٦٦(ح

                                         
 ورواه بعضهم تاماً كابن سعد في ، ولم يذكرا تسليم المالئكة، اقتصر بعضهم على لفظ التمتع في الحج) ١(

، وفي الدالئل ٥/١٤، والبيهقي في السنن )١١٨( ح٤٤:والروياني في مسنده ص،)٥٥٤٩(ح٤/٢٨٩ الطبقات
 والبزار ،،من طريق سعيد)١٩٨٤١(، وكذا رواه مسلم وأحمد  من طريق محمد بن واسع عن عمران ٧/٧٩
،من طريق أبي هالل ثالثتهم عن قتادة،عن )١٨٥٤(ح٢/١١٤٣ والدارمي ،من طريق شعبة) ٣٥٢٢(٩/١٩

 .عن عمران ،مطرف
 في يعرض ما على يطلق  وقد،لألضالع المستبطن الغشاء في يعرض حار ورم وهو: "قال ابن حجر  ) ٢(

 هو فاألول وجعاً فتحدث واألضالع الصدر في التي والعضل الصفاقات بين تحتقن غليظة رياح من الجنب نواحي
 وضيق والنخس والسعال الحمى: أعراض خمسة بسببه دثويح: قالوا األطباء عليه تكلم الذي الحقيقي الجنب ذات

 بين تحدث ألنها المخوفة األمراض من وهي الخاصرة وجع: أيضاً الجنب لذات  ويقال،المنشاري والنبض النفس
 حديثي في الجنب بذات والمراد "علي ليسلطها اهللا كان ما:"  قال ولهذا،األسقام سيء من وهي والكبد القلب
  .٨/١٤٨  و ١/١٢٠  و،١٧٢ /١٠الباري فتح: انظر . "الثاني الباب

 ناهيك ،والمثبت لها عن أبي معاوية كثر،"ثم كواه عليه:" لم يذكر شيخ أبي داود محمد األنباري في روايته  ) ٣(
  .عمن تابع أبا معاوية عليها



– 

  )٣٩٠(

، من طريق محمد بن عبيد )٣٤٩٣(، وابن ماجه )١٤٩٨٩(ح٢٣/٢٤٠وأحمد 
  .الطنافسي

  .، عن هشيم)١ ()١٤٢٥٢(٢٢/١٥٤وأحمد في المسند 
  .)٢( عن شعبة،، من طريق غندر)٢٢٠٧- ٧٤( ومسلم ،)١٤٢٥٧(ح٢٢/١٦٠ وأحمد

 ،مسهر بن  من طريق علي،)٢٩(ح١/١٨٧ النبوي وذكره أبو نعيم في الطب
 بن  وصدقة،مغراء بن الرحمن  وعبد،نمير بن اهللا وعبد،فضيل بن ومحمد،وجرير
  .سابق

 وشعبة، وابن مسهر، وابن فضيل،وابن ،هشيم ومحمد بن عبيد، و،أبو معاوية(جميعهم 
 سمعت ، عن األعمش، سمعت أبا سفيان طلحة بن نافع،)نمير، وابن مغراء، وابن سابق

   .الحديث.. .جابراً
 النَِّبي )٤(فَحسمه  :قَاَل )٣(َأكْحِلِه في معاٍذ بن سعد رِمي" قَاَل : حديث جابر: الثالث 
 ِدِه٥(قٍَصِبِمشْ ِبي( تْ ثُمِرمو همسةَ فَحالثَّاِني")٦(.  

، ومسلم في صحيحه )١٥١٤٤(و)١٤٣٤٣(ح٢٢/٢٤٦أخرجه أحمد في مسنده 
  . من طريق خيثمة زهير بن معاوية،)٢٢٠٨- ٧٥(ح٤/١٧٣١

 ،)١٥٨٢( والترمذي ،)٢٥٥١(ح٣/١٦٣٢ والدارمي ،)١٤٧٧٣(ح٢٣/٩وأحمد 
  .ن سعدمن طريق الليث ب) ٨٦٢٦(ح٨/٥٤والنسائي 

  . من طريق الثوري،)٣٤٩٤( وابن ماجه ح،)٢٣٦٠٦(ح٥/٥١وابن أبي شيبة 
  . عن حماد بن سلمة، عن موسى بن إسماعيل،)٣٨٦٨(وأبو داود ح

                                         
  ."يوم أحد:"تفرد بقوله  ) ١(
  .أي أمر بذلك" فكواه:"وقوله  "  اللَِّه رسوُل فَكَواه َأكْحِلِه علَى اِباَألحز يوم ُأبي رِمي:" ولفظه عند مسلم ) ٢(
 .١/٣٨٦النهاية في غريب األثر  .أي كواه ليقطع الدم:  حسمه ) ٣(
 .٢/٤٩٠ كما في النهاية في غريب األثر ،نصل السهم إذا كان طويالً: المشقص  ) ٤(
 .٤/١٥١ النهاية في غريب األثر .ثُر فَصدهِعرق في وسط الذّراع يكْ: األكحل  ) ٥(
 ِبالنَّاِر  فَقَطَعوا أكحله فَحسمه رسوُل اِهللا ،رِمي يوم اَألحزاِب سعد بن معاٍذ: قَاَل :"  وبعضهم يرويه تاماً) ٦(

فَلَم هدى فَانْتَفَخَتْ يُأخْر همسفَح فَهفَنَز هدقَاَل فَانْتَفَخَتْ ي َأى ذَِلكِني : ا رب ِني ِمنيع تَّى تُِقرنَفِْسي ح الَ تُخِْرج ماللَّه
قُريظَةَ فَاستَمسك ِعرقُه فَما قَطَر قَطْرةً حتَّى نَزلُوا علَى حكِْم سعٍد فََأرسَل ِإلَيِه فَحكَم َأن يقْتََل ِرجالُهم ويستَحيى 

وُل اِهللا ِنسسفَقَاَل ر ونِلمسالْم ِبِهم تَِعينسِلي مهاِريذَرو ماُؤه :  ا فُِرغَ ِمنِمَئٍة فَلَمعبكَانُوا َأرو اِهللا ِفيِهم كْمتَ حبَأص
  ."قَتِْلِهم انْفَتَقَ ِعرقُه فَماتَ



 

 )٣٩١(

  الحديث.. . عن جابر، عن أبي الزبير،) والثوري، وحماد، والليث،خيثمة(أربعتهم 
  ".حديث حسن صحيح:" قال الترمذي

 ،والنَِّضيِر قُريظَةَ  يوم معاٍذ بن سعد رِمي: " ا ـمحديث ابن عباس : الرابع 
فَقُِطع لُهَأكْح، همسوُل فَحساللَِّه ر  فتفير وانْتَفَض، همسةَ فَحفَقَاَل ،الثَّاِني  دعس :ماللَّه 

  ".ِروالنَِّضي ،قُريظَةَ ِمن عيِني تُِقر حتَّى نَفِْسي تَنِْزع ال
 نا محمد بن عمر الواقدي، ني معاذ ،)٤٣٦٤(ح٣/٤٢٦أخرجه ابن سعد في الطبقات 

  . عن عكرمة، عن عطاء بن أبي مسلم،بن محمد
  .بن موسى يوسف  ، ثنا)٢٧(ح٧٦:ص والمحاملي في أماليه

ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الحسين بن .)٥١٨٨(ح٥/٢٣٩ والطبراني في الكبير
  .عيسى بن ميسرة

 عن ، ثنا عبدالكريم أبو أمية،عن علي بن عبداهللا العامري،) وابن ميسرة،يوسف(ماكاله
  ... عن ابن عباس،الحسن وعطاء

الواقدي وتقدم أنه :  ففي الطريق األول،وحديث ابن عباس هذا ضعيف ال يصح
  .عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف:  وفي الثاني،متروك:

 وهو أمية أبو الكريم عبد:  وفيه الطبراني رواه:"٦/١٢٨ الزوائد قال الهيثمي في مجمع
  ".ضعيف

 َأن ":وجابر أنس وعائشة وأبي أمامةحديث : الخامس والسادس والسابع والثامن 
النَِّبي ىكَو دعَأس نةَ بارر١("ز(.  

  ،هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه
 . عن أنس، عن الزهري،ر عن معم، وجرير بن حازم،فرواه يزيد بن زريع .١
 بن أمامة أبي  عن، عن الزهري، عن معمر، ومحمد بن عمر،ورواه عبدالرزاق .٢

  ...زرارة بن أسعد  على اهللا رسول دخل: قال حنيف بن سهل
 أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن ، عن الزهري،ورواه زمعة بن صالح .٣

 ...أبي أمامة أسعد بن زرارة
 . عن عائشة، عن عروة، عن الزهري،ورواه ابن أبي ذئب .٤

                                         
 ".قَى، فَقَد بِرَئ ِمن التَّوكُِّل من اكْتَوى َأو استَر:"   وبعضهم يرويه بلفظ ) ١(



– 

  )٣٩٢(

  : الوجه األول 
، من طريق حميد بن ٢٤/٦٠ ، وابن عبدالبر في التمهيد)٢٠٥٠(أخرجه الترمذي ح

  .مسعدة
  .القرشي الملك عبد بن محمد  ثنا،)٦٣٠٦(ح١٣/١٣والبزار في مسنده 

 بن  وعبيداهللا، عن صالح بن حاتم،)٦٢(ح١/٢٦وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
  .عمر

، من )٧١٥١(ح٤/٣٢١،والطحاوي في شرح المعاني )٣٥٨٢(ح٦/٢٧٤وأبو يعلى 
  .طريق محمد بن المنهال

  . من طريق محمد بن عبداألعلى،٢/٣٩٨والملوك  الرسل والطبري في تاريخ
  . من طريق يحيى بن عبدالحميد،)٧١٥٠(ح٤/٣٢١والطحاوي في شرح المعاني 

  .يق عمران بن ميسرة، من طر)٦٠٨٠(ح١٣/٤٣٣وابن حبان 
 وفي ،٢٤/٦٠  وابن عبدالبر في التمهيد،)١٨(ح٨٦: ص والمزكي في المزكيات

  . من طريق سعيد الطالقاني،٩/٣٨٠ االستذكار
  . من طريق عبداألعلى،)٨٢٨٦(ح٤/٤٦٢والحاكم في مستدركه 

  . من طريق يحيى بن يحيى،٩/٣٤٢والبيهقي في سننه 
  .البحراني يزيد بن العباس  من طريق،٥٩/٣٩٢ دمشق تاريخ في عساكر وابن

 وابن ، وابن المنهال، ومحمد بن عبداألعلى، والقرشي، وابن حاتم،ابن مسعدة(عشرتهم 
 ،، عن يزيد بن زريع)ويحيى بن يحيى، والعباس، وعبداألعلى، والطالقاني،عبدالحميد
  ".)١(الشَّوكَِة ِمن زرارةَ بن َأسعد كَوى النَِّبي َأن:"  عن أنس ، عن الزهري،عن معمر

  .١٠/٢٧ألبي نعيم  جرير بن حازم كما في الحلية: وتوبع يزيد بن زريع تابعه 
  ".حسن غريب:" قال الترمذي

  .- أي الترمذي-"! قال كما حسن وإسناده :"٩/٧٩ األوطار وقال الشوكاني في نيل
 ألن بالبصرة الحديث ألهل تبين فيما معمر فيه أخطأ الحديث وهذا:" وقال البزار

ِريهن ،يرويه الزلكن ،سهل بن أمامة أبي ععنه زريع ابن يزيد رواه هكذا و".  
  "!.زريع بن يزيد الحديث بهذا تفرد:" وقال ابن حبان 

  
                                         

 .٢/٥١٠ كما في النهاية البن األثير ،داء يكون منه حمرةٌ تعلو الوجه والجسد:   الشَّوكة) ١(



 

 )٣٩٣(

  :الوجه الثاني 
  ومن طريقه الطبراني في الكبير- )١٩٥١٥(ح١٠/٤٠٧أخرجه عبدالرزاق 

٥٥٨٤(٦/٨٣ ( -.  
  . عن محمد بن عمر،٣/٦١١ سعد وابن

  . عن معمر،) ومحمد بن عمر،عبدالرزاق( كالهما 
  .كيسان بن صالح طريق  من،٣/٦١٠ سعد وابن

  .يونس يزيد طريق من،٢٤/٦٠ وابن عبدالبر في التمهيد،٤/٢١٤ والحاكم
 وفي ،٢٤/٦٠  وابن عبدالبر في التمهيد،)٥٢٣(ح٢/٥٢٦ النبوي وأبو نعيم في الطب

  .ن طريق ابن جريج م،٩/٣٨٠ االستذكار
 من طريق عبداهللا بن ٩/٣٨٠  وفي االستذكار،٢٤/٦٠ وابن عبدالبر في التمهيد

  .سمعان
 ، عن) ويونس، وابن جريج، وابن سمعان ،معمر، وصالح بن كيسان( خمستهم 

 بِن َأسعد علَى  اِهللا رسوُل دخَل: قال  حنيف بن سهل بن أمامة أبي الزهري،عن
 الْميتُ ِبْئس ": النَِّبي فَقَاَل فَماتَ، عاِتِقِه، علَى فَكَواه الشَّوكَةُ،: لَه يقَاُل وجع وِبِه زرارةَ
  . "نَفَعه َأفَلَا صاِحبه داواه قَد: يقُولُون ِللْيهوِد،

  :الوجه الثالث 
عة بن  عن زم،)١( عن روح بن عبادة،)١٧٢٣٨(ح٢٨/٤٧٥ أحمد أخرجه اإلمام

 أمامة أبي عن أخبره، حنيف بن سهل بن أمامة أبا أن  يحدث، عن الزهري،صالح
 اِهللا رسوُل فجاءه الشَّوكَةُ، َأخذته َأنَّه -  العقبِة يوم النُّقباِء َأحد وكان -زرارة  بن أسعد
 ،هودعفَقَاَل ي" :تُ ِبْئسيالْم ودهِن- لَيتَيرم- قُولُونيلَا :سلَو فَعد ناِحِبِه؟ علَا صو ِلكَأم 
اً لَهرلَا ضنَفْعاً و لَنحلََأ تَمو لَه" ، رِبِه، فََأم كُِويِن وقَ ِبخَطَّيْأِسِه، فَواتَ رفَم."  

                                         
 عن يعقوب بن عطاء ، عن زمعة، وخالفه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، عن زمعة،  هكذا رواه روح) ١(

الحديث عند الطبراني في الكبير ...  دخل النبي ، عن أبيه،ي أمامة بن سهل عن الزهري، عن أب،بن أبي رباح
التقريب ! فكيف باالختالف عليه ومخالفته غيره،!، وزمعة رجل ضعيف ال يحتمل تفرده)٥٥٨٣( ح٦/٨٣
)٢٠٣٥(. 



– 

  )٣٩٤(

  :الوجه الرابع 
 ، وابن)٦١(ح١/٢٦،والبغوي في معجم الصحابة )٤٨٢٥(ح٨/٢٤٥ يعلى أخرجه أبو

 عن ابن أبي ، عن ابن أبي فديك،، من طريق محمد بن عباد)٦٠٧٩(١٣/٤٤٣ حبان
  ".يكوى أن زرارة ابن  أمر النبي أن:" عن عائشة ، عن الزهري،ذئب

  .الوجه الثاني ؛ ألنه من رواية األوثق واألكثر: والراجح من هذه االختالف 
لوجه وبين أن معمر وقد أقر بخطأ روايته على هذا ا: فقد رواه على الوجه األول 

  .روايته على الوجه الثاني هي الصواب
 بالبصرة غلطت قد إني:   قال-  أي معمر -  علينا قدم فلما:" الرزاق عبد قال

  وإنما،زرارة بن أسعد كوى  النبي أن أنس عن،الزهري عن حدثتهم حديثين في
  .)١("مرسل سهل بن أمامة أبي عن الزهري حدثنا

 راوي الوجه عن ابن زريع - البحراني  يزيد بن وهذا ما نص عليه العباس
  . )٢(-عنه

 وابن ، والدارقطني، والبزار،أبو حاتم:   وهو ما ذهب إليه جمع من األئمة منهم 
  .)٣( وغيرهم وصوبوا الوجه الثاني المرسل، وابن حجر، وابن رجب،عبدالبر

  عن هذا الحديث؟) ٢٢٧٧(م٦/١٩ فقد سأل ابن أبي حاتم أباه في العلل
 سهل بن ُأمامة َأبي  عن،الزهري: هو إنما فِيه معمر؛ أخطَأ خطٌأ، هذا" فقال أبو حاتم 

أن النبي ىرسل أسعد، كَوم."  
 عن معمر، يرويه: فقال) :" ٢٦١٩(١٢/٢٠١ وقال الدراقطني في العلل

 أبي عن الزهري، عن:  والصحيح.فيه ووهم بالبصرة، به حدثهم أنس، عن الزهري،
  ".زرارة بن أسعد  كوى النبي أن سهل؛ بن ةأمام

                                         
 .٥٩/٣٩٢  تاريخ دمشق البن عساكر ) ١(
 .٥٩/٣٩٢  المرجع السابق ) ٢(
إنه مما أخطأ فيه معمر : وهو عند أهل الحديث خطأ، يقولون«  : ٢٤/٦٠ التمهيد   وقال ابن عبد البر في) ٣(

  .»إن الصواب في ذلك حديثُ ابن شهاب، عن َأِبي ُأمامةَ بن سهل بن حنيف: بالبصرة، ويقولون
 كَوى أن النبي :"مما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث« : ٢/٦٠٣وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي 

الشوكةَأس ةَ ِمناررز نب دعن َأبي ُأمامةَ بن سهل مرسالً، ورواه بالبصرة عن "ع ،هري؛ رواه باليمن عن الز
 .»الزهري، عن أنس، والصواب المرسل



 

 )٣٩٥(

، !زمعة بن صالح وهو ضعيف ال يحتمل تفرده بوصله: وتفرد بالوجه الثالث 
  .!فكيف باالختالف عليه ومخالفته غيره

 وهو ، وفيه زمعة بن صالح،رواه أحمد:" ٥/٩٨ الزوائد قال الهيثمي في مجمع
  ". الناس في تضعيفه  وقد وافق،صويلح:  وقال ابن معين مرة ،ضعيف

مال إلى أن  :١/٥٥ وفي اإلصابة ،١/٣٠٠لكن ابن حجر في تعجيل المنفعة 
، وعلى هذا تكون !أسعد) عن(أسعد الرواية، وإنما أراد القصة ) عن(زمعة ال يريد بـ

  .روايته موافقة لرواية الجماعة عن ابن شهاب كما في الوجه الثاني
 ،لم أقف على من وثقهوالبصري باد الهذلي محمد بن ع: وتفرد بالوجه الرابع 

وهذا ~ وصدق  ،"يغرب: "وقال،)١٥٤٨٦(٩/١١٤وإنما ذكره ابن حبان في الثقات 
  ."مقبول) :" ٥٩٩١(قال عنه الحافظ في التقريب قد و ،الوجه من غرائبه

ورواه  ،هو المحفوظ :" - عن الوجه الثاني- ١/٥٥قال ابن حجر في اإلصابة 
ورواه  ، وهي شاذةأخرجه الحاكم أيضاً. عن أنس ،مر عن الزهريعبداألعلى عن مع

معة بن ورواه ز ،عن عائشة وهي شاذة أيضاً ،عن عروة ،عن الزهري ،بن أبي ذئبا
وهذا  ،عن أبي أمامة أسعد بن زرارة،عن أبي أمامة بن سهل،عن الزهري،صالح

 ،عد بن زرارة الروايةعن أبي أمامة أس: موافق لرواية عبدالرزاق ألنه لم يرد بقوله 
  ". وإنما أراد أن يقول عن قصة أسعد زرارة واهللا أعلم

 له حنيف، بن سهل بن أبو أمامة أسعد: والحديث من وجهه الراجح مرسل 
 والبغوي، ،وأبو حاتم، كما ذكر البخاري)١( وال صِحبه النبي من يسمع ولم رؤية

 وغيرهم ولذا عد في الطبقة ،البر وابن عبد، وابن حبان، والدراقطني،وابن السكن
  .)٢(األولى من كبار التابعين

                                         
 ،أبوه: فقد سمع بعض الصحابة منهم ) صحبه(كون تويبعد أن ) وال صحبه(ابن عبدالبر عند  مكتوب  هكذا ) ١(

 عند البخاري كما في رجال صحيح البخاري  وأنس ، وابن عباس، ومعاوية،خدريوأبو سعيد ال
 . والمسور بن مخرمة ، وعمر بن سلمة،أبو هريرة: وعند مسلم عن ثالثة غيرهم هم ). ١١٤(١/١٠٠
  ولم يسمع منه، وكذا قال البغوي، وابن السكن وابنأدرك النبي : قال البخاري :" ١/٣٢٦ في اإلصابة ) ٢(

قول البخاري :  وقال، وبايعه، وأنكر ذلك عليه ابن مندهصحب النبي : وقال ابن أبي داود. حبان وغيرهم
أخبرنا عنبسة، : وقال أحمد بن صالح.  إال أنه ولد في عهد النبي ،مختلف في صحبته: وقال الباوردي. أصح

: وقال الطبراني .  وسماه وحنّكه النبي حدثني أبو أمامة بن سهل، وكان قد أدرك: عن يونس، عن ابن شهاب
  =                 ".له رؤية 



– 

  )٣٩٦(

وروايته حملها البعض على االتصال وذلك ألن صاحب القصة أسعد بن 
  .زرارة هو جده ألمه

 أو والده عن حملها امامة أبا وكأن :" ١/٣٠٠قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 
  ".  وكني سمي وبه هالم جده زرارة بن أسعد ألن أهله من غيره

 وشاهد من حديث جابر ، ال سيما وله شواهد ال تخلو من انقطاع،وصححه األلباني
  .بإسناٍد صحيح في الكي ال في موضعه

  . عن منصور، عن إسرائيل، عن عبيداهللا بن موسى،٦١٠/ ٣فقد أخرجه ابن سعد 
  .عبة عن ش،، عن غندر)٣٤٩٢( وابن ماجه ح، )٢٣٦١٢(ح٥/٥٢وابن أبي شيبة 

  . عن عمه،، عن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد)منصور وشعبة(كالهما 
، من ٢/٣٩٧ والملوك، الرسل  والطبري في تاريخ،٢/٢١١وابن هشام في السيرة 
  .حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن  ثني عبداهللا،طريق محمد بن إسحاق

 بن عبداهللا بن ،عن يحيى)محمد بن عبدالرحمن،وعبداهللا بن أبي بكر(كالهما 
  .زرارة بن أسعد بن عبدالرحمن

  .عن عمي يحيى: وقال محمد بن عبدالرحمن 
 األنصاري زرارة بن أسعد بن الرحمن عبد ابن اهللا عبد بن وهذا مرسل أيضاً فيحيى

  .٥٩٣الرابعة كما في التقريب ص من ثقة المدني
 سعد أن :غنيبل قال سعيد بن يحيى ، عن)١٦٩٠(ح٢/٩٤٤ وأخرجه مالك في الموطأ

  ".فمات الذبحة  من اهللا رسول زمان في اكتوى زرارة بن
  . واختلف عليه وعلى من دونه في اإلسناد والمتن،ورواه أبو الزبير محمد بن تدرس

 بن َأسعد  كَوى:"  عن جابر، عن أبي الزبير، وربيعة بن عثمان،فرواه الثوري .١
 ".َأكْحِلِه ِفي زرارةَ

  . عن أبي نعيم الفضل بن دكين،٣/٤٥٨د في الطبقات أخرجه ابن سع
  . عن محمد بن كثير، عن أبي خليفة،٧/٢٩١وابن عدي في الكامل 

  . سفيان الثوري،) ومحمد بن كثير،أبو نعيم( كالهما 
                                                                                                     

 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات ،٧/٢٠٨الجرح والتعديل البن أبي حاتم : وانظر=
 المعين في طبقات المحدثين ،١/٢٠٦ أسد الغابة ،١/٨٢االستيعاب ،)١٠٧(١/٧٤عند البخاري ومسلم للدارقطني 

 .١٤٤: ، جامع التحصيل ص٣٢: ص



 

 )٣٩٧(

  . عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن عمر الواقدي،٣/٤٥٨وابن سعد في الطبقات 
 اللَِّه رسوُل كَوى:"  عن جابر أن ،ن أبي الزبير ع،)وربيعة بن عثمان،سفيان(كالهما 
 دعَأس نةَ باررِلِه ِفي زَأكْح."  
 عن بعض ، عن عمرو بن شعيب، عن أبي الزبير،ورواه زهير بن معاوية .٢

 ...."زرارةَ بن َأسعد  اللَِّه رسوُل كَوى :"أصحاب النبي
  .، نا الفضل بن دكين٣/٤٥٨ الكبرى أخرجه ابن سعد في الطبقات
  . عن أحمد بن يونس،، عن فهد)٧١٥٣(٤/٣٢١والطحاوي في شرح المعاني 

 ومن ،- عن علي بن الجعد ،)٢٦٢٥(ح٣٨٢وأبو القاسم البغوي في الجعديات ص
  .- ١١٩: ص البغوي عن حدث من ذكر في الناظر طريقه رشيد العطار في نزهة

 ،معاوية بن زهير حدثنا:  قالوا ،)١() الجعد وابن، وأحمد بن يونس،أبو نعيم(ثالثتهم 
 رسوُل كَوى": قال النبي أصحاب بعض  عن،شعيب بن عمرو  عن،الزبير أبي عن
 ِمنْه نَفِْسي ِفي َأدع ال:  وقَاَل،)٢(الذُّبحِة ِمن حلِْقِه ِفي مرتَيِن زرارةَ بن َأسعد  اللَِّه

  ."حرجاً
 رِمي سعداً َأو كَعٍب، بن ُأبي َأن ": عن جابر ، عن أبي الزبير،عةورواه ابن لهي .٣

 ".علَيها فَكَواه  طَِبيباً فََأمر , يِدِه ِفي رميةً
  . من طريق ابن لهيعة به،٤/٣٢١أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

 كَعٍب يوم بن ُأبي رمي:"  عن جابر ، عن أبي الزبير،ورواه محمد بن أبي ليلى .٤
 ." فَكَواه  طَِبيباً النبي إليه فبعث َأكْحِلِه في قريظة

 نا الحارث بن ، نا أبو بكر بن خالد،)٣٠(ح١/١٨٧أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي 
  . عن ابن أبي ليلى،)٣( عن يحيى بن هاشم،أبي أسامة

                                         
 أخرجه أحمد ."عن أبيه" فزاد - وهو ثقة - وخالفهم حسن بن موسى األشيب ،  هكذا رواه الثالثة الثقات) ١(

 ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبي الزبير،عن زهير) ٢٣٢٠٧(و) ١١٦١٨(ح٢٧/١١٦عنه في موضعين 
 .وقد يكون االختالف من أبي الزبير نفسه واهللا أعلم ، ورواية األكثر أرجح،عن بعض أصحاب النبي 

 معها فينْسد فيه تظْهر قُرحة هي:  وقيل.الدِم من الحلْق في يعِرض وجع : تُسكن وقد الباء بفتح الذُّبحة  ) ٢(
 .٢/٣٨٢ األثر غريب في  النهاية."فنَقْتُل النَّفَس وينْقَطع

كان يكذب وكان ال : سمع منه أبي ولم يحدثني عنه وقال:"٩/١٩٥ والتعديل  قال ابن أبي حاتم في الجرح) ٣(
 ".يصدق، ترك حديثه



– 

  )٣٩٨(

ير ألنهما من رواية الثقات والذي يظهر لي ثبوت الوجهين األولين عن أبي الزب
وهو شاهد قوي للمرسل ،األثبات عنه فرواه على الوجه األول الثوري وهو إمام حجة

فكواه في "  على اختالف في موضع الكي ففي حديث جابر ،في كي أسعد بن زرارة
  "!.كيه من الشوكة" وفي المرسل " أكحله

 ثقة ثبت كذلك لكن إسناده منقطع زهير بن معاوية وهو: ورواه على الوجه الثاني 
لم يدرك أحداً ! فعمرو بن شعيب بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص من الخامسة

  .من الصحابة وإنما يروي عن المسيب
 وتفرد بالوجه ،ابن لهيعة وهو صدوق اختلط: وأما الوجه الثالث فقد تفرد به 

 وعنه يحيى بن الهاشم وهو ،)١(محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا: الرابع 
  .!متروك

 معروٍر، بن البراء  عاد اِهللا رسوَل َأن«:  حديث كَعٍب بن مالك :الحديث التاسع 
قَدو ةٌ، َأخَذَتْهحذب رفََأم نم طُّهبتَّى ِبالنَّاِر يح ههجوي«.  

  .أحمد بن إبراهيم القرشي حدثَنَا ،)١٦٨(ح١٩/٨٣ الكبير أخرجه الطبراني في المعجم
  .يعقوب  نا،الصائغ إسماعيل بن محمد ، عن)٤٥٧/ ١ (الحديث والخطابي في غريب

 ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور،سليمان بن عبدالرحمن ثنا،)القرشي، ويعقوب(كالهما
  . عن عبداهللا بن كعب عن أبيه به،شهاٍب ابن عن ،أخبرني عيسى بن عبداهللا

أي ". ِبالنَّاِر لَعطَه من فََأمر الذبحة َأخَذَتْه معروٍر، بن الْبراء عاد أنه :"خطابيولفظ ال
  .كواه في عنقه

 من اهللا عبد بن عيسى:  وفيه الطبراني رواه:" ٥/١١٩قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
  ."ضعيف وهو بشير بن النعمان ولد

                                         
  .)٦٠٨١(و )٣٥٦٣(تقريب ال و،٥٨٨/ ٣الجرح والتعديل :  انظر) ١(



 

 )٣٩٩(

  .ةأحاديث الكي دراي: الفصل الثاني 
 في الكي أسجل بعد هذه الرحلة الحديثية مع األحاديث المروية عن المصطفى 

أبرز النقاط حول الكي وأحاديثه مقتضبة من غير اختصاٍر مخٍل أو تطويٍل ممٍل فأقول 
  .مستعيناً باهللا

 .)١(كَياً  وكواه،كوى:  يقال ،ونحوها بحديدة الجلد ِإحراقُ: الكي هو  .١
 . وعند العجم، وفي اإلسالم،في الجاهليةأن الكي معروفٌ  .٢
٣. وذلك ،أن بعض الغرب وأوروبا تقريباً كانوا عالة على المسلمين في العالج بالكي 

أقدم ) ه٣٢٤ت (أن العالم الجراح أبا القاسم خلف بن عباس الزهراوي األندلسي
طبيب عربي تحدث عن الجراحة والكي بتأصيل ممزوج بخبرة وممارسة في 

 .وهو يعد مرجعاً للعرب والعجم )٢("التصريف لمن عجز عن التأليف" :كتابه
 وضمنه جملةً من النظريات والفوائد ومن أهم ما ،وقد جعل الكي في الفصل األول

  -:ذكر ما يلي 

                                         
  .)٢٣٥/ ١٥(  لسان العرب ) ١(
  ).٣٦- ٤(وموضوع الكي من الكتاب من ص )  ٦-٤ص" (باب في الكي"الباب األول :   انظر ) ٢(

 وكان غرضه من ،١٥٤١ويعد هذا الكتاب ملخصاً لمجموعة من األعمال الطبية، وقد طُبع في بازل في عام 
 وقد أصبح هذا الكتاب موسوعةً ونصاً ،أي الجراحون اإلغريق" القدماء"تأليفه هو إحياء فن الجراحة كما مارسها 

 بعد أن قام جيرارد ، r Alsaharavi de cirugiaLibeقياسياً في أوروبا لمدة خمسة قرون تحت عنوانه الالتيني،
   .من كريمونا بترجمته من اللغة العربية خالل النصف األخير من القرن الثاني عشر

بل عوصف دونالد كامبل مؤرخ الطب العربي تأثير   الزهراوي أكبر المرجعيات الجراحية في العصور الوسطىد
 وحافظت على مركز متميز في أوروبا ،ي طرق جالينوسألغت طرق الزهراو: " الزهراوي على أوروبا

وفي القرن الرابع عشر، استشهد ،"...كما ساعد على رفع مكانة الجراحة في أوروبا المسيحية،. لخمسمائة عام
)  م١٤٥٣المتوفي عام (ووصف بيترو أرغاالتا .  مرة٢٠٠غي دي شولياك بكتابه أكثر من  الجراح الفرنسي
حيث استشهد  وقد ظل تأثير الزهراوي حتى عصر النهضة". ال شك هو رئيس كل الجراحينب:" الزهراوي بقوله

  قرطبة وقد كرمته إسبانيا بإطالق اسمه على أحد شوارع الجراح الفرنسي جاك ديلشامب بكتابه التصريف،
  .القريبة من جامع قرطبة

  wwq٧p/us.cutt://http و /item/ar/org.wdl.www://https/١٠٦٧٠المكتبة الرقمية العالمية : انظر



– 

  )٤٠٠(

وفي هذا رد على بعض . للكي منافع إذا كان من حاذٍق باتفاق األطباء قديماً  -  أ
 .)١(األطباء المعاصرين

 . ولكنه في فصل الربيع أفضل،ند األطباء قديماً يصلح في كل زمانأن الكي ع  - ب
 ألن طبع النار الحرارة ،أن الكي في مرض الحرارة واليبوسة خطير وقد ال ينفع  - ت

 .واليبوسة إال من ماهر حاذق
 وهو بمنزلة ،أن الكي يجفف الرطوبات والفضول التي هي سبب األوجاع  - ث

ولذا فقد يشفى من مرضه وقد يعاوده المرض حسب مزاج المريض وتمكن ،الدواء
 .المرض

آخر الكي الطب صحيح في بذل الوسع بغيره من وسائل العالج ال أن : قولهم  - ج
المقصود بأن العالج ال ينفع بعد الكي، أو المغامرة بالكي عند انقطاع السبل ظناً 

 .بأنه شفاء ال سبب
عض األبدان ألنه يبرد بسرعة وإذا زيد عليه النار ذاب أن الكي بالذهب أفضل لب  - ح

 وألجل هذا صار الحديد أسرع ، فلزم أن يكون الكي فيه من حاذٍق،وانسبك
 .وأجدى وأسلم وأقرب إلى الدقة

حيث عقد الفصل التاسع " القانون في الطب:"وأيضاً ابن سينا في كتابه الشهير .٤
 .)٢(والعشرين للكي

 القرن  وهذا المصطلح تحديداً ظهر تقريباً في،"النبويالطب "الكي من وسائل  .٥
 عبيد  وأبو،"الحديث في الطب "كتابه )هـ٣٦٤( السني ابن بكر فقد ألف أبو الرابع

المصنفات  بعدئٍذ ، ثم توالت"النبوي الطب "كتاب) هـ٣٦٩ (الحراني الحسن بن
 صبهانياأل نعيم  وأبو،)ه٤٠٦(أبو القاسم النيسابوري :بهذا االسم منهم 

 .كثير ، وغيرهم)هـ٤٣٢(المستغفري وأبو العباس،)هـ٤٣٠(
أما التأليف في الطب عموماً فهو مبثوث في كتب السنة وال يكاد يخلو كتاب من 

  .كتب الصحاح أو السنن أو المصنفات أو المجاميع منه

                                         
 وصحيفة البيان ،١٨٦٨٩٣١/https://ajel.sa/localاللقاءات العلمية في صحيفة عاجل :انظر ) ١(

http://cutt.us/B٩ZYQ.  
  .٣٠٩/ ١القانون في الطب البن سينا   ) ٢(



 

 )٤٠١(

لقط المنافع في "و" طب العرب" كما يوجد كتب قديمة مفردة في الطب ككتاب 
" واألمراض الطب"، و)ه٢٨٣(كالهما لعبدالملك بن حبيب األندلسي" كمةالطب والح

، )ه٤٠٤(ألبي الفضل أحمد البيكندي" إثبات الطب " و،)ه٢٨٧(عاصم  أبي البن
 .وغيرها) ٤٥٨( وألبي يعلى الفراء ،)٤٩٣(والطب ألبي محمد الخالل 

 صح منها ،نه ثمانية عشر منها في النهي ع،أن أحاديث الكي سبعة وعشرون حديثاً .٦
وخامسها مرسل حمله ،، وأحاديث اإلباحة تسعة صح منها أربعة"تسعة"نصفها 

 .بعضهم على االتصال
 ،وكَيِة نَاٍر...الشِّفَاء ِفي ثَالَثٍَة":وفيهـما  حديث ابن عباسأول أحاديث النهي  .٧

ِن الكيِتي عى ُأمَأنْهأخرجه البخاري" و.  
 فَما َأفْلَحن والَ تُفَاكْتَوي، عِن الكي النَّبي نَهى":حديث عمران بن حصين .٨

نحفالحسن ، وحسنه البزار لكنه منقطع،صححه الترمذي وابن عبدالبر". َأنْج 
 .البصري لم يسمع من عمران وأما متابعة أبي مجلز للحسن فالراجح فيها الوقف

،صححه الترمذي، وابن حبان "تَرقَىواس اكْتَوى مِن يتَوكَّْل لَم": حديث المغيرة .٩
 .والحاكم والنووي

تفرد به " الكي َأبرَأه ِإنَّما: النَّاس لَقَاَل كُِوي لَو هذَا إن:" وفيهحديث جابر  .١٠
  .مجالد بن سعيد وهو ضعيف

 َأن ُأِحب وما...ِشفَاء ِبِه تُداوون ِمما شَيٍء ِفي كَان ِإن:"ـما حديث ابن عمر .١١
منكر" َأكْتَِوي. 

 ِفي كَان ِإن":  ورجل من األنصار ، وحديج بن معاوية،حديث عقبة بن عامر .١٢
 ،حديث واحد اختلف فيه على أوجه" َأكْتَِوي َأن َأحب  والَ،كَيٍة َأو ...ِشفَاء شَيٍء

 .وهو ضعيف لم يصح منها وجه
..."  والَ يكْتَوون، والَ يستَرقُون،طَيرونهم الَِّذين الَ يتَ:"ـما  بن عباساحديث  .١٣

 .متفق عليه
 الَ الَِّذين هم ...َألْفاً سبعون ُأمِتي ِمن الْجنَّةَ يدخُُل:" حديث عمران  .١٤

ونكْتَوخرجه مسلم"ي. 



– 

  )٤٠٢(

: ابعه  لكن تلم يسمعه الحسن من ابن مسعود " هم الَِّذين لَا يكْتَوون... :"حديث .١٥
 ، والحاكم،ابن حبان:  وقد صحح الحديثَ . وزر بن حبيش،العالء بن زياد

 .والهيثمي وغيرهم
 صاِحبهم يكْووا َأن يستَْأِمرونَه  اِهللا رسوَل قَوم َأتَى": حديث ابن مسعود  .١٦

 ،"وكره ذلك ":- وفي لفظ-" أو اكْووه َأرِضفُوه : فَقَاَل !فَسكَتَ كَلَّموه ثُم ،!فَسكَتَ
  .صحيح وقد صححه غير واحد

 ِبالكي فََأمروِني , الَْأِطباء فََأتَيتُ , بطْنُه سِقي قَد َأِخي  ِإن:"حديث عمران .١٧
فَقَاَل ؟َأفََأكِْويه  :»تَكِْوِه لَا , هدرِلِه ِإلَى وفيه عبداهللا :ضعيف جداً لعلتين األولى" َأه

االنقطاع فالحسن لم يسمع من :  والثانية ،زاز منكر الحديث كما قال أبو زرعةالخ
  .كما تقدم عمران

: ضعيف لعلتين األولى " الكي عِن نَهى  النَِّبي َأن ": الظَّفَِري حديث سعٍد .١٨
 والثانية االنقطاع فلم يسمعه ابن ،تفرد به عبدالرحمن بن حرملة وهو ضعيف

 .الظفريحرملة من سعد 
مغيرة :  ضعيف لعلتين األولى "التَّكِْميد الكي مكَان:"ـا مرفوعاً حديث عائشة  .١٩

:  والثانية ،الضبي يرسل كثيراً عن إبراهيم النخعي ولذا ضعف أحمد روايته عنه
 .ـااالنقطاع فإن إبراهيم لم يسمع من عائشة 

 يا:فَقَالَتْ بطْنُه سِقي قَد لَها ِبابٍن  ِبيالنَّ َأتَِت امرَأةً  ِإن:أثر العالء بن زياد قَال .٢٠
 فََأجمعتْ ،ابنَِك تَكِْوي لَا :  فَقَاَل ؟َأفََأكِْويِه ،تَرى ما َأصابه ابِني ِإن! اللَِّه رسوَل
 ِإلَى فَرجعتُ فَبرَأ، طْنَهب فَفَقََأ -  لَبطَه َأو -  فَخَبطَه بِعير ِبِه فَعثَر ،تَكِْويِه لَا َأن علَى

 تَكِْويِه َأن ابِني ِفي استَْأذَنْتُك اللَِّه، رسوَل يا َأنْتَ وُأمي ِبَأِبي: فَقَالَتْ  اللَِّه رسوِل
 َأِذنْتُ لَو يِإنِّ َأما : فَقَاَل ،وبرَأ فَفَقََأ -  لَبطَه َأو - فَخَبطَه بِعير ِبِه فَمر فَنَهيتَِني،

 لم يخرجه سوى الحارث بن أبي أسامة وهو ".شَفَتْه الَِّتي ِهي النَّار َأن لَزعمِت لَِك
 .مرسل كما قال البوصيري

" فَعاد الكي تَركْتُ  ثُم،فَتُِركْتُ اكْتَويتُ حتَّى علَي يسلَّم كَان وقَد:" عمران أثر .٢١
  .متفق عليه



 

 )٤٠٣(

  اِهللا الْجنِْب،ورسوُل ذَاِت ِمن كُِويتُ :"ديث اإلباحة حديث أنس أول أحا .٢٢
يِني،حشَِهدو وةَ َأبطَلْح،َأنَسو  ِر بنالنَّض،ديزو و ،ثَاِبٍت بنَأبةَ واِني  طَلْحكَو" 

 .متفق عليه
 كَواه ثُم ِعرقاً ِمنْه فَقَطَع طَِبيباً كَعٍب بِن ُأبي ِإلَى  بعثَ:"ـ حديث جابر .٢٣

 .خرجه مسلم" علَيِه
  النَِّبي فَحسمه  :قَاَل َأكْحِلِه في معاٍذ بن سعد رِمي" قَاَل: ـ حديث جابر  .٢٤

 . أخرجه مسلم وصححه الترمذي"الثَّاِنيةَ فَحسمه وِرمتْ ثُم ِبِمشْقٍَص ِبيِدِه
 فَقُِطع ،والنَِّضيِر قُريظَةَ  يوم معاٍذ بن سعد يرِم: " ـاحديث ابن عباس  .٢٥

لُهَأكْح، همسوُل فَحساللَِّه ر  فتفير وانْتَفَض، همسةَ فَحضعيف ففي .." .الثَّاِني
ابن أبي المخارق وهو :  وفي الثاني ،الواقدي وهو متروك: الطريق األول 

 .ضعيف
زرارةَ من  بن َأسعد كَوى النَِّبي َأن ":مامةأنس وعائشة وأبي أ حديث .٢٦

 وإنما هو عن أبي أمامة لكنه ، فأما حديث أنس فهو خطأ أخطأ فيه معمر"الشّوكة
 وأما حديث عائشة فمرجوع ،مرسل وحمل على االتصال لكونه يحكيه عن والده

~ وصدق ، "يغرب:" وقد قال عنه ابن حبانالبصريمحمد بن عباد الهذلي : تفرد به
 ".مقبول:" وقال عنه ابن حجر ،وهذا الوجه من غرائبه

 َأسعد  اللَِّه رسوُل كَوى :" لحديث أبي أمامة السابق شاهد صحيح عن جابر  .٢٧
نةَ باررِلِه ِفي زِله وليس من الشوكة"َأكْحبسبب ! ،  لكن قال في أكح وورد الكي

 .الذبحة وال يصح أيضاً
 َأخَذَتْه وقَد معروٍر، بن الْبراء  عاد اِهللا رسوَل َأن":ـعٍب بن مالك حديث ك .٢٨

 بن اهللا عبد بن عيسى: ضعيف تفرد به " يوجهه حتَّى ِبالنَّاِر يبطُّه من فََأمر ذبحةٌ،
  .ضعيف وهو بشير بن النعمان

 وكره ،)١( وال يكتوون، وما أحب،توكل لم ي، نهى،أنهى:"األلفاظ الثابتة في النهي  .٢٩
 ".ذلك

 . وسكوته وإقراره ، وإذنه، وقوله بل أمره،فعله: األمور الدالة على الجواز  .٣٠
 . وإنما هو من أمثال العرب،)١(ليس بحديث" آخر الدواء الكي: "قول  .٣١

                                         
 .العاشر والحادي عشر والثاني عشر: حاديث هي هذا اللفظ تكرر في ثالثة أ  ) ١(



– 

  )٤٠٤(

 .)٢( اكتوىلم يثبت أن النبي  .٣٢
 .ه في أكحل أنه كوى بيده سعد بن معاذ ثبت عن النبي  .٣٣
 . مرة ثانية ألنه لم يشف من الكي األول أنه كوى سعد بن معاذ ثبت عنه  .٣٤
 ،)٣(ابن عمر في أصل أذنه:ثبت عن بعض الصحابة أنهم اكتووا من اللقوة منهم  .٣٥

 .)٤( واكتوى خباب سبعاً في بطنه، وأبو طلحة، وجرير،وأنس
 .)٥(للطب استعماالً الناس أكثر  منأن النبي  .٣٦
ي نفسه، وطب غيره، ولم يكتو، وكوى غيره، ونهى أمته عن  تطبب فأنه  .٣٧

  . وما استرقى، ورقاه جبريل ، ورقى )٦("وما أحب أن أكتوى: "الكي، وقال
األصل، فمتى كان  من كوى نفسه أو كوى غيره فالحكم في حقهما واحد من حيث .٣٨

كتوى أو ا من": باب في صحيحه البخاري بوبولذا ، االثنينالكي جائزا، تناول 
 ".كوى غيره

: تضمنتْ أحاديثُ الكي أربعةَ أنواع، أحدها :" ٤/٦٦قال ابن القيم في زاد المعاد  .٣٩
 عنه، يالنه: الثناء على من تركه، والرابع: عدم محبته له، والثالث :يفعلُه، والثان

ه له ال وال تَعارض بينها بحمِد اهللا تعالى، فإن ِفعلَه يدلُّ على جوازه، وعدم محبِت
وأما . وأما الثناء على تارِكه، فيدلُّ على أن تَركَه أولى وأفضُل. يدلُّ على المنع منه

 ال يحتاج إليه، بل ي عنه، فعلى سبيل االختيار والكراهة، أو عن النوع الذيالنه
  .)٧( "يفعل خوفاً من حدوث الداء

                                                                                                     
 ١/٩٧ كتاب جمهرة األمثال ،٧٥: األسرار المرفوعة للمال القاري ص،٣٩:  المقاصد الحسنة للسخاوي ص) ١(

 .ألبي هالل العسكري
 اكتوى إال أن القرطبي نسب إلى  ولم أر في أثر صحيح أن النبي ( :١٠/١٥٦  قال الحافظ في الفتح ) ٢(

روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه :" وذكره الحليمي بلفظ ". اكتوىأن النبي :" أدب النفوس للطبري كتاب
وليس " أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه:"والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد : قلت " بأحد

 .)بن القيم في الهدىابن التين بأنه اكتوى وعكسه اهذا الكي المعهود وجزم 
 .٤/٥٤١كما في النهاية .الجانبين أحد على فيميله الوجه يصيب داء: واللقوة) ١٦٩١(٢/٩٤٤ الموطأ:انظر ) ٣(
 . فقد ذكر ذلك عنهم بأسانيد صحيحة٧/٤٢٢ شيبة أبي ابن انظر مصنف: انظر   ) ٤(
 .١٣/٣٠٧للقرافي  الذخيرة  ) ٥(
 .١/٦٠٣ عياض للقاضي مسلم صحيح شرح المعلم إكمال  ) ٦(
 .١٠/١٥٥وبنحوه ذكر ابن حجر في الفتح   ) ٧(



 

 )٤٠٥(

 ."إلذن بها: "يمكن زيادة نوع خامس على ما ذكر ابن القيم وهو  .٤٠
 أمكن فمتى فوقه ما إلى ينتقل ال باألخف التداوي أمكن متى أنه اتفق األطباء على .٤١

 ،المركب إلى يعدل ال بالبسيط أمكن  ومتى،الدواء إلى ينتقل ال بالغذاء التداوي
 قطع إلى يعدل ال بالحجامة أمكن الحجامة، ومتى إلى يعدل ال بالدواء أمكن ومتى
 .)١(العرق

وأنه ال يصار الكي العالجي الحديث في تقعيد وتأصيل  الطب سبق أن النبي  .٤٢
إال إذا فشلت األساليب األخرى للعالج كالعقاقير الطبية، والجراحات إليه 

 .)٢(المختلفة
 -:ومن أوجه إعجاز السنة النبوية في الكي أمران  .٤٣
 أصول  منأصالً وكونه ، العالج بالكي قبل أربعة عشر قرناً ومزاولته أمره  - أ

  . آنذاكالعالج
 .لداءا ته بشرط موافقإذا تعين مفيدأن الكي  -  ب
 وإنما جاز إذا تعين به ،إن األصل في الكي المنع: ولذا قال بعضهم  .٤٤

 َأو لَذْعٍة ِبنَاٍر تُواِفقُ :" كما تقدم عند البخاري ووافق الكي الداء لقوله،)٣(الشفاء
َأكْتَِوي َأن ا ُأِحبمو اءالد." 

 حيث ال يقدر أن يداوي الرجل العلة ، وجوازه رخصةٌ،أن النهي عن الكي عزيمةٌ .٤٥
ما أعلم بينهم خالفاً أنهم ال يرون بأساً بالكي ": قال ابن عبد البر  ولذا ،بدواء آخر
 .)٤("عند الحاجة

 للحاجة الكي عموم جواز فيه"  ِشفَاءِإن كَان ِفي شَيٍء ِمن َأدِويِتكُم:"في الحديث .٤٦
 . )٥(إليه الشفاء نسبة من وهذا مأخوذ

                                         
 .٩/٧٩ األوطار نيل  ) ١(
 .)٧٤٩:ص(عبد الرحيم مارديني. د.   موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية الشريفة) ٢(
 َأن حٍدَأل يجوز ال وَأنَّه , مكروه الكي َأن ِإلى قوم فذهب :"٤/٣٢١قال الطحاوي في شرح معاني اآلثار  ) ٣(

 لما بالكي بْأس ال: فقالُوا آخَرون ذلك في  وخالفهم،اآلثَاِر بهذه ذلك في واحتجوا , اَألحواِل من حاٍل على يفعله
عالجه الكي."  
 .٢/١٢٤ والموسوعة الفقهية الكويتية ،١/١٧٦ والمغني البن قدامة ،٦/١٧٧المجموع للنووي : وانظر

 .٢٤/٦٥ واألسانيد المعاني من أالموط في لما التمهيد  ) ٤(
 .١٠/١٥٥ الباري فتح  ) ٥(



– 

  )٤٠٦(

 ال أنه له استعماله وبين  للكي كراهته بين الجمع من ويؤخذ :"وقال ابن حجر .٤٧
 مع الشفاء إلى طريقاً تعينه عند يستعمل بل مطلقاً يستعمل وال مطلقاً يترك

 لمغيرةا حديث يحمل التفسير هذا  وعلى،تعالى اهللا بإذن الشفاء أن اعتقاد مصاحبة
 ١("التوكل من برئ فقد استرقى أو اكتوى من:"ـ(. 

لَّا ِإِل فقطْ، كَُّئ من الدين ال من التَّوِرَأن من رَأى ذلك ب: ـ في حديث المغيرة  .٤٨
 قَاِدر فاهللامراده َأن من رأى الشِّفَاء منه منحِصراً فيِه من األسباِب وِإلَّا : َأن يقال 
   .)٢(من تداوى :وأنه لم يقل . من غير سبٍبيشفيه  على َأن

ألف وأربعمائة عام ال يزال يستخدم الكي في الطب الحديث وبعد مرور أكثر  .٤٩
 الجراحات في وضرورياًبل العالج بطرقه المختلفة ويعتبره أصالً في العالج 

  .)٣(المفعول وسائرة حديثة ذلك في وآلته البتر، وعمليات
األشعة السينية،وتحت الحمراء، وفوق حديثاً بالكي العالج بتطورت أساليب  .٥٠

 .)٤(... والبنفسجية
٥١. الحيوانات في الوجه )٥(ليس في الشرع عقاباً بالكي مسوإنما حرمت الشريعة و ،

 .ولعنت من فعل ذلك
 سبيل به على وبنحوه التداوي ،يجوز ال اإلنسان جسم في عالمة إلحداث الكي أن .٥٢

 .)٦(التجربة
  :)٧( عن الكي قيل ألمور عدة هينهي النبي  .٥٣

                                         
 .٧/٢٨٨١ المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة  ) ١(
 .١٠/١٣٩ الباري فتح  ) ٢(
 .١٠٧-٣/١٠٦للنسيمي الحديث والعلم النبوي الطب  ) ٣(
 .٥٧:ص كمال المويل.  اإلعجاز الطبي في السنة النبوية د) ٤(
  .http://cutt.us/B٩ZYQ لطبيب ضياء مهدي في لقائه العلمي في صحيفة البيان خالفاً لما زعمه ا) ٥(
  .محمد عثمان شبير.  د٢٤: ص اإلسالمي الفقه في التجميل جراحة أحكام  ) ٦(
 في التوكل يشبه أن يكون هذا واهللا أعلم ترغيباً: قال أحمد: "١٤/١٢١قال البيهقي في معرفة السنن واآلثار   ) ٧(

عز وجل، وقطع القلوب عن األسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء دون من جعلها أسبابا على اهللا 
 بقلبه ال يرجو الشفاء إال منه ثم استعمل شيئا من هذه األسباب وهو يعتقد لها، فإذا كان المسلم متوكال على اهللا 

  ".لم يصنع السبب شيئا، لم يكن به بأسأن اهللا تعالى جعله سببا للشفاء، وأنه لم يصنع فيه الشفاء 



 

 )٤٠٧(

 .لما فيه من األلم الشديد، والخطر العظيم على حياة المتداوي به -  أ
فإذ لم يكتو يحِسم الداء ويرونه شفاء  الكي يعظمونكانوا في الجاهلية ألنهم   - ب

فإن اهللا هو الذي  ،وأباحه لهم إذا جعلوه سبباً للشفاء ،عطب صاحبه فناههم عنه
 .ال الكي والدواءيبرئه ويشفيه، 

 إذا استُعمل على سبيل االحتراز والتحوط من حدوث المرض وقبل االحتياج إليه  - ت
  . وهذا ينافي التوكل،)١(كما هو معروف في الجاهلية واألعاجم

المغاالة والمبالغة في مباشرة األسباب كالكي واالعتماد عليها داللة على الغفلة   - ث
 .عن رب األرباب

 .نحصراً فيه من األسبابمن رأى الشفاء م  -  ج
 أن الكي ليس سبباً في شفائها كما أن النهي في الحديث على علة خاصة لعلمه   -  ح

لما استعمل الكي في الناسور وليس من " فما أفلحن وال أنجحن:"قال عمران 
 .)٢(أدويته

 .ألن ضرره أكثر من نفعه  -  خ
  !.إذا كان على يد غير األطباء -  د

استسالماً للقضاء  يسألون غيرهم أن يكويهمال  : أي"وال يكتوون":  قوله .٥٤
 وهذا المفهوم ،)٣(بالكي أنفسهم يعالجون ال:  وقيل ، وتعبداًوتلذذاً بالبالء ،وتصبراً

 !.أعم 
ال سيما وقد كوى .اكتوى لذا فهو غير داخل في اللفظ إنه:يقال  من كوى غيره ال .٥٥

 . ولم يكتوالنبي 

                                                                                                     
 ،١٣/٤٤٧ حبان ابن  صحيح،٤/٣٢١وشرح معاني اآلثار  ،٢/٢٢: قوت القلوب: وانظر في هذه المسألة إلى 

/ ٦ والمجموع ،٦٣/ ٢٤ والتمهيد ،٨/٤١٦ واالستذكار ،١٨/٤٤٣البن رشد القرطبي المالكي  والتحصيل والبيان
 ومرقاة المفاتيح ،٢٩٦ والتوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد ص،١٦١ص للذهبي النبوي  والطب،١٧٧

 .٢٤ – ٢٣، وأحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي ص٧/٢٨٨١
 .٤/٣٢٢ اآلثار معاني شرح  ) ١(
 .٦٥/ ٤زاد المعاد   ) ٢(
  .٥/١٤٦ مسلم صحيح شرح الوهاج الكوكب  ) ٣(



– 

  )٤٠٨(

الكي وهذا لم  طلب ن اكتوى بمعنىغير داخل أل: من كوى نفسه أيضاً قيل  .٥٦
 .)١(يطلبه من أحد

من يعالج الناس بالكي تسبباً للشفاء هو محسن وغير داخل في لفظ الحديث  .٥٧
 .)٢(كذلك

 أمر ولهذا ،ألف السبعين عن ذلك يخرجه لطلب الكي فال الحاجة دعت إذا: وقيل  .٥٨
 طالب أبي بن جعفر أيتام أم مرضها، وأمر بعض في تسترقي أن عائشة  النبي

 .)٣(الصحيح الحديث في كما ،لهم تسترقي أن
 : الفضل لعظيم ألمور منها  له فيرجى؛  طلباً لألجرمن اكتوى ثم عزم على تركه .٥٩
 .سعة فضل اهللا ورحمته وكرمه  -  أ
وإنما غايته أنه فعل ! أن التائب من الذنب كمن ال ذنب له فكيف بمن لم يذنب؟  - ب

 .خالف األولى
تسليم المالئكة كرامةُ  له رجعت  حيث   بن حصينعمراناستئناساً بحديث   - ت

 .الكيبعد تركه 
وأن القصد  ،"الشفاء في ثالث :"في تعليل قوله كالم نفيس البن القيم وغيره  .٦٠

 .)٤(ألصول العالجالتمثيُل ليس الحصر وإنما 
 -: فيما يلي  وصحابته استُعمل الكي في عهد رسول اهللا  .٦١

 وكذا أبي بن ، بن معاذ الذي أصيب في أكحلهقطع النزيف الدموي عن سعد  -  أ
 وكذا ،يوم األحزاب لما بعث له طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه)٥(كعب

 .أسعد بن زرارة 
  . ويسمى ذات الجنب ألنس بن مالك ،في عالج الوجع الجنبي  - ب

                                         
  .٩/٩٢ عثيمين ابن ورسائل فتاوى مجموع  ) ١(
 .٩/٩٢ المرجع السابق   )٢(
 .٢٨/٦١ باز الشيخ ابن فتاوى مجموع  ) ٣(
 .٥٠/ ٤زاد المعاد   ) ٤(
يوم :" وفي صحيح مسلم وغيره ،وال يصح حديثه" يوم قريظة :"زاد ابن أبي ليلى من حديث جابر   ) ٥(

 ." األحزاب 



 

 )٤٠٩(

 شلل  وقد تقدم التعريف بها وهي،في ابن عمر وغيره  في عالج اللقوة  - ت
 ".أبو الوجيه"ويسمى عند العامة  هيالوج العصب

 لكنه حديث مرسل وقد صححه في عالج الشَّوكَة في أسعد بن زرارة   - ث
 .بعض أهل العلم

 ولم يصح ، وأسعد بن زرارة ،في عالج الذبحة في البراء بن معرور  -  ج
 .حديثهما

  . في بطنه سبع كياتكي خباب   -  ح
 الدم جرحه عن ليرقأ سعدا  كوى إنما:" ٤/٢١٨ السنن قال الخطابي في معالم .٦٢

 الذي العالج من وهو الباب هذا في مستعمل فيهلك، والكي ينزف أن عليه وخاف
 من لها يعرض فيما كثيراً الكي تستعمل والعرب العامة وأكثر الخاصة تعرفه

 ". األدواء
  : )١(من استعماالت الكي الناري أو الكهربائي في الطب الحديث .٦٣

  .كالدمل، والجمرة الحميدةفتح المجامع القيحية   -  أ
قطع النسج، وكي النقاط النازفة أثناء العمل الجراحي بنفس الوقت عوضاً   - ب

  .عن ربطها وفي هذا توفير للوقت
  .استئصال وتخريب بعض األورام الجلدية، وبعض األورام المثانية  - ت
لها أسباب عضوية ليس يستعمل الكي في حاالت اآلالم المعندة التي   - ث

ية، وكذلك اآلالم المعندة التي لها أسباب عضوية، ولكن ال كاآلالم النفس
 .يمكن إزالة هذه األسباب العضوية مثل اآلالم السرطانية

 ومن أكل أكالً ، والجائع،عدم كي المرأة الحامل: ومما قيل في محاذير الكي  .٦٤
 الكاوي وليتوقَّ ،ومن يعاني من ارتفاع الضغط، ألن الكي يرفع ضغط الدم،كثيراً

خشية قطعها ومن ثم النزف أو الصدمة  عن المناطق التي فوق الشرايين تعدويب
 .)٢(القلبية

 . البط بالنار كلها ألفاظ مرادفة للكي وردت في كتب السنة، اللذع،الحسم .٦٥

                                         
  .٥٧:ص كمال المويل.اإلعجاز الطبي في السنة النبوية د:   انظر) ١(
 .٧C٣ho/us.cutt://http فوائد ومضار ومحاذير العالج بالكي :انظر  ) ٢(



– 

  )٤١٠(

  .فهرس المراجع والمصادر
 ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١

 ،١ ط، دار الوطن، إشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم،يق دار المشكاة للبحث العلميتحق
  .هـ١٤٢٠

زهير الناصر .  تحقيق د،بن حجرا ،إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .٢
 ، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية،وآخرين

  .هـ١٤١٥كتاب أرخ بـ  صدر ال١ط
، ١ ط، الرياض، دار الراية، تحقيق باسم الجوابرة، ابن أبي عاصم،اآلحاد والمثاني .٣

  .هـ١٤١١
 تحقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام، ، ابن مفلح المقدسي،اآلداب الشرعية .٤

  .هـ٢،١٤١٧ ط،الرسالة،بيروت
  .، القاهرة نهضة مصر، تحقيق علي البجاوي، ابن عبدالبر،االستيعاب في أسماء األصحاب .٥
   . دار الشعب،وآخرين تحقيق محمد البنا ،بن األثيراأسد الغابة في معرفة الصحابة،  .٦
علي بن محمد، المال ، "الموضوعات الكبرى" =األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة  .٧

   بيروت، مؤسسة الرسالة،دار األمانة ،محمد الصباغ:  تحقيق،القاري
 ،١ ط، بيروت، دار الجيل، تحقيق علي البجاوي، ابن حجر،الصحابةاإلصابة في تمييز  .٨

  .هـ١٤١٢
 ،٢ ط،وبيروت، دمشق،دار ابن كثير  ،كمال المويل.د  ،اإلعجاز الطبي في السنة النبوية .٩

  . م٢٠٠٥
 ،تحقيق يحيى ِإسماعيل، دار الوفاء للطباعة،ِإكماُل المعِلِم بفوائد مسلم،القاضي عياض .١٠

  .هـ١٤١٩ ،١ ط،مصر
 ، إسامة بن إبراهيم، تحقيق عادل محمد، مغلطاي،إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .١١

  .هـ١٤٢٢ ،١ ط، القاهرة،دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
دار ، المكتبة اإلسالمية،إبراهيم القيسي. تحقيق د،أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع .١٢

 .هـ١٤١٢ ،١ ط، الدمام، عمان،ابن القيم
 مكتبة ،مجدي السيد إبراهيم:  المحقق،عبد الرزاق الصنعاني،األمالي في آثار الصحابة .١٣

  . القاهرة،القرآن



 

 )٤١١(

 كلية ،محمد عثمان شبير. بحث أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي تأليف د .١٤
  .هـ١٤٠٩ ، الطبعة األولى، الكويت، مطبعة دار الفالح،الشريعة والدراسات اإلسالمية

.  نور الدين الهيثمي، تحقيق د،مسند الحارث= باحث عن زوائد مسند الحارث بغية ال .١٥
  .هـ١٤١٣ ،١ ط، مطبوعات مركز خدمة السنة بالمدينة النبوية،حسين الباكري

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ألبي الوليد ابن رشد  .١٦
 ،٢ لبنان، ط –لغرب اإلسالمي، بيروت د محمد حجي وآخرون، دار ا:  حققه ،القرطبي
  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨

 ، تحقيق صالح بن فتحي هلل، السفر الثاني،التاريخ الكبير= تاريخ ابن أبي خيثمة  .١٧
 .م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧ ،١ ط، القاهرة، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،مجلدان

  . بيروت،ر الكتب العلميةأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دا،تاريخ الرسل والملوك .١٨
  . بيروت، دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوي، البخاري،التاريخ الكبير .١٩
  . بيروت، دار الكتاب العربي، أحمد بن علي الخطيب،تاريخ بغداد .٢٠
 ، بيروت،، دار الفكر١ ط، تحقيق عمر العمروي،تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر .٢١

  .هـ١٤١٥
 ، تحقيق مشهور آل سلمان وغيره، الخطيب البغدادي،متالي تلخيص المتشابه في الرس .٢٢

  .هـ١٤١٧ ،الرياض،، دار الصميعي ١ط
 ،١ط، تحقيق عبداهللا نوارة،أبو زرعة العراقي،تحفة التحصيل في ذكر الرواة المراسيل .٢٣

  .هـ١٤١٩ ،مكتبة الرشد
  دار،١ ط، تحقيق إكرام اهللا،بن حجرا ،تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .٢٤

  . بيروت،الكتاب العربي
  . هـ١،١٤٠٦ ط، سوريا، دار الرشيد،محمد عوامة:  المحقق، ابن حجر،تقريب التهذيب .٢٥
 تحقيق سعيد إعراب ، أبو عمر بن عبدالبر،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .٢٦

  .هـ١٣٨٧ ، المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،١ ط،وآخرين
 وابن ، وعلي، مسند عمر-اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار تهذيب  .٢٧

 . القاهرة، مطبعة المدني، تحقيق محمود محمد شاكر، محمد بن جرير الطبري،-عباس
  .م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤ ،١ ط، بيروت، دار الفكر، أحمد بن علي بن حجر،تهذيب التهذيب .٢٨



– 

  )٤١٢(

 ،الرسالة. م،١ ط،بشار عواد. د تحقيق ،المزي،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .٢٩
 .هـ١٤٠٠

 ،٣ط،مكتبة اإلمام الشافعي، عبد الرؤوف المناوي،التيسير بشرح الجامع الصغير .٣٠
  .هـ١٤٠٨الرياض، 

 ، بيروت، دار الفكر،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري .٣١
  .هـ١٤٠٥

 تحقيق ،كيكلدي العالئي أبو سعيد بن خليل بن ،جامع التحصيل في أحكام المراسيل .٣٢
 .هـ١٤٠٧ ، بيروت، دار عالم الكتب،٢ ط،حمدي السلفي

 - ه ١٤٠٧ ،١ ط، القاهرة، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الشعب،الجامع الصحيح .٣٣
  .م١٩٨٧

 ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط، تحقيق محمد بسيوني، البيهقي،الجامع لشعب اإليمان .٣٤
  .هـ١٤١٠

 ، المكتب اإلسالمي،حبيب األعظمي:  األزدي، تحقيقالجامع، معمر بن راشد .٣٥
  .ه١٤٠٣ ،٢ط،بيروت

  . هـ١٣٧١، بيروت، دار إحياء التراث،١ ط، عبدالرحمن بن أبي حاتم،الجرح والتعديل .٣٦
 دراسة ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا،جزء التوكل على اهللا .٣٧

 ،١ ط، لبنان،تب الثقافية، بيروت مؤسسة الك،مصطفى عبد القادر عطا: وتحقيق
 .هـ١٤١٣

:  المؤلف،جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات، انتقاء العالئي .٣٨
 ، دار الريان، اإلمارات،عبد اهللا الشمراني:  تحقيق ،العالئي:  انتقاء،أحمد بن الفرات

  . هـ١٤١٣ ،١ط
مد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد مح: تحقيق  ، هالل العسكريوأب، جمهرة األمثال .٣٩

  .١٩٨٨ ،٢ ط،قطامش دار الفكر
  ، بيروت، دار الكتاب العربي،٤ ط، أبو نعيم األصبهاني،حلية األولياء وطبقات األصفياء .٤٠

 .هـ١٤٠٥
  .م١٩٩٤ ،، بيروتدار الغرب، محمد حجي: تحقيق  ،أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة .٤١



 

 )٤١٣(

ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، أبو ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم  .٤٢
 مؤسسة الكتب ،بوران الضناوي و كمال يوسف الحوت: الحسن الدارقطني تحقيق

 .ه١٤٠٦ ،١ ط، بيروت،الثقافية
الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد = رجال صحيح البخاري  .٤٣

 .١٤٠٧ ،١ بيروت ط،دار المعرفة ،عبداهللا الليثي:  تحقيق،الكالباذي
 محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة .٤٤

   . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ ،١ ط ، الرياض، دار المعارف،األلباني
 حكم على ، اعتناء مشهور بن حسن، أبو داود سليمان بن داود السجستاني،السنن .٤٥

  . ١الرياض، ط ، دار المعارف،لبانياألحاديث واآلثار وعلق عليها األ
 حكم على ، اعتناء مشهور بن حسن، أبو عبداهللا محمد بن يزيد ابن ماجه،السنن .٤٦

  . الرياض،١ ط ، دار المعارف،األحاديث واآلثار وعلق عليها األلباني
 حكم على األحاديث ، اعتناء مشهور بن حسن، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،السنن .٤٧

  .، الرياض١ ط ، دار المعارف،عليها محمد ناصر الدين األلباني واآلثار وعلق 
 ، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،محمد عبد القادر: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق  .٤٨

  .هـ١٤١٤
 حكم على ، اعتناء مشهور بن حسن، أحمد بن شعيب النسائي،المجتبى= السنن الصغرى  .٤٩

  . الرياض،١ ط ،ار المعارف د،األحاديث واآلثار وعلق عليها األلباني
 أشرف على التحقيق شعيب ، تحقيق حسن شلبي، أحمد بن شعيب النسائي،السنن الكبرى .٥٠

 ،١ ط، بيروت، الرسالة،عبداهللا التركي.  وأشرف على اإلصدار د،األرناؤوط
  .هـ١٤٢٢

 ،٩ ط، بيروت،الرسالة.  م، تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرين،سير أعالم النبالء، الذهبي .٥١
 .هـ١٤١٣

 شركة الطباعة الفنية ،طه عبد الرءوف سعد:  تحقيق، عبد الملك بن هشام،السيرة النبوية .٥٢
  .المتحدة

 ، مكتبة الرشد،٢همام عبدالرحيم، ط.  تحقيق د، ابن رجب الحنبلي،شرح علل الترمذي .٥٣
  .هـ١٤٢١ ،الرياض



– 

  )٤١٤(

 ،١ ط، بيروت، الرسالة، حققه شعيب األرنؤوط، الطحاوي،شرح مشكل اآلثار .٥٤
  .هـ١٤١٥

 ، دار الكتب العلمية،١ ط،  تحقيق محمد زهري النجار، الطحاوي،شرح معاني اآلثار .٥٥
  .هـ١٣٩٩ ،بيروت

 ترتيب علي بن بلبان ،اإلحسان في ترتيب صحيح ابن حبان= صحيح ابن حبان  .٥٦
  .هـ١٤١٤، ٢ ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب األرناؤوط،الفارسي

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي ،د عبد الباقيمحمد فؤا:  تحقيق ،صحيح مسلم .٥٧
 ،١ ط، بيروت،دار الكتب العلمية،عبدالمعطي قلعجي.  تحقيق د، العقيلي،الضعفاء الكبير .٥٨

  .هـ١٤٠٤
 ،  دار الكتب العلمية، تحقيق عبداهللا القاضي، ابن الجوزي،الضعفاء والمتروكين .٥٩

  .هـ١٤٠٦ ،١ط،بيروت
 ،١ ط، دار ابن حزم،مصطفى التركي:  المحقق،ني أبو نعيم األصبها،الطب النبوي .٦٠

 . م٢٠٠٦
  .م١٩٩٦ ، دار الرسالة، محمود ناظم النسيمي،الطب النبوي والعلم الحديث .٦١
  . بيروت، دار صادر، محمد بن سعد بن منيع،الطبقات الكبرى .٦٢
 الرياض، ، التدمرية،الدارقطني،تحقيق محمد الدباسي،العلل الواردة في األحاديث النبوية .٦٣

  . هـ١٤٢٨ ،٢ط
 ،محفوظ السلفي، دار طيبة. العلل الواردة في األحاديث النبوية، الدارقطني، تحقيق د .٦٤

  .هـ١٤٠٥ ،١ ط،الرياض
 دار الكتاب ،محمد عبدالمعيد خان.  تحقيق د، أبو عبيد القاسم بن سالم،غريب الحديث .٦٥

  .هـ١٣٩٦ ،١ ط، بيروت،العربي
 ، جامعة أم القرى،بدالكريم الغرباوي تحقيق ع، حمد بن محمد الخطابي،غريب الحديث .٦٦

  .هـ١٤٠٢ ،١ ط، مكة المكرمة،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي
 ،،١ الرياض، ط،دار ابن الجوزي، تحقيق حلمي، أبو بكر الشافعي،الغيالنيات .٦٧

  .هـ١٤١٧



 

 )٤١٥(

 قام ،محمد فؤاد عبد الباقي:  رقمه ، ابن حجر،فتح الباري شرح صحيح البخاري .٦٨
 بيروت، ، دار المعرفة،عبد العزيز بن باز: ه محب الدين الخطيب، عليه تعليقاتبإخراج
١٣٧٩.  

