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  دورية علمية محكمة

   جامعة المنيا–تصدر عن كلية دار العلوم 
 

   عبد الرحمن الريحانيمحمد / د.أ
  

  
  
  

 
 

 
 

  محمد سيد السيد /د.أ
 

 
  وائل نبيل أنس/ أ
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  عصام خلف كامل/ د.أ

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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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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  ملخص بحث 
قضية تناول هذا البحث قضية من القضايا المهمة في الدرس اللغوي ، وهي       

  :  ثالثة مباحث وهو يشتمل على) العربية ، دراسة صرفية في اللغة  تأنيث المصادر (
 عن - في عجالة -تحدث فيه الباحث :  تمهيد في التأنيث والمصادر:  األولالمبحث 

العربية، اللغة حقيقة التأنيث في وليف في قضية التأنيث قديما وحديثا ، تاريخ التأ: 
أهم المؤلفات في المصادر ، ودور وماهية المصدر، ثم تحدث عن  . عالمات التأنيثو

  .المصدر في االشتقاق 
المصادر المؤنثة فيه الباحث ع تتب : المؤنثة وأمثلتهاأبنية المصادر  : الثانيالمبحث 

 والمجرد التانيث ،نيتها وأمثلتها ، مع ترتيبها ترتيبا دقيقا من حيث عالمة  أبذكرو
  .في كل  نوع منها المزيد و

المصادر ال " حقيقة القول بامتناع التأنيث في المصادر أو عبارة  : الثالثالمبحث 
  .تناول فيه الباحث المفهوم الصحيح لهذه العبارة ، والسياق الذي وردت فيه :  "تَُؤنّث
  :أهمها ما يأتي النتائج عدد من ص هذا البحث إلى لُوقد خَ

بالرغم من كثرة الدراسات واألبحاث القديمة والحديثة المؤلَّفة في قضيتَي التأنيث  : أوال
 في تْصصخَة ، فإن المكتبة العربية تخلو من دراسة واحدة تَدا على ِحلوالمصادر كُ

  .ة ؛ ومن ثم تبرز أهمية هذا البحث دراسة التأنيث في المصادر العربي
أن التأنيث في المصادر ظاهرة لغوية أصيلة في العربية ، وليس أمرا محدودا : ثانيا 

  . بدراستها في هذا البحث أيضا  كان لهذه الظاهرة وجاهتها مأو عارضا فيها ، ومن ثَ

 
 

 
  أستاذ العلوم اللغوية المساعد بقسم اللغة العربية 

  كلية اآلداب ، جامعة دمنهور
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وهو أكبر ، بناء  ثالثة وسبعينالمؤنثة في هذا البحث  أبنية المصادربلغ عدد  : ثالثا
ها ذكربالبحث منها ثمانية عشر بناء تفرد ، وعدد رِصد لهذا النوع من المصادر 

   . والتمثيل لها 
ثبت من خالل هذا البحث أن التأنيث في المصادر ليس أمرا ممتنعا كما قد يظنّه : رابعا

  . في موضعها ، وقد ذكر الباحث أدلته على ذلك بعض المنتسبين إلى علم النحو واللغة 
ينبغي أن توضع في سياقها الصحيح ) المصادر ال تؤنث (أن العبارة المشهورة  :خامسا

 وليس على إطالقها كما -   وذلك على سبيل المبالغة - ، وهو سياق الوصف بالمصدر 
    .بعض المختصين في النحو أو اللغة   ذلكقد يفهم
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Study Summary 
The Femininity of Verbal nouns in Arabic language ( a 

morphological study) 
Prepared by Dr. Mustafa Mohamed Ismail Wateed 

This paper addresses a number of important issues in the linguistic 
lesson, namely, The Femininity of Verbal nouns in Arabic language 
. It includes three sections. 
      Section I: Introduction to femininity and verbal nouns. The 
researcher briefly reviewed the old and recent literature that 
addressed the subject of femininity, the reality of femininity in the 
Arabic language, and feminine markers. He then talked about the 
verbal nouns, the most important literature that addressed verbal 
nouns, and the role of the verbal noun in the process of derivation. 
Section II: constructions of Feminine verbal nouns and their 
examples . The researcher tracked the feminine verbal nouns and 
listed their constructions and examples. He accurately arranged 
them in terms of the feminine markers, bare stem and augmented 
stem for each type. 
Section III: Examining the view that “verbal nouns cannot be 
feminine”.  The researcher addressed the correct concept of this 
phrase, and the context in which it was presented. 
This research has come up with a number of findings, the 
most important of which are the following: 
First: Despite the large number of old and recent studies and 
researches on the issues of femininity and the verbal nouns 
separately, the Arab literature lacks any single work specialized in 
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the study of femininity in Arabic verbal nouns, and this highlights 
the importance of this study. 
Second: Femininity in verbal nouns is an original linguistic 
phenomenon in Arabic, and not limited or contradictory, and 
therefore this phenomenon has also been examined in this study. 
Third: The number of feminine constructions of verbal nouns in 
this study is seventy-three constructions, which is the largest 
number to be found for this type of verbal nouns, including 
eighteen constructions conclusively listed and demonstrated in this 
study. 
Fourth:  It was found through this study that femininity in the 
Arabic verbal nouns is not impossible as some grammarians and 
linguists think, and the researcher listed the evidence for his 
conclusion. 
Fifth: The well-known phrase (verbal nouns cannot be feminine) 
should be placed in its correct context, namely the context of 
description using the verbal noun. Instead, this phrase should not 
be taken as a whole as some specialists in grammar or language 
may understand, for it was meant to be a hyperbolic pattern. 
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  مقدمة
      الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  أجمعين ، وبعد
يدرس ) ، دراسة صرفية العربيةفي اللغة تأنيث المصادر ( فإن هذا البحث وعنوانه 

 العربية أال وهي قضية التأنيث  ةقضية لها أهميتها ووجاهتها في الدرس الصرفي للغ
األول التأنيث :  العربية ، وهي كما يبدو من العنوان قضية ذات شقين في المصادر

واآلخر المصادر، فكل واحد منهما قامت عليه دراسات وأبحاث كثيرة ، والمتتبع 
للمحتوى اللغوي في مكتبتنا العربية يستطيع أن يرى هذا األمر واضحا جليا ، سواء 

  . ال في المبحث األول من هذا البحثعند القدماء أو المحدثين ؛ وقد بينت ذلك تفصي
 ربطت بين القضيتين معا في - فيما أعلم  –      غير أنه ال يوجد دراسة واحدة 

  .موضوع واحد ، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث 
      ولعل الدافع الرئيس إلى كتابة هذا البحث أنني عندما كنت أطالع كتب اللغة أو 

المصادر ال " ي تقعان على عبارة تتكرر فيها كثيرا ، وهي النحو أو التفسير كانت عينا
، فأسأل نفسي مندهشا ما حقيقة هذه العبارة ؟ وهل هي " تثنى وال تجمع وال تؤنث 

اللغة العربية مليئة بالمصادر أن على إطالقها أم أن لها مفهوما خاصا ؟ ال سيما 
  . المؤنثة على اختالف صور التأنيث فيها 

معتمدا في ذلك ، ك شرعت أتتبع هذه المصادر في محاولة لجمعها ودراستها       ولذل
جلَّ االعتماد على واحد من المعاجم العربية ، نال من الشهرة والذيوع وثقة أهل اللغة 
والباحثين الشيء الكثير ؛ وهو المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية بمصر، 

يفه فريق من خيرة الباحثين المحققين ، مع االستعانة أيضا ذلك المعجم الذي قام على تأل
بالكتب األخرى المختصة بهذا الشأن ، ومن أشهرها لسان العرب والقاموس المحيط ، 
وكتب األفعال البن القوطية وابن القطاع والسرقسطي ، إضافة إلى مؤلفات أخرى 

  .يجدها القارئ الكريم مبثوثة في ثنايا البحث 
 بعد جمع تلك المصادر المؤنثة أن أثبت أبنيتها – بتوفيق اهللا –استطعت       وقد 

وأمثلتها ، مع ترتيبها ترتيبا دقيقا من حيث عالمة التأنيث ؛ والمجرد منها والمزيد ، 
 وهو أكبر عدد رِصد لهذا النوع من - بناء  وقد بلغ عدد هذه األبنية ثالثة وسبعين
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 تفرد بها هذا البحث ، وسيرد ذكرها في موضعها إن  منها ثمانية عشر بناء–المصادر 
  . شاء اهللا 

      وأود أن ألفت إلى شيء مهم في هذه المقدمة ؛ وهو أنني عندما أردت التمثيل 
لهذه المصادر اخترت أمثلة من المشهور فحسب دون غيره ، على الرغم من العدد 

دون  ، وذلك حتى ال يطول البحث الكبير الذي جمعته منها ، والذي قد يزيد على األلف
. ، إال في عدد قليل من األبنية النادرة جاءت األمثلة فيها من غير المشهور ضرورة 

  : وتحقيقا للهدف المرجو من هذا البحث فقد قسمته على النحو اآلتي 
  )تمهيد في التأنيث والمصادر : ( المبحث األول 

  : وهو يتفرع إلى مطلبين 
تاريخ التأليف في :  التأنيث ، ويشمل الحديث فيه ثالث أفكار ؛ األولى :المطلب األول 

في : في حقيقة التأنيث في العربية ، والثالثة : قضية التأنيث قديما وحديثا ، والثانية 
  .عالمات التأنيث 
ماهية المصدر ، : ؛ األولى أيضا ويتضمن ثالثة أفكار : المصادر : المطلب الثاني 

  .دور المصدر في االشتقاق : هم المؤلفات في المصادر ، والثالثة أ: والثانية 
    المؤنثة وأمثلتها أبنية المصادر: المبحث الثاني 

  :  وقد اشتمل هذا المبحث على ما يأتي 
  :األبنية المختومة بالتاء . أوال

  الثالثي المجرد المختوم بالتاء    . أ     
  : اء الثالثي المزيد المختوم بالت. ب     
  :األبنية المختومة باأللف المقصورة : ثانيا 
  الثالثي المجرد المختوم باأللف المقصورة. أ     
  الثالثي المزيد المختوم باأللف المقصورة . ب     
  :األوزان المختومة باأللف الممدودة : ثالثا 
  الثالثي المجرد المختوم باأللف الممدودة. أ     
   المختوم باأللف الممدودة الثالثي المزيد. ب     
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المصادر ال " حقيقة القول بامتناع التأنيث في المصادر أو عبارة : أما المبحث الثالث 
  " تَُؤنّث

فهو ما يمكن أن نعده ثمرة مهمة من ثمرات هذا البحث ؛ أعني بيان حقيقة القول 
، وتقديم "  تؤنّث المصادر ال" القول المشهور حقيقة بامتناع التأنيث في المصادر ، أو 

  .األدلّة على ذلك 
  

   وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة 
   .التى اعتمد عليها البحث: قائمة المصادر والمراجع 

وبعد ، فأسأل اهللا عز وجل أن أكون قد وفِّقت فيما قصدت إليه ، هو حسبي ونعم 
  الوكيل 

   وصلى اهللا على نبينا محمد 
   وعلى آله وصحبه 

  وسلم
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  :، ويشتمل على مطلبين ) تمهيد في التأنيث والمصادر : ( حث األول المب
  : التأنيث : المطلب األول 

       إن قضية التأنيث في اللغة العربية متعددة الجوانب مختلفة المباحث ، وليس 
الغرض من هذا البحث هو استيعاب تلك القضية أو الحديث عنها حديثا مفصال ، ولكن 

  :  المبحث أن ألقي ضوءا على ثالث أفكار  أريد في هذا
  .تاريخ التأليف في قضية التأنيث قديما وحديثا في : األولى 
  .حقيقة التأنيث في العربية في : الثانية 
    .عالمات التأنيث في : الثالثة 

  تاريخ التأليف في قضية التأنيث قديما وحديثا في : الفكرة األولى 
ى تاريخ التأليف اللغوي في علوم العربية ليدرك إدراكا       فإن الــمطَِّلع عل

واضحا مدى اهتمام العلماء بقضية التأنيث ، فمنذ عهد بعيد وهم يتحدثون عنها في 
  : مؤلفاتهم ومن هؤالء 

  .١في كتابه المذكر والمؤنث ) ه ٢٠٧ت ( الفراء -
  ٢في كتابه المذكر والمؤنث ) ه٢٨٥ت ( والمبرد -
  ٣في كتابه المذكر والمؤنث )  ه٢٥٥ت (جستاني  وأبو حاتم الس-
  ٤في كتابه مختصر المذكر والمؤنث ) ه ٣٠٠ت ( والمفضل بن سلمة -
في كتابه ما يذَكّر وما يَؤنَّث من اإلنسان ) ه٣٠٥ت ( وأبو موسى بن الحامض -

  ٥واللباس 
     ٦في كتابه المذكر والمؤنث )  ه٣٢٨ت ( وأبو بكر بن األنباري -
          ٧في كتابه المذكر والمؤنث ) ه٣٦١ت (بن التستري  وا-
                                 ٨في كتابه المذكر والمؤنث ) ه٣٩٢ت ( وابن جني -
                   ٩في كتابه المذكر والمؤنث )  ه٣٩٥ت ( وابن فارس -
 بين المذكر غة في الفرقفي كتابه البلْ)  ه٥٧٧ت ( وأبو البركات األنباري -

  ١٠والمؤنث
      وقد تفاوتت هذه الكتب في استيعاب تلك القضية ، ولعل كتاب المذكر والمؤنث 

   .١١ألبي بكر بن األنباري أوفَى دراسة من دراسات القدماء لهذا الموضوع  
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منهم على سبيل المثال وليس هذا عن أشهر كتب القدماء ، أما المحدثون فأذكر 
  : الحصر

  ١٢م السامرائي في بحثه  التذكير والتأنيث  إبراهي.  د-
  ١٣إبراهيم بركات في كتابه التأنيث في اللغة العربية .  د-
  ١٤عصام نور الدين في كتابه المصطلح الصرفي ، مميزات التذكير والتأنيث .  د-
إسماعيل عمايرة في كتابه ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية ، .  د-

   ١٥ية تأصيلية دراسة لغو
  ١٦إميل يعقوب في كتابه المعجم المفصل في المذكر والمؤنث .  د-

      والحقيقة أن التآليف التي تناولت قضية التأنيث أكثر من ذلك بكثير ، فقد تتبع 
في مقدمة ، وذلك األستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ما ألّفه العلماء في هذا الفن اللغوي 

 .  ١٧ والمؤنث ألبي بكر بن األنباري ، فذكر قدرا كبيرا منها  تحقيقه لكتاب المذكر
ولعل هذا القدر الكبير من التآليف ليبين مبلغ اهتمام علماء العربية بتلك القضية كما 

 من أغمض أبواب النحو ، وأكثرها – كما يرى برجستراسر –قلت آنفا ، مع كونها 
 إلى حلها حال جازما ، على الرغم من إشكاال ، إضافة إلى كون المستشرقين لم يوفقوا

   .١٨الجهد الشديد المبذول في هذا األمر 
  .في حقيقة التأنيث في العربية : الفكرة الثانية 

 في األسماء إلى )(gender      فقد ذهب وليام رايت فيما كتبه تحت عنوان الجنس 
 إنما –من تلك اللغات  والعربية واحدة - أن مسألة التذكير والتأنيث في اللغات السامية 

هي محض خيال ، وأن الخيال السامي جعل جميع الكلمات تخضع في نهاية األمر إلى 
إما التذكير وإما التأنيث ، كما أنه شخّص األشياء فجعل منها ُأناسا ، ثم : أحد أمرين 

   .١٩تصور التأنيث في بعضها ، والتذكير في بعضها اآلخر 
 إلى أن التذكير والتأنيث ليس لهما ضابط عقلي واقعي ؛        وذهب عصام نور الدين

فالجنس الصرفي في اللغة العربية ال يدل داللة قاطعة على الجنس الطبيعي ، مثله في " 
ذلك مثل الجنس في لغات ِعدة ، فكما أنه ال يوجد برهان عقلي يقول لماذا ذَكَّرت 

ماغ والشعر والصدغ والحاجب والجبين ، كذلك ال يوجد العربية ألفاظا مثل الرأس والد
برهان عقلي يقول لماذا أنَّثت العربية ألفاظا مثل العين واألذن والكتف والعضد والكف 

   .٢٠" واليد 



– 
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       ولكن فندريس أرجع التذكير والتأنيث إلى شيء واحد هو االتفاق بين أهل اللغة 
فما معنى الجنس : " ية ؛ قال ، وذلك حين تحدث عن الجنس في اللغات الهندية األورب

ثم ذكر أن بعض . ٢١" في الهندية األوربية إذن ؟ إنه ينحصر في مسألة االتفاق 
" نتيجة مرضية"اللغويين حاولوا البحث عن أصل الجنس النحوي لكنهم لم يصلوا إلى 

على ح٢٢ قوله د.   
جميع في لغة       وهذا الرأي هو ما يستطيع الباحث اللغوي أن يؤيده ، فإن ال

ظواهرها إنما تخضع للتواضع واالتفاق بين المتكلمين بها ، والتذكير والتأنيث واحدة 
" عنوانه ) الخصائص(عقد بابا في كتابه قد من تلك الظواهر ، أال ترى أن ابن جني 

وكان يعني باالصطالح التواضع " باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطالح 
 في هذا الباب أن أكثر أهل النظر متفقون على أن اللغة إنما تقوم على واالتفاق ، وذكر

   .٢٣التواضع واالتفاق 
  : في عالمات التأنيث : الفكرة الثالثة 

      وأما عالمات التأنيث في اللغة العربية ؛ فيرى إبراهيم السامرائي أنها أمر طارئ 
اللغات السامية األخرى ، وعلى  وكذلك الحال في – من الناحية التاريخية -غير أصيل 

امرأةٌ : هذا يمكننا فهم كثير من األبنية التي وردت دون عالمة للتأنيث ، في نحو قولهم 
قوس ركوض ، وناقةٌ مرواح ؛ حيث جاءت هذه الصفات من : رداح وردوح ، وقولهم 

  .٢٤دون تاء التأنيث 
 طائفة كبيرة من األسماء المؤنثة       وكذلك ليست العالمة واضحة كل الوضوح في

المؤنث اكتسب صورته النهائية بتذييله بالعالمة حين تطورت "فيها ، وعلى هذا فإن 
هذه اللغات تطورا اقتضى التحديد في كثير من المسائل ، غير أن النحويين حاولوا أن 

م لم يفلحوا ينظروا نظرة أخرى فيخضعوا األحوال الغالبة إلى ما يشبه القواعد ، ولكنه
الفالح المطلوب فقد حملوا على الشذوذ كل ما لم يستطيعوا القول فيه أو أنهم قالوا إن 

  .٢٥" ذلك خاص  بالشعر 
      وهكذا فعالمات التأنيث أو مميزاته جاءت متأخرة في تاريخ اللغة ، وبناء على 

لفظ يختلف أن األصل في اللغة أن كل مؤنث كان له "  ذلك افترض بعض الباحثين 
عن لفظ المذكر ؛ كما قالوا عير وأتان ، وجدي وعناق ، وحمل ورخيل ، وِحصان 

إلى غير ذلك ، ثم خافوا أن تكثر عليهم األلفاظ ويطول عليهم األمر ... وحجر 
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فاختصروا ذلك بأن أتوا بعالمة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث ، تارة في الصفة 
 في االسم كامرئ وامرأة ومرء ومرأة ، ثم إنهم تجاوزوا كضارب وضاربة ، وتارة

ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعالمة للتوكيد وحرصا على البيان فقالوا 
   .٢٦" كبش ونعجة ، وجمل وناقة ، وبلد ومدينة 

  : المصادر ، ويتضمن ثالث أفكار : المطلب الثاني 
  .ماهية المصدر : األولى 
  .م المؤلفات في المصادر أه: الثانية 
  .دور المصدر في االشتقاق : الثالثة 

  :ماهية المصدر : الفكرة األولى 
      إن المصدر هو االسم الذي يدل على الحدث المجرد ، ويرى فخر الدين قباوة أن 

يستقطب مفردات مادته من حيث المعنى ، فترتبط به ارتباطا "     المصدر بهذه الداللة 
ا لتشكّل معه أسرة واحدة متميزة في الحقل المعجمي ، إنه البؤرة النشطة المتفتّحة وظيفي

وهذه هي   .. .التي يتشعب منها عدد غفير من الكلمات ، يشترك في أصل داللي موحد 
  ٢٧" الوظيفة المركزية للمصدر 

  : أهم المؤلفات في المصادر : الفكرة الثانية 
مصدر اهتماما ملحوظا من الباحثين ، فهو مع ما جاء عنه في       وقد نالت دراسة ال

كتب األوائل والمتأخرين في أثناء معالجة القضايا الصرفية بوجه عام ، تفرغت له 
دراسات أخرى معاصرة غير قليلة سواء أكانت دراسات جامعية أم مؤلفات أخرى ، 

  : أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر 
أبنية المصادر في اللغتين العربية والعبرية ، : سنين بعنوان  دراسة صالح ح-

   .٢٨واستعماالتهما في القرآن الكريم والتوراة  
  .٢٩أبنية المصادر في الشعر الجاهلي :  دراسة وسمية عبد المحسن المنصور بعنوان -
   .٣٠المصدر بين االسمية والفعلية  :  دراسة يوسف أحمد جاد الرب محمد بعنوان -
    .٣١وظيفة المصدر في االشتقاق واإلعراب : تاب فخر الدين قباوة  ك-
المصدر الصناعي في العربية ، دراسة صرفية :  كتاب محمد عبد الوهاب شحاتة -

  . ٣٢داللية من خالل مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا 



– 
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غوية  عالج كٌل منها قضية معينة من القضايا الل- كما نرى –      فهذه التآليف 
 ما تحدث -  بعد طول بحث –المتعلقة بالمصادر ، ولم أجد فيما سبق من الدراسات 

عن هذه القضية التي نحن بصددها ، أعني ظاهرة التأنيث في المصادر العربية حديثا 
  . مستقال مقصودا لذاته ، ومن ثم تبرز أهمية هذا البحث 

  :دور المصدر في االشتقاق : الفكرة الثالثة 
قد وقع الخالف قديما بين البصريين والكوفيين فى الحكم باألصالة على المصدر       و

، فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل ، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو األصل ، 
   .٣٣وقدم كل فريق حجته 

وذهب بعض القدماء وهو ابن طلحة شيخ الزمخشرى إلى أن المصدر أصل       
صل آخر مستقل ، وليس أحدهما مشتقا من اآلخر ، وذهب السيرافى مستقل ، والفعل أ

والفارسى إلى أن الفعل مشتق من المصدر ، وهو أصل للمشتقات من األسماء ، يريد 
   .           ٣٤ أن األسماء المشتقة فروع عن المصدر بوساطة الفعل

تب النحو أن قواعد االشتقاق وضعت فى ك"       ولكن عبد اهللا أمين يرى أن 
والصرف وغيرها الشتقاق المصادر والمشتقات المشهورة ؛ وهى أسماء الفاعل 
والمفعول والزمان والمكان وغيرها من األفعال ، ولم يوضع شيء من هذه القواعد 
الشتقاق األفعال وهذه المشتقات من المصدر ، وهذا الوضع موافق تمام الموافقة لقول 

 لقول البصريين ، وعلى هذا يكون أصل المشتقات الكوفيين، ومخالف كل المخالفة
   .٣٥" بالقول المصدر ، وأصلها بالعمل الفعل 

أن أصل المشتقات جميعا شيء آخر ال هو المصدر وال هو " ثم يخلص من ذلك إلى 
الفعل ، وأن الفعل مقدم على المصدر وعلى جميع المشتقات فى النشأة ، وأن هذه 

مصدر مشتقة من الفعل بعد اشتقاق الفعل من أصل المشتقات المشتقات جميعها ومعها ال
    ٣٦ "؛ وهى أسماء المعانى من غير المصادر ، وأسماء األعيان واألصوات 

ويرى صبحي الصالح أن أصل االشتقاق هو أسماء األعيان ألنها محسوسة ،       
 أن يكون االصل وما عِلم أنه أقدم فهو أجدر" والحسى أسبق فى الوجود من المعنوى ، 

؛ إذ يكون قياسه مطَّردا ، وميزانه واضحا ، لذلك كانت أسماء األعيان هى أصل 
   .٣٧" االشتقاق دون المصادر 
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بأن أصل " اللسانيات الوصفية اعترضوا على ذلك كله وصرحوا غير أن علماء 
 فى نفسها ، والتى االشتقاق إنما هو المادة الثالثية األصلية التى ال تدل على معنى

تشترك كل مجموعة من المشتقات فيها ، وتحتوى على األصول الثالثة مع زيادة 
الحركات وبعض األحرف، وهؤالء نراهم يتبنون منهج علماء اللسانيات الحديثة ، ذلك 
المنهج الذى ال يقبل أن تكون صيغة ما أصال لصيغة أخرى ، بل هو ال يبحث فى ذلك 

ق يقوم أساسا على وجود عالقة بين مجموعة من الكلمات ، هذه ، ويرى أن االشتقا
العالقة هى اشتراكها فى شيء معين هو ما يعرف باألصول أو المادة المعجمية ، وهم 
يعنون سلسلة الحروف الصامتة التى ينطبق عليها الوزن ، وهذه السلسلة وحدة مجردة 

 تستطيع أن تنتمى إلى أجزاء ال تملك صورة صوتية خطية ، وال وظيفة نحوية ، فال
   .)٣٨(" الكلم ؛ فال هى اسم وال فعل وال حرف 

 أن أصل المشتقات هو االسم ، ثم - مخالفا لهؤالء جميعا -       ومع ذلك فأنا أرى 
فمن إن هذا االسم قد يكون مصدرا أو غير مصدر ، ومن كليهما يكون االشتقاق ، 

 : تي  ما يأاالشتقاق من االسم الذي هو مصدر
  من الِعلْم :  عِلم ويعلَم واعلَم وعاِلم ومعلُوم وعليم وعلَّام -
  من الفَتْح :  وفَتَح ويفْتَح وافتَح وفاِتح ومفتوح وفَتَّاح وِمفتاح -
  من التَّقديم :  وقَدم ويقَدم وقَدم ومقَدم ومقَدم وِمقْدام -
  من االنطالق ) : به(طَِلقْ ومنْطَِلقٌ ومنْطَلَقٌ  وانطَلَقَ وينطَِلقُ وانْ-
االستخراج ، ونحو ذلك مما ال :  واستَخْرج ويستَخِْرج ومستَخِْرج ومستَخْرج من -

   . يحصى كثرةً
  : ومن االشتقاق من االسم الذي هو غير مصدر األنواع اآلتية 

      هالكاهَل فالن أي صار ك: ، تقول الكَهل -  
 .جنَّد فالنا أي صيره جنديا : ، تقول  الجنْد -
 َأظْبت األرض أي كثر ظبيها: ، تقول الظَّبي -
  أفْرخَ الطائر أي صار ذا فرخ: ، تقول  الفَرخ -
 تَفَعى فالن أي صار كاألفعى: ، تقول  األفْعى -
  تَبصل الشيء تراكم قشره كالبصل: ، تقول  البصل -
  َأصمغَت الشجرةُ أي صار لها صمغٌ: ، تقول  الصمغ -



– 
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 تَبرنَس فالن أي لبس البرنُس: ، تقول  البرنُس -
  تَرس فالن واتَّرس وتَتَرس أي توقى بالتُّرس: ، تقول  التُّرس -
 فالن الشيء أي جعله تحت رأسه كالوسادة: تَوسد: ، تقول  الِوسادة -
 اتَّشَحت المرأةُ وتَوشَّحت لبست الوشاح: ، تقول ح  الِوشا-
 تَبغْدد فالن أي انتسب إلى بغداد ، وتشبه بأهلها : ، تقول  بغْداد -
  تَزنْدقَ فالن أي صار زنديقا من الزنادقة: ، تقول  الزناِدقة -
الن أي لم يثبت على خُلُق ، تَلَون الشيء أي صار ذا لون ، و تَلَون ف:  اللَّون ، تقول -

 .٣٩  ونحو ذلك كثير أيضا. ولَون فالن الشيء جعله ذا لون 
فقد الحظت إذن مما سبق أن االشتقاق جاء من األسماء المصادر ومن األسماء غير 

  .المصادر ، وفي هذا دليل على ما ذهبت إليه 
    المؤنثة وأمثلتها أبنية المصادر: المبحث الثاني 

   ليس الغرض من هذا البحث دراسة التأنيث في مصادر األفعال الزائدة على     
  :الثالثة نحو 

  . فَعلََل فَعلَلَة كدحرج دحرجة -
  .كعرفَ تَعريفا :  وفَعَل تفعيال -
  .كزكَّى تَزِكية ، وقَدم تَقِْدمة :  وفَعَل تَفِْعلَة -
  .ِإكْراما  وَأفْعَل إفعاال كَأكْرم -
  . وَأفْعل ِإفَعلَة أو ِإفالة كَأقَام إقامة -
  .  وفَاعَل ِفعاال أو مفَاعلَة كنَاقَشَ ِنقاشا أو منَاقَشة -
  . واستَفْعَل اسِتفْعاال كاستَخْرج اسِتخْراجا -
  . واستَفْعَل اسِتفَعلَة أو اسِتفالَة كاستقام استقامة -

رض منه دراسة التأنيث فيما دخل تحت المصادر من اسم المرة       وكذلك ليس الغ
   . ٤٠واسم الهيئة ، فكل ذلك قياسي وضع له العلماء ضوابط محددة  وقواعد ثابتة 

 مصادر األفعال الزائدة على فيما جاء من      وليس الغرض منه أيضا دراسة التأنيث 
مصدره القياسي التَصِلية ، الثالثة بطريقة غير قياسية ؛ كالصالة من صلَّى فإن 

والتَّقْوى والتُّقاة من اتَّقى فإن مصدره القياسي االتِّقاء ، والنَّجِوى من ناجى فإن مصدره 
مهاجرة ، والتُّهمة من الالقياسي الــمناجاة ، والِهجرة من هاجر فإن مصدره القياسي 
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ن األسماء أطلق عليه بعض النحاة هذا النوع مفاتَّهم فإن مصدره القياسي االتِّهام ، 
ما ساوى المصدر في "، واسم المصدر كما عرفه ابن عقيل هو ) أسماء المصادر(

 -  من الحروف - الداللة على معناه ، وخالفة بخُلُوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله 
ة دون تعويض ، كعطَاء فإنه مساٍو إلعطاء معنًى ، ومخالف له بخلوه من الهمز

   . ٤١ "الموجودة في فعله ، وهو خاٍل منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء 
: في قوله تعالى ) نباتا(      ولعل ابن قتيبة قد أشار إلى نحو هذا حين تحدث عن 

فجاء على نبت ، وإنما تجيء هذه : "  ، فقال ٤٢) واهللا أنبتكم من األرض نباتا(
   .٤٣" ال وإن اختلفت أبنيتها واحدة في المعنىالمصادر مخالفة لألفعال ألن األفع

      وجدير بالذكر أن أسماء المصادر باب مهم من األبواب الصرفية التي تحتاج إلى 
  . دراسة مستقلة ، وربما أتفرغ لها في بحث آخر بإذن اهللا تعالى 

     وعلى ذلك فإن هذا البحث لن يدرس التأنيث في تلك األنواع كلها من المصادر
ولكنه سيدرس التأنيث في مصادر األفعال الثالثية التي هي في الغالبية المؤنثة ، 

غير محظور   " -كما قال السرقسطي  -  ، فإن هذه المصادر العظمى منها سماعية
عليها بقياس ، إنما ينتَهى فيها إلى السماع ، وكذلك ما بِني من مصادرها بالميم من 

   .٤٤"  ما يقاس ، وكثير منها يشذّ عن القياس  السالمة والمعتلّة ، فمنها
      وقد تعددت طرائق التأنيث واختلفت في هذه المصادر ، فبعضها خُِتم بالتاء كنَعمة 
وِرفْعة وشَهادة وِخيانة وخُشُونة وعزيمة وصيرورة ومنْقَصة ومقِْدرة، وبعضها خُِتم 

 ، وبعضها خُِتم باأللف الممدودة كنَعماء باأللف المقصورة كدعوى وِذكْرى ورجعى
 .وخُيالء وِكبرياء، وسيأتي الحديث عن ذلك كله تفصيال إن شاء اهللا

      وقد فرق النحويون بين العالمات الثالث ، فذكروا أن التاء في حكم المنفصلة عن 
لمنفصلتين الصيغة ؛ بخالف األلف المقصورة واأللف الممدودة فإنهما ليستا في حكم  ا

، وعللوا ذلك بأن التاء تدخل على اسم تام الفائدة إلحداث معنى آخر هو التأنيث ، 
فكانت كاسم ضم إلى اسم آخر ، وليست األلف كذلك فإنها كحرف من حروف الكلمة ، 

 . ٤٥ولذلك تثبت في المفرد والجمع ؛ فتقول في نحو حبلَى حبالى ، وسكرى سكارى 
 أن ذلك ليس وقفا على العربية بل هو أمر موجود أيضا في المجال ويرى محمد بلبول

   .   ٤٦الحامي السامي 



– 
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      غير أن هذه التفرقة بين التاء واأللف ال تهمنا كثيرا في هذا المقام ، إذ إن التاء 
واأللف المقصورة واأللف الممدودة جميعها من حيث الوصف الصرفي أحرف زائدة 

ن ثم فهى لواحق صرفية أفادت التأنيث وال فرق بينها في هذا على بنية الكلمة ، وم
  .األمر 

إن :       والحقيقة أننا إذا راجعنا حديث القدماء عن التذكير والتأنيث نستطيع القول 
؛ وذلك أن التأنيث في صيغ المصدر على نحو التأنيث في المصادر تأنيث غير حقيقي

بالتأنيث الذي يراد به اإلشارة إلى الفرق بين المذكر ليس " ما رأينا في األمثلة السابقة 
وفي الصفة كما في نحو ضارب ، والمؤنث في الجنس كما في نحو امرئ وامرأة 

وضاربة ، بل هو تأنيث غير حقيقي راجع إلى اللفظ بأن تقترن به عالمة التأنيث من 
  . ٤٧ ..."غير أن يكون تحته معنى ، وذلك يكون باالصطالح ووضع الواضع 

      هذا وقد جاء حديث العلماء عن المصادر المؤنثة في أثناء حديثهم عن مصادر 
الفعل الثالثي ، ومن خالل أبنيتها أو ميزانها الصرفي ، هذا الميزان الذي سماه ابن 

، وهو ميزان فريد الذى يصف بنية الكلمة وصفا دقيقا مختصرا ،  ٤٨عصفور التمثيل 
الحروف الزائدة ، والحركات والسكنات ، وما قد يعتري الكلمة يبين الحروف األصلية و

من إعالل أو إبدال أو حذف أو قلب مكاني ، كما يبين أحيانا جمودها واشتقاقها ، وقد 
عند أصحاب هذا العلم ؛ ألنه يمثل عمال ) درة الصرف العربى(عده بعض الباحثين 

ل عملهم هذا تحديا للعقلية الغربية التى عربيا خالصا ال يشترك معهم فيه أحد ، بل مثَّ
  .٤٩لم تألف فى الصرف هذا النمط من التجريد  

      ولم يكن حديث العلماء عن أبنية المصادر المؤنثة على نفس القدر من القصد إليها 
واإلحصاء واالستيعاب ، فسيبويه إمام النحاة تحدث في كتابه عن مصادر الفعل الثالثي 

هذا بناء األفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به (اب بوجه عام تحت ب
) هذا باب فَعالن ومصدره وفعله(وباب ) هذا ما جاء من األدواء(، وباب ) ومصادرها 

 ، فذكر ٥٠) الخصال التي تكون في األشياء(وباب ) هذا باب ما يبنَى على أفعل(وباب 
ال الثالثية ومصادرها وأبنيتها في صورة غير في هذه األبواب قدرا كبيرا جدا من األفع

  . منظمة ، وكان مما أورده في تلك المصادر بعض األبنية والمصادر المؤنّثة 
 بحديث - فضال عن المصادر المؤنثة -      ومن العلماء من لم يخص المصادر 

أصال ، ولم يضع لها بابا كالسرقسطي ؛ فإنه أورد المصادر في سياق الحديث عن 
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وسترى كل نوع : " األفعال ، فكان يذكر مصدر الفعل مع ماضيه ومضارعه ، قال 
  .٥١" منها مع فعله على ما أتت به الرواية عن العرب 

      ومنهم من اقتصر على ذكر القليل من هذه األبنية المؤنثة كابن قتيبة ، حين تحدث 
 بالتأنيث وحصرها في عن مصادر الفعل الثالثي ، فذكر في أثناء ذلك ما جاء منها

   .٥٢وِفعلَة ، وفُعلة ، وفَعلة ، وفُعولة  فَعالة ، وِفعالَة ، وفَعلة ، : سبعة أبنية هي 
      ومنهم من زاد قليال كابن القوطية ؛ حيث ذكر هذه األبنية  السبعة وزاد عليها 

   .٥٣ فَِعلة وفُعلة وفُعلَى وفَعلَى ، فصارت أحد عشر بناء: أربعة هي 
      غير أن ابن القطَّاع قد فاق غيره في هذا الشأن ، حيث ذكر هذه األبنية األحد 
عشر ، وزاد عليها أربعة وأربعين بناء فصارت عنده خمسة وخمسين ، وهذه هي 

  : بحسب ترتيبها عنده 
ى ، ِفِعلَّى ، فُعيلَى ، فَِعيلة ، فَعلة ، ِفعلَة ، فُعلة ، فَعلَة ، فَِعلة ، فُعلة ، فَعلة ، فُعلَّة ، فُعلَّ

فَعالة ، ِفعالة ، فُعالة ، فُعولة ، فَعلَى ، فُعلَى ، ِفعلَى ، فَعالء ، مفْعلة ، مفِْعلة ، مفْعلة ، 
يلة ، ِفعِلياء ، ِفعيالء ، ِفعلَى ، ِفعيلة ، ِفعولة ، تَفِْعلة ، تَفْعفْعولة ، مة ، فاِعلة ، فاعيِلي

فَعاِلية ، ِفِعلَّة ، فُعلِّية ، ِفعِلية ، فَعِلية ، فَعلُولَة ، فَعلَولَة ، ِفعوِلية ، ِفعالَى ، فَعوِلية ، 
ة ، فَعة ، فُعاِليِليلْعلَة ، فَعلْعة ، فَعلِْنية ، فُعلُوِلية ، فَعالنة ، فَِعيِلية ، ِفعوِلية فُعالِنية ، فُعِلي

   .٥٤، ِفعاِلية ، فَعالِنية  
 ، ليصل ثمانية عشر بناءأما هذا البحث فقد زاد على تلك األبنية الخمسة والخمسين 

  : ، وهذه هي األبنية الثمانية عشر بحسب ترتيبها عندي إلى ثالثة وسبعينعددها فيه 
علة ، فَوعلة ، فَعولة ، فَعلَنة ، فُعِلية ، ُأفْعولة ، ِفعلة ، علَة  ، ِعلة  ، علة  ، ِفعة ، تُفْ

 . ، َأفْعِلية ، فَعاِلية ، فَعالِنية ، فُعيلَى ، فُعالء ، فُعيالء ) آخره تاء(المصدر الصناعي 
      وانطالقا من هذا المنهج السابق في الحديث عن المصادر من خالل أبنيتها فإنني 

  :٥٥التالي من البحث سأتناول المصادر المؤنثة على النحو اآلتي في الجزء 
  :األبنية المختومة بالتاء . أوال

  : الثالثي المجرد المختوم بالتاء ، وأوزانه على النحو اآلتي . أ
  :نحو .. فَعلَة . ١

لْوة ، خَيبة ،  خَ َأوبة ، بغْتة ، بيعة ، تَوبة ، ثَورة ، جودة ، حسرة ، حيرة ، خَشْية ،
 .، غَيرة ، كَبوة ، كَثرة ، لَعنة ، هيبة ، وحشة دعوة، رحمة، رغْبة، رهبة، غَفْلة، غَيبة



– 
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  :نحو .. ِفعلَة . ٢
 ِإمرة ، ِبغْضة ، ِجنّة ، ِحيرة ، ِخبرة ، ِخدمة ، ِخطْبة ، ِخفَّة ، ِذلَّة ، ِرحلة ، ِردة ، 

حة  ِعزة ،  ِعصمة ، ِعفَّة ، ِغلْظة ، ِفتْنة ، ِفطْنة ، ِقلَّة ، ِمنَّة ، ِنقْمة ِرفْعة ، ِشدة ، ِص
  .، ِهمة 

  :نحو .. فُعلَة . ٣
ُألْفَة ، جرءة ، حرمة ، خُدعة ، خُضرة ، خُطْبة ، دولة ، رقْية ، زرقة ، سرعة ، 

رة ، قُدسلة ، عزمة ، عجبة ، عحرة ، صمنة سجرة ههة ، نُصرة ، نُزرة ، نُد.  
  :نحو .. فَعلَة . ٤

، ) األصل روحة(، راحة ) األصل حيوة(َأثَرة ، َأمنة ، َأنَفَة ، جلَبة ، حركة ، حياة 
، عجلة ،  عظَمة ، غَلَبة ، فَلَجة ، منَعة ) األصل طَوعة(، طاعة ) األصل زكَوة(زكاة 

  .، يقَظة ) صل نَجوةاأل(، نَجاة 
  :نحو .. ِفعلة . ٥

  ِخيرة 
  :نحو .. فُعلة . ٦

  )  األصل وقَية( ، تُقاة ٥٦تُخَمة 
  :نحو .. فَِعلة . ٧

  سِرقة ، شَِركة ، نَِظرة
  :نحو .. فَعلة . ٨

  غَلُبة 
  : المحذوف الفاء  وهو : ومن الثالثي المجرد أيضا 

  :نحو .. علَة . ٩
    ، سعة ، ضعة ، طَأة) عةاألصل ود(دعة 
  :نحو .. ِعلة . ١٠

  ِترة ، ِثقة ، ِجدة ، ِزنة ،  ِسعة ،  ِسنة ، ِشية ، ِصفة ، ِصلة ، ِعدة ، ِعظة ، ِهبة 
  :نحو .. علة . ١١
  صلة
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  : المحذوف الالم وهو : ومنه أيضا 
  :نحو .. ِفعة . ١٢

  )األصل ِحظْوة ، والِحظْوة مستعملة(ِحظة 
  : ، ويدخل تحته ما يأـي ثي المزيد المختوم بالتاء الثال. ب
  :   المزيد بحرف واحد  وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. تَفِْعلة . ١

  تَِجلَّة 
  :نحو .. تَفْعلَة . ٢

  تَهلُكة
  :نحو .. تُفْعلة . ٣

  تُدرَأة
  :نحو .. مفْعلَة . ٤

األصل (، محقَرة ، مخافة ) األصل مجوعة(ة ، متْربة ، مجاع) األصل مْأتَية(مْأتاة 
، مدحضة ، مذَلّة ، مذَمة ، مرحمة ، مسَألة ، مسرة ، مشَقّة ، مصلَحة ، ) مخْوفة

االصل (، مهانة ) األصل ملْومة(مضرة ، مظْلَمة ، معتَبة ، مفْسدة ، مقْربة ، مالمة 
  .، مودة ) األصل مهيبة(، مهابة ) مهونة

  :نحو .. مفِْعلَة . ٥
مْأِوية ، مِخيلة ، مرِثية ، مرِجعة ، مرِزئة ، مِسيرة ، معِذرة ، معِرفة ، معِصية ، 

  .مغِْفرة ، مقِْدرة ، مِكيدة ، موِجدة ، موِعظة 
  :نحو .. مفْعلَة . ٦

  .مقْربة ، مكْرمة 
    :نحو .. لَة فاِع. ٧

  خاِئنة ، عاِفية ، عاِقبة ، كاذبة ، ناِشئة ، واِقية 
  :نحو .. فَوعلة . ٨

  دوقَعة
  :نحو .. ِفِعلَّة . ٩

  ٥٧ِإِمرة 



– 
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  :نحو .. فُعلَّة . ١٠
  ٥٨غُلُبة 
  :نحو .. فَعالة . ١١

ة ، تَفاهة ، ثَقافة ، أصالة ،  َأمانة ،  بداوة ، براءة ، براعة ، بساطة ، بسالة ،  بالغ
جزالة ، جاللة ، جهالة ، حصانة ، حالوة ، حماسة ، خَسارة ، خَطابة ، داللة ، ذَالقة 

، رحابة ، رذالة ، رزانة ، رصانة ، رضاعة ، رقابة ، زعامة ، زهادة سعادة ، 
رامة ، ضماحة ، شَجاعة ، شَماتة ، شَهادة ، صالمة ، سفاهة ، ساللة ، سخامة ، ض

طَهارة ، ظَرافة ، عدالة ، غَرابة ، فَخامة ، فَصاحة ، قَداسة ، قَساوة ، كَرامة ، كَراهة 
، لَذاذة ، لَطافة ، مالحة ، نَباهة ، نَصاعة ، نَضارة ، نَظافة، وسامة ، وضاءة ، يآسة 

  .،  يسارة
  :نحو .. ِفعالة . ١٢

 ، ِحراسة ، ِحكاية ، ِحماية ، ِحيازة ، ِخالفة ، ِخيانة ، ِإمارة ، ِإمامة ، ِتالوة  ، ِجناية
ِدراسة ، ِدراية ، ِدعاية ، ِداللة ،  ِرئاسة ،  ِرعاية ، ِرياضة ، ِرواية ، ِزيادة ، ِزيارة 
، ِسباحة ،  ِسيادة ، ِسياسة ، ِصيانة ،  ِضيافة ، ِطباعة ، ِعبادة ، ِعناية ، ِعيادة ، 

 ، ِقيادة ، ِكتابة ، ِكفاية ، ِكناية ، ِهداية ، ِوراثة ، ِوشاية ، ِغالظة ، ِفراسة ، ِقراءة
  .ِوقاية ، ِوالدة ، ِوالية 

  :نحو .. فُعالة . ١٣
  دعابة ، فُكاهة 

  :نحو .. فَِعيلة . ١٤
األصل (َأِذية ، بِلية ، حِمية ، خَديعة ، عزيمة ، قَِطيعة ، نَِسيئة ، هِضيمة ، تَِقية 

  ).وِقيية
  :نحو .. فَعولة . ١٥

  ضرورة 
  :نحو .. فُعولة . ١٦

ُأنوثة ، برودة ، تُخوخة ، ثُخُونة ، جدوبة ، جعودة ، حزونة ، خُشُونة ، خُصومة ، 
خُطُورة ، خُنُوثة ، دسومة ، ذُكُورة ، رطُوبة ، رعونة ، زيوفة ، سخُونة ، سهولة ،  



 

 )٦١٢٩(

 ، طُفُولة ، عذُوبة ، غُضوضة ، فُسولة ، قُموءة ، كُدورة ، شُيوخة ، صعوبة ، ضنُوكة
  .لُزوجة ، مروءة ، مرونة ، ملُوحة ، نُعومة ، هجونة ، وعورة ، يبوسة 

  :نحو .. فَعلَنة . ١٧
  رهبنة

  :نحو .. فُعِلية . ١٨
  سخِْرية

  :   المزيد بحرفين  وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. ُأفْعولة . ١

  ُأضلُولة
  :نحو .. مفْعولة . ٢

  ٥٩مشْعورة 
  :نحو .. ِفعيلة . ٣

   ٦٠ِعنِّينة 
  :نحو .. فاعولة . ٤

  ٦٢، حادورة ٦١ساكُوتة 
  :نحو .. فَعاِلية  . ٥

  رفاِهية ، صالِحية ، طَواِعية ، عالِنية ، كَراِهية 
  :نحو .. فَعلْعلَة . ٦

  ٦٣غَشَمشَمة 
  :نحو ..  ِفعالنة .٧

  ِلقْيانة 
  :نحو .. فَعلَولَة . ٨

  حيدودة ، سيدودة 
  :نحو .. فَعلُولة . ٩

  َأيلولة ، بيتوتة ، بينُونة ، شَيخُوخة ، صيرورة ، غَيبوبة ، قَيلُولة ، كَينُونة 
  :نحو .. فُعلِْنية . ١٠

   ٦٥، رفَهِنية ٦٤بلَهِنية 



– 

  )٦١٣٠(

١١ .ة فَعنحو .. ِلي:  
  زهِوية 

  :نحو .. ِفعِلية . ١٢
  ِسخِْرية 

  :نحو .. فُعِلية . ١٣
  حقِْرية ، سخِْرية 

  :نحو .. فَعِلية . ١٤
  ٦٦وفَِهية 

  :نحو .. ٦٧ المصدر الصناعي. ١٥
  ) والنون للمبالغةمن الوحدة بزيادة األلف(َأبِدية ، قَوِمية ، كَيِفية ، وحداِنية 

  :  المزيد بثالثة أحرف وأوزانه على النحو اآلتي * 
  :نحو .. َأفْعِلية . ١

  َأريِحية 
  :نحو .. فَعاِلية . ٢

  ركاِنية ، طَماعية 
  :نحو .. ِفعاِلية . ٣

  إالِهية 
  :نحو .. فُعاِلية . ٤

  ٦٨غُالِمية 
  :نحو .. فَعوِلية . ٥

وِرير٦٩ة ح  
  :نحو .. ِفعوِلية . ٦

  ِشيوِخية 
  :نحو .. فُعولية . ٧

  .ُألوِهية ، خُصوِصية ، عبودية ، فُروِسية 
  :نحو .. فَِعيِلية . ٨

  وِليِدية  



 

 )٦١٣١(

  :   المزيد بأربعةأحرف وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. ِفعيِلية . ١

  ٧٠ِعنِّيِنية 
  :نحو .. ية فَعلْعِل. ٢

   ٧١غَشَمشَِمية 
   :نحو .. فَعالنية . ٣

  رهبانية 
  :نحو .. فُعالِنية . ٤

  ٧٢ُألْهاِنية 
  :نحو .. فَعالِنية . ٥

  دوقاِنية 
  :نحو .. فَعلُوِلية . ٦

  شَيخُوِخية 
  :األبنية المختومة باأللف المقصورة : ثانيا 

  :توم باأللف المقصورة ، وأوزانه على النحو اآلتيالثالثي المجرد المخ. أ
  :نحو .. فَعلَى . ١

  بلوى ،  دعِوى ، شَكْوى ، طَغْوى ، عدوى ،  يسرى 
  : ومنه قصر الممدود نحو 

    هيجا أصله هيجاء
  :نحو .. ِفعلَى . ٢

  ِذكْرى
  :نحو .. فُعلَى . ٣

  عتْبى ، قُربى ، عقْبى ، نُعمىحسِنى ، رجعى ، سقيا ، طُوبى ، 
  :، ويدخل تحته ما يأـي الثالثي المزيد المختوم باأللف المقصورة . ب
  :   المزيد بحرف وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. ِفعالَى . ١

  ٧٣ِرئايا 



– 

  )٦١٣٢(

  :نحو .. فُعيلَى . ٢
  حميا ، هوينَى

   :نحو .. ِفِعلَّى . ٣
  ٧٤ِغِلبى 

  :نحو .. علَّى فُ. ٤
  ٧٥غُلُبى 

  :   المزيد بحرفين وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. ِفعيلَى . ١

  ٧٧ ، ِمكِّيثَى ٧٦ِخصيصى ، ِربيثَى 
  :نحو .. فُعيلَى . ٢

  ٧٨ وقَّيفَى 
  األوزان المختومة باأللف الممدودة: ثالثا 

  :زانه على هذا النحو الثالثي المجرد المختوم باأللف الممدودة ، وأو. أ
  :نحو .. فَعالء . ١

  بْأساء ، بغْضاء ، ضراء ، فَحشاء ، لَْأواء ، نَعماء ، وعثاء
  :نحو .. فُعالء . ٢

  خُيالء ، غُلَواء 
  : ويدخل تحته ما يأـي الثالثي المزيد المختوم باأللف الممدودة ، . ب 
  :   المزيد بحرف وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. فُعيالء . ١

  قُطَيعاء 
  :نحو .. ِفعلياء . ٢

  ِكبرياء
  :   المزيد بحرفين وأوزانه على النحو اآلتي *
  :نحو .. ِفعيالء . ١

  ِمكِّيثاء 



 

 )٦١٣٣(

المصادر ال (حقيقة القول بامتناع التأنيث في المصادر أو عبارة : المبحث الثالث 
  ):تَُؤنّث

 ، ظاهرة لغوية في العربيةقدم أن التأنيث في المصادر        لقد ثبت لدينا إذن مما ت
وليس أمرا محدودا أو عارضا فيها ، ومن ثم كان لهذه الظاهرة وجاهتها بدراستها في 
هذا البحث ، هذا أمر ، واألمر اآلخر أن التأنيث في المصادر العربية ليس أمرا ممتنعا 

أبنية المصادر المؤنثة وأمثلتها ، بل هو أمر ثابت وأصيل فيها ، وما ورد ذكره من 
  : دليل واضح على ذلك ، أضف إلى ذلك دليلين آخرين -  فيما سبق - الكثيرة 

أن هناك كثيرا جدا من المصادر المؤنثة وردت وحدها مع أفعالها في  : الدليل األول
ث في موادها المعجمية ، ولم يذكَر معها مصادر أخرى مذَكّرة ، وهذا يؤكّد أصالة التأني

  :هذه المصادر ، ومن ذلك  
َأصالة ، َأمارة ، إمامة ، براءة ، برودة ، بساطة ، بالدة ، بالغة ، ِتالوة ، ثَقافة ،  
جدوبة ، جرءة ، جراءة ، جزالة ، جعودة ، ِجناية ، جودة ، حسرة ، حصافة ، حصانة 

 خَشْية ، خَطابة ، خُطْبة ، ِخطْبة ، ،  ِحكاية ،  حالوة ، ، حماسة ، ِخدمة  ِخسة ،
خَالعة ، خَيبة ، ِرئاسة ، رأفة ،  رداءة ،  رطُوبة ، رفاهة ،  ِرواية ، سهولة ، ِسياسة 
، شَجاعة ، شَهوة ، صراحة ، صرامة ، صعوبة ،  ضخامة ، ِعبادة ، عجمة ، عدالة 

، ، ِكناية ، ملُوحة ، نَحافة ، نُدرة ، نَزاهة ، ، عذُوبة  ِعصمة ، ِغيبة ، غَيرة ، فَخامة 
  .وسامة 

      فهذه كلها مصادر ألفعالها لم يذكَر سواها ، أعني لم يذكَر معها مصادر مذكرة ، 
وهذا يؤكد أصالة التأنيث فيها ، كما يؤكد أيضا ما ذكرته من كون المصدر ال يمتنع 

  . مجيئه مؤنثا 
فة كبيرة أيضا من المصادر المؤنثة جاءت مع مصادر أخرى أن طائ : الدليل الثاني

مذكرة للفعل الواحد ، أعني أن كال المصدرين المذكر والمؤنث ذُِكرا معا ، مع اتفاق 
  :ومن ذلك  الوزن الصرفي للمصدرين قبل عالمة التأنيث ، 

ل وجاللة ، حسن وحسنى  َأنَف وَأنَفَة ، بْأس وبْأساء  ، بيع وبيعة ، تَوب وتَوبة ، جال
،  ِذكْر وِذكْرى ، رضاع ورضاعة ، سالم وسالمة ، سماح وسماحة ، ِشرك وِشركة ، 
شَيب وشَيبة ، عجل وعجلة ، ِعز وِعزة ، عسر وعسرة ، غَلَب وغَلَبة ، غَيب وغَيبة ، 



– 

  )٦١٣٤(

ولَعنة ، لَوم   امة ، ِكتاب وِكتابة ، لَعن قُرب وقُربة وقُربى ، مقال ومقالة ، ِقيام وِقي
  .ولَومى ولَوماء ، موِعد وموِعدة ،  يسر ويسرى 

      فقد الحظنا في المصادر السابقة وجود مصدرين أحدهما مذكر وآخر مؤنث في 
كل مادة ، مع اتفاق الوزن الصرفي للمصدرين ، وال يوجد فرق بينهما إال في عالمة 

، أم ألفا مقصورة ) تَوب وتَوبة (، و ) َأنَف وَأنَفَة( أنيث فقط ، سواء أكانت تاء كـ الت
) لَوم ولَوماء(و) بْأس وبْأساء(، أم ألفا ممدودة كـ ) يسر ويسرى(و) ِذكْر وِذكْرى(كـ 

، وفي هذا دليل آخر واضح على ورود التأنيث في المصادر العربية ، ودحض لمن 
م غير ذلك يتوه.  

      ولكن البد أن نشير في هذا المقام إلى أمر مهم جدا ؛ وهو أن القول بتأنيث 
المصدر على النحو السابق ينبغي أال يفهم منه أننا نستطيع أن نؤنث مصدرا  مذكرا 
بأنفسنا دون الرجوع إلى ما سِمع من أهل اللغة ؛ فلو أن األنفة أو التوبة أو الذكرى أو 

 أو اللوماء أو الهيجاء أو نحو ذلك مما سبق ذكره من المصادر المؤنثة ، لو أن اليسرى
ذلك كله لم يأِت عن العرب ما جاز ألحد أن يأتي بها من عند نفسه ، ويقول ألنك قلت 

  .إن المصادر تؤنّث أو ال مانع من تأنيثها ، فالمسألة إذن سماعية أوال وآخرا 
إذن ما : ى السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة وبعد هذا التفصيل أعود إل      

 فقد ترددت تلك العبارة على ألسنة ؟؟" المصادر ال تؤنث"حقيقة العبارة المشهورة 
   : هؤالءبعض العلماء ، ومن 

 تحت عنوان تذكير ٧٩) إن رحمة اهللا قريب من المحسنين ( الزركشي في قوله تعالى -
  ٨٠ " ال تَُؤنّثصادر كما ال تُجمع وقيل الرحمة مصدر ، والم: "المؤنث 

 قبل أن يوصف بها ال تثنّى وال تُجمع ألن المصادر أنفسها: " ... ابن درستويه و -
  ٨١"... في الوصف  ، وربما ثنوا منها وجمعوا وأنثوا الشيء إذا كثر استعمالهوال تؤنث

   :٨٢...) قد بدت البغضاء من أفواههم : (الطبري في قوله تعالى و -
قد بدا البغضاء من (سعود لبغضاء مصدر ، وقد ذُِكر أنها في قراءة ابن موا" 

ألن  على وجه التذكير ، وإنما جاز ذلك بالتذكير ولفظه لفظ المؤنث ٨٣)أفواههم
   .٨٤ ... " المصادر تأنيثها ليس بالتأنيث الالزم

اقات       فالذي ينظر إلى تلك العبارة على ظاهرها دون تأمل لها ، ودون بحث لسي
أخرى وردت فيها ربما يفهم منها ما فهمه كثير ممن انتسب إلى علم النحو ، وهو أن 



 

 )٦١٣٥(

المصادر ال يجوز أن تكون مؤنثة كما تؤنث األسماء األخرى ، وقد رأينا عكس ذلك 
  !وأثبتناه بما ال يدع مجاال للشك  ، فكيف نوفّق بين األمرين إذن ؟

عبارة مقتَطعة من " المصادر ال تؤنَّث" عبارة       والذي أحب أن أبينه وأوضحه أن
سياقها ، وقد أدى هذا إلى سوء فهم لهذه المسألة ، فالحقيقة أن الباحث المتأني سيالحظ 

 ، وأكرر الوصف بالمصدرأن هذه العبارة إنما وردت في أثناء حديث العلماء عن 
ير من أهل العلم  ، إذن فالعبارة ليست على إطالقها كما فهم كثالوصف بالمصدر

  : ورددوها دون تحقيق لمظانها وسياقاتها، ويمكن أن أدلل على ذلك بالنصوص اآلتية
  ) : باب ما جمعه وواحده سواء(      قال ابن قتيبة تحت عنوان 

 ، كان وكذلك مذكره ومؤنثه كان واحده وجميعه سواء ، إذا وِصف بالمصدرواالسم  " 
 ، يقال ماء غَور وِمياه غَور ، أي غائر ، وإنما هذا بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل

مصدر غار الماء يغُور غَورا ، ويوم غَم بمعنى غام ، وأيام غَم ، ورجٌل نَوم بمعنى 
ولَبن حلْب أي محلوب ..... نائم ، ورجٌل صوم أي صائم ، ورجٌل ِفطر أي مفِْطر 

د كذا أي مضروب ، وهذا خلق اهللا وهؤالء خلق اهللا أي وهذا الدرهم ضرب بل...... 
   . ٨٥"  كل هذه مصادر ال تُجمع وال تؤنّث مخلوقو اهللا ،

فهذه وما قبلها من المصادر المفردة جارية على ما قبلها " ...       وقال ابن يعيش 
واألصل أنها مصادر ال تثنى وال تجمع وال تؤنث وإن جرت على مثنى  ، جري الصفة

برجل عدل  ، تقول هذا رجل عدل ورأيت رجال عدال ومررت أو مجموع أو مؤنث
   .٨٦ ... " وبامرأة عدل

  :  ) األلفية(في أبيات الخُالصة       وقال ابن مالك 
  والتذكيرا بمصدر كثيرا         فالتزموا اإلفراد ونعتوا

زم حينئٍذ اإلفراد ويل ... نعتايكثر استعمال المصدر : " ثم قال ابن عقيل في الشرح 
   .٨٧ " والتذكير

 تدل داللة – وقد آثرت أن أنقلها بلفظها زيادة في التأكيد –      فهذه النصوص 
  .واضحة على أن اإلفراد والتذكير مرتبطان بالوصف بالمصدر ليس غير 

  : فائدة الوصف بالمصدر 
 ، وحينئٍذ البد من       والوصف بالمصدر في العربية إنما يستعمل على سبيل المبالغة

اإلفراد والتذكير ، كما قالوا ، وهذا كله وقع واضحا جليا في كالم ابن جني أيضا حين 



– 

  )٦١٣٦(

المبالغة بذلك ، فكان من تمام المعنى وكماله أن  لما وصفت بالمصدر أردت: " ... قال 
للمصدر في أول أحواله ، أال ترى أنك إذا  تؤكد ذلك بترك التأنيث والجمع كما يجب

ال معنى للمبالغة فيها نحو قائمة  نثت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقة التيأ
 .٨٨     "  ومنطلقة وضاربات ومكرمات

 رجل عدل وامرأة عدلة ، وقد جرت صفة كما ترى لم  : فلو قيل: "       وقال أيضا 
خم بها أنها صفة حقيقية كصعبة من صعب وندبة من ندب وفخمة من ف يؤمن أن يظَن

 ، فلم يكن فيها من قوة الداللة على المصدرية ما في نفس المصدر  ورطبة من رطب
 " ... .  ٨٩ 

       ومع هذا ، فقد أقر ابن جني في الوقت نفسه أن هناك مصادر مؤنثة في كالم 
 ، وهذا ال يؤثر في الحكم - كما رأينا من قبل - العرب ، وهي مصادر كثيرة جدا 

فإن نفس لفظ المصدر قد جاء : " مصدر إذا وِصف به ،  قال السابق بمنع تأنيث ال
.  والضئولة والجهومة والمحمية والموجدة والطالقة والسباطة مؤنثاً نحو الزيادة والعبادة

  .  ٩٠   "  وهو كثير جداً
ينبغي أن تُفهم في ) المصادر ال تؤنث (إن عبارتهم :       وهكذا أستطيع القول 

ي أشرت إليه سابقا ، وهو سياق الوصف بالمصدر ، وليس على سياقها الصحيح الذ
  .إطالقها كما قد يفهم كثير من أهل النحو واللغة 



 

 )٦١٣٧(

  الخاتمة
       وبعد ، فقد تناول هذا البحث قضية من القضايا المهمة في الدرس اللغوي ، وهي 

  : مباحث وقد تكون من ثالثة ) العربية ، دراسة صرفية في اللغة تأنيث المصادر (
  .تمهيد في التأنيث والمصادر : األول المبحث 
   . المؤنثة وأمثلتها أبنية المصادر: الثاني المبحث 
المصادر ال " حقيقة القول بامتناع التأنيث في المصادر أو عبارة : الثالث المبحث 

  " .تَُؤنّث
ات ، وآراء ، وقد اشتملت هذه المباحث الثالثة على أفكار كثيرة في ثناياها ، ومناقش

  .وأقوال ، في محاولة الستجالء تلك الظاهرة ، والوقوف على حدودها ومعالمها 
  :وقد خلص هذا البحث إلى النتائج اآلتية 

بالرغم من كثرة الدراسات واألبحاث القديمة والحديثة المؤلَّفة في قضيتَي التأنيث  : أوال
 من دراسة واحدة تخصصت في والمصادر كال على حدة ، فإن المكتبة العربية تخلو

  .دراسة التأنيث في المصادر العربية ؛ ومن ثم تبرز أهمية هذا البحث 
أن التأنيث في المصادر ظاهرة لغوية أصيلة في العربية ، وليس أمرا محدودا : ثانيا 

  . أو عارضا فيها ، ومن ثم كان لهذه الظاهرة وجاهتها بدراستها في هذا البحث 
 أن يتتبع المصادر المؤنثة ويثبت أبنيتها وأمثلتها – بتوفيق اهللا –الباحث استطاع  : ثالثا

، مع ترتيبها ترتيبا دقيقا من حيث عالمة التأنيث ؛ فذكر المختوم بالتاء ، ثم المختوم 
باأللف المقصورة ، ثم المختوم باأللف الممدودة ، وبدأ في كل قسم بالثالثي المجرد ، 

وقد بلغ عدد هذه .  ، أو بحرفين ، أو بثالثة ، أو بأربعة ثم الثالثي المزيد بحرف
  .األبنية ثالثة وسبعين بناء ، وهو أكبر عدد رِصد لهذا النوع من المصادر 

  : انفرد البحث بذكر ثمانية عشر بناء من تلك األبنية الثالثة والسبعين وهي  : رابعا
 ، فَوعلة ، فَعولة ، فَعلَنة ، فُعِلية ، ُأفْعولة ، ِفعلة ، علَة  ، ِعلة  ، علة  ، ِفعة ، تُفْعلة

 . َأفْعِلية ، فَعاِلية ، فَعالِنية ، فُعيلَى ، فُعالء ، فُعيالء  المصدر الصناعي ، 
وهذه األبنية الثمانية عشر لم تُذكر في كتب أخرى ، حتى في أكثر الكتب إحصاء لذلك 

البن القطاع الذي ذكر خمسة وخمسين )  واألفعال والمصادر أبنية األسماء(وهو كتاب 
  .بناء ، مع قلة األمثلة 



– 

  )٦١٣٨(

والذي قد يزيد على األلف  -ه الباحث على الرغم من العدد الكبير الذي جمع : خامسا
 فإنه اقتصر في التمثيل على المشهور من هذه المصادر ،هذه المصادر المؤنثة  من –

 ، إال في عدد قليل من من غير ضرورةيطول البحث في كل بناء ، وذلك حتى ال 
  . األبنية النادرة جاءت األمثلة فيها من غير المشهور 

وقد اختلفت هذه األمثلة وتباينت من حيث الكثرة والقلة بحسب الشيوع واالستعمال ، 
فهناك أبنية بلغت أمثلتها ما يقرب من ثالثين مثاال ، في حين بلغت األمثلة في بعض 

  .  نية مثالين أو مثاال واحدا األب
ثبت من خالل هذا البحث أن التأنيث في المصادر العربية ليس أمرا ممتنعا  : سادسا

  : كما قد يظنّه بعض المنتسبين إلى علم النحو واللغة ، والدليل على ذلك عدة أمور 
 وردت في وجود هذا العدد الكبير من األبنية واألمثلة للمصادر المؤنثة التي.  ١      
  .البحث 
أن هناك كثيرا جدا من المصادر المؤنثة وردت وحدها مع أفعالها ، ولم يذكَر . ٢      

  معها مصادر أخرى  
  .           مذَكّرة ، وفي هذا دليل على أصالتها وقوتها في بابها 

ورود المصدر المؤنث مع المصدر المذكر للفعل الواحد في كثير جدا من . ٣      
لمواد المعجمية ، مع اتفاق الوزن الصرفي للمصدرين قبل عالمة التأنيث ، وفي هذا ا

  .إثبات لورود التأنيث في المصادر ورد على من توهم عكس ذلك 
أن القول بتأنيث المصدر ينبغي أال يفهم منه أننا نستطيع بأنفسنا أن نؤنث  . سابعا

 اللغة ؛ فالمسألة إذن سماعية أوال مصدرا  مذكرا دون الرجوع إلى ما جاء عن أهل
  .وآخرا 
ينبغي أن توضع في سياقها الصحيح ) المصادر ال تؤنث(أن العبارة المشهورة . ثامنا 

 وليس على إطالقها كما -   وذلك على سبيل المبالغة - ، وهو سياق الوصف بالمصدر 
  .قد يفهم كثير من أهل النحو واللغة 

  العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب 
  وصلى اهللا على نبينا محمد

   وعلى آله وصحبه
  وسلم 



 

 )٦١٣٩(

  المصادر والمراجع
  المصادر والمراجع العربية : أوال 

  ) دكتور(إبراهيم بركات 
  ١٩٨٨األولى .  التأنيث في اللغة العربية دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط-

  )  دكتور(إبراهيم السامرائي 
  ت .ط ، د. ، د٧،٨لة رسالة اإلسالم ، العدد  في التذكير والتأنيث ، مج-

  )دكتور(إسماعيل عمايرة 
 ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية ، دراسة لغوية تأصـيلية دار حنـين ، عمـان ،             -

 ١٩٩٣الثانية . األردن ، ط
  )دكتور(إميل يعقوب 

 ١٩٩٤األولى . يروت ، ط المعجم المفصل في المذكر والمؤنث دار الكتب العلمية ، ب-
  )  ه٣٢٨ الحسن ، ت بن بشار بن محمد بن القاسم بنأبو بكر محمد (ابن األنباري 

   ١٩٨١األولى .  المذكر والمؤنث تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ط- 
  ) ـ  ه٥٧٧ت ( كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ( ابن األنبارى 

  ٢٠٠٢جودة مبروك ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط األولى .  اإلنصاف فى مسائل الخالف ، تحقيق د- 
              رمضان عبد التـواب ، دار الكتـب المـصرية  ،    .  البلْغة في الفرق بين المذكر والمؤنث تحقيق د   -
  ١٩٧٠األولى . ط

   برجستراسر
  ١٩٢٩ ،القاهرة ٧٣  التطور النحوي للغة العربية ، ص-

  ) ه٣٦١سعيد بن إبراهيم ، ت (ابن التستري 
 ١٩٨٣األولى . أحمد هريدي ، الخانجي ، القاهرة ، ط.  المذكر والمؤنث تحقيق د-

  ) . هـ ٣٩٢أبو الفتح عثمان ،  ت ( ابن جنى 
   ١٩٨٨الثالثة . محمد على النجار ،الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ط:  الخصائص ، تحقيق -
  ١٩٨٥األولى . طارق نجم ، دار البيان العربي ، جدة ، ط.  المذكر والمؤنث تحقيق د-

  ) ه٣٠٥ أحمد ، ت بن محمد بنأبو موسى سليمان (ابن الحامض 
األولـى ، القـاهرة     . رمضان عبد التواب ، ط    .  ما يذَكّر وما يَؤنَّث من اإلنسان واللباس تحقيق  د          -

، ) رسائل ونصوص في اللغـة واألدب والتـاريخ  (يم السامرائي ضمن   إبراه.  ، كما حققه   د      ١٩٦٧
  ١٩٨٨األولى . مكتبة المنار، األردن ، ط



– 

  )٦١٤٠(

  ) .هـ ١٣١٥ت ( الحمالوى ، أحمد بن محمد بن أحمد 
محمد عبدالمعطى ، خرج شـواهده ووضـع        .  شذا العرف فى فن الصرف ، قدم له وعلق عليه د           -

  .  ار الكيان فهارسه أحمد سالم المصرى ، مكتبة د
  ) ه ٧٤٥محمد بن يوسف ـ ت ( أبو حيان األندلسي 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، دار الكتب العلمية :  تفسير البحر المحيط ، دراسة وتحقيق -
  .١٩٩٣األولى . بيروت ، ط  ، 

  )  هـ ٣٣٧أبو محمد عبد اهللا بن جعفر ، ت (ابن درستويه 
رمضان عبد التـواب ،     . محمد بدوي المختون ، ومراجعة د     . تحقيق د  تصحيح الفصيح وشرحه ،      -

   م٢٠٠٤ ،  ١. المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة  ، ط
  ) ٦٨٦محمد بن الحسن االسترابازي ، ت (رضي الدين 

محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميـد ،          :  شرح الشافية ، تحقيق      -
   ١٩٨٢األولى . الكتب العلمية ، بيروت ، طدار 

  ) ه ٧٩٤بدر الدين محمد بن عبد اهللا  ت (الزركشي 
 ١٩٥٧ ، ١.  البرهان في علوم القرآن ،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، ط-

  ) ه٢٥٥أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي ت (السجستاني 
 ١٩٩٧األولى . حاتم الضامن ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط. نث تحقيق د المذكر والمؤ-

  ) ه بقليل ٤٠٠أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري ، ت بعد (السرقسطي 
   .١٩٧٥، القاهرة مهدي عالم، المطبعة األميرية.حسين محمد شرف، مراجعة د. كتاب األفعال، تحقيق د- 

  ) تقريبا ١٨٠ن قنبر ، ت أبو بشر عمرو بن عثمان ب(سيبويه 
   .١٩٨٢الثانية ، .  كتاب سيبويه ، تحقيق عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط-

  ) ه ٩١١جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت (السيوطي 
  .١٩٩٨األولى . ط، دار الكتب العلمية، بيروت،رح جمع الجوامع ، تحقيق أحمد شمس همع الهوامع في ش- 

  )دكتور(صبحى الصالح 
  ٢٠٠٤ دراسات فى فقه اللغة ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط السادسة عشرة -

  )  هـ ٣١٠أبو جعفر محمد بن جيري الطبري ، ت (الطبري 
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ،       . ، تحقيق د  ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ( تفسير الطبري    -

   م  ٢٠٠١ ، ١. نشر ، القاهرة ، ط دار هجر للطباعة وال
  عبد اهللا أمين 

  ٢٠٠٠ االشتقاق ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط الثانية -



 

 )٦١٤١(

  )دكتور(عبد المقصود محمد عبد المقصود 
   ٢٠٠٦لوصفية،الدار العربي للموسوعات، بيروت ط األولى دراسة البنية الصوتية فى ضوء اللسانيات ا- 

  )دكتور(عصام نور الدين 
المصطلح الصرفي ، مميزات التذكير والتأنيث الشركة العالمية للكتاب ، دار الكتاب العالمي ، مكتبة  -

  ١٩٨٨ ، ١.المدرسة ، لبنان ، ط
  )هـ ٦٦٩ت ( ابن عصفور ، أبو الحسن على بن مؤمن اإلشبيلى 

  ١٩٧٩ الرابعة فخر الدين قباوة ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، ط.  الممتع فى التصريف ، تحقيق د-
  )  ه٧٦٩بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي المصري الهمداني ، ت ( ابن عقيل 

  . م١٩٨٠ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، دار التراث ، القاهرة ، ط العشرون -
  )  ه٣٩٥ بن زكريا القزويني الرازي ، ت بن فارسأبو الحسين أحمد (ابن فارس 

 ١٩٦٩األولى ، القاهرة . رمضان عبد التواب ، ط. قيق د المذكر والمؤنث تح-
 ) دكتور ( فخر الدين قباوة 

  ١٩٩٨ تصريف األسماء واألفعال ، مكتبة المعارف ، بيروت ، د الثالثة -
 م٢٠٠٧ ، ١ وظيفة المصدر في االشتقاق واإلعراب ، دار الرفاعي ، دار القلم العربي ، سوريا ، ط - 

  ) ه ٢٠٧ى بن زياد ، ت أبو زكريا يحي(الفراء 
  ١٩٨٩الثانية . رمضان عبد التواب ، مكتبة التراث ، القاهرة ، ط.  المذكر والمؤنث ، تحقيق د-

  فندريس 
 ١٩٥٠ اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ، مكتبة األنجلو ، القاهرة -

  ) . هـ ٨١٧ت ( الفيروز آبادى ، مجد الدين محمد بن يعقوب 
لقاموس المحيط ، إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلى ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت      ا -

   .٢٠٠٣الثانية . ، ط
  )  هـ ٢٧٦أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ، ت (ابن قتيبة 

 ت . ط ، د.  أدب الكاتب ، تحقيق محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت د-
  )  هـ٥١٥بن جعفر الصقلى ، ت أبو القاسم على (ابن القطاع 

أحمد محمد عبد الدايم ، مطبعة دار الكتـب         .  أبنية األسماء واألفعال والمصادر ، تحقيق ودراسة د        -
  . م ١٩٩٩األولى  . المصرية ، القاهرة ، ط

  ١٩٨٣األولى .  كتاب األفعال كتاب األفعال ، عالم الكتب ، بيروت ، ط-
  ) ه٣٦٧ر بن عبد العزيز ، ت أبو بكر محمد بن عم(ابن القوطية 

  ١٩٥٢األولى.  كتاب األفعال ، تحقيق علي فودة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط-



– 

  )٦١٤٢(

  ) ه٢٨٥أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر ، ت (المبرد 
األولى دار الكتـب   . صالح الدين الهادي ، ط. رمضان عبد التواب ، د   .  المذكر والمؤنث تحقيق د    -

 ١٩٧٠ القاهرة المصرية ،
  مجمع اللغة العربية بالقاهرة

   ٢٠٠٤ المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، ط الرابعة -
  محمد بلبول 

 ٢٠٠٨ ، ١.  بنية الكلمة في اللغة العربية تمثيالت ومبادئ ، منشورات فكر ، الرباط ، ط-
  محمد محيي الدين عبد الحميد 

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، دار         -، مطبوع بحاشية     منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل        -
  . م ١٩٨٠التراث ، القاهرة ، ط العشرون 

  ) ه ٣٠٠ بن عاصم ، ت المفضل بن سلمةأبو طالب (المفضل بن سلمة 
 ١٧رمضان عبد التواب ، مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد .  مختصر المذكر والمؤنث تحقيق د-

  .  ، الجزء الثاني
  ) . هـ ٧١١ت ( ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 

عبد اهللا على الكبير ومحمد أحمد حسب اهللا وهاشم محمـد الـشاذلى ، دار    :  لسان العرب ، تحقيق      -
  .ط .   د ١٩٨٦المعارف ، القاهرة 

 ) . هـ ٦٤٣موفق الدين يعيش بن على بن يعيش ، ت (ابن يعيش 
  .ت . ط ، د.  مكتبة المتنبي ، القاهرة ، د شرح المفصل ،-

  : الدوريات : ثانيا 
  )دكتور(محمد عبد العزيز عبد الدايم 

 نظرية الصرف العربى ، دراسة فى المفهوم والمنهج ، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،حوليات -
   ٢٠٠١-٢٠٠٠ ، الكويت ٢١اآلداب والعلوم االجتماعية ، الحولية 

    )دكتور( إسماعيل وتيد مصطفى محمد
، بحث منشور في دورية ٤٠ ظاهرة األفعال المزيدة التي ال مجرد لها ، دراسة صرفية ومعجم ص             -

  ٢٠١٣اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور ، العدد األربعون  
  : المراجع األجنبية : ثالثا 

William Wright                                               

 Lectures of the comparative grammer of the semitic langwages , cambrige(١٩٨٠) 



 

 )٦١٤٣(

  :الهوامش
                                         

 ١٩٨٩الثانية . رمضان عبد التواب ، مكتبة التراث ، القاهرة ، ط.  حققه د١
 ١٩٧٠األولى دار الكتب المصرية ، القاهرة .  صالح الدين الهادي ، ط.رمضان عبد التواب ، د.  حققه د٢
 ١٩٩٧األولى . حاتم الضامن ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط.  حققه د٣
  ٢ ، الجزء ١٧رمضان عبد التواب في مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد .  حققه د٤
رسائل ونصوص في (إبراهيم السامرائي ضمن .  ، كما حققه د١٩٦٧ األولى ، القاهرة. رمضان عبد التواب ، ط  .  حققه د  ٥

  ١٩٨٨األولى . ، مكتبة المنار، األردن ، ط) اللغة واألدب والتاريخ
   ١٩٨١األولى . محمد عبد الخالق عضيمة ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ط. حققه أ٦
 ١٩٨٣األولى . أحمد هريدي ، الخانجي ، القاهرة ، ط.  حققه د٧
 ١٩٨٥األولى . طارق نجم ، دار البيان العربي ، جدة ، ط.  حققه د٨
 ١٩٦٩األولى ، القاهرة . رمضان عبد التواب ، ط.  حققه د٩
  ١٩٧٠األولى . رمضان عبد التواب ، دار الكتب المصرية  ، ط.  حققه د١٠
، دار حنين ، األردن ٩مية دراسة تأصيلية  ص ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السا: إسماعيل أحمد عمايرة  .  د ١١

 م ١٩٩٣ ، ٢.، عمان ط
  )ت.ط ، د.  ، د٧،٨مجلة رسالة اإلسالم ، العددان  ( مجلة رسالة اإلسالم ، ١٢
 ١٩٨٨األولى .  دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط١٣
 ١٩٨٨ ، ١. الشركة العالمية للكتاب ، دار الكتاب العالمي ، مكتبة المدرسة ، لبنان ، ط١٤
 ١٩٩٣الثانية .  دار حنين ، عمان ، األردن ، ط١٥
 ١٩٩٤األولى .  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٦
 ١٢ - ٥ انظر مقدمة التحقيق ص ١٧
رمضان عبد التواب ، مطبعـة الخـانجي ،         .  ، أخرجه وصححه وعلق عليه د      ١١٢ التطور النحوي للغة العربية ، ص        ١٨

   ١٩٩٤الثانية . القاهرة ، ط
١٩ William Wright , Lectures of the comparative grammer of the semitic langwages , 

cambrige(١٩٨٠)pp١٣١   
  ١٥٣ المصطلح الصرفي ٢٠

 ١٩٥٠ ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ، مكتبة األنجلو ، القاهرة ١٣٠ اللغة ص ٢١
 ١٣١ السابق ص ٢٢
 ١٩٨٨الثالثة . مد على النجار ،الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة طمح:  ، ، تحقيق ١/٤٠ الخصائص ٢٣
   ١١ في التذكير والتأنيث ، ص ٢٤
  ١٤ السابق ص ٢٥
   ١٤١-١٤٠المصطلح الصرفي ص :  عصام نور الدين ٢٦
 م٢٠٠٧ ، ١ ، دار الرفاعي ، دار القلم العربي ، سوريا ، ط ١٧٣ وظيفة المصدر في االشتقاق واإلعراب ، ص ٢٧
  ١٩٧٦لة دكتوراه ، كلية دار العلوم جامعة القاهرة   رسا٢٨
 ١٩٨١  رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب جامعة القاهرة ٢٩



– 
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  ١٩٩٣ رسالة ماجستير ، كلية دار العلوم جامعة القاهرة ٣٠
  م ٢٠٠٧ ، ١ دار الرفاعي ، دار القلم العربي ، سوريا ، ط ٣١
  ت. ط ، د. دار غريب ، القاهرة د٣٢
 ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ٢٠١-١٩٢جودة مبروك ص . اإلنصاف فى مسائل الخالف ، تحقيق د: ارى  انظر ابن األنب٣٣

محمد عبـدالمعطى ، خـرج   . ، قدم له وعلق عليه د  ١١٢شذا العرف فى فن الصرف ص       :  ، الحمالوى    ٢٠٠٢ط األولى   

  .  شواهده ووضع فهارسه أحمد سالم المصرى ، مكتبة دار الكيان 
  ١٩٩٨، مكتبة المعارف ، بيروت ، د الثالثة ١٢٨تصريف األسماء واألفعال ص : لدين قباوة فخر ا.  د٣٤
 ٢٠٠٠ ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط الثانية ١٤-١٣ االشتقاق ص ٣٥
   ١٤ السابق ص٣٦
 ٢٠٠٤السادسة عشرة .  ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط ١٨٢  دراسات فى فقه اللغة  ص ٣٧
 ، الـدار    ١٧٥-١٧٣دراسة البنية الصوتية فى ضوء اللسانيات الوصـفية ص          : د محمد عبد المقصود       عبد المقصو .  د  ٣٨

 ٢٠٠٦العربية للموسوعات ، بيروت ط األولى 
ظاهرة األفعال المزيدة التي ال مجرد لها ، دراسة صرفية : ) مؤلف هذا الحث(مصطفى محمد إسماعيل وتيد    . د:  انظر   ٣٩

  ٢٠١٢ي دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور ، العدد األربعون  ، بحث منشور ف٤٠ومعجم ص 
 ، تحقيق محمد الـدالي ، مؤسـسة   ٦٢٨ -٦٢٧ص ) باب مصادر بنات األربعة فما فوق     (أدب الكاتب   :  انظر ابن قتيبة     ٤٠

 بعـدها ، تحقيـق    ومـا ٣٧٨كتاب أبنية األسماء واألفعال والمصادر ص : ت ، وابن القطاع  . ط ، د  . الرسالة ، بيروت د   
 م ، و رضي الدين محمد بن ١٩٩٩األولى  . أحمد محمد عبد الدايم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط       . ودراسة د 

محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين :  ، تحقيق ١/١٦٣شرح الشافية ) : ٦٨٦ت (الحسن االسترابازي 
 ، مكتبـة المتنبـي ،     ٤٧ / ٦شرح المفصل   :  ، وابن يعيش     ١٩٨٢األولى  . لمية ، بيروت ، ط    عبد الحميد ، دار الكتب الع     

 .١٢٠ - ١١٤شذا العرف في فن الصرف ص : ت ، الحمالوي . ط ، د. القاهرة ، د
ى  م ، ولبعض النحاة عبارات أخر١٩٨٠ ، دار التراث ، القاهرة ، ط العشرون ٩٨ / ٣شرح ألفية ابن مالك :  ابن عقيل ٤١

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : في تعريف اسم المصدر قد تختلف عما ذكرته هنا ، انظر على سبيل المثال السيوطي      
منحة الجليـل  : محمد محيي الدين عبد الحميد ١٩٩٨األولى .  ، تحقيق أحمد شمس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط    ٣/٥١

  ) .  ٣/٩٨ حاشية شرح ابن عقيل(بتحقيق شرح ابن عقيل 
 ١٧ نوح ٤٢
  ٦٣٠ أدب الكاتب ص ٤٣
 ١٩٧٥مهدي عالم ، المطبعة األميرية ، القاهرة . حسين محمد شرف ، مراجعة د.  ، تحقيق د٦٢/ ١ كتاب األفعال ٤٤
   ٩٠/ ٥شرح المفصل :  ابن يعيش ٤٥

  ٢٠٠٨ ، ١. ، منشورات فكر ، الرباط ، ط٦٣ بنية الكلمة في اللغة العربية تمثيالت ومبادئ ص ٤٦
   ٦٤-٦٣السابق  ص :  محمد بلبول ٤٧
 ١٩٧٩فخر الدين قباوة ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، ط الرابعة .  ، تحقيق د٣٠٨/ ١ الممتع فى التصريف ٤٨
   ،حوليات اآلداب والعلوم      ٤٧نظرية الصرف العربى ، دراسة فى المفهوم والمنهج  ص: محمد عبد العزيز عبد الدايم . د ٤٩

   ٢٠٠١-٢٠٠٠ ، الكويت ٢١االجتماعية ، الحولية       
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الثانيـة ،  .  ، تحقيق عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ، ط ٣٧-٤/٥ انظر هذه األبواب الخمسة في الكتاب      ٥٠

١٩٨٢.   
  ٦٢/ ١ كتاب األفعال ٥١
  ٦٢٧أدب الكاتب ص :  ابن قتيبة ٥٢
 ، ونقل ذلك عنه ابن القطاع في        ١٩٥٢األولى. بة الخانجي ، القاهرة ، ط       ، تحقيق علي فودة ، مكت       ٣ كتاب األفعال ص     ٥٣

 ١٩٨٣األولى .  ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١٥ -١٤/ ١كتابه األفعال 
أحمد محمد عبد الدايم ، مطبعـة دار  .  ، تحقيق ودراسة د٣٧٧-٣٧٠أبنية األسماء واألفعال والمصادر ص :  ابن القطاع  ٥٤

  . م ١٩٩٩األولى  . رة ، طالكتب المصرية ، القاه
يالحظ أن حديثي عن التجرد والزيادة فيما يأتي ال عالقة له بعالمة التأنيث ، أعني أن التجرد والزيادة فيما قبـل                     :  تنبيه   ٥٥

  .العالمة 
٥٦فعله تَِخم  
   فعله َأِمر ، نحو َأِمر مالُه إذا كَثُر٥٧
٥٨فعله غَلَب   
٥٩رفعله شَع   
  ) عنن(نِّينة تَرك إتيان النساء ، والِعنِّين الذي ال يأتي النساء ، انظر لسان العرب  فعله عن والِع٦٠
  فعله سكَتَ ٦١
   فعله حدر نحو حدرت العين حادورة٦٢
   فعله غَشَم أي ركب رأسه ولم يثنه شيء٦٣
  فعله بِله أي غفل٦٤
  فعله رفَه أي رغَد عيشه٦٥
   فعله وفَه أي قام باألمر٦٦
 )كيفية(و زيادة ياء النسب على االسم ثم التاء لنقله من االسمية إلى المصدرية ، انظر المعجم الوسيط  ه٦٧
   فعله غَِلم أي اشتهى٦٨
   فعله حر ، نحو حر المملوك حرورية إذا صار حرا ٦٩
  )عنن( انظر لسان العرب  فعله عن ، والِعنِّينة تَرك إتيان النساء ، والِعنِّين الذي ال يأتي النساء ،٧٠
   فعله غَشَم أي ركب رأسه ولم يثنه شيء ٧١
   فعله أله أي عبد ٧٢
  فعله رَأى٧٣
٧٤فعله غَلَب   
   فعله غَلَب أيضا٧٥
  فعله ربثَ ، ربثه عن حاجته ربثا وِربيثَى صرفه عنها٧٦
ي أبنية األسماء واألفعال والمـصادر البـن القطـاع ،        فعله مكَثَ ، وكُِتب ِمكَّيثَى بفتح الكاف مع التشديد وسكون الياء ف            ٧٧

  )مكث(ه ، وانظر لسان العرب والصحيح بكسر الكاف كما أثبتُّ
   فعله وقَفَ ٧٨
  ٥٦:  األعراف ٧٩

 ١٩٥٧ ، ١.  ،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، ط٣/٣٦٠البرهان في علوم القرآن :  الزركشي ٨٠



– 
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محمد بدوي .  ، تحقيق د٢٥٣تصحيح الفصيح وشرحه ص ) :  هـ ٣٣٧بو محمد عبد اهللا بن جعفر ، ت أ( ابن درستويه ٨١

   م٢٠٠٤ ،  ١. رمضان عبد التواب ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة  ، ط. المختون ، ومراجعة د
  ١١٨:  آل عمران ٨٢

الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود   :  دراسة وتحقيق ٣/٤٢ي  هي قراءة ابن مسعود في البحر المحيط ألبي حيان األندلس ٨٣
   ١٩٩٣األولى . وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

/ ٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن       (تفسير الطبري   ) :  هـ   ٣١٠أبو جعفر محمد بن جيري الطبري ، ت         ( الطبري   ٨٤
   م  ٢٠٠١ ، ١. ، دار هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط عبد اهللا بن عبد المحسن التركي .  ، تحقيق د٧١٥-٧١٤

    ٦٢٠-٦١٩أدب الكاتب ص :  ابن قتيبة  ٨٥
  ٥٠ / ٣ شرح المفصل ٨٦
  ٢٠٠ / ٢ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٨٧
   ٢/٢٠٧الخصائص :  ابن جني ٨٨
  ٢٠٥-٢/٢٠٤ السابق ٨٩
  ٢/٢٠٤ السابق ٩٠
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

   َأِمـين ِكيننَا ميلَد موالْي قَاَل ِإنَّك ها كَلَّمِلنَفِْسي فَلَم هتَخِْلصاْئتُوِني ِبِه َأس ِلكقَاَل الْمقَـاَل  * و
ِليمِفيظٌ عِض ِإنِّي حاِئِن الَْأرلَى خَزلِْني ععاج)صدق اهللا العظيم).١  

فَضرب ِبيـِدِه علَـى   : يا رسوَل اِهللا، َألَا تَستَعِملُِني؟ قَالَ : قُلْتُ: قَاَل: "  قال --رعن أبي ذ  
يا َأبا ذَر، ِإنَّك ضِعيفٌ، وِإنَّها َأمانَةُ، وِإنَّها يوم الِْقيامِة ِخزي ونَدامةٌ، ِإلَّـا     «: منِْكِبي، ثُم قَالَ  

  ).٢(»حقِّها، وَأدى الَِّذي علَيِه ِفيهامن َأخَذَها ِب
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين ،رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والصالة والـسالم علـى     
  :خاتم األنبياء وسيد المرسلين ،عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ،وبعد

 واللوائح المكملـة لهـا أن الوظيفـة العامـة واجـب       فمن الثابت وفق ما تقضي به األنظمة 
اجتماعي مقدس ،وليس مجرد حق من حقوق الفرد، فعندما يعمل الفرد للدولة  فـإن صـيغة           
العقد هي التي تحدد هذه العالقة ،ولذا فإنه حينما تحدد الدولة ساعات محدودة للعمـل مقابـل     

  عمل من األعمـال بمـا فيهـا         في أي  الراتب الذي تمنحه له ،فإن له الحق أن يستثمر وقته         
  . التجارة

غير أن هناك استثناءات مفادها منع شاغلي بعض الوظائف العامة من القيام بأي عمل آخـر                
قد يتعارض مع وظائفهم ،ومرجع ذلك حتى يبقى الموظف بعيدا عن الشبهات ،وحتى اليـتهم   

  . اء غيرمشروعباستغالل وظيفته العامة لصالح عمله الخاص ،أو الحصول على ثر

                                         
  .٥٥،٥٤:سورة يوسف،اآليتان –) (١

 ). ١٨٢٥(رقم )١٤٥٧/ ٣(ب كراهة اإلمارة بغير ضرورة  أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإلمارة ، با(٢)

 
 

 
  األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين ، قسم األنظمة 

  جامعة الملك خالد ،بالمملكة العربية السعودية 
  



– 
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ومن هذه الوظائف المستثناة وظائف الحكام والوالة ،حيث يجب على كل مـن يـشغل هـذه            
المناصب أن يتفرغ لها ،ال يجوز االشتغال بالتجارة أو غيرها من أنواع المعـامالت ،حتـى                

  . التشغله هذه األمور عن تدبير شؤون الرعية
 الوظيفية التي تقع على عـاتق الموظـف         ويرتبط موضوع التفرغ للوظيفة العامة بالواجبات     

العام ،والتي أولتها النظم اإلدارية في المملكة العربية السعودية أهمية خاصـة،وأفردت لهـا              
 وتـاريخ   ٤٩فصالً خاصا بها في نظام الخدمة المدنية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم                

  ).واجبات الوظيفيةبال(المتعلقة ) الباب الثاني( من ) الفصل الثاني ( هـ ١٠/٧/١٣٩٧
كما يرتبط هذا الواجب بالكثير من المبادئ الوظيفية ،وأخصها مبدأ االلتزام بالوظيفة ،وما 
يتفرع عنه مما يعرف بالرضا الوظيفي للموظفين ،الذي يعد من أهم مؤشرات الصحة 

بالرضا والعافية للدائرة ومدى فاعليتها على افتراض أن الدائرة التي ال يشعر الموظفين فيها 
سيكون حظها قليل من النجاح مقارنة بالتي يشعر فيها الموظفين بالرضا، مع مالحظة أن 
الموظف الراضي عن عمله هو أكثر استعداد لالستمرار بوظيفته وتحقيق أهداف المنظمة كما 
أنه يكون أكثر نشاطاً وحماساُ في العمل ،خاصة وأن أهم ما يميز الرضا الوظيفي أنه يتناول 

  .ر اإلنسان إزاء العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة بهمشاع
  :ومن منظور شرعي 

فإن الشريعة اإلسالمية  توجب حرص العاِمل على وقت العمل، واستثماره في سرعة إنجـاز   
العمل الموكول إليه، وأداء واجبه كامالً في عمله؛ مصنعا كان أو مزرعة أو متجرا أو مكتبا                

الوقت وتبديده في االنِشغال بأموٍر ال عالقة لها بالعمل، سواء كـان            أو غيره، وعدم إضاعة     
ذلك داخل مقر العمل أو خارجه، ويقتضي ذلك منه أن يرعى حقوق الناس التي وِضعت بين                

  .يديه؛ فليس أعظم خيانة من رجل تولَّى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها
دم التهاون به؛ ألنَّه ال يمكن الِقيام بالعمـل علـى          ومن لَواِزم األمانة اإلخالص في العمل وع      

أكمل وجٍه وأحسنه إالَّ إذا تحقَّق فيه اإلخالص من العامل نفسه؛ فاإلخالص هو الباعث الذي               
يحفِّز العامل على إتقان العمل، ويدفعه إلى إجادِته، ويِعينه على تحمل المتاعب فيـه، وبـذْل                

افر هذا الخلق الكريم في العامل من العوامل الرئيـسة التـي            كثيٍر من الجهد في إنجازه، وتو     
تَحول دون وقوع الخلل واالنِحراف عن الطريق الصحيح في أداء العمل، فهو بمثابة صـمام               

  .األمان ضد الفساد بكلِّ صوره وأشكاله



 

 )٦١٤٩(

  :إشكالية البحث
ه مؤسـسات   الوظيفة العامة أمانة ، والتفرغ لها ضروب من ضروب الواجب الوطني تجـا            

الدولة ومرافقها العامة ،التي يجب أن تعمل بانتظام واضطراد ،فال ينبغي للموظف العـام أن               
يقعد عن القيام بواجباتها تشاغال أو تكاسالً،أو متعلال بعدم التناسب بـين الراتـب وسـاعات           
العمل ؛لعظيم الضرر المترتب على النكوص عن القيام بالواجب الوظيفي ،وفـوات مـصالح      

بالد والعباد،التي جعل اإلسالم المحافظة عليها مقصد شرعي ينبع مـن معـين المـسؤولية       ال
الراشدة ،التي تمنع الضعيف أو المتكاسل أو المتهاون القيام بها ،حماية لحقوق العامة ،وحفظا            
لشوكة الدولة أن تنكسر؛ولذا كان من األهمية بمكان أن يباشر ولي األمر األمور العامة بنفسه       

  .يفوض إال للضرورة ،وال
  :أهمية الموضوع

التفرغ للوظيفة العامة واجب إسالمي أصيل أوجبته الشريعة اإلسالمية على كل من ولي 
أمرها،وجعلت االلتزام به ضمانة أساسية للضبط اإلداري، فااللِتزام بَأوقات العمل والمحافظة 

القوانين؛ فيجب احترام مواعيد عليها، من أهم واجبات العمل التي تنص عليها األنِظمة و
العمل الرسمية والتقيد بها في الحضور واالنِصراف، وعدم التغيب عن العمل إال لضرورة أو 
لظرف قاهر، وعدم االنشغال في أثناء وقت العمل بأموٍر ومصاِلح شخصيٍة ال عالقة لها 

  . بالعمل
  :خطة البحث

  :ثةثاليتكون هذا الموضوع من تمهيد ومباحث 
          الضبط  –الموظف العام   :التمهيد في التعريف بالعناصر األساسية الواردة في الموضوع 

  .  الوصف الشرعي  للواجب الوظيفي –اإلداري 
  التأصيل النظامي لواجب تفرغ الموظف العام للوظيفة العامة في الـنظم           : المبحث األول

  .اإلدارية المقارنة 
 جب تفرغ الموظف العام للوظيفة العامةالتخريج الفقهي لوا: المبحث الثاني.  
  أثر التفرغ للوظيفة العامة في تحقيق الضبط اإلداري: الثالثالمبحث.  