 تحقيق محمد بن مطر ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي،الفصل للوصل المدرج في النقل .٦٩
 .هـ١٤١٨ ،١ ط، الدمام، دار الهجرة،الزهراني

  . القاهرة،كتبة القرآن م، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، محمد بن إسحاق بن منده،الفوائد .٧٠
، دار  وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، الحسين بن عبد اهللا بن سيناالقانون في الطب، .٧١

  .هـ١٤٢٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
  .هـ١٤٠٩ ،٣ ط، بيروت، دار الفكر، تحقيق يحيى غزاوي،الكامل في ضعفاء الرجال .٧٢
 المكتبة ، السورقي، وإبراهيم حمدي تحقيق أبي عبداهللا، الخطيب،الكفاية في علم الرواية .٧٣

  . المدينة المنورة،العلمية
محمد : الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، جمع وتأليف .٧٤

 دار ، مكة المكرمة، هاشم محمد علي مهديد.ألجنة برئاسة :  مراجعة،األمين الهرري
  . هـ١٤٣٠ ،١ ط، دار طوق النجاة،المنهاج

 ، دار الريان، القاهرة،جمع الزوائد ومنبع الفوائد،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميم .٧٥
  .هـ١٤١٠

 .م١٩٩٧ ، بيروت، دار الفكر، أبو زكريا يحيى النووي،المجموع شرح المهذب .٧٦
 ،فهد السليمان:  جمع وترتيب ،مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين .٧٧

   هـ١٤١٣ -األخيرة : لطبعة  ا، دار الثريا،دار الوطن
 دار البشائر اإلسالمية، ، انتقاء وتخريج الدارقطني، تحقيق أحمد السلوم،المزكيات .٧٨

  .هـ١،١٤٢٥ط
 دار الكتب العلمية، ، تحقيق مصطفى عبدالقادر، الحاكم،المستدرك على الصحيحين .٧٩

  .هـ١،١٤١١ط،بيروت
، ١ ط،لمأمون للتراث، دمشق دار ا، تحقيق حسين سليم أسد، أبو يعلى الموصلي،المسند .٨٠

  .هـ١٤٠٤
 المدينة ، مكتبة العلوم والحكم،محفوظ الرحمن زين اهللا.  تحقيق د، الشاشي،المسند .٨١

  .هـ١٤١٠ ،١ ط،المنورة



– 

  )٤١٦(

 ، القاهرة، مؤسسة قرطبة، تحقيق أيمن أبو يماني، محمد بن هارون الروياني،المسند .٨٢
 .هـ١٤١٦ ،١ط

 ، الرياض، دار الوطن،ي و أحمد المزيديعادل العزاز:  تحقيق،مسند ابن أبي شيبة .٨٣
  .م١٩٩٧ ،١ط

 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات ،محمد التركي.مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق د .٨٤
 .١ ط، هجر للطباعة والنشر،العربية واإلسالمية بدار هجر

عبد اهللا . د:  إشراف،شعيب األرنؤوط وآخرين:  تحقيق،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٨٥
  .هـ١،١٤٢١ ط، مؤسسة الرسالة،تركيال

 مكتبة العلوم ، مؤسسة علوم القرآن،عادل بن سعد. ، تحقيق د)١٨-١٠(مسند البزار  .٨٦
هـ والثامن عشر ١٤٢٤، المجلد العاشر بتاريخ   ١ ط، المدينة المنورة، بيروت،والحكم
  .ه١٤٣٠

 مؤسسة علوم ،محفوظ الرحمن زين اهللا.  تحقيق د،البحر الزخار)= ٩- ١(مسند البزار  .٨٧
 .هـ١٤٠٩ ،١ ط، المدينة المنورة، بيروت، مكتبة العلوم والحكم،القرآن

 .م ١،١٩٩٦ ط، دمشق، دار السقاء، تحقيق حسين أسد،مسند الحميدي .٨٨
 .هـ١٤١٢ ، الرياض، دار المغني،١حسين سليم أسد، ط:  تحقيق ،مسند الدارمي .٨٩
 بيروت  ،لمكتب اإلسالميا،٢ ط، تصحيح حبيب الرحمن األعظمي، عبدالرزاق،المصنف .٩٠

  .هـ١٤٠٣
 ، بيروت، دار التاج، ضبط كمال الحوت،المصنف في األحاديث واآلثار، ابن أبي شيبة .٩١

 .هـ١٤٠٩ ،١ط 
 تحقيق مجموعة من ، ابن حجر العسقالني،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .٩٢

 ،١ ط،عودية الس، ودار الغيث، دار العاصمة،سعد الشثري.  تنسيق د،المحققين
  .هـ١٤١٩

عبد المحسن الحسيني، دار , طارق بن عوض اهللا:  المحقق،المعجم األوسط، الطبراني .٩٣
  . القاهرة،الحرمين

 المدينة ، مكتبة الغرباء األثرية، تحقيق صالح المصراتي، ابن قانع،معجم الصحابة .٩٤
 .هـ١٤١٨ ،١ ط،المنورة



 

 )٤١٧(

 ،١ ط، الكويت، مكتبة دار البيان، تحقيق محمد األمين الجكني، البغوي،معجم الصحابة .٩٥
  . هـ١٤٢١

 المكتب ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج، سليمان بن أحمد الطبراني،المعجم الصغير .٩٦
  .هـ١٤٠٥ ،١ ط، عمان، بيروت، دار عمار،اإلسالمي

 ،١ ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم،حمدي السلفي: المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق  .٩٧
 .ه١٤٠٤

 أحمد بن الحسين ،سنن واآلثار عن اإلمام أبي عبداهللا محمد بن إدريس الشافعيمعرفة ال .٩٨
  . بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق  سيد كسروي حسن،البيهقي

 ط ، الرياض، دار الوطن،عادل العزازي:  تحقيق ، أبو نعيم األصبهاني،معرفة الصحابة .٩٩
  . هـ١٤١٩ ،١

 ، دار الفرقان،همام عبد الرحيم. د: حقق الم، الذهبي،المعين في طبقات المحدثين .١٠٠
  .هـ١٤٠٤ ،١ ط،األردن

 عبد الرحمن ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة .١٠١
 .هـ١٤٠٥ ،١ ط، بيروت،دار الكتاب العربي ،محمد عثمان الخشت: تحقيق السخاوي، 

 وافق رواية اإلمام أحمد بن من حديث أبي عبدالرحمن عبد اهللا بن يزيد المقرئ مما .١٠٢
 ، دار البشائر اإلسالمية،عامر صبري:  المحقق، ضياء الدين المقدسي،حنبل في المسند

 . هـ١٤١٨ ،١ط
السري بن يحيى عن شيوخه عن :  رواية،من حديث اإلمام سفيان بن سعيد الثوري .١٠٣

  . م٢٠٠٤، األولى:  الطبعة، دار البشائر اإلسالمية،عامر حسن صبري:  المحقق،الثوري
 ، القاهرة، عالم الكتب،الصعيديو، تحقيق السامرائي،المنتخب من مسند عبد بن حميد .١٠٤
  .هـ١٤٠٨ ،١ط
 ، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا،ابن الجوزي،المنتظم في تاريخ األمم والملوك .١٠٥

 .ه١٤١٢ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،نعيم زرزور:  راجعه ،ومصطفى عبدالقادر
دار إحياء التراث، بيروت، ، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النوويالمنهاج .١٠٦
  .هـ٢،١٣٩٢ط
 ،موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر:  أبو الحسن الدارقطني، تحقيق ،المؤتلف والمختَِلف .١٠٧

 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ،١ بيروت، ط،دار الغرب اإلسالمي



– 

  )٤١٨(

 ،عباد الرحمن  مكتبة ،ناصر بن النجار:  المحقق ، معمر بن الفاخر،موجبات الجنة .١٠٨
 . هـ١٤٢٣ ،١ط
السيد : موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، جمع وترتيب .١٠٩

  . ه١٤١٧ ،١ ط،أبو المعاطي النوري وآخرين، عالم الكتب
عبد الرحيم .د. موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية الشريفة .١١٠

 .م٢٠١٤ ،١ط ،مارديني،دار التقوى
 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية:  عنةصادر، عة الفقهية الكويتيةالموسو .١١١

  .هـ١٤٢٧ ،السالسل  دار ٢، طالكويت
 ، دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد، رواية الليثي، مالك بن أنس،الموطأ .١١٢

 .مصر
نزهة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغوي من الحفاظ واألكابر، يحيى بن  .١١٣

  .ه١٤٢٣ ،١ ط، دار ابن حزم، مشعل الجبرين المطيري،ي الرشيد العطارعل
 ، الرياض، دار الراية، تحقيق ربيع مدخلي، ابن حجر،النكت على كتاب ابن الصالح .١١٤
 . هـ١٤١٧ ،١ط
 تحقيق طاهر الزاوي ، المبارك بن محمد بن األثير،النهاية في غريب الحديث واألثر .١١٥
  .هـ١٣٩٩ ، بيروت،ة المكتبة العلمي،محمود الطناحي،
  ، بيروت، دار الجيل، محمد بن علي الشوكاني،نيل األوطار شرح منتقى األخبار .١١٦

  .م١٩٧٣
  



 

 )٤١٩(

  
  
  
  
  

بسم  الرمحن الرحيم   
  

  
  :مقدمة

وأشهد أن ال إله إال . الحمد هللا الرحمن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان
. اهللا وحده ال شريك له، أنزل على عبده القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد اهللا ورسوله سيد ولد عدنان، صلوات اهللا وسالمه 
  : وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعدعليه، 

فإن تالوة القرآن الكريم من أجل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد   
مدح اهللا سبحانه وتعالى في غير ما آية عباده المؤمنين بصفة التالوة لكتاب ربهم، قال 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ ¼(: اهللا تعالى
È É Ê Ë Ì()(: شأنهوقال جل . )١D E F G H I 

 K JL M N O P Q R S T  ()وقال في وصفه للمؤمنين من أهل . )٢
  . )٣()  ¬| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  }(: الكتاب

إال إن هذه التالوة لكتاب اهللا تعالى لها أحكام تجويدية، تزيد  تلك التالوة جماال، من 
ته، مما دونه علماء التجويد حيث األحكام ومراعاة الوقوف ومخارج الحروف وصفا

  . والقراءات
وقد نشأت في اآلونة األخيرة وانتشرت صفات جديدة لتالوة القرآن الكريم، اهتم بها 
البعض وبالغ فيها، وحرمها البعض وحاربها بحكم أنها دخيلة على علماء التجويد 

                                         
 ٢٩: سورة فاطر) ١(
 ١٢١: سورة البقرة) ٢(
 ١١٣: سورة آل عمران) ٣(

 
 

 
  أستاذ الفقه المقارن المشارك

   اإلدارة العامة للشؤون التعليمية–ية الملك فهد األمنية كل
   المملكة العربية السعودية–قسم العلوم الشرعية 

  



– 

  )٤٢٠(

بالمقامات والقراءات، وهو ما يعرف بقراءة القرآن الكريم على أوزان ومقامات تسمى 
  . الموسيقية

فكان ال بد من وقفة تجاه هذا الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم علىى هذه الصفة، 
فقمت بعد االستخارة واالستشارة باالتكال على اهللا تعالى بالكتابة في هذا الموضوع 

وأجزم أني لم آت بجديد في ). خالصة الكالم في حكم القراءة بالمقام: (وأسميته
لة، فقد سبقني للكتابة في هذا الموضوع علماء أجالء، ولكن ألهمية الموضوع المسأ

 - وهو ما اكرمني اهللا تعالى به- وضرورة تناوله بين تخصصين شرعي وقرآني 
فما كان صوابا فلله الحمد والمنة، ما كان من خطأ أو . دعاني إلى أن أدلي بدلوي

  . تقصير فمن نفسي، وقلة بضاعتي
  : )١(وكما قال جرير

  وقُولي إن أصبتُ لقد َأصابا... أقلِّي اللَّوم عاِذَل والِعتابا 
  : )٢(وكما قال الحريري

  فَجلَّ من لَا فيِه عيب وعال... وإن تَِجد عيبا فَسد الخَلَال 
  : أهمية الموضوع

 كما سبق وأن ذكرت في المقدمة ما لتالوة القرآن الكريم بصوت حسن من أهمية في
نصوص الكتاب والسنة، مع مراعاة الضبط والتجويد والمخارج والوقوف، إال تلك 
األهمية قد غالى فيها البعض، وصرفوا التالوة من كونها وسيلة للتأثر والتدبر والعمل 
إلى غاية ينبغي أن تخصص لها مدارس ومدرسون ومتفنون، حتى ولو أدى إلى تعلمه 

وشتان ما بين كالم الرحمن وبين أصوات . على أهل الفن والموسيقى، كما يحصل
فكان ال بد من وضع ضوابط وشروط تحقق المقصود، وال تخل !! الغناء واأللحان 
  . باألداء المحمود

  :سبب اختيار الموضوع
  : وسبب اختيار الموضوع للبحث فيه يعود ألسباب عديدة منها

 . خيرةقلة ما كتب في الموضوع، مع انتشاره وخصوصا في اآلونة األ - ١

                                         
  ٢/٥٩٩شرح نقائض جرير والفرزدق ألبي عبيدة ) ١(
 ٨٧ملحة اإلعراب ص ) ٢(



 

 )٤٢١(

توضيح المقصود بالتغني واألداء والترتيل وتحسين الصوت الذي ينطلق منه من  - ٢
 . يجيز القراءة بالمقامات على إطالقها

ذكر الخالف الوارد في المسألة بأبسط العبارات وأسهل األساليب، ليفد منها  - ٣
 . العامي وطالب العلم المتخصص

أكرمني اهللا تعالى مواءمة الموضوع لتخصصي الشرعي والقرآني، فقد  - ٤
 على والقراءةبالتخصص في الفقه المقارن، وبالحصول على اإلجازات القرآنية 

  .  جهابذة العلماء في التجويد والقراءات واألداء القرآني
  :منهج البحث

مخطـط البحـث   سلكت في هذا منهج البحث المنهج الوصفى التحليلي، وذلك بعـرض         
  . وموضوعاته حسب هذا المنهج

مت لهذا البحث منهجا أسير عليه، مراعيا للجوانب العلميـة فـي الكتابـة فـي      وقد رس 
وذلك من خـالل النقـاط     . البحوث والدراسات، حيث يخضع هذا البحث للتحكيم العلمي       

  : التالية
بكتابة اآليات بالرسم العثماني مستعينا بمصحف النشر الحاسوبي المعتمد في قمت  - ١

بعزو اآليات إلى ثم . شريف بالمدينة المنورةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال
  . ، مع ذكر رقم اآليةسورها

قمت بتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية، مبينا صحيحها من ضعيفها  - ٢
  . إن احتاج األمر لذلك

قمت بتخريج أقوال الفقهاء من كتب مذاهبهم، وكذلك ما أنقله من مقوالت عن  - ٣
  . في ذلكالسلف من المصادر المعتمدة 

يج مصادر المعلومات، وقد أستعين بتخريج ذلك من المواقع الرسمية رقمت بتخ - ٤
  . وااللكترونية لها

 مطالب، كما  وتحتها مباحثهما وتحتوضعت مخططا للبحث وقسمته إلى فصلين  - ٥
  . هي العادة المتبعة في تقسيم البحث، وهذا مذكور بتفصيله في مخطط البحث

التي استخلصت من نتائج  البحث يتضمن أهم القمت بوضع خاتمة في نهاية - ٦
  .البحث



– 

  )٤٢٢(

ع الفهارس الالزمة للبحث وهي فهارس اآليات واألحاديث والمصادر ضمت بوق - ٧
 مع العلم أني لم أفصل في بيان المصادر والمراجع .والمراجع والموضوعات

  . لشهرتها ولكي ال أثقل البحث بتفصيالتها، كونه بحثا وليس رسالة علمية
  :لبحث امخطط

 . مقدمة -
 . أهمية الموضوع -
 . سبب اختيار الموضوع -
 . منهج البحث -
 . مخطط البحث -
 . تمهيد -

)مقدمات البحث: الفصل األول (  
  . تعريف المقام: المبحث األول -
  .نشأة علم المقامات الصوتية: المبحث الثاني -
  .تتعلق بالمقاماتمصطلحات : المبحث الثالث -
 .معازف في الشريعةحكم الموسيقى وال: المبحث الرابع -

  )مسائل البحث: الفصل الثاني( 
  .تحرير محل النزاع: المبحث األول -
  .آراء الفقهاء في حكم القراءة بالمقام: المبحث الثاني -
  .في األدلة ومناقشتها: المبحث الثالث -
 .الترجيح: المبحث الرابع -
  )خاتمة، تتضمن أهم النتائج الواردة في البحث( -
يات وفهرس األحاديث، وفهرس المصادر الفهارس، وبها فهرس اآل -

  . والمراجع، وفهرس الموضوعات



 

 )٤٢٣(

  :تمهيد
  .فضل قراءة القرآن الكريم وتحسين الصوت والتغني به

تحسين الصوت بالقرآن الكريم، أمر مشروع ويؤجر عليه القاريء؛ ألن ذلك 
 يؤدي إلى يؤدي إلى غاية عظيمة، وهي التدبر والتفهم والتأثر بكالم اهللا تعالى، الذي

  . العمل به
 S T U V W X Y(: وقد امتدح اهللا تعالى نبيه داود عليه السالم، بقوله

 Z[ \ ]b a ` _ ^ (  )يخبر تعالى : ()٢(قال ابن كثير رحمه اهللا. )١
عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصالة والسالم مما آتاه من الفضل المبين، 

من  المتمكن، والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحهوجمع له بين النبوة والملك 
الصوت العظيم، الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات، الصم الشامخات، 

  .)وتقف له الطيور السارحات، والغاديات، والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات
عن َأِبي موسى كريم، فأبا موسى األشعري لحسن تالوته للقرآن ال وقد امتدح النبي 

 ِن النَِّبيع ،نْهع اللَّه ِضير  أنهاِميِر «: قَاَل لَهزم ا ِمنارمُأوِتيتَ ِمز ى لَقَدوسا ما َأبي
داووالمراد بالمزمار الصوت الحسن وأصله : ()٤(قال ابن حجر. )٣( متفق عليه»آِل د

  ).اآللة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة
ولكن أجمل ما يكون تحسين الصوت بالطبيعة ودون التكلف؛ ألن الصوت الحسن هبة 
من اهللا تعالى ونعمة من نعمه، قد ال تتوفر في أي قاريء، فال ينبغي التكلف في ذلك؛ 
ألنه سيؤدي إلى اإلخالل بنظم الحروف والتجويد، وهذا ما نهى عنه العلماء كما سيأتي 

 . في موضعه بإذن اهللا

                                         
 ١٠ :سورة سبأ) ١(
 ٤٣٩-٦/٤٣٨: تفسير ابن كثير) ٢(
 ١/٥٤٦، وصحيح مسلم ٦/١٩٥صحيح البخاري ) ٣(
  ٩/٩٣فتح الباري ) ٤(



– 

  )٤٢٤(

  )البحثمقدمات : الفصل األول(
  .تعريف المقام: المبحث األول

  . )١(مأخوذ من قام يقوم مقاما، وهو الموضع الذي تقوم فيه: المقام لغة
المقام العربي هو نظام من ساللم وجمل موسيقية معتادة وانتقاالت :  اصطالحا

مجموعها تقليداً فنياً مألوفة وزخارف تقليدية وجماليات متّبعة ومتّفق عليها تُكوِّن ب
   .)٢(وتراثاً غنياً

سلَّم الموسيقى، تَسلْسل النَّغم المقام : )٣(وفي معجم اللغة العربية المعاصرة
  .درجة فوق ُأخرى

 مي، رى، والمقام هو السلم الموسيقي والمؤلف من الدرجات الموسيقية دو،
  يالس فا،صول،

 ٨ أو هيئة لحنية تتألف من سلم موسيقي بأنه :المقام الصوتيوعرف البعض 
وتنتهي ) القرار(درجات موسيقية تسمى ديوان أو أوكتاف، تبدأ بالدرجة المنخفضة 

محددة يتميز بها عن غيره من ) مسافات(، ولكل مقام أبعاد )الجواب(بالدرجة المرتفعة 
  .)٤(المقامات، ويعد النشاز هو الخروج عن درجات المقام

ية هو مجموعة األصوات الموسيقية المحصورة بين فالمقام في الموسيقى العرب
، أي تتابع سلمي من درجة حتى الدرجة الثامنة لها، )جواب(، وتكرارها )قرار(نغمة 

  .والتي تعتبر تكرار النغمة األولى
وهي ، )صنع بسحر(في كلمة صوتية عند المتخصصين تجتمع المقامات الو
  :بالتفصيل
   .سرياني أي سابا" صبا"، وأصل كلمة أكثر المقامات حزناًوهو : صبا) ص(
هو المقام المتعارف عليه في الموسيقى الشرقية والغربية نسبة : نهاوند) ن(

  . ونداإلى مدينة النه

                                         
 ١٢/٥٠٦لسان العرب ) ١(
   php.maqam/ar/com.maqamworld.www://http: موقع) ٢(
)٣/١٨٧٩) ٣  
     articl/com.eskchat.www://https-١٠٦٥٣.html: موقع) ٤(



 

 )٤٢٥(

وهو المقام المتعارف عليه أيضا بين الشرق والغرب نسبة إلى بالد : عجم) ع(
   .العجم أو الفرس

ح أو السرور باآلرامية أو السريانية يمثل المقام الشعبي ومعناه الفر: بيات) ب(
  . في كل بيت تتردد فيه العتابا والميجنا واألفراح

وهو المقام الذي تقف عليه عالمة الربع الشرقية أي الدرجة الثالثة : سيكا) س(
  . بالفارسية، وهو أيضا يبعث السعادة للروح

  . يم الحجازمقام يبعث أيضا الدفء والفرح، وتسميته نسبة إلى إقل: حجاز) ح(
متعارف عليه في المقامات الموسيقية العربية بأنه سيد المقامات، : رست) ر(

واسمه يعني المستقيم أو الصحيح باللغة الفارسية أو الكردية وليس رسي على شيء كما 
  ". إذا أردت الختام فرست"وقيل . يقال

صنع (فتصبح الكلمة المجموعة :  والبعض يضيف الكرد على تلك المقامات
  .)١()بسحرك

هذه المقامات األساسية التي تتفرع منها المقامات األخرى على حسب األبعاد 
 ويالحظ في هذه األسماء .)٢( مقام٢٥٠الموسيقية في السلم الموسيقي وتصل تقريبا إلى 

  .  )٣(للمقامات أكثرها ليست عربية، بل هي من أصل فارسي أو تركي
  . اتنشأة علم المقام: المبحث الثاني

بما أن المقامات نشأت مع علم الموسيقى فقد ذكر في كتاب الموسوعة 
  تأريخراء كثيرة تتناحر حولآفي العالم وخالصة القول هو إن : الموسيقية الشاملة
اتفقت على أنها خلقت مع اإلنسان ووجدت يوم وجوده ورافقته ،  الموسيقى ، لكنها

اآلالت الموسيقية في بحوثنا واعتمدناها في نرى بأننا إذا عالجنا  وعلى هذا األساس ،
إليه من اإلطالع الدقيق الصادق على تطورات وتاريخ نشوء  الوصول إلى ما نرمي
. نكون قد أصبنا كبد الحقيقة ووصلنا إلى الغرض والقصد  السلم الموسيقي، فربما

التي حنجرة الصوت البشري هي االلة الموسيقية األولى  ويعتبر في هذا السياق أن
هذا االكتشاف ابتكارات عديدة تطورت مع الزمن  اكتشفها اإلنسان البدائي ، وتال

                                         
  html.١٠٦٥٣-https://www.eskchat.com/article: موقع) ١(
  https://ar.wikipedia.org: موقع) ٢(
 ٢/٧٦كتاب الموسيقى النظرية لسليم الحلو ) ٣(



– 

  )٤٢٦(

وعلى الرغم من . الكمال أو كادت أن تالمسه  في حدود وارتقت حتى بلغت عصرنا
الحنجرة البشرية ظلت تتربع على عرش  التطورات التي تعاقبت على مر األجبال

في ذلك يعود إلى الميزة التي يختص بها اإلنسان السبب  وتحتفظ بمكانتها األولى، ولعل
  . )١(وهي التعبير باللحن والكلمة معاً

  .تتعلق بالمقاماتمصطلحات : ثالثالمبحث ال
هو ألْحن الناس، إذا كان : يقالو.  التطريب بالقراءة والتغريد بها:اللحن

  .)٢(أحسنهم قراءةً أو غناء
  .  )٣( صوت غير متغير إلى حدة:النغمة

  . )٤( مراتب حدة الصوت أو ثقله:لطبقة الصوتيةا
 النَّشاز الصوتي النَّاتج عن وضع حروف أو كلمات متنافرة الصوت :النّشاز

  .)٥(، وقد يعبر عنه بالتنافر الصوتيبعضها بجانب بعض
  .حكم الموسيقى والمعازف في الشريعة: رابعالمبحث ال

بحث، وهو أني كثيرا ما وجدت هذا المبحث له عالقة بما نحن بصدده في ال
من يدعو إلى تعلم المقامات الصوتية ال حرج لديه من تعلم الموسيقى والمعازف، 
فالمقامات نتجت عنها كما قدمنا، فكان ال بد من إيضاح هذه المسألة باختصار، إذ ليس 

ل محلها التفصيلي في هذا البحث، ولكنها لما كانت أصال لبحثنا تحدثنا عنها، فإذا بط
  . األصل بطل الفرع

  : تحرير محل النزاع في مسألة حكم الموسيقى
ال بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فالمقصود بحكم الموسيقى هو 
االستماع إلى تلك المعازف التي تصدر أصوات الموسيقى غير الدف، إذ نشأ في الوقت 

سيقى في الصوت النهائي الحاضر أصوات بشرية، وقد يصاحبها الدف تقوم مقام المو
  . إلى حد ما، وليس هي محل البحث هنا

                                         
 ٦الموسوعة الموسيقية الشاملة ص ) ١(
 ٦/٢١٩٣الصحاح للجوهري ) ٢(
 ١٦٤معجم مقاليد العلوم للسيوطي ص ) ٣(
 ١٦٥نفس المرجع ص ) ٤(
 ٢/١٣٣١معجم اللغة العربية المعاصرة ) ٥(



 

 )٤٢٧(

ال بد أن يعرف أن تحرير النزاع هنا في مسألة االستماع إلى :  األمر اآلخر
المعازف والموسيقى، دون أن يضاف إليها شيء من أصوات الغناء، بصرف النظر 

  . م ذلك عند الفقهاءفهذا ال يدخل معنا هنا ومعلوم حك. عن محتوى ذلك الغناء وكلماته
قد حكى اإلجماع على تحريم استماع آالت العزف ـ سوى الدف ـ جماعة 

وابن ، )٢(، وأبو الطيب الطبري، وابن الصالح)١(من العلماء، منهم اإلمام القرطبي
  . )٥(، وابن حجر الهيتمي)٤(، وابن القيم)٣(رجب الحنبلي

فال يختلف في ) الطبل( والكوبة أما المزامير واألوتار" :)٦(قال اإلمام القرطبي
تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح 

وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد ! وكيف ال يحرم. ذلك
  . انتهى". والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، وال تفسيق فاعله وتأثيمه

الكبيرة السادسة  (:)٧(حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائرابن قال 
: والسابعة والثامنة والتاسعة واألربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد األربعمائة

   ).ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه
المتلقاة من وضع وأما استماع آالت المالهي المطربة : ()٨(وقال ابن رجب

األعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، وال يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من 
  .)ذَِلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى
  : األدلة على تحريم الموسيقى وآالت العزف والمزامير

 A B C D E F G H I K J L @( :قوله تعالى - ١
 MN O P Q R S ()أكثر المفسرين على أن : ()١٠(ل الواحديقا. )٩

                                         
)٢/٣٣٧) ١   
 ٢/٥٠٠فتاوى ومسائل ابن الصالح ) ٢(
 ٨/٤٣٦فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن رجب ) ٣(
 ١/٤٠٧إغاثة اللهفان ) ٤(
)٢/٣٣٦) ٥ 
 ٢/٣٣٧ الزوااجر عن اقتراف الكبائر )٦(
)٢/٣٣٦) ٧ 
 ٨/٤٣٦فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن رجب ) ٨(
  ٦: سورة لقمان) ٩(
 ٤/٤٤١الوسيط ) ١٠(



– 

  )٤٢٨(

ويدخل في هذا كل من اختار  :الغناء قال أهل المعاني} لهو الحديث{ـالمراد ب
 ). اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن

: وقد سئل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن تفسير لهو الحديث فقال
  .)١(ث مراتيرددها ثال، هو الغناء والذي ال إله إال هو

حدثَِني : عبد الرحمِن بن غَنٍْم اَألشْعِري، قَاَل عن )٢(ما رواه البخاري في صحيحه - ٢
،ِرياِلٍك الَْأشْعو مَأب اِمٍر َأوو عِني َأبا كَذَباللَِّه مو : النَِّبي ِمعسقُوُلي " : كُونَنلَي

 ."لُّون الِحر والحِرير، والخَمر والمعاِزفَِمن ُأمِتي َأقْوام، يستَِح
َأنَس بن  عن )٥( بسند حسن)٤(، والضياء في المختارة)٣(ما رواه البزار في مسنده - ٣

صوتان ملعونان في الدنيا ": قَاَل رسول اِهللا : رضي اهللا عنه قالماِلٍك 
 ."ورنة عند مصيبة، مزمار عند نعمة: واآلخرة

هذا الحديث من أجود ما يحتج به على  (:)٦(يمية في كتابه االستقامةقال ابن ت
: صوت عند نعمة" كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد اهللا ،تحريم الغناء

فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما ، "ومزامير الشيطان لهو ولعب
ة هو والصوت الذي عند النعم، نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة

 .صوت الغناء
 ن ابِن عباٍس، عن رسوِل اِهللا  عنَ )٨( بسند صحيح)٧(ما رواه أحمد في مسنده - ٤

. "كُلُّ مسِكٍر حرام: " ، وقَاَل"ِإن اَهللا حرم علَيكُِم الْخَمر، والْميِسر، والْكُوبةَ: "قَاَل
انفْيقَاَل س :ِن بب ِليةَقُلْتُ ِلعةُ؟ قَاَل: ِذيما الْكُوبُل: "مالطَّب". 

                                         
 ١٤٣ وقد صححه األلباني في تحريم آالت الطرب ص ٦/٣١٠المصنف البن أبي شيبة ) ١(
)٧/١٠٦) ٢ 
)١٤/٦٢) ٣ 
)٦/١٨٨) ٤ 
 ٢/٧٠٨، وصحيح الجامع ٥٢-٥١حريم آالت الطرب ص حسنه األلباني في ت) ٥(
)٢٩٣ - ٢٩٢ / ١) ٦ 
)٤/٣٨١١) ٧ 
فالحديث حسن لذاته أو على األقل حسن لغيره بل : (وقال: ٥٨صححه األلباني في تحريم آالت الطرب ص ) ٨(

 )هو صحيح بما تقدم



 

 )٤٢٩(

هذه دالالت النصوص من الكتاب والسنة وكالم أهل العلم المعتبرين، فال ينبغي 
االلتفات لمن طعن في هذه األحاديث الدالة على تحريم آالت العزف والموسيقى، 

علم الحديث، وأباحها، كابن حزم رحمه، فإنه رحمه اهللا مع جاللة قدره ليس له باع في 
وهو كثير الوهم في : ()١( في ترجمتهكما ذكره عنه اإلمام ابن عبد الهادي حيث قال

  .)الكالم على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة
مع أن ابن حزم رحمه اهللا كان من أشد -وقد قلد ابن حزم رحمه اهللا بعض مدعي العلم 

اموا بإصدار الفتاوى واآلراء التي توافق  فق- الناس إنكارا للتقليد والتعصب للرأي
هواهم في إباحة الغناء والموسيقى، طلبا لكسب آراء العوام فيما يشتهون، ودون علم 

  .بآالت الفتوى ومصادرها، ومدلوالت المقاصد والمصالح التي أمر الشرع باعتبارها
ام ال يعتد بقوله فكما أن من ال يعرف أدلة األحك (:)٢(ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بل على كل من ليس ، فكذلك من ال يعرف طرق العلم بصحة الحديث ال يعتد بقوله
    .)بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم

وال نريد أن نطيل الكالم هنا عن حكم آالت المعازف والموسيقى فليس هو صلب 
ة في قراءة البحث والمسألة، ولكني ذكرتها من باب أن من أباح المقامات الموسيقي

القرآن الكريم كان عنده أصل المسألة وهو إباحة الموسيقى من باب أولى، إذ أن كل 
المسميات الحادثة للمقامات الموسيقية أتت من الموسيقى والمعازف، بل تدرس تلك 

  . المقامات على آالت المعازف كالعود وغيره
  . فكان ال بد من ذكر حكم أصل المسألة

بشأن تحريم الغناء لدائمة بالمملكة العربية السعودية بيانا وقد أصدرت اللجنة ا
  : وفيما يلي نص البيان: )٣(والموسيقى

فقد اطلعت اللجنة : الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد(
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم 

أحمد : بقلم) ونحن نرد على جرمان: ( هـ بعنوان١٤٢٠ / ٩ / ٣٠عاء الموافق األرب
المهندس رئيس تحرير العقارية، يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى 

                                         
 ٤٠١في مختصر طبقات علماء الحديث ص ) ١(
 ١٨/٥١مجموع الفتاوى ) ٢(
 ٥٩/٣٧٧ع فتاوى اللجنة الدائمة مجمو) ٣(



– 

  )٤٣٠(

تحريم ذلك، ويحث على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين، تخليدا لذكراهم 
تهم، ولئال يحرم األحياء من االستمتاع بسماع ذلك وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حيا

ولنا في  .ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى: وقال .الفن ورؤيته
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى 

وهناك أحاديث ضعيفة : قالثم  .ويأمر بهما في األعياد والمناسبات، كالزواج واألفراح
يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى ال يصح أن تنسب للصادق األمين لتغليب 

ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في  .رأي أو منع أمر ال يوافق عليه البعض
  .إباحة الغناء

  :وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة ما يلي
جوز الخوض فيها إال من علماء الشريعة المختصين األمور الشرعية ال ي: أوال

المدعو أحمد المهندس ليس من طالب العلم  المؤهلين علميا للبحث والتحقيق، والكاتب
الشرعي، فال يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه، ولهذا وقع في كثير من 

إلثم،  بغير علم، وهذا كسب لالجهاالت، والقول على اهللا سبحانه وعلى رسوله 
وتضليل للقراء، كما ال يجوز لوسائل اإلعالم من الصحف والمجالت وغيرها أن تفسح 
المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في األحكام الشرعية ويكتب في 

  .غير اختصاصه؛ حماية للمسلمين في عقائدهم وأخالقهم 
ي، ومن ذلك ما نص عليه الميت ال ينفعه بعد موته إال ما دل عليه دليل شرع: ثانيا

صدقة جارية، أو علم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث:  بقولهالرسول 
  .ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 فإنه - ومنها األغاني-وأما المعاصي التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها 
بعثها وإحياؤها بعد موته، لئال فال يجوز  .يعذب بها إال أن يعفو اهللا عنه بمنه وكرمه

يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته، ألن ضررها يتعدى إلى غيره، كما قال 
ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى : عليه الصالة والسالم

  .يوم القيامة وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قرييهم
فهذا من ) ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى: ( وأما قوله: لثاثا

وِمن النَّاِس من يشْتَِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل : جهله بالقرآن؛ فإن اهللا تعالى قال
 ذَابع ملَه ا ُأولَِئكوزا هتَِّخذَهيِر ِعلٍْم واللَِّه ِبغَيِهينلهو (معنى : قال أكثر المفسرين. م



 

 )٤٣١(

كل صوت من أصوات المالهي فهو : وقال جماعة آخرون .في اآلية الغناء) الحديث
والعود والكمان وما أشبه ذلك، وهذا كله يصد عن  داخل في ذلك، كالمزمار والربابة

  .سبيل اهللا ويسبب الضالل واإلضالل
 الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة وثبت عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

إنه ينبت النفاق قي : إنه واهللا والغناء، وقال: رضي اهللا عنهم أنه قال في تفسير اآلية
  .القلب كما ينبت الماء البقل

وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآالت اللهو والطرب، 
  .ة وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيم

الكالم في حكم األغاني ) إغاثة اللهفان(وقد بسط العالمة ابن القيم رحمه اهللا في كتابه 
  .وآالت اللهو 

 نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء ث حيقد كذب الكاتب على النبي : رابعا
  .والموسيقى ويأمر بهما في األعياد والمناسبات كالزواج واألفراح

ص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف واإلنشاد المجرد  أنه رخفإن الثابت عنه 
من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآالت اللهو مما تشتمل عليه األغاني 
الماجنة المعروفة اآلن، وإنما رخص باإلنشاد المجرد عن هذه األوصاف القبيحة مع 

ل صح في الحديث ضرب الدف خاصة دون الطبول وآالت المعازف إلعالن النكاح، ب
  كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد عنه 

ليكونن :  أنه قالالوعيد، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم 

ارجع إلينا غدا، :  لحاجة فيقولون- يعني الفقير- رحة لهم، يأتيهم يروح عليهم بسا
 فيبيتهم اهللا ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة والمعازف الغناء

  .وجميع آالته
فذم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس 

تحلون الغناء وآالت اللهو، وقرن ذلك مع الزنا الحرير للرجال وشرب الخمور ويس
  .والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آالت اللهو 

وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى وال : وأما قوله: خامسا
 فهذا -ه البعض يصح أن تنسب للصادق األمين لتغليب رأي أو منع أمر ال يوافق علي



– 

  )٤٣٢(

من جهله بالسنة، فاألدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح 
البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة، وقد اعتمدها العلماء 

  .السابقون، واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى
غناء فإنه رأي مردود باألدلة ما ذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة ال: سادسا

التي تحرم ذلك، والعبرة بما قام عليه الدليل ال بما خالفه، فكل يؤخذ من قوله ويترك إال 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى اهللا تعالى مما كتب، وال يقول 
قول على اهللا بغير علم قرين الشرك في كتاب على اهللا وعلى رسوله بغير علم، فإن ال

  .اهللا 
وفق اهللا الجميع لمعرفة الحق والعمل به، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد 

  )وآله وصحبه
صالح بن فوزان ، بكر بن عبد اهللا أبو زيدان، عبد اهللا بن عبد الرحمن الغدي

  هـ.ا)  عبد اهللا بن محمد آل الشيخنعبد العزيز ب ،الفوزان



 

 )٤٣٣(

  )مسائل البحث: الفصل الثاني(
  .تحرير محل النزاع: المبحث األول

ال بد أن يعلم أن هناك أمور اتفق عليها الفقهاء في مسألة قراءة القرآن الكريم، 
  : وهي كما يلي

تحسين الصوت عند القراءة بالقرآن الكريم دون تصنع وتكلف، وكل على حسب  - ١
ف األصوات وطبقاتها وقوتها ما أعطاه اهللا تعالى من حسن الصوت، فاختال
 . واختالف درجاتها في ذلك، هو هبة من اهللا تعالى

واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين : ()١(قال ابن قدامة في المغني
  ).والتحسين، والترتيل

وجوب قراءة القرآن الكريم دون خطأ فيه، وأن تحسين الصوت مع اإلخالل  - ٢
 . لخطأ في كتاب اهللا تعالى أمر ال يينبغيبقواعد التجويد وا

األلحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقتضي قصر (: )٢(ابن تيميةقال 
الحرف الممدود، ومد الحرف المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرك 
يفعلون ذلك لموافقة نغمات األغاني المطربة، فإن حصل مع ذلك تغيير نظام 

  .)رآن وجعل الحركات حروفاً فهو حرامالق
 ،ومحل هذا االختالف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه: ()٣(وقال ابن حجر

 أجمع العلماء على : ولفظه. أجمعوا على تحريمه:فلو تغير قال النووي في التبيان
فإن خرج ، استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط

  ).   زاد حرفا أو أخفاه حرمحتى
المسألة التي تكلم فيها الفقهاء في حكم القراءة باأللحـان أو األوزان والمقامـات               - ٣

الموسيقية، أو فيما يعرف بالمقامات الصوتية هي في القـراءة بهـا مـع عـدم                
 . اإلخالل في الحروف واألحكام

                                         
)١٠/١٦٢) ١ 
جواب سؤال حول قراءة : (لم أجده في كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية المطبوعة ووجدت مخطوطا له بعنوان) ٢(

وهو في جامعة برنستون جاريت في ثالث صفحات، وعنها فيلم بالجامعة األردنية برقم ) القرآن باأللحان المطربة
 .حسن الرازي، بخط أحمد بن ال٢٧٤

 ٩/٧٢فتح الباري ) ٣(



– 

  )٤٣٤(

  . األلحانراء الفقهاء في حكم القراءة بآ: المبحث الثاني
، )١(وبه قال الحنفية .أن القراءة بذلك أمر محرم وال يجوز: ول األولالق

 ذلك عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، يرو، و)٢(والمالكية
  .)٣(وسعيد بن جبير والنخعى

التفصيل في ذلك، فإن كانت تؤدي إلى الخطأ ومد الحروف : القول الثاني
، )٤(وبه قال الشافعية. لم تؤد إلى ذلك فهي مباحةالطبيعية، فهي محرمة، وإن 

وهو . وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروى عن عطاء بن أبى رباح، )٥(والحنابلة
وهو قول ابن المبارك والنضر بن قول ابن المبارك، والنضر بن شميل، والطحاوي، 

  . )٦(شميل
  .في األدلة ومناقشتها: المبحث الثالث

  :ألول القائلين بالتحريمأدلة أصحاب القول ا
، اقرؤوا الْقُرآن ِبلُحوِن الْعرِب وَأصواِته :» قَاَل رسوُل اللَِّه : عن حذَيفَةَ قَاَل - ١

وسيجي بعِدي قوم يرجعون ، وِإياكُم ولُحون َأهِل الِْعشْق ولُحون أهل الِْكتَابيِن
فْتُونَه قُلُوبهم وقُلُوب الَِّذين َ ملَا يجاِوز حنَاِجرهم،، وِحِبالْقُرآِن ترجع الِْغنَاِء والنَّ

مشَْأنُه مهِجبعان. يِفي شعب الِْإيم ِقيهيالْب اهو٨(، والطبراني في األوسط)٧(ر( ،
 .)٩(والمروزي

                                         
   ٧/٨٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ٧/٤١٠شرح فتح القدير ) ١(
 ٧/٤٦٥، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ١/٥١، والمدخل البن الحاج ٣/٤٣٢المدونة ) ٢(
 ١٠/٢٥٩شرح صحيح البخاري البن بطال ) ٣(
                ص  أحمد برواية ابنه عبد اهللا ص  أحمد برواية ابنه عبد اهللا مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد اهللا) ٤(

 ٢/١٢٨، والمغني ٤/٢٧٥، والكافي ٤٤٢ص 
 ١١/٢٢٨، وروضة الطالبيين ٤٤٤-٣/٤٤٣، والمهذب ١٧/١٩٦الحاوي ) ٥(
 ١٠/٢٦٠شرح صحيح البخاري البن بطال ) ٦(
)٤/٢٠٨) ٧  
)٧/١٨٣) ٨ 
 ١٣٥مختصر قيام الليل ص ) ٩(



 

 )٤٣٥(

يب وهو التطر: جمع لحن: اللحون واأللحان) بلحون العرب: (()١(قال ابن األثير
وترجيع الصوت، وتحسين قراءة القرآن، أو الشعر، أو الغناء، ويشبه أن يكون هذا 
الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ في المجالس من اللحون األعجمية، التي 

الترجيع في ) يرجعون( .يقرؤون بها، مما نهى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .)لنصارىترديد الحروف، كقراءة ا: القراءة

عن  أن يقرأ القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتهم، ونهيه  أمره : والشاهد فيه
القراءة بلحون أهل العشق، وإخباره أن قوما سيقرؤون القرآن الكريم بصفة الغناء، وأن 

  . القراءة بالمقامات الصوتيه فيها تحقيق لما أخبر به النبي 
  : المناقشة

وأبو " حديث ال يصح : )٢( المتناهيةبن الجوزي في العللقال اأن الحديث ضعيف، 
فيه : )٣( وقال الهيثمي في المجمع.محمد مجهول، وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم

تفرد عنه : للذهبي في ترجمة حصين بن مالك الفزاري )٤(وفي الميزان. راو لم يسم
 وقد .ر للحافظ ابن حج)٥( ومثله في لسان الميزان.والخبر منكر. بقية، وليس بمعتمد

  .)٦(ضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته
ثم إن القول بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها إن سلمنا بصحة سند 
الحديث، قد يحتج به القارئون بالمقامات الصوتية أنهم قد يختارون القراءة بالمقامات 

 منها ما هو عربي المصدر ومنها ما هو أعجمي الصوتية العربية، فالمقامات الصوتية
  . المصدر، كما سبق بيانه في أول البحث

وقد يكون المقصود من النهي هو التشبه بقراءة أهل الكتاب التي فيها ترجيع وترديد 
للحروف دون مراعاة ألي قواعد األداء والتجويد مما يوقع القاريء في الخطأ في كتاب 

 .   اهللا تعالى

                                         
   ٢/٤٥٩جامع األصول ) ١(
)١/١١١) ٢ 
)٧/١٦٩) ٣ 
)١/٥٥٣) ٤ 
)٣/٢١٩) ٥ 
 ١٥١ص ) ٦(



– 

  )٤٣٦(

٢ - قَاَلاذَعن ز ان : ،لُونمتَحا يُأنَاس رصاٍر فََأبِر َأجلَى ظَهع اِبٍس الِْغفَاِريع عكُنَّا م
يا طَاعون خُذِْني ِإلَيك، فَقَاَل : يِفرون ِمن الطَّاعوِن قَاَل: ما شَْأن هُؤلَاِء؟ فَقَاَل: فَقَاَل

تَمنَّى الْموتَ وقَد سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : ابن عم لَه وكَانَتْ لَه صحبةٌ
لَّمستَ«: ووالْم كُمدَأح ننَّيتَمقَاَل» لَا ي : لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صستُ رِمعِإنِّي س
هاِء، وكَثْرةُ الشُّرِط، وبيع الْحكِْم، ِإمارةُ السفَ: باِدروا ِبالَْأعماِل ِستا: " يقُوُل

 مهدَأح ونمقَدي اِميرزم آنالْقُر تَِّخذُوني نَشْوِحِم، وةُ الرقَِطيعِم، وِتخْفَافٌ ِبالدواس
. )٣( عاصم، وابن أبي)٢(، والطحاوي)١(رواه الطبراني. "ِليغَنِّيهم وِإن كَان َأقَلُّهم ِفقْها

 .)٤(والحديث صحيح
أن من الناشئة والشباب من يتخذون القرآن مزامير،  أخباره : والشاهد فيه

ويقدمون أحدهم لذلك للصالة، دون النظر إلى فقهه وعلمه، ولكن التركيز يكون 
  . على صوته فقط، وهذا حال أكثر الذين يقرؤون بالمقامات الصوتية

  : المناقشة
ا تمت اإلشارة إليه، ولكن االستدالل به في تحريم القراءة أن الدليل صحيح كم

  . باأللحان ال يستقيم
 المقصود بذلك على فرض صحته هو )٥(وقد بين الطحاوي في شرح مشكل اآلثار

تقديم حسن الصوت عند تساوي األئمة في القراءة، وكان األولى تقديم األعلم بالسنة 
رويناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن الذي في الحديث الذي إ: (عليه، فقال

في هذا الباب من المبادرة بالموت النشو المذكور فيه، إنما هو التخاذهم أئمة في 
 أن يؤم القوم  الصالة ألصواتهم وليسوا لإلمامة بموضع إذ كانت السنة منه

في السنة فإن كانوا ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أقرؤهم لكتاب اهللا
 فكانت سنة ...فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ، سواء فأقدمهم هجرة

 أن يؤم القوم من هذه صفته كان معه حسن صوت أو لم يكن معه رسول اهللا 

                                         
 ١٨/٣٦المعجم الكبير ) ١(
 ٤/٥شرح مشكل اآلثار ) ٢(
 ٢/٢٦٩اآلحاد والمثاني ) ٣(
 كما في صحيح الجامع الصغير  ) ٤(
 ٤/٥شرح مشكل اآلثار ) ٥(



 

 )٤٣٧(

حسن صوت، وكان من رغب عن ذلك إلى ما سواه من حسن الصوت راغبا عن 
وليس ، شر الموت أمثاله مذموما في اختياره ممن يجب أن يباسنة رسول اهللا 

و ليرق له قلوب سامعيه منه في ، أذلك ممن يحسن صوته بالقرآن ليرق له قلبه
لو اجتمع اثنان في القراءة في كتاب اهللا تعالى فكانا بذلك مستحقين لإلمامة ، شيء

 استحقاقهما لها به ما كان مكروها أن يقدم لها منهما من حيث ذكر رسول اهللا 
. لى الذي ليس معه حسن صوت، وال يكون من فعل ذلك معنفاأحسنهما صوتا ع

فبان بحمد اهللا عز وجل وعونه أن ال تضاد في شيء مما توهمه هذا الجاهل في 
ما ينطق {وقد وصفه اهللا عز وجل بأنه  وكيف يكون ذلك، أحاديث رسول اهللا 

 ).التوفيقواهللا سبحانه نسأله ، }عن الهوى إن هو إال وحي يوحى علمه شديد القوى
أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالتفصيل بين األلحان المؤدية إلى زيادة الحروف 

  : والخطأ، وبين غيرها مما لم يؤد لذلك
 .   )١()5 4 3 2 1 0 /(: قوله تعالى - ١

ورتل القرآن ترتيال أي اقرأه على تمهل فإنه : (والمعنى كما قال ابن كثير رحمه اهللا
والقراءة بمكث وتمهل تقتضي أن تقرأ . )٢()م القرآن وتدبرهيكون عونا على فه

 . القرآن بأوزان معلومة وهي المقامات الصوتية
٢ -  ِن النَِّبيع ،نْهع اللَّه ِضيى روسَأِبي م نعُأوِتيتَ «:  قَاَل لَه ى لَقَدوسا ما َأبي

داواِميِر آِل دزم ا ِمنارموالمراد بالمزمار : ()٤(قال ابن حجر. )٣( متفق عليه»ِمز
 ).الصوت الحسن وأصله اآللة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة

ألبي موسى األشعري بمشابهة صوته بالمزمار، والمزمار  مدح النبي : والشاهد فيه
آلة موسيقية لها صوت حسن، وبالتالي القراءة بالمقامات الموسيقية تقاس عليه فال 

  . حرج منها
٣ - نةَعريررضي اهللا عنه عن َأِبي ه  النَِّبي قَاَل ، :» ِلنَِبي ا َأِذنٍء ماُهللا ِلشَي ا َأِذنم

 .)٥( متفق عليه.»يتَغَنَّى ِبالْقُرآِن
                                         

 ٤: سورة المزمل) ١(
 ٨/٢٦١تفسير ابن كثير ) ٢(
 ١/٥٤٦، وصحيح مسلم ٦/١٩٥يح البخاري صح) ٣(
 ٩/٩٣فتح الباري ) ٤(
 ١/٥٤٥، و صحيح مسلم ١/١٩١صحيح البخاري ) ٥(



– 

  )٤٣٨(

تحسين الصوت به والترجيع بقرائته، والتغنى : معنى التغنى بالقرآنأن : والشاهد فيه
 تحسين الصوت والتغني به يقتضي العلم بقواعد وأن. )١(بما شاء من األصوات واللحون

  .فقراءة القرآن بذلك ال حرج فيها. النغم وأوزانه، وهو ما يعرف بالمقامات الصوتية
 رواه "زينُوا الْقُرآن ِبَأصواِتكُم" : قَاَل رسوُل اِهللا: عِن الْبراِء بِن عاِزٍب قَاَل - ٤

 .)٢(أبو داود في سننه
أن تزيين القرآن بالصوت يقتضي العلم بقواعد تزيين الصوت وهو ما : والشاهد فيه

  .يمكن تحصيله بالمقامات الصوتية
لَيس ِمنَّا من"  قَاَل رسوُل اِهللا : ، قَاَل رضي اهللا عنهعن سعِد بِن َأِبي وقَّاٍص - ٥

 .  )٣(رواه البخاري في صحيحه"لَم يتَغَن ِبالْقُرآِن
: تحـسين الـصوت، والوجـه الثـاني    : أحدها: هذا يتأول على وجوه : ()٤(قال الخطابي 

تَغنى الرجل، بمعنـى    : االستغناء بالقرآن عن غيره، وإليه ذهب سفيان بن عيينة، ويقال         
: وفيه وجه ثالث، قاله ابن األعرابي صاحبنا، أخبرني إبراهيم بن فراس قـال             . استغنى

لعرب كانت تتغنى بالركبان إذا ركبـت اإلبـل،   إن ا: سألتُ ابن األعرابي عن هذا، فقال 
وإذا جلست في األفنية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب النبي صلَّى اُهللا علَيِه               

  .)وسلَّم أن يكون القرآن ِهجيراهم مكان التغني بالركبان
   .الترجيح: المبحث الرابع

القائل بالتفصيل في ذلك، فإن أدت الذي يترجح لي والعلم عند اهللا القول الثاني 
المقامات إلى الخلل في األداء القرآني من إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وتجويد 
القرآن الكريم على النحو الذي تلقاه أهل العلم جيال بعد جيل كانت محرمة، ألن القراءة 

ة  أمر واجب وما كان ضده فهو الحرام، وإن لم تؤد القراء-أي خطأ–بال لحن 
بالمقامات إلى ذلك كانت مباحة، فتحريم ذلك يحتاج إلى دليل قوي في المسألة، وليس 
القول بتحليل الحرام بأهون من تحريم الحالل والمباح، غير أنه ال بد من وضع معايير 

  : وشروط لذلك، منها

                                         
 ١٠/٢٥٩شرح صحيح البخاري البن بطال ) ١(
 ٥/٢٠٨صحيح سنن أبي داود ) ٢(
)٩/١٥٤) ٣  
 ٢/١٣٨معالم السنن ) ٤(



 

 )٤٣٩(

أن يقصد القارئ بقراءته وتفننه في األداء رضى اهللا سبحانه وتعالى واإلخالص  - ١
رضى الناس وما يهوونه ليقال قارئ، وهو صاحب الفن وأتى بمقام لم له، ال 

 . يؤت بمثله
بتمامه للفائدة منه يبين خطر الرياء، فقد روى ابن حبان في  وأنقل هنا حديث النبي 
و ِبرجٍل قَِد َأنَّه دخََل مسِجد الْمِدينَِة فَِإذَا ه :َأن شُفَياً الَْأصبِحي حدثَهصحيحه بسند صحيح 

ِه النَّاسلَيع عتَمذَا؟ قَالُوا: فقَاَل، اجه نةَ قَاَل: مريرو هَأب : نيتُ بدتَّى قَعح تُ ِمنْهنَوفَد
خَلَا قُلْتُ لَهكَتَ وا سفَلَم ثُ النَّاسدحي وهِه ويدِدي: يثْتَِني حدا حقِّي لَمِبح كَأنْشُد تَهِمعثًا س

َأفْعُل لَُأحدثَنَّك حِديثًا حدثَِنيِه رسول اهللا :  عقلتَه وعلمتَه فقَاَل َأبو هريرةَ ِمن رسوِل اللَِّه
تُهِلمقَلْتُه وعَأفَاقَ فقَاَل، ع كَثَ قَِليلًا ثُمةَ نَشْغَةً فَمريرو هنَشَغَ َأب ثُم  :ثَنَّكدِديثًا لَُأحح 

ثُم نَشَغَ َأبو ،  وأنا وهو ِفي هذَا الْبيِت ما معنَا َأحد غَيِري وغَيرهحدثَِنيِه رسول اهللا
ةَ نَشْغَةً ُأخْرريرِهِه فقَاَل، هجو نع حسَأفَاقَ فَم ثُم كَثَ كَذَِلكِديثًا : فَمح ثَنَّكدأفعُل لَُأح

ثُم نَشَغَ نَشْغَةً ،  وَأنَا وهو ِفي هذَا الْبيِت ما معه َأحد غَيِري وغَيرهيِه رسوُل اللَِّه حدثَِن
َأن:"  حدثَِني رسوُل اللَِّه : شَِديدةً ثُم ماَل خَارا علَى وجِهِه واشْتَد ِبِه طَِويلًا ثُم َأفَاقَ فقَاَل

، بارك وتَعالَى ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة ينِْزُل ِإلَى الِْعباِد ِليقِْضي بينَهم وكُلُّ ُأمٍة جاثيةٌاللَّه تَ
آنالْقُر عمٌل ججو ِبِه رعدي نُل مِبيِل اللَِّه، فََأوقتل ِفي سٌل يجراِل، والْم ٌل كَِثيرجرو ،

بلَى يا : ؟ قَاَل َألَم ُأعلِّمك ما َأنْزلْتُ علَى رسوِلي: ه تبارك وتعالى للقارىءفَيقُوُل اللَّ
بتَ؟ قَاَل: قَاَل، رِلما عِملْتَ ِفيماذَا عار: فَمالنَّه آنَاءِل واللَّي ِبِه آنَاء قُوُل ، كُنْتُ َأقُومفَي 

: بْل َأردتَ َأن يقال: كذبتَ ويقُوُل اللَّه: وتَقُوُل لَه الْملَاِئكَةُ، كذبتَ: بارك وتَعالَى لَهاللَّه تَ
ِقيَل ذَاك فالن قارىء فَقَد .لَه قُوُل اللَّهاِل فَياِحِب الْمْؤتَى ِبصيو : تَّى لَمح كلَيع عأوس َألَم

كُنْتُ أِصُل : فَماذَا عِملت ِفيما آتَيتُك؟ قَاَل: قَاَل، بلَى يا رب: ى َأحٍد؟ قَاَلَأدعك تَحتَاج ِإلَ
بل إنما : كَذَبتَ ويقُوُل اللَّه: كَذَبتَ وتَقُوُل الْملَاِئكَةُ لَه:  فَيقُوُل اللَّه لَه.الرِحم وَأتَصدقُ
ِفي : ويْؤتَى ِبالَِّذي قُِتَل ِفي سِبيِل اللَِّه فيقال لَه.  ِقيَل ذَاكفُلَان جواد فَقَد: أردت أن يقال

كَذَبتَ : فَيقُوُل اللَّه لَه. ُأِمرتُ ِبالِْجهاِد ِفي سِبيِلك فَقَاتَلْتُ حتَّى قُِتلْتُ: ماذَا قُِتلْتَ؟ فَيقُوُل
ثُم ) فالن جريء فَقَد ِقيَل ذَاك: بْل أردت أن يقال: لَّهكَذَبتَ ويقُوُل ال: وتَقُوُل لَه الْملَاِئكَةُ

يا َأبا هريرةَ ُأولَِئك الثَّلَاثَةُ َأوُل خَلِْق اللَِّه تُسعر ِبِهم  ": ركْبِتي فقَاَلضرب رسوُل اللَِّه 
  ". النَّار يوم الِْقيامِة



– 

  )٤٤٠(

فََأخْبرِني عقْبةُ َأن شُفَيا هو الَِّذي دخََل علَى معاِويةَ فََأخْبره ِبهذَا : يِدقَاَل الْوِليد بن َأِبي الْوِل
: وحدثَِني الْعلَاء بن َأِبي حِكيٍم َأنَّه كَان سيافًا ِلمعاِويةَ قَاَل: قَاَل َأبو عثْمان الْوِليد، الْخَبِر

ِه رلَيخََل عةَفَدريرَأِبي ه نذَا عِبه ثَهدٌل فَحةُ، جاِويعذَا : فقَاَل مُؤلَاِء مثُل هفُِعَل ِبه قَد
قَد : فَكَيفَ ِبمن بِقي ِمن النَّاِس؟ ثُم بكَى معاِويةُ بكَاء شَِديدا حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه هاِلك وقُلْنَا

 G(صدقَ اللَّه ورسولُه : ثُم َأفَاقَ معاِويةُ ومسح عن وجِهِه فقَاَل، شَرجاءنَا هذَا الرجُل ِب
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فانظر إلى تأثر أبي هريرة ومعاوية رضي اهللا عنهما بهذا الحديث وهما من فضالء 

  ! ل نحن في هذا الزمن الذي قل فيه اإلخالص، وكثر فيه الرياء؟الصحابة، فماذا نقو
ينْبِغي ِلمن رزقَه اللَّه حسن الصوِت ِبالْقُرآِن َأن يعلَم َأن اللَّه (: )٢(قَاَل محمد بن الْحسيِن

ولْيقْرْأ ِللَِّه لَا ِللْمخْلُوِقين وِليحذَر ِمن ، ه ِبِهقَد خَصه ِبخَيٍر عِظيٍم فَلْيعِرفْ قَدر ما خَصه اللَّ
الْميِل ِإلَى َأن يستَمع ِمنْه ِليحظَى ِبِه ِعنْد الساِمِعين رغْبةً ِفي الدنْيا والْميِل ِإلَى حسِن 

فَمن مالَتْ .  ِبالْملُوِك دون الصلَاِة ِبعوام النَّاِس والصلَاِة،الثَّنَاِء والْجاِه ِعنْد َأبنَاِء الدنْيا
وِإنَّما ينْفَعه حسن صوِتِه ، نَفْسه ِإلَى ما نَهيتُه عنْه ِخفْتُه َأن يكُون حسن صوِتِه ِفتْنَةً علَيِه

اِنيِة وكَان مراده َأن يستَمع ِمنْه الْقُرآن؛ ِلينْتَِبه َأهُل ِإذَا خَِشي اللَّه عز وجلَّ ِفي السر والْعلَ
غَفْلَِتِهم نم، الْغَفْلَِة عاها نَهموا عنْتَهيلَّ وجو زع اللَّه مهغَّبا روا ِفيمغَبركَانَتْ ، ففَي نم

 ).انْتَفَع ِبِه النَّاسو، هِذِه ِصفَتَه انْتَفَع ِبحسِن صوِتِه
أن يوظف حسن صوته وتمكنه من التنوع في األداء في الغاية من سماع  - ٢

القرآن الكريم وهو التأثر به مما يعين صاحبه على التدبر والتفهم لكتاب اهللا 
 . تعالى

 7(: كما وصف اهللا تعالى المؤمنين بالتأثر عند كتابه، فقال جل شأنه
8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H  ()9 8(: ، وقال سبحانه جل في عاله)٣  :; < = > ? 
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 ١٦-١٥: سورة هود) ١(
 ١٥٨نقله عنه اآلجري في أخالق أهل القرآن ص) ٢(
 ٢: سورة األنفال) ٣(



 

 )٤٤١(

S T U V W X Y Z [ \()وال يمكن حصول هذا التأثر إال بصوت ندي . )١
  . شجي يعرف صاحبه مواطن التأثر وكيفية استخدام األصوات وتوظيفها للمعاني

ه للمقامات الصوتية أهل الفن من الموسيقيين أن ال يقصد القارئ في تعلم - ٣
 .وغيرهم

ففي ذلك تشجيع لهم على ما هم فيه من الباطل، وقد قدمت سابقا حكم الشرع 
وهذا مالحظ في بعض من افتتن بتعلم المقامات ولو على أهل الفن . في الموسيقى

، فقال لي يا والطرب، وأذكر أني قابلت أحد المحكمين في المسابقات القرآنية الدولية
شيخ واهللا ما أتقنت مقام النهاوند إال على رنة العود على يد أحد الموسيقيين، وكذا قال 

ومن كان مولعا بالمقامات فليأخذها على يد بعض . لي غيره، فال حول وال قوة إال باهللا
 المتفننين من القراء ومن األهل األداء القرآني ومن ليس لهم عالقة بالفن والطرب، وهم

 . منتشرون حاليا في أكثر البالد
أن يبدأ القارئ قبل المقامات بفقه األولويات، فليكن أولى أولياته الدقة واإلتقان  - ٤

 .في الضبط والحفظ، وعرض القرآن الكريم على أهل التجويد واألداء
لتحسين المخارج وإجادة الحروف، وليحرص على الحصول على إجازة في 

وال . لعلماء المعتبرين، وما أكثرهم اليوم وهللا الحمد والمنةالقرآن الكريم على أيدي ا
يكن أول همه تحسين الصوت وتوظيفه للمقامات الصوتية، فيخرج بالمفضول عن 

: ومن القواعد الفقهية المقررة لدى الفقهاء. الفاضل وهذه ضرورة تحسينية ليس إال
 .  )٢(االشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

لقارئ عند تنوع األداء وتوظيف الصوت إلبراز ا لمعاني عدم أن يحرص ا - ٥
تسمية ذلك األداء بنفس المسميات الموسيقية؛ الرتباط تلك المسميات بالموسيقى 

 . والغناء والفن
فيصعب على النفس تقبل تلك األسماء وهي أسماء موسيقية بحتة، كالصبا 

وما تفرع عنها من مقامات فرعية، والنهاوند والعجم والبيات والسيكا والحجاز والرست 
فينبغي تنزيه القرآن الكريم عن تلك المسميات إجالال لكتاب اهللا تعالى أن يشابه في 
أدائه القرآني على تلك األوزان الموسيقية، ويمكن وضع مصطلحات أخرى على 

                                         
 ٢٣: سورة الزمر) ١(
 ١٥٨، واِألشباه والنظائر للسيوطي ص ١/١٥١اِألشباه والنظائر للسبكي ص ) ٢(



– 

  )٤٤٢(

داء اختالف األداء والتنوع، وأذكر قديما كان يقال األدء الحجازي، واألداء النجدي، واأل
العراقي، واألداء الشامي، واألداء السوداني، فلكل بلد أداؤه، وهذا أفضل كثيرا من 

  .تسميتها بالمقامات الموسيقية الصرفة
فلماذا ال نتفق على أسماء : )١(يقول أحد الباحثين في علم الموسيقى والمقامات

ة اللفظ؟ عربية مختصرة على أصواتنا بدال من األسماء األعجمية الطويلة والصعب
فاللغة العربية أغنى اللغات في األسماء والمترادفات المختصرة، ولماذا ال نتجاوز هذا 
االصطالح ونختار أيضا أسماء عربية للمقامات، فنصطلح على اسم واحد للمقامات 

  التي تعددت أسماؤها في البالد األخرى؟ 
قرآنية التي والعجيب أنك ترى نشر تلك المسميات حتى في بعض المسابقات ال

تهتم بالصوت، ويعلق الحكام عليها في تحليلهم للقراءة أن فالنا قرأ بمقام البيات ثم 
دون أي خجل أو تحرج، ......انتقل للصبا، ثم رجع للسيكا، ثم للحجاز ثم للحجاز كار

 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´ ³ ² ±(: وصدق اهللا إذ يقول
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  ()سبق لي التحكيم في  وقد .)٢

بعض المسابقات القرآنية التي تهتم باألداء فكنت أجعل معيار الصوت وحسن األداء في 
وأقيمه على ذلك التنوع دون الدخول في ذلك ) تنوع األداء القرآني(خانة سميتها 

  .للمقامات الصوتية والموسيقية
  :  وأختم البحث بنقوالت عن أهل العلم عن القراءة باأللحان

حدث في اإلسالم بعد انقراض القرون  ولكن هذا مما: ()٣(ال ابن رجبق
 قراءة القرآن باأللحان بأصوات :أحدهما: وكان قد حدث قبل ذلك حدثان، الفاضلة

فرخص فيه بعض المتقدمين ، الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى
 القلوب للتحزين والتشويق إذا قصد به االستعانة على إيصال معاني القرآن إلى

ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه ، كثر العلماءأوأنكر ذلك ، والتخويف والترقيق
وفي الحقيقة هذه األلحان المبتدعة المطربة . وغيره من األئمة، منهم أبو عبيد، نزاعا

 حتى يصير االلتذاذ بمجرد، وتلهي عن تدبر ما يحصل له من االستماع، تهيج الطباع
                                         

  ٢/٧٦كتاب الموسيقى النظرية لسليم الحلو ) ١(
 ٢٣: سورة النجم) ٢(
    ٧١-٧٠نزهة األسماع في مسألة السماع ص ) ٣(



 

 )٤٤٣(

وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني ، سماع النغمات الموزونة واألصوات المطربة
وبينهما بون ، ال بقراءة األلحان؛ وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن وإنما، لقرآنا

وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب بيان االستغناء بالقرآن في تحصيل العلم . بعيد
 القصائد الرقيقة المتضمنة للزهد والتخويف والتشويق سماع : والحدث الثاني،وااليمان

  ه.ا....) 
والذي يتحصل من األدلة أن حسن الصوت بالقرآن : ()١(وقال ابن حجر

 كما قال بن أبي مليكة أحد رواة ،مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع
 يراعي فيه ومن جملة تحسينه أن. وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث

وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه ،  فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك،قوانين النغم
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط األداء المعتبر عند أهل 

ولعل هذا مستند من كره . فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح األداء، القراءات
فإن وجد من ،  الغالب على من راعى األنغام أن ال يراعي األداءالقراءة باألنغام ألن

ألنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ؛ يراعيهما معا فال شك في أنه أرجح من غيره
  ).  واهللا أعلم، ويجتنب الممنوع من حرمة األداء

بعد ذكر الخالف في المسألة )٢(زاد المعادقد قال ابن القيم رحمه اهللا في كتابه و
  : بين المجيزين والمانعين

ما اقتضته : التطريب والتغني على وجهين، أحدهما: وفصل النزاع، أن يقال(
الطبيعة وسمحت به من غير تكلف وال تمرين وال تعليم، بل إذا خلي وطبعه، 
واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل 

لو علمت أنك تسمع لحبرته لك « (  أبو موسى األشعري تزيين وتحسين كما قال
والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق ال يملك من نفسه دفع التحزين ) » تحبيرا

والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف 
لذي كان السلف يفعلونه والتصنع فيه فهو مطبوع ال متطبع، وكلف ال متكلف، فهذا هو ا

ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى 
ما كان من ذلك صناعة من : الوجه الثاني .هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها

                                         
 ٩/٧٢فتح الباري ) ١(
)١/٤٩٣) ٢ 



– 

  )٤٤٤(

الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل ال يحصل إال بتكلف وتصنع وتمرن، كما 
م أصوات الغناء بأنواع األلحان البسيطة، والمركبة على إيقاعات مخصوصة، يتعل

وأوزان مخترعة، ال تحصل إال بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها 
وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما 

ول االشتباه، ويتبين الصواب من غيره، وكل من تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يز
له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، التي 
هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى هللا من أن يقرءوا بها 

سنون أصواتهم ويسوغوها ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرءون بالتحزين والتطريب ويح
بالقرآن، ويقرءونه بشجى تارة، وبطرب تارة، وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في 
الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه 

  ).وأخبر عن استماع اهللا لمن قرأ به
الهيئة (سنة وقد صدر عن المجلس العلمي التابع للهيئة العالمية للكتاب وال

التابعة لرابطة العالم اإلسالمي البيان التالي في ) العالمية لتحفيظ القرآن الكريم سابقا
  : حكم قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية

الحمد اهللا ربِّ العالمين، والصالةُ والسالم على سيِّدنا ونبيِّنا محمٍد وعلى آِلـه            (
  :أجمعين، أما بعد وصـحِبه

لس العلميِّ ِعدّةُ تساؤالٍت حوَل ما انتشر مؤخَّرا على بعض          لمجورد إلى ا   فقد  
الفضائيّة من الترويِج لقراءة القرآن الكريم بالمقاماِت الموسيقيّة، مما أثار بلبلـةً             القنوات

 أن يبـيِّن  لمجلـس الناشئة من أبناء وبنات المسلمين، لذا كان ِلزاما علـى ا          بين صفوف 
 كمفي هذاالح ّهمِّ الشرعيالموضوع الم:  

 ١٤٣١ صـفر    ١٣ في دورته الحاديةَ عشْرةَ يوم الخمـيس         لمجلس وقد انعقد ا  
 م بمدينة جدّة، وبحثَ األعضاء األدلَّةَ الـشرعيّةَ مـن كتـاٍب             ٨/١/٢٠١٠ هـ الموافق 

ضـوا التسلـسَل   من الفقهاِء والقُرّاِء فـي هـذه المـسألة، واستعر       وسنٍَّة وأقواِل العلماءِ  
  :خالِل الحقائِق التالية التاريخيّ لهذه المسألة، وذلك من



 

 )٤٤٥(

١ - اللَّذاِن هما ِمفتاح والتذكُّر رّمن تالوة القرآن الكريم هو التدب األعظم المقصود ّإن 
وِليتَذَكَّر ِكتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيك مبارك ِليدّبّروا آياِتِه { : العمِل والتطبيق، قال تعالى

 . )١(}ُأولُو اَأللْباِب
فقد طُِلب منَّا أن نُحسِّن أصواتَنا بتالوِة ، ولما كانت اُألذن الطريق إلى القلب - ٢

الكريِم حتى تتعشَّقَه النفوس وتَميَل إليه القلوب، وذلك بأحاديثَ ِعدٍّة  القرآِن
زيِّنوا القرآن : "  عليه وسلمهللالمطَهّرة، منها قولُه صلى ا وردتْ في السّنَِّة

  . )٢("بأصواِتكم
: حسيِن المطلوِب للصوِت بقولهاهللا عليه وسلم كيفيةَ التَّ وقد بيّن النبيّ صلى 

 ال شيخُ اإلسالِم زكريّا األنصاريّق. .."القرآن بلُحوِن العرِب وأصواِتها اقرؤوا"
طَّبِع والسّليقِة كما جِبلُوا عليه، من غير والمراد بلُحوِن العرِب القراءةُ بال( ):هـ٩٢٦ت(

في شرحه )  هـ ١٠١٤ت (وكذا قال مال عليّ بن سلطاٍن القاري . )٣()زيادٍة وال نَقْص
  . )٤(على الجزريّة

اهللا عليه وسلم من جبريَل عليه كريِم بتلقي النبيِّ صلى وقد بدأ تلقي القرآِن ال - ٣
  . )٥(}لَقَّى الْقُرآن ِمن لَدن حِكيٍم عِليٍموِإنَّك لَتُ{: قال تعالى. السالم

             :اهللا عليه وسلم باتِّباِع قراءِة جبريَل عليه السالم بقوله تعالىوقد ُأِمر صلى  - ٤
} آنَهقُر فَاتَِّبع ْأنَاه٦(}فَِإذَا قَر( . 

يا َأيّها  {:له تعالىهللا عليه وسلم بتبليِغ الوحِي للصحابِة الِكراِم بقوكما ُأِمر صلى ا - ٥
بِّكر ِمن كا ُأنِْزَل ِإلَيلِّغْ موُل بسّ٧(}الر(.  

                                         
 ٢٩: ة صسور) ١(
الماهر بالقرآن مع السّفَرة :(( اهللا عليه وسلمعلَّقًا، باب قوِل النبيِّ صلى أخرجه البخاريّ في كتاب التوحيد م) ٢(

 ٤/٢٩٦، واإلمام أحمد في المسند ))الكراِم، البررة 
 .٦٤الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ص ) ٣(
 .٢٢فكرية ص المنح ال) ٤(
 .٦: سورة النمل، اآلية) ٥(
 .١٨: سورة القيامة، اآلية) ٦(
 . ٦٧: سورة المائدة، اآلية) ٧(



– 

  )٤٤٦(

د للمتِقنين من أصحاِبه هللا عليه وسلم بذلك أحسن قياٍم، وكان يشه فقام صلى ا 
من أراد أن يقرَأ : "كقوله ، و)٢("أقرؤهم ُأبيّ : " وكقوله . )١("هكذا ُأنِزلتْ ":بقوله
  . )٣(" كما ُأنِزل فليقرْأه على قراءِة ابِن ُأمِّ عبٍدا طَِرياآن غَضالقر

 هللا عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم أن يقرؤوا كما علِّمواكما َأمر النبيّ صلى ا  - ٦
 . )٤("اقرؤوا كما علِّمتُم: "بقوله 

ـشْء يتخـذون اهللا عليه وسلم ُأمتَه ِمن أنَّه سيظهر ِمن بعِده نَوقد حذَّر صلى  - ٧
الِغفار القـرآن كما في الحديث الصحيح الذي رواه عابس ،رضي اهللا مزامير ّي

ِإمرةَ : اباِدروا باألعمال ست: "هللا عليه وسلم قالصلى ا اهللاعنـه أنّ رسـوَل 
، وبيع الحكم، واستخفافًا بالدم، ونَشًؤا الرِّحم السفهاء، وكَثرةَ الشُّرط، وقَطيعـةَ

قدِّمون الرجـَليمزامير، ي قدِّمونه  تَِّخذون القرآنليس بأفقِههم وال َأعلِمهم، ما ي
  .)٥("إال ليغنِّيهم

 الصحابةُ رضوان قياٍم، وكذا األجياُل التي تَوالتْ اهللا فقام عليهم بذلك أحسن 
مجيز أن تالوةَ  هذا من خالِل سالسَل أدائيٍة وإجازاٍت قرآنيٍّة يشهد فيها العصِرنا إلى

 صحيحةً تماما ومطابقةً لألصواِت المنقولِة عن النُّطِق النبويِّ صارتْ المجاِز قد
  .الشريف 

ية الِمائِة اُألولى من الهجرِة ودخوِل غيِر العرب في اإلسالم بدأ يدخُل نهاوفي  - ٨
 شيء ِمن ثقافاِت تلك الشعوب، فكان ِمن بين ذلك علم المقاماِت هؤالء مع
 برع به الفُرس وقَنَّنُوه ووضعوا له األسماء واألوزان الذي أللحاِن الموسيقيِّةوا

 فتسرّب إلى العرِب وبدؤوا يستعملونه في الِغناِء واألزمنة، وكانوا يستعملونه في
  . القرآن الكريم قراءة غناِء الشعِر العربيِّ، ثم تَسلََّل شيًئا فشيًئا إلى

هللا عليه وسلم عمره من أصحاب رسول اهللا صلى ال هذا وقد أدرك من طا
روي عن زياٍد النُّميريِّ أنه جاء مع القرّاِء إلى أنِس بِن مالٍك، فقيل  " فقد ذلك األمر،

                                         
 . رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب) ١(
 . ٥٧٦٣مسند أبي يعلى برقم ) ٢(
 ). ٧٠٦٦(وابن حبان برقم ) ٣٦(وأحمد برقم ) ١٤٣(رواه ابن ماجة برقم ) ٣(
 ). ٥٠٧٥(برقم رواه أبو يعلى ) ٤(
 .٩٧٩السلسلة الصحيحة للشيخ األلبانيِّ، الحديث ) ٥(



 

 )٤٤٧(

 وكان -  وطَرّب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجِهه صوتَه اقرأ، فرفع: له
وكان إذا رأى شيًئا .  كانوا يفعلونيا هذا ما هكذا:  فقال-  سوداء على وجهه ِخرقةٌ

  . )١(اهـ" عن وجِهه ينِكره كَشَفَ الِخرقة
  :وتتابع إنكار األئمِة لهذا األمر على مرِّ العصور - ٩

  - ّالنَّخَعي ه إبراهيم٢ () هـ٩٦ت ( فأنكر( ،، ِسيرين وابن ) ٣() هـ١١٠ت( ،
                     بيٍد القاسم بن سـلَّاٍم وأبو ع، )٤() هـ١٧٩ت ( مالك بن أنٍس واإلمام

 وأبو بكٍر اآلجـرِّيّ ،)٦() هـ٢٤١ت (واإلمام أحمد بن حنبل ،  ،)٥() هــ٢٢٤ت (
وعبد الوهّاِب القرطبيّ ، )٨() هـ٥٤٠ت (وأبو جعفٍر ابن الباِذِش ، )٧() هــ٣٦٠ت (
وعلَم الدِّيِن السّخاويّ تلميذُ ، )١٠() هـ٦٧٦ت ( واإلمـام النـوويّ، )٩() هـ٤٦١ت (

 ،)١٢() هـ٧٢٨ت(وشيخُ اإلسالم ابن تيميّةَ ، )١١()هـ٦٤٣ت(اإلماِم الشـاطبيِّ 
والحسنّراديقاسٍم الم ١٣()هـ٧٤٩ت(  بن( ،كـثير ابـن واإلمـام )١٤() هـ٧٧٤ت( ،

 ِعزّ الدِّيِن بن عبِد  وسلطان العلماِء الشيخُ،)١٥() هــ٧٥١ت (واإلمـام ابـن القَـيِِّم 
              من علماء القرن العاشر ( واإلمام اَألشمونيّ ،)١٦() هـ٦٦٠ت (السالم 

                                         
 .٣٢ - ١/١٨الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبيِّ ) ١(
 .٢١١ص )  هـ ٤٦١ت ( الموضح في التجويد لعبد الوهّاِب القرطبيِّ ) ٢(
 . نفس المصدر) ٣(
 . ١٦٠األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل ص ) ٤(
 . ١٩٤ المدونة الكبرى لإلمام مالك ص )٥(
 . ٨١فضائل القرآن ألبي عبيد ص ) ٦(
 .١٦٠األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخَالل ص ) ٧(
 .١/٥٥٧اإلقناع البن الباِذش ) ٨(
 .٢١١ص )  هـ ٤٦١ت ( الموضح في التجويد لعبد الوهّاِب القرطبيِّ )٩(
 .٩٠- ٨٩ويِّ ص التبيان في آداب حملة القرآن للنو) ١٠(
 .٧٧أخالق حملة القرآن ص) ١١(
 . ١/٢٤٦االستقامة ) ١٢(
 .١٦١شرح عمدِة المفيد وعدِّة المجيِد للمراديِّ ص ) ١٣(
 .١/٩٠،٩٢تفسير القرآن العظيم البن كثير ) ١٤(
 .١/٤٩٢زاد المعاد في هدِي خيِر الِعباد البن قَيِِّم الجوزيّة ) ١٥(
 .٧٨عبِد السّالم ص فتاوى الِعزِّ بِن )  ١٦(



– 

  )٤٤٨(

 وشيخُ ،)٢() هـ١٣٨٣ت ( شلتوت  وشيخُ األزهـِر الشـيخُ محمـود، )١()الهجري
وشيخُ عموِم المقارئ الِمصريّة الشيخُ ، )٣() هـ١٣٩٤ت ( األزهِر الشيخُ حسن مأمون

    قراِء الشاِم الشيخُ المقرُئ حسين خطَّاب  شيخُ، و)٤()هـ١٤٠٨ ت(امر السيِّد عثمان ع
                     السيِّد عجمي المرصفيّ  والشيخُ المقرُئ عبد الفتـاح، )٥() هـ١٤٠٨ت ( 

وسماحةُ ، )٧()هـ١٤١٠ ت( والشيخُ حسنين محمد مخلـوف ،)٦() هـ١٤٠٩ت (
 إلدارات البحوِث العلميِّة واإلفتاِء والدعوِة واإلرشاِد الشيخُ عبد العزيِز بن الرئيِس العامِّ

           والشيخُ المقرُئ أحمد عبد العزيز الزيّاتُ، )٨() هـ١٤٢٠ت( بِن باٍز اهللاعبِد 
، )١٠() هـ١٤٢٥ت (اهللا المحمد شيخُ قرّاِء حماة  سعيد عبد ،والشيخُ)٩() هـ١٤٢٤ت (

والشيخُ المقرُئ محمد بن طه ، )١١() هـ ١٤٣٠ت ( الدّروبيّ   عبـد الغفـاروالشيخُ
 ّ١٢() هـ١٤٢٩ت (سكَّر الدِّمشقي(، ّن محيـي الـديِن الكـرديوالشيخُ أبو الحس 

 ّ١٣() هـ١٤٣٠ت (الدِّمشـقي( ،  
عربية  وقد سئلِت اللَّجنةُ الدائمةُ للبحوِث العلميِّة واإلفتاِء في المملكة ال-  
اهللا سبحانه على  عن حكِم استخداِم الِغناِء في الثَّناء )١٥٠٣٨الفتوى رقم ( السعودية
أنّ  :هذا العمُل ال يجوز لما يلي: (( الخ فأجابت..قرآنية م اآليات الوتلحيِن وتعالى،

  الكريِمتلحين القرآِن: وأشدّ ِمن ذلك في التحريم.. الِغناء حرام ألنَّه ِمن لَهِو الحديث 

                                         
 ار.١٤منار الهدى في بياِن الوقف واالبتدا لَألشمونيِّ، ص ) ١(
 ٥مع القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصريِّ، ص ) ٢(
 .٢٠-١١الفتاوى للشيخ حسن مأمون ص ) ٣(
 .٣٠-٢٩كيف يتلقى القرآن، للشيخ عامر السيد عثمان، ص ) ٤(
 .٦٦، ٤٩ن الكريم باأللحان، ص البيان لحكم قراءة القرآ)  ٥(
 ٦٨-٥٤البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ) ٦(
 .٦٦، ٤٩البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ) ٧(
 ٦٨-٥٤البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص )  ٨(
 .٦٦، ٤٩البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ) ٩(
 .٧١، ٥٧بيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ال) ١٠(
 .٧٤، ٦٢البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ) ١١(
 .٧٣، ٦٠البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص )  ١٢(
  .٧٠، ٥٦البيان لحكم قراءة القرآن الكريم باأللحان، ص ) ١٣(



 

 )٤٤٩(

 الِغناء ؛ ألنّ في ذلك امِتهانًا للقرآن الكريِم، وجعلَه من جملِة األغاني التي يقصد بألحاِن
  .اهـ)١(..))الطَّرب  منها

اِءفِبناءّى الفقهاِء والقُرنِة وفتاوّعلى كلِّ ما سبقَ من نصوِص الكتاِب والس   ّفإن
  :فيظ القرآِن الكريِم يبيِّن ما يليس العلميّ للهيئِة العالمية لتحمجلال
 تجويد الحروِف وإحسان الوقوِف أمراِن ال بدّ منهما لقارئ القرآن الكريم مهما – ١ 

  .حالُه كان
 تحسين الصوِت في تالوِة القرآِن العظيم أمر مندوب إليه شَرعا، شريطةَ أن – ٢ 

بَل عليه اإلنسبالطبِع يكونليقِة كما جّل األحاديث واآلثار  والسان، وعلى هذا تُحم
  . الصّوِت عند ِقراءِة القرآن تَحسيِن التي حثَّتْ على

 ٣ – سكانت تستعملُه الفُر ّأعجمي ّصوتي ةُ ِعلمّوالمقاماتُ الموسيقي واأللحان األنغام 
 األحيان  في بعض– والعزِف على اآلالت، وله معايير زمنيّةٌ تتعارض الِغناِء في
  . الكريم ومدّاِته وغُنَّاِته طُولًا وِقصرا القرآِن  مع حروِف-

 إذا قرأ قارٌئ القرآن الكريم مراعيا أحكـام التجويـِد ووافقَـتْ قراءتُـه إحـدى                 – ٤ 
 عند أهِلها من غيـر تَــكلٍُّف منـه وال تَـصنٍُّع فـال شـيء                 المعروفِة المقامات

       ـأجورم ثـابأحكـاِم الـتالوِة وتحـسيِنه       علـى   لمحافظِتـه  في ذلك، وهـو م 
  .الصوتَ بالقرآن 

 وإن قرأ القارُئ مراِعيا أحكام التجويِد والمقاماِت الموسيقيِّة في آٍن واحٍد عن – ٥ 
 – وقَدّم الحكم التجويديّ على الحكِم النَّغَميِّ عند التعارِض فقراءتُه وتَصنٍُّع تَعمٍّل

   :التالية  مكروهةٌ، وذلك للحيِثيّات– من األئمّة كثير ككما نصّ على ذل
  . أنّ القراءةَ هبذه المقاماِت الموسيقيِّة بدعةٌ في القراءة -  أ

 أنَّها تَشغَُل المتصنِّع والمتكلِّفَ لها عن المقصوِد األعظِم من تالوِة القرآِن - ب 
ِكتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيك مبارك ِليدّبّروا آياِتِه  {: والتذكُّر، قال تعالىالتدبّر الكريِم وهو

واحِد،  ذهن اإلنساِن ال يسع شيَئين في الوقِت الفإنّ، )٢(}وِليتَذَكَّر ُأولُو اَأللْباِب

                                         
 ٢٦/٢١٩ولى، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة األ) ١(
 .٢٩: سورة ص، اآلية) ٢(



– 

  )٤٥٠(

 تعالى على لسان وقال، )١(}قَلْبيِن ِفي جوِفِه اُهللا ِلرجٍل ِمنما جعَل { : قال تعالى
  .)٢(}وما َأنَا ِمن الْمتَكَلِِّفين{: اهللا عليه وسلمبيِّه صلى ن
 أنّ القراءةَ بالمقاماِت الموسيقيِّة غاِلبا ما تَجرّ صاحبها إلى تعلُِّم هذا العلِم ِمن - ج 

 أهُل الغناِء والمعاِزف، وفي هذا ما فيه ِمن تعريِض اإلنساِن نفسه وهم أهِله،
  .إلى التَّهلُكة

 وإن قرأ القارُئ مراِعيا أحكام التجويِد والمقاماِت الموسيقيِّة في آٍن واحٍد -  ٦ 
كَأن يمدّ حيث ال يوجد مدّ، :  وقَدّم الحكم النَّغَميّ على الحكِم التجويديِّوتَصنٍُّع عن تَعمٍّل

باتِّفاِق األئمِة القرّاِء والفقهاء، ال  ال يجيزه النقُْل والمشافهةُ فذلك حرام ما ويزيد في المدِّ
  .نعلم فيهم مخالفًا

 وإن بالغَ القارُئ بالمقاماِت، فَزاد في التطريِب بالرفِع الزائِد للصوِت -  ٧ 
 الحروفَ وضيّع الوقوفَ ليطِرب السامِعين ويستَحِوذَ على وميّع فوقَ قُدرِة القارِئ

 فهذا أشدّ حرمةً ممّا قبلَه، يأثَم -  المآِتم والمحاِفل في م كما يفعُل بعضه-إعجاِبهم 
  .القارُئ والمستَِمع الراضي بذلك

 وخاصةً طالب - س العلميّ لَيحذِّر الناِشئةَ من أبناِئنا وبناِتنا مجل هذا وإنّ ال
ِمها وتطبيِقها في تالوِة  ِمن اِالفِْتتاِن بأمِر المقاماِت والسّعِي لتعلُّ- القرآنيّة الحلقاِت

ا كان عليه سلفُ هذه األمِة ِمن الصحابِة عن القرآن، فهذا خروجّعم ِة، وابتعادّادالج 
  . هذاعصِرنا والتابِعين وتابِعيهم إلى

اَهللا تعالى أن يوفِّقَ جميع المسلِمين لتالوِة القرآِن العظيم كما ُأنِزل نسأُل 
ُهللا في آياِته ِمن معاٍن لنُحوِّلَها إلى واقٍع ملْموٍس وقرآٍن عمليٍّ ع ا َأودفيما وإعماِل الذهِن

ُل كما كان عليه الصدرّنا وكرامتُنا، إنَّاألولنا مجد ِة حتى يعودّه تعالى  من هذه اُألم
 سيِّدنا ونبيِّنا محمٍد وعلى آِله وأصحاِبه أجمعين، لى اهللاسميع قريب مجيب، وصلى 

اِهللا ربِّ العالمينوالحمد .  
  س العلميّلمجل هـ ا١٤٣١ صفر ١٣ جدة 

  ) م بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم٢٨/١/٢٠١٠ الموافق 

                                         
  .٤: سورة األحزاب، اآلية) ١(
  .٨٦: سورة ص، اآلية) ٢(



 

 )٤٥١(

  )الخاتمة(
  : وهي كما يلي. لنتائج الواردة في البحثاوتتضمن أهم 

 . شرف تالوة القرآن الكريم، وفضل الترتيل وتحسين الصوت به - ١
اعد واألحكام التجويدية عند ترتيل القرآن الكريم، مع مراعاة ضرورة االلتزام بالقو - ٢

أحكام الوقوف، ومخارج الحروف وصفاتها، وعدم اإلخالل بشيء منها على 
 . حساب التنغيم والترتيل وتحسين األداء

ترجيح القول بتحريم الموسيقى وآالتها من خالل نصوص الكتاب والسنة وأقوال  - ٣
لمتعبرين، دون االلتفات إلى غيرهم من مدعي العلم، أهل العلم وفتاوى العلماء ا

 . وقليلي البضاعة في ذلك
علم المقامات من العلوم التحسينية وليست الضرورية، فال ينبغي التكلف في  - ٤

تعلمها، وال صرف األوقات فيها، وغيرها من العلوم أولى كالضبط واإلتقان في 
لكريم، وهذا ما كان عليه السلف الحفظ، وعلم القراءات والتفسير وعلوم القرآن ا

 .رحمهم اهللا من االشتغال به
ترجيح القول القائل بالتفصيل في مسألة القراءة بالمقامات الصوتية، فإن أدت  - ٥

المقامات إلى الخلل في األداء القرآني من إعطاء الحروف حقها ومستحقها، 
د جيل كانت وتجويد القرآن الكريم على النحو الذي تلقاه أهل العلم جيال بع

 .محرمة، وإن لم تؤد إلى ذلك جازت بشروط
اإلخالص هللا تعالى، وأن تكون : الشروط المقترحة للقراءة بالمقامات الصوتية - ٦

الغاية منه تأثر السامعين بالقرآن الكريم مما يعينهم على التدبر، وأن يعنى بالحفظ 
تعتبرة، وإن ضم والضبط واإلتقان والحصول على اإلجازة القرآنية بقواعدها الم

شيئا من علم القراءات فذلك أولى من االشتغال بعلم المقامات، وأن ال تؤخذ من 
أهل الموسيقى والغناء والفن، وأن ال يسمى األداء القرآني بأسماء موسيقية بحتة؛ 

 . ألن القرآن الكريم ينبغي أن ينزه عن تلك التسميات الموسيقية
  



– 

  )٤٥٢(

  )فهرس المصادر والمراجع(
  البن أبي عاصم والمثانياآلحاد -١
 االستقامة البن تيمية -٢
  ألشباه والنظائر للسبكيا -٣
  اه والنظائر للسيوطياألشب -٤
 اإلقناع البن الباِذش -٥
  لآلجريالقرآن  حملة أخالق -٦
  البن القيمإغاثة اللهفان -٧
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل  -٨
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٩
  للدكتور أيمن سويدرآن الكريم باأللحان البيان لحكم قراءة الق -١٠
 التبيان في آداب حملة القرآن للنوويِّ  -١١
  لأللبانيتحريم آالت الطرب  -١٢
  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي -١٣
  لدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريا -١٤
 السنة البن أبي عاصم -١٥
  تفسير ابن كثير -١٦
  التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب -١٧
   البن األثيرجامع األصول -١٨
 وهو فـي جامعـة برنـستون    ، البن تيمية،  جواب سؤال حول قراءة القرآن باأللحان المطربة       -١٩

، بخط أحمـد بـن الحـسن        ٢٧٤ة برقم   يصفحات، وعنها فيلم بالجامعة األردن     جاريت ثالث 
 .الرازي

  اوي للماورديالح -٢٠
  زاد المعاد البن القيم -٢١
 الزواجر عن اقتراف الكبائر -٢٢
  ن للنوويلطالبييروضة ا -٢٣
  السلسلة الصحيحة لأللباني -٢٤
  شرح نقائض جرير والفرزدق ألبي عبيدة -٢٥
 شرح صحيح البخاري البن بطال -٢٦
  شرح عمدِة المفيد وعدِّة المجيِد للمراديِّ  -٢٧



 

 )٤٥٣(

   للطحاويشرح مشكل اآلثار -٢٨
 شرح نقائض جرير والفرزدق ألبي عبيدة -٢٩
  شعب اإليمان للبيهقي -٣٠
 الصحاح للجوهري -٣١
  بانصحيح ابن ح -٣٢
  الصغير وزياداته لأللبانيصحيح الجامع -٣٣
  صحيح البخاري -٣٤
   لأللبانيصحيح سنن أبي داود -٣٥
 صحيح مسلم -٣٦
 ضعيف الجامع الصغير وزياداته لأللباني -٣٧
   المتناهية البن حجرالعلل -٣٨
 فتاوى ومسائل ابن الصالح  -٣٩
  الفتاوى للشيخ حسن مأمون  -٤٠
  فتاوى الِعزِّ بِن عبِد السّالم  -٤١
 البن حجرفتح الباري  -٤٢
 فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن رجب -٤٣
   البن الهمامفتح القدير -٤٤
  فضائل القرآن ألبي عبيد  -٤٥
   البن قدامةكافيال -٤٦
   كيف يتلقى القرآن، للشيخ عامر السيد عثمان -٤٧
  البن منظورلسان العرب -٤٨
   البن حجرلسان الميزان -٤٩
  مختصر طبقات علماء الحديث -٥٠
   الزوائد للهيثميمجمع -٥١
   تيمية البنمجموع الفتاوى -٥٢
  مجموع فتاوى اللجنة الدائمة -٥٣
 مختصر طبقات علماء الحديث البن عبد الهادي -٥٤
   للمروزيمختصر قيام الليل -٥٥
  المدخل البن الحاج -٥٦
   لإلمام مالكالمدونة -٥٧



– 

  )٤٥٤(

  مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد اهللا  -٥٨
  مسند أبي يعلى -٥٩
 مسند أحمد -٦٠
   للخطابيمعالم السنن -٦١
  ل الحصريِّ مع القرآن الكريم للشيخ محمود خلي -٦٢
 المعجم األوسط للطبراني -٦٣
 للطبرانيالمعجم الكبير  -٦٤
 معجم مقاليد العلوم للسيوطي -٦٥
 معجم اللغة العربية المعاصرة -٦٦
  المصنف البن أبي شيبة -٦٧
  البن قدامةالمغني -٦٨
 ملحة اإلعراب للحريري -٦٩
   منار الهدى في بياِن الوقف واالبتدا لَألشمونيِّ -٧٠
   للشيرازيالمهذب -٧١
 ة الشاملة إصدار دار الفكر اللبنانيالموسوعة الموسيق -٧٢
 الموسيقى النظرية لسليم الحلو -٧٣
 الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي -٧٤
   للذهبيالميزان -٧٥
  عبد الرحمن بن رجب الحنبلي لنزهة األسماع في مسألة السماع -٧٦
   للغزاليالوسيط -٧٧
٧٨- org.wikipedia.ar://https  
٧٩- php.maqam/ar/com.maqamworld.www://http 
٨٠- html.١٠٦٥٣-articl/com.eskchat.www://https    
٨١-  html.١٠٦٥٣-article/com.eskchat.www://ttpsh 
٨٢-  org.wikipedia.ar://https  

   
  



 

 )٤٥٥(

  
  
  
  
  

  
  :صفوة البحث

من حيث هي لغة مـستعملة تهـتم   ). الوسيطة_العربية الوسطى(يناقش البحث موضوع    
بتحقيق الهدف األساسي من اللغة وهو التواصل، وهي لغة سارت في تطورها وفق تلك              

وهي أطر أشار إليهـا العلمـاء       . األطر التي تطورت عليها العربية إبان ظهور اإلسالم       
بنا أن ننظر في هذه اللغة وفق تلك األطر، لنحفظ للغة العربية حقها في              المتقدمون، فواج 
فال نقف بها وقفة الجمود وال نحاول فصل هذه الوسـطى عـن أمهـا               . كل فترة زمنية  

كما أشار البحث إلى أن تخطئة هذه اللغة مـن          .  الواسعة التي وسعت كتاب اهللا من قبل      
ن منـاهج دراسـة اللغـة، بـين الوصـفي           قبل الكثير من المحدثين ناتج عن الخلط بي       

ولم يهمل البحث الدور الكبيـر الـذي        . والتحليلي من جهة والمعياري من جهة أوخرى      
عمله اإلعالم الحديث في نشر هذه اللغة الوسطى، لكونه يسعى إلى مجـرد التواصـل               

  .المرضي مع الجمهور بما ال يسبب له خسارة ألي فئة من فئات المشاهدين

 
 

 
  



– 

  )٤٥٦(

  ): حول تطور اللغة( تمهيد ١-١
تمتد جذور كل منهما إلى القـرنين األول        يدور الخالف حول تطور اللغة بين مدرستين        

والثاني قبل الميالد، أما المدرسة األولى فهي المدرسة الشذوذية، وزعيمها كريتس الذي            
عاش في القرن الثاني قبل الميالد في اإلسكندرية، وترى هذه المدرسة أن اللغة فطـرة               

 الدكتور عمـر فـروخ  ، وفي هذا يقول سانية ال يمكن أن تنظمها قواعد أو قوانين ثابتة  إن
 اللغات ال تتبع في تطورها خطاً منطقياً متصل المعالم، ولكنها تخضع فـي الفينـة                "ن  إ

 أصحاب المدرسة الثانية  أما  ". بعد الفينة لعوامل اجتماعية ونفسية، تطرأ على غير نظام        
في تغيرها المستمر تسير وفق قوانين محددة، وعلى العالم اللغـوي            يرون أن اللغة     فهم  

 أرستراخوس أحد سكان اإلسـكندرية فـي     وزعيم هذه المدرسة هو     . كشف هذه القوانين  
وجد فـي   وفي العصر الحديث    .  قبل الميالد  نهايات القرن الثاني أو بدايات القرن الثالث      

الشباب الذين حرصوا على تحديد القوانين      أوربا مجموعة من اللغويين عرفوا بالنحويين       
وهم وإن اتفقوا على وجود تلك القـوانين مـن          . التي تحكم التغيرات الصوتية في اللغة     

اختلفوا فيما بينهم على إمكانية إخضاع التغير اللغوي إلى قـوانين           حيث المبدأ، إال أنهم     
 مـن   هم معارضة شـديدة   وقد القت دعوت  .  لها ما للقوانين العلمية من الحتمية والشمول      

إن القوانين التي تحكم تطور اللغـة ليـست         : قول جان جاك لوسركل   ي. بعض اللغويين 
  .)١(شمولية ألن األحداث التاريخية التي تطرأ على اللغة هي عرضية وخاصة بطبيعتها

 بأبعاد ومميزات لم تكن فـي غيرهـا مـن    هاتميزت كل مرحلة من مراحل وفي العربية   
، فلغة العصر الجاهلي ليست لغة العصر اإلسالمي األول، فقد تغيـرت            الفترات الزمنية 

على مستوى التركيب لتكون أسهل، بل شمل التغييـر حتـى فـي معـاني واسـتعمال           
الكلمات، وهذا الكالم ينطبق على ما يأتي بعد هذا العصر من عصور، وإال فمـا هـي                 

ر وطور مستمر في كل العـص     وهذا الت  . لغة المولدين التي رفض النحاة أن يحتجوا بها       
  مما يؤكده المنطق أن اللغة العربية في شكلها الذي وصـل إلينـا فـي                الالحقة، بل إن 

 لـم  ولألسـف الجاهلية واإلسالم ما هي إال مرحلة من مراحل التطور والتغير، ولكـن             
وهـذا مـا دفـع بالمستـشرق     . يصل إلينا شيء يمكن من خالله معرفة تلك المراحـل  

إن اللغـة العــربية  " إلى القول بــERNEST REANANت رينان الفرنسي إرنس

                                         
  مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية_  طبيعة قوانين التغير اللغوي)١(



 

 )٤٥٧(

بدأت فجـأة على غاية الكمال، وأن هذا أغرب ما وقع في تـاريخ البـشر، وصـعب                 
  .)١("تفسيره

  : مفهوم الوسطى٢-١
وهو في حقيقـة األمـر      )الوسيطة(ليس هناك تعريف واضح لمصطلح العربية الوسطى      

يرجع إلى مسألة ازدواجية اللغة، ومدى قرب       مصطلح غير واضح المالمح، وسبب هذا       
كما أن نظرة الباحث لهذه اللغة بين الخطأ والصواب         . هذه اللغة من الفصحى أو العامية     

ويمكننا رصد عدة اتجاهات في التعرف على       . يؤثر على تصوره لهذه العربية الوسطى     
  .هذا المصطلح

لغـة اإلنجليزيـة    ضـمن حقـب تـاريخ ال      " اإلنجليزيـة الوسـطى   "يأتي مصطلح   -١
مـن هنـا ينظـر      ". اإلنجليزية القديمة، واإلنجليزية الوسطى، واإلنجليزية الحديثة     "فيقال

مرحلة متوسطة بين كل من العربيـة  : نظرة تأريخية فهي" العربية الوسطى"البعض إلى  
  . )٢(الفصحى الكالسيكية والفصحى المعاصرة

ويا مستقال، أي نوعا خاصا ما بـين        نمطا لغ " العربية الوسطى "بعض الباحثين يعتبر    -٢
وهذا ال يتماشى مع طبيعة تلك النصوص المعالجة        .  العربية الفصحى واللهجات العامية   

التي تختلف درجة البعد فيها عن الفصيح والقرب من العامية بـاختالف درجـة تعلـيم            
 وهذا يفترض منطقيا وجود عدة مستويات للوسطى بناء على الموقع بـين           . كاتب النص 

  .العامية والفصيحة
هناك من نظر إلى الوسطى من الجانب الوظيفي، وربط استخدامها باألداء، وفـرق             -٣

فيها بين الكتابة واألداء، وتتمثل هذه النظرة فيما توصـل إليـه الـبعض مـن كتـاب                  
كـان  ):"الصفقة(، إذ يقول حول مسرحيتهوفيق الحكيمكت. المسرحيات في العصر الحديث 

في نفس   _تجافي قواعد الفصحى ، وهي      ثالثة إليجاد لغة صحيحة ال     البد لي من تجربة   
لغـة  ... وال جو حيـاتهم    مما يمكن أن ينطقه األشخاص ، وال ينافي طبائعهم         –الوقت  

في محيطـه    سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم، ويمكن أن تجري على األلسنة            
 ها أنها مكتوبة بالعاميـة، ولكنـه إذا        قد يبدو ألول وهلة لقارئ     : تلك هي لغة المسرحية    –

أعاد قراءتها ، طبقاً لقواعد الفصحى، فإنه يجدها منطبقة على قـدر اإلمكـان، بـل إن                
                                         

  net.islamweb.library://http مرونة العربية ذخيرة لإلعالميين_ عمر عبيد حسنة)١(
  )٢/٣٦(_العربية الوسيطة عند المسيحيين_ بالو)٢(



– 

  )٤٥٨(

قراءة بحسب نطقه الريفي، فيقلب القاف إلى جـيم،         : أن يقرأها قراءتين   القارئ يستطيع 
صدر عن ريفي، ثـم    إقليمه، فيجد الكالم طبيعياً، مما يمكن أن ي        أو إلى همزة تبعاً للهجة    

قراءة أخرى بحسب النطق العربي الصحيح، فيجد العبارات مـستقيمة مـع األوضـاع             
 الحيل األسـلوبية فـي صـياغة         وهو ما اعتبره البعض نوعا من       .)١("اللغوية السليمة 

وقـد سـماها آخـرون باللغـة        ،  بحيث يقرأ الحوار فصيحاً، وينطـق عاميـاً       ،  الحوار
  .الفصعامية

 _في نظـره _ا نظرة الدكتور أحمد محمد المعتوق عن اللغة الثالثة، التي        وال يبعد عن هذ   
تسهم في تحقيق المزيد من ديمقراطية العلم والمعرفة في المجتمع العربي وفي تـضييق              

مستوى لغوياً يقف وسـطاً بـين    :"الفجوات الثقافية بين طبقات هذا المجتمع، وهي عنده       
هذه اللغة ستكون بمثابة    . اتها المحلية المختلفة  وبين العامية ولهج  » لغة األدب «الفصحى  

لغة مشتركة سائغة، يجيدها الخاصة وال يعجز عنها أو يستصعبها العامة، لغـة تتـسع               
  ".الفرص بها للتعبير بالعربية الصحيحة في كل مجاالت اإلعالم والتعليم والتوعية

دى االضطراب في هذا    هذه النظرات المختلفة للغة العربية الوسطى أو الوسيطة، تبين م         
للغـة  "وبإعادة النظر فيها يمكن التوصل إلى توصيف يبرز أهـم مالمـح             .  المصطلح
  :فهي" الوسطى

لغة تتكئ على   . هي لغة مرحلة من مراحل تطور اللغة، ال تبعد عن الفصحى في بنائها            
وليس على المعيارية، لتحقيق تواصل فعـال،        _ مادة ومنهجا _الحصيلة الكالسيكية ككل  

  . بلغة سهلة االستعمال
  :  أسباب ظهور الوسطى٣-١
تعد العربية الوسطى مرحلة أو مستوى من مستويات اللغة المتداولة في فترة زمنيـة             -١

معينة، وإذا ما أردنا أن ننظر إلى عربيتنا الوسطى في هذا العصر، فإنه مـن الممكـن                 
زادت "م، حيث   ١٧٩٨يون عام   التأريخ لبداياتها بعد دخول االستعمار الفرنسي بقيادة نابل       

إمكانية إعادة طبع النصوص بشكل لم يسبق له مثيل، من خالل انتشار الطباعـة فـي                 
فـي القـرن العـشرين    "، ويشير فيشر إلى أنه   )٢("النصف األول من القرن التاسع عشر     
                                         

اللغـة  _سليمان عبـدالحق :نقال عن(١٥٣ ص : الصفقة مسرحية مع المنشور الختامي البيان ، الحكيم   توفيق)١(
  ). دراسة أسلوبية في لغة الحوار–مسرحية الصفقة نموذج ا : الثالثة في مسرح توفيق الحكيم 

  ١٥٢_دراسات في العربية_ فيشر)٢(



 

 )٤٥٩(

إلى حد بعيد مجال العربيـة      _من خالل اإلذاعة والفيلم والتليفزيون    _وسع التطور التقني    
طوقة وليس اللهجة، فقد نشرت التقنية التعبير اللغوي المنطـوق المطـابق لمعيـار              المن

، كما يشير إلى أن التعبير المطابق للفـصحى         )١("العربية الفصحى بشكل مكثف ومستمر    
وصل إلى مواضع كانت محجوبة عنها، كالنـساء، والبـدو، وهـذا بفـضل التقنيـات              

  .كالراديو، والتلفزيون
 بيئة البعثات الدراسية في القرن التاسع عشر، ففيها كـان الحـوار    ويشير فيشر  إلى   -٢

وعن هـذا  :"قال. العقلي لألفكار األوربية واالحتكاك المادي بسياسة السيطرة واالستعمار      
  .)٢("الحوار نجمت العربية الفصحى الحديثة

لـك  هذا االحتكاك الذي نتج عنه الترجمة، أدى إلى وجود لغة تطلب منها الحفاظ على ت              
اللغة التقليدية، ومسايرة تلك الثقافات الغربية بما تحتوية من أفكار وأساليب وتراكيب لم             

  .تكن موجودة في العربية التقليدية
والزدواجية اللغة أثر بارز في ظهور هذه الوسطى، إذ يؤدي تجاور شكلين لغـويين              -٣

 في حد ذاتها ذلـك      ذوي تدرج قوي في المكانة إلى ظواهر تداخل، وبناء أشكال ال تتبع           
وهي أشكال خليط، وهي صحيحة تمامـا إذا مـا قيـست            . المستوى اللغوي وال اآلخر   

ويجب هنا أال يغب عن أذهاننا أن هذه اللهجات في أساسـها            . )٣(بمعايير اللغة الفصحى  
تفرع من الفصحى التقليدية، وال تزال محتفظة بأشياء ليست بالقليلة من خصائص أمها،             

لعوامل المشتركة هاهنا متوافرة بكثرة، وهذا في نظري عامل مهـم فـي          ولهذا ستكون ا  
انتشار هذه الوسطى، ألن الذي يحاول التكلم بالفصحى لن يعدم في لهجته مـا يـساعده              

  .على ذلك، بل إنما هو يضيف بعضا من تلك الخصائص التي تخلت عنها اللهجات
 لغتهـا واللغـة المعياريـة التـي          ال شك في أن القارئ للغة الجرائد يجد فرقا بين          -٤

وضعها علماء العربية، بل وبين تلك اللغة التي كان يكتب بها علماء اللغة فـي الـزمن                 
  . الماضي

يورد عبداهللا كنون مئات األلفاظ العربية المتداولة، في معارف شتى ال يعرف لهـا    فمثال  
ربيـة وثروتهـا   صميم اللغـة الع "واضع بعينه وال صانع محدد، وقد أصبحت اآلن من          

                                         
  ١٥٢_دراسات في العربية_ فيشر)١(
  ١٥٣_دراسات في العربية_ فيشر)٢(
  ١٥٤_دراسات في العربية_ فيشر)٣(



– 

  )٤٦٠(

 هي من عمل رجال الصحافة وابتكارهم إما بالترجمة مـن           ،الواسعة التي ال تعرف حداً    
اللغات األجنبية وإما باستعمال المجاز واالستعارة توسعاً فـي دالالت الكلمـات وإمـا              
بالوضع الموحي الذي يجيء عفو الخاطر ويكون مطابقاً لقواعد اللغة وأحكام اللغة مـن              

 وسيأتي الحديث عن اإلعالم ودورة في اللغـة العربيـة           .)١( "يب وغيرهما اشتقاق وتعر 
  .الوسطى بشيء من التفصيل

  :  الوسطى والتسهيل٤-١
من أهم المميزات التي تتميز بها العربية الوسطى، أنها تتجه نحو التـسهيل والتيـسير،               

برهـا  وخاصة فيما يخص الحركة، فأنت تجد في كثير من الكالم اليـومي كلمـات اعت              
الكثير من المصححين المحدثين من باب الخطأ، في حين أن المتكلمين بها إنما نطقـوا                

  .بها بهذا الشكل من باب التسهيل في النطق
نحن نأمل، فـإن حركـة المـيم        : عند صياغة المضارع في نحو قولك     " أمل"ففي كلمة   

جاءت في االستعمال   المتقرره في القاعدة هي الضم ألنها من باب نَصر ينْصر، ولكنها            
وهذا مالحظ وشـائع فـي الـصحافة واإلذاعـة          " هو يأمل "و"نحن نأمل "اليومي بالفتح   

  .المسموعة والمرئية
وأنت تالحظ في المثال السابق أن النطق بالفتح هو األسـهل واألسـلس علـى لـسان                 

  . المتكلم
لـضبط وفـق    إذا حضر الماء بطل التـيمم، فا      : في قولك " بطل"وكذالك الكالم في مثل     

ألنه الزم، وصياغة المضارع من اللـزام فـي   )نصر، ينصر(القاعدة أن يكون من باب     
وذلك لسهولة الفـتح وثقـل      ) يفعل(ولكنه استخدم بالفتح على     ) يفْعل(يكون على   ) فَعل(

  .وهذا باب معروف في الصرف باسم تداخل اللغات. الضم
الوجه األسـهل واأليـسر مـن بـين     وقد تكون اللغة الوسطى قد درجت على استعمال     

حتى بـرئ   : في التركيب " برئ"فمثل كلمة   . الوجوه الجائزة أو الواردة عن كالم العرب      
) فرح يفرح، نصر ينـصر، فـتح يفـتَح        (فقد وردت فيها األبواب الثالث      . من مرضه 

  .فاالستعمال الدارج هو  فَِعل في الماضي، ويفْعل في المضارع

                                         
الصحافة وتجديد اللغة، بحث مقدم إلى مؤتمر الدورة التاسعة واألربعين لمجمع اللغـة  : كنونعبداهللا :  انظر- ١

  .م١٩٨٣ آذار -العربية بالقاهرة شباط 



 

 )٤٦١(

هو ما جعلها تنتشر في عصرنا الحاضر انتـشارا         ) التسهيل(بدأواعتماد الوسطى على م   
  .كبيرا، خاصة على مستوى التواصل في اإلعالم

  : اعتماد الوسطى على أساليب التطور اللغوي- ٢
 الحظ اللغويون أن اإلسالم طور اللغة العربية عما كانت عليـه فـي العـصر                -١-٢

ر، وتوصلوا إلى أن أهم عوامل تطور       الجاهلي، وقد اجتهدوا في وضع أطر لذلك التطو       
وهذه األطـر ال تعـدم   . القياس، االشتقاق، التطور الداللي، التعريب والدخيل     : اللغة هي 

  .أمثلتها من القرآن الكريم
 واللغة بوصفها كائن حي متطور تسير في تطورها وفقا لالستعمال والحاجـة، دون أن              

جيب أن تلك التراكيب واألساليب التـي  بل إن من الع. تلتفت لألصوات الرافضة للتطور  
يتم تخطئتها أو محاربتها من قبل اللغويين لم تمت، بل أصبحت متداولة وهي اليوم مـن          

يستعمل كما لو أنه من العربية الجاهلية واإلسالمية األولى، وربمـا           "العربية الفصحى، و  
ترات مما يعتبـره   لم يعرف البعض أن هذا التركيب أو تلك الكلمة كانت في فترة من الف             

  .)١("من أمثلة ذلك. خطًأ_ كابن قتيبة واآلمدي_المصححون اللغويون
  : الوسطى وعوامل التطور-٢-٢
  : القياس ١-٢-٢

مقارنة كلمـة بكلمـات أو صـيغ    "فالقياس. وهو حمل فرع على أصل لوجود نفس العلة 
غة بكـل جديـد   فهو رافد يمد الل...بصيغ أو استعمال باستعمال رغبة في التوسع اللغوي       

وهو ما لم تستغن عنه العربية      . فال غنى للعربية عن القياس    . )٢("من الكلمات واألساليب  
وجمعوا ".  أمجاد:"فقالوا" مجد"حيث جمع المحدثون كلمة     . الوسطى في العصر الحديث   

  ".زهور"على " زهر"كلمة 
من اللغوين المحـدثين  مع أنا نجد ". قلوب"والثانية قياسا على ". أوهام"األولى قياسا على  

صـفةً قاسـوها علـى      " شغوف"كذلك قاس المحدثون كلمة     .  )٣(من يرفض هذا القياس   
وفي كلمة  . )٤(مشغوف:الصواب أن يقال  :، في حين أن المانعين قالوا     "طروب","غضوب"

                                         
  .٦٩_النقد اللغوي بن التحرر والجمود_ نعمة رحيم العزواي)١(
 .٩من أسرار اللغة . إبراهيم أنيس) ٢(

 .٤٦-٤٥وية شائعة، محمد علي النجار، لغويات واخطاء لغ: انظر) ٣(

 .نفسه) ٤(



– 

  )٤٦٢(

، في حـين    "دعاة_داٍع"و" رماة+راٍم"قياسا على   " هواة"بمعنى محب، جمهوها على     " هاو"
  .ضوها أيضاأن المحدثون رف

  : االشتقاق٢-٢-٢
والمشتقات في اللغة ال تنشأ في وقت       ."وهو استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من أخرى        

واحد وإنما تنشأ حسب الحاجة إليها وقد يسبق بعضها بعضا في الوجود، فإذا وجد فعـل   
أو وجد مصدر مثال، فليس معنى ذلك أن كل ما يمكن أن يشتق منهما قد وجـد معهمـا          

، وقد نطقت به العرب، فقد ينطق الناس الفعل، ثم يمضي زمـن طويـل قبـل أن                  فعال
فالمشتقات تنمو وتكثر، ويلجأ إليها للتعبير عما       ...يشتقوا منه اسم الفاعل أو اسم المفعول      
. ويعد االشتقاق عمادا للغة ومقوم من مقوماتها      . )١("يجد من معان، ويستحدث من شؤون     

  .ة العربية، فهي من اللغات االشتقاقيةوهو سمة بارزة من سمات اللغ
وهـو  " تكاتفوا على كذا  :"وقولهم" اعتنق فالن المذهب  :"ومما اشتقه المحدثون اليوم قولهم    

اسـمين  ) الكتـف (و  ) العنـق (ما خطأه بعض المحدثين، وهو في حقيقته اشتقاق مـن           
 بل إنك   .استحجر الطين ) الحجر(جامدين، والعرب تشتق من  االسم الجامد كقولهم من          