  
  
  
  



– 

  )٦١٥٠(

  مبحث تمهيدي
   في التعريف بالعناصر األساسية الواردة في الموضوع

  ) طبيعة عالقة الموظف العام بجهة العمل–الموظف العام (
  :لعامالداللة االصطالحية للموظف ا: أوال

يتصل المفهوم السائد للوظيفة العامة في القوانين المعاصرة بالسلطة التي يمنحها القـانون أو              
النظام المنشئ لهذه الوظيفة لفرد من األفراد وفق إجراءات وضوابط معينـة، ليـتمكن مـن              
ممارسة واجبات ومسئوليات محددة في إطار الدولة، باعتبارها تجسيدا للسلطة العامـة فـي              

المـوظفين  "تمع، ويعرف هؤالء الذين يباشرون تلك الواجبات والمسئوليات باصـطالح           المج
  ).  ١"(العموميين

واإلدارة العامة عبارة عن منظمة عامة تابعة للدولة ،والموظف هو العنصر البـشري فـي               
اإلدارة ،وهذا الموظف كل أعماله عبارة  عن تحقيق حاجـات المجتمـع ،والجمهـور هـم                 

 ذلك ،فكلما كان الموظف سلوكه مستقيما ينعكس ذلك على الدولة ،والعكـس             المستفيدون من 
  ).٢(بالعكس 

والموظف استخدم من قبل اإلدارة لكي يؤدي خدمات مرافق الدولة ومنافعهـاإلى كـل مـن                
يطلبها من أفراد المجتمع ،فهو مكلف بمهام محددة ، ومن ثم فهو اليقدم معروفا أو إحـسانا                 

م بمجهود يتقاضى أجرا عليه ،فامتيازات السلطة وخصائص القانون العام          للغير ،وإنما هو يقو   
مقرران  للصالح العام ،وليستا أداة الستعباد األفراد أو استعباد المستفيدين  من خدمات الدولة               

  ).٣(لشعبها
بأنها مجموعة من الواجبات والمسئوليات المحددة تناط بالقائمين بها         : وتعرف الوظيفة العامة  

اختصاصات ومهام وأهداف الجهة الحكومية، ليقوم بها موظف ما بصفة دائمة أو مؤقتة            وفق  
وفق أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية لقاء راتب محدد في ضوء مـستوى الـصعوبة              

  ).٤(والمسئولية في تلك الوظيفة
 قد تتابعـت منـذ      والمالحظ في المملكة العربية السعودية أن القواعد المنظمة للوظيفة العامة         

 هجرية والتـي أفـردت قـسماً      ١٣٤٥صدور التعليمات األساسية للمملكة التي صدرت عام        

                                         
  ).٣٨:ص(االختيار للوظيفة العامة في النظام اإلسالمي، إبراهيم عبد الصادق محمود، :  انظر–) (١
  )١٦-١٥:ص(عبد القادر الشيخلي ، /أخالقيات الوظيفة العامة،د:  انظر–) (٢
  )١٦-١٥:ص( الشيخلي ،عبد القادر/أخالقيات الوظيفة العامة،د:  انظر–) (٣

  ).١٥ص( : مرشد الموظف الجديد، وزارة الخدمة المدنية -(٤)



 

 )٦١٥١(

 ١٣٤٧لألحكام المتعلقة بالموظفين ثم مروراً بصدور التعليمات الخاصـة بـالموظفين عـام            
 هجرية وأعقب   ١٣٥٠هجرية والتي أثرها تم وضع نظام شامل للوظيفة العامة بالمملكة عام            

 هــ  ٢٤/١١/١٣٧٧ في ١٤٦ر نظام الموظفين الجديد بقرار مجلس الوزراء رقم      ذلك صدو 
 ثم أنتهى األمر بصدور نظام الخدمة المدنية        ١٣٩١ثم صدر قانون نظام الموظفين العام عام        

 مـادة تتنـاول     ٤٠ هـ والذي اشتمل على      ١٠/٧/١٣٩٧ في   ٤٩/ بالمرسوم المدني رقم م     
  ).١(المبادئ األساسية للوظيفة العامة

وبهذا تميزت الوظيفة العامة في المملكة بأنها تشهد تطوراً مستمراً وذلك بوجود هيئة تنسيق              
  ).٢(للوظيفة العامة تتمثل بوجود مجلس الخدمة ووزارة الخدمة المدنية

ويالحظ أن صفة الموظف العام تضيق في مجال مزايا الوظيفة والقـانون اإلداري، ولكنهـا               
 التأديبية والجنائية ؛وذلك ألن أنظمة الجزاء تتوسـع فـي مفهـوم          تتسع في مجال المسؤولية   

، ويدل على ذلك أن نظام مكافحة الرشوة قد توسع في تحديد من يعد موظفاً    )٣(الموظف العام 
عاماً ،وذلك على نحو أدى إلى أن يدخل في عداد الموظفين العموميين أشـخاص ال ينطبـق            

اصطالح الموظف في القانون الجنائي له معنـى        عليهم وصف الموظف العام بأي حال، ألن        
واسع قد يخرج عن حدود فكرة الموظف العـام المتعـارف عليهـا فـي نطـاق القـانون                   

  ).٤(اإلداري
كما ورد في نظام مكافحة الرشوة السعودي في المادة الثامنة من يعد فـي حكـم الموظـف                  

 ):٥(العام
لشخصية المعنوية العامة سـواء  كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد االجهزة ذات ا    .١

 .كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
 .المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .٢
 .كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة .٣

                                         
، المبـادئ   ) ١٩:ص( فؤاد معـوض    . تأديب الموظف العام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، د        : انظر -(١)

محمد انس جعفر،   . ، د االساسية للوظيفة العامة في االسالم ومدى تطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية           
  .). وما بعدها٩٥:ص(

  .).٣٢ص( خالد خليل الظاهر،  .  أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د-(٢)
  .).٢٦ص( خالد خليل الظاهر،  .  أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د-(٣)
ام في نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ، محمد صديق        العقوبات التأديبية على الموظف الع    : انظر-(٤)

  ). ٢١ص( الفالتي
  . هـ، المادة الثامنة٢٩/١٢/١٤١٢ وتاريخ ٣٦/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) (٥



– 

  )٦١٥٢(

ل المرافق  كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغي            .٤
العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة               
والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول              

 .األعمال المصرفية
 مـن   رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة          .٥

 .هذه المادة
أما ما يعرف في القانون اإلداري بالموظف الفعلي ،وهو الشخص الذي يقوم بمعاونة اإلدارة              
العامة في ظروف استثنائية ،ويؤدي مهام وظيفة عامة،بنية النفع العام،دون تقليد من اإلمـام              

لمين صـححوا  ،فهذا الشخص بالرغم من افتقاده عنصر التقليد من اإلمام إال أن الفقهاء المـس   
  ).١(عمله الموافق  للشرعية ونزلوه منزلة الموظف العام  استثناء للضرورة

والنظام اإلسالمي لم يغفل تنظيم الوظيفة العامة التي تمثل أهم ركـن فـي أجهـزة رعايـة                  
المصالح العامة، غير أن االصطالح الذي استخدمه الفقه اإلسـالمي كمنـاظر الصـطالح              

  ".الوالية العامة"  المعاصر هو اصطالح الوظيفة العامة بمفهومه
إلى أنها صالحية، أو استحقاق شرعي، أسبغه الشارع        " الوالية" وقد ذهب الفقهاء في تعريف      

على كل مكلف من أفراد المسلمين، وأن هذا االستحقاق أو تلك الصالحية نابعة من تكليـف                
  ).٢(المصالح العامة،وراجعة إليه الشارع للمسلمين بإقامة أحكام الدين،بما تتضمنه من تدبير 

ثم إن هذا االستحقاق وتلك الصالحية منوطة وفقا لهذا االعتبار، بوصفي اإلسالم، والتكليف،             
  .وأنه بالنسبة لموضوع الوالية ككل تعتبر أمراً واجباً، وفرضاً على الكفاية

                                         
  )٥:ص(االختيار للوظيفة العامة في النظام اإلسالمي، إبراهيم عبد الصادق محمود، :  انظر–)(١
إنما تنصب الوالة في كل والية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى علـيهم،  :" قال العز بن عبد السالم   –)(٢

اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سـبيل        {: - عليه السالم    -وبدرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى ألخيه هارون         
وجه تخيرنا بينهما، ويحتمل أن يقرع بينهما دفعا لتأذي من  فإن كانا متساويين من كل      ] .١٤٢: األعراف[} المفسدين

يؤخر منهما، وإن كان أحدهما أصلح تعينت والية األصلح؛ لما قدمناه من تقديم أصلح المصالح فأصلحها، وأفضلها                 
يقـدم  فأفضلها إال أن يكون األصلح بغيضا للناس أو محتقرا عندهم، ويكون الصالح محببا إليهم عظيما في أعينهم، ف 

      الصالح على األصلح، ألن اإلقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره فـي جلـب المـصالح ودرء                 
المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المـصالح ودرء                    

  ). ٧٤/ ١(كام في مصالح األنام قواعد األح.". المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح



 

 )٦١٥٣(

لشرعية على التصرف   القدرة ا :" بأنها" الهداية"وهذا المعنى للوالية نفسه هو ما قرره صاحب         
، وهذه القدرة تثبت إذا توافرت في المولى صفات األهلية من البلوغ والعقل،        …النافذ الصحيح 

  ).١"(والرشد واالختيار
ينبغي أن يكون مقيدا بالشرعية، بأن يكون تفويضا        " الوالية العامة "على أن التصرف العام أو      

 ويكون كذلك مستهدفا تحقيـق المـصلحة   من ذي اختصاص، ومستندا إلى القدرة على النفاذ،   
التـصرف إالّ بجلـب   ": "القرافي" كما يقول اإلمام – شرعا –العامة، فال يحل للموظف العام      

مصلحة أو درء مفسدة، في حدود مضمون عقد الوالية، بحيث يكون معـزوالً فيمـا سـوى     
  ).٢"(ذلك
  :طبيعة عالقة الموظف العام بجهة العمل : ثانيا

ن هناك اتجاها في الفقه اإلداري يري أن فكرة الرابطة التعاقدية هي التي تحكـم               من الثابت أ  
 ،إال أن هذه  الفكرة لم تعد تحقق الغـرض المطلـوب            )٣(العالقة بين الموظف العام والدولة    

، وكذلك نتيجة لالنتقادات التي وجهـت       )٤(ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد      
، ظهرت فكرة جديدة، وهي فكرة المركز النظامي أو الالئحي، باعتبار           "اقديةالنظرية التع "إلى  

تلك العالقة عالقة تنظيمية، ووفقاً لذلك يحتل الموظف العام مركزاً تنظيمياً عامـا، يخـضع               
  .)٥(بموجبه ألحكام القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة

د المركز القانوني للموظف العام بما يتـضمن مـن          فتكون هذه اللوائح عبارة عن قواعد تحد      
حقوق وواجبات، وعلى ذلك فإن اإلدارة تحدد الحقوق والواجبات للوظائف التي تنشئها مـن              
خالل األنظمة واللوائح بصرف النظر عن شاغلها، فيكون تعيين الموظف بمجرد خـضوعه             

حرية تعديل هـذه االحكـام      ألحكام الوظيفة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، ولإلدارة          
بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى استشارة الموظف، بل تسري عليه التعديالت فور نفاذهـا              

  . )٦(بصرف النظر عن تأثيرها عليه، على أال يمس هذا اإلجراء حقوقه المكتسبة

                                         
  ).٣/٦٨( العناية على الهداية، البابرتي، –)(١
  ).٤/٢٦٣( الفروق، القرافي، –) (٢
، أحكام تأديب )٢٠:ص (واجبات الموظف وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، صالح خليفة الوهابي، :انظر-(٣)

  ).٣٦:ص( خليل الظاهر،خالد. الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د
  ).١٩٠:ص(علي عبدالقادر مصطفى، . الوظيفة العامة في االسالم وفي النظم الحديثة، د-(٤)
  ).٣٦: ص(خالد خليل الظاهر،  .  أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د-(٥)
العربية السعودية، سليمان محمد الجـريش،       إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة           -(٦)

  )٣١:ص(



– 

  )٦١٥٤(

ـ               ة وهذه النظرية هي السائدة في العصر الحاضر، فقد أخذ نظام الخدمة المدنيـة فـي المملك
 بتـاريخ   ١٩٤١العربية الـسعودية بهـذه النظريـة، حيـث ورد األمـر الـسامي رقـم                 

العالقة بين الموظف والحكومة عالقة نظامية، وليست تعاقدية تتحكم         "هـ أن   ٢٠/١١/١٣٨٢
، وأوضح ذلك المذكرة التفسيرية لنظام الموظف العام في المملكة الصادر عام            "فيها التعهدات 

هـ اعتمد نفس األسـس والمبـادئ   ١٣٩٧م الخدمة المدنية لعام    هـ ، وكذلك فإن نظا    ١٣٩١
  .)١(واألفكار التي اعتمدها النظام السابق خاصة فيما يتعلق بعالقة الموظف العام بالدولة

                                         
  ).٣٧: ص(خالد خليل الظاهر،  .  أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د-١



 

 )٦١٥٥(

  المبحث األول
  النظم اإلدارية المقارنة في النظام السعودي والتفرغ للواجب الوظيفي

  المطلب األول  
  اإلداري السعوديما عليه العمل في النظام 

 أمانة ومسئولية، هدفها األساسي أداء خدمة عامة لطالبيها؛ تحقيقاً -كما سبق–الوظيفة العامة 
ويرتبط مفهومها بفلسفة الدولة، ونظرتها . للصالح العام طبقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها

كيان قانوني قائم في : إلى العاملين لديها، والنظام الذي تعتمده، لذا يطلق عليها ويراد بها
إدارة الدولة، تتألف من مجموعة أعمال متشابهة ومتجانسة، توجب على القائم بها التزامات 

، »الموظف العام«: ويطلق على شاغلها اسم. معينة، مقابل تمتعه بحقوق ومزايا محددة سلفاً
اص القانون العام، والذي يعهد إليه أداء خدمة عامة في مرفق عام، تديره الدولة، أو أحد أشخ

  )١ (.أيا كانت مركزية أو ال مركزية
ولما كان أي حق يقابله واجب ، فإن حقوق الموظف العام وواجباته تجد مصدرها في 
األنظمة واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وهذا ما جعل االتجاه السائد فقهاً وقضاء يعتبر 

  . عالقة الموظف باإلدارة عالقة تنظيمية
ثابت أنه ال سبيل إلى احترام النظام القانوني إال إذا تضمن هذا النظام القواعد التي ومن ا

تكفل حماية المرافق العامة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين ال 
يلتزمون بما يفرضه عليهم الواجب الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي البد أن يتضمن 

 تمنح للموظفين فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام الحقوق والمزايا التي
عقابهم، ولم تحدد النصوص القانونية المخالفات التأديبية على وجه الحصر، ذلك أن 
النصوص التي وردت عند تحديد واجبات الموظفين واألعمال المحظورة عليهم لم تشتمل 

ف القانون الجزائي الذي بين الجرائم على كافة المخالفات التي يمكن تصورها على خال
المعاقب عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلك فإنه يمكن تقدير األخطاء التي تستوجب 

  .المؤاخذة التأديبية بالنظر إلى طبيعة الوظيفة وما تفرضه واجباتها على الموظف
ن نظام الخدمة  م١٥: ١١وتأكيداً لذلك حدد المنظم السعودي الواجبات الوظيفية في المواد من

وهي في مجملها . هـ١٠/٧/١٣٩٧وتاريخ ) ٤٩(المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
بمعنى أن يعطي الموظف كل وقته للقيام بأعمال وظيفته، : تدعو إلى التفرغ للوظيفة العامة

                                         
 فقه الصالحية للوالية العامة، ).٢٧/٢٨ ،ص (فوزي حبيش / الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين ،د : ينظر) ١(
  ).٣٤:ص(مود، إبراهيم عبد الصادق مح. د



– 

  )٦١٥٦(

فيتفرغ لها باعتباره قد ارتضاها مهنة حياته في خدمة الدولة والمواطنين،ونص هذه المواد 
  :ا يليكم
  :يجب على الموظف خاصة"  -١
أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمـل                  .أ 

  ٠أو خارجه
   ٠أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه  .ب 
أن يخصص وقت العمل ألداء واجبات وظيفته وأن ينفذ األوامر الصادرة إليه بدقـه                .ج 

 ٠)١(انة في حدود النظم والتعليمات وأم
هــ  ٣/٢/١٤٠٤وتاريخ  ) ٢٢(وفي إطار حكم هذه المادة  صدر قرار مجلس الوزراء رقم            

اليسمح للموظفين في القطاع العام  بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقـرار             :"ونص على أنه  
مدنية استثناء  من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة ال         

شاغلي فئات معينة من  وظائف ذات تخصص معين على أن ال يتعارض عملهم في مهـنهم                
   ٠مع عملهم  األصلي وأن ال يؤثر على مصلحة الدولة 

هـ ونـص   ١٨/١١/١٤٢٦وتاريخ   ) ١/١١١١(كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم          
مية الخاصة االسـتعانة بخبـرات مـوظفي        يجوز للكليات األهلية والمراكز التعلي    :" على أنه   

الدولة أصحاب المؤهالت العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعـة أداء تلـك الكليـات              
والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب االستعانة بخبراته علـى أن ال يتعـارض               

  ".ذلك مع أداء عمله األصلي وعدم تحمل جهته أي التزامات مالية 
  : على الموظف خاصة يحظر -٢
  ٠إساءة استعمال السلطة الوظيفية   .أ 
 ٠استغالل النفوذ   .ب 
  قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة   .ج 
  ٠  الرشوة   .د 
  قبول الهدايا أو اإلكراميات أو خالفه بالذات أو بالوساطة لقصد اإلغراء من أرباب   .ه 
  ٠  المصالح   .و 
  ٠)٢(٠ يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة إفشاء األسرار التي  .ز 

                                         
  .  من نظام الخدمة المدنية السعودي)١١( المادة –) ١(
  .  من نظام الخدمة المدنية السعودي)١٢( المادة –) ٢(



 

 )٦١٥٧(

  : يجب على الموظف أن يمتنع عن  -٣
 ٠االشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   .أ 
االشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية  مجالس إدارتها  أو أي عمل فيهـا              .ب 

ى الئحة  يصدرها  مجلـس  أو في محل تجاري إال إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتض    
  ٠)١(الوزراء اإلذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص  في غير  أوقات الدوام الرسمي 

اليجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص فـي                - ٤
االشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البالد إلـى     

هنهم ، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص  ، وتحدد  الالئحة شروط مـنح       م
   ٠)٢(هذا الترخيص 

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمـل فـي حـدود                  - ٥
  )٣(اختصاصه 

هـ ،فقد ١٤٢٧أما الئحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية لعام 
  :ير من الواجبات المنظمة لعمل الموظف العام على الوجه األكمل ،ومن ذلكتضمنت الكث

يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمـصالحه الخاصـة وعليـه              - ١
استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيالت والمعامالت المطلوبة           

  .)٤(لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام 
  يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صـفة التـاجر كـأن             - ٢

يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل االحتراف أو أن يكون مقاوالً متعهداً للتوريد أو دالالً                
  .أو صرافاً أو وكيالً بالعمالة

  :    ويعد اشتغاال بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال 
  ٠ظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله واليته أو وصايته قيام المو  .أ 
  ٠االستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره   .ب 
  ٠كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة   .ج 
  ٠) السمسرة (كل عمل يتعلق بالمصارفة أو الداللة   .د 

                                         
  .  من نظام الخدمة المدنية السعودي)١٣( المادة –) ١(
  .  من نظام الخدمة المدنية السعودي)١٤( المادة –) ٢(
  .   السعوديمن نظام الخدمة المدنية)١٥( المادة –) ٣(
  .هـ١٤٢٧من الئحة الواجبات السعودية، الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية لعام ) ٢( المادة –) ٤(



– 

  )٦١٥٨(

  ).١(ا الموظف مقاوالً أو مورداً العقود والتعهدات التي يكون فيه  .ه 
  :      ال يعد اشتغاال بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي  - ٣
بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار ال لغـرض البيـع ، وبيـع مالـك          .أ 

  ٠المزارع فيها غلتها المزرعة أو 
تملك الحصص واألسهم في الـشركات المـساهمة والـشركات  ذوات المـسئولية                .ب 

   ٠المحدودة  وشركات التوصية 
   القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامـة أو               .ج 

الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون               
  ٠قيامه  بذلك وفق اإلجراءات الشرعية 

  ٠ني أو الفكري بيع أو استغالل الموظف إنتاجه الف  .د 
  ٠   تحرير الشيكات والسندات والكمبياالت   .ه 
ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خـارج وقـت              .و 

  )٢(٠الدوام الرسمي 
  :وهو ما يتفرع عنه ما يلي

فال يفوض غيره كمرؤوس له في أداء بعض أعماله إال إذا :  أن يؤدي عمل وظيفته بنفسه-  أ
  . النظام بذلكرخص له

  . أن يخصص كل وقت العمل الرسمي ألداء أعمال وواجبات وظيفته- ب
 جواز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك - ت

  .هـ١٤٢٠وبشروط أوضحتها الئحة التكليف، الصادرة عام 
ين أي عمل آخر يؤديه بالذات ويستلزم هذا الواجب أيضا عدم الجمع بين الوظيفة العامة وب

أو الواسطة، إذا كان من شأنه اإلضرار بأداء واجبات الوظيفة، أو كان غير متفق مع 
وال يجوز له أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة حتى في غير أوقات العمل . مقتضياتها
:  أنههـ على٣/٢/١٤٠٤وتاريخ ) ٢٢(نص قرار مجلس الوزراء رقم .. واستثناء. الرسمية

ال يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة، ويجوز بقرار منه بناء على "
توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية استثناء شاغلي فئات معينة من 

                                         
  .هـ١٤٢٧من الئحة الواجبات السعودية، الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية لعام ) ٣( المادة –) ١(
  .هـ١٤٢٧زير الخدمة المدنية لعام من الئحة الواجبات السعودية، الصادرة بقرار و) ٤( المادة –) ٢(



 

 )٦١٥٩(

وظائف ذات تخصص معين على أن ال يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم األصلي، وأن 
  . )١("دولةال يؤثر على مصلحة ال

   الثانيالمطلب 
  التأصيل القانوني لواجب التفرغ للوظيفة العامة

ويعـرف االلتـزام   . يرتبط مفهوم التفرغ لواجب  الوظيفة  العامة بمبدأ االلتـزام الـوظيفي            
الوظيفي بأنه االرتباط أو االنتماء بالمشاعر واألحاسيس واالتجاهات والسلوكية االيجابية التي           

اه وظيفته المهنية والتي تتجـسد بالحـب واالعتـزاز والتـضحية والعمـل              يحملها الفرد تج  
لميـة أو تطويرهـا فـي مجـال      المتواصل من أجل إضـافة رصـيد جديـد للمعرفـة الع           

  ).٢(التخصص
كما أن االلتزام الوظيفي يتضمن ارتباط الفرد السيكولوجي مع وظيفته ووالئه وإيمانه بقيمهـا   

  ).٣(يرسخ ذلك لدى الفرد عبر مراحل يمر بها في منظمته مع إحساسه باندماجه في عمله ،و
وتظهر أهمية االلتزام الوظيفي في أنه يساعد في رفع مستوى الرضا الوظيفي الذي يـنعكس              

  .على مستوى غياب الموظف العام ،والشعور باالستقرار الوظيفي لدبه
إلى المنظمـة وزيـادة   فإنه يزيد من مستوى االنتماء     :أما على مستوى المنظمة أو المؤسسة       

االنتاجية وتقليل كلفة االنتاج  الناتجة عن تغيب العاملين وعدم أدائهم األعمال المناطـة بهـم             
  .بكفاءة عالية 

فيؤدي االلتزام الوظيفي إلى إيجاد جو مـن التـرابط والعالقـات            :أما على مستوى المجتمع     
  ).٤(االجتماعية بين العاملين في المؤسسة 

 االلتزام الوظيفي ما يعرف بالرضا الوظيفي ،الذي هـو قـوام اإلصـالح              ويتفرع عن مبدأ  
اإلداري ،وأنه خير وسيلة لعالج اإلفالت الوظيفي من العمل ،والقعود عـن تلبيـة مـصالح              
المواطنين ،وفي ذلك من وجوه الرشد اإلداري وما يترتب عليـه مـن منـافع مـاال يعـد                   

 .ظيفي واالرتقاء به إلى درجة العبادة تعلية قيمة األداء الو:ويحصى،ولعل أظهرها 

                                         
  هـ  ٣/٢/١٤٠٤وتاريخ ) ٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم ) ١(

أهمية الوالء التنظيمي والوالء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعـة صـنعاء،آليات التربيـة    : انظر)  (٢
  ).٦٦: ص(محمد سرحان المخالفي ، /،د

دمها مديرو المدارس الثانوية العامة فـي األردن ،وعالقتهـا بـالروح     استراتيجية إدارة الصراع التي يستخ–) (٣
  ).١٠٤: ص( سناء جودت البليسي، /المعنوية للمعلمين والتزامهم الوظيفي،د

اثر تفاعل المتغيرات التنظيمية والفردية مع الرضا الوظيفي على االنتماء التنظيمي بـالتطبيق علـى   :  انظر–) (٤
  ).٨٥:ص(عبد المحسن نعساني،/لقاهرة الكبرى،دالمستشفيات الجامعية  با



– 

  )٦١٦٠(

مدى تقبل الفـرد لعمله،وتمـسكه بـه،وعن مـدى حماسـه            :"ويعرف الرضا الوظيفي بأنه     
للعمل،كما يعبر أيضا عن مـستوى اإلشـباعات التـي تتيحهـا لـه الجوانـب المختلفـة                   
للعمل، وهذا اإلشباع ينتج درجـة معينـة مـن المـشاعر الوجدانيـة لـدى الفـرد تجـاه                

  (١) ".ه،أوقد تمثل مشاعر الفرد تجاه جوانب محدودة لعملهعمل
عطفاً على ما تقدم فإن واجب التفرغ الوظيفي يقتـضي أن يتفـرغ الموظـف العـام لهـام                

  .وظيفته تفرغاً تاما ،فال يقوم بعمل آخر إال ضمن حدود معينة يحددها النظام 
ـ         ين غيرهـا مـن أوجـه    والحكمة من الزام الموظف العام بعدم الجمـع بـين وظيفتـه وب

النشاط التجـاري واإلداري هـي المحافظـة علـى حـسن أداء الموظـف العـام لعملـه                   
واستقالله فيه ،وعدم وجود صلة أو عالقـة بينـه وبـين أصـحاب المـشروعات الحـرة                  

  .يمكن أن يؤثر على حيدته في مباشرة أعماله الوظيفية
  :اجبات الفرعية التاليةويتطلب تفرغ الموظف العام لمهام وظيفته االلتزام بالو

  : بإذن من الجهة المختصةعدم القيام بأي عمل آخر إلى جانب عمله األصلي إالَّ: أوال
وهذا يعني التزام الموظف العام بعدم أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولوفي غيـر أوقـات                 

  ).٢(.العمل الرسمي إال بإذن من السلطات المختصة
من نظام الخدمة   ) فقرة ز ٦٨( نظام الخدمة األردني نصت المادة     وفي إطار ما عليه العمل في     

يحظر علـى الموظـف     : م،ضوابط هذا االستثناء، ونصها وهي    ٢٠١٣لعام  )٨٢(المدنية رقم   
العمل خارج أوقات   ) ز: (وتحت طائلة المسؤولية التأديبية اإلقدام على أي من األعمال التالية         

وزراء أو من يفوضه بناء على تنـسيب الـوزير   الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس ال 
فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات األخرى ، وذلـك                
تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينـة ،                

ات الدوام الرسمي الذي تحـدده     ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوق          
الدائرة وأن ال ينشأ عن ذلك العمل إعاقة ألعمالها الرسمية ، وأن ال يكون العمل اإلضـافي                 

 ).٣("لدى الجهات التي لها عالقة أو مصلحة بعمل الدائرة 
) ٥٦(أما في إطار ما عليه العمل فـي النظـام اإلداري المـصري ،فقـد نـصت المـادة                    

يتعين على الموظـف االلتـزام بأحكـام هـذا القـانون            :"مدنية على أنه  من قانون الخدمة ال   

                                         
 ).٤٤٠:ص(السلوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور) (١

  ) ١٥٥:ص(نواف كنعان،/ القانون اإلداري ،د–) (٢
  . م٢٠١٣من نظام الخدمة المدنية األردني ،الصادر عام )ز(فقرة ) ٦٨(  المادة–) (٣



 

 )٦١٦١(

والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللـوائح والقـرارات والتعليمـات المنفـذة لهـا،               
 ).١("ومدونات السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص 

تي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام      ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال ال       
الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخـل مكـان                
عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مـساهمات لـصالح أحـزاب                 

جزاء  مخالفة الواجب    على  ) ٥٧(كما نصت المادة  ).٢(سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها      
 كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهـر              :"الوظيفي ب 

 .من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً
وال يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكـاب         

ب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى            المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتو    
 .المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وحده

كأن يعمل محاميا أو مهندسا     : عدم مزاوالة أي مهنة أخرى إلى جانب وظيفته األصلية        :ثانياً
  . إدارتهاراك في أو طبيبا أو محاسبا أو محررا في مطبوعة دورية أو االشت

  :االشتراك بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر: ثالثاً
 تختلف تشريعات الخدمة المدنية العربية فيما بينها حول النص  صراحة أو عدم النص على               

  .حظر قيام الموظف العام باألنشطة التجارية 
حظـر االشـتغال   يالحظ أنه أغفل النص علـى   ) م٢٠١٣(ففي نظام الخدمة المدنية األردني    

  .بالتجارة من جانب الموظف العام 
منـه  )٥٦(أما في قانون الخدمة المدنية المصري فقد ورد النص على ذلك ضمنا  في المـادة            

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام             
  ..".الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية

  :ألعمال التي تعد أنشطة تجارية  يحظر على الموظف القيام بها ومن أمثلة ا
شراء المنقوالت أوالعقارات بقصد بيعها أو تأجيرها ،وأعمـال الـصرافة،والوكالة            .١

 .بالعمولة ، والتعهدات والعقود التي يكون فيه الموظف مقاوالً أو مورداً
ـ            .٢ ة مزرعتـه ،وتملـك   بيع أو تأجير  مالك العقار لعقاره ،وبيع مالك المزرعـة لغل

 .الحصص واألسهم في بعض شركات المساهمة ،وبيع واستغالل الموظف إلنتاجه الفكري

                                         
  . م٢٠١٦ة لسن)٨٢(من القانون رقم)٥٦(المادة)  (١
  . م٢٠١٨من قانون الخدمة المدنية المصري ،الصادر في ) ٥٦(  المادة–) (٢



– 

  )٦١٦٢(

ومن الثابت في هذا الخصوص أن االشتغال بالتجارة يتحدد في ضوء أحكام القانون التجاري              
،الذي يحدد من هو التاجر وما هي األعمـال التجاريـة التـي اليجـوز للموظـف العـام                   

  ).١(ممارستها
  :عدم انقطاع الموظف العام عن عمله  أو التوقف عنه إال بإذن من رئيسه:رابعاً

يقتضي واجب التفرغ الوظيفي عدم انقطاع الموظف العام عن عملـه  أو التوقـف عنـه إال        
ألسباب وظروف طارئة ؛ألن من شأن االنقطاع عن العمل  أو التوقف عن  االخالل بمبـدأ                 

عامة بانتظام واضطراد ،ويترتب على  انقطاع الموظف العام         هو وهو ضمان سير المرافق ال     
عن عمله  أو التوقف عنه بدون إذن من رئيسه ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية تقنضي توقيع       

  ).٢ (جزاء تأديبي
فإن الحكمة من واجب التفرغ الوظيفي تكمن في أنه عند اقبال الموظف العام علـى                :اوأخير 

امة ومهمة أخرى نشوء تعارض بـين المـصلحتين ،وبالتـالي فـإن             الجمع بين الوظيفة الع   
  .الموظف سيميل إلى تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

   الثالثالمطلب
  أسباب انصراف الموظف العام عن أداء واجبه الوظيفي

  :داء الواجب الوظيفي،ويمكن اإلشارة إلى أهمهاأتتعدد أسباب انصراف الموظف العام عن 
  :زيادة ضغوط العمل : الأو

            ا بـالقلق     تعرف ضغوط العمل بأنها المتغيرات التي تحيط بالموظف العام  وتسبب له شعور
وتكمن خطورة  الشعور في نتائجه السلبية التي تتمثل في حاالت مختلفة  ،منها القيام               .والتوتر

الدافعية  وفقدان القـدرة     بالواجبات بصورة آلية تفتقر إلى االندماج الوجداني  والتشاؤم وقلة           
  .)٣ (على االبتكار

كل ماله تأثير مادي  أو معنوي ويأخذ أشكاال مؤثرة  على سلوك متخذ   : ويعرفه آخرون بأنه    
القرار  ويعيق توازنه النفسي والعاطفي ويؤدي إلى إحداث توتر عصبي أو قلق نفسي يجعله               

لوك الرشيد  تجاه المواقـف اإلداريـة         غير قادر على اتخاذ القرار بشكل جيد  أو القيام بالس          
  .)٤ (والتنفيذية 

                                         
  ) وما بعدها٣٣:ص (،إبراهيم العموش/أحمد الزيادات ،ود/ الوجيز في التشريعات التجارية األردنية ،د: انظر)   (١
  ).١٥٥:ص(نواف كنعان، /القانون اإلداري،د: انظر)   (٢

  ) ٦٥:ص(علي عسكر، /ملين لضغوط العمل في بعض المهن االجتماعية ، دمدى تعرض العا:انظر) ٣(
  )٧٩:ص(محسن الخضيري ،القاهرة ،مطبعة أطلس /الضغوط اإلدارية ،الظاهرة واألسباب والعالج، د: انظر) ٤(



 

 )٦١٦٣(

وأياَّ كان المقصود بالضغوط الوظيفية فإن المنظمات والمؤسسات في الظروف الراهنة علـى        
اختالف أنشطتها تعاني من ازدياد ضغوط العمل وانتشارها بـشكل واسـع بـين العـاملين                

 البدنية والنفـسية ،ومـن ثـم األداء         فيها،وثبت أن استمرارها يترك آثار سلبية على صحتهم       
  .)١ (الوظيفي 

  :ثرها على الواجب الوظيفي إلى ما يليأوتعود أهمية دراسة ضغوط العمل و
ثره علـى حيـاة األفـراد وعالقـاتهم االجتماعيـة والـسياسة         أ قيمة العمل ذاته و    - ١

 نفـسية   واالقتصادية وانعكاس تلك العالقات على المجتمع بصفة عامة ،فضال عن أثره على           
 .اإلنسان واتزان مشاعره

ما تسببه اآلثار السلبية على ضغط العمل من شعور بالتوتر واإلجهـاد المتـصلين                - ٢
بالمراض الجسمية والنفسية والعقلية التي تؤثر على االنجاز واالتقان واالنتاج بـشكل عـام              

مـن ذلـك   ،وهو ما يؤدي إلى في النهاية إلى دراسة ضغوط العمل والوسائل الممكنة للحـد     
التوتر واالجهاد،وكثيراً ما نقرأ في الصحف عن أفراد قاضوا قانونيا شـركات تـسبب لهـم              
أمراض أو جرح لمشاعرهم كسبوا من وراء تلك القضايا أمواال طائلة ،والتي تتركز غالبـا                

 .)٢ (في المجتمعات الغربية
  :وتعود مصادر ضغوط العمل إلى وجوه كثيرة ،منها

 . اختالف التخصص العلمي عن مكان العملاالختالف المهني ،أي - ١
 . نقص المعلومات الالزمة للعاملين ألداء واجبهم الوظيفي - ٢
  زيادة عبء العمل الذي يتضمن زيادة أو انخفاضا في الدور الذي يكلف به الموظـف                - ٣

،والمسؤولية عن مجموعة من األفراد ؛لما تتطلبه هذه المسؤولية من المتابعة المـستمرة        
  .)٣ (.الخ..وسيهم وتوجيههم نحو تحقيق األهداف المرسومةألعمال مرؤ

  : أهم آثار الضغط الوظيفي على العمل 
زيادة التكاليف المالية ،المترتبة على التأخر عن العمل،والغياب والتوقف عن العمـل            - ١

 .،وتشغيل عمال إضافيين وعطل اآلالت وإصالحها وتكلفة الفائق من المواد أثناء العمل
 . االنتاج وانخفاض مستواهتدني مستوى - ٢

                                         
  )١٥٣:ص(فوزي عبد الخالق فائق ، /ضغوط العمل الوظيفية ،آفاق اقتصادية ،د:انظر) ١(
  )٨٣:ص(محسن الخضيري ،/دارية ،الظاهرة واألسباب والعالج،دالضغوط اإل: انظر) ٢(
ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام الوظيفي للعاملين بإدارة األمن والسالمة بجامعة اإلمام محمد بن سعود               : انظر) ٣(

  ). وما بعدها٢٧:ص(وليد بن عبد اهللا البصيص،/اإلسالمية ،أ



– 

  )٦١٦٤(

 .صعوبة التركيز على العمل والوقوع في حوادث صناعية - ٣
 .ارتفاع معدالت الشكاوى والتظلمات وعم الرضا الوظيفي - ٤
 .)١ (عدم الدقة في اتخاذ القرارات - ٥

  :عدم الرضا الوظيفي: ثانياً
ـ              ف العـام ،    تهتم الدراسات اإلدارية  الحديثة بدراسة أثر الرضا الوظيفي علـى أداء الموظ

بوصفه أحد العناصر المهمة في تحقيق األمن واالستقرار النفسي والفكري والوظيفي لألفراد            
العاملين بمختلف المستويات اإلدارية،حيث يدفعهم طوعا إلى زيادة اإلنتاج، وهو فـي نهايـة        

  .)٢(المطاف ما تنشده المنظمة،بغض النظر عن طبيعة نشاطها
  :ى االهتمام بالرضا الوظيفيأهم  األسباب التي تدعو إل

إن ارتفاع درجة الرضا الـوظيفي يـؤدي إلـى ارتفـاع درجـة الطمـوح لـدى                  - ١
  .العاملين في المؤسسات المختلفة

إن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إلـى انخفـاض نـسبة غيـاب العـاملين             - ٢
  .في المؤسسات المهنية المختلفة

ـ          - ٣ ون أكثـر رضـا عـن وقـت         إن الفرد ذو درجات الرضا الوظيفي المرتفـع يك
  .فراغه،وبخاصة مع عائلته،وكذلك أكثر رضا عن الحياة بصفة عامة

 .إن العاملين األكثر رضا عن عملهم،يكونون أقل عرضة لحوادث العمل - ٤
  :أهمية الرضا الوظيفي في تحسين أداء الموظف العام

ك هناك عالقة وثيقة بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية فـي العمل،فكلمـا كـان هنـا               - ١
 .درجة عالية من الرضا الوظيفي أدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج

أي كلما ارتفع مستوى الرضا لدى العاملين، : األداء الوظيفي يتبع الرضا الوظيفي - ٢
ارتفع مستوى األداء الوظيفي، فهناك عالقة طردية بين الطرفين، األول مستقل، 

 .وهو الرضا، والثاني تابع، وهو األداء
أي أنه كلما كان مستوى األداء جيدا شعر العامل برضا عن : اءالرضا يتبع األد - ٣

العمل، وبالتالي حسب هذا الرأي فإن الرضا الوظيفي ما هو إال متغير تابع لمتغير 

                                         
  .)٨٣:ص( ،ريمحسن الخضي/األسباب والعالج،دالضغوط اإلدارية ،الظاهرة و: انظر) ١(

عبـد الـصمد    ). دراسة ميدانيـة  ( الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدراس التعليم العام بالمنطقة الشرقية           (٢)
مجلس النشر العلمي، جامعة ، )١٩٧-١٦٩).(١٠٩ع(، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،   )٢٠٠٢(األغبري،  

 .١٧٠ص.الكويت



 

 )٦١٦٥(

مستقل، وهو األداء الوظيفي، على أساس أن األداء الجيد للموظف، وما يعقبه من 
لتالي زيادة درجة رضاه عن مكافآت يؤدي إلى زيادة قدرته على إشباع حاجاته، وبا

 )١.(العمل
 .أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إلى انخفاض نسبة غياب الموظفين - ٤
أن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إلـى ارتفـاع مـستوى الطمـوح لـدى                 - ٥

 .الموظفين في المؤسسات المختلفة
أن األفراد ذوي درجات الرضا الـوظيفي المرتفـع يكونـون أكثـر رضـا عـن                  - ٦

وقت فراغهم وخاصة مع عائالتهم وكـذلك أكثـر رضـا عـن الحيـاة بـصفة                 
 .عامة

أن المــوظفين األكثــر رضــا عــن عملهــم يكنــون أقــل عرضــة لحــوادث  - ٧
 .)٢(.العمل

  :التوظيف السلبي لوسائل االتصال الحديثة على األداء الوظيفي:ثالثا
 للـسرعة فـي     التكنولوجيا الحديثة مظهر من مظاهر التقـدم التقنـي ،ووسـيلة معاصـرة            

األداء ،بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله ،إال أن هنـاك بعـض الفئـات يفرطـون فـي                 
استخدامها في أوقات العمل الرسمي علـى النحـو الـذي يخـل بـاألداء الـوظيفي علـى                

  . الوجه األكمل ،واالنصراف عن قضاء المصالح العامة بتصفح المواقع االلكترونية 
عيشه بعض الشباب ، ومنهم مـن يـزاول عمـال حكوميـا يكـشف               والواقع المرير الذي ي   

خطورة االفراط في التعامل بسلبية مع هذه التقنية ،وخاصة أنه ينـتج عنهـا الكثيـر مـن                   
  :اآلثار السلبية ،منها

عندما يعتاد الشخص علـى اسـتعمال هـذه الـشبكات عنـدها يـصاب               : اإلدمان - ١
، قلـق، عـدم     " نفـسية عـصرية    أمـراض "باإلدمان وبالتالي يسبب له في وقـت الحـق          

استقرار، حيرة، العصبية وغيرهـا، تبنـي عـادات ومعتقـدات غريبـة عـن مجتمعنـا                 
 .العربي واإلسالمي

مـع تزايـد اسـتخدام الـشبكات االجتماعيـة قلّـت             :االنعزال عن العالم الواقعي    - ٢
الحاجة للتعامل مع الناس على أرض الواقع وهـذا قـد يفقـد المـستخدمين الكثيـر مـن                   

 . الناس من حولهم رات التواصل مع المجتمع ومع مها

                                         
 ).١٧١:ص( دراسات الخليج والجزيرة العربية ،المرجع السابق،مجلة(١)

 .)٣٣:ص (، غادة العبداالت، هيثم الفقهاء /ثر الحوافز في تعزيز القيم الجوهرية ،دراسة األستاذ أ: ينظر) (٢



– 

  )٦١٦٦(

ــة    - ٣ ــه الدراس ــا أكدت ــذا م ــوظيفي ،وه ــن األداء ال ــشائعات ع ــشغال بال االن
وحـدة  "ممـثالً فـي     " مركز الملك عبدالعزيز للحـوار الـوطني      "االستطالعية التي أجراها    

أن الـرأي   " واقـع الـشائعات فـي المجتمـع الـسعودي         "حـول   " استطالعات الرأي العام  
% ٨٢,٩ام يتأثر بالشائعات، حيث أكد عـدد كبيـر مـن المـشاركين بلغـت نـسبتهم                  الع

 .بالعبارة ال% ١٧,١على أن الشائعة تسهم في التأثير على الرأي العام، بينما أجاب 
 نـساء، وبلغـت نـسبة       ٣٠٩ من الـذكور و      ٧٤٠ فرداً، منهم    ١٠٤٩وقد شملت الدراسة    

ختيـار عينـة الدراسـة االسـتطالعية        وتـم ا  % ٩٥ عند مستوى ثقة     ٢,٨٤هامش الخطأ   
باستخدام برنامج حاسوبي مـصمم خصيـصاً لهـذا الغـرض، يمثلـون             " عشوائية"بطريقة  

من أفـراد عينـة الدراسـة أن الـشائعات          % ٦٩,٢جميع مناطق المملكة، حيث يرى نحو       
مـنهم أنهـا متوسـطة      % ٢٣,١واسعة االنتشار بين أفراد المجتمع، في حين يؤكـد نحـو            

  .)١(يرون أن انتشار الشائعات بين أوساط المجتمع قليلة % ٧,٧ ونحو االنتشار،
  المطلب الرابع

  الجزاء التأديبية المترتبة على  عدم تفرغ الموظف العام لوظيفته
وقد سار نظام الخدمة المدنية على هذا النهج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاء والقوانين  

ثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبة المقررة الجزائية األخرى في حصر األفعال المؤ
لكل فعل منها، وإنما اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفين واألعمال 

منه بأن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف ) ٢٧(المحظورة عليهم، وقضى في المادة 
 يعاقب تأديبياً مع عدم اإلخالل المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح

بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند االقتضاء، كما قضت هذه المادة بإعفاء الموظف من 
العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً ألمر كتابي صدر إليه من رئيسه 

لية على مصدر األمر، وال يسأل بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئو
  .الموظف مدنياً إال عن خطئه الشخصي

من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أو ) ٢٨(وبينت 
من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن ) ٦٠(غيرهم ، ورددت المادة 

                                         
ـ                 ) (١ ا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو منظمة وطنية مستقلة تعمل على نشر ثقافة الحوار، ليجعل منه

فهد بن عبد    أسسه الملك   . أسلوبا للحياة، ويجعل منها معيارا للسلوك العام في المجتمع على مستوى الفرد والمجتمع            
ــعود  ــز آل س ــه اهللا -العزي ــي –رحم ــك ف ــسطس ٤ : وذل ــز م الم٢٠٠٣أغ ــي للمرك ــع االلكترون . وق

https://www.kacnd.org/. 



 

 )٦١٦٧(

ي ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام اإلخالل األفعال المكونة للذنب اإلدار
بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من 
جزاء، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما 

قرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار يستأهله من جزاء في حدود النصاب القانوني الم
توقيع العقوبة أن يراعي تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً 

  .تدرج العقوبة وهي من المبادئ المقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاء
موظفين سواء القياديين أو من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على ال) ٢٨(وبينت 

من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن ) ٦٠(غيرهم ، ورددت المادة 
األفعال المكونة للذنب اإلداري ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام اإلخالل 

ما يناسبه من بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له 
جزاء، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما 
يستأهله من جزاء في حدود النصاب القانوني المقرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار 
توقيع العقوبة أن يراعي تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً 

  .العقوبة وهي من المبادئ المقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاءتدرج 
  نيالمبحث الثا

  التخريج الفقهي لواجب التفرغ ألعمال الوظيفة العامة
  المطلب األول 

  للواجب الوظيفيالوصف الشرعي 
  يظهـر بجـالء أن  -قرآنا وسنة وما يقاس عليهمـا    -باستقراء الكثير من النصوص الشرعية    

الوظيفة العامة تحمل الكثير من الصفات المعتبرة شرعا ،مما يجعل ممارستها علـى الوجـه           
األكمل جزء من عقيدة الموظف العام ،المبنية على إخالص العمل هللا تعالى واتقانه ،فهي من               

  :جانب أمانة ،ومن جانب آخر  وكالة ،وبيانه في فرعين
  الفرع األول

  الوظيفة العامة أمانة
 العامة أمانة ،التناط إال بذوي الكفايات واألهلية للواليات بالشروط المعتبرة الوظيفة
ويجد هذا الوصف أساسه في قوله تعالى ﴿إن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا الَْأمانَاِت ِإلَى َأهِلها .شرعاً

ِل ِإندوا ِبالْعكُمتَح النَّاِس َأن نيب تُمكَمِإذَا حا وِميعس كَان اللَّه ِبِه ِإن ِعظُكُما يِنِعم اللَّه 



– 
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 .،والخطاب يشمل جميع الناس، في جميع األمانات وهو األظهر(١).بِصيرا﴾
هو : وأولى هذه األقوال بالصواب في ذلك عندي، قوُل من قال:""في  تفسيره،" القرطبي"قال 

مانة إلى من ولُوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما خطاب من اهللا لوالةَ أمور المسلمين بأداء األ
يدل على ذلك ما . ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَسم بينهم بالسوية

، فأمرهم (٢)﴿َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا الرسوَل وُأوِلي األمِر ِمنْكُم﴾: وعظ به الرعية في
ألن ":" الشوكاني"وقال. (٣)"بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعةبطاعتهم، وأوصى الراعي 

فاالعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، . ورودها على سبب ال ينافي ما فيها من العموم
كما تقرر في فقه األصول، ويدخل الوالة في هذا الخطاب فيجب عليهم تأدية ما عليهم من 

  .(٤)" حكامهماألمانات ورد الظالمات، وتحري العدل في أ
يا رسـوَل اِهللا،  : قُلْتُ: قَاَل: "  قال--ما ورد في الصحاح عن أبي ذر   : ومن السنة النبوية    
يا َأبا ذَر، ِإنَّك ضِعيفٌ، وِإنَّها َأمانَـةُ،        «: فَضرب ِبيِدِه علَى منِْكِبي، ثُم قَالَ     : َألَا تَستَعِملُِني؟ قَالَ  

موا يِإنَّهاوِه ِفيهلَيى الَِّذي عَأدا، وقِّها ِبحَأخَذَه نةٌ، ِإلَّا مامنَدو يِة ِخزام٥(» الِْقي.(  
يا َأبا ذَر ِإنِّى َأراك ضِعيفًا وِإنِّى ُأِحب لَك ما ُأِحـب ِلنَفْـِسى الَ               :" وفي رواية أخرى للحديث     

  ).٦ (»ولَّين ماَل يِتيٍم تََأمرن علَى اثْنَيِن والَ تَ
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الواليات ال سيما لمن كان فيـه             :" قال النووي في شرحه   

ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهال لهـا    
 ويندم على ما فرط وأمـا       أو كان أهال ولم يعدل فيها فيخزيه اهللا تعالى يوم القيامة ويفضحه           

  ).٧("من كان أهال للوالية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به األحاديث الصحيحة
، ويقـصد  "إنهـا أمانـة  : " يقـول -صلى اهللا عليه وسلم  –والشاهد في الحديث أن رسول اهللا       

  ". والية عامة"الوظيفة العامة، حيث قال ذلك جوابا ألبي ذر عندما طلب إليه أن يوليه 
إن اهللا  :"  بهذا الوصف ،حيث قال في خطبتـه         --كما وصفها الفاروق عمر بن الخطاب       

عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة، وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه، ومطلـع علـى مـا                   

                                         
 ).٨/٤٩٠(جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري ) ٥٨( سورة النساء،اآلية-)(١

 ]٥٩:سورة النساء ،من اآلية) (٢
 ). ٨/٤٩٢(جامع البيان في تأويل القرآن ، ) (٣

 ).١/٤٨٠(لمعروف بتفسير الشوكاني، الشوكانيفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ا) (٤
 ). ١٨٢٥(رقم )١٤٥٧/ ٣( أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة (٥)

 ). ١٨٢٤(رقم )١٤٥٧/ ٣( أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة (٦)

 ). ٢١٠/ ١٢(شرح النووي على مسلم ، (٧)



 

 )٦١٦٩(

بحضرتي بنفسي إن شاء اهللا، ال أكله إلى أحد، وال أستطيع ما بعد منه إال باألمنـاء وأهـل                   
  ).١" (لست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء اهللالنصح منكم للعامة، و

 على حسن اختيار الوالة الذين يوليهم أمـور المـسلمين           --كما أنه يبين حرص الرسول      
 والخلفاء الراشدون من بعده تولية من قـدر         - -حتى ال يقع عليهم ظلم أو حيف، ورفض       

  .ضعفه عن تحمل عبء األمانة
ا نيابة عن األمة في مصلحة من مصالحها، فهي وديعة في يد            ومعنى كون الوظيفة أمانة، أنه    

  .الموظف يسال عنها أمام األمة، التي تضعها في يده، ويسأل عنها أمام اهللا
: "  ووضحه في كثير من األحاديث منها قوله-صلى اهللا عليه وسلم–وقد بين ذلك الرسول 

 ِفي ِتلْكٍم، ولَى قَواِملًا عَل عمتَعِن اسم خَانو ،اللَّه خَان فَقَد ،ى ِللَِّه ِمنْهضو َأره نِة مابالِْعص
  .)٢(» ، وخَان جِميع الْمسِلِمينرسوَل اللَِّه 

ِإنَّا عرضنَا :واألمانة قضية كبرى ال يقوى على حملها سوى النفوس القوية لقوله تعالى
رِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْفَقْن ِمنْها وحملَها الِْإنْسان ِإنَّه الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأ

  .)٣(كَان ظَلُوما جهولًا
ألجل ذلك . فالظلم والجهل خيانة، وكثيراً ما يتغلبان على نفوس الناس، فتزول بسببهما األمانة

ها أمانة يجب صيانتها، وأخذها بحقها من كفاية وشرائط اهتم اإلسالم بالوظيفة العامة باعتبار
وبهذا المفهوم . تقتضيها، والقيام بالذي عليه فيها،مع مراعاة اهللا في كل صغيرة وكبيرة

المتكامل كون النظام اإلسالمي دولة ذات نموذج فريد للوظيفة العامة،من حيث الكفاية 
قَالَتْ ِإحداهما : من كان قوياً أمينا لقوله تعالىوالطهارة وجدية األداء، ال يحمل مسئوليتها إال

 الَْأِمين تَ الْقَِويرتَْأجِن اسم رخَي ِإن هتَْأِجرِت اساَأبي لذلك فإن الرسول- - رغم أنه كان 
يحب أبا ذر ويقدر مكانته، وجهاده، وصدق لهجته،فقد كان يراه ضعيفا ال يستطيع أن يتحمل 

الوالية العامة؛وال يقدح هذا الموقف مطلقاً في إيمان أبي ذر، وتقواه، ومكانته، مسئوليات 
وإنما يؤكد مدى حرص النظام اإلسالمي على عدم تولية الوظائف العامة وهي أمانات إال 

  .)٤(لمستحقيها من ذوي النزاهة،واالستقامة المقترنة بالكفاية والقدرة على االنجاز

                                         
 ). ٢١٥/ ٤( تاريخ الطبري ،(١)

) ١٠٤/ ٤(والحاكم في المستدرك علـى الـصحيحين            ) ١٤٦٢(برقم)٦٢٧/ ٢(رواه أبو عاصم في السنة      – ) ٢(
 ."هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:" وقال)٧٠٢٣(برقم

 ).٧٢(سورة األحزاب ،اآلية– ) ٣(

  .  )١٥-١٣ ص (بود،  محمد بن عبد السالم بن ع/ الوظيفة أمانة،د:انظر)٤(



– 
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 مجمل هذه المعاني ،وجعل اختيار –رحمه اهللا تعالى – تيمية وقد جمع شيخ اإلسالم ابن
إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إال :"الموظف األمين أمانة في عنق القائم باألمر ،فقال

أصلح الموجود، وقد ال يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الوالية، فيختار األمثل فاألمثل 
عد االجتهاد التام، وأخذه للوالية بحقها، فقد أدى في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك ب

األمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اهللا؛ 
فَاتَّقُوا اللَّه ما {:وإن اختل بعض األمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إال ذلك، فإن اهللا يقول

تُمتَطَعكَ{: ويقول،)١(}اسالَا يهعسا ِإلَّا ونَفْس وينبغي أن يعرف :" ثم قال.)٣)(٢(}لِّفُ اللَّه
ِإن خَير مِن {:كما قال تعالى. القوة واألمانة: األصلح في كل منصب، فإن الوالية لها ركنان

الَْأِمين تَ الْقَِويرتَْأج{:وقال صاحب مصر ليوسف عليه السالم،)٤(}اسلَد موالْي ِإنَّك ِكيننَا مي
٦)(٥(}َأِمين(.  

من " القوة"وأن أهل . القوة واألمانة: مما تقدم يتضح أن الوظيفة العامة، لها ركنان هما
العلماء الذين يفهمون شؤون الوظيفة العامة التي يتولونها، وهم األمناء المتقون النزهاء، الذين 

  .صيخشون اهللا ويشعرون بالمسئولية ويخدمون وظيفتهم بإخال
 من المحاباة - -ويلزم من ذلك أن الوظيفة العامة  التكون إال ألهل الكفاية،لذا حذر النبي 

من ولي من أمر المسلمين شيًئا فولى أحدا عليهم محاباة فعلية :"في الواليات العامة بقوله 
رسول فهذه العبارة القصيرة التي هي من جوامع الكلم، أصل فيها ال)٧"(اللعنة إلى يوم الدين

- - ألهم قواعد القانون اإلداري، فوالية مصالح الناس أمانة، وال تفاضل بين طالب
وإن لكل عامل على عمله . الوظيفة إلَّا بالكفاية واألمانة والقدرة دون الرقابة، أو المحاباة

  )٨.(أجره، وكفايته من راتب ومأكل ومسكن وزوجة ووسيلة نقل

                                         
 ).  ١٧(سورة التغابن ،اآلية – ) ١(
 ).   ٢٨٦(سورة البقرة ،من اآلية – ) ٢(

 ).  ١٢: ص (،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية – ) ٣(

 ).  ٢٦(سورة القصص،من اآلية– ) ٤(
 ).  ٥٤( سورة يوسف من اآلية– ) ٥(

 ). ١٢: ص(والرعية السياسة الشرعية في إصالح الراعي – ) ٦(
: ، رقـم )٥/٤١٨(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد،   )٦: (، رقم)١/١(مسند أحمد بن حنبل،  - (٧)

 "رواه أحمد وفيه رجل لم يسم): "٩١٥٧(

 ).٦٧ :ص(فاروق سعيد مجدالوي، :  اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب، د(٨)



 

 )٦١٧١(

وة واألمانة في النـاس قليـل، ولهـذا كـان عمـر بـن               اجتماع الق "يضاف إلى ما تقدم أن      
. اللهـم أشـكو إليـك جلـد الفـاجر، وعجـز الثقـة             :  يقـول  -رضي اهللا عنه  -الخطاب  

فـإذا تعـين رجـالن أحـدهما أعظـم أمانـة            . فالواجب في كل والية األصـلح بحـسبها       
ة فيقـدم فـي إمـار     : وأقلهمـا ضـررا فيهـا     : قدم أنفعهما لتلك الوالية   : واآلخر أعظم قوة  

 علـى الرجـل الـضعيف العـاجز،     -وإن كان فيه فجـور -الحروب الرجل القوي الشجاع   
عـن الـرجلين يكونـان أميـرين فـي الغـزو،            : وإن كان أمينا؛ كما سئل اإلمـام أحمـد        

أمـا الفـاجر   : وأحدهما قوي فاجر واآلخر صـالح ضـعيف، مـع أيهمـا يغـزى؛ فقـال         
لـصالح الـضعيف فـصالحه لنفـسه        القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه؛ وأمـا ا        

وإن لـم يكـن فـاجرا كـان أولـى           . فيغزي مع القـوي الفـاجر     . وضعفه على المسلمين  
 -ولهـذا كـان النبـي   . بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الـدين إذا لـم يـسد مـسده       

إن خالـداً   : "يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منـذ أسـلم وقـال           -صلى اهللا عليه وسلم     
-مع أنه أحيانا قـد كـان يعمـل مـا ينكـره النبـي                 . )١(" على المشركين  سيف سله اهللا  

اللهـم  : " قام ثم رفـع يديـه إلـى الـسماء وقـال     - مرة -حتى إنه  -صلى اهللا عليه وسلم     
 لما أرسله إلى بني جذيمة فقـتلهم وأخـذ أمـوالهم بنـوع              )٢("إني أبرأ إليك مما فعل خالد     

 مـن معـه مـن الـصحابة حتـى وداهـم             شبهة ولم يكن يجوز ذلك وأنكره عليه بعـض        
 وضمن أموالهم؛ ومـع هـذا فمـا زال يقدمـه فـي إمـارة                - صلى اهللا عليه وسلم    -النبي

  .)٣(الحرب؛ ألنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل 
والشريعة اإلسالمية تعطي للوالة سلطة التأديب نتيجـة إخاللهـم بواجبـاتهم الوظيفيـة أو               

هم فيما عهد إليهم مـن أمانـة ومـسؤولية، وذلـك لـضمان حـسن سـير الدولـة                    تفريط
فالخليفـة هـو الجهـة      . اإلسالمية، وتحقيق فكرة الـردع بنوعيـه العـام قبـل الخـاص            

                                         
تاريخ «وعمر بن شبة في     ) ٢١٢/ ٥(، مصنف عبد الرزاق الصنعاني      )٩٣/ ٢(د  أبو سعي : أخرجه في المسند     (١)

 ). ٨٨/ ٣(» المدينة

/ ٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمـة                     (٢)
خَاِلد بن الوِليِد  ِإلَى بِني جِذيمةَ، فَدعاهم- -ثَ النَِّبي بع: ، عن ساِلٍم، عن َأِبيِه، قَاَل) ٧١٨٩(و) ٤٣٣٩(برقم ) ١٦١

صبْأنَا صبْأنَا، فَجعَل خَاِلد يقْتُُل ِمنْهم ويْأِسر، ودفَع ِإلَى كُلِّ : َأسلَمنَا، فَجعلُوا يقُولُون: ِإلَى اِإلسالَِم، فَلَم يحِسنُوا َأن يقُولُوا
فَقُلْتُ    ر هٍل ِمنَّا َأِسيرجقْتَُل كُلُّ ري َأن خَاِلد رَأم موي تَّى ِإذَا كَانح ،هٍل ِمنَّا َأِسيرٌل : ججقْتُُل رالَ ياللَِّه الَ َأقْتُُل َأِسيِري، وو

        لَى النَِّبينَا عتَّى قَِدمح ،هاِبي َأِسيرحَأص ِمن-- فَر ،نَاهفَقَاَلفَذَكَر هدي  النَِّبي فَع :» خَاِلد نَعا صِمم كُأ ِإلَيرِإنِّي َأب ماللَّه
  ).٢.(»مرتَيِن

 ).   ١/٩( السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مرجع سابق، (٣)



– 

  )٦١٧٢(

اإلدارية الرئاسية العليا التي تتواجد على قمـة الهـرم الـوظيفي ويمـارس سـلطاته فـي                  
  ).١( األقاليممقر الخالفة، ويمثله الحكام والوالة واألمراء في

ويتفرع عن ما تقدم أن الجزاءات التأديبيـة كانـت توقـع بنـاء علـى مخالفـات ألحكـام         
الكتاب أو السنة أي األصول الكليـة للـشريعة، وعليـه فلـم تكـن المخالفـات التأديبيـة                   
مقننة وال الجزاءات، لذلك كله يرجـع الباحـث أسـاس الجـزاءات التأديبيـة فـي الفقـه                   

ة الممنوحة لولي ألمـر وحقـه فـي إدارة الدولـة اإلسـالمية نظـراً                اإلسالمي إلى السلط  
  .لتحمله المسؤولية أمام اهللا وأمام الناس

  الفرع الثاني
  الوظيفة العامة وكالة

، إذ إن سائر "الوكالة"ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الوظيفة العامة نيابة على سبيل   
أي الخالفة التي هي الوظيفة الرئيسية " ىاإلمامة العظم"الواليات العامة تنبثق عن منصب 

 لينوب عنها في تدبير شؤون -رئيسها-في الدولة اإلسالمية، وال شك أن األمة تختار خليفتها 
ثم عن . الدين والدنيا، ويتصرف في أمورها على سبيل النيابة والتفويض فهو إذن وكيل لها

، )٢( اإلمامة أصُل، واإلمارة فرع لهاهذه الوالية العظمى تتفرع جميع الواليات العامة؛ ألن
  . وكذلك بقية الوظائف العامة

أنه لما استنابت األمة من يرعى شؤونها من األئمة :ووجه القول بأنها نيابة أو وكالة 
والخلفاء، فإن هؤالء الحكام والرؤساء ليس بمقدورهم تصريف أمور الناس وحدهم، ولكن 

 في الدولة، من الوزراء، واألمراء، وقادة الجيوش، بنصب أعوان يسيرون معهم دفة األمور
والقضاة، وغيرهم من األعوان والمساعدين الذين نسميهم بالموظفين العموميين، وهذا ما بينه 

فاعلم أن الخطط الشرعية من الصالة، والفتيا، والقضاء، والجهاد، :" بقوله" ابن خلدون"
 الكبرى التي هي الخالفة، كأنها األصل الخ كلها مندرجة تحت اإلمامة..... والحسبة،

الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها، لعموم نظر الخالفة، وتصرفها في سائر أحوال 
  .)٣ ("األمة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم

                                         
  ).٢٣ص( الوظيفة العامة في النظام اإلسالمي وفي النظم الحديثة، علي عبد القادر مصطفى ،) (١
  ).٤٩/ ٢٠ (،  المغني في أبواب التوحيد والعدل،القاضي عبد الجبار–) (٢
  ).٦٠٢/ ٢(  المقدمة، ابن خلدون، –) (٣



 

 )٦١٧٣(

  :ومن عبارات الفقهاء الدالة على أن الوظيفة العامة نياية أو وكالة
الخلق عباد اهللا، والوالة نواب اهللا على عباده، وهم :"اله شيخ اإلسالم ابن تيمية ما ق .١

وكالء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع اآلخر؛ ففيهم معنى الوالية والوكالة؛ ثم 
الولي والوكيل متى استناب في أموره رجال، وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، 

بثمن، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد خان صاحبه، ال سيما إن وباع السلعة 
كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه، ويرى أنه قد خانه وداهن 

  .)١ ("قريبه أو صديقه
نقال عن ابن رشد الحفيد بأن الوظيفة العامة " جواهر اإلكليل"نص صراحة في  .٢
 .)٢("  وكالة - أي اإلمارة والحكم–وجعل ابن رشد والية اإلمرة :"  جاء فيهحيث" وكالة"
إن ما وكل إلى اإلمام من تدبير األمة، ال يقدر على :" أشار إلى ذلك الماوردي بقوله .٣

  .)٣("مباشرة جميعه إال باالستنابة
ابة على أي ني" وكالة" يظهر جليا أن الوظيفة العامة -وغيرها كثير- من  هذه النصوص 

سبيل التفويض من األمة، في حالة اإلمام، ومنه في حالة الوظائف المتفرعة عن عموم 
  .منصبه

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الوظيفة العامة إجارة ،بنـاء علـى أن طبيعـة العالقـة بـين       
الموظف واإلدارة إما أن تكون تعاقدية أو تنظيمية،وهو مـا سـتنبطه شـيخ اإلسـالم ابـن       

،أخـذا مـن قـصة أبـي        )٤(}ِإن خَير مِن استَْأجرتَ الْقَِوي الْـَأِمين      {: قوله تعالى تيمية من   
الـسالم علـيكم أيهـا      : مسلم الخوالني،فقد روي أنه على معاوية بن أبـي سـفيان، فقـال            

: فقـالوا . فقال الـسالم عليـك أيهمـا األجيـر        . قل السالم عليك أيها األمير    : األجير؛ فقالوا 
فقـالوا قـل الـسالم عليـك        . فقال السالم عليك أيها األجيـر     . عليك أيها األمير  السالم  : قل

دعـوا أبـا مـسلم فإنـه أعلـم      . فقال معاويـة . السالم عليك أيها األجير  : فقال. أيها األمير 
بما يقول، فقال إنما أنت أجير اسـتأجرك رب هـذه الغـنم لرعايتهـا؛ فـإن أنـت هنـأت          

وفـاك سـيدها أجـرك، وإن       : ها علـى أخراهـا    جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أوال    

                                         
  ). ١١: ص( السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية –) (١
  ).  ١٢٥/ ٢(جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل، الشيخ صالح عبد السميع اآلبي ، –) (٢
  ).  ٣٠:ص(م السلطانية والواليات الدينية، الماوردي،   األحكا–) (٣
  )  ٢٦( سورة القصص،من اآلية –) (٤



– 

  )٦١٧٤(

أنت لم تهنأ جرباها ولم تـداو مرضـاها؛ ولـم تحـبس أوالهـا علـى أخراهـا عاقبـك                     
  ).١(سيدها

. )٢ (والراجح أن الوظيفة العامة أشبه أن تكون نوعاً من الوكالة لتوافر عناصر النيابة فيها
 ألن المسئولية مالزمة لكل صفة ؛)ةوكالة وإجار(كما أنه من الممكن أن تكون الوظيفة العامة 
 ؛وألن الفقهاء ال يمنعون أن يتقاضى الوكيل )٣(من هذه الصفات، أو عقد من هذه العقود

تجوز الوكالة :" أجرا على القيام باألعمال التي وكل فيها كما نص على ذلك ابن جزي بقوله
ت بغير أجرة فهو بأجرة وبغير أجرة فإن كانت بأجرة فحكمها حكم اإلجارات، وإن كان

 .)٤(" معروف من الوكيل وله أن يعزل نفسه إال حيث يمنع موكله من عزله 
  المطلب الثاني

  ضوابط استحقاق األجر الوظيفي
من الثابت أن العطاء الذي يناله الموظف، أو الراتب الذي يمـنح، ينبغـي أن يكـون فيـه                   

عي، واالقتــصادي الكفايــة حتــى تتــوافر لــه عنــصر االســتقرار النفــسي، واالجتمــا
وأمـا تقـدير العطـاء فمعتبـر        : "فينصرف إلى عمل وظيفته وفي ذلك يقـول المـاوردي         

  .)٥(" بالكفاية، حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة
: )٦(واألجر من منظور شرعي  مقابل خدمة معينة يؤديها للدولة، وفي هذا يقول الحموي

لألشخاص في مقابلة الخدمة، وبالمرتبات إعطاؤها ال في )٧(لمعاليمالمراد بالوظائف إعطاء ا"
 ). ٨"(مقابلة خدمة بل لصالح المعطى أو علمه أو فقره، ويسمى في عرف الروم الزوائد

، حيث ورد ما يدل على ذلك، )العامل(وقد أطلق على الموظف العام في عصر النبوة لفظ 
هذا لك وهذَا لي، فَهلَّا جلَس في :  نَبعثُه فَيْأِتي فيقولما باُل الْعاِمِل: "- - قال رسول اهللا

                                         
  ). ١٢: ص(السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية )  (١
  ). ١/٤١(، محمد عالء الدين عابدين )تكملة رد المحتار( قرة عيون األخيار )(٢
  ).٥٢: ص( المبارك عبد القادر الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، محمد)  (٣
  ).٣٤٥(قوانين األحكام الشرعية ، ابن جزي، ) (٤
  ).٢٦٩ :ص(،  للماوردياألحكام السلطانية)  (٥

حموي . مدرس، من علماء الحنفية   : أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي         : الحموي) ٦(
غمـز  (وصنف كتبا كثيرة، منها     . وتولى إفتاء الحنفية  . ية بالقاهرة كان مدرسا بالمدرسة السليمان   . األصل، مصرى 

 - ٠٠٠=  هـ ١٠٩٨(،توفي عام)نفحات القرب واالتصال  (في شرح األشباه والنظائر البن نجم، و      ) عيون البصائر 
  ). ٢٣٩/ ١(،األعالم للزركلي )١/١٦٤(أسماء المؤلفين ،إسماعيل البغدادي وهدية العارفين : ينظر). م١٦٨٧

   ).١/١٨٩(مختار الصحاح،: ينظر. األثر يستدل به على الطريق: المعلم) ٧(
  )١/٣٣٤(غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، ابن نجيم ) ٨(



 

 )٦١٧٥(

من كان لنا عامالً : "-  -وقال رسول اهللا). ١(" بيِت أبيه وُأمِه فَينْظُر َأيهدى له َأم لَا؟
فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب 

  ).٢("مسكناً
ومؤدى ذلك أن األجرة أو الراتـب اليكـون إال لقـاء عمـل علـى النحـو المـشروط أو           

  .المتفق عليه ،فمن أخذ ماال بال عمل فهو سحت ،وأكل للمال العام  بالباطل 
وبيانه أن الموظف العامل في القطاعـات الخاصـة أوالحكوميـة تنطبـق علـيهم أحكـام                 

ـ      ر الخـاص أن يلتـزم بـنص العقـد     األجير الخاص في الشريعة، والواجـب علـى األجي
،وقـال  )٣(يا َأيهـا الَّـِذين َآمنُـوا َأوفُـوا ِبـالْعقُودِ       :المبرم بينه وبين مستأجره، لقوله تعالى     

ووجـه   .)٤( يا َأيها الَِّذين َآمنُوا لَـا تَـْأكُلُوا َأمـوالَكُم بيـنَكُم ِبالْباِطـِل                :اهللا عز وجل    
ن الكريمتين أن  الموظف العام يلتـزم  بعملـه فيـؤدي مـا يطلـب منـه                   الداللة في اآليتي  

فـإن قـصر فـي عملـه ، ولـم يقـم             ،  من غير تقصير ، ليستحق بذلك أجره حالالً طيباً        
فقـد أكـل بـاطال    : فال يستحق األجرة ، وال تحل لـه ، وإن أخـذها        : بأداء ما طلب منه     

   .، وأصاب سحتاً
لكثير مـن فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة           وفي شأن هذه المسألة تواترت ا     

  :واإلفتاء،ومنها
الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبـا أن يـؤدي العمـل علـى                  " .١

الوجه المطلوب، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لـم يحـل لـه مـا يتقاضـاه                   
ـ      دم العـودة  من الراتب؛ ألنه يأخذه في غير مقابل،وعليه يجـب علـيكم التوبـة، وع

إلى ما ذكرت، والتزم األمانة في أداء العمل الـذي يوكـل إليـك، والتـصدق فيمـا                  
  .)٥("يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي

أداؤه علـى   : اإلخالص في العمل الوظيفي أو المـستأجر عليـه هـو            ":وقالوا أيضاً  .٢
ـ             و مـن  الوجه المطلوب ، والمتفق عليـه فـي العقـد ، أو النظـام الـوظيفي ، وه

                                         
   ).٦٧٥٣( رقم) ٦/٢٦٢٤(أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المختصر، كتاب األحكام، باب هدايا العمال، ) ١(
،وأخرجه ٣/١٣٤، ٢٩٤٣ه، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في أرزاق العمال، ح أخرجه أبو داود في سنن) ٢(

  . صحيح: ، قال األلباني)١٤٧٣(،)١/٥٦٣ (الحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة،
  .  سورة المائدة ،من اآلية األولى–) (٣
  )  ٢٩( سورة النساء من اآلية–) (٤
  . ) ١٥٤/ ١٥(أحمد بن عبد الرزاق الدويش : ة واإلفتاء،جمع وترتيب   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي–) (٥



– 

  )٦١٧٦(

ِإن اللَّـه يـْأمركُم َأن تُـَؤدوا     : ( األمانة التي يجب أداؤها ، كما فـي قولـه تعـالى             
 .)١( "٥٨/ النساء) الَْأمانَاِت ِإلَى َأهِلها 

في سؤال عن موظف في إحدى الـدوائر الحكوميـة ورئيـسي يـرخص لـي فـي                   .٣
 ألــف  ) ١٥٠٠ ( عـدم الحـضور إال وقــت الراتـب، وهــو يخـصم مــن راتبـي      

 هـل نحـن آثمـون أم         ؟ وخمسمائة ريال، وال أدري هل اإلدارة عنـدها خبـر أم ال           
ال يحل لك الراتـب إال إذا قمـت بالعمـل الـوظيفي علـى               :" وكان الجواب بأنه      ؟ ال

الوجه المشروع، وال يجوز لمرجعك أن يعفيـك مـن الحـضور فـي مقابـل أنـه                  
 وبـاهللا    .  علـى اإلثـم والعـدوان      يأخذ بعض راتبك؛ ألن هذا من الخيانة والتعـاون        

  ).٢( . التوفيق، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وفي شأن  الموظف الذي يزاول البيع والشراء في أثناء الدوام الرسمي،كانت الفتـوى               .٤

خروج الموظف أثناء عملـه للبيـع والـشراء ال    :"كان الجواب كالتالي ) ١٩٦٣٧ ( رقم  
يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم ال؛ لما في ذلك من أمـر مخالفـة                 

 بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليـه                . والة األمر 
 ).٣(" وجه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، واإلخالل بالقيام به على أكمل

األصل :" وفي سؤال عن أداء صالة الضحى خالل وقت الدوام الرسمي ،كانت اإلجابة        .٥
اجعلُوا ِمن صلَاِتكُم ِفي بيوِتكُم، ولَا      « : أن النوافل في البيوت؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم        

ذي هو واجـب    ، وعلى هذا فال ينبغي للموظف أن يعطل العمل ال         )٤( »تَتَِّخذُوها قُبورا 
 واجب ألجل سنة، ويمكن للموظف      عليه ألجل نافلة؛ ألن صالة الضحى سنة فال يترك        

أن يصلي الضحى في بيته قبل أن يأتي للعمل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعـد                 
 وباهللا التوفيـق،     . خروج وقت النهي، ويقدر ذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا          

 ).٥( . مد وآله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا مح

                                         
  ) ١٥٦-١٥٤/ ١٥( فتاوى اللجنة الدائمة –) (١

لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،من موقع نداء ) ١٩٣٧٣(الفتوى:  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء–) (٢
  http://www.al-eman.com: اإليمان 

  ) ١٩٦٣٧(الفتوى:نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللج–)(٣
،و مسلم في )٤٣٢(رقم)١/٩٢( أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الصالة ،باب كراهية الصالة في المقابر–) (٤

  ). ٧٧٧(رقم) ٥٣٨/ ١(كتاب صالة المسافرين، باب استحباب صالة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد 
  ) ١٩٢٨٥(الفتوى:مة للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائ–)(٥



 

 )٦١٧٧(

هذا العمل ال يجوز؛ :" وفي سؤال عن االنتداب والعمل اإلضافي الوهمي، كانت اإلجابة       .٦
ولَا  {  ١٨٨ سورة البقرة اآلية  : ألنه خيانة، وأكل مال بالباطل، واهللا سبحانه وتعالى يقول       

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا      {  ٢٧ سورة األنفال اآلية      :  وقال تعالى   } تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطلِ   
   ونلَمتَع َأنْتُمو انَاِتكُمتَخُونُوا َأموَل وسالرو والمال الذي يصرف من هـذا   } ال تَخُونُوا اللَّه 

االنتداب أو خارج الدوام يحرم أخذه، فيجب عليك االبتعاد عنه، وال يجوز لك أن تترك              
وتَعـاونُوا   {  : خذه باسمك؛ ألن ذلك تعاون على اإلثم والعدوان، واهللا تعالى يقـول أحدا يأ 

                   شَـِديد اللَّـه ِإن اتَّقُـوا اللَّـهاِن ووـدالْعلَى الْـِإثِْم ونُوا عاولَا تَعى والتَّقْوو لَى الِْبرع
 )٢(   .)١(  } الِْعقَاِب

دابا بدون مهمـة لمنفعتـه الشخـصية،فكانت        وفي سؤال عن موظف أعطاه مديره انت       .٧
ال يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لـم تباشـر هـذا          :" اإلجابة

االنتداب؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة األنظمة التي وضـعت السـتحقاق              
ي، المال المرتب على ذلك، وأخذك المال مقابل هذا االنتداب أخذ له بدون حق شـرع              

وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا االنتداب فإنك تنفقه في وجوه البـر         
المختلفة، وبإمكان رئيسك أن يكافئك ويشجعك على إخالصك فـي عملـك بـالطرق              

 وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه               . والوسائل المشروعة 
 )٣( ." وسلم

ض األفراد العسكريين المكلفين بالعمل الميداني األمنـي بحـل    وفي سؤال عن قيام  بع      .٨
واجباتهم المدرسية من المواد الدينية مثل حفظ القرآن الكريم واألحاديـث أو دراسـة              
التوحيد والفقه، وهذا على حساب العمل المكلفين به، ولما ثبت للقيادة إهمالهم لواجباتهم          

لقرآن الكريم في سيارة الدورية أو في غرفة        الوظيفية منعت حمل الكتب الدينية ومنها ا      
العمليات؛ لئال ينشغل األفراد بهذا ويهملوا واجبهم األمني، ولكن البعض احتج على هذا         
المنع مبررا أن األمور الشرعية أهم من الواجبات الوظيفية، وهذا في جوهره أمـر ال              

ثمار الوقت لـصالح    خالف عليه، ولكن التجربة أثبتت أن معظم الحاالت قصد بها است          
  ؟  هل القيادة محقة في هذا المنع أم عليها مأخذ شرعي :  والسؤال . الدراسة فقط

                                         
  ).٢(سورة المائدة ،من اآلية  –)(١
  ) ١٤٣٩٨(الفتوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء–)(٢
  )  ٢١٢١٢(الفتوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء–)(٣



– 

  )٦١٧٨(

القيادة محقة في منعها، وإن قيامهم بعمل الوظيفة بنية طيبة عمل صالح            :"  وكانت اإلجابة    -
 علـى   وباهللا التوفيق، وصـلى اهللا  . يؤجرون عليه؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين     

 ).١(نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
 هذه نماذج  من السلوكيات الوظيفية على غير مراد الشرع والنظام،وكانـت الفتـوى فـي                
مجملها قائمة على أن الوظيفة العامة أمانة ،وأن أدائها على  الوجه األكمـل عبـادة ،تحقـق     

  وجها من وجوه المصلحة العامة 
  المطلب الثالث

  يضة شرعيةاتقان العمل فر
 -   -أرشد اإلسالم إلى وجوب إتقان العمل ورفع مستوى الجودة الكافية الكلية، وقد كان 

يحثُّ أصحابه وأتباعه أن يحِسنوا العمل الذي تحت أيديهم، وقد اؤتمنوا عليه،وقد تواترت 
  :بذلك الكثير من النصوص الشرعية ،منها

 ).٢..."(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: "- -قوله .١
 )٣".(إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه: "--قوله .٢
 ).٤"(أِد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك: "--قوله  .٣

األحاديث السابقة قاطعة بأن أداء األمانة على الوجه : وجه الداللة من األحاديث السابقة
خيانة ،بل تستوجب أن ينشط الموظف األكمل من تمام عقيدة المؤمن،وأن الخيانة ال تبرر ال

  . العام في أداء العمل على أكمل وجه ،حسبة هللا ،هذا من جانب
 يرون أن أهمية الشخص وإسهامه في المجتمع المسلم هي مقدار ما - -وكان أصحابه 

قيمة كلِّ امرٍئ ما  "-  -يتِقنه من صنعٍة أو علم، كما قال اإلمام علي بن أبي طالب 
  .)١("يحِسنه

                                         
  ) ١٥٢٦٠(الفتوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء–)(١
، وأخرجه مسلم )٨٥٣(رقم ) ١/٣٠٤( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة باب الجمعة في القرن والمدن،)٢(

: ، رقـم )٦/٧(في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعيـة،        
)٤٨٢٨  .( 

: ينظر". ه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة        رواه أبو يعلى وفي   : "قال الهيثمي في مجمع الزوائد     ) (٣
 ).  ٦٤٦٠(، رقم )٤/١٧٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 

، )٣٥٣٥(، رقـم  ) ٣/٢٩٠(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده،           ) ٤(
هذا : ، قال أبو عيسى)١٢٦٤(، رقم الحديث )٢/٥٥٥(، )٣٨(الترمذي في سننه سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب و

 . حديث حسن غريب 



 

 )٦١٧٩(

ومما يدخل في اتقان العمل عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ، وقد رأى رجل عمر بـن عبـد              
يا أمير المؤمنين، لـو تروحـت       :  وقد أصابه الجهد من كثرة العمل، فقال له        - -العزيز  
حسبي عمـل   : يكون في اليوم الذي يليه؟ قال     : كيف لي بعمل ذلك اليوم؟ قلت     : قال. وركبت

  .)٢(..."فكيف بعمل يومين في يوميوم في يومه، 
وهذا معتبر في سرعة انجاز األعمال اإلدارية ،وخاصة في القضايا التي يترتب على تـأخير              

  .البت فيها تعطيل المصالح العامة وإلحاق الضرر بمصالح عموم المواطنين 
  المطلب الرابع

  الوظيفة العام تكليف بالصالح العام  وتشريف
بأنها تكليف وتشريف ،وذلك متى كان هدف القائم باألمر المـصلحة           توصف الوظيفة العامة    

العامة  ،لجمهور المحكومين ،والعدل والمساواة بينهم ،وتوفير الخدمات الضرورية والحاجية           
  .والتحسينية

ومتى كان األمر كذلك كانت الوظيفة العامة متسمة بالخصائص المتناسبة مع غايتهـا التـي               
قها،من اعتمادمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، والجدارة والكفاءة فـي         يريد منها النظام تحقي   

التعيين للوظيفة العامة ،وتسري في الجهاز اإلداري روح الخدمات العامـة،وتنتفي مظـاهر             
المحسوبية والمحاباة واستغالل النفوذ ليحل محلهـا مظـاهر العدالـة والنزاهـة والتجـرد               

  .)٣(واالتقان
ا الوصف يجد أساسه في الشريعة اإلسالمية مـن جهـة أن مـا     ومن منظور شرعي فإن هذ    

والمكلف حقيقة للموظف هو اهللا   " حقوق اهللا   "يعرف بالمصلحة العامة الشرعية ،وتسمى أيضا       
سبحانه وتعالى ،حيث كلف بها الجماعة المسلمة ،والتي انتدبت أو وكلت اإلمام للنهوض بها              

  )٤ (.فه تحقيق جزء منها،واإلمام بدوه استعان بالموظف العام وكل
سِمعتُ رسوَل :"  قال --ما أخرجه اإلمام مسلم في صححيه ، عن معقل بن يسار           :ودليله  

ما ِمن عبٍد يستَرِعيِه اُهللا رِعيةً، يموتُ يوم يموتُ وهو غَاشٌّ          «: اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ     
  )٥ (»لَّا حرم اُهللا علَيِه الْجنَّةَِلرِعيِتِه، ِإ

                                                                                                     
  )١٨/٣٣٠(شرح نهج البالغة ،البن الحديد،)١(

 )٢٢٥:ص( سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي، (٢)

  )   ٣٦٢:ص(علي شريف،/أصول اإلدارة العامة ، د) ٣(
  )٣٦٢:ص(علي شريف/أصول اإلدارة العامة ، د) ٤(
  .)١٤٢(رقم) ١٢٥/ ١(ي صحيحه ،كتاب اإلمارة باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارأخرجه مسلم ف) ٥(
  



– 

  )٦١٨٠(

أما فقه الحديث فقوله صلى اهللا عليه وسلم حرم اهللا عليه الجنـة فيـه    :"قال النووي في شرحه   
التأويالن المتقدمان في نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل والثاني حرم عليه دخولهـا              

قال القاضي عياض رحمه اهللا معناه بين فـي         مع الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المنع        
التحذير من غش المسلمين لمن قلده اهللا تعالى شيئا من أمرهم واسـترعاه علـيهم ونـصبه                 
لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إمـا بتـضييعه                  

تعين عليه من حفظ شرائعهم والذب      تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به وإما بالقيام بما ي          
عنها لكل متصد ال دخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم                
أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم قال القاضي وقد             

  )١ ("عن الجنة واهللا أعلمنبه صلى اهللا عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة 
فـإن الخلـق عبـاد اهللا، والـوالة         : هذا ظاهر في االعتبـار    :" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