نوعا من الجمال والزيادة في المعنى، فإن األكتـاف أصـبحت           " تكاتف"لتجد في قولهم    
  .بجانب بعض مما يدل على التعاون والتقارب في معالجة األمور والشدائد

ويرى بعض البـاحثين    " مواطن"و كلمة   " تطور األمر "كذلك مما اشتقه المحدثون قولهم      
وهي في  . ي لغة العرب، فالعرب لم تشتق تلك الكلمات       المحدثين أنها خطأ ألنه لم يرد ف      

  ".واطن"اسم فاعل من " الوطن"ومن . بمعنى الحالة أو المرة" الطور"واقعها اشتقاق من 
لـم  :"، ويقولون"طلى"بمعنى جازت عليه، من الفعلى      " انطلت عليهم الحيلة  "وكذلك قولهم   

  .)٢("شتقاقينقل شيء من ذلك عن العرب، وإن كان له وجه من في اال
  :  التطور الداللي٣-٢-٢

وهـذا  .... جاء اإلسالم وطور الكثير من الكلمات تطورا دالليـا، كالـصالة، الـصوم            
  .التطور سنة جارية في اللغات بوجه عام

وقد لجأ إليه المحدثون لمواكبة التطور الحاصل في زماننا، وال ضير في هـذا فاللغـة                
لتي لم تعد تستعمل في معانيها األصـلية، حتـى وإن   العربية تحوي الكثير من الكلمات ا  

                                         
 .٥٣صـ. النقد اللغوي بين التحرر والجمود. نعمة رحيم العزاوي.د) ١(

 .٦١صـ . نعمة رحيم، النقد اللغوي بين التحرر والجمود/د) ٢(



 

 )٤٦٣(

كانت تستعمل فإنه من الممكن أن تتحمل عدة معان، وتنوع المعان في الكلمـة الواحـدة       
  ".عين"أمر معروف في لغة العرب، كمثل كلمة 

والتطور الداللي هو أحد جوانب التطور اللغوي، وميدانه الكلمات ومعانيهـا، ومعـاني             
ر على حال، بل هي في تغير مستمر ال يتوقف، ومطالعة أحـد معـاجم   الكلمات ال تستق  

العربية تبرهن على هذا التطور وتبين أن معاني الكلمات متغيـرة مـن عـصر إلـى                 
إلى أن تغير العالقة بين اللفظ والمدلول يظهر فـي   ) أولمان(وقد أشار اللغوي    . )١(عصر

أن تضاف كلمـة  : ديمة، والثانيةأن يضاف مدلول جديد إلى كلمة ق    : إحداهما: صورتين  
وهو اللفظ الذي جاء به القـرآن بـدالً   ) الجهاد(فمن ذلك كلمة . )٢(جديدة إلى مدلول قديم  

، فتغير الدال على الحرب لتغير مفهومها فـي األذهـان           )الحرب والغزو واإلغارة  (من  
 بعـد   التي جاءت في المصطلح القرآني بمعنى انتشار اإلسـالم        ) الفتح(ومن ذلك كلمة    

و ) الفـتح (تحقيق النصر في ساحة المعركة، فهو نتيجة مـن نتـائج النـصر، ولـيس      
مترادفين كما تذكر معاجم اللغة، ولم تكن العرب تعرف الفتح بهـذا المعنـى               ) النصر(

  .)٣(البتة
وقد لحظ بعض الدارسين المحدثين هذا التطور الداللي في كثير مـن مفـردات اللغـة                

وكانـت تـستعمل    . اآلن بمعنى أنكر أو سـخط     " احتج" كلمة   المعاصرة، فمثال تستعمل  
" ابتكرت الـشيء  "في قولك " ابتكر"وكذلك التطور في معنى كلمة      . بمعنى اإلدالء بالحجة  

أي افتـضها،   " ابتكر الجاريـة  :"وقد كانت تستعمل لغير هذا، فيقولون     . بمعنى االختراع 
" االنقياد"بمعنى  " انصاع"كلمة  ومن ذلك أيضا استعمال     . أي سمع أولها  " ابتكر الخطبة "و

بمعنى أخفـق و    " فشل"كذلك كلمة   ". رجع مسرعا "وفي أصلها اللغوي تعني     " الطاعة"أو  
  .)٤(خاب، وهي في أصلها بمعنى الضعف والكسل والجبن

جمـال  (التي كانت تعني فـي القـديم        ) الشنب(ومن الكلمات التي تغيرت داللتها كلمة       
) السفرة: (، وكلمة   )الشارب: (طاب المعاصرة تعني    وهي في بعض لهجات الخ    ) الثغر

المائدة ومـا  : التي كانت تعني الطعام الذي يصنع للمسافر، وهي في االستعمال الحديث      

                                         
  .١.التطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث. حسين حامد الصالح/د.أ) ١(
 .١٥٢لغة دور الكلمة في ال: ينظر )  ٢(

  .١٢.التطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث. حسين حامد الصالح/د.أ) ٣(
  .٤٥-٧٤_العزاوي) ٤(



– 

  )٤٦٤(

كناية عن السخاء والكـرم، وأصـبح اليـوم         ) طول اليد (عليها من الطعام، وقديماً كان      
ب، وهـو اآلن مـصطلح      كان يدل على الحركة واالضطرا    ) القلق(و  . )١(وصفاً للسارق 

    .)٢(في علم النفس يدل على حالة نفسية معينة
رذال المتاع، وفي وقتنا الحاضر يطلق على الغـالي النفـيس مـن             : كلمة العفْش كذلك  

  .األثاث، وغير النفيس
 كانت تدل على ما يتناثر من متاع البيت، أو ما على األرض مـن               "القماش"كلمة  كذلك  

  .)٣(حت تدل على نوع من النسيج المتقن الصنعفتات األشياء، ثم أصب
  .هذه بعض النماذج، والدراسات الحديثة تشير إلى كثير من مثل هذا التطور الداللي

  :   المولد من المفردات والتراكيب٤-٢-٢
ونحـن نجـد فـي كـالم       .  )٤("ما أحدثه المولدون الذين ال يحتج بألفـاظهم       "المولد هو   

كيب والمفردات التي خطأها اللغويون المعاصـرون بحجـة         المعاصرين العديد من الترا   
أنها لم ترد عن العرب، أو أن العرب استعملت غير هذا التركيب للداللـة علـى هـذا                  

حـاك  "قـالوا والـصحيح أن تقـول        " آثر األمر في نفسه   "قولك  : من ذلك مثال  . المعنى
مـن  ". آثر يؤثر " من   بدال" حاك يحيك "ألن العرب كانت تستعمل في هذا المقام        .." األمر

وهو مرفوض لدى المـصححين المحـدثين   " تجري اآلن تصفية الشركة"ذلك أيضا قولك  
على تنقيح الحساب، وتحرير الدين معنى مولد لم تـأت بـه            " التصفية"بحجة أن إطالق    

وال تعرف العرب فـي لـسانها       ":قال أحدهم   " تعرف على فالن  "كذلك قولك   . المعجمات
له، وهو في لسان المولدين متعد بالباء، فيقولـون تعـرف بفـالن،      األول هذا ولم تستعم   

، ومن تلك التراكيب التي يرفضها بعض المصححين المحدثين ألنها مولدة           )٥("وفيه نظر 
" ذر الرمـاد فـي العيـون      "،  "طرح المسألة على بساط البحث    :"لم ترد عن العرب قولك    

  .إلخ"...في الماء العكريصطاد "و" حجر عثرة"و" يلعب بالنار"هو يلعب دوره"و

                                         
 .١١٩، التطور اللغوي ١٢٦داللة األلفاظ : ينظر ) ١ (

 .٢٩. حسين حامد الصالح.د.أ) ٢(

 محرم ١١االحد _ صحيفة الرياضمقال في _التطور الداللي لأللفاظ_ حسناء عبدالعزيز القـنـيـعـيـر. د)٣(
 ).١٦٢٢٥( هـ العدد١٤٣٤

  )١/٢٩(الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس   )٤(
 .فوائد في لغة الجرائد_ كمال المرزوق) ٥(



 

 )٤٦٥(

" التركيـز "و" التـدويل "و" التصنيع"و" التأميم:"ومن الكلمات المولدة في عصرنا الحاضر     
وقد رصد الدكتور   . إلخ"....ردهة المنزل "بمعنى اإلحصاء،  و   " الجرد"بمعنى التكثيف، و  

 إبراهيم السامرائي كثيرا من تلك التوليدات سواء ما كان منها على مـستوى التركيـب              
  .)١(أول الكلمة

  :  المعرب والدخيل٥-٢-٢
يطلق علـى   " القدماء بين المعرب والدخيل فهما عندهم مترادفان        غالبا ال يفرق العلماء     

هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعاٍن فـي غيـر             "وهو" دخيٌل: المعرب
. والـدخيل لمعـرب   ا: وفرق كثير من المتأخّرين المعاصرين بين مصطلحي      . )٢("لغتها

اللّفظ األجنبـي   :" أما المعرب فهو  " اللّفظ األجنبي الّذي دخل العربية دون تغييرٍ      :"فالدخيل
ويرى بعضهم أن للدخيل مـدلوالً عامـاً   " الّذي غيره العرب بالنّقص أو الزيادة أو القلب    

  .)٣(يشتمل على المعرب والمولّد والمحدث
احتكاك أصحاب اللغة بغيرهم من األمـم، فتـستعين لغـة           والمعرب والدخيل ناتج عن     

وهو نتيجـة حتميـة   . بألفاظ لغة أخرى، لوجود ثقافات وأدوات في هذه تختلف عن تلك          
واالقتباس من لغة أخرى مبدأ لغوي ثابت يعرض للغـات     . للتفاعل بين الثقافات المختلفة   

 العلمـاء وروده فـي      وقد اقتبست العربية من غيرها من اللغات، بل ذكر بعـض          . كافة
وإن كـان هنـاك     . القرآن الكريم، مع وجود خالف هل في القرآن دخيل ومعرب أم ال           

خالف في القرآن الكريم فإنه من الثابت أن العربية تأثرت بغيرهـا مـن اللغـات فـي           
  . السابق، وهو مثبت ومدون في الكتب والمعاجم

غات العالمية وأصـبحت متلقيـة      في العصر الحديث احتكت اللغة العربية بغيرها من الل        
ال سيما في ضل هذا االنفجار المعرفي الكبير، والتقدم         . للمصطلحات في شتى المجاالت   

وهو ما الحظـه المجمـع اللغـوي فـي          .  التكنولوجي الهائل في جميع مجاالت الحياة     
ت يبحث في اللغة العربية عن أسماء للمـسميا        :"القاهرة محاوال ضبط هذه القضية بقوله     

الحديثة بأي طريق من الطرق الجائزة لغة ، فإذا لم يتيسر ذلـك بعـد البحـث الـشديد      

                                         
 . وما بعدها١٨٦. العربية تاريخ وتطور_إبراهيم السامرائي)  ١(

  ).١/٢١١(المزهر _ السيوطي )٢(
   األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم العربيتداخل_عبد الرزاق الصاعدي)٣(



– 

  )٤٦٦(

يستعار اللفظ األعجمي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية، ويستعمل في اللغة             
  .)١("الفصحى بعد أن يعتمده المجمع اللغوي الذي سيؤلف لهذا الغرض

" التلغـراف "و" التلفـاز :"من أمثلتهـا كلمـات  واأللفاظ في مثل هذا أكثر من أن تحصى         
" التكنولوجيـا "و" البنك"و"  كوبروسر"و" الباسوورد"و" الهوتيل"و"الجنرال"و" الديمقراطية"و
  .وغيرها كثير" الكيبورد"و" الكمبيوتر"و 

 على وهذا كبيرا، تعثرا" العربية تعيش  البالد في والترجمة التعريب حركةومع هذا فإن    
 العـالم  فـي  خاصة أولوية الترجمة تولى أن يحتم الذي العقل، منطق يفرضه ما عكس

  .لها منتجاً منه أكثر العلمية للمعرفة متلقياً لكونه العربي،
 الـوطن  بلـدان  أن« إلـى  هنـا  نشير أن يكفي ثقافتنا في الترجمة تخلف على وللتدليل 

 ٦٧٩٥ صـدرت أ قـد  ،١٩٩٢ العام في نسمة مليون ٢٥٠ سكانها تعداد البالغ العربي،
 بينمـا . العلـوم  في فقط مطبوعة ٥٤٨ منها ،١٩٩٢ العام في وترجمة، تأليفا مطبوعة،

 فـي  أصـدرت  فقـط،  نسمة مليون ٣٩ سكانها تعداد البالغ مثال، كإسبانيا، واحدة، دولة
 الوطن دول أن يعني هذا. العلوم في مطبوعة ٢٥١٢ منها مطبوعة، ٤١٨١٦ ذاته العام

 مـا  سدس فقط تصدر إسبانيا، سكان تعداد أضعاف ستة سكانها دوتعدا مجتمعة، العربي
  .)٢("وحدها إسبانيا تصدره

سارت العربية الوسطى، فكيف كان موقـف العلمـاء مـن هـذا التطـور              _غالبا_هكذا
  الملحوض؟

  :الموقف من تطور اللغة -٣
  :األقدمون ١-٣

 وقد اجتهدوا لمعرفـة     تقبل اللغويون ما جاء من تطور للغة العربية إبان ظهور اإلسالم،          
ذلك التطور، ولكن الالفت  للنظر أن يقف اللغويون أمام تطور اللغة بعد تلـك الفتـرة                 

غير صحيح ويعرضونه علـى تلـك التراكيـب         ) المولدون(فيعدون كثيرا مما جاء به      
واالستعماالت التي سبقت فإن وافقها فهو صحيح، وإن خالفها فهو خطأ، متناسين بهـذا              

لغة تتطور، وكأنهم يجعلون اللغة ثابتة على ما جاء به اإلسالم والجـاهليون             العمل أن ال  
  . من قبلهم فقط

                                         
 ).٢٨/٥٥٢(م ١٩٠٨التعريب _مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة)  ١(

 .٢صـ . الدكتور حمزة بن قبالن المزيني: ترجمة" محاسن العربية في المرآة الغربية_ ديفيد جستس)٢(



 

 )٤٦٧(

وعندما بدأ الدرس النحوي في العصور المتقدمة عمد العلماء األوائل إلى عـدم األخـذ               
ممن أسموهم الشعراء المولدون، ففي البداية لم يستشهد من تقدم بشعر اإلسالميين، فقـد              

 أنه جلس إلى أبي عمرو بن العالء عشر حجج فما سـمعه يحـتج               لىإاألصمعي  أشار  
ن بعده فاحتج بشر اإلسالميين، فنحن نجد شعر جرير واألخطل          ثم جاء م  ! ببيت إسالمي 

، بل إنّا لنجد من هؤالء الشعراء من رأى نفسه حجـة             في ثنايا كتب النحويين    والفرزدق
ويؤلوا مـا ظـاهره الخطـأ، يقـول     في كالمه وأن أهل اللغة ينبغي عليهم أن يخرجوا         

بما يـسوءك وينـوءك، علينـا أن        ": ؟ فقال )١(بم رفعت أو مجلف   : الفرزدق عندما سؤل  
وهذه نظرة تنم عن ثقة من أن كالمه جاء على سمت كـالم             . "نقول، وعليكم أن تتأولوا   

ن ثم إذا ما حاولنا تتبع الشعر فيما بعد فسنجد تسرب الشعر المتأخر إلى كثير م              . العرب
ولعل ما قام   . وإن كان إيرادهم لها ليس لغرض التقعيد      . التي جاءت فيما بعد   كتب النحو   

به الزمخشري من استشهاد بشعر المتنبي ودفاع عنه لهو تطـور جـريء فـي هـذه                 
وإن كان محـدثًا ال يستـشهد       " : فلم يكتف بإيراد الشعر بل علل هذا األمر بأنه         ،المسألة

وكـذلك  . " العربية، فاجعل ما يقوله بمنـزلة ما يرويـه        بشعره في اللغة فهو من علماء     
كـأبي  شعر المولدين كـ    من أكثر اللغويين الذين استشهدوا ب     ) ه ٥٨٢ت  (فإن ابن بري    

 وأبـي علـي   )  ه ٢١٠ت  ( وبشر بن المعتمر     ) ه ٢٠٨ت  ( والعتابي   ) ه ١٨٨ت  (الهندي
 ) ه ٤٤٩ت   (وأبـي العـالء المعـري     ،  ) ه ٣٤٥ت  (والمتنبي)  ه ٢٥٥ت  (ابن البصير   

  ".تاج العروس" واالستشهاد بشعر المولدين كان أوضح لدى صاحب .وغيرهم
 الشعراء قليلة جدا إذا ما قيست بذلك الكم الهائل مـن            هؤالءعلى أن هذه اإلشارات إلى      

 أضف إلى هذا أن النظرة إلى أن المحـدث ال           .الشعر الذي وصل إلينا من تلك المرحلة      
إلى ما وصل إليـه     _ي جماله وحسنه وقوة سبكه وإحكامه     مهما كان ف  _يستطيع أن يصل  

هذه النظرة جعلت من العلماء ال يستـشهدون أو ال  . الشعر القديم من إحكام وسالمة نظم  
  .يقومون بتوصيف ما بين أيديهم من لغة شعرية أو نثرية

  : موقف المحدثين من التطور الذي مارسته الوسطى٢-٣
العربية بشكل عام، فهناك من كـان رافـضا لهـذا          تفاوتت نظرات المحدثين من تطور      

. التطور الذي حدث للغة، ووصفه باالنحراف والخطـأ وهنـاك مـن قبلـه وسـوغه               
                                         

وهـو فـي   .   من المـال إال مـسحتًا أو مجلَّـفُ   ...وعض زمان يا ابن مروان لم يدع   : سؤل عن البيت  )  ١(
 .اإلنصاف، وشرح الرضي



– 

  )٤٦٨(

وباإلجمال فإن هذا الموقف هو في حقيقته انعكاس لتلك المواقف التي تناولـت تطـور               
 كان  اللغة في العصور المتقدمة ومن الممكن أن نلحظ أن موقف المحدثين من هذه اللغة             

   :كاآلتي
يحكم المعايير اللغوية التي استقر عليها جمهور العلماء القدامى، فيحكم علـى            : قسم أول 

  .هذا التطور باالنحراف، وهذا ما انتهجه علماء العربية وكثير من الباحثين المحدثين
يوسع من تلك المعايير فيجيز من هذا التطور ما شاع ووافق سماعا مطـردا              : قسم آخر 
، أو ما وافق رأي أحد العلماء، أو ما شاع استعماله في اللغـة المعاصـرة مـن      أو شاذا 

األلفاظ واألساليب والصيغ وال وجود له في المسموع المعتد به لدى القدماء، بل يتسامح              
أكثر من ذلك في صياغة المصطلحات وفي اللغة العلمية، وهذا مـا انتهجتـه مجـامع                

  .اللغة
لى موقف المحدثين من هذه التطـورات فـي اللغـة وفـق      كما أنه من الممكن النظر إ     

  /مستويين
ويمثل تلك اآلراء التي ناقشت هذا التطور وهي في الواقـع متفاوتـة             : المستوى الفردي 

  .بين الرفض المطلق، والقبول المطلق، والقبول المقيد
 وخير ما يمثله هو المعاجم اللغوية التي كـان موقفهـا متوازنـا،            : المستوى المؤسسي 

  .ومتسايرا مع متطلبات العصر بشكل عام
  / المستوى الفردي١-٢-٣

تمثل هذا المستوى في مجموعة من الكتب التي عنيت بمسألة التصحيح اللغوي، وهـي              
وكانت في مجملها تميل إلى رفض كثير من التراكيب واالسـتعماالت، وكانـت             . كثيرة

ليدي، ومن أشهر الكتـب التـي       وهو في غالبه نقد تق    . قائمة على مسألة بيان الخطأ فقط     
ويبدو من تصويباته أنـه     . إلبراهيم اليازجي ) لغة الجرائد (ظهرت في هذا المجال كتاب      

  .كان متشدداً يؤثر األفصح ويخطئ ما عداه
ومن الذين عني بتهذيب اللغة وتنقيتها في هذا العصر األستاذ أسعد داغـر فـي كتابـه                 

براهيم اليازجي يأخـذ باألفـصح مـن كـالم         ، وهو متشدد مثل سلفه إ     ) تذكرة الكاتب (
  .العرب



 

 )٤٦٩(

لصالح الدين الزعبالوي وقد أقامه علـى       ) أخطاؤنا في الصحف والدواوين   (ظهر كتاب   
بابين تضمن األول موضوعات لغوية ونحوية وصرفية ، والثاني معجم فـي األخطـاء              

  . اللغوية المنتشرة في الصحف والدواوين 
لـألب انـستاس مـاري    " أغالط اللغويين االقدمين "  ومن تلك الجهود أيضا ، و كتاب

قـل و ال    " لكمال إبراهيم ، و كتاب إبراهيم المنذر ، و          " أغالط الكتاب   " الكرملي ، و    
معجم الخطـأ  " و " عليه لصبحي البصام    " االستدراك  " للدكتور مصطفى جواد و     " تقل  

لزهدي جـار اهللا    " لصحيحة  تابة ا الك" للدكتور اميل يعقوب ، و      " و الصواب في اللغة     
لمحمـد العـدناني   " خطاء الـشائعة    معجم األ " و  " معجم االغالط اللغوية المعاصرة     " و
لعبـاس أبـو    "  بلغـة القـران      شمس العرفان " و  " ازاهير الفصحى في دقائق اللغة      "و

" العربيـة الـصحيحة     " لمحمد علي النجار ، و      " األخطاء اللغوية الشائعة    " السعود، و 
مـن أغـالط    " لعبد الحق فاضـل ، و       " أخطاء لغوية   " تور احمد مختار عمر ، و       للدك

  .إلبراهيم الوائلي وغيرها" المثقفين 
واللذين عنوا بهذا الجانب أسرفوا في تخطئة بعض ما ورد من كالم العرب، العتمادهم              
في تصحيحهم على ما ورد في المعاجم وحدها، وإهمال قسم كبير مـن الكتـب التـي                 

ا علماء لهم فضل كبير في حفظ التراث وهي تحوي كثير من األلفاظ والتراكيب               وضعه
 تنميـة اللغـة كالقيـاس،       إضافة إلى عـدم األخـذ بوسـائل       . التي ال يرقى إليها شك    

  ....واالشتقاق
كما أنهم لم يأخذوا بكثير مما أصدرته المجامع الغربية ال سـيما مجمـع القـاهرة مـن      

  .)١(الم العربقرارات أجازت القياس على ك
والرجوع ألي من الكتب السالف ذكرها يبين مدى أثر هذه األمور على رفض وتخطئـة   

  .الكثير من تلك األساليب واالستعماالت
  / المستوى المؤسسي٢-٢-٣

يتمثل هذا المستوى بالمجامع العربية، وخاصة القاهري، وقد تميزت بمرونة أكثر  فـي              
  .ي اللغة العربيةالتعامل مع تلك الظواهر الجديدة ف

أشار الدكتور محمد العمراوي إلى أن المجمع اللغوي في القاهر انتهج أسس عامة فـي               
  حكمه على ما شاع من الظواهر الجديدة في العربية المعاصرة،

                                         
 .٣التصحيح اللغوي، صـ _أحمد مطلوب) ١(



– 

  )٤٧٠(

  : هذه األسس هي
كاالعتماد على الحديث النبوي الذي لم يعتمـد عليـه النحـاة    :  االتساع في السماع  /أوال

على العدد المـضاف دون المـضاف       " أل"لى هذا األساس أجاز  دخول       وع. واللغويون
  .إليه

كذلك االتساع في األخذ عن المولدين الذين جاءوا بعد عصر االستشهاد وعليـه أجـاز               
ما هي  : االستفهاميتين والمستفهم عنه مثل   " من"أو  " ما"المجمع وقوع ضمير الفصل بين      

: على ما هو في معنى المؤكد، مثـل       " نفس"األسباب؟ ما هو رأيك؟ وكذلك إجازة تقديم        
  .فعلت نفس الشيء

اع في األخذ عن المحدثين وهم من استعملوا اللغة فـي العـصر الحـديث،               كذلك االتس 
المحدثين بحثا عن الظواهر الشائعة فيها، لتدرس ويحكم عليهـا، والـذي           ينظر في لغة  ف

  ".معجم ألفاظ الحضارة"وقد أخرج المجمع في هذا اإلطار . المجمع يدرس ويحكم هو
  :في مثل " تى ح"االستعمال المحدث لوبناء عليه أقر المجمع 

 فـي  غيـر معـروف  فهذا األسلوب " ما زارني حتى المقربون  "و"لم أقرأ حتى الصحيفة   "
فـاعال أو مفعـوال، واألداة   :الصور التي تأتي عليها حتى، فما بعدها معمول لما قبلهـا      
عاطفـة  " حتى  " على تقدير    تبدو زائدةً، لكنها تفيد الغاية، وقد أقر المجمع هذا األسلوب         

النحاة وال يقاس عليه، لكن      المعطوف عليه، وحذف المعطوف عليه شاذ عند      وقد حذف   
   .شيوع األسلوب وإمكانية التأويل وراء قبوله

  .المعاصرة األساليب من كثير في واللزوم التعدي ظاهرة مخالفةوبناء عليه أجاز المجمع 
ـ      .  القياس على الظواهر الشاذة    /ثانيا ماء األجنـاس  وعليه أجاز المجمع االشتقاق من أس

المحسوسة، ومن األسماء المعربة، والنحاة كانوا يقصرون هذا األمر على السماع، مـن          
  ...قطنت األرض، و عولَم، وَأسلَم المصارف، وكهرب، وبستر، وبلور/ مثل
يقـول  .  التخفف من بعض الضوابط والشروط، كالتخفيف من شروط اسم التفضيل /ثالثا

بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر مـا           اختالف النحاة في    :"القرار
  :يأتي

  ....التخفف من شرط تجرد الفعل الثالثي، /أ
  ....التخفف من شرط البناء للمعلوم/ب
  ...التخفف من شرط كون الفعل تاما/ج



 

 )٤٧١(

  ...التخفف من شرط أال يكون الوصف منه على أفعل فعالء/د
  ....صوغ من مرادفهالتخفف من شرط عدم االستغناء عنه بم/ه

  /وبذلك يتم التخفف من أكثر الشروط، فال يبقى إال ما اتفق عليه النحاة وهو
  .أن يكون فعال ثالثي األصول، مجردا أو مزيدا/أ

  .أن يقبل التفاضل/ب
هذه األرض  : فيقال" قطن"وعلى هذا يجوز التفضيل من كلمة       . )١("أن يكون متصرفا  / ج

أكلـس، وأحجـر، وأحجـم،      : ل العلـوم أن يقـال     أقطن من غيرها، ويجوز في مجـا      
  .)٢(وأعصب

  :إنشاء أقيسة جديدة/ رابعا
للداللة على بقايا األشياء ونفاياتها ورديئهـا ومـا يتـساقط منهـا عنـد         " فُعالة"كقياسية  

لما يبقى  " البناية"لما يبقى على الخوان بعد األكل، و      " األكالة"كـــ. المزاولة والمعالجة 
لما يتبقى نم الحداد بعـد     " الحدادة"ء بعد البناء كالطوب والرمل والجير، و      من أدوات البنا  

ـ    . )٣(عمله " الماهيـة "و"المعيـة "و" الكيفية"و" الكمية"وكذلك قياسية المصدر الصناعي كـ
وغير ذلك كثير من األقيسة التي يقدمها المجمع، وهي         " المفعولية"و" الفاعلية"و" الهوية"و

تساع في اللغة وتنميتها، والتحكم في بعض ظواهرها، لتكـون          في مجملها تهدف إلى اال    
  .قادرة على التعبير عن متطلبات العصر

االستـشهاد بـشعر    وينبغي اإلشارة إلى ما قام به مجمع اللغة العربية في القاهرة مـن              
لقد هدف هذا المعجم إلـى      ف. الذي صدر عنه  " المعجم الكبير "في   المولدين والمعاصرين 

  للغة فـي جميـع     المجالاإلنسان المعاصر من حيث الشمول اللغوي، ففسح         تلبية حاجة 
فـي هـذا     عصورها، وحاول استيعاب المفردات واالستعماالت التي تمس إليها الحاجة        
االحتجـاج   العصر، ولهذا امتدت النظرة فيها إلى عصور اللغة جميعها منـذ عـصور            

 ورد في كتابات    ما لعرب إلى اللغوي إلى عصرنا الحاضر، متجاوزا بذلك ما سمع عن ا         

                                         
 ).١٢٢-١/١٢١(في أصول اللغة )  ١(

 .١٣تطور اللغة العربية المعاصرة بين ضوابط القدماء وجهود المحدثين، صـ _محمد العمراوي)  ٢(

  ).٣/٤٥( في أصول اللغة )٣(



– 

  )٤٧٢(

 بـه  تمر الذي اللغوي التطور مع يتماشى اللغوي الموقف هذاو. المولدين بله المعاصرين
  .)١(اللغة

يس من الصحيح الوقوف باللغة العربية في فترة من الفترات،          وهذا هو ما يجب فعله، فل     
  . م العربفيقال أن ما ليس في هذه الفترة ليس بعربي، أو أنه ليس من سمات كال

إذا كان العلماء األوائل قد لحضوا ودونوا الفروق بين عربية الجاهليـة وعربيـة مـا                و
ولم يعتبروا هذه اللغة أفضل من تلك أو أصح فإن هذا لهو مـا   )بعد ظهور اإلسالم  (بعدها

  .ينبغي القيام به فيما بعد ال أن نقف أمام هذا التغير محاولين صده وتخطئته
  :فية والمعيارية في رفض أو قبول العربية الوسطى  الخلط بين الوص-٤
 اعتمد اللغويون المعاصرون في رفضهم للعربيـة الوسـطى علـى مـسألة              -١ - ٤

كـان األصـمعي يقـول      :"يقال أبو حاتم  . المعيارية، وهو ما كان يعتمده العلماء القدماء      
يز كل شـيئ  أفصح اللغات ويلغي ما سواها، وأبو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحدا، فيج           

. أحزنَِنـي :حزنَِني األمر يحزنُِني، وال يقـول     : ومثال ذلك أن األصمعي يقول    : قيل، قال 
ال (و) ال يحـزنُهم الفـزع األكبـر   : (وهما جائزان، ألن القـراء قـرءوا  : قال أبو حاتم  

مِزنُهح٢("جميعا بفتح الياء وضمها) ي(.  
جميعا لم يكونوا على موقف واحـد فـي أخـذ           ومن المهم معرفة أن النحاة رحمهم اهللا        

الدرس اللغوي سواء تركيبي أو صرفي أو صوتي أو داللي، وهذا ما تمليـه الطبيعـة                
البشرية، فقد كان من بينهم المتشدد في األخذ بلغات العرب فهي عنده إمـا صـواب أو                

خطـأ  أما تعدد األوجه فليس بصحيح فال صحة إال لوجه واحد وما خالفه فهـو ال              . خطأ
فال يقاس على ما لم تقس      . يضاف إلى هذا أن بعضهم أغلق باب القياس       . الذي ال يجوز  

  .)٣(عليه العرب حتى وإن ورد في كالمهم، فهو من الشاذ الذي يحفظ وال يقاس عليه
إلى جانب هؤالء كان هناك من يرى أن كل ما تكلمت به العرب وما قيس على كالمهم                 

  .)٤(فهو الصواب

                                         
مجلة مجمـع اللغـة     . أحمد بن محمد الضبيب   . الستشهاد بشعر المولدين والمعاصرين في المعجم الكبير د       ا)١(

 ).٤(الجزء ) ٧٨( المجلد –العربية بدمشق 

  ١/٢٣٣المزهر_ السيوطي)٢(
  ٦٧ فقه اللغة )٣(
  ٤٧ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة )٤(



 

 )٤٧٣(

وكمـا سـبق فاللغـة      . تماشى مع طبيعة اللغة، إذ من خصائصها التطـور        والتشدد ال ي  
بل إن الوقوف باللغـة  . انعكاس للحياة، وحياتنا اآلن متطورة فمن طبيعة اللغة أن تتطور   

  . في زمن معين يجعل منها شيئا غريبا في غير ذلك الزمن
راكيب واألسـاليب،   إضافة إلى ما سبق فإن اللغة العربية لغة واسعة تتسع للعديد من الت            

على ما سمعت من كالم العرب لـيس        "وال يمكن حصرها، وإال فما معنى قول الكسائي       
وقبلهمـا قـول    " أنحى الناس من لم يلحـن أحـدا       :"وقول األخفش " أحد يلحن إال القليل   

وكـذلك قـال أبـو عمـرو بـن          " لغة العرب أكثر من أن يلحن فيهـا مـتكلم         "الخليل
  ". يحاط بهاالعربية أكبر من أن:"العالء

وبناء على هذا فإن المخطئ لبعض اإلستعماالت قد يكون علم شيئا وغاب عنه شـيء،               
علـى  " ريح"بل إن هذا قد وقع، فمثال خطأ الحريري جمع          . وهذا الذي غاب فيه صحة    

وكـذلك  . في حين أن غيره نقل استعماله من كالم العرب        " أرواح"وقال الصواب " أرياح"
 بمعنى الجميع، في مثل أقره سـائر األعـضاء، فـي حـين أن         "سائر"تخطئة استعمال   

  ]٦٨/األخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية/من كتاب.[البعض أثبته
ثم إن التخطئة قد تقع في أساليب وتركيبات صحيحة، لكن غياب هذا التركيب عن هـذا               

يح، ومـن األمثلـة   العالم قاده إلى تخطئته وتلحينه، من هنا تكون تخطئتهم لها غير صح   
): بـرأ (قول في مادة    ي ، لبشار بن برد   "ابن بري " انتصار: التي تورد في مثل هذا المقام     

  وقد ذكره سيبويه، وأبـو – بالضم في المستقبل   – ؤرببرأت أ ) الجوهري أي(لم يذكر   ((
 ابـن   المازني وغيرهما من البصريين، وإنما ذكرت هذا ألن بعضهم لحن بـشار   عثمان

  :قولهبرد في 
  بروبصبر لعل عينك تَ فز            الحي من بكائي فقالوا نفر
١(" فبنات الفؤاد ما تستقر          ه من صدود عبدة ضرمس(  

وتحتفظ كتب التراث العربي بالكثير من التلحين والتخطئة للشعراء والكتاب، ولكن مـن             
فـي هـذه العربيـة      المالحظ أن هذا الخطأ المزعوم ال يعدم وجود وجه من الوجـوه             

والناظر فـي   ". أكبر من أن يحاط بها    "_كما قال أبو عمرو بن العالء     _الواسعة، فالعربية 
القراءات القرآنية المختلفة، واألبيات الشعرية واألمثال المشكلة يجد أن العلماء انقـسموا            

 فلم يعجز الفريق الثاني أن يجد له وجها مـن      . مخطئ وموجه : إلى قسمين _غالباً_أمامها
                                         

  )برأ(مادة)١/٢٤٠(لسان العرب_ ابن منظور)١(



– 

  )٤٧٤(

علـى مـا جـاء فـي         على أن اللغة العربية ليست مقصورة     .  "وجوه العربية الواسعة  
عنها، وفي مقـدمتها كتـب       المعجمات وحدها، بل لها مظان أخرى يجب تتبعها واألخذ        

  .)١("األدب والعلم، ومن الخطأ أن يرفض لفظ ال لسبب إال أنه لم يرد في معجم لغوي
ل ويقيس بما ال يخالف القواعد الكليـة المتفـق          ثم أليس من حق العربي اليوم أن يرتج       

عليها، وهذا ما فعله العرب المتقدمون عندما وجدوا الحياة قد تطورت، وجاءت بأشـياء              
األعرابي إذا قويت فـصاحته     "لم تكن في لغته السابقة وإلى هذا أشار ابن جني في قوله           
  .)٢("وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به

" البيتُ الشاذُّ ليس بحجة على األصل المجمـع عليـه         "....ال فإن مفهوم عبارة المبرد      وإ
يدل على أن هناك وجه آخر روي ولكنه ليس مجمعا عليه، ويكفينا من هـذا أنـه مـن           

  .لغات العرب
وال شك أن علماء اللغة المتقدمين قد بذلوا جهدا جبارا في دراسة اللغة العربيـة، ومـا                 

  .ل يستحق منا اإلجالل واالحترام والتقديرقاموا به عم
ينبغي أن نعلم أن الدراسات الحديثة قد تطـورت، وجـاءت بالعديـد مـن                 - ٢ – ٤

واللغـة العربيـة   . المناهج واألساليب التي من خاللها تـدرس اللغـة أي لغـة كانـت        
وفـق  _ خاصـة فـي العـصر الحـديث    _من بين تلك اللغات التي ينبغي أن تـدرس         

وهذه المناهج من الممكن أن نلمـس مالمـح لهـا فـي الـدرس               .  الحديثة تلك المناهج 
ــدى القــدماء، لكنــه تلمــس يظهــر بــشكل واضــح   وفــق الــدرس _اللغــوي ل

هـذا  . خلطا وتداخال بين المناهج التي دِرست مـن خاللهـا اللغـة العربيـة             _الحديث
الخلط من األقدمين قد يكون له وجـه مـن القبـول ذلـك أنهـم لـم يعرفـوا هـذه                       
المناهج كما عرفت في هذا العـصر بهـذا الـصورة مـن وضـوح لمعـالم الـنهج                   

  . وأهدافه وأساليبه
لكن ليس من الصواب أن يقوم الكثير من الدارسين في العصر الحديث بعـرض اللغـة            

فالمـستوى  . في حصرنا الحاضر بطريقة تخلط بين المناهج كما كان لـدى األقـدمين            

                                         
  ).و/ ١(   مجمع اللغة العربية، المعجم الكبير، المقدمة )١(
  .٢/٢٧:الخصائص_  ابن جني)٢(



 

 )٤٧٥(

ى المتكلمين بالعربية في عصرنا الحاضـر، وخاصـة           لم يعد يلق قبوال لد      )١(الصوابي
على الجانب التطبيقي، فالواجب على من أراد التعرض للغة في عـصرنا الحاضـر أن     

  .يتخذ في دراسته منهجا معينا، يسير من خالله في توصيفه أو عرضه أو مقارنته للغة
يث وبين عرضها   من هنا تبرز أهمية التفرقة بين وصف اللغة المتداولة في العصر الحد           

فالمعيارية تؤدي إلى تخطئة الكثير من االستعماالت في العـصر          . على النحو المعياري  
إما العثور على أصـل    : في حين أن وصف الظاهرة أو االستعمال يساعد على        . الحديث

لهذا االستعمال وإما يؤدي إلى إيجاد أسلوب جديد يمكن ضبطه ومعرفة حدوده، وربطه             
هذا العمل هو ما يتوافق مع المنطق، إذ يحفـظ للغـة العربيـة              . فيهبالزمن الذي جاء    

ولـئن   :"يقول محمد الغـزي   . أصالتها، ويشير إلى زمن وتطور هذه األساليب وتغيرها       
ظل الكثير من أهل اللغة يقولون بالخطأ والصواب، ويعمدون، كل مـرة، إلـى تقـويم                

إلى أن لغة الصحافة هي تحـديثٌ  أخطاء الصحافة، فإن فريقاً منهم قال بالتطور، وذهب     
ذهب إلـى أن  » إبراهيم السامرائي«للغة العربية وتجديد لبناها وتراكيبها، بل إن الباحث     

ومن جديدها بعض مالمـح مـن نحـو         » ضرباً جديداً من العربية   «لغة الصحافة تمثل    
  .)٢("وصرف جديدين، وانصراف الكثير من الكلمات فيها إلى معان جديدة

  :ية الوسطى واللغات األجنبية   العرب-٥
  :يمكن حصر تأثر العربية الوسطى باللغات األجنبية في مستويين

مستوى المفردة، وتمثل في استعمال العديد من ألفاظ اللغات األخـرى وخاصـة             / األول
اإلنجليزية، والفرنسية، واأللمانية، وال غرابة في ذلك إذ أن لغة التكنولوجيا المتطـورة             

ديث جاءت من البلدان التي تتحدث بتلك اللغات، فهي رائـدة الحـضارة            في العصر الح  
. وقد صنفها البعض إلـى ألفـاظ معربـة وألفـاظ دخيـل           . والتقدم في العصر الحديث   

وباإلجمال فهذه المفردات قد تكون أعالما كـ انكلترا، فرنـسا، البوسـنة والهرسـك،              
أو سماء أعيـان كــ برنـامج،     إيطاليا ، باريس ، اليزبث ، هتلر ، روزفلت جورجيا،

                                         
معيار لغوي يرضى عن الصواب، ويرفض الخطأ في االسـتعمال، وهـو الـصوغ     « المستوى الصوابي   )  ١(

والخطأ اللغوي، وإنما هو القياسي ال يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين الباحث بواسطتها في تحديد الصواب 
تمـام  .د» مقياس اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على األفراد، ويرجع األفراد إليه عند االحتكام في االستعمال      

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ٤.، عالَم الكتب، القاهرة، ط٧٢ اللغة بين المعيارية والوصفية ص –حسان 

  بحث منشور على شبكة اإلنترنت_تجلياتها الحديثةلغة الجرائد في _شاعر وناقد تونسي_ محمد الغزي)٢(



– 

  )٤٧٦(

وميناء، أوتيل، بنك أو أسماء لمهن كـ أستاذ، ومهندس،  قُنْصل، أو أسماء عامة كــ                
  . إلخ...مهرجان، جمرك، بروتوكول

  :مستوى األساليب: اآلخر
  : كمال بشر إلى أنها قسمان/أشار د. )١(والمقصود به إدخال أسلوب أعجمي في العربية

قـال محمـد    " نكـران الـذات   "منها قولك   . رف لمعان أجنبية  أساليب هي تعريب ص   / أ
ـ       :"هاللي عن اإليثـار،   " نكران الذات "ومن األخطاء التي جاءت مع االستعمار تعبيرهم ب

كذلك عبـارات   . )٢( ) "SELE-DENIAL(وهذه العبارة ترجمة فاسدة للفظ اإلنكليزي       
 وما شابه ذلـك مـن العبـارات         الحياة السياسية، والحياة الثقافية، والحياة االقتصادية،     "

  .)٣(المأخوذة من اللغة األوربية بعد ترجمتها ترجمة فاسدة
 .أساليب جاءت مخالفة للمشهور من القواعد التقليدية/ ب

ال يقع الميل للتغيير على القواعد النحوية الرئيسة، بل يظهـر فـي القواعـد    "يقول فيشر 
بط اإلضافي من خالل اسم حـاكم آخـر         ويمثل له بتوسيع حالة الر    . )٤(الفرعية نوعا ما  

) عادات المـصريين وأخالقهـم    (بدال من   ) عادات وأخالق المصريين المحدثين   (كما في 
  .حسب قواعد النحو في عدم الفرق بين المضاف والمضاف إليه

وهي ترجع بالتأكيد إلـى األمثلـة       ...وهي في العربية الوسطى شائعة جدا     "ويقول فيشر 
ن الفرنسية واإلنكليزية، فإليها يعود الكثيـر مـن         ياللغتاصة إلى   وخ ".األوربية المحتذاة 

ـ  إبـراهيم الـسامرائي   أشـار  تراكيب لغة الصحافة وأساليب صياغتها وقد       ى هـذه  إل
  .)٥(التراكيب المستحدثة فردها إلى أصولها األجنبية

  :  العربية الوسطى والصحافة-٦
مرحلة التكلـف فـي     / حل، أولها بعدة مرا ] أديب مروة [ مرت لغة الصحافة كما يشير      

الصنعة، حيث كثر فيها المحسنات اللفظية، خاصة السجع الذي كـان الـصفة البـارزة         
ثم جاءت المرحـة الثانيـة      . وربما طغى على المعنى أحيانا    . للصحافة في هذه المرحلة   

                                         
 ).٣٣٣-١/٣٣٢(مجلة مجمع اللغة العربية ) ١(

 .٣٣تقويم اللسانيين، صـ _هاللي) ٢(

 .٤٠السابق ) ٣(

  ١٤٨_دراسات في العربية_ فيشر)٤(
  ٣٨٣أعمال مجمع اللغة العربية _ ١٤اللغة والحضارة _ إبراهيم السامرائي:  انظر )٥(



 

 )٤٧٧(

على أيدي أصحاب المرحلة السابقة حيث سئموا من السجع وزهدوا في البديع وانتقلـوا              
مرحلة نعمت بقسط من الحرية في األسلوب مع المحافظة على البالغـة والبيـان،              إلى  

وقد تميزت هذه المرحلة بلغة كانت صالحة للكتابة األدبية أكثر من صـالحها للكتابـة               
ثم جاءت المرحلة الثالثة مع مطلغ القرن العشرين حيث أصبحت للـصحافة            . الصحفية

ها يتطلب السرعة في الكتابة والتبسيط فـي        لغة خاصة بها، وال سيما بعد أصبح صدور       
  .األسلوب، ليكون النشر بشكل يومي، وليخاطب أكثر عدد ممكن

وعلى ضوء هذه المراحل فقد سارت الصحف متجهة نحو إيجاد لغة سهلة غير معقـدة               
قريبة إلى األذهان والنفوس، وهو ما يشكل أساس اللغـة الـصحفية الحديثـة     . االسلوب

  .طىوأساس اللغة الوس
إن السعي للكسب المادي الذي تسعى له الصحف والمجالت جعلها تتجـه نحـو أكبـر               
شريحة ممكنة من الناس، ولتحقق ذلك احتاجة إلى أن تخاطـب العديـد مـن الفئـات                 
المستهدفة، هذه الفئات لم تكن على مستوى واحد من الثقافة واللغة، فاظطرت الـصحف       

ى الراقية التي ال يفهمها ويتذوقها إال القلـة، وال          إلى استعمال لغة ال تأخذ باللغة الفصح      
فتهمل بهذا شريحة ليست بالقليلة من المتابعين، مما يعنـي          ) اللهجة(تأخذ باللغة الدارجة  

األخذ بلغة وسط في خصائصها وسماتها، لغة ال تقع في الخطأ الواظح وال تبتعـد إلـى       
اليبها، هذه اللغة التي اسـتعملتها      لغة الخاصة بل لغة تستفيد من سعهة العربية وتنوع أس         

  .)١(الصحف هي اللغة الوسطى
لم تكن الكتابة في ما مضى من زمن موجهة للجميع، لم يكن الخطاب فيما يكتب موجها                
للكل، بل كان موجها للخاصة من الناس، وهذا األمر ما لم يعد متوافرا في زمننا هـذا،                 

ألعم إلى الكل، بال استثناء، حتى من لـم         إذ أن الكتابة اليوم أصبحت توجه في الغالب ا        
يقرأ فإنه يخاطب عن طريق وسائل اإلعالم المرئية أو المسموعة، وهـذا فـي حقيقتـه      
تحول واضح في استخدام اللغة، وهذا التحول استلزم من المخَاِطِبين الحرص على لغـة            

سهلة واضـحة،  تكون مفهومة لدى جميع هذا الكم الغفير من الناس، وهو ما يستلزم لغة    
ال تخل مع هذا بالقواعد العامة للغة العربية، ألنها أيضا تخاطب من لديـه علـم بهـذه                  
القواعد، إن مراعات المرسل للمتلقي في هذا األمر  خلق لنا لغة استطاعة إلى حد مـا                 
أن ترضي جميع األطراف، فهي لغة غير خاصة ألنها مرتبطة بالمجتمع، وألنها تعـالج      

                                         
  ٣٨غة اإلعالمية لسامي الشريف  انظر الل)١(



– 

  )٤٧٨(

الدينية واإلجتماعية والقانونية وغيرها وهذا كله بلغة اإلعالم التي تخاطـب   كافة القضايا   
  .الجميع

وقد كان طبيعيا أن    ...لغة اإلعالم هي لغة الحضار    "يرى الدكتور عبد العزير شرف أن       
يسى اإلعالم لإلفادة من مزايا اللغة العربية حضاريا، ويحقق التحول العظـيم بتـضييق         

 ولغة الكتابة، ويفتح الطريق أمام اللغة الفصحى لتتسرب فـي           المسافة بين لغة الخطاب   
واللغـة هـي وسـيلة اإلعـالم أو     . كل مكان، وليكون لها في التعبير اإلعالمي سلطان   

المنهج الذي تنقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل، فاللغـة اللـسانية واإلشـارات،               
  )١("والصور، والسينما كلها وسائل لنقل الرسالة

د أصبحت لغة اإلعالم لغة شبه مستقلة، لها صفاتها وخصائصها، ومؤلفاتها التي تهتم             لق
بالتنظير لها، وهي في هذا كله ال تخرج وال تنفك عن الفصحى، بـل تـستقي مادتهـا                  
وقوتها منها، هذا إلى جانب علوم االتصال وكيفية التأثير  وإيصال الرسالة إلى المتلقي،              

  .ألول إلى تحقيق الغاية من اللغة وهو التواصلوهي بهذا تسعى بالمقام ا
  : خصائص لغة اإلعالم-٧

استلزم ظهور الصحافة العربية في عصرنا الحديث إيجاد نوع رابع من النثـر أسـمي               
والنثر العملـي   . بالنثر العملي أو الصحفي، هذا إضافة إلى النثر العادي والعلمي والفني          

  ). النثر العادي(ولغة التخاطب اليوميأو الصحفي يقف في لغة بين لغة األدب 
  .هذه اللغة الرابعة هي من باب التقسيم العلمي لغرض االسترشاد والدراسة

لقد اجتهد المهتمون باللغة اإلعالمية في وضع بعض المميزات التي يجب توفرها فـي               
ولغـة  لغة اإلعالم وخاصة المكتوبة ألن لغة اإلذاعة والتلفاز تنتمي إلى اللغة المنطوقة             

  .وهذه تتميز عن هذه. الصحافة تنتمي إلى اللغة المكتوبة
  :من أهم ما يميز  هذه اللغة المكتوبة

وهذه هي الميزة األكثر بروزا، هي نتيجة لمراعـاة الفئـة المـستهدفة،             / الوضوح/ ١
إضافة إلى الغاية من النشر، فإن جاءت  الكلمات غير واضـحة فـإن الخـسارة لكـال       

ي لم يستفد شيئا وأضاع وقته وجهده ومالـه، والمرسـل خـسر ثقـة               الطرفين، فالمتلق 
جمهوره ولم يستطع إيصال مضمون رسالته لهذا الجمهور، وهذا بالتأكيد يتبعه خـسارة             

هذا على مستوى الكلمة وكذلك على مستوى الرسالة العام، فإن كان المـضمون             . مادية
                                         

)١ ( 



 

 )٤٧٩(

دة كثير من جمهور الوسائل     غير واضح فإن الخسارة أكبر على الطرفين، وليس من عا         
وهذه الخسارة وتلك   . اإلعالمي معاودة الجهد بحثا عن مضمون خفي ال يظهر إال بتعب          

هي في الواقع تؤدي إلى خسارة ما قامت من أجله في األساس هذه الوسيلة اإلعالميـة                
  .وهو الربح المادي

لكلمـات  وهو تماشي اللغة مـع روح العـصر، فالجمـل الطويلـة، وا            : المعاصرة/ ٢
المعجمية، والجمل المركبة ال تتناسب وروح العصر المتسم بالـسرعة والبعـد علـى              

  .اإلطالة
وهي مالءمة لغة اإلعالم الجمهور المستهدف، فلغة الـصحافة تـستهدف           : المالءمة/٣

فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وتتوجه إلى حاسة البصر، فيجب أن تكون مالئمـة             
  .لهذه الحاسة

وهو أن يكون المضمون خال من الجفاف قادرا علـى الـشرح والوصـف       / ذبيةالجا/٤
  .بطريقة حية مسلية، معتمدا في ذلك على عوامل الجاذبية والتشويق

وهي سمة متصلة بروح العصر، فالمقال الطويل والمتـشعب ال يجـذب            / االختصار/٤
 ما في الجريـدة     أضف لهذا وقت القارئ الذي ال يسمح له بقراءة كل         . القارئ بل ينفره  

أيـضا فـإن    . التي عدد كتابها أضعاف أضعاف عدد ورقاتها، فال بد من االختـصار             
  .الخضوع لمساحة معينة يستلزم من الكاتب االختصار

 بـسالسة   توهي أن تكون اللغة قادرة على التعبير عن مختلف الموضوعا         / المرونة/ ٦
ر ومعالجـة أكثـر مـن    ودون تعسف، وأن تكون قادرة على مخاطبة أكثر من جمهـو         

  .موضوع
من سمات لغة اإلعالم أنها متسعة، فهي تلبي االحتياجات المختلفة، وربمـا     / االتساع/ ٧

كان االتصال مع ثقافات خارجية ينتج عنه ضرورة للترجمة شبه يوميـة لكثيـر مـن                
  .المصطلحات، هذا يؤثر في زيادة حجم اللغة اإلعالمية وفي اتساعها

فالنظر في سيرة اإلعالم يلحـظ أن     . وهي سمة مالزمة للغة اإلعالم    / القابلية للتطور / ٨
لغته تطورت، بل جعل البعض اإلعالم سببا في تطور اللغة العربية في العصر الحديث              

والتطور هو ما ينبغي أن تكون عليه هذه اللغة إن كانت تريد أن تسير مـع                . بشكل عام 
  .ل متسارعنمط الحياة التي نعيش فيها، فهي متطورة بشك



– 

  )٤٨٠(

: )  فقال ،( فن الشعر )أرسطو للغة الفن القولي ، وتحدث عنه في كتابه           :"كالم ألرسطو 
وتكـون   القول ، تكون واضحةً ، دون أن تكـون مبتذلـةً،    إن الصفة الجوهرية في لغة    

... دارجة ، لكنها حينئـذ تكـون سـاقطةً           واضحةً كل الوضوح ، إذا تألفت من ألفاظ       
  .)١("عن االبتذال إذا استخدمت ألفاظ اً غريبةً عن االستعمال الدارجوتكون نبيلةً بعيدة 

  /  ختاما-٨
ليست اللغة العربية في هذه المسألة بدعا من اللغة، فإنها مادامت مستعملة فإنها ستتطور              
وستأتي بألفاظ وتراكيب جديدة، تكون لها خصائص وسمات تختلف عما هو معـروف،             

 للغات، أما الجمود وعدم التأثير أو التأثر فإنه مـن سـمات   وهذا هو بالفعل أمارة الحياة   
  .اللغات الميتة
الوقوف أما هذا التطور فإنه ينبغي أن تتضافر الجهود لألخذ بهذا التطـور             وعوضا عن   

وهو في حقيقته سبيل مـن سـبل        . إلى الطريق السليم والصحيح الذي ينبغي أن يسلكه       
  .حماية هذه اللغة

اللغة كائن مرموق يستحيل وضعه فـي وعـاء واحـد أو            "رف بأن   كما أنه ال بد أن نع     
  .)٢("الحكم عليه ليسير في خط محدد

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد

                                         
 .٣١ص : عبد الرحمن بدوي : أرسطو ، ترجمة : فن الشعر )  ١(

  .نقال عن النقد اللغوي للعزاوي. ١٣٨_اللغة والحضارة_ مصطفى مندور)٢(



 

 )٤٨١(

  :المصادر والمراجع
  /الكتب

 ١ط_القاهرة_مكتبة اآلداب_سعيد حسن بحيري:ترجمة_دراسات في العربية_فيشر.  
 م١٩٠٥_١:ط _صر للطباعة والنشردار نهضة م_من أسرار اللغة_إبراهيم أنيس . 

 ٢ ط _م١٩٥٢_بيروت_ دار الهدى_تحقيق محمد علي النجار_الخصائص_ابن جني.  
 القاهرة_١١١٩_الناشر دار المعارف_لسان العرب_ابن منظور.  
   منشورات دائرة الشؤون الثقافيـة  _النقد اللغوي بين التحرر والجمود_نعمة رحيم العزاوي

  .١٩٨٤_بغداد_والنشر
 م١٩٥٣_بيروت_عبدالرحمن بدوي/ترجمة_فن الشعر_أرسطو. 

   الكاتـب العربـي    _لحن العامة في ضوء الدراسات اللغويـة الحديثـة        _عبد العزيز مطر
 .م١٩٦٧للطباعة والنشر، 

 اللغــة اإلعالميــة، المفــاهيم، األســس، _ســامي الــشريف و أيمــن منــصور نــدا
  .كتاب منشور على الشبكة_٢٠٠٤_التطبيقات

 و/ ١(  م، ١٩٧٠مطبعة دار الكتاب : ية، المعجم الكبير، القاهرةمجمع اللغة العرب.(  
 ١ط_م١٩٩٢_ دار الثقافة، الدار البيضاء_اللغة بين المعيارية والوصفية_تمام حسان .  

  /البحوث
    مجلـة  _في ضوء نظرية النشوء واالرتقـاء   التطور الهابط للغة  _أحمد جار اهللا الصالحي

  .منشور على الشبكة. ٢٠٠٩_لمنياجامعة ا_اآلداب والعلوم اإلنسانية
 العربيـة  اللغـة  قـضية  فـي  دراسـة  :الثالثـة  اللغـة  نظرية_المعتوق محمد بن أحمد 

  .١ط _بيروت–المركز الثقافي العربي _الوسطى
 بحـث  .التطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحـديث        _حسين حامد الصالح  .د.أ

  .منشور على الشبكة
 االستـشهاد بـشعر المولـدين والمعاصـرين فـي المعجـم       _أحمد بن محمد الضبيب   .د

  .٤ الجزء ٧٨المجلد_ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق_الكبير
  يبدو أنه جزء من رسـالة فـي        .(لم أهتد إلى صاحبه وهو على الشبكة      _العربية الوسيطة

  ).جامعة الملك سعود



– 

  )٤٨٢(

  جامعـة مولـود    _ةاألخطاء اللغوية الشائعة في وسائل اإلعالم الجزائري      _صليحة خلوفي
  .منشور على الشبكة_٢٠١١_منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر_معمري

  دراسـة  _مسرحية الصفقة نموذج  :اللغة الثالثة في مسرح توفيق الحكيم     _سليمان عبدالحق
تحت ( بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية    .أسلوبية في لغة الحوار   

  .ه١٤٣٤_دبي)الجميع شركاء في حمايتها: العربية في خطراللغة: عنوان
 ــر ــدالعزيز القنيعي ــسناء عب ــاظ_ح ــداللي لأللف ــور ال ــحيفة _التط ــي ص ــال ف مق

  _محرم_األحد_الرياض
    ــشر ــة والن ــصحافة والطباع ــدة لل ــسة الوح ــر  _مؤس ــوانين التغي ــة ق طبيع

  .بحث منشور على الشبكة_سوريا_دمشق_اللغوي
  ضـوء  فـي  العربية في الشكل داللة المرآة الغربية أو     محاسن العربية في  _ديفيد جستس 

 إسـماعيلي  حـافيظ  الـدكتور :  مراجعة _حمزة قبالن المزيني  :ترجمة _األوربية اللغات
  .بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.علوي

  عمـادة البحـث     _تداخل األصوات وأثره في بناء المعجم العربي      _عبدالرزاق الصاعدي 
مية بالمدينـــة المنـــورة، المملطـــة العربيـــة العلمـــي، الجامعـــة اإلســـال

  .١ط_م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢_السعودية
  بحث مقدم في الدورة التاسعة واألربعـين لمجمـع         _الصحافة وتجديد اللغة  _عبداهللا كنون

  .م١٩٨٣_اللغة بالقاهرة
  ات _نبيل حداداقِتراحو ال            آراءنـشود فـي االتـصهـٍد معجمـي مجامعـة  _حـول ج

  .ر على الشبكةبحث منشو_األردن_اليرموك
   مقال منشور في موقع إسالم ويـب،       _مرونة العربية ذخيرة لإلعالميين   _عمر عبيد حسنة

  .على الشبكة
 مقال منشور على الشبكة_فوائد في لغة الجرائد_كمال المرزوق.  
  تطور اللغـة العربيـة المعاصـرة بـين ضـوابط القـدماء وجهـود           _محمد العمراوي

  .بحث منشور على الشبكة_سلطنة عمان_جتماعيةكلية اآلداب والعلوم اال_المحدثين
 مقال منشور على الشبكة_لغة الجرائد في تجلياتها الحديثة_محمد الغزي. 

  



 

 )٤٨٣(

  
  
  
  
  

  
  

  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سـيدنا            

 ..ونبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم أما بعد 
     لقد وفق اهللا سبحانه وتعالى سلف هذه األمة الصالح إلى االعتـصام بالكتـاب       

يقبل من أحد أن يعارض القرآن والـسنة         الوالسنة، فكان من أصولهم المتفق عليها أنه        
برأيه وال ذوقه وال معقوله وال قياسه؛ ألنه قد ثبت عندهم باآليات البينات والبـراهين            ال

القطعيات أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهـدي               
لرسول صلى اهللا عليه وسلم     للتي هي أقوم، فكان القرآن هو اإلمام الذي يقتدى به، وأن ا           

يتعلق بأصول الـدين،     ُأنزل إليه من ربه بياناً شافياً قاطعاً للعذر، وال سيما ما           قد بين ما  
 )١(رأي   يوجد في كالم أحد من السلف أنه عارض صحيح المنقول بعقـل أو             ولهذا ال 

عظـيم  وفي العصر الحاضر ظهرت اتجاهات عقالنية متعددة يجمع بينها المغاالة في ت           ؛
وتعـد هـذه     ؛)٢(  والقول بأوليته على غيره من مصادر المعرفـة        ،العقل بتفاوت بينهم  

االتجاهات إلى حد كبير امتداداً للفرق العقالنية القديمة، وقـد واجـه بعـضها مـشكلة                

                                         
 لشيخ اإلسـالم    ، ودرء تعارض العقل والنقل    ،١٣/٢٨ لشيخ اإلسالم ابن تيمية      ، انظر مجموع الفتاوى   )١(

   .١/٤٩ البن القيم الجوزية ، وإعالم الموقعين عن رب العالمين،١/٧٢ابن تيمية 
سن حنفي، ورضوان السيد، وعلي محافظة، وكمال عبداللطيف لالتجاهات العقالنية انظر تصنيف ح  )٢(

حصيلة العقالنية والتنوير في الفكر العربـي       ( وذلك في البحوث التي قدموها لندوة        ،في العصر الحاضر  
  .٤٠عبدالرزاق قسوم ص. وانظر مدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاصر، د،)المعاصر 

 
 

 
  رحلة الدكتوراهم طالب

  جامعة الملك سعود -قسم الدراسات اإلسالمية 
  



– 

  )٤٨٤(

 وانضاف إليها واقـع األمـة اإلسـالمية المعاصـر           -  بزعمه –تعارض العقل والنقل    
 في مجاالت الحياة المختلفـة، ورأوا أن    –وخاصة الغرب    –المتأخر عن األمم المتقدمة     

يكون إال بسلوك سبيل األمـم المتقدمـة، وبحكـم مـرجعيتهم             طريق النهضة لألمة ال   
اإلسالمية في الجملة كان البد لهم من النظر في نصوص الشرع، فتوهموا وجود شـيء     

لعلميـة الحديثـة،   من التعارض بين هذه النصوص وبين المقررات العقلية والمكتشفات ا    
وتحت ضغط الواقع وبداعي المصلحة وبمنهج لم يلتزم بأصول مذهب السلف في التلقي             

وقـد  ؛واالستدالل، ظهرت تفسيرات وفتاوى ورؤى شاذة لبعض أصول اإلسالم وأحكامه      
بردهـا إلـى    "سعى بعض أصحاب هذه االتجاه إلى إثبات إسالمية هذه األفكار والرؤى            

وص القطعية الثابتة في المصدرين األساسـيين وهمـا كتـاب اهللا            المبادئ الكلية والنص  
 مما أدى إلى مزيد من التلبيس، وكان لذلك آثـار    )١("  وسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم     

وهـذه االتجاهـات   ؛جزئياً خطيرة على حملة هذا الفكر أوالً، وعلى المتأثرين به كلياً أو          
وذلك لتبني بعض علماء العالم اإلسالمي لهذه       العقلية لها حضورها في العالم اإلسالمي،       

االتجاهات، وكذا اهتمام بعض الجامعات والمراكـز العلميـة فـي العـالم اإلسـالمي               
ويتناول هذا البحث استقراء السمات والمعالم لالتجاه العقالني المعاصر؛ ليوضـحها           ؛بها

ت معلم بـارز، هـو   ويبرزها، وهي كثيرة ومتعددة، ويمكن القول أنها تجتمع إجماالً تح      
إخضاع اإلسالم عقيدة وشريعة ونصوص الوحي ألحكام العقـل، وحاجـات العـصر،             

أما عند التفصيل فيمكن القول بأن سـمات االتجـاه العقالنـي            ؛وإفرازات الفكر الحديث  
المعاصر ومعالمه تتمحور حول عدة سمات ومعالم، مع التنبيـه إلـى أنهـا ال تنطبـق        

س العقالنية وأصحابها، لكن يغلب عليها هذه السمات على         بالضرورة على جميع المدار   
  .تفاوت بينهم فيها

 :أسباب اختيار الموضوع
تعود األسباب الداعية الختيار هذا البحث إلى سبب رئيس وهو وجـوب اسـتقراء        

  .المناهج المتعددة بذكر سماتها ومعالمها إليضاحها، وتأسيس منهج للمناقشة العلمية

                                         
   .١٨أحمد كمال أبو المجد ص.  د،- إعالن مبادئ–ة معاصرة رؤية إسالمي  )١(



 

 )٤٨٥(

  :األسباب الفرعية، وهيوهناك مجموعة من 
زيادة انتشار االتجاه العقالني في العالم اإلسالمي وتبني بعض المراكز العلميـة    . ١

 .والجامعات له
اختالف منطلقات االتجاهات العقالنية في تفسير دور العقل، ويـصعب بـسبب       . ٢

 .ذلك أن تكون هذه االتجاهات في إطار واحد، لذا لزم كشف معالمها وسماتها
ب هذه المدارس على النصوص الـشرعية إمـا بتأويـل خـاطئ،             استناد أغل  . ٣

 .تحريف عن مدلولها، أو محاولة قراءتها قراءة مغايرة لمنهج السلف أو
انتماء بعض من ينتسب لهذه المدارس إلى العلوم الشرعية، والتصدي للتعلـيم             . ٤

 .والفتيا، وامتالك بعض المنابر الدعوية والوسائل اإلعالمية المؤثرة
د سمات ومعـالم محـددة يدرسـها المتخـصص ويعرفهـا غيـر              عدم وجو  . ٥

 .المتخصص
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى 
 .التعريف باالتجاه العقالني المعاصر . ١
 .بيان معالم االتجاه العقالني المعاصر وأسسه ومنطلقاته . ٢
 ".السمات"، وبين مصطلح آخر موازي له وهو "المعالم"التفريق بين مصطلح  . ٣

  :منهج البحث
ضت طبيعة البحث إلى اتباع المنهج الوصفي االستقرائي، وذلـك مـن خـالل              اقت

 :الخطوات التالية
 .تعريف باالتجاه العقالني المعاصر لغة واصطالحاً . ١
 .إبراز المعالم األساسية التي تبرز في االتجاه العقالني المعاصر . ٢
وضع سمات ناشئة من المعالم لالتجاه العقالني المعاصر مع ذكر نمـوذج    . ٣

 .ل معلم ولكل سمةلك
  .ولم يخل ما سبق من الرجوع إلى المصادر األصلية لهؤالء المنتسبين لها االتجاه



– 

  )٤٨٦(

من خالل ما سبق قسم الباحث بحثه إلـى مقدمـة وتمهيـد وخمـسة         :خطة البحث 
  :مطالب كالتالي

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهـداف البحـث،        : المقدمة وتشتمل على     -
 .والمنهج لهذا البحث

 .ويشتمل على التعريف باالتجاه العقالني المعاصر: التمهيد -
 :المطالب الخمسة على النحو التالي -

   .الغلو في تقديس العقل : المطلب األول
  .الجرأة على النصوص الشرعية: المطلب الثاني
  .الخنوع للثقافة الغربية: المطلب الثالث
  .التطاول على األحكام الشرعية: المطلب الرابع

وتـشمل أهـم    : الخاتمة؛ ثم   انتقاص العلماء واالشادة بأهل البدع    : ب الخامس المطل
  .النتائج



 

 )٤٨٧(

 التمهيد
 في تمهيد هذا البحث عن مفهوم االتجـاه العقالنـي           – بإذن اهللا تعالى     –سأتحدث  

  :المعاصر، على النحو التالي
  :تعريف العقل لغة: أوالً

) عقَـل ( وقـد    ،)عقُول(و) عاقل(جل  ور.. الحجر والنُهى   : " يعرف الرازي العقل لغة     
 ،بـالفتح ) اَلعقوُل(أيضاً الديه و  ) العقُل(و. أيضاً هو مصدر    ) معقُوالً( و ،من باب ضرب  

  . )١(" الداء الذي يمسك البطن 
 مـن حـسنها     ، أو بصفات األشـياء    ،العلم: العقل  : " أما الفيروز أبادي في فإنه يقول       

والحق أنه  ..  لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن         أو..  وكمالها ونقصانها    ،وقبحها
 عقَـَل يعقـل   ،عقـول : ج .. نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية  

 والملجـأ  ، والحصن،الديه: والعقُل ..  فهو عاقل من عقالء وعقَّال ،عقْالً ومعقوالً وعقَّلَ 
 ٢(" والقلب( .  

: العقـل   : قال الخليل . وهو الحابس عن ذميم القول والفعل       : " للغة  وجاء في مقاييس ا   
 أو أنزجر عما كـان  ، إذا عرف ما كان يجعله قبل     ،يقال عقَل يعِقل عقْالً   . نقيض الجهل   

 إذا كـان    ،ورجل عقُـول  . ورجل عاقل وقوم عقالء وعاقلون      . وجمعه عقول   . يفعله  
  )٣(" . ب العقْل وهي الديه ومن البا.. حسن الفهم وافر العقل 

 ضـد   ،الِحجر والنُهى : العقُل  : " وذكره ابن منظور في معجمه المشهور لسان العرب         
.. العاقل الذي يحبس نفـسه ويردهـا عـن هواهـا            : وقيل  ..  والجمع عقول    ،الحمق

  . )٤(" والَعقل الديه .. والمعقول ما تعقله بقلبك 
  ؛ين اللغويين في تحديد معنى العقلب نالحظ التوافق الكبير ،ومما سبق

                                         
   .١٨٧ ص ، للرازي،  انظر مختار الصحاح)١( 
   .١٠٣٤ - ١٠٣٣ ص ، للفيروز أبادي،  القاموس المحيط)٢ ( 
   .٧٠ - ٦٩/ ٤، البن الفارس،  معجم مقاييس اللغة)٣ ( 
   .٣٠٤٧ – ٣٠٤٦/ ٤ ، البن منظور،  لسان العرب)٤ ( 



– 

  )٤٨٨(

  :تعريف العقل في االصطالح: ثانياً
  : اذكر منها .. هناك الكثير من التعاريف للعقل في االصطالح

 وهـو وسـيلة     ، والتمييز والموازنـة   ، والنظر والتلقي  ،أداة اإلدراك والفهم  " أنه   -
  . )١(" اة  في عالم الشهادة والحي،اإلنسان ألداء مسؤولية الوجود والفعل

العقل في مدلوله العام ملكة يناط بهـا  : "ويعرفه األستاذ عباس محمود العقاد بقوله    -
ويذكر الحافظ ابـن أبـي     ؛)٢(" الوازع األخالقي أو المنع من المحظور والمنكر        

إنه غريزة وضعها اهللا سـبحانه فـي        : " الدنيا تعريف الحارث المحاسبي فيقول      
عباد بعضهم مع بعض، وال أطلعوا عليها من أنفـسهم   لم يطلع عليها ال،أكثر خلقه 

 يعنـي غريـزة   – وإنما عرفهم اهللا إياهـا  ، وال بذوق وال طعم   ،برؤية وال بحس  
  .)٣(". العقل 

  :  وهو يطلق على عدة معاني منها ،إذن فالعقل تعددت مسمياته حسب استعماله
.  وهي مناط التكليـف      . وهي ما يمتاز به اإلنسان عن الحيوان         ، الغريزة المدركة  – ١

 ، ويميـز ،وقد يراد بالعقل الغريزة التي في اإلنسان التي بها يعلـم        : " قال شيخ اإلسالم    
  . )٤(" ويقصد المنافع دون المضار 

  : إدراك المعارف، وهي على نوعان – ٢
.  المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميـع العقـالء             –         أ  
وهذه المعرفة هي األسـاس     . جتماع األضداد ووجوب وجود محدث للحادث       مثل عدم ا  

  . الذي تستند إليه جميع المعارف 
 ، ومن فقد أحدهما أو نقـص عنـده        ،والعقل بالمعنيين السابقين يشترك فيه جميع العقالء      

  . فقد نزل عن مرتبة العقالء 

                                         
   .١١٩ ص ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان.  د ،زمة العقل المسلم  أ)١ ( 
   .١١ ص ، لمحمد الصايم،  قيمة العقل في اإلسالم)٢ ( 
   .١٢ ص ، للحافظ ابن أبي الدنيا–  العقل وفضله واليقين )٣ ( 
   .٩ ج ،٢٨٧ ص ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  مجموع الفتاوى)٤ ( 



 

 )٤٨٩(

يعني إصابة العاقـل    . ة   وما يستفاد من التجارب الحسي     ، المعارف النظرية  –       ب  
ومنـه  .  ولكل ما يدركه بحواسـه  ،المعنى الصحيح لكل ما يسمعه في أمور دينه ودنياه      

 ولكـن ال  ، يسمى فاقده والقاصر فيه جاهالً أو أحمقـاً      ،والعقل بهذا المعنى  . فهم القرآن   
  . يسقط عنه التكليف 

  . العلم به ألن العمل هو مقتضى فهم الخطاب و.  العمل بمقتضى العلم – ٣
 لو كنا نسمع أو نعقـل مـا   : وهذا المعنى الذي نفاه الكفار عن أنفسهم في قوله تعالى        

. سالم جامعاً المعـاني الـسابقة       لذلك يقول شيخ اإل   ؛)٢(  )١(كنا في أصحاب السعير   
 ؛)٣("  وغريزة تقتـضي ذلـك    ، أو عمل بالعلم   ،والعقل في لغة العرب عرض هو علم      "

يراد به الغريزة التي بهـا  ) العقل(وهكذا لفظ : "  في موضع آخر    –هللا   رحمه ا  –ويقول  
  . )٤(" ويراد به العمل بموجب ذلك العلم .  ويراد بها أنواع من العلم ،يعلم
  :تعريف العقالنية: ثالثاً

  )٥(العقالنية هي القول بأولية العقل على األشياء وتقديمه على غيره
  :تعريف االتجاه المعاصر: رابعاً

    االتجاه هو المسار الفكري والمعرفي الذي يشير إلى مفاهيم وخبرات نحـو شـيء              
 .)٦(محدد، ويتميز باالتساق

  :المعاصر: خامساً
  .)٧(هو الزمن الذي نعيشه، يقال عاصر فالناً أي عاش في عصره

                                         
  . ) ١٠(  آية ،  سورة الملك)١( 
   .٣١ - ٢٧ ص ، للدكتور سعود العريفي،  انظر األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد)٢( 
   .٣٠٢ ص ،١٠ ج ، البن تيمية،  درء تعارض العقل والنقل)٣( 
   .٥٣٩ ص ،٧ ح ، مرجع سابق،  مجموع الفتاوى)٤( 
  .٢٠نظر المعجم الفلسفي، مراد وهبة، ص ا)٥ (
  .١٩ ص ،سميرة أحمد. جتماع، دنظر مصطلحات علم اال ا)٦ (
  .٢/٦٠٤ إبراهيم أنيس وآخرون، ،نظر المعجم الوسيط ا)٧ (



– 

  )٤٩٠(

  :مفهوم االتجاه العقالني المعاصر: سادساً
ملة علـى نـصوص الـشرع عنـد تـوهم              هو ذلك االتجاه الذي يقدم العقل في الج       

التعارض، ويدعو إلى التجديد والنظر في األحكام الشرعية حسب مقتـضيات العـصر             
  .)١(الحديث، وأصحاب هذا االتجاه هم ممن يتبنون المرجعية اإلسالمية في الجملة

                                         
  .١٩ناصر العقل، ص.نظر االتجاهات العقالنية الحديثة، د ا)١(



 

 )٤٩١(

  المطلب األول
  الغلو في تقديس العقل

المعاصر نـابع مـن التـأثر       الغلو في تقديس العقل عند أصحاب االتجاه العقالني         
فهو مع الفالسفة والمعتزلـة     : " بالمعتزلة والفالسفة، يقول عباس العقاد عن محمد عبده       
، ونابع من التـأثر باالتجـاه       )١("في تحكيم العقل والقياس على المنطق والعلوم الكونية       

  .ماديالعقالني الغربي الذي نقل أوروبا من التخلف إبان سلطة الكنيسة إلى التقدم ال
وتتضح معالم الغلو في تقديس العقل عند االتجاه العقالني المعاصر فـي الـسمات             

  :التالية
  :المبالغة في الثناء على العقل، وتمجيد أصحاب النزعة العقلية: أوالً 

 أصحاب االتجاه العقالني المعاصر على اختالف مدارسهم يبالغون في الثناء على           
، بل بعضهم يقدمه على الدين كلـه، وآخـرون ال      العقل حتى يضعونه في غير موضعه     

فنجد حـسن حنفـي   ؛يتنأون في الثناء والتمجيد ألصحاب النزعة العقلية القديمة والحديثة      
العقل هو الوريث الشرعي للـوحي،      : " يضخم دور العقل ويجعله نهاية التطور، فيقول      

إذن هـو االسـتمرار     ولما اكتمل الوحي فإن العقل هو التطور الطبيعي له، منهج العقل            
العقل قادر على إثبات كـل شـيء   : "  ويقول ،)٢("الطبيعي للنبوة والتطور الطبيعي لها    

ويفترض محمد فتحي عثمان احتمال وجـود تنـاقض بـين العقـل             ؛ )٣("أمامه أو نفيه  
: عقل ويقدمه على الدين، فيقـول       والدين، مقرراً بكل جرأة أنه في هذه الحالة سيختار ال         

أنـا  ... عقل هو عدتنا الوحيدة للحكم على األشياء، فماذا يبقى لنا إذا افتقدناه؟             إن هذا ال  "
لو خيرت بين ديني وعقلي آلثرت عقلي ألنني قد أصبحت به متديناً، لكنني لـو فقدتـه               

أما الدكتور حسن الترابي وهو من أبرز المحسوبين على التيـار           ؛ )٤("فسأفقد ديني معه  
لم تعد بعـض صـور      : " خماً دور العقل في أمور الحياة     العقالني المعاصر فيقول مض   

                                         
   .٢٣٩بقري االصالح والتعليم االستاذ االمام محمد عبده، عباس محمود العقاد، ص  ع)١(
  .١/٤٠٤، حسن حنفي.ن العقيدة إلى الثورة، د م)٢(
  .١/٣٩٥لمصدر السابق،  ا)٣(
  .٣٧لفكر اإلسالمي والتطور، محمد فتحي عثمان، ص  ا)٤(



– 

  )٤٩٢(

األحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف عام تحقق مقتضى الدين اليـوم،         
وال توافق المقاصد التي يتوخاهـا ألن اإلمكانـات قـد تبـدلت وأسـباب الحيـاة قـد           

 عظيمة، وأصبح لزامـاً  وقد تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة بأقدار  …تطورت
علينا أن نقف في فقه اإلسالم وقفة جديدة لنسخر العلم كله لعبـادة اهللا وحـده، ولعقـد                  
تركيب جديد بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية وقرآناً محفوظاً أو سنة يـدعمها               

لـم  الوحي، وبين علوم العقل التي تتجدد كل يوم وتتكامل التجربة والنظـر، وبـذلك الع       
ويـشيد  , )١("الموحد نجدد فقهاً للدين وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طوراً بعد طـور            

محمد عمارة بأصحاب النزعة العقلية، فيذكر أن نزعة المعتزلة العقالنية تجسد موقـف             
األمة اإليجابي ضد هجوم الملل والنحل والمذاهب على اإلسالم بعد عصر الفتوحـات،             

ة قد أنجزوا مهام الوفاء بحق الـدفاع عـن الـدين، وامـتالك              وأن المعتزلة بهذه النزع   
األدوات العقلية الكفيلة بصياغة البناء الحضاري الذي أصبح العرب المسلمون مـؤهلين            

   .)٢(له، وهم بهذا الصناع الحقيقيون لما نعتز به اآلن من تراثنا في هذا الميدان 
  : تقديم العقل على النقل: ثانياً 

ألة من أبرز سمات االتجاه العقالني المعاصر والحديث، فعند توهم          تعتبر هذه المس  
تعارض النوص الشرعية، ال يكون منهم إال تقديم العقل وتأويل النص، وهم فـي ذلـك                

  .تبع ألهل الكالم من األشاعرة والمعتزلة ونحوهم
إن حدث وبـدا أن   : "فمحمد عمارة عندما يتحدث عن دور العقل مع النقل فيقول 

 تعارض بين ظاهر النص وبرهان العقل وجب تأويل النص دون تعسف، بما يتفق              هناك
 ويقـول   ،"مع برهان العقل حتى تتوافق في هداية البشر األدلة النابعة من مصدر واحد              

ال بد من عرض النصوص المروية على البرهان العقلي فإذا تعارضت معـه             : " أيضاً  
           ويقـرر فهمـي هويـدي هـذه         ,)٣( )وجب تأويلها كي تتفـق مـع برهـان العقـل          

                                         
هــ الـدار الـسعودية للنـشر     ١٤٠٩ ط األولى ٩ تجديد أصول الفقه اإلسالمي للدكتور الترابي ص  )١(

  .والتوزيع 
  .٧٩نظر تيارات الفكر اإلسالمي، محمد عمارة، ص  ا)٢(
  .١٦حمد عمارة صالدولة اإلسالمية لم )٣(



 

 )٤٩٣(

، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي الذي جعل مما ترد بها النصوص الواقع            )١(المسألة
حمل الكالم على الحقيقة مع وجود المانع العقلـي أو      : "  والعلم الحديث والعقل حين قال    

 فوائـد   )٣(ويذكر عبدالمتعال الصعيدي  ؛ )٢("…الشرعي أو العلمي أو الواقعي مرفوض     
تقديم العقل على النقل، ويقرر بكل جرأة أن دليل العقل دليل تجديد، ودليل النقـل دليـل            

ال شك أن إخضاع دليل النقل لدليل العقل، فيه من الحرية العلمية كـل           : "  فيقول   ،جمود
ما تسعه هذه الكلمة من معنى، ومما يعطي العلماء سلطة واسعة أمـام الجامـدين مـن                 

ومـا أضـعف دليـل    ..  فال يكون ألولئك الجامدين سلطان عليهم أصـالً     رجال الدين، 
  .)٤("الجمود أمام دليل التجديد

                                         
  . ط األولى من دار الشروق ٤٩ ص، فهمي هويدي، انظر القرآن والسلطان)١(
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ط الثالثة       . ١٦٢ كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور القرضاوي ص        )٢(

  .هـ ١٤١١
" المجددون في اإلسالم  " لفاته وهو من شيوخ األزهر، من مؤ،م١٨٩٤ ولد عام ،بدالمتعال الصعيدي ع)٣(

انظر األعالم . م ١٩٥٨ وتوفي سنة ،"الوسيط في تاريخ الفلسفة اإلسالمية" و " حرية الفكر في اإلسالم" و
  .٤/١٤٨ ،للزركلي

   .٣٢ عبدالمتعال الصعيدي، ص ،رية الفكر في اإلسالم ح)٤(



– 

  )٤٩٤(

  المطلب الثاني
  الجرأة على النصوص الشرعية

  :تتضح الجرأة على النصوص الشرعية ذلك من خالل السمات التالية
  :نيل بعضهم لمكانة القرآن الكريم : أوالً

آن الكريم ما ذهب إليه حسن حنفي في التهكم باأللفـاظ   من صور النيل لمكانة القر 
المستخدمة في القرآن الكريم، فيقول في سياق امتداح ما يذكر أن المتكلمين والفالسـفة              

 وحـساب،   ، وثـواب  ، ورسـول  ،التخلي عن لغة الالهوت الخاصة من إله      : " أنجزوه  
 واستعمال لغة أخـرى     وعقاب، وهي اللغة المغلقة التي ما زالت خاضعة للرمز الديني،         

 ،أكثر عقالنية وانفتاحاً وإنسانية، يمكن ألي فرد أياً كانت ثقافته أن يعقلها، مثل اإلنـسان       
، ونحن االن قد رجعنا خطوة أخرى إلى الوراء، وألغينـا           ....والعقل، والنظر، والعمل    

كي أبـو  ويرى أحمد ز, )١("التطور، وآثرنا لغة الالهوت المغلق على لغة الفكر المفتوح   
من الحقـائق   : " شادي أنه البد من إعادة النظر في فهم تعاليم القرآن وتطبيقاتها، فيقول             

التي يجب التسليم بها أن القرآن الشريف يجب أن يعاد النظر في فهم تعاليمه وتطبيقهـا                
من عصر إلى عصر، بل من جيل إلى جيل، وعلى هذا البد من ظهور تفاسير جديـدة                 

   .)٢("عصر وتقدم العلم، يؤلفها المطلعون الواعون من المفكرينمتمشية مع روح ال
  :النيل من مكانة السنة النبوية: ثانياً

 نال بعض أصحاب االتجاه العقالني المعاصر من السنة النبوية ومكانتها العاليـة،            
وهـذه سـنن ابـن ماجـه        : " ومن ذلك إنكار حجية السنة، يقول أحمد زكي أبو شادي         

ميع كتب الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار ال يمكـن أن يقبـل             والبخاري بل وج  
 صـاحب  ،- صلى اهللا عليه وسلم –صحتها العقل، وال نرى نسبتها إلى الرسول الكريم     

وكذلك حكم بعضهم على أحاديث اآلحاد بأنهـا ظنيـة          , )٣("أعظم شريعة عقلية إنسانية   
أمـا  : " كما يقـول محمـد الغزالـي      الثبوت، وإبطال االستدالل بها في مسائل االعتقاد        

                                         
  .١٥٧حسن حنفي، ص . لتراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، د ا)١(
  .٣٥ أحمد زكي أبو شادي، ص ،ورة اإلسالم ث)٢(
  .٤٤ورة اإلسالم، أحمد زكي أبو شادي، ص  ث)٣(



 

 )٤٩٥(

أحاديث اآلحاد فيعطي الظن العلمي أو العلم الظني، ومجاله الرحب في فروع الـشريعة           
ومن ذلك معارضة السنة بالقرآن بدعوى االكتفـاء بـالقرآن فـي            ؛ )١("ال في أصولها  

والمسلمون الذين يؤمنون بأن مـصدر العقيـدة        : "الشؤون الغيبية، يقول محمود شلتوت      
 يقفون فـي اإليمـان      – وهو الحق الذي نؤمن به       -ي الشؤون الغيبية هو القرآن وحده     ف

   .)٢("بالمالئكة عند الحد الذي أخبر به القرآن عنهم
  :التهوين من شأن النصوص الشرعية: ثالثاً

يرى خالص جلبي أن التحاكم إلى النصوص ال يحل المشكلة، وذلك حين تحـدث              
حاكم القديم إلى النصوص لم يحل المشكلة إن لم يكن قد           إن الت : "عن معركة صفين يقول   

علم الحديث ومناهجه وأهلـه، فيقـول بعـد         من  ويهون محمد عمارة    , )٣("زادها تعقيداً 
 أي العقـل  –فهو : " ذكره طريقة المعتزلة في عرض النصوص والمأثورات على العقل      

ال السند، مهما كانـت   الحكم الذي يميز صحيحها من منحولها، وال عبرة بالرواة ورج   –
 ،)٤("هاالت القداسة التي أحاطهم بها المحدثون، وإنما العبرة بحكم العقل في هذا المقـام         

عجزوا عن الوفاء بحق الدفاع عـن هـذا      "  بأنهم   – كما سماهم    –ويصف النصوصيين   
الدين، ومن ثم عجزوا عن امتالك األدوات العقلية الكفيلة بـصياغة البنـاء الحـضاري     

   .)٥("صبح العرب المسلمون مؤهلين له، ومطالبين به من قبل حركة التاريخالذي أ
  :التالعب بمعاني النصوص الشرعية: رابعاً

يتالعب العقالنيون المعاصرون بالنصوص الشرعية، وخاصـة القـرآن الكـريم،          
خطاب المجـددين   : " وذلك من خالل دعوى تعدد المعنى، وفي ذلك يقول محمد حمزة            

 وإلى القراءة بوصفها تتطـابق مـع        ،)٦( إلى النص بوصفه أحادي المعنى     يفارق النظر 
النص، هو خطاب يرى في القراءة إختالفاً عن النص ال تماهياً معه، ويهتم بما تظهـره                

                                         
  .٥٣ستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، محمد الغزالي، ص  د)١(
   .٣٠السالم عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص  ا)٢(
   .٤٢ ص، خالص جلبي،يكولوجية العنف واستراتيجية الحل السلمي س)٣(
   .٧١محمد عمارة، ص . يارات الفكر اإلسالمي، د ت)٤(
   .٧٩مصدر السابق، ص  ال)٥(
  .م يقل المفسرون أن النص القرآني ال يحتمل إال معنى واحداً، بل ذلك راجع لدالالت األلفاظ  ل)٦(



– 

  )٤٩٦(

 والقرآن الكريم فـي نظـر       , )١(... "القراءة من التعدد والتنوع واالختالف والتعارض     
ساعاً من حيث تعدد المعاني واختالفها، ولـذا        العقالنيين المعاصرين هو النص األكثر ات     

إذا تعلق األمر بقضية تعدد المعنى في القرآن أمكن القول بداهة أنه مـا مـن            : " يقولون
نص في تاريخ الثقافة العربية ولّد من القراءة ما ولده النص القرآني بما اشتملت عليـه                

   .)٢("هذه القراءة من تعدد واختالف وتنوع
  :  نطاق االحتجاج بالنصوص الشرعيةتضييق: خامساً

تعددت طرق بعض أصحاب االتجاه العقالنـي فـي تـضييق نطـاق االحتجـاج          
بالنصوص الشرعية، ومن ذلك التشكيك في حجية أحاديث اآلحاد، وخاصة في مجـال             
العقيدة، والجرأة في رد أحاديث جاءت في الصحيحين وغيرها من األحاديث الصحيحة            

هم ولم يجدوا لها تأويالً؛ ليصبح ما تبقى من تلك النـصوص مجـرد          التي ال تقبلها عقول   
مبادئ وقيم وفضائل عامة تشترك فيها مع اإلسالم جميـع األديـان، ولبـذلك تتالشـى          

يقول محمد عبده عن حديث سحر لبيد بن األعـصم          ؛ )٣(.الفواصل بين اإلسالم وغيره   
 علينا أن نفوض األمـر فـي        وعلى أي حال فلنا بل    : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

   .)٤()الحديث، وال نحكمه في عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل

                                         
  .٥٩ ص ،محمد حمزة. سالم المجددين، د إ)١(
  .٥٨لمصدر السابق، ص  ا)٢(
           ماجـد الزميـع،   . ين االتجاه العقلي اإلسالمي المعاصر واالتجـاه العلمـاني، د    نظر الدولة المدنية ب    ا )٣(

  .٦٦ص 
   .٢/٥٦١ ،فسير المنار ت)٤(



 

 )٤٩٧(

  المطلب الثالث
  الخنوع للثقافة الغربية

من سمات االتجاه العقالني المعاصر الخنوع للثقافة الغربية، وتتجلى سمات ذلـك            
  :في الصور التالية

  :ربيةالغلو في اإلشادة بالحضارة الغ: أوالً 
اليونـان هـم الـذين نـالوا كـرم          : يشيد جودت سعيد بحضارة اليونان فيقـول      

الرب وكرامته بين العالم، بـسبب أنهـم كـانوا أكثـر النـاس قـراءة وكتابـة أيـام                   
   .)١(حضارتهم، واستطاعوا السيطرة على أكبر رقعة في العالم 
حـضارة الغـرب اليـوم      : " ويصف خالص جلبـي حـضارة الغـرب بقولـه         

ونحن لسنا في حـضارة روحيـة تحلـق فـي الـسماء      .. مادية فقط كما ندعي     ليست  
فكـل  ... نحن باألصح اليوم خارج إطار الحـضارة، قـد ودعناهـا منـذ قـرون                ...

حضارة تقوم على مجموعة مـن القـيم، والحـضارة الغربيـة اليـوم ال تخـرج أو                  
حـزن  يجـب أن نحـزن ل     : "  ويـشيد بأمريكـا فيقـول        ،)٢("تشذ عن هذا القـانون    

أمريكا، ألن فشلها فـشل لكـل الجـنس البـشري، وألنهـا تمثـل طليعـة الجـنس                   
نريـد أن  : "النبهـار بأوروبـا إلـى أن يقـول       ويصل بطـه حـسين ا      ؛ )٣("البشري

 ،نتصل بأوروبا اتصاالً يزداد قوة، من يوم إلـى يـوم، حتـى نـصبح جـزءا منهـا                  
   .)٤("لفظاً ومعنى، حقيقة وشكالً

  : العلمية الغربيةتبني المناهج: ثانياً
  يسعى كثير من العقالنيين إلى تقليد النظام الغربي في الحياة، والنظـام الغربـي              

الغرب من منظور هؤالء    " العلمي والثقافي المتمثل باالستشراق بوجه أخص، وذلك أن         
إنه متعدد وال بد من التعامل معه باستحضار وجوهه المتعددة، لـذلك            . ليس غرباً واحداً  

                                         
  .٢٥ ص ، جودت سعيد،نظر اقرأ وربك األكرم ا)١(
   .٢٤٢ خالص جلبي، ص ، سيكولوجية العنف)٢(
  .م٤/٢/٢٠٠٣، بتاريخ ١٧٣ريدة االقتصادية، ع  ج)٣(
  .٣٣لثقافة في مصر، طه حسين، ص ستقبل ا م)٤(



– 

  )٤٩٨(

ينكرون فضل الدراسات االستشراقية في تـشريع البـاب أمـام اسـتخدام أدوات     هم ال   
منهجية جديدة ومقاربات ال عهد للفكر اإلسالمي بها، كما أنهم ال يعتبرون أنفسهم فـي               

   .)١("قطيعة مع االستشراق

                                         
  . من إصدارات رابطة العقالنيين العرب،٣١محمد حمزة، ص . سالم المجددين، د إ)١(



 

 )٤٩٩(

  المطلب الرابع
  التطاول على األحكام الشرعية

  :فيما يليتتضح سمات معلم التطاول على األحكام الشرعية 
  :توظيف بعض القواعد للتطاول على األحكام الشرعية: أوالً

جاءت بعض القواعد والعبارات التي استند إليها العقالنيون في موقفهم من األحكام            
 التي جعلـت بعـض أصـحاب    )١()تغير األحكام بتغير الزمان(الشرعية، ومنها مقولة   

االتجاه العقالني المعاصر يذهب إلى أن أحكام الشريعة منها الثابـت ومنهـا المتغيـر               
   .)٢(الخاضع لالجتهاد والقابل للتغيير حسب ظروف الزمان والمكان

إن كل التشريعات التي تخص أمور المعـاش الـدنيوي          : " ويقول محمد الدسوقي  
 والتي يحتويها القرآن والسنة لم يقصد بها الدوام وعدم          والعالقات االجتماعية بين الناس   

 وكانت صالحة وكافيـة     ،التغير، ولم تكن إال حلوالً مؤقتة، احتاج لها المسلمون األوائل         
 ومن حقنا بل من واجبنا أن نـدخل عليهـا مـن       ،لزمانهم، فليست بالضرورة ملزمة لنا    

   .)٣("ر األحوال يستلزمهاإلضافة والحذف والتعديل والتغيير ما نعتقد أن تغي
  :إهمال النصوص وأحكامها وتضخيم المقاصد والمصالح: ثانياً

من منهج االتجاه العقالني المعاصر إهمال بعض النصوص الـشرعية وأحكامهـا            
 والتقدير الذاتي لها، والذي يجعل بعضها متوهمـاً، مـع           ،وتضخيم المقاصد والمصالح  

                                         
ردت هذه المقولة في مجلى األحكام العدلية، وهي مجلة دونت فيها المعامالت الفقهية في عهد الدولة           و )١(

 بالـصيغة  ٣٩وقد وردت المقولة في المـادة  العثمانية في الربع األخير من القرن الثالث عشر الهجري،   
  .١٩ انظر مجلة األحكام العدلية، عناية بسام الجابي، ص ،"ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان : " التالية

ستدلون على هذا الرأي بأدلة منها اجتهاد عمر رضي اهللا عنه في قطع عطاء المؤلفة قلوبهم، وإيقاف  ي )٢(
، وهذه كلها ليس فيهـا تغييـر   .. وموقف عائشة من خروج النساء إلى المساجد  حد السرقة عام المجاعة،   

لألحكام الشرعية، فالحكم الثابت عن اهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم دائم ال يتغير، إنمـا الـذي                 
  .يتغير تطبيقه على الوقائع المتغيرة؛ لعدم تحقق الشروط، أو غياب تحقيق المناط

   .١٠١م، ص ١٩٧٠ عام ، عدد مايو، مجلة اآلداب،"لفكر الديني ثورة ا" قال  م)٣(



– 

  )٥٠٠(

حق ذلك من إخـضاع النـصوص للمقاصـد         إهدار ظواهر النصوص ومعانيها، وما يل     
   )١(.والمصالح المتوهمة، مما يترتب عليها تغير األحكام بناء على االختالف في التقدير

ولذا فمحمد معروف الدواليبي يمنح المجتهدين باسم الـشرع الحريـة فـي تغيـر        
مية لقد اعتبـرت الـشريعة اإلسـال      : " األحكام، تبعاً لتغير المصالح في األزمان، فيقول      

النسخ لبعض األحكام الشرعية حقاً خاصاً بمن له سلطة التشريع وأخذت به، أما التغيير              
لحكم لم ينسخ نصه من قبل الشارع فقد أجازته للمجتهدين من قضاة ومفتين، تبعاً لتغير               
المصالح في األزمان أيضاً، وامتازت بذلك على غيرها من الشرائع، وأعطت فيه درساً             

ر ما تعطيه من حرية للعقول في االجتهاد، ومن تقدير لتحكـيم المـصالح             بليغاً عن مقدا  
في األحكام، وهكذا أصبح العمل بهذا المبـدأ الجليـل قاعـدة مقـررة فـي التـشريع                  

   .)٢("اإلسالمي
  :التهوين من شأن اإلجماع: ثالثاً

 لقد هون بعض أصحاب االتجاه العقالني المعاصر من شأن اإلجماع، تـارة مـن          
هل اإلجماع، وتارة من جهة اإلجماع نفسه، فأما من جهة أهل اإلجماع فقد دخـل               جهة أ 

 فقـد   ،فيهم من عامة الناس، ممن ال فقه له وال اجتهاد، وأما من جهة اإلجمـاع نفـسه                
قصروا ميدان اإلجماع على مصالح المسلمين العامـة، وتجـاهلوا تفاصـيل األحكـام              

يمكـن أن نـرد إلـى       : " ل حسن الترابي   يقو )٣(.الشرعية، وأن اإلجماع دليل شرعي    
الجماعة اإلسالمية حقها الذي كان قد باشره عنها ممثلوها الفقهاء، وهو سلطة اإلجماع،             
ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه واألحكام، ويصبح إجماع األمة المسلمة أو الـشعب               

   .)٤("المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول األحكام في اإلسالم

                                         
   .٢٨٦عبدالعزيز القرني، ص. نظر العصرانية، د ا)١(
  .٥٥٣ ص ،٦ مجلة المسلمون، ع ،"النصوص وتغير األحكام بتغير الزمان" قال  م)٢(
   .٢٩١عبدالعزيز القرني، ص. نظر العصرانية، دا)٣(
  .٩٠الترابي، ص جديد الفكر اإلسالمي، حسن  ت)٤(



 

 )٥٠١(

  :التنصل من بعض األحكام الشرعية: رابعاً 
 من أمثلة ذلك ما قرره عبداهللا العاليلي مـن أن إقامـة الحـدود ال تـتم إال فـي          

ال قطـع وال جلـد وال حـد إال          : "حال اإلصرار على الجريمة ومعاودتهـا، فيقـول         
 ويقـول فـي الحـدود بـشكل         ،)١("بعد استتابة ونكول، وإصرار معـاود للمعـصية       

ومهما يكن فالرأي عندي في الحـدود مطلقـاً، أنهـا فـي الـشريعة العمليـة                 : " م  عا
ليست مقـصودة بأعيانهـا، بـل بغاياتهـا، وال يلجـأ إليهـا إال عنـد اليـأس ممـا                     

   .)٢("عداها
عقوبـة  "  ويذهب محمد سليم العوا في عقوبة شرب الخمر إلـى القـول بأنهـا               

دة الرتكاب الجريمة، ومنـع غيـره مـن    تعزيرية، المقصود منها ردع الجاني عن العو    
أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغيـر بتغيـر األحـوال              

   .)٣("والظروف الفردية واالجتماعية
ويرى الجابري ضرورة إسقاط الحد في جرائم الزنا والـسرقة وشـرب الخمـر              

 ليست غاية في ذاتها،     –وجهة نظره    في   –والقذف، واالكتفاء فيها بالسجن، ألن الحدود       
وإنما وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامـة، أي التـي تمـس مـصلحة                
الجماعة أو األمة، ويرى الجابري أن عقوبة قطع يد السارق مالئمة لمـا كـان عليـه                 
العرب قبل اإلسالم وزمن البعثة النبوية، إذ ال سجن وال جـدران وال سـلطة تحـرس                 

جون وتمده بالضروري من المأكل والملبس، أما في عـصرنا الحاضـر فالعقوبـة       المس
   .)٤(المالئمة هي السجن

  : غلبة مبدأ التيسير في األحكام الشرعية: خامساً 
من سمات االتجاه العقالني المعاصر غلبة مبدأ التيسير فـي األحكـام الـشرعية،              

 وتقلـيص دائـرة المحـرم فـي         وذلك من خالل أمور عدة، منها توسيع دائرة المباح،        

                                         
  .٧٦ين الخطأ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد، عبداهللا العاليلي، ص أ)١(
   .٨١ ص ،لمصدر السابق ا)٢(
  .١٧٦ي أصول النظام الجنائي اإلسالمي، محمد سليم العوا، ص ف)٣(
  .٧٠-٦٨-٦٠نظر وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، محمد الجابري، ص  ا)٤(



– 

  )٥٠٢(

الشريعة، واألخذ بالرخص فيما دون الحد الشرعي، إلى درجة تجعل من ذلـك قاعـدة               
مطردة؛ أدت إلى تأويل النصوص الشرعية المتعلقة باألحكام، أو تأجيل تطبيقها بحجـة             

  .المشقة التي قد تكون مبالغاً في تقديرها



 

 )٥٠٣(

  المطلب الخامس
   البدعانتقاص العلماء واالشادة بأهل

  :انتقاص العلماء والمفكرين: أوالً 
 إطـالق   ،من المعالم الواضحة لبعض كتابات أصحاب االتجاه العقالني المعاصـر         

العبارات السيئة على من خالفهم من العلماء والفكرين؛ بقصد تنفير الناس مـنهم وعـدم           
  .قبولهم

 تدل على سـوء   ومن ذلك ما رمى به أحمد أمين المحدثين والعلماء باألكاذيب التي          
 بعض األثر الـسيء     – والحق يقال    –وقد كان لهم    : " األدب معهم، فيقول عن المحدثين    

وكان نتيجة هذا ما نرى من قلـة    ... في المبالغة في االعتماد على المنقول دون المعقول       
   .)١("االبتكار وتقديس عبارات المؤلفين وإصابة المسلمين غالباً بالعقم

إنكم في الفقه أصفار،    : " زالي بعض العلماء والدعاة بقوله    ويصف الشيخ محمد الغ   
ال في العير وال في النفير، وهذا الجهل مقبحة محدودة، أما المقبحة التي ال تحـد فهـي          

   . اشتهاؤكم لذم الناس، والتماس العيب لألبرياء
إنكم تنطلقون كالزنانير الهائجة تلسعون هذا وذاك باسم الحديث النبـوي والـدفاع             

ونحن نعرف أن آباءكم قتلوا علياً باسم الدفاع عن الوحدة اإلسالمية، وقتلـوا              عن السنة، 
عثمان باسم الدفاع عن النـزاهة اإلسالمية، وقتلوا عمر باسـم الـدفاع عـن العدالـة                
اإلسالمية، فيا أوالد األفاعي إلى متى تتسترون باإلسالم لضرب الرجال الذين يعيـشون        

 ولحساب من تكنون هذه الضغائن عليهم، وتـسعون جاهـدين           !له ويجاهدون لنصرته    
  .)٢(" لإليقاع بهم وتحريش السلطات عليهم

  :اإلشادة بالفرق واالتجاهات المنحرفة: ثانياً
لبعض أصحاب االتجاه العقالنـي المعاصـر إشـادات وثنـاء للفـرق المخالفـة         

ـ            لقـد بلغـت    : " ولواالتجاهات المنحرفة، ومن ذلك ثناء محمد عمارة للمعتزلـة إذ يق
الحضارة العربية واإلسالمية سن رشدها، ووصل عطاؤها إلـى كثيـر مـن أركـان                

                                         
   .٢/٤٨ ،هر اإلسالم، أحمد أمين ظ)١(
  .١٩٦ستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، محمد الغزالي ص  د)٢(



– 

  )٥٠٤(

المعمورة، وكان عصرها الذهبي على عهد الخلفـاء العباسـيين المـأمون والمعتـصم              
والواثق، أي في النصف األول من القرن الثالث الهجري التاسع الميالدي، ولقـد كـان               

صار التيار العقالني في الفكر اإلسـالمي، إذ كـانوا علـى            هؤالء الخلفاء الثالثة من أن    
وفي ظل حكمهم استخدم التيار العقالني جهـاز        ... مذهب المعتزلة أهل العدل والتوحيد    

الدولة في إشاعة مفاهيمه، وتدعيم القسمات التي تميزت بها حـضارتنا فـي عـصرها              
 سياسياً، لهـم جمهـور واسـع    والمعتزلة كانوا في النشأة والتطور تياراً... الذهبي هذا  

ولكن االهتمام المتزايد بالمباحث العقليـة وخاصـة بعـد ترجمـة الفلـسفة       .. عريض  
اليونانية، قد تحول بهم أكثر فأكثر إلى تيار فلسفي، وفالسفة إلهيين، فغدوا بالقياس إلـى               

ة من  أما خصوم المعتزل  .... الجمهور والعامة يمثلون االستقراطية الفكرية إلى حد كبير       
الفقهاء وأهل التقليد ممن يقفون عند المأثورات، وظواهر النصوص فإنهم كانوا أقـرب             

 رغم وجود السلطة فـي      ،ومن هنا شعر المعتزلة   ... إلى مستوى العامة وفكر الجمهور      
أيديهم بأن قوة خصومهم المستندة إلى العامة قد غدت تهدد سلطانهم الفكـري، وتعـوق               

وبدالً من حل هذه المعضلة عن طريق حصر الجدل         ... ريدون  السيطرة المذهبية التي ي   
حول اإللهيات والمقوالت الفلسفية في إطار الخاصة وإفساح المجال لحريـة الخـالف             

 سعى فريق من المعتزلة إلى صبغ كل المجتمع بمذهبهم العقالنـي المتقـدم        ،واالختالف
   .)١("والمستنير، واستخدموا لذلك العقل والسلطة معاً 

                                         
  .٢٠١ ص ،محمد عمارة.  د،سلمون ثوار م)١(



 

 )٥٠٥(

  الخاتمة
الحمد هللا على تيسيره وتوفيقه، والصالة والسالم على رسول اهللا وآلـه وصـحبه              

  :ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد
ففي نهاية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصـيات التـي توصـل إليهـا              

  :الباحث فيما يلي
  :أهم النتائج: أوالً

االتجاه الذي يقـدم العقـل فـي        أن تعريف االتجاه العقالني المعاصر هو ذلك         - ١
الجملة على نصوص الشرع عند توهم التعارض، ويدعو إلى التجديد والنظـر            
في األحكام الشرعية حسب مقتضيات العصر الحديث، وأصحاب هذا االتجـاه           

 .هم ممن يتبنون المرجعية اإلسالمية في الجملة
جـذوراً لـدى    بالنظر في سمات االتجاه العقالني المعاصر يمكن أن نجد لهـا             - ٢

 . والفالسفة واالستشراق والمدرسة العقلية الحديثة،بعض الفرق كالمعتزلة
باستقراء أقوال أصحاب هذا االتجاه نجد أنهـم يقـررون فـي الجملـة أن ال                 - ٣

تعارض في األصل بين العقل والنقل، ولكن عندما يقع التعارض في الذهن بين             
 .لة عندهمالعقل والنقل فإن العقل هو الذي يقدم في الجم

بعد استعراض معالم وسمات االتجاه العقالني المعاصر تبين األثـر الواضـح             - ٤
لضغط الواقع والهيمنة الغربية فيما ذهب إليه أصحاب هذا االتجـاه مـن آراء              
واجتهادات يغلب عليها السعي إلى التقريب والتوفيـق بـين مفـاهيم الواقـع              

 .المعاصر وبين النصوص الشرعية
نهجي واالضطراب والتذبذب لدى أصحاب هذا االتجاه؛ وذلـك         يتبين الخلل الم   - ٥

أنهم ال ينطلقون من منهجية واضحة المعالم ومتماسكة البناء، وإنما هي مواقف            
 .وروى تجاه بعض األحكام والنصوص الشرعية

  :التوصيات: ثانياً
نشر العلم الشرعي الصحيح المؤصل من الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من أعظم ما              - ١

 .مة من سبل االنحراف والزيغ عن الصراط المستقيميقي األ



– 

  )٥٠٦(

العمل على إقفال الباب أمام كل دعوة تتضمن تتجاوز النـصوص الـشرعية؛              - ٢
وذلك بنشر ثقافة تعظيم نصوص الشريعة وأن حقها االتباع والتسليم، ثم القيـام             

 .بالرد العلمي الموضوعي على كل شبهة تحملها تلك الدعاوى
 ومحاورتهم لكشف ما لـديهم مـن        ،صحاب هذا االتجاه  فتح باب التواصل مع أ     - ٣

شبهات، واستحضار أن غالبهم إن لم يكن جميعهم يريـدون تقريـب اإلسـالم              
وأحكامه إلى مجتمعات المسلمين غير المسلمين، وبعضهم له تاريخ كبير فـي            

 .الدعوة إلى اهللا تعالى
هه الكريم، وصـلى اهللا  ختاماً أسأل اهللا أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصاً لوج     

  .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 )٥٠٧(
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عبدالرزاق قـسوم، دار عـالم الكتـب،    .مدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاصر، د    . ٣٤
  .١٤١٨الرياض، ط األولى، 

  .م١٣٥٧مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، مطبعة المعارف، القاهرة، . ٣٥
  .م١٩٨٨محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط الثالثة، . مسلمون ثوار، د . ٣٦
أحمد، مكتبة الـشقري، الريـاض، ط األولـى         سميرة  . مصطلحات علم االجتماع، د    . ٣٧

١٤١٧.  
  .م١٩٧٩المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار الثقافة الجديدة، ط الثالثة،  . ٣٨
  .المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ط الثانية . ٣٩
  .١٤١١معجم مقاييس اللغة، البن الفارس، تحقيق عبدالسالم هارون، ط األولى،  . ٤٠
  .م١٩٨٨حسن حنفي، دار التنوير، بيروت، .يدة إلى الثورة، دمن العق . ٤١
وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، محمد الجـابري، مركـز               . ٤٢

 .م٢٠٠٤دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط الثالثة، 

  :المجالت  -
  .مجلة األحكام العدلية، عناية بسام الجابي . ٤٣
  .م١٩٧٠مجلة اآلداب، عدد مايو، عام  . ٤٤
  .٦مجلة المسلمون، ع  . ٤٥

  .م٤/٢/٢٠٠٣، بتاريخ ١٧٣جريدة االقتصادية، ع  . ٤٦
 

  



– 

  )٥١٠(

  



– 

  )٥١٢(

  ف
  
  
  
  

  
  

  
  الملخص

  . أثر السياِق اللُّغوي في داللة ألفاِظ أبي بكٍر الصديق رضي اهللا عنه:موضوع البحث
 النظر في ألفاظ أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه التي وردت في خُطَِبه، :هدف البحث

ودراسةُ أثر السياق اللغوي الذي وقعت فيه هذه األلفاظ في تحديد المعنى المراد دون 
  .سواه

  . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي:منهج البحث
  :أهم النتائج
 دون المراد المعنى بيان في القرائن وجود عند اللغوي للسياق الكبير األثر     وضوح

 المعنى ورجح وضح القرائن من بقرينة محاطًا لغوي سياق في اللفظ سواه؛ فوقوع
 تنوعت هذه وقد، الجملة معنى فهم في تساعد ي؛ فالقرائنالمعان من عدة بين من المراد
ا خُطبه في القرائنما ومنها باللفظ متصل هو ما فمنها، المعنى تحديد في ساعد تنوع 

 كانت وقد لغوي، تركيب في وجودها عند ظهرت القرائن  وبعض،اللفظ بعد أو قبل هو
  .الوعظي الديني بالخطاب تمثَّلت لغوية غير قرائن هناك

  :الكلمات المفتاحية
  .السياق اللغوي، االشتراك اللفظي، نظرية السياق اللغوي، داللة األلفاظ، المعنى
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                                        Abstract 
 Research Title 
The Impact of the Linguistic Context in the Meaning of the Words of Abu 
Bakr Al Sadiq، (May Allah be pleased with him). 
Research Objectives 
The study aims to consider the words of Abu Bakr al-Sadiq (may Allah 
be pleased with him) that were mentioned in his sermons، and to study 
the effect of the linguistic context in which these words occurred in order 
to determine the intended meaning. 
The Method of the Study 
The study was based on the analytical descriptive approach. 
Research Results 
It is clear that the linguistic context has great impact in the interpretation 
of meaning particularly، when there are clues in the statement of 
intended meaning. In a linguistic context surrounded by a presumption of 
clues، the sentence is explained and interpreted in a number of 
meanings. The linguistic clues also help in understanding the meaning of 
the sentence، and these varied clues in Abu Bakr al-Sadiq's (may Allah 
be pleased with him) speeches helped to determine the meaning of what 
is related to the words and what is before or after the words. Some of 
the clues emerged as linguistic structures whereas others emerged as 
non-linguistic clues which are related to the religious preaching sermon. 
Key Words 
Linguistic context، verbal participation، linguistic context theory، meaning 
of words، meaning. 
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  المقدمة
مأخوذ من ساق يسوق سوقًا، والمساوقة :  في اللغة كما ورد في المعاجمالسياق    

  ).ه، س و ق١٤٢١ابن منظور، (ساق إليها المهر سياقًا : المتابعة، ويقال
  : linguistic contextالسياق اللغوي 

بناء ... بيئة الكالم ومحيطه وقرائنه"     عـرف بعضهم السياق بمفهومه العام بأنه
             م، ١٩٨٦فتحي، ." ( كامل من فقرات مترابطة في عالقته بأي جزء من أجزائه

  ).٢٠١ص 
    والسياقُ اللغوي هو الذي يحدد معنى الكلمة المقصود عند ورودها فيه، فالسياق 

 يكسب الكلمة معنى خاصا، وال يقصد به المعنى المعجمي الذي يرد فيه أكثر اللغوي
وهي من المشترك - ) يد: ( من معنى، فالسياق اللغوي هو المحدد للمعنى المراد، فكلمة

 حين ترد في سياقات مختلفة يظهر للقارئ اختالف المعنى حسب هذا السياق - اللفظي
مقبضها، ويد الدهر يعني زمانه، طويل : فأس يعنييد ال: الذي وردت به؛ فحين نقول

، وغيرها من األلفاظ التي )٧٠م، ص ١٩٩٨أحمد مختار عمر، (اليد إذا كان سمحا 
  .تحتمل أكثر من معنى عند ورودها في سياقات مختلفة

  :االشتراك اللفظي
 على السواء عن اللفظُ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة:"     ويعرف بأنه

  ).١/٣٦٩م، ١٩٨٦السيوطي،" (أهل تلك اللغة
 لفظيا المشتركة الكلمات في ترد في نص معين ينظر كلمة أي معنى دراسة     ففي

 المراد المعنى تحديد في اللغوي سياقها أثر عن يبحث ثم، أكثر أو معنيين تحمل التي
  .المعاني من غيره دون

  :البحث مشكلة
 معنى تحديد في أثر اللغوي للسياق هل: األسئلة التالية هذه في البحث مشكلة     تكمن

المساعدة  في وقوته األثر هذا مدى فما بنعم اإلجابة كانت وإن سواه؟ دون المراد اللفظ
  المعنى؟ تحديد في ساعد لغوي غير أثر هناك وهل المعنى؟ تحديد في
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  :البحث حدود
 في عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي ظومواع خطب من نماذج البحث     يتناول

 الطول بين متنوعة خمسة النماذج وكانت، وسلم عليه اهللا صلى النبي بعد خالفته
 العربية العصور في العرب خطب جمهرة: اثنين مرجعين من أخذتها  وقد،والقصر
  .سالم البن والمواعظ والخطب، الزاهرة
  :البحث أهمية

 وأقربهم الراشدين الخلفاء أول جليل صحابي لخطب تناوله في البحث أهمية     تظهر
 في أيضا أهميته وتكمن، والشريعة بالقرآن الصحابة وأعلم، وسلم عليه اهللا صلى للنبي

  .اللغوي السياق نظرية وهي المعنى في مهمة تناوله لنظرية
  :البحث هدف

نى ألفاظ أبي     يهدف البحث إلى إبراز دور نظرية السياق اللغوي في بيان وتحديد مع
بكر الصديق رضي اهللا عنه التي وردت في خُطَِبه، ودراسةُ هذا األثر في تحديد المعنى 

  .المراد دون سواه
   :منهج البحث

  .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
  :خطة البحث

 وهدفه وأهميته وحدوده ومشكلته البحث موضوع شملت مقدمة في البحث     جاء
  :التالي التقسيم وفق األلفاظ دراسة ثم، التمهيد ثم، تهوخط ومنهجه

، النتائج أبرز شملت التي الخاتمة ثم، األلفاظ دراسة تحتها خطبة كل خطب     خمسة
  .والفهارس ثم المراجع
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  التمهيد
  :نظرية السياق

نظرية السياق أو المنهج السياقي، ويعتَبر :     من النظريات الحديثة في علم اللغة
 رائد هذا االتجاه، حيث بين أهمية الوظيفة اللغوية االجتماعية، وأكَّد على Firthث فير

أن معنى الكلمة ال يتضح وال ينكشف إال بعد وضعها في سياقات معددة، والكلمةُ عند 
  ).٦٨م، ص ١٩٩٨أحمد مختار عمر، (استعمالها في اللغة : أصحاب هذه النظرية هو
  :حاب هذه النظرية في دراستهم للمعنى إلى أربعة أقسام    ينقسم السياق عند أص

  . الذي تمت اإلشارة إليهالسياق اللغوي - ١
  .السياق العاطفي - ٢

أصغى : سمع غير كلمة:     تحدده درجة االنفعال والتأثر في استعمال اللفظ؛ فكلمة
رغم اشتراكهما في المعنى؛ فالسماع إدراك المسموع، واإلصغاء هو طلب إدراك 

  .المسموع واإلمالة إليه
  .سياق الموقف - ٣

    يبرز هذا السياق في الموقف الذي ترد فيه الكلمة، وقد ذكر أحمد مختار عمر 
في مقام تشميت ) يرحم: (مثاال على سياق الموقف وهي كلمة) ٧١م، ص ١٩٩٨(

مة ، ففي المثال األول طلب الرح)يرحمه اهللا(، وفي مقام الترحم )يرحمك اهللا(العاطس 
  .في الدنيا، وفي الثانية طلب الرحمة في اآلخرة

  .السياق الثقافي - ٤
فالن جبان الكلب، أو :     هو ما يحدده المحيط الثقافي الذي ذُكرت فيه الكلمة، كقولهم

زوجته، أو عقيلته، فتلك : ، ومثله قولهم)١٠٧م، ص ٢٠٠٧سالمي، (مهزوم الفصيل 
  . الذي تُقال فيهاأللفاظ يختلف استعمالها تبعا للموقف

عاطفي، ثقافي، (سياق لغوي، وسياق غير لغوي : والسياق في حقيقة األمر قسمان
  ).سياق الموقف
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  نماذج مختارة من ألفاظ أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه
 دراسة ألفاظ خطب أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه التي تحمُل في هذا الموضوع    

راد من بين تلك المعاني، وقد اكتفيت ي يحدد المعنى المأكثر من معنى والسياق هو الذ
ببعض األلفاظ التي تمثل نموذجا من ألفاظ السياق، وبلغ عددها اثنين وأربعين لفظًا من 

  .؛ فخطبه رضي اهللا عنه قليلةخمس خطب
)١( :الخطبة األولى  

  :البيعة بعد خطبته
ِمدقال ثم عليه، وأثنى اَهللا ح:  

 فأعينوني، حق على رأيتموني فإن بخيركم؛ ولست عليكم ولِّيتُ قد إني: الناس     أيها
 فال عصيته فإذا فيكم، اهللا أطعت ما أطيعوني فسددوني، باطل على رأيتموني وإن

 عندي وأضعفكم له، الحق آخذ حتى الضعيف عندي أقواكم إن أال عليكم، لي طاعة
  .ولكم لي اهللا وأستغفر هذا قولي أقول منه، الحق آخذ حتى القوي

  :دراسة األلفاظ
م أبي بكر الصديق رضي الواليةُ هنا اإلمارة أو الخالفة؛ فقد كان حكْ: ولِّيتُ عليكم - ١

اهللا عنه بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وتأتي الواليةُ بعدة معان أخرى وردت في 
، وولي المرأة )ت، ل و ي.الفراهيدي، د ( بعد الوسميالغيثُ: الولي: المعاجم ومنها

  . )م، و ل ي٢٠٠١األزهري،  (الذي يلي عقْد النِّكاح علَيها
      والخطاب الذي وردت فيه كلمة الوالية خطاب ديني ألقاه أبو بكر الصديق رضى 
اهللا عنه للمسلمين بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم، يبين فيه واليته خلفًا للنبي صلى 

مما دلَّ ) عليكم(د تلى هذه الكلمة حرف جر مع ضمير المخاطب اهللا عليه وسلم، وق
 دون ما سواه من الخالفةذلك على أن المعنى المراد للكلمة في سياقها هو معنى 

  . السابقةيالمعان
رأيتموني على :  الباطل أيالحقُّ في هذا السياق نقيض: رأيتموني على حقِّ - ٢

أن الحقَّ هو واحد الحقوق، أو اليقين بعد : ي منهاصواب، وليس من معانيه األخرى الت
                                         

ه، ١٣٥٢ب العرب في العصور الزاهرة، ألحمد زكي صفوت، مطبعة مصطفى الحلبي،جمهرة خط: انظر) ١(
 ١،١/٦٧ط
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 وسياق الكلمة في خطبته ).ه، ح ق ق١٤٢١ابن منظور،  (الشك، أو صدق الحديث
أبرز ورجح المعنى األول؛ فهو يتكلم عن قيادته الخالفية وتعامله اإلسالمي، وضمير 

  ).لى صوابرأيتموني ع: (رجح أيضا معنى) رأى: ( في الفعل)ي (المتكلم
 الرؤية في  في هذا السياق بمعنى رؤية العين؛ ألنالرؤيةُ: على باطل رأيتموني - ٣

 أحدها الِعلْم، واآلخر الظَن، والثالث رؤية العين: اللغة على ثالثة معان
 مجازيان، ورؤية العين حقيقية، والمراد  فالعلم والظن؛)٩٤م، ص ١٩٩٧العسكري،(

يق رضي اهللا عنه مشاهدتهم له على باطل أو على حق، من كالم أبي بكر الصد
والسياق الذي وردت به الكلمة سياقٌ دال على رؤية العين، والمقام الذي وردت به 

  .الكلمة مقام متلبس بطابع خطابي ديني برز فيه المعنى الحقيقي دون سواه
خرى التي  األيخالف الضعف، وليست بالمعان: القُوة في سياقه: أقواكم عندي - ٤

 بكر الصديق رضي اهللا عنه وفأب ؛)ه، ق و ا١٤٠٧الجوهري، (الطاقةُ من الحبل: منها
مما يؤكد هذا المعنى ويجعلنا ويؤكد هذا المعنى ببيان أنه ال يفرق بين أحد في تعامله، 

، وإضافتها لظرف )الكاف( هو اتصال الكلمة بالضمير المتصل نستبعد المعنى اآلخر
  . الطَّاقة من الحبال:من معان القوة التي وردت في المعاجمو ).عندي(المكان 

  الحقُّ هنا خالف سابقه؛ فهو مفرد الحقوق، وورود حرف الجر:آخذ الحق له - ٥
 بعد سياق الكلمة رجح هذا )الهاء( الغائب  والضمير المتصل،)الالم(الدال على الملكية 

؛ )صدق الحديث:  الباطل، والحقنقيض: الحق: (المعنى بخالف المعنيين السابقين
ا فالصديق رضي اهللا عنه يبين للصحابة أنه سيأخذ الحقَّ للضعيف الذي اعتبره قوي

  .عنده
  )١(  الخطبة الثانية

 عن الهذيل أبو حدثني قال بالثغر وكان عمير بن أزهر حدثنا قال عبيد أبو     حدثنا
 أن وفاقتكم لفقركم اهللا بتقوى يكمأوص فقال الصديق بكر أبو خطب: قال دينار بن عمرو
 الرغبة تخلطوا وأن غفارا، كان إنه تستغفروه وأن أهله، هو بما عليه تثنوا وأن تتقوه

 بيته وأهل زكرياء على أثنى فإنه كتابه من بلغكم فيما اليقين هللا تخلصوا وأن بالرهبة،
                                         

رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة الدينية، : الخطب والمواعظ، ألبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيق: انظر) ١(
 .١٨٧ط، ص .بورسعيد، د
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 ﴾خَاِشِعين لنَا وكَانُوا ورهبا رغَبا نَاويدعونَ الخَيراِت في يساِرعون كَانُوا إنَّهم ﴿فقال
  .٩٠األنبياء 

 القليل منكم واشترى مواثيقكم ذلك على وأخذ أنفسكم بحقه ارتهن قد اهللا أن     واعلموا
 كتابه وانتصحوا اهللا قول فصدقوا عجائبه، تفنى ال اهللا كتاب وهذا بالكثير الباقي، الفاني

  .بطاعته وأمركم لعبادته خلقكم افإنم الظلمة ليوم به واستضيئوا
 أن استطعتم فإن علمها، عنكم غيب قد آجال في وتروحون تغدون أنكم     واعلموا

 مهل في وسابقوا باهللا، إال ذلك تستطيعوا ولن فافعلوا اهللا طاعة في وأنتم األجل ينقضي
 علواج قوماً فإن أعمالكم سوء إلى أسلمتم قد فيكون تنقضي أن قبل من آجالكم من

 النجاء النجاء ثم الوحا فالوحا أمثالهم، تكونوا أن فأنهاكم أنفسهم ونسوا لغيرهم آجالهم
  .سريع ممره حثيثا طالباً ورائكم من فإن

 أيام في ضرائبكم فأعطوا حفظتم، وحقكم أطعتم، فربكم هللا أخلصتم ما أنكم     واعلموا
وحاجتكم،  فقركم حين وضرائبكم سلفكم تستوفوا كي أيديكم؛ بين نوافل واجعلوها سلفكم

 الذين الجبارون وأين اليوم هم وأين أمس كانوا أين قبلكم كان فيمن اهللا عباد تفكروا ثم
 ضعضع قد الحروب مواطن في الغلبة يعطون كانوا الذين وأين القتال، ذكر لهم كان
 ونسي نسوا قد وعمروها األرض أثاروا الذين الملوك وأين رميما، وصاروا الدهر بهم

 وجعلوا وحصنوها العظام المدائن بنوا الذين الملوك وأين شيء، كال اليوم فهم ذكرهم
 أو أحد من منهم تحس هل ﴿القبور ظلمات في وهم خاوية بيوتهم فتلك األعاجيب فيها

  .٩٨ مريم ﴾ركزا لهم تسمع
 تعرفون من وأين رميما، صاروا قد بشبابهم المعجبون وجوههم الحسنة الوضاء أين 

  .والسعادة الشقوة في فحلوا قدموا ما على وردوا قد وإخوانكم أصحابكم من
 يصرف وال خيرا به يعطيه نسب خلقه من أحد وبين بينه ليس وتعالى تبارك اهللا     إن

 بعده بشر شر وال النار بعده بخير خير ال وإنه أمره واتباع بطاعته إال شرا به عنه
  .ولكم لي اهللا وأستغفر هذا قولي أقول الجنة،



– 

  )٥٢٠(

  :دراسة األلفاظ
أن : ياق الحاجة، بخالف المعنى اآلخر له وهو الفَقْر في هذا الس:لفقركم وفاقتكم - ١