نواب اهللا على عباده، وهم وكالء العبـاد علـى نفوسـهم؛ بمنزلـة أحـد الـشريكين مـع              
  .)٢ (.."اآلخر؛ ففيهم معنى الوالية والوكالة

امة تكليف وتشريف لتحقيق الصالح العام الشرعي ،ما  على أن الوظيفة الع-أيضاً–ومما يدل 
-  - قال-صلى اهللا عليه وسلم - ، عن النبي - -ورد في الصحيح عن أبي موسى

وفي الحديث اآلخر . )٣("الخازن األمين الذي  يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين:"
 حتى يرجع إلى -   -العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل اهللا:"- -قال
  . )٤("بيته

ويترتب على كون الوظيفة العامة تشريفا أو تكليفا أنه أيضاً مسؤولية،وأن الموظف مسؤول 
أمام من كلفه ،وفي الوظيفة العامة  اإلسالمية المسؤولية ثالثية ،فالموظف مسؤول أمام اهللا 

وهما المكلفان ظاهراً،ولذا تعالى المكلف الحقيقي ،ومسؤول أمام الحاكم ،ومسؤول أمام األمة ،
  .كانت المثوبة له على اإلحسان  أو العقوبة على اإلساءة دنيوية وأخروية 

ما من أمير :"  قال- - أن رسول اهللا - -أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة
  ).٥"(عشرة إال وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور

                                         
  ).١٦٦/ ٢(شرح النووي على مسلم )  ١(
  ).١١: ص(السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية )٢(

 ).٢٤١٠: (،رقم)٣/٩٠( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن األمين (٣)
، )٦٤٥: (، رقم)٣/٣٧(الترمذي في سننه، كتاب الزكاة،  باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق،            أخرجه   (٤)

 "  حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح: وقال أبو عيسى

  .أي جلودكم:أبشاركم (٥)



 

 )٦١٨١(

النـاس  --خطب عمر بن الخطـاب  : ج ألبي يوسف عن عمرو بن ميمون قال     وفي الخرا 
وال ليأخذوا من أمـوالكم؛ ولكنـي       )١(إني واهللا ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم       : فقال

أبعثهم إليكم ليعملوكم دينكم وسنة نبيكم؛ فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي؛ فو الذي نفـسي          
يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجـل  :  فقال-- بن العاصبيده ألقصنه منه؛ فوثب عمرو 

أي والـذي نفـسي بيـده    : من المسلمين واليا على رعية فأدب بعضهم إنك لتقصه منه؟ فقال 
ألقصنه منه، وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقص مـن نفـسه؛ أال ال تـضربوا                

  .)٢ ("ال تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهمالمسلمين فتذلوهم، وال تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، و
إن لي بـالعراق ضـيعة      : كنت مع عمر بن عبد العزيز؛ فقلت له       : وعن رياح بن عبيدة قال    

ليس على ولدك بـأس وال علـى ضـيعتك         : وولدان فأذن لي يا أمير المؤمنين أتعاهدهم قال       
نين حاجتك أوصني   يا أمير المؤم  : ضيعة؛ فلم أزل به حتى أذن لي؛ فلما كان يوم ودعته قلت           

حاجتي أن تسأل عن أهل العراق وكيف سيرة الوالة فيهم ورضاهم عـنهم؟ فلمـا               : قال. بها
قدمت العراق سألت الرعية عنهم فأخبرت بكل خير عنهم؛ فلما قدمت عليـه سـلمت عليـه                 

الحمد هللا على ذلك لو أخبرتنـي  "وأخبرته بحسن سيرتهم في العراق وثناء الناس عليهم؛ فقال        
إن الراعي مسئول عن رعيته فال بد له من . م بغير هذا عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدا       عنه

أن يتعهد رعيته بكل ما ينفعهم اهللا به ويقربه إليه؛ فإن من ابتلي بالرعية فقـد ابتلـي بـأمر                  
  .)٣ ("عظيم

جلـب  وإنما تنصب الوالة في كل والية عامة أو خاصة للقيـام ب           :"وقال العز بن عبد السالم      
- عليه السالم    -مصالح المولى عليهم، وبدرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى ألخيه هارون            

 :}فِْسِدينِبيَل الْمس ال تَتَِّبعو ِلحَأصِمي و٥)(٤ (}اخْلُفِْني ِفي قَو(.  
 قاطعة في أن الوظيف العام تكليف وتشريف وفـوق  -وغيرها كثير–هذه النصوص والوقائع  

انة ،فال وجه للقعود عن القيام بها مالم تكن هناك ضرورة معتبرة شرعا، وإال أثم         ذلك فهي أم  
  .الموظف العام بقدر من فات من مصالح ،ما تحقق من مفاسد

                                         
 الزوائد إسناده قوي،والهيثمي في مجمع: ،تعليق شعيب األرنؤوط، وقال)٢/٤٣١( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  (١)

  .)٥٥٧١(، وصححه األلباني في صحيح الجامع)٩٠٣٤: (، رقم)٥/٣٧٠(ومنبع الفوائد، مرجع سابق، 
  ).١٢٩: ص(الخراج ألبي يوسف ، )   ٢(
  ).١٣٢: ص(الخراج ألبي يوسف )  ٣(
  ). ٦٨(سورة األعراف من اآلية)  ٤(
  ). ٧٤/ ١(قواعد األحكام في مصالح األنام )  ٥(



– 

  )٦١٨٢(

  المطلب الخامس
  التطبيق العملي لواجب التفرغ الوظيفي في النظام اإلداري اإلسالمي

اجبه الوظيفي،وهذا ثابت من وجوه عرف النظام اإلداري اإلسالمي تفرغ النظام العام لو
  :كثيرة منها

  فيما روي  الـسيدة عـن       --ما ثبت من سيرة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق           - ١
: أن أبا بكر حين استخلف ألقى كل ديناٍر ودرهٍم عنده في بيت مال المسلمين، وقـال               : عائشة

لما استخلف أبو   : عد قال ومن طريق ابن س   .قد كنت أتجر فيه، وألتمس به فلما وليتهم شغلوني        
بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بـن الخطـاب، وأبـو          

الـسوق،  : أين تريد يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال    : عبيدة بن الجراح، فقاال له    
انطلـق حتـى    : فمن أين أطعم عيالي؟ قـاال     : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال      : قاال

نفرض لك شيئاً، فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاٍة، ومـا كـسوه فـي الـرأس               
لمـا  : وعن حميد بن هالل قال    .وإلي الفيء : إلي القضاء، وقال أبو عبيدة    : والبطن، فقال عمر  

داه نعم، بـر : افرضوا لخليفة رسول اهللا ما يغنيه، قالوا : ولي أبو بكٍر قال أصحاب رسول اهللا      
إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبـل أن              

 .)١ ("يستخلف، قال أبو بكررضيت
 ما فطن إليه الحجاج بن يوسف الثقفي من أن التفرغ للواجب الوظيفي ،وعلى  - ٢

ها بالمحافظة األخص وقت األزمات واالضطرابات وما تتطلبه سياسة الحزم  الشدة  في أوقات
على ضبط مادة النظام واالستقرار العام  ، وبيانه فيما ذكره ابن قتيبة في عيون األخبار عن 

أريده : " أي الرجال تريد؟ فقال: فقيل. دلوني على رجل للشّرط: قال الحجاج: الشّعبي قال
ٍة يهون دائم العبوس طويل الجلوس سمين األمانة أعجف الخيانة ال يخفق في الحق على جر

فأرسل إليه . عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي: فقيل له. عليه سؤال اإلشراف في الشفاعة 
يا غالم، ناد في : قال. لست أقبلهم إال أن تكفني عيالك وولدك وحاشيتك: يستعمله، فقال له

احب فو اللّه ما رأيت ص: قال الشعبي. من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة: الناس
شرطة قطّ مثله، كان ال يحبس إالَّ في دين، وكان إذا أتي برجل قد نقب على قوم وضع 
منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره، وإذا أتي بنباش حفر له قبراً فدفنه فيه، وإذا أتي 
برجل قاتل بحديدة أو شهر سالحاً قطع يده، وإذا اتي برجل قد أحرق على قوم منزلهم 

.  برجل يشك فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن منه شيء ضربه ثالثمائة سوطأحرقه، وإذا أتي

                                         
  ).١١٤/ ٣(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ، ) ٢٩٣/ ٤(شق البن منظورمختصر تاريخ دم)١(



 

 )٦١٨٣(

فكان ربما أقام أربعين ليلة ال يؤتى بأحد فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة : قال
  )١. (الكوفة

ويجد المتأمل في الواقعة أن التفرغ الوظيفي في المجال األمنـي ضـمانة أساسـية لتحقيـق        
  ".طويل الجلوس:"  دل عليه وصف االستقرار العام،كما

لقد أصبح هذا المبدأ قاعدة مضطردة في اإلسالم ،فاليجوز للخليفة ممارسة أي عمل              - ٣
  .آخر حتى يتفرغ ألداء مهامه ،ويعطي للرعية حقها

وتأكيدا على خطورة هذا التصرف على الواجب الوظيفي عقد ابن خلدون في المقدمة فـصال           
اعلم أن الدولة إذا ضـاقت   :" ضرة بالرعايامفسدة للجباية،ونصه  بعنوان التجارة من السلطان م    

جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جباييها على الوفـاء     
بحاجاتها ونفقاتها، واحتاجت إلى مزيد المال والجباية، فتارة توضع المكوس علـى بياعـات              

 في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبـل، وتـارة             الرعايا وأسواقهم ، وتارة بالزيادة    
بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك عظامهم، لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائـل مـن                
أموال الجباية، ال يظهره الحسبان، وتارة باستحداث التجارة والفالحة للسلطان علـى تـسمية            

فوائد والغالت مع يـسارة أمـوالهم، وأن   الجباية لما يرون التجار والفالحين يحصلون على ال   
فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات السـتغالله       . األرباح تكون على نسبة رؤوس األموال     

تكثيـر  : في شراء البضائع والتعرض بها لحوالة األسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية            
  .ةوهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعدد. الفوائد

فأوالً مضايقة الفالحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع، وتيـسير أسـباب ذلـك، فـإن        
الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجـودهم أو         
تقرب، وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيراً منهم، فال يكاد أحد منهم يحصل على                

  .شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكدغرضه في 
ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاً أو بأيسر ثمن، إذ ال يجـد مـن                 

  ".يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه
واعلم أن السلطان ال ينمي ماله واليدر موجوده إال الجباية وإدرارهـا إنمـا يكـون     :" ثم قال 

دل في أهل األموال، والنظر لهم بذلك،، فبذلك تنبسط آمالهم، وتنشرح صدورهم لألخـذ              بالع
وأما غير ذلك من تجارة أو فلح فإنما        . في تثمير األموال وتنميتها، فتعظم منها جباية السلطان       
وقد ينتهي الحال بهؤالء المنـسلخين    . هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد للجباية ونقص للعمارة       

                                         
 ).٧٠/ ١(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ، :عيون األخبار )١(



– 

  )٦١٨٤(

والفالحة من األمراء والمتغلبين في البلدان، أنهم يتعرضون لشراء الغالت والسلع من        للتجارة  
أربابها الواردين على بلدهم، ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاؤون، وببيعونها في وقتها لمن              

وهذه أشد من األولى وأقـرب إلـى فـساد          . تحت أيديهم من الرعايا بما يفرضون من الثمن       
  .)١ ("حوالهمالرعية واختالل أ

  الثالثالمبحث 
  تحقيق الضبط اإلداريأثر التفرغ لواجب الوظيفة في 

  المطلب األول
  .زيادة ثقة الجمهور في األداء الحكومي

من شأن تخلف الموظف العام عن القيام بواجبه فـي تقـديم الخـدمات للجمهـور والوفـاء              
م الموظـف العـام بواجبـه       بمصالحهم العامة انعدام ثقة الجمهور بالحكومة ؛لذا فـإن قيـا          

ضمانة أساسية لتحقيق االستقرار السياسي ،كما أنهـا ضـمانة التنميـة واإلعمـار وعـدم                
  .)٢(اهدار المال العام ،وضمان وجود الدولة وأمنها

واليمكـن الـسلطان  أحـدا مـن حـشمه وخدمـه وأتباعـه ان         :"  وفي هذا يقول الغزالي   
لـوا إلـى غيـر واليتـه ،ويتحولـوا إلـى            يجور على رعيته ،لئال يضعف النـاس ،ويينتق       

  .)٣.(.."،فينكسر ارتفاع السلطان سوى مملكته 
 أن يباشـر بنفـسه      :العاشـر ":قال اإلمام الماوردي في بيان ما يجب علـى الخليفـة فعلـه            

مشارفة األمور، وتصفح األحوال؛ لينهض بـسياسة األمـة وحراسـة الملـة، وال يعـول                
، فقد يخون األمـين ويغـش الناصـح، وقـد قـال اهللا              على التفويض تشاغال بلذة أو عبادة     

يا داود ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَـةً ِفـي األرِض فَـاحكُم بـين النَّـاِس ِبـالْحقِّ وال تَتَِّبـِع                    { : تعالى
فلـم يقتـصر اهللا سـبحانه علـى التفـويض دون            ،) ٤(}الْهوى فَيِضلَّك عـن سـِبيِل اللَّـهِ       

عذره في االتباع حتى وصـفه بالـضالل، وهـذا وإن كـان مـستحقا عليـه               المباشرة وال   
: -بحكم الدين ومنصب الخالفة، فهو من حقوق الـسياسة لكـل مـسترع، قـال النبـي                  

  ).٥"(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

                                         
  ).١٥٢: ص(مقدمة ابن خلدون )١(
  ).١٢٣(مختار عيسى سليمان مصطفى، ،ص/الوظيفة العامة في الفقه اإلسالمي ،د)٢(
  ).٢٢٧-٢٢٦:ص(ٍسليمان الطماوي،/لعامة،دالوجيز في اإلدارة ا: انظر) ٣(

  ] .٢٦: صسورة –)(٤
  .سبق تخريجه–)(٥



 

 )٦١٨٥(

   "-وكان وزيره-للمأمون ) ١(وقال محمد بن يزداد
  لناس نوامام وكل اــأن ال ين. من كان حارس دنيا إنه قمن  
  ٢( .همان من أمره حل وإبرام..وكيف ترقد عينا من تضيفه(  

  المطلب الثاني
  رضا الوظيفيشيوع مبدأ ال

ومن المسلم به أن لرضا األفراد أهمية كبيرة في تحقيق أهداف الضبط اإلداري  ،حيث يعتبر 
إن ذلك سيؤدي في األغلب مقياساً لمدى فاعلية األداء، إذ كان رضا األفراد الكلي مرتفعا ف

إلى نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك التي تنويها المنظمة عندما تقوم برفع أجور عملها أو 
بتطبيق برنامج للمكافآت التشجيعية أو نظام الخدمات، ومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا 
يسهم في التغييب عن العمل وإلى كثرة حوادث العمل والتأخر عنه وترك العاملين المؤسسات 

لتي يعملون بها واالنتقال إلى مؤسسات أخرى ويؤدي إلى تفاقم المشكالت العمالية وزيادة ا
شكاوى العمال من أوضاع العمل وتوجهيهم إلنشاء اتحادات عمالية للدفاع عن مصالحهم كما 

  .)٣(أنه يتولد عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غير صحي
  المطلب الثالث

   مبدأ االستقرار الوظيفيتحقيق
الضمانات الالزمة للموظف العام، توفير عنصر االستقرار الوظيفي، ألن فقدان هذا من 

العنصر يؤدي إلى اهتزاز األداء، واضطراب أحوال الوظيفة، وهذا ما فطنت إليه اإلدارة 
اإلسالمية فاعتبرت الوظيفة خدمة عامة، ومهنة يستمر الموظف في سلكها الدائم ممارسا 

  .افة حقوقها ومزاياها ما دام متصفا بمقوماتها وشروطهالواجباتها، ومستمتعا بك
ألجل ذلك دعا الفكر اإلسالمي إلى تأمين أوضاع العاملين، بضمان شـروط خدمـة عادلـة                
ومجزية، تستوفي احتياجاتهم واحتياجات من يعولون مـن األهـل والذريـة،لكي ال يكـون               

بمزاولة نشاط آخر يتكـسب     الموظف عرضة للرشا والفساد، أو ينصرف عن أعباء وظيفته          

                                         
هو القاضي محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير، وزر للمأمون، كان حسن البالغة كثيـر األدب     –)(١

به خاصا، ثـم    مشهورا بقول الشعر، له في المأمون مرثية معروفة، وكان سليمان بن وهب يكتب بين يديه، وكان                 
  : له شعر جيد منه.اتصل به أن سليمان سعى عليه فأطرحه، وتوفي سنة ثالثين ومائتين بسر من رأى

  )فما ليل حر إن ظلمت بنائم... فال تأمنن الدهر حرا ظلمته (
  .)١٤٣/ ٧ (للزركلي ،األعالم)٢٥٨ /٢(البن تغربرديالنجوم الزاهرة 

  )٤١: ص (للماوردي السلطانية األحكام)(٢
  ).٣٣ص(، غادة العبداالت، هيثم الفقهاء /أثر الحوافز في تعزيز القيم الجوهرية ،دراسة األستاذ : ينظر) (٣



– 

  )٦١٨٦(

منه رزقا، لذلك يحظر على الوالة واألمراء االتجار أثناء توليهم الوظـائف العامـة عمـال                
حتـى أن النبـي     ). ٧٥ ().١"("ال يتّجرن أحدكم في سـلطانه     :"- صلى اهللا عليه وسلم    -بقوله

قيقه النظم  الكريم جمع في حديث واحد من الضمانات في هذا الجانب ما ال تزال تتعثر في تح               
من ولي لنا عمال ولم تكن له زوجة فليتزوج، فإن لم تكن له دابة          : "المعاصرة، وذلك في قوله   

فليتخذ له دابة، فإن لم تكن له خادم فليتخذ له خادماً، فإن لم يكـن لـه مـسكن فليتخـذ لـه               
  )٢("مسكناً

  :عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد
 تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وقد رأى رجل عمر بن ال: من أسباب الضبط اإلداري التزام مبدأ

يا أمير المؤمنين، لو تروحت :  وقد أصابه الجهد من كثرة العمل، فقال له- -عبد العزيز 
حسبي عمل : يكون في اليوم الذي يليه؟ قال: كيف لي بعمل ذلك اليوم؟ قلت: قال. وركبت

  ).٣..."(يوم في يومه، فكيف بعمل يومين في يوم
 معتبر في سرعة انجاز األعمال اإلدارية ،وخاصة في القضايا التي يترتب على تأخير وهذا

  .البت فيها تعطيل المصالح العامة وإلحاق الضرر بمصالح عموم المواطنين 
  المطلب الرابع

   على المقابل الماديتعلية مبدأ الوالء واإلخالص والتفاني في العمل
وجه األكمل  والمحافظة على كرامتها تعلية مبدأ الوالء من شأن أداء الوظيفة العامة على ال

  .للسلطة الحاكمة ،وااللتزام بتنفيذ سياستها العامة 
هذا االلتزام مبدأ إسالمي أصيل ورد النص عليه في كثير من كتب السياسة الشرعية اإلدارية 

.  
لتفويض  ومن ذلك ما  قاله الماوردي في كتاب قوانين الوزراة في شأن صفات وزير ا

ا ،وفي ن يكون بأعباء الوزارة ناهضأ:" والتنفيذ ،ومن ثم في شأن كل موظف عام بقوله
ا، يقدم حظ الملك على حظ نفسه،ويعلم أن صالحه مقترن بصالحه مصلحة المملكة راكض

،..اوأن يكون على الكد والتعب قادروليتوصل إلى راحته ...ا ،وفي السخط والرضا صابر
  ).٤("ن يخلص نيته في طاعته ،ويكون سره كعالنيتهأو..عته بالنصب،بالتعب ،وإلى د

                                         
 ).٢/٩٥(كنز العمال في سنن األقوال واألعمال، عالء الدين المتقي (١)
  ). ٧٢٦(حديث) ٢٠/٣٠٥(،المعجم الكبير،للطبراني ) ١٨٠٤(حديث رقم) ٤/٢٢٩(مسند اإلمام احمد، (٢)

 .).٢٢٥:ص( سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي، (٣)

 .بتصرف) ١٣٦:ص( قوانين الوزراة للماوردي،(٤)



 

 )٦١٨٧(

–وقال الماوردي في األحكام السلطانية في شأن الظروف التي يجب توافرها فـي القاضـي              
العدالة، وهي معتبرة في كل والية، والعدالة أن يكـون صـادق اللهجـة ظـاهر       :" -وأمثاله

ا في الرضـا والغـضب،      ا من الريب، مأمونً   ، بعيد األمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم     
 لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شـهادته،                مستعمالً

وتصح معها واليته، وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والوالية، فلم يسمع له قول ولم                
  ).١"(ينفذ له حكم

 العام الذي يؤمن بأن اإلخالص واألمانة فـي أداء الواجـب            ومقتضى هذه الصفة أن الموظف    
الوظيفي جزء من عقيدته المبنية على مراقبته هللا تعالى اليدخر جهدا واليضيع وقتاً إال في أداء              

 من الحديث النبـوي   -رضي اهللا عنهما  –وظيفته على الوجه األكمل ،وهذا ما فهمه ابن عباس          
 فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن   --رسول اهللا    أنه كان معتكفا في مسجد       الشريف  

عباس يا فالن أراك مكتئبا حزينا قال نعم يا ابن عم رسول اهللا لفالن علي حق و ال و حرمـة                 
  صاحب هذا القبر ما أقدر عليه 

فانتعل ابن عباس ثم خرج مـن المـسجد         :  قال ابن عباس أفال أكلمه فيك قال إن أحببت قال           
  لرجل أنسيت ما كنت فيه فقال له ا

 و العهد به قريب فدمعت عيناه و هو يقـول          -- قال ال و لكني سمعت صاحب هذا القبر         
من مشى في حاجة أخيه و بلغ فيها كان خيرا من اعتكاف عشر سنين و من اعتكـف يومـا         

  )٢("ابتغاء وجه اهللا تعالى جعل اهللا بينه و بين النار ثالث خنادق أبعد ما بين الخافقين
هذا الحديث فيه بيان لحقوق الخدمات العامة التي يحتاج إليها المجتمع إلرساء أركانه وصيانة              

  .بنيانه
 أن يدع اعتكافه ،واالعتكاف عبادة محـضة رفيعـة          -رضي اهللا عنهما  –لقد آثر ابن عباس     

 --الدرجة عند اهللا ؛ألنها استغراق في العبادة والصيام والذكر،ثم هو في مسجد رسول اهللا          
  .حيث يضاعف األجر ألف مرة فوق المساجد األخرى

 في اإلسالم جعله يقدم خدمـة إلـى مـسلم    -رضي اهللا عنهما–ومع ذلك فإن فقه ابن عباس       
  - -،يطلب العون ،هكذا تعلم من رسول اهللا

                                         
 ).١١٢: ص(  األحكام السلطانية للماوردي (١)
قال ) ٧٣٢٦ ، رقم    ٧/٢٢١(،و أخرجه الطبراني في األوسط      )٣٩٦٥(رقم) ٤٢٤/ ٣(أخرجه البيهقي في شعب اإليمان      (٢) 

 .غريب : وقال ) ٤/١٢٦(، والخطيب ) ٣٩٦٥ ، رقم ٣/٤٢٤(والبيهقي في شعب اإليمان،.  إسناده جيد ) :٨/١٩٢(الهيثمي 



– 

  )٦١٨٨(

  الخاتمة
 الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،وصالة وسالما على المبعوث رحمة للعالمين ، عليـه              

  :وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ،وبعد
أن الفـرد   ينظر إلى العمل  كواجب اجتماعي ،وليس كحق من حقوق الفـرد، و            فإن اإلسالم   

ن صيغة العقد هي التي تحدد هذه العالقة ،ولذا فإنه حينما تحدد الدولـة  إعندما يعمل للدولة  ف 
له الحق أن يستثمر وقتـه فـي أي         ساعات محدودة للعمل مقابل الراتب الذي تمنحه له ،فإن          

هذا وقد قسمت بحثي    .،متى فرغ من أداء واجبه الوظيفي       عمل من األعمال بما فيها التجارة       
  :إلى تمهيد ومباحث ثالثة،وخاتمة ،انتهيت منها إلى عدد من النتائج أهمها

عمل مشروع دائم يقلده اإلمـام، أو مـن       : "تعرف الوظيفة  في الفقه االسالمي بأنها       .١
نيبه لشخص طبيعي أهل له برضاه على سبيل الدوام واالستقرار في خدمة مرفق             ي

 .عام مشروع تديره الدولة بشكل مباشر
غرست  الشريعة  معاني األمانة في نفوس الموظف العام؛ليؤديـه  علـى الوجـه                 .٢

األكمل ابتغاء وجه اهللا تعالى،ويجتنب في أداء عمله الغشَّ ،وأالَّ يستغلَّ موقعه في             
مل لجر منفعة شخصية له ولقرابته وصداقته، أو لالسِتيالء على المـال العـام              الع

 .بطُرق ملتوية، أو لصرف العهدات المالية ونحوها في غير ما خُصصت له
 الـذي هـو   . يرتبط مفهوم التفرغ لواجب  الوظيفة  العامة بمبدأ االلتزام الـوظيفي            .٣

يس واالتجاهات والسلوكية االيجابية التـي      االرتباط أو االنتماء بالمشاعر واألحاس    
يحملها الفرد تجاه وظيفته المهنية والتي تتجسد بالحـب واالعتـزاز والتـضحية              
والعمل المتواصل من أجل إضافة رصيد جديد للمعرفة العلمية أو تطويرهـا فـي          

  .مجال  التخصص
ية،هـذا  أخالقيات المهنة أو الوظيفة هي عبارة عن  الـسلوك ذي النزعـة األخالق              .٤

األسلوب يهدف إلى توظيف واجبات المهنة والتزاماتها  وتقديمها للمـستفيد مـن             
وأخالقيات المهنة أو الوظيفة تستمد أساسا مـن قـيم و مثـل وأخـالق               .الخدمة  

  .المجتمع،ولكل مجتمع أخالقياته ،ولكل مهنة أخالقها 
ظـام الخدمـة     من ن  ١٥: ١١حدد المنظم السعودي الواجبات الوظيفية في المواد من        .٥

وهي فـي   . هـ١٠/٧/١٣٩٧وتاريخ  ) ٤٩(المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم      
بمعنى أن يعطي الموظف كل وقته للقيام       : مجملها تدعو إلى التفرغ للوظيفة العامة     

بأعمال وظيفته، فيتفرغ لها باعتباره قد ارتضاها مهنة حياته فـي خدمـة الدولـة            



 

 )٦١٨٩(

 يخصص وقت العمل ألداء واجبات وظيفتـه        أن، ومن ثم واجب عليه      والمواطنين
 .وأن ينفذ األوامر الصادرة إليه بدقه وأمانة في حدود النظم والتعليمات

 زيـادة   :تتحدد أسباب االنصراف عن الواجب الوظيفي في أسباب كثيـرة ،أهمهـا            .٦
التوظيف السلبي لوسائل االتصال الحديثـة      ،و عدم الرضا الوظيفي   ،ضغوط العمل 

 .يفيعلى األداء الوظ
  :وفي الختام فإن البحث يوصي بمايلي

زيادة جهود اإلدارة  العامة في تثقيف الموظفين بأهمية أداء الواجب الـوظيفي فـي            .١
دعم بنيان الدولة وتقوية دورها في آداء الخدمات العامة ،بعقد الندوات المعنية بهـذا        

 .الشأن ،مع التركيز على الجانب الديني
امة في كليات القانون أو األنظمة جزء مـن أخالقيـات       تضمين مقرارات اإلدارة الع    .٢

الوظيفة العامة ،لتكون نواة لبناء جيل وظيفي يؤمن بقدسية الوظيفـة العامـة،وأنها             
 جزء من بناء الدولة ،وعليها مناط النهوض والتقدم



– 

  )٦١٩٠(

 أهم المصادر والمراجع
 :المصادر والمراجع الشرعية : أوال

 .القرآن الكريم  .١
نية والواليات الدينية، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب              األحكام السلطا  .٢

ـ ٤٥٠ت  (البصري البغدادي    ـ ١٤٠٩، الكويت، مكتبة دار ابن قتيبة،       )  ه م، ١٩٨٩/هـ
 ).١ط(

، دار النهضة ١فاروق سعيد مجدالوي، ط: اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب، د      .٣
 ).م١٩٩١هـ ١٤١١(العربية، بيروت، دار مجدالوي، عمان، 

دار : الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،الناشـر             .٤
 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ بيروت،الطبعة الثالثة ، –ابن كثير ، اليمامة 

طه عبد الرءوف سعد ،    : المكتبة األزهرية للتراث ،تحقيق     : الخراج ألبي يوسف ،الناشر      .٥
 .سعد حسن محمد

م الحسبة عند ابن تيمية، محمد المبارك عبـد القـادر، بيـروت، دار الفكـر               الدولة ونظا  .٦
 ).١ط(م، ١٩٦٧العربي، 

ـ ٢٨٧: المتوفى(أبو بكر بن أبي عاصم      : السنة .٧ محمـد ناصـر الـدين      : ،المحقـق ) هـ
 .ه١٤٠٠األولى، :  بيروت،الطبعة–المكتب اإلسالمي : األلباني،الناشر

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف    : عية ،الناشر السياسة الشرعية في إصالح الراعي والر      .٨
  .هـ١٤١٨األولى، :  المملكة العربية السعودية ،الطبعة-والدعوة واإلرشاد 

ت (العناية على الهداية، البابرتي، محمد بن محمد بن محمـود أكمـل الـدين البـابرتي                  .٩
 هـ،١٣٠٤،  القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، )هـ٧٨٦

ب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن الـصنهاجي            الفروق، القرافي، شها   . ١٠
 هـ١٣٤٦،  القاهرة، مطبعة إحياء الكتب العربية، )هـ٦٨٤ت (المشهور بالقرافي 

المجلـس  : الناشـر )هـ٢١١: المتوفى(المصنف،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني         . ١١
 .ه١٤٠٣الثانية، :  بيروت،الطبعة–المكتب اإلسالمي :  الهند،يطلب من-العلمي

المغني في أبواب التوحيد والعدل، أبو الحسين القاضي عبد الجبار ،  تحقيق محمد علـي                 . ١٢
 .النجار والدكتور عبدالحليم النجار،القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة

،  القاهرة،   )هـ٨٠٨ت  (المقدمة، ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن            . ١٣
 . لجنة التأليف والنشرطبعة



 

 )٦١٩١(

النجومالزاهرةفيملوكمــصروالقاهرة،يوسفبنتغريبرديبنعبداللهالظاهريالحنفي،أبوالمحاسن،جما . ١٤
 الكتب،مصر القومي،دار واإلرشاد الثقافة وزارة: الناشر)هـ٨٧٤: المتوفى (اللدين

ن،جماالنجومالزاهرةفيملوكمــصروالقاهرة،يوسفبنتغريبرديبنعبداللهالظاهريالحنفي،أبوالمحاس . ١٥
 الكتب،مصر القومي،دار واإلرشاد الثقافة وزارة: الناشر)هـ٨٧٤: المتوفى (اللدين

مختار عيسى سليمان مصطفى،كلية الدارسات العليا      /الوظيفة العامة في الفقه اإلسالمي ،د      . ١٦
  م١٩٩٨،الجامعة اإلردنية،

: سنة النـشر .تبيرو/ دار الكتاب العربي ، لبنان: تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ،دار النشر   . ١٧
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

  . هـ١٣٨٧ -الثانية :  بيروت،الطبعة–دار التراث : تاريخ الطبري ،الناشر . ١٨
أحمد محمد  : جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري، المحقق               . ١٩

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، : مؤسسة الرسالة،الطبعة : شاكر،الناشر 
رح مختصر الشيخ خليل، الشيخ صالح عبد السميع اآلبـي األزهـري،             جواهر اإلكليل ش   . ٢٠

 .هـ١٣٣٢القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 
بشار عواد معـروف، دار  : سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المحقق  . ٢١

 .م١٩٩٨الغرب اإلسالمي، بيروت، 
الثانيـة،  : بيروت الطبعـة   –دار إحياء التراث العربي     : شرح النووي على مسلم ،الناشر     . ٢٢

  .ه١٣٩٢
 .شرح نهج البالغة ،البن الحديد،طبعة دار إحياء الكتب العربية . ٢٣
هــ ،  ١٤٠٨، طبع المكتب اإلسـالمي، بيـروت،    ٣صحيح الجامع الصغير لأللباني ،ط     . ٢٤

  .م١٩٨٨
 –صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع                . ٢٥

  م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩(١:الرياض، ط
: المتـوفى (صحيح مسلم، مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري             . ٢٦

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: المحقق)هـ٢٦١
: الناشر)هـ٢٧٦: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري          :عيون األخبار    . ٢٧

  هـ١٤١٨: يروت،تاريخ النشرب–دار الكتب العلمية 
، دار  )غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر،لزين العابدين ابن نجيم المصري           . ٢٨

أحمد بـن محمـد     : األولى، ت : م، ط ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ -بيروت/ لبنان -الكتب العلمية 
  .الحنفي الحموي



– 

  )٦١٩٢(

عبد الرزاق الدويش   أحمد بن   : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،جمع وترتيب       . ٢٩
، الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد اهللا بن غـديان ،                     

  . الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير المعروف بتفسير الـشوكاني،            . ٣٠

  م١٩٧٥، بيروت، دار المعرفة، ) هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد 
، محمد عالء الدين عابـدين القـاهرة، المطبعـة          )تكملة رد المحتار  (قرة عيون األخيار     . ٣١

 . هـ١٣٢٧العثمانية، 
قواعد األحكام في مصالح األنام،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ، الملقـب         . ٣٢

 ١٤١٤ القاهرة ،    –مكتبة الكليات األزهرية    : ،الناشر) هـ٦٦٠: المتوفى(بسلطان العلماء   
   م١٩٩١ -هـ 

قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ابن جزي، أبو القاسم محمد بـن أحمـد                . ٣٣
 ).١ط(، ١٩٧٥، القاهرة،دار الكتب الحديثة ، ) هـ٧٤١ت (الغرناطي المالكي 

ن علي المتقـي بـن حـسام    كنز العمال في سنن األقوال واألعمال، الهندي، عالء الدين ب   . ٣٤
 .هـ١٩٨٤،  حيدر أباد، دار المعارف النظامية، )هـ٩٧٥ت(الدين الهندي 

ـ ٨٠٧: المتوفى(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،أبو الحسن نور الدين الهيثمي     . ٣٥ : المحقـق )هـ
 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاهر،عام النشر: حسام الدين القدسي،الناشر

محمد بن مكرم بن علـى، ابـن منظـور          ،   البن عساكر، المؤلف   مختصر تاريخ دمشق   . ٣٦
 –دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق       : دار النشر )هـ٧١١: المتوفى(االنصاري  

 م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٢األولى، : سوريا،الطبعة
مكتبة العلوم  : ،الناشر) هـ٣٣٥: المتوفى(مسند أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي الِبنْكَثي          . ٣٧

 .ه١٤١٠األولى، :  المدينة المنورة،الطبعة-لحكم وا
، مؤسـسة  )ط.ب(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني،   . ٣٨

 ).ت.ب(قرطبة، القاهرة، 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،إسماعيل بن محمد أمين بـن ميـر سـليم                . ٣٩

 ).هـ١٣٩٩: المتوفى(الباباني البغدادي 
  . المصادر والمراجع النظامية: ثانيا
غـادة  ، هيـثم الفقهـاء     /أثر الحوافز في تعزيز القـيم الجوهريـة ،دراسـة األسـتاذ              . ٤٠

 م٢٠١٠،موقع موسوعة اإلسالم والتنمية  العبداالت



 

 )٦١٩٣(

أثر تفاعل المتغيرات التنظيمية والفردية مع الرضا الوظيفي علـى االنتمـاء التنظيمـي               . ٤١
عبـد المحـسن نعـساني،رسالة      /ستشفيات الجامعية  بالقاهرة الكبرى،د    بالتطبيق على الم  

 ).م٢٠٠١(دكتوراه بكلية التجارة جامعة عي شمس،
خالد خليـل الظـاهر،  مكتبـة     . أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ، د         . ٤٢

 هـ١٤٣٥، ٢القانون واالقتصاد، الرياض، ط
ر الشيخلي ،عمان ،دار مجـدالوي للنـشر، الطبعـة          عبد القاد /أخالقيات الوظيفة العامة،د   . ٤٣

  م ١٩٩٩ه،١٤٢٠األولى ،
إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، سليمان         . ٤٤

محمد الجريش، ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستير غيـر منـشورة،            
 .هـ، الرياض١٤٢٣

إدارة الصراع التي يستخدمها مديرو المدارس الثانويـة العامـة فـي األردن             استراتيجية   . ٤٥
سناء جـودت البليـسي،رسالة     /،وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين والتزامهم الوظيفي،د     

 م٢٠٠٣دكتوراه غير منشورة،،جامعة عمان للدارسات العربية ،
 الـصادق محمـود،  القـاهرة،    االختيار للوظيفة العامة في النظام اإلسالمي، إبراهيم عبد  . ٤٦

 م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣مطبعة الكليات األزهرية، 
دراسـة  (الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدراس التعليم العام بالمنطقـة الـشرقية              . ٤٧

، مجلة دراسات الخلـيج والجزيـرة العربيـة،         )٢٠٠٢(عبد الصمد األغبري،    ). ميدانية
 .لكويتمجلس النشر العلمي، جامعة ا، )١٩٧-١٦٩).(١٠٩ع(

، الدار الجامعيـة، بيـروت،   )ط.ب(السلوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،     . ٤٨
  م،  ١٩٩٧

محسن الخـضيري ،القـاهرة ،مطبعـة       /الضغوط اإلدارية ،الظاهرة واألسباب والعالج،د     . ٤٩
  .م١٩٩٨القاهرة،.أطلس

بية السعودية ،   العقوبات التأديبية على الموظف العام في نظام الخدمة المدنية بالمملكة العر           . ٥٠
محمد صديق الفالتي، رسالة ماجستير ، منشورة، جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة،              

 هـ١٤٣٥، ١مطبعة الرشيد، ط
 -ه١٤٣١نواف كنعان، الكتاب الثـاني ،دار الثقافـة الجديـدة ،األردن،       /القانون اإلداري،د  . ٥١

  (م،٢٠١٠
بيقاتها المعاصـرة فـي المملكـة       المبادئ االساسية للوظيفة العامة في االسالم ومدى تط        . ٥٢

 .هـ١٤١٢محمد انس جعفر، دار النهضة العربية، القاهرة، . العربية السعودية، د



– 

  )٦١٩٤(

  .م١٩٧٠ٍسليمان الطماوي، دار الفكر العربي،القاهرة ،/الوجيز في اإلدارة العامة،د . ٥٣
ــة ،د . ٥٤ ــة األردني ــشريعات التجاري ــي الت ــوجيز ف ــادات ،ود/ ال ــد الزي ــراهيم /أحم إب

  .م١٩٩٥األدريسي للطباعة والتجارة ،عمان العموش،دار
علي شريف ،دار المطبوعـات االجتماعيـة       /الوظيفة العامة  وإدارة شؤون الموظفين، د       . ٥٥

 .م١٩٧٨،مصر،
علـي عبـدالقادر مـصطفى، مطبعـة     . الوظيفة العامة في االسالم وفي النظم الحديثة، د  . ٥٦

 .هـ١٤٠٢، ١السعادة، القاهرة، ط
مختار عيسى سليمان، رسالة دكتـوراه، االردن ،        . السالمي، د الوظيفة العامة في الفقه ا     . ٥٧

 م،  ١٩٩٨
فوزي حبيش ،دار الفـتح للطباعـة والنـشر         / الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين ،د      . ٥٨

 .،بيروت
 م١٩٥٧محمد بن عبد السالم بن عبود،  تطوان، دار الطباعة المغربية، / الوظيفة أمانة،د . ٥٩
ء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء،آليات         أهمية الوالء التنظيمي والوال    . ٦٠

 .م٢٠١١محمد سرحان المخالفي ،مجلة جامعة دمشق ،/التربية ،د
فـؤاد معـوض ، دار      . تأديب الموظف العام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضـعي،  د           . ٦١

 .الجامعة، االسكندرية
لق فائق ،اتحاد غرف التجـارة       فوزي عبد الخا  /ضغوط العمل الوظيفية ،آفاق اقتصادية ،د      . ٦٢

  )م١٩٩٦(،٦٧،العدد١٧والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،المجلد 
ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام الوظيفي للعاملين بإدارة األمن والسالمة بجامعة اإلمـام             . ٦٣

وليد بن عبد اهللا البصيص،رسالة ماجـستير فـي العلـوم           /محمد بن سعود  اإلسالمية ،أ     
 م٢٠١٤-١٤٣٥دارية ،للعام اإل

، دار النهـضة    ٢٠٠٥إبراهيم عبد الـصادق محمـود،       . فقه الصالحية للوالية العامة، د     . ٦٤
 .م٢٠٠١العربية ،القاهرة ،

علي عـسكر،مجلة   /مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض المهن االجتماعية ، د           . ٦٥
  ).م١٩٩٨) (٤(العلوم االجتماعية،الرياض ،العدد

 سلسلة اإلصدارات اإلعالميـة لـوزارة       –ديد، وزارة الخدمة المدنية     مرشد الموظف الج   . ٦٦
 . ، الرياض٦، ط)٤(الخدمة المدنية

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو منظمة وطنية مستقلة تعمل على نشر ثقافـة                . ٦٧
الحوار، ليجعل منها أسلوبا للحياة، ويجعل منها معيارا للسلوك العام في المجتمـع علـى               



 

 )٦١٩٥(

 وذلـك   –رحمه اهللا   -فهد بن عبد العزيز آل سعود      أسسه الملك   . الفرد والمجتمع مستوى  
 https://www.kacnd.org. م الموقع االلكتروني للمركز٢٠٠٣أغسطس ٤ :في

واجبات الموظف وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، صالح خليفة الوهابي، معهـد             . ٦٨
 . هـ١٤٠٤-١٤٠٣االدارة العامة، الرياض، الدورة الثانية عشر 

  :األنظمة السعودية واللوائح والقرارات:ثالثا
  هـ٣/٢/١٤٠٤وتاريخ ) ٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم  . ٦٩
  .هـ١٤٢٧ودية، الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية لعام  الئحة الواجبات السع . ٧٠
 هـ١٨/١١/١٤٢٦وتاريخ  ) ١/١١١١(مجلس الخدمة المدنية رقم   . ٧١
  هـ٢٩/١٢/١٤١٢ وتاريخ ٣٦/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م . ٧٢

  



– 

  )٦١٩٦(

  



 

 )٦١٩٧(

  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
، ونعوذ باهللا من شـرور       ، ونستغفره ونستهديه   ، نحمده ونستعينه   إن الحمد هللا  

،  ، ومن يـضلل فـال هـادي لـه     ، من يهده اهللا فال مضل له ، وسيئات أعمالنا   أنفسنا
 اهللا   صـلى  ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله      شريك له  إله إال اهللا وحده ال     وأشهد أن ال  

  : أما بعد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
فإن مما حث عليه اإلسالم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة            

 وقد كان لنبينا    ، والتأكيد على مناصحة والة أمور المسلمين خاصة        ، للمسلمين عامة   
والة أمـور  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين منهج خـاص فـي مناصـحة           

، وسـلوك طـريقهم   ، فالسعيد من وفق للسير على نهجهم     ، المسلمين، وفي اإلنكار عليهم   
  . واتباع آثارهم

 وسار عليه   وسأتناول في هذا البحث المختصر المنهج الذي أرشد إليه النبي           
  .أهل السنة والجماعة في اإلنكار العلني على الحكام ونصيحتهم 

لماء األمة في أمر من األمور فال شـك أن الحـق           وع وإذا تبين منهج النبي     
والواجب على المـسلم أن يلـزم       ، والشر والضالل في مخالفتهم     ، والخير في موافقتهم    

  . - حتى وإن شقّ ذلك على النفوس–سبيلهم في هذا األمر  
وأحببت المشاركة بهذا البحث في هذا األمر الذي تمس الحاجة إليه في الوقـت         

  .المعاصر 
  :انتظم البحث في أربعة فصول وقد 

  :مفهوم الجماعة ، ووجوب لزومها ، وفيه مبحثان : الفصل األول 
  .مفهوم الجماعة : المبحث األول 

 
 

 
  أستاذ مساعد بكلية أصول الدين

  جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض
  



– 

  )٦١٩٨(

  .وجوب لزوم الجماعة : المبحث الثاني 
أهمية إنكار المنكر ، وبذل النـصيحة ، وطاعـة والة أمـور             : الفصل الثاني   

  :المسلمين، وفيه ثالثة مباحث
  .أهمية إنكار المنكر : األول المبحث 

  .أهمية بذل النصيحة : المبحث الثاني 
  .وجوب طاعة والة أمور المسلمين في غير معصية : المبحث الثالث
حكم اإلنكار العلني على الحـاكم المـسلم عنـد أهـل الـسنة      : الفصل الثالث  

   :وفيه مبحثانوالجماعة، وأثر المخالفة في ذلك، 
إلنكار العلني على الحاكم المـسلم عنـد أهـل الـسنة            حكم ا : المبحث األول   

  .والجماعة 
  .أثر مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة الحكام : المبحث الثاني 

   :أربعة مباحثالجواب عن شبهات المخالفين، وفيه  : لرابعالفصل ا
  

  .استداللهم ببعض األحاديث النبوية : المبحث األول 
   .-رضي اهللا عنه–يفهم لحديث عياض تضع: المبحث الثاني 
دعوى أن اإلنكار على الحاكم علناً في غيابـه فيـه مـصلحة             : المبحث الثالث 

  .راجحة 
  .دعوى تعطيل شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الرابع 

  .ثم الخاتمة والفهرس 
  

وأن ، تقيم  أسأل اهللا أن يوفقني ومن يقرأ هذا البحث لسلوك صـراط اهللا المـس             
  . يجمعنا مع النبيين والصديقين ومن نحب في الفردوس األعلى

  



 

 )٦١٩٩(

  :مفهوم الجماعة ، ووجوب لزومها ، وفيه مبحثان : الفصل األول 
  .مفهوم الجماعة : المبحث األول 

، وفي آثار السلف الصالح     ، جاء األمر بلزوم الجماعة في النصوص الشرعية        
ومرجـع أقـوال    ، د بالجماعة التي جاء األمر بلزومها       وتنوعت أقوال العلماء في المرا    

  : العلماء إلى أمرين
فيكـون  ، أن الجماعة هم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم           ) ١

ورجح ، وعدم الخروج عليه    ، وطاعة ولي أمرهم    ، لزوم الجماعة هو حضور جمعهم      
 الخبر لزوم الجماعة الذين في       أن المراد من   والصواب: (  جرير الطبري فقال   هذا ابن 

  . )١() فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، طاعة من اجتمعوا على تأميره
والـصراط المـستقيم مـن      ، أن الجماعة هم من كان على المنهج الرشيد         ) ٢
وقال بهذا جمع من أهل العلم سيأتي       ، ومن تبعهم على نهجهم إلى يوم الدين        ، الصحابة  

  . ذكرهم
فإنهم يريدون بالجماعـة    ، تعارض بين القولين     ند التأمل أنه ال   والذي يظهر ع  

  : أحد أمرين
والسمع والطاعـة   ، وهي االجتماع تحت ولي أمر المسلمين       :  جماعة األبدان )أ

  . وعدم الخروج عليه، له في غير المعصية 
  . كان عليه الصحابة من منهج وعقيدة والمراد بها لزوم ما:  جماعة الدين)ب

، لزم الجماعة باتباع نهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين             فالذي ي 
ألن من أصـول مـنهج الـسلف    ، يلزم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمـرهم    
  . وتحريم الخروج عليهم، الصالح طاعة أولي األمر المسلمين في غير معصية

لمجتمعـين علـى    يقال بأن لزوم الجماعة هو لزوم جماعة المسلمين ا         ولكن ال 
، ألنه قد يلزم جماعتهم من فارقهم فـي ديـنهم إمـا بـالكفر والـشرك                 ، إمامهم فقط   

يكون للزوم مثل هذا لجماعة األبدان المعنى المراد من          فحينئذ ال ، بالمحدثات والبدع    أو
فهنـا لـزوم    ، منكر وقد يدعو ولي األمر المسلم إلى بدعة أو       ، األمر بلزوم الجمـاعة    

  : ون بأمرينالجماعة يك
  . عدم الخروج عليه مع بذل النصح لولي األمر وللمسلمين:  األمر األول

                                         
 ) .١٣/٣٧(نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )١(



– 

  )٦٢٠٠(

  . مفارقة البدعة التي دعا إليها:  األمر الثاني
بن حنبل حينما دعا الخلفاء إلـى بدعـة          حصل في عصر اإلمام أحمد     وهذا ما 

ـ     ، فلم يخرج اإلمام أحمد عليهم      ، القول بخلق القرآن     بـل  ، دعتهم  ولم يوافقهم علـى ب
  . ؛ لداللة األدلة على ذلك وصبر على جورهم وظلمهم، نصح وبين الحق 

إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فـال        : (  قال اإلمام الشافعي في بيان هذا     
وقد وجدت األبدان تكون مجتمعة مـن       ، يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين         

ألنـه   ؛ فلم يكن في لـزوم األبـدان معنـى        ،  والفجار واألتقياء، والكافرين مينـالمسل
فلم يكن للـزوم جمـاعتهم معنـى إال         ، يصنع شيئا    وألن اجتماع األبدان ال   ، يمكن   ال
ومن قال بمـا تقـول بـه        ، والطاعة فيهما   ، والتحريم  ،  جماعتهم من التحليل     عليه ما

فقـد  ، ة المـسلمين    تقول به جماع   ومن خالف ما  ، فقد لزم جماعتهم  ، جماعة المسلمين   
فأمـا الجماعـة فـال      ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة      ، خالف جماعتهم التي أمر بلزومها    

وقـال اإلمـام    ، )١()كتاب وال سنة وال قياس إن شاء اهللا       ى  يمكن فيها كافة غفلة عن معن     
ألن الجماعـة هـي     ، األمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخـاص         : ( حبان ابن

لـم يكـن    ، كانوا عليه وشذ عن من بعدهم      فمن لزم ما   ، حاب رسول اهللا    إجماع أص 
،  للجماعـة   شـاقاً نومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كـا  ، بشاق للجماعة وال مفارق لها      

ولزموا تـرك   ، لم  ـوالع، والعقل  ، والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين         
وقال ، )٢() أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا     ال، وإن قلت أعدادهم  ، الهوى فيما هم فيه   

ن كـان   إ و هوحيث جاء األمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباع         ( : أبو شامة 
ألن الحق الذي كانت عليه الجماعة األولى مـن        ؛    والمخالف كثيراً  المتمسك بالحق قليالً  

: (  وقـال الشاطبي ، )٣() وال نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم       ، وأصحابه   النبي
 وذلـك   ،وحاصله أن الجماعة راجعة إلى االجتماع على اإلمام الموافق للكتاب والـسنة  

ظاهر في أن االجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في األحاديث              
واعلـم أن اإلجمـاع   : (  القيم وقال ابن، )٤() كالخوارج ومن جرى مجراهم    ؛ المذكورة

                                         
  .٤٧٥: الرسالة ص )١(

  ) .١٤/١٢٦(ان صحيح ابن حب)٢(

   .٢٢: الباعث على إنكار البدع ص )٣(

 ) .٢/٢٦٥(االعتصام )٤(



 

 )٦٢٠١(

 وإن خالفـه أهـل      ،  وإن كان وحده   ،  والسواد األعظم هو العالم صاحب الحق      والحجة
 ، فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد والحجة والجماعة هـم الجمهـور          ....  األرض

لقلـة أهلـه    ،  والمعـروف منكـراً      ،  وجعلوا السنة بدعة   ، وجعلوهم عياراً على السنة   
 ومـا عـرف   ،  اهللا به في النار   ن شذ شذّ   م :  وقالوا ، عصار واألمصار وتفردهم في األ  

خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليـه إال واحـداً مـنهم فهـم            المختلفون أن الشاذ ما   
 فكـانوا هـم     ، بن حنبـل إال نفـراً يـسيراً        وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد     ،   الشاذون
 وكـان   ، القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الـشاذون          وكانت ، الجماعة

  .)١() اإلمام أحمد وحده هو الجماعة
، ولذا أطلق جمع من السلف أن الجماعة من كان على الحق وإن كان وحـده                

بل في بعض اآلثار يذكرون رجالً بعينه فيقولون هو الجماعة لمالزمته مـنهج الـسلف               
رضـي اهللا   – بن مـسعود   اهللا  لزمت أفقه الناس عبد    : (بن ميمون  عمروقال  ، الصالح  

واجعلـوا  ،  صلوها في بيـوتكم      :فقال،  عند تأخير الصالة عن وقتها        فذكر يوماً  -عنه
 وكيف لنـا   : سعودـبن م  فقيل لعبد اهللا   : بن ميمون  قال عمرو  . صالتكم معهم سبحة  

إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة        : بن ميمون  فقال لي يا عمرو   ؟   بالجماعة
المبـارك عـن     سئل ابن ولما  ، )٢() اهللا وإن كنت وحدك   وافق طاعة    إنما الجماعة ما  ، 

قد مـات أبـو بكـر       :   ، فقيل له   -رضي اهللا عنهما  – أبو بكر وعمر  ( :  الجماعة قال 
أبـو   : المبـارك  قال ابـن   ؟   قد مات فالن وفالن   :  ، قيل  ففالن وفالن :  ، قال  وعمر

 كانـت  بما فعليك عةالجما فسدت إذا(  : حمادبن   نعيم وقال، )٣()حمزة السكري جماعة  
  . )٤() حينئذ الجماعة أنت فإنك ، وحدك كنت وإن ، تفسد أن قبل الجماعة عليه

ومن لـزوم   ، فمما سبق يتبين أن لزوم الجماعة هو اتباع منهج السلف الصالح            
؛ ألنه من أصـول مـنهج        الجماعة السمع والطاعة لولي األمر المسلم في غير معصية        

  . السلف الصالح كما تقدم

                                         
  .ولم يوافقه على بدعته ، وقد سبق أن اإلمام أحمد لم يخرج على الحاكم ، ) ٣/٣٩٧(إعالم الموقعين )١(
  ) .١٠٩-١/١٠٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاللكائي )٢(

 .) ١/٢١٦(شرح السنة للبغوي )٣(

   .٢٢: الباعث على إنكار البدع ص )٤(



– 

  )٦٢٠٢(

  .وجوب لزوم الجماعة : المبحث الثاني 
كانت عليـه جماعـة      إن الواجب على المسلم عند التفرق واالختالف لزوم ما        

، ينهج النهج الـذي نهجـوه   ، المسلمين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين          
ن ، وإ  عليك بآثار من سلف   : (  كما قال اإلمام األوزاعي   ، ويسلك الطريق الذي سلكوه     

وقد بـين علمـاء     ، )١() ، وإن زخرفوا لك بالقول     وآراء الرجال  ، وإياك  رفضك الناس 
 جماعـة   – وجوب لزوم جماعة المسلمين في كتبهم ومؤلفـاتهم          – رحمهم اهللا    - األمة

وبينوا أن هذا هو منهج     ، والتحذير من الفرقة والتفرق واالختالف       ، - األبدان واألديان 
  :  على ذلك ومنهاوتضافرت األدلة.  اإلسالم
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مثل قيـامي    م فينا رسول اهللا     قا:  فقال أنه خطب بالشام     حديث عمر   ) ٣
،   الجنة فليلزم الجماعة فإن الـشيطان مـع الواحـد   )٤( من أراد بحبوحة   (: ، فقال  فيكم

  . )٥() أبعد وهو من االثنين
من خرج من الطاعة وفارق     (  : أنه قال   عن النبي    : أبي هريرة حديث  ) ٤ 

،  يغـضب لعـصبة      )١(ةومن قاتل تحت راية عمي    ،  مات ميتة جاهلية     ،فمات، الجماعة

                                         
  ) .١/٤٤٥(الشريعة ، ) ١/١٣٠(ذم الكالم للهروي  )١(

   .١٠٣-١٠٢: آل عمران  )٢(

   .١٣: الشورى  )٣(

) بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة وبحبوحة كل شيء وسطه وخيـاره  : قوله : ( قال أبو عبيد القاسم بن سالم   )٤(
  ) .٢/٢٠٥( القاسم بن سالم غريب الحديث ألبي عبيد: ينظر

هذا : وقال ، ٢١٦٥:  رقم   ،)٤/٤٦٥ (والترمذي في سننه   ، ١٧٧: رقم  ، ) ١/٣١٠(أخرجه أحمد في مسنده      )٥(
 . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عـن النبـي      ... حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه        

هـذا حـديث   : وقـال  ) ١/١٩٧(كم في مستدركه    والحا ، ٤٥٧٦: رقم   ، )١٠/٤٣٦ (وابن حبان في صحيحه     
وصححه األلباني كما في تعليقه علـى شـرح   ، ) ١/٤٢(والسنة البن أبي عاصم   ، صحيح على شرط الشيخين     

   .من حديث عمر ، السنة البن أبي عاصم 



 

 )٦٢٠٣(

ومن خـرج علـى أمتـي       ، فقتل قتلة جاهلية    ، ينصر عصبة    أو، يدعو إلى عصبة   أو
وال يفي لذي عهد عهده فلـيس منـي         ، فاجرها وال يتحاش من مؤمنها       يضرب برها و  

  .)٢() ولست منه
وهذا الحديث صريح في وجوب لزوم جماعة المـسلمين المجتمعـين تحـت             

وفيه التحذير الشديد من    ،  بالسمع والطاعة له في غير معصية      يكون إال  وذلك ال ، إمامهم
  . مفارقتهم

، ولذا جاءت اآلثار عن السلف الصالح في بيان وجوب لزوم جماعة المسلمين             
،  ، عليكم بالطاعـة والجماعـة      يا أيها الناس   ( : في خطبته  بن مسعود  اهللا قال عبد 

 )٣() لجماعة خير مما تحبون في الفرقـة      ، وما تكرهون في ا     فإنها حبل اهللا الذي أمر به     
،  )٤() من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعـة المـسلمين         (: كان يقال :   الشعبي وقـال، 
، وعلـيكم    ، فإذا تعلمتمـوه فـال ترغبـوا عنـه          تعلموا اإلسالم (  : ال أبو العالية  ـقو

، وعليكم بـسنة     ، وال تحرفوا الصراط يمينا وال شماال       بالصراط المستقيم فإنه اإلسالم   
قبل أن يفعلـوا الـذي فعلـوه         ، فإنا قد قرأنا القرآن من      والذي عليها أصحابه   نبيكم  

:   قال ،، وإياكم وهذه األهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء            خمس عشرة سنة  
يـا  :  ، فقالت ، وحدثت به حفصة بنت سيرين صدق ونصح:  فقال، فحدثت به الحسن   

 : بن سـيرين   محمدوقال، )٥() اًفحدثه إذ:  ، قالت  ال:  تـ؟ قل  هذا محمدا بني أحدثت ب  
  .)٦()إذا كان الرجل على األثر فهو على الطريق:  كانوا يقولون(

وأن المتعين علـى المـسلم   ،  فهذا يبين أهمية لزوم جماعة المسلمين ووجوبها  
  . واالختالف في الدينيؤدي إلى الفرقة  واجتناب كل ما، يؤدي إلى ذلك مراعاة كل ما

                                                                                                     
النهاية فـي  : نظر ي) . الضاللة كالقتال في العصبية واألهواء : هو فعيلة من العماء    : قيل  : ( قال ابن األثير    )١(

  ) .٣/٥٧٦(غريب األثر 

  . ٥٣: رقم ، )٣/١٤٧٦(أخرجه مسلم )٢(
  ) .١/١٠٨(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاللكائي ، ) ١/٢٩٧(اإلبانة الكبرى البن بطة )٣(

  ) .١/٣٠٠(الشريعة )٤(

  ).٣٠١-١/٣٠٠(عة والشري،) ١/٣٣٨(واإلبانة الكبرى البن بطة ، ) ٥/١١(ذم الكالم للهروي )٥(

  ) .١/٣١٦(والشريعة ، ) ٤/٢٢(السنة للخالل )٦(



– 

  )٦٢٠٤(

ووجـوب طاعـة والة   ، وبذل النصيحة ، أهمية إنكار المنكر  : الفصل الثاني   
  :أمور المسلمين، وفيه ثالثة مباحث 

  .أهمية إنكار المنكر : المبحث األول 
كـلٌّ حـسب   ، من أصول أهل السنة والجماعة اإليمان بوجوب إنكار المنكـر      

رية هذه األمة أنها تأمر بالمعروف وتنهـى عـن       واهللا جعل سبب خي   ، استطاعته وقدرته 
. / 0 1 2 3 4 5 6 ( : المنكر كمـا قـال تعـالى      

: 9 8 7()١( .           بـالمعروف والنهـي وجعل اهللا من صفات المؤمنين األمر 
h g f e d c b a (: قـال تعـالى   ، عن المنكـر    

k j i()٢( .  
وسـبب  ، طايا  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتكفير الذنوب والخ        و

 فتنة الرجـل     (: يقول سمعت رسول اهللا    :   قال  عن حذيفة ف، لرفع المحن والباليا    
 يكفرهـا الـصيام والـصالة والـصدقة واألمـر           :في أهله وماله ونفسه وولده وجاره     

  . )٣()بالمعروف والنهي عن المنكر
ره والمجتمع الذي تنتشر فيه شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص

P (:  قال تعالى، اهللا عز وجل ويحميه من كيد األعداء   O N M L K J
 ^  ] \ [ Z  Y X W V U TS R Q

f e d c b a ` _()٤( .   
       وإنما فيـه   ،  على الحريات    واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيه تعد

  بن بـشير   لذلك أروع األمثلة  فعن النعمان      وقد ضرب النبي    ،  حفظ للمجتمعات 
مثل القائم في حدود اهللا والواقع فيها كمثـل قـوم اسـتهموا علـى               : ( قال أن النبي   

 فكان الذين فـي أسـفلها إذا   ،  وأصاب بعضهم أسفلها   ،  فأصاب بعضهم أعالها   ، سفينة
نـؤذي   لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً حتى ال       : استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا      

                                         
 .١١٠:آل عمران)١(
  .٧١:التوبة)٢(
 ) .١٤٤(، ) ٤/٢٢١٨(، ومسلم ) ١٤٣٥(، ) ٢/١١٣(أخرجه البخاري ) ٣(

 .٤١:الحج)٤(



 

 )٦٢٠٥(

 ولو أخذوا على أيديهم لنجـوا  ،  وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعاً  فلو تركوهم  ، من فوقنا 
   .)١() جميعاً

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر       ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أن وجوب األمر         
وتـارة  ، وتارة يكون واجباً باللسان     ، فتارة يكون واجباً باليد     ، يختلف باختالف األحوال  

  عن رسول اهللا      عن أبي سعيد الخدري   جاء   مادل على ذلك     ،يكون واجباً بالقلب    
 ، فإن لم يستطع فبقلبـه ، فإن لم يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده     (:  قال

  .)٢ ()وذلك أضعف اإليمان
وشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط شرعية كغيرها مـن            

وسـيأتي  ، عيرة الضوابط الشرعية المتعلقة بها   فالبد أن يراعي القائم بهذه الش     ، العبادات  
  . ذكر بعضها-بإذن اهللا-

  .أهمية بذل النصيحة : المبحث الثاني 
، تحصل به السعادة في الـدنيا واآلخـرة        جاءت تعاليم الدين اإلسالمي بكل ما     

ومن ذلك حثها علـى بـذل النـصيحة         ، يجلب التآلف والمحبة بين المسلمين       وبكل ما 
 الـدين النـصيحة،   (:   قال أن النبي  أبي رقية تميم الداري  فعن  والحرص عليها   

قـال  ، )٣()هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة المسلمين وعامتهم   :  ؟ قال  لمن يا رسول اهللا   :  قلنا
  . وذكر منها هذا الحديث)٤(...) على خمسة أحاديثر الفقه يدو (: اإلمام أبو داود

لما في ذلـك مـن      ، مور بخصوصهم   وقد جاء الترغيب في مناصحة والة األ      
فعن أبي  ، فصالح الراعي فيه صالح للرعية      ، المصالح المترتبة على المسلمين عموماً      

 أن تعبدوه وال تـشركوا      : يرضى لكم ثالثا  إن اهللا   : (  قال قال رسول اهللا      هريرة  
وقـال   ،)٥() وأن تناصحوا من والّه اهللا أمركم،  وأن تعتصموا بحبل اهللا جميعا،  به شيئا 

                                         
  .٢٤٩٣  ،)١٣٩/ ٣(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
  . ٤٩ ، )١/٦٩ (أخرجه مسلم في صحيحه)٢(
  ) . ٩٥: (رقم ، )١/٧٤ (مسلم في صحيحهرواه )٣(

  ) .٨: (نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص)٤(

ولكن ال يوجـد    ، ) ١٧١٥ (، )٣/١٣٤٠ ( وأخرج مسلم نحوه   .) ٨٧٠٣ (،) ٢/٣٦٠(أخرجه أحمد بهذا اللفظ     )٥(
  .، ولكن لم أجده من عزاه إلى مسلم بموضع الشاهدرأيتوقد ، فيه موضع الشاهد 



– 

  )٦٢٠٦(

إخالص العمل، والنـصيحة لـولي      : يغل عليهم قلب المؤمن     ثالث ال  : ( رسول اهللا   
  . )١() األمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه

ولوالة األمر خـصوصا أمـر رغـب فيـه          ، فبذل النصيحة للمسلمين عموماً     
لنـصيحة آداب  ول، بل هو من السبل التي تعـين علـى إصـالح المجتمـع              ، الشارع  

   . وضوابط جاءت بها الشريعة اإلسالمية سأتعرض لذكر بعضها في المباحث التالية
  .وجوب طاعة والة أمور المسلمين في غير معصية : المبحث الثالث

 ،وا   وإن جـار   ،والة األمـور    وجوب طاعة   من أصول أهل السنة والجماعة      
ـ     بمعصية فال طاعة     وا، فإن أمر    بمعصية والم يأمر  ما ، الق  ـلمخلوق في معصية الخ

ـ    شرع كما ت  ،وال يخرج عليهم    ، فال يطاعون في المعصية      ، والحـج    م الـصالة خلفه
،  ن مصلحة الجماعة واالئـتالف    أل،   تهادـ في مواضع االج   ون، ويطاع  موالجهاد معه 

، ويناصـحون بـالطرق المـشروعة       ، ويدعى لهم    ،أعظم من أمر المصالح الخاصة      
  : األصل كثيرة جداً منهاواألدلة على هذا 

سـتكون أمـراء    : (  قال رسـول اهللا     :   قالت -  رضي اهللا عنها   - عن أم سلمة  ) ٢
،  ، ولكن مـن رضـي وتـابع        ومن أنكر سلم  ، ، فمن عرف برئ      فتعرفون وتنكرون 

  .)٢() صلُّوا ، ما ال:  ، قال ؟ أفال نقاتلهم:  قالوا
 عـصاني  ومن،  اهللا أطاع فقد أطاعني من: (   قال  أن النبي    أبي هريرة   عن  ) ٣

  . )٣() عصاني فقد أميري عصى ومن،  أطاعني فقد أميري أطاع ومن،  اهللا عصى فقد

خيـار أئمـتكم    (: يقول سمعت رسول اهللا    : لقا  عوف بن مالك األشجعي    عن) ٤
كم، وشـرار أئمـتكم الـذين    الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويـصلون علـي       

يا رسول اهللا، أفـال ننابـذهم       : قلنا: ، قالوا  تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم   
ال، ما أقاموا فيكم الصالة، ال، ما أقاموا فيكم الصالة، أال من ولي عليـه         : عند ذلك؟ قال  

                                         
، والحاكم فـي المـستدرك      )٣٠٥٦(،  ) ١٠١٦،  ٢/١٠١٥(وابن ماجة   ، وهذا لفظه   ) ٢٧/٣٠١(أخرجه أحمد   )١(
، من حديث عبد اهللا بن مسعود )٥/٣٤( وأخرجه الترمذي . جميعهم من حديث جبير بن مطعم        ) ٨٨-١/٨٧(
٦/٣٠( حيح الجامع وصححه األلباني في ص، ووافقه الذهبي " صحيح على شرط الشيخين: " ، قال الحاكم. ( 

    .٦٢: رقم  ، )٣/١٤٨٠ (أخرجه مسلم)٢(

   .٣٣:رقـم ، ) ٣/١٤٦٦(ومسلم ، ٦٧١٨: رقم  ، )٤/٥٠(أخرجه البخاري )٣(



 

 )٦٢٠٧(

  ينـزعن يـداً    وال، فرآه يأتي شيئا من معصية اهللا، فليكره ما يأتي من معصية اهللا، وال             
   . )١()من طاعة

، يكرهـه  شـيئا  أميره من منكم رأى من(  :  النبي قال:   قال عباس   عن ابن ) ٥ 
  . )٢() جاهلية ميتة مات إال فمات  ،شبراً الجماعة فارق من فإنه عليه فليصبر

وآثار السلف الصالح في بيان أهميـة هـذا         ، وأجمع السلف الصالح على ذلك      
أتاه رهط   حين   – رحمه اهللا    - جاء عن الحسن البصري    ما:  ومنها، األصل كثيرة جدا    

(  :قـال   ثم،   أبوابهم عليهم ويغلقوا ، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم   ، -  يريدون الخروج  –
، عـنهم  ذلـك  اهللا يرفع أن لبثوا  ما صبروا سلطانهم قبل من ابتلوا إذا الناس أن لو واهللا
 تـال  ثم،   قط اخير بيوم جاءوا ما وواهللا،   إليه نفيوكلو السيف إلى يفزعون أنهم وذلك

  ¾ ¿ M ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ     ´ ³½Á    À:قـوله تعـالى  
Â  Ç Æ Å Ä ÃL)٤() )٣( .  

والسمع والطاعة لألئمة وأمير المؤمنين البـر       : (بن حنبـل  وقال اإلمام أحمـد  
ـ  ولـي ومـن ، واجتمع الناس عليه ورضوا بـه      ، ومن ولي الخالفة    ، والفاجر   يهم  عل
والغزو ماض مع اإلمام إلـى يـوم        ،  حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين     ، بالسيف  

وإقامة الحدود إلى األئمة ماض لـيس       ،  وقسمة الفيء    ،يترك   ال، القيامة البر والفاجر    
  .)٥() مـازعهـوال ين، ألحد أن يطعن عليهم 

مع عليه أهـل    أج وفي عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين التي ذكرا فيها ما          
ونسمع ونطيع لمن واله    ،  وال القتال في الفتنة      ،األئمة  وال نرى الخروج على     : (  العلم
ونجتنـب  ، نتبع الـسنة والجماعـة   ، وال ننزع يدا من طاعة ،  أمرنا  - عزوجل –اهللا  

 إلـى   نبيه - عزوجل – اهللا بعث مذ ماض الجهاد فإن،  الشذوذ والخالف والفرقة  

                                         
  . ١٨٥٥: رقم  ، )٣/١٤٨٢(مسلم أخرجه )١(
    .٥٦: رقم  ، )٣/١٤٧٧(ومسلم  ، ٦٦٤٦: رقم  ، )٩/٤٧(أخرجه البخاري )٢(

  ١٣٧: األعراف )٣(

  ) .١/٣٧٣(ة الشريع)٤(

  ) .٤٣-١/٤٢(أصول السنة )٥(



– 

  )٦٢٠٨(

 ودفـع ، كـذلك  والحـج ، شيء يبطله  ال المسلمين أئمة من األمر أولي مع الساعة قيام
  .)١()المسلمين أئمة من األمر أولي إلى السوائم من الصدقات

وقـد  ،  المـسلمين    أئمـة  من   إمام ىومن خرج عل  : (  المديني وقال علي ابن  
هـو  ف، بغلبـة   أو، برضا كانت ، اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخالفة بأي وجه كانت        

 فإن مـات الخـارج       ،وخالف اآلثار عن رسول اهللا      ، شاق هذا الخارج عليه العصا    
، وال الخروج عليه ألحد مـن النـاس   ،  وال يحل قتال السلطان ،عليه مات ميتة جاهلية     

  .)٢()فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة
ومـن  ، والسمع والطاعة لألئمة فيما يحب اهللا ويرضـى         : (  وقال البربهاري 

يحـل ألحـد أن    ال، فهو أمير المؤمنين ، ولي الخالفة بإجماع الناس عليه ورضاهم به      
مع اإلمـام   والغزو، والحج ،  فاجراً  كان أو براً، يبيت ليلة وال يرى أن ليس عليه إمام         

  .)٣() وصالة الجمعة خلفهم جائزة، ماض 
ويـرون صـالة    ( : أجمع عليه العلماء  وقال أبو بكر اإلسماعيلي عند ذكر ما 

 فـرض   - عزوجل –فإن اهللا   ،  فاجراً  كان أو  الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم براً      
مع علمه تعالى بأن القائمين يكون مـنهم الفـاجر       ،   مطلقاً وأمر بإتيانها فرضاً  ، الجمعة  

ويـرون  .. .  بالنداء للجمعة دون أمـر     وال أمراً ،  دون وقت    ولم يستثن وقتاً  ، والفاسق  
ويرون الدعاء لهم باإلصـالح والعطـف إلـى         ، وإن كانوا جورة    ، لكفار معهم   جهاد ا 

ويرون قتال الفئة الباغية مع     ، وال قتال الفتنة    ، الخروج بالسيف عليهم     العدل وال يرون  
  .)٤()إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، اإلمام العادل 

 ،  والعيدين ويرى أصحاب الحديث الجمعة   : (   وقال أبو عثـمان الصـابوني   
 ويرون جهـاد الكفـرة       ،فاجراً  كان أو  وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً       

 وال  ،  ويرون الدعاء لهم باإلصالح والتوفيق والصالح      ، وإن كانوا جورة فجرة    ؛ معهم

                                         
  ) .١/١٧٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاللكائي )١(

  ) .١/١٦٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاللكائي )٢(

  ) .٢٩-١/٢٨(شرح السنة للبربهاري )٣(

  ) .٧٦-١/٧٥(اعتقاد أئمة الحديث لإلسماعيلي )٤(



 

 )٦٢٠٩(

 ويـرون    ،يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيـف            
  .)١ ()  حتى ترجع إلى طاعة اإلمام العدلقتال الفئة الباغية

 - األمـراء  طاعـة  أي - وجوبها على العلماء أجمع(  : النوويالحافظ   وقال 
 عيـاض  القاضي هذا على اإلجماع نقل  ،المعصية في تحريمها وعلى معصية، غير في

  .)٢()وآخرون
صـل   فهذه النصوص واآلثار عن السلف الصالح تبين المنزلة العظيمة لهذا األ          

فمن زعم  ،  كما تقدم من كالمهم      إجماعفالمسألة عندهم محل    ، عند أهل السنة والجماعة   
وخـالف نهجهـم    ، أن السلف الصالح لم يستقر إجماعهم على هذا فقد افتـرى علـيهم            

  . والشر في اتباع من خلف، والشك أن الخير في اتباع من سلف ، وسبيلهم 

                                         
   .٢٩٤: لحديث للصابوني ص عقيدة السلف أصحاب ا)١(

   ) .٢٢٣-١٢/٢٢٢(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٢(



– 

  )٦٢١٠(

ى الحاكم المسلم عند أهل الـسنة والجماعـة،         حكم اإلنكار العلني عل   : الفصل الثالث   
  :وأثر المخالفة في ذلك، وفيه مبحثان

حكم اإلنكار العلني على الحاكم المـسلم عنـد أهـل الـسنة           : المبحث األول   
  .والجماعة 

كما رغب وأكد على وجـوب إنكـار      ، حثّ اإلسالم على مناصحة والة األمر       
واإلنكـار  ، مناصحة ولي األمر المسلم      أن جعل ل   -عز وجل – ومن حكمة اهللا  ، المنكر  

  . ومن اإلنكار، عليه أسلوباً خاصاً يحقق المصلحة المرجوة من النصيحة 
هو الـذي ميـز أئمـة       ، وعلى إنكار المنكر    ، فالذي حث على بذل النصيحة      

تكـون أمامـه     أو، وهو أن تكون النصيحة سراً      ، المسلمين بأسلوب خاص بالنصيحة     
وتتابعـت  ، وهذا هو الوارد في األدلة الشرعية       ، يابه ومن ورائه    في غ  ال، وبحضوره  

  : يلي أذكر من ذلك ما، وجاءت به أقوال العلماء المرعية ، عليه اآلثار السلفية 
مـن أراد أن ينـصح     : (   قـال  أن رسول اهللا     بن غنم    عن عياض  - ١

ن قبل منـه فـذاك، وإال       لسلطان بأمر فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإ           
  .)١() الذي عليه لهىكان قد أد

فقد ، فهذا الحديث دليل صريح على أن نصيحة السلطان مغايرة لنصيحة غيره            
  . بين الناصح وحاكمه، الحاكم البد أن تكون مناصحته سرا  أن بين النبي

 لو أتيت عثمـان فكلمتـه،       :  بن زيد  قيل ألسامة  : عن أبي وائل قال    - ٢
ـُرون أني ال   (  :قال  بابـاً   أفـتح أكلمه إال أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن           إنكم لت
 .)٢()أكون أول من فتحه ال

أرادوا مـن أسـامة أن     :  قال المهلّب : (  -  رحمه اهللا  - حجر قال الحافظ ابن  
بن عقبة، ألنه كـان      يكلم عثمان، وكان من خاصته، وممن يختلف عليه في شأن الوليد          

:  ليه ريح نبيذ، وشهر أمره، وكان أخا عثمان ألمه، وكان يستعمله، فقال أسـامة      ظهر ع 

                                         
والطبراني فـي  ، )١٠٩٨ ـ  ١٠٩٦(وابن أبي عاصم في السنَّة ، ) ٣/٢٩٠(والحاكم ، ) ١٥٣٣٣(رواه أحمد )١(

ـ  ، وصححه األلباني كما في تعليقه على السنة البن أبي عاصم ، ) ٢/٩٤(مسند الشاميين    ناده وجـود إس
العالمة عبدالعزيز ابن باز كما في كتاب وصيتي لإلخوان بمنهج أهل السنة في نصيحة الـسلطان لبـدر         

 ) .٥/٢٧٧(والحديث له شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، العتيبي
 ) .٢٩٨٩( ومسلم ، ) ٣٢٦٧(رواه البخاري )٢(



 

 )٦٢١١(

باب اإلنكار على األئمـة عالنيـة، خـشية أن          :  أي) قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً      ( 
  ....تفترق الكلمة

يفتح باب المجاهرة بالنكير على اإلمـام؛        أنه ال :  مراد أسامة :   وقال عياض 
  .)١() ة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبوللما يخشى من عاقب

أي كلّمتُه فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المـصلحة          ( : حجر قال الحافظ ابن  و
  . )٢() نحوها يثير فتنةً أو واألدب في السر بغير أن يكون في كالمي ما

وهـي  ، ألمر  فهذا الصحابي الجليل يبين الطريقة الصحيحة في مناصحة ولي ا         
 في الحديث السابق بأن تكون المناصحة سراً بين الناصح وولـي            أرشد إليه النبي     ما

   . أمره
ـ ؟  قلت البن عباس آمر إمامي بالمعروف: بن جبير قال عن سعيد  - ٣  : لا ق

وال تغتـب  ، فإن كنت وال بد فـاعال ففيمـا بينـك وبينـه     ، إن خشيت أن يقتلك فال  ( 
  .)٣()إمامك

ويبين له المـنهج النبـوي   ،  يرشد تلميذه إلى النصيحة سراً     عباس   فهنا ابن 
  ." وال تغتب إمامك " : ويعظه ويذكره بقوله، في نصيحة الحاكم 

بن أبي أوفـى وهـو محجـوب         اهللا ان  قال أتيت عبد    مهبن ج   سعيد  عن - ٤
فعـل  فما  :  قال. انهبن جم  أنا سعيد :  ؟ فقلت  من أنت :  قال لي . البصرة فسلمت عليه  

 حـدثنا   ، لعن اهللا األزارقة   ،لعن اهللا األزارقة  :   قال .  قتلته األزارقة  :تقل:  ؟ قال  والدك
:  فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال      :  قلت:  قال.  أنهم كالب النار   رسول اهللا   

هان، عليـك بالـسواد     مج  ويحك يا ابن   (: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال         
 إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بمـا            ،معليك بالسواد األعظ  األعظم،  

   . )٤() تعلم، فإن قبل منك وإال فدعه فإنك لست بأعلم منه
 هنا أن النصيحة للحاكم تكون سـراً حتـى   أبي أوفي    فوصية الصحابي ابن  

  . وإن كان الحاكم ظالماً

                                         
 ) .١٣/٥٢(الفتح  )١(
 .در السابق المص: ينظر )٢(
  ).٧٥٩٢( ، والبيهقي في  شعب اإليمان  ) ٨٤٦( سعيد بن منصور في  سننه : أخرجه)٣(
 ).٦/٢٣٢(مجمع الزوائد . رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد ثقات : وقال الهيثمي ، ) ٤/٣٨٢(رواه أحمد )٤(



– 

  )٦٢١٢(

 ، على دم خليفة أبداً بعد عثمـان       أعين ال: (  قال بن عكيم    اهللا عن عبد  - ٥
إني أعد ذكر مـساويه عونـاً علـى        :  ؟ فيقول  أعنت على دمه   يا أبا معبد أو   : فيقال له 

  .  )١() دمه
فقد عده هذا   ، وهذا األثر فيه تحذير من أراد اإلنكار على أئمة المسلمين عالنية          

ـ             إعانة على ما   الصحابي ذورات يترتب عليه من سـفك الـدماء وغيـره مـن المح
  . الشرعية

  .)٢() إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه: (   الدرداء يأب  عن- ٦
وهنا بين هذا الصحابي الجليل أن غيبة الحاكم والطعن فيه من عالمات نفـاق              

فـذلك  ، ألن الناصح لو أراد المصلحة الشرعية لما جهر بالطعن في الحـاكم             ، المرء  
  .  وال على المجتمع،  بالنفع وال يعود على الحاكم، مخالف للشرع

نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول اهللا صـلى        : ( قال   عن أنس بن مالك    - ٧
واتقوا اهللا واصبروا   ،  وال تبغضوهم   ،  وال تغشوهم   ،  مراءكم  أ ال تسبوا    :اهللا عليه وسلم    

  .)٣()فإن األمر قريب، 
ب وهذا إجماع من أكابر الصحابة على حرمة سب األمـراء ، وعلـى وجـو              

  .الصبر عليهم، وعلى جورهم
ويختار الكالم مع السلطان في الخلوة علـى        (  : النحاس  ابن  العالمة قال – ٨

 ونصحه خفية من غيـر ثالـث        ،الكالم معه على رؤوس األشهاد، بل يود لو كلمه سراً         
  ـ)٤() لهما

إن لم يكن يتمكن نـصح الـسلطان فالـصبر          ( :  البر عبد  ابن ل الحافظ قا -٩
  .)٥() فإنهم كانوا ينهون عن سب األمراء ؛ والدعاء

                                         
 ) .٢/٧٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات )١(
 ) .٢١/٢٨٧(التمهيد )٢(
، )٢/٣٩٨(، وأبو عمرو الداني في السنن الـواردة فـي الفـتن    ) ٢/٢١٧( ابن أبي عاصم في السنة   أخرجه) ٣(

، وجود إسناده األلباني كما في تعليقه       ) ٢/٤٣٥(، واألصبهاني في الحجة     ) ١٠/٢٧(والبيهقي في الشعب    
 .على السنة البن أبي عاصم

  .٦٤: تنبيه الغافلين )٤(
  .)٢٨٧ / ٢١(التمهيد  )٥(



 

 )٦٢١٣(

وهذا فيه بيان أن النصيحة العلنية للحكام داخلة في سبهم، وأن من فعـل ذلـك             
  . فقد سبهم

ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المـسائل         (  : الشوكانيالعالمة  قال   - ١٠
:  يثبل كما ورد فـي الحـد  . أن تناصحه وال يظهر الشناعة عليه على رؤوس األشهاد   

 .)١() أنه يأخذ بيده ويخلو به، ويبذل له النصيحة، وال يذل سلطان اهللا
أنـه إذا   : والجامع لهذا كلـه   (  : الوهاب بن عبد  محمد قال اإلمام المجدد   -١١

 أحد، فإن وافـق وإال   يتشرف  ما ، خفية ،غيره أن ينصح برفق    صدر المنكر من أمير أو    
لم يفعل فيمكن اإلنكار ظاهراً، إال إن كان على         استلحق عليه رجالً يقبل منه بخفية، فإن        

  . )٢() أمير ونصحه وال وافق، واستلحق عليه وال وافق، فيرفع األمر إلينا خفية
 عتيـق  وسعد ابن ، بن إبراهيم     محمد األئمةقال   - ١٦،  ١٥،   ١٤ ،١٣ ، ١٢

قـد    مـا وأما (: بن سليم وعمر، وعبداهللا العنقري ، بن عبداللطيف آل الشيخ    ومحمد، 
توجب الكفـر، والخـروج مـن        يقع من والة األمور من المعاصي والمخالفات التي ال        

كـان عليـه    مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع مـا    : اإلسالم، فالواجب فيها  
 من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من             السلف الصالح 

يعلـم    على العباد، وهذا غلط فـاحش، وجهـل ظـاهر، ال   إنكار المنكر الواجب إنكاره   
يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك مـن نـور              صاحبه ما 

  .)٣() ، وأئمة الدين ، وعرف طريقة السلف الصالح اهللا قلبه
،  وأما النصيحة ألئمة المـسلمين    : (  وقال العالمة عبدالرحمن السعدي    - ١٧

، إلى القاضي إلى جميع مـن لهـم واليـة     هم من السلطان األعظم إلى األمير    وهم والت 
، وجب لهـم     وواجباتهم أعظم من غيرهم    لما كانت مهماتهم   ، فهؤالء  كبيرة صغيرة أو 

،  إمامتهم واالعتراف بـواليتهم    ، وذلك باعتقاد   من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم    
علـى طـاعتهم     ، وحث الرعيـة    عليهم، وعدم الخروج     ووجوب طاعتهم بالمعروف  

يـستطيع اإلنـسان مـن       يخالف أمر اهللا ورسـوله، وبـذل مـا         ولزوم أمرهم الذي ال   
، كل أحـد بحـسب    خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم  وتوضيح ما  ، نصيحتهم

                                         
 ) .٤/٥٥٦(السيل الجرار )١(
 ) .٩/١٢١(الدرر السنية )٢(
  .- رحمهم  اهللا -في رسالة لهم ) ٩/١١٩(الدرر السنية )٣(



– 

  )٦٢١٤(

، واجتناب سبهم    ، فإن صالحهم صالح لرعيتهم     والتوفيق ، والدعاء لهم بالصالح    حاله
 فمن نـصيحتهم    ، وفساداً كبيراً  ،ذلك شراً وضرراً   ، فإن في   يهم وإشاعة مثالبهم  والقدح ف 

 علنـاً  سـراً ال  يحل أن ينـبههم      ال ، وعلى من رأى منهم ما      الحذر والتحذير من ذلك   
،  في حق كل أحد    ، فإن هذا مطلوب     ويحصل بها المقصود   ،بلطف وعبارة تليق بالمقام   

عالمـة   ، وذلـك    على هذا الوجه فيه خير كثيـر       ، فإن تنبيههم   وباألخص والة األمور  
  . صالصدق واإلخال

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نـصيحتك بالتمـدح              
، وعالمـة    ، فإن هذا عنوان الريـاء      إني نصحتهم وقلت وقلت    : عند الناس فتقول لهم   

 . )١() معروفة ، وفيه أضرار أخر ضعف اإلخالص
فالنصح يكون باألسـلوب الحـسن       ( : باز العزيز ابن  مة عبد قال العال  - ١٨

وال ،  وليس من النصح التشهير بعيـوب النـاس          ،والمشافهة المفيدة   ، والكتابة المفيدة   
 ويثبـت  ،يزيل الـشر  لكن النصح أن تسعى بكل ما، بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها     

 .)٢() هللا عز وجل بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها ا،الخير
وذكر ذلك على   ، التشهير بعيوب الوالة    ليس من منهج السلف     : (  وقال أيضا 

ويفـضي  ، ألن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعـروف            ؛ المنابر
النـصيحة فيمـا    : ولكن الطريقة المتبعة عند السلف    ، يضر وال ينفع     إلى الخوض الذي  

االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجـه         أو، تابة إليه   والك، بينهم وبين السلطان    
  .)٣() إلى الخير

 فلليس من طريقة الس    أن التشهير بعيوب السلطان باسم النصيحة        فبين الشيخ 
  .  عند الخلف طريقة محدثةفهي في الحقيقة، 

يعنـي المجـاهرة   :)  السابقبن زيد     األلباني عند أثر أسامة    العالمةقال   - ١٩
تفق فـي   ايخشى عاقبته كما     ، ألن في اإلنكار جهاراً ما      نكار على األمراء في المأل    باإل

  .)٤()اإلنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله

                                         
   .٥٠ ـ٤٩: الرياض الناضرة ص)١(
 ) .٧/٣٠٦(مجموع فتاواه )٢(
 ـ) ٨/٢١٠(مجموع فتاواه )٣(
   .٣٣٥: مختصر صحيح مسلم ص)٤(



 

 )٦٢١٥(

، وهنا يبين الشيخ األلباني أن اإلنكار العلني قد يترتب عليه إزهـاق األنفـس               
  . كما حدث في عهد عثمان ، والخروج على ولي أمر المسلمين 

فإن مخالفـة الـسلطان فيمـا لـيس مـن           ( :  عثيمين قال العالمة ابن   - ٢٠
ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والـصحف ومواضـع             

وإن ، الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فال تغتر بمن يفعـل ذلـك                 
  . ) بهمعليه السلف الصالح المقتدى  كان عن حسن نية؛ فإنه خالف ما

أما المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كالمنا على اإلنكـار علـى           : (  وقال أيضا 
الدولـة فعلـت،    ..الدولة ظلمت :  في المسجد ويقول   -مثالً- الحاكم مثل أن يقوم اإلنسان    

الحاكم الذي تريد أن تـتكلم       فيتكلم في نفس الحكام، وهناك فرق بين أن يكون األمير أو          
أن يكون غائباً؛ ألن جميع اإلنكارات الواردة عن السلف إنكـارات           عليه بين يديك وبين     

. غائبـاً  وهناك فرق بين كون األميـر حاضـراً أو        . الحاكم حاصلة بين يدي األمير أو    
عن نفسه، ويبين وجهة نظـره، وقـد يكـون      الفرق أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع       

نريـد   نحن نفصل الثوب عليه على ما     مصيباً ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائباً وبدأنا         
الحـاكم،   مقابلة األميـر أو    هذا هو الذي فيه الخطورة، والذي ورد عن السلف كله في          

  ومعلوم أن اإلنسان لو وقف يتكلم في شخص من الناس وليس من
هذه غيبـة، إذا كـان فيـك خيـر     : والة األمور وذكره في غيبته، فسوف يقال 

  .)١()فصارحه وقابله
:  ونـص الـسؤال   ،  بعد سؤال وجه إليـه       : لعالمة صالح الفوزان   قال ا  -٢١

هو المنهج الصحيح في المناصحة، وخاصة مناصحة الحكام؛ أهو بالتـشهير علـى              ما
؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح فـي        ؟ أم مناصحتهم في السر     المنابر بأفعالهم المنكرة  

  ؟ هذه المسألة
 فالحكام المـسلمون بـشر      ؛ العصمة ليست ألحد إال لرسول اهللا       (  : فأجاب

نتخـذ مـن أخطـائهم     يخطئون، وال شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين، ولكن ال  
مجاالً للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن جـاروا، وإن ظلمـوا حتَّـى وإن                 

 وإن كـان عنـدهم معـاٍص    ،  لم يأتوا كفرا بواحا، كما أمر بذلك النبـي    عصوا، ما 
 للمـسلمين،  ةجمـع للكلمـة، ووحـد   فيه وعندهم جور وظلم؛ فإن الصبر على طاعتهم       

                                         
 ) .٦٢/١٤(لقاءات الباب المفتوح )١(



– 

  )٦٢١٦(

وحماية لبالد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة؛ أعظم من المنكر الـذي             
دام هـذا   هو أشد من المنكر الذي يصدر مـنهم، مـا         هم عليه، يحصل في مخالفتهم ما     

  . لكفر، ودون الشركالمنكر دون ا
بـل تُعـالَج،   ،  يصدر من الحكام من أخطاء، ال    إنه يسكت على ما   :  وال نقول 

 وليست بالكتابـة    ،ولكن تُعالَج بالطريقة السليمة، بالمناصحة لهم سرا، والكتابة لهم سرا           
يجوز، بل تُكتب كتابـة      التي تُكتب، ويوقع عليها جمع كثير، وتُوزع على الناس، هذا ال          

يكَلّم شفويا، أما الكتابة التي تُكتـب وتُـصور         ، تُسلّم لولي األمر، أو     رية فيها نصيحة  س
يجوز، ألنه تشهير، وهو مثل الكالم على المنابر، بـل     وتُوزع على الناس؛ فهذا عمل ال     

هو أشد، بل الكالم يمكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى وتتداولها األيدي؛ فليس هذا مـن                
  .)١() الحق

األمر المسلمين علـى   ومن حقوق والة: (   عبدالمحسن العبادالعالمةقال   -٢٢
  . )٢() والسمع والطاعة لهم في المعروف، الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين 

  : في جوابه على سؤال نصه:   قال العالمة صالح اللحيدان-٢٣
يها اإلنكـار العلنـي      يقرر بعض الدعاة وطلبة العلم أن الندوات التي يحصل ف         

وأن ، حيث أن ولي األمر قد أذن فيهـا         ، حكومته وبيان أخطائهم جائزة    على الحاكم أو  
  ؟ فما توجيه فضيلتكم، المحرم فقط هو المظاهرات والمسيرات 

وإذا كان ولي األمر يجيـز ذلـك   ، شك أن هذا عمل غير صالح   ال: (  فأجاب
وأن يتقـي  ، ب عليه أن يمنع هذه األمـور      بل يج ، فقد أخطأ على نفسه وعلى المجتمع       

ولـيس مـن    ، لم يرد فيه نص عـن النبـي    فإذنه في ذلك إذن في ما  ، اهللا في ذلك    
بعض نوابه إذا كان بحق فليرفـع لـه    ثم إن االنتقاد لولي األمر أو   ، األمور المستحسنة   

 -عن أبيـه  رضي اهللا عنه و   - بن زيد  ولما قيل ألسامة  ، سرا كما كان الصحابة يفعلون      
يكلم الخليفة عليه أن     بين لهم أنه ليس كل ما     :  يعني، أكلم الخليفة    أتظنون أني ال  :  قال

يكـره   إشـاعة مـا   ال، المقصود النفع العـام  .  الخ.....  يخبر الناس أنه كلمه ونصح   
  . فالتجريح في غير محله، عالنية 

                                         
  .٢٧: جوبة المفيدة ص األ)١(
وهو موجود في ، ) حقوق والة األمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف (من مقاله ) ٢(

 .موقعه الرسمي 



 

 )٦٢١٧(

، مـصالحهم   عليه أن يحرص على      -  في أي بلد كان    -  والمسؤول عن األمة  
أمـا أن تفـتح   ، وإذا بلغه أمر ينبغي أن يحرص على القيام بما يكف الشر عن النـاس        

من أراد أن يـصلح  ، خطأ وزرائه  رجاله أو أندية وتجمعات ويشاع فيها خطأ الحاكم أو 
فلذا يجـب أن يكـف عـن هـذه          ، فليذهب بإبالغ اإلصالح لمن يستطيع أن يتصرف        

  .)١() التجمعات
 والـصحابة ومـن   كان عليه النبي  صوص واآلثار تبين لنا ما  فهذه بعض الن  

والشـك أن الـسالمة   ، تبعهم بإحسان إلى يومنا من الوصية بمناصحة والة األمور سراً         
وسار عليها صحابته من بعده ومـن  ، والنجاة في سلوك الطريق التي أرشد إليها النبي     

خشى عليه أن يكون داخـال فـي        ومن خالف طريقتهم في   ، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين      
تَبين لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين        ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما      { : قوله تعالى 

  .)٢(}تَولَّى ونُصِلِه جهنَّم وساءتْ مِصيرا نُولِِّه ما
  : وهذا المنهج دل عليه أمران

  . وهو صريح في هذا الباب ،  كما تقدم ذكره النبي قول:  األول
 فلم ينقل عن أحـد مـن الـصحابة وال           – رحمهم اهللا    –هدي السلف   :  الثاني

مع أن السلف أدركوا حكاماً ظلمة      ، أجازه   التابعين وال أتباعهم بإحسان أنه فعل ذلك أو       
ولم يـؤثر  ، وغيره فقد أدرك بعض الصحابة عصر سفاك الدماء الحجاج الظالم ، فجرة  

فالسعيد من سار على    .  وال أنهم أوصوا بذلك أحدا    ، عنهم أنه أنكروا عالنية من ورائه       
  . والشقي من خالف سبيلهم، نهجهم وطريقتهم 

{ :   وقد رتب اهللا على مفارقة فهم السلف الصالح وعيدا عظيما فقال سـبحانه            
تَـولَّى   ن لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين نُولِِّه ما        تَبي ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما     

  .)٣(} ونُصِلِه جهنَّم وساءتْ مِصيرا
فيجب علينـا أن  ، وكما أننا نقتدي بسلفنا الصالح في العبادة والعقيدة وغير ذلك    

  . ر على نهجهم وهديهمفالخير في السي، نقتدي بهم في باب اإلنكار على الحاكم 

                                         
 ) .ندوات اإلنكار العلني على الحاكم ( من مقطع صوتي في شبكة االنترنت بعنوان  ) ١(
  .١١٥: النساء ) ٢(
  .١١٥: النساء ) ٣(



– 

  )٦٢١٨(

  : تنبيه
يعمد بعض المخالفين في هذه المسألة إلى تحريف آراء بعض العلماء في هـذه              

عثيمين مفاده أن اإلنكار علـى       يورد بعضهم كالماً للشيخ ابن    : المسألة، ومن أمثلة ذلك   
فينسبون إلى الشيخ أنه يرى جـواز غيبـة     ، الحاكم علناً مرجعه إلى المصالح والمفاسد       

  . لحاكم واإلنكار عليه في غيابه إذا دعت المصلحة لذلكا
وهذا باطل ومخالف لما قرره الشيخ مراراً من أن هذا األسلوب مخالف لمنهج             

  . وال مصلحة فيه، كما سبق بيانه في النقل عنه، السلف الصالح
 عالنية يرجع إلى المـصالح      -  عنده –ومراد الشيخ اإلنكار على الحاكم أمامه       

فالعالم يفـسر بعـض كالمـه        ، -  رضي اهللا عنه   –د كما تقدم في أثر عمارة       والمفاس
وأنـه  ، فهو الذي قرر مراراً أن اإلنكار على الحاكم في غيبته محـرم شـرعاً               ، بعضاً

؟ الشك أن في هذا اتهاماً       فكيف يكون هو أول من يخالفه     ، مخالف لنهج السلف الصالح     
، ثم إن الشيخ بين في نفس اللقـاء مقـصوده       ،  رحمه اهللا    – وحاشاه   –للشيخ بالتناقض   

  .، وسبق نقل ذلك عنه )١(وبين حرمة غيبة الحكام واإلنكار عليهم علناً في غيابهم
  . أثر مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة الحكام: المبحث الثاني 

راً مما سبق يتبين أن لإلنكار العلني على أئمة المسلمين وحكامهم مفاسد وأضرا           
،  بلزومها كما سبق بيانـه       ومن تلك المفاسد تفريق جماعة المسلمين التي أمر اهللا          ، 

وقد صرح الصحابة ومن سار على نهجهم بأن اإلنكار العلني سبب رئيس فـي تفريـق        
  : ولعلي أبين بعض ما ذكروه فيما يلي، جماعة المسلمين 

يـت عثمـان فكلمتـه،     لو أت:  بن زيد قيل ألسامة : عن أبي وائل قال  - ١
ـُرون أني ال   ( : قال  بابـاً   أفـتح أكلمه إال أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن           إنكم لت
  .)٢()أكون أول من فتحه ال

باب اإلنكار علـى أئمـة   :  أي "دون أن أفتح باباً " وقد تقدم أن المراد من قوله     
ولـذا  ، لفتن والـشرور     أن اإلنكار عليهم من أسباب ا      وهذا تصريح منه    ، المسلمين  

  . خشي أن يكون أول من يفتحه
                                         

والجـواب  ، ومثل هذا قيل في بعض كالم سماحة الشيخ ابن بـاز     ) . ٦٢/١٤(لقاءات الباب المفتوح    : ينظر  )١(
 .عليه بمثل هذا 

 ) .٢٩٨٩ ( ،) ٤/٢٢٩٠ (ومسلم، ) ٣٢٦٧(،  )٤/١٢١ (رواه البخاري)٢(



 

 )٦٢١٩(

، أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمـان    ال: (  قال بن عكيم    اهللا  عن عبد  - ٢
إني أعد ذكر مـساويه عونـاً علـى         :  ؟ فيقول  أعنت على دمه   يا أبا معبد أو   :  له قيلف

  . )١() دمه
واإلنكـار  ، ء   يصرح بأن ذكر المـساوئ واألخطـا       فهذا الصحابي الجليل    

وأسباب الخروج على   ، من أسباب تفريق جماعة المسلمين      ، العلني على أئمة المسلمين     
  . حكام المسلمين

، والـسعدي ، بن عتيق    بن إبراهيم وسعد   محمد:   تقدم ذكر أقوال العلماء    - ٣
 كلهم نصوا علـى أن اإلنكـار        -  رحمهم اهللا أجمعين   –والعثيمين  ، واأللباني، وابن باز 

ومن أهم تلك المفاسد    ، لني على أئمة المسلمين في غيبتهم يترتب عليه مفاسد عظيمة           الع
  .تفريق كلمة المسلمين

 وعلماء األمة ينصون على أن اإلنكـار العلنـي          فهؤالء صحابة رسول اهللا     
   . يحمد عقباه ال على أئمة المسلمين يترتب عليه من المفاسد والشرور ما

  .لى الحاكم في غيابه بدعة يهودية اإلنكار العلني ع: تنبيه 
لما كان اإلنكار العلني على الحاكم في غيابه لـه أثـر فـي تفريـق جماعـة                
المسلمين، حرص أعداء اإلسالم على بثّ ذلك بين المسلمين؛ ليكون سـببا فـي تفـرق         
كلمتهم، وشتات شملهم، وأول من عرف عنه نشر ذلك بين المسلمين هو منافق ادعـى               

دي أغاظه ما وصله إليه المسلمون من عز وتمكين، فسعى لبث الفرقة بين             اإلسالم، يهو 
عبداهللا بـن سـبأ   : المسلمين، واتخذ اإلنكار على والة أمور المسلمين سبيالً لذلك، وهو        

الذي أسس مذهب الخوارج زمن الصحابة، وكذلك يرجع إليه تأسيس مذهب الـرفض،             
عبـد اهللا  ":  قال ابن عـساكر ي غيابهم، وهو أول من أحدث اإلنكار على والة األمور ف        

 وأظهـر اإلسـالم،   بن سبأ الذي ينسب إليه السبيئة، وأصله من أهل اليمن، كان يهودياً،      
 ويدخل بينهم الشر، وقد دخـل دمـشق         ،وطاف بالد المسلمين، ليلفتهم عن طاعة األئمة      

  .)٢("لذلك في زمن عثمان بن عفان

                                         
 ) .٢/٧٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات )١(
  . )٣/ ٢٩( تاريخ دمشق  )٢(



– 

  )٦٢٢٠(

انهضوا في هذا األمـر فحركـوه،        : "ه  وكان من وصايا عبداهللا بن سبأ ألتباع      
وا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، تستميلوا           ؤوابد

   .الناس، وادعوهم إلى هذا األمر
فبث دعاته، وكاتب من كان استفسد في األمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى             

ي عن المنكر، وجعلـوا يكتبـون إلـى         ما عليه رأيهم، وأظهروا األمر بالمعروف والنه      
األمصار بكتب يضعونها في عيوب والتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتـب أهـل    
كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤالء فـي               

  .)١("أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا األرض إذاعة
 في بيان أن أول مـن أحـدث هـذا األمـر          -حمه اهللا ر-وقال اإلمام اآلجري    

 وقصة الجيش الـذين سـاروا    ،باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون     : "المنافق عبداهللا بن سبأ   
فهـذه مـن بعـض      : "ثم ذكر قصته، ثم قال       )٢(....."إلى عثمان رضي اهللا عنه فقتلوه     

 وقـت الـصحابة     قصص عبد اهللا بن سبأ وأصحابه لعنه اهللا ، أغروا بين المسلمين منذ            
  .)٣("إلى وقتنا هذا ، وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه

فهنا يبين اإلمام اآلجري أن الذين يتخذون اإلنكار العلني علـى الحكـام فـي               
  .غيابهم وسيلة لهم، فهم على طريقة ابن سبأ اليهودي 

ر العلنـي  في حرمة اإلنكا‘ يظهر جلياً طريقة أصحاب النبي : وبعد هذا البيان    
على الحكام في غيابهم ، ويتبين كذلك طريقة اليهودي عبداهللا بن سبأ ، وأنـه أول مـن                
أحدث ذلك لبث الفتنة والفرقة بين المسلمين، وال شك أن المسلم العاقل يسير علـى مـا              

    .-رحمهم اهللا أجمعين–كان عليه سلفه الصالح 

                                         
  .)٥٢٦/ ٢(، الكامل في التاريخ البن األثير )٤/ ٢٩( تاريخ دمشق ،)٣٤١/ ٤(لطبري  للوكتاريخ الرسل والم )١(
  .)١٩٨٧ -١٩٨٤/ ٤(الشريعة لآلجري )٢(
  .المرجع السابق ) ٣(



 

 )٦٢٢١(

  : أربعة مباحث الجواب عن شبھات المخالفین، وفیھ: الفصل الرابع 
من خالل البحث واالطالع في هذا الموضوع لم أجد من قـرر فـي مـصنف        

وكذلك لم أجد من قرره صراحة مـن        ، مستقل جواز اإلنكار العلني على أئمة المسلمين      
وإنما الذي وجدته كتابات في مواقع الشبكة العنكبوتيـة فيـه     ، علماء المسلمين المعتبرين  
وفي هذا الفصل أجيب    ، وغالبا يتمسك أصحابها بشبه متهافتة    ، ذكر جواز اإلنكار العلني   

  : عن هذه الشبهات في أربعة مباحث 
  .استداللهم ببعض األحاديث النبوية : المبحث األول 

  :  وهذه األدلة تنقسم قسمين
  . تصح إسناداً أدلة ال:  القسم األول

ـ             ي علـى أئمـة     إن الناظر إلى األدلة التي يستدل بها من يجيز اإلنكـار العلن
اسـتداللهم بـأن   :  ومن األمثلة على ذلك، المسلمين يجد أن كثيراً منها ضعيف اإلسناد        

فقـال عمـر   ،  في الخطبة واعترضت عليه في مسألة المهور         امرأة قامت على عمر   
 " ١(تثبت وهذه القصة بهذا اللفظ ال،  "أصابت امرأة وأخطأ عمر(.  

                                         
 .وقد رويت من طرق متعددة، اليصح منها شيء، هذه القصة باطلة سنداً ومتناً )١(

 حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن مجالد ، عن الشعبي،            فمنها ما رواه أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق ،          
 .عن مسروق به

يرفع كثيراً مما يرفعه الناس ليس بشيء، وقـال ابـن           : قال اإلمام أحمد  .  ومجالد بن سعيد، ضعفه عامة األئمة     
 .يحتمل، فهذا الطريق منكر وتفرده عن الشعبي ال. ضعيف: ال يحتج به، وقال البخاري: معين
اه عبدالرزاق وابن المنذر من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن السلمي                ومنها ما رو  

 .به
وقيس بن الربيع، قد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء، وقـال             

 .متروك الحديث: النسائي
 .بن معينقاله ا.  وأبو عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر

 ). فال تصلح لالحتجاج ،إن طرق القصة ال تخلو من مقال: (قال العالمة محمد بن إبراهيم
رواه أبو (  أنه نهى عن المغاالة في المهور ويؤكد نكارتها أنه ثبت بالسند الصحيح عن أبي العجفاء عن عمر 

مما يؤكـد أن هـذه      ، المرأة  دون زيادة اعتراض هذه     ، ) داود والترمذي والنسائي ، وصححه األلباني       
 . االعتراض ضعيفة منكرة  فيقصةال

 =      .)وال يصح هذا الحديث إال عن أبي العجفاء(: قال الدارقطني في العلل
  =.وليس في روايته اعتراض المرأة=



– 

  )٦٢٢٢(

ة على جواز اإلنكار العلني علـى الحـاكم      وهذه القصة لو ثبتت فليس فيها دالل      
  .ال في غيبته ومن ورائه ، ) عمر(فإن إنكار المرأة كان أمام الحاكم ، في غيبته

فضعف األثـر يغنـي عـن    ، واألمثلة على هذا القسم ال تحتاج إلى مزيد بيان   
  .النظر فيه

  . داللة فيها أدلة صحيحة ال:  القسم الثاني
وتوهموا أن فيهـا دلـيال      ، ثار عن السلف الصالح     تمسك أصحاب هذا القول بآ    

ذهبـوا   ولو أمعنوا النظر فيها لعلموا أنه ليس فيها داللة على مـا           ، ذهبوا إليه    على ما 
  . إليه

  : يلي وأذكر أمثلة على ذلك فيما

                                                                                                     
) ٢٣٦ص  (، الـضعفاء والمتـروكين للنـسائي        ) ٣٦٨(رقـم   ) ١١٦ص(الضعفاء الصغير للبخاري    : ينظر  =

/ ٢٧(، تهذيب الكمال للمزي    )١٤٤ص  (جرة في أحوال الرجال وآيات النبوة للجوزجاني        ، الش )٥٥٢(رقم
 ).١٥٩ /٢(، تقريب التهذيب ) ٥٧٨٠(، رقم  ) ٢٢٢

 :وملخص ما ذكروه ما يلي، فقد بينه العالمة محمد بن إبراهيم وغيره ، وأما نكارة متنها 
 عن المغـاالة فـي      فقد نهى ،  اإلنكار عليه    وليس في كالمه ما يوجب    ،  موافق للشرع     أن كالم عمر     -١

 .وتكليف العاجز ماال يستطيع في ذلك ، المهور 
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر للقنطار ال          ،  أن اآلية التي استدلت بها المرأة ال تخالف ما قاله عمر             -٢

  .تكليف العاجز عنه به ومنع الرجل موليته من النكاح بالكفء إال إذا بذله
بل ذهب بعض العلماء إلى أن اآلية ال تدل على إباحة المغاالة في الصداق؛ ألنه تمثيل على جهة المبالغـة فـي     

 .وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي ال يؤتى ألحد : الكثرة ، كأنه قيل 
هيه عن وكذلك في ن، وفي مهور بناته ،  في إمهاره لزوجاته  موافق لهدي رسول اهللا    أن نهي عمر     -٣

كإنكاره على أبي حدرد األسلمي إمهاره مائتين ، وعلى الرجل         ، المغاالة في المهور لمن ال يستطيع ذلك        
 .المتزوج امرأة من األنصار بأربع أواق 

فتاوى ورسـائل    « والعالمة محمد بن إبراهيم كما تقدم     ،  )٢/١٣٨( في العلل    والقصة ضعفها اإلمام الدارقطني   
، وألف فيها نـزار عرعـور   )٦/٣٤٨(، والعالمة األلباني في اإلرواء      » )١٤٦/ ١٠(محمد بن إبراهيم    

 . وبين ضعفها» القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر «: رسالة بعنوان



 

 )٦٢٢٣(

أفضل الجهاد كلمـة حـق عنـد سـلطان          (  : عن أبي سعيد الخدري      -١
  .)١()جائر

ذهبوا إليـه    يدل على ما   لوجدوه ال ، اب هذا القول     لو تأمله أصح   وهذا الحديث 
 ولـيس  " عند " : يقولفالنبي ، من جواز اإلنكار العلني على الحاكم المسلم في غيبته         

  . في غيبته وعدم حضوره
أول من بدأ بالخطبـة يـوم العيـد قبـل           :  قال بن شهاب    طارق عن   - ٢

،  هنالـك  قد تُرك ما  :  ، فقال  لخطبة، فقام إليه رجل فقال الصالة قبل ا        الصالة مروان 
مـن رأى  :  يقول ، سمعت رسول اهللا  عليه  أما هذا فقد قضى ما     : فقال أبو سعيد    

، وذلك أضـعف   ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فإن لم يستطع فبلسانه     منكم منكرا فليغيره بيده   
  .)٢() اإليمان

نبر رافعاً يديه،   بن مروان على الم     أنه رأى بشر   بن رؤيبة    عن عمارة  - ٣
يزيد على أن يقول بيده هكـذا،    ماقبح اهللا هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اهللا      ( : فقال

  .)٣() وأشار بإصبعه السبابة
ففـي  ، أراد   ولو تأمل المستدل بهذين األثرين لعلم أنه ليس فيهما داللة على ما           

وبحثنا هـو فـي     ، ن ورائه   وليس م  ، في غيبته  األثرين أن اإلنكار كان أمام الحاكم ال      
  . واإلنكار عليه علناً في غيابه، غيبته والتشهير بعيوبه 
رأيت أن بعضهم أراد أن يستدل على جواز اإلنكـار العلنـي             ومن أعجب ما  
  .كما في سورة عبس وغيرها   في القرآن لنبيه على الحكام بمعاتبة اهللا 

قبل أن يكـون خلـال فـي         ،  وهذا االستدالل يبدو أنه ناتج من خلل في العقل        
 هـو    لنبيـه    ؟ ثم إن خطاب اهللا       فيكف يقاس الخالق بالمخلوق   ، المنهجية العلمية   

وأما إنكار الرعية على الحاكم هو خطاب من األدنـى           ، خطاب من األعلى إلى عبده    
  . فال سواء، إلى األعلى 

                                         
) ٢١٧٥ ح   ٦/٣٣٨(والترمـذي   ، في كتاب المالحم    ) ٤٣٤٤ ح   ٤/٥١٤(وأبو داود   ، ) ٣/١٩(أخرجه أحمد   )١(

، في الفـتن    ) ٤٠١١ ح   ٢/١٣٢٩(ال حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وابن ماجة           في كتاب الفتن وق   
 ) .٢/١٠٩٤(المشكاة : ينظر : وقال األلباني صحيح ، ) ٧/١٦١(والنسائي في البيعة 

 ) .٤٩(كتاب اإليمان ، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
  ) .٨٧٥( ، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(



– 

  )٦٢٢٤(

فال بـد أن     ، فمن أراد إثبات حكم كجواز اإلنكار على الحاكم عالنية في غيبته          
وإال كـان مخالفـا لـسبيل       ، يثبته بدليل واضح ، أو أثر عن أحد من السلف الـصالح             

   . وناهجاً غير طريقهم، المؤمنين 
  

ن جميع اإلنكارات الواردة عن السلف إنكـارات        إ: (  عثيمين يقول العالمة ابن  
  .)١()غائباً حاضراً أووهناك فرق بين كون األمير .  الحاكم حاصلة بين يدي األمير أو

وعند التأمل يتبين أن هذه القاعدة مطردة في اآلثار التي جاءت عـن الـسلف               
  . وال في غيبته، خلفه   العند اإلمامفجميعها كانت ، الصالح

تضعيفهم حديث عياض الذي فيه النهي عن اإلنكـار علـى           : المبحث الثاني   
  .الحاكم في غيابه

وبالتـالي يقـول    ، ف حديث عياض الـسابق      يعمد بعض المخالفين إلى تضعي    
  : والجواب عن ذلك أن يقال، حجة في تحريم اإلنكار عالنية على الحاكم  ال

وقد جـاء مـن طـرق       ، الحديث صححه جمع من العلماء واحتجوا به        :  أوال
  .)٢(وشواهد كثيرة كما سبق بيانه، متعددة 

ة بعدهم فـي اإلنكـار      أن هذا هو هدي سلف األمة من الصحابة واألئم        :  ثانياً
وكل شـر فـي     ، وكل خير في اتباع سبيلهم      ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه      ، على الحكام 

وقد تقدم ذكر الوعيد العظيم على من خـالف طـريقتهم ،    ، الحيدة عن طريقهم ونهجهم     
فلو لم يثبت الحديث لكفانا أن أئمة السلف من الصحابة ومن سلك نهجهم كانوا على هذا                

  . ي نصيحة الحاكمالنهج ف

                                         
  .)٦٢/١٤(لقاءات الباب المفتوح )١(
 .والتخريج في الحاشية  ، ١٤ص : ينظر ) ٢(



 

 )٦٢٢٥(

  .دعوى أن اإلنكار على الحاكم علناً في غيابه فيه مصلحة راجحة : المبحث الثالث
يرى بعضهم أن اإلنكار العلني على الحكام في غيبتهم مما حرمته الشريعة من             

  . فيجوز فعله عند المصلحة الراجحة، المقاصد  باب تحريم الوسائل ال
  : والجواب على هذا فيما يلي

قاعدة معتبـرة   ، حرم سدا للذريعة جاز عند المصلحة الراجحة       قاعدة ما :  والً أ
  .)١(قررها جمع من أهل العلم 

  : المصالح على أقسام:  ثانياً
، وهي التي دل عليها دليل مـن الـشرع باعتبارهـا          :  المصلحة المعتبرة ) ١(

  . إشكال في اعتبارها وحجيتها فهذه ال، وحث على رعايتها
 وهـذه  ، المصالح التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها   وهي  :  ة الملغاة المصلح) ٢(

  . إشكال في عدم حجيتها واعتبارها ال
وهـذه  ، دليل على اعتبارها وال إلغائها       وهي التي ال   : المصلحة المرسلة  )٣(

  .)٢(موضع بحث واجتهاد عند العلماء
، مـصلحة ملغـاة   والناظر في المصلحة المزعومة في اإلنكار العلني يجد أنها    

ومـع  ،  بين في أحاديث عديدة أنه سيكون في أمته حكام ظلمـة        وبيان ذلك أن النبي     
ولو كانت هناك مصلحة معتبرة من اإلنكار العلنـي ألرشـد           ، هذا أمر بنصيحتهم سراً     

  . إليها النبي 
فلم يعتبر واحد منهم خالل أربعة عشر       ، ثم تتابع سلف األمة وأئمتها على ذلك        

فمـن ذا الـذي فـاق     ، بل نصوا على تحريمها     ،  هذا األمر من المصالح المعتبرة       قرنا
  ؟ علمه علم السلف حتى يزعم المصلحة في أمر لم يعتبروه

قال شـيخ   ، وما دخََل الضالل على المسلمين إال من باب المصالح المزعومة           
رجـوع  التحليـل بحجـة أن       تيمية في معرض رده على من أجاز نكـاح         اإلسالم ابن 

وقولهم إن قصد تراجعهمـا قـصد   (:  الزوجين لبعضهما عمل صالح يثاب عليه المحلل      

                                         
، وإعـالم   ) ٢/٢٤٢(وزاد المعـاد    ، ) ٢٣/١٨٦،  ٢٢/٢٩٨(مجموع الفتاوى البن تيميـة      : ينظر لالستزادة   )١(

 ) .٢/١٤٢(الموقعين 
و المـصالح   ،  ) ٥/٢١٣: (والبحر المحيط  للزركـشي      ، ) ١٦٧ / ٤(اإلحكام لآلمدي     : ينظر لالستزادة   ) ٢(

 . ٦: لة  لمحمد األمين الشنقيطي المرس



– 

  )٦٢٢٦(

، ومثـل    الشارع لها باإللغاء واإلهدار    ، قلنا هذه مناسبة شهد     صالح لما فيه من المنفعة    
، والمصالح والمناسبات التـي   ويحرم الحالل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام      

مراغمة بينة للشرع مصدرها عدم مالحظة       فهي  يخالفها إذا اعتبرت   جاءت الشريعة بما  
تكـون   ، وهي فـي الحقيقـة ال   والتسليما  مقابلته بالرض  ، وموردها عدم   حكمة التحريم 

،  وال تكون مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسـبة   ، مصالح وإن ظنّها الناس مصالح    
رآه هذا القاصد في نظره؛ ولهـذا        الف ما شاء من خلقه خ    بل قد علم اهللا ورسوله ومن     

،  مؤمن طاعة اهللا ورسوله فيما ظهر له حسنه ومـا لـم يظهـر              كان الواجب على كل   
؛ فإن خير الدنيا واآلخرة وصـالح المعـاش    على علمه وحكمه وتحكيم علم اهللا وحكمه  

  .)١() ورسوله والمعاد في طاعة اهللا
،  على الحكام عالنية في غيبـتهم    يستحسن اإلنكار  فالواجب على المؤمن أن ال    

وصـحابته ومـن تـبعهم       ، وقد نهى عن ذلك نبيه ورسـوله        ، والتشهير بأخطائهم   
بل يجـب   ، فلو كانت المصلحة فيه لما جاء النهي الصريح عنه          ، بإحسان إلى يوم الدين   

  . على المسلم أن ينكر على من يشهر بعيوب الحكام ويغتابهم
  . يل شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكردعوى تعط: المبحث الرابع 

يظن بعضهم أن القول بحرمة اإلنكار العلني على الحاكم فـي غيبتـه معنـاه               
فهناك فرق بين إنكار المنكر عموماً واإلنكـار        ، وهذا خطأ ، تعطيل شعيرة إنكار المنكر   

 وأما اإلنكـار  ،فإنكار المنكر واجب كما تقدم حتى لو أمر الحاكم بالمنكر        ، على الحاكم   
فالواجب إنكار  ، إذا سمح الحاكم بالتعامل بالربا      :  فمثال.  على الحاكم في غيبته فمحرم    
إن هذا الحاكم فاجر ألنـه      :  يجوز أن يقال للمأل    ولكن ال ، الربا وبيان أنه محرم للناس      

 نهيـاً  ا وال يجوز اإلنكار على الحاكم علناً أمام المأل في غيبته؛ لنهي نبين       ، أباح الربا   
ففَرق بين إنكـار المنكـر عمومـاً وبـين       . ولآلثار التي سبق ذكرها   ، صريحاً عن ذلك  

: (  باز هذا األمر بياناً شافياً فقـال  وقد بين العالمة عبدالعزيز ابن، اإلنكار على الحاكم   
ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الوالة، وذكر ذلك على المنابر ألن ذلـك يفـضي         

ى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر وال            إلى الفوض 
النصيحة فيما بينهم وبين الـسلطان، والكتابـة        : ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف     

أمـا إنكـار المنكـر    . االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير إليه، أو 
                                         

  .٢٥٠بيان الدليل على تحريم التحليل ، ص )١(



 

 )٦٢٢٧(

 الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فـذلك  فينكر الزنا، وينكر : بدون ذكر الفاعل  
ها من غيـر أن يـذكر مـن         نويكفي إنكار المعاصي والتحذير م    . ؛ لعموم األدلة   واجب

  .حاكماً وال غير حاكم فعلها ال
 : بن زيـد      قال بعض الناس ألسامة    :  ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان     

؟ إني أكلمه فيمـا بينـي        ال أسمعكم إأكلمه،   إنكم ترون أني ال    " :؟ فقال  أال تكلم عثمان  
  ، " أحب أن أكون أول من افتتحه  دون أن أفتتح أمرا ال،وبينه

أنكروا على عثمـان  ، ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان          
ـ            ،علناً  اليـوم، حتـى     ى عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي اليزال الناس في آثـاره إل

 وقتل عثمان وعلـي بأسـباب       ، -  رضي اهللا عنهما   – ن علي ومعاوية  حصلت الفتنة بي  
 وذكـر العيـوب   ، ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب اإلنكار العلنـي       

  .  حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، علناً
مـن أراد أن  " : قال   أن رسول اهللا  ،  بن غنم األشعري   وقد روى عياض  

ل منه فـذاك، وإال  ب ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن ق     ، ذي سلطان فال يبده عالنية    ينصح ل 
نسأل اهللا العافية والسالمة وإلخواننا المسلمين من كل شـر،          ،  " كان قد أدى الذي عليه    

 .)١()إنه سميع مجيب
 الفرق بين إنكار المنكر عمومـا وبـين   – رحمه اهللا  –باز   فقد بين العالمة ابن   

وأن اإلنكار على الحاكم البد أن يكـون        ، وأن إنكار المنكر واجب     ، لى الحاكم اإلنكار ع 
 . بالطرق الشرعية التي تعود بالنفع على الحاكم والمجتمع

                                         
  ـ) ٨/٢١٠(مجموع فتاواه )١(
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  الخاتمة
  . الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  :في ختام هذا البحث المختصر أذكر أهم النتائج والتوصيات 
 في أقوال السلف الصالح جواز اإلنكـار   لم يرد في النصوص الشرعية وال   -١

بل جاءت النصوص واآلثار بـأن المناصـحة        ، العلني على حكام المسلمين في غيبتهم       
  . أمام الحاكم تكون سراً ، أو

من أسباب وقوع   ، والتشهير بعيوبهم   ،  اإلنكار العلني على الحكام المسلمين     -٢
  . الفرقة بين المسلمين

 بأن من ابتغى النجاة في الـدنيا واآلخـرة فعليـه     ضرورة تذكير المسلمين   -٣
فقـد كـانوا أحـرص      ، وعدم مخالفتهم بإحداث أمر لم يفعلوه       ، بسلوك سبيل المؤمنين    

وأعظمهم ، وأكثرهم غيرة على حدود اهللا      ، وأشدهم تمسكاً بدين اهللا     ، الناس على الخير    
  . طاعة واتباعاً لمرضاة اهللا

 بأهمية سلوك منهج أهل السنة والجماعـة      ضرورة توعية شعوب المسلمين    -٤
  .في نصيحة حكام المسلمين

، أسأل اهللا لي ولمن يقرأ هذا البحث التوفيق للعلـم النـافع والعمـل الـصالح            
  .  في أعلى جنان الخلدومرافقة نبينا 
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  اآلمنين ترويع من التحذير في المرسلين سيد هدي

  الملخص
 أسباب على والتعرف اإلنسان، حياة في األمن أهمية بيان إلىّ الدراسة هذه تهدف   

 التوجيهات وبيان واإلرهاب، اآلمنين ترويع بين العالقة وبيان اآلمنين، ترويع ومظاهر
 وغير األسرى، ترويع من والتحذير المسلم، وغير المسلم ترويع من ذيرالتح في النبوية

 . اآلمنين ترويع ظاهرة عالج في النبوي المنهج وبيان اآلمنين، ترويع صور من ذلك
 ومن المعاصرة، المشكالت لعالج صالح النبوي الهدي أن الدراسة، هذه نتائج من   
 التي بالنصوص مليئة النبوية السنة أنو اآلمنين، بترويع تتعلق التي المشكالت ذلك
 وأن وترويعهم، اآلمنين إخافة عن والبعد والمحبة األمن إشاعة ضرورة على تؤكد
 العالج على تشتمل النبوية السنة وأن اآلمنين، ترويع على تترتب كبيرة أضرار هناك

  .اآلمنين ترويع لظاهرة المناسب
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In the name of Allah the Merciful 
The Master of the Messengers sent the warning of 

intimidating the safe 
Abstract 
The purpose of this study is to demonstrate the importance of security 
in human life, identify the causes and manifestations of intimidating 
the safe, show the relationship between intimidating  the safe and 
terrorism, explain the Prophet's guidance in warning against 
intimidation of Muslims and non-Muslims, the warning of 
intimidating prisoners, other images of intimidation of the safe and 
identify the role of Prophet's guidance in the security industry in 
society. 
Among the results of this study is that the guidance of the Prophet is 
useful for the treatment of contemporary problems, including the 
problems related to the intimidation of the safe, And that the 
Prophetic Sunnah is full of texts that emphasize the need to spread 
security and love and distance from fear and intimidating the safe, 
And that the Prophetic Sunnah includes appropriate treatment for the 
phenomenon of terrorizing the safe. The Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him) also referred to Makkah and Medina as the 
need to distance them from the intimidation of security. 
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  المقدمة
  اآلمنين ترويع من التحذير في المرسلين سيد هدي

 على والسالم والصالة بالمؤمنين، الرحيم األمن، باسط العالمين رب هللا الحمد
  وبعد،،، أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا للعالمين رحمة بعوثالم

 تحقيقها إلى يسعى التي اإلنسان حاجات أهم من هو األمن أن لدينا المعلوم من
 حيوية مجاالت تتوقف قد وبالتالي بعيش، يهنأ وال قرار له يستقر ال فبدونه حياته، في

 على شديدا حرصا اإلسالم حرص لذا الخوف، وجود عند اإلنتاج أو التقدم عن عديدة
 وأهل مسلمين وصغارا، كبارا ونساء، رجاال فئاته بكل المسلم للمجتمع األمن توفير
 من أطعمهم الذي:" فقال األمن لهم وفر بأن عليهم اهللا امتن قريش سورة وفي ذمة،
  ".خوف من وآمنهم جوع

 األحيان بعض في يشوبها أجواء تعيش األيام هذه العربية مجتمعاتنا أن كما
 يقوم ما الفتن هذه ومن العربية، بالدنا أصابت التي الفتن جراء االستقرار وعدم الخوف

  .الناس من لآلمنين وترويع قتل من لإلسالم أنفسهم ينسبون الذين اإلرهابيين بعض به
 حريصا كان وسلم عليه اهللا صلى أنه يرى المرسلين سيد سنة في والناظر

 أن على حريصا كان الهجرة فقبل وبعدها، المدينة إلى الهجرة لقب صحابته أمن على
 لحياتهم قريش كفار ترويع عن بعيدين آمنة أجواء في وعائالتهم صحابته يعيش

 كانت الهجرة وبعد هناك، المستتب األمن حيث الحبشة إلى الهجرة فكانت اليومية،
 مسلمين ، وأنصار مهاجرين فئاته بكل المدني المجتمع شؤون نظمت التي المدينة وثيقة
  .ذمة وأهل

 صحابته توجيه من وسلم عليه اهللا صلى هديه من كان ما ذلك إلى يضاف
 بل السبب، كان أنى ترويعهم وعدم وكافرهم، مسلمهم الناس أمن حفظ إلى الكرام
 ألي الحيوانات ترويع عدم إلى عنهم اهللا رضي أصحابه وجه بأن عنده األمر تجاوز
 ال كيف وسلم، عليه اهللا صلى قلبه مألت التي الرحمة تلك على يدلل مما كان، سبب
 .       رحيم رؤوف بالمؤمنين وكان للعالمين رحمة اهللا أرسله وقد ذلك؟ يكون

 يتبناه فكرا أصبح حتى اآلمنين ترويع لظاهرة انتشار من نرى لما ونظرا
 من وسلم عليه اهللا صلى موقفه بيان الباحثان أراد آلخرين، تسلية أو المنحرفين بعض
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 في الصواب يلهمنا أن نسأل فاهللا الموضوع، هذا عالج وكيف اآلمنين، ترويع خطر
 . النصير ونعم المولى نعم إنه الكريم لوجهه خالصا العمل هذا يجعل وأن والعمل، القول

 :البحث أهداف
 .ومظاهرها اآلمنين ترويع إلى تؤدي التي األسباب على التعرف - ١
 .واإلرهاب اآلمنين ترويع بين الصلة على التعرف - ٢
 .اآلمنين ترويع من الناتجة األضرار على التعرف - ٣
 .اآلمنين ترويع من التحذير في وسلم عليه اهللا صلى النبي هدي على التعرف - ٤
 .المدنية المجتمعات في اآلمنين ترويع ومنع األمن لبسط المناسب العالج تقديم - ٥

 :البحث أهمية 
 على وجد أينما يبحث فهو حياته، الستقرار اإلنسان اتحاج أهم من األمن يعد

 الكريم القرآن أشار وقد بعيش، أحد يهنأ لم األمن انعدم فإذا وجده، حيث ليستقر األمن
 أهمية على تؤكد العديدة األحاديث جاءت النبوية السنة وفي ذلك، إلى موضع غير في

 .اآلمنين ترويع من حذرتو لغيره، أم لإلنسان ذلك كان سواء الحياة، في األمن
 اهللا صلى النبي هدي تناولت وافية دراسة نجد لم أننا إال الموضوع هذا أهمية ورغم
 من تغير قد كان حينها المسلم المجتمع أن مع اآلمنين، ترويع مع التعامل في وسلم عليه

 هادئ مجتمع إلى فيه، ما اآلمنين وترويع الظلم من وفيه بعضا، بعضه يأكل مجتمع
 .    وأمان بأمن يعيش ستقرم

 النبي وتحذير اآلمنين، ترويع أسباب على التعرف في الدراسة أهمية تكمن
 عليه اهللا صلى النبي هدي على التعرف إلى باإلضافة ذلك، من وسلم عليه اهللا صلى
 . اآلمنين ترويع دون الحيلولة في  وسلم

 :التالية التساؤالت على إجابته خالل من أهميته وتظهر
 اآلمنين؟ ترويع مشكلة لعالج النبوية السنة صالحية مدى ما - ١
 اآلمنين؟ ترويع أسباب هي ما - ٢
 اآلمنين؟ ترويع مظاهر هي ما - ٣
 ؟ بحقها الترويع يقع قد التي الفئات هي ما - ٤
  اآلمنين؟ ترويع ظاهرة وسلم عليه اهللا صلى النبي عالج كيف - ٥
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 :البحث مشكلة
 اإلسالم إلى تنتسب التي ماعاتالج بعض قيام األخيرة السنوات في لوحظ

 لعدد اإلعاقة وسببت وجرحت قتلت، من فقتلت اآلمنين فيها روعت إرهابية، بأعمال
 دراسة عمل علينا لزاما فكان واألطفال، والنساء الرجال بين تفرق ولم الناس، من كبير
 هللا صلى النبي هدي وتبين وسلم عليه اهللا صلى النبي لسنة هؤالء عمل مخالفة تبين
 غيرهم مع بالمزاح الناس بعض قيام إلى باإلضافة ذلك، مع التعامل في وسلم عليه

 ذلك مخالفة بيان كذلك علينا فوجب اآلمنين، فيها تروع النبوية للسنة مخالفة بطريقة
  .المزاح سبيل على األمر كان ولو النبوية للسنة

 :الموضوع اختيار أسباب
 فيها وتنتهك اآلمن فيها يروع العربي مجتمعنا في عديدة مشاهد الباحثان رأى لما    

 هدي في الكتابة على عزما واإلنسان، الوطن فيها ويتضرر ، اإلنسانية النفس حرمة
 اهللا صلى النبي أن خاصة اآلمنين، ترويع من التحذير في وسلم عليه اهللا صلى النبي
 أسسها التي اإلسالمية ةالدول في االستقرار صناعة في الكبير الدور له كان وسلم عليه
 .بعضا بعضهم ويقتل باألمن، ينعمون ال ذلك قبل الناس كان أن بعد

  :البحث منهج
 :التالية المناهج خالل من البحث تناول تم

 تتعلق التي النبوية األحاديث استقصاء خالل من وذلك: االستقرائي المنهج: األول
  .اآلمنين ترويع بموضوع

 في وربطها وتوجيهها الحديثية النصوص فهم خالل من وذلك: التحليلي المنهج: الثاني
  .المعاصر الواقع
 .عليها والحكم النبوية األحاديث تخريج خالل من وذلك: النقدي المنهج: الثالث

 :التالية النقاط في البحث منهج ويتلخص
  .منها اإلفادة ومحاولة ، الموضوع هذا في السابقة الدراسات على االطالع -١
 اللطائف بعض ذكر مع البحث، هذا بعناوين عالقة لها التي القرآنية ياتاآل ذكر -٢

  .اآليات بهذه المتعلقة
 مصادرها من وتخريجها البحث هذا بموضوعات المتعلقة األحاديث جمع -٣

  .المعاصر بالواقع وربطها وتوجيهها وتحليلها عليها، والحكم األصلية
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  .البحث هذا عناوين على األحاديث وتبويب تصنيف -٤
 فيما وسلم عليه اهللا صلى النبي هدي من المستفادة  والحكم الفوائد إلى اإلشارة - ٥

  .البحث بموضوع يتعلق
  :البحث خطة

  :التالي النحو على وهي مباحث أربعة على البحث يشتمل
  .البحث بمصطلحات التعريف: األول المبحث

  :التالية المطالب على ويشتمل 
  النبوي يبالهد المقصود: األول المطلب
  اآلمنين بترويع المقصود: الثاني المطلب
 وأهميتها األمن نعمة: الثالث المطلب
 .اآلمنين ترويع ومظاهر أسباب: الثاني المبحث

  :التالية المطالب ويتضمن 
 اآلمنين ترويع أسباب: األول المطلب
 اآلمنين ترويع مظاهر: الثاني المطلب
  .اآلمنين ترويع من رالتحذي في النبوي الهدي: الثالث المبحث

  :التالية المطالب ويتضمن 
  المسلم ترويع من التحذير: األول المطلب
  المسلم غير ترويع من التحذير: الثاني المطلب
  األسرى ترويع من التحذير: الثالث المطلب
  الخدم ترويع من التحذير: الرابع المطلب
  الحيوان ترويع من التحذير: الخامس المطلب
  .اآلمنين ترويع ظاهرة عالج في النبوي الهدي: الرابع المبحث

  : التالية المطالب ويتضمن 
  ذميا أم كان مسلما الدم معصوم قتل تحريم: األول المطلب
  اآلمنين ترويع في يتسبب من جزاء بيان: الثاني المطلب
  اآلمنين تروع قد سلوكيات النهي: الثالث المطلب
   األسرى إلى اإلحسان: الرابع المطلب
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   العهد ونقض الغدر عن النهي: الخامس لمطلبا
  .والمدينة مكة في اآلمنين ترويع من التحذير في النبوي الهدي: الخامس المبحث

  : التالية المطالب ويتضمن 
  مكة في اآلمنين ترويع من التحذير: األول المطلب
 المدينة في اآلمنين ترويع من التحذير: الثاني المطلب
 .التوصيات وأهم البحث نتائج تتضمن خاتمة
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  :البحث بمصطلحات التعريف: األول المبحث
 اآلمين ترويع ومظاهر أسباب في الدخول وقبل البحث هذا في المناسب من أنه رأينا   

  .  منها المراد نبين وأن البحث هذا بمصطلحات نعرف أن منه، والتحذير
  :النبوي بالهدي المقصود: األول المطلب

 بعد ثم العربية، اللغة معاجم إلى أوال الرجوع من النبوي بالهدي مقصودال لبيان البد   
  .اصطالحا النبوي بالهدي المقصود بيان ذلك
  :  لغة الهدي: أوال
 الضالل، خالف الهدى أن تبين العربية اللغة معاجم بعض إلى الرجوع خالل من   

  .١"الضلَالَِة ِخلَافُ: "الْهدى: فارس ابن قال والطاعة، الورع بمعنى وهو
 َأي والِهديِة الهدي حسن وفُلَان. وسكُونَه سمتَه َأي هديه َأحسن وما: منظور ابن وقال   

  .٢" "سيره سار َأي فُلَاٍن هدي وهدى... والسيرة الطَِّريقَِة
 فَهدى أرشَده،: كسرهماب وِهديةً، وِهدايةً وهدياً هدى هداه: "الفيروزأبادي وقال  

  .٤الحقِّ إلى اهللا هداه قد الَِّذي: والمهِدي .٣"واهتَدى
  :اصطالحا النبوي الهدي: ثانيا
 وَأحسن اللَِّه، ِكتَاب الحِديِث َأحسن ِإن: "وسلم عليه اهللا صلى النبي حديث في جاء   

  .٥"وسلَّم لَيِهع اُهللا صلَّى محمٍد هدي الهدِي

                                         
  الفكـر،  دار  هـارون،  محمـد  السالم عبد: تحقيق الرازي، القزويني زكريا بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس معجم -  ١

 .٦/٤٢ج هدى باب م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩
 ،٣ط بيـروت،  – صادر دار األنصاري، منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان -  ٢

 .١٥/٣٥٦، فصل الهاء، جهـ ١٤١٤
 مؤسـسة  فـي  التـراث  تحقيق مكتب: تحقيق الفيروزآبادى، يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد المحيط، القاموس  -  ٣

 - هـ ١٤٢٦ ،٨ط لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة العرقسوسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة،
 .١/١٣٤٥، فصل الهاء، جم ٢٠٠٥

 .٤/٢٩٤تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن عبد الرزاق الملقب بالمرتضى الزبيدي، دار الهداية، باب هدى، ج - ٤
 بن محمد البخاري، صحيح = وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح لمسندا الجامع  - ٥

 الـسلطانية  عـن  مـصورة  (النجاة طوق دار الناصر، ناصر بن زهير محمد: تحقيق الجعفي، البخاري عبداهللا أبو إسماعيل
 الحديث أستاذ البغا ديب مصطفى. د وتعليق شرح: الكتاب مع ، هـ١،١٤٢٢ط ،)الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة
 .  ٦٠٩٨: ، رقم٨/٢٥كتاب األدب، باب في الهدي الصالح، ج ، دمشق جامعة - الشريعة كلية في وعلومه
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  . ١"والطَّريقَة والهيئة السيرة: الْهدي: "األثير ابن قال   
 ما والتزام وسنته، وسلم عليه اهللا صلى النبي سيرة: يعني اصطالحا النبوي فالهدي   
  .نهجه على والسير عنه ورد
 ِفي لَكُم كَان قَدلَ : "تعالى قال النبوي الهدي بالتزام وتعالى تبارك المولى أمرنا وقد

  .٢"كَِثيرا اللَّه وذَكَر الْآِخر والْيوم اللَّه يرجو كَان ِلمن حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَِّه رسوِل
  اآلمنين بترويع المقصود: الثاني المطلب

: فارس ابن قال والتخويف، الفزع بمعنى الترويع العربية، اللغة معاجم في جاء    
اوالْو نيالْعٌل وَأص اِحدلُّ ودلَى يٍع عفَز ... ِمن ذَِلك عوقَاُل. الرتُ يعوفُلَانًا ر تُهعرو :

تُهع٣َأفْز.  
  . التخويف يعني اللغة في فالترويع. ٤وأخافه أفزعه، أراعه،: فالنًا وروع   

  .٥"الِخيانة ضد: واَألمانةُ. لْخَوِفا ضد: واَألمن: "منظور ابن قال آمن، جمع واآلمنين
 تسود عندما النَّاس ويأمن . يخف ولم اطمأن: الرجُل أِمن: " مختار أحمد وقال   

  .٦" أهلُه به اطمأن: البلد وأِمن ".  العدالة
 الخوف، ضد واألمن آِمن، جمع واآلمنين والفزع، التخويف اللغة في فالترويع   

  .االصطالحي المعنى إلى التوصل اآلمنين لترويع اللغوي معنىال خالل من ويمكن
 أمن في يعيش من حياة وتهديد وإفزاع إخافة: يعني اصطالحا اآلمنين فترويع

  .لها مبرر ال التي الحجج من بحجة وطمأنينة،
  :وأهميتها األمن نعمة: الثالث المطلب

 الحياة تحلو ظلها وفي نسان،لإل السعادة تحقق التي النعم أعظم من األمن نعمة تعد    
 فقد لذا لعباده، تعالى اهللا من هبة وهي والشراب، والطعام العبادة بلذة اإلنسان ويشعر

                                         
 الكـريم  عبـد  ابـن  محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد واألثر، الحديث غريب في النهاية   - ١

 - هـ١٣٩٩ الطناحي، محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق بيروت، - العلمية المكتبة األثير، ابن الجزري يالشيبان
 .٢٥٣:/٥ج م،١٩٧٩

 .   ٢١:رقم آية األحزاب، سورة - ٢
 .   ٢/٤٥٩ج فارس، بن أحمد اللغة، مقاييس معجم - ٣
ـ  ١٤٢٩ األولى،: الطبعة الكتب، عالم ، عمر الحميد عبد مختار أحمد المعاصرة، العربية اللغة معجم - ٤  م، ٢٠٠٨ - هـ
 .   ٢/٩٦١ج
 .   ١٣/٢١ج منظور، ابن العرب، لسان - ٥
 .١/١٢٢، جعمر الحميد عبد مختار أحمد المعاصرة، العربية اللغة معجم   - ٦
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 الَِّذي * الْبيِت هذَا رب فَلْيعبدوا: "تعالى قال  األمن، بنعمة قريش على تبارك اهللا امتن
مهمَأطْع وٍع ِمنج منَهآمو ٍف ِمن١"خَو.  

 علينا قصه ما ذلك من والمرسلين، األنبياء اهتمام محل كانت فقد األمن نعمة ولعظم   
 بلده على يمن أن تعالى اهللا دعا الذي السالم عليه إبراهيم سيدنا عن الكريم القرآن
 وارزقْ اآِمنً بلَدا هذَا اجعْل رب ِإبراِهيم قَاَل وِإذْ: * تعالى قال  والرزق، األمن بنعمتي

لَهَأه اِت ِمنرالثَّم نم نآم مِم ِباللَِّه ِمنْهوالْيقَاَل الْآِخِر و نمو كَفَر هتِّعقَِليلًا فَُأم ثُم هطَرَأض 
  .٢*الْمِصير وِبْئس النَّاِر عذَاِب ِإلَى
 فعن السعادة، سبابأ أعظم من األمن نعمة وسلم عليه اهللا صلى المصطفى عد ولقد    
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل َأِبيِه، عن الخَطِْمي، ِمحصٍن بِن اللَِّه عبيِد بِن سلَمةَ
لَّمسو" :نم حبَأص ِبِه ِفي آِمنًا ِمنْكُمافًى ِسرعِدِه ِفي مسج هِمِه قُوتُ ِعنْدوي تْ افَكََأنَّمِحيز 

ا لَهنْيالتقدم له يكتب ال واالستقرار باألمن يشعر وال الخوف يتهدده الذي فالمجتمع. ٣"الد 
  .تتهدده التي للمخاوف رهينا يبقى ألنه  الحياة مجاالت من مجال أي في واإلبداع

 المجتمع أمن على المحافظة ضرورة على وسلم عليه اهللا صلى المصطفى أكد وقد   
 والرخاء، األمن ليسود واألموال، وألعراض الدماء حرمة انتهاك من وحذر ،المسلم

نِد فعبِن عمحِن الرةَ، َأِبي بكْرب نَأِبيِه، ع ذَكَر لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو دلَى قَعع 
 َأنَّه ظَنَنَّا حتَّى فَسكَتْنَا ،"هذَا يوٍم َأي: "قَاَل - ِبِزماِمِه َأو -  ِبِخطَاِمِه ِإنْسان وَأمسك بِعيِرِه،

 حتَّى فَسكَتْنَا" هذَا شَهٍر فََأي: "قَاَل بلَى،: قُلْنَا" النَّحِر يوم َألَيس: "قَاَل اسِمِه، ِسوى سيسميِه
 ِدماءكُم، فَِإن: "قَاَل بلَى،: قُلْنَا" الِحجِة ِبِذي سَألَي: "فَقَاَل اسِمِه، ِبغَيِر سيسميِه َأنَّه ظَنَنَّا

،الَكُموَأمو ،كُماضرَأعو نَكُميب ،امرِة حمركَح ِمكُموذَا، يِفي ه ِركُمذَا، شَهِفي ه لَِدكُمذَا، به 
  .٤"ِمنْه لَه َأوعى هو من يبلِّغَ َأن عسى الشَّاِهد فَِإن الغَاِئب، الشَّاِهد ِليبلِِّغ
 واألموال الدماء على االعتداء تحريم على وسلم عليه اهللا صلى النبي أكد فقد   

  .واالستقرار األمن على المحافظة أجل من إال ذالك وما واألعراض،

                                         
 .٤-٣ سورة قريش، اآلية رقم -  ١
 .١٢٦ سورة البقرة، اآلية رقم -  ٢
، سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ٤/٥٧٤،ج٢٣٤٦له، أبواب الزهد، باب التوكل على اهللا، رقم        سنن الترمذي واللفظ     -  ٣

 .٥/٤١٠،ج٢٣١٩حديث حسن بمجموع الطرق، السلسلة الصحيحة،رقم : وقال األلباني. ٢/١٣٨٧، ج٤١٤١القناعة، رقم 
 .١/٢٤ج ،٦٧ رقم سامع، من أوعى مبلغ رب باب العلم، كتاب البخاري، صحيح - ٤
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 اُهللا صلَّى ِهاللَّ رسوَل َأن عنه، اهللا رضي هريرةَ َأِبي عن روي ما أيضا لذلك ويشهد  
  .١"وِعرضه ومالُه، دمه، حرام، الْمسِلِم علَى الْمسِلِم كُلُّ: "قَاَل وسلَّم، علَيِه
 جِريٍر فعن االقتتال، وعدم التآلف ضرورة على وسلم عليه اهللا صلى النبي أكد وقد    

 استَنِْصِت: "الوداِع حجِة ِفي لَه قَاَل وسلَّم ِهعلَي اُهللا صلَّى النَِّبي َأن عنه، اهللا رضي
وا الَ: "فَقَاَل" النَّاسِجعِدي تَرعا، بكُفَّار ِربضي كُمضعب ٍض ِرقَابع٢"ب.  

 الدماء سفك إلى تؤدي التي الفتنة أبواب فتح من وسلم عليه اهللا صلى النبي حذر فقد   
  . واستقرار أمن في الناس يعيش أن أجل من إال ذلك وما األبرياء، وقتل

                                         
 السلـسلة  صـحيح،  حـديث  األلباني وقال ،٢/١٢٩٨،ج٣٩٣٣رقم المؤمن، دم حرمة باب الفتن، كتاب ماجة، ابن سنن - ١

 .٧/١٦٦٢ج الصحيحة،
 .١/٣٥،ج١٢١ رقم للعلماء، اإلنصات باب العلم، كتاب البخاري، صحيح - ٢
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 اآلمنين ترويع ومظاهر أسباب: الثاني المبحث
 اآلمنين ترويع أسباب: األول المطلب

 من ذلك يتبع وما اآلمنين، ترويع وصور مظاهر من الكثير الحاضر وقتنا في نالحظ   
 ويرجع األمة، دراتمق من ذلك وغير والمدارس والمساجد للمباني وتدمير وتشريد قتل
  :التالية األسباب أحد إلى ذلك
 أمنها زعزعة في ورغبتها الضعيفة الصغيرة الدول على القوية الدول تسلط: أوال

 .خيراتها ونهب
 البالد على اإلسالم أعداء تسلط خالل من يظهر ما وهذا وأهله، لإلسالم العداء: ثانيا

 ونهب لآلمنين، وتشريد االستقرارو لألمن خلخلة من ذلك يرافق وما اإلسالمية،
 عنف وسلم، عليه اهللا صلى المصطفى عنه أخبر ما وهذا اإلسالمية، البالد لخيرات
،انبوُل قَاَل: قَاَل ثَوسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسو" :وِشكي مالُْأم ى َأناعتَد كُملَيا عكَم 
 كَِثير، يومِئٍذ َأنْتُم بْل: "قَاَل يومِئٍذ؟ نَحن ِقلٍَّة وِمن: قَاِئٌل فَقَاَل ،"قَصعِتها ِإلَى الَْأكَلَةُ تَداعى
لَِكنَّكُمو ِل، كَغُثَاِء غُثَاءيالس نعنْزلَيو اللَّه وِر ِمندص كُمودةَ عابهالْم ،ِمنْكُم قِْذفَنلَيو اللَّه 

 وكَراِهيةُ الدنْيا، حب: "قَاَل الْوهن؟ وما اللَِّه، رسوَل يا: قَاِئٌل فَقَاَل ،"الْوهن ِبكُمقُلُو ِفي
  .١"الْموِت

 الْكُفِْر ِفرقُ الُْأمِم ِمن والْمراد بعضا الْبعِض ودعاء اِلاجِتماع التَّداِعي: "آبادي العظيم قال
 ِبحذِْف" عليكم تداعى أن "الضاللة وأمم الكفر فرق يقْرب َأي" الُْأمم يوِشك " ِةوالضلَالَ
 ما وسلِْب شَوكَِتكُم وكَسِر ِلمقَاتَلَِتكُم بعضا بعضهم يدعو ِبَأن تَتَداعى َأي التَّاَئيِن ِإحدى

وهلَكْتُمم اِر ِمنياِل الدوالَْأما "وى كَماعالَْأكَلَةُ تَد..."وهو عما ِإلَى ... "آِكٍل جِتهعقَص "
ِميرالَِّتي َأِي ِللَْأكَلَِة الض لُونتَنَاوا يِبلَا ِمنْه اِنعلَا مو نَاِزعا مْأكُلُونَها فَيفْوا عفْوصو كَذَِلك 
ْأخُذُونا يِفي م ِديكُمٍب ِبلَا َأيتَع منَالُهي ٍر َأورض مقُهلْحي ٢يمنعهم بأس َأو.  

غياب العلم وانتشار الجهل، وهذا األمر له أثر كبير في تهديد أمن الناس : ثالثا
 هريرةَ، أبي فعنواستقرارهم، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم بأنه واقع، 

                                         
 . ٢/١١١ج ،٤٢٩٧: رقم اإلسالم، على األمم تداعي في باب المالحم، كتاب داود، أبي سنن - ١
 ، أشرف محمد ومشكالته، علله وإيضاح داود أبي سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون - ٢

 هــ،  ١٤١٥ الثانيـة، : الطبعـة  بيـروت،  – العلميـة  الكتب دار آبادي، العظيم الصديقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو
 .١١/٢٧٣ج
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 وتَظْهر الِْعلْم، ويقْبض الزمان، يتَقَارب: "وسلَّم لَيِهع اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل
،لْقَى الِْفتَنيو ،الشُّح كْثُريو جرا: قَالُوا" الْهم؟ وجر١"الْقَتُْل: "قَاَل الْه.  
ج الغلو والتشدد وعدم الفقه في الدين، وال شك أن هذا األمر من األمور التي نت: رابعا

عنها الكثير من صور ترويع اآلمنين، وقد حذر المصطفى صلى اهللا عليه وسلم من 
 ِلي قَاَل: عباٍس ابن فعن الغلو في الدين وبين أنه من أسباب هالك األمم السابقة قبلنا، 

 فَلَقَطْتُ" ِلي الْقُطْ هاِت،: "راِحلَِتِه علَى وهو الْعقَبِة غَداةَ وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل
اٍت لَهيصح نى هصا الْخَذِْف، حفَلَم نتُهعضِدِه، ِفي وثَاِل: "قَاَل يُؤلَاِء، ِبَأمه اكُمِإيو 

الْغُلُويِن، ِفي وا الدفَِإنَّم لَكَأه نم كَان لَكُمقَب يِن ِفي الْغُلُو٢"الد.  
 من أنه وبين الدين في الغلو من الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي رحذ فقد   

 من الحاضر عصرنا في يحدث مما الكثير أن شك وال السابقة، األمم هالك أسباب
 يقوم أن المسلم واجب من فليس الدين، في والتشدد للغلو نتيجة هو إنما لآلمنين، ترويع
 ينكر أن واجبه وإنما معاصيهم ظهرت ولو صيالمعا أهل تضم التي األماكن بتفجير
  . فقط مهذب بأسلوب المعاصي هذه عليهم
 ونشر اآلمنين ترويع وراء تكمن التي األسباب من والسلوكي، الخلقي التحلل: خامسا
 دين وال لهم خلق ال ممن المريضة النفوس أصحاب بعض يتسلط فقد الناس بين الرعب

 في ونشاهده نالحظه ما وهذا واستقرارهم، أمنهم ددونفيه بيوتهم في اآلمين الناس على
  .الحاضر وقتنا

 ترويع صور من الكثير عنها ينتج التي األسباب من الديني الوازع ضعف: سادسا
 على االعتداء في يبالي ال حدوده، عند ويقف تعالى اهللا يتقي ال الذي فاإلنسان اآلمنين،
 الناس أمن يهدد مما وهذا م،وأعراضه وأموالهم ودمائهم المسلمين حرمات

  . واستقرارهم

                                         
 .٤/٢٠٥٧ج العلم، رفع باب ،العلم كتاب مسلم، صحيح - ١
: تحقيق النسائي، الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو للنسائي، الصغرى السنن = السنن من المجتبى  - ٢

 التقاط باب الحج، مناسك كتاب ،١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية المطبوعات مكتب غدة، أبو الفتاح عبد
 .٥/١٦٨ج ،٣٠٥٧: رقم الحصى،
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 إلى الدعوة في الدعاة بعض فتقصير المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر ترك: سابعا
 من لذلك ما يخفى وال باطلهم، في يتمادوا أن الباطل ألهل تسمح التي األمور من الخير

  . والمجتمع الفرد على تعود أضرار
 المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر ترك من وسلم يهعل اهللا صلى النبي حذر وقد   

 قَاَل: قَاَل قَيٍس، فعن تعالى، اهللا عذاب واستحقاق األمم هالك أسباب من ذلك أن وبين
 الْآيةَ، هِذِه تَقْرءون ِإنَّكُم النَّاس، َأيها يا: علَيِه وَأثْنَى اللَّه، حِمد َأن بعد: بكٍْر َأبو
اوونَهعلَى تَضِر عا غَياِضِعهوم: "كُملَيع كُملَا َأنْفُس كُمرضي نلَّ مِإذَا ض تُميتَدقَاَل ،١"اه :

نِإنَّا خَاِلٍد، عنَا وِمعس لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسقُوُل وي" :ِإن ا ِإذَا النَّاسَأور الظَّاِلم فَلَم 
 سِمعتُ وِإنِّي هشَيٍم، عن: عمرو وقَاَل" ِبِعقَاٍب اللَّه يعمهم َأن َأوشَك يديِه، علَى يْأخُذُوا
 يقِْدرون ثُم ِبالْمعاِصي، ِفيِهم يعمُل قَوٍم ِمن ما: "يقُوُل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوَل
  .٢"ِبِعقَاٍب ِمنْه اللَّه يعمهم َأن يوِشك ِإلَّا يغَيروا، لَا ثُم يغَيروا، َأن علَى
 والنهي بالمعروف األمر ترك أن الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي بين فقد   
 األيام هذه في يحدث ما أن شك وال تعالى، اهللا عذاب استحقاق أسباب من المنكر عن
 أهل على المنكر إنكار في الجهود تكثيف األمة على يستوجب لآلمنين رويعت من

  .والشعوب باألمم يفتك الذي الخطير الضرر هذا يتفاقم ال حتى الباطل
  اآلمنين ترويع مظاهر :الثاني المطلب

 ترويع ومظاهر صور من الكثير يالحظ الحاضر عصرنا في األمة أحوال يطالع من   
  :المظاهر هذه أبرز ومن اآلمنين

 حماية بحجة شؤونهم في وتدخلها اإلسالمية الدول على الغربية الدول تسلط: أوال   
 األذى بهم ويلحقون واألطفال النساء ويروعون األبرياء فيقتلون اإلنسان، حقوق

 البالد من وغيرها سوريا في اليوم نالحظه ما وهذا بلدانهم، من ويشردونهم والرعب
  .اإلسالمية

                                         
 .١٠٥: المائدة سورة  - ١
 مـشكاة   صـحيح،  حـديث : األلباني وقال ،٤/١٢٢ج ،٤٣٣٨:رقم والنهي، األمر باب المالحم، كتاب داود، أبي سنن  - ٢

 . ٣/١٤٢٢ج ،٥١٤٢:رقم  المصابيح،



& 

 )٦٢٤٣(

 ما وهذا األبرياء، وقتل والتعذيب األذى ألوان من فلسطين في إسرائيل تمارسه ما :ثانيا
 صور أعظم من األمر هذا أن شك وال اإلعالم، أجهزة وتبثه يوم كل في يحدث

  .اآلمنين ترويع ومظاهر
 العصر هذا في شاع فقد الحق، بغير والقتل والتهديد والتخويف األذى صنوف: ثالثا
 سيقع بأنه وسلم عليه اهللا صلى النبي أخبر مما وهذا اآلمنين، وترويع والتشريد القتل
 والَِّذي: "وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل هريرةَ، َأِبي فعن الزمان، آخر في

 ولَا قَتََل، ِفيم الْقَاِتُل يدِري لَا يوم النَّاِس" علَى يْأِتي حتَّى الدنْيا، تَذْهب لَا ِبيِدِه نَفِْسي
  .١"النَّاِر ِفي والْمقْتُوُل الْقَاِتُل الْهرج،: "قَاَل ذَِلك؟ يكُون كَيفَ: فَِقيَل " قُِتَل ِفيم الْمقْتُوُل

 والقتل األذى صنوف من اإلسالم تدعي التي الحركات بعض تمارسه ما: رابعا
 والقتل الترويع ألوان من اإلسالمية البالد في داعش تفعله ما ذلك أمثلة ومن والتشريد،

  .براء ذلك من واإلسالم اإلسالم باسم
 القلوب أصحاب بعض يفعله ما وهذا الناس، على الطريق وقطع الحرابة: خامسا

 أن شك وال أموالهم، ويأخذون عليهم ويعتدون طرقاتهم في الناس فيعترضون المريضة
  .واستقرارهم أمنهم وتهدد اآلمنين تروع التي ءاألشيا من الفعل هذا

 يسمى ما ذلك أمثلة ومن وترويعهم، الناس تخويف إلى يؤدي الذي المزاح: سادسا
 عليه اهللا صلى النبي حذر وقد شرعا، يجوز ال الفعل هذا أن شك وال الخفية، بالكمرات

 عن َأِبيِه، عن يِزيد، بِن اِئِبالس بن اللَِّه عبد فعن بالمزاح، ولو المسلم ترويع من وسلم
 َأو لَاِعبا َأِخيِه عصا َأحدكُم يْأخُذْ لَا: "وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل جدِه

  .٢"ِإلَيِه فَلْيردها َأِخيِه عصا َأخَذَ فَمن جادا،
 ولو أخيه عصا المسلم أخذ من الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي حذر فقد   
 للمسلم ينبغي ال أنه على دليل الشريف النبوي التوجيه هذا في أن شك وال مازحا، كان
  .المزاح سبيل على ولو نفسه إلى القلق ويدخل أخيه يروع أن

                                         
 مكـان  يكون أن فيتمنى الرجل، بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم ال باب الساعة، واشرط الفتن كتاب مسلم، صحيح  - ١

 .٤/٢٢٣١ج ،٢٩٠٨:رقم البالء، من الميت
 .٤/٤٦٢ج ،٢١٦٠:رقم مسلما، يروع أن لمسلم يحل ال جاء ما باب ، الفتن أبواب الترمذي، سنن  - ٢



– 

  )٦٢٤٤(

 بعض يامكق وذلك الخاصة، والممتلكات العامة المرافق أو بالبيئة الضر إلحاق: سابعا
 في أو الخاصة، واألشجار المزروعات في النيران بإشعال دين وال لهم تقوى ال من

 األفعال من وهو اآلمنين للمسلمين ترويع الفعل هذا في أن شك وال العامة، الحدائق
  .اإلسالم يقرها ال التي
 ماإلسال تعاليم فهم يحسنون ال ممن اإلسالم، إلى ينتمون من بعض يفعله ما: ثامنا

 والنهي بالمعروف األمر بحجة لآلمنين، ترويع من العامة واألماكن الفنادق في السمحة
  .اإلسالمية البلدان من الكثير في حصل ما وهذا المنكر، عن



& 

 )٦٢٤٥(

 :مطالب وفيه اآلمنين، ترويع من التحذير في النبوي الهدي: الثالث المبحث
 بال براحة ليعيش توفيرها إلى يسعى التي أولوياته أهم من األنسان أمن يعد    

 إبراهيم األنبياء أبو تضرعات أول كانت لذا حياته، يهدد شيء أي عن بعيدا واستقرار،
 قال المسلمين، أفِئدة مهوى على األمن يبسطَ أن وعال جل لربه السالم عليه الخليل
 البيتَ اهللا وفضل ،)١(}أمنًا البلد هذا اجعل رب{ : السالم عليه إبراهيم لسان على تعالى
 ِللنَّاِس مثَابةً الْبيتَ جعلْنَا وِإذْ{: تعالى فقال واالستقرار، األمِن من فيه أحلَّ بما الحرام
 فقال فزع، وال خوٍف غير من بيوتَهم نحتَهم صالح قوِم ثمود على اهللا وامتن ،)٢ (}وَأمنًا
 قريش على وجل عز امتن كما ،)٣ (}آِمِنين بيوتًا ِلالِْجبا ِمن ينِْحتُون وكَانُوا{: عنهم

 والصيِف الشِّتَاِء ِرحلَةَ ِإيلَاِفِهم) ١ (قُريٍش ِلِإيلَاِف{ : فقال مكة ألهل هيأه الذي باألمن
   .)٤(} )٤( خَوٍف ِمن وآمنَهم جوٍع ِمن َأطْعمهم الَِّذي) ٣ (الْبيِت هذَا رب فَلْيعبدوا) ٢(

     نةَ وعلَمِن سِد بيبِن اِهللا عٍن بصِمح الخَطِْمي ، نكَانَتْ ، َأِبيِه عو ةٌ لَهبحقَاَل ، ص 
 ِفي معافًى ِسرِبِه ِفي آِمنًا ِمنْكُم َأصبح من :" وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: 

 التي األولويات من كان فاألمن ، )٥(. "الدنْيا لَه ِحيزتْ فَكََأنَّما يوِمِه قُوتُ هِعنْد جسِدِه
  . لمواطنيها توفيرها على اإلسالم دولة حرصت
  :المسلم ترويع من التحذير: األول المطلب

 وأرسل وجل، عز باهللا فربطهم الناس قلوب في األمن لزرع الحنيف ديننا جاء     
 عليه اهللا صلى محمد نبينا هو القائد ذلك كان ، حياتهم في األمن لبسط فذا داقائ إليهم
 منطلقا وتكون دعوته، كيان على فيها يحافظ دولة إنشاء في يفكر فتئ ما الذي ، وسلم
 إسالميا كيانا وسلم عليه اهللا صلى فأنشأ ، فيه يعيش الذي المجتمع في األمن لبسط

 به المحيط العربي المجتمع في الحروب فتكت أن عدب المجتمعي السلم على فيه حرص
 حد على واألنصار المهاجرين أصابت التي الجراحات لكل بلسما الدولة تلك كانت ،

  .سواء
                                         

 ١٢٦ آية :البقرة)  ١(
 ١٢٥ آية: البقرة) ٢(

  ٨٢ آية: الحجر)  ٣(
 ٤-١ آية : قريش)  ٤(
 الـصحيحة  والسلـسلة  ٍ ، بيروت ،- التراث إحياء دار  ، ٤/١٥٢،ج)٢٣٤٦ (،ح ٣٤ باب الزهد، أبواب للترمذي، سنن) ٥(

 )٢٣١٨ (لأللباني



– 

  )٦٢٤٦(

 وهو – الناشئة دولته أركان من ركن بأهم وسلم عليه اهللا صلى حبيبنا اعتنى     
 الركين الركن ذلك لىع بالمحافظة وسلم عليه اهللا صلى عنايته ظهرت وقد -اإلنسان
 أو مادي أذى دولته أفراد من أيا يمس ال أن حرصه عديدة أحاديث في أظهر عندما

} :وسلم عليه اهللا صلى وصفه في تعالى قال وقد  الحرص؟ هذا يظهر ال كيف معنوي،
لَقَد كُماءوٌل جسر ِمن َأنْفُِسكُم ِزيزِه علَيا عم ِنتُّمع ِريصكُ حلَيعم ْؤِمِنينوفٌ ِبالْمءر 

ِحيم١(} ر(.  
 على االعتداء وسلم عليه اهللا صلى منع عندما النبوية العناية هذه ظهرت كما     
 رضي -  هريرة أبي فعن المادية، أو المعنوية الناحية من سواء عموماً البشرية النفس

 وال يظلمه، ال المسلم خوأ المسلم:" وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال: قال - عنه اهللا
 من امرئ بحسب مرات ثالث صدره إلى ويشير هنا ها التقوى، يحقره وال يخذله،
  .)٢( "وعرضه، وماله، دمه: حرام المسلم على المسلم كل المسلم، أخاه يحقر أن الشر
 وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى قومه، وبين بيته في األمن تمام المسلم يأمن وحتى     
 مع األخ يمزح إذ األيام هذه أكثره وما ، المسلم ترويع نتيجته تكون الذي لمزاحا عن
 وتضحك نفسها عن لتروح فتروعها ، جارتها مع والجارة صديقه، مع ،والصديق أخيه
 صلى -  محمِد أصحاب حدثنا ليلى أبي بِن الرحمن عبِد عن الحديث ففي ، حولها من
 رجٌل فنام ،-  وسلم عليه اهللا صلى -  النبي مع رونيسي كانوا أنهم -  وسلم عليه اهللا

 عليه اهللا صلى- اهللا رسوُل فقال ففزع، فأخذه، معه حبٍل إلى بعضهم فانطلقَ منهم،
  .)٣(" مسِلماً يروع أن لمسلم يِحلُّ ال: "-وسلم
 سِمع َأنَّه جدِه، عن َأِبيِه، عن يِزيد، بِن الساِئِب بِن اللَِّه عبِد عن آخر حديث وفي     

 »جادا ولَا لَاِعبا، َأِخيِه متَاع َأحدكُم يْأخُذَن لَا«: يقُوُل وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوَل
  ".  )٤( " فَلْيردها َأِخيِه عصا َأخَذَ ومن »ِجدا ولَا لَِعبا«: سلَيمان وقَاَل

                                         
 ١٢٨ آية: التوبة)  ١(
- التـراث  إحياء دار ، ٤/١٩٨٦ ج ،)٢٥٦٤ ( ح المسلم ظلم تحريم باب واآلداب، والصلة البر كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

 بيروت

 محمد - األرنؤوط شعيب حققه ٤/٣٠١ ،ج) ٥٠٠٤(ح  الِْمزاِح علَى الشَّيء يْأخُذُ من باباألدب، كتاب ، داوود ابي سنن) ٣(
 م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ األولى،: العالمية،الطبعة الرسالة دار بللي، قره كاِمل

 داوود، أبـي  وسنن  ،٤/٣٢،ج)٢١٦٠ (ح ،ِبالسالَِح َأِخيِه ِإلَى الْمسِلِم ِإشَارِة ِفي جاء ما باب الفتن، كتاب الترمذي سنن)  ٤(
 )٢٨٠٨ (الترغيب صحيح في األلباني حسنه ٤/٣٠١،ج)٥٠٠٣(ح ، الِْمزاِح علَى الشَّيء يْأخُذُ من األدب،باب كتاب



& 

 )٦٢٤٧(

 كأخذ ، يسير بشيء ذلك كان ولو المسلم، ترويع عن النهي إلى إشارة الحديث ففي    
 كان وربما أخيه، من حبال أخذ الصحابي فذاك ، الحديث في ورد كما تخصه، حاجة

 النهي فجاء ، أخيه فزع في سببا فكان بذلك، أخاه يشعر ولم أخذه إنه ،إال إليه محتاجا
  .أخاه أحد يروع أن من المسلمين لعامة
 أذى أدنى المسلم يمس ال أن على تحرص وأنت اهللا رسول يا سيدي يا أعظمك ما     
 وذلك عنها، نهيت لآلخر والمخيفة المريبة النظرة حتى معنويا، أو ماديا كان سواء
 من : "ل قا وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عمرو بن عبداهللا فعن ، اآلخر تفزع قد ألنها
 )١("القيامة يوم اهللا أخافه حق غير في بها يخيفه نظرة مسلم إلى نظر
 يكون ال حتى بالسالح، أخيه على يشير أن المسلم وسلم عليه اهللا صلى حذر كما     
 للخطر، وتعريضه دمه، لسفك سبباً أو سكينته، وإقالق وتخويفه، ترويعه في سبباً ذلك
 ينتهي، حتى المالئكة لعنته بالسالح خيهأ على أشار من: "وسلم عليه اهللا صلى فقال
 لعنة كانت بالسالح أخيه على المسلم إشارة ولخطورة.)٢("وأمه أبيه من أخاه كان ولو

 أثر وسلم عليه اهللا صلى  خصه سبب عن أما ، عمله عن ينتهي حتى عليه المالئكة
 وينتهون أمره يعظمون ، اهللا خلق من فألنهم ، غيرهم دون المالئكة بلعنة اإلشارة تلك
  .  اهللا أمر عن حاد من ويبغضون ، عنه نهى عما

 تعليل كان عنه، نهى عما باالنتهاء الناس وسلم عليه اهللا صلى النبي يقنع وحتى     
 من وهذا المسلم، أخاه فيؤذي يده في ما ينزع قد الشيطان بأن بالسالح اإلشارة عن نهيه

 هريرة أبي فعن بأمته، رحمته ومن ،للمسلمين وسلم عليه اهللا صلى توجيهه جميل
 أخيه على أحدكم يشير ال: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي

  .)٣("النار من حفرة في فيقع يده في ينزع الشيطان لعل يدري ال فإنه بالسالح،
  المسلم غير ترويع من التحذير: الثاني المطلب

 منحت المسلمة الدولة أن يرى العظيم، راثناوت اإلسالمي تاريخنا في الناظر    
 ، المواطنة حقوق من المسلمين منحت ما مثل ، المسلمين غير من الدولة في المواطنين

                                         
 .٣٢ ص / ١٣ ج ،) ٧٠ (ح ، الكبير المعجم في الطبراني رواه)  ١(
 ٤/٢٠٢٠ ،)٢٦١٦(ح ، مسِلٍم ِإلَى ِبالسلَاِح الِْإشَارِة عِن هِيالنَّ باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، صحيح) ٢(
 ج ،)٧٠٧٢ (ح »ِمنَّا فَلَيس السالَح علَينَا حمَل من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل باب الفتن، كتاب البخاري، صحيح)  ٣(
 .ناصر زهير محمد تحقيق ، النجاة طوق دار ،٩/٤٩



– 

  )٦٢٤٨(

 المن أو ذلك استجداء دون كمواطنين، كرامتهم على والحفاظ ، واألمن ، والرعاية
 عليه اهللا صلى يالنب أكد ، المسلمين على ما وعليهم للمسلمين، ما فلهم ، فيه عليهم
 من فكان ، النبوية المدينة في دولته فيه أقام يوم أول في التعايش هذا أهمية على وسلم
 أخذها التي والعهود المواثيق ، المدينة في الحياة نظمت التي الوثيقة في جاء ما أهم

: البخاري اإلمام قال بعده، من أمته بها وألزم ، نفسه على وسلم عليه اهللا صلى النبي
 عليه اهللا صلى النبي عن عمرو بن اهللا عبد عن: " جرم بغير ذمياً قتل من إثم باب في

 مسيرة من ليوجد ريحها وإن الجنة رائحة يرح لم معاهداً نفساً قتل من« :قال وسلم
 أنه اهللا رسول أصحاب من رجل عن مخيمرة بن القاسم روى كما.)١(»عاماً أربعين
 ريحها وإن الجنة ريح يجد لم الذمة أهل من رجالً قتل من«  :قال وسلم عليه اهللا صلى
  .)٢(»عاما سبعين مسيرة من ليوجد
 ومن باهللا، والعياذ الجرائم أشد من الذمي قتل ألن: "... المختار محمد الشيخ قال     
 التعرض على الشديد الوعيد وجد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأحاديث السنة تتبع
 إمام ذمة أو المسلم ذمة في المسلمين بالد دخل إذا وأنه ورسوله، اهللا ذمة له لمن

 ذمة يخفر أن اآلخر واليوم باهللا يؤمن لمؤمن يجوز فال مقامه، يقوم من أو المسلمين
 إذا الذمي فإن... واحدة المسلمين ذمة وسلم عليه اهللا صلى النبي جعل ولذلك المسلمين،

 للمسلمين ما له حرام، وعرضه وماله فدمه المسلمين ذمة وله المسلمين بالد دخل
 .  )٣("المسلمين على ما وعليه

  )٤(" حق بغير الذمي قتل يجوز وال: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  .)٥("استحقاق بغير والمعاهد الذمي قتل عليه يحرم بل: "حجر ابن وقال

                                         
 .٩/١٢ج ،)٦٩١٤(جرم، بغير ذميا قتل من إثم باب ، الديات كتاب البخاري، صحيح)  ١(
 ، بحلـب  اإلسـالمية  المطبوعات ،مكتبة٤٧٤٩: برقم ٢٥/ ٨  المعاهد،ج قتل تعظيم باب ، القسامة النسائي،كتاب سنن)  ٢(

 الترغيب صحيح في األلباني صححه ١٤٢١ رسالةال ،مؤسسة١٨٠٧٢: برقم ٦١٤/ ٢٩ وأحمد، غدة، ابو الفتاح عبد تحقيق
 مليح ابن الجراح واسمه - وكيع والد أجل من حسن إسناد وهذا صحيح حديث: "األرنؤوط شعيب قال ،٣١٩/ ٢ والترهيب،
 ".الرؤاسي

 .٣٧٩/ ج١٥ للشنقيطي، المستقنع زاد شرح)  ٣(
 .ه١٤١٦ د،فه الملك مجمع الناشر ،١٤٦/ ٣٤ تيمية، ابن/ الفتاوى مجموع) ٤(
 .الخطيب الدين محب أخرجه ،١٣٧٩ ط ، بيروت / المعرفة دار ،٢٦١/ ١٢ حجر، ابن/ الباري فتح) ٥(



& 

 )٦٢٤٩(

 أكبر ظلماً لقتلا: قوله أستعين وبه الرحيم الرحمن اهللا بسم: "الرملي اإلمام وقال 
   )١(".والمؤمن والمعاهد الذمي قتل شمل الكفر بعد الكبائر

 للجند توجيهه من كان ما المسلمين غير على وسلم عليه اهللا صلى حرصه ومن
 عليه اهللا صلى -   اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - مالك بن أنس وعن ، الغزو عند

 وال فانياً، شيخاً تقتلوا وال، اهللا رسول ملة وعلى وباهللا اهللا باسم انطلقوا:"  قال - وسلم
 اهللا إن وأحسنوا، وأصلحوا غنائمكم وضموا تغلوا وال امرأةً، وال صغيراً، وال طفالً،
  .)٢( "المحسنين يحب

  األسرى ترويع من التحذير: الثالث المطلب
 اهذ علمنا مرفوض، أمر منا موقفه كان وأيا ديانته كانت أيا اإلسير ترويع     

 وسلم عليه اهللا صلى النبي وبخ بدر غزوة ففي ، وسلم عليه اهللا صلى محمد حبيبنا
  : أنس عن يريدون، بما االعتراف على أسروه الذي قريش غالم إلجبارهم أصحابه

 بكر أبو فتكلم قال سفيان أبي إقبال بلغه حين شاور سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"
 رسول يا ؟ تريد إيانا فقال عبادة ابن سعد فقام عنه رضفأع عمر تكلم ثم عنه فأعرض

 نضرب أن أمرتنا ولو ألخضناها البحر نخيضها أن أمرتنا لو بيده نفسي والذي اهللا
 فانطلقوا الناس سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فندب قال لفعلنا الغماد برك إلى أكبادها

 فأخذوه الحجاج لبني أسود المغ وفيهم قريش روايا عليهم ووردت بدرا نزلوا حتى
 ؟ وأصحابه سفيان أبي عن يسألونه سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب فكان
 فإذا خلف بن وأمية وشيبة وعتبة جهل أبو هذا ولكن سفيان بأبي علمك لي ما فيقول

 بأبي لي ما فقال فسألوه تركوه فإذا سفيان أبو هذا أخبركم أنا نعم فقال ضربوه ذلك قال
 هذا قال فإذا الناس في خلف بن وأمية وشيبة وعتبة جهل أبو هذا ولكن علم سفيان
 انصرف ذلك رأى فلما يصلي قائم سلم و عليه اهللا صلى اهللا ورسول ضربوه أيضا
  )٣ ( )"كذبكم إذا وتتركوه صدقكم إذا لتضربوه بيده نفسي والذي ( وقال

                                         
 .٢/ ٤ الرملي، حاشية) ١(
 ،قـال  لغيـره  حـسن  شعيب الشيخ قال ، ٣/٣٧ ج) ٢٦١٦( ح المشركين، دعاء في باب الجهاد، كتاب داود، أبو سنن) ٢(

 ).٤٥٠:( برقم: داود أبو ضعيف) المنذري أعله وبه هذا، لدخا لجهالة ضعيف؛ إسناده:( األلباني
 ٣/١٤٠٣ج ، )١٧٧٩( ، ح بدر، غزوة باب والسير، الجهاد كتاب مسلم، صحيح  )٣(



– 

  )٦٢٥٠(

 واسقوه أطعموه * ضربه بعدما مملج ابن في قال أنه عنه اهللا رضي علي  عن وروي
 مت وإن استقدت شئت وإن شئت إن أعفو دمي ولي فأنا عشت فإن أساره أحسنوا
  )١( تمثلوا فال فقتلتموه

  الكرام وصحبه وسلم عليه اهللا صلى محمد الرحمة نبي ضربها التي األمثلة هذه     
  .األسرى مع التعامل في السالم عليه منهجه لفهم لنا نبراسا تكون أن بد ال

  الخدم ترويع من التحذير: الرابع المطلب
 عن ونهى للخدم، الحسنة المعاملة على وسلم عليه اهللا صلى النبي حرص

 علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل خَدمتُ: " قَاَل ماِلٍك، بِن َأنَِس فعن اليهم، واإلساءة ترويعهم
لَّمسو شْرع ،اِهللا ِسِنينا وا: ِلي قَاَل ملَا قَطُّ، ُأفٍء ِلي قَاَل وِلشَي :لْتَ ِلملَّا كَذَا؟ فَعهلْتَ وفَع 
   ".كَذَا؟

 َأِبي عن صحيحه في مسلم ذكر ترويعهم عن وسلم عليه اهللا صلى نهيه وفي 
 َأبا اعلَم،«: صوتًا يخَلِْف ِمن فَسِمعتُ ِلي، غُلَاما َأضِرب كُنْتُ: قَاَل الَْأنْصاِري، مسعوٍد

 وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل هو فَِإذَا فَالْتَفَتُّ ،)٢(»علَيِه ِمنْك علَيك َأقْدر لَلَّه مسعوٍد،
 َأو ،»النَّار تْكلَلَفَح تَفْعْل لَم لَو َأما«: فَقَاَل اِهللا، ِلوجِه حر هو اِهللا، رسوَل يا: فَقُلْتُ

»تْكسلَم تُ : قال عمر ابن رواه آخر حديث وفي ، )٣(»النَّارِمعوَل سسلَّى اِهللا راُهللا ص 
 قدوتنا هو هذا ،)٤(»يعِتقَه َأن فَكَفَّارتُه ضربه، َأو مملُوكَه، لَطَم من«: يقُوُل وسلَّم علَيِه

  . لحقوقهم المنصف الناس ضعفاء عن المحامي بالناس حيمالر ، الخير ومعلمنا
  الحيوان ترويع من التحذير: الخامس المطلب

 للمسلم، فأحسن اهللا، خلقها نفس كل على حريصا كان أنه إسالمنا عظمة من    
 ممن وأنه إنسانيته حيث من لإلنسان وأحسن أحسن، هي بالتي ودعاه الكافر واحتوى

 سخره الذي للحيوان وسلم عليه اهللا صلى الرحمة نبي احسن ماك ، وجل عز اهللا كرمه
 التعامل حسن الناس ليتعلم عديدة أحاديث في بذلك وأمرنا ، البشر لخدمة وجل عز اهللا
   .المخلوقات تلك مع

                                         
 ،١٦٧٥٩ ح ٣١٧ص/٨ج التَّْأِويِل علَى الْمسِلِمين ِمن واِحدا يقْتُُل الرجِل الرعاة،باب أبواب جماع البيهقي، الكبرى، السنن )١(

   .    م ٢٠٠٣بيروت، ، العلمية الكتب دار
 ٤/١٨٠٤ ج ،)٢٣٠٩(ح خلقا، الناس أحسن اهللا رسول كان باب / الفضائل ،كتاب مسلم صحيح ) ٢(
  ٣/١٢٨٠ج ،) ١٦٥٩(ح ، عبده لَطَم من وكَفَّارِة الْمماِليِك، صحبِة باب / األيمان كتاب مسلم، صحيح )٣(
 ٣/١٢٧٩،) ١٦٥٧(ح  عبده، لَطَم من وكَفَّارِة الْمماِليِك، صحبِة باب / األيمان كتاب مسلم، صحيح )٤(



& 

 )٦٢٥١(

 من وتوعد ايذائها عن شديدا نهيا ونهى برعايتها أمر أنه معها التعامل حسن ومن   
    لها أساء
 سجنتها هرة في امرأة عذبت : ( قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ عمر ابن فعن
 تأكل تركتها هي وال ، حبستها إذ وسقتها أطعمتها هي ال ، النار فيها فدخلت ماتت حتى
  )١ ( )األرض خشاش من

 ومنعه حي، لكل حاجة والشراب فالطعام له، تعذيب هو إطعامه دون الحيوان فحبس
  .بفعلتها النار دخول المرأة استحقت لكلذ له، تعذيب هو منها
 التي بالالم للمرأة أضافها ألنه الهرة تملك على يدل الحديث وظاهر القرطبي قال     
 في اليوم معذب الناس بعض أن وفيه مخلوقة، النار أن وفيه الملك، في ظاهرة هي

 وكذا )٢(عليه تأصر ألنها كبيرة فعلها أن على داللة الهرة بسبب تعذيبها في وفيه جهنم
  )٣(للحديث شرحه في النووي قال

 اهللا صلى فنهى بالنبال يرمونه ثم طيرا أو حيوانا يحبسون الفتيان بعض كان كما     
 ، يرمونه طيراً نصبوا قد قريش من بفتيان مر أنه عمر ابن عن ، ذلك عن وسلم عليه
 ابن فقال ، تفرقوا مرع ابن رأوا فلما نبلهم من خاطئة كل الطير لصاحب جعلوا وقد

 لعن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن ؟ هذا فعل من اهللا لعن ؟ هذا فعل من : عمر
   )٤ ( ).غرضاً الروح فيه شيئاً اتخذ من
  )٥ ( ).البهائم تصبر أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نهى : ( قال أنس عن و

 عنه اهللا رضي عباٍس ابِن فعن اتالحيوان بين التحريش عن والسالم الصالة عليه ونهى
 على بعضها وتهييج اإلغراء وهو ، )١ ()البهائم بين التَّحِريش عن اهللا رسول نهى: (قال

                                         
 باب السالم، ،كتاب مسلم وصحيح  ، ٤/١٧٦،ج)٣٤٨٢ (ح الغار، حديث باب األنبياء، ألحاديث كتاب البخاري، صحيح )١(

 ٤/١٧٦٠ج ،)٢٢٤٢(ح هرة، قتل تحريم
 .بيروت– التراث إحياء دار) ٥٦٣٢ (،ح)،٢٠٩/ ١٢(العيني،ج الدين بدر/ البخاري يحصح شرح القاري عمدة) ٢(

             ،١٣٩٢ ، الثانيـة  الطبعـة   ،بيـروت  – العربـي  التراث إحياء دار ،النووي/ الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج)٣(
 .١٤ /٢٤٠ ج الهرة، قتل تحريم باب السالم، ،كتاب٢٢٤٣ ح

 الـصيد  كتاب ،مسلم وصحيح  ،٧/٩٤ج) ٥٥١٥(ح المثلة، من يكره ما باب ، والصيد الذبائح كتاب ،البخاري صحيح )٤(
 ٣/١٥٤٩ ج ،)١٩٥٨ (ح البهائم، صبر عن النهي باب ،  والذبائح

 الـصيد  كتـاب  ،مـسلم  صحيح  ،٧/٩٤،ج)٥٥١٣(المثلة،ح من يكره ما باب والصيد، الذبائح كتاب البخاري، صحيح )٥(
 ٣/١٥٤٩ ج ،)١٩٥٦ (ح البهائم، صبر عن النهي ببا ،  والذبائح



– 

  )٦٢٥٢(

 للحيوانات إيالم أنه النهي ووجه. وغيرها والديوك والكباش الجمال بين يفْعُل كما بعض
 فيما الحاضر الوقت يف يفعل كما تماماً وهو. عبث مجرد بل فائدة بدون لها وإلعاب

 السيطرة يمكن ال حتى وتهييجها بها التحرش وهو الثيران مصارعة رياضة عنه يقال
  .لها عظيم إيذاء وفيه عليها
 كان التي العظيمة للرحمة تصوير أبلغ وذلك منها، وأخذه بوليدها فجيعتها عن نهى كما

: قال عنه اهللا رضي سعودم بن اهللا عبد عن. وسلم عليه اهللا صلى الرحمة نبي عليها
 معها حمرة فرأينا لحاجته فانطلق سفر في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كنا"

 وسلم عليه اهللا صلى النبي فجاء. تفرش فجعلت الحمرة فجاءت فرخيها فأخذنا فرخان
  )٢"(إليها ولدها ردوا. بولدها؟ هذه فجع من: فقال
 أوصى فقد الذبح، آلة البهيمة ترى ال أن أمر هأن وسلم عليه اهللا صلى شفقته عظيم ومن

 وقال ذلك في إليه واإلحسان الحيوان ذبح في بالرفق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أن قبل شفرتك حددت هال. موتتين؟ تميتها أن أتريد: (شفرته يحد وهو شاة أضجع لمن

  )٣ (!تضجعها
 حيث فيه ووسمه ، وجهه في وانالحي ضرب عن للنهي خاصاً باباً مسلم عقد كما     
 فقال وجهه في وسم قد حمار عليه مر سلم و عليه اهللا صلى النبي أن : جابر عن روى

 وعدم الحيوانات جمال على حتى اإلسالم حافظ وبهذا ، )٤ ( )وسمه الذي اهللا لعن( 
  .إيذائها

 وعن ، الوجه في الضرب عن نهى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن كذلك ورد ومما 
 ِفى الضرِب عِن وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل نَهى: قَاَل جاِبٍر، عن الوجه، في الوسم

  )٥ (.الْوجِه ِفى الْوسِم وعِن الْوجِه،

                                                                                                     
 أبي سنن وضعيف صحيح في األلباني وضعفه البهائم، بين التحريش ،باب الجهاد كتاب ،أول) ٢٥٦٢(ح  داود، أبي سنن)١(

 . )٤/٢٠٨ (داود
 السلسلة في انياأللب ،وصححه ٤/٣٠٩بالنار، العدو حرق كراهية في باب الجهاد، كتاب أول ،)٢٦٧٥(ح داود أبي سنن )٢(

 (١/٢٤ (الصحيحة

 الصحيحة في األلباني وصححه. البخاري شرط على صحيح وقال له واللفظ والحاكم واألوسط الكبير في الطبراني رواه )٣(
)١/٢٣( 
 ٣/١٦٧٣ ج ،٢١١٧ ح البهائم، صبر عن النهي باب والزينة، اللباس ،كتاب مسلم صحيح )٤(
 ٣/١٦٧٣ ج ،٢١١٦ ح البهائم، صبر عن النهي باب نة،والزي اللباس كتاب ، مسلم صحيح )٥(



& 

 )٦٢٥٣(

 : مطالب وفيه اآلمنين، ترويع ظاهرة عالج في النبوي الهدي: الرابع المبحث
 أنشأه الذي المجتمع في األمن صناعة على وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا حرص     

 العبد يمتهن والسيد ، الفقير يستعبد والغني ، الضعيف يأكل القوي كان أن بعد وذلك ،
 في اإلنسان وأمن والسالم لإلسالم دعوة هي التي دعوته تبليغ من يتمكن حتى وذلك ،

 جعفَر  كَلَّمه الَِّذي فَكَان:"  قالت الحبشة هجرة عن سلمة أم حديث ففي ، واآلخرة الدنيا
نفَقَاَل ، طَاِلٍب َأِبي ب ا"   :لَههَأي ِلكا كُنَّا ، الْممَل قَوٍة َأهاِهِليج ، دبنَ نَعاَألصنَْأكُُل ، امو 

 ِمنَّا الْقَِوي ويْأكُُل ، الِْجوار ونُِسيء ، اَألرحام ونَقْطَع ، الْفَواِحشَ ونَْأِتي ، الْميتَةَ
 وِصدقَه نَسبه نَعِرفُ ، ِمنَّا رسوال ِإلَينَا تَعالَى اللَّه بعثَ حتَّى ذَِلك علَى وكُنَّا ، الضِعيفَ

وانَتَهَأم فَافَهعانَا ، وعالَى اللَِّه ِإلَى فَدتَع هدحِلنُو هدبنَعو ، نَخْلَعا وكُنَّا م دبنَع ناُؤنَا نَحآبو 
وِنِه ِمند ِة ِمنارثَاِن الِْحجاَألونَا ، ورَأمِق وِديِث ِبِصداِء ، الْحَأدانَِة وِصلَِة ، اَألمِحِمال ور 
 ، الزوِر وقَوِل ، الْفُحِش عِن ونَهانَا ، والدماِء الْمحاِرِم عِن والْكَفِّ ، الِْجواِر وحسِن ،

   .)١("الْمحصنَِة وقَذِْف ، الْيِتيِم ماِل وَأكِْل
 هم،نفوس إليه تتوق ما أعظم مكَّة أهَل منح الفتح، عام مكَّة النبي دخل ولما

 صلى بالنبي فعلوه قد كانوا لما قلوبهم الرعب ملك الذي الوقت في لهم، األمان فأعطى
 من: "قال أنه إال وألصحابه، لنفسه ينتقم أن منه وينتظرون وأصحابه، وسلم عليه اهللا

 فهو المسجد دخل ومن آمن، فهو السالح ألقَى ومن آمن، فهو سفيان أبي دار دخَل
  .)٢("آمن

 عديدة بخطوات وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا قام آمنا المجتمع ونيك وحتى
 في التشريع فكان ، اآلمنين ترويع ظاهرة وعالج لمجتمعه األمن بصناعة كفيلة كانت
 الدنيا في عقابه من الناس يروعون والذين القتلة وحذر الدم، معصوم قتل تحريم

  .قتلهم أو اآلمنين يعترو إلى تؤدي  قد سلوكيات عن نهى كما واآلخرة،

                                         
 مجمـع  في الهيثمي وقال األرناؤوط، شعيب م،تحقيق٢٠٠٢ ١الرسالة،ط مؤسسة ، ٢٢٤٩٨ - ٣٧/١٧٠: أحمد مسند )١(

".  بالـسماع  صـرح  وقد إسحاق، ابن غير الصحيح رجال ورجاله أحمد، رواه) "٩٨٤٢(ح ، ٢٧ - ٢٤/ ٦: الزوائد
 .صحيح وسنده ١١٥/ ١: الحلية في نعيم وأبو ٣٣٤/ ١: لسيرةا في هشام ابن وأخرجه

 ٣/١٤٠٥ج ،)١٧٨٠ ( ح مكة، فتح باب والسير، الجهاد كتاب مسلم، صحيح )٢(



– 

  )٦٢٥٤(

   ذميا أم كان مسلما الدم معصوم قتل تحريم: األول المطلب
 لذا ، روحه على آمنا اإلنسان يكون أن اإلنسانية المجتمعات حاجات أهم من

 الَِّتي النَّفْس تَقْتُلُوا وال{ :تعالى قال الدم، معصوم قتل بتحريم السمحاء الشريعة جاءت
مرح قِّ ِإال اللَّهِبالْح نما قُِتَل وظْلُومم لْنَا فَقَدعِه جِليلْطَانًا ِلوِرفْ فَال سسالْقَتِْل ِفي ي ِإنَّه 
ا كَانورنْص١( }م(.  