ويرجح ذلك  ،)١٣ه، ص ١٤٠٧اليزيدي،  ( تحز في أنف البعير وتضع عليه الحبل
  . في سياق الجملة؛ فالفاقة هي الحاجة والفقر) الفاقة(ورود الكلمة المرادفة

 الشيء بالشيء،  الخَلْطُ في سياق الجملة هو خلطُ:وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة - ٢
ـُخاِلط وهو المنادم والمجالس: بخالف معانيه األخرى ومنها الجوهري  (المـ

 هم القوم الذين أمرهم واحد، والتِّبن والقَتُّ والخليطُ ،)ه،خ ل ط١٤٠٧
ل هذا المعنى دون سواه هو ِذكْر ودلي. )م، خ ل ط٢٠٠١األزهري، (المختلطان

  .النقيضين في سياق الجملة؛ فالرغبة نقيض الرهبة، والخلط إنما يكون بشيئين
ما وصلكم من : ، أيالوصوُل: ياق هو البلوغ في هذا الس:فيما بلغكم من كتابه - ٣

نى  على أن المعن دليال)من كتابه( التالية كتابه، فالجار والمجرور في سياق الجملة
: اإلشراف؛ يقال: خرى لكلمة البلوغ التي منها المعاني األتالمراد هو الوصول، وليس

  .)١٣٥ه، ص ١٤٠٦ابن فارس،  (بلغتَ المكان إذا أشرفتَ عليه وإن لم تدخله
 المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم المنزل على سيد البشر نبينا محمد :من كتابه - ٤

 عائد إلى لفظ الجاللة، )الهاء ( المتصل بالكلمة الغائبضميرعليه الصالة والسالم، فال
والكتاب الذي أنزله اهللا سبحانه على نبيه هو القرآن الكريم، فاتصال الضمير بالكلمة 
دليٌل على رجحان هذا المعنى؛ ألن لفظ الكتاب لفظ عام يشمل الكثير من المؤلفات، 

  .يملكنَّه في هذا السياق أريد به القرآن الكر
م تحته؛ كزوجه وأبنائه وغيرهم، فالكلمة من ه:  البيتُ في سياق الجملة: بيتهوأهُل - ٥

 واقتران كلمة ،مضاف إليه) بيته(ومضاف ) فأهل(وردت في سياق جملة اإلضافة؛ 
دليٌل واضح على هذا المعنى دون ) بيته(التي وقعت في موقع المضاف بكلمة ) أهل(

  .المأوى والمنزل: لتي منهاسواه من المعاني األخرى ا
ت في عيوم القيامة وما به من أهوال، فالكلمة وق: يوم الظلمة أراد به: ليوم الظلمة - ٦

يوم القيامة، ولو وردت منفردة لدلت كل كلمة منها على : سياق جملة مركبة معناها
هذا ذهاب النور، لكن السياق التركيبي أثبتَ : معنى آخر، فاليوم معروف، والظلمة هي

  .المعنى



 

 )٥٢١(

ما غاب من أمر اهللا واستتر :  الغَيب في السياق هو:في آجال قد غُيب عنكم علمها - ٧
عنك، والسياق الذي وردت فيه الكلمة يبين هذا المعنى؛ فالحديث كان عن اآلجال التي 
هي في علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا سبحانه، وحرف الجر المتصل بضمير 

دلَّ على معنى االستتار الذي يحمله لفظ الغيب وأبعد المعاني األخرى ) عنكم(المخاطب
األزهري،  (الغَيب ما اطمأن من األرض، والغَيب شحم ثَرب الشاة: للغيب وهي

  . )م، غ ي ب٢٠٠١
ـْل في السياق السكينةُ والرفقُ؛ فالمسابقة : في مهل من آجالكم وسابقوا - ٨ ـُه المـ

 بخالف المعاني األخرى التي ، التريث والسكينة قبل انقضاء اآلجالإلى المغفرة تتطلب
خُثارة الزيت، والصديد والقَيح، وما ُأذيب من الفضة : تحملها كلمة المهل وهي

 والنحاس والذهب، وما يتَحاتُّ من الخُبزة من رماٍد وغيره، وضرب من القَِطراِن
ه، ١٤٠٧اليزيدي، (، و)ه، م ه ل١٤٢١نظور،ابن م(، و )ت، ه ل م.الفراهيدي، د(

٦١(.   
بعدها ) طالبا حثيثًا: (ورائكم هنا بمعنى أمامكم؛ فجملة: حثيثًا فإن من ورائكم طالبا - ٩

وليست بمعناها ) أمامكم: ( هذا السياق يؤكد معنىفييقصد بها القبر، ووقوع الكلمة 
ابن العميثل، (، و)م، و ر أ١٩٨٧ابن دريد،  (اآلخر المستعمل كثيرا وهو الخلف

   .)١٥٧ه، ص ١٤٠٨
النوافل في سياق : فأعطوا ضرائبكم في أيام سلفكم واجعلوها نوافَل بين أيدكم -١٠

، )اجعل(ما زاد عن الفرائض؛ حيث وقعت مفعولًا به ثان للفعل : أي ،الزيادة: الكالم
زية، وهذا يرجح يعود على الضرائب التي تُدفع للج) اجعل(والضمير المتصل بالفعل 

 ولد الولد: ومنها النافلةُ  تحملها كلمةالمعنى السابق دون غيره من المعاني التي
   .)٣١/١٩ه، ١٤٢١الزبيدي، (

الرجل المتكبر، ووردت الكلمة في : الجبار في سياق الجملة: وأين الجبارون -١١
 ستفهام طلب أبي بكرسياق االستفهام الذي فيه تحدي لمن عصى اهللا، وسبقَ هذا اال

 من الصحابة التفكر فيمن كان قبلهم، وهذا كله دليٌل واضح الصديق رضي اهللا عنه
الجبار من النخل الطويل، : على المعنى السابق، بخالف المعاني األخرى ومنها



– 

  )٥٢٢(

     ه، ١٤١٣ابن الشجري، (، و )ت، ج ر ب.الفراهيدي، د (العاتي على ربه: والجبار
   .)٧٨ص 
 المشهد من مشاهد الحروب: الموطن في هذا السياق: في مواطن الحروب -١٢

فسياق الكلمة وقع في تركيب اإلضافة؛ فموطن مضاف  ،)ه، و ط ن١٤٠٧الجوهري، (
: والحروب مضاف إليه، وهذا التركيب يدل على معنى المشهد وليس بمعناه اآلخر وهو

  .مكان إقامة اإلنسان
الزمان، ويدل على هذا المعنى : لدهر في هذا السياقا: ضعضع بهم الدهر -١٣

:  أي)ضعضع به الدهر(: التركيب السياقي الذي وقعت فيه الكلمة؛ فالمراد بقولهم
 النَّازلة:  وهي التي يفسر بها لفظ الدهر األخرىالمعانيوهذا يبعد  ،هخضعه وأذلَّ

   .)٦١ه، ص ١٤١٣شجري، ابن ال (الغلبة: ، والدهر)ت، ه د ر.الفراهيدي، د(
؛ حيث وردت الكلمة في سياق العظام البالية: الرِميم في السياق: ا رِميماووصار -١٤

تحدي وجود الجبارين األوائل، والسؤال عن حالهم، ثم بيان أنهم صاروا عظاما بالية، 
لمعنى ، فدلَّ هذا السياق الذي وردت فيه الكلمة على ا)صار(وسِبقَ اللفظ بفعل ناسخ 

ما تعلفه : الرميم هو: المراد من بين المعاني األخرى للكلمة التي تحتملها ومنها
    .)١٦٧ ص١٤٠٥الدقيقي  (المواشي من نبات

؛ فقد القرابة:  النَّسب في السياق:ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه -١٥
هللا تبارك وتعالى إن ا: (وردت الكلمة في سياق قول أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه

دليٌل على ) نَسب(مع كلمة ) بين(، ووجود الظرف )ليس بينه وبين أحٍد من خلقه نسب
ن س (معنى القرابة، وفي المعاجم اللغوية دليٌل على ذلك حيث قال الفيومي في مادة 

بخالف المعاني ). ٢٠٢/ ٢ت،.الفيومي، د. ( قرابة: فالن وفالن بينهما نسب أي) : ب
ه، ١٤٢١الزبيدي،  ( الغزُل في الشعر:النَّسب هو: تي تحملها الكلمة ومنهااألخرى ال

٤/٢٦٢.(  
  يبعد عنه شرا،: أياإلبعاد؛: الصرف في هذا السياق: وال يصرف به عنه شرا -١٦

:  الصرف األخرىومن معانبعد الكلمة دليٌل على اإلبعاد، ) عن(ووجود حرف الجر
 مفرد صروف : والصرفبيع الذهب بالفضة،:  والصرففَضُل الدرهم عن الدرهم،



 

 )٥٢٣(

ابن الشجري، (و ) ه، ص ر ف١٤٢١ابن منظور،  (الفريضة: الدهر، والصرف
   .)٢١٢و٢١١ه، ص ١٤١٣

  :)١(الخطبة الثالثة
 اهللا صلى اهللا رسول متوفى من الغد بعد من بكر أبي منادى نادى: الطبري     وقال

 إلى خرج إال أسامة جند من أحد بالمدينة يبقين ال أال: أسامة بعث ِليتم وسلم عليه صلى
  :قال ثم عليه وأثنى اهللا فحمد الناس، في وقام عسكره،

 اهللا رسول كان ما ستكلفوني لعلكم أدري ال وإني مثلكم، أنا إنما: الناس أيها     يا
 اآلفات، من وعصمه العالمين على محمدا اصطفى اهللا إن يطيق، وسلم عليه اهللا صلى
 رسول وإن فقوموني، زغت وإن فتابعوني، استقمت فإن بمبتدع، ولست متبع، أنا وإنما

 فما سوط ضربة بمظلمة يطلبه األمة هذه من أحد وليس قُِبض وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 أشعاركم في أؤثر ال فاجتنبوني، غضبت فإذا يعتريني، شيطانًا لي وإن أال دونها،

 أال استطعتم فإن علمه، عنكم غُيب قد أجل في وتروحون تغدون كموإن أال وأبشاركم،
 فسابقوا باهللا، إال ذلك تستطيعوا ولن فافعلوا، صالح عمل في وأنتم إال األجل هذا يمضي

 آجالهم نسوا قوما فإن األعمال، انقطاع إلى آجالكم تسلمكم أن قبل من آجالكم مهل في
 والنجاء الوحا، والوحا الجد، الجد أمثالهم، تكونوا أن فإياكم لغيرهم أعمالهم وجعلوا
 باآلباء واعتبروا الموت احذروا سريع، مره أجلًا حثيثًا، طالبا وراءكم فإن النجاء،
  .األموات به تغبطون بما إال األحياء تغبطوا وال واإلخوان، واألبناء

  دراسة األلفاظ
١ - وعصممة في ه:  من اآلفاتهحفظه اهللا من : الِحفْظ؛ بمعنى: ذا السياقالِعص

من : أي) من اآلفات( ويدل على ذلك وقوع الكلمة قبل سياق الجار والمجروراآلفات،
الحوادث والمساوئ، فالعصمة تكون من الحوادث، فوقوع الكلمة قبل الجار والمجرور 

ـَنْع،  :العصمة: دليٌل على هذا المعنى دون سواه من المعاني األخرى التي منها المـ
   .)،ع ص م١٤٠٧الجوهري،  (الِقالدة: والِعصمة

                                         
 .٦٨-١/٦٧جمهرة خطب العرب في العصور الزاهرة : انظر) ١(



– 

  )٥٢٤(

٢ - ض في هذا السياق:  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قُبضوإن؛ حيث األخذ: القَب
 )الرسول صلى اهللا عليه وسلم(وقعت الكلمة مبنية للمجهول ونائبها في السياق ما قبلها

، ويدل على هذا المعنى أيضا ما قُبض الرسوُل صلى اهللا عليه وسلم: ويصبح المعنى
: ومن معان القبض األخرى. وليس أحد من األمة يطلبه قبل قبضه: بعدها من جملة

ضوقُ الشَّديد، والقَبطالسسض .)١/١٦٧ه، ١٤٢٤الفارابي،  ( نقيض الباإلسراع: والقَب .
   .)ه، ق ب ض١٤٠٧الجوهري، ( 
 ووقعت الكلمة في سياق ما يضرب به،:  السوط في هذا السياق:ضربة سوط - ٣

 ، والضرب إنما يكون بأمور كثيرة منها السوط،)ضربة(اإلضافة بعد مصدر المرة 
الهنائي،  ( خاضها به:  مصدر ساط الرجُل الِقدر بمعنى السوطُ: األخرىومن معانيه

   ).ض ب ق، ه١٤٠٧، الجوهري(  الخَلْط: والسوط. )١٠١م، ص ١٩٨٨
ه، ١٤٢١ابن منظور،( فوقالنقيض : الدون في هذا السياق:  فما دونها سوٍطضربةُ - ٤

ٌ  ) فما دون(؛ فقد وقعت الكلمة متصلة بضمير وفي سياق تركيبي )د و ن وهو دليل
الخسيس من الشيء، : الدون: على هذا المعنى، بخالف المعاني األخرى للكلمة وهي

   .)م، د و ن١٩٧٨ابن دريد،  (خالف الجيد: والدّون
٥ - الِجد في هذا السياق: الِجد الهزل،: الِجد ا من باب نقيضا لفظيوتأكيد الكلمة تأكيد 

 ِجد :اإلغراء فيه داللةٌ واضحةٌ على هذا المعنى، وتُستبعد المعاني األخرى للجد وهي
ه،ج ١٤٠٧،الجوهري(االجتهاد في األمور: ، والِجد)١١٧ه، ص ١٤٠٧اليزيدي، (النهر
  البئر الجيدة الموضع: والِجد )د د 

   .)م،ج د د٢٠٠١األزهري،( 
 تمنى النعمة من غير تمني زوالها،: الِغبطة في هذا السياق: وال تغبطوا األحياء - ٦

ويتضح هذا المعنى دون غيره من سياق النهي الذي ذكره أبو بكر الصديق رضي اهللا 
الفرح :  لها معان أخرى منهاوالِغبطة، عنه للمسلمين بأن ال يغبطوا األحياء

   .)ه، غ ب ط١٤٢١ابن منظور، (والسرور



 

 )٥٢٥(

  :)١( الخطبة الرابعة
  :قال ثم عليه، وأثنى اهللا فحمد أيضا وقام: الطبري     قال
 بأعمالكم، اهللا فأريدوا وجهه، به أريد ما إال األعمال من يقبل ال وجل عز اهللا     إن

 وضرائب به ظفرتم وحظ أتيتموها فطاعة أعمالكم من هللا أخلصتم ما أن واعلموا
 عباد اعتبروا وحاجتكم، فقركم لحين باقية ألخرى فانية أيام من قدمتموه وسلف أديتموها

 أين اليوم؟ هم وأين أمس؟ كانوا أين قبلكم، كان فيمن وتفكروا منكم، مات بمن اهللا
 تضعضع قد الحروب؟ مواطن في والغلبة القتال ذكر لهم كان الذين وأين الجبارون؟

 للخبيثين الخبيثات وإنما الخبيثات، القاالت عليهم تركت قد رميما، وصاروا الدهر بهم
 ونُسي بعدوا قد وعمروها؟ األرض أثاروا الذين الملوك وأين للخبيثات، والخبيثون

 الشهوات، عنهم وقطع التبعات، عليهم أبقى قد اهللا وإن أال شيء، كال وصاروا ذكرهم
 اعتبرنا نحن فإن بعدهم، من خلفًا وبقينا غيرهم، دنيا والدنيا أعمالُهم، واألعماُل ومضوا

 بشبابهم؟ وجوههم المعجبون الحسنة الِوضاء أين مثلهم، كنا اغتررنا وإن نجونا، بهم
 وحصنوها المدائن بنوا الذين أين عليهم، حسرة فيه فرطوا ما وصار ترابا، صاروا

 في وهم خاوية، مساكنهم فتلك خلفهم، لمن تركوها قد األعجايب؟ فيها وجعلوا بالحوائط
 من تعرفون من أين ركزا؟ لهم تسمع أو أحد، من منهم تحس هل القبور، ظلمات
 وأقاموا عليه، فحلوا قدموا، ما على فوردوا آجالهم، بهم انتهت قد وإخوانكم؟ أبنائكم
 خلقه من أحد وبين بينه ليس له شريك ال اهللا إن الموت، أال بعد فيما وللسعادة للشقوة
 أنكم واعلموا أمره، واتباع بطاعته إال سوءا به عنه يصرف وال خيرا، به يعطيه سبب
 وال النار، بعده بخير خير ال وإنه أما بطاعته، إال يدرك ال عنده ما وأن مدينون، عبيد
  .الجنة بعده بشر شر

  دراسة األلفاظ
؛ حيث إن ما يقوم به العبد لربه:  في هذا السياقألعماُلا: ال يقبل من األعمال - ١

ال يقبل اُهللا من : (الفاعل في هذا السياق مضمر يعود على لفظ الجاللة، والتقدير

                                         
 .١/٦٩جمهرة خطب العرب في العصور الزاهرة : ظران) ١(



– 

  )٥٢٦(

، وهو دليٌل واضح على أن المراد من األعمال هنا ما يقوم به العبد لربه، )األعمال
  .نسان في أمور دنياهتشمل جميع ما يعمله اإل التي  األعمالوليست بمعنى

 ودليل ذلك حرف الجر التوحيد هللا،: اإلخالص هنا:  هللاواعلموا أن ما أخلصتم - ٢
الذي يدل على أن اإلخالص مستحق وملك هللا سبحانه، وقد ) هللا(المتصل بلفظ الجاللة 

         التَّصفية؛ وهي وصف المواشي بغزارة اللبن: يرد اإلخالص بمعان أخرى منها
ابن (الزبد إذا خَلص من الثُّفل وهو أسفل اللبن: وبمعنى )١٧١ ص،ه١٤٠٥لدقيقي، ا( 

   .)٥/٥٩ه،١٤٢١سيده،
 ودليل ذلك سياق الجملة الفعلية النصيب،: الحظُّ في سياق الجملة: وحظٌ ظفرتم به - ٣

ت، .الفيومي، د (الجدّ: بمعنىالحظُّ  ويأتي فزتم وحصلتم عليه،: أي) ظفرتم به: (التالية
  ).ح ظ ظ

؛ فسياق كل ما قدمه العبد من عمل صالح: السلَف في السياق: وسلَف قدمتموه - ٤
بعد الكلمة دليٌل على هذا المعنى دون سواه من المعاني ) قدمتموه(الجملة الفعلية 

 س ،م٢٠٠١األزهري،  ( نوع من البيوع وهوالقَرض؛:  بمعنى السلف ويأتياألخرى،
  .)٣٥ه، ص١٤٠٧اليزيدي،  (تقدمون من اآلباءالم: والسلَف )ف ل

 فقد وردت الكلمة قبل من االتعاظ والتدبر،: االعتبار في السياق: اعتبروا عباد اهللا - ٥
وذك ورد في سياق ديني خطابي موجه للصحابة ) اعتبروا يا عبد اهللا: (جملة النداء أي

 نى االتعاظ والتدبر،رضوان اهللا عليهم، فوجود اللفظ قبل جملة النداء يدل على مع
   .)ت، ع ب ر.الفيومي، د (االعتداد بالشيء: بمعنىاالعتبار ويأتي 

؛ حيث وردت الكلمة مسبوقة بسياٍق يدل على الخَالص: النَّجاةُ في السياق: نجونا - ٦
؛ )فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا: (وهو )نا(هذا المعنى متصال بمضير المتكلمين 

 الناقة السريعة، والسحابة: بمعنىوتأتي النجاةُ . ة والخالصفاالعتبار يؤدي إلى النجا
              المكان المرتفع: الغُصن، وبمعنى: أتي بمعنىتو ،)٤/٢٦ه،١٤٢٤الفارابي، (
  ).ه، ن ج ا ١٤٠٧الجوهري،( 
؛ فحديث أبي بكر الصديق رضي اهللا ماتوا:  بمعنى سياق الكلمة هنا:صاروا ترابا - ٧

الذي يدل على ) صار(رين الذين فَنَوا، ووردت الكلمة بعد الفعل الناسخ عنه عن الجبا



 

 )٥٢٧(

الزمن الماضي ويدل أيضا على معنى التحويل، وكل ذلك يرجح على هذا المعنى، دون 
  .المعنى السائد له وهو التراب المعروف

 عوضالم: ـصن في هذا السياقالحــ: ا بالحوائطوهنُصحو أين الذين بنوا المدن- ٨
؛ فالكلمة وردت بعد سياٍق يدل على هذا المعنى، فهم بنوا المدن ثم حصنوها الحصين

ابن منظور،  (الِهالل: السجن، ويأتي بمعنى: جيدا، ومن المعاني األخرى لكلمة الحصن
   .)ه، ح ص ن١٤٢١

 والسياق يبين معناه؛ حيث اإلبقاء،: التَّرك في هذا السياق: قد تركوها لمن خلفهم - ٩
متصلة بضمير يعود على المدن التي تركوها خلفهم وفَنَوا، وقد يأتي وردت الكلمة 

  . )ت، ك ت ر.الفراهيدي، د (نوع من بيض النعام:  آخر وهو بمعنىالتَّرك
؛ حيث وقعت الكلمة خَالية:  خَاوية في سياق الجملة بمعنى:تلك مساكنهم خاوية -١٠

 الداهية: تأتي بمعنى والخَاوية .اكنهم خالية منهمحالًا لمساكنهم، فهم تركوا مدائنهم ومس
  .)١٨٥م، ص١٩٨٨الهنائي، (

  :)١( الخطبة الخامسة
  :قال ثم وسلم عليه اهللا صلى النبي على وصلى عليه وأثنى اهللا حمد: خطبه     ومن

 يا لكم ما: فقال رؤسهم، الناس فرفع الملوك، واآلخرة الدنيا في الناس أشقى إن     
 يده في فيما اُهللا زهده ملك إذا من الملوك من إن عجلون، لطعانون إنكم ناس؟ال معشر
 على يحسد فهو اإلشفاق، قلبه وأشْرب أجله، شطر وانتقصه غيره، يد في فيما ورغَّبه
 وال العبرة، يستعمل ال البهاء، لذة عنه وتنقطع الرخاء ويسأم الكثير، ويتسخط القليل،
 الباطن، حزين الظاهر، جذل الخادع، والسراب القَِسي، كالدرهم فهو الثقة، إلى يسكن

 إن أال عفوه، وأقل حسابه، فأشد اهللا حاسبه ِظلُّه وضحا عمره ونضب نفسه وجبتْ فإذا
 صلى نبيه وسنة اهللا بكتاب وحكم باهللا، آمن من وخير الملوك المرحومون، هم الفقراء

 ملكًا بعدي وسترون محجة، ومفرق نبوة فةخال على اليوم وإنكم وسلم، عليه اهللا
يعفو  جولة، الحق وألهل نزوة، للباطل كانت فإن مفاحا، ودما شَعاعا، وأمة عضوضا،

 الجماعة، والزموا القرآن، المساجد، واستشيروا فالزموا السنن، وتموت األثر، لها

                                         
 .١/٧٠جمهرة خطب العرب في العصور الزاهرة : انظر) ١(



– 

  )٥٢٨(

 سيفتح اهللا إن خَرشَنة دبال أي التناظر، طول بعد والصفقة التشاور، بعد اإلبرام وليكن
  .أدناها فتح كما أقصاها عليكم

  دراسة األلفاظ
من الحركة : العجلة في السياق: لطعانون عِجلُون ما لكم يا معشر الناس؟ إنكم - ١

 وورود الكلمة بعد االستفهام اإلنكاري دليٌل على أن الناس في عجلة من والنشاط،
خشبة معترضة على فم البئر، : والب، والعجلةالدّ:  تأتي بمعنىوالعجلة. أمرهم

   .)٢٦٧ه، ص ١٤١٣ابن الشجري،  (الطين والحمأة: نبت، والعجلة: والعجلة
؛ فالكلمة الحسن والجمال: البهاء في السياق: وتنقطع عنه لذَّة البهاء ويسأم الرخاء - ٢

النَّاقة التي : والبهاء) ح ر بت، .الفراهيدي، د(ترد في المعاجم مالزمة للفظ الجمال 
   .)١٤٧م، ص ١٩٨٨الهنائي،  (تستأنس بالحالب

؛ حيث وردت الكلمة التَّرك:  العفو في السياق: عفوهوأقلَّ حاسبه اهللا فأشد حسابه، - ٣
  العفو ويأتيبعد لفظ الجاللة، فاهللا سبحانه وتعالى محاسب لعباده يعفو ويغفر ويعاقب،

ه،ص ١٤٠٧اليزيدي، (و ) ت، ع ف و.الفراهيدي، د ( الفَضلالمعروف، و: بمعنى
١١٥(.   

 الداهية،: الم، ويأتي بمعنى الظَّكِلالعضوض الم: ملكًا عضوضا وسترون بعدي -٤ 
ضرب من التمر السيء، والبئر هو  فالكلمة في سياق وصف المِلك، والعضوض

   .)م،ع ض ض٢٠٠١األزهري،  (الضيقة
٥ -فالكلمة في سياق التفرق؛ يعني أمة متفرقة،: الشَّعاع في هذا السياق: ا وأمة شَعاع 

     .)م،ع ش٢٠٠١األزهري،  ( وشَعاع الدم ما استن من الطعنةوصف األمة المتفرقة،



 

 )٥٢٩(

  الخاتمة
    اتضح بعد دراسة ألفاظ أبي بكٍر الصديق رضي اهللا عنه األثر الواضح للسياق 

 القرائناد دون غيره من المعاني، فقد ساعدت بعض اللغوي في ترجيح المعنى المر
  :التي سأوردها على وضوح المعنى، وقد قسمتها إلى ما يلي

  : اتصال اللفظ  بالضمائر المتصلة-أوال
في :  عندي، وقولهأقواكم: ، وقولهعليكموليت : في قوله) الكاف( ضمير المخاطب - ١

  .عنكمآجال قد غيب 
  . على حقرأيتموني: ي قولهف) الياء( ضمير المتكلم - ٢
 تركوهاقد : ، وقولهكتابهمن : ، وقولهلهآخذ الحق : في قوله) الهاء( ضمير الغائب - ٣

  .دونها: لمن خلفهم، وقوله
فأعطوا ضرائبكم في أيام سلفكم واجعلوها : في قوله) واو الجماعة( ضمير الرفع - ٤

  .نوافل
  .نجونا: في قوله) تا(  ضمير المتكلمين- ٥

  : حروف الجر مع اللفظ سواء جاءت قبله أو بعده- ثانيا
  .عليكموليت : في قوله)  على( حرف الجر - ١
  .هللاواعلموا أن ما أخلصتم : ، وفي قولهلهآخذ الحق : في قوله) الالم( حرف الجر - ٢
  . اآلفاتمنوعصمه :  كتابه، وفي قولهمن: في قوله) من( حرف الجر - ٣
  . شراعنهوال يصرف به : ، وفي قولهعنكم قد غيب :في قوله) عن( حرف الجر - ٤

  : وقوع اللفظ في تركيب اإلضافة- ثالثًا
  . الحروبمواطنفي :  مضافا في قوله- ١
  .الظلمةليوم : ، وقولهبيتهوأهل :  مضاف إليه في قوله- ٢

  : أن يسبق اللفظ فعال أو جملة فعلية-رابعا
  .بهم الدهر ضعضع:  في مهل، وقولهسابقوا:  فعال في قوله- ١
  .قدمتموهوسلف : ، وقولهظفرتم بهوحظ :  جملة فعلية بعده في قوله- ٢
 فأشد حاسبه اهللا:  وحصنوها، وقولهبنوا المدنأين الذين :  جملة فعلية قبله في قوله- ٣

  .حسابه وأقل عفوه



– 

  )٥٣٠(

  : وجود الترادف والتضاد- خامسا
  .وفاقتكملفقركم :  الترادف في قوله- ١
  .الرغبة بالرهبةوأن تخلطوا :  التضاد في قوله- ٢

  : وقوع اللفظ في جملة االستفهام-سادسا
  أين الجبارون؟:  استفهام تحدي في قوله- ١
  ما لكم يا معشر الناس؟:  استفهام إنكاري في قوله- ٢

  : وجود الظرف في سياق اللفظ-سابعا
  . أحدوبين بينهليس : ، وقولهعنديأقواكم :  ظرف مكان في قوله-

  :وقوع اللفظ في موقع الصفة - ثامنًا
  .حثيثًافإن من ورائكم طالبا :  الصفة وقعت بعد اللفظ في قوله- ١
  .شعاعاوأمة : ، وقولهعضوضاوسترون بعدي مِلكًا :  اللفظ وصفٌ لما قبله في قوله- ٢

  : سِبق اللفظ بفعل ناسخ-تاسعا
  . تراباصاروا:  رميما، وقولهوصاروا:  في قوله-

  : استعمال الحقيقة دون المجاز- عاشرا
  . على باطلرأيتموني: في قوله)  رأى(  لفظ -

  : وقع اللفظ مبنيا للمجهول-الحادي عشر
  .قُِبضوإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم :  في قوله-

  : سِبق اللفظ بأداة نهي-الثاني عشر
  . تغبطوا األحياءوال:  في قوله-

  :حال وقوع اللفظ موقع ال-الثالث عشر
  .خاويةتلك مساكنهم :  في قوله-

  : وقوع اسم إن بعد اللفظ-الرابع عشر
  .طالبافإن من ورائكم :  في قوله-

  : سِبق اللفظ بمصدر المرة-الخامس عشر
  . سوٍطضربةُ:  في قوله-



 

 )٥٣١(

  : وقوع اللفظ في موقع التأكيد واإلغراء- السادس عشر
  .الِجدالِجد :  في قوله-

  : وقوع جملة النداء بعد اللفظ- عشرالسابع
  .عباد اهللا اعتبروا -

  : المصاحبة اللفظية- الثامن عشر
ويسأم :     لفظ البهاء يرد في المعاجم مالزم للفظ الجمال، وقد ورد ذلك في قوله

  .البهاءالرخاء وتنقطع عنه لذة 
  : إضمار الفاعل-التاسع عشر

اهللا، دلَّ : الذي يعود على لفظ الجاللة) عمالال يقبل من األ: ( إضمار الفاعل في قوله-
  ).األعمال: (على المعنى المراد من قوله

  :الخالصة
    إن وقوع اللفظ في سياق لغوي محاطًا بقرينة من القرائن السابقة وضح ورجح 
المعنى المراد من بين عدة من المعاني؛ فالقرائن تساعد في فهم معنى الجملة، وقد 

ائن في خُطبه تنوعا ساعد في تحديد المعنى، وقد كانت هناك قرائن غير تنوعت القر
لغوية تمثَّلت بالخطاب الديني الوعظي استبعدتها لعدم عالقتها بالبحث الذي اقتصر على 

  .السياق اللغوي وأثره في تحديد المعنى
  
  
  
  
  
  



– 

  )٥٣٢(

  المصادر والمراجع
يحيى عبدالرؤوف، دار عمار، : ي، تحقيق، لسليمان الدقيقاتفاق المباني وافتراق المعاني -

 .ه١٤٠٥، ١عمان، ط
، ١عبدالعليم الطحاوي، التراث العربي، الكويت، ط: ، للزبيدي، تحقيقتاج العروس  -

  .ه١٤٢١
عبدالكريم حامد وعمر سالمي، دار إحياء التراث العربي، : ، لألزهري، تحقيقتهذيب اللغة -

  .م٢٠٠١، ١بيروت، ط
، ألحمد زكي صفوت، مطبعة مصطفى الحلبي، ب في العصور الزاهرةجمهرة خطب العر -
  .ه١٣٥٢، ١ط
، ١رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط : ، البن دريد، تحقيقجمهرة اللغة -

  .م١٩٨٧
رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة : ، ألبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيقالخطب والمواعظ -

  .ت.ط، د.، دالدينية، بورسعيد
  .ه١٤٠٧، ٤أحمد عبدالغفور، دار العلم للماليين، بيروت، ط: ، للجوهري، تحقيقالصحاح -
  .م١٩٩٨، ٥، ألحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الداللة -
  .م٢٠٠٧، ١، لسالمي، عبدالقادر، دار ابن بطوطة، عمان، طعلم الداللة في المعجم العربي -
إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، .مهدي المخزومي، د.د: ، تحقيق، للخليلالعين -

  .ت.ط، د.بيروت، د
محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، : ، للعسكري، أبو هالل، تحقيقالفروق اللغوية-

  .ه١٤١٨ط، .القاهرة، د
  .ه١٤١٤، ٣، ابن منظور، جمال الدين بن محمد، دار صادر، بيروت، طلسان العرب -
محمد عبدالقادر أحمد، مكتبة النهضة : ، البن العميثل األعرابي، تحقيقالمأثور من اللغة -

  .ه١٤٠٨، ١المصرية، القاهرة، ط
عطيه رزق، دار المناهل، بيروت، : ، البن الشجري، تحقيقما اتفق لفظه واختلف معناه -
  .ه١٤١٣، ١ط



 

 )٥٣٣(

عبدالرحمن بن : ي محمد، تحقيق، لليزيدي، إبراهيم بن ابما اتفق لفظه واختلف معناه-
  .ه١٤٠٧، ١م،  ط.سليمان العثيمين، د

علي البجاوي وآخرون، : ، للسيوطي، جالل الدين، تحقيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها -
  م١٩٨٦ط،  .المكتبة العصرية، بيروت، د

زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، البن فارس، تحقيقمجمل اللغة -
  .ه١٤٠٦، ٢ط
عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، : ، البن سيده، تحقيقالمحكم والمحيط األعظم -

  .ه١٤٢١، ١بيروت، ط
  .ت.، د٣عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط: ، للفيومي، تحقيقالمصباح المنير -
 أنيس، مؤسسة دار أحمد مختار عمر، وإبراهيم. د: ، للفارابي، تحقيقمعجم ديوان األدب -

  .ه١٤٢٤ط، .الشعب، القاهرة، د
  .م١٩٨٦ط، .، إلبراهيم فتحي، المؤسسة العربية، تونس، دمعجم المصطلحات األدبية -
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  :                                       المقدمة
فقـد  ,  ليس وليد العصر الـراهن   Atheism الحديث عن النزعات اإللحادية

ظهرت نزعات إلحادية عند بعض الفالسفة الغربيين الذين اصطبغت فلسفاتهم بالـصبغة         
-١٧٢٣(لبــاخ ،  وهو) م ١٧٧١ -١٧١٥(هلفــسيوس : أمثــال , الماديــة الــصرفة

وبرترانـد  , ) م١٨٨٣ -١٨١٨(ومـاركس   , ) م١٧٨٩ -١٧٢٣( ، وفيورباخ   )م١٧٨٩
بـوخنر  : وغيرهم ، وكذلك بعض العلماء الطبيعيين أمثـال         ) م١٩٧٠ -١٨٧٢(رسل  

 -١٨٠٩(وتــشارلز دارون )  م١٩١٩ -١٨٣٤(وأرنــست هكــل ) م١٨٩٩ -١٨٢٤(
لحـادهم واعتبـروا أن     وغيرهم ، من الذين اتخذوا العلم الطبيعي مـستنداً إل         ) م١٨٨٢

الطبيعة هي المصدر الوحيد للمعرفة دون سواها ، وقد تبنـى هـؤالء جميعـاً الفكـر                 
اإللحادي وصبوا جام غضبهم على المعتقدات الدينية بوجه عام ؛ فكانت العلوم الطبيعية             

  .          هي الداعم الرئيس لتلك النزعات الفلسفية اإللحادية 
ت اإللحادية التـي ظهـرت فـي الفكـر العربـي      كما أن هناك بعض التوجها   

 تقريباً  -فقد كانت البداية    , واإلسالمي الحديث شبيهة بتلك النزعات الغربية ومتأثرة بها         
الذي آمن بالمذهب المادي وأرجع إليه كـل مـا          ) م  ١٩١٧-١٨٥٣( مع شبلي شميل     -

جـردة واألرواح    بالقوى الم  - عنده -يسمى’ ما   – بناء عليه    -يحدث في الطبيعة وأنكر     
المستقلة ، وأعتبر أن الدين الحقيقي للبشر هو العلم ألنه يحقق مبـدأ التـسامح ويوحـد             
األمم واللغات وينشر اإلنسانية الحقيقية على عكس التعاليم الدينية اإللهية التـي تفـصل              

 ثـم تـاله سـالمه       )١(بين اإلنسان والطبيعة وتنشر الدم والحروب والتنازع بين البشر          
الذي لم يبتعد كثيراً عن سـلفه فـأنتقض مـسألة اإللوهيـة             ) م  ١٩٥٨-١٨٨٧ (موسى

وأرجع إليها كل الشرور واآلثام والمنازعات واعتبرها اختراع إنساني نتيجـة للجهـل             

 
 

  
  مدرس الفكر العربي واإلسالمي الحديث والمعاصر

   جامعة سوهاج–كلية اآلداب 
  



– 

  )٥٣٦(

الذي دعى إلـى اإليمـان      )  م١٩٥٤ -١٨٨٩(وكذلك محمود عزمي    . بحقيقة األشياء   
  )٢(.بالعلم فقط وشكك في مصداقية الكتب المقدسة 

فقد كان أقرب إلى النزعـة  الربوبيـة      ) م١٩٦٢-١٨٩١( أما إسماعيل مظهر    
Deism     وإن كان قد اتبع المنهج الشكي في كل ما هـو مـوروث              )٣( منه إلى اإللحاد ،

 من منطلق اإليمان بحرية الفكـر       -وساهم في نشر الفكر اإللحادي في مجلته العصور         
طاب الفكر اإللحادي ومنهم برتراتد رسـل        فنشر مقاالت ألهم أق    -والمعتقد شعار مجلته  

) م  ١٩٣٦-١٨٦٣(وآخرين ، وأشعار إلحادية للشاعر العراقي جميل صدقي الزهـاوى         
الـذي  ) م ١٩٤٠-١٩١١( أما أكثر المفكرين العرب جرأة  فقد كان إسماعيل أدهـم     )٤.(

نـا  لماذا أ " م كملحق لمجلة اإلمام تحت عنوان     ١٩٣٧أعلن إلحاده في رسالة نشرها عام       
عدد فيها األسباب التي ألحد من أجلها ودعى إلى تبنى اإللحاد كديانـة ال تقـل                "  ملحد

  )٥.(مكانة عن المعتقد الديني 
  ويمكن القول إن هذه التيارات اإللحادية على اختالف توجهاتها قد انحصرت           

ولكـل اتجـاه    . والثاني  علمي تجريبـي      , األول  عقلي فلسفي     : في اتجاهين رئيسين    
 على أن التفكير الغيبي عمومـا واألديـان   - في الغالب -مواقفه وتبريراته  التي تستند    

  .خصوصا هي العقبة الكئود في سبيل تقدم البشرية 
  :أسباب اختيار الموضوع 

 وجود تيارات مختلفة تفهم الدين بطريقتها وتدعي أنها تمثل الدين وتحتكـر              -
يارات إلحادية تتهم الدين أنه الـسبب فـي         فهمه وتفسيره دون غيرها أدى إلى ظهور ت       

انتشار الخرافات واإلرهاب في المجتمع ، وقد تزايدت هذه النزعات المختلفة في الوقت             
  . الراهن بصورة الفتة للنظر 

وذلـك ألن العلـم هـو    ,  يعد اإللحاد من جهة العلم من أخطر أنواع اإللحاد  -
, خاصـة االقتـصادية والعـسكرية       , تلفة  الذي يقود قاطرة التقدم المادي بأنواعه المخ      
  . وبالتالي فله اليد العليا الواضحة المسيطرة 

  مواجهة اإللحاد العلمي تتطلب أدلة علمية من داخل العلم ذاتـه وتـستخدم               -
  .نفس المنهج واألدوات التي استخدمها العلماء الذين اتخذوا من اإللحاد مطية إللحادهم 



 

 )٥٣٧(

 أهم المفكرين المعاصرين الـذين اهتمـوا بهـذه           من  يعد وحيد الدين خان    -
 اهتماماً ليس له نظير بين مفكري العرب أو اإلسـالم      - بأسلوب علمي تحليلي     -القضية

في العصر الحديث، ومع ذلك فإنه ما زال مجهوالً نسبياً بالقياس إلي أقرانه من مفكري               
لـى المـودودى    وأبـو األع  ) ١٩٣٨-١٨٧٧(محمـد إقبـال     : شبه القارة الهندية مثل     

)١٩٧٩ -١٩٠٣ . (  
  :الهدف من الدراسة 

معرفة كيف وظف وحيد الدين خان ما أسماه المقياس االستداللي في مواجهـة             
اإللحاد العلمي وكيف استطاع عن طريق هذا المقياس إثبات المفاهيم الدينيـة وأهمهـا              

لداروينيـة بوصـفها   مسألة اإليمان بالمعتقد الديني ، ثم تطبيق ذلك المقياس عمليا على ا         
  .نظرية مؤيدة  بالدليل العلمي 

  :منهج الدراسة 
نعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي ، نحاول من خالله تحليـل              

  .المقوالت األساسية التي اعتمد عليها اإللحاد العلمي ثم تطبيق المنهج النقدي عليها 
  :تقسيم الدراسة 

  .تداللي عند وحيد الدين خان مفهوم المقياس االس: أوالً 
  .المقياس االستداللي ومسألة اإللوهية : ثانياً 
  .المقياس االستداللي ونظرية الخلق الداروينية : ثالثاً 

                                         
الهندية ، حاول أن يجمع في فكره بين المنهج         " أعظم جره "م في مدينة    ١٩٢٥ مفكر معاصر ، ولد عام       (*)

اإلسالمي والمنهج العلمي والفلسفي ، تمتاز كتاباته باألسلوب العلمي التحليلي فهو أحد المفكـرين القالئـل                 
عوا بين ثقافة العصر في أعمق ظواهرها وأعقد تشعباتها وبين ثقافة اإلسالم في أدق خصائـصها                الذين جم 

لوحيد الدين خـان عـدة      .  واشمل معطياتها ، ولذلك فقد تمكن من الرد على المدارس الغربية المعاصرة             
هة العلم ، واإلسـالم     اإلسالم يتحدي ، والدين في مواج     : مؤلفات مهمة منها المترجم إلي اللغة العربية مثل         

والعصر الحديث ، و حكمة الدين، وتجديد علوم الدين ، قضية البعث اإلسالمي ، المسلمون بين الماضـي                  
 .والحاضر وغيرها 



– 

  )٥٣٨(

  . مفهوم المقياس االستداللي عند وحيد الدين خان : أوالً 
بداية هناك  مقولة أساسية اعتمد عليها أنصار العلم في صراعه مـع الـدين،               

أن الدين ال يعدو أن يكون مجرد دعوى أو عقيدة داخلية، وذلك ألن حقائق الـدين               وهي  
 حـسب  - علماء األديانوكأن موقفال يمكن إجراء التجارب عليها في العالم الخارجي،   

 يكتب شيكاً ليس له رصيد في المـصرف، ألن          بمن أشبه   -R-Milesرايت ميلز   رأي  
   )٦(عباراتهم ال تكمن وراءها حقائق علمية

ويرى وحيد الدين خان أن قضية العصر الحاضر ضد الدين هي قضية طريقة             
االستدالل، التي اعتمد عليها العلم الحديث بعد التطورات في ميادينـه العديـدة، وهـي               
معرفة الحقيقة عن طريق التجربة والمشاهدة، تلك الطريقة التي لم تعـد تقـف أمامهـا              

م الميتافيزيقي وعدم خـضوعها لمبـدأ التجربـة،         دعاوى الدين وعقائده التصالها بالعال    
فالدين كله مبنى أو قائم على القياس واالستدالل النظري وهذا ما يجعله باطالً الفتقـاره               

  ).٧( لألساس العلمي
وقبل أن يناقش وحيد الدين خان  طريقة االستدالل العلمـي، يؤكـد علـى أن                

ات العلمية الحديثة حتـى نـتمكن       الموضوع األساس هو فهم طبيعة النظريات واالكتشاف      
من الوقوف على ماهيتها، ذلك أن عدم الدراسة الجيدة لنوعية القضايا الجديدة واالكتفاء             
بالمصادرة والرفض من شأنه أن يؤدى إلى خلق نوع من الصراع الزائف بـين الـدين            

  .)٨( والعلم، يصرف األجيال الجديدة عن الدين العتقادهم بمناهضته للعلم
ساً على ما سبق يقوم بدراسة تحليلية لذلك المعيار االستداللي الذي اعتمد            وتأسي

عليه العلم؛ وهو االعتماد على المالحظة والتجربة، فيرى أن هذا المعيار يبـدو وكأنـه               
  :شيء واحد لبساطته ولكن له درجات من الناحية العلمية 

في تناول القـائمين    أن يكون األمر المراد تجربته أو مشاهدته        : الدرجة األولى   
على التجربة والمشاهدة، مثل استخدام بعض الوسائل العلمية لتقريب ظـواهر طبيعيـة             

  .إن الماء يحتوى على كائنات حية دقيقة: معينة، كأن نقول 
أن تكون الدعوى غير قابلة كلياً للمشاهدة، بل يمكن مـشاهدة           : الدرجة الثانية   

تلك مقولة ال يستطيع اإلنسان أن يشاهدها فـي     بعضها، مثل القول بأن األرض كروية، ف      
صورتها الكاملة، إال أنه يستطيع أن يشاهد أجزاء مختلفـة أو شـواهد تؤكـد كرويـة                 

  . )٩(األرض



 

 )٥٣٩(

ومؤداها أن االعتماد على المقياس األول والثـاني فقـط فـي            : الدرجة الثالثة   
ـ            ي ال نـستطيع    تحصيل المعرفة العلمية يجعلها قاصرة، ألن هناك بعض الحقـائق الت

التوصل إليها عن طريقهما، على الرغم من أن دراستنا للكون تؤكد على وجـود عـدد                
من الظواهر العلمية التي تستحق الدراسة، لذلك لجأ العقل الحديث إلـى معيـار ثالـث                
لالستدالل يتمثل في أن االستدالل يعد مقياساً علمياً سليماً إذا شوهدت فيه بعض جوانب              

تؤكد وجود حقيقة ما، وذلك على الرغم من العجـز عـن مـشاهدة تلـك          التجربة التي   
الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجربة، ويدلل وحيد الدين خان  على ذلك بـاإلليكترون               
الذي ال يخضع للمشاهدة نظراً لتناهيه في الصغر بحيث يتعذر مشاهدته أو وزنه ومـع               

ذاته فرض إال أنه يستند إلى تجربـة غيـر          ذلك يعتقد العلماء أنه حقيقة علمية، فهو في         
مباشرة وله آثار واضحة يمكن مشاهدتها في صورة تجارب قابلـة للتكـرار واإلعـادة        

  . )١٠ (ولذلك يسلم العلم بوجوده
فتتمثل في أن العلم الحديث وجد أن االعتماد علـى المقيـاس      : الدرجة الرابعة   

 أن كل الحقائق التي نتوصل إليها عـن         الثالث أيضاً يجعل المعرفة العلمية قاصرة، ذلك      
، على الرغم من أن سعة الكون تتعدى هـذه الحقـائق            )فنية(طريقه هي حقائق تكنيكية     

 تبـدأ حيـث تنتهـي الحقيقـة     - بالنسبة لنا-التكنيكية، وأن الحقائق التي لها مغزى أهم    
ة تنطـوي   التكنيكية، فمثالً دراسة حياة اإلنسان وأعضاء جسمه تكشف لنا حقائق كثيـر           

على أبعاد مهمة، ولكن الحقيقة ذات المغزى األهم تتعلق ببداية الجسم اإلنساني ونهايته،             
لذلك أضـاف العلـم     . وهو ما لم يأتنا برأي قاطع فيه سواء علم الحياة أو علم التشريح            

أن المـشاهدات   : " الحديث مقياساً جديداً إلى المقـاييس االسـتداللية المقبولـة وهـو           
 - بالمعنى العلمي التكنيكي البحت    -إن لم تكن مرتبطة بالقضية المطروحة       والتجارب، و 

 وذلك في عدم وجـود نظريـة        -إال أنه إذا كانت هناك قرينة جائزة لتأييد تلك القضية           
علـى القـضية   ) بالقرينـة الجـائزة  ( فإن ذلك االستدالل   -أقوى لتفسير تلك المشاهدات   

ادعاء تتوفر فيه شروط هذا المقيـاس يـصبح         وأي  ". المطروحة سيكون مقبوالً وسليماً   
   .)١١(نظرية علمية مقبولة

ويركز وحيد الدين خان في حديثه عن العالقة بين الدين والعلم علـى الدرجـة        
الرابعة من المقياس االستداللي، التي توصل إليها العلماء بفعل التطور العلمـي نفـسه،              

تنفي وجود أشياء لم تجرب مباشرة، كما       فيرى أن تلك الطريقة الجديدة في االستدالل ال         



– 

  )٥٤٠(

قياساً "أنها ال تنفي قياس أشياء لم نشاهدها على أشياء شاهدناها تجريبياً، وهو ما يسمى                
ويعد كالتجربة المباشرة، فالتجربة ال تعد حقيقة علمية لمجرد أنها شوهدت، كمـا             " علمياً

طالن موجـود فـي كليهمـا    أن القياس ليس باطالً لمجرد أنه قياس، فإمكان الصحة والب 
   .)١٢( على السواء

ويؤكد أن التجربة والمشاهدة ليست هما وسيلتي العلم القطعيتين وأن العلـم ال              
ينحصر فقط في األمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة، ألن أكثر اآلراء العلميـة مـا               

 يحمـل  هي إال تفسير للمالحظات وأن هذه اآلراء لم تجرب مباشرة، فبعض المالحظات    
العلماء على اإليمان بوجود بعض حقائق غير مشاهدة قطعياً، فأي عـالم مـن علمـاء                

 ، Force القـوة  : العصر الحاضر ال يستطيع أن يتقدم دون االعتماد على ألفاظ مثـل  
 وما إلى ذلك، ولكن هذا العالم ال  law of Nature ، وقانون الطبيعةEnergyوالطاقة 

قانون الطبيعة، فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقـائع معلومـة            يدرى ما القوة والطاقة و    
حتى تفصح عن علل غير معلومة، وهذا العالم ال يستطيع تفسير هذه األلفـاظ، تمامـاً،                

 تفسير صفات اهللا، وكالهما يؤمن بدوره بعلـل غيـر   -مثالً– كرجل الدين ال يستطيع 
   .       )١٣( معلومة

االستدالل ينتقل وحيد الدين خان من حيـز        وزيادة في إيضاح هذه الدرجة من       
ضرب األمثلة باأللفاظ إلى حيز نظرية علمية مقبولة وكان لها تأثيرها وما يزال حتـى               

ال يمكن مالحظته قطعاً، وكـل مـا    العصر الحاضر، وهي قانون الجاذبية، فهذا القانون    
 رى اضطروا ألجلها شاهده العلماء ال يمثل في ذاته قانون الجاذبية، وإنما هي أشياء أخ

 أن يؤمنوا بوجود هذا القانون، ومع ذلك فإن هذا القانون يعـد اليـوم حقيقـة              -منطقياً–
علمية في حين أنه ال يفسر إال بعض المالحظات، وليس أدل على ذلك من قول نيـوتن                 

إنه ألمر غير مفهوم أن نجد مادة ال حياة فيها وال إحساس وهي تؤثر على مـادة     : "نفسه
، وبناء عليه فليس من الـضروري أن تكـون          "مع أنه ال توجد أية عالقة بينهما      أخرى،  
   . )١٤(  هي ما تعلمناه بالتجربة المباشرة- فقط-الحقيقة 

ومن ثم يتساءل وحيد الدين خان هل يمكن القول إن العقيدة التـي تـربط                    
أم أن  رجـة بعض ما نالحظه وتفسر لنا مضمونه العام تعد حقيقة علمية مـن نفـس الد    

  .الدين غير قابل لالستدالل وال أساس له البتة انطالقاً من التصور العلمي نفسه؟



 

 )٥٤١(

تكمن اإلجابة عن السؤال في أن قضية العصر الحديث ضد الدين تشتمل علـى     
يرى أن الدين مجموعة من العقائد التي ال يمكـن إخـضاعها   : جانبين متناقضين األول    

  .لعقيدة تعد عمالً شخصياً لألفرادللتجربة العلمية، ولذلك فإن ا
فهو أن بعض العلماء يدعون أن الكشوف العلمية الجديدة قد أبطلت           :  أما الثاني 

  .العقائد الدينية
ويرى أن كالً االتجاهين مناقض لآلخر، فالدين من حيث إنه يـستحيل إثباتـه              

 أن يكـون    علمياً ويتعلق بموضوع خارج نطاق التجربة العلمية، فللسبب نفـسه يجـب           
رفضه مستحيل أيضاً بناء على تلك المقاييس نفسها، وبعبارة أخرى فإن رجل الدين لـو          
حاول أن يقيم األدلة إلثبات الدين، فإنه سيواجه بالقول بأن الدين شيء ال يمكـن إثباتـه          
علمياً لعدم خضوعه لمقاييس العلم الحديثة، وفي نفس الوقت فإن أنصار العلـم أنفـسهم           

ون األدلة ضد الدين يجعلون من الدين نفسه، الذي سبق وزعموا أنـه غيـر               عندما يقيم 
   .   )١٥( قابل للخضوع للتجربة العلمية، ميداناً يمكنهم إقامة األدلة العلمية لرفضه

ال  عند وحيد الدين خان هو أن بعض علماء الطبيعة         والسبب في هذا التناقض     
االستداللية التي استخدموها هم في رفض      يريدون أن يستغل علماء الدين نفس المقاييس        

الدين، ذلك أن علماء الدين لو أفلحوا في ذلك فسوف يضطر علماء الطبيعة إلى التـسليم       
  .)١٦( بأن الدين قائم على أسس معقولة

ذلك أن الفيصل في النزاع بين الدين والعلم هو أن الحقيقـة ليـست إال نتـاج                 
يم قضية معارضي الدين إال إذا توصلوا بالمـشاهدة       المشاهدة والتجربة العلمية، فلن تستق    

والتجربة إلى أن الدين في حقيقته النهائية باطل، فيجب أن تصل مشاهداتهم وتجـاربهم              
 فـي  –إلى الحد الذي يمكنهم من أن يشاهدوا ويجربوا كل شيء في الكـون وخارجـه         

ئكة وال جنة وال نار     ال يوجد ثمة إله وال مال       حتى يتمكنوا من الجزم بأنه     –أقصى مداه   
جزماً ال لبث فيه، في حين أنهم ال يستطيعون ذلك، فهم لم يشاهدوا مبادئ الـدين ولـم                  
يجربوها في معاملهم، غاية األمر أنهم يفسرون بعض مشاهداتهم علـى أنهـا أبطلـت               

  .      )١٧( حقيقة الدين
ي اعتبروه  وبناء على ذلك فإن وحيد الدين خان يرى أن المقياس االستداللي الذ           

صالحاً لرفض الدين، هو نفسه أكبر دليل على صدق الدين، فالخطأ ال يمكن فـي هـذا                 



– 

  )٥٤٢(

المقياس ولكن في كيفية تطبيقه، ألنه في حالة تطبيقه باألسلوب الصحيح سوف تظهـر              
   .     )١٨(النتيجة عكسية تماماً

  . وهنا تكمن اإلجابة عن السؤال الذي طرحه وحيد الدين خان في البداية
ويناقش وحيد الدين خان االنتقادات الموجهة إلى المقياس االستداللي الرابع من           
أنه ال يمكن القبول به بالضرورة لعدم وجود رابط مباشر بين الدعوى والتجربة، فيـرى    
أن االستنباط هو الرابط بين األمرين، وحتى لو بطل االستنباط، فإن ذلك ال يؤثر علـى                

عن أن ذلك التشكيك يمكن أن يؤدى إلى الشك فـي صـحة   صحة المقياس نفسه، فضالً    
جميع المقاييس األخرى التي تقوم عليها علومنا الحديثة، ذلك أن معظم النظريات المسلم             
بها في العلوم الحديثة ال يمكن مشاهدتها أو تجربتها هي نفـسها، ألنهـا تـستند علـى                  

   .)١٩( ظرية هو االستنباطتجارب ومشاهدات خارجية، فيصبح الرابط بين التجربة والن
ويضرب لنا مثاالً بعملية الكهرباء، فيرى أن وصول التيار الكهربـائي عبـارة        
عن تدفق اإلليكترون، فليس معنى ذلك أننا شاهدناه وهو يتحرك فـي الكـابالت، فهـذا            
القول ليس إال تفسيراً للواقع المعروف الذي نشاهده عند إضاءة اللمبة، فما جربناه هـو               

ر الخارجي الذي أتاح لنا استنباط حقيقة أخرى، وبناء على ذلك فكـل النظريـات           المظه
العلمية فروض قياسية محضة في حين أن هذا االتهام ال يوجه إال إلى النظريات القائمة               

  .على أساس المقياس الرابع
فالواقع يثبت أن التجربة أو المشاهدة مهما كانت مباشره إال أنهـا ال تعـدو أن             

  .     )٢٠( هراً خارجياً للحقيقة الواقعة، ألن تلك التجربة ليست هي الحقيقة نفسهاتكون مظ
كما يرى وحيد الـدين  – ومع ذلك فإن كل احتماالت الشك في المقياس الرابع 

 ال تمنع الفيلسوف أو رجل الدين من أن يؤسس نظريات يعتمد فيها علـى ذلـك          -خان  
أسوة برجال العلم الذين يـستخدمون نفـس        المقياس، ثم يصر على اعتبارها صحيحة؛       

  .      )٢١( المقياس في بناء نظرياتهم واإلصرار على صوابها
هـذا كمـا    –أما في حالة االعتراف بهذا المقياس واستخدامه من ِقبـل العلـم      

 فإن االكتشافات العلمية الجديدة تصل باإلنسان إلى أمر مهم مـن وجهـة              -نشاهده اآلن 
، ذلك أنه قبل نصف قرن لم يكن من الممكن أن نثبـت المعتقـدات    نظر الدين اإلسالمي  

 -فقـط – الدينية على مستوى االستدالل العلمي، ألن العلم في ذلك الوقت كان يعتـرف  
. بالحقائق المشاهدة، ولم يكن هناك أي مكان داخل المجال العلمي للحقـائق المـستنبطة             



 

 )٥٤٣(

تعبير عن حقائق العالم الغيبي عن طريق       ولكن االستدالالت التي يقدمها القرآن الكريم لل      
 استدالالت علمية خالـصة قائمـة       – على األقل    –االستدالل بوقائع العالم الطبيعي هي      

   .)٢٢ (على أصول ثابتة، كان من الصعب االعتراف بها في السابق
ومن خالل ما سبق يمكن القول إن وحيد الدين خان سلك في تعامله مع العلـم                

ن أنصار االتجاه التوفيقي في الفكر اإلسالمي إلقرار نفس النتيجة أمثال           مسلكاً مختلفا ع  
جمال الدين األفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وفريد وجدي، وغيـرهم، هـؤالء             : 

الذين اعتمدوا في الجدل بين الدين والعلم على البحث في التراث الـديني مـن خـالل                 
 إلى األدلة العقلية، أما هو فلم يكتف بـذلك          القرآن والسنة والتاريخ اإلسالمي، باإلضافة    

بل اتجه مباشرة إلى البحث في العلم وإنجازاته وتطوراته وركز على ما عرف بالقرينة              
الجائزة إلضفاء الصبغة العلمية على المعتقدات الدينية وإمكانية البرهنة عليهـا بـنفس             

التي تنـدرج تحـت المقيـاس    الطريقة التي يستخدمها العلماء في إقرار القوانين العلمية   
يمكن إثبات المعتقد الـديني      االستداللي الرابع أو مقياس القرينة الجائزة، حتى يثبت أنه        

  .بنفس األدلة التي يثبت بها العلم نظرياته
ونعتقد أن وحيد الدين خان في حديثه عن التطور العلمي وخروجه من الحيـز              

، يوجـه حديثـه   )حظة والتجربة وتكرارهماالمال(المادي واالقتصار على أدواته القديمة      
سان سيمون، وأوجست كونت، ودور كـايم،       :  وروادها أمثال  - عموماً -إلى الوضعية   

 الذين ذهبوا إلى أن اإليمان الديني يمثل حالة عدم -خصوصاً– وإلى الوضعية المنطقية 
لمعرفـة  نضج سوف يتغلب عليها العلم، ذلك أن العلوم الطبيعية هي المصدر الوحيـد ل             

  .) ٢٣(إلمكانية اختبارها تجريبياً
اآلن ندرس التطبيق العملي لمقياس وحيد الدين خان االستداللي علـى مـسألة             

  .اإللوهية والجدل الدائر بين اإليمان واإللحاد 



– 

  )٥٤٤(

   .المقياس االستداللي ومسألة اإللوهية : ثانياً 
اسي في المعتقـد    يرى وحيد الدين خان أن أنصار الدين يرون أن المرتكز األس          

الديني هو استحالة تفسير الكون بدون االعتماد على خالق مدبر في حين يرى أنـصار               
العلم أنه ال ضرورة لفرضية وجود خالق ما دام يمكن تفسير الكون بكل مراحلـه عـن            
طريق االكتشافات العلمية الحديثة التي أوضحت أنه يمكن عن طريق الوسائل العلميـة             

حديثة أن نقع على السبب الكامن وراء كل حادث يقع، ويمكننا معرفة            وأساليب البحث ال  
ذلك عن طريق إجراء التجربة، فمثالً نيوتن توصل خالل مشاهداته إلى أن كل أجـرام               
السماء من سيارات ونجوم مقيدة بقوانين ثابتة وأنها تتحرك بموجب تلك القوانين، أمـا               

 نتيجة عملية خلق مباشر وإنما هو المظهر        نظرية دارون فقد أثبتت أن اإلنسان لم يوجد       
األعلى لكائنات بدائية وأنه جاء إلى الوجود نتيجة عمل القوى المادية لحقب سحيقة فـي          

  .)٢٤(االرتقاء نحو األفضل
 أن اتـضح  -وغيرها– ويؤكد وحيد الدين خان أنه كان من نتيجة تلك البحوث 

معلوم هو قانون الطبيعة الذي ينص      أن جميع وقائع األرض والكون مقيدة بنظام واحد و        
على أن الكون يخضع لقوانين مادية وطبيعية صرفة وأن الكون مادي مـن أولـه إلـى        
آخره حتى أن كل حركة تحدث في الكون سواء أكانـت خاصـة باألشـياء الحيـة أم                  
الجمادات ليست إال حركات مادية، ذلك أن هذا الكون الذي اكتشفه العلم لم يوجد في أي                

من أجزائه أي أثر للخالق الذي تستند إليه كل األديان في فلسفتها للحيـاة، وبنـاء                جزء  
على ذلك انتفت التفسيرات الغيبية للظواهر ولم تعد هناك حاجة الفتراض قوى ما فـوق         

  .)٢٥(الطبيعة وراءها وظهرت بدالً منها قوى معروفة تعمل وفق قانون العلة والمعلول
ة اإللحادية السابقة مت منطلق أن الطبيعة في حد         يرفض وحيد الدين خان األدل    

ذاتها حقيقة من حقائق الكون وليست تفسيراً له ويضرب لنا مثاالً بما اعتبـره أنـصار                
 خروج الكتكـوت مـن      -مثالً –العلم اإللحادي بأنه أسلوب عمل الطبيعة، حين فسروا         

لكتكوت من البيضة، أمـا     البيضة، فقد كان االعتقاد الديني يرى أن اهللا هو الذي أخرج ا           
العلم الحديث فقد أثبت أنه في اليوم الحادي والعشرين يظهر قـرن صـغير يـستعمله                

  .الكتكوت في تكسير البيضة ويزول هذا القرن بعد خروجه من البيضة ببضعة أيام
ومن خالل المثال السابق الذي يستغله أنصار العلـم فـي أن قـانون الواحـد                

يحدث العملية وليس اإلله هو الـذي أوجـده، فـي حـين أن              والعشرين يوماً هو الذي     



 

 )٥٤٥(

المشاهدة الجديدة للحادث ال تدلنا إال على حلقات جديدة للحادث وال تكشف عـن سـببه             
الحقيقي، فقد تغير الوضع وأصبح السؤال ال عن تكسير البيضة، بل عن كيفية ظهـور               

لعلة التي جاءت بهـذا    القرن، ذلك أن السبب الحقيقي سوف يظهر لنا عندما نبحث عن ا           
القرن، تلك العلة التي كانت تعلم أن الكتكوت يحتاج إلى هذا القرن في ذلـك التوقيـت                 
بالذات دون غيره، وعلى ذلك فإن المشاهدة بالمنظار هي مجرد تعميق للنظرة،ولكنهـا             