 ابن قال ، الشخص ذلك كان أيا الدم معصوم قتل حرمة على صراحة اآلية تنص
 وذكر وكبير، صغير من قتلها  اهللا حرم  نفس لكل شامل وهذا:( -اهللا رحمه-  سعدي
 المحصن، والزاني بالنفس، كالنفس بالحق إال عهد له وكافر ومسلم وعبد، وحر وأنثى،

  .)٢( )بالقتل إال يندفع لم إذا بغيه حال في والباغي للجماعة، المفارق لدينه والتارك
 بن اللَِّه عبد فعن قتاله أو المسلم إيذاء عن وسلم عليه اهللا صلى النبي نهي كان لذا     

  )٣(. »كُفْر وِقتَالُه فُسوقٌ، المسِلِم ِسباب«: قال وسلم عليه اهللا صلى النَِّبي عن مسعود
 علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي عِن عنْهما، اللَّه رِضي عمر، بِن اللَِّه عبِد عن آخر حديث وفي

،لَّمسقَاَل و: »نَل ممح لَينَاع الَحالس س٤(»ِمنَّا فَلَي(  
 قتل عن نهى جميعا، دولته مواطني على وسلم عليه اهللا صلى حرصه باب ومن  

 لم بأنه ذلك يفعل من عقوبة غلظ بل األخرى، األديان أهل من والمستأمنين المعاهدين
 المجتمع في األمن يسود حتى وذلك الدنيا، في عقوبته عن فضال الجنة، رائحة يرح
 عِن عنْهما، اللَّه رِضي عمٍرو بِن اللَِّه عبِد عن. وغيرهم المسلمين من يتشكل الذي
لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسقَاَل و :»نا قَتََل مداهعم لَم ِرحةَ ياِئحنَِّة، رالج ِإنا وهِريح دتُوج 
ِة ِمنِسيرم ِعينبَأر اع٥(»ام(  

                                         
 ]٣٣:اإلسراء[ )١(

  ).٤٥٧ ( ١٤٢١، الرسالة مؤسسة ،/ المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير/ السعدي)٢(

 »بعٍض ِرقَاب بعضكُم يضِرب كُفَّارا، بعِدي تَرِجعوا الَ«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي ِلقَو باب الفتن، البخاري،كتاب صحيح)٣(
 ِقتَالُهو فُسوقٌ الْمسِلِم ِسباب«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل بياِن باب اإليمان، كتاب مسلم، صحيح ، ٩/٥٠ ج ، ٧٠٧٦ ح

١/٨١ ج ،)٦٤ (ح  »كُفْر 

 ،ج ٧٠٧٠ ح »ِمنَّـا  فَلَـيس  السالَح علَينَا حمَل من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل ،باب الفتن البخاري،كتاب صحيح)٤(
 )٩٨ (ح »ِمنَّا فَلَيس السالَح علَينَا حمَل من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل باب اإليمان، مسلم،كتاب صحيح ،٩/٤٩

 . )٣١٦٦ (ح ،جرٍم ِبغَيِر معاهدا قَتََل من ِإثِْم ،باب الجزية كتاب البخاري، رواه)٥(



& 

 )٦٢٥٥(

   .اآلمنين ترويع في يتسبب من جزاء بيان: الثاني المطلب
 يصلح ما يعلم ، وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا هو األمة بهذه الناس أعلم

 في التسبب أو وترويعهم، اآلمنين إيذاء نفسه له تسول من الناس من أن ويعلم شأنهم،
 للناس وسلم عليه اهللا صلى حذيرهت جاء لذلك يتبعونه، هوى أو تخصهم لمصلحة قتلهم

 دماء من منهم أحد يقترب أن فيها حذرهم مختلفة، ومواقف عديدة أحاديث في جميعا
 : وسلم عليه اهللا صلى قال : قال الوداع حجة عن جابر حديث ففي وأموالهم، األبرياء

"ِإن كُماءِدم الَكُموَأمو امرح ،كُملَيِة عمرِمكُ كَحويذَا مِفي ه ِركُمذَا، شَهِفي ه لَِدكُمذَا ب١(" ه( 
 حديث في وذلك ، تعالى اهللا عند المؤمن  مكانة عظم وسلم عليه اهللا صلى بين كما ،

 من اهللا عند أهون الدنيا لزوال " :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عمرو بن اهللا عبد
  )٢("مسلم رجل قتل

 فَقَاَل بكْرةَ َأبو فَلَِقيِني ،)٣(الرجَل هذَا ِلَأنْصر ذَهبتُ: "قَاَل يٍس،قَ بِن اَألحنَِف وعن
ن؟ َأيقُلْتُ تُِريد :رذَا َأنْصَل، هجقَاَل الر :ِجعتُ فَِإنِّي ارِمعوَل سسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع 

لَّمسقُوُل واِن التَقَى ِإذَا«: يِلمسا المِهمفَييقْتُوُل فَالقَاِتُل ِبسالما فَقُلْتُ ،»النَّاِر ِفي ووَل يسر 
 النبي بين ، )٤("»صاِحِبِه قَتِْل علَى حِريصا كَان ِإنَّه«: قَاَل المقْتُوِل باُل فَما القَاِتُل هذَا اللَِّه

 حصل إذا أخيه ىعل السيف المسلم رفع حرمة الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى
  .النار فمصيره ذلك يفعل من ،وأن بينهما خالف

 النار في والمقتول القاتل حديث في البزار أخرج : " اهللا رحمه حجر ابن قال
 ما ويؤيده النار، في والمقتول فالقاتل الدنيا على اقتتلتم إذا وهي المراد، تبين زيادة

 فيم القاتل يدري ال زمان الناس على يأتي حتى الدنيا تذهب ال "بلفظ) ٥( مسلم أخرجه
 قال" النار في والمقتول القاتل الهرج قال ذلك يكون كيف فقيل قتل فيم المقتول وال قتل

                                         
 .٢/٨٨٦ ،ج)١٢١٨ (،ح وسلم عليه اهللا صلى النبي حجة باب الحج، كتاب ، مسلم صحيح )١(

 مصطفى ،طبعة١٣٧٥ شاكر، أحمد المؤمن،تحقيق قتل تشديد من جاء ما في الديات،باب أبواب)٥١٣٩(ح الترمذي سنن )٢(
 تحقيق ، حلب اإلسالمبة، المطبوعات مكتب ، )٣٩٨٧( ح الدم، الدم،تعظيم تحريم كتاب النسائي، وسنن  الحلبي، البابي

 العالمية،تحقيق الرسالة دار ،)٢٦١٩ (ح ما،ظل مسلم قتل في التغليظ في باب ، الديات أبواب ماجة، ابن سنن غدة، أبو
 . .ه٢٤٣٠ ١ط األرناؤوط، شعيب

 .طالب أبي بن عليا يعني  )٣(

 )٢٨٨٨ (ح مسلم صحيح ،}بينَهما فََأصِلحوا اقْتَتَلُوا المْؤِمِنين ِمن طَاِئفَتَاِن وِإن {باباإليمان، كتاب ) ٣١ (ح البخاري، رواه)٤(
 .بسيفيهما المسلمان تواجه إذا باب اعة،الس وأشراط الفتن كتاب

 ٤/٢٢٣١،ج)٢٩٠٨ ( ح الرجِل، ِبقَبِر الرجُل يمر حتَّى الساعةُ تَقُوم لَا الساعة،باب وأشراط الفتن كتاب مسلم، صحيح)٥(



– 

  )٦٢٥٦(

 هوى اتباع أو الدنيا طلب من جهل على كان إذا القتال أن الحديث هذا فبين" القرطبي
  )١( "النار في والمقتول القاتل بقوله أريد الذي فهو

 من الناس ولتحذير حق، بغير فيها ولغ من إثم وعظيم الدماء، تحريم ولشدة
 ففي بالدماء، العباد بين يقضى ما أول أن وسلم عليه اهللا صلى النبي بين منها، االقتراب

 النَّاِس بين يقْضى ما َأوُل «وسلم عليه اهللا صلى النبي عن مسعود بن اهللا عبد حديث
  )٢(»ِبالدماِء

 الَِّذين َأيها يا{:تعالى قال القصاص اهللا شرع فقد الدنيا في أما ، رةاآلخ في ذاك
 عليه اهللا صلى النبي بين وقد ، )٣(}ِبالحر الحر القَتْلَى ِفي الِقصاص علَيكُم كُِتب آمنُوا
 عبِد فعن حق، بغير وآذاهم اآلخرين على اعتدى من جزاء يكون القصاص أن وسلم
 مسِلٍم، امِرٍئ دم يِحلُّ الَ: " وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل مسعود بن اللَِّه

دشْهي الَ َأن ِإلَّا ِإلَه َأنِّي اللَّهوُل وسى ِإلَّا اللَِّه، ردثَالٍَث ِبِإح :ِبالنَّفِْس، النَّفْس بالثَّيو 
  )٤( " ِللْجماعِة التَّاِرك الديِن ِمن قُوالماِر الزاِني،

 لشنيع وذلك ، العرنيين على الحرابة حد وسلم عليه اهللا صلى النبي أقام كما
 العرنيين وسلم عليه اهللا صلى النبي أكرم أن فبعد ، الصدقة ابل وبرعاة به فعلهم

 ، الصدقة ابل رعاة وقتل الغدر، جزاؤه كان ، وأطعمهم وآواهم مرضهم من وعالجهم
نِن َأنَِس عاِلٍك؛ بم ا َأننَاس نَةَ ِمنيروا علَى قَِدموِل عسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسو 

 ىِإلَ تَخْرجوا َأن ِشْئتُم ِإن : " وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل لَهم فَقَاَل. فَاجتَووها الْمِدينَةَ
 الرعاِة علَى مالوا ثُم فَصحوا، فَفَعلُوا، ، "وَأبواِلها َألْباِنها ِمن فَثَشْربوا الصدقَةَ ِإِبِل

،موا فَقَتَلُوهتَدارِن والِم، عاقُوا اِإلسسو دوِل ذَوسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسلَغَ. وفَب ذَِلك 
 وسمَل وَأرجلَهم، َأيِديهم فَقَطَع ِبِهم، فَُأِتى َأثَِرِهم، ِفى فَبعثَ وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى ىالنَِّب

،منَهيَأع مكَهتَرِة ِفى ورتَّى الْحاتُوا ح٥("م(.  

                                         
 .بيروت – المعرفة دار ، ٣٤/ ١٣ حجر ابن / الباري فتح )١(

 والمحاربين القسامة كتاب) ١٦٧٨ ( ح ومسلم القيامة، يوم القصاص باب، الرقاق كتاب) ٦٥٣٣ ( ح البخاري صحيح )٢(
 .٣/١٣٠٤ ج اآلخرة، في بالدماء المجازاة ،باب

 ]١٧٨: البقرة[ )٣(

 القـسامة  كتاب مسلم، ،صحيح{ . .ِبالنَّفِْس النَّفْس َأن{: تَعالَى اللَِّه قَوِل باب الديات، كتاب ،)٦٨٧٨ (ح البخاري صحيح )٤(
 ٢/١٣٠٢ ج ،)١٦٧٦(ح المسلم، دم به يباح ما ،بابوالمحاربين

 ١٢٩٦/ ٣،ج)١٦٧١ ( ح والمرتدين، المحاربين حكم باب والمحاربين، القسامة مسلم،كتاب صحيح )٥(



& 

 )٦٢٥٧(

  : اآلمنين تروع قد سلوكيات النهي: الثالث المطلب
 عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كنا: قال عنه، اهللا يرض بشير بن النعمان عن

 ِكنانته، من سهما رجل فأخذ راحلته، على'' نعس أي ''رجل فخفق مسير، في وسلم
 يروع َأن ِلمسِلٍم يِحلُّ لَا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ففَِزع، الرجل فانتبه
 أمنه يهددون الذين من المجتمع سالمة أن ربشي بن النعمان حديث يبين )١ (".مسِلما

 النبي نهي جاء لذلك الناجح، القائد أولويات أهم من ، أبناءه يروعون أو ، واستقراره
 مثل يسيرا، أمرا لنا بدا وإن اآلمنين ترويع إلى يؤدي ما كل عن وسلم عليه اهللا صلى

 تزل أن خشية، مازحا أو كان جادا ونحوها حديدة أو بسالح ما أحٍد إلى رجل يشير أن
 عن يِزيد، بِن الساِئِب بِن اللَِّه عبِد عن. بأذى اإلنسان فيصاب ما، خطأ يحدث أو يده

 متَاع َأحدكُم يْأخُذَن لَا«: يقُوُل وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوَل سِمع َأنَّه جدِه، عن َأِبيِه،
 )٢(" فَلْيردها َأِخيِه عصا َأخَذَ ومن »ِجدا ولَا لَِعبا«: سلَيمان وقَاَل »جادا ولَا اِعبا،لَ َأِخيِه
 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن - عنه اهللا رضي - هريرة أبي عن آخر حديث ،وفي
، يده في ينزغ الشيطان لعل يدري ال فإنه، بالسالح أخيه على أحدكم يشير ال: " قال
 ذلك، الى يدعو سبب دون اآلخرين إلى بالسالح فاإلشارة. )٣( "النار من حفرة في فيقع
 لينتقم فيستثيره الرجلين بين أليم بماض اإلنسان يذكر ان للشيطان محفزة تكون قد

 جريمة بالسالح مسلم اي إلى اإلشارة مجرد وسلم عليه اهللا صلى النبي جعل كما. لنفسه
 هريرةَ، َأبا سِمعتُ :ِسيِرين ابِن يقول المالئكة، للعنة الموجبة كبائرال من بل كبرى،
 الْملَاِئكَةَ فَِإن ِبحِديدٍة، َأِخيِه ِإلَى َأشَار من« :وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى الْقَاِسِم َأبو قَاَل :يقُوُل

،نُهتَّى تَلْعح هعدي ِإنو كَان ِه ِلَأِبيِه َأخَاهُأم٤("»و(.  
 بإشارات التخويف من بعض مع بعضهم مزاحهم في النّاس يفعله ما بهذا ويلحق

 سبيل على غيرها أو العين في عاهات من يحدث أن يمكن لما غيره، أو الوجه في
 . الترويع حرمة على فضالً الخطأ،

                                         
 )٥٠٠٤ (ح المزاح، على الشيء يأخذ من باب األدب، ،كتاب داود أبي سنن )١(

 )٥٠٠٣ (ح المزاح، على الشيء يأخذ من األدب،باب كتاب ، داود أبي سنن )٢(
        ) ٧٠٧٢(ح »ِمنَّـا  فَلَـيس  السالَح علَينَا حمَل من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي قَوِل باب الفتن، البخاري،كتاب صحيح )٣(

 .٩/٤٩ ج
 .٤/٢٠٢٠ ج) ٢٦١٦(ح مسلم، إلى بالسالح باإلشارة النهي واآلداب،باب والصلة البر ،كتابمسلم صحيح )٤(



– 

  )٦٢٥٨(

 عن البعد على رصوالح والحذر الحيطة بأخذ وسلم عليه اهللا صلى النّبي أمر كما
 النَِّبي عِن َأِبيِه، عن بردةَ، أبي فعن وترويعهم، المسلمين إيذاء إلى المؤدية األسباب

 علَى فَلْيْأخُذْ ِبنَبٍل، َأسواِقنَا َأو مساِجِدنَا ِمن شَيٍء ِفي مر من«: قَاَل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
  .)١ (»مسِلما ِبكَفِِّه ِقريع الَ ِنصاِلها،

 ِإذَا«: قَاَل وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل َأن موسى، َأِبي عن مسلم رواية وفي
رم كُمدِلٍس ِفي َأحجم وٍق، َأوِدِه سِبيٌل، وْأخُذْ نَبا، فَلْياِلهِبِنص ْأخُذْ ثُما، ِلياِلهِبِنص ْأخُذْ ثُمِلي 

  .)٢(»ِبِنصاِلها
 أفراد يمس ال أن على وسلم عليه اهللا صلى النبي حرص السابق الحديث يبين

 المناسبة الكيفية في المباالة عدم بسبب أو األسلحة استخدام سوء بسبب أذى المجتمع
 بين ثم األسواق، في السالح لحمل المناسبة الطريقة األول الحديث في فبين ، لحملها

 المناسبة الطريقة على ثالثا أكد الثاني الحديث وفي الحمل، بطريقة الوصية من هدفال
  . الناس بين السالح لحمل

 أذكرها المؤمن، ترويع حرمة على أكدت - ضعيفة - عديدة أخرى أحاديث وفي
 بِن اللَِّه عبِد عن ، أحاديث من صح فيما وسلم عليه اهللا صلى النبي أراده ما على لتؤكد

عرتُ: قَاَل مِمعوَل سسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسقُوُل وي :»نْؤِمنًا َأخَافَ مِر مقٍّ ِبغَيح 
ا كَانقلَى حاللَِّه ع لَا َأن نَهَؤمي اِع ِمنِم َأفْزوِة يام٣( »الِْقي( ، نِد وعبِن اِهللا عٍرو، بمع 
 غَيِر ِفي ِبها يِخيفُه نَظْرةً مسِلٍم ِإلَى نَظَر من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا سوُلر قَاَل: قَاَل

 النظرة بمجرد كان ولو متحقِّقة، المؤمن ترويع فحرمة ،)٤(»الِْقيامِة يوم اُهللا َأخَافَه حقٍّ،
 أجري بما أو بالسالح إشارة الترويع كان إذا الحرمة وتشتد اإلخافة، منها قُِصد التي

 بغير المؤمن إفزاع في التسبب من هذا على يترتَّب ِلما نحوه، أو الحديد من مجراه
  .حق
  

                                         
 َأمِر واآلداب،باب والصلة البر كتاب مسلم، صحيح ،)٤٥٢( ح المسجدن في المرور باب الصالة، كتاب البخاري، صحيح)١(

نم رِجٍد ِفي ِبِسلَاٍح مسم وٍق َأوس ا َأوِرِهمغَي اِضِع ِمنوِة الْماِمعِللنَّاِس الْج َأن ِسكما ياِله٤/٢٠١٩،ج)٢٦١٥(ح ِبِنص. 
 .٤/٢٠١٩،ج)٢٦١٥(ح ...ِبِسلَاٍح مر من َأمِر باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، حصحي)٢(
 .اهللا عوض طارق تحقيق القاهرة،-الحرمين دار ،)٢٣٥٠ (ح) ٢٤/ ٣ (الطبراني أحمد بن سليمان / األوسط المعجم)٣(
 .السلفي حمدي اهرة،تحقيقالق– تيمية ابن مكتبة ،)٧٠ (ح) ٣٢/ ١٣ (الطبراني / الكبير المعجم)٤(



& 

 )٦٢٥٩(

   .  األسرى إلى اإلحسان: الرابع المطلب
 في بل ، وإيذائهم األسرى ترويع من وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا حذرنا

 بل دماء وسفك قتل دين ليس فديننا ، إليهم واإلحسان مبإكرامه أمرنا األحيان من كثير
 في الصحيح الحديث ففي ، اهللا لدين دعوة ومنهج ، جميعا بالناس ورأفة رحمة دين

 :اليمامة أهل سيِد ُأثاٍل بن ثُمامِة أسر حادثة
 َلِقب خَيالً وسلم عليه اهللا صلى النبي بعثَ: قَاَل عنه اهللا رضي هريرةَ َأبي عن"

 سواري ِمن ِبساِريٍة فَربطُوه ُأثَاٍل، بن ثُمامةُ لَه يقَاُل حِنيفَةَ بني ِمن ِبرجٍل فَجاءتْ نَجٍد،
 عندي: فَقَاَل ثُمامةُ؟ يا ِعنْدك ما: فَقَاَل وسلم عليه اهللا صلى النبي ِإلَيِه فَخَرج الْمسِجِد،

را خَيي ،دمحم ٍم، ذَا تَقْتُْل تَقْتُلِْني ِإند ِإنو تُنِْعم لَى تُنِْعمشَاِكٍر، ع ِإنكُنْتَ و اَل، تُِريدالْم 
 ِإن: لَك قُلْتُ ما: قَاَل ثُمامةُ؟ يا ِعنْدك ما: لَه قَاَل ثُم الْغَد، كَان حتَّى ِشْئتَ، ما ِمنْه فَسْل
تُنِْعم لَى تُنِْعمشَاِكٍر ع، كَهتَّى فَتَرح كَان دعا: فَقَاَل الْغَِد، بم كا ِعنْدةُ؟ يامِعنِْدي: فَقَاَل ثُم 
 دخََل ثُم فَاغْتَسَل، الْمسِجِد ِمن قَِريٍب نَخٍْل ِإلَى فَانْطَلَقَ ثُمامةَ، َأطِْلقُوا: فَقَاَل لَك، قُلْتُ ما

،ِجدسفَقَاَل الْم :دَأشْه الَ َأن ِإالَّ ِإلَه ،اللَّه دَأشْهو ا َأندمحوُل مسا اللَِّه، ري ،دمحاللَِّه ما وم 
لَى كَانِض عاَألر هجو غَضَأب ِإلَي ِمن ،ِهكجو فَقَد حبَأص كهجو بوِه َأحجالْو ،ِإلَي 
 كَان ما واللَِّه ِإلي، الديِن َأحب ِدينُك فََأصبح ِديِنك، ِمن لَيِإ َأبغَض ِديٍن ِمن كَان ما واللَِّه
لٍَد ِمنب غَضَأب ِإلي ِمن ،لَِدكب حبفََأص كلَدب بالِْبالَِد َأح ،ِإلَي ِإنو لَكَأنَا َأخَذَتِْني خَيو ُأِريد 

 قَِدم فَلَما يعتَِمر، َأن وَأمره وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسوُل رهفَبشَّ تَرى فَماذَا الْعمرةَ،
 اهللا صلى اللَِّه رسوِل محمٍد مع َأسلَمتُ ولَِكن الَ،: قَاَل ،)١(صبوتَ: قَاِئٌل لَه قَاَل مكَّةَ،
 اهللا صلى النَِّبي ِفيها يْأذَن حتَّى ِحنْطٍَة حبةُ الْيمامِة ِمن يْأِتيكُم الَ واللَِّه والَ وسلم عليه
  .)٢("وسلم عليه

  

                                         
 الجـزري،  محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد األثير، ابن غيره، ديٍن إلى ديٍن من خرج إذا فالن، صبأ يقال  )١(

 .٤٩٨ ص واألثر، الحديث غريب في النهاية

 ح مسلم، صحيح ،٨٢٦ ص أثال، بن ثمامة وحديث حنيفة، بني وفد باب المغازي، كتاب ،٤٣٧٢ ح البخاري، صحيح  )٢(
 كثيـر،  ابـن  للبخاري، واللفظ ،٧٣٢ ص عليه، المن وجواز وحبسه األسير ربط باب، والسير، الجهاد كتاب ،١٧٦٤
 الدين، برهان علي الحلبي، ،٩٢ ص ،٤ج ،١٩٧١ بيروت، الواحد، عبد مصطفى تحقيق المعرفة، دار النبوية، السيرة
 .١٧١ ص ،٣ج هـ، ١٤٠٠ بيروت، رفة،المع دار والمأمون، األمين سيرة في الحلبية السيرة



– 

  )٦٢٦٠(

 الحنفي، أثال بن ثمامة هذا أخذتم؟ من أتدرون:" إسحاق البن رواية وفي
 كان ما اجمعوا: فقال أهله إلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ورجع إساره، أحسنوا
  .)١("ويراح عليه يغذى أن بلقحته وأمر إليه، به فابعثوا طعام، من عندكم
 إلى نحسن كيف أثال بن ثمامة حديث في وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا من نتعلم    

 اهللا إلى الدعوة بل األعداء، أسر هو هدفنا فليس ، اإلسالم إلى ندعوه و األسير
  .همإلي اإلساءة أو ترويعهم  عن فضال اإلسالم، نور إلى الكفر ظلمات من وإخراجهم

   :العهد ونقض الغدر عن النهي: الخامس المطلب
 وَأوفُوا }:تعالى اهللا قال ،إذ الكريم الشارع عليه حث أصيل خلق بالعهد الوفاء

 ِإن ۚ كَِفيلًا علَيكُم اللَّه جعلْتُم وقَد تَوِكيِدها بعد الَْأيمان تَنقُضوا ولَا عاهدتُّم ِإذَا اللَِّه ِبعهِد
اللَّه لَمعا يم لُوناألعداء مع حتى مذموما خلقا يعد العهد ونقض لغدرفا ، )٢({ تَفْع ، 

 عِن هريرةَ، َأِبي عن بالغدر، اإليمان وسلم عليه اهللا صلى النبي ربط الغدر ولخطورة
لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسقَاَل و :»انالِْإيم دا قَيلَا لْفَتْك فِْتكي ْؤِمنقَاَل " ،)٣( »م اِإلمام :

قتل َأن والفتكمن ي انه لهَأة، َأمفَج كَانب ون كَعف بن الَْأشْرِمم داهول علَّى اِهللا رسص 
 ولحق هد،الْع ونقض الْأمان، خلع ثُم يقاتله، ولَا أحدا، عليِه يعين لَا َأن وسلَّم علَيِه اُهللا

 فَاستحقَّ ويسبه، أشعاره، ِفي يهجوه وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِّبي معادة معلنا وجاء ِبمكَّة،
  )٤(. " ِلذِلك الْقَتْل

 اآلثار، من عليه يترتب لما الغدر من وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا حذر كما
 الْحِمِق، بِن عمِرو عن المجتمع، رادأف بين اإلستقرار وعدم والرعب الخوف ينشر إذ

 ثُم دِمِه علَى رجلًا َأِمن رجٍل َأيما«:  يقُوُل وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوَل سِمعتُ: قَاَل
،فََأنَا قَتَلَه الْقَاِتِل ِمن ،ِريءب ِإنو قْتُوُل كَانا الْمإذ الغدر نتيجة عظم إلى ،انظر )٥(»كَاِفر 
 في فالمقيم إذا كافرا، المقتول كان وإن الغادر من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  يبرأ

 اللَِّه رسوِل عن آخر حديث وفي  فيها يشعرباألمان أن بد ال دينه كان أيا المسلمة الدولة

                                         
  ه١٣٧٥الحلبي، البابي مطبعة شركة السقا،، مصطفى تحقيق ، ٦٣٨ص ، ٢النبوية،ج السيرة هشام، ابن)١(

 )٩١ (النحل )٢(
 المسير في شَرٍف كل على التكبير في باب ،  )الجهاد(  كتاب ،)٢٧٦٩( ح داود أبي سنن  )٣(
 )٤٥/ ١١(ج ،١٤٠٣ط األرناؤوط، شعيب حقيقاإلسالمي،ت المكتب للبغوي، السنة شرح  )٤(
 )٥٩٨٢ (ح) ٣٢٠/ ١٣ (،١٤٠٨ األرناؤوط،ط شعيب الرسالة، حبان،مؤسسة ابن صحيح تقريب في اإلحسان  )٥(



& 

 )٦٢٦١(

 َأخَذَ َأو طَاقَِتِه، فَوقَ كَلَّفَه َأو انْتَقَصه، َأِو عاِهدا،م ظَلَم من َألَا«: قَاَل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
ًئا ِمنْهِر شَيفََأنَا نَفٍْس، ِطيِب ِبغَي هِجيجح موِة يام١(»الِْقي(.  

 الخالئق، رؤوس على يفضح أنه ،إذ القيامة يوم الغادر حال عن تسأل وال 
نِد فعبِن اللَِّه عب ،رمع رِضي ا، اللَّهمنْهِن عع لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع ،لَّمسِلكُلِّ«: قَاَل و 

  . )٢(»ِبِه يعرفُ الِقيامِة يوم ِلواء غَاِدٍر
 العهد ونقض الغدر عن وسلم عليه اهللا صلى النبي نهي أن لنا يتضح هنا من

  .   أخيه على األخ يأمن ال وأن ، ببعض بعضها يفتك أن أمته على حرصه من نابع

                                         
 حهوصح ِبالتِّجاراِت، اخْتَلَفُوا ِإذَا الذِّمِة َأهِل تَعِشيِر ِفي باب والفيء، واألمارة الخراج كتاب) ٣٠٥٢(ح ، داود أبي سنن  )١(

 .األلباني
 فَـزعم  جاِريةً غَصب ِإذَا باب ،)  ٦٩٦٦ ( ح ماتَتْ َأنَّها فَزعم جاِريةً غَصب ِإذَا باب الحيل، كتاب البخاري، صحيح  )٢(

  ماتَتْ َأنَّها



– 

  )٦٢٦٢(

  :والمدينة مكة في اآلمنين ترويع من التحذير في النبوي الهدي: الخامس المبحث
 من غيرهما عن بها تتميزان خاصة ميزات والمدينة لمكة تعالى اهللا جعل

 إلى اإلسالم إشعاع ومصدر اإلسالمة الدعوة ومنطلق الوحي مهبط هي فمكة ، المناطق
 تعالى اهللا أن المعلوم ومن صالتهم، في وقبلتهم الناس أفئدة مهوى وهي ، أجمع العالم
 معنى في كثير ابن قال ، )١({الْبلَِد ِبهذَا ِحلٌّ وَأنْتَ) ١ (الْبلَِد ِبهذَا ُأقِْسم لَا{ : فقال بها أقسم
 حالًا؛ ِفيها الساِكِن كَوِن حاِل ِفي ىالْقُر ُأم ِبمكَّةَ  وجلَّ عز اللَِّه ِمن قَسم هذَا: "اآلية هذه
هنَبلَى ِليِة عظَما عِرهاِل ِفي قَداِم حرا ِإحِله٢ (".َأه(  

 مركز فكانت فيها، وسلم عليه اهللا صلى النبي بمكث المنورة المدينة وخص
 مكة يف األمن يسود أن يقتضي وهذا ، العالم إلى الدعوة ومنطلق اإلسالمية الدولة

 للناس السالم عليه ابراهيم لنداء تلبية المسلمين من غفيرة أعداد من يؤمهما لما والمدينة
   . وسلم عليه اهللا صلى النبي بينها أجور من زيارتهما في لما وكسبا إليها، بالحج

  المكرمة مكة في اآلمنين ترويع من التحذير: األول المطلب
 قواعد ورفع أسسها التي المكرمة ةمك أمن على السالم عليه إبراهيم حرص

 وارزقْ آِمنًا بلَدا هذَا اجعْل رب ِإبراِهيم قَاَل وِإذْ{:بذلك اهللا فدعا فيها، المشرفة الكعبة
لَهَأه اِت ِمنرالثَّم نم نآم مِم ِباللَِّه ِمنْهوالْيِإذْ{:تعالى قال أخرى آية وفي )٣(}الْآِخِر وو 
عتَ لْنَاجيةً الْبثَابنًا ِللنَّاِس مَأماتَِّخذُوا وو قَاِم ِمنم اِهيمرى ِإبلصفي كثير ابن قال ، )٤( }م 

 الْبيتَ جعلْنَا وِإذْ{: تعالى قوله: عنهما اهللا رضي عباٍس ابِن عِن الْعوِفي، قَاَل : "تفسيره
 يعودون ثُم َأهِليِهم، ِإلَى يرِجعون ثُم يْأتُونَه، وطَرا، ِمنْه يقْضون الَ: يقُوُل} ِللنَّاِس مثَابةً
  )٥ (."يثُوبون: يقُوُل} ِللنَّاِس مثَابةً{: عباس ابِن عِن طَلْحةَ، َأِبي بن عِلي وقَاَل ِإلَيِه،

 دم فيها يسفك أن حرم بأن المدن، من غيرها عن مكة وجل عز ربنا خص كما
 َأنَّه شُريٍح، َأِبي عن ، وسلم عليه اهللا صلى محمد حبيبنا ذلك بين كما شجرة تعضد أو

 قَولًا ُأحدثْك اَألِمير، َأيها ِلي اْئذَن -  مكَّةَ ِإلَى البعوثَ يبعثُ وهو - : سِعيٍد بِن ِلعمِرو قَاَل
ِبِه قَام لَّ النَِّبيِه اُهللا ىصلَيع لَّمسو الغَد ِم ِمنوالفَتِْح، ي تْهِمعس ُأذُنَاي اهعوقَلِْبي، و 

                                         
 ].١،٢: البلد[)١(

 ١٤٢٠طيبة، دار ،)٤٠٢/ ٨ (كثير ابن تفسير)٢(
 ].١٢٦: البقرة[)٣(
 ].١٢٥: البقرة[)٤(
 )٤١٢/ ١ (كثير ابن تفسير)٥(



& 

 )٦٢٦٣(

تْهرصَأبو نَاييع ِحين ِبِه تَكَلَّم :ِمدح َأثْنَى اللَّهِه، ولَيع قَاَل ثُم " :كَّةَ ِإنا مهمرح ،اللَّه لَمو 
 يعِضد والَ دما، ِبها يسِفك َأن اآلِخِر واليوِم ِباللَِّه يْؤِمن ِلامِرٍئ يِحلُّ فَالَ ،النَّاس يحرمها

 اللَّه ِإن: فَقُولُوا ِفيها، وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوِل ِلِقتَاِل تَرخَّص َأحد فَِإن شَجرةً، ِبها
قَد  َأِذن سوِلِهِلر لَمو ْأذَني ،ا لَكُمِإنَّمو ا ِلي َأِذنةً ِفيهاعس اٍر، ِمننَه تْ ثُمادا عتُهمرح 

موا اليِتهمرِس، كَحلِِّغ ِباَألمبلْيو الشَّاِهد ١( "الغَاِئب(.  
 اِبٍرج فعن بمكة، السالح حمل عن وسلم عليه اهللا صلى النبي فيه نص آخر حديث وفي

 َأن ِلَأحِدكُم يِحلُّ لَا«: يقُوُل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي سِمعتُ: قَاَل عنه، اهللا رضي
  )٢(»السلَاح ِبمكَّةَ يحِمَل

    المنورة المدينة في اآلمنين ترويع من التحذير: الثاني المطلب
 فالمدينة المكرمة، مكة بعد البقاع خير وجعلها المنورة المدينة تعالى اهللا شرف

 فضلها في كثيرة نصوص وردت وقد واألنصار، المهاجرين وملتقى اإليمان، مأرز هي
 : وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الخدري سعيد ابو رواه الذي الحديث ففي  وتحريمها،

"مالله ِإن اِهيمرِإب مركَّةَ حا ملَهعا، فَجمرِإنِّ حتُ يومرِدينَةَ حا الْمامرا حم نيا، بهيْأِزمم 
اقَ لَا َأنرها يِفيه ،ملَا دَل ومحا يِفيه لَا ِلِقتَاٍل، ِسلَاحطَ وا تُخْبةٌ ِفيهرلٍْف، ِإلَّا شَجِلع مالله 

اِركِدينَِتنَا، ِفي لَنَا بم مالله اِركاِع ِفي لَنَا بنَا،ص مالله اِركنَا، ِفي لَنَا بدم مالله اِركلَنَا ب 
 الْبركَِة مع اجعْل اللهم مِدينَِتنَا، ِفي لَنَا باِرك اللهم مدنَا، ِفي لَنَا باِرك اللهم صاِعنَا، ِفي

 حتَّى يحرساِنها ملَكَاِن علَيِه ِإلَّا نَقْب ولَا عب،ِش الْمِدينَِة ِمن ما ِبيِدِه، نَفِْسي والَِّذي بركَتَيِن،
  )٣( "ِإلَيها تَقْدموا

 فأحدث المنورة المدينة حرمة انتهك من على شديدة كانت ما األحاديث ومن 
 ما غير هذا ، عليه والمالئكة اهللا لعنة فجعل محدثا آوى أو ، اهللا يرضاه ال ما فيها

 صلَّى النَِّبي عِن: قال -عنه اهللا رضي- هريرة أبي ،عن عقاب من قيامةال يوم سيالقيه
 اِهللا لَعنَةُ فَعلَيِه محِدثًا، آوى َأو حدثًا، ِفيها َأحدثَ فَمن حرم، الْمِدينَةُ«: قَاَل وسلَّم علَيِه اُهللا

  .)٤ (»صرفٌ ولَا عدٌل، الِْقيامِة ومي ِمنْه يقْبُل لَا َأجمِعين، والنَّاِس والْملَاِئكَِة

                                         
 .الغائب الشاهد االعلم ليبلغ باب ، العلم كتاب) ١٠٤(ح البخاري صحيح )١(
 .حاجة بال بمكة السالح حمل عن النهي باب ، الحج كتاب) ١٣٥٦(ح مسلم صحيح )٢(
 .ألوائها على والصبر المدينة سكن في الترغيب باب ، الحج  كتاب ،)١٣٧٤( ،ح مسلم رواه )٣(
 .ألوائها على والصبر المدينة سكن في الترغيب باب ، الحج  كتاب ،)١٣٧١ ( ح، مسلم رواه )٤(



– 

  )٦٢٦٤(

 الحديث في جاء كما وإذابته، بإزالته اهللا تكفل فقد سوءا المدينة بأهل يريد من أما
نِد َأِبي عباِظ، اِهللا عالْقَر قَاَل َأنَّه :دلَى َأشْهةَ َأِبي عريره و قَاَل: قَاَل َأنَّهلَّى الْقَاِسِم َأبص 
 يذُوب كَما اُهللا َأذَابه - الْمِدينَةَ يعِني -  ِبسوٍء الْبلْدِة هِذِه َأهَل َأراد من«: وسلَّم علَيِه اُهللا

اِء ِفي الِْملْح١(»الْم( 

                                         
 .اُهللا َأذَابه ِبسوٍء الْمِدينَِة َأهَل َأراد من باب ، الحج  كتاب ،)١٣٨٦ ( ،ح مسلم رواه )١(



& 

 )٦٢٦٥(

  الخاتمة
 المبعوث على والسالم والصالة ، الرحيم الرحمن العالمين رب هللا الحمد

  وبعد،،، أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نانبي للعالمين رحمة
 في بهديه تتعلق التي وسلم عليه اهللا صلى النبي أحاديث بين التطواف هذا بعد

 إلى ، دعوته مهد من وسلم عليه اهللا صلى سيرته تتبع وبعد اآلمنين، ترويع من التحذير
 من الباحثان إليه توصل ما لنعرض الترحال عصا بنا تحط األمة، هذه اهللا استودع أن

  .لهما ظهرت نتائج
 إلى األيام هذه وتؤدي السابق في أدت أسباب ثمة أن البحث خالل من لنا تبين

 إلى أمته يوجه وأخذ األسباب هذه وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا عالج اآلمنين، ترويع
 وسلم عليه اهللا صلى النبي كان ولما ، يمسها قد أذى كل من سالمتها إلى يؤدي ما

 ذلك، المشهد تطلب كلما تباعا تأتي تحذيراته كانت دولته، مواطني يؤذي ما لكل متابعا
 مواطنين كونهم الذمة بأهل فيها اعتنى وأخرى ، المسلمين ترويع من يحذر كان فتارة

 والخدم العبيد يمتهن أن من حذر وثالثة بسوء، يمسوهم أن الناس ومنع دولته في
 بد ال رسالة أصحاب شيء كل قبل أنهم المسلمين يعلم كان الحرب حال وفي ، ويؤذون

 من الناس يمنع ،فكان األعداء من بهم يترصد من إلى حتى جميعا الناس إلى تصل أن
 ينس لم كما. إليهم يحسنوا أن المسلمين من يطلب كان بل الحرب، أسرى إلى اإلساءة

 نوعها، كان أيا حيواناتال يروعوا ال أن أمته توجيه وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا
  .وسلم عليه اهللا صلى رحمته كمال من وهذا

 في  وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا هدي الباحثان بين الربع المبحث في
 عليه بين ثم ، ذميا أو كان مسلما الدم معصوم قتل فحرم ، اآلمنين ترويع ظاهرة عالج
 عن وسلم عليه اهللا صلى نهىو واآلخرة، الدنيا في اآلمنين يروع من جزاء السالم

 ذلك، وغير السالح حمل وسوء لآلخرين، المؤذي كالمزاح ، اآلمنين تروع قد سلوكات
  .األسرى إلى باإلحسان وأمر العهد ونقض الغدر عن نهى ثم

 النبي وحرص ، والمدينة مكة خصوصية الباحثان بين الخامس المبحث وفي
 وأن الدنيا، أنحاء سائر من المسلمين ملتقى هماكون آمنتين تبقيا أن وسلم عليه اهللا صلى

  .المنورة المدينة حرم وسلم عليه اهللا صلى والنبي المكرمة مكة حرم اهللا
  جميعا الناس به ينفع وأن الجهد هذا منا يتقبل أن نسأل واهللا



– 

  )٦٢٦٦(

  والمراجع المصادر فهرس
 . الكريم القرآن .١
 الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد األثير، ابن .٢

 -  الزاوى أحمد طاهر: تحقيق. واألثر الحديث غريب في النهاية). ه١٣٩٩.(الجزري
 .العلمية المكتبة: بيروت . الطناحي محمد محمود

 مجمع الناشر ،١٤٦/ ٣٤ الفتاوى، مجموع) ه٧٢٨ (تيمية ابن أحمد الدين تقي تيمية، ابن .٣
 .ه١٤١٦ فهد، الملك

 ترتيب حبان، ابن صحيح تقريب في اإلحسان) ه٣٥٤(البستي حبان بن حمدم ، حبان ابن .٤
 .الرسالة مؤسسة) ه٧٣٩ (بلبان بن الدين عالء

. البخاري صحيح شرح الباري فتح). ه ١٣٧٩.( الفضل أبو علي بن أحمد حجر، ابن .٥
 على وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم
 . المعرفة دار:  بيروت. الخطيب الدين محب: هطبع

 . الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، ابن .٦
: بيروت. ١ط . األرنؤوط شعيب: تحقيق. حنبل بن أحمد اإلمام مسند). هـ١٤٢١(

 .الرسالة مؤسسة
 معجم). ــهـ١٣٩٩. (الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد فارس، ابن  .٧

 .الفكر دار. هارون محمد السالم عبد: تحقيق. اللغة مقاييس
 المعرفة، دار النبوية، السيرة ،)ه٧٧٤(كثير بن عمر بن اسماعيل الفداء ابو كثير، ابن .٨

 .١٩٧١ بيروت، الواحد، عبد مصطفى تحقيق
 تحقيق العالمية، الرسالة دار ، ماجة ابن سنن) ه٢٧٣(القزويني يزيد بن محمد ماجه، ابن .٩

 . .ه٢٤٣٠ ١ط األرناؤوط، شعيب
: بيروت. ٣ط. العرب لسان ). ه١٤١٤.(الفضل أبو علي، بن مكرم بن محمد منظور ابن .١٠

 .صادر دار
 شركة السقا،، مصطفى تحقيق ، النبوية السيرة  ،)ه٢١٣(هشام بن الملك عبد هشام، ابن  .١١

 ه١٣٧٥الحلبي، البابي مطبعة
 - األرنؤوط شعيب حققه ، داوود ابي سنن. ستانيالسج األشعث بن سليمان داود، أبو  .١٢

 م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ األولى،: العالمية،الطبعة الرسالة دار بللي، قره كاِمل محمد



& 

 )٦٢٦٧(

 فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة). هـ١٤١٥.(الدين ناصر محمد األلباني، .١٣
 .المعارف مكتبة: الرياض. ١ط. وفوائدها

 السعادة دار األولياء، حلية)/ ه ٤٣٠ (األصبهاني اهللا عبد بن دأحم نعيم ،أبو األصبهاني .١٤
 ١١٥/ ١: ١٩٧٤ مصر، –

 األمين سيرة في الحلبية السيرة)ه١٠٤٤ (أحمد بن إبراهيم بن علي الحلبي، الدين برهان .١٥
 .األرناؤوط شعيب تحقيق. ٣ج هـ، ١٤٠٠ بيروت، المعرفة، دار والمأمون،

 المختصر الصحيح المسند الجامع). هـ١٤٢٢. (داهللاعب أبو إسماعيل بن محمد البخاري، .١٦
: تحقيق البخاري، صحيح = وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من

 بإضافة السلطانية عن مصورة النجاة طوق دار. ١ط. الناصر ناصر بن زهير محمد
  .العاني مطبعة: بغداد. الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم

 المكتب ، السنة شرح) ه٥١٦( البغوي مسعود بن الحسين ةالسن ،محيي البغوي .١٧
 .١٤٠٣ط األرناؤوط، شعيب اإلسالمي،تحقيق

 ، العلمية الكتب دار الكبرى، السنن ،)ه٤٥٨(البيهقي الخراساني الحسين بن أحمد البيهقي، .١٨
   .    م ٢٠٠٣بيروت،

 يروتب ، التراث إحياء دار  الترمذي، سنن .الترمذي عيسى بن الترمذي،محمد .١٩
 الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم، .٢٠

. عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق. الصحيحين على المستدرك). هـ١٤١١.(النيسابوري
 .العلمية الكتب دار: بيروت. ١ط

 مكال تفسير في الرحمن الكريم تيسير) ه١٣٧٦(السعدي ناصر بن الرحمن عبد السعدي، .٢١
 ١٤٢١، الرسالة مؤسسة ،/ المنان

 القاهرة،-الحرمين دار ، األوسط المعجم ،)ه٣٦٠(الطبراني أحمد بن سليمان الطبراني، .٢٢
 .اهللا عوض طارق تحقيق

– تيمية ابن مكتبة ، الكبير المعجم ،)ه٣٦٠(الطبراني أحمد بن ،سليمان الطبراني .٢٣
 .السلفي حمدي القاهرة،تحقيق

 عالم. ١ط. المعاصرة العربية اللغة معجم). ه١٤٢٩. (ميدالح عبد مختار أحمد عمر، .٢٤
 .الكتب



– 

  )٦٢٦٨(

 صحيح شرح القاري عمدة) ه٨٥٥(العيني الدين بدر موسى بن أحمد بن محمود ، العيني .٢٥
 .بيروت– التراث إحياء دار البخاري،

 د المخزومي، مهدي د: تحقيق. العين كتاب. أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو الفراهيدي، .٢٦
 .الهالل ومكتبة دار. السامرائي إبراهيم

 هـ١٤١٩.( السبتي اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى بن عياض ِعياض، القَاِضى .٢٧
 الوفاء دار: مصر. ١ط. ِإسماِعيل يحيى الدكتور: تحقيق . مسِلم بفَواِئِد المعِلِم ِإكماُل). 

  . والتوزيع والنشر للطباعة
 جامع بشرح األحوذي تحفة.  الرحيم عبد بن الرحمن دعب محمد العال أبو المباركفورى، .٢٨

  .العلمية الكتب دار: بيروت. الترمذي
 ، بحلب اإلسالمية المطبوعات مكتبة ،)ه٣٠٣(النسائي، سنن ، شعيب بن أحمد النسائي، .٢٩

 ١٤٢١ الرسالة ،مؤسسة١٨٠٧٢: برقم ٦١٤/ ٢٩ وأحمد، غدة، ابو الفتاح عبد تحقيق
 مسلم صحيح شرح المنهاج). ه١٣٩٢( .شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي،  .٣٠

 . العربي التراث إحياء دار: بيروت. ٣ط. الحجاج بن
 العدل بنقل المختصر الصحيح المسند. القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم النيسابوري، .٣١

 :بيروت. الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن
 .العربي التراث إحياء دار

 القدسي، الفوائد،مكتبة ومنبع الزوائد مجمع ،)ه ٨٠٧(الهيثمي علي الدين نور الهيثمي، .٣٢
 ١٩٩٤ القدسي، حسام تحقيق ، القاهرة

  
  



– 

 )٦٢٦٩(

  
  
  
  
  
  

 
  

  المقدمة
 وبهدي نبيه تكتمل األمنيات، وأشهد أن ال إلـه إال   ،الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات     

اهللا وحده ال شريك له، العليم الحكيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعـوث رحمـة          
للعالمين، والهادي للدعاة والقادة والمصلحين، صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه ومـن       

  : أما بعدسار على نهجهم إلى يوم الدين،
فهذا بحث يتناول قضية مهمة يحتاج لها المسلمون في هذا العصر، وعالجهـا مـستقى               
من معين السنة النبوية، والهدي النبوي في سيرة أشرف األنبيـاء والمرسـلين، وإلـى               

  .القارئ الكريم، استعراض خطوات هذا البحث
  :مشكلة البحث: أوالً

 في العالقات الدولية السيما لدى الدول الغربية والعظمى منها، نجد أن الغلبـة              إذا تأملنا 
والقوة في جانبهم، والضعف والسعي لالسترضاء يكمن في جانب المسلمين، وهـذا قـد      
يمليه الواقع، لكن عناية القادة المسلمين بتطوير جانب العالقات الدبلوماسية والـسياسية            

ة وصد خطر التسلط الغربي، ولدينا بحمد هللا لحل هـذه           سيكون له دور كبير في مواجه     
المشكلة منهل عذب، ومورد زالل، نستقي منه، من معين السنة النبوية والسيرة الزكية،             
فيها هدي ومنهج أفضل الخلق في مخاطبة القادة والعظماء والوجهاء مـن كبـار قـادة                

والمنـافقين، ووجهـاء    العالم في زمنه، وكذا ملوك العرب، وقـادة ووجهـاء الكفـار             
في هذا البحث بتناول هدي النبي  صـلى         المسلمين، والمؤثرين في الناس، وقد اكتفيت       

 
 

 
 

  دكتوراه في الحديث وعلومه
   كلية العلوم واآلداب بالنماص–قسم الدراسات اإلسالمية 

  المملكة العربية السعودية -جامعة بيشة
  



– 

  )٦٢٧٠(

اهللا عليه وسلم في مخاطبته لقادة العالم العظماء في عصره، وأشهر ملوك العرب في              
  .)١(جزيرة العرب قبل اإلسالم

  : موضوع البحث
ء العظماء، واستخراج الحكم اللطيفـة،      دراسة مخاطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم لهؤال       

واألساليب الناجعة، والهدي النبوي األمثل مع كل عظيم وقائد بما يتناسب مع ديانتـه أو               
  .مكانته وقوته
  : حدود البحث

 اقتصرت هنـا علـى   لكني ،جانب القيادة لدي النبي صلى اهللا عليه وسلم كبير ومتشعب  
ن نصارى ومجوس أمثال هرقل وكـسرى       مخاطبته ألكبر الملوك العظماء في عصره م      

والنجاشي والمقوقس، وكذا ملوك العرب في ذلك الزمان ممـن يتبـع الـدولتين، دون               
  .    غيرهم من قادة قريش ووجهاء المنافقين وسادة العشائر والقبائل

  :أهداف البحث
التعرف على الهدي النبوي العظيم في التخاطب مع هـذه الشخـصيات المهمـة              - ١

 .والصعبة
والـساسة المـسلمين     للعقالء والعلماء وطالب العلم والـدعاة        ةريب مادة مهم  تق - ٢

 التعامل مع القادة باختالف أجناسهم وعقائـدهم،      و  التخاطب  في فن  نوالدبلوماسيي
من خـالل     ذلك من الهدي النبوي    السيما من كانوا من غير المسلمين، مستلهمين      

  .سيرته صلى اهللا عليه وسلم
  :أهمية الموضوع

ية الساحة اإلسالمية والعربية من الناحية السياسية فـي الوقـت الـراهن،             حساس - ١
 .وحاجة األمة لحلول مستقاة من مصادر موثوقة

معالجة ظاهرة اإلفراط والتفريط في التخاطب والتعامل مع قادة الـدول الكبـرى          - ٢
الكافرة، التي تملك الغلبة في وقت ضعف الدول اإلسالمية، مع أن الهدي النبوي             

 وسائل التعايش التي ال تضر بالدين وال تفوت مصالح الدنيا، وأوجد السبل              قرب
 .والحلول، بما ال يشعر القادة الكفار باالنحناء والضعف أو المصادمة والتحدي

                                         
 عليه وسلم وهم يقسمون ألقسام كنت قد جمعت مادة تجمع كل القادة والوجهاء الذين تعامل معهم النبي صلى اهللا      ) ١(

متعددة، لكن منهجية وصفحات النشر في المجالت تقتضي االلتزام بقدر معين، مما دعاني لالقتصار على القادة      
 .العظماء والملوك، وتأجيل بقية األنواع في بحوث أخرى



– 

 )٦٢٧١(

انتشار مفاهيم خاطئة في التعامل مع الساسة من الكفار أو من نهج نهجهـم مـن                - ٣
 لدرجة الغلو والمبالغة، وهـي مخالفـة   القادة المسلمين اسماً ال فعالً، تصل أحياناً 

 .للهدي النبوي في المداراة والمسايسة بدون إخالل بالثوابت
االستفادة من الجانب القيادي لدى النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي التعامـل مـع                - ٤

 واألكثر تأثيراً وهم القادة والوجهـاء، وهـو يقتـضي           ،العنصر المهم في البشر   
 .هاء والحنكة والمرونةمستوى عال من الذكاء والد

في السيرة النبوية، ما يمثل مادة غنية ودسمة، لمن يريد اقتفاء هديـه صـلى اهللا               - ٥
عليه وسلم في التعامل أو التخاطب مع الحكام من غير المسلمين وكذا الـساسة،              
وسبل التأثير فيهم، وسبل التوقي من كيدهم وبطشهم، بما يخدم المصلحة العامـة             

  .للمسلمين
ي كسب الساسة ومداراتهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين قـد             الفشل ف  - ٦

يؤدي إلى قطع الطريق في الوصول إلى الناس واالنفتاح عليهم وهدايتهم بـشكل             
 .أوسع

معظم كتب السيرة النبوية السيما المتقدم منها، والعديـد مـن المتـأخر، تتناقـل        - ٧
لم وأيامه، دون الخوض فـي      التسلسل التاريخي ألخبار النبي صلى اهللا عليه وس       

فقه السيرة، أو في الجانب التحليلي لها، ودون توظيـف أحكـام الـسيرة فـي                 
 قلة مـن    ءمصنفات تعالج شؤون الحياة المختلفة، ومنها الجانب السياسي، باستثنا        

المصنفات المعاصرة في فقه السيرة، وفي بعض الجوانب األخرى، لذا حاولـت            
  .سيما في هذا الجانب السياسيأن أتوسع في فقه السيرة، ال

  :الدراسات السابقة للموضوع
، أو )١(تأملت في هذا الموضوع المؤلفات المتعلقة بالسيرة أو الجانب الـسياسي للـسيرة            

  مما وقع تحت يدي أو نظري فوجدتها يغلب عليهـا            صلى اهللا عليه وسلم   رسائل النبي   
دراسة، في الغالب، وبعضها كان     الترتيب الموضوعي والسرد التاريخي دون التحليل وال      

يتناول الجانب التحليلي، واستنباط بعض الفوائد، مع وجود بعض المقاالت حول كتـب             
العنايـة  النبي صلى اهللا عليه وسلم، تتناول استنباطات سياسية، لذا حاولت في بحثـي              

                                         
لي من فوائد من هذه الكتب، وهي تشمل معظم الكتب التي رجعت إليها في ثبت المراجع، وقد عزوت ما تيسر            ) ١(

وهناك كتب عديدة لم أضفها في ثبت المراجع لعدم وجود ما يخدم المادة التي تهمني، رغم إنها من الكتب التي                  
 .تناولت مواضيع السيرة



– 

  )٦٢٧٢(

 العناية بتخريج الروايات وتحديد درجتها، إضـافة لتخـصيص مطلـب            :بثالثة جوانب 
يقة األنجع في التعامل مع روايات السيرة والمغازي، ثم جمع أكبر قدر من الفوائـد        للطر

واالستنباطات المتنوعة لمتقدمي العلماء ومتأخريهم، وبما يسر اهللا لي اسـتنباطه، فـي             
جوانب السياسة الشرعية والدبلوماسية النبوية، والحكمة في دعـوة ومخاطبـة القـادة،             

  . لحينليكون مرجعاً للساسة والمص
  : منهج البحث
  .)١(المنهج االستقرائي التحليلي الجزئي: المنهج المتبع

   :طريقة جمع المادة العلمية
 حداث السيرة النبوية من خالل سيرة ابن هشام وغيرها من كتـب الـسيرة        أاستعرضت  
 وكتاب زاد المعاد الذي حكى سيرة النبي وهديه وتعاملـه         .فقه السيرة كتب   و وشروحها،

 صلى اهللا عليـه      من خالل تعامله   وكذلك،  والحكم المستنبطة من السيرة   فقه  ي ال توسع ف و
راجعـت   الكفار، وتعامله مع وفود العرب، و   ووجهاء مع كبار الصحابة والمنافقين      وسلم
كتـب  اطلعت على بعض    ولقضايا السيرة المتصلة بالموضوع،      االحديث وشروحه كتب  

طلع على كل ما يقع تحت يدي أو عينـي مـن       ، وقد اجتهدت أن ا     اإلسالمية الدبلوماسية
ألن كتـب الـسيرة المتقدمـة    مصادر السيرة المعاصرة والتي تعنى بالجانب التحليلي،  

  .والمعاصرة ليس لها حصر، وبعضها يصعب الحصول عليه
  :طريقة التعامل مع المصادر

  التي تخـدم الموضـوع،     تقصي الروايات الصحيحة  حاولت جاهداً في هذا الباب       - ١
 .ا الروايات الضعيفة والمنقطعة والمرسلة مما يمكن أن يتقوى بغيرهوكذ

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك في العزو وال أتوسـع،        - ٢
 .، إذ أن البحث ال يحتمل ذلكال سيما عند عدم الحاجة

جه بالقدر الذي يكفـي لبيـان ضـعفه أو          ر فإني أخ  ،إذا كان الحديث في خارجهما     - ٣
وأذكر رأيي إذا   وأهل العلم،   صحته، وأذكر قول من صححه أو ضعفه من األئمة،          

، في التصحيح أو االعتراض على الحكم على رواية إذا بان لي فيهـا              احتاج األمر 

                                         
إبراهيم بن صالح الحميدان، اتجاهات الكتابة والتـصنيف فـي          . د فهو يتناول جزئية من السيرة بالتحليل، انظر        ) ١(

  شـوال  ٤٠ة النبوية ودراساتها الدعوية، نشر في مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية العـدد     السير
 .٢١صهـ، ١٤٢٣



– 

 )٦٢٧٣(

الصواب، وال أتوسع في ذلك، إذ من المعلوم أن الروايات في الـسيرة مخدومـة               
 .التخريج بشكل كبير

اقدي المنقطعة، ألهميتها في علم المغازي، وألن بها        اذكر روايات ابن إسحاق والو     - ٤
تكتمل الصورة للحدث والحادثة والقصة، ولو على سبيل االستئناس، وألن التعامل           
مع روايات السيرة يختلف عن التعامل مع الروايات المرفوعة للنبـي صـلى اهللا              

 .عليه وسلم كما فصلت ذلك في المطلب األول من المبحث الثاني
قائق ومالحظ السيرة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الروايـة عـن كتـاب              راعيت د  - ٥

النبي صلى اهللا عليه وسلم لبعض الملوك ضعيفة، فإني أتتبع كل ما يتعلق بها ممـا     
يفيد في اكتمال صورة الحدث، فقد يثبت أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم راسـله           

ت اسم السفير الذي أرسـله،  بكتاب، وإن لم يثبت نص الكتاب، أو قبل هديته، أو ثب      
 .مما يكون له أثر في أحكام واستنباطات تخدم الحادثة

أفردت في مطلب روايات الرسل والكتب التي بعث بها النبـي صـلى اهللا عليـه                 - ٦
وسلم، وكيف تعامل معها هؤالء الملوك، وتناولت فيهـا مـا يتعلـق بالـصناعة               

 .الحديثية
ئد والحكم واألسـاليب مـن خـالل هـذه          ثم أفردت ما يتعلق باالستنباطات والفوا      - ٧

الروايات، واعتمدت في ذلك على شروح كتب السيرة وكتب السنة، وكذا كتب فقه             
السيرة، ومن خالل بعض المصنفات المتنوعة قديماً وحديثاً، ومن خالل ما ظهـر             

 .  لي من استنباطات شخصية مما فتح به اهللا
ول كـل حـديث أو روايـة وحـدها     تعمدت إفراد االستنباطات والفوائد، وعدم تنا     - ٨

باالستنباطات، لوجود التشابه والتداخل في المخاطبات؛ ممـا يـستدعي التكـرار،            
ويفقد الفوائد جمالها، بل أذكر الفائدة، واستشهد عليها من أكثـر مـن روايـة إن                

  .تيسر
  :خطة البحث

  : وخاتمة وفهارسومبحثينوهي مكونه من مقدمة 
 صلى اهللا عليه وسلم وحرصه على تألّف الناس، والقادة          في لطف النبي   :فالمبحث األول 

  : وفيه ثالثة مطالبوالملوك على وجه الخصوص،
 في لطف النبي وحسن خلقه وتعامله مع الناس وتواضعه: األول
حرصه صلى اهللا عليه وسلم على تألّف عموم النـاس ومـنهم  ذوي التـأثير،                : الثاني

  .وإنزاله الناس منازلهم



– 

  )٦٢٧٤(

 . ولحمايتها من المعارضين،ة دعوة العظماء والوجهاء لسرعة تبليغ الدعوةأهمي: الثالث
صلى اهللا عليه وسـلم للملـوك        التعامل مع روايات السيرة، ومخاطبته    : المبحث الثاني 

  :، وفيه ثالثة مطالبوالعظماء، والفوائد والحكم المستنبطة من مخاطباته
  المغازيلتعامل مع روايات السير وكيفية ا: المطلب األول
  .مخاطبته صلى اهللا عليه وسلم للملوك والعظماء: المطلب الثاني
  . الفوائد والحكم واللطائف المستنبطة من مخاطباته للملوك والعظماء:المطلب الثالث

  . وفيها ذكر أهم نتائج البحث، وأهم التوصيات:الخاتمة
ــرس    ــع، وفه ــصادر والمراج ــرس الم ــم فه ث

 .الموضوعات
، وأن ا الجهـد  هللا الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإخواني بهـذ         وفي الختام أسأل ا   

يسخرنا لخدمة كتابه وسنة نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم، وأن يجعلنا هـداة مهتـدين                
غير ضالين وال مضلين، وأن يسددنا للصواب، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولمن لـه حـق     

 . وباهللا التوفيق،علينا



– 

 )٦٢٧٥(

  المبحث األول
   النبي صلى اهللا عليه وسلم وحرصه على تألّف الناس، في لطف

  والعظماء على وجه الخصوص
 في لطف النبي وحسن خلقه وتعامله مع الناس وتواضعه: المطلب األول

} وِإنَّك لَعلَـى خُلُـٍق عِظـيمٍ      {: قال تعالى في شأن رسوله صلى اهللا عليه وسلم        
 ]٤: القلم[

 عليه وسلم ما وصفته به عائشة رضـي         وإن أبلغ وصف لخلق النبي صلى اهللا      
يا ُأم الْمْؤِمِنين َأنِْبِئيِني عن خُلُِق رسـوِل اِهللا  :  قالبِن عاِمٍر،ااهللا عنها فعن سعِد بِن ِهشَاِم      
 خُلُقَ نَِبي اِهللا    فَِإن«: بلَى، قَالَتْ : قُلْتُ» َألَستَ تَقْرُأ الْقُرآن؟  «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَالَتْ    

آنالْقُر كَان لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع١(»ص(.  
وِإنَّـك لَعلَـى خُلُـٍق      {: َأما تَقْرُأ الْقُرآن، قَـوَل اِهللا عـز وجـلَّ         : وفي رواية  

  .)٢(]" ٤: القلم[}عِظيٍم
 وقد وصفه اهللا بوصف عظيم لم يوصف به أحد من خلقه، وهـو أنـه رحمـة       

 ]١٠٧: الَْأنِْبياء[}وما َأرسلْنَاك ِإال رحمةً ِللْعالَِمين{و: للعالمين قال تعالى
: قـال رحمـه اهللا تعـالى      والبن قيم الجوزية كالم نفيس في شرح هذه اآلية          

، َأنـه   ]١٠٧: َأنِْبيـاء الْ[}وما َأرسلْنَاك ِإال رحمةً ِللْعالَِمين    {وَأصح الْقَولَيِن ِفي قَوله تَعالَى      "
  : وجهانعلى عمومه وِفيه على هذَا التَّقِْدير

 َأن عموم الْعالمين حصل لَهم النَّفْع برسالته، أما َأتْباعـه فنـالوا ِبـِه               :َأحدهما
 قَتلهم وموتهم خيـر لَهـم مـن         كَرامة الدنْيا والْآِخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون لَه عجلُ       

ياتهم؛ ِلَأن حياتهم ِزيادة لَهم ِفي تَغِْليظ الْعذَاب علَيِهم ِفي الدار الْآِخرة، وهم قـد كتـب                 ح

                                         
محمد فؤاد عبد البـاقي،     : أخرجه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق             ) ١(

، في كتاب صالة المسافرين وقصرها،      ٢، ط ) م ١٩٧٢ - هـ   ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، عام      : بيروت(
 .٥١٣، ص١جاِمِع صلَاِة اللَّيِل، ومن نَام عنْه َأو مِرض ج: باب

بن عبدالمحسن  اد عبد اهللا    :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف    -شعيب األرنؤوط   : أخرجه أحمد في مسنده تحقيق      ) ٢(
 حدثَنَا هاِشم بـن  ٢٤٦٠١ رقم١٤٨ ج٤١ ص١ط)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة،    (التركي،  

المبارك بن فضالة حديث صحيح، : (قال المحقق المحدث األرناؤوط...حدثَنَا مبارك، عن الْحسِن، به: الْقَاِسِم، قَاَل
قـات رجـال    يدلس ويسوي إال أن ما رواه عن الحسن يحتج به فيما قال أحمد، وقد توبع، وبقيـة رجالـه ث      -

في صحيح  : وقد توسع األرناؤوط في تخريجه، وانظر تصحيح المحدث محمد ناصر الدين األلباني           " …الشيخين
 .٤٨١١ رقم٨٧٢، ص٢،  ج٢ط)١٩٨٥ - ١٤٠٥ -المكتب اإلسالمي، : بيروت(الجامع الصغير وزيادته، 



– 

  )٦٢٧٦(

علَيِهم الشَّقَاء، فتعجيل موتهم خير لَهم من طول أعمارهم ِفي الكفران، وأما المعاهـدون              
 بذلك الْعهد مـن الْمحـاربين    وهم أقل شراً،لَه فعاشوا ِفي الدنْيا تَحت ظله وعهده وذمته      

لَه.  
وأما المنَاِفقُون فَحصل لَهم ِبِإظْهار الِْإيمان ِبِه حقن ِدمـاِئِهم وَأمـوالهم وأهلهـم              

 وجريان َأحكَام الْمسلمين علَيِهم ِفي التَّوارث وغَيره، وأما الُْأمم النائيـة عنـه              اواحترامه
  انَهحبالمين النَّفْـع             فَِإن اهللا ساب كل الْعض فَأصن أهل اَألرام عذَاب الْعرفع برسالته الْع 

  .برسالته
 لَِكن الْمْؤِمنُون قبلوا هِذه الرحمة فانتفعوا بها        ، َأنه رحمة لكل أحد    :الْوجه الثَّاِني 

          محن َأن يكون را فَلم يخرج بذلك عالْكفَّار ردوهى، وُأخْرم، لَِكن لم يقبلوهـا     دنيا وة لَه، 
 فَِإذا لم يستَعِمله الْمِريض لم يخرج عن َأن يكون دواء           ،هذَا دواء لهذَا الْمرض   : كَما يقَال 

  .لذَِلك الْمرض
وِمما يحمد علَيِه صلى اهللا علَيِه وسلم ما جبله اهللا علَيِه مـن مكَـاِرم الَْأخْلَـاق                 

م، فَِإن من نظر ِفي أخالقه وشيمه صلى اهللا علَيِه وسلم علم َأنَّها خير َأخْلَاق               وكرائم الشي 
الْخلق وأكْرم شمائل الْخلق، فَِإنَّه صلى اهللا علَيِه وسلم كَان أعلم الْخلق وأعظمهم َأمانَـة               

ومغفـرة،  وأصدقهم حِديثاً، وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احِتماالً وأعظمهم عفواً          
  .وكَان لَا يِزيده شدة الْجهل علَيِه ِإلَّا حلماً

كَما روى البخَاِري ِفي صِحيحه عن عبد اهللا بن عمرو رِضي اهللا عنْهمـا َأنـه            
محمد عبِدي ورسولي سميته    :" قَاَل ِفي صفة رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم ِفي التَّوراة          

 لَيس ِبفَظٍّ ولَا غليظ ولَا صخاب باألسواق ولَا يجِزي ِبالسيَئِة السيَئة ولَِكن يعفُـو       ،المتَوكل
يقُولُوا لَا ِإلَه ِإلَّا اهللا وأفتح ِبِه أعينـاً         : ويصفح ولن أقبضه حتَّى أقيم ِبِه الْملَّة العوجاء ِبَأن        

  .)١ ("عميا وآذاناً صما وقُلُوبا غلفًا
 وأعظم الْخلق نفعا لَهم ِفي دينهم ودنيـاهم وأفـصح     ،حم الْخلق وأرأفهم بهم   وأر

 ،خلق اهللا وَأحسنهم تعبيراً عن الْمعاِني الْكَِثيرة باأللفاظ الـوجيزة الدالَّـة علـى المـراد         
                                         

: دار طوق النجـاة   ( الناصر،   محمد زهير بن ناصر   : أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، تحقيق         ) ١(
 كتاب البيوع، بـاب كَراِهيـِة       ١، ط )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي        (،  )هـ١٤٢٢

 ، وانظر أحمد بن حجر العسقالني، في فتح الباري شـرح صـحيح      ٢١٢٥ رقم ٦٦ ص ٣السخَِب ِفي السوِق،ج  
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه)م١٣٧٩ بيروت،  -دار المعرفة   (البخاري، ،   

 ٨بن باز جاعبد العزيز بن عبد اهللا     : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة     : وصححه وأشرف على طبعه   
 .٥٨٦ص



– 
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 وأوفـاهم بالعهـد والذمـة    ، وأصدقهم ِفي مواِطن اللِّقَـاء  ،وأصبرهم ِفي مواِطن الصبر   
 ،وأشدهم تواضعاً وأعظمهم إيثاراً علـى نَفـسه       ،  وأعظمهم مكَافََأة على الْجِميل بأضعافه    

 وأقوم الْخلـق ِبمـا يـْأمر ِبـِه          ،وَأشد الْخلق ذباً عن َأصحابه وحماية لَهم ودفاعاً عنْهم        
نهنِْهي عق بقول الْقَاِئل، وأوصل الْخلق لرحمه،وأتركهم لما يَأح وفَه :  

 .)١("…وعلى األعادي مارن جلد... د على الَْأدنَى ومرحمة بر
وإن من أجمل ما جاء في وصف النبي صلى اهللا عليه وسـلم علـى لـسان                 

كَان : "  قَاَلنرواه أهل الشمائل والسير على لسان علي رضي اهللا عنه حي  ما ،أصـحابه 
ِبشِْر، سهَل الْخُلُِق، لَين الْجاِنِب، لَيس ِبفَـظٍّ ولَـا          رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم داِئم الْ       

           ـْؤِيسلَـا يشْتَِهي، وا لَا يمتَغَافَُل عشَاٍح، يلَا ماٍب ويلَا عاٍش، ولَا فَحخَّاٍب ولَا صغَِليٍظ، و
الِْمراِء والِْإكْثَاِر وما لَا يعِنيِه، وتَـرك       : ٍثِمنْه راِجيِه ولَا يخَيب ِفيِه، قَد تَرك نَفْسه ِمن ثَلَا         

كَان لَا يذُم َأحدا ولَا يِعيبه، ولَا يطْلُب عورتَه، ولَا يتَكَلَّم ِإلَّا ِفيمـا رجـا                : النَّاس ِمن ثَلَاثٍ  
 الطَّيـر، فَـِإذَا سـكَتَ تَكَلَّمـوا لَـا        رؤوسهم ثَوابه، وِإذَا تَكَلَّم َأطْرقَ جلَساُؤه كََأنَّما علَى      

يتَنَازعون ِعنْده الْحِديثَ، ومن تَكَلَّم ِعنْده َأنْصتُوا لَه حتَّى يفْرغَ، حِديثُهم ِعنْـده حـِديثُ                
ن ِمنْه، ويصِبر ِللْغَِريـِب علَـى       َأوِلِهم، يضحك ِمما يضحكُون ِمنْه، ويتَعجب ِمما يتَعجبو       

ِإذَا رَأيتُم طَاِلـب    :  حتَّى ِإن كَان َأصحابه لَيستَجِلبونَهم ويقُولُ      ،الْجفْوِة ِفي منِْطِقِه ومسَألَِتهِ   
         كَاِفٍئ وم ِإلَّا ِمن ُل الثَّنَاءقْبلَا يو ،وهِفدا فََأرهٍة ِيطْلُباجتَّـى         حح ِديثَـهـٍد حلَى َأحع قْطَعلَا ي

  .)٢("يجوز فَيقْطَعه ِبنَهٍي َأو ِقياٍم

                                         
شـعيب  : قـق محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، المح      ) ١(

، وألهمية ١٨٢-١٨١ص، ٢ط)م١٩٨٧ – ١٤٠٧ الكويت، -دار العروبة ( عبد القادر األرناؤوط، -األرناؤوط 
 .كالم ابن القيم نقلت معظمه، أما بيت الشعر فلم أقف عليه في أي من الدواوين الشعرية

 دار إحياء -بيروت(محمدية، ،أخرجه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي في الشمائل ال  ) ٢(
 حدثَنَا سفْيان ٣٣٤رقم٢٠٠-١٩٨، في باب ما جاء في خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص )التراث العربي

 تَِميٍم ِمن ولَِد َأِبي هالَةَ زوِج َأنْبَأنَا رجٌل ِمن بِني: حدثَنَا جميع بن عمر بِن عبِد الرحمِن الِْعجِلي قَاَل: بن وِكيٍع قَاَلا
سَألْتُ َأِبي، عن ِسيرِة النَِّبي : قَاَل الْحسين: خَِديجةَ ويكْنَى َأبا عبِد اللَِّه، عِن ابٍن ِلَأِبي هالَةَ، عِن الْحسِن بِن عِلي قَاَل

، وأخرجه محمد وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع، ولوجود راٍو مجهولذكره، صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي جلَساِئِه، ف
 دار الكتـب  -بيروت(محمد عبد القادر عطا،     : بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، في الطبقات الكبرى، تحقيق         

، واآلجري أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا البغدادي، في ٣٢٤ ص١، ج١ط) م١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠العلمية
الريـاض ، الـسعودية، دار الـوطن        (الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليمان الـدميجي،        : ه الشريعة، تحقيق  كتاب

باب ِصفَِة خَلِْق رسوِل اللَّـِه      ... ، كتاب اإليمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان       ٢ط)م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠
= ، وغيرهمـا ١٠٢٢رقم١٥٠٨ ص٣ِبها، ججِميلَِة الَِّتي خَصه اللَّه تَعالَى  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وَأخْلَاِقِه الْحِميدِة الْ      



– 

  )٦٢٧٨(

حرصه صلى اهللا عليه وسلم على تألّف عموم النـاس ومـنهم  ذوي              : المطلب الثاني 
  .التأثير، وإنزاله الناس منازلهم

 ومـر بهـا      ِكسرةً، فأعطتهمر بها سائٌل    : وقد روي أن عائشة رضي اهللا عنها      
قـال رسـوُل   : رجٌل عليه ثياب وهيئةٌ، فأقعدتَه، فأكََل، فَِقيل لها في ذلك، فقالت     

  . )١("أنِزلُوا النَّاس مناِزلَهم : "-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
َأمرنَا رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم َأن نُنْـِزَل النَّـاس             : "وفي رواية قالت  

 . )٢("ِزلَهممنَا

                                                                                                     
 فمنهم من جعله عن الحسين بن علي، ومنهم من جعله عن هند بن أبي هالـة،        وفيه اختالف، من طريق العجلي به،     =

بن منصور بن يعقـوب     لنبيل  ) تخريج أحاديث فتح الباري   (وفي ذلك تفصيل مستفيض لكل رواياته في أنيس الساري          
، وانظر نـور    ٨٩٣ ص ١٠، ج ١ط) م   ٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦ مؤسسة السماحة، مؤسسة الريان،      -بيروت  (البصارة،  

 ١٤١٤القاهرة، مكتبة القدسي (حسام الدين القدسي: الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق
أمله وجد أنه ال يخرج في معظمه عن وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ، لكن من ت٢٧٨ ص٨ج)  م١٩٩٤هـ، 

 .وفي ألفاظه ما يشهد له أحاديث أخرى صحيحة، من وصف أصحابه أو من أفعاله هو صلى اهللا عليه وسلم
د كاِمل قره بللي،     محم -شعيب األرنؤوط   : أخرجه ابو داود في سننه، سليمان بن األشعث األزدي السِجستاني، تحقيق            ) ١(

 ٢١٠ ص ٧، كتاب األدب، باب في تنزيـِل النـاِس منَـازلَهم ج           ١ط)  م ٢٠٠٩ - هـ   ١٤٣٠دار الرسالة العالمية      (
 حدثنا يحيى بن إسماعيَل وابن أبي خَلٍَف، أن يحيى بن يماٍن أخبرهم، عن سفيان، عن حبيب بِن أبي ثابـٍت،    ٤٨٤٢رقم

بن الحسين أبو بكر البيهقي، اعتنى بـه  اائشة به، ومن طريقه البيهقي في اآلداب أحمد عن ع عن ميموِن بِن أبي شَبيبٍ  
بـاب  ، ١ط) م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية    - لبنان   -بيروت  (أبو عبد اهللا السعيد المندوه،      : وعلق عليه 

وسنده ضعيف، فميمون لم يدرك ، )٩٩: ص(ن ِإنْزاِل النَّاِس منَاِزِلِهم ِقياِم الرجِل ِلَأِخيِه علَى وجِه الِْإكْراِم وما يستَحب ِم
 وانظر أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن محمد درويش، وأبو عبد الرحمن              عائشة، وفيه مجهول،  
: ص(،١ط)م١٩٩٧- هــ    ١٤١٨ دار الكتب العلميـة      -بيروت(مصطفى عبدالقادر عطا،    : الحوت الشافعي، تحقيق  

وقد أطال الشيخ األلباني النفس في تخريجه في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، لمحمـد ناصـر الـدين     ).٧٣
وذهب لضعفه، وفي تحسين ١٨٩٤رقم ٣٦٨ص/٤، ج١ط) م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ دار المعارف،    -الرياض(األلباني،  

 .الشيخ األرنؤوط في حاشية أبي داود نظر
 ١٤٠٤المأمون للتراث -دمشق(حسين سليم أسد، : حمد بن علي التميمي الموصلي في مسنده، تحقيق   أخرجه أبو يعلى أ     ) ٢(

 وعلقـه مـسلم بـصيغة    وفيه نفس العلـة، ، من طريق يحيى بن يمان به،     ٤٨٢٦رقم٢٤٦ص  /٨، ج ١ط) ١٩٨٤ -
لمستخرج على صحيح في المسند اأحمد بن عبد اهللا األصبهاني ووصله أبو نعيم ، )٦/ ١(التمريض في مقدمة صحيحه   

، ٥٧ رقـم ٨٩ص/١ج، ١ط)م١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧ دار الكتب العلمية     -بيروت(محمد حسن الشافعي،    : تحقيقمسلم،  
مركز خدمة : وانظر الحافظ أحمد بن حجر العسقالني في  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق             

 مجمع الملك فهد -المدينة(، )راجعه ووحد منهج التعليق واإلخراج(السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر   
، ١ط) م١٩٩٤ - هــ  ١٤١٥ ومركـز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة بالمدينـة       -) لطباعة المصحف الشريف  

 ".فيه انقطاع: حجر ، وقال ابن٢٢٨٢١رقم) ٥٧٤ص/١٧ج



– 

 )٦٢٧٩(

فالعاقل يعاشر أهل دنْياه على ما دبر اهللا لَهم، فـالغني     : ")١( قال الحكيم الترمذي  
فََأما الِْإنْـسان ِإذَا    {:قال تعالى قد عوده اهللا النِّعمة وِهي ِمنْه كَرامة ابتالء لَا كَرامة ثَواب،            

    منَعو همفََأكْر هبر تَلَاها ابِن     ممي َأكْربقُوُل رفَي ١٥(ه (        قَـهِه ِرزلَيع رفَقَد تَلَاها ابا ِإذَا مَأمو
َأي لست أكْرم بالدنيا ولَا أهين بمنعهـا، فَـِإذا لـم            ] ١٦،  ١٥: الفجر[}فَيقُوُل ربي َأهانَنِ  

جرم استحق ِبـِه ذَِلـك      تنزله الْمنزلَة الَِّتي أنزل اهللا تَعالَى استهنت ِبِه وجفوته من غير            
الصالة [ وهو قَوله علَيِه     ، وأفسدت علَيِه دينه   ، وتَركه موافقَة اهللا تَعالَى ِفي تَدبيره      ،الْجفَاء
َأي الْمنَازل الَِّتي أنزلهم اهللا من دنياهم، أما الْآِخرة فقـد           . أنزلوا النَّاس منَاِزلهم  ]: والسلَام

باد، فَِإذا سويت بين الْغَِني والْفَِقير ِفي مجِلس َأو مأدبة َأو هِدية كَـان              غيب شَْأنها عن الْع   
ما أفسدت َأكثر ِمما أصلحت، فَِإن الْغَِني يجد علَيك ِإذا أزريت ِبحقِِّه، فَِإن اهللا تَعالَى لـم                 

وكَـذَِلك  ن ِتلْـك عادتـه،   يعوده ذَاك، والْفَِقير يعظم ذَِلك الْقَِليل ِفي عينه ويقنع بذلك؛ ِلـأَ      
معاملَة الْملُوك والوالة على هذَا السِبيل، فَِإذا عاملت الْملُوك بمعاملـة الرعيـة فقـد               

وهو ظّل اهللا تَعالَى ِفي أرضه، ِبِه تسكن النُّفُوس وتجتمـع           !! استخففت ِبحق السلْطَان  
ِفي الشّغل عن االلتفاف الى سيرهم وأعمالهم، وِإنَّمـا   فالناظر ِإلَى ظّل اهللا علَيِهم     ،الُْأمور

 ولـم يكـن لقُلُـوِبِهم     ، ِلَأنَّه لم تمت شهوات نُفُوسهم     ؛ر قوم من السلف عنْهم وجانبوهم     نفّ
مطالعة ظّل اهللا تَعالَى علَيِهم، فخافوا َأن يخالطوهم َأن يجدوا حالوة برهم فتخلط قُلُـوبهم       

وبهذه الْقُوة كَان َأصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا          …م وأعرضوا عنْهم   فجانبوه ،بقلوبهم
           رهمواء الَّذين قد ظهر جران يلقون الُْأمسِبِإح سلم والتابعون من بعدهمِه ولَيويقبلـون   ،ع 

  .)٢( ويظهرون الْعطف علَيِهم والنصيحة لَهم،جوائزهم
إذا أتـاكم كـريم قـوم        : "  قـال   وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسـلم أنـه         

وقد تجلت مواقفه صلى اهللا عليه وسلم مع أصحاب الوجاهة، ومن أشهرها            . )٣("فأكرموه

                                         
، ما هو ِمن هذَا النَّمط، فَِإنَّه إمـام فـي   ]الغاليأي من التصوف [والحكيم الترمذي فحاشى هللا؛: "قال الذهبي عنه    ) ١(

الحديث، صحيح المتابعة لآلثار، حلْو العبارة، علَيِه مؤاخذات قليلة كغيره من الكبار، وكّل أحٍد يْؤخذُ من قولـه                 
لّمسلَيِه وع لّى اللَّهول اهللا صسادق المعصوم رتْرك، ِإال ذاك الصماز الذهبي، ، محمد بن أحمد"ويبن عثمان بن قَاي 

 ٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، (الدكتور بشار عواد معروف، : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، المحقق
 .)٨١٦ص/٦ج(، ١ط)م

: نوادر األصول في أحاديث الرسول، تحقيـق ، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد اهللا، الحكيم الترمذي     ) ٢(
 .٤١٠ص/١ج )  بيروت–دار الجيل (الرحمن عميرة، عبد 

 - دار إحياء الكتب العربية (محمد فؤاد عبد الباقي، : أخرجه ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، في سننه، تحقيق  ) ٣(
= بن مسلَمةَ،اِعيد َأنْبَأنَا س: ، حدثَنَا محمد بن الصباِح قَاَل٣٧١٢، رقم،١٢٢٣ص /٢ج) فيصل عيسى البابي الحلبي



– 

  )٦٢٨٠(

فَلَما َأصبح  … : "ما فعله مع أبي سفيان في فتح مكة لتألفه، يقول العباس رضي اهللا عنه             
يا رسـوَل اللَّـِه، ِإن َأبـا    : م، فََأسلَم، قُلْتُغَدوتُ ِبِه علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ  

نَعم، من دخََل دار َأِبي سفْيان فَهـو    «: سفْيان رجٌل يِحب هذَا الْفَخْر، فَاجعْل لَه شَيًئا، قَالَ        
سخََل الْمد نمو ،آِمن وفَه هارِه دلَيَأغْلَقَ ع نمو ،آِمنآِمن وفَه ١(»ِجد(.  