  .)٢٦(ليست تفسيراً للواقع
وليست تفسيراً  ويزيد األمر وضوحاً، فيرى أن الطبيعة حقيقة من حقائق الكون           

له وما هو معروف منها ليس إال بياناً ألسباب وجود الدين، فالدين يوضح لنا األسـباب                
والدوافع الحقيقية التي تدور وراء الكون، وما كشفه العلم ال يمثل إال الهيكـل الظـاهر                

ما هذا ؟، ولـيس لديـه إجابـة عـن     "للكون، فكل مضمون العلم هو إجابة عن السؤال    
، وأن التفسير الذي نحن بصدده يتعلق باألمر الثاني، وعلـى ذلـك    "  لماذا؟ ولكن. سؤال

ينتفي االكتشاف الذي يعده أنصار العلم بديالً لإلله ويمكننا أن نقول إنه أسـلوب عمـل                
الطبيعة المسخرة للخالق وهو يجرى إرادته في الكون بواسـطة هـذه القـوانين التـي                

  .)٢٧(قطاكتشفت علومنا الحديثة بعض أجزائها ف
وينتقل وحيد الدين خان إلى مجال علم الحيـاة، فيـرى أن نفـس االدعـاءات          
تكررت في هذا المجال، خاصة مع ظهور نظرية التطور، ويرى أنه حتى لو افترضـنا             
أن قواعد دارون في االنتخاب الطبيعي صحيحة، وقد انطبقت على مظاهر الحيـاة وأن              

ب الذي بزعمه علماء االرتقاء، فـإن هـذا ال      الحياة قد ظهرت إلى الوجود بنفس األسلو      
يزعزع أركان المعتقد الديني، ألنه حينئذ يمكن القول أن هذا أسـلوب اهللا فـي الخلـق                 
وليس نتيجة لعمل مادي أعمى، ويؤيد ذلك أن االرتقاء الميكانيكي ليس ارتقـاء خلقيـاً                

Creational Evolution   ـ م أساسـاً  ، وعلى ذلك لن يجد معارضو الـدين باسـم العل
  .)٢٨(يرفضون، بناء عليه، المعتقد الديني

د العلم يقينه بدخوله أبـواب القـرن        قَفَفقد  بل إن األمر ال يقف عند هذا الحد،         
 حل آينشاتين محل نيوتن وأبطل كل من بـالك وهـاينزبرج نظريـة              عندماالعشرين،  
 يمكـن الفـصل بـين     أنه ال ) الكوانتم(أثبتت نظرية النسبية وقاعدة الميكانيكا      والبالس،  

المشاهدة والموضوع المشاهد، ومعنى ذلك أنه ليس في إمكاننـا إال أن نـشاهد بعـض                
  .)٢٩(الجوهرية المظاهر الخارجية من أي شيء، وأننا ال نستطيع أن نشاهد حقيقته



– 

  )٥٤٦(

وبناء على ذلك فإن الثورة التي وقعت في مجال العلم في العصر الحاضر قـد               
 نظر العلم نفسه، وأصبحت المقتضيات الفلسفية للتفكيـر         دعمت أركان الدين من وجهة    

العلمي الجديد تختلف عن مقتضيات التفكير القديم وأصبح القول بأن الطريقـة العلميـة              
هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقائق قولُُ غير مقبول، فـالعلم بهـذه الـصورة ال        

هود الرامية إلى تفـسير الكـون   يعطينا إال معرفة جزئية عن الحقيقة، وقد فشلت كل الج    
  )٣٠(عن طريق المادة والحركة وانتهت إلى اإلخفاق التام

 أن  اتجهـت إلـي التـسليم    - في نظر الباحث أيـضاً  –وكان من نتيجة ذلك    
واإلقرار بحقائق ونظريات ال تخضع مباشرة إلى قانون المادة والحركة ، ولكـن إلـي               

المقياس االسـتداللي الرابـع ودوره فـي إثبـات     مبدأ القرينة الجائزة وهنا تكمن أهمية  
  . المعتقد الديني بالصورة المعاصرة للعلم عند وحيد الدين خان 

وقد تبلور الصراع بين اإليمان واإللحاد في ذلك الموضوع فـي سـؤال هـام               
ما الحقيقة النهائية للكون العقل أم المادة ؟ هل الكون نتيجة لعمل مادي محـض               : مؤداه  

ون مخلوق لقوى غير مادية خلفته باإلرادة؟، ولإلجابـة عـن ذلـك الـسؤال               أم أن الك  
يضرب لنا وحيد الدين خان مثاالً بتركيب ماكينة معينة، فلو قيل إن هذه األدلـة عبـارة       
عن تركيب صدفي للحديد والبترول وأنهما كانا الموجودين الوحدين قبل الماكينة وأنهما            

عمل مادي أعمى، وعلى العكس من ذلك لو قيل إن          تطورا فأخذا صورة الماكينة نتيجة      
  .هذه الماكينة هي نتيجة عقل المهندس وأنه أوجدها بعد ذلك باإلرادة

وما يقال في هذا المثال التقريبي ينسحب على الحقيقة النهائية للكون، فلو قيـل              
 فإن هذه النتيجة هي من حيـث  -حتى مع االختالف في تعيين ماهية العقل– إنها العقل 

  . )٣١(نوعيتها تصديق للدين ودحض لإللحاد بكل تأكيد
ويستطرد وحيد الدين خان قائالً إن االكتشافات العلمية ال تقف ضد الـدين إذا              

  :فهمت على الوجه الصحيح، ويدلل على ذلك بعدة أمور 
ئج التي توصلت إليها العلوم أثناء البحث في عالم الفطرة          أن النتا : األمر األول   

أثبتت بطريقة محيرة أن هناك عقالً وراء هذه الكائنات هو الذي خلقها ويـدبر أمرهـا                
  .وهي ال تعمل من فراغ كما أنها منظمة بدقة مذهلة

كان من الصعب على المفكرين أن يتقبلوا أن الكون الذي يحوى           : األمر الثاني   
ألنواع واألشكال يمكن أن يوجده خالق واحد، إال أن االكتشافات العلمية أيـدت             مختلف ا 



 

 )٥٤٧(

ما ذهب إليه اإلسالم من التوحيد في تلك القضية، فالكائنات ليست واحدة فقط من حيـث      
خضوعها لقانون كلى واحد، بل إن تحليل مادتها إلى النهاية يثبت أنها من هذه الناحيـة                

  .موجات الكهربائية غير المرئيةواحدة أيضاً أي الذرة أو ال
محدودية العلم البشرى، فالعلم قام بتقديم علماً جزئياً عـن عـالم   : األمر الثالث  

الواقع؛ وأن الحقيقة في شكلها األخير غير قابلة للمشاهدة وأننا يمكن أن نقوم باسـتنباط               
ـ               سان أن  مظاهرها فقط، وهذا يعطينا مبرر لإليمان بالغيبيـات التـي ال يـستطيع اإلن

  )٣٢(يشاهدها في الحياة
 وحتى مشاهدات الحياة أو الطبيعة فقد أثبت المقياس االسـتداللي الرابـع أن             

فهـي أصـغر    " الذرة  " اإليمان بها ال يتطلب بالضرورة مشاهدتها ، والمثال على ذلك           
عالم وأنها قد تناهت في صغرها حتى إننا ال يمكن أن نشاهدها بالمنظار المكبـر فهـي              

 شيئاً بالنسبة لما يستطيع البصر أن يراه، ولكنها مع ذلـك تحتـوى علـى نظـام        ليست
  .الدوران العجيب الموجود في النظام الشمسي

فالذرة اسم لمجموعة من اإللكترونات وهي ال يتصل بعضها مع بعض ولكـن             
يوجد بينها فراغ كبير الحجم نسبياً ، فعلى سبيل المثال قطعة الحديد التي توجـد فيهـا                 

لذرات متصلة بعضها مع بعض اتصاالً شديداً سيتضح أن هذه اإللكترونات ال تـشغل              ا
أكثر من مساحة الذرة ويكون بقية المجال خالياً، ولو أخذنا صورة مكبرة لجـزأين مـن     
اإللكترون والبروتون فسوف يكون الفاصل بينهما ما يقـرب مـن ثالثمائـة وخمـسين      

الجـزيء   -  يدور حـول البروتـون  -ن الذرةالجزيء السلبي م– واإللكترون  .ياردة
 وهذه الجزئيات التي ال تعدو أن تكون نقطاً وهمية سابحة في الشعاع، تـدور          -اإليجابي

حول مركزها بنفس النظام التي تتبعه األرض في مدارها حول الشمس بحيث ال يمكـن               
قـط  أن يتصور وجود اإللكترون في مكان محدد لسرعة دورانه وإنما يمكـن تخيلـه ف              

موجوداً على طول مداره في وقت واحد، ذلك ألنه يدور حول مداره باليين المرات في               
  .)٣٣(الثانية الواحدة

ويستخلص وحيد الدين خان مما سبق أن هذا النظام الذرى يستحيل قيامه بنفسه             
وال طريق إلى مشاهدته وال يمكن تفسير عمله داخل الذرة بغير علم، أما وقد تبناه العلم                

  .)٣٤(، فلماذا ال يصح كدليل على وجود منظم قائم على هذا التنظيمفعالً



– 

  )٥٤٨(

ويزيد األمر وضوحاً، فيشير إلى أن للحياة فوق األرض أحواالً كثيرة يـستحيل   
اجتماعها بنسبها الخاصة رياضياً، ولكننا نجد أن هذه الحاالت التي يستحيل اجتماعهـا              

يك عن أن أحـوال األرض ال توجـد   رياضياً موجودة على سطح األرض فعالً، هذا ناه 
في أي جزء من أجزاء هذا الكون الواسع وهي في ضخامتها ال تساوى ذرة مـن هـذا                 
الكون الواسع، ولو أن حجم األرض كان أقل أو أكثر الستحالت الحياة فوقها الخـتالل               

  .)٣٥(النسب المكونة منها، وهذا أكبر دليل على وجود المنظم الخالق سبحانه
ا لدين خان في مسألة اإللوهية وهو يدعم رأيه فـي     وحيدصة رأي   هذه هي خال  

أهمية المقياس االستداللي الرابع، الذي يحاول أن يلتمس األدلة اإليمانية من خالل العلـم    
الصرف حتى يثبت أن تطور الدراسات العلمية في صالح الدين ومؤيدة له ، ويتفق معه               

تطورات الحديثة التي طرأت علـى العلـم        في ذات التوجه محمد إقبال حيث يرى أن ال        
تؤيد قيام مذهب يقول بإلهيات تعتمد على العقل والتي من أمثلتها القـول بـأن طبيعـة                 

، ومثل القول بأن الكون عمل من أعمـال الفكـر وأن            "تموجات ضوئية محتبسة  "المادة  
تى إنه يمكـن  الزمان والمكان متناهيان ومثل قول هاينز برج بعدم التعين في الطبيعة، ح      

  .)٣٦(القول بأن ما نسميه العالم الخارجي ليس إال مجرد تركيب عقلي
للمقياس االستداللي عند حيد الـدين خـان        أما التطبيق العملي األكثر وضوحا      

فيبدو في مناقشة نظرية الخلق كما صاغتها نظرية التطور الداروينية باعتبارهـا أحـد              
  .الروافد المهمة للنزعات اإللحادية 



 

 )٥٤٩(

   .المقياس االستداللي ونظرية الخلق الداروينية : ثالثاً 
نظرية التطور أو مذهب النشوء واالرتقاء من النظريات المهمة التي كان لهـا             
أثر واضح على الفكر الديني في العصر الحديث، ومرجع ذلك إلى العالقة الوثيقة بـين               

قضتها للدين وألهـم مبادئـه      هذه النظرية والدين وما أثير حولها من جدل تمثل في منا          
ومما زاد هوة الخالف بين هذه النظرية والدين أن أنـصارها           ". نظرية الخلق "األساسية  

ألبسوها الثوب العلمي وأيدوها باألدلة والبراهين المستمدة من األساس العلمي ومن هنـا             
ـ     دها غدت نظرية التطور العالمة البارزة على الصراع بين المعتقد الـديني والعلـم وع

  .أنصار التيار االلحادى األساس  الذي أقاموا عليه إلحادهم 
وكان من أثر هذه النظرية أن انقسم المفكرون في العالم العربـي واإلسـالمي              
حيالها إلى فريقين، األول تلقفها على أنها المفتاح السحري لمعضلة الخلـق باعتبارهـا              

ذلك ركز هذا الفريق علـى الجانـب        تفسر الحياة على األرض تفسيراً علمياً ملموساً ول       
وإسـماعيل  )٣٧()  م ١٩١٧-١٨٥٣(شبلي شـميل    . د: المادي لنظرية التطور من أمثلة      

وعصام الدين حفني ناصـف    )   ٣٩()   م ١٩٥٨-١٨٨٧(  وسالمة موسى    )٣٨(أحمد أدهم   
  .  )٤١( )م١٩٦٤-١٩٠٠(  وحنا نمر )٤٠() م١٩١٩ – ١٨٥٦( 

لى هذه النظرية في جانبها الطبيعي الصرف،       أما الفريق الثاني، فلم يعترض ع     
إذا كانت تبحث في تطور الكائنات بعد أن خلقها اهللا سبحانه وتعـالى، أمـا إذا كانـت                  
: تحاول أن تفسر وجود الخليقة تفسيراً مادياً محضاً، فإنه غير مقبولـة عنـدهم  مثـل            

  . وغيرهم)٤٣(، وفريد وجدي)٤٢(جمال الدين األفغاني ومحمد عبده
ا وحيد الدين خان النظرية فقد نقد نظرية التطور في ارتكانها علـى المـنهج        أم

العلمي من ناحية ، وحاول االستفادة من أدلة مؤيديها لتأكيد مفاهيم الدين وقضاياه مـن                
  .ناحية أخرى

بداية يعرض وحيد الدين خان  لألدلة المؤيدة لنظرية التطور، فيـرى أن هـذه          
 بعد ظهورها وال يزال لها مؤيدون حتـى اآلن، وهنـاك            النظرية أصبحت حقيقة علمية   

  :بعض األسس التي يعول عليها المؤيدون لها تمثل في
دراسة الحيوانات تؤكد أنها تضم أنواعاً أعلى وأخرى أدنى، بداية من حيوانات            
ذات خلية واحدة إلى حيوانات ذات ماليين الخاليا، كما أن هناك اختالفاً كبيراً بين هـذه        

  .انات من حيث صالحيتها وكفاءاتهاالحيو



– 

  )٥٥٠(

عند المقارنة بين هذه المعلومات ونتائج علم الحفريات األرضـية، يتـضح أن             
هناك ترتيباً ارتقائياً بحسب الزمن، حتى إنه يمكن القول إن أجسام حيوانـات العـصر               
القديم كانت بسيطة التركيب، ثم ظهرت أنواع أخرى أرقى وأكثر تعقيداً على مر الزمن              

معنى ذلك أن كل األنواع لم تظهر إلى الوجود مرة واحدة ولكـن ظهـرت األنـواع                 و
  .البسيطة أوالً ثم األنواع المعقدة أو األكثر رقياً

النظام الجسماني لكل الحيوانات مشابه جداً لآلخر، علـى الـرغم مـن كـل               
نـسان   يشبه السمك، وهيكل الحصان يشبه جسم اإل-مثالً– االختالفات النوعية، فالطير 

ولذلك يمكن أن تكون كل األجسام الحية منتهية إلى أسرة واحدة وأن الجد             . إلى آخره .. 
  .األعلى لكل الكائنات ليس إال جداً واحداً

األنواع كلها تخرج من بعضها ويمكن أن نتأكد من حدوث ذلك حـين نـشاهد               
وهـذه الفـروق   أوالد األم الواحدة من أي حيوان غير متشابهين، بل توجد فروق بينهم،    

االنتخـاب  "تتطور في األجيال التالية وتتقدم نحو األمام ونحو األفـضل تبعـاً لقـانون               
وهذه الفروق تكبر بصورة مدهشة بعد ماليين السنين، حتـى إن الـشياه ذات              " الطبيعي

  .)٤٤(األعناق الصغيرة تتحول إلى الزراف ذات األعناق الطويلة
الداروينية جعلوها نظرية علميـة مؤكـدة   ويشير وحيد الدين خان إلى أن رواد    

أن الداروينية توافـق جميـع      : ومن العوامل التي ذكروها في تأييد وجهة نظرهم اآلتي          
  .الحقائق المعروفة

  .أنها تفسر كثيراً من الحقائق التي ال يمكن تفسيرها إال بواسطتها
  .)٤٥(لم يظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة

حت نظرية التطور نظرية علمية وتسربت إلى كـل فـروع العلـوم             وقد أصب 
لمـاذا أنـا   : الحديثة وأثرت في المفكرين والفالسفة، حتى إن برتراند رسل في كتابـه             

لست مسيحياً ؟ اعتمد على نظرية التطور في إبطال دليل الخلق واإلبداع باعتباره مـن               
 هناك دليل من بين هـذه األدلـة    : " ولأدلة وجود اهللا التي اعتمد عليها الفالسفة حيث يق        

إنـه االسـتدالل   ..  ليس منطقياً محضاً – أدلة علماء الكالم والفالسفة على وجود اهللا       –
            ، مع أن دارون علـى كـل حـال قـد أبطـل هـذا       Design) نظام تخطيط الكون  (بـ
  .)٤٦("يل لالد



 

 )٥٥١(

ظرية غيـر ثابتـة كليـاً    أما رأى وحيد الدين خان فهو أن الداروينية ال تزال ن        
حتى اآلن وأنها ال تثبت شيئاً أكثر من أن األنواع المختلفة لم توجد في وقت واحد، بـل            
وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة، وأن هناك ترتيباً زمنياً في األنواع الحيـة، أي               

ال غيـر  أن األنواع البسيطة للحياة وجدت قبل وجود األنواع المعقدة، واألمر الذي ال يز   
 صور راقيـة لألنـواع   – حقيقة –هل األنواع الحية المعقدة هي  : ثابت بكل قطعية هو     

البسيطة التي وجدت في الزمن السحيق ثم تطورت تلقائياً إلى صورها الحاليـة نتيجـة               
إن المشاهدة تؤكد الجزء األول، أما الجـزء        . للعمل المادي الطويل، أم أنها ليست كذلك      

الرتقاء فال يزال افتراضاً محضاً اختلقه العلماء الـذين آمنـوا بتلـك           الثاني من نظرية ا   
النظرية وهذا الجزء االفتراضي ال يمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف، كمـا              
أنه غير قابل للخضوع للتجربة بأي شكل من األشـكال، هـذا بينمـا يتوقـف جـواز                  

  .)٤٧( فقطاالستدالل بنظرية االرتقاء على ثبوت الجزء الثاني منها
وقد أدى هذا الخلل الواضح لدى المؤمنين بالداروينية إلـى تقـسيم نظـريتهم              

فيقولون أن نظرية االرتقاء يقينيـة  " سبب االرتقاء"و" نظرية االرتقاء"الجديدة إلى جزأين   
أما سبب االرتقاء فهو مجهول حتى اليوم، وهذا التقسيم يمكننا فهمه بصورة أفضل لـو               

 نظرية االرتقاء ودليل االرتقاء، ذلـك أن أي نظريـة ال يمكـن أن               قسمنا النظرية إلى  
تصبح يقينية ما لم نتوصل إلى األسباب الدالة عليها، وعلى ذلك فنظرية االرتقاء نظرية              
مجهولة الدليل، بيد أن العلماء الذين آمنوا بها يعتبرونها نظرية ثابتـة ومقبولـة، علـى            

  .)٤٨(الرغم من نقطة الضعف الخطيرة السابقة
  :ويدلل وحيد الدين خان على افتقار نظرية التطور إلى الدليل من عدة نواح

أن هناك بعض النظريات التي توصلت إلـى عمـر األرض           : الناحية األولى   
بدقة، إال أن العمر الذي ذكرته هذه النظريات ضئيل جداً وال يمكن قياسه بالنسبة لعملية               

  . اآلن كما تقترح نظرية االرتقاءاالرتقاء للنماذج الموجودة في الحياة
البحوث الجديدة في علم البيولوجيا أثبتت أنـه مـن الـصعوبة    : الناحية الثانية  

تقرير أن مادة األرض قد خضعت لالرتقاء وقد دلل على ذلك العالمان فرنسيس كريـك               
Francis Crik ولزلى أورجل ، Leslie Orgel من خالل البحث في مادة الموليبدينم 
Molybdenum             التي لها دور في النظام البيولوجى ويعتمد عليها النظام اإلنزيمي فـي 

 يوجد بنسبة اثنين في     -رغم أهميته الكبيرة   –عمله، ومع ذلك فإن هذه المادة أو المعدن         



– 

  )٥٥٢(

األلف من كل المعادن ونفس األمر ينطبق على المعادن األخرى مثل النيكل والكروميم،             
  .ألرض اثنين في المائةحيث إن نسبتها بين معادن ا

ويخلص العالمان إلى نتيجة مؤداها أن التركيب الكيميائي لألرض كان يجـب            
أن ينعكس على تكوين الحياة عليها، ومع هذا فإن هذا األمر لم يحدث علـى إطالقـه،                 
ولذلك يفترض العالمان أن هناك في الفضاء األعلى للحياة أماكن معمرة أرسـلت إلـى               

  .)٤٩(ة راقية أخرىاألرض من لدن حضار
بعد أن يفرغ وحيد الدين خان من انتقاد األسس التـي قامـت عليهـا نظريـة              
التطور بأدلة من العلم ذاته، ينتقل بالحوار إلى اتجاه آخر وهو محاولة االسـتفادة مـن                
األدلة التي تعتمد عليها نظرية التطور في تأييد حقائق الدين، ويركز في ذلك علـى مـا         

، فقد استخدمه العلـم فـي تأييـد حقـائق     "س الرابع من مقاييس االستدالل  المقيا" أسماه  
ونظريات خاصة به وأنكر على الدين استخدام نفس المقياس وأبرز مثال على ذلك هـو               

والمقيـاس الرابـع    . نظرية التطور التي ال تصمد أمام المقياس األول والثاني والثالـث          
 أن حـصولنا علـى   -كما سبق الـذكر – وحده هو الذي يتصدى إلثباتها والذي فحواه 

شواهد تثبت قرينة منطقية لصحة دعوى معينة، كاف في االستدالل، على الـرغم مـن               
عدم التمكن من تجربة الدعوى أو آثارها مباشرة، ذلك أن مؤيدي نظرية االرتقـاء لـم                
يتمكنوا حتى اآلن من مشاهدة أو تجربة أي أساس تقوم عليـه نظـريتهم، فلـيس فـي                

 أن يثبتوا بالرؤية المباشرة في معمل ما كيف توجد الحياة في مـادة ال       - مثالً  -وسعهم  
حياة فيها؟ ويعتمدوا في هذا الصدد على سجل الطبيعة الذي يؤكد أن الوجود األول كان               
لمادة بدون حياة ثم بدأت الحياة تدب في الكون فاستنتجوا من ذلك أن الحياة خرجت من                

الطفل من بطن أمه وهكذا لم يخضع أي تغيير من نـوع إلـى              المادة الميتة كما يخرج     
آخر لتجربة أو مشاهدة أي إنسان، فلم يحدث أن أجريت تجارب في حدائق الحيوانـات               
فخرجت الزراف من بطون الشياه، ولكن على أساس التشابه الموجـود فـي مختلـف               

أن األنواع المختلفـة    األنواع وحدوث فروق في أوالد األم الواحدة أقاموا القياس القائل ب          
لم توجد على حدة، بل خرج كل نوع من بطن نوع آخر وهكـذا تطـورت الفطـرة أو           
الجبلة إلى العقل المدرك، أو بعبارة أخرى أن اإلنسان أرفع من الحيوان، وحتى اآلن لم               

  .)٥٠(تجر أي تجارب تثبت كيف تحولت الفطرة أو الجبلة إلى العقل المدرك



 

 )٥٥٣(

 أن منظومة االرتقاء معقدة، وهي تتعلق بمـاض بعيـد           ويؤكد وحيد الدين خان   
ويصعب علينا أن نتساءل عن تجربتها أو مالحظتها، ذلك أنها وسيلة منطقيـة لتفـسير               
مظاهر الخلق، وليست مالحظة واقعية، وعلى ذلك فنظرية االرتقاء ليست بمالحظـة أو        

  .)٥١(تجربة وإنما هي مجرد عقيدة
ه األدلة توضح أن العالقـة بـين الـدعوى          ويستطرد  فيرى أن نوعية كل هذ      

والدليل عالقة منطقية وليست عالقة تجربة ناتجة عن المشاهدة، ولكن نظرية االرتقـاء             
أصبحت اليوم بمثابة حقيقة علمية طبقاً لهذه األدلة نفسها، وبناء على ذلك فـإن العقـل                

 مباشرة وإنمـا يعتبـر   الحديث ال يحصر دائرة العلم في تلك الوقائع التي يمكننا تجربتها  
أن أي قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكن أن تصبح حقيقـة               

  .)٥٢(علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهدتها مباشرة
ويؤكد أنه إذا كانت هذه األدلة كافية لجعل نظرية االرتقاء حقيقة مقبولة علـى              

لعلمية، فإن هذه األدلة موجودة كذلك بصورة أشد وأكمل فـي           ضوء مقاييس االستدالل ا   
جانب الدين وفي هذه الحالة يعجز العقل الحديث عن تبرير موقفه مـن تبنيـه لنظريـة        
االرتقاء كحقيقة علمية ومن تبرير رفضه للدين باعتباره غير قابل ولو لمجـرد البحـث         

  .)٥٣(الدينالعلمي، مع تكافؤ األدلة بين كل من نظرية االرتقاء و
وعلى ذلك فإن القول بصدق نظرية االرتقاء وإبطال الدين فـي نظـر الـذهن               
العلمي ال يعنى مطلقاً أن قضية المعارضين هي قضية االستدالل العلمـي وإنمـا هـذه             
القضية تتعلق بالنتيجة، فلو أثبت نفـس االسـتدالل أمـراً طبيعيـاً محـضاً فـسيقبله                 

  .)٥٤(راً إلهياً، ألنه غير مرغوب فيه عندهمالمعارضون، وسيرفضونه لو أثبت أم
هذه هي خالصة موقف وحيد الدين خان من الداروينيـة الـذي يعـد بمثابـة                
. التطبيق العملي لنظرية القرينة الجائزة أو المقياس االسـتداللي الرابـع كمـا سـبق                

 أن  والباحث يتفق معه في أن نفس األدلة التي اعتمد عليها مؤيدو نظرية التطور يمكـن              
تكون أدلة مؤيدة للمعتقد الديني، ولكن ما يحول دون ذلك هـو أن التعـصب الفكـري                 
والمذهبي ليس حكراً على بعض أنصار المعتقد الديني فقط، بل إن بعـض النظريـات               
العلمية يتعصب لها مؤيدوها تعصباً أعمى حتى ولو أثبت الواقع والدليل البرهانى عكس             

  .ر الفكر المادي بوجه عام والداروينية بوجه خاصذلك، وأبرز دليل على ذلك أنصا



– 
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  :نتائج البحث
منهج وحيد الدين خان القائم علي االنفتاح على اآلخر واالستفادة منه ومـن             * 

منهجه وأدواته  التي استخدمها للتطور والنهضة أفضل من منهج االنكفاء على الـذات               
اإلمام الشافعي ، وأبو حامـد  : ثال وهو في هذا يذكرنا بقيام علماء أصول الفقه أم    . فقط  

الغزالي ، واإلمام الشاطبي، واآلمدى وغيرهم الذين استحدثوا القياس األصولي وطبقـوه     
في مجال المعامالت حتى يتمكن الفقه اإلسالمي من مسايرة تطورات العصر ومتغيراته            

ـ       تخدام ، مع االختالف بينهما وبين وحيد الدين خان  في مجال التطبيق ولـيس فـي اس
  .علم الكالم المعاصر_ إن جاز التعبير _ المنهج وهو ما يمكن أن نسميه

فقد حاول وحيد الدين خان تسخير كل اإلمكانيات العلمية وتطوراتهـا الالحقـة       
المقياس االستداللي الرابع  أو القرينـة       "في تأييد المعتقد الديني، فاستخدم ما أطلق عليه         

 لعدم اقتصار ذلك المقياس فقط على المالحظـة والتجربـة    لتأييد مبادئ الدين،  " الجائزة  
 على القياس العلمـي واالسـتنباط       -بصفة أساسية  -كأدوات لتحصيل العلم، بل تعويله      

كأدوات لصدق النظريات العلمية، وقد دلل على أهمية هذا المقياس من خالل اسـتخدام              
 أميناً ألبعاد ذلـك المقيـاس       النظريات العلمية له خاصة نظرية التطور التي تعد تطبيقاً        

ونتائجه، ناهيك عن توظيفه ذلك المقياس في مسألة اإللوهية وكيف أن ذلـك المقيـاس               
يصل في نهاية المطاف  إلي إقرار حقيقة مهمة وهي أن للكون خـالق يمكـن إثبـات                  

  . باألدلة العلمية ذاتها التي كانت سبباً في اإللحادوجوده 
العام وهو أن اإلسالم ديـن حـضاري إنـساني          وهذا كله يوضع في إطاره       *

منفتح علي اآلخرين وليس ديناً غيبياً فقط، بمعنى أنه دين ُأنزل من أجل رفعة وترقيـة                
شأن اإلنسان حضارياً على هذه األرض وفي الدنيا قبل اآلخـرة، وأنـه يجـب علـى                 

تقدمـة  اإلنسان المسلم أن يملك األدوات التي تؤهله ألن يكون فـي مـصاف األمـم الم      
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، ، ولن يتحقق هذا التقدم إال عن طريق فتح المجـال      

  .أمام العقل والعلم
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  :هوامش البحث
شميل، مطبعة المقتطف، مـصر،    . فلسفة النشوء واالرتقاء، الجزء األول من مجموعة د       : شبلى شميل    -١

  .٣١-١١،٣٠-٣م، ص ١٩١٠
  ،٢٠٦م ص ٢٠٠٠ثقافتنا العربية بين اإليمان واإللحاد ، دار العلم ، القـاهرة ،     : عصمت نصار   .  د -٢

٢٠٧.  
،  ١٢٩م  ، ص     ١٩٢٧تاريخ الفكر العربي ، مطبوعات مجلة العصور ، القاهرة ،             :إسماعيل مظهر    -٣

مكتبـة الحيـاة ،   ، في األدب والحيـاة  ، دار   . ١٧ ،١٦ ، ص ١٨ ، العدد٤مجلة العصور ، المجلد   
  . ٧٤م ص ١٩٦٧بيروت ، 

 ، ١إسماعيل مظهر، مجلة العصور، م    / حرية الفكر ونشرة الدعوة الحكومية، ترجمة     : رسل   برتراند -٤  
   .١٦٢-١٦٠ص .م١٩٢٧، ٢عدد 

، ٤ ، عـدد  ١حسين محمود، مجلة العـصور،، م / لماذا أنا ملحد، ترجمة وتلخيص   : رسل   برتراند - 
   .٣٢٧-٣٢٥ص.م١٩٢٧

 .م١٩٢٨، ٨ ، عدد ٢كيف ألحد ، قصة الشيخ حسين كيف شك ثم ألحد، مجلة العصور، م      : مستمع   - 
   .٨٤٤-٨٣٩ص 

   .   ١٢-١١م ، ص١٩٦٥فى النقد األدبي ، دار ومكتبة الحياة ، بيروت ، :  إسماعيل مظهر -
          م،١٩٩٤، مـايو،  ١٠٥ مجلة أدب ونقـد، العـدد      فيلماذا أنا ملحد؟، مقال     : إسماعيل أحمد أدهم    . د -٥ 

  .م فى مجلة اإلمام١٩٣٧ وقد نشر هذا المقال ألول مرة عام  ،١٤-١٣ص 
عبد الحليم عويس، . الدين في مواجهة العلم ، ترجمة  ظفر اإلسالم خان، مراجعة د         : وحيد الدين خان     -٦

 .٦م، ص ١٩٧٨، كتاب المختار، القاهرة، ٤ط

، ترجمة ظفر اإلسالم خان، مراجعـة       "مدخل علمي إلى اإليمان      " اإلسالم يتحدى :   وحيد الدين خان      -٧
  .٦٠م، ص ١٩٦٩عبد الصبور شاهين ، كتاب المختار، القاهرة، . وتقديم د

 ،١٠٢،١٠٣،١٠٧الدين في مواجهة العلم، مرجع سابق، ص :   وحيد الدين خان -٨
  .٧ ، ٦ص :  المرجع السابق -٩ 
  .٧ص :  المرجع السابق -١٠ 

  .٨ ، ٧ص : بق  السا-١١
  .٦٠اإلسالم يتحدى ، سابق ، ص :  وحيد الدين خان -١٢
  .٦١ ، ٦٠ص :  السابق -١٣
  .٦٤ ، ٦٣ص :  السابق -١٤
  .٦٤-٦٢  ، واإلسالم يتحدى، ص٩-٨الدين في مواجهة العلم، ص:  وحيد الدين خان -١٥
  .٩الدين في مواجهة العلم، ص :  وحيد الدين خان -١٦
  .١٠ ، ٩ ص : المرجع السابق -١٧



– 
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  .١٠ص :   نفسه -١٨
  .١٧ص :  نفسه -١٩
  .١٨ - ١٧ص :  نفسه -٢٠
  .١٨نفسه ، ص - ٢١
. سمير عبد الحميد إبراهيم،مراجعة د. واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم، ترجمة د:  وحيد الدين خان -٢٢

 ، اإلسـالم    .٢٤٣م، ص   ١٩٨٤عبد الحليم عويس،دار الصحوة للنشر والتوزيع،ط األولى، القـاهرة،          
               م، ١٩٧٦ظفر اإلسالم خـان، ط األولـى، كتـاب المختـار اإلسـالمي،              / والعصر الحديث، ترجمة  

  .٢٢٢ - ٢٢١ص 
  .٣٨٠م، ص١٩٩٦محمد الجورا، دار الحصاد، سوريا، / اهللا واإلنسان، ترجمة:  كارين ارمسترونغ -٢٣
  .٥١ - ٥٠الدين في مواجهة العلم، ص :  وحيد الدين خان -٢٤
  .٥٢ - ٥١ص :  المرجع السابق -٢٥
  .٤٢،اإلسالم يتحدى، سابق ، ص.  ٥٤الدين في مواجهة العلم، سابق ،ص :  وحيد الدين خان -٢٦
  .٥٤، الدين في مواجهة العلم، سابق ، ص. ٤١اإلسالم يتحدى، سابق ، ص :  وحيد الدين خان-٢٧
  .٥٥- ٥٤الدين في مواجهة العلم، ص :  وحيد الدين خان -٢٨
  .٥٦ - ٥٥ص :  المرجع السابق -٢٩
  .٥٦ص :  المرجع السابق -٣٠
  .٦١ ، ٦٠ص :  السابق -٣١
  .٢٤٥،٢٤٦واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم، ص :  وحيد الدين خان -٣٢
  .٧٩،٨٠اإلسالم يتحدى، ص :  وحيد الدين خان -٣٣

  .٨٠ص :  المرجع السابق -٣٤ 
  .٨٤ - ٨٣ص :  السابق -٣٥
عبـد العزيـز    / عباس محمـود، مراجعـة    / تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ترجمة     : إقبال   محمد   -٣٦

              م، ١٩٦٨،  ٢مهدي عالم، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة، ط              . المراعى، د 
  .٢١١ -٢١٠ص

  .٣٤-٣٠فلسفة النشوء واالرتقاء، الجزء األول  مرجع سابق ،  ص :  شبلى شميل -٣٧ 
  ، ١٤-١٣لماذا أنا ملحد، مرجع سابق ، ص :  إسماعيل أحمد أدهم -٣٨
 م ،   ٢٨١٩٦٣ ،  ص   عنظرية التطور وأصل اإلنسان ، سالمه موسى للنشر والتوزي        :  سالمه موسى    -٣٩

   .١٦-١٤ص 
           م، ١٩٨٢، ١الداروينية، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بيـروت، ط        :  حنا نمر    -٤٠

  .١٨،١٠٢ص 
  م١٩٥٢نظرية التطور ، مطبعة مصر ، القاهرة ، :  عصام الدين حفني ناصف -٤١
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رسالة الرد على الدهريين، ترجمها عن الفارسية اإلمام محمد عبـده، ملحـق      :  جمال الدين األفغاني     -٤٢
  .١٣٢-١٢٥م، ص ١٩٧٣، أكتوبر ٢٧٤كتاب الهالل، العدد 

م، ١٩٠١ة في إثبات اهللا بالبراهين الطبيعية، مطبعة الترقي، القـاهرة،          الحديقة الفكري :  فريد وجدي    - ٤٣
         م، ١٩٣٣ ،   ١٠ ط – ٤، مذهب النشوء واالرتقاء في الميزان، ، مجلة نـور اإلسـالم م            . ٣١-٣٠ص  
  .٧٢٩-٧٢٨ص 

  .١٤-١٣الدين في مواجهة العلم، ص :  وحيد الدين خان -٤٤
  .٦٦ ص اإلسالم يتحدى،:  وحيد الدين خان -٤٥
  .٢٦الدين في مواجهة العلم، ص :  وحيد الدين خان -٤٦
  .٢٧ المرجع السابق، ص -٤٧
  .٢٨-٢٧ص :  نفسه -٤٨
  .٢٤٢-٢٤١واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم، مرجع سابق، ص :  وحيد الدين خان -٤٩
يث، سـابق ،    ، واإلسالم والعصر الحد   . ١٤،١٥الدين في مواجهة العلم، سابق ص     :  وحيد الدين خان   -٥٠

  .٢١،٢٢ص 
  .٦٦اإلسالم يتحدى، سابق ، ص :  وحيد الدين خان -٥١
           ، اإلسالم والعصر الحـديث، سـابق ،        . ١٥الدين في مواجهة العلم، سابق ، ص      :  وحيد الدين خان     -٥٢
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  ملخص
      العالم، بما فيه من موجودات، يمثل ، في نظر مارتن هيدجر، الفيلسوف الوجودي             
المعاصر، البيئة الخاصة التي يولد ويعيش فيها اإلنسان ويتـشكل بواسـطتها وجـوده،              
ولهذا ينادي هيدجر، وهو يساير هنا علماء الطبيعة، بضرورة تناول اإلنسان في إطـار              

لعالم ، وذلك لفهمه على النحو األكمل، وهو يرى أن أي محاولة للفصل             بيئته التي هي ا   
بين الوجود اإلنساني والبيئة أو العالم هي محاولة فاشلة ألن اإلنسان والبيئـة مرتبطـان     

يمكن أن ينفصم، ومن هنا كان كل اهتمام بالبيئة هو اهتمام باإلنسان، والعكس              برباط ال 
هو إال اهتمام بالبيئة، وفـي المقابـل         تمام باإلنسان ما  هو الصحيح أيضاً بمعنى أن االه     

يكون كل تدمير أو عدوان على البيئة يمثل تهديداً لإلنسان، ولهذا تحتم علـى اإلنـسان،        
  .لكي يحمي وجوده، أن ينقذ بيئته

Abstract 
      The world, including its assets, represents the contemporary existential 
philosopher, Martin Heidegger, the special environment in which man is born 
and lives and is formed by his presence. Thus, Heidegger advocates 
naturalists to deal with man within his own environment, To understand it fully, 
and he believes that any attempt to separate the human existence and the 
environment or the world is a failed attempt because the human and the 
environment are linked to the bond cannot be separated, and hence all the 
attention to the environment is an interest in the human, and vice versa also in 
the sense that interest in the human is only an interest Environment, and in 
contrast The fact that every destruction or aggression on the environment is a 
threat to man, so it is imperative for man, to protect his existence, to save his 
environment.     
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  ةــمقدمال
عنـد مـارتن     الفلـسفية لمفهـوم البيئـة      موضوع هذا البحث يتعلـق باألبعـاد      

 واحد مـن أهـم أقطـاب    جرمارتن هيدو) م١٩٧٦-١٨٨٩( .Heidegger, Mجرهيد
الفلسفة الوجودية الذين ساروا على درب كيركجور إال أنه خالفه في مـسألة االنـصياع     

وهو معروف فـي األوسـاط الفكريـة        , فهيدجر متحرر من كل نزعة دينية     . سيحيةللم
علـى  " هيـدجر "وقـد دأب    . إال أن فكره يتسم بالنظام والعمق والصرامة والدقة        بذلك،

كما آثر نحت المـصطلحات     , خوض المشكالت الصعبة والمناطق المجهولة في الوجود      
غامضاً وصعب الفهم أمـام  ا هذا جعله يبدو  و, واستخدام التعبيرات غير المألوفة   , الجديدة

   .قراءه، كما عرضه للنقد واالتهامات من قبل الباحثين
بألمانيـا مـن أسـرة    ) ١٩٧٦ – ١٨٨٩ (.Heidegger M" هيـدجر "وقد ولد 

 – ١٢٢٤ (.Aquinas, T" تومـا اإلكـويني  "وتشبع في صباه بتعاليم القديس . مسيحية
" فندلبانـد "يـد زعمـاء الكانطيـة الجديـدة         ثم درس الفلسفة بعد ذلك علـى        , )١٢٧٤

Windelband) ١٩١٥ – ١٨٤٨ (ريكــرت" و" Rickert) حيــث  ,)١٩٣٦ – ١٨٦٣
وعلوم الروح القائمة   , على التفسير  تعلم منهما ضرورة التمييز بين علوم الطبيعة القائمة       

هـرت  األوربية منـذ أن ظ     كما أخذ عنهما أيضاً أهمية دراسة تاريخ الفلسفة       , على الفهم 
أول مرة عند الفالسفة اليونانيين األوائل إلى أن تطورت على يد األوربيين المعاصـرين    

بجامعة فريبورج ودرس فيها المنهج الفينومينولوجي على       " هيدجر"وبعد ذلك التحق     .له
  )م١٨٥٩١٩٣٨( .Husserl, E"إدموند هوسرل"يد زعيمه ومؤسسه 

, اه مـن نفـس الجامعـة   م حصل هيدجر على درجـة الـدكتور  ١٩١٦وفي عام   
أن يقيم جسراً من الحوار بـين فالسـفة الماضـي وفالسـفة          , واستطاع بفضل قراءاته  

وهذا جعل فكره يلقي رواجاً في األوساط الفلسفية، كما أهلـه لـشغل وظيفـة        , الحاضر
ثم شغل نفـس الوظيفـة فـي جامعـة     , ١٩٢٣ ماربورج عام   أستاذ الفلسفة في جامعة   

 .الذي كان يشغل هـذا المنـصب قبلـه        , "هوسرل"فاً ألستاذه   خل, ١٩٢٩فريبورج عام   
منصب مـدير جامعـة   " هيدجر"تقلد , م١٩٣٣وبالتحديد عام , وخالل فترة الحكم النازي  

  , ولكنه ما لبث أن استقال من منصبه بعد عام واحد من توليه له, فريبورج
ـ , وكان ذلك بسبب اتهامه بالعداء للنازية   شاطه المهنـي  بل وتم منعه من مزاولة ن

ولـيس أدل  , ولكن ذلك لم يثنه عن عزمه على مواصلة نشاطه الفلسفي, كمدرس جامعي 
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:  نـذكر " هيـدجر "ومن أهم مؤلفـات     . على ذلك من انتشار أفكاره خارج حدود ألمانيا       
علـى  " هيـدجر "م، وهو أشهر مؤلفـات      ١٩٢٧الذي نشر عام    " الوجود والزمان "كتاب  

ي للوجـود اإلنـسان   " هيـدجر "ت الوجودية التي قـدمها      وهو يتضمن التحليال  , اإلطالق
  )١(.وعالقته بالعالم

والفكرة الرئيسية التي يطرحها هذا البحث هي فكرة البيئة التي يكـون اإلنـسان              
فالوجود اإلنساني عند هيـدجر     . مهتما ومهموما بها منذ الوهلة األولى لوجوده في العالم        

ة جزءاً رئيسياً فيه ، واإلنسان يتعامل مع بيئتـه          يكون مندمجا في العالم الذي تمثل البيئ      
من منظور االهتمام الذي يعتبره هيدجر فطرة فيه تجعله مشغوالً دائماً بمحاوالت فهـم              

  .وتفسير وتسخير العالم
من هذا المنطلق آثر هيدجر دراسة اإلنسان في إطار بيئته، أي العـالم ، وذلـك                

كائن الحي في إطار بيئته التـي يعـيش فيهـا           على غرار العلوم الطبيعية التي تدرس ال      
فالبيئة ، فيما يرى هيدجر تمثل عنصراً أساسياً فـي تكـوين          . ويتشكل بواسطتها وجوده  

وجود الكائن الحي و تشكيل صفاته، وبنفس الطريقة تعتبر دراسة الوجود اإلنساني فـي          
 يمثـل بيئـة الوجـود    إطار العالم هي الطريقة المثلى لفهم أبعاد هذا الوجود، ألن العالم        

اإلنساني التي يولد ويعيش فيها ويتأثر بها، وهي تتدخل بشكل كبير في تشكيل وجوده ،               
وعالوة على ذلك فإن طريقة الحياة التي يعيشها اإلنسان تتأثر بالبيئة التي يتواجد فيهـا               

  .فضالً عن أفكاره ومعتقداته وثقافته التي يؤمن بها بشكل عام
هما على هذا النحو، فإن على اإلنسان مسئولية تجاهـه، وهـي    وطالما أن العالم م   

مسئولية  ال تقل عن مسئوليته تجاه وجوده ذاته، فكل محاولـة لفهـم العـالم وتنظيمـه         
وتغييره لألفضل تصب في مصلحة الوجود اإلنساني، والعكس هـو الـصحيح أيـضا              

تـدمير الوجـود    بمعنى أن أي محاولة لتدمير العالم عبر تسخيره لن تـسفر إال عـن               
اإلنساني، وال يخفى على أحد ما يعانيه اإلنسان حاليا من أمراض نتجت عـن ظـاهرة                
التلوث البيئي الذي سببته ظاهرة التصنيع بعد ظهور التقنية ومحاوالت الـسيطرة علـى    
الطبيعة في العصر الحديث، وهذا يقودنا إلى ضرورة ملحة وهي عـودة الوفـاق بـين         

                                         
 -٣٩٦ ص .م١٩٦٨، مكتبـة مـصر، القـاهرة،        ١دراسات في الفلسفة المعاصرة، ج    : زكريا ابراهيم   / د) ١(
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أخرى ، ألن فساد العالم سيتبعه هالك اإلنسان، أما كيف يتم ذلـك             اإلنسان والعالم مرة    
  . فهو ما سوف يتضح في السطور القادمة

  :البيئة بوصفها جزءاً من عالم اإلنسان: أوالً
يمكن القول أن العالم عند مارتن هيدجر ينقسم إلى مناطق متعـددة، ومـن هـذه                

الجغرافية أو البيئـة الفيزيائيـة، وإنمـا    ، وهو ال يقصد بها البيئة "منطقة البيئة"المناطق  
يقصد بيئة األشياء أو الوسائل التي يصادفها اإلنسان في العالم عند ممارسة مهام الحيـاة    
اليومية وتسهم في انجازه هذه المهام، فاإلنسان يجد بيئته مكتظـة بالوسـائل واألدوات              

نياته ، ولهذا فهـو يـدرك       القابلة لالستخدام، ومن ثم يستخدمها لتحقيق مشروعاته وامكا       
  )١(. بيئته من الوهلة األولى بوصفها بيئة أداتية أو بيئة ذرائع

أما عالم اآلخرين الذين يتعامل معهم اإلنسان في العالم فتسمى بمنطقة المحـيط أو      
، "منطقة أخرى هي منطقة العزلـة     " وتشمل منطقة المحيط    ". اآلخرين-الوجود مع "عالم  

بمثابة االستراتيجية التي يتبعها اإلنسان لحماية وجـوده المـستقل        والتي يعتبرها هيدجر    
من التشتت في وجود اآلخرين،  وهي في رأيه ضربا من التواجد مع اآلخـرين ولكـن        

 "منطقة المحيط"وتختلف منطقة البيئة في عالم اإلنسان عند هيدجر عن . على نحو حذر
يستخدم كلمة العـالم للداللـة علـى        التي يقصد بها اآلخرين، رغم أن هيدجر دائما ما           

البيئة والمحيط االجتماعي، ولهذا عند الحديث عن البيئة سيتم اسـتخدام لفظـي العـالم               
  )٢ (.والبيئة وأحيانا الطبيعة بمعنى واحد هو البيئة

يساير مارتن هيدجر الفالسفة الوجوديين في اعتبار دراسة الوجود اإلنساني بعيداً           
، ألن العالم ،بوصفه بيئة ومحيط اإلنسان، يعتبـر عنـصراً ال            عن العالم دراسة قاصرة   
فالعالم يعتبر عنصراً أساسياً في تركيبة اإلنـسان الجوهريـة          . غنى عنه على اإلطالق   

 ينظر إلى اإلنسان بوصفه خبـرة وجـود فـي           هيدجرف .وبدونه لن تقوم لإلنسان قائمة    
البداية، نحـو العـالم الخـارجي        ينظر إلى اإلنسان بوصفه موجهاً، منذ        ، أي أنه  العالم

يوجـد  أو  بمعنى أنه ال يظل قابعاً داخل ذاته أو مغلقاً عليها بل دائماً ما يتخارج عنهـا                 

                                         
لدراسات والنشر، بيروت، مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية  ل   / هيدجر، ترجمة : مارجوري جرين ) ١(

  .٢٠م، ص١٩٧٣لبنان،
فؤاد كامل، ومحمـود رجـب،   /ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية الشعر، ترجمة: مارتن هيدجر  ) ٢(

  ٢٨م،ص١٩٧٤عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، القاهرة،/ راجعه على األصل األلماني وقدم له د
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 العـالم يجعـل مـن    فيهذا التخارج المستمر من قبل اإلنسان  و.في العالم ا عنها   خارج
 إلـى   تعود فـي األسـاس    " الوجود القصدي "   وفكرة    .الوجود اإلنساني وجوداً قصدياً   

، تلك النظرية التي ترى أن الوعي Intentionality" القصدية"صاحب نظرية  "هوسرل"
اإلنساني، وكذلك الفعل، يتجه دائما إلى شيء آخر خارجه أي يستهدف دائماً موضـوع              
ما خارج الذات الواعية، تماما مثلما تستهدف الرغبة موضوعاً ترغب فيه، ومثلمـا أن              

وبهذه  الطريقة  جعـل هوسـرل         . على  شيء أو حالة  واقعية      الحكم يكون دائماً حكماً     
فالذي يعي أو يفكـر ويمـارس أفعـال    . العالم عنصراً ال غنى عنه  للوعي والفعل معاً        

ولهذا كان اإلنسان مرتبطـاً دائمـاً       . يحتاج إلى العالم بوصفه موضوعاً لوعيه وألفعاله      
  )١ (.بالعالم برباط  من المستحيل أن ينفصم

عند هوسرل، إال أنه ينتقـد بعـض        " القصد"لرغم من تأثر هيدجر بفكرة      وعلى ا 
فقد اعتقد هوسرل أن الوعي ال يكون مجرد جوهراً يفكـر، كمـا كـان عنـد         . جوانبها

ديكارت، وال مبدأ منظم لشروط التجربة، كما كان عند كانط، وذلك ألنه يكـون دائمـا                
أنـا  :" الكوجيتو الديكارتي القائـل   وعياً بموضوعه وهو األشياء، وبهذه الطريقة أصبح        

، وأصبح الـوعي    "أنا أفكر في موضوع معين    : " على يد هوسرل  " أفكر، إذن أنا موجود   
  .بهذه الطريقة مشيداً لموضوع تفكيره

و هيدجر يرفض مثل هذا التفسير، وذلك ألنـه يـرى أن كـون الـوعي يـشيد              
عيتها للوعي، في حـين     موضوعاته ، فإن ذلك يعني عدم استقالل هذه الموضوعات وتب         

أن هذه الموضوعات أو األشياء توجد مستقلة تماماً عن الـوعي، عـالوة علـى أنهـا                 
تصطدم باإلنسان على نحو وجودي وليس على نحو فكـري، ولـو كانـت تـصطدم                 
باإلنسان فكريا لما كانت الحاجة إلى تعيينه من خالل الجسم، فوجود الجـسم ضـرورة               

األشياء الموجودة في العالم، وبالتالي فالبدء مـن الجـسم ،   المتالك مهارات التعامل مع     
كما يقول هيدجر، أولى من البدء من الوعي، طالما أننا نتحدث عن الوجود وليس عـن                

  .التفكير

                                         
(١) Husserl ,E.: Phenomenology,  in Encyclopedia Britannica, Vol.(١٤), Inc. William Benton, . 
Publishers, Chicago, Geneva, London, Manila, Paris, Roma, Seoul, Sydney, Tokyo, 
Toronto,١٩٧٣-١٩٤٣,PP.١٠٤-١٠٣.      = 
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 ال ينكر استقاللية األشياء حين يعلـق        *حقاً أن هوسرل في منهجه الفينومينولوجي     
د على طبيعة اإلحالـة بـين الـوعي         الحكم عليها ويضعها بين قوسين، ولكنه حين يؤك       

واألشياء يعود فيربطها بالوعي فيقضي على استقالليتها، كما يجعل اإلنسان كائناً مفكراً            
    )١ (.وهذا هو ما يرفضه هيدجر ويعترض عليه ألنه ضد األنطولوجيا

 في اللغة اإلنجليزية فسنجدها تؤكد هذا     " العالم"وإذا ما تناولنا المعنى اللغوي لكلمة       
 wear - old مشتقة من مركـب إنجليـزي قـديم هـو     World" العالم"فكلمة . المعنى
". تعني عصر أو عهد   " old"تعني إنسانا، وكلمة    " wear"فكلمة  ". عصر اإلنسان "ومعناه  

 بوصـفه بيئـة اإلنـسان     " العالم" و قد تطورت الكلمة فيما بعد لتصبح كلمة واحدة هي           
  )٢ (.ومحيطه

 اإلنسان وثيق الـصلة بالعـالم، و العـالم وثيـق الـصلة            ومن هذا المنطلق كان   
، "هيـدجر "فكل منهما يميل إلى اآلخر، وهذا يعني أن العالم يمثل، كما يقـول        . باإلنسان

تحديداً أنطولوجيا لإلنسان أي أنه يمثل سمة من سماته األنطولوجية التـي تـدخل فـي              
لم، كمـا ال يمكننـا أيـضاً أن    فمن المستحيل أن نتخيل اإلنسان بدون العا    . نسيج وجوده 

نتخيل العالم بدون اإلنسان، وأكبر دليل على ذلك هو أن العالم يوجد مـؤهالً السـتقبال                
 ويؤكـد   .اإلنسان، كما أن اإلنسان يوجد ممتلكا لقدرات تؤهلـه للتعامـل مـع العـالم              

                                         
الوصـف الخـالص    ب عند هوسـرل  ،Phenomenology"  الفينومينولوجيا"أو   المنهج الفينومينولوجي، يعنى  =*

فالمنهج الفينومينولوجي ال يفسر الظواهر استنادا إلي       . للظواهر أي الوصف المتحرر من كافة التأكيدات المسبقة       
قوانين معينة، كما ال يستنبط من مقدمات أو معطيات بل ينظر إليها مباشرة كما تبدو للوعي لكي يصفها وصـفا         

أن يحقق به للفلسفة التقدم الذي حظـى بـه   " هوسرل"ذا المنهج أمل يستقل كل االستقالل عن الذات العارفة ، وه   
  : انظر.العلم الحديث

Husserl ,E.: Phenomenology in Encyclopedia Britannica,      Vol.(١٤), Inc. William Benton, . 
Publishers, Chicago,   Geneva, London, Manila, Paris, Roma, Seoul, Sydney, Tokyo, 
Toronto,١٩٧٣-١٩٤٣,P.١٠٣. 

 م،١٩٨٤الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة التنوير دار الوجودية، الفلسفة في الجسم فكرة: الشاروني حبيب/ د) ١(
  .٥٤ص-٥٣ص

      العـدد  المعرفـة،  عالم زكريا، فؤاد/ د مراجعة امام، الفتاح عبد امام/ د ترجمة الوجودية،: ماكوري جون) ٢(
  ١١٢م،ص١٩٨٢الكويت واآلداب، والفنون للثقافة وطنيال  المجلس)٥٨( 



– 

  )٥٦٦(

 وجود للـشخص أو  بدون العالم ال"  :هذا المعنى فيقول )م١٩٠٥(  .Sartre, Jسارتر
  )١(." وجود  للعالم الذات  البشرية  ال لذات البشرية، وبدون الشخص أوا

 هيدجر أن العالم بالنسبة إلى اإلنسان يعد بمثابـة الميـدان الـذي              يقررومن هنا   
يمارس فيه اإلنسان أفعاله المقصودة، على حد تعبير هوسرل، فجميع أفعـال اإلنـسان              

فعال وأنشطة عـشوائية أو اعتباطيـة،   وأنشطته تعتبر موجهة ومقصودة وليست مجرد أ 
وجميعها يؤكد أن العالم مجال مهم للفعل والنشاط اإلنساني وال غنى عنه بأي حال مـن                

ولكن مع مالحظة أن العالم ليس مجرد مجال مكاني لإلنسان فحسب، وذلـك             األحوال،  
 العـالم   ألن به،    والكوب للماء الموجود   على نحو ما تمثل الغرفة للكرسي الموجود فيها       

يعتبر أكثر من مجرد مكان، فهو العنصر المكمل للوجود اإلنساني الـذي لـن يـصير                
  )٢ (.وجوده على النحو األكمل بدون العالم

 أن )م١٩٥٥-١٨٨٣ ( .Gasset, J.O.Y"  إي جاسـيت رتيجاوأ "ذكر يوفي هذا
يكـون   الهجرة  دائمة  إلى  العالم، وهذا يعني في رأيه أن اإلنسان              عن    عبارة اإلنسان

أن العالم هو اآلخر يعتبر عالماً إنسانياً بالدرجة األولـى،           ذاته إال من خالل العالم، كما     
بشري يحتاج إلى العالم لكي تتم ممارسته، كما أن العـالم  بـدوره               بمعنى أن كل نشاط   

ينظـر إلـى    "  أورتيجا" ، وهذا هو الذي  جعل        أيضاً   يكون مهيًأ الستقبال هذا  النشاط     
ن والعالم  بوصفهما زوجان ال يفترقان  أبداً تماماً  مثـل  أزواج  اآللهـة عنـد                     اإلنسا
 محاولـة  للفـصل       أي يؤكد أن اإلنسان والعالم مندمجان معاً بطريقة تنفي          فهو ،اليونان
يختار عالمه  كما  يختار مسرح ما بعد العشاء، ولكنه يجـد نفـسه                فاإلنسان ال . بينهما

  )٣(.  ساقطاً فيه بالفعل-"هيدجر" كما يقول –منغمساً أو 

                                         
 لبنـان،  -عبد الرحمن بدوي، منشورات دار اآلداب، بيـروت / ترجمة د الوجود والعدم،: جان بول سارتر) ١(

  .١٠٤م، ص١٩٦٦الطبعة األولى 
محمـود  فـؤاد كامـل، و  /ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهيـة الـشعر، ترجمـة        :  مارتن هيدجر    )٢(

  ٢٦ص-٢٥رجب،ص

(٣) What's   Philosophy?   Translated from :  ٢-Gasset, Jose Ortega Spanish by, Mildred 

Adams, W.W. Norton & Company/ London ١٩٦٩.P.٢٢٠ 



 

 )٥٦٧(

    الزمان-المكان  :   وسائل ارتباط اإلنسان ببيئته: ثانياً
المكـان،  : يرتبط بالعالم  من  خـالل  وسـيلتين همـا           " هيدجر"اإلنسان عند   إن  
فالمكان يشير إلى التواجد البشري في العالم، في حين يشير الزمان إلى سـمة              . والزمان

 الموجود:" يستخدم مصطلحات من قبيل   " هيدجر"ولهذا نجد   . لحظةالحضور في التو وال   
، وذلـك للداللـة علـى        Dasien" اآلنيةالحضور أو   " ، و  " Being–there" ـ هناك 

 – Being" الموجود ـ هنـاك  " فمن الناحية األولى نجد أن مصطلح .الوجود اإلنساني
there           الم بحيث يـشغل هـذا       يشير إلى ضرورة أن يوجد اإلنسان في مكان ما في الع
  )١ (. يحتله بوصفه مكانه هو، وبهذه الطريقة يمتلك اإلنسان حيزاً من العالمأيالمكان 

   ونالحظ أن تجربة المكان هنا ال تشير، على نحو ما أشار ديكارت من قبـل،               
إلى امتداد الوجود اإلنساني في المكان، ولكنها تشير إلى نوع من النشاط واالنفتاح على              

فالوجود اإلنساني حين يشغل حيزا من المكان، يشغله بطريقة عملية وفي سـياق             . مالعال
من المعنى يجعله يتمكن من تحقيق امكانيات وجوده عبر التفاعل واالندماج مع العـالم،              

  . أو متجسداً متعيناًجعلهأن ومن هنا جاءت ضرورة تعينه أي 
يحتل به مكان في العالم ويـساعده        ماً التجسد معناها أن يكون لإلنسان جس       أو والعينية

 يمثل سمة التعين في العالم، وليس فـي         م من الناحية األنطولوجية    فالجس .على االستقرار فيه  
ية، كما ال يمكنه أن يتفاعل مع كل مـا         مانوسع اإلنسان أن يوجد إال من خالل صورته الجس        

  )٢ (.لمطريقتنا في المشاركة في العا الذي يعتبر همحوله إال من خالل جس
   ويمكن القول أن التركيز على فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية بـشكل عـام              
كان أحد وسائل الهروب من فكرة الكائن المفكر في الفلسفة الحديثة، وتجربـة الـوعي               

فبرغم أن بداية الفلسفة الوجودية كانت تجربة فينومينولوجية بامتيـاز إال           . عند هوسرل 
. وديين، وبصفة خاصة مارتن هيدجر ، إلى تجربة أنطولوجية        أنها تحولت على يد الوج    

فقد نجح هيدجر في تحويل الفينومينولوجيا من التركيز على الوعي إلى التركيـز علـى        
  )٣ (.الوجود المتعين الذي له جسم من لحم ودم

                                         
  ١١٦ص-١١٢مجاهد عبد المنعم مجاهد،ص/ هيدجر، ترجمة:  مارجوري جرين)١(

  ٧٤ص-٥٧لفلسفة الوجودية،صفكرة الجسم في ا: حبيب الشاروني/ د(٢) 

(٣) Stanford Encyclopedia of philosophy, copyright  by: The Metaphysics  research  lab center for 
the study of language and Infor- mation,  Stanford university, Library of Congress تـاريخ    .٢٠١٦ 

م٢٠١٧/ ٢٢/١٠الدخول   



– 

  )٥٦٨(

فـنحن ال  .  أي في العالم ، هناك –ه بقدر ما يوجد     م   وبقدر ما يكون اإلنسان جس    
ولكـن مـع     .مهناك بدون أن يكون لـه جـس       –قول عن شخص أنه يوجد    نستطيع أن ن  
فاإلنـسان،   .يعوقه عن الحركة والتنقل في العـالم       ال م اإلنسان للجس  امتالكمالحظة أن   

 ال يكون منصهراً في المكان الذي يشغله في العـالم، كمـا أنـه ال          ، "هيدجر"كما يؤكد   
تفاعل يتم خالل الحركة الدائبة الواقعـة       وهذا ال ،  يوجد بجواره، ولكنه يكون متفاعالً معه     

في المكان والتي تتيح لإلنسان التنقل باستمرار من مكان إلى مكان آخر، كما تتـيح لـه          
فكل إنسان له مكان للعمـل، ومكـان آخـر           .أيضاً احتالل أماكن كثيرة في وقت واحد      

نـشطته  وغيرها من األماكن التـي يمـارس اإلنـسان فيهـا أ          ...للسكن، ومكان للتنزه،  
  .المختلفة

ومن المالحظ أن المكان يكون منظماً منذ البداية من منظور مـشاركتنا الجـسدية        
، على سبيل المثال، يتأسسان لدى كل فرد على أسـاس           "اليسار"و "اليمين"فاتجاهي  . فيه
كثيراً ما يعيـد اإلنـسان      لكن  و .همه هو بمعنى أنه ال يستطيع تعريفهما بدون جس        مجس

. أنه الموضع الخـاص بـه      ر، مكانه من وجهة نظره الخاصة ألنه يشعر       تنظيم، أو تغيي  
ففي المعمل أو في المكتب أو في المنزل، البد أن يوضع كل شيء فـي مكانـه حتـى                   

وتعدد المواضع التي ينظمها كل إنسان يعكـس فـي          . يعرف اإلنسان أين يجده بسهولة    
سهام في إنجاز المهام اإلنسانية علـى    النهاية تناسقاً فيما بينها، وهذا التناسق من شأنه اإل        

  )١ (.أكمل وجه ممكن
، هـو الـذي     "هيدجر"فالزمان، كما يؤكد    . وما يقال عن المكان، يقال عن الزمان      

ففـي  . يجعل الكينونة مرئية وواضحة وسهلة الفهم نظراً لما يضفيه عليها من حـضور            
اضـر، ولكـن هـذا      ضوء الزمان يتم فهم اإلنسان بوصفه حضوراً أو موجوداً في الح          

يعكس تشتت اإلنسان في العالم وسـط  إال أنه الحضور، برغم أنه هاماً في فهم اإلنسان،       
  . فيه أو سقوطه، انغماسه"هيدجر"األشياء، أو، بتعبير 

 أن الوجود البشري مطبوع بطابع الزمان بمعنى أنه موجود زمـاني     يعتقد هيدجرف
الوقائعيـة، والوجودانيـة أو   : هينية له خصائص زمانية تميزه، وهذه الخصائص الزما      

فالوقائعية تشير إلى واقعة الوجود البشري فـي العـالم أي           . الوجود الماهوي، والسقوط  
                                         

(١)Heidegger, M.,: Being and Time, Translated  by  John  Macquarie & Edward Robinson, Harper 

& Row / publishers, New York / Hagerstown / San Francisco / London,١٩٦٢, PP.١١٣-١١١. 