وفي هذا إنزال للناس منازلهم، وتأليف لقلب أبي سفيان، وتوقير وتمييـز لـه،              
، ويحب الفخر، رغم أن ذلك غير محمـود أصـالً، لكـن       )٢(فهو سيد من سادات قريش    

سـّل   وعمل علـى     )٣(النبي صلى اهللا عليه وسلم راعى هذا المعنى، وسعى لتأليف قلبه          

                                                                                                     
 لضعف سعيد بن مسلمة، وأخرجه ابن أبي وسنده ضـعيف عِن ابِن عجلَان، عن نَاِفٍع، عِن ابِن عمر مرفوعاً،   =

، )١٤٠٩ مكتبة الرشـد  -الرياض(كمال يوسف الحوت، : عبد اهللا بن محمد العبسي، في مصنفه، تحقيق        شيبة،
 عن وِكيع، عن سفْيان، عِن الـشَّعِبي  ٢٥٥٨٥، رقم ٢٣٤ج  /٥ادةُ تُطْرح ِللرجِل ج   ، كتاب اآلداب، باب الِْوس    ١ط

  ومن طريقه أبو داود سليمان بن األشعث السِجـستاني، فـي             وهو مرسل، يرفعه للنبي صلى اهللا عليه وسلم،       
كتاب الطهارة، بـاب األدب،      ،١، ط )١٤٠٨ مؤسسة الرسالة      -بيروت(شعيب األرناؤوط،   : المراسيل، تحقيق 

بن عبـد  اوقد ذكره شمس الدين محمد . رِوي متَِّصلًا، وهو ضِعيفٌ ولَيس ِبـشَيءٍ : وقَاَل َأبو داود ) ٣٤٨: ص(
محمد عثمان : الرحمن السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، تحقيق             

: ، وأفاض في ذكر طرقه ثم قـال       ٥١، برقم ١ط)م١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥ر الكتاب العربي     دا -بيروت(الخشت،  
وبهذه الطرق يقوى الحديث، وإن كانت مفرداتها كما أشرنا إليه ضعيفة، ولذا انتقد شيخنا وشيخه رحمهما اللَّه                  "

وصـولة   عـرض طرقـه الم     ىوقال األلباني بعد أن استوف    ). ٧٩: ص(المقاصد الحسنة   " الحكم عليه بالوضع  
 عن الصحة، غيـر أن      وبالجملة فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن فضالً            : " والمرفوعة

بعض طرقه ليس شديد الضعف، فيمكن تقوية الحديث بها دون ما اشتد ضعفه منها، السيما وقد صحح بعضها                  
، )٢٣٤ص/٤زوائد ومنبع الفوائـد ج    ، وانظر مجمع ال   ٢٠٨ص/٣سلسلة األحاديث الصحيحةج  ".الحاكم والعراقي 

رسالة علمية قدمت ) ١٧: (والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق
 –دار العاصمة، دار الغيث (سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري،      . د: لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق     

، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفـضل          ٢١٤ص/١٢، ج ١ط)هـ١٤١٩السعودية  
، وأسنى المطالب فـي أحاديـث       ٢٥٦ص/٤، ج ١ط.)م١٩٨٩. هـ١٤١٩دار الكتب العلمية،    (أحمد بن حجر،    

 ).٣٧: ص(مختلفة المراتب لدرويش والحوت 
، وأبو داود في سننه،     )١٧٨٠(رقم) ١٤٠٥/ ٣(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة             ) ١(

 .، وهذا سياقه٣٠٢١رقم) ١٦٢/ ٣(ِكتَاب الْخَراِج والِْإمارِة والْفَيِء، باب ما جاء في خبر مكة 

ـ ١٤٢٨دار التدمريـة ، الريـاض   (زيد بن عبد الكـريم الزيـد ، فقـه الـسيرة ،      . د.انظر أ   ) ٢(                ، ٣، ط )  هـ
 .٥٩٨-٥٩٧ص

محمد ناصـر   : ، والشيخ محمد الغزالي السقا، فقه السيرة، تخريج األحاديث        ٥٩٨الزيد،  فقه السيرة، ص    انظر    ) ٣(
 .٣٧٩، ص١ط) هـ ١٤٢٧ دمشق –دار القلم (الدين األلباني، 



– 

 )٦٢٨١(

وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عنـد قـريش، لـن             ،  سفيان  من قلب أبي   السخيمة
  .)١(تنتقص في اإلسالم، إن هو أخلص له وبذل في سبيله

ومن أجلى الصور إلنزال الناس منازلهم السيما إذا كان لهم فـضل أو تـأثير               
ى اُهللا علَيـِه  قَاَل رسوُل اللَّـِه صـلَّ  : حسن في الناس، ما رواه أبو موسى الَْأشْعِري، قَالَ  

لَّمسـِر الْغَـاِلي ِفيـِه                «: وآِن غَياِمِل الْقُرحِلِم، وسِة الْمبِذي الشَّي املَاِل اللَِّه ِإكْرِإج ِمن ِإن
  .)٢(»والْجاِفي عنْه، وِإكْرام ِذي السلْطَاِن الْمقِْسِط

 ثابت، فـإذا أضـيف      فإنزال الناس منازلهم من ذوي الوجاهة ومن كبار السن        
  .لذلك الدين واالستقامة والعدل، فإن اإلكرام يزداد واهللا أعلم

 ولحمايتها مـن    ،أهمية دعوة العظماء والوجهاء لسرعة تبليغ الدعوة      : المطلب الثالث 
 المعارضين

 لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حـسنَةٌ ِلمـن  { :قال اهللا تعالى في شأن رسوله   
: قال اإلمام ابـن كثيـر     ] ٢١: األحزاب[} كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا       

فهِذِه اآلية الْكَِريمةُ َأصٌل كَِبير ِفي التََّأسي ِبرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي َأقْواِلـِه                "
 وَأحاِلِه وَأفْعاِب،        وزالْـَأح مـوي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ي ِبالنَِّبيِبالتََّأس النَّاس ذَا ُأِمرِلهاِلِه؛ و

ِفي صبِرِه ومصابرِتِه ومرابطَِتِه ومجاهدِتِه وانِْتظَاِرِه الْفَرج ِمن ربِه، عز وجلَّ، صلَواتُ            
 لَامسلُـوا     اللَِّه ولْزتَزوا ورجتَضالَى ِللَِّذيِن تَقَلَّقُوا وذَا قَاَل تَعِلهيِن؛ وِم الدوا ِإلَى ياِئمِه دلَيع ه

هلَّـا  : َأي} لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ     {: واضطَربوا ِفي َأمِرِهم يوم الَْأحزابِ    

                                         
، ٢٤٥، ص١ط) م١٩٩٦، دار النفائس  : بيروت  ( انظر محمد رواس قلعة جي، قراءة سياسية للسيرة النبوية،            ) ١(

دار المعرفـة  (محمد محمد الصالَّبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لسيرةُ النّبوية ،       والدكتورعلي  
 .٧٥٦: ، ص٧، ط) م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ، وابن أبي شيبة٤٨٤٣ رقم٢٦١ص /٤ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب في تنزيل الناس منازلهم ج  ) ٢(
، بإسناد حسن، وانظر تفصيل     ٢١٩٢٢ رقم ٤٤٠ص  /٤في مصنفه، ِكتَاب الْبيوِع والَْأقِْضيِة، في االمام العادل ج        

 وحسنه الحافظ، وأفاض الكالم عليـه فـي رواياتـه         ٢٧٧ص/٢الكالم عليه في التلخيص الحبير البن حجر ج       
، وفي حاشية سـنن  ٣٤٩٣ رقم٣٨٦ص /١٤المرفوعة والموقوفة والمرسلة في حاشية محقق المطالب العالية ج  

، وانظر شرح الحديث في التنوير شرح الجامع الصغير،         ٤٨٤٣، رقم ٢١٢ص/٧أبي داود للمحدث األرنؤوط ج    
 هـ ١٤٣٢مكتبة دار السالم، الرياض، (محمد إسحاق محمد إبراهيم، . د: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق

 .١١٥ص/٤، ج١ط)م٢٠١١ -



– 

  )٦٢٨٢(

ِلمن كَان يرجو اللَّه والْيوم اآلِخـر وذَكَـر اللَّـه    {: م ِبِه وتََأسيتُم ِبشَماِئِلِه؟ وِلهذَا قَالَ    اقْتَديتُ
  .)١("}كَِثيرا

 باتباع النبي صلى اهللا عليه وسلم واالقتداء به في كـل شـيء              نمأموروفنحن  
ب الدعوة إلى اهللا ومن بـاب       ومن ذلك التعامل مع الوجهاء والقادة والعظماء، من با        

 فقد كان هذا هو منهج      ، ودرء المفاسد عنها وعن الدين،     مةتحقيق المصالح الكبرى لأل   
 ويـدعو القبائـل     ،النبي صلى اهللا عليه وسلم يدعو الوجهاء ويحرص علـى إسـالمهم           

 وال يدع فرصة للتسويق والتعريف بدعوته إال فعلها، وقد كان لذلك أثره فـي    ،وعقالءها
، وعلى الدعاة والعلماء والعقالء اتباع منهجه في بـذل أفـضل الـسبل              الدعوةقبل  مست

  .للتواصل مع الوجهاء والقادة لخدمة الدين وخدمة مصالح المسلمين
 فقد روى ابـن  )٢(قومه وكبارهم كأبي لهبهم إلى اهللا هم      دعا ن م من أول فكان  

لَيِه وسلَّم خَرج ِإلَى البطْحاِء، فَصِعد ِإلَـى        َأن النَِّبي صلَّى اُهللا ع    : عباس رضي اهللا عنهما   
َأرَأيتُم ِإن حـدثْتُكُم َأن العـدو       «: فَاجتَمعتْ ِإلَيِه قُريشٌ، فَقَالَ   » يا صباحاه «: الجبِل فَنَادى 

فَِإنِّي نَِذير لَكُـم بـين يـدي        «: عم، قَالَ نَ: قَالُوا» مصبحكُم َأو ممسيكُم، َأكُنْتُم تُصدقُوِني؟    
تَبتْ يـدا َأِبـي     {: َأِلهذَا جمعتَنَا تَبا لَك، فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ       : فَقَاَل َأبو لَهبٍ  » عذَاٍب شَِديدٍ 

  .)٣(ِإلَى آِخِرها] " ١: المسد[} لَهٍب
  بعض  عظماء الكفار، وانـشغاله عـن          بل قد عاتبه اهللا في انهماكه في دعوة       

َأن ) ١(عـبس وتَـولَّى     {: ابن أمي مكتوم رضي اهللا عنه، ونزل في ذلك قول اهللا تعالى           
  .)٤(]... ٣ - ١: عبس[} )٣(وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى ) ٢(جاءه الَْأعمى 

                                         
سامي بن محمد : داء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيقأبو الف  ) ١(

 .٣٩١ص/٦، ج٢ط) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، (سالمة، 
 .١٥١انظر الزيد ، فقه السيرة ص  ) ٢(
] ٢: المـسد [}تَب ما َأغْنَى عنْه مالُه وما كَـسب    و{:باب قَوِلهِ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن،          ) ٣(

 .٤٩٧٢رقم١٨٠ص/٦ج
ذكَر غير واِحٍد ِمن الْمفَسِرين َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يوما يخاطـب بعـض                   : "قال ابن كثير    ) ٤(

-وكَان ِممن َأسلَم قَـِديما -سلَاِمِه، فَبينَما هو يخَاِطبه وينَاِجيه ِإذْ َأقْبَل ابن ُأم مكْتُومٍ         عظَماِء قُريٍش، وقَد طَمع ِفي إِ     
     ع لَّى اللَّهص النَِّبي ِّه، وودلَيع ِلحيٍء وشَي نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسَأُل رسَل يعكَـفَّ  فَج لَو َأن لَّمسِه ولَي

وعبس ِفي وجِه ابِن ُأم مكْتُوٍم وَأعـرض        . ساعتَه ِتلْك ِليتَمكَّن ِمن مخَاطَبِة ذَِلك الرجِل؛ طَمعا ورغْبةً ِفي ِهدايِتهِ          
وما يدِريك لَعلَّه يزكَّـى     ) ٢(َأن جاءه الَْأعمى    ) ١(عبس وتَولَّى   {: عنْه، وَأقْبَل علَى الْآخَِر، فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ       

 .٣١٩ص/٨تفسيرابن كثيرج] "٣ - ١: عبس[})٣(



– 

 )٦٢٨٣(

لـه أن يـصادف   وقد كان رسول اهللا يعرض نفسه في المواسم وعلى القبائل لع        
  .عظيماً ينصر دعوته، أو ذا رأي ومكانة في قومه فيناصره ويحامي عنه لتبليغ الدعوة

وقَومه أشد مـا    : ثُم قَِدم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مكَّةَ        :" قَاَل ابن إسحاق  
-فَكَان رسوُل اللَِّه    . لًا مستضعفين ممن آمن به    كَانُوا علَيِه ِمن خالِفه وِفراِق ِديِنِه، إال قلي       

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص-            موهعـدِب يراِئِل الْعلَى قَباِسِم إذَا كَانَتْ، عوه ِفي الْمِرض نفسعي 
          قُوهدصي َأن مَألُهسيل، وسرم نَِبي َأنَّه مهخِْبريلهم ما بعثـه   إلَى اللَِّه، و تَّى يبينح وهنَعميو

   .)١("به اهللا
أن رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأقَام ِبمكَّةَ ثَالثَ ِسِنين ِمـن َأوِل              "وقد روي   

يـواِفي  . ر ِسـِنين   فَدعا النَّاس ِإلَى اإلسـالم عـشْ       ،ثُم َأعلَن ِفي الراِبعةِ   . نُبوِتِه مستَخِْفيا 
              موهعداِز يجِذي الْمنَّةَ وجمكَاٍظ واِسِم ِبعوِفي الْم نَاِزِلِهمِفي م اجالْح تَِّبعاٍم يكُلَّ ع اِسموالْم

ـ  . ِإلَى َأن يمنَعوه حتَّى يبلِّغَ ِرساالِت ربِه ولَهم الْجنَّةُ   . صره وال يِجيبـه فَال يِجد َأحـدا ينْ
يا َأيها النَّاس قُولُـوا ال ِإلَـه ِإال         : ويقُوُل[حتَّى ِإنَّه لَيسَأُل عِن الْقَباِئِل ومنَاِزِلها قَِبيلَةً قَِبيلَةً         

وَأبـو  ] . تُم ملُوكًا ِفي الْجنَّةِ   اللَّه تُفِْلحوا وتَمِلكُوا ِبها الْعرب وتَِذلَّ لَكُم الْعجم وِإذَا آمنْتُم كُنْ          
 صـلى اهللا    -فَيردون على رسـول اهللا    . ال تُِطيعوه فَِإنَّه صاِبٌئ كَاِذب    : لَهٍب وراءه يقُولُ  

. تَِّبعوكُأسرتُك وعِشيرتُك َأعلَم ِبك حيثُ لَم ي      : ويْؤذُونَه ويقُولُون .  َأقْبح الرد  -عليه وسلم   
] . اللَّهم لَو ِشْئتَ لَم يكُونُوا هكَذَا     : [ويكَلِّمونَه ويجاِدلُونَه ويكَلِّمهم ويدعوهم ِإلَى اللَِّه ويقُولُ      
 ودعاهم  - وسلَّم    صلَّى اللَّه علَيهِ   -فَكَان من سمي لَنَا ِمن الْقَباِئِل الَِّذين َأتَاهم رسوُل اللَِّه           

  ِهملَيع هنَفْس ضرعةَ   : وعصعِن صاِمِر بنُو عفَةَ  . بخَص نب اِربحمةُ. وارفَزو . انغَـسو .
ـ   . وكَلْب. وِكنْدةُ. وبنُو الْبكَاءِ . وعبس، وبنُو نَضرٍ  . وسلَيم. وحِنيفَةُ. ومرةُ ـاِرثُ بالْحو ن
  .)٢("والْحضاِرمةُ، فَلَم يستَِجب ِمنْهم َأحد. وعذْرةُ. كَعٍب

                                         
طه عبد الـرؤوف سـعد،    : ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية، تحقيق              ) ١(

 .٥٠ص/٢ ج)شركة الطباعة الفنية المتحدة (
بن ا من طريق الواقدي عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد            ١٦٨ص/١أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج        )٢(

رومان أنهما قاال، فذكره، والسند ضعيف، لضعف الواقدي كما تقدم مراراً، لكن جاء ما يقوي ما يرويه الواقدي   
: ِبيعةَ بِن ِعباٍد الديِلي، وكَان جاِهِليا َأسلَم، فَقَاَل عن ر ٤٠٥-٤٠٤ص  /٢٥هنا في رواية في مسند اإلمام أحمد ج       

لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا،    : يا َأيها النَّاس قُولُوا   : "رَأيتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بصر عيِني ِبسوِق ِذي الْمجاِز، يقُولُ            
َأيها النَّاس : "  ِفي ِفجاِجها والنَّاس متَقَصفُون علَيِه، فَما رَأيتُ َأحدا يقُوُل شَيًئا، وهو لَا يسكُتُ، يقُوُلويدخُُل" تُفِْلحوا 

: ِإنَّه صاِبٌئ، كَاِذب، فَقُلْتُ: رتَيِن يقُوُلِإلَّا َأن وراءه رجلًا َأحوَل وِضيء الْوجِه، ذَا غَِدي" لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا تُفِْلحوا : قُولُوا
= ، وقـد  "عمه َأبو لَهـبٍ   : وامن هذَا الَِّذي يكَذِّبه؟ قَالُ    : محمد بن عبِد اِهللا، وهو يذْكُر النُّبوةَ، قُلْتُ       : من هذَا؟ قَالُوا  



– 

  )٦٢٨٤(

وهكذا هديه صلى اهللا عليه وسلم كان حريصاً على إبالغ الدعوة، وكان ال يدع              
  .)١(وافداً من العرب له اسم وشرف إال دعاه وعرض عليه ما عنده

والـصبر وبـذل كـل سـبل        وكان لهذه الجهود المضنية ثمرتها، ولذلك الجلد        
التعريف والعرض للدعوة أثره ونتيجته المباركة، وقد قـدر اهللا أن يـأتي وقـت الفئـة       

فَلَما َأراد اللَّه عز وجلَّ إظْهـار ِديِنـِه،         : "الموفقة الستقبال هذه الدعوة، قَاَل ابن إسحاق      
صلَّى اللَّـه   - وِإنْجاز موِعِدِه لَه، خَرج رسوُل اللَِّه        -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   -وِإعزاز نَِبيِه   

 لَّمسِه ولَياِئـِل                -علَـى قَبع هنَفْـس ضـراِر فَعالَْأنْص ِمن ِفيِه النَّفَر هِسِم الَِّذي لَِقيوِفي الْم 
 لَِقي رهطًا ِمن الْخَـزرِج      )٢(و ِعنْد الْعقَبةِ  فَبينَما ه . الْعرِب، كَما كَان يصنَع ِفي كُلِّ موِسمٍ      

  .)٣("َأراد اللَّه ِبِهم خَيرا
لَمـا  : "فَحدثَِني عاِصم بن عمر بِن قَتادة، عن َأشْياٍخ ِمن قَوِمِه قَالُوا          : وقَاَل أيضاً 

قَالُوا نَفَر ِمن الْخَـزرِج،     " من َأنْتُم؟   : " قَاَل لَهم  -مصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ   -لَِقيهم رسوُل اللَِّه    
بلَـى، فَجلَـسوا   : قَالُوا" َأفَلَا تَجِلسون ُأكَلِّمكُم؟  : "نَعم؛ قَالَ : قَالُوا" َأِمن مواِلي يهود؟    : "قَاَل

لَيع ضرعلَّ، وجو زإلَى اللَِّه ع ماهعفَد ،هعم آنالْقُر ِهملَيتَلَا عاإلسالم، و ٤("…ِهم( .  
وكان على رأس هؤالء الوفد أحد األشراف الشباب وهو َأسعد بن زرارة بـِن              

  .)٥(بِن ثَعلَبةَ بِن غَنْم بِن ماِلِك بِن النَّجاِراعدس بِن عبيد 

                                                                                                     
وانظر محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم . اشية المسندصححه األرنؤوط وذكر ما يشهد له من روايات في ح=

           مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      ( عبد القادر األرنـاؤوط،      -شعيب األرناؤوط   : الجوزية، زاد المعاد ، تحقيق      
محمد بن صامل السلَمي وآخرون،َ صِحيح     . ، مع الحاشية، وانظر د    ٤٤-٤٣ص/٣،ج٣ط)١٩٩٨ - هـ   ١٤١٨

 مهــ    ١٤٣١ جدة   –مكتبة روائع المملكة    (،  )صلى اهللا عليه وسلم   (يُل العبر من سيرة خير البشر       األثَر وج - 
 ).١٤٢ص (،١ط) م٢٠١٠

 .٢٦٣انظر الزيد في فقه السيرة ص  ) ١(
وأما العقبة التي بويع فيها النبي، صلى اهللا عليه وسلّم، بمكة فهي عقبة بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين "  ) ٢(

، معجـم   شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي           "وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة     
 .)١٣٤/ ٤(، ٢ ط،م١٩٩٥ ،ار صادر، بيروتالبلدان، د

 .٥٤ص /٢ابن هشام، السيرة ج  ) ٣(
جاله ثقات وسـنده   ر: ، وقال ٤٥ص/٣، وانظر زاد المعاد وحاشيته لألرنؤوط ج        ٥٦ص  /٢ابن هشام السيرة ج     ) ٤(

 .حسن
 .٤٥ص/٣، وانظر ابن القيم، زاد المعاد ج٥٦ص /٢ابن هشام السيرة ج  ) ٥(



– 

 )٦٢٨٥(

ي النَّجـاِر، َأبـو ُأمامـةَ اَألنْـصاِري،         السيد، نَِقيب بنِ  : "قال عنه اإلمام الذهبي   
  .)١("الخَزرِجي، ِمن كُبراِء الصحابِة

وقد ترتب على ذلك إسالم الكثير من األنصار في المدينة، بل وإسالم سـادتهم              
مما كان له أثر في إسالم معظم أهل المدينة، حتى أصبحت قاعـدة اإلسـالم ومنطلـق             

   ).٢( سبيل اهللا في بقية البقاعالدعوة والجهاد في
وقد كان إلسالم أهل المدينة سر عجيب، حيث اختارهم اهللا لنـصرة رسـوله              

 من الشباب باستثناء ابن أبي سـلول، ولـذا كنـت    ممعظمهصلى اهللا عليه وسلم، وكان     
، قلوبهم غضة طريقة سريعة االستجابة لدعوة اإلسالم، فعن عاِئشَةَ رِضي اللَّـه عنْهـا             

، يوما قَدمه اللَّه ِلرسوِلِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فَقَِدم رسوُل اللَّـِه  )٣(كَان يوم بعاثَ  «: قَالَتْ
        ماتُهورقُِتلَتْ سو ،ملَُؤهقَ مقَِد افْتَرو لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِل) ٤(ص اللَّه هموا، فَقَدحرجـوِلِه  وسر

  .)٥(»صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي دخُوِلِهم ِفي اإلسالم
يؤمن َأي يتَكَبر ويـْأنَفُ َأن يـدخَُل ِفـي           قُِتَل ِفيها ِمن َأكَاِبِرِهم من كَان ال      " وقد

          مِمنْه ِقيب كَان قَدِرِه وكِْم غَيتَ حتَح كُونتَّى لَا ياإلسالم ح        يُأب ناللَِّه ب دبِو عذَا النَّحه ِمن 
  .)٦("بِن سلُول

                                         
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ :  تحقيقأعالم النبالء،شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي، سير   ) ١(

 .٢٩٩ص/١ج، ٣ط)م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، (شعيب األرناؤوط، 
-١٩٤ص/٢ج(، وابن كثير، الـسيرة النبويـة   ٤٩-٤٦ص/٣انظر ابن القيم، زاد المعاد وحاشيته لالرنؤوط ج         ) ٢(

١٩٨.( 
 وبعاث اسم ِحصٍن ِللَْأوِس، وبعضهم يقُولُـه      . هو ِبضم الْباِء، يوم مشْهور كَان ِفيِه حرب بين الَْأوِس والْخَزرجِ          "  ) ٣(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بـن عبـدالكريم   " ِبالْغَيِن الْمعجمِة، وهو تَصِحيفٌ 
 محمود محمـد    -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق،  النهاية في غريب الحديث واألثر    ،  الشيباني الجزري ابن األثير   

  ).١٣٩/ ١ج(، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -لمكتبة العلمية  االطناحي
 

أي ساداتهم وأشرافهم، انظر المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،                 ) ٤(
) م١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩ بيـروت،    -المكتبة العلميـة    ( محمود محمد الطناحي     -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق

 ).٣٦٣ص /٢ج(
كتـاب الجهـاد، بـاب مناقـب األنـصار          )   البـاري البـن حجـر      مع فتح (أخرجه البخاري في صحيحه       ) ٥(

 .٣٧٧٧رقم)١١١ص/٧ج(
سبل الهدى والرشاد، في سـيرة       ، و محمد بن يوسف الصالحي الشامي،      )١١١ص/٧ج(ابن حجر، فتح الباري       ) ٦(

 دار الكتـب العلميـة    (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،          : خير العباد، تحقيق وتعليق   
 .١٩٢ص/٣، ج١ط)م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ لبنان، –بيروت 



– 

  )٦٢٨٦(

وهذه من نعمة اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم يـوم أزال مـن طريقـه                 
رؤوس الضالل الذين كان في بقائهم خطر على الدعوة، كما هو الحـال فـي صـناديد           

  .)١(قريش الذين اعترضوا دعوة النبي صلى اهللا عليه وسلم
 أن يهتم العلماء والعقالء والساسة في دعوتهم وإصـالحهم          :وفي هذا من الفقه   

بالقادة الشباب، بالتواصل معهم والتواصي في الحق، وفي عرض مـشاريع اإلصـالح             
والبناء المجتمعي عليهم، ألن لديهم من القبول واإلصغاء وسرعة االستجابة واالمتثـال            

  .لسنما ال يكون لدى الشيوخ الطاعنين في ا
كما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان حريصاً على إسالم الـسادة واألقويـاء               

 ألهمية ذلك في نفع اإلسالم وقوة الدعوة وحصول المنعة لها، وقد            ؛والعظماء في قومهم  
فرح رسول اهللا وفرح المسلمون بإسالم حمزة بن عبدالمطلب رضي اهللا عنـه، ومثّـل               

مين، بل كان إسالمه في بادئ األمر مناكفة ألبي جهـل،  ذلك إضافة في قوة المنعة للمسل   
، ففي بعض الروايات التي سـاقها       )٢(وإهانة له العتدائه على النبي صلى اهللا عليه وسلم        

قَام علَى رْأِسه أبي جهل ورفَع الْقَـوس فَـضربه    "ابن إسحاق، أن حمزة رضي اهللا عنه        
َأتَشِْتمه وَأنَا علَى ِديِنِه َأقُوُل ما يقُوُل؟ فَرد ذَِلك علَـي إن            : ثُم قَالَ ِبها فَشَجه شَجةً منْكَرةً،     

فَلَما َأسلَم حمزةُ عرفَتْ قُريشٌ َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَد عز              … ! استَطَعتُ
ميةَ سزمح َأنو ،تَنَعاموِمنْه نَالُونا كَانُوا يِض معب نفَكَفُّوا ع ،ه٣(نَع(.  

وقد ابتهج أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالم حمـزة رضـي اهللا              
: عنه، وإسالم عمر رضي اهللا عنه، يقول ابن إسحاق في روايته عن بعض أهل المدينة              

 علَيِه وسلَّم ِمن مكَاِنِهم، وقَد عزوا ِفـي َأنْفُـِسِهم           فَتَفَرقَ َأصحاب رسوِل اللَِّه صلَّى اهللاُ     " 

                                         
 .٢٨٠فقه السيرة صانظر الزيد،   ) ١(
          : وانظر إبراهيم بن محمد بن حسين العلي، صحيح السيرة النبويـة، تقـديم            ) ٢٩٢ص/ ١ج(ابن هشام، السيرة    ) ٢(

 ) م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥، األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع(همام سعيد، . د: عمر سليمان األشقر، راجعه. د
 ).٦٠: ص(، ١ط

الروض األنف في   ،  ، و أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهيلي           )٢٩٢ص/ ج١(ابن هشام، السيرة    ) ٣(
دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،       (عمر عبد السالم السالمي،     : شرح السيرة النبوية البن هشام، المحقق     

، وانظر العلي، )٤٤٧-٤٤٥ص/ ج١(، وابن كثير، السيرة النبوية  )٥٩-٥٨ص/ ٣ج(،  ١ط)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١
 ).٦٠:ص(صحيح السيرة



– 

 )٦٢٨٧(

ِحين َأسلَم عمر مع إسلَاِم حمزةَ، وعرفُوا َأنَّهما سيمنَعاِن رسوَل اللَّـِه صـلَّى اُهللا علَيـِه                 
ِهمودع ا ِمنِبِهم نْتَِصفُونيو ،لَّمس١(و(.  

صلى اهللا عليه وسلم إسالم أبي جهل أو عمر رضي اهللا عنـه؛ لمـا             كما أحب   
سيكون له من أثر كبير على الدعوة في قريش، وقد حقق اهللا دعاء ومراد رسوله صلى                
: اهللا عليه وسلم، فعن ابِن عمر رضي اهللا عنه، َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَـالَ          

ز اإلسالم ِبَأحب هذَيِن الرجلَيِن ِإلَيك ِبَأِبي جهٍل َأو ِبعمر ابِن الْخَطَّـاِب، فَكَـان      اللهم َأعِ " 
  .)٢("َأحبهما ِإلَى اِهللا عمر بن الْخَطَّاِب 

وقد كان لذلك أثره مباشرة على الصحابة وعلى دعوة النبي صـلى اهللا عليـه               
مـا ِزلْنَـا َأِعـزةً منْـذُ َأسـلَم          «:  ابِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنْه، قَالَ      وسلم، فعن عبِد اللَّهِ   

رم٣(»ع(.  

                                         
أبو ، و)١٤٦ص/ج١(رة النبوية الصحيحة وانظر العمري، السيوفيه انقطاع، ، )٣٤٦ص /١ج(ابن هشام، السيرة  ) ١(

مكتبـة  (، )قـراءة جديـدة  (عمر، محمد بن حمد الصوياني، السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة          
 ).١٠٨ص/ ١ج(، ١ط) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤العبيكان، 

، والترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى، في سـننه، تحقيـق           ٥٦٩٦ رقم ٥٠٦ص  /٩أخرجه أحمد في مسنده ج      ) ٢(
، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في      )٣جـ  (، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : وتعليق

 - هــ    ١٣٩٥ مـصر  -شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي          (،  )٥،  ٤جـ  (لشريف  األزهر ا 
، واآلجري ٣٦٨١رقم) ٦١٧ص /ج٥(، أبواب المناقب، باب مناقب أبي حفص عمر رضي اهللا عنه ٢ط)م١٩٧٥

 اِء النَِّبيعِذكِْر د ابِه في الشريعة، كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، بلَيلَّى اُهللا عص
، وغيرهم، ١٣٤٦رقم) ١٨٧٤ص/٤ج(وسلَّم ِلعمر بِن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه ِبَأن يِعز اللَّه عز وجلَّ ِبِه اإلسالم 

 وخارجه بن عبداهللا، ،وإسناده حسنكلهم من طريق خَاِرجةُ بن عبِد اِهللا الَْأنْصاِري، عن نَاِفٍع، عن ابن عمر به، 
هذَا حِديثٌ حسن صِحيح    «: صدوق له أوهام، ولألثر شواهد ضعيفة، ومرسلة صحيحة، ولذا قال الترمذي عقبه           

    رمِن عِديِث ابح ِمن وقد صحح الحديث جمع من المحـدثين والمحققـين، كاأللبـاني           : ، وهو كما قال   »غَِريب
في حاشية مـسند أحمـد لألرنـؤوط، واأللبـاني، سلـسلة األحاديـث              واألرنؤوط وغيرهما، وانظر تخريجه     

،  و اإلمام أحمد بن حنبـل،        )١٩٣: ص(، واأللباني، صحيح السيرة النبوية      ٣٢٢٥رقم) ٦٨١/ ٧ج(الصحيحة
، ١ط)١٩٨٣ – ١٤٠٣ بيـروت -مؤسـسة الرسـالة   (وصي اهللا محمد عبـاس،  . فضائل الصحابة، تحقيق  د    

وصي اهللا عباس، كما أنه أفاض في تخريجه بما لم يسبق إليه في أنيس               وحاشيته للمحدث    ٣٠٧-٣٠٦ص/١ج
 .٥٩٣رقم)٨٨٤-٨٧٧ص/٢ج(لنبيل البصارة) تخريج أحاديث فتح الباري(الساري 

قولُه ما ِزلْنَا َأِعزةً منْذُ َأسلَم عمر َأي  : "، قال الحافظ ابن حجر٣٨٦٣رقم) ٤٨/ ٥(أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(
 ).٤٨/ ٧(فتح الباري" ما كَان ِفيِه ِمن الْجلَِد والْقُوِة ِفي َأمِر اللَِّهِل



– 

  )٦٢٨٨(

، ]وِهجرتُـه لَنَـصرا   [ِإن كَان ِإسلَام عمر لَفَتْحا، وِإمارتُه لَرحمةً،        «: وقَاَل أيضاً 
 حتَّى َأسلَم عمر، فَلَما َأسلَم عمر قَابلَهم حتَّـى دعونَـا            واِهللا ما استَطَعنَا َأن نُصلِّي ِبالْبيتِ     

  .)١(»فَصلَّينَا
لَما قَِدم عمرو بن الْعاِص وعبد اللَِّه بن َأِبي رِبيعةَ علَـى            : "ولذا قَاَل ابن إسحاق   

رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم، وردهمـا         قُريٍش، ولَم يدِركُوا ما طَلَبوا ِمن َأصحاِب        
                اءرـا وم امرٍة لَا يلًا ذَا شَِكيمجر كَانالْخَطَّاِب، و نب رمع لَمَأسو ،ونهكْرا يِبم اِشيالنَّج

 )٢( وسـلَّم وِبحمـزِة حتَّـى عـازوا    ظَهِرِه، امتَنَع ِبِه َأصحاب رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيهِ  
  .)٣("…قُريشًا

                                         
حمدي بن عبد المجيد السلفي، : أخرجه سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، في المعجم الكبير، تحقيق  ) ١(

ما استَطَعنَا : واه الطَّبراِني، وِفيِه ِروايةٌر: "، قال الهيثمي٨٨٢٠رقم) ١٦٥/ ٩(، ٢ط) القاهرة–مكتبة ابن تيمية    (
    ِة ظَاِهِرينبالْكَع ِعنْد لِّينُص ودٍ   . َأنعسم ناب هدج ِركدي لَم الْقَاِسم ِحيِح ِإلَّا َأناُل الصِرج الُهِرجمجمـع الزوائـد   "و

 .١٤٤١٠رقم) ٦٣-٦٢ص/٩ج(ومنبع الفوائد 
انظر مصعب  .قالوا معناه غلبني]. ٢٣: ص[} وعزِني ِفي الِْخطَاِب{: أي غلبوهم، ومنه قوله تعالى. ا قريشاًعازو  ) ٢(

دار الكتـب  (بـولس برونلـه،   : بن مسعود الخشنى الجيانى األندلسي، استخرجه وصححه) أبي بكر(بن محمد  
 .)١٠٣: ص) (العلمية، بيروت

 ).٢٧٨ص/١ج(وابن حنبل في فضائل الصحابة ، )٣٤٢ص/ ١ج(ابن هشام في السيرة  ) ٣(



– 

 )٦٢٨٩(

  المبحث الثاني
صلى اهللا عليه وسلم للملوك والعظماء،  التعامل مع روايات السيرة، ومخاطبته

  والفوائد والحكم المستنبطة من مخاطبته
  لتعامل مع روايات السير والمغازيكيفية ا: المطلب األول

 في السيرة النبوية قد يـصطدم بـالكم الكبيـر مـن     طالب الحديث الذي يبحث  
 وموصول ضعيف، ومراسـيل ومقـاطيع،       ،الروايات المختلفة ما بين صحيح موصول     

تمتلئ بها كتب السيرة النبوية والمغازي والطبقـات والتـاريخ، ولـو أراد أن يكتفـي                
غـزوة،  بالصحيح الموصول لفات عليه الكثير من التفاصيل في الحادثة أو القـصة أو ال           

ا وبين روايـة الحـديث      هولذا كان لألئمة اإلسالم رأيهم في هذه المرويات والتفريق بين         
 وبين المرفـوع الـذي يتعلـق بالترهيـب          المرفوع الذي تترتب عليه األحكام والعقائد،     

   .)١(والترغيب ولو كان ضعيفاً
اط ولذلك كان االحتياط في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم أوجب من االحتي            "

في أقوال أصحابه، ومعاملة أسانيد اآلثار في شروط الصحة مثـل معاملـة األحاديـث               
فقه أصحاب النبـي    علم و المرفوعة، يحرمنا من االستفادة من كثير من اآلثار التي تنْقل           

ولنا في ذلك نظير من فعل األئمة في ذات األحاديث          ومن بعدهم،   صلى اهللا عليه وسلم،     
 اهللا عليه وسلم ، حيث يفرقون بين أحاديث األحكام والعقائـد،     المرفوعة عن النبي صلى   

وأحاديث الترغيب والترهيب والسير والفضائل، ففي األولى يتـشددون، وفـي الثانيـة             
يتساهلون في الرواية، فكيف إذا كانت الرواية عن غير النبي صلى اهللا عليـه وسـلم ،                 

 ١/٦٦٦وى الحـاكم فـي مـستدركه   فمن باب أولى أن ال تُعامل معاملة المرفوع، فقد ر     
إذا روينا عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم  فـي            : عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال     : "عن

الحالل والحرام واألحكام شددنا في األسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا فـي فـضائل              
 ، وفـي المقـصد  "األعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في األسـانيد      

إذا روينا عن رسـول اهللا      :" عن أبي عبد اهللا النوفلى سمع من اإلمام قوله         ٣/١٦١االرشد

                                         
 ١٤٢٧ - دمشق-دار القلم (انظر محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة        ) ١(

المحدثين أكرم ضياء العمري، السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ ِلتَطِبيِق قَواِعِد      . ، و د   )٣٤ص/ ١ج(،  ٨ط) هـ
، ٦ط) م ١٩٩٤ - هــ    ١٤١٥مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة،          (ِفي نَقِْد رواياِت السيرِة النَّبويِة،      

 ).١٩ص/١ج(



– 

  )٦٢٩٠(

، ونقـل نحـوه    "في فضائل األعمال، وما ال نضع حكماً وال نرفعه، تساهلنا في األسانيد           
  . )١("١/٩٩في الآلليء المصنوعة

ف فكي!! إذا كان هذا في مجال الحديث المرفوع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم            
وقد انتقد اإلمام أحمد بن حنبـل بعـض         ! بغيره من السير والمغازي والتفسير وأمثالها؟     

 لَـيس  كُتٍُب ثالثة: " العلوم التي لم يعن المشتغلون بها باإلسناد كعناية علما الحديث فقال          
  .)٢("والتَّفِْسير والْملَاِحم الْمغَاِزي ُأصوٌل لَها

 لَهـا  لَـيس  َأنَّها الْغَاِلب َأن ومراده: َأصحاِبِه ِمن قِّقُونالْمح قَاَل: "قال الزركشي 
اِنيدَأس احتَِّصلَةٌ، ِصحِإلَّا مو فَقَد حص ِمن ذَِلك ٣("كَِثير(.    

 فَالْمقْصود َأن الْمنْقُولَاِت الَِّتي يحتَاج إلَيهـا ِفـي        : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
ومعلُوم َأن الْمنْقُوَل ِفي     ،الديِن قَد نَصب اللَّه الَْأِدلَّةَ علَى بياِن ما ِفيها ِمن صِحيٍح وغَيِرهِ           

 وِلهذَا قَاَل اإلمام َأحمد ثَلَاثَـةُ ُأمـوٍر         ؛)٤(التَّفِْسيِر َأكْثَره كَالْمنْقُوِل ِفي الْمغَاِزي والْملَاِحمِ     

                                         
الدكتور عبداهللا محمد منصور، آثار الصحابة في أبواب الطهارة جمعاً ودراسة، القسم الثاني، رسالة دكتـوراه،           ) ١(

 .بتصرف٥٣-١/٥٢هـ، ج١٤٢٧-١٤٢٦عامبجامعة أم القرى 

دار (محمد أبو الفضل إبراهيم،     : انظر محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق              ) ٢(
، عـن   )١٥٦ص  /٢ج(،  ١ط) م ١٩٥٧ - هــ    ١٣٧٦إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشـركائه،         

محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ اإلسالم، دار الرسالة العلميـة  /دالْميموِني سمعه من أحمد، وانظر     
 .١٦٥، ص٢ط)م١٩٩٨هـ، ١٤١٨للنشر والتوزيع، 

، وانظر الدكتور مصطفى بن حسني السباعي، السنة ومكانتها )١٥٦ص/٢ج(الزركشي، البرهان في علوم القرآن  ) ٣(
ـ  ١٤٠٢ لبنـان،    –سوريا، بيروت    -دمشق  : المكتب اإلسالمي (في التشريع اإلسالمي،     ، ٣ط) م ١٩٨٢ - هـ

 .٢٤٥ص

ومما يؤكد ما قاله ابن تيمية أن ابن أبي حاتم إذا رجعت إلى تفسيره تجده مليئاً بالروايات الضعيفة والمنقطعة، مع   ) ٤(
ي سـَألَنِ : "شيء من الصحيح، وقد بذل جهده لتقصي أصح ما جاء في الباب بحسب ما تيسر له، قال رحمه اهللا               

جماعةٌ من ِإخْواِني ِإخْراج تَفِْسيِر الْقُرآِن مخْتَصرا ِبَأصح الَْأسـاِنيِد، وحـذِْف الطُّـرِق والـشَّواِهِد والْحـروِف           
والرتَقَ          اوِرِه، مغَي ونا ددرجاِج التَّفِْسيِر مِلِإخْر نَقِْصد َأنِر، ووتَنِْزيِل الساِت، وي       كتَّى لَا نَتْـرالْآِي ح تَفِْسير ينص

 ذَِلك ِإلَّا ُأخِْرج تَفِْسير لَه دوجآِن يالْقُر فًا ِمنرتْنًا،… حا مِههَأشْبا، ونَاداِر ِإسالَْأخْب حِبَأص ذَِلك اجتُ ِإخْريرفَِإذَا فَتَح 
     وِل اللَِّه صسر نع تُ التَّفِْسيردجِإذَا                وو ،َأتَى ِبِمثِْل ذَِلـك نِة ِممابحالص ا ِمندَأح هعم َأذْكُر لَم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع

       تَِّفِقينكَانُوا م ِة فَِإنابحِن الصع تُهدجاِنيدِ     والَْأس حةً ِبَأصجرد ملَاهَأع نع تُهبـن  عبد الرحمن بن محمـد      ". ذَكَر
مكتبة نزار مصطفى (أسعد محمد الطيب، : إدريس التميمي، الرازي ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق

ـ ١٤١٩ - المملكة العربية السعودية     -الباز   أصح شيء فـي    "  وهذا شبيه بقولهم   :قلت). ١٤ص/١ج(،  ٣ط) ه
كَقَوِلِهم : َأصح الَْأحاِديِث الْمقَيدِة:"ال السيوطيق. الباب، فال يلزم منه الصحة المطلقة، لكن هو أحسن إسناد، وأقواه

              ِفي تَـاِريِخ الْبا؛ وكَِثير ِمِذياِمِع التِّرِفي ج دوجذَا يهاِب كَذَا، وٍء ِفي الْبشَي حـا   َأصِرِهمغَيو قَـالَ . خَـاِريو   =



– 

 )٦٢٩١(

سلَي  نَادا إس؛          :  لَهنَادإس ٌل َأيا َأصلَه سى لَيوريغَاِزي والْمو لَاِحمالْمو التَّفِْسير  الْغَاِلب ِلَأن
علَيها الْمراِسيُل ِمثُْل ما يذْكُره عروةُ بن الزبيِر والشَّعِبي والزهِري وموسى بن عقْبـةَ            

سحاق ومن بعدهم كَيحيى بِن سِعيٍد الُْأمِوي والْوِليِد بِن مسِلٍم والواقدي ونَحِوِهم            وابن إ 
 ِ،فَِإن َأعلَم النَّاِس ِبالْمغَاِزي َأهُل الْمِدينَِة ثُم َأهُل الشَّاِم ثُم َأهـُل الِْعـراق             ِفي الْمغَاِزي؛   
  .)١(علَم ِبها ِلَأنَّها كَانَتْ ِعنْدهمفََأهُل الْمِدينَِة َأ

والحال كما قال الشيخين الزركشي وابن تيمية، ومن تأمل الواقع العملي لرواية            
السير والمغازي، وأخصها هنا بالذكر، وجد أن أئمة اإلسالم قد تـواردوا علـى نقـل                

اطيعهـا، ولـذلك   الروايات كما نقلها ابن إسحاق والواقدي بموصولها أو مرسـلها أو مق      
فائدة عظيمة سأشير إليها، حتى اإلمام أحمد نفسه قد نقل عن ابن إسحاق ما قالـه مـن                  

، )٢(كالمه في السير بالغاً، ومن تأمل كتاب فضائل الصحابة لإلمام أحمد يجد ذلك جليـاً   
بل أثناء كتابتي لهذا البحث وجدت هذه الحال موجودة في كتب المتقدمين والمتـأخرين،              

، ومـن يطـالع     )٣(دون ذلك حتى في كتب الحديث في قسم المغازي والفـضائل          بل يور 
  .العزو في هذا البحث سيظهر له أمثلة عديدة

ومن خالل استعراضي للقصة أو الحادثة في معظـم كتـب الـسير السـيما               
، وجدت أن الروايات في كثير من األحيان        -فيما يتعلق بما نقلته في بحثي     -المسندة،  

، مـن روايـات غيـر       )٤(ناد على ما رواه ابن إسحاق أو الواقـدي        تتقلص في االست  

                                                                                                     
هذَا َأصح ما جاء ِفي الْبـاِب وِإن    : هِذِه الِْعبارِة ِصحةُ الْحِديِث، فَِإنَّهم يقُولُون     لَا يلْزم ِمن    : الْمصنِّفُ ِفي الَْأذْكَارِ  =

ِر َأصح شَيٍء ِفي فَضاِئِل الـسو     : ذَكَر ذَِلك عِقب قَوِل الدارقُطِْني    . كَان ضِعيفًا، ومرادهم َأرجحه، َأو َأقَلُّه ضعفًا      
فَضُل قُْل هو اللَّه َأحد، وَأصح شَيٍء ِفي فَضاِئِل الصلَواِت فَضُل صلَاِة التَّساِبيِح، وِمن ذَِلك َأصح مسلْسٍل، وسيْأِتي   

واوي، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب الن              "ِفي نَوِع الْمسلْسلِ  
 ).٩١ص/١ج(، ٨ط)هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، (أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، : تحقيق

مجمع الملك فهد لطباعة (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،   ) ١(
 ).٣٤٦ص/١٣ج) (م١٩٩٥/هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 

 رواية عـن ابـن إسـحاق    ٣٧١،رقم)٢٧٩ص/ ١ج(انظر علي سبيل المثال اإلمام ابن حنبل فضائل الصحابة     ) ٢(
 .منقطعة وموقوفة

، ذكر رواية غير متصلة من طريق ابن إسحاق، وأبو عبد ٢٩٢٦رقم)١٤٠/ ٣(انظر الطبراني ، المعجم الكبير    ) ٣(
مصطفى عبد القادر عطا، : ي، المستدرك على الصحيحين، تحقيقاهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا الضبي النيسابور  

 .بن عمرا، أورد رواية عن محمد )٣٣٩ص/٣ج(، ١ط)م١٩٩٠ – ١٤١١ بيروت، -دار الكتب العلمية (

تَاج ِإلَيـِه ِفـي     وقَد تَقَرر َأن الواِقِدي ضِعيفٌ، يح     : "قال اإلمام الذهبي في كالم نفيس بشأن حكمه على الواقدي           ) ٤(
=    هِذِه الكُتُب الـستَّةُ، الغَزواِت والتَّاِريِخ، ونُوِرد آثَاره ِمن غَيِر احِتجاٍج، َأما ِفي الفَراِئِض، فَالَ ينْبِغي َأن يذْكَر، فَ          



– 

  )٦٢٩٢(

موصولة أو ضعيفة، السيما في القضايا التي تقل فيها الروايات، ثم يتـوارد علمـاء               
  . السير في النقل عنهما

وضم الروايات الضعيفة وغير الموصولة إلى الروايات الـصحيحة القليلـة            
صورة الحادثة أو القصة، وإعطاء تـصور  يعطي فائدة عظيمة تتمثل في اكتمال بنية و  

  .شامل وواضح عن تلك الحادثة
 وينبغي االنتباه إلى أن االنتقاء عندما يتم وفق قواعد صارمة، فإنه يدع مجـاالً            "

لتفلت العديد من النصوص التاريخية التي يمكن التعامل معها وفق معايير أقل صـرامة،     
تتيح الفرصة إلضـافات    لنقد التاريخي   ومن ثم فإن قراءة نصوص الواقدي وفق منهج ا        

، وهذا ينطبق على الروايات التي أوردها ابن إسحاق دون إسـناد،            أخرى لمادة السيرة  
  ...كما ينطبق على روايات ابن سعد التي نقلها عن ابن الكلبي 

إن هؤالء الرجال المتخصصين في فن السيرة قد عوملوا من قبل النقاد القدامى             
إن األمور المتفق عليهـا بـين       ،  اإلفادة من رصيدهم التاريخي الهائل    بتساهل كبير بغية    

هؤالء اإلخباريين يمكن أن تحتل مكانها في الدراسات التاريخية ما لم تتعلق بالعقيـدة أو       
  .)١("..الشريعة

وطليعتهم كتّاب السيرة األوائـل كـابن       –المؤرخين  "ومن هنا يظهر لنا غرض      
قة بالسيرة النبوية بحيـث تعطـى صـورة واضـحة            فهو جمع األخبار المتعل    -إسحاق

ووجـدوا أنهـم إن   متسلسلة عن حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم من الميالد إلى الوفاة،       
اشترطوا شروطاً في رواة السيرة كما فعل المحدثون ضاع عليهم جزء غير قليل مـن        

 لم يجـدوا هـذه   فلم يقفوا طويالً عند صفة من يؤخذون عنه األخبار إذا   أحداث السيرة،   
  .)٢("األخبار عند العلماء الثقات، مع تورعهم هم عن الكذب واالختالق في األخبار

                                                                                                     
=و) دمَأح نَدسم (       م ياهكَاِم، نَرِفي اَألح عمج نةُ مامعـْل       ، وب ،فَاءـعـِث ُأنَـاٍس ضاِدياِج َأحِفي ِإخْر نوخَّصتَر

 يكْتَب حِديثُـه    - مع ضعِفِه    -مع َأن وزنَه ِعنِْدي َأنَّه      ومتْروِكين، ومع هذَا الَ يخَرجون ِلمحمِد بِن عمر شَيئاً،          
 كَما َأنَّه الَ ِعبرةَ ِبتَوِثيِق من !!لوضِع، وقَوُل من َأهدره، ِفيِه مجازفَةٌ ِمن بعِض الوجوهويروى؛ َألنِّي الَ َأتَِّهمه ِبا

ثَّقَهقَ: وِإذْ قَِد انْع ،نِثيدحِة مشْراِم عتَمٍن، وعمو ،ِبيرالحو ،اغَاِنيالصٍد، ويبَأِبي عو ،دِزيكَي لَى َأنَّهع موالي اعماِإلج د
 .)٤٦٩/ ٩( سير أعالم النبالء "-رِحمه اُهللا-لَيس ِبحجٍة، وَأن حِديثَه ِفي ِعداِد الواِهي 

، وانظر أكرم العمري، مرويات السيرة النبوية بين قواعد      )٢٠ص/١ج(أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة        ) ١(
 .)٣٣: ص) (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية(وايات اإلخباريين، المحدثين ور

 الدكتور عطية مختار، مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين، بحث مقدم لجائزة األمير نايف للـسنة                ) ٢(
 .،٨٧ص) هـ١٤٢٧الدورة الثالثة (



– 

 )٦٢٩٣(

في طرق  : "وقد تعقب ابن حجر العسقالني إنكار بعض النقاد لخبر غريب فقال          
فإنه ينادى على من أطلقه بقلة      هذه القصة القوي والضعيف، وال سبيل إلى رد الجميع          

 لكن األولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيـادة           رد ماال يعلمه،  االطالع واإلقدام على    
قوي ويطرح ما ضعف ومـا       والنقص فيؤخذ بما اجتمعت عليه ويؤخذ من المختلف ما        

 منه التحق   شيءاضطرب، فإن االضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف، ولم يترجح            
   .)١("بالضعيف المردود
 ألصح الروايات في الـسيرة النبويـة سـواء           أننا بحاجة للتقصي   :والخالصة

الروايات المرفوعة أو غيرها من الروايات، بل والتقصي لمجموع الروايات ولو كانـت         
ضعيفة أو غير متصلة، فإن الضعيف والمنقطع بمجموعه يعطي قوة للروايـة أحيانـاً،              

مـا يجيـب    وأحياناً ال يصلح للعضد والتقوية، لكنه يعطي صورة متكاملة للحادثة، ورب          
على إشكال أو استفسار حول بعض األحداث، وبفـضل اهللا أن البحـوث فـي تقـصي      
روايات السيرة بالتفصيل من حيث جمع الروايات وتمييـز الـصحيح مـن الـضعيف               
والموصول من المنقطع، أصبح متوافراً وسهل التناول، وهو يساعد الباحثين فـي فقـه              

ات الموضوعية على الوصول إلى نتائج جيـدة      السيرة واستنباط الفوائد والحكم، والدارس    
  .في بحوثهم

 عند االستشهاد بروايات كتب النبي صلى اهللا        إن من القرائن التي يستأنس بها     
عليه وسلم إلى الملوك والقادة، وجود بعض أصول هذه الرسائل، التي يتم التأكـد مـن                

 عليه، ومن خالل    صحتها من خالل لغتها والخط الذي كتبت به، ونوع الرق الذي كتبت           
الفحص المخبري لتاريخ هذه الرسالة المكتوبة، فمنها ما يتقوى صحته ومنها ما يكـون              

  .)٢(مشكوكاً فيه، ومنها ما يكذبه المختصون الخبراء
  مخاطبته صلى اهللا عليه وسلم للملوك والعظماء: المطلب الثاني

الملـوك  خاطـب    بينت روايات السيرة النبوية أن النبي صلى اهللا عليه وسلم           
العظام على مستوى العالم في وقته، مما يدل على أن دعوته عالمية، وأنه مؤيد مـن اهللا         
تعالى، وألن مخاطباته للملوك والعظماء والقادة هو من باب السياسة الـشرعية ، ومـن      

                                         
، دار ابـن الجـوزي  (عبد الحكيم محمد األنيس،  : ان األسباب، المحقق  أحمد بن علي العسقالني، العجاب في بي        ) ١(

 ).١/٤٠(، وانظر أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة)٣٤٣ص/١ج(، ٢ط)هـ١٤٢٦
هــ،  ١٤٠٧محمد حميد اهللا، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، دار النفائس، بيروت،                ) ٢(

عالمية اإلسالم ورسائل النبي إلى محمد أمين شاكر حلواني، /ب عبدالسالم طويلة، ود، عبدالوها٣٥-٣٠، ص٧ط
 .٩٣-٩١، دار القلم دمشق، صالملوك واألمراء



– 

  )٦٢٩٤(

باب إقامة الحجة عليهم، ثم إن في إسالم القائد مصلحة كبرى تعود بالخير علـى أهـل                 
  .مملكته

ن أعظم ملوك األرض في ذلك الوقت، عظيم الروم وملكهم هرقل، وعظيم            وكا
فارس كسرى، وعظيم القبط بمصر المقوقس، وعظيم الحبشة النجاشي، وقـد ثبـت أن              

َأن نَِبـي اِهللا صـلَّى اُهللا       «:النبي صلى اهللا عليه وسلم خاطبهم، فعن َأنٍَس رضي اهللا عنه          
 ِكسرى، وِإلَى قَيصر، وِإلَى النَّجاِشي، وِإلَى كُلِّ جباٍر يدعوهم ِإلَـى            علَيِه وسلَّم كَتَب ِإلَى   

  . )١(»اِهللا تَعالَى
وقد راعى النبي صلى اهللا عليه وسلم العرف المتبع في اعتبار الكتب وقبولهـا              

لَيِه وسلَّم َأراد َأن يكْتُـب  َأن النَِّبي صلَّى اُهللا ع : في ذلك الوقت، فعن َأنٍَس رضي اهللا عنه       
فَـصاغَ رسـوُل   «ِإنَّهم لَا يقْبلُون ِكتَابا ِإلَّا ِبخَاتٍَم،      : ِإلَى ِكسرى، وقَيصر، والنَّجاِشي، فَِقيلَ    

ر دمحنَقَشَ ِفيِه مةً، وِفض لْقَتُها حخَاتَم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللاِهللا ص٢(»س(.  
الروايات في مراسلة النبي صلى اهللا عليـه        في هذا المبحث    وسوف أستعرض   

وسلم لهؤالء العظماء من غير المسلمين في وقتهم، وأتناولها بالنقد الحديثي مـن حيـث              
  :السند والطرق، وهي كالتالي

  :رسالته إلى قيصر عظيم الروم
:  ِمن محمٍد عبِد اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى ِهرقَْل عِظيِم الرومِ         ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم،   " 

                اللَّـه ْؤِتكي ،لَمتَس ِلمِة اإلسالم، َأسايِبِدع وكعفَِإنِّي َأد ،دعا بى، َأمداله عِن اتَّبلَى مع الَمس
يا َأهَل الِكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمـٍة       {و،  )٣(يك ِإثْم اَألِريِسيين  َأجرك مرتَيِن، فَِإن تَولَّيتَ فَِإن علَ     

سواٍء بينَنَا وبينَكُم َأن الَ نَعبد ِإلَّا اللَّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا والَ يتَِّخذَ بعضنَا بعـضا َأربابـا                   
  . )٤(]"٦٥: آل عمران[} فَقُولُوا اشْهدوا ِبَأنَّا مسِلمـــونِمن دوِن اللَِّه فَِإن تَولَّوا

                                         
م ِإلَـى  كُتُِب النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِإلَى ملُوِك الْكُفَّاِر يدعوه: الجهاد والسير، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   ) ١(

 ).١٧٧٤(، رقم)١٣٩٧ص /٣ج(اِهللا عز وجلَّ 
اللباس والزينة، باب ِفي اتِّخَاِذ النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خَاتَما لَما َأراد َأن يكْتُب ِإلَى : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٢(

 ).٢٠٩٢(رقم) ١٦٥٧ص/٣ج(الْعجِم 
انظر محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن              . هم الْفَلَّاحون والزراعون  : واألريسيين  ) ٣(

 .١٠٩ص ١٢، ج٢ط) هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي : بيروت(الحجاج، 
لَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم؟       كَيفَ كَان بدء الوحِي ِإلَى رسوِل ال      : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب         ) ٤(

باب ِكتَاِب النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِإلَى ِهرقْـَل          : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب       ٧رقم) ٨ص/١ج(
بي صلى اهللا ، وقد جاءت رسالة مخطوطة يحتمل أن تكون هي كتاب الن         ١٧٧٣رقم) ١٣٩٦ص/٣ج(يدعوه ِإلَى اإلسالم  

عليه وسلم األصل أو منقولة عنه وقد كتبت قبل ألف عام، عرف ذلك من خالل الدراسة المخبرية والمتخصصة، انظر         
 .١٢١ صعالمية اإلسالم ورسائل النبي إلى الملوك واألمراء



– 

 )٦٢٩٥(

  :رسالته إلى كسرى عظيم فارس
ِبسِم اهللا الرحمن الرحيم من محمد رسول اهللا إلى كسرى عظيم فارس، سـالم              (

            ِإال اللَّه ال ِإلَه َأن شَِهدوِلِه، وسرِباللَِّه و نآمى، ودالْه ععلى من اتَّب      ،لَـه ال شَِريك هدحو 
وَأن محمدا عبده ورسولُه، وَأدعوك ِبدعاِء اللَِّه، فَِإنِّي َأنَا رسوُل اللَِّه ِإلَـى النَّـاِس كَافَّـةً          

، فَِإن ِإثْم الْمجـوِس  ُألنِْذر من كان حيا ويِحقَّ الْقَوُل علَى الْكاِفِرين، فََأسلَم تَسلَم، فَِإن َأبيتَ       
  .)١(!)يكْتُب ِإلَي هذَا وهو عبِدي: علَيك، فَلَما قَرَأه مزقَه، وقَاَل

كَتَب رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِإلَـى ِكـسرى وقَيـصر             : ( وفي رواية 
 اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه            ِبسِم: "والنَّجاِشي ِكتَابا واِحدا  

        دعا بَأم ،اِشيالنَّجو رصقَيى ورِإلَى ِكس لَّمسو}        دبَألَّا نَع نَكُميبنَنَا وياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوتَع
     لَا نُشِْركو ا فَقُولُـوا          ِإلَّا اللَّهلَّـوتَو وِن اللَِّه فَِإند ا ِمناببا َأرضعنَا بضعتَِّخذَ بلَا يًئا وِبِه شَي

  ونِلمسوا ِبَأنَّا مدِفيِه، فَقَـاَل         ] " ٦٤: آل عمران [} اشْه نْظُري لَمو هقَ ِكتَابزى فَمرا ِكسفََأم
    لَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسر لَّمسِه و :»  تُهقَتْ ُأمزمقَ وزفَقَـالَ    » م ،رصا قَيَأمـذَا   : ، وه ِإن

  .)٢ ()ِكتَاب لَم َأره بعد سلَيمان، ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
                                         

ـ ١٣٨٧بيروت، دار التراث (أخرجه محمد بن جرير أبو جعفر الطبري في تاريخ الرسل والملوك،              ) ١( ، ٢ط) هـ
وبعثَ عبداللَِّه : حدثَنَا سلمة، عن محمد بن ِإسحاقَ، عن يِزيد بِن حِبيٍب، قَاَل: حدثَنَا ابن حميد، قال) ٦٥٤ص/٢ج(

               كَتَبفَاِرٍس و ِلكم زمرِن هى برٍم، ِإلَى ِكسهِن سِد بعِن سب ِديِن عِس بِن قَيذَافَةَ بح نبهعوسنده ضعيف، ... م ،
لضعف شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي، انظر أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تقريـب التهـذيب،                   

، وانظر أكرم بن محمد زيـادة       ٥٨٣٤، رقم ١ط)م١٩٨٦ –ه١٤٠٦دار الرشيد،   : سوريا(محمد عوامة،   : تحقيق
الدار األثريـة،  : األردن(تبه المسندة المطبوعة،   الفالوجي األثري، معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في ك         

انظر أبو الفداء إسماعيل بـن      . وأيضاً عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس     . ٢٥٩، رقم ١، ط )م٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦
) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨(دار إحياء التراث العربي، (علي شيري، : عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية، تحقيق

العالمة األلباني إلى تحسينه بالشاهد المرسل عن ابن المسيب كما في حاشية فقه  وقد ذهب   . ٣٠٦ ص   ٤، ج ١ط
، ورغم بحثي المستقصي في كتب السير والتاريخ والحديث والتخريج لم أقف علـى              ٣٦٠السيرة، للغزالي ص  

و ، لكن في دقة العـز     ٣٨٥وص٣٨٣:وانظر العلي، صحيح السيرة النبوية، ص     !! عاضد لهذا الكتاب بهذا اللفظ    
، وقد وجد نص هذه الرسالة مخطوطاً ومتوارثاً، وقد أخضع الدكتور           نظر، ولم يفرق بين ما كان بألفاظ مختلفة       

هذه الرسالة المخطوطة للدراسة من حيث النص والخـط         ) متخصص في المخطوطات والوثائق   (صالح المنجد   
، ١٣٠ صل النبي إلى الملوك واألمراءعالمية اإلسالم ورسائانظر . والرق، تبين له صحة هذه الرسالة وأصالتها

 .١٣٩: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة صو
 دار -بيروت(خليل محمد هراس    : أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي البغدادي في كتاب األموال، تحقيق             ) ٢(

عن عبِد الرحمِن بِن حرملَةَ، عـن سـِعيِد بـِن الْمـسيِب      حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد،   ٥٩ رقم ٣١ص) م١٩٧٥الفكر
=        كلمـتهم علـى سـعيد بـن المـسيب، وأن     وقد اتفقت: "وسنده حسن  إلى ابن المسيب، قال العالئي     ......به



– 

  )٦٢٩٦(

  :رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة
 رسوِل اللَِّه ِإلَى النَّجاِشي مِلِك الْحبشَِة َأسـِلم      ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِمن محمدٍ     "

                دَأشْهو ،ِمنيهالْم ْؤِمنالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه كِإلَي دمَأنْتَ فَِإنِّي َأح
ِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم الْبتُوِل الطَّيبِة الْحـِصينَِة، فَحملَـتْ   َأن ِعيسى ابن مريم روح اللَِّه وكَ 

ِبِعيسى فَخَلَقَه اللَّه ِمن روِحِه ونَفَخَه، كَما خَلَقَ آدم ِبيِدِه، وِإنِّي َأدعوك ِإلَى اللَِّه وحده لَـا                 
     ِتِه، ولَى طَاعالَاِة عوالْمو ،لَه ـوُل اللَّـِه          شَِريكسِني، فَِإنِّي راءِبالَِّذي ج تُْؤِمنِني وعتَتْب َأن

              لَامالسِتي، ولُوا نَِصيحتُ فَاقْبحنَصلَّغْتُ وب قَدلَّ، وجو زِإلَى اللَِّه ع كنُودجو وكعِإنِّي َأدو
  . )١(»علَى مِن اتَّبع الْهدى
ِه الرحمِن الرِحيِم هذَا ِكتَاب محمٍد رسوِل اللَِّه ِإلَى النَّجاِشـي           ِبسِم اللَّ : "وفي لفظ 

                لَا ِإلَـه َأن شَِهدوِلِه، وسرِباللَِّه و نآمى، ودالْه عِن اتَّبلَى مع لَامِش سبِظيِم الْحِم عحالَْأص
      لَم ،لَه لَا شَِريك هدحو ِإلَّا اللَّه        ـوكعَأد ،ولُهسرو هدبا عدمحم َأنا، ولَدلَا وةً واِحبتَِّخذْ صي 

         لَمتَس ِلموُل اللَِّه، فََأسساِء اللَِّه، فَِإنِّي َأنَا رعنَنَـا         {ِبدياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوَل الِْكتَاِب تَعا َأهي

                                                                                                     
الدين أبو ، صالح "جميع مراسيله صحيحة وأنه كان ال يرسل إال عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف=

بيروت (حمدي عبد المجيد السلفي، : سعيد خليل بن كيكلدي العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل تحقيق        
، وبهذا المرسل والذي قبله قال األلباني في حاشية فقه السيرة )٨٨: ص(،٢، ط)١٩٨٦ -ه ١٤٠٧عالم الكتب، -

، عن يزيد بن أبي حبيب      ٢٩٦ -٢٩٥ ص ٢ج:حديث حسن، رواه ابن جرير في تاريخه      ):"٣٦٠: ص(للغزالي  
 .اهـ"، عن سعيد بن المسيب مرسالً نحوه٢٣، ص) األموال(مرسال، وأبو عبيد في 

حدثَنَا ابن إسـحاق،    : حدثَنَا سلَمةُ، قَالَ  : حدثَنَا ابن حميٍد، قَالَ   : قال) ٦٥٢ص/ ٢ج(أخرجه الطبري في تاريخه       ) ١(
 عمرو بن ُأميةَ الضمِري ِإلَى النَّجاِشي ِفي شَْأِن جعفَِر بِن َأِبي طَاِلـٍب  لى اهللا عليه وسلم صبعثَ رسول اهللا  : قَاَل

وَأصحاِبِه، وكَتَب معه ِكتَابا، فذكره، وسنده ضعيف، وهو من بالغات ابن إسحاق والواقدي، لكن كما تقدم وكما             
جاشي ثابت في الصحيح وغيره، وانظر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن       سيأتي أصل الكتاب الموجه للن    

دار (محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، : علي الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، المحقق
لعي، ، ِوجمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزي)٢٨٨ص/٣ج(، ١ط)م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت، 

عبـد  : محمد يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشـية      : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، قدم للكتاب       
مؤسسة (محمد عوامة، : العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق

 ١ط)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ السعودية – جدة   -إلسالميةدار القبلة للثقافة ا   / لبنان- بيروت   -الريان للطباعة والنشر    
أورده من رواية الواقدي، وابن الجوزي من رواية ابن إسحاق، وانظر ابن القيم، زاد المعاد في         ) ٤٢١ص/٤ج(

، وانظر الكالم على صحة الرسالة      ِ(٤٢/ ٢ج(، وابن كثير، السيرة النبوية      )٦٠٢-٦٠١/ ٣ج(هدي خير العباد    
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ، و١٠٦-١٠٤ صل النبي إلى الملوك واألمراءعالمية اإلسالم ورسائفي 

 .)٩٩: ص(والخالفة الراشدة 



– 

 )٦٢٩٧(

آل [} لَّا اللَّه ولَا نُشِْرك ِبِه شَيًئا ولَا يتَِّخذَ بعضنَا بعضا َأربابا ِمن دوِن اللَّهِ             وبينَكُم َألَّا نَعبد إِ   
  . )١("اآلية، فَِإن َأبيتَ فَعلَيك ِإثْم النَّصارى] ٦٤: عمران

  : كتابه إلى المقوقس عظيم مصر
     سِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ِقسِ  ِكتَابقَوإلَى الْم لَّم :      النَِّبـي ا َأنضَأي اِقِديالْو ذَكَرو

بـسم اهللا الـرحمن     "صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَتَب إلَى الْمقَوِقِس، مع حاِطِب بِن َأِبي بلْتَعةَ             
 الِْقبِط، سلَام علَى من اتَّبع الْهدى، َأمـا  بِن عبِداللَِّه إلَى الْمقَوِقِس عِظيمِ  اِمن محمِد   : الرحيم

دعت             : بلَّيتَو ِن، فَِإنتَيرك مرَأج ْؤِتك اللَّهي ِلمَأسو ،لَمتَس ِلمِة اإلسالم، َأساِعيوك ِبدعفَِإنِّي َأد
ى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم َألَّا نَعبد إلَّا اللَّه ولَـا        يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَوا إلَ    {فَِإن علَيك إثْم الِْقبطِ   

نُشِْرك ِبِه شَيًئا ولَا يتَِّخذَ بعضنَا بعضا َأربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا ِبَأنَّـا                 
ونِلمسالِْك]  "٦٤: آل عمران[}م خَتَمو ،٢(تَاب(.  

  :رسالته إلى المنذر بن ساوى
)               ـلَامى، سـاوِن سنِْذِر بوِل اللَِّه إلَى الْمسٍد رمحم بسم اهللا الرحمن الرحيم، ِمن

     دعا بى، َأمدالْه عاتَّب نلَى مع:           ْل اللَّـهعجي ِلمَأس ،لَمتَس ِلموك إلَى اإلسالم، فََأسعفَِإنِّي َأد 

                                         
: ، نقله عن ابن إسحاق بالغاً، بدون إسناد إليه، قَاَل ابن إسـحاق )٦٧٩/ ٢ج(المستدرك على الصحيحين للحاكم    ) ١(

فذكره، ومن طريقه أحمد بن الحسين أبـو بكـر   ... علَيِه وسلَّم ِإلَى النَّجاِشيهذَا ِكتَاب ِمن النَِّبي محمٍد صلَّى اهللاُ  
 هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  (عبد المعطي قلعجي، . د: البيهقي، في دالئل النبوة، المحقق

 ). ٣٠٨ص/٢ج(، ١ط) م١٩٨٨ -

: ، نقله عن ابن إسحاق بالغاً، بدون إسناد إليه، قَاَل ابن إسـحاق )٦٧٩/ ٢ج(المستدرك على الصحيحين للحاكم    ) ٢(
اِشيِإلَى النَّج لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عٍد صمحم النَِّبي ِمن ذَا ِكتَاب٢ج(فذكره، ومن طريقه البيهقي في دالئل النبوة ...ه /

المقوقس ال يثبت من طريق صحيح، لكن إرسال وعليه فنص الكتاب المرسل إلى تحقيق قلعجي، الريان، ) ٣٠٨
الكتاب للمقوقس والرد الحسن له، وإكرامه لحاطب رضي اهللا عنه، وإرسال الهدايا ثابت من روايات متعـددة        

، والزيلعي فـي نـصب      )٦٠٧/ ٢ج(، وسيرة ابن هشام   ٣٦٦٢٨رقم) ٣٤٧/ ٧ج(انظر مصنف ابن أبي شيبة      
وفيه تفصيل الروايـات،    ) ٣٨٥:ص(علي، صحيح السيرة النبوية   وال) ٤٢٢-٤٢١/ج٤(، و )٢٩-٤/٢٨ج(الراية،

، وانظر علي أبو الحسن بن عبد الحي        )٣/٣١٣ج(والسيرة النبوية كما جاءت في الصوياني، السيرة الصحيحة         
حول العثـور   ) ٣٩٥: ص(،١٢ط)هـ١٤٢٥ دمشق،     –دار ابن كثير    (ابن فخر الدين الندوي، السيرة النبوية،       

، وقد ذهب لصحة الرسالة المخطوطة العالمـة    للمقوقس يحتمل أن تكون هي الرسالة القديمة      على رسالة جلدية    
مجموعـة الوثـائق الـسياسية للعهـد النبـوي والخالفـة الراشـدة         محمد حميد اهللا في العديد من كتبه انظر         

 .١٣٧ صعالمية اإلسالم ورسائل النبي إلى الملوك واألمراء،و)١٣٥:ص(



– 

  )٦٢٩٨(

وخَتَم رسوُل  ". )١(لَك ما تَحتَ يديك، واعلَم َأن ِديِني سيظْهر إلَى منْتَهى الْخُفِّ والْحاِفر           
     الِْكتَاب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص .       نَفَر هعمنِْذِر، وإلَى الْم ِميرضالْح نب لَاءالْع جفَخَر :

 َأب ِفيِهم         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر قَاَل لَهةَ، وريرا    : "و هـرخَي ِص ِبِهـمتَواس" ،
 قَاَل لَهو" :                قَةَ ِمـندخُـذْ الـصِري، وك َأمْأِتيتَّى يح ِه، فََأِقمإلَي تُهوعا دك إلَى مابَأج إن

فَاكْتُب ِلي يا رسوَل اللَِّه ِكتَابا يكُـون مِعـي،          : ، قَاَل الْعلَاء  "قَراِئِهمَأغِْنياِئِهم، فَردها ِفي فُ   
فَكَتَب لَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَراِئض الِْإِبِل، والْبقَـِر، والْغَـنَِم، والْحـرِث،                

   ِههجلَى وِة، عالِْفضِب، والذَّهو  لَاءالْع قَِدمفَقَـالَ  اا، و ،َأ الِْكتَـابِه، فَقَرلَيع ِميرضالْح نب :
                    مَأكْـرو ،ـولُهسراللَّـِه و دبا عدمحم َأنو ،إلَّا اللَّه لَا إلَه َأنَّهقٌّ، وِه حا إلَيعا دم َأن دَأشْه

نِْزلَهفََأخْ  . م ،لَاءالْع عجرى        وانْتَه ،رفَس ،هرخَب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي رب .    ـنَدَأس ثُـم
وجدتُ هذَا الِْكتَاب ِفي كُتُِب ابِن عباٍس بعد موِتِه، فَنَـسخْتُه،           : ، قَالَ الْواِقِدي عن ِعكِْرمةَ  

بـِن  اى اللَّه علَيِه وسلَّم الْعلَاء بن الْحضرِمي إلَى الْمنْـِذِر           بعثَ رسوُل اللَِّه صلَّ   : فَِإذَا ِفيهِ 
        ِفيِه إلَى اإلسالم، فَكَتَـب وهعدا يِكتَاب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِه رإلَي كَتَبى، واوس

       لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسإلَى ر نِْذرالْم   دعا بَأم ،لَّمسِه ولَيـك       : عْأتُ ِكتَابوَل اللَِّه فَِإنِّي قَرسا ري
                ،ـهكَِره ـنم مِمـنْهخََل ِفيِه، ودو ،هبجَأعاإلسالم، و بَأح نم مِن فَِمنْهيرحِل الْبلَى َأهع

فَكَتَب إلَيِه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه       ك َأمرا،   وِبَأرِضي مجوس، ويهود، فََأحِدثْ إلَي ِفي ذَلِ      
   لَّمسِه ولَيى،   "عـاوـِن سنِْذِر بوِل اللَِّه، إلَى الْمسٍد رمحم بسم اهللا الرحمن الرحيم، ِمن 

لَه إلَّا اللَّه، وَأن محمـدا  سلَام علَيك، فَِإنِّي َأحمد إليك اهللا الذي ال إله إلَّا هو، وَأشْهد َأن لَا إ  
   دعا بَأم ،ولُهسرو ،هدبِلنَفْـِسِه،            : ع حنْصا يفَِإنَّم ،حنْصي نم لَّ، فَِإنَّهجو زع اللَّه فَِإنِّي َأذْكُر

          نمِني، وَأطَاع فَقَد ،مهرَأم تَِّبعيِلي، وسر ِطعي نم ِإنَّهو    ِإنِلـي، و حنَـص فَقَد ،ملَه حنَص
رسِلي قَد َأثْنَوا علَيك خَيرا، وِإنِّي شَفَّعتُك ِفي قَوِمك، فَاتْرك ِللْمسِلِمين ما َأسـلَموا علَيـِه،           

عِزلَك عن عمِلك، ومـن     وعفَوتُ عن َأهِل الذُّنُوِب، فَاقْبْل ِمنْهم، وِإنَّك مهما تَصلُح، فَلَن نَ          
فََأسلَم الْمنِْذر ِبِكتَـاِب رسـوِل اللَّـِه        : ، قَالَ "َأقَام علَى يهوِديٍة، َأو مجوِسيٍة، فَعلَيِه الِْجزيةُ      

  . )٢(صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وحسن إسلَامه، وماتَ قَبَل ِردِة َأهِل الْبحريِن
                                         

إنه يصل إلى أقصى ما يصالن : الخيل، والبغال وغيرها، والمراد" والحافر"اإلبل، " الخف"ا إلى يظهر منتهي: أي"  ) ١(
، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية      ،   محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي      "إليه فيؤمنون به  

 ).٤٤/ ٥ج(، م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،١، طدار الكتب العلمية
، )٢٠٢/ ١ج( وانظر الطبقات الكبـرى    وهو ضعيف، ) ٤٢٠ص/٤ج( بالغاً كما في نصب الراية       رواه الواقدي   ) ٢(

وانظر زاد المعاد في    . عن الواقدي ) ٢٩/ ٣ج(وقارن بين مافي نصب الراية وبين ما نقله الطبري في تاريخه            
=    الـدكتور وقـد نقـل     ) ٣٦١: ص(لغزالي  وحاشية األلباني على فقه السيرة ل     )  ٦٠٤/ ٣ج(هدي خير العباد    



– 

 )٦٢٩٩(

  : كتابه إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الْجلُنْدى
 "        نَـيـٍد اببعفَـٍر، ويِد اللَِّه، إلَـى جبِن عِد بمحم بسم اهللا الرحمن الرحيم، ِمن

       دعا بى، َأمدالْه عاتَّب نلَى مع لَامى، سلُنْدِة اإلس   : الْجاِعيا ِبدوكُمعا،   فَِإنِّي َأدلَما تَسِلمالم َأس
فَِإنِّي رسوُل اللَِّه إلَى النَّاِس كَافَّةً، ِلُأنِْذر من كَان حيا، ويِحقَّ الْقَوُل علَى الْكَاِفِرين، وِإنَّكُما               

          م ا ِباإلسالم، فَِإنتُِقر ا َأنتُميَأب ِإنا، وتُكُملَّيا ِباإلسالم، وتُمرَأقْر ـا،     إننْكُماِئـٌل عا زلْكَكُم
وكَتَبه ُأبي بن كَعٍب، وخَتَم رسـوُل  ". وخَيِلي تَحلُّ ِبساحِتكُما، وتَظْهر نُبوِتي علَى ملِْككُما   

الِْكتَاب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه١("…اللَِّه ص(.  
  :كتابه إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة

ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه، إلَى هوذَةَ بِن عِلي، سلَام علَـى          "
من اتَّبع الْهدى، اعلَم َأن ِديِني سيظْهر إلَى منْتَهى الْخُفِّ والْحاِفِر، فََأسِلم تَـسلَم، وَأجعـْل    

، فَلَما قَِدم علَى سِليٍط َأنْزلَه وحياه، وقَرَأ علَيِه الِْكتَاب، فَكَتَب إلَى النَِّبي             "يديكلَك ما تَحتَ    
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص :            ،مهخَِطيـبِمي، وقَـو َأنَا شَاِعرو ،لَهمَأجِه وو إلَيعا تَدم نسا َأحم

 تَه برالْعو           اهكَـسٍة، وـاِئزـِليطًا ِبجس ازَأجك، وِر َأتَِّبعالَْأم ضعب ْل إلَيعكَاِني، فَاجم اب
َأثْوابا، ِمن نَسِج هجر، فَقَِدم ِبذَِلك كُلِِّه علَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَـَأخْبره، وقَـرَأ                 

  .)٢("واَللَِّه لَو سَألَِني شَيًئا ِبِه ِمن الَْأرِض ما فَعلْتُ، باد، وباد ما ِفي يديِه: "ِكتَابه، فَقَاَل
                                                                                                     

األلمـاني  )  Busch(أن الدكتور بوش    ) ٤٥٩/ ج٢(أكرم ضياء العمري في حاشية السيرة النبوية الصحيحة         =
بن ا م في مجلة المستشرقين األلمان العثور على رسالة النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المنذر                ١٨٦٣أعلن سنة   

مجموعة د حميد اهللا في تصحيح الرسالة المخطوطة في ، وانظر ماذهب إليه محمولم تحظ بالتوثيق الكافي. ساوي
عالمية اإلسالم ورسائل النبـي إلـى الملـوك         ، و )١٤٥: ص(الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة       

 .١٥٠-١٤٩ صواألمراء

الحافظ أحمد ، و)٤/٤٢٣ج(، وانظر الزيلعي، نصب الراية )٩٥/ ٣ج(رواه الواقدي بالغاً كما في تاريخ الطبري   ) ١(
: السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني، الناشـر : بن حجر العسقالني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، المحقق    

 والرواية ضعيفة، فهي من رواية محمد بن عمر الواقدي، وبدون إسناد،، )٢٩٦/ ٢ج) ( بيروت–دار المعرفة 
صححها الحافظ ابن ا عمرو بن العاص في رواية صحيحة، لكن ثبت أن النبي راسل ملكي عمان، بل وأرسل لهم

عادل أحمد عبد الموجـود     :  انظر الحافظ أحمد بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق           .حجر
، وابن كثير، السيرة )٦٤١-٦٤٠/ ١ج(، ١ط)هــ١٤١٥ – بيروت–دار الكتب العلمية (وعلى محمد معوض، 

 وانظر الكالم على الكتاب المخطوط في       ).٤٥٤/ ٢ج(ري، السيرة النبوية الصحيحة     ، والعم )٥١٥/ ٣ج(النبوية
عالمية اإلسالم ورسائل النبـي إلـى       ، و )١٦١: ص(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة        

 .١٥٩ صالملوك واألمراء

، )٦٠٨- ٣/٦٠٧ج(عاد في هدي خير العباد ، وفي زاد الم)٤٢٥/ ٤ج(من رواية الواقدي أورده في نصب الراية   ) ٢(
=    ، وانظر ابـن الجـوزي، المنـتظم فـي    )٢٠١/ ١ج(وذكره بدون نص الكتاب ابن سعد في الطبقات الكبرى        



– 

  )٦٣٠٠(

  
  :كتابه إلى الحارث بن أبي ِشمٍر الغساني

ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه إلَى الْحاِرِث بِن َأِبي ِشـمٍر،              "
ام علَى من اتَّبع الْهدى، وآمن ِبِه، وصدقَ، وِإنِّي َأدعوك إلَـى َأن تُـْؤِمن               سلَ

وخَتَم الِْكتَاب، ودفَعه إلَى شُجاِع بِن      . "ِباَللَِّه وحده، لَا شَِريك لَه، يبقَى لَك ملْكُك       
إنِّي رسوُل رسـوِل    : يتُ إلَى حاِجِبِه، فَقُلْت لَه    فَلَما قَِدمتُ علَيِه انْتَه   : وهٍب، قَالَ 

إنَّك لَا تَِصُل إلَيِه إلَى يوِم كَذَا، فََأقَمتُ علَى باِبِه يـوميِن، أو             : اللَِّه إلَيِه، فَقَاَل ِلي   
فَعتُ إلَيـِه   فَلَما خَرج الْحاِرثُ يوم جلُوِسِه َأِذن ِلي علَيـِه، فَـد          : قَاَل… ثالثة،  

من ينْتَِزع ِمنِّي ملِْكي، َأنَا ساِئر إلَيـِه، ولَـو          : الِْكتَاب، فَقَرَأه، ثُم رمى ِبِه، وقَالَ     
             ِل َأنِبالْخَي رَأمِل، وتَّى اللَّيح ِرضتَعسْل يزي ِبالنَّاِس، فَلَم لَيع ،ِن ِجْئتُهمِبالْي كَان

َأخِْبر صاِحبك ِبما تَرى، وكَتَب إلَـى قَيـصر يخِْبـره خَبـِري،             : ، ثُم قَالَ  تُنَعَل
  اءِبِإيِلي رصفَ قَيادـلَّى           )١(فَصوُل اللَِّه صسِه رإلَي ثَهعب قَدو ،ةُ الْكَلِْبييِدح هِعنْدو ،

     صَأ قَيا قَرفَلَم ،لَّمسِه ولَيع اللَّه          ،نْهع الْهِه، وإلَي لَا تَِسر َأن اِرِث، كَتَبالْح ِكتَاب ر
 اءاِفِني ِبِإيِليوقَالَ     : ، قَالَ )٢(واِني، وعفَد ،ِقيمَأنَا مو ،الِْكتَاب عجرو :    َأن تَى تُِريـدم

هٍب، ووصلَِني الْحاِجـب  غَدا، فََأمر ِلي ِبِماَئِة ِمثْقَاِل ذَ: تَخْرج إلَى صاِحِبك؟ قُلْت 
اقْرْأ علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم، ِمنِّـي            : ِبنَفَقٍَة وِكسوٍة، وقَاَل ِلي   

      اعقَاَل شُج ،ِدينَه تَِّبعَأنِّي م هَأخِْبرو ،لَامـِه       : السلَيع لَّى اللَّهص لَى النَِّبيت عفَقَِدم
، وَأقْرْأته السلَام، وَأخْبرته ِبما قَاَل، فَقَاَل عليـه         "باد ملْكُه : "وسلَّم، فََأخْبرته، فَقَالَ  

  . )٣("صدقَ: "السالم
                                                                                                     

و شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه  بن طولون الدمـشقي، إعـالم               ) ٣/٢٩٠ج(تاريخ الملوك واألمم    =
الرسـالة، بيـروت،   (محمود األرناؤوط،: دالقادر األرناؤوط، حققهعب: السائلين عن كتب سيد المرسلين، راجعه  

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشـدة    ، وانظر   )١٠٩: ص(،  ٢ط) م   ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧
)١٥٧-١٥٦(. 

فيـه  : فصيمعناه بيت اهللا، وحكى الح    : اسم مدينة بيت المقدس، قيل    :بكسر أوله والالم، وياء، وألف ممدودة     "    ) ١(
 ).٢٩٣/ ١(معجم البلدان الحموي،" إلياء بسكون الالم والمد: القصر وفيه لغة ثالثة، حذف الياء األولى فيقال

وما رواه الواقدي إمام المغازي هنا، ينسجم من وجه للباحث المتأمل مع رواية الصحيح المتقدمة أن هرقل قـد               ) ٢(
ته حق، ورغب في اإلسالم ودعا قومه للتصديق بالنبي لكنهم لـم  تأثر بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وعلم أن دعو  

 .يقبلوا ذلك، فال يستبعد أن ينهى الحارث عن غزو النبي صلى اهللا عليه وسلم

إلَى الْحاِرِث بِن َأِبي ِشمٍر الْغَساِني، : "، وفيه وهي ضعيفة، )٤٢٤/ ٤ج(من رواية الواقدي كما في نصب الراية   ) ٣(
=  يهِم، ِعوض الْحاِرِث بـنِ    لشَّاِم، مع شُجاِع بِن وهٍب، هكَذَا ِعنْد الْواِقِدي، وِعنْد ابِن ِهشَاٍم َأنَّه جبلَةُ بن الْأَ              مِلِك ا 



– 

 )٦٣٠١(

بخصوص الكتب التي أرسلها النبي صلى      من الناحية الحديثية    ملخص الكالم   
  : اهللا عليه وسلم للملوك

يه وسلم كتب للملوك والعظماء في العديـد مـن          فقد ثبت أن النبي صلى اهللا عل      
ثبت بعضها، وبعـضها لـم      نصوص هذه الكتب    و،  )١(الروايات الصحيحة كما تقدم معنا    

لكن توارد أهل السير على روايتها وهي مما يستأنس به، وإن كان نص روايـة               يثبت،  
قـال  . هرقل وكسرى يدل على المعنى العام الذي أراده النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم         

وال يعنـي ذلـك نفـي        … : " بشأن ضعف بعض نصوص هذه الكتب      الدكتور العمري 
 كما أنه ال يعني الطعن التاريخي بالنـصوص  ،إرسال الكتب إلى هؤالء الملوك والحكام 

                                                                                                     
إلَى الْحاِرِث بِن َأِبي ِشـمٍر، وهـو        َأِبي ِشمٍر، ذَكَر الْواِقِدي َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعثَ شُجاعا              =

، بـدون   )١/٢٠٠ج(وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى        ". ِبغُوطَِة ِدمشْق فَكَتَب إلَيِه، مرِجعه ِمن الْحديِبيةِ      
لي ، وانظر أبو القاسم ع)٢٩٠-٢٨٩/ ٣ج(نص الكتاب، وانظر ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم       
دار الفكـر  (بن غرامة العمروي، اعمرو : بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر، تاريخ دمشق، المحقق  

، عن الْواِقِدي، عن عمر بِن عثْمان الْجحِشي،        )٧٣/١٤١ج(،  )م١٩٩٥ - هـ   ١٤١٥للطباعة والنشر والتوزيع،  
مجموعة الوثائق الـسياسية للعهـد النبـوي    ، وانظر )٥٠٦/ ٣ج(ية عن َأِبيِه به، وانظر ابن كثير، السيرة النبو  

 .)١٢٦: ص(والخالفة الراشدة 

وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني في اآلحـاد والمثـاني،                        ) ١(
 ٦٢٠رقم)٤٤٥/ ١ج (،١ط)١٩٩١ –هـ ١٤١١ الرياض، –دار الراية (باسم فيصل أحمد الجوابرة، . د: المحقق

، عـِن  ابـن إسـحاق  عن أبي تَِقي بن عبِد الْمِلِك الْيزِني، نا الْوِليد بن مسِلٍم، نا ِإسماِعيُل بن عياٍش، عن محمِد              
ى اُهللا علَيِه وسلَّم، وخَبِرِه عـن ِبعثَـِة   الزهِري، عن عروةَ، عِن الِْمسوِر بِن مخْرمةَ، عن خُطْبِة رسوِل اللَِّه صلَّ          

فَقَاَل َأصحاب رسوِل اللَِّه صلَّى     : وفيه… ِعيسى ابِن مريم الْحواِريين واخِْتلَاِفِهم علَيِه، وشَكِْيِه ذَِلك ِإلَى اللَِّه تَعالَى          
  لَّمسِه ولَياُهللا ع :  نْكي عنَُؤد ننَح              ،رـصِإلَى قَي ِن خَِليفَةَ الْكَلِْبيةَ بيِدح عا مثَ ِكتَابعب َأنَّه ثُ ِشْئتَ فَذَكَريثْنَا حعفَاب 

سثَ خُنَيعب َأنَّهو ،اِنيٍر الْغَسِن َأِبي ِشماِرِث بِن الْحنِْذِر بِإلَى الْم ِديٍب الَْأسهِن واِع بثَ ِبشُجعبو ِميهذَافَةَ السح نب 
ِإلَى ِكسرى، وبعثَ حاِطب بن َأِبي بلْتَعةَ ِإلَى الْمقَوِقِس صاِحِب ِمصر، وَأرسَل الْعلَاء بن الْحضرِمي ِإلَى الْمنْـِذِر       

          ص ِليِن عذَةَ بوٍرو ِإلَى همع نِليطَ بثَ سعبو ،رجاِحِب هِلـِك     صاِص ِإلَـى مالْع نو برمثَ ععبِة، وامماِحِب الْي
 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صسوا ِإلَى رعجر ثُم ا ِلذَِلكوضفَم ،اِشيِإلَى النَّج ِريمةَ الضيُأم نو برمثَ ععبو ،انمع

، من طريق ابن عياش، وقال في مجمع الزوائد ١٢رقم)٨/ ٢٠ج(راني في المعجم الكبيروأخرجه الطب. قَبَل وفَاِتِه
ـ " رواه الطَّبراِني، وِفيِه محمد بن ِإسماِعيَل بِن عياٍش، وهو ضِعيفٌ         :" ،)٥/٣٠٦(ومنبع الفوائد    وروايـة  . اهـ

ن ابن إسحاق مدني، كما أنه مدلس ولم يذكر سماعاً إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، فإ
، ١٧٣٣رقم) ٤/٢٥٤٤ج) (تخريج أحاديث فتح الباري   (انظر البصارة، أنيس الساري     . من ابن شهاب الزهري   
: قَاَل ابن إسـحاق   ) : "٦٠٧/ ٢ج(لكنه يتقوى بما جاء في سيرة ابن هشام       ). ١٢٨/ ٨ج(وابن حجر فتح الباري   

نب ِزيدثَِني يدحِريِبيٍب الِْمصاِن :  َأِبي حلْدإلَى الْب لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسثَ رعب نم ا ِفيِه ِذكْرِكتَاب دجو َأنَّه
مثَهعب اِبِه ِحينحا قَاَل ِلَأصمِم، وجالْعِب ورلُوِك الْعمقَاَل. و :محثْتُ ِبِه إلَى معفَبفَهرفَع ِريهاٍب الزِن ِشهِد ب…." 



– 

  )٦٣٠٢(

إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها ال ترقى إلى مـستوى               
  . )١("االحتجاج بها في السياسة الشرعية

  الفوائد والحكم واللطائف المستنبطة من مخاطباته للملوك والعظماء: مطلب الثالثال
 الفوائد والحكم المستخرجة من أسلوب النبـي صـلى اهللا       في هذا المبحث أذكر   

  :، بالنظر إلى مجموع هذه الكتبمخاطبته لهمعليه وسلم في 
رسـات  ومن خالل هذه الكتب النبوية، يمكن أن نخرج بمـسائل وفوائـد ومما            

  . للواقع العملي والدبلوماسي اإلسالمياسياسية يمكن االسترشاد بها ونقله
  : وهي كالتالي

 للملوك كان مدروساً وذكياً، فإنه      صلى اهللا عليه وسلم   توقيت إرسال كتب النبي      - ١
جاء بعد انتصار الروم أهل الكتاب على الفرس المجوس المتغطرسين، وبعـد            

ش، حين رأى النبي صلى اهللا عليـه وسـلم          عقد صلح الحديبية مع رؤساء قري     
سرعة إسالم األفراد والقبائل، ووجد أنه آن الوقت لتعميم الدعوة إلى اإلسـالم             

وهذا يدعو القادة المـسلمين إلـى أن يتـابعوا          ،  )٢(في خارج جزيرة العرب   
التغيرات الدولية، واختالف موازين القوى، ويستغلوا أزمنة التحالفـات فـي           

 .ولهم سياسية واقتصادية وغير ذلكتحقيق مكاسب لد
من الحنك السياسية والدبلوماسية النبوية الواعية، أن قريشاً أشهر قبيلة عربيـة             - ٢

تُعنى بأمر الحرم، وزادت مكانتها بعد أهالك اهللا ألصـحاب الفيـل، واشـتهر              
الخبر بين العرب والعجم، ولها مكانـة وعالقـات داخـل الجزيـرة العربيـة          

بي صلى اهللا عليه وسلم للصلح معها هو نوع من االعتراف           وخارجها، وعقد الن  
بالدولة اإلسالمية كدولة ذات سيادة وشرعية، وهو يمهد للتعامل والتواصل مـع    

 .الدول الكبرى خارج الجزيرة العربية

                                         
، وانظر محمود بن محمد المالح، التعليق على الرحيق المختوم ،    )٤٥٨/ ٢ج(الٌعمري، السيرة النبوية الصحيحة     ) ١(

ـ  -الدار العالمية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية (فَِضيلَة الشَّيخ عبد اهللا بن مانع الروقين  : تَقِْديم صر  جمهوريـة م
 ).١٦٥:ص(، ١ط) م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١العربية، 

م، ٢٠٠٣انظر محمد رضا، محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،            ) ٢(
 –دار الفكـر    ،  فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة       ،  محمد سعيد رمضان  ، والبوطي،   ٢٨٤ص

 .٢٥٢، ص٢٥ط، هـ١٤٢٦، دمشق



– 

 )٦٣٠٣(

في مخاطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم لهرقل وغيره في مثـل هـذه الجمـل                 - ٣
ر، من الفقه والحكمة والـسياسة والحنكـة   المعدودة التي ال تجاوز األربعة أسط  

 تـصدر الشيء الكثير، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم يخاطب عظيم أكبر دولـة ت            
العالم في وقته، دولة قد انتصرت على دولة فارس العظمى، ومعظـم العـرب              
تبعاً لهاتين الدولتين، والنبي صلى اهللا عليه وسلم وفي دولة اإلسـالم الناشـئة              

ز أفرادها المئات، يتجرأ في مخاطبة هذا الملك العظيم بالمقيـاس           التي ال يتجاو  
الدنيوي، وقد تضمنت هذه المخاطبة وهذه السفارة معان كثيرة في فن التعامـل             

 .ومخاطبة هذا النوع من القادة الكبار
قرب ولخص النبي صلى اهللا عليه وسلم الفكرة في خطابه لهرقل وغيره، وأنها              - ٤

توحيد واتباع النبي الكريم إذ فـي ذلـك صـالح العـالم،             تتعلق بالدعوة إلى ال   
من المعروف إعالمياً أن عملية االتصال تـؤدي        "وسعادة الناس في الدارين، و    

غرضها بكفاءة أكبر كلما ارتقت معانيها ومدلوالتها، وقلت ألفاظها ومفرداتهـا،           
 هرقـل،  وهذا ينطبق تماما على رسالة الهداية التي أرسلها الرسول الكريم  إلى        

 محدودة وواضحة، ومعانيها كثيرة متسعة، فمن المتفق عليه إعالميـاً           افمفرداته
 .)١("أنه كلما قلت المفردات عد اإلعالم ناجحاً

مكاتبة هؤالء القادة والملوك خارج الجزيرة العربية يدل على عالمية الرسـالة،             - ٥
لعهد المكي مثل   وأنها للناس كافة، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في ا          

: وقـال تعـالى   ) ١٠٧:آية(األنبياء}وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمين    {: قوله تعالي 
، وقـال   )١٥٨:آيـة (األعـراف   } قل يا أيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعا        {

فإن صفة العالمية تقررت    )  ٢٨:اآلية(سبأ  }وما أرسلناك إال كافة للناس    {: تعالى
، وكل هذا يؤكـد أن   )٢(سلمون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس      والم

  .) ٣(هذا الفعل ال يصدر إال من نبي مؤيد ومنصور

                                         
، مطـابع  األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقادة        أحمد محمد العقيلي،       ) ١(

 .٦٩ ص،١هـ، ط١٤١٤الشرق األوسط، الرياض، 

 .٥٥٠-٥٤٩، وانظر الزيد، فقه السيرة ص)٤٥٦-٤٥٥/ ٢ج(انظر العمري، السيرة النبوية الصحيحة   ) ٢(
ظر محمد بن علي األنصاري، أبو عبد اهللا، جمال الدين ابن حديدة، المصباح المضي في كتاب النبي األمـي              ان  ) ٣(

عـالم  (محمد عظيم الدين،    : ورسله إلى ملوك األرض من عربي وعجمي لمحمد ابن علي األنصاري، المحقق           
 ).١/٧ج) ( بيروت–الكتب 



– 

  )٦٣٠٤(

بما أن دعوة النبي صلى اهللا عليه وسلم عالمية وللناس كافة، وال تقتصر علـى                - ٦
بني قومه فهذا يقتضي أن يخاطب النخب من القادة والعظماء والمؤثرين، وهذا            

ظائف اإلعالم والدبلوماسية الواعية، أن تتصل بالجماعات المؤثرة، وهـم          من و 
النخبة، ويتحقق االتصال بالجماهير من خالل النخبة حيث يمكن االتصال بهـا            

، والناس على دين ملوكهم، وتبعـاً لهـم كمـا قـال اهللا         )١(بطريق غير مباشرة  
 ،]٦٧: األحـزاب [}ا وكُبراءنَا فََأضلُّونَا السِبيلَاوقَالُوا ربنَا ِإنَّا َأطَعنَا سادتَنَ   {: تعالى

ومن األزمات التي تواجهها األمة اإلسالمية والدول السنية، ضـعف التمثيـل            
الدولي واإلعالمي، وضعف التوجه إلى التواصل والتأثير في الساسة والنخـب           

م والدبلوماسية   الغربية والكافرة، وفي المقابل قوة اإلعال      تالمؤثرة في المجتمعا  
الغربية، وقدرتها على تشويه الصورة في داخل المجتمعات الغربية، واختراقها          

 المسلمة والتأثير فيها، وقل مثل ذلك فـي الدبلوماسـية المجوسـية             تللمجتمعا
 وفي إعالمها وبرامجها العالمية لتلميع نفسها وتشويه صورة أهـل           )٢(الرافضية

 .)٣(السنة والجماعة
نبي صلى اهللا عليه وسلم في دعوة النبي لهؤالء تركز على أهميـة  كانت كتب ال  - ٧

قضية في الدنيا، وهي قضية التوحيد وإفراد العبادة هللا، ولذا علـى الـدعاة أن               
يجعلوا هذه القضية أهم قضية يعنون بها في دعوتهم ، وصالح العقيدة يـصلح              

 العقيدة هـي    ما بعده من فروع، والدعوة التي تعتمد على جمع الناس على غير           
 .دعوة نهايتها الفشل

                                         
 .٣٩ي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقادة ص انظر األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النب  ) ١(

ويعتبـر العمـل   : " يقول الخميني الرافضي عن أهمية العمل الدعائي واإلعالمي في إسقاط الخصم أو اختراقه            ) ٢(
الدعائي أول أنشطتنا في هذا الطريق، فيجب أن نتقدم من خالل العمل اإلعالمي، ففي جميع أنحاء العالم كـان                

النهاية لتأثير وسائل اإلعالم، وإن إصابتها كالقذيفة تماماً، فاستخدمها لتحقق "، ويقول ..."على الدواماألمر كذلك 
، من التقرير االستراتيجي الصادر عن ١٧٥حزب اهللا والمشروع اإلقليمي اإليراني، علي حسن باكير ص" أهدافك

 .ـه١٤٢٨مجلة البيان اإلصدار الرابع 
بالد الحرمين والدول السنية بإعادة النظر في تطوير الدبلوماسية اإلسـالمية والتمثيـل              وهذا يقتضي أن تهتم       ) ٣(

 ماليين الوافدين على الحرمين للحج والعمـرة، أو القـادمين           ءاإلعالمي، واستغالل فرصة كبيرة تتعلق بمجي     
واالقتصادية التي تأتي للغرض االقتصادي، وابتكار برنامج لكسب ممثلي الجهات الدبلوماسية والنخب البرلمانية    

للبالد إلعطاء الصورة المناسبة لديننا ومنهجنا، ومواجهة التشويه الذي يلحق بنا أوالً بأول، وهـذا التـصرف                 
 .سيحقق مكاسب كبرى على المدى البعيد



– 

 )٦٣٠٥(

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخاطب كـل  ه الكتب من أهم القضايا في هذ     - ٨
، وهـذا يـدل     )١(مخاطب بما يناسب مكانته وبما يناسب ديانته واعتقاده وعرفه        

 ، وكيف أن هرقـل والمقـوقس      )٢(على الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسلت إليهم      
، لم يتمعروا من كتاب رسول اهللا ولـم         ما من النصارى  يرهم السي  وغ والنجاشي

 تلطفوا فـي     حيث  على العكس من ذلك،    وايضجروا أو يعترضوا عليه، بل كان     
الرد، وأرسلوا الهدايا لرسول الهدى صلى اهللا عليه وسلم، باستثناء مـن أخـذه             

 كل ذلك يدل على أثر أسلوب النبي صـلى         وهم قلة،  و خاف على ملكه،   أالكبر  
  .المقبول على نفس هؤالءالمحبب وعليه وسلم اهللا 

يالحظ على هذه الكتب حسن تخير األلفاظ المناسبة لكل مـن أرسـلت لهـم،                - ٩
والمثيرة للعواطف والمحركة للمشاعر، كما يالحظ أن بعض من لم يسلم كـان             

مما يدل على قوة اإلسالم وسطوته، وسـماحة        كما تقدم،   رده ردا جميالً رقيقاً،     
 .)٣(عقيد فيها وال غموضدعوته، فال ت

 من يقرأ السيرة النبوية أن النبـي     بعضتفوت على   قد  من الصور العجيبة التي      -١٠
صلى اهللا عليه وسلم اعتنى باختيار األشخاص من السفراء بما يناسب كل ملك             

بأبي وأمي  (من ملوك األرض، ولم يكن يرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
، بل كان سفراؤه يمتازون برجاحة      )٤( وكيفما يتفق  ، الرسل والسفراء جزافاً   )هو

 العقل وطالقة اللسان وحسن الهيئة وقوة الحجة، وكان فيهم من يـتقن اللغـات             
، فضالً عن أنهم كانوا دعاة مخلـصين للـدعوة، وليـسوا            )األجنبية(األعجمية  

، فاختـار هنـا     )٥(مجرد حاملي كتب، بل عرفوا بالحكمة والفصاحة والفطنـة        
الجليل ِدحية بن خليفة الكلبي، الذي دفع بالكتـاب لعظـيم بـصرى             الصحابي  

، قـال   )٦(ليدفعه لهرقل، وقد كان دحية أحسن الناس وجهاً وممن أسـلم قـديماً            
                                         

 .٣٩٦الندوي، السيرة النبوية ص  ) ١(

 .٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٣٦٥/ ٢ج(انظر أبو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة   ) ٢(
 .٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٣٦٥/ ٢ج(انظر أبو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة   ) ٣(

 . وسأعمل إن يسر اهللا ذلك على إفراد بحث مستقبلي في دراسة اختيار سفراء النبي صلى اهللا عليه وسلم  ) ٤(
، ١ط )٢٠٠٦اليقين للنشر، مصر المنصورة    دار(اإلسالمية،   ، الدبلوماسية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  /انظر د   ) ٥(

 .١٤٧-١٤٦ص

 ).٣٨/ ١ج(انظر ابن حجر، فتح الباري  ) ٦(



– 

  )٦٣٠٦(

وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكـان جبريـل           : "الحافظ ابن حجر  
  فالعنايـة بالـسمات الشخـصية الجـسمية     )١("عليه السالم ينزل على صورته    

 )٢(المظهرية، من أهم ما يكون خاصة لدى هؤالء العظماء، بالمقياس الـدنيوي        و
فهو يسهل المهمة التي قدم لها السفير، ويمنع من احتقاره واحتقار ما جاء بـه،               

صلى اهللا عليـه    الكريم  وإن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في سنة هذا النبي           
إلعجاز في سنته، فعـن بريـدةَ   وسلم، الذي أكرمه اهللا بالمعجزات ومن صور ا 

    نْهع اللَّه ِضيقَاَل، ر :            ِإلَـي تُمدـرلَّم ِإذَا َأبسلَيه وع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر
، وروي أيضاً عن بريدة رضـي اهللا        )٣(بِريدا فََأبِردوه حسن الْوجِه حسن االسمِ     

 رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِإذَا بعثَ رجلًا سـَأَل            وكاَن: قَاَل: "... عنه قال 
                ِئـيـا رقَِبيح كَان ِإنِهِه، وجِفي و الِْبشْر ِئيِم راِلاس نسح كَان ِمِه، فَِإناس نع

 .)٤("ذَِلك ِفي وجِهِه 
كان قوياً، لدقة اختيـاره      صلى اهللا عليه وسلم   التمثيل الدبلوماسي في عهد النبي       -١١

لألشخاص الذين لديهم ملكات ومهارات علمية وحوارية عاليـة، مـع الحنكـة           
جعفر بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، ودحية        : والدهاء، كما تقدم، من أمثال    

                                         
، وقد أخرج أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي             )٣٢١/ ٢ج(ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة         ) ١(

 - ١٤٠٦ حلـب،  –مكتب المطبوعات اإلسالمية (أبو غدة، عبد الفتاح : النسائي في المجتبى من السنن، تحقيق     
أن جبرئيل كان ينزل : " من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي اهللا عنهما٤٩٩١رقم،) ١٠١/ ٨ج(، ٢ط)م١٩٨٦

، ونقل الحافظ أيضاً )٢/٣٢٢ج(في اإلصابة وعزاه ابن حجر للنسائي وصحح إسناده ، "في صورة دحية الكلبي  
ابـن حجـر، اإلصـابة     " أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل علـى صـورته         : "ه قال عن عوانة ابن الحكم أن    

 ).٢/٣٢٢ج(

        : انظر القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء، رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والـسفارة، المحقـق                   ) ٢(
، وعبـدالرحمن،   ٤٧، ص ٢ط) م ١٩٧٢ هــ،    ١٣٩٢ بيروت،   -دار الكتاب الجديد    (صالح الدين المنجد،    . د

 .١٣٧الدبلوماسية اإلسالمية ص

محفوظ الرحمن زيـن اهللا،  : ، المحقق)البحر الزخار(أخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي االبزار في مسنده         ) ٣(
/ ١٠ج) (م٢٠٠٩( المدينـة المنـورة،      -مكتبة العلوم والحكم    ( وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي      

حدثنا معاذُ بن ِهشَاٍم عن َأِبيِه عن قَتَادةَ عن عبِد اللَِّه بِن بريدة عن : قال، ثنا محمد بن المثنى حد٤٣٨٣رقم )٢٧٨
وقد أطال النفس في تخريجه المحدث العالمة األلباني، وصحح بعض طرقه، انظر سلـسلة األحاديـث    . أبيه به 

 . ٢٦٥٨رقم) ٦٨٥/ ١١ج( وانظر ابن حجر، المطالب العالية ،)١٨٢/ ٣ج(الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

بـِن  احدثَنَا عبد الصمِد، حدثَنَا ِهشَام، عن قَتَادةَ، عن عبـِد اِهللا  ٢٢٩٤٦رقم) ٣٤/ ٣٨ج(أخرجه أحمد في مسنده    ) ٤(
 .فظ ابن حجر لهوقد حسنه المحقق األرناؤوط، ونقل تحسين الحا. بريدةَ، عن َأِبيِه به



– 

 )٦٣٠٧(

 مـع القـادة     ةالكلبي، وكان لذلك أثره في المحاورات الـسياسية والدبلوماسـي         
مسلمون وقادتهم بهذا الجانب وال يوضع فيه       وهذا يدعو أن يهتم ال    والعظماء،  

إال من توافرت فيه الملكات والمهارات العالية الثقافية والدينيـة والحواريـة            
 الغربية والكافرة، ليدافع عن دينه وأمته وبلده، ويكون         توالمعرفة بالمجتمعا 

رسول خير، كما يلزم التدريب والتطوير الدائم لمـن يعملـون فـي الـسلك               
 .ي في الخارجالدبلوماس

اختيار النبي صلى اهللا عليه وسلم لهذا التوقيت إلرسال الرسل، بعـدما تمكـن               -١٢
على أن علـى المـسلمين أن       : "الدين في قلوب أصحابه، واتسعت رقعته، يدل      

 بمسؤولية الدعوة فيما بينهم، وأن يصلحوا من أنفـسهم، حتـى إذا             يقوموا أوالً 
طبيق نظام اإلسـالم علـى حيـاتهم         وفرغوا من ت    كبيراً قطعوا من ذلك شوطاً   

 .)١(..."وسلوكهم، آن لهم حينئذ أن يقوموا بهذا الواجب الثاني
فقد بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتسمية التي هي شعار للمسلمين فـي                -١٣

ابتدائهم في كل شيء، وهي متضمنة لذكر اسم اهللا األعظم وصـفتي الـرحمن              
إنَّه ِمن سـلَيمان    {:ي اهللا سليمان، قال تعالى    والرحيم، وهذه السنة، هي طريقة نب     

 إلـى   وإن كان الخطاب مرسـالً    ،  )٢(]٣٠:النمل[}وإنِّه ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ    
، وفيه تأكيد على قضية العقيدة التي يدعو لها الرسول صـلى اهللا عليـه    )٣(كافر

 .هؤالء الكفاروسلم والمبدأ الذي ينطلق منه، على خالف ما اعتاده 
ثبـات لمكانـة    إوهـذا   ...ابتدأ بذكر اسمه من محمد عبداهللا ورسوله إلى هرقل         -١٤

الرسول حيث بدأ بنفسه فهو عظيم المسلمين ورسولهم وقائدهم، ولهذا داللـتهم            
لدى العظماء وال يجرؤ عليه إال عظيم، إذ أن هذا الفعل ممـا يغـضب منـه                 

إذا صدر ممن هو أدنى مكانـة مـن         العظماء من الملوك ويعد انتهاكاً صارخاً       
فمن عرف مكانة هؤالء الملوك ومنهم هرقل في الخريطة السياسية في           ")٤(الملك

                                         
 . ٢٥٥، صفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدةالبوطي،   ) ١(
عبدالحميـد  .د: انظر شرف الدين الحسين بن عبد اهللا الطيبي، شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، المحقق              ) ٢(

 ).٨/٢٦٩٣ج(، ١ط)م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرياض-مكة المكرمة (مكتبة نزار مصطفى الباز (هنداوي، 
 ).١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٣(

زاد ِفي حِديث دحية وِعنْده بن َأٍخ لَه َأحمر َأزرقُ سبطُ الرْأِس وِفيِه لما قَـرَأ        : "وهناك زيادة ذكرها الحافظ فقال      ) ٤(
 ).٣٨/ ١ج(فتح الباري" لَتَقْرَأنَّه فَقَرَأه: اَل قَيصرفَقَ! ال تقرأه ِإنَّه بدَأ ِبنَفِْسِه: فَقَاَل! الْكتاب سخر



– 

  )٦٣٠٨(

ذلك العصر، واطّلع على تاريخهم وسيرتهم وأخالقهم، وما كان لهم من حـول             
               وطول، وسطوة ورهبة، عرف ضخامة هذا العمل الذي ال يقدم عليه إال نبـي

  .)١("دعوة، بعيد عن كّل ظّل من ظالل الخوفمأمور من اهللا، مكلّف بال
" من محمد بن عبـداهللا    : "من صور تواضعه صلى اهللا عليه وسلم قوله في كتبه          -١٥

بذكر اسمه المجرد بصيغة اإلفراد دون صفه التعظيم، وهو يتضمن التواضـع            
الشديد في اسم المرسل، وهو محمد ابن عبداهللا، وقل مثل ذلـك فـي تقديمـه                

 .)٢(غة األمر أو االستعالء على المرسل إليهلفكرته بدون صي
:  واهللا أعلـم   له داللتان  لنفسه بأنه عبداهللا ورسوله،       صلى اهللا عليه وسلم    وصفه -١٦

هو من التواضع والخضوع هللا، بعكس ما يفهمه هؤالء القادة من الكبر            : األولى
عليه والعلو والعظمة التي توصلهم في التعظيم إلى درجة التأليه، فهو صلى اهللا             

وتقديم لفظ العبـد علـي لفـظ        "وسلم يبين أنه عبد هللا قبل أن يكون رسوالً هللا،           
فـي  : الثانية… الرسول دال علي أن العبودية هللا تعالي أقرب طرق العباد إليه،  

هذا التقديم تعريض بالنصارى وقولهم في عيسى باإللهية، وأنه ابن اهللا مـع أن              
، )٣(]٣٠:مـريم [} الِكتَاب وجعلَِني نَِبياآتانيللَِّه إني عبد ا {:عيسى عليه السالم قال   

 .فهذا يؤكد لهرقل أن محمداً وعيسى هم عباد اهللا قبل أن يكونوا أنبياء
 يعطي رسالة لهرقل أنه لـيس       ، لنفسه بأنه رسول    صلى اهللا عليه وسلم    ووصفه -١٧

رى بطالب دنيا، بل هو رسول يبلغ رسالة اهللا ودينه، وهرقل من علماء النـصا             
 بدليل أسئلته الدقيقة ألبي سفيان وتيقنـه بـأن هـذا            ،ويفهم مواصفات الرسول  

رسول اهللا، وأنه الرسول الذي أوشك خروجه، وقد استدعى هرقل أبـا سـفيان        
وهو في الشام قبل إسالمه، وسأله عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسئلة كان              

 فَزعمتَ َأنَّه يـْأمركُم َأن تَعبـدوا اللَّـه والَ           ِبماذَا يْأمركُم، : وسَألْتُك: "منها قوله 
تُشِْركُوا ِبِه شَيًئا، وينْهاكُم عما كَان يعبد آباُؤكُم، ويْأمركُم ِبالصالَِة، والـصدقَِة،            

ِصفَةُ النَِّبي، قَد كُنْتُ َأعلَـم      وهِذِه  : والعفَاِف، والوفَاِء ِبالعهِد، وَأداِء اَألمانَِة، قَالَ     
                  ِلـكمي َأن وِشـكـا، فَيقا قُلْتَ حم كي ِإنو ،ِمنْكُم َأنَّه َأظُن لَم لَِكنو ،خَاِرج َأنَّه

                                         
 .٣٩٨الندوي، السيرة النبوية ص  ) ١(

 .٧٦، ٦٥األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقادة صالعقيلي،  انظر   ) ٢(

 .٣٩٦يرة النبوية ص، والندوي، الس)٨/٢٦٩٣ج(انظر الطيبي، شرح المشكاة   ) ٣(



– 

 )٦٣٠٩(

تُ ِعنْـده  موِضع قَدمي هاتَيِن، ولَو َأرجو َأن َأخْلُص ِإلَيِه، لَتَجشَّمتُ لُِقيه، ولَو كُنْ          
 .)١("لَغَسلْتُ قَدميِه

، ومثله كسرى عظـيم فـارس،       قوله إلى هرقل عظيم الروم لم يقل ملك الروم         -١٨
 أو  مـا يليـق به    بوصـف ال   ين الكبيـر  ين الملك ينومن الصعب إال يصف هذ    

، قـال   نوع المدارة والـسياسة والدبلوماسـية      فكان هذا من     ! مجرداً ماباسمه
من المبرة والتكـريم بمـا تقـدم مـن          ] هرقل[يخله  لكنه لم   : " القاضي عياض 

ـ            ، وتأنيـساً علـى     ةمخاطبته بعظيم الروم؛ تأليفـاً وحـسن أدب وتليـين كلم
 وال تعظـيم فـوق      ، فليس فيه مبالغةٌ   ،كما أن هذا الوصف مناسب    . )٢("اإلسالم

ـ  : " قال اإلمام النووي. الحد، بل هو عظيم عند قومه      ،طْولَم يقُْل ِإلَى ِهرقْـَل فَقَ
 وقَد  ، َأِي الَِّذي يعظِّمونَه ويقَدمونَه    ،عِظيِم الرومِ : بْل َأتَى ِبنَوٍع ِمن الْملَاطَفَِة فَقَالَ     

ادع ِإلَى سـِبيِل    {:َأمر اللَّه تَعالَى ِبِإلَانَِة الْقَوِل ِلمن يدعى ِإلَى اإلسالم فَقَاَل تَعالَى          
 ِبالِْحكْم كبنَةِ  رسِعظَِة الْحوالْملًـا      {:وقال تعالى ،  ]١٢٥: النحل[}ِة وقَو فَقُولَـا لَـه

ومن األخطاء وصف الكافر أو المنـافق بالـسيد         . )٣("وغَير ذَِلك ] ٤٤: طه[}لَينًا
 وهـي  ، أو فخامة الرئيس فالن     كذا،  لكن يوصف بأنه عظيم    ،)٤(وهو منهي عنه  

 .  من المخارج الشرعية

                                         
أخرجه البخاري في صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب دعاِء النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَّاس ِإلَـى اإلسـالم                    ) ١(

 .٢٩٤١رقم) ٤٧/ ٤ج(والنُّبوِة، وَأن الَ يتَِّخذَ بعضهم بعضا َأربابا ِمن دوِن اللَِّه 

دار الوفـاء  ( الدكتور يحيى ِإسماِعيل، : ياض بن موسى اليحصبي السبتي، إكماُل المعِلِم بفَواِئِد مسِلم، المحقق        ع  ) ٢(
 ).١٢٣/ ٦ج(، ١ط) م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 ).٨/٢٦٩٣ج(، والطيبي، شرح المشكاة )١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٣(

 عن بريدة رضي اهللا عنه، َأن نَِبي اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ٢٢٩٣٩رقم)٢٢ ص٣٨ج(فقد أخرج أحمد في مسنده    )٤(
السنن الكبرى وأحمد بن شعيب النسائي في " لَا تَقُولُوا ِللْمنَاِفِق سيدنَا؛ فَِإنَّه ِإن يك سيدكُم فَقَد َأسخَطْتُم ربكُم : " قَاَل

بن عبدالمحسن التركـي،  اعبد اهللا د: شعيب األرناؤوط، وقدم له   : حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه     : تحقيق
: ، في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النَّهي عن َأن يقَاَل ِللْمنَاِفِق) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة، (

ن طرق عن قَتَادةَ، عن عبِد اِهللا بِن بريدةَ، عن َأِبيِه، به، ورجاله ثقات، وقتادة ، م١٠٠٠٢، رقم١٠١ ص٩سيدنَا ج
وقد صحح حديثه هذا جمع      ال يعرف له سماع من عبد اهللا بن بريدة، لكنه توبع،             -وهو ابن ِدعامة السدوسي   -

تخريج ( البصارة، أنيس الساري عند، و، وانظر تفصيل ذلك في حاشية المسندمن متقدمي المحدثين ومتأخريهم 
 .٣٧١، رقم٧١٣ص ١ األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة جعند، و٦١٩٠ ص٩ج)أحاديث فتح الباري



– 

  )٦٣١٠(

تبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم للملوك واألمراء تنبيه إلـى حقـوق             وفي مكا  -١٩
ذوي السلطة والمكانة، فالرسول صلى اهللا عليه وسـلم يوجـه إلـيهم خطابـه            

إذا كان  ،  )١()عظيم فارس وعظيم الروم   (ويلقبهم بألقاب فيها تقدير لهم فهو يقول      
يف إذا كـان    هذا في حق غير المسلمين من القادة، حتى يتقبلوا الخطاب، فك          

القائد مسلماً، لذا من الحكمة للعالم والداعي الـذي يخاطـب ذوي الـسلطة              
ليستميل قلوبهم إلـى    ؛   أن يحسن التلطف واختيار األلقاب المناسبة      ،والمكانة

 . دعوته ونصيحته
تضمنت الرسالة لهرقل وكسرى التفخيم للمرسل إليه ليس للتملـق، بـل مـن               -٢٠

ؤولية الضخمة المنوطة بهذين العظيمـين،      ضمن مقاصدها تجسيم وإبراز المس    
 .)٢(فهما يحكمان أمتان إن اتبعا الهدى أو نكصا عنه فقومهما تبعاً لهما

 مبـل وصـفه    وغيـره،    لم يبالغ صلى اهللا عليه وسلم في تعظيم وتفخيم هرقل          -٢١
، على خالف غيره ممن يبـالغ فـي المـدح والتعظـيم          مبالوصف المناسب له  

وتدل على النقص، قال اإلمام النووي فـي فوائـد    وهي صفة ذميمة     ،طراءواإل
 ،التَّوقِّي ِفي الْمكَاتَبِة واسِتعماُل الْورِع ِفيها فَلَا يفِْرطُ ولَـا يفَـرطُ           : "حديث هرقل 

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ذَا قَاَل النَِّبيِلهقُـلْ  :وي وِم فَلَـمِظيِم الرقَْل عِلـِك   ِإلَى ِهرم 
 ولَا سلْطَان ِلَأحٍد ِإلَّا ِلمـن  ، ِلَأنَّه لَا ملْك لَه ولَا ِلغَيِرِه ِإلَّا ِبحكِْم ِديِن اإلسالم          ؛الروِم

         لَّى اللَّـهوُل اللَِّه صسر لَه َأِذن نم لَّاهو َأو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر لَّاهو
 .)٣(" وِإنَّما ينْفُذُ ِمن تَصرفَاِت الْكُفَّاِر ما تُنِْفذُه الضرورةُ،يِه وسلَّم ِبشَرٍطعلَ

ظاهر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد استطلع وتقصى واقـع هـؤالء القـادة             -٢٢
والرؤساء كما قدمنا، وطبيعة كل قائد، يضاف لذلك ما تتميز به شخصية كـل              

وهذا ظاهر في اخـتالف  ب إيجابية وسلبية، وما يعتنقه من عقيدة، قائد من جوان  
 ومن األمثلة التي تبرز ذلـك أنـه عنـدما           بعض أساليب الكتب التي أرسلها،    

تعرض الصحابة لالضطهاد في أول الدعوة، قال لهم الرسول صلى اهللا عليـه             

                                         
 .٥٥٠الزيد، فقه السيرة ص  ) ١(
 .٧٦األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقادة صالعقيلي،  انظر   ) ٢(

 ).١٠٨/ ١٢ج(ظر شرح النووي على مسلم ان  ) ٣(



– 

 )٦٣١١(

  ملكـاً  رض الحبشة فإن بها   ألو خرجتم الى    : "وسلم فيما رواه ابن إسحاق بالغاً     
 .)١(" وهي أرض صدق حتى يجعل اهللا لكم فرجا،ال يظلم عنده أحد

لم يكن يخفى على النبي صلى اهللا عليه وسلم جبروت وغطرسة كـسرى مـن            -٢٣
خالل اطالعه على واقع هؤالء العظماء، وكذا القوة العسكرية التـي يملكهـا،             

جعـة،  لكن اهللا أوجب عليه مخاطبة هؤالء، وأن يكون الخطـاب بـالطرق النا            
ولذلك تلطف النبي صلى اهللا عليه وسلم في مخاطبة هـؤالء ممتـثالً أمـر اهللا         

اذْهبا ِإلَى ِفرعون ِإنَّه طَغَـى  {: لموسى عليه السالم في دعوته لفرعون حين قال  
 .]٤٣،٤٤:طه[} فَقُولَا لَه قَولًا لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى ) ٤٣(

 ألنه يخـتص  ؛ بسالم المسلمينم، لم يسلم عليه"لى من اتبع الهدى سالم ع ": قوله -٢٤
 السالم المناسـب    م بل ألقى عليه   ،يجوز بذله لغيرهم، ولم يترك السالم      بهم وال 

 ممن اتبع الهدى فهو يدخل في هـذا          وغيره لليهود والنصارى، فإن كان هرقل    
 .السلم

دال أي بدعوتـه وهـي      بكسر ال " فإني أدعوك بدعاية اإلسالم   : " لغير واحد  قوله -٢٥
هذا تأكيد أنه صلى اهللا عليه وسلم ليس بطالب دنيا، بل يدعو            ، و )٢(كلمة التوحيد 
 .لدين سماوي

إنـي  : "إذا نظرنا في تلك الرسائل رأيناها جميعا ذات صبغة دعوية إسـالمية            -٢٦
" أدعوك إلى اهللا وحده، وأن تتبعني وأن تؤمن بالذي جاءني، فإني رسـول اهللا             

وليس فيها إشارة من قريب أو      "  أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم     أو قوله فإني  
 .)٣(من بعيد لعقد محالفات سياسية، أو منع مكة من المساعدات الخارجية

َأسِلم تَسلَم، يْؤِتك اللَّه َأجرك مرتَيِن، فَـِإن تَولَّيـتَ فَـِإن علَيـك ِإثْـم                : " قوله -٢٧
ينقـال  ....د جمع هنا بين الترغيب والترهيـب بـألخص عبـارة          ، فق "اَألِريِسي

من محاسـن الكـالم   ": أسلم تسلم:"وقوله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: "القاضي عياض 
    ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عنجـاة  " تـسلم : "وبليغه وإيجازه واختصاره، وجمع بقوله ص

                                         
 .)١٨٨/ ٧(فتح الباري، وانظر ابن حجر )١٦٤/ ٢(السيرة النبوية البن هشام   ) ١(
 ).١١٠/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٢(

، راهدكتورسالة (محمد بن مصطفى بن عبد السالم الدبيسي، السيرة النبوية بين اآلثار المروية واآليات القرآنية،   ) ٣(
 ).٣١٩: ص( م، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ جامعة عين شمس، القاهرة، -كلية اآلداب 



– 

  )٦٣١٢(

َأن : ومعنَـاه . ")١("ن العـذاب الدنيا من الحرب والخزي بالجزية، وفى اآلخرة م     
علَيك ِإثْم رعاياك الَِّذين يتْبعونَك وينْقَادون ِبانِْقياِدك ونَبه ِبهُؤلَـاِء علَـى جِميـِع              

ا امتَنَـع    ِلَأنَّهم الَْأغْلَب وِلَأنَّهم َأسرع انِْقيـادا فَـِإذَا َأسـلَم َأسـلَموا وِإذَ             ؛الرعايا
، وقد أجاد الحافظ ابن حجر وأفاد في بيان ما اشْـتَملَتْ عليـه هـِذِه             )٢("امتَنَعوا

علَـى الْـَأمِر    : "الْجمُل الْقَِليلَةُ الَِّتي تَضمنَها هذَا الِْكتَاب، فأشار إلى أنها اشتملت         
) فَـِإن تَولَّيـتَ   :(والزجر ِبقَوِلـِه    ) ويْؤِتك() تَسلَم:(والتَّرِغيب ِبقَوِلهِ ) َأسِلم:(ِبقَوِلِه

وِفي ذَِلك ِمـن  ) …يا َأهَل الِْكتَاِب: (والدلَالَةُ ِبقَوِلهِ ). فَِإن علَيك : (والتَّرِهيب ِبقَوِلهِ 
 الْكَِلِم صلَّى اللَّه علَيـِه  وكَيفَ لَا، وهو كَلَام من ُأوِتي جواِمع      ! الْبلَاغَِة ما لَا يخْفَى   

لَّمس٣("و( . 
 آية من هـذا      هرقل وغيره  أسمعرأينا كيف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           -٢٨

َأهَل الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم َألَّا          قُْل يا {الكتاب الذي أنزل عليه،   
  ِإلَّا اللَّه دبنَع               وِن اللَِّه فَـِإند ا ِمناببا َأرضعنَا بضعتَِّخذَ بلَا يًئا وِبِه شَي لَا نُشِْركو 

والذي فيه مخاطبة أهل    ،  ]٦٤:آل عمران [}نولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا ِبَأنَّا مسِلمو    ــتَ
هـل  ألنها تخاطـب أ   "الكتاب ودعوتهم للتوحيد ونبذ الشرك، واختار هذه اآلية         

الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون            
 وهذا مفهوم لدى هرقل الذي عرف بعلمه فـي الـدين        )٤("اهللا والمسيح بن مريم   

النصراني، ولذلك كانت ردة فعل هرقل في البداية إيجابية وعرف أنه رسـول             
 مـنهم،   ايتهم، لكنه وجد نفـوراً    اهللا، وجمع النصارى مؤمالً في استجابتهم وهد      

يـا  : "ففي حديث أبي سفيان رضي اهللا عنه قال هرقل للروم عنـدما جمعهـم             
معشَر الروِم، هْل لَكُم ِفي الفَالَِح والرشِْد، وَأن يثْبتَ ملْكُكُم، فَتُباِيعوا هذَا النَِّبي؟              

بواِب، فَوجدوها قَد غُلِّقَتْ، فَلَما رَأى ِهرقُْل       فَحاصوا حيصةَ حمِر الوحِش ِإلَى األَ     
ِإنِّي قُلْـتُ مقَـالَِتي آِنفًـا       : ردوهم علَي، وقَالَ  : نَفْرتَهم، وَأِيس ِمن اِإليماِن، قَالَ    

                                         
 ).١٢٣/ ٦ج(القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) ١(
 ).١٠٩/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ٢(

 ).٤٠-٣٩/ ١ج(ابن حجر، فتح الباري   ) ٣(

 .٣٩٦انظر الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٤(



– 

 )٦٣١٣(

         ضرو وا لَهدجتُ، فَسَأير فَقَد ،لَى ِديِنكُمع تَكُما ِشدِبه َأخْتَِبر      ذَِلـك فَكَـان ،نْهوا ع
 . )١("آِخر شَْأِن ِهرقَْل

من محمد رسول اهللا إلى كـسرى عظـيم         «: عندما خاطب كسرى اكتفى بقوله     -٢٩
ألنهمـا يـدينان    » المقوقس«و  » هرقل«ولم يقل عبداهللا، كما فعل مع       » فارس

بألوهية المسيح كلياً وجزئياً، ولما كان كسرى أبرويز وقومه يعبـدون الـشّمس     
والنّار، ويدينون بوجود إلهين، أحدهما يمثّل الخير وهو يزدان، والثـاني يمثّـل     
الشر وهو أهرمن، وكانوا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور الصحيح للرسـالة       

وإنّي : (السماوية، جاءت في الكتاب الذي وجه إلى اإلمبراطور اإليراني عبارة         
 .)٢ ()ان حياًرسول اهللا إلى الناس كافّة لينذر من ك

الموجهة لكسرى فارس نالحظ أنها أشد لهجة مـن الموجهـة لقيـصر    الرسالة   -٣٠
، فبعد أن وردت أسلم تسلم، جـاءت معهـا مجموعـة مـن الواجبـات                الروم

والمتطلبات التي يفترض أن يدين بها كسرى من أجل أن ينقذ نفـسه وتابعيـه،        
ـ             رتين، كمـا كـان     هذا من باب، ومن باب آخر لم يرد فيها موضوع األجر م

لقوة إنما هي لغة كسرى مع اآلخرين       ما تضمنته من ا   يكتب للملوك اآلخرين، و   
 .)٣(فهي أسلوب مماثل ألسلوبه

 للتأكيـد  ،)ألنذر من كـان حيـاً  (عبارة  في الكتاب الموجه لكسرى اختيار    جاء -٣١
 على قضية رئيسة في العقيدة المجوسية، التي يدعي أتباعها أن كـسرى إلـه،             

 الحي سيموت يوماً ما، والحي تجري عليه طوارئ البشر من األكـل             نسانفاإل
والشرب والمرض وقضاء الحاجة، ففيها تذكير لكسرى بأنه سيموت كما مـات         

 .)٤(آباؤه وأجداده، وإنه حين يموت فلن ينفعه شيء
قدمنا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد خبر هؤالء القادة وهو يخاطب كل واحد                -٣٢

يوجز في موضع ويطنب في موضع بحسب الحال، وفي مخاطبته          بما يناسبه، ف  
                                         

  .٧رقم)١٠/ج١(لبخاري في صحيحه، كَيفَ كَان بدء الوحِي ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؟ أخرجه ا  ) ١(
 .٣٩٧-٣٩٦الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٢(

  انظر نماذج من رسائل النبي صلى اهللا علي وسلم للملوك، رسالته لكسرى، موقع األلوكة،   ) ٣(
 .ixzz٤RNel٦lDZ#/٠/٦٠٥٢٠/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع

 موقع األلوكة، ،عبدالستار المرسومي انظر نماذج من رسائل النبي صلى اهللا علي وسلم للملوك، رسالته لكسرى،  ) ٤(
 .ixzz٤RNel٦lDZ#/٠/٦٠٥٢٠/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع



– 

  )٦٣١٤(

للنجاشي اقتضت المصلحة اإلطالة والتفصيل، والرد على الشبه التـي أثارتهـا       
 .قريش حول مريم والمسيح، بطريقة ذكية وعابرة

 بتدين النجاشي بـشكل حقيقـي       - صلى اهللا عليه وسلم      -يتضح يقين الرسول     -٣٣
 اهتم بذكر المزيد من أسـماء اهللا الحـسنى ﴿   وليس شكلي من أجل الملك، لهذا  

       ﴾ ِمنيهالْم ْؤِمنالْم لَامالس وسالْقُد ِلكوذلك مـن أجـل بـث     ]٢٣: الحشر[الْم ،
الطمأنينة في نفس النجاشي ومنحه القوة الالزمة التخاذ القرار المناسب بإيمـان     

 .)١(راسخ وبال تردد
 تدين النجاشي، ومن أقوى األدلة علـى        كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعرف       -٣٤

ذلك أنه صدق أصحابه فيما قالوه واحتضنهم في كنفه، لـذلك ركـز الرسـول              
على جانب تقديم النصح وقبول اإلسالم ولـم يكـن فـي          "صلى اهللا عليه وسلم     

، كما فعل مع غيره، كما أنـه خاطبـه بــ    ....)فإن توليت فعليك أثم(الرسالة  
 صلى  -ك بحاشيتك وجنودك وفي ذلك إشارة إلى علمه         ، أي ما علي   )أسلم أنت (

  .)٢(" بأنه حين يسلم سينخر في وجهه من حوله-اهللا عليه وسلم 
، حيـث   وغيره حسن اختيار اآلية المناسبة من القرآن الكريم في مخاطبة هرقل          -٣٥

      ح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننـا        أتى بآية تقّرب كل أهل الكتاب، وتوض
ل أن يفتح عقله للتفكير، ويرفع حواجز كثيرة جداً بين الطائفتين           وبينهم، من أج  

المسلمة والنصرانية، هكذا كان الخطاب لـهرقل عظيم الـروم، وهكـذا كـان        
الخطاب لكل زعماء العالم، فالخطابات تقريباً مشابهة لهذا مع اختالفـات فـي             

ى الملـك   األلفاظ حسب البلد المرسل إليها، والدين الذي يدينون بـه، ومـستو           
 .الموجه له الخطاب

يجاز، قـال اإلمـام    بين البالغة واإلات النبي صلى اهللا عليه وسلم  خطاب تجمع -٣٦
اسِتحباب الْبلَاغَِة والِْإيجاِز وتَحري الَْألْفَاِظ الْجزلَِة ِفي الْمكَاتَبـِة فَـِإن           : "النووي

                                         
  عبدالستار المرسومي، موقع األلوكة، إلى النجاشي ملك الحبشة، ) ٤(وك نماذج من رسائل النبي للملانظر   ) ١(

 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط

  عبدالستار المرسومي، موقع األلوكة، إلى النجاشي ملك الحبشة، ) ٤(نماذج من رسائل النبي للملوك   ) ٢(
 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط



– 

 )٦٣١٥(

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَهقَو:َأس      ـٍة ِمـنغَاياِر واِلاخِْتـص ٍة ِمـنايِفي ِنه لَمتَس ِلم
 .)١("الِْإيجاِز والْبلَاغَِة وجمِع الْمعاِني مع ما ِفيِه ِمن بِديِع التَّجِنيِس وشُموِلِه

اتخذ صلى اهللا عليه وسلم خاتماً، في كتابته للروم، ولغيرهم، فعـن َأنَـِس بـِن           -٣٧
لَما َأراد النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن يكْتُـب ِإلَـى    : "ي اللَّه عنْه قَالَ   ماِلٍك رضِ 

  وِم ِقيَل لَهٍة،            : الرِفض ا ِمنا، فَاتَّخَذَ خَاتَمخْتُومم كُني ِإذَا لَم كيقرؤوا ِكتَاب لَن مِإنَّه
نَقْشُهوُل اللَّ  : وسر دمحِدهِ      ماِضِه ِفي ييِإلَى ب ا َأنْظُروهذا يؤخذ منـه    . )٢("ِه، فَكََأنَّم

، ويـدل علـى     )٣("يتعارض مع الدين   إمكانية االستفادة، مما لدى الغير مما ال      "
 للعرف العام، والعرف الدولي فـي زمنـه،         ممراعاة النبي صلى اهللا عليه وسل     

فادة من الوسـائل والرسـوم      ويدل أيضاً على مرونة السياسة اإلسالمية في اإل       
، )٤(المعاصرة ما دامت ال تتعارض مـع أحكـام الـشريعة وروحهـا العامـة            

والتراجع عن مواكبة األمم المتحضرة ومنافساتها في المستجدات يرجع باألمـة        
االمتناع عن ذلك جمود ال تقبله طبيعة اإلسالم الذي يقـول        "للحضيض، كما أن    
: الزمر [} الذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه     فبشر عباِد، {: في دستوره الخالد  

وال طبيعة رسـوله الـذي رأينـا أمثلـة عمـا أخـذ مـن األمـم                  ] ١٧،١٨
 ويوم غفل المسلمون في     ،الحكمة ضالة المؤمن يتلمسها أنَّى وجدها     و…األخرى

وروبية عن هذا المبدأ العظيم     العصور األخيرة، وخاصة بعد عصر النهضة األ      

                                         
  ).١٠٨/ ١٢ج(انظر شرح النووي على مسلم   ) ١(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب اتِّخَاِذ الخَاتَِم ِليخْتَم ِبِه الشَّيء، َأو ِليكْتَب ِبِه ِإلَى َأهـِل الِكتَـاِب      ) ٢(
 ِرِهمغَيِه ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة) ٥٨٧٥(رقم ) ٧/١٥٧ج(ولَيلَّى اُهللا عص ِفي اتِّخَاِذ النَِّبي ابب ،

 ). ٢٠٩٢(رقم) ١٦٥٧/ ٣ج(وسلَّم خَاتَما لَما َأراد َأن يكْتُب ِإلَى الْعجِم 

 . ٥٥٠الزيد، فقه السيرة ص  ) ٣(
 الـصحيحة   ، والعمـري، الـسيرة النبويـة      ١٢١ دروس وعبر ص   - السيرة النبوية    ،  الدكتور السباعي  انظر  ) ٤(

وقد فعـل  : "، وللسباعي كالم نفيس في ذلك، يتضمن اتخاذه صلى اهللا عليه وسلم الخاتم وغيره قال             )٢/٤٥٩ج(
يا : ولما جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسالمها، قيل له       … الرسول مثل ذلك أكثر من مرة،       

وفود بثياب جميلة فخمة، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه       رسول اهللا إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا ال         
وهذا أربعمائة بعير، وغدا يستقبل بها الوفود، : إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقيل: وسلم أن تشترى له حلة، قيل

هو صنيع الرسول الذي أرسل بآخر األديان وأبقاها إلى أبد الدهر، فان مما تحتمه مصلحة أتباعه في كل زمان 
وفي كل بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند األمم األخرى، مما يفيدهم، وال يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها     

 . ١٢١ دروس وعبر ص- الدكتورالسباعي السيرة النبوية "العامة



– 

  )٦٣١٦(

موا كل إصالح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشـد الحاجـة             في اإلسالم، وقاو  
 .)١(" وهللا عاقبة األمور،ليه، أصيبوا باالنهيار، وتأخروا من حيث تقدم غيرهمإ

على أنه ينبغـي    "يدل  إرسال النبي صلى اهللا عليه وسلم للرسل إلى قادة العالم،            -٣٨
   سـائلها  هيئوا للدعوة اإلسالمية في كـل أرجـاء األرض و         على المسلمين أن ي

ومن أهم أسباب ذلك، المعرفة بلغة األمم واألقـوام الـذين يقومـون             . وأسبابها
، واألمة والدولة اإلسـالمية    )٢("بدعوتهم إلى اإلسالم، وتعريفهم بمبادئه وأحكامه     

القوية، هي التي تنشر دينها وثقافتها في الدول األخرى، وتتوغـل بـالتعريف             
 .ات غير المسلمةبمبادئها وتراثها األصيل في المجتمع

في اختيار دحية الكلبي إلرسال الكتاب للنجاشي، وكذا جعفر علـى رأس وفـد        -٣٩
الصحابة المهاجر إلى النجاشي وأثر حوارهما العلمي والعقدي الفكـري معـه،      
وحاطب بن أبي بلتعه الذي غلب المقوقس بالحجـة وأعجبـه، وأمثـالهم مـن        

ـ      يعطينا أهميـة  السفراء،   ميين، والوفـود الرسـمية      اختيـار الموفـدين الرس
 واإلعالمية، وأن تكون على أعلى مستوى دبلوماسـي وتـدريب           ةوالدبلوماسي

 ألن لها دوراً    وأقصد هنا من الناحية العلمية والفكرية والعقدية؛      مهني حرفي،   
كبيراً في إقناع الطرف االخر، وتحجيم عدائـه أو أطماعـه، وتبـرز مكانـة               

 .ستهانة بهالطرف المقابل الذي كان ينوي اال
 غير العـرب، كهرقـل      يولو وازنت بين أثر هذه الكتب في العرب، وأثرها ف          -٤٠

 باالسـتجابة   األمراء العرب كان إيجابيـاً    أغلب   لوجدت أن أثرها في      ى،وكسر
 غيـرهم،   يوأما أثرها ف  ! أو عن قناعة  !! سواء كان ذلك خوفاً   وعدم المخالفة،   

ـ    فإن استثنيت النجاشي الذي أسلم فإنا نجد الب        ،  عنـف  ياقين أجابوا بالرفض ف
 .)٣( فهو رفض في الحالين كملوك النصارى، أو رفقككسرى،

في موقف الزعماء من كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم نجد أن كبار وعظمـاء                -٤١
 أحسنهم استقباالً لكتب رسول اهللا صلى اهللا عليـه     :جمعوا بين أمرين  النصارى  

                                         
 .١٢١ دروس وعبر ص-السباعي، السيرة النبوية   ) ١(

  .٢٥٥، صفقه السيرة النبوية  البوطي، ) ٢(
  ).١٠٣٠/ ٣(زهرة، خاتم النبيين صلى اهللا عليه وآله وسلم انظر أبو   ) ٣(



– 

 )٦٣١٧(

، وأكثرهم مرونة وحكمة، هـذا      )١(طفاًوسلم، وأحسنهم تعاطفاً، وأفضلهم رداً وتل     
 ومع عدم إسالم بعضهم كهرقل والمقـوقس خوفـاً علـى            مع قوتهم ومكانتهم،  

 ويرجع هذا لعلمهم بالكتاب، ومعرفتهم بخروج نبي ال يغلب، إضـافة            ،)٢(ملكهم
لَتَِجـدن َأشَـد    {: إلى أن اهللا وصفهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا، قال تعـالى           

عداوةً ِللَِّذين آمنُوا الْيهود والَِّذين َأشْركُوا ولَتَِجدن َأقْـربهم مـودةً ِللَّـِذين             النَّاِس  
آمنُوا الَِّذين قَالُوا ِإنَّا نَصارى ذَِلك ِبـَأن ِمـنْهم ِقسيـِسين ورهبانًـا وَأنَّهـم لَـا             

ونتَكِْبرسنبي صلى اهللا عليه وسلم وجد مـن نـصارى          كما أن ال  ].٨٢:المائدة[}ي
كما أن هرقل حـاول إقنـاع       ، الحبشة اإليواء والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة     

رعيته بقبول اإلسالم فلم يستطع، فاكتفى بالرد الحسن، والمقوقس كان أحـسن            
في المقابل رأينـا الفـرس      ،  )٣(رداً، وأرسل للنبي صلى اهللا عليه وسلم الهدايا       

 النار على خالف ذلك، فال دين يحكمهم وال كتاب يرشدهم، وقد       المجوس عبدة 
هيمنت عليهم نظرية القوة والغلبة، ولذا كان تصرفهم تعلوه الحماقة والعجلة           
وفقد الحكمة، مع فقدهم لمبادئ السياسة الدولية الحكيمة، ولذا مزق كـسرى       

والزال أحفادهم في العصر الحديث ينحـون        كتاب رسول اهللا فمزق اهللا ملكه،     
 وكذا الملوك الصغار على البلدان ممن هم تبعاً إلحدى الـدولتين مـن              نحوهم،
 كان منهم الحكيم الموفق وكان منهم األحمـق العجـل    ، في ذلك الزمان،   العرب

 أن كـل مـن   وفي هذا رسالة للساسة والقادة    ، فخسره،   الذي خاف على ملكه   
 العظيم وأحسن معاملة دعاة الحق واإلصالح سواء كـان          تعاطف مع هذا الدين   

مسلماً أو حتى غير مسلم، فإن عاقبة أمره يسراً وتوفيقـاً،أو سـالماً إن كـان                
كافراً، وليس هذا الكالم من قبيل الوعظ، بل يشهد به التاريخ من عهـد النبـي                

 .صلى اهللا عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر
 وكذا المقوقس ملك مصر، وكالهما نصراني،       رأينا معرفة قيصر الروم هرقل،     -٤٢

أن هذا هو النبي الحق وأنه يخرج في آخر الزمان، لكنهما ضنا بملكيهما علـى         

                                         
 ).٨٥٩/ ٣(انظر أبو زهرة، خاتم النبيين صلى اهللا عليه وآله وسلم   ) ١(
 .٤٠٦انظر الندوي، السيرة النبوية ص  ) ٢(

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبـي وأوالده بمـصر،          (انظر أحمد بن مصطفى المراغي، التفسير،         ) ٣(
 . ٥٥٢-٥٥١، والزيد، فقه السيرة ص)٦/ ٧ج(، ١ط)م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥



– 

  )٦٣١٨(

وهذه مشكلة يعاني منها معظم الخائضين في       حساب الهداية والفوز في الدارين،    
مجال السياسة، حيث ال يكون في الغالب األمر من أجل قضية، فحين تتقـاطع              

 .)١( مصالحه الشخصية، يتمرد ويفضل نفسه ومكتسباتهاالقضية مع
ورأينا كيف أثر كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معظم مـن أرسـل        -٤٣

ـ     كسرى إال سلباً   يوإذا كان لم يؤثر ف    "،  إليهم ـ  ، فقـد أثّ   غيـره إيجابـاً    ير ف
، وأسلم مـن معـه مـن    ي نائبه باليمن، فأسلم وهو فارس     يواستجابة، لقد أثر ف   

 شعب اليمن العربـى     يناء من فارس، وهم باليمن بما وصل إليه اإلسالم ف         األب
 .)٢("األصيل

وظهر تقديره صلى اهللا عليه وسلم للرجال ولمواقفهم، فلما أسلم بـاذان بـن      -٤٤
بل ، ، وكان أميرا على اليمن، لم يعزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ساسان

فيه اإلداري الناجح والحاكم المناسـب،   أبقاه أميرا عليها بعد إسالمه، حين رأى        
مما يدل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقدر الكفـاءات فـي الرجـال،              

، ومما يؤكد ذلك ما روي أنه قال        )٣(ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب     
 ).إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك: (للمنذر بن ساوى فيما تقدم

 كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه خاطب العظماء           الدقيقة في  اتمن المالحظ  -٤٥
 من عظماء العجم بمـا يتناسـب مـع          ،الكبار ممن هم خارج الجزيرة العربية     

 وال  !! اللطف والترغيب والترهيب اللطيف    في غالبها مكانتهم العالمية، ويتضح    
، كما فـي خطابـه لهرقـل وكـسرى والنجاشـي             صريحاً يظهر فيها تهديداً  
 في مخاطبته لملوك العرب الذين هم دون ذلك والذين هم فـي             والمقوقس، لكن 

الغالب يتبعون إحدى الدولتين العظيمتين فارس والروم كان خطابه دون ذلـك،            
بل ويحمل لهجة التخويف بزوال الملك في حال عدم االسـتجابة، وأن دعوتـه            

 .)٤(صلى اهللا عليه وسلم ستصل إليهم وإلى من بعدهم

                                         
  ، موقع األلوكة، لهرقلانظر نماذج من رسائل النبي صلى اهللا علي وسلم للملوك، رسالته   ) ١(

   . ٠/٦٠٢٥١/http://www.alukah.net/sharia: رابط الموضوع

  ). ٨٦٤/ ٣(محمد أبو زهرة، خاتم النبيين صلى اهللا عليه وآله وسلم   ) ٢(
 ). ٧٢٠: ص(انظر الصالبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث   ) ٣(

وهذا على اعتبار أن هذه الكتب قد صحت، وإال فهي ال تثبت إسناداً، لكنها من رواية السيرة التي تسمح العلماء           ) ٤(
 .، ومتشابهة في مضمونهاسلوبها نور النبوةأفيها كما قدمنا في التمهيد، كما أن على هذه الكتب في 



– 

 )٦٣١٩(

لمنذر بن ساوى، وهوذة بن علـي، وجيفـر وعبـد ابنـا             ا(إن هؤالء األربعة     -٤٦
هم عمال لدولة فارس على األراضي التي يحكمونها، لهـذا الـسبب            ) الجلندي

 إليهم بأسمائهم من غير ذكـر       -صلى اهللا عليه وسلم   -كان خطاب النبي محمد     
وظائفهم؛ ألنهم ال يملكون اإلرادة السياسية في القرار، وإنما ينفـذون أجنـدات           

 .)١(هم، وهم المجوس في فارسأسياد
مخاطبته صلى اهللا عليه وسلم لملوك العرب، الترغيب بالبقاء في          كل  أيضاً في    -٤٧

المنصب حال االستجابة، وهذا يدل على أنه قد خبر طبيعـة ومـزاج هـؤالء               
، وهذا يستدعي أن يتـيقظ      )٢(الملوك العرب، وشدة تمسكهم وخوفهم على ملكهم      

ي حال تعاملهم ودعـوتهم للقـادة والـساسة أن          المصلحون والمتجردون أنهم ف   
وأن يشعروهم باألمان وعدم المنازعة لسلطتهم، ليتمكنوا       !! اليطمعوا في دنياهم  

 .من شق طريقهم في إصالح المجتمع
نالحظ  كما تقدم ترك النبي صلى اهللا عليه وسلم للملوك واألمراء في مناصبهم               -٤٨

سول صلى اهللا عليه وسـلم إلدارة       إذا استجابوا لدعوته، وتوجيههم من قبل الر      
، وهذا يدل أن محمداً صلى اهللا عليه وسلم ما جـاء            )٣(شعوبهم على هذه العقيدة   

ليملك ويتسلط، أو ليطلب دنيا، وأن دينه ديناً سمحاً ال ينـزع ذي مكانـة مـن               
  .مكانته مادام قائماً بحق هذا الدين

تـذكير هـؤالء العمـال    شتركت الرسائل الثالث للمنذر وهوذة وجيفر وعبد، ب ا -٤٩
ديني ( سيبلغ كل األرض،     -صلى اهللا عليه وسلم   -العرب، أن نبوة ودين محمد      

وخَيِلي تَحّل ِبساحِتكُما وتَظْهـر نُبـوِتي       (و  ) سيظهر إلى منتهى الخف والحافر    
، وفي ذلك تهديد ووعيد أن الدولة العظمى التي يخـضعون لهـا             )علَى ملِْككُما 
 .)٤(لنهاية تحت راية دولة اإلسالمستؤول في ا

                                         
   ، عبدالستار المرسومي، موقع األلوكة،)٥(انظر رسائل النبي للملوك   ) ١(

 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط

  . النظر التعليق السابق  ) ٢(
 .٢٤ة ص انظر األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقاد  ) ٣(

  ، عبدالستار المرسومي، موقع األلوكة، )٥(انظر رسائل النبي للملوك   ) ٤(
 /.٠/٦٠٦٦٨/http://www.alukah.net/spotlight: الرابط
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  )٦٣٢٠(

 هكذا دأب النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يحفظ عنه أنه نزع ذا منـصب مـن                  -٥٠
منصبه إذا كان على دينه ونصحه، سواء أكان أميراً أو سيد عـشيرة، إال أنـه              
كان ال يعطي المنصب من يسأله، وهذا حـصل مـع هـوذة عنـدما اشـترط       

نبي صلى اهللا عليه وسلم وعدم ثقتـه فـي          المنصب وأن يستمر له بعد موت ال      
، وكان في رده المتقدم علـى النبـي         "أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك      "قوله  

ما أحسن ما تدعو إليه وأجملـه، وأنـا شـاعر قـومي             : "صلى اهللا عليه وسلم   
، فكـان حبـه   "وخطيبهم والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض األمر اتبعـك         

 الذي به يـصلح حالـه       )١(أكثر من الغذاء الروحي   للمادة والحضوض الدنيوية    
وحال من تحته، ومثل هذا اليصلح أن يكون قائداً صالحاً مصلحاً، ولذلك كـان              

، وهـذه   "لو سألني شيئاً من األرض ما فعلت، باد وباد ما في يديـه            " الرد عليه 
الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند، لكنها مشهورة في السيرة، ويؤكـدها   

ِإنَّا واِهللا لَا نُولِّي    «صلى اهللا عليه وسلم       اليعطي هذا األمر من سأله، فقد قال       أنه
بـأن مـن    !  وبين السبب  )٢(»علَى هذَا الْعمِل َأحدا سَألَه، ولَا َأحدا حرص علَيهِ        

 يـا عبـد   «:مقَاَل صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّ     سأل أو استشرف المنصب اليوفق، فقد       
الرحمِن بن سمرةَ، الَ تَسَأِل اِإلمارةَ، فَِإنَّك ِإن ُأوِتيتَها عن مسَألٍَة وِكلْـتَ ِإلَيهـا،             

 .)٣("وِإن ُأوِتيتَها ِمن غَيِر مسَألٍَة ُأِعنْتَ علَيها
 اليعطي المنصب من سأله أو حرص عليـه؛         متبين لنا أنه صلى اهللا عليه وسل       -٥١

عالمة لعدم التوفيق والسداد، ومن كان قلبه معلقاً بذلك فالغالب أنـه يقـدم              ألنه  
ومثلـه  الهوى، وهو بذلك قد يقدم هواه في الحكم على تحقيق مصالح الرعية،             

فمن خالل تتبعي ألحداث السيرة لم أقف على أنه جامـل أو حـابى              ،  المنافق
ناصب القيادية واإلداريـة  وهذا يدل على استبعادهم عن الم "،  منافقاً فواله والية  

والنَِّبي " : وهذا ما أكده شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال         )٤("في الدولة والمجتمع  

                                         
  .٣٣ انظر األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والقادة ص  ) ١(
  .، من حديث أبي موسى األشعري١٧٣٣رقم )١٤٥٦/ ٣( في صحيحه مسلم   أخرجه ) ٢(
  .٦٦٢٢ رقم)١٢٧/ ٨ (هصحيح   أخرجه البخاري في ) ٣(
   المنهج الدعوي في تعامل النبي صلى اهللا عليه وسلم مع المنافقين، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الدعوة ) ٤(

  .١٩٨هـ، ص١٤٣٣اإلسالمية بجامعة أم القرى، الطالبة هيلة بنت عبيد الجدعاني، 



– 

 )٦٣٢١(

ولَا استَعمَل عمر   : "  وقال  )١("صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَم يولِّ علَى الْمسِلِمين منَاِفقًا        
ولذلك عزلهم النبـي صـلى اهللا       . )٢("منَاِفقًا: ى الْمسِلِمين قَطُّ؛ بْل ولَا َأبو بكٍْر علَ     

عليه وسلم عزالً عسكرياً وجهادياً من المشاركة فـي الجـيش المـسلم، قـال               
فَِإن رجعك اللَّه ِإلَى طَاِئفٍَة ِمنْهم فَاستَْأذَنُوك ِللْخُروِج فَقُْل لَـن تَخْرجـوا             {:تعالى

  لَنا ودَأب ِعيم              ـعوا مـدٍة فَاقْعـرَل موِد َأوِبالْقُع ِضيتُمر ا ِإنَّكُمودع ِعيتُقَاِتلُوا م 
ـا  { :، بل جاء التحذير من اتخاذهم بطانة، قال تعالى      ]٨٣: التوبة[} الْخَاِلِفينهاَأيي

   ْألُونَكُملَا ي وِنكُمد نُوا لَا تَتَِّخذُوا ِبطَانَةً ِمنآم ِت    الَِّذينـدب قَـد ِنتُّمـاعوا مدالًا وخَب 
                كُنْـتُم ـاِت ِإنالْآي نَّا لَكُـميب قَد رَأكْب مهوردا تُخِْفي صمو اِهِهمَأفْو ِمن اءغْضالْب

ِقلُونوذلك ألن المنافقين من أخطـر البـشر علـى          . )٣(]١١٨: آل عمران [} تَع
ي توليتهم وهـم يـضمرون العـداء لإلسـالم          المجتمعات المسلمة، فالتساهل ف   

والمسلمين، يدعو لفعلهم كل ما بوسعهم للنكاية بالمسلمين من الداخل والتعـاون            
مع األعداء في الخارج، وهذا ملحظ مهم فإن كثيراً مـن النكبـات الـسياسية                
والكارثية التي حصلت على أمة اإلسالم على مر التاريخ هي بـسبب تمكـين              

 .)٤(أو الغافلين ألمثال هؤالءالوالة الضعفاء 
في رواية رسالة المنذر بن ساوى للنبي صلى اهللا عليه وسلم، حين أبان أن من                -٥٢

الرعية من أحب اإلسالم ومنهم من لم يرغب في اإلسـالم، فكـان رد النبـي                
يوضح صور التعايش السلمي وحفظ حقوق الرعية مـن        صلى اهللا عليه وسلم     

 .   يبقوا على دينهم مع دفع الجزيةغير المسلمين، حيث رخص لهم أن

                                         
  .)٦٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى    ) ١(
  .)٦٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى    ) ٢(
: يقُوُل تَبارك وتَعالَى نَاِهيا ِعباده الْمْؤِمِنين عِن اتِّخَاِذ الْمنَاِفِقين ِبطَانَةً، َأي     : "   قال اإلمام ابن كثير في تفسير اآلية         ) ٣(

  اِئِرِهمرلَى سطْلعونهم عي اال َأيخَب ْؤِمِنينالْم ْألُونلَا ي طَاقَِتِهمو ِدِهمهِبج نَاِفقُونالْمو ،اِئِهمدِلَأع ونَهِمرضا يمِفي :  و نوعسي
      ويِة، والْخَِديعكِْر والْم ِمن ونَهتَِطيعسا يِبمِكٍن، ومِبكُلِّ م مهرضا يمو خَالَفَِتِهمـشُقّ  موي مهخِْرجيو ْؤِمِنيننتُ الْمعا يم وند

ِهملَيع. لُهقَوو :}    وِنكُمد لَا تَتَِّخذُوا ِبطَانَةً ِمن {لِ      : َأيجِبطَانَةُ الراِن، ويِل الَْأدَأه ِمن ِركُمغَي ِمن :      ِلـِه الَّـِذينةُ َأهخَاص مه
  .)١٠٦/ ٢( تفسير ابن كثير".مِرِهيطَِّلعون علَى داِخِل َأ

   وال أدل على ذلك من نكبة بغداد عند تولي ابن العلقمي الرافضي الوزارة، وثقة الخليفة فيه، والذي ساهم في قتل ) ٤(
الخليفة، وكذا في آخر عهد سقوط الدولة العثمانية عند تمكين حزب تركيا الفتاة، والذي انبثق عنـه جمعيـة االتحـاد     

ي، التي يديرها اليهود والماسونية، وكيف عملوا على عزل الخليفة وتدمير معالم الدين في تركيا، انظر الدولـة        والترق
  .٤٨٦-٤٧٦العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، للدكتور الصالبي، ص



– 

  )٦٣٢٢(

  :الخاتمة
  من أهم النتائج 

نص كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم للملوك، منها ما ثبت وكان في الـصحيحين                - ١
مثل كتابه لهرقل عظيم الروم، والذي يعد نموذجاً لمعظم الكتب، ومنها مـا كـان               

 إرسال الكتب لكـل     دون ذلك لكنه يتقوى بغيره، مثل كتابة لكسرى والنجاشي، أما         
 .جبار وعظيم فقد ثبت في عدد من الروايات

الكتب التي لم يصح نصها إسناداً، كانت من رواية كبار أئمة السير ونرى عليهـا                - ٢
نور النبوة، كما أنها لم تتعارض مع روايات أخرى تنفيهـا، فرسـالته صـلى اهللا       

نصارى، كما أنه ثبت    عليه وسلم للمقوقس لم تثبت، لكنها تشبه رسالته لغيره من ال          
أنه أرسل له، وأنه أهدى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهذا يؤكد تقبلـه لمـضمون        

 .رسالة النبي صلى اهللا عليه وسلم
التعامل مع األحاديث النبوية المرفوعة التي يحتج بها في األحكام، يختلـف عـن               - ٣

المرسـل  التعامل مع روايات السيرة التي تجمع الصحيح المسند، والكثيـر مـن             
 .والمنقطع والضعيف

علماء السلف الصالح من المحدثين واألئمة قد تسهلوا في رواية ونقـل الـضعيف        - ٤
 .والمرسل والمنقطع من روايات السيرة للحاجة لها

أهمية دراسة تعامل النبي صلى اهللا عليه وسلم مع أصناف البشر، ومـن أهمهـم                - ٥
التعامل معهم، وكـسبهم وكـف      القادة والعظماء، لالستفادة من هدية في دعوتهم و       

 .سطوتهم
تمخضت الدراسة عن مسايسة ودبلوماسية عالية تعامل بها النبي صلى اهللا عليـه              - ٦

وسلم مع هؤالء القادة والعظماء، كما أنه كـان يراعـي األعـراف الدبلوماسـية              
 .والدولية في وقته بما الينقص الدين

 إنـزال النـاس منـازلهم،       تبين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يعمل بقاعـدة           - ٧
 .كافرهم ومسلمهم؛ ألهمية هذه القاعدة في كسب القلوب وقبول الدعوة

كانت مخاطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم للقادة العظمـاء عالميـاً تختلـف فـي                 - ٨
األسلوب عن مخاطبته لملوك العرب التابعين ألحد الدولتين فارس والـروم، كمـا     

سلوب مغاير لمخاطبته للمجوس، وكـل ذلـك   أنه كان يخاطب الملوك النصارى بأ 
 .من السياسية والحنكة الدبلوماسية



– 

 )٦٣٢٣(

تميزت كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم باإليجاز غير المخل، والذي يحمـل فـي                - ٩
 .طياته الدالالت واإلشارات الدقيقة التي يفهمهما جيداً من أرسلت إليه

ياناً وغير المباشـر   تضمنت هذه الكتب الترغيب والترهيب الذكي، والمباشر أح        -١٠
 .في أحيان أخرى، والدعوة ألهم قضية، وهي التوحيد، والدخول في دين اهللا

 .  في هذه المخاطبات مادة غنية للسياسيين والدبلوماسيين والدعاة -١١
  من التوصيات

من صور الرقي الحضاري في األمة أن يتبنى قادتها مراكز بحثيـة متخصـصة               - ١
 النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم، لتنزيلهـا علـى             للسيرة النبوية، تُعنى بتعامالت   

 .االحتياجات اإلنسانية في شتى المجاالت
االهتمام بالهدي النبوي ودراسات الـسيرة فـي الجانـب الـسياسي والعالقـات               - ٢

الدبلوماسية وإدارة األزمات، على أن يتم دراسة ذلك من قبل متخصـصين فـي              
 .لدولية والسياسيةالسيرة النبوية وفقهها، ومتخصصين في العالقات ا

حث الدعاة والمصلحين والساسة على االستفادة من دراسات السيرة فيمـا يتعلـق             - ٣
 .بطريقة التعامل والتخاطب مع القادة والساسة من المسلمين ومن غير المسلمين

أن يتجه الباحثون الشرعيون لعمل دراسات وأبحاث موضوعية من خالل الـسيرة      - ٤
سيما االجتماعية والتربوية واالقتصادية والـسياسية  النبوية تخدم جميع المجاالت ال    

 .والعالقات الدولية ونحوها
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



– 

  )٦٣٢٤(

  ادرــرس المصـــفه
ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الرازي، تفسير القرآن العظيم،               - ١

 - المملكة العربية الـسعودية      - نزار مصطفى الباز     مكتبة(أسعد محمد الطيب،    : تحقيق
 .٣ط) هـ١٤١٩

كمـال يوسـف الحـوت،      : عبد اهللا بن محمد العبسي، المصنف، تحقيق       ابن أبي شيبة،   - ٢
 .١، ط)١٤٠٩ مكتبة الرشد -الرياض(

بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني فـي اآلحـاد والمثـاني،               ا - ٣
 –هــ   ١٤١١ الريـاض،    –دار الرايـة    (أحمـد الجـوابرة،     باسم فيصل   . د: المحقق
 .١ط)١٩٩١

ابن األثير المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريـب الحـديث واألثـر،                - ٤
 بيـروت،   -المكتبـة العلميـة     ( محمود محمد الطناحي     -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق
 .)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

رحمن بن علي، المنتظم في تـاريخ الملـوك         الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد ال      ابن   - ٥
دار الكتب العلمية،   (محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،         : واألمم، المحقق 

 .١ط)م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢بيروت، 

بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،               ا - ٦
لـشريف، المدينـة النبويـة، الـسعودية،        مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ا         (

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 المـضي فـي   ابن حديدة محمد بن علي األنصاري، أبو عبد اهللا، جمال الدين، المصباح         - ٧
كتاب النبي األمي ورسله إلى ملوك األرض من عربي وعجمـي لمحمـد ابـن علـي                 

 ). بيروت–عالم الكتب (محمد عظيم الدين، : المحققاألنصاري، 

 عـادل مرشـد،   -شـعيب األرنـؤوط   :  المسند، تحقيقاإلمام أحمد بن حنبل   حنبل  بن  ا - ٨
بيـروت، مؤسـسة الرسـالة،      (د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،        : وآخرون، إشراف 

 .١ط)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

وصي اهللا محمد عبـاس،     . بن حنبل اإلمام أحمد بن محمد، فضائل الصحابة، تحقيق  د          ا - ٩
 .١ط)١٩٨٣ – ١٤٠٣ بيروت-مؤسسة الرسالة (



– 

 )٦٣٢٥(

محمد عبد  : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، الطبقات الكبرى، تحقيق         ابن سعد،    -١٠
 .١ط) م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ دار الكتب العلمية-بيروت( القادر عطا، 

بن طولون شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه الدمشقي، إعالم السائلين عن كتـب          ا -١١
الرسـالة،  (محمـود األرنـاؤوط،   : ألرناؤوط، حققه عبد القادر ا  : راجعه سيد المرسلين، 

 .٢ط) م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧بيروت، 

عمـرو بـن    : ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا، تاريخ دمشق، المحقق             -١٢
 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،(غرامة العمروي، 

 -شعيب األرناؤوط   : اد المعاد ، تحقيق     ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، ز          -١٣
 .٣ط)١٩٩٨ - هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت، (عبدالقادر األرناؤوط، 

ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، جالء األفهام في فضل الصالة على محمـد خيـر                  -١٤
 الكويـت،  -دار العروبـة  ( عبد القادر األرناؤوط،   -شعيب األرناؤوط   : األنام، المحقق 

 .٢ط)م١٩٨٧ – ١٤٠٧
بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمـشقي، تفـسير القـرآن                ا -١٥

 -هــ   ١٤٢٠دار طيبة للنـشر والتوزيـع،       (سامي بن محمد سالمة،     : العظيم، تحقيق 
 .٢ط) م١٩٩٩

علـي شـيري،    : بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، البداية والنهاية، تحقيق          ا -١٦
 .١ط) م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(التراث العربي، دار إحياء (

دار إحيـاء  (محمد فؤاد عبد البـاقي،  : ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق   -١٧
 ). فيصل عيسى البابي الحلبي-الكتب العربية 

آثار الصحابة في أبواب الطهارة جمعاً ودراسة،       محمد،  بن  الدكتور عبداهللا   ابن منصور،    -١٨
 هـ،١٤٢٧-١٤٢٦ دكتوراه، بجامعة أم القرى عامالقسم الثاني، رسالة

طه : ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية، تحقيق             -١٩
 ).شركة الطباعة الفنية المتحدة (عبدالرؤوف سعد، 

 -شعيب األرنـؤوط    : ابو داود سليمان بن األشعث األزدي السِجستاني ، السنن، تحقيق          -٢٠
 .١ط)  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية  (كاِمل قره بللي، محمد 

شـعيب األرنـاؤوط،   : أبو داود سليمان بن األشعث السِجـستاني، المراسـيل، تحقيـق     -٢١
 .١، ط)١٤٠٨ مؤسسة الرسالة  -بيروت(



– 

  )٦٣٢٦(

دار القلم  (أبو شهبة محمد بن محمد بن سويلم، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة               -٢٢
 .٨ط)  هـ١٤٢٧ - دمشق-

خليل محمد هـراس    : أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي البغدادي، كتاب األموال، تحقيق          -٢٣
 ).م١٩٧٥ دار الفكر-بيروت(

: تحقيـق المسند المستخرج على صحيح مـسلم،       أحمد بن عبد اهللا األصبهاني،      أبو نعيم    -٢٤
 .١ط)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية -بيروت(محمد حسن الشافعي، 

-دمـشق (حسين سليم أسد،    : أبو يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي، المسند، تحقيق         -٢٥
 .١ط) ١٩٨٤ - ١٤٠٤المأمون للتراث 

أبو يعلى، القاضي محمد بن الحسين ابن الفراء، رسل الملوك ومـن يـصلح للرسـالة                 -٢٦
 هـ،  ١٣٩٢ بيروت،   -دار الكتاب الجديد    (صالح الدين المنجد،    . د: والسفارة، المحقق 

 .٢ط) م١٩٧٢

: اآلجري أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا البغدادي، في كتابـه الـشريعة، تحقيـق              -٢٧
الريـاض ، الـسعودية، دار الـوطن        (الدكتور عبداهللا بن عمر بن سـليمان الـدميجي،        

 .٢ط)م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

أحمد، د مهدي رزق اهللا، السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية دراسـة تحليليـة،                -٢٨
 .١هـ، ط١٤١٢الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، مركز 

 العمري، مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات اإلخبـاريين،       ضياء أكرم -٢٩
 ).مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية(

المكتـب  : بيـروت (صحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه،        : األلباني محمد ناصر الدين    -٣٠
 .٢ط) ١٩٨٥ - ١٤٠٥ -إلسالمي، ا

 دار -الريـاض (األلباني محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضـوعة ،            -٣١
 .١ط) م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢المعارف، 

دار (محمد زهير بن ناصـر الناصـر،        : البخاري محمد بن إسماعيل، الصحيح، تحقيق      -٣٢
، ) محمد فؤاد عبد الباقي    مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم    (،  )هـ١٤٢٢: طوق النجاة 

 .١ط

محفـوظ  : ، المحقـق )البحر الزخـار (البزار أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي في مسنده        -٣٣
 ١٠حقق األجزاء من    (، وعادل بن سعد     )٩ إلى   ١حقق األجزاء من    (الرحمن زين اهللا،    



– 

 )٦٣٢٧(

 -مكتبة العلـوم والحكـم      (،  )١٨حقق الجزء   (، وصبري عبد الخالق الشافعي      )١٧إلى  
 ).م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (ة المنورة، المدين

) تخريج أحاديـث فـتح البـاري      (نبيل بن منصور بن يعقوب، أنيس الساري        ،  البصارة -٣٤
 .١ط) م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ مؤسسة السماحة، مؤسسة الريان، -بيروت (

دار ،  ةفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشد       ،  محمد سعيد رمضان  البوطي،   -٣٥
 .٢٥، طهـ١٤٢٦،  دمشق–الفكر 

أبو عبـد اهللا الـسعيد      : البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر، اآلداب، اعتنى به وعلق عليه           -٣٦
 .١ط) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان -بيروت (المندوه، 

ـ   . د: البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر، في دالئل النبوة، المحقق          -٣٧ ي، عبد المعطـي قلعج
 .١ط) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  (

، ١جــ  (أحمد محمد شاكر :الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى، السنن، تحقيق وتعليق    -٣٨
، وإبراهيم عطوة عوض المـدرس فـي األزهـر      )٣جـ  (، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢

 ١٣٩٥ مـصر  -الحلبـي   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي      (،  )٥،  ٤جـ  (الشريف  
 .٢ط)م١٩٧٥ -هـ 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك، الـشمائل المحمديـة،           -٣٩
 ). دار إحياء التراث العربي-بيروت(،

الحاكم أبوعبد اهللا محمد بن عبد اهللا الضبي النيسابوري، المستدرك علـى الـصحيحين،               -٤٠
 – ١٤١١ بيـروت،    -ميـة   دار الكتـب العل   (مصطفى عبـد القـادر عطـا،        : تحقيق
 .١ط)م١٩٩٠

مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمـؤرخين،       ،  عطية    الدكتور عطية مختار   حسين -٤١
 .)هـ١٤٢٧الدورة الثالثة ( بحث مقدم لجائزة األمير نايف للسنة

نوادر األصـول فـي     ،  الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد اهللا،            -٤٢
 ). بيروت–دار الجيل (عبد الرحمن عميرة، : حقيقأحاديث الرسول، ت

إبراهيم بن صالح، اتجاهات الكتابة والتصنيف في السيرة النبوية ودراساتها          .الحميدان، د  -٤٣
  شـوال    ٤٠الدعوية، نشر في مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية العـدد              

 هـ،١٤٢٣



– 

  )٦٣٢٨(

: ندلسي، استخرجه وصححه  بن مسعود الجيانى األ   ) أبي بكر (الخشنى مصعب بن محمد      -٤٤
 ).دار الكتب العلمية، بيروت(بولس برونله، 

الدبيسي محمد بن مصطفى بن عبد السالم، السيرة النبوية بين اآلثار المروية واآليـات               -٤٥
 - هــ  ١٤٣١ جامعة عين شمس، القـاهرة،   -رسالة دكتوراة، كلية اآلداب     (القرآنية،  

 . م٢٠١٠

بو عبد الرحمن الحوت ، أسـنى المطالـب فـي           درويش محمد بن محمد، و الشافعي أ       -٤٦
 دار الكتب العلمية    -بيروت(مصطفى عبد القادر عطا،     : أحاديث مختلفة المراتب، تحقيق   

 .١ط)م١٩٩٧- هـ ١٤١٨

مجموعة من :  تحقيقأعالم النبالء،الذهبي شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، سير         -٤٧
/  هــ  ١٤٠٥سسة الرسالة، بيـروت،  مؤ(المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،     

 .٣ط)م١٩٨٥

الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم،              -٤٨
 .١ط) م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، (الدكتور بشار عواد معروف، : المحقق

دنيـة بـالمنح   شرح الزرقاني على المواهـب الل   ،  محمد بن عبد الباقي المالكي    الزرقاني   -٤٩
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،١، طدار الكتب العلمية، المحمدية

محمـد أبـو   : الزركشي محمد بن عبد اهللا بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، تحقيـق         -٥٠
 - هـ   ١٣٧٦دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،         (الفضل إبراهيم،   

 .١ط) م١٩٥٧

 .٣ط) هـ١٤٢٨دار التدمرية ، الرياض ( السيرة، زيد بن عبد الكريم، فقه. د.الزيد أ -٥١

الزيلعي جمال الدين عبد اهللا بن يوسف ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية،  قـدم        -٥٢
عبـد العزيـز الديوبنـدي      : محمد يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشـية      : للكتاب

 محمد عوامـة،    :الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق         
 – جـدة  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية  / لبنان- بيروت   -مؤسسة الريان للطباعة والنشر     (

 .١ط)م١٩٩٧/هـ١٤١٨السعودية

المكتـب  (السباعي الدكتور مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي،            -٥٣
 .٣ط) م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ لبنان، – سوريا، بيروت -دمشق : اإلسالمي



– 

 )٦٣٢٩(

خاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المقاصد الحسنة فـي بيـان كثيـر مـن                  الس -٥٤
 دار الكتـاب    -بيروت(محمد عثمان الخشت،    : األحاديث المشتهرة على األلسنة، تحقيق    

 .١ط)م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥العربي 
محمد بن صامل وآخرون، صِحيح األثَر وجميُل العبر من سيرة خير البـشر             . السلَمي د  -٥٥

 .١ط) م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ جدة –مكتبة روائع المملكة (، )هللا عليه وسلمصلى ا(

محمد بن صامل، منهج كتابة التاريخ اإلسالم، دار الرسـالة العلميـة للنـشر              /السلمي د  -٥٦
 .٢ط)م١٩٩٨هـ، ١٤١٨والتوزيع، 

السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، تدريب الراوي فـي شـرح تقريـب                 -٥٧
 .٨ط)هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، (و قتيبة نظر محمد الفاريابي، أب: النواوي، تحقيق

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، تحقيـق          الصالحي محمد بن يوسف الشامي،     -٥٨
دار الكتب العلمية   (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،          : وتعليق

 .١ط)م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ لبنان، –بيروت 
الدكتورعلي محمد محمد، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لـسيرةُ           الصالَّبي   -٥٩

، ) م ٢٠٠٨ - هــ    ١٤٢٩دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت        (النّبوية ،   
 .٧ط

محمد إسـحاق   . د: الصنعاني محمد بن إسماعيل، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق         -٦٠
 .١ط)م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢م، الرياض، مكتبة دار السال(محمد إبراهيم، 

الصوياني أبو عمر، محمد بن حمد، السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الـصحيحة               -٦١
 .١ط) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مكتبة العبيكان، (، )قراءة جديدة(

بـن  احمدي  : الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، في المعجم الكبير، تحقيق            -٦٢
 .٢ط) القاهرة–مكتبة ابن تيمية (عبدالمجيد السلفي، 

بيـروت، دار التـراث     (الطبري محمد بن جرير أبو جعفر تاريخ الرسـل والملـوك،             -٦٣
 .٢ط) هـ١٣٨٧

الطيبي شرف الدين الحسين بن عبد اهللا، شرح المشكاة الكاشف عـن حقـائق الـسنن،                 -٦٤
 -مكـة المكرمـة     (مكتبة نـزار مـصطفى البـاز        (عبد الحميد هنداوي،    . د: المحقق

 .١ط)م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ياضالر



– 

  )٦٣٣٠(

دار ( العسقالني أحمد بن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر،             -٦٥
 .١ط.)م١٩٨٩. هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

 -دار المعرفـة    (العسقالني أحمد بن حجر، في فتح الباري شرح صحيح البخـاري، ،              -٦٦
عبد البـاقي، قـام بإخراجـه    محمد فؤاد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  )م١٣٧٩بيروت،  

عبد العزيـز  : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة   : وصححه وأشرف على طبعه   
 .بن عبد اهللا بن باز

عبد الحكيم محمد   : ، العجاب في بيان األسباب، المحقق      بن حجر  العسقالني أحمد بن علي    -٦٧
 .٢ط)هـ١٤٢٦، دار ابن الجوزي(األنيس، 

: حجر، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيـة، تحقيـق        العسقالني أحمد بن علي بن       -٦٨
سعد بن ناصر بـن  . د: رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق ) ١٧(

 .١ط)هـ١٤١٩ السعودية –دار العاصمة، دار الغيث (عبد العزيز الشثري، 

دار : سوريا(،  محمد عوامة : العسقالني أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق         -٦٩
 .١ط)م١٩٨٦ –ه١٤٠٦الرشيد، 

 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العـشرة،         ،العسقالني الحافظ أحمد بن حجر     -٧٠
راجعه ووحـد   (مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر           : تحقيق

 -) ريف مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـش        -المدينة(،  )منهج التعليق واإلخراج  
 .١ط) م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة 

عادل أحمد عبـد  :  الحافظ أحمد بن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق        العسقالني -٧١
 ،١ط)هــ١٤١٥ – بيروت–دار الكتب العلمية (الموجود وعلى محمد معوض، 

الـسيد  : ج أحاديث الهداية، المحقـق     العسقالني الحافظ أحمد بن حجر، الدراية في تخري        -٧٢
 .) بيروت–دار المعرفة : عبد اهللا هاشم اليماني المدني، الناشر 

األثر والدالالت اإلعالمية لرسائل النبي صلى اهللا عليه وسلم إلـى           العقيلي أحمد محمد،     -٧٣
 .١هـ، ط١٤١٤، مطابع الشرق األوسط، الرياض، الملوك والقادة

يد خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل       العالئي صالح الدين أبو سع     -٧٤
 .٢، ط)١٩٨٦ -ه ١٤٠٧عالم الكتب، -بيروت (حمدي عبد المجيد السلفي، : تحقيق



– 

 )٦٣٣١(

عمـر سـليمان   . د: العلي إبراهيم بن محمد بن حسين، صحيح السيرة النبويـة، تقـديم       -٧٥
 - هــ    ١٤١٥ن،  دار النفائس للنشر والتوزيع، األرد    (همام سعيد،   . د: األشقر، راجعه 

 .١ط) م١٩٩٥
محمد ناصر الـدين األلبـاني      : الغزالي الشيخ محمد السقا، فقه السيرة، تخريج األحاديث        -٧٦

 .،١ط) هـ ١٤٢٧ دمشق –دار القلم (

الفالوجي أكرم بن محمد زيادة األثري، معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبـه        -٧٧
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  المقدمة
  :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

فإن اهتمام العلماء في مجال اختصاصهم يكون أكثر تنقيحاً وضبطاً، وقد ال يكـون    
كذلك في مجاالت أخرى من العلم، وحيث إن العلـوم الـشرعية متكاملـة ومتعاضـدة           

ن يكمل بعضهم بعضاً، ومن منطلق التكامل فقد رأيت فـي بعـض         وينبغي لطلبة العلم أ   
مصنفات علماء أصول الفقه أحاديث مذكورة بألفاظ غريبة، بعـضها ال يوجـد بتلـك                
األلفاظ أصالً، وبعضها ال يصح، وبعضها يمكن وجود حديث أو مجموعة أحاديث تـدل   

الحديث بنحو مـا    على معنى ما ذكره األصوليون، وبعض تلك األلفاظ مذكور في كتب            
  .ذكره األصوليون وإن كان ليس بلفظه

فأحببت المساهمة في هذا الباب من العلم؛ فقمت بتتبـع بعـض كتـب األصـول                
وجمعت األحاديث من هذا الصنف، وخرجتها، وذكرت ما يليق بكل منها مـن حيـث                