 

 )٥٦٩(

الوجودانية أو الوجود الماهوي إلـى مـستقبل الوجـود          أنها تشير إلى الحاضر، وتشير    
 ،البشري على اعتبار أن اإلنسان مشروع أو خطة وجود سوف تتحقق فـي  المـستقبل           

  .السقوط إلى ماضي الوجود البشري  بوصفه  تشيؤاً  لإلنسان وأخيراً يشير
اإلنسان الساقط عند  هيدجر هو  إنسان متشيء بمعنى أنه يحـاكي األشـياء فـي                 و   

تموضعها ولهذا يتحول وجوده إلى وجود زائف و يصبح أدنى مـن الوجـود البـشري        
امتثـال اإلنـسان   :  أمور كثيرة منها،وتتبدى مظاهر هذا الوجود الزائف عند هيدجر في  

 حب الثرثرة والفـضول والتقليـد       وأي الوقوع في الذالت األخالقية ،      لألخالق الدنيئة، 
وغير ذلك من األفعال التي تشير إلى انغماس اإلنسان في العالم           ....األعمى لعامة الناس  

ن عبء هـذا    ولكن هيدجر يؤكد أن اإلنسان بوسعه أن يتحرر م        . وانصهاره في األشياء  
  إلـى الموقف بواسطة ضميره الذي يحثه دائما على سماع نداء الوجود يناشده أن يسعي          

  )١( .تحقيق ذاته بوصفه الغاية المثلى بالنسبة له
مـن وجهـة نظـره         ودائما يكون اإلنسان عند هيدجر منخرطاً  في تنظيم  الـزمن             

  الخاصة
 وقتاً للعمل، ووقتـاً آخـر للطعـام         فيخصص ،)يغيره مثلما يفعل مع المكان     ولكنه ال  (

وهكذا، ومن خالل هـذه اإليقاعـات يـصبح         ....والشراب، ووقتاً للراحة، ووقتاً للتنزه    
اإلنسان واعياً بالزمان ولكن مع مالحظة أن إيقاع الزمن يختلف من وقت آلخر وذلـك               

قاع الزمن  حسب الحالة الشعورية التي يكون عليها اإلنسان، فأحياناً يشعر اإلنسان أن إي           
  )٢ (.ءببطينفس اإلنسان أن الزمن يمر  سريع ، وفي أحيان أخرى يشعر

التـي   هما من األمـور  "هيدجر"وهكذا، إذن، يمكن القول أن المكان والزمان عند    
تربطنا بالعالم وتحدد طريقة تعاملنا معه، ولكنهما ال يجعالن الرابطـة بـين اإلنـسان                

 ،وذلك ألن الرابطة التي تربط اإلنسان بالعـالم        والعالم مجرد رابطة بين ذات وموضوع     
، وهذا ما سـوف يتـضح فـي الـسطور           هي رابطة وجودية قوامها الشعور باالهتمام     

  .القادمة
  

                                         
  ٢٤ ص -١٩مجاهد عبد المنعم مجاهد، ص / هيدجر، ترجمة: مارجوري جرين) ١(

 سامي أدهم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر      / لسؤال عن الزمان، ترجمة د    هيدجر وا :  داستور فرانسوا )٢(
  ٥٠ ص-٣٩م، ص٢٠٠٢والتوزيع، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية 



– 

  )٥٧٠(

  :طرق التعامل اإلنساني مع البيئة: ثالثاً
  )الفهم أو المعرفة(  االهتمام العلمي-)  االستخدام( الهتمام العمليا 

 مأخـذ  ا أو يأخذها دون أن يفكر فيهبيئتهال يترك  ،"جرهيد"ن اإلنسان، كما يؤكد     إ
 من منظور االهتمام العملي البرجماتي وآية ذلـك أنـه           ا دائما ما ينظر إليه    لذلكالجد، و 

ومن هذا المنطلـق كـان      ا،     ولهذا يهتم به   تهايدرك أن تحقيق ذاته لن يتم بدون مساعد       
 مع البيئة  اإلنسان   تفاعللة على      للدال   Concern" االهتمام"لمصطلح  " هيدجر"استخدام  

، وهو يشير عنده إلى الطرق التي النهاية لها التي تصطدم بها مصالح االنسان مع كـل     
وتناول الطعام والشراب، والبناء، والصناعة،      فالتعامل، واالستخدام، . يوجد في العالم   ما

فكـل  ... صاد  والتنقل، وبذر البذور وحصد الح     ومعرفة الوقت،  على الطريق،  والعثور
  .أنماطاً لالهتمام البشري بالعالم" هيدجر"في رأي  ذلك يعتبر

يؤكد أن األنشطة السابقة تعتبر أنشطة إيجابية تقابلهـا أنـشطة           " هيدجر"غير أن   
فاإلنـسان   .أخرى سلبية، كالتدمير والعدوان وكلها توضح طرق اهتمام اإلنسان بالعـالم         

 من خالل منظور بعينـه هـو المنظـور العملـي             فإنه يتعامل  ،عندما يتعامل مع العالم   
 الذي يرى األمور كلها من وجهة نظر عملية بحتـة ، والـسبب وراء ذلـك              البرجماتي

يكمن في أن اإلنسان يكتشف أن تحقيق إمكاناته، وبالتالي تحقيـق ذاتـه، لـن يـتم إال                  
ينظـر إليـه   بمساعدة العالم ،ومن ثم يسعى جاهدا لتطويع هذا العالم لصالحه بمعنى أنه         

  )١ (.في المقام األول *Instruments بوصفه عالم وسائل
ومن هذا المنطلق تتحول كافة األشياء التي يتكون منها العالم بواسـطة اإلنـسان              

 والمدهش أن   ،إلى وسائل وأدوات و يتم تسخيرها والسيطرة عليها بهدف خدمة اإلنسان          
 أنه يستطيع استخدامها كيفما ومتى      اإلنسان بحيث  األشياء نفسها تنصاع طواعية ألوامر    

، تـصبح   "هيـدجر "شاء، بمعنى أنها تكون في متناول يده ورهن إشـارته أو، بتعبيـر              

                                         
الذرائع ( المعاصر صاحب مصطلح األمريكي الفيلسوف ،)م١٩٥٢-١٨٥٩( .Dewey, J "ديويجون " يعتبر *
زكريا /  د-: انظر. إال وسائل يستعين بها االنسان لخدمة حياته هياالذي يعني عنده أن األشياء م ) الوسائل  أو

  ٦٥،ص١دراسات في الفلسفة المعاصرة، ج: ابراهيم 
فؤاد كامل، ومحمـود رجـب،      /ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية الشعر، ترجمة       :  مارتن هيدجر    )١(

  ٢٦ص



 

 )٥٧١(

هذا التعبير ألماني، ويقابله فـي اللغـة اإلنجليزيـة          ، و Zuhandnsein" وجوداً عندياً "
  ". Being in hand"مصطلح 

قع في متناول اليد ويكـون  ، هو ذلك الوجود الذي ي     "هيدجر"والوجود العندي، عند    
ولكنه يكون مبهماً من الناحية العقلية بمعنى أنه يظل مستعصياً           قابالً لالستخدام البشري،  

 ويتم تفسيره وعندئذ يتحرر من صفة اإلبهـام أو      العقليعلى الفهم إلى أن يخضع للنظر       
 إلى حالـة  أي الوجود القابل لالستخدام  " الوجود العندي "الغموض، كما يتحول من حالة        

 يقابله في اللغـة اإلنجليزيـة        و Vorhandnsein"الوجود األمامي " أو" الوجود العيني   "
  ".Being in front"مصطلح 

  )١(. أي الوجود القابل للفهم واالستخدام معاً
الوجـود العنـدي                 ( ويمكن القول أن الفرق بين هذين النـوعين مـن الوجـود             

فعلـى  .  الفرق بين مجابهة العالم بالحواس، ومجابهته بالعقـل  هو نفسه ) والوجود العيني 
ـ ولهذا يمكن لكل إنسان لديه قـدر   حين تكون مجابهة العالم بالحواس متاحة لكل الناس 

  تكون مجابهـة العـالم بالعقـل         ،معين من الخبرة التعامل مع أشياء العالم واستخدامها       
لديهم وعياً علمياً أكـسبهم معرفـة       " ءالعلما" مقتصرة على نفر قليل من البشر يسمون        
يتـيح  " الوجـود العنـدي   " هذا يعني أن    ، و نظرية باألشياء وبطرق استخداماتها المثلى    

 الفهـم  فيتـيح إمكـانيتي  " الوجود العينـي " عن فهمه  أما    استخدام الشيء بغض النظر   
علـى  " رهيـدج "عنـد   " لوجود العيني ا" واالستخدام معاً وفي نفس الوقت، ولهذا يتفوق        

لكونه مفهوماً، وفي حالة قرب وجودي من اإلنسان األمر الذي يـسهم            " الوجود العندي "
  . في فتح آفاق جديدة أمام اإلنسان بطرق استخداماته المتعددة

ولكي يوضح ذلك يفرق هيدجر بين الشيء أو الوجود العندي، واألداة أو الوجـود      
ذاته، واستقالله عن الوجود اإلنـساني،      العيني، حيث يرى أن شيئية الشيء تعني قيامه ب        

 - فـي  -ولكنه يكون موجودا من أجل اإلنسان بمعنى أنه يجاور اإلنسان فـي الوجـود             
. العالم بوصفه حاالً من أحوال الوجود وليس بوصفه ادراكاً أو وعياً للوجود اإلنـساني             

 منـه ويتناولـه   وثمة ألفة يجدها اإلنسان بينه وبينه ، وهذه األلفة هي التي تجعله يقترب     
أن األشياء نفسها، مـا أن تمتـد يـد       بيده ليستخدمه في تحقيق مهامه اليومية، والغريب        

فالطبيعة تـشرق   . اإلنسان إليها حتى تصبح مرنة وطيعة في يده وتترك نفسها للمشاهدة          
                                         

  بعدها ، وما٢٦؟ هيلدرلين وماهية الشعر، الترجمة العربية،   صما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا: مارتن هيدجر ) ١(



– 

  )٥٧٢(

فتضيء بنورها األشياء وتعلن عن وجودها لإلنسان وهي ال تظهر بـصفتها األساسـية              
ألداتية أي بوصفها وسائل نافعة تسهم فـي انجـازات ومهـام اإلنـسان            وإنما بصفتها ا  

  )١( .اليومية
ولكـن األداة، عنـد       إلـى أدوات،   االستخداماألشياء تتحول بفضل    هذا يعني أن    

، ليست آلة كتلك التي يستخدمها العامل في مصنعه، ولكنها أي شيء يقع فـي                "هيدجر"
فأس، والحجرة، والكرسي، والمنزل، والقطـار،      متناول اليد ويكون قابالً لالستخدام، كال     

فـنحن  . وغيرها من األشياء التي تكون قابلة لالستخدام البشري   ... والصحيفة، والتليفون 
ال نكتشف األدوات بمجرد رؤيتنا لها أو حتـى بمجـرد إدراكنـا             ، فيما يرى هيدجر،     

 أن االسـتخدام    عالوة علـى   الحسي لها، ولكن االستخدام وحده هو الذي يتيح لنا ذلك،         
يسهم في الكشف عن أدوات أخرى كثيرة بل و يكشف لنا عن إمكانياتنا ، وبالتالي عـن            

  )٢ (.وجودنا
 هـي التـي     ءللـشي ذلك فيقول أن التجربة الملموسة      " جان بول سارتر  "ويوضح  

 يوجـد رهـن     ءالـشي تجعله كما لو كان موجوداً من أجلنا، وذلك ألنها تكشف لنا أن             
وفضالً عـن ذلـك يـرى       . لح لالستخدام في أحد أمور حياتنا اليومية      إشارتنا وأنه صا  

 أنطولوجياً  يعتبر رهن التجربة، ولهذا كان الحـديث عـن            ءالشيأن اكتشاف   " سارتر"
  )٣ (.  قبل التجربة هو، في رأيه، حديثاً بال معنىءالشيوجود 

ـ   وهذه األمور تتضح، كمـا يقـول هيـدجر، عنـد معرف            ة االخـتالف   ـــ
بين وجـود الوجـود اإلنـساني ووجـود     Ontological  Difference لوجي األنطو

الموجودات، فبرغم أن كالً منهما مستقل في وجوده عن الوجـود اآلخـر، إال أن كـل                 
وجود منهما يعتمد بشكل ما على وجود اآلخر ، فوجود اإلنسان يتحقق بفضل مـساهمة              

ء عند استخدامها بحيث تكون في      فاإلنسان يصطدم باألشيا  . األشياء في انجاز مشروعاته   
                                         

(١) Robert Cavalier: Lectures on Heidegger's Being and Time, copyright by, Robert Cavalier at 

rc٢z@ Andrew. Cum.edu, department of philosophy/ Carnegie Mellon university.       تاريخ الدخول :
م١٧/١٠/٢٠١٧   

اسماعيل المصدق، المجلس األعلى للثقافة،     / ، ترجمة "منبع األثر الفني   " ١كتابات أساسية، ج  : مارتن هيدجر    )٢(
  ٢٥، صم٢٠٠٣القاهرة ، الطبعة األولى 

 لبنـان،  -عبد الرحمن بدوي، منـشورات دار اآلداب، بيـروت  / ترجمة د الوجود والعدم،: جان بول سارتر )٣(
  .٩٧ص .م١٩٦٦الطبعة األولى 



 

 )٥٧٣(

       نظام من اإلحالة و السياق الترابطي أو المواضع المكانية المنظمـة التـي تـسمح لـه                 
ففي العمل وفي المنزل وفي الـشارع       . نجاز مهامه على الوجه األكمل عند استخدامها      بإ

  .كل شيء له مكانه المحدد
 محدد يوضح ما يمكـن أن تفعلـه         بعبارة أخرى، تقدم لنا البيئة األشياء في اطار       

هذه األشياء في حياتنا أي يظهر الغرض الذي وجدت من أجله، وهـي تكـون مرتبـة                 
 يقتضي شيئاً آخر ولذا فهو يحيـل        ءشيفكل  . تحيل كل واحدة منها إلى األخرى     بحيث  

فالقلم يقتضي الورقة، والورقة تقتضي نظام البريد، ونظام البريد يقتـضي طرقـاً             . إليه
ن كـل   ألنظراً  " هيدجر"ولهذه اإلحالة داللة هامة عند      . وهكذا بال نهاية  .... اصالتللمو
 يستمد معناه من السياق الذي يوجد فيه بحيث إذا تم انتزاعه من هذا الـسياق فقـد        ءشي

  )١( .معناه
 المطرقة ، على سبيل المثال،       الشيء أو  أننا نكتشف سارتر  يرى  وفي هذا اإلطار    

عملية الطرق، كما أن استخدامها هو الذي يحيلنا إلى السندان، كمـا   عندما نستخدمها في    
 آخـر   ءشـي وكل  . الوقت نفسه إلى الوجود اإلنساني الذي يتجسد في الحداد         يحيلنا في 

يقوم بنفس الدور الذي تقوم به المطرقة، فاستخدام اإلبرة، يحيلنا إلـى             يستخدمه اإلنسان 
م الورقة، يحيلنا إلى القلـم، كمـا يحيلنـا إلـى            الخيط، كما يحيلنا إلى الخياط، واستخدا     

  )٢ (.والقارئ أيضاً الكاتب،
من هذا المنطلق لم يسعى هيدجر إلى تقديم نصائح لإلنسان تعينه علـى التعامـل               
مع األشياء التي يستخدمها في انجاز مشروعاته، ألنه يؤكد أن هذا التعامل مألوفاً لكـل               

لي لعالقة اإلنسان باألشياء، وهذا المنظور سـابق        إنسان، وهذه األلفة تنم عن منظور قب      
على أي تأمل نظري أو معرفة علمية، عالوة على أن التأمل النظري والمعرفة العلميـة             
قد يسهمان في تطوير استخدام األشياء، ولكنهما ال يمكنان اإلنسان من معرفة طبيعتهـا،          

المعرفة العلمية، وإنما عن    فنحن ال ندرك ثقل أو خشونة المطرفة عبر التأمل النظري و          
  )٣( .طريق االستخدام فقط

                                         
نداء الحقيقة ،مع ثالثة نصوص عن الحقيقـة لهيـدجر، الهيئـة المـصرية العامـة               : عبد الغفار مكاوي  :  د )١(

  ٦٨م،ص٢٠١٠للكتاب،

  .٢٤٦ص ،عبد الرحمن بدوي/ ترجمة د الوجود والعدم،: جان بول سارتر )٢(
  ٧٠  ص-٦٩، صنداء الحقيقة ،مع ثالثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر: عبد الغفار مكاوي: د) ٣(



– 

  )٥٧٤(

ولعل هذا يفسر لنا وافق هيدجر هوسرل في مسألة وضع األشياء بـين األقـواس         
لحمايتها من هيمنة الوعي عليها وابقاءها مستقلة بعيداً عن أي أحكـام مـسبقة، ولكنـه                

اقعي وهو ما أسـماه     بالتعامل الو رفض فكرة التعامل مع األشياء عبر الوعي واستبدلها         
، وهو يسفر عن عالقة وجودية وليس عالقة معرفية، وبذكاء نجـح هيـدجر    "االستخدام"

  )١( .في تحويل فينومينولوجيا هوسرل إلى أنطولوجيا
العملـي   " االهتمـام " وقوام العالقة األنطولوجية بين اإلنـسان واألشـياء هـو    

شياء وهي نظرة فيزيقية وليـست نظـرة        البرجماتي أو اتباع اإلنسان النظرة األداتية لأل      
ميتافيزيقية، فالنظرة الفيزيقية تنصب على منح األشياء دفقة الوجود بداية من استخدامها            
وتنظيمها ، ففي العمل وفي المنزل ال بد أن يوضع كل شيء في موضعه الـذي يهيئـه         

سـتخدامه  لالستخدام وحتى يكون أمامي و في متناول اليد متى احتجته وجدته، وعنـد ا            
فأنا أمنحه الوجود، ولكن وجوده حتى اآلن يكون محتجباً وراء الغاية التي يحققها لـي،               

  )٢( .وعند التساؤل عن وجوده يتم تحويله إلى الميتافيزيقا
إن اإلنسان يكون مهتما باألشياء ألنه يجدها حوله وليست منفصلة عنـه عـالوة              

ها، فهو يكتفـي باسـتخدامها  لينجـز         على أنها تساعده دون أن يلتفت إلى حقيقة وجود        
مشروعاته ، فهي تكون قابلة لالستخدام وهو يجد نفسه ممتلكاً لمهارات التعامل معهـا،              
فينخرط في أداء مهامه ، تماماً مثلما ينخرط الحداد في استخدام المطرقـة والمـسامير               

تأمـل  لينجز عمله دون أن يتوقف لحظة لمعرفة حقيقة وجودهما أو يضعهما موضـع ال           
  . العقلي أو البحث العلمي

وهكذا تظل األشياء على هذا النحو وجوداً مبهماً يختفـي وراء مـا يحققـه مـن      
 يجعله مبتذالً، وهذا االبتـذال مـن    ءالشيهيدجر يرى أن تكرار استخدام      غايات، ولكن   

فعندما أتحدث، علـى    .  مختفياً فيما وراء الغاية التي يحققها      ءالشيشأنه أن يجعل وجود     
سبيل المثال، في الهاتف فإنني ال أكون مهتماً بالهاتف نفسه، وإنمـا بالـشخص الـذي                
أتحدث معه، ولكن عندما يصبح الهاتف غير صالح لالستخدام، كـأن يـصمت فجـأة               

                                         
(١)Internet encyclopedia of philosophy, Martin Heidegger. م ٢٠١٧/ ٢٢/١٠ تاريخ الدخول   

م، تــاريخ ١٣/١٢/٢٠١١هيـدجر وإشــكالية مفهــوم الوجـود، مجلــة ايــالف،  :  هيبـت بــافي حلبجــة )٢(
  م٢٢/١٠/٢٠١٧:الدخول



 

 )٥٧٥(

" هيـدجر "ويصبح غير صالح لالستخدام، فإنني أنتبه إلى وجوده، وهذه الحالة يـسميها             
  )١(. الفتقار إلى المعرفةحالة االفتقار إلى القرب الوجودي أو ا

 فـي خطـأ بـصدد        متزامناً مع الوقوع  أيضاً   ءالشي  وجود   اكتشافوقد يكون   
 الذي كنا نسلم طـوال الوقـت بوجـوده    ءالشيفالخطأ يجعلنا ننتبه فجأة إلى    . استخدامه

فنحن، في أغلب األحيان، نركز علـى الغايـة التـي          . رهن إشارتنا وبقابليته لالستخدام   
 عـن العمـل     ءالـشي ولكن بمجرد أن يتوقف      نفسه، ءالشيء، وليس على    يحققها الشي 

   .النحو األكمل المنوط به نلتفت إليه محاولين معرفته على
 هي التي تجعلنا مطمئنين إلى      ءالشيسبب ذلك فيقول أن ثقتنا في       " هيدجر"ويفسر  

ا تتبدد فـي    أنه لن يخذلنا إذا ما حاولنا استخدامه في أي وقت ولكن هذه الثقة سرعان م              
، الذي كان في    ء الشي وعندئذ يبدو   ما، ءشيلحظة معينة في حال تعثرنا في التعامل مع         

وجوده أمامناً بعدما كـان      متناول أيدينا طوال الوقت، عصياً على االستخدام، كما يبرز        
  . متوارياً وراء الغاية منه

ان إلى اهتمـام    وعند هذه اللحظة يتحول االهتمام العملي باألشياء من جانب اإلنس         
يتطلب مـن اإلنـسان   يتغير و التعامل البشري مع األشياء علمي، وهنا يذكر هيدجر أن     

 أدوات كانـت فاألشـياء  .  يتطلب مهارات خاصة تمكنه من استخدامها   بعدما كان معرفة  
كـان البـد أن    وتعددها  تهانظراً لكثر و  يستخدمها اإلنسان لقضاء أمور حياته المختلفة،       

فكـل أداة يكـون لهـا طريقـة     . طرق تعامل كثيرة ومختلفة على دراية ب يكون اإلنسان 
ولكـن بعـد    خاصة في االستخدام ومن ثم تقتضي مهارة معينة وقدر معين من الخبرة،             

  )٢( .االستعانة بالمعرفة  تتطور لتسهم في انجاز المزيد من المهام اإلنسانية 
لـى معرفتـه، حقـاً أن    إن تخلي الشيء عن طابعه األداتي، هو الـذي يقودنـا إ    

 التي تتكفـل    *استخدامه فيما مضى قد كشف لنا عن أنماطه أو طبيعته األداتية أو العلية            
بجعله صالحاً لالستخدام البشري، ولكنه ، بالرغم من ذلك، يظل الـشيء مفتقـراً إلـى            

                                         
(١) Heidegger, M.,: Being and Time, Translated  by  John  Macquarie & Edward Robinson,P.٢٢٦ 

(٢) Ibid.,P.٣٦٢ 

يرى هيدجر أن هناك أربعة علل تعلمناها منذ القدم وهي التي تتكفل بجعل الشيء صالحاً لالستخدام البشرى واقتياده مـن          * 
 أو مادة الشيء، والعلة العلة المادية: الخفاء إلى الظهور أمام اإلنسان، وهذه العلل متضامنة وتُعرف بالعلية، وهي على التوالي

 .الصورية أو صورة الشيء وشكله، والعلة الغائية وهي الغاية من وجود الشيء، والعلة الفاعلة ويقصد بها صانع الشيء
محمد سبيال و عبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، / الوجود، ترجمة    – الحقيقة   -التقنية: مارتن هيدجر : انظر

 ٥١ص-٤٦ تاريخ، صلبنان، بدون



– 

  )٥٧٦(

تكمن في قـدرتها    أهمية المعرفة   التفسير القائم على التصور العلمي أو المعرفة، إال أن          
" هيدجر" تحقيق القرب الوجودي بين اإلنسان واألشياء، وهذا القرب الوجودي يراه            على

ضرورياً ألنه السبيل إلى اكتساب اإلنسان وعياً بوجود األشياء وبطـرق اسـتخداماتها             
 نزع الحجب عن األشياء لجلبهـا       ائلوسأحد  هو  " هيدجر"فالقرب الوجودي عند    . المثلى

ية الشيء تحتجب وتحتاج إلى من يكشف عنها الحجـب ،           ، أي أن شيئ   إلى نور الوجود  
  )١( .وهذا ال يتم إال من خالل المعرفة

إلى التصور اليوناني للحقيقة حيث يـرى       " هيدجر"ولكي يؤكد وجهة نظره، يعود      
عـدم  " أو " عـدم االحتجـاب  " أن الفكرة اليونانية الخاصة بالحقيقة تشير إليها بوصفها        

تكـون   ، ولكنها تؤكد أن الحقيقـة ال Manifest "المتجلي" نى  بمع Aletheia" االختباء
يتوانى عن الكشف عنهـا  بواسـطة نـزع           على هذا النحو إال بفضل اإلنسان الذي ال       

 بهذه الطريقة يكون أقرب إلى الضوء الذي يتـسلط          واإلنسانخلفها،   الحجب التي تستتر  
  .على الحقيقة فينيرها ويظهرها

 الحقيقة تضرب بجذورها في الوجود البـشري، بمـا          أن" هيدجر" ومن هنا يقرر  
فالحقيقة تعتبر كشفاً إنسانياً، وهذا يؤكد قـدرة اإلنـسان           . بوجودهيعني ارتباط وجودها    

ولكن هذا الكـشف، الـذي يمتلـك        . على االنفتاح على العالم وكشف ما فيه من حقائق        
 بقدر ما يتم على نحـو  ، على نحو اعتباطي،  "هيدجر"ناصيته اإلنسان، ال يتم ، في رأي        

  )٢ (.مسئول وجاد من خالل ما يمتلكه اإلنسان من حب للمعرفة والتفسير
 يوجد حوله ، كما يسعى أيـضاً إلـى          ءشيفاإلنسان يسعى دائما إلى معرفة كل       

 إلـى  ءالـشي فهو بالمعرفـة يظهـر   . ، بل وإلى تطويره أيضاً  ءالشيإيجاد تفسير لهذا    
، ثـم إنـه     ءالشيلتفسير يمكنه تحديد الغاية من هذا       الوجود أي يكشف عن وجوده، وبا     

  .لخدمة حياته يطوره باستمرار
 ،  ءالشيأن المعرفة تركز على الجوانب المرئية من        " هيدجر"بعبارة أخرى يرى    

ولكن إظهار الجوانب الماورائية     في حين أن التفسير يركز على الجوانب الماورائية له،        

                                         
الوجود والموجود عند مارتن هيدجر، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيـع،           : جمال محمد أحمد سليمان   /  د )١(

  ٢١٢م، ص٢٠٠٩

(٢) Heidegger, M.,: Being and Time, P.٢٢٦.  



 

 )٥٧٧(

 يعتمـد علـى   ءالـشي ئية، بمعنى أن تحديد الغاية من     يتم بدون الجوانب المر     ال ءللشي
  )١ (.وجوده أوالً، فالتفسير هنا يعتمد على المعرفة وليس العكس إظهار

إن وجود الموجود هو ما يظهر عليه، ولكن هـذا  :" عن ذلك فيقول" سارتر"ويعبر  
ف يخفي الماهية، وإنما يكـش      ال شياءوالظاهر في حالة األ   . الظهور يفترض من يظهره   

  )٢(".عنها، وهذا الكشف يحتاج إلى من يزيل الحجب
  ال ءالشيحين يذكر أن معرفة     " أورتيجا إي جاسيت  "وإلى نفس هذا المعنى يشير      

 الذهن عليـه،    تقتصر على مطابقة صور    تنحصر في انطباع صورته في الذهن، كما ال       
جـرد معرفـة    وإنما تتعدى هذين الشكلين إلى ما يسمى  بالتفسير، والتفسير يتحقـق بم            

 في البناء الكلي لألشياء ، وهنالك  فقط يكـون التعامـل مـع               ءالشيالدور الذي يحتله    
 ءالشيأي محاولة لتعريف    " أورتيجا" أمراً سهالً للغاية، ومن هذا المنطلق رفض         ءالشي

بمفرده، أي منعزالً عن األشياء األخرى، وذلك ألنها لن تفـضي إلـى المعرفـة التـي         
  . عنهيبتغيها اإلنسان 
، أن يبدأ بنـشر شـبكة       "أورتيجا" األشياء حقاً، فعليه ، فيما يرى        معرفةفمن ينشد   

 بغيره من األشـياء     ءشيمن العالقات بين األشياء، ثم يشرع في البحث عن عالقة كل            
 واضحاً أمام  اإلنسان ،كما سـتبدو معرفتـه         ءشياألخرى، وفي هذه الحالة سيغدو كل       

، إال فـي    "أورتيجـا "تتحقق، في رأي     المعرفة الدقيقة ال  أدق وأعمق عن ذي قبل، ألن       
  .إطار النسق الكلي لألشياء

أن الهدف األسمى للمعرفة ينبغي أن يركز علـى        " أورتيجا"وفضالً عن ذلك يؤكد     
 يوجـد، وذلـك ألن      ءشـي توحيد األشياء الجزئية وليس على جمع المعلومات عن كل          

 التي تكون مختفية في األشياء المتعددة ، لكـي  المعرفة الجادة هي التي تنشد هذه الوحدة    
  )٣ (.تنجح في التعامل مع األشياء بسهولة ويسر

على سبيل المثال، كانت في الخبرة العادية مجرد وسيلة للري، ولكنهـا             ،فالمياه  
فالمعرفـة  . بفضل المعرفة أصبحت وسيلة من وسائل النقل ومصدراً من مصادر الطاقة         

 وتطوير دورها، ويمتد    المياه زودت اإلنسان بطرق جديدة الستخدام       الدقيقة هنا هي التي   
                                         

  .٥١ ص-٣٣،ص١كتابات أساسية،ج: مارتن هيدجر )١(
  .١٤الوجود والعدم،ص: جان بول سارتر )٢(

(٣) Jose Ortega Y Gasset: What's Philosophy? P.٤٤. 



– 

  )٥٧٨(

 يصنعه اإلنسان و يضيفه إلـى     ءشيدور المعرفة الدقيقة أيضاً إلى تحديد الغاية من كل          
عالم األشياء، فلقد حددت المعرفة مثالً غاية الساعة في معرفة الوقت، وغاية الحذاء في              

  .الكتابة بهاستخدامه في المشي، وغاية القلم في 
، إلى هذه الدرجة من التقدم فـي    "هيدجر"أن المعرفة لم تصل، فيما يرى            غير

بعبـارة أخـرى ،   .  يوجـد  ءشيالتعامل مع األشياء إال لتجاوزها الصفات النفعية لكل     
أن المعرفة حين قامت بتجميد استخدام األشياء واقتصرت علـى النظـر            " هيدجر"يرى  

  )١ (.إليها بوصفها ظواهر فيزيقية ، نجحت  في معرفتها على نحو أفضل عن ذي قبل
 لإلنسان أن يضم إلى عالمه ماال حـصر         معرفة ال ت  وفضالً عن ذلك، فلقد أتاح    

خيرها لخدمة حياته حتى أصبح العالم اإلنساني أكثر تعقيداً عـن ذي            له من األشياء وتس   
فكلما اكتشف اإلنسان شيئاً جديداً وعثر له عن موقع في مشروعه الخاص ضـمه              . قبل

إلى عالمه، وساعده على ذلك طواعية األشياء وانقيادها له، وحتى األشياء التـي كانـت     
، معرفـة  السماوية، أصبحت، بفـضل ال     تبدو صعبة المراس، كالبحار والجبال واألجرام     

  )٢ (.سهلة المراس والتناول
ويتضح هذا األمر في الواقع الذي نعيشه، فلقد أتاحت المعرفة العلميـة لإلنـسان              

معرفـة   التقد سـاهم  ف.إخضاع أشياء كثيرة لخدمة اإلنسان على نحو لم يعهده من قبل         
، فعلـى   " الوجود العينـي  " الة  إلى ح " الوجود العندي " في تحول أشياء كثيرة من حالة       

  وسيلة من وسائل المواصـالت     إلى مجرد وسيلة للري،     من األنهار   تحولسبيل المثال،   
واألجرام السماوية أصبحت مرشـداً للمالحـة        ،ومصدراً من مصادر الطاقة الكهربائية    

  . عالوة على استخدامها كساعة طبيعية لقياس الزمن
اإلنسانية على األشـياء التـي نمـت بفـضل     يؤكد أن السيطرة  " هيدجر"غير أن   

غير مستقلة ، بل، على العكس من ذلـك،    ال تعني أن األشياء تابعة  لإلنسان أو   معرفةال
قد جابه عالمه علـى  " هيدجر"اإلنسان في رأي   ف األشياء مستقلة تماماً عن اإلنسان،       ظلت

ـ        المرحلة الحسية، : مرحلتين هما  ياء وقابليتهـا   وهي مرحلة الدهشة أمـام وجـود األش
 المرحلة اتخذت مجابهة اإلنسان للعالم الشكل العملي البحت ، فـي             هذه  ففي لالستخدام،

 لألشياء شـكالً   مجابهة اإلنسان     اتخذت  والمرحلة العلمية   وهي حين أن المرحلة الثانية     
                                         

(١) Heidegger, M.,: Being and Time, P.٣٦٢. 

  ٢١ص اسماعيل المصدق،/ ، ترجمة"منبع األثر الفني " ١كتابات أساسية، ج: مارتن هيدجر  )٢(



 

 )٥٧٩(

  يبـدأ وفي كال المرحلتين ، الحـسية والعقليـة،       .  على النظر العقلي  اً  مرتكزو اًمحسوب
 وإنما يتركه يعلـن  يه، من الشيء ال من عقله، بمعنى أنه ال يضفي تصوراته عل        ساناإلن

  )١(. ، يتركه يوجد على النحو الذي هو عليه"هيدجر"عن نفسه أو، بتعبير 
وهنا تظهر براعة هيدجر التي أذهلت معاصريه وجعلتهم يعتبروا ما وصل إليـه             

الفكري السابق عليه عندما جعل المعرفـة  بمثابة الثورة الفكرية، وذلك ألنه خالف التقليد       
تبدأ من الموجودات وليس من اإلنسان، بل إنه جعل المعرفة ضرباً مـن الوجـود مـع          
األشياء في العالم، ولكنه نسب إلى اإلنسان مهمة اضفاء المعنى على الوجود كله عبـر               

  )٢( .ما يقوم به من كشف لكل شيء حوله، وهذا ما سوف يتضح ال حقاً
  :الرسالة التنويرية لإلنسان تجاه البيئة-رابعاً

أن النجاح اإلنساني في التعامل مع األشـياء سـيظل مـضطرداً            " هيدجر"ويؤكد  
لدى اإلنـسان نزعـة تجعلـه       ف. ال يتوقف طالما أن شغف اإلنسان بالعالم واهتمامه به        

 بعد أنت كانـت     يقترب من األشياء، ويرمي بالضوء عليها لكي تصبح واضحة وجلية،         
هذا األمر على إنسان دون غيره، وإنما يشمل الناس جميعاً في كل              وال يقتصر  حتجبة،م

، فطريـاً فـي     "هيـدجر " يعتبر، فيما يؤكـد      شياءاالهتمام اإلنساني باأل  ف.  زمان ومكان 
 التـي   "نزعة التنوير " " هيدجر"يسميه  ما    هي هذه الفطرة  و .اإلنسان وليس شيئاً مكتسباً   

  . نطولوجي للوجود اإلنسانيتمثل في رأيه البعد األ
، مجهولة ومحتجبة إلى أن تمتد يد اإلنسان إليها         "هيدجر"فاألشياء تظل، فيما يرى     

لتزيل عنها الحجب وتجذبها إلى  نور الوجود، وحينذاك تغدو األشياء معلومة ومرئيـة،             
 يقـوم   ويصبح وجودها ديناميكياً بعد أن كان وجوداً استاتيكياً، واإلنسان وحده هو الذي           

، سمة الكشف لما هو محتجب، وبدون اإلنسان لـن          "هيدجر"بذلك ألنه يمتلك، في رأي      
 فـي نـسيج     تغلغـل التنـوير م  " هيدجر"ولهذا السبب يعتبر      على اإلطالق،  ءشييظهر  

يمكن اعتباره شيئاً مكتـسباً، ولـذلك كـان          ال و  داخلياً فيه،  نصهرالوجود اإلنساني وم  
إن ": "هيـدجر " ود متزامناً مع وجود اإلنـسان ، يقـول  ظهور األشياء على مسرح الوج 

  )٣(".الحقيقة توجد فقط بفضل وجود اآلنية
                                         

  ٢١ص اسماعيل المصدق،/ ، ترجمة"منبع األثر الفني " ١كتابات أساسية، ج: مارتن هيدجر  )١(

  .٦٧ص-٦٧نداء الحقيقة ،مع ثالثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر،ص: عبد الغفار مكاوي:  د)٢(
(٣)  Heidegger, M.,: Being and Time, P.٢٢٦ . 



– 

  )٥٨٠(

بدور العلم نظراً ألنه زود اإلنسان بشعور غـامر بالـسيادة           " هيدجر" وهنا يشيد   
على  األشياء والعالم ، وهذه السيادة التي منحها العلم لإلنسان ماهي إال استجابة لنـداء                

نسان حين يصغى لنداء الوجود يقترب من األشياء ويكـشف عنهـا بكـل           فاإل. الوجود  
الطرق الممكنة، والكشف عن األشياء الذي يقدمه العلم هو نفسه المعنى الـذي يـضفيه               

عن تحقـق الـذات لـدى     " هيدجر" عند   ألنه يسهم . عليها وعلى الوجود اإلنساني برمته    
  .كشفاإلنسان الذي كان من الممكن أال يتم بدون هذا ال

 أن الكشف اإلنـساني لألشـياء يـرادف      ويمضي هيدجر إلى أبعد من ذلك فيقول      
 نـداء الوجـود ويتبـع        اإلنسان  يلبي فحينوإضفاء المعنى على الوجود،      تحقيق الذات 

 قتـرح ي لهـذا الـسبب      و.   أيضاً  وجودال معنى   تتحقق ذاته ويتحقق  ضميره بإخالص،   
 متعلقاً بوجود األشياء القائمـة حولنـا ، ألن   أن يكون التساؤل الجاد في الفلسفة " هيدجر"

هذا وحده هو الذي سوف يقودنا إلى التساؤل األخطر واألهم ، وهـو التـساؤل حـول                 
 ووجـود   وجود األشياء في العالم مع     مندمجا يكون   نسانيفالوجود اإل . نسانيالوجود اإل 

معرفـة الوجـود    و فهم اً األشياء متضمن   فهم ومعرفة وجود    كان لك، ولذ البشر اآلخرين   
  )١ (.نسانياإل

إال أن هيدجر يرى محاوالت فهم ومعرفة وجود األشياء من جانب اإلنـسان قـد               
تجعل األشياء تنأى عن اإلنسان بعد أنت كانت قريبة منه، وتـصبح عـصية المـراس                
صلبة البنية ومتحجرة، وقد تغيب األلفة التي كانت بينها وبين اإلنسان مـن قبـل، ألن                

ألشياء ومعرفتها يكون بمثابة اعتداء على استقاللها وهذا يجعلها تنفلت من           محاولة فهم ا  
اإلنسان، فالمعرفة تداهم األشياء لكي تلج إلى أسرار وجودها، كما أن هذا من شـأنه أن              
يجعل اإلنسان ينسى وجوده أيضا وينشغل عنه في غمار سعيه إلى الكشف عن وجـود               

  . األشياء
مد على الكشف عن األشياء وجعلها مفهومـة، ولكـن     حقا أن مشاريع اإلنسان تعت    

هذا الكشف له حدود، والمعرفة ال حدود لها، فالمعرفة تخضع األشياء للقيـاس العلمـي            
لتكشف عن خصائص وجودها، ونظراً الرتباط وجود األشياء بوجود اإلنسان ينـسحب            

يأ أو يصبح شيئاً    البحث العلمي الخاص باألشياء على الوجود اإلنساني أيضاً فيجعله يتش         
فالتهديد الذي يثقل كاهل اإلنسان حالياً هو ضياع ذاته وسط الموجـودات،        . بين األشياء   

                                         
(١) Ibid., ٧٣-٦٨ 



 

 )٥٨١(

فهذا الوضع المتأزم الذي يعيشه اإلنسان اليوم سببه تشتت         . حتى أنه لم يعد يصادفها بعد     
 ذاته وضياعها وسط وفرة األدوات، وخاصة بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة التي تسببت           

  )١ (.في تدمير النزعة التنويرية لديه
  : ظهور التكنولوجيا وفساد العالقة بين اإلنسان والبيئة-خامساً

، وهي كلمـة  Techne" تقني" مشتقة من كلمة  " تكنولوجيا" يرى هيدجر أن كلمة     
يونانية قديمة كانت تستخدم للداللة على الفنون الجميلة ومهارات الحـرفيين اإلبداعيـة             

) تقنـي (  وتميط اللثام عبر الفنون اليدوية عن الموجودات، ولكن هذه الكلمة          التي تكشف 
 تم احياؤها في القرن التاسع عشر لتدل على تطبيق المعرفة العلمية على الـصناعة،               قد

  )٢ (.فأصبحت تعني الصنعة وليس الفن
فالتقنية الحديثة المؤسسة على المعرفة العلمية وتطبيقاتها الـصناعية تـشير إلـى      
اإلنتاج وليس إلى الكشف ونزع الحجب عن األشياء، عالوة على أنها تخلت عن البعـد               
الشعري أو الجمالي الذي رافق الكشف اإلنساني فيما سبق، فجمال األشياء يختفي علـى         
يديها تحت نير الحساب الكمي واألرباح، وتتحول العالقة بين اإلنسان وبيئته إلى عالقة             

فاإلنسان أصبح يستغل البيئة بوصفها موارد تتحـدد        . من االهتمام قوامها االستغالل بدالً    
فالنهر يصبح بمقاييس التقنية مصدراً للطاقة ومـورداً        . من خالل البيانات واإلحصائيات   

مائياً ومجرى مالحي بدالً من منظره الخالب وإلهامه للشعراء، وكل شيء يتحول على             
  )٣( .هذا النحو من القداسة إلى التجارة

كان يعتمد على خاصية الظهـور  لألشياء الذي الكشف البدائي   هنا ب  هيدجر "يدويش
 وفطرة التنوير التي يمتلكها اإلنسان، فلقد كان كـشف العـصر            ،التي تتمتع بها األشياء   

البدائي معتمداً على األشياء أكثر من اعتماده على اإلنسان، بمعنى أن اإلنسان البدائي لم              
 يكتشفه نظراً ألنه كان يكتشف كل ما يقع أمامه مـن أشـياء،   يبذل جهداً في البحث عما   

مؤسس علـى  الأما الكشف التقني الحديث . فاألشياء هي التي كانت تستثيره لكي يكتشفها  
ولهـذا   فقد أتاح لإلنسان خلق أشياء جديدة اعتماداً على إعمـال عقلـه،       معرفة العلمية ال

                                         
  ٧٥محمد سبيال وعبد الهادي مفتاح،ص/ الوجود، ترجمة – الحقيقة-التقنية:  مارتن هيدجر)١(
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  )٥٨٢(

الكشف كان   تلبية لحاجات إنسانية مثل      كني لم   وليس كشفاً فهو   اختراعاً    "هيدجر "يعتبره
  )١(. بل أحد طرق تسخير الطبيعة وتحقيق السيادة عليهاالقديم 

  اإلنسان   جر السبب الذي  في العصر الحديث هي    السيادة على العالم     ففكرة تحقيق 
  بسبب فبقدر ما شيد اإلنسان من أدوات، واجه العديد من األخطار         . إلى طريق األخطار  

لـم  ونظراً ألن اإلنـسان  ،   االنقراض و   بالدمار  تهدده  التي طرة على صناعاته   السي هفقد
يحتاجـه    اكتشاف المزيد الـذي ال     وسعيه إلى دوات،  األيكتِف باكتشاف ما يحتاجه من      

بات من الضروري خلق حاجـات  وحاجاته األدوات  قت فا فقدطمعاً في الوفرة المتزايدة     
  .ار المتجددة باستمرجديدة تواكب األدوات

على طريقة الرصيد الذي يودعه صاحبه في البنوك ليكون رهـن إشـارته، أي              ف
مـاال حـصر لـه مـن     حالياً  دخر اإلنسان   ي وقت،   أيمسئوالً عن تأمين احتياجاته في      

وكما أن الرصيد الموجود فـي البنـوك يـوفر          . األدوات ليؤمن بها احتياجاته المتجددة    
 الذي يلعبه الرصيد لإلنسان العصري الـذي        لصاحبه األمان، تلعب األدوات نفس الدور     

انحصرت أهدافه في امتالك كل جديد في األسواق مهما كلفه ذلك، فاإلنسان العـصري              
عـالوة علـى أن االعتمـاد        يلهث وراء منتجات التكنولوجيا بشكل يبعث على األسى،       

 المتزايد على األدوات قد أصابه بالكسل حيث توفرت لديـه أوقـات فـراغ كثيـرة ال                
  )٢ (.يستطيع  اإلفادة منها، ومن ثم راح ينفقها في المتعة واالستهالك

يعتبر التكنولوجيا الحديثة خطراً يهدد النزعـة       " هيدجر"ولعل ذلك هو الذي جعل      
 السيطرة علـى الطبيعـة ولـيس         في رأيه  التنويرية لدى اإلنسان، عالوة على أن تنشد      

فلقد تأسست التكنولوجيا الحديثة    . حياةالتصالح معها ، وهذا سوف يقضي بالطبع على ال        
 إلى تجميد الواقع بغرض دراسته ، و هذا التجميد يقـف،            يميلعلى العلم الحديث الذي     

، ومـن ثـم كانـت       جريـان المتسمة بالتطور وال   ، ضد طبيعة الحياة   "هيدجر"فيما يرى   
ضـحت  ، كما أ  محاولة إخضاع الحياة لمطالب العقل عقبة في سبيل تجددها واستمرارها         

التقنية، بدالً من مساعدتها لإلنسان في كشف حقيقة الموجودات من حوله، نوعـاً مـن               
إن :" وفي هـذا يقـول هيـدجر    . اإلنتاج اآللي المتكرر الذي يغري اإلنسان ويسلبه ذاته       

                                         
   وما بعدها٦٧ة الجيوشي، صفاطم/  التقنية، ترجمة دالفلسفة في مواجهة العلم و: مارتن هيدجر )١(
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 )٥٨٣(

ماهية التقنية الحديثة تنكشف في جر العالم إلى شتاء مظلم دائـم عبـر نـزع القداسـة             
  )١(".عنه

 قـد أحـضرت،     ، عملية التصنيع أو الـصناعة     ، من خالل  ة الحديثة  التقني حقاً أن 
الطـائرات،  والـسيارات،    ك يمكـن أن تحـضر بـذاتها        ال أشـياء  للوجود   ،ومازالت

إال أنها  يخلو منها بيتاً من بيوتنا،       كافة األجهزة المنزلية التي ال     و  السفن،  و الصواريخ،و
  اإلنـسان انـصرف فقد ، ماً بوجودهولم يعد مهتيستغرق ذاته في األشياء جعلت اإلنسان  

إلى األدوات وأصبح يقدس ما صنع بيده األمر الذي جعل مصنوعاته بمثابـة األصـنام               
  )٢ (.التي يتعبد لها

وفي ظل التقنية الحديثة يصبح اإلنسان الصالح هو ذلك اإلنـسان المـرن الـذي               
، بحيث أنه يتغيـر   يعيش وفق متغيرات السوق والتعددية الثقافية والتحوالت االجتماعية         

معها باستمرار وتتغير نظرته تجاه العالم وطريقة تذوقه لألشياء، وبـدالً مـن الـشعور         
الجمالي والنظرة الشاعرية تصبح النظرة التجارية االستهالكية هـي الـسائدة، وتتغيـر         
بناءاً على ذلك داللة األشياء و البشر أيضاً من الداللة المقدسة والشاعرية إلـى الداللـة           

فقد كان اإلنسان فيما مضى يشعر بأنه مكلف برعايـة البيئـة،            . االقتصادية االستهالكية 
ولكنه حالياً يشعر بأنه وصي عليها ومن ثم راح يرغمها بالخـضوع لرغباتـه، وهـي                

  )٣( .تكتسب قيمتها عنده وفقاً لكفاءتها في اشباع هذه الرغبات المتجددة
 على أفعـال التحـريض واالسـتدعاء        إن هيدجر يرى أن التقنية الحديثة تتأسس      

للطبيعة في محاولة منها الستنفار طاقتها، وهذا ال يعتبر كشفاً تنـويراً بقـدر مـا هـو               
استدعاء تجاري هدفه االستهالك ، وعالوة على ذلك فقد سيطرت على التقنية الحديثـة              

 االسـتجابة  والتي بسببها تُجبر الطبيعة واألشياء برمتها على " المخزون االحتياطي " فكرة
لمنظومة السيطرة العلمية واالقتصادية على العالم، وتتخلى عن قوانينها العليـة ألجـل             
رغبات اإلنسان، فالعلة الفاعلة تختفي عند تجريب قنبلة نووية أو وصفة عالجية غيـر              

  )٤( .وغير ذلك.....آمنة، كما تختفي العلة الصورية تحت وطأة الصناعات المتجددة،
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يجية القوة التي تتعامل بها التقنية الحديثـة مـع الطبيعـة هـدفها              كما أن استرات  
أيديولوجي، وهو الحصول على الحد األقصى من اإلنتاج في مقابل الحد األدنـى مـن               
النفقات، ولذلك فإن هذه االستراتيجية تمثل عدواناً صريحاً على الطبيعة وانتهاكاً لنقائها،            

تكشف عن  مقدار هذا االعتداء اآلثـم، فقـد          ونظرة عابرة على الزراعة الحديثة سوف       
تأسس على مفهوم الـوفرة  ت وذلك ألنها .  إلى صناعة هدفها التربح    حالياًالزراعة  تحولت  
واستخراج طاقاتها الكامنة، وفي سـبيل ذلـك   " استدعاء  األرض"تتبنى نظرية   فالمادية،  

األسمدة الكيمائية،  : م مثل تستخدم الزراعة الحديثة العديد من الوسائل التي قدمها لها العل         
 مـا يفـوق     ذلك من الوسائل التي تحفـز األرص إلنتـاج         وغير.... والهندسة الوراثية 

سبباً في إرهاق األرض الزراعية وضعفها عالوة علـى إصـابة           ذلك  كان  وقد   طاقتها،
ولعل ذلك هـو الـذي دفـع        . اإلنسان بالعديد من األمراض التي لم نسمع عنها من قبل         

 اإلنسان والقضاء   انقراضى التأكيد على أن الزراعة الحديثة هي أهم أسباب          إل" هيدجر"
  )١(عليه تدريجياً

 .مرة أخرى فلينتظر المزيـد مـن األخطـار   طبيعة يتصالح اإلنسان مع ال   وإذا لم   
هـو تخلـي   ،   والطبيعة معا هنـا    نقاذ اإلنسان إل ممكناً    الوحيد الذي يراه هيدجر    األملو

عالقته السالفة مع البيئة، وهذا ما سـوف يتـضح فـي             تعادةاإلنسان عن أطماعه واس   
  . السطور القادمة

  :إنقاذ البيئة وعودة الوفاق معها-سادساً
معاملة اإلنسان للبيئة يجب أن تتأسس على الحب والتآلف ألنهـا            يرى هيدجر أن    

عليـه    ال يتجزأ من وجوده ، فإذا أراد اإلنسان أن ينقذ وجوده حقاً،  ف    اًليست سوى جزء  
 من خطر التقنية الذي لن يسفر إال عن خراب، فالتفكير في البيئة مـن       أوال أن ينقذ بيئته   

فما هو الفرق في    . منطلق  حسابي أو أداتي لهو العدمية بعينها، وهذا يستحق وقفة تأمل           
رأيه بين صناعة الغذاء حالياً، وتصنيع جثث الموتى في غرف الغاز ومخيمات اإلبـادة              

  )٢( .هما يمثل أحد صيغ العمل التقني تجاه الكائنات الحيةالنازية، فكال
حقا، ومن المؤكد أن كل ما في التقنية قد  ال يبعث على األسى على هذا النحـو ،     
وقد يقودنا إلى إعادة اكتشاف الينابيع المنسية لخالصنا، ولكنها حاليا تحتـاج منـا إلـى         
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من الخطر، سطحت األضواء الكاشفة لقوة      فكلما ازداد اقترابنا    " اعادة النظر في غايتها     
  )١(".اإلنقاذ

وفي لفتة جديرة باالحترام يؤسس هيدجر أخالقيات للبيئة ترتكز علـى اسـتعادة             
العالقة الرومانسية معها مرة أخرى ، والتي تقوم على أساس التعاون من أجـل خيـر                

قبـل أن يكـون     الوجود، وهو يؤكد أن انقاذ البيئة ينبغي أن يكون مـشروعاً وجوديـاً              
مشروعاً بيئياً، فالبيئة منحة لإلنسان ومن ثم إذا كان اإلنسان يطمح في البقاء فال بـد أن              
يدرك أن البيئة تسهم بنصيب كبير في شكل وكيفية الحياة التي يريدها، ومن ثم عليه أن                

  )٢(. يوليها نفس االهتمام الذي يوليه لوجوده
يوي في البيئة، ولهذا فهو الوحيـد الـذي   من المعلوم أن اإلنسان هو أهم عامل ح  ف

اإلخالل بالبيئة أو الحفاظ عليها، فلقد شيد اإلنسان المباني الشاهقة التي عمـر              يمكنه إما 
 وسن القوانين التي تحميها وتحقق لـه األمـان،          االجتماعيةبها األرض، كما شيد النظم      

اعيـة، واسـتبدل    ولكنه ،في الوقت نفسه، قطع أشجار الغابات، وجـرف األرض الزر          
بالزراعة الصناعة فلوث الهواء باألبخرة والغازات المتصاعدة من عملية التصنيع مثـل            
ــاني أكــسيد الكربــون، وأكــسيد النيتــروجين، والرصــاص ، وبعــض المــواد   ث

وعلى اإلنسان أن يعي حجم     . كما لوث اإلنسان الماء أيضاً بالنفايات     . وغيرها...المشعة
درك أن الحقوق التي يحصل عليها من البيئة تقابلها واجبـات           الخطر الذي يهدده، وأن ي    

نحوها، فليس هناك حقوق دون واجبات ، وأبسط هذه الواجبات تدشين أخـالق احتـرام    
، ونشرها في كل مكان، بحيث يتم من خاللها توعية النـاس بتلـك االعتماديـة                *البيئة

                                         
  ١٦٢مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هيدجر، معجم ودراسة، ص: محمد عناني/  د)١(

(٢) Stanford Encyclopedia of philosophy. )بتصرف  (  

الفيلسوف األلماني، تلميذ هيدجر والمهموم بأزمة البيئـة،  ) م١٩٩٣-١٩٠٣(Hans Jonasينتقد هانز جوناس * 
كك في مصداقيته حيث يرى أن التصور الوجودي بشكل عام معادي للطبيعة وهو             موقف هيدجر تجاه البيئة ويش    

يتبنى مبررات انتهاكها على يد العلم الحديث وليس أدل على ذلك من تجاهل الوجوديين جميعاً للطبيعة، وعلـى                  
من ثم فالفرد   رأسهم هيدجر الذي ال يؤمن بالنظام المقدس للخلق، وبالتالي يجعل الفرد فوق أي قانون أخالقي، و               

والحقيقة أن جوناس هنا غير محق فيما ذهب إليه ، فلقـد اهـتم معظـم    . في الوجودية ال يبالي باهللا أو الطبيعة      
الوجوديين بالطبيعة ونبهوا إلى خطر االعتداء على البيئة عبر التطبيقات العلمية الحديثة، فأغلب مؤلفات هيدجر               

ي مواجهة العلم والتقنية، والتقنيـة والحقيقـة والوجـود، وكتابـات            الفلسفة ف : قد ركزت على هذا األمر، مثل       
 .وغيرها.أساسية



– 

  )٥٨٦(

جيدة التي يطمحون إليها  تكمن فـي        المتبادلة بينهم وبين البيئة ، والتي تؤكد أن الحياة ال         
  )١(. وجود بيئة سليمة ، وليس العكس

أورتيجا إي جاسيت أن التعامل مع البيئة ينبغـي أن يكـون فـي            "في هذا يذكر    و
، وذلـك ألن    "مبدأ الحب " وهو  " أفالطون"إطار المبدأ األساسي للكتاب المقدس ولفلسفة       

ـ    " نحن"ة ال   الوحيد الذي في إمكانه أن يحقق رابط      هو  الحب    ذالإلنسان والبيئة معاً، وه
من شأنه أن يجعل اإلنسان منفتحاً على العالم، كما يجعـل األشـياء تتفـتح لإلنـسان،                 

 أمراً ميسوراً، وسوف يعود الوئام بين اإلنسان والبيئة من          ءشيوحينذاك سيغدو فهم كل     
  )٢ (.جديد

                                                                                                     
أنور مغيـث،   / الفلسفة وقضايا البيئة، أخالق المسئولية، هانز يوناس نموذجا، تقديم          : وجدي خيري نسيم  : انظر
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  : وأهم نتائج البحثخاتمةال
  : ما يليهذا البحث    لقد اتضح لنا من خالل 

العالم، فهو دائما ما يكون خـارج       – في   -اإلنسان في فلسفة هيدجر عبارة عن وجود      أن   - ١
ذاته في العالم وسط الموجودات والبشر اآلخرين الذين يمثلون شطراً هاماً مـن وجـوده         

  .بمعنى أنه ال يكون وجوده بدونهم
 ، وهو يختلـف عـن       بيئةع ال أن العالم منقسم عند هيدجر إلى قطاعات متعددة منها قطا          - ٢

 الـذي   العالم  أحد أهم أجزاء     قطاع المحيط الذي يضم البشر اآلخرين، فقطاع البيئة يمثل        
 و أحد األبعاد الرئيسية لوجوده، وهو يـضم األشـياء والموجـودات             اإلنسانيعيش فيه   

  .تهوالمعدات التي يصادفها اإلنسان في العالم كوسائل وأدوات تسهم في انجازه لمشروعا
يرى هيدجر أن دراسة اإلنسان على النحو األكمل ال بد أن تكون في اطار البيئة، وذلـك          - ٣

على غرار دراسة العلوم الطبيعية للكائنات الحية، فالبيئة تسهم بنصيب كبير فـي شـكل            
وطريقة الوجود التي يعيشها اإلنسان فضالً عن تأثيرها الذي ال يغفل على أفكاره وثقافته              

 .ومعتقداته
فالمكان يشير  . المكان والزمان : حدد هيدجر وسيلتين يرتبط بهما اإلنسان مع البيئة وهما         - ٤

إلى تواجد اإلنسان في العالم واحتالله موضعاً فيه من خالل تعينه الجسماني الذي يتيح له             
المشاركة في العالم والتنقل فيه وتنظيم مواضع األشياء حتى يتمكن من استخدامها بأيسر             

أما الزمان فيشير إلى سمة الحضور      . نجاز مهامه اليومية ومشروعاته الوجودية    الطرق إل 
الماضي أو السقوط   : فالزمن الوجودي ينقسم إلى أبعاد ثالثة هي      . أو التواجد في الحاضر   

والتشيؤ الخاص بالوجود اإلنساني، والوقائعية أو الوجودانية وهي تـشير إلـى حاضـر             
الوجود الماهوي أو الممكن إلى المستقبل، ووجود اإلنسان  الوجود اإلنساني، وأخيراً يشير     

يكون هرباً من الماضي عبر الحاضر إلى المستقبل عن طريق تحقيق وجوده وهذا يتم له               
 .بمساعدة األشياء الموجودة في البيئة

    يتم على نحو برجماتي بحيث      اإلنسان عند هيدجر ببيئته وهذا االهتمام دائماً ما       لذلك يهتم    - ٥
في متنـاول   " وأدوات قابلة لالستخدام أو بتعبير هيدجر      خالله إلى وسائل     األشياءحول  تت

فاإلنسان يجد األشياء مرنة في يده، ويجد نفسه ممتلكاً لمهارات التعامل معها فيقوم             ". اليد
باستخدامها وتنظيمها وفقا الحتياجاته ، وهي بدورها تساعده على ذلك بما تمتلكـه مـن               

 فكل شيء يحيل إلى شيء آخر، ويحيل في النهاية إلى الوجود اإلنـساني              .طابع واإلحالة 
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 الذي يعني أن الرابطة التي األشياء باإلنسان ال تنفصم ألن وجودهـا يكـون مـن         األمر
 .أجله

نزعة " ينسب هيدجر إلى اإلنسان مهمة الكشف عن األشياء عن طريق ما يسميه هيدجر               - ٦
اإلنسان مكلف في رأي هيدجر بالكشف عن األشـياء         ف. التي فطر اإلنسان عليها   " التنوير

وتوضيح وجودها ، وهذا التوضيح يكون كشفاً أنطولوجيا، أي معتمدا على وجود األشياء        
ومحافظاً على استقاللها، فهو يتركها توجد في سياق مـن التعامـل الوجـودي ،ولـيس         

 هوسـرل إلـى     الوصف الفينومينولوجي ، وبهذا نجح هيدجر في تحويل فينومينولوجيـا         
 . األنطولوجيا ضرب من

 في المزيد من احكام سيطرته       اإلنسان ، وطمع  اإلنسان  لرغبات ة األشياء ستجابالنظراً  و   - ٧
التحـدي،  الكشف وعلى لجأ إلى المعرفة العلمية لتمنحه مقدرة اضافية       على العالم   عليها و 
 منها قدر المستطاع،    راح اإلنسان يستدعي اإلمكانيات الكامنة في الطبيعة ليستفيد       ومن ثم   

فلقد استغرق اإلنسان وجوده كله فـي األشـياء،   . ولكن هذه المحاوالت باتت خطراً عليه   
وبدالً من أن ينشغل بتحقيق ذاته ، انصرف إلى خلق حاجات جديدة تواكب األشياء التـي      

وعالوة على ذلك فلقد انحصرت هوية اإلنـسان        . يكف عن تقديم المزيد منها كل يوم       ال
يث في التملك واالستهالك حتى تالشت ذاته وسط هذا الزخم الهائل من االختراعات             الحد

 .الذي من الصعب حصره
 أن التقنية الحديثة قد قدمت لإلنسان وسائل تدميره في إطـار بـراق مـن                يؤكد هيدجر  - ٨

الطمع في الوفرة المادية قـد قـادت اإلنـسان إلـى      ف. الصعب على أي شخص مقاومته    
 في انقالب العالقة بين اإلنسان والبيئة انقالبا لن يفضي إال            في رأيه  سدتجوهذا ي الهالك،  

  .إلى خراب
واألمل الوحيد الذي وجده هيدجر للخالص من هذا الموقف هو انقاذ البيئة من األطمـاع                - ٩

اإلنسانية المضطردة، وذلك عبر تأسيس أخالق للبيئة ترتكز على مبـادئ جديـدة فـي               
اإلنسان والبيئة معا وتسعى إلـى إعـادة اكتـشاف البعـد      الزراعة والصناعة تنشد خير     

الشعري والمقدس، ذلك البعد الذي توارى خلف النزعة التجارية التي طغت على العـالم              
  .حالياً وحصرت العالقة بين اإلنسان والبيئة في اطار من المنفعة المادية
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