  .الصحة والضعف، استناداً على كالم العلماء وما يوجبه البحث العلمي الحديثي
  : كانت مشكلة البحث تدور حولف

              ما األحاديث التي ذكرها األصوليون بألفاظ غريبة غيـر معروفـة عنـد
  المحدثين؟ 

 وما األحاديث التي يذكرونها وال أصل لها وإن كان معناها صحيحاً؟  
وقد وجدت بعض العلماء ممن قام بتخريج أحاديث كتب األصول قد تنبـه لهـذه               

  :ا يليق بها، ومن ذلك النكت العلمية وتكلم عنها بم
  .تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب البن كثير رحمهما اهللا . ١

 
 

 
 

  جامعة أم القرى
  مكة المكرمة

  



– 

  )٦٣٣٤(

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، لبدر الدين محمد بـن عبـداهللا              . ٢
  .الزركشي رحمه اهللا

بر في تخريج أحاديث المختصر البن حجر العسقالني رحمـه     بر الخَ موافقة الخُ  . ٣
  .اهللا
بحث في أنـه  هذا العد دراسات سابقة لموضوع هذا البحث، ويختلف الكتب تُ وهذه  

جمع ألفاظ األحاديث المذكورة بغير ألفاظها عند المحدثين دون سائر األحاديث، وبأنـه             
ولـم يقتـصر    ) مالكية، شافية، حنابلة  ( جمع هذه األلفاظ من عدة كتب لمذاهب الجهور         

مع كالم العلماء في الحكم علـى درجـة تلـك    على كتاب واحد أو مذهب واحد، وأنه ج 
  .- قدر الوسع والطاقة-حه األحاديث ونقّ

  :وكتب أصول الفقه التي تتبعت ما فيها من األحاديث هي
روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين أبي محمد عبداهللا بـن أحمـد بـن                . ١

 . هـ ٦٢٠قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى 
مل لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمـرو بـن           مختصر منتهى السؤل واأل    . ٢

  .هـ ٦٤٦أبي بكر المقري المالكي المعروف بابن الحاجب، المتوفى 
منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي ناصر الـدين عبـداهللا بـن عمـر                . ٣

  .هـ٦٨٥البيضاوي الشافعي، المتوفى 
لكلبـي  تقريب الوصول إلى علم األصول ألبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ا  . ٤

  .هـ ٧٤١الغرناطي، المتوفى 
واستخدمت في هذا البحث طريقة البحث االستقرائي لتتبع األلفاظ المذكورة بغيـر            

 ثم أراجع المصنفات    ،ألفاظها عند المحدثين، بحيث أقف على الحديث في كتاب األصول         
فـظ   فإن وجدته بلفظه تركته، وإن لم أجـده بل ؛ وأبحث عن الحديث بذلك اللفظ     ،الحديثية

 وانظر ما قاله العلماء، وهـل وقفـوا         تخريج التي ذكرتها سابقاً   الأثبته، ثم راجعت كتب     
على لفظ ذلك الحديث أم ال، فإن ذكروا ذلك اللفظ في أحد كتب الحديث المعتبرة فالحمد                

  .ال أثبته في بحثي هذاإهللا، و
مـن  ثم قمت بتخريج تلك األحاديث المنتقاة من كتب الحديث، وذكـرت درجتهـا         

ى إليه البحث العلمي وفق قواعـد        وما أد  ،حيث الصحة والضعف بحسب أقوال العلماء     
  .المحدثين، واهللا الموفق لكل خير

وقد رتبت األحاديث بحسب ترتيب كتب األصول لينتفع بها من يطالع تلك الكتـب             
  .من أهل أصول الفقه



 

 )٦٣٣٥(

  :وقسمت البحث ثالثة مباحث
  .اب األدلةوب أالروايات الواردة في: المبحث األول
العـام والخـاص    (الروايات الواردة في أبـواب دالالت األلفـاظ         : المبحث الثاني 

  ).والمجمل والمبين وغيره
  . أبواب االجتهاد والتقليد واإلفتاءالروايات الواردة في: المبحث الثالث



– 

  )٦٣٣٦(

  باب األدلةالروايات المذكورة في : المبحث األول
   قطع السارق من الكوع:حديث . ١

 فلم أر : أما القطع من الكوع   :" ، قال ابن كثير     )١(ابن الحاجب في المختصر     ذكره  
  .)٢(" أمر بقطع يد سارق من كوعه-صلى اهللا عليه وسلم-في حديث أن رسول اهللا 

وأقرب لفظ كما أشار ابن كثير والزركشي لهذا ما رواه ابن عدي ومـن طريقـه                
ـ خراساني ثنا مالك بن مِ    البيهقي من حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي ال         ول عـن  غْ

   قَ« : بن عمرو قالاليم عن مجاهد عن عبد اهللا      ليث بن أبي سعليـه  طع صلَّى اللَّه النَِّبي 
 فِْصلِ قاً مِ اِروسلَّم سوهذا الحديث عن مالـك ال أعرفـه إال   : "، ثم قال ابن عدي   )٣(»ن الْم

 وفي بعـض أحاديثـه      ،ما ذكرته ولخالد هذا أحاديث غير     : "، وقال "من رواية خالد عنه   
إنكار، وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته، على أن يحيى بن معين قد وثّقه، وأرجو أن                 

وهـذا إسـناد    : "قـال ابـن كثيـر       . )٤(" أو خطأ    ،ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه       
  . )٥("حسن

وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في حديث سـرقة              
مد ح، لكنه من رواية م    )٦("ثم أمر بقطعه من الْمفِْصلِ    : "رداء صفوان بن أمية وفي آخره     

  .)٧(بن عبيد اهللا الْعرزِمي وهو متروك
َأن النَِّبي صلَّى اللَّه عليـه وسـلَّم        « :  عن رجاِء بن حيوةَ    )٨(وروى ابن أبي شيبة     

 حيث رواه من طريـق   )١٠(، ووصله البيهقي    )٩(ا  مرسل    ، وهذ »قَطَع رجلًا ِمن الْمفِْصلِ   
سمعتُ إسماعيَل بن عبيِد اِهللا بِن أبي الْمهاِجِر يحدثُ عن          : وكيع ثنا مسرةُ بن معبٍد، قال     

  .الحديث... رجاِء بن حيوةَ عن عِدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
                                         

  ).٤٨ص (، منتهى السؤل واألمل البن الحاجب )٤٠٣ص (المختصر البن الحاجب ) ١(
  ).١٣٠ص(تحفة الطالب البن كثير ) ٢(
  ).٨/٤٧٠(، السنن الكبرى للبيهقي )٣/٤٦٩(دي الكامل البن ع) ٣(
  ).٣/٤٧١(الكامل البن عدي ) ٤(
  ).١٣٠ص(تحفة الطالب البن كثير ) ٥(
  ).٣/٢٠٥(سنن الدارقطني ) ٦(
  ).٦١٠٨رقم ( تقريب التهذيب البن حجر )٧(
  ).٢٨٥٩٩ رقم ٥٢٢/ ٥( مصنف ابن أبي شيبة )٨(
  ).٣٧٠/ ٣( نصب الراية للزيلعي )٩(
  ).٨/٤٧٠(الكبرى للبيهقي  السنن )١٠(



 

 )٦٣٣٧(

فوعاً، من طريق أحمد بن محمد بـن أبـي رجـاء             عن جابر مر   )١(ورواه البيهقي 
  . بهحدثنا وكيع ثنا سفيان عِن ابِن جريٍج عن أبي الزبيِر عن جابٍر

وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي، ووثّقه ابن حبان، وبقيـة            : ")٢(قال األلباني 
د حفظه، فقد خـالف  رجال اإلسناد ثقات كلهم؛ فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء ق      

ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر، وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظـاً         
 وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ، ومثله حـديث       ،وضبطاً

جابر من طريق ابن أبي رجاء، فإنه على شرط مسلم، فهو صحيح لوال أن ابـن أبـي                  
  ".ان وقد عنعنا جريج وأبا الزبير مدلس

أن عمر بن الْخَطَّاِب قَطَع     « : أما عن الصحابة، فأخرج ابن أبي شيبة عن ِعكِْرمةَ        
 من طريق حماد بن زيد عن عمرو بـن دينـار            )٤(، ورواه البيهقي  )٣(»الْيد ِمن الْمفِْصلِ  

  .الحديث.. كان عمر: قال
إذَا سرقَ الساِرقُ فَاقْطَعوا يـده      : "ا قاال حديثُ أبي بكٍر وعمر أنَّهم    : " قال ابن حجر  

ٍع عـن ابـن   فدود ألبي الشَّيِخ من طريق نـا     ح وفي كتاب ال   ،، لَم أجده عنهما   "ِمن الْكُوعِ 
أن النَِّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأبا بكٍر وعمر وعثمان كانوا يقْطَعون الـساِرقَ               : "عمر

  .)٥("ِمن الْمفِْصِل
رَأيتُ ِبالِْحيرِة مقْطُوعا ِمـن     : وروى ابن أبي شيبة عن سمرةَ بِن عبِد الرحمِن قال         

، )٦(»قَطَعِني الرجُل الصاِلح عِلي، َأما ِإنَّه لَم يظِْلمِنـي    «: من قَطَعك؟ قال  : الْمفِْصِل، فقلتُ 
َأن عِليا رِضـي اُهللا     « : يٍل عن حجيةَ بِن عِدي     من طريق سلَمةَ بِن كُه     )٧(وروى البيهقي 

  .»عنْه قَطَع َأيِديهم ِمن الْمفِْصِل وحسمها 
َأخْبرِني مـن رَأى عِليـا    « :  عِن الثَّوِري عن َأِبي الِْمقْداِم قال      )٨(وروى عبدالرزاق 

  .» يقْطَع يد رجٍل ِمن الْمفِْصِل
                                         

  ).٨/٤٧٠( السنن الكبرى للبيهقي )١(
 ).٨٣-٨/٨٢( إرواء الغليل لأللباني )٢(
  ).٢٨٦٠١ ورقم ٢٨٥٩٨ رقم ٥/٥٢١( مصنف ابن أبي شيبة )٣(
  ).٨/٤٧٠( السنن الكبرى للبيهقي )٤(
  ) .٤/١٩٦( التلخيص الحبير البن حجر )٥(
  ).٢٨٦٠٠ رقم ٥/٥٢٢( مصنف ابن أبي شيبة )٦(
  ).٨/٤٧٠( السنن الكبرى للبيهقي )٧(
  ).١٨٧٦١رقم١٠/١٨٥( مصنف عبد الرزاق )٨(



– 

  )٦٣٣٨(

   خذوا شطر دينكم عن الحميراء:حديث . ٢
، بل هـو    حديث غريب جداً  :" ، قال ابن كثير      )١(المختصرذكره ابن الحاجب في     

لم أقف لـه علـى      :  وقال ،اج المزي فلم يعرفه   جسألت عنه شيخنا الحافظ أبا الح     . منكر
 ال يعـرف   هو من األحاديث الواهية التي    : وقال شيخنا أبو عبداهللا الذهبي    . سند إلى اآلن  

  .)٢("لها إسناد
ال أعرف له إسنادا وال رأيته في شيء من كتـب           : " وكذلك قال الحافظ ابن حجر    

الحديث إال في النهاية البن األثير ذكره في مادة ح م ر، ولم يذكر من خرجه، ورأيتـه                  
أيضا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه، ذكره من حديث أنـس بغيـر إسـناد أيـضا                 

ض له صاحب مـسند الفـردوس فلـم         وبي" ا ثُلُثَ ِدينكُم ِمن بيِت الحميراءِ     خُذُو: "ولفظه
  .)٣( "يخرج له إسنادا

وهؤالء أئمة الحديث أنكروا هذا الحديث ولم يجدوا له إسناداً، فال يصح عزوه إلى              
  .النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ، من حديث ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة :حديث . ٣
كُنَّـا  «:  بلفـظ المستصفى، وذكره الغزالي في )٤(مة في الروضة هكذا ذكره ابن قدا  

ى اللَّه عليه وسلَّم وبعده َأربِعين سـنَةً حتَّـى روى لَنَـا       لَّنُخَاِبر علَى عهِد رسوِل اللَِّه ص     
  .)٥(يثحدال» ...راِفع بن خَِديٍج

، وله ألفاظ وطـرق كثيـرة،       ولم أجده بهذا اللفظ، والحديث عن ابن عمر مشهور        
  :منها

كَان يكِْري مزاِرعه علَى عهِد رسوِل اِهللا صـلَّى اُهللا     :أن ابن عمر  عن نافع   : األول
              لَغَهتَّى بةَ، حاِويعِخلَافَِة م ا ِمنردصو ،انثْمعو ،رمعكٍْر، وِة َأِبي بارِفي ِإمو ،لَّمسِه ولَيع

ِر ِخلَافَِة معاِويةَ، َأن راِفع بن خَِديٍج، يحدثُ ِفيها ِبنَهٍي عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيـِه                ِفي آخِ 
كَان رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ينْهـى         «: وسلَّم، فَدخََل علَيِه، وَأنَا معه، فَسَألَه، فقال      

زعم راِفع بـن  : ، فَتَركَها ابن عمر بعد، وكان إذا سِئَل عنها بعد قال     »الْمزاِرِععن ِكراِء   

                                         
  ).٤٦٨-٤٦٧ص (المختصر البن الحاجب ) ١(
  ).١٧٠ص(تحفة الطالب البن كثير ) ٢(
  ).١/١٤٩(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٣(
  ).١/٢٤٢(روضة الناظر البن قدامة ) ٤(
  ).٢/١٢٨(المستصفى للغزالي ) ٥(



 

 )٦٣٣٩(

  .)١( لفظ مسلم. خَِديٍج َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم نَهى عنْها
 يكِْري َأرِضيِه، حتَّى بلَغَـه  َأن عبد اِهللا بن عمر، كَان   : عن سالم بن عبد اهللا    : الثاني

يا ابـن   : َأن راِفع بن خَِديٍج الَْأنْصاِري كَان ينْهى عن ِكراِء الَْأرِض، فَلَِقيه عبد اِهللا، فَقَالَ             
            اِء الَْأرِفي ِكر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر نثُ عداذَا تُحقِض، خَِديٍج، م  ـنب اِفعال ر

َأن رسـوَل اِهللا   «:سِمعتُ عمي، وكَانَا قَد شَِهدا بدرا، يحدثَاِن َأهَل الـدارِ   : خَِديٍج ِلعبِد اهللاِ  
لَقَد كُنْتُ َأعلَـم ِفـي عهـِد       : ، قال عبد اهللاِ   »صلَّى اُهللا عليه وسلَّم نَهى عن ِكراِء الَْأرضِ       

سـوُل            رسر كُـوني اِهللا َأن دبع خَِشي ى، ثُمتُكْر ضالَْأر وِل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم َأن
  .)٢(» اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم َأحدثَ ِفي ذَِلك شَيًئا لَم يكُن عِلمه، فَتَرك ِكراء الَْأرِض

كُنَّا نُخَاِبر ولَـا  « :  عمر يقوُلنب بد اللَّهسمعت ع: عن عمرو بن دينار قال  : الثالث
 حتَّى زعم راِفع بن خَِديٍج َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم نَهـى     ،نَرى ِبذَِلك بْأساً  

نْهِلِه،عِل قَوَأج ِمن كْنَا ذَِلك٣(لفظ الحميدي. » فَتَر(.  
، وفي البـاب  )٤(لصحيحين وغيرهما بطرق كثيرة متنوعة   والحديث عن رافع في ا    

  . )٧(، وعن ابن عباس)٦(، وعن أبي هريرة)٥(عن جابر
  نحن نحكم بالظاهر: حديث . ٤

، وهذا اللفظ ليس له أصل كما نص على ذلـك  )٨(ذكره ابن الحاجب في المختصر     
أتي المزي والذهبي وابن كثير وابن حجر، ولكن له معنى صحيح كمـا سـي             : المحدثون

  . بيانه

                                         
 ،)٤٥٠٤ رقـم ٨/٩٥( مسند أحمـد   ، له لفظوال) ١٥٤٧رقم( ومسلم   ،)٢٣٤٤  و ٢٣٤٣رقم (يأخرجه البخار ) ١(

  .)١١٧٠٩ رقم٦/٢١٥(السنن الكبرى للبيهقي ) ٣٩١١رقم(سنن النسائي 
 السنن الكبرى   ،)٣٣٩٤رقم( داود   يأبسنن   ،)١٥٤٧رقم( مسلم   صحيح،  )٤٠١٢ و ٢٣٤٥( البخاري   صحيح) ٢(

  ) .١٧٢٨٧ رقم٢٨/٥١٩( مسند أحمد) ١١٧٠٦ رقم٦/٢١٤(للبيهقي 
 ٨/١٩١(مـسند أحمـد   ، )١/٣٨٦(مسند الحميدي ، )٣٣٨٩رقم( داود يأبسنن  ،)١٥٤٧رقم  (مسلم   صحيح   )٣(

  .)٤٥٨٦رقم
 ٣٣٩٥و٣٣٩٢رقـم   (وأبـو داود    ،  )١٥٤٨رقـم (، صحيح مـسلم     )٢٣٤٧ و   ٢٣٤٦رقم( البخاري   صحيح )٤(

 .)٢٤٦٠ و٢٤٥٨(وابن ماجه ، )٣٣٩٨و

 .)١٥٣٦رقم(، صحيح مسلم )٢٣٤٠رقم( البخاري صحيح )٥(
 .)١٥٤٤رقم(، صحيح مسلم )٢٣٤١رقم( البخاري صحيح )٦(
 .)٢٣٤٢ رقم( البخاري صحيح )٧(
  ).٦٤ص (، منتهى السؤل واألمل البن الحاجب )٥٧٧ و٥٦٥ و٥٠٣ص(المختصر البن الحاجب ) ٨(



– 

  )٦٣٤٠(

ولم أقف لـه علـى      ، هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل األصول       :" قال ابن كثير    
  .)١("سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه

واهللا : "هذا الحديث اشتهر بين األصـوليين والفقهـاء وتكملتـه         : " وقال ابن حجر  
. شهورة وال في األجـزاء المنثـورة      ، وال وجود له في كتب الحديث الم       "يتولى السرائر 

  .)٢("ال أصل له: وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه، والذهبي قال
أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بـن       : "إال أن الزركشي نقل عن عالء الدين مغلطاي       

إدارة الحكـام، فـي قـصة    : بن أبي القاسم الجنزوري، رواه في كتابهاعلي بن إبراهيم   
 وأصل حـديثهما    -صلى اهللا عليه وسلم   -ذين اختصما إلى النبي     الكندي والحضرمي الل  

صلى اهللا  ، فقال رسول اهللا  . قضيت علي والحق لي   : فقال المقضي عليه  ، في الصحيحين 
  .)٣(" إنما أقضي بالظاهر واهللا يتولى السرائر: "عليه وسلم

ل بن  وأغرب إسماعي : "وانتقد السخاوي هذا مستنداً إلى كالم الحافظ ابن حجر فقال         
 ونقل الكالم   -... علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري في كتابه إدارة الحكام فقال           

ولم أقف على هذا الكتاب، وال أدري أساق له إسـماعيل          : )٤(قال شيخنا :  ثم قال  -السابق
  .)٥("المذكور إسناداً أم ال؟ 

  :، ومنها)٦(أما معنى هذا الحديث فقد ورد في بعض األحاديث الصحيحة
ِإنَّما َأنَا بشَر، وِإنَّكُم تَخْتَِصمون     « : عن أم سلمة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         

                 ،عـمـا َأسِو ملَى نَحع لَه َأقِْضيٍض، وعب ِتِه ِمنجِبح نَألْح كُوني َأن كُمضعلَّ بلَعو ،ِإلَي
 رواه  » شَيًئا فَالَ يْأخُذْ، فَِإنَّما َأقْطَع لَـه ِقطْعـةً ِمـن النَّـارِ             فَمن قَضيتُ لَه ِمن حقِّ َأِخيهِ     

  .)٧(الجماعة
ِإن ُأنَاسا كَانُوا يْؤخَذُون ِبالوحِي ِفي عهِد رسـوِل       « : عن عمر بن الخطاب أنه قال     

        قَِد انْقَطَع يحالو ِإنو ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاللَِّه ص          لَنَـا ِمـن را ظَهِبم اآلن ا نَْأخُذُكُمِإنَّمو ،
                                         

  ).١٧٤ص(تحفة الطالب البن كثير ) ١(
  ).١/١٨١( البن حجر موافقة الخبر الخبر) ٢(
  ).٩٩ص (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ) ٣(
  ).٤٦٥/ ٤(يقصد ابن حجر، وكالمه في التلخيص الحبير ) ٤(
  ).١٦٣ص (المقاصد الحسنة للسخاوي ) ٥(
  ).١٧٤ص(تحفة الطالب البن كثير ) ٦(
سـنن  ) ٣٥٨٣رقم(، سنن أبي داود )١٧١٣ رقم(، ومسلم )٧١٦٨ و ٦٩٦٧ و ٢٦٨٠رقم  (صحيح البخاري   ) ٧(

  ).٢٣١٧رقم (، سنن ابن ماجه )٥٤٢٢ و٥٤٠١رقم (، سنن النسائي )١٣٣٩رقم (الترمذي 



 

 )٦٣٤١(

            هاِسـبحي اللَّه ءِتِه شَيِريرس نَا ِمنِإلَي سلَيو ،نَاهبقَرو ،ا، َأِمنَّاهرلَنَا خَي رَأظْه نفَم ،اِلكُممَأع
         ،نْهنَْأم ا لَموءلَنَا س رَأظْه نمِتِه، وِريرقَالَ ِفي س ِإنو ،قْهدنُص لَمنَةٌ  : وـسح تَهِريرس ِإن «

  .)١(رواه البخاري
  حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات . ٥

لـم أر هـذا الحـديث بهـذا     :"قال ابن كثير ،  )٢(ذكره ابن الحاجب في المختصر    
ور هذا الحديث مـشه   "  :، وقال ابن حجر   )٤("غريب بهذا اللَّفظ  :" ، وقال الزيلعي  )٣("اللفظ

  . )٥("بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ 
                 اس رضـي اللَّـهبم عن ابِن عوقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي حنيفة عن ِمقْس

، )٦(» ادرءوا الْحـدود ِبالـشُّبهاِت      « : قال رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم      : عنهما قال 
حمد البخاري عن أبي سعيد بن جعفر الجرمي عن يحيى بن فـروخ عـن          أخرجه أبو م  

، وهـذا إسـناد     )٧(محمد بن بشر عن أبي حنيفة به، كما في جامع المسانيد للخـوازمي            
... شيخ بصري تالف متأخر   :" اليعتد به، ففي إسناده أبو سعيد بن جعفر، قال ابن حجر            

  .)٨(" ةمحمد الحارثي في مسند أبي حنيف وقد أكثر عنه أبو
وأخرجه ابن عدي من طريق ابن لَِهيعة عن يِزيد بن أبي حبيب عن ِعكِْرمة عـن                

إدرؤا الْحـدود ِبالـشُّبهاِت، وأقيلـوا       « : ابن عباس قَاَل رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم        
عـرف اإلسـناد   ، وابن لهيعة ضعيف، ولم أ)٩(»الِْكرام عثراتهم إالَّ ِفي حد من حدود اهللا   

  .من ابن عدي إليه

                                         
  ).٨/٣٤٩(، السنن الكبرى للبيهقي )٢٨٦ رقم ١/٣٨٤(، مسند أحمد )٢٦٤١رقم( صحيح البخاري ) ١(
 ).٨٦ص(جب ، منتهى السؤل واألمل البن الحا)٦٢٨ص( المختصر البن الحاجب )٢(
 ) ٢٢٦ص ( تحفة الطالب كثير )٣(
 ) .٣/٣٣٣( نصب الراية للزيلعي )٤(
 ).١/٤٤٢( موافقة الخبر الخبر البن حجر )٥(
، وعزاه إلى أبي حنيفة أيضا الزيلعي في نـصب  )١١٤ص(  مسند اإلمام أبي حنيفة رواية اإلمام الحصفكي    )٦(

 ).١٨٦/ ١(نيفة ومال علي قاري في شرح مسند أبي ح) ٣/٣٣٣(الراية 
، وكذلك ذكره في تحفة األحوذي أنه في مسند أبي حنيفـة للحـارثي           )١٨٣/ ٢( جامع المسانيد للخوارزمي     )٧(

)٤/٥٧٣.( 
  ).١/٢٧( لسان الميزان البن حجر )٨(
ونسبه إلي ابن عدي    ) ١٢٩٧٢رقم(، وذكره في كنز العمال      )٢٠/٢٥٩( عمدة القاري شرح صحيح البخاري       )٩(

  .ن حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباسفي جزء له م



– 

  )٦٣٤٢(

ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبدالعزيز عن النبي              
، وأخرجه أبو نعيم فـي  )١(»إدرؤا الْحدود ِبالشُّبهاِت« : صلى اهللا عليه وسلم مرسالً بلفظ  

 ما استَطَعتُم ِفي كُـلِّ      ادرءوا الْحدود «:  بلفظ )٢(الحلية من قول عمر بن عبدالعزيز نفسه      
  .»شَبهٍة، فَِإن الْواِلي ِإن َأخْطََأ ِفي الْعفِْو خَير ِمن َأن يتَعدى ِفي الظُّلِْم والْعقُوبِة

ومن األلفاظ القريبة لهذا اللفظ ما رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي عن            
ادرءوا الْحدود عن الْمـسِلِمين مـا   « :  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا  : عائشة قالت 

                 َأن ِمـن رفِْو، خَيخِْطَئ ِفي الْعي َأن امالِْإم ؛ فَِإنِبيلَهفَخَلُّوا س جخْرم لَه كَان فَِإن ،تُمتَطَعاس
 حدثنا وكيع، عـن يزيـد بـن    حدثنا هنَّاد قال: " ، ثم قال الترمذي)٣(»يخِْطَئ ِفي الْعقُوبةِ 

وفي الباب عن أبي هريرة، وعبـداهللا بـن     . زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه       
وحديث عائشة، ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بـن               . عمرو

زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم،               
 عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع َأصح، وقـد روي نحـو        ورواه وكيع 

هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيـد                 
". بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقـدم   

ـ  :  فقال ،ديِثح محمدا عن هذا ال    سألتُ: " وقال الترمذي في العلل الكبير      ِزيـاٍد   نيزيد ب
ِديِث ذَاِهبالْح نْكَرم شِْقيم٤("الد(.  

، وتعقبه الذهبي بأن يزيد بـن زيـاد         "صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   : "  وقال الحاكم 
ـ   يوروايةُ وك : " ، وقال البيهقي  )٥("متروك: "قال فيه النسائي   ، )٦(" الـصواب    ىٍع أقرب إل

يزيـد المـذكور فـي       وفيما ذكره نظر، و   : " علّق ابن الملقن على كالم الحاكم بقوله      و
  .)٧(" ِبمرةإسناده واٍه

                                         
  ).٨/٦١١( البدر المنير البن الملقن  )١(
  ).٥/٣١١( حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم )٢(
 ).٣/٨٤(، سنن الدارقطني )١٤٢٤ رقم ٤/٢٥( سنن الترمذي )٣(
  ).٤١٠رقم ( العلل الكبير للترمذي )٤(
  ، )٤٢٦ /٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٥(
  ).٨/٤١٣(السنن الكبرى للبيهقي ) ٦(
  ).٨/٦١٢(البدر المنير البن الملقن ) ٧(



 

 )٦٣٤٣(

 )٢( من طريق مخْتَاٍر التَّماِر عن َأِبي مطَـر        )١(أما حديث علي، فأخرجه الدراقطني    
وا ادرء« : عن علي رضى اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول    

  وددعـن         )٤(وروى أبو يعلى  . )٣(، ومختار ضعيف  »الْح ِمـياِة التَّييحمن طريق أبي الْم 
ذَاك « : قَال صـلى اهللا عليـه وسـلم       : أبي مطر عن علي في حديث طويل وفي آخره        

هـذا  " :، قال البوصيري  » بينكم عافوا الحدود سلْطَان سوٍء الَِّذي يعفُو عِن الْحدوِد، ولكن تَ       
  . )٥("إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته

 من طريق وكيع عن إبراهيم بن الْفَـضِل   )٦(وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو يعلى      
« : الْمخْزوِمي عن سعيد الْمقْبِري عن أبي هريرة قال رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسـلَّم             

     تُمتَطَعا اسم وددوا الْحءربـه  )٧(اه ابن ماجه، ورو »اد ِكيعاِح ثنا ورالْج اللَِّه بنثَنَا عبددح 
  .)٨(متروك، وِإبراِهيم بن الْفضل »ادفَعوا الْحدود ما وجدتُم لَها مدفَعا« : مرفوعا بلفظ

  من )٩(أما حديث عبداهللا بن عمرو؛ فأخرج َأبو داود والنَّساِئي والدارقطني والحاكم          
َأن : حديث ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن َأِبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن الْعـاصِ                

 فقـد    فَما بلغِني من حد    ،تعافوا الْحدود ِفيما بينكُم   « : رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم قَالَ      
  .)١٠("وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح:" ، قال ابن حجر»وجب

                                         
 ).٣/٨٤( سنن الدراقطني )١(
  ).٩/٤٤٥(الجرح والتعديل .   أبو مطر مجهول ال يعرف قاله أبو حاتم)٢(
  ).٦٥٢٣رقم " (مقبول" ، وقال ابن حجر في التقريب )٣/٣٠٩( كذا قال الزيلعي في نصب الراية )٣(
  ).١٨٧٣ رقم٩/٩٩(، والمطالب العالية البن حجر )٣٢٨ رقم ٢٧٥/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي ) ٤(
  ).٢٦٦/ ٤(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري ) ٥(
  .)٦٦١٨ رقم ١١/٤٩٤( مسند أبي يعلى الموصلي )٦(
  ).٥٤٥ رقم ٥٧٩/ ٣(سنن ابن ماجه ) ٧(
  ).٢٢٨قم ر(تقريب التهذيب  )٨(
المـستدرك للحـاكم    ). ٣/٨٤(، سنن الـدراقطني     )٤٨٨٦رقم  (، سنن النسائي    )٤٣٧٦رقم  (سنن أبي داود    ) ٩(

  )١٧٦١١ رقم٥٧٥/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي ) ٨١٥٦ رقم ٤/٤٢٤(
  ).١٢/٨٧(فتح الباري البن حجر ) ١٠(



– 

  )٦٣٤٤(

ات الموقوفة على الصحابة، فقد أخرج مسدد ثنا يحيى عن شـعبة عـن              أما الرواي 
ادرءوا الحدود عن عبـاد اهللا عـز        « : عاصم عن أبي وائل عن عبداهللا بن مسعود قال        

  .)١(» وجل
وأصح ما رِوي ِفيه حديثُ سفْيان عن عاصٍم عن أبي وائـٍل عـن              : " قال البيهقي 

، أخرجـه   )٢(»وا الْجلْد والْقَتَْل عِن الْمسِلِمين ما استَطَعتُم      ادرء« : عبد اللَِّه بن مسعوٍد قال    
   .)٣(بهذا اللفظ الطبراني والبيهقي 

 من طريق ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بن َأِبي فَـروةَ           )٤(وروى ابن أبي شيبة والدارقطني    
    اللَِّه ب دبع ٍب عن َأِبيِه َأنيِن شُعِرو بمع نـاِمٍر  عع نةَ بقْبٍل و عبج ناذَ بعوٍد و معسم ن

، وفيه إسحاق بن أبي فـروة،       »ِإذَا اشْتَبه علَيك الْحد فَادرْأه ما استَطَعتَ      « : الْجهِني قالُوا 
  .)٥("وهو معلُوٌل ِبِإسحاِق بِن َأِبي فَروةَ، فَِإنَّه متْروك:" قال الزيلعي

عمـر  : وأخرج ابن أبي شيبة عن هشَيِم عن منصور عن الحارِث عن إبراهيم قال           
  . )٦(»لََأن ُأعطَِّل الْحدود ِبالشُّبهاِت، َأحب إلَي ِمن َأن ُأِقيمها ِبالشُّبهاِت« : بن الْخَطَّاِب

اد، عن إبـراهيم،    وحدثنا أبو حنيفة، عن حم    :  عن أبي يوسف قال    )٧(وذكر البيهقي 
ادرءوا الْحدود عِن الْمسِلِمين ما استَطَعتُم، فَِإن الِْإمـام         « : عن عمر بن الخطَّاب أنَّه قال     

ِإن يخِْطْئ ِفي الْعفِْو خَير ِمن َأن يخِْطَئ ِفي الْعقُوبِة، وِإذَا وجدتُم ِلمسِلٍم مخْرجا فَـادرءوا               
نْهعدالْح «.  

                                         
، المطالب العاليـة البـن   )٣٥٣٥م   رق ٢٦٦/ ٤(  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري          )١(

  ).١٨٥٧ رقم٩/٥٥(حجر 
  ).١٦٨٧٦ رقم٣٢٨/ ١٢(  معرفة السنن واآلثار للبيهقي )٢(
، وحـسن   )١٧٠٦٤ رقـم  ٤١٤/ ٨(، السنن الكبرى للبيهقي     )٨٩٤٧ رقم ١٩٢/ ٩(المعجم الكبير للطبراني    ) ٣(

  ).٨/٢٦(إسناده األلباني في إرواء الغليل 
  ).٤/٨٤(، سنن الدارقطني )٢٨٤٩٤ رقم٥/٥١١(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
  ).٣/٣٣٣(نصب الراية للزيلعي ) ٥(
  ).٢٨٤٩٣ رقم٥/٥١١(مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
  )١٨٢٨٧ رقم ١٣/٣٠٨(معرفة السنن واآلثار ) ٧(



 

 )٦٣٤٥(

  ومن باب القياس
  حديث األعرابي الذي وقع على أهله في رمضان . ٦

قوله صلّى اهللا عليه وسـلّم لألعرابـي        : ومثاله: " ابن قدامة في روضة الناظر     قال
فـي   لم أجد ، و  )أعرابي( فذكر أنه    )١("ما صنَعتَ؟   : قال. هلكتُ يا رسول اهللا   : الذي قال 

 الحـديث   ابـن قدامـة     وهذا وجه الشاهد الذي ذكر     ،ياأللفاظ الصحيحة ذكر أنه أعراب    
  .ألجله

ـ والحديث صحيح مشهور دون هذه اللفظة، فقد رواه الجماعة عـن              هريـرة   يأب
بينَما نَحن جلُوس ِعنْد النَِّبي صلَّى اُهللا عليـه وسـلَّم، ِإذْ جـاءه      «: رضي اللَّه عنه، قال   

وقَعتُ علَى امرَأِتي وَأنَا صاِئم، فقاَل      : ما لَك؟ قال  : قال. لَكْتُيا رسوَل اللَِّه ه   : رجٌل فقال 
فَهْل تَـستَِطيع َأن    : ال، قالَ : هْل تَِجد رقَبةً تُعِتقُها؟ قال    : رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا عليه وسلَّم     

: الَ، قَـالَ  : قـال . د ِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا   فَهْل تَجِ : الَ، فقالَ : تَصوم شَهريِن متَتَاِبعيِن، قال   
فَمكَثَ النَِّبي صلَّى اُهللا عليه وسلَّم، فَبينَا نَحن علَى ذَِلك ُأِتي النَِّبي صلَّى اُهللا عليه وسـلَّم                 

    را تَمٍق ِفيهرقُ الِمكْتَُل    -ِبعرالعاِئُل؟ فقالَ  :  قال - والس نقْ    : الَأنَا، ق : َأيدا، فَتَـصخُـذْه
 - يِريد الحرتَيِن    -َأعلَى َأفْقَر ِمنِّي يا رسوَل اللَِّه؟ فَواللَِّه ما بين الَبتَيها           :  فقاَل الرجلُ  .ِبِه

 َأنْيابـه، ثُـم    َأهُل بيٍت َأفْقَر ِمن َأهِل بيِتي، فَضِحك النَِّبي صلَّى اُهللا عليه وسلَّم حتَّى بدتْ             
  .)٢( واللفظ للبخاري»َأطِْعمه َأهلَك: قال

ك عن عطَاء الْخُراسـاِني     لما من حديث    )٣(أنني وقفت على رواية عند البيهقي     ال  إ
 فـذكر   ،َأتَى َأعراِبي إلى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسـلَّم         : " عن سعيد بِن الْمسيِب قال    

 ،قطعنحديثُ ابن الْمسيِب م   ": بيهقيقال ال ثم  . مرسالً. .لَه في رمضان  ه أ حديثَ الْمِصيبِ 
  ".اساِني غيره َأوثَقُ منهخرالء وعطا

                                         
  ).٢/٢٣٢(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
 ٢٣٩١ و٢٣٩٠رقـم  (ود  سنن أبـي دا    )١١١١رقم  (صحيح مسلم   ) ٦٨٢١ و ١٩٣٦رقم  (صحيح البخاري   ) ٢(

 ٧٧٨٥ و ٧٦٩٢ و   ٧٢٩٠رقم  ( مسند أحمد    )١٦٧١رقم( سنن ابن ماجه     ،)٧٣٣رقم(، والترمذي   )٢٣٩٢و
  .)١٩٩٦٨ رقم ٩٣/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي ، )١٠٦٨٨ و ١٠٦٨٧و

  .)١٩٩٦٩ رقم ٩٣/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(



– 

  )٦٣٤٦(

  م عليه الباقيو قُ،من أعتق شركًا له في عبد: حديث  . ٧
وهو في الـصحيحين    ،   بهذا اللفظ  هولم أجد ،  )١( هكذا    ابن قدامة في الروضة    هذكر

ما رواه أحمد في المسند من طريـق معمـر عـن        وأقرب لفظ   ،  خرىوغيرهما بألفاظ أ  
من َأعتَقَ ِشـركًا   «: عن ابن عمر، َأن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قال  الزهري عن سالم    

  .)٢( » لَه ِفي عبٍد ُأِقيم ما بِقي ِفي ماِلِه
 نـافع عـن ابـن عمـر         والحديث في الصحيحين والسنن وغيرها من طرق عن       

من َأعتَقَ ِشركًا لَه ِفي عبٍد، فَكَان لَه ماٌل يبلُغُ ثَمن الْعبِد، قُوم علَيِه ِقيمةَ               «: مرفوعاً بلفظ 
، وهذا  »الْعدِل، فََأعطَى شُركَاءه ِحصصهم، وعتَقَ علَيِه الْعبد، وِإلَّا فَقَد عتَقَ ِمنْه ما عتَقَ            

  .)٣(لفظ مسلم
 مـن طريـق     )٤(وروي من حديث أبي هريرة أيضاً أخرجه الشيخان وأصحاب الـسنن          

صـلَّى  -قال النبي  : عن أبي هريرة، قال    قتادةُ، عن النضر بِن أنٍس، عن بشيِر بِن نَهيك        
ن كَان لَه ماٌل، فَـِإن      من َأعتَقَ ِشقْصا لَه ِفي عبٍد، فَخَلَاصه ِفي ماِلِه إِ         «: -اهللا عليه وسلم  

  . واللفظ لمسلم »لَم يكُن لَه ماٌل، استُسِعي الْعبد غَير مشْقُوٍق علَيِه
  مسو لم يى َأم س، المؤمن ذكر اهللا على قلِب:حديث . ٨

 لم أر هذا الحديث في شيء من الكتـب          : "  وقال ابن كثير    ،)٥(ابن الحاجب   ذكره  
   .)٧("ال يعرف بهذا اللفظ":  الزركشيوقال. )٦("الستة

                                         
  ).٢/٢٥١(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
  .)٤٩٠١ رقم٥٠١/ ٨(مسند أحمد ) ٢(
، وأبو )١٥٠١رقم( ومسلم ،)٢٥٢٥ و٢٥٢٤ و٢٥٣٢ و٢٥٢٢ و٢٥٢١ و٢٥٠٣ و٢٤٩١رقم(رواه البخاري ) ٣(

وابــن ماجــه ) ١٣٩٦و١٣٩٥رقــم( ســنن الترمــذي )٣٩٤٣ و٣٩٤٢ و٣٩٤١ و٣٩٤٠رقــم (داود 
 ٤٩٤١ و ٤٩٣٦ و ٤٩٣٣ و ٤٩٣٢ و ٤٩٣١رقـم ( والسنن الكبرى له     )٤٦٩٩رقم(، والنسائي   )٢٥٢٨رقم(
  .)٤٩٤٢و

 ٣٩٣٧رقـم  (، وأبـو داود   )١٥٠٣رقـم ( ومـسلم    ،)٢٥٢٧ و ٢٥٢٦ و ٢٥٠٤ و ٢٤٩٢رقم(رواه البخاري   ) ٤(
 ٤٩٤٤رقـم    ( فـي الكبـرى    ، والنسائي )٢٥٢٧رقم  (وابن ماجه   ) ١٣٩٧رقم  ( سنن الترمذي    )٣٩٣٨و
  ).٤٣١٩(و ) ٤٣١٨رقم(، وصحيح ابن حبان )٧٤٦٨(مسند أحمد ، )٤٩٤٥و

  ).١٩٢ص (، المنتهى البن الحاجب )١١٣٦ص(المختصر البن الحاجب ) ٥(
  ).٤٤١ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٦(
  ).٢٢٠ص(لزركشي ر لعتبالم) ٧(



 

 )٦٣٤٧(

طريـق  ن   م )١(لبيهقيواالدارقطني  وأقرب لفظ له، ما روى الطبراني وابن عدي و        
عن أبـي هريـرة    مروان بن سالم عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة        

وَل اللَِّه، َأرَأيتَ الرجـَل يـذْبح،   يا رس: سَأَل رجٌل النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فَقَالَ   : قال
         لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صس؟ فَقَاَل ريمسي ى َأننْسيِلمٍ      «: وـسلَى فَِم كُلِّ ماللَِّه ع ماس« 

ما ولمروان بن سالم غير     :" ، ثم قال ابن عدي    "مروان بن ساِلٍم ضِعيفٌ   : " الدارقطني قال
مروان بن  " :لبيهقي، وقال ا  "ة حديثه مما ال يتابعه الثقات عليه       وعام ،ذكرت من الحديث  

 وهذا الحديث منكـر     ،فه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما      ضع ،سالم الجزري ضعيف  
  ".بهذا اإلسناد

الـصلِْت  وهذا المعنى روي من حديث ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً ومن حـديث             
  . السدوسي مرسالً

 بـِن دينـار   وعمرمن طريق ابن عيينة عن  )٢(أما حديث ابن عباس فأخرجه  والبيهقي       
 ؛ِإذَا ذَبح الْمسِلم فَلَم يذْكُِر اسـم اللَّـهِ         «: قال عن ابن عباس  عن عكرمة   عن أبي الشَّعثَاِء    

          زاِء اللَِّه عمَأس ِمن مِفيِه اس ِلمسالْم ْأكُْل، فَِإنلَّفَلْيجموقوفاً، ورواه    »و   ِقُل بن ععيد اللَّه بم 
،  )٤(" عيينَـةَ والمحفوظُ روايةُ سـفيان بـنِ    :" ، قال البيهقي  )٣(عن عمرو بن دينار فرفعه    

  .)٥(" سنده صحيح، وهو موقوف: "وقال ابن حجر
: الـصلِْت قـال    عن   )٦(، فأخرجه أبوداود في المراسيل والبيهقي     الصلْتأما حديث   

ذَِبيحةُ الْمسِلِم حلَاٌل، ذَكَر اسم اللَِّه َأو لَـم يـذْكُر،   «:  رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   قال
  .)٧("مرسل جيد" ، وقال ابن حجر»ِإنَّه ِإن ذَكَر لَم يذْكُر ِإلَّا اسم اللَِّه

                                         
 ٥٣٣/ ٥(، وسنن الـدارقطني  )٨/١٢٠( ، والكامل البن عدي)٤٧٦٩ رقم٩٤/ ٥(المعجم األوسط للطبراني   ) ١(

  ).١٨٨٩٤ رقم٩/٤٠٢(السنن الكبرى للبيهقي ) ٤٨٠٣رقم
  ).١٨٧٩١ رقم١٣/٤٤٧(، معرفة السنن واآلثار للبيهقي )٤٨٠٦ رقم ٥/٥٣٤(ني سنن الدارقط) ٢(
  ).١٨٨٩٠ رقم٩/٤٠١(، السنن الكبرى للبيهقي )٤٨٠٨ رقم ٥/٥٣٥(سنن الدارقطني ) ٣(
  ).١٣/٤٤٧(معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) ٤(
  ).٦٢٤/ ٩(فتح الباري البن حجر ) ٥(
  ).١٨٨٩٥ رقم ٩/٢٤٠(نن الكبرى للبيهقي ، الس)٣٧٨رقم (المراسيل ألبي داود ) ٦(
  ).٩/٦٣٦(فتح الباري البن حجر ) ٧(



– 

  )٦٣٤٨(

   ال تبيعوا الطعام بالطعام:حديث . ٩
 ليس هو في شـيء مـن        : "  وقال ابن كثير    ،)١ (المختصرفي  ابن الحاجب   ذكره  

  .)٣("ولم يرو بهذا اللفظ": وقال الزركشي في المعتبر، )٢("الكتب بهذه الصيغة
ومسند أحمد من حديث معمر بن عبداهللا رضي اهللا عنه          صحيح مسلم   والحديث في   

  .)٤(»لًا ِبِمثٍْلالطَّعام ِبالطَّعاِم ِمثْ «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  شرع من قبلنا: ومن باب األدلة المختلفة فيها

  الصالة قبل البعثة . ١٠
 وأما الصالة قبل المبعـث،  : "  وقال ابن كثير  ،)٥ (المختصرفي  ابن الحاجب   ذكره  

  . )٦("فلم أر في حديث ما يدل على ذلك
ولم أجـد  ،  وال ابن حجر في الموافقة في هذا شيئاً ،ولم يذكر الزركشي في المعتبر    

  .ما يدل عليه
  ألم آت بها بيضاء نقية: حديث . ١١

 عن جابِر بـِن  )٨( أحمدولفظه في مسند، )٧(ذكره ابن قدامة في روضة الناظر هكذا     
     رمع ـِض             اعبِد اِهللا َأنعب ِمن هابلَّى اُهللا عليه وسلَّم ِبكتاٍب َأصص الْخَطَّاِب، َأتَى النَِّبي بن

َأمتَهوكُون ِفيها يـا     «:  وقالَ ،قَرَأه علَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَغَِضب       َأهِل الْكُتُِب، فَ  
ابن الْخَطَّاِب، والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَقَد ِجْئتُكُم ِبها بيضاء نَِقيةً، لَـا تَـسَألُوهم عـن شَـيٍء                  

                                         
  ).١٩٧ص (، المنتهى البن الحاجب )١١٥٣ص(المختصر البن الحاجب ) ١(
  ).٤٤٥ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٢(
  ).٢١٣ص (للزركشي  المعتبر) ٣(
  .)٢٧٢٥٠ رقم٤٥/٢٢٣(مسند أحمد  )١٥٩٢رقم  (صحيح مسلم) ٤(
  ).٢٠٥ص (، المنتهى البن الحاجب )١١٨٢ص(مختصر البن الحاجب ال) ٥(
  ).٤٤٩ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٦(
  ).١/٤٠٠(روضة الناظر البن قدامة ) ٧(
 ٥/٣١٢(فـي المـصنف     ابن أبـي شـيبة       وأخرجه،  )١٤٦٣١ ورقم   ١٥١٥٦ رقم ٣٤٩/ ٢٣( مسند أحمد ) ٨(

، والبزار  )٥٠ رقم ١/٢٧(وابن أبي عاصم في السنة       ،)٢٩-٣/٢٨(أبو عبيد في غريب الحديث      ، و )٢٦٤٢١رقم
، والبغوي فـي شـرح الـسنة    ) ١٧٧و١٧٥ رقم ١/٣٤٧(، والبيهقي في شعب اإليمان )  كشف األستار -١٢٤(
 من طرق عن هشيم بـن  ) ١٤٩٧ رقم٢/٨٠٥ (، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله       ) ١٢٦ رقم ١/٢٧٠(

عند أحمد أيـضاً    و. من طريق ابن نمير، عن مجالد، به      ) ٤٣٥رقم( الدارمي   وأخرجه بنحوه . بشير، بهذا اإلسناد  
  .)١٤٦٣١(ن طريق حماد بن زيد، عن مجالد برقم م



 

 )٦٣٤٩(

ذِّبوا ِبِه، َأو ِبباِطٍل فَتُصدقُوا ِبِه، والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَو َأن موسى كَـان              فَيخِْبروكُم ِبحقٍّ فَتُكَ  
 هشَيم َأخْبرنَا مجاِلد عـن الـشَّعِبي        والحديث من طريق   ،» حيا، ما وِسعه ِإلَّا َأن يتَِّبعِني     

  . لضعف مجاِلد بن سعيد ضعف، وهذا اإلسناد فيه.  بهبِر بِن عبِد اِهللااعن ج
  :لكن الحديث روي من طرق أخرى وله شواهد موصولة ومنقطعة على النحو التالي

جـاء  : عبد اهللا بن ثابت قال    طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن       : الطريق األول 
 رواه عن جـابر عـدد      فذكر نحوه، ... عمر بن الخطاب إلى النبي صلَّى اُهللا عليه وسلَّم        

، )١(اة واختلفوا في الراوي عن عمر، رواه أحمد وعبدالرزاق عن الثـوري بـه           من الرو 
  .)٢(ورواه الدارقطني عن معاوية عن الثوري به، لكن قال عبداهللا بن يزيد

ورواه الخطيب البغدادي من طرق عن محمد بن كثير وورقاء بن عمر عن جـابر    
عبد اللَّـه   بخاري في ترجمة    وقال ال . )٤(وجابر الجعفي ضعيف  . )٣(به كرواية عبدالرزاق  

 ولَـم يـِصح، وقـال      ،قاله جابر عن الشَّعِبي   : " ثابت عن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم       نب
ن عمر رضى اهللا عنْه جاء ِبِكتَاٍب ِإلَى النَّبي صلَّى اللَّـه            أ: مجاِلد عن الشَّعِبي عن جابر    

  .)٥ ("عليه وسلَّم
زكريا بن أبي زائدة عن أبيه وحريث بن أبي مطر عن الـشعبي             ورواه يحيى بن    

  .)٦(عن ثابت األنصاري أن عمر به، أخرجه الدارقطني
ورواه مسلمة بن جعفر عن عمرو بن قيس عن جابر الجعفي عن الـشعبي عـن                

أخرجه الدارقطني وقال بعـد سـياق       . فلم يذكر واسطة بين الشعبي وعمر     . عمر بنحوه 
  .)٧(" واهللا أعلم بالصواب:" الشعبيهذه االختالفات عن
 موسى بـن    من طريق  )٨("فضائل القرآن "أخرج ابن الضريس في     : الطريق الثاني 

: " ِإسماِعيَل، قال حدثَنَا جِرير، عِن الْحسِن َأن عمر بن الْخَطَّاِب، ِرضوان اللَّه علَيِه قَالَ              
                                         

  ).١٨٣٣٥ و١٥٨٦٤ رقم٢٥/١٩٨(مسند أحمد ، )١٠١٦٤رقم (مصنف عبدالرزاق) ١(
  .)٢/٩٩(علل الدارقطني ) ٢(
  .)٢/١١٣(الجامع ألخالق الراوي للخطيب ) ٣(
  )  .٨٧٨رقم (، تقريب التهذيب)٤/٤٩٥(تهذيب الكمال : مته فيانظر ترج) ٤(
  ).٤/٣٠( البن حجر اإلصابة،)٥/٣٩(التاريخ الكبير للبخاري ) ٥(
  .)١٠١-٢/١٠٠(علل الدارقطني ) ٦(
  .)٢/١٠٠(علل الدارقطني ) ٧(
) ٣/٢٩(لحديث ، وأشار لرواية الحسن وتفسيره أبو عبيد في غريب ا       )٨٩رقم(فضائل القرآن البن الضريس     ) ٨(

  ).٣٤٨/ ١(والبيهقي في شعب اإليمان 



– 

  )٦٣٥٠(

    َأه وَل اللَِّه، ِإنسا رـا           يهنَكْتُب نَا َأنممه قَدَأخَذَتْ ِبقُلُوِبنَا و اِديثَ قَدثُونَنَا ِبَأحدحَل الِْكتَاِب ي .
، ورجاله ثقـات إال أنـه مـن         الحديث بنحوه  .. يا ابن الْخَطَّاِب، َأمتَهوكُن َأنْتُم      «: فَقَاَل

  .مراسيل الحسن البصري
هر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بـن          على بن مس  روى  : الطريق الثالث 

... انتسخت كتاباً من أهل الكتاب      : عن عمر بن الخطاب قال     قيس عن خالد بن عرفطة    
، وفي أوله قصة الرجل الذي نسخ كتاب دانيال وأدبه عمر، ثم ذكر عمر مـا   ه نحو فذكر

خطيب البغـدادي   أخرجه العقيلي في الضعفاء وال  .وقع له مع النبي صلى اهللا عليه وسلم       
  .)١(والضياء في المختارة
 .، وهـو ضـعيف    عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسـطى       : وهذا اإلسناد فيه  

  .)٢("لم يصح حديثه": ريوخليفة بن قيس مجهول، وقال البخا
 قصة الرجل الذي نسخ كتاب دانيال وما وقع له مع عمـر دون   )٣(وأخرج الخطيب 

أن : على بن حماد نا وهيب أنا ابن عون عـن إبـراهيم           عبد األ باقي الرواية من طريق     
  .  بنحوه... كتب كتاب دانيالعمر بلغه أن رجالً 
 َأن عمر بن الْخَطَّاِب مر ِبرجـٍل وهـو   :َأيوب عن أبي ِقلَابةروى : الطريق الرابع 

معمر بن راشد وأبو داود      أخرجه   ،حوهفذكره ن ... يقْرُأ ِكتَابا، فَاستَمعه ساعةً، فَاستَحسنَه    
  .)٤(وهو منقطعفي المراسيل، 

جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول       : عن أبي الدرداء، قال   : الطريق الخامس 
      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عرواه ":  وقـال   في مجمـع الزوائـد     أورده الهيثمي . فذكره... اهللا ص

القاسم بن محمد األسدي ولم َأر من ترجمه، وبقيـة           وفيه أبو عامر     ،الطبراني في الكبير  
  .)٥("رجاله موثقون

                                         
  ).١١٥رقم ١/٢١٥(المختارة للضياء ،َ )٥١ص (تقييد العلم للخطيب البغدادي ، )٢/٢١(الضعفاء للعقيلي ) ١(
 الكبير للبخـاري    التاريخ: ترجمة خليفة  ،)٣٧٩٩رقم(التقريب  ) ١٦/٥١٥(تهذيب الكمال   : ترجمة أبي شيبة  ) ٢(

)٣/١٩٢.(  
  .)٢/١٦١(جامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي ال) ٣(
مصنف عبد الـرزاق    ، وهو في    )٢٠٠٦٢ رقم   ١١/١١١(جامع معمر بن راشد ملحق بمصنف عبدالرزاق        ) ٤(

 ٧/١٧١(للبيهقـي   شعب اإليمـان    ،  )٤٥٥رقم  (، المراسيل ألبي داود     )١٠١٦٣ رقم ١١٢/ ٦(الصنعاني  
  .)٣٤/ ٦(إرواء الغليل : وانظر ،)٤٨٣٧رقم

  ).١/١٧٤( للهيثمي مجمع الزوائد) ٥(



 

 )٦٣٥١(

 وهـي   ، وهذه جميع طرق هذا الحـديث      : "قال ابن حجر بعد سياق طرق الحديث      
، وحسنه األلبـاني  )١("  لكن مجموعها يقتضي أن لها أصالً      ،وإن لم يكن فيها ما يحتج به      

 ، هذه الطـرق المتباينـة     يء الحديث ف  يأن مج : وجملة القول :"  وقال )٢(في إرواء الغليل  
 فهـو علـى أقـل    ،واأللفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث      

    ".  واهللا أعلم،تقدير حديث حسن

                                         
  ).١٣/٥٢٥(فتح الباري البن حجر ) ١(
  .)٦/٣٧(إرواء الغليل ) ٢(



– 

  )٦٣٥٢(

  الروايات الواردة في أبواب دالالت األلفاظ : المبحث الثاني
   لَا ِصيام لمن لم يبيت الصيام من اللَّيل:حديث . ١٢

وأشار ابن الملقـن إلـى اخـتالف لفـظ           ،)١(  وابن الحاجب هكذا    قدامة ابنذكره  
  .)٢("حه الدارقطني والخطابي والبيهقي وصح:"وقال. الحديث عما هو مروي في السنن

 )٣(والحديث رواه أحمد واألربعة وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبيهقـي          
عبد اهللا بن وهـب      من طرق عن     »الْفَجِر فَلَا ِصيام لَه   من لَم يجمِع الصيام قَبَل        «:بلفظ

حدثني ابن لهيعةَ ويحيى بن أيوب عن عبِد اِهللا بِن أبي بكر بِن حزم عن ابِن شهاب عن                  
  . به مرفوعاًسالم بِن عبِد اهللا، عن أبيه عن حفصةَ

طني والخالف في رفع هذا الحديث ووقفه عن الزهري مشهور، وقد ذكره الـدارق            
والبيهقي في السنن عند رواية هذا الحديث، ورجح بعض العلماء وقفه من حيث الـسند،         

  .ورأى آخرون أن هذا االختالف ال يضر في الحكم بصحة الرفع ألن رواته ثقات
  : ومن أقوال النقاد في هذا

ا له عندي ذاك اإلسناد، إال أنَّه عن ابن عمـر وحفـصة إسـنادان               م: " قال أحمد 
 ال أدري؛ ألن عبد اهللا بن أبي بكر قـد           : "وسئل أبو حاتم عن الراجح فقال     .  )٤("جيدان  

 وروى عنه، وال أدري هذا الحديث مما سمع مـن سـالم، أو سـمعه مـن          أدرك سالماً 
بـن عمـر، عـن    اوقد روي عن الزهري، عن حمزة بن عبـداهللا   ،  الزهري عن سالم؟  

   .)٥(" أعلمحفصة، قولها، غير مرفوع؛ وهذا عندي أشبه، واهللا
ونقـَل فـي    ،  )٧(" الموقوف َأصح  : "رمذيلتوقال ا . )٦( " ال يصح رفْعه   : "وقاَل أبو داود  

 والصحيح عن ابـن     ، وهو حديثٌ فيه اضِطراب    ، هو خطأٌ  : "ري َأنَّه قال  ابخلالعلِل عن ا  
   .)٨("عمر موقُوفٌ

                                         
  ).١٣٨ص  ( البن الحاجب، المنتهى)٢/٤٠(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
  ).٣٩ص (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج) ٢(
 إلـى  ٢٣٣٣رقـم  (سنن النسائي ، )٧٣٠رقم (لترمذي ، سنن ا)٢٤٥٤رقم (سنن أبي داود   ،  )٢٦٤٥٧رقم  (  مسند أحمد  )٣(

  .)٧٩٠٧رقم (السنن الكبرى للبيهقي ، )٢٢١٦رقم (سنن الدارقطني ، )١٩٣٣رقم (صحيح ابن خزيمة ، )٢٣٤٣رقم
  .)١٨٣/ ٣(تنقيح التحقيق البن عبد الهادي ) ٤(
  .)٩/ ٣(علل الحديث البن أبي حاتم ) ٥(
  . )٢/٢٣٩ (سنن أبي داود) ٦(
  . )٧٣٠رقم(حديث  عند الترمذيسنن ) ٧(
  ).١١٨ -١١٧ (لترمذيلالعلل الكبير ) ٨(



 

 )٦٣٥٣(

اِئيقُ: "وقال النَّسوعندي م ابووفٌالص،هفْعر ١(" ولم يصح(.  
َأِبي بكٍر: "وقال الْخَطَّاِبي اللَِّه بن دبع هنَد٢(" وزيادةُ الثِّقِة مقبولةٌ، َأس( .  
هذا إسناد صحيح، وال يضر إسناد ابِن جريٍج لـه أن َأوقَفَـه معمـر،               و: "قال ابن حزم  

   ونُساللَِّه، وي ديبوع ،اِلكُؤلَـاِء ِفـي          ومه ٍد ِمنَأح نع تََأخَّرٍج لَا ييرج ننَةَ، فابييع نواب ،
الثِّقَِة والِْحفِْظ، والزهِري واِسع الروايِة، فَمرةً يرِويِه عن ساِلٍم عن َأِبيِه، ومرةً عن حمزةَ              

    نابا ِثقَةٌ، ومِكلَاهَأِبيِه، و نةَ َأفْتَـتْ         عفْصح ى َأنوةً ررما، ونَدسم اهوةً ررم ،كَذَِلك رمع 
  .)٣("ِبِه، ومرةً َأفْتَى هو ِبِه، وكُلُّ هذَا قُوةٌ ِللْخَبِر

 وهو أن النسائي رواه     ،كن له علة   ل  وإسناد هذا الحديث حسن جيد     : "قال ابن كثير  
وقـال الحـافظ ابـن حجـر عـن          . )٤( "ن ابن عمر قوله    عن نافع ع   ،من حديث مالك  

 وقد جرى جماعة من األئمـة       : "، وقال في موضع آخر    )٥(" هذا حديث حسن   :"المرفوع
   وصـححه  )٦( "ةححوه، وهو الذي يترجح، فإن علته ليست قاد  على ظاهر اإلسناد فصح ،

  .  )٧(األلباني
من طريق عبداهللا بـن      )٨(وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً، أخرجه الدارقطني       

عباد عن المفضل بن فَضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمـرة عـن                  
من لَم يبيِت الـصيام قَبـَل   «: عائشة رضى اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال    

    لَه امِر فَلَا ِصيِب: " ثم قال الدارقطني .»طُلُوِع الْفَج داٍد تَفَربع ناللَِّه بدبِل  ،ِه عفَـضعن الْم 
 ،وِفيِه عبد اللَِّه بن عباٍد وهو مجهـولٌ       : " لكن قال ابن حجر   ".  وكُلُّهم ِثقَاتٌ  ،ناِدسِإلبهذا ا 

وأخرج لـه الـدارقطني     : " ، وقال في موضع آخر    )٩("وقد ذَكَره ابن ِحبان ِفي الضعفَاءِ     
  .)١٠(" حديث عائشة لكنه معلول، انقلب اإلسناد على راويهشاهدا من

                                         
  . )٢/١١٧(الكبرى للنسائي سنن ال) ١(
  .  )٣/٣٣٢( للخطابي معالم السنن) ٢(
  .  )٤/٢٨٨(المحلى البن حزم ) ٣(
  .)٣٥٦ ص (البن كثيرتحفة الطالب ) ٤(
  ).٢/٨٠(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٥(
  ).٢/٢١٠(ر الخبر البن حجر موافقة الخب) ٦(
  ).٢/٢١٠(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٧(
  .)٢٢١٣ رقم ١٢٨/ ٣(سنن الدارقطني ) ٨(
  .)٤٠٩/ ٢(التلخيص الحبير ) ٩(
  ).١١٤٨١رقم (، والجامع الصحيح )٩١٤رقم (إرواء الغليل ) ١٠(



– 

  )٦٣٥٤(

   رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:حديث . ١٣
:"  وقال الزيلعـي   ،)٢ (المختصرفي  ابن الحاجب   ، و )١(ذكره ابن قدامة في الروضة    

     كلُّهم ال ي الفقهاء كان بهذا اللَّفْظ، وإن مـا   ...فظرونه إلّا بهذا اللذكوهذا ال يوجد وأكثـر 
انِ   «: وى بلفظ رييالنِّسالْخَطَِأ و نِتي عِلُأم زاوتَج اللَّه من حـديث ابـِن   ذ، هك»إن ِويا ر

  .)٣(" وأبي بكْرةَ ، وابِن عمر، وأبي الدرداِء،ثوبانو ،وأبي ذَر، عباس
َأوزاعي عن عطاء بن    سلم عن الْ  مالوليد بن    من طريق    )٤(والحديث رواه ابن ماجه   

ِإن اهللا وضع عـن أمِتـي        « : قال ميسار عن ابن عباس عن النَِّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّ         
، قـال   ) عـن أمتـي    رفـع (فلم يرد في الحديث     . »الْخَطَأ والنِّسيان وما استكْرهوا علَيهِ    

، )٦(نه إسـناد جيـد  إ: ، لكن قال ابن كثير وابن حجر عنه  )٥(" وهو سند ضعيف   :"الزيلعي
  .)٧(وحسنه النووي في الروضة

ـ   من طريق    )٨(وأخرجه ابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي وابن حزم         نِبشْر ب
زاعي عن عطاِء بِن َأِبي رباٍح عن عبيِد بِن عميٍر عن ابِن عبـاٍس            واَألعن   التنيسي   ربك

إن اللَّه تَجاوز ِلي عن ُأمِتي الْخَطََأ والنِّسيان وما          «:قال رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم      
قـال ابـن    ".  على شرط الشيخين ولم يخرجـاه       صِحيح :" الحاكم وقال »اُستُكِْرهوا علَيهِ 

 لكن أنكر اإلمام أحمـد هـذا   ،وهذا ال يضرنا ههنا؛ ألن عبيد بن عمير ثقة إمام       : " كثير
  ." ليس هذا إال عن الحسن: وقال،الحديث جداً

معلَّـى بـن     عن علي بن عبدالعزيز عـن        )٩(وللحديث طريق ثاٍن رواه الطبراني    
مهِدي الْموِصِلي ثنا مسِلم بن خَاِلٍد الزنِْجي حدثني سعيد هو الْعلَّافُ عـن ابـن عبـاس                 

ِإن اَهللا عز وجلَّ تَجـاوز ِلـُأمِتي        «: وسلَّمرضي اُهللا عنه قال رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه          

                                         
  ).٢/٥٠( قدامة البن روضة الناظر) ١(
  ).١٣٨ و١١١ص (، المنتهى البن الحاجب )٩٣٠ و ٨٧٠ و ٧٤٢ص(المختصر البن الحاجب ) ٢(
  ).٢/٦٤( نصب الراية للزيلعي) ٣(
  .)٣٥٧ -٧/٣٥٦(البيهقي في السنن الكبرى ) ٢٠٤٥رقم (سنن ابن ماجه ) ٤(
  ).٣/٩٧(تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي  )٥(
  .)١/٥١٠(، موافقة الخبر الخبر البن حجر )٢٧١ص( تحفة الطالب البن كثير )٦(
 .)٨/١٩٣(للنووي  روضة الطالبين وعمدة المفتين )٧(
  للحاكم المستدرك،  )٧٦٥ رقم ٥٢/ ٢(المعجم الصغير للطبراني    ،  )٧٢١٩ رقم ٢٠٢/ ١٦(صحيح ابن حبان    ) ٨(

  ).٢/٣١٤(المحلى البن حزم  ،)٢٠٠١٣ رقم١٠٤/ ١٠(  السنن الكبرى للبيهقي ،)٢/١٩٨(
  .)١١٢٧٤ رقم ١٣٣/ ١١(المعجم الكبير للطبراني ) ٩(



 

 )٦٣٥٥(

 ،أخرجه الجوزجاني " :  قال الحافظ بن رجب    .»عِن الْخَطَِأ والنِّسياِن وما استُكِْرهوا علَيهِ     
: كيف حاله؟ قال  :  قيل له  ،وهو مكي :  قال أحمد  ،وسعيد الْعلَّافُ هو سعيد بن أبي صالح      

وليس هذا مرفوعاً   :  قال أحمد  ،بن خالد ا أحداً روى عنه غير مسلم        وما علمت  ،ال أدري 
  .)١(" نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه.إنما هو عن ابن عباس قوله

  :الطريق الثاني
من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عـن سـعيد بـن               )٢(أخرجه ابن عدي  

عفي لـي عـن أمتـي       «: ه علَيِه وسلَّم قال   جبير عن ابن عباس أن رسول اهللا صلَّى اللَّ        
 وضعفه أبـو داود وأبـو       ، متروك : وعبد الرحيم بن زيد    ،»الخطأ والنسيان واالستكراه  

  .)٤(ضعيف:  وزيد العمي،)٣(زرعة
 من رواية أبي بكر الهـذلي       )٥(، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير      ثالثطريق  ه  ول

ِإن اللَّـه   «: صلى اللَّه عليه وسـلم قـال   بيعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن الن  
كرتُ ذلـك   ذف: قال أبو بكرٍ  . »تَجاوز ُألمِتي عن ثَالٍث، عِن الْخَطَِأ والنِّسياِن واالسِتكْراهِ       

  .ْأنَاَأجٌل، ما تَقْرْأ ِبذَِلك قُرآنًا؟ ربنَا لَا تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِسينَا َأو َأخْطَ: للحسِن فقال
 وأنه روى نحوهـا     )٦(في هذ الحديث    ) رفع(وقد أشار ابن الملقن إلى غرابة لفظة        

طبقـات  في   عند ابن عدي، وهو ما أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو الشيخ األصبهاني            
جعفر بن جسر بن فرقـد، حـدثني        من طريق    )٧(تاريخ أصبهان وأبو نعيم في    المحدثين  

رفع اهللا عن   «قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالأبي عن الحسن، عن أبي بكرة،       
  .»هِذه الْأمة ثَلَاثًا الْخَطَأ والنِّسيان والَْأمر يكْرهون علَيِه

 ولـم أر    ،ولجعفر بن جسر أحاديث مناكير غير مـا ذكـرت         : " ثم قال ابن عدي   
 ،ما يرويـه منكـر  للمتكلمين في الرجال فيه قوال، وال أدري كيف غفلوا عنه ألن عامة            

 ولعل ذاك إنما هو مـن قبـل         ،وقد ذكرته لما أنكرت من األسانيد والمتون التي يرويها        
                                         

  ).١/٣٩٢(جامع العلوم والحكم البن رجب ) ١(
  ).٥/٢٨٢( البن عدي الكامل) ٢(
  ).١٨/٣٤(كمال ال، تهذيب )٥/٢٨٢( البن عدي الكامل: انظر) ٣(
  ).٢١٣١التقريب رقم) ١٠/٥٦( تهذيب الكمال: انظر) ٤(
 ).٣٠٩٢ رقم ٥٧٩/ ٢(  تفسير ابن أبي حاتم)٥(
  ).٣٧-٣٦ص (نهاج البن الملقن تذكرة المحتاج إلى أحاديث الم) ٦(
ألبي تاريخ أصبهان  )٣/٨٠ (ألبي الشيخ األصبهانيطبقات المحدثين بأصبهان ، )٢/٣٩٠( الكامل البن عدي )٧(

  .)١/١٢٣ (نعيم األصبهاني



– 

  )٦٣٥٦(

 ألني لم أر يروي جعفـر       ، فإن أباه قد تكلم فيه من تقدم ممن يتكلمون في الضعفاء           ؛أبيه
ليس بـذاك   : قال البخاري .  أبو جعفر البصري   ،وجسر بن فرقد القصاب    ."عن غير أبيه  

، قال ابن   )١(ضعيف:  وقال النسائي  ،ليس بشيء :  من وجوه عنه   ،ل ابن معين   وقا ،عندهم
 إال أنـه شـاهد للـذي        ، لحال جعفر بن جسر وأبيه     وهذا السند وإن كان ضعيفاً    : "كثير
  .)٢("قبله

  :والحديث بألفاظه المختلفة روي من أوجه متعددة أخرى، منها
 بكر الْهـذَِلي    ي أب  عن ب بن سويد   أيو  من طريق  )٣( حديث َأِبي ذَر رواه ابن ماجه     

        هوا نَحفُوعرم ،الِْغفَاِري َأِبي ذَر نشٍَب عوِر بِن حعن شَه:»      ـنع زـاوقـد تَج اللَّه ِإن
ف يشهر بن حوشب ضـع    ، و )٤( وفيه أبو بكر الهذلي، متروك الحديث      .»الحديث.. ُأمِتي

  .)٥(أبي ذرم يسمع من ول
 إسحاق بن إبراهيم أبو النصر ثنا يزيد        من طريق  )٦( ان، رواه الطَّبراِني  ثَوبحديث  

: إن اللَّه تَجاوز عن ُأمِتي ثَلَاثَـةً       «: ظُهفلوبن ربيعةَ ثَنَا َأبو الَْأشْعِث عن ثَوبان مرفُوعا،         
ـ رواه الطبراني وفيـه ي    ":  الهيثمي قال  .»وما ُأكِْرهوا علَيهِ  . والنِّسيان. الْخَطََأ د بـن   زي

  .)٧("ربيعة الرحبي وهو ضعيف
محمد بن الْمصفَّى، نا الْوِليـد،   من طريق  )٨(حديث عقبة بن عامر، أخرجه البيهقي     

: قُـولُ سِمعتُ عقْبةَ بن عاِمٍر رِضي اُهللا عنْه ي       : نا ابن لَِهيعةَ، عن موسى بِن وردان قال       
      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسـا       « : قَاَل رمو ،انيالنِّـسِتـي الْخَطَـَأ وُأم ناُهللا ع عضو

  .»استُكِْرهوا علَيِه 
 عماٍر  ث َأِبي الدرداِء، رواه الطَّبراِني َأيضا حدثَنَا عبدان بن َأحمد ثَنَا ِهشَام بن            يحد

                  ـناِء عدرالـد ُأم نشٍَب عوِن حِر بشَه نع ذَِليكٍْر الْهَأِبي ب ناٍش عيع ناِعيُل بمثَنَا إس

                                         
  ).١/٣٩٨(ميزان االعتدال للذهبي : انظر )١(
  .)٢٧٤ص ( البن كثير  تحفة الطالب)٢(
  ).٢٠٤٣رقم (سنن ابن ماجه ) ٣(
  ).٨٠٠٢رقم (تقريب التهذيب : انظر) ٤(
 ).١٩٧ص ( للعالئي جامع التحصيل: انظر )٥(
  ).١٤٣٠ رقم ٢/٩٧(المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
 ).٦/٢٥٣(مجمع الزوائد ) ٧(
  ).١٥٠٩٦ رقم٥٨٤/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي ) ٨(



 

 )٦٣٥٧(

   هوا نَحفُوعراِء مدرقُلْت. َأِبي الد :وا         «: لَفْظُها ُأكِْرهماِن ويالنِّس نِتي عِلُأم زاوتَج اللَّه إن
  .»علَيِه

محمد بن الْمصفَّى ثَنَا الْوِليد بن مسِلٍم       من طريق    )١(حديث ابِن عمر، رواه أبو نُعيم     
إن اللَّه وضـع     «: ثَنَا ماِلك عن نَاِفٍع عن ابِن عمر عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، قَالَ             

ِمن حِديِث ماِلٍك، تَفَرد     غَِريب": قالثم  »  وما اُستُكِْرهوا علَيهِ   ، والنِّسيان ،َأعن ُأمِتي الْخَطَ  
نقـل  ، وَأعلَّه ِبابِن الْمـصفَّى، و الضعفاءأخرجه الْعقَيِلي ِفي    و،  "ِبِه ابن مصفَّى عن الْوِليدِ    

سألت أبي عنـه فـأنكره      ": العلل"ن أحمد في     قال عبد اهللا ب     تضعيفه، و   َأحمد  اإلمام عن
   .)٢(" جداً

سَألْت أبي عن حديٍث رواه الوليد بن مسلٍم عن الَْأوزاِعي عن           : متقال ابن أبي حا   و
         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اٍس عن النَِّبيبِتي الْخَطَأَ      «: عطاٍء عن ابِن عُأم نع عضو اللَّه إن 

وانيهِ   ،النِّسلَيوا عتُكِْرها اُسمِليِد عن مالكٍ    » ومثلـه،       فعن نا  ، وعن الْو ٍع عن ابِن عمـر
هذه أحاديثُ  : وعن الْوِليِد عن ابن لَِهيعةَ عن موسى بِن وردان عن عامٍر مثله، فقال أبي             

،  وصحح األلبـاني  )٣("سنادهديثُ، وال يثْبتُ إ حح هذا ال  صمنْكَرةٌ، كأنَّها موضوعةٌ، وال ي    
  .)٤(هذا الحديث 

  نحن معاِشر األنِْبياِء ال نُورثُ : حديث . ١٤
  .)٥(ذكره ابن قدامة في روضة الناظر، وابن الحاجب في المختصر

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الـستة، وإنمـا              :" قال ابن كثير    
 أن رسـول    -رضي اهللا عنهم  - وعائشة   الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر وعمر       

  .)٦("ال نورث؛ ما تركنا صدقة: " قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
لـيس فـي الكتـب الـستة وال         ..) نحن معاشر األنبياء  : ( والذي يظهر أنه بلفظ     

 مـا تركنـاه   ،إنا معاشر األنبيـاء ال نـورث    : "غيرها، لكنه مروي بألفاظ قريبة، ومنها     
  ".صدقة

                                         
  ).٤/١٤٥(العقيلي في الضعفاءو )٦/٣٥٢(حلية األولياء ألبي نعيم ) ١(
  ).١٣٤٠ رقم ١/٥٦١(العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا  )٢(
  ).١١٦-٤/١١٥ (البن أبي حاتمالعلل ) ٣(
  ).٨٢رقم(إرواء الغليل  )٤(
، منتهى الـسؤل  )٨٣٧ و٧٠٣ص(، المختصر البن الحاجب )٢/١٦٥ و ٢/١٢٩(روضة الناظر البن قدامة    ) ٥(

  ).١٤٤ و١٠٣ و ٧٤ص(واألمل البن الحاجب 
  ).٢٥٠: ص(تحفة الطالب البن كثير ) ٦(



– 

  )٦٣٥٨(

 اللفظ النسائي فيما ساقه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر من طريق             وأخرجه بهذا 
محمد بن منصور المكي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك                

 ، لعبد الرحمن بن عوف، وسـعد      -رضي اهللا عنه  -قال عمر   : بن أوس بن الحدثان قال    
 أسـمعتم   ، لـه الـسموات واألرض     أنشدكم باهللا الذي قامت   : "وعثمان، وطلحة، والزبير  

؟ »إنا معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنـاه صـدقة          «: النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول     
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هـذه الروايـة موجـودة فـي الـسنن      ". اللهم نعم : فقالوا

الصغرى للنسائي من طريق ابن حيويه واألسيوطي وإنها غير موجودة في رواية ابـن              
  .)١( ألنه فاته كتاب الفرائض مع كتب أخرى من السنن،يالسن

ومفادهما واحـد،   ) اإنّ(ووجد بلفظ   ) نحن(وحاصل هذا أن الخبر لم يوجد بلفظ        :" ثم قال 
  .)٢("فلعل من ذكره ذكره بالمعنى، واللَّه أعلم

نحن معاشر   ":وأما ما اشتهر في كتب أهل األصول وغيرهم بلفظ        : "وقال في الفتح  
 وهو كذلك بالنـسبة لخـصوص لفـظ         ، فقد أنكره جماعة من األئمة     ،"ال نورث األنبياء  

ـ :  لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفـظ            ،)نحن( ا معاشـر   إنّ
أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنـه، وهـو            . الحديث... األنبياء النورث 

 وأورده  ،بن عيينة فيـه   ا أصحاب    وهو من أتقن   ،كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة      
  .)٣("الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور 

في مـسند أحمـد والـسنن الكبـرى         ..) إنّا معاشر األنبياء  (وهو بهذا اللفظ أيضا     
  .)٤(للنسائي والمعجم األوسط للطبراني وفوائد تمام

   .)٥(» لَا نُورثُ، ما تَركْنَاه صدقَةٌ«: أما الذي في الصحيحين وغيرها فهو بلفظ 

                                         
 ).١/٤٨١(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ١(
  ).١/٤٨١(المصدر السابق ) ٢(
 )١٢/٨(فتح الباري البن حجر ) ٣(
،  المعجم األوسط للطبرانـي  )٦٢٧٥ رقم٩٨/ ٦(، السنن الكبرى للنسائي      )٩٩٧٢ رقم ١٦/٤٧(مسند أحمد   ) ٤(

 ) .١١٧٤ رقم ٢/٧٢ (، فوائد تمام) ٤٥٧٨ رقم ٢٦/ ٥(
 ٤٠٣٥ و ٤٠٣٣ و٣٧١٢ و٣٠٩٣رقم: (، صحيح البخاري)٢٧ رقم ٩٩٣/ ٢(موطأ مالك تحقيق عبد الباقي ) ٥(

   )٧٣٠٥ و٦٧٣٠ و٦٧٢٨ و٦٧٢٧ و٦٧٢٦ و٥٣٥٨ و٤٢٤٠و
  )١٧٦١ و١٧٥٩ و١٧٥٨ و١٧٥٧رقم : (صحيح مسلم 
  )٢٩٧٧ و٢٩٧٦ و ٢٩٧٥ و٢٩٦٩ و٢٩٦٨ و٢٩٦٣رقم : (سنن أبي داود

  )١٦١٠ رقم ١٥٨/ ٤: (ترمذيسنن ال



 

 )٦٣٥٩(

  ...ر ال ينجسه شيء إال ما غي، خلق اهللا الماء طهوراً:حديث . ١٥
 لما سئل عـن     -صلى اهللا عليه وسلم   -مثل قوله   ": قال ابن الحاجب في المختصر    

ـ خلق اهللا الماء طهوراً، ال ينجسه شيء إال ما غَ         : "بئر بضاعة  ر لونـه أو طعمـه أو       ي
  .)١("ريحه

، وقـال ابـن     )٢("هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب         : "قال ابن كثير  
  .)٣("هذا الحديث بهذا السياق ال يوجد في شيء من كتب الحديث: "حجر

لم يرد هذا االستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب مـن            : " وقال الزركشي 
  .)٤ (..."حديثين

  .بي أمامة، وأبي سعيد الخدري أروايةمن هذان الحديثان هما  و
الْماء لَا ينَجسه شَيء ِإلَّا مـا  « : أما حديث أبي أمامة الباهلي فلفظه، قال رسول اهللا  

  . ابن ماجهه عندهذا لفظ» غَلَب علَى ِريِحِه وطَعِمِه ولَوِنِه
مـن   )٥(أخرجه ابن ماجه والطبراني والـدارقطني     : ولهذا الحديث طريقان، األول   

طريق محمد بن يوسف الْغَِضيِضي، والطبراني والبيهقي من طريق مروان بن محمـد              
كالهما عن ِرشِْدين بن سعٍد عن معاِويةَ بِن صاِلٍح عن راِشِد بِن سعٍد عن َأِبي ُأمامةَ به،                 

  ).لونه(وليس في رواية الطبراني والدارقطني والبيهقي
بن بِقيةَ بِن الْوِليد عـن أبيـه، ومـن            من طريق عِطية   )٦(أخرجه البيهقي : والثاني

طريق أبي ُأميةَ محمد بن إبراهيم عن حفص بن عمر كالهما عن ثَوِر بن يزيـد عـن                  
 وهذا الطريـق    .مثل رواية ابن ماجه   ) أو لونه ( راشِد بن سعد عن أبي ُأمامةَ به، وفيه         

  .)٧(وضعف ابنه، وضعف حفص بن عمرعنعنة بقية : فيه علتان كما ذكر ابن حجر

                                                                                                     
 ١٤٠٦ و ١٣٩١ و٤٢٥ و٣٤٩ و٣٣٦ و و٣٣٣ و١٧٢ و٥٨ و ٥٥ و ٢٥ و٩ رقــم ١٨٨/ ١: (مــسند أحمــد

 ).٢٦٢٦٠ و٢٥١٢٥ و١٧٨٢ و ١٧٨١ و١٥٥٠و
 ).١٠٨ص (، المنتهى له  )٧٢٥ص (المختصر البن الحاجب ) ١(
 ).٢٥٤ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٢(
 ).١/٤٨٥(حجر موافقة الخبر الخبر البن ) ٣(
 ).١٤٩ص  (المعتبر للزركشي) ٤(
 ١/٣١(، سـنن الـدارقطني   )٧٥٠٣ رقـم  ٨/١٠٤(،المعجم الكبير للطبرانـي     ) ٥٢١رقم  (سنن ابن ماجه    ) ٥(

 ).١٢٢٧ رقم٣٩٢/ ١(، السنن الكبرى للبيهقي )٤٧رقم
 ).١٢٢٩ و١٢٢٨ رقم١/٣٩٢(السنن الكبرى للبيهقي ) ٦(
 ).١/٤٨٧(ر موافقة الخبر الخبر البن حج) ٧(



– 

  )٦٣٦٠(

 من طريق عيسى بن يونس وأبي إسماعيل المـؤدب وأبـي     )١(وأخرجه الدارقطني 
 صـلى اهللا عليـه   معاوية ثالثتهم عن األحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبـي           

  . به مرسالًوسلم
 من طريق أبي أسامة عن األحوص عن راشد بن سعد مـن        )٢(وأخرجه الدارقطني 

  . صلى اهللا عليه وسلمم يرفعه إلى النبيقوله ل
ـ           :" قال الدارقطني   لح ولـيس  الم يرفعه غير ِرشِْدين بن سعٍد عن معاوية بـن ص

اِشدٍ ،  بالقويفي قول ر وابحوال:"  ، وقال البيهقي)٣("والص قديثُ غير  إلَّا أنَّا ال نعلـم وي
ومـا  : "، ثم نقل عن الشافعي قوله)٤("م واُهللا أعل ،في نجاسِة الماِء إذا تَغَير بالنَّجاسِة خالفًا      

قُلْتُ ِمن َأنَّه ِإذَا تَغَير طَعم الْماِء ولَونُه وِريحه كَان نَِجسا، يروى عِن النَِّبـي صـلَّى اُهللا                  
هم فيـه   بيـن لـم   عثلَه وهو قوُل الْعامـة ال أ       م ديثحعليه وسلَّم ِمن وجٍه ال يثِْبتُ أهُل ال       

  .)٥("خالفًا
  .)٧("، والصحيح مرسل)٦(ين ليس بقويدشْوِر"  :وقال أبو حاتم الرازي

فأخرجه أحمد وأبو داود والترمـذي   ، رضي اهللا عنه  أما حديث أبي سعيد الخدري    
وهـي    أنتوضأ من بئر بضاعةَ     صلى اهللا عليه وسلم    يا رسول اهللا  : قيل: قال )٨(والنسائي

 ،»  الْماء طَهور لَا ينَجسه شَيء     إن« : ولحوم الكالب؟ قال   يض والنَّتْن بئر يلقى فيها الحِ   
د أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حـديث  هذا حديث حسن، وقد جو    : "وقال الترمذي 

أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غيـر                 
  ".وجه عن أبي سعيد

                                         
 ).٤٩ و٤٦ رقم١/٣٠(سنن الدارقطني ) ١(
 ).٥٠ رقم١/٣٢(سنن الدارقطني ) ٢(
 ).١/٣١(سنن الدارقطني ) ٣(
 ).١/٣٩٣( السنن الكبرى للبيهقي )٤(
 ).١/٣٩٣( السنن الكبرى للبيهقي )٥(
ـ   )٣/٥١٣(الجـرح والتعـديل البـن أبـي حـاتم           :  راجع ترجمة ِرشِْدين بن سعد فـي       )٦( ال ، تهـذيب الكم

 ).٩/١٩١(للمزي
 ).١/٥٤٨( علل الحديث البن أبي حاتم )٧(
، سـنن الترمـذي   )٦٧ و٦٦رقم(، سنن أبي داود )١١٨١٨ و١١٨١٥ و١١٢٥٧ رقم ١٧/٣٥٨( مسند أحمد   )٨(

 ).١٥٠٥ رقم١/١٣١(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣٢٦ رقم١/١٧٤(، سنن النسائي )٦٦رقم (



 

 )٦٣٦١(

ويـروى عـن أحمـد      : " ، قال الـذهبي   )١("هذا حديث حسن صحيح   :"  البغوي قال
  .)٢("تصحيح خبر بْئِر بضاعةَ، وسنده حسن، وعبيد اهللا راِويه مقلٌّ جدا

 وقـد  ،وفي إسناده بعض االضطراب ال يتسع هذا المكان لبـسطه  :" قال ابن كثير    
وقد صححه أحمد بن    ": بن حجر   اوقال الحافظ   ،  )٣("هو حديث صحيح  : قال اإلمام أحمد  

هـذا  :" ، وقال في موافقة الخبر الخبـر      )٤("حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم       
  .)٥("حديث حسن

من حديث سهل بن سعد، كما رواه ابن عبدالبر وابن          ضاعة  بوقد روي حديث بئر     
بـي  محمد بن وضاح حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبـي سـكينة الحل             حزم من طريق    

 قـالوا  :بحلب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قـال  
       يا رسول اهللا إنك تتوضأ من بئر بضوفيها ما ينجي الناس والمحـايض والجنـب     ،ةاع ، 

  .» ال ينَجسه شيءالماء « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ومحفوظ من حـديث أبـي       ،ي حديث سعد  وهذا اللفظ غريب ف   : " قال ابن عبدالبر  
، ووافقه ابـن  )٦(" واهللا أعلم،بن أبي حازما به في حديث سهل غير  سعيد الخدري لم يأتِ   

  .)٧(حجر 
ـ َأبـو بكـر بـن م    قال عنـه     عبد الصمد بن أبي سكينَة الْحلَِبي     وفي اإلسناد    ز وفَ

 ِإنَّمـا  ،ث والرواية غير عدل ولَـا ِثقَـة      منكر الحِدي  ، مجهول الْعين واِلاسم   :")٨(الْمعاِفِري

                                         
 ).٢/٦١( شرح السنة للبغوي )١(
 ).١/١٥(قيق للذهبي  تنقيح التح)٢(
 ).٢٥٨ص ( تحفة الطالب البن كثير )٣(
 ).١/١٢٦( التلخيص الحبير البن حجر )٤(
 ).١/٤٨٦(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٥(
  ).١/١٥٨(المحلى باآلثار البن حزم ) ١/١٦٢( االستذكار البن عبدالبر )٦(
 ).١/٤٨٨(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٧(
: ز أحد علماء الحديث في األندلس، وهو من أسرة علم وعناية بالحديث، قال عنه ابن بشكوالوفَم أبو بكر بن  )٨(

 لمـا   لما كتبه ضـابطاً  بأسماء رجاله وحملته، متقناً إلى فهمه، عارفاًوكان حافظاً للحديث وعلله منسوباً    "
، معجـم أصـحاب     )٥٣٧: ص(الصلة في تاريخ أئمة األندلس البن بـشكوال         : ، راجع ترجمته في   "نقله

سـير أعـالم النـبالء    ) ٤/٣٦(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٩٤: ص(القاضي أبي علي الصدفي البن األبار     
  ).١٤/٣١٩(للذهبي 



– 

  )٦٣٦٢(

وعبد الصمد بـن أبـي سـكينَة، ِثقَـة          : "، وقال ابن حزم   )١("يعرف ِبِرواية ابن وضاح   
  .)٢("مشْهور

: أما ابن القطان فقد رأى أنه طريق حسن مقبول، ونقل عن قاسم بن أصبغ قولـه               
"      ةهذا من أحسن شيء في بئر باعئديث ب حول" : القطان ، وقال ابن  )٣("ض ة طريق  ر باعض

، ثم صـححه فـي موضـع    )٤("ي سعيد من ِرواية سهل بن سعد  أب حسن من غير رواية   
  .)٥(آخر

 فُضيل بن سليمان عن محمد بن       من طريق  )٦( والبيهقي الدارقطنيوأخرجه أحمد و  
شَِرب رسوُل اللَِّه صلَّى     «:سمعتُ سهَل بن سعد يقولُ    : أبي يحيى الَْأسلَِمي عن ُأمِه قالت     
، وهذا اللفظ المشهور من حديث سهل، ولـيس اللفـظ           »اُهللا عليه وسلَّم ِمن ِبْئِر بضاعةَ     

  ".وهذَا ِإسنَاد حسن موصوٌل: "، وقال البيهقي)٧(السابق كذا قال ابن حجر
 أخرجه الدارقطني   ، فمن أقرب الروايات لهذا ما     )خلق اهللا الماء طهوراً   (وأما قوله   

عن داود بِن أبي هنـد عـن   وهشيم وعبدالوهاب ثالثتهم ابن علَيةَ من طريق   )٨(والبيهقي
           ا الِْكلَاباِض تَِلغُ ِفيهالِْحياِن ورعن الْغُد ِب سَألْنَاهيسقال ،سعيِد بِن الْم   :»    ـاءُأنْـِزَل الْم

ءشَي هسنَجا لَا يورة وهو موقوف على سعيد رحمه اهللا وهذا» طَهلَيلفظ رواية ابن ع .  
  حديث قضى بالشفعة للجار . ١٦

، وذكره ابن قدامة في روضـة النـاظر         )٩(ذكره ابن الحاجب في المختصر هكذا       
  .)١٠ (»قضى بالشفعة فيما لم يقسم « : بلفظه المشهور عند المحدثين

                                         
  ).٥٥٣ رقم ١٥٤: ص( ذيل ميزان االعتدال للعراقي )١(
  ).٢٢٥/ ٥( بيان الوهم واإليهام البن القطان )٢(
  ).٢٢٥ /٥( بيان الوهم واإليهام البن القطان )٣(
  ).٣/٣٠٩( بيان الوهم واإليهام البن القطان )٤(
  ).٢٢٤/ ٥( بيان الوهم واإليهام البن القطان )٥(
، سـنن الـدارقطني     )٦٠٢٦ رقـم  ٢٠٧/ ٦(، المعجم الكبير للطبراني     )٢٢٨٦٠ رقم ٣٧/٥٠٥(مسند أحمد   ) ٦(

 ).١٢٢١ رقم١/٣٩١(، السنن الكبرى للبيهقي )٦١ رقم ١/٣٨(
 ).١/٤٨٨(الخبر البن حجر موافقة الخبر ) ٧(
 ).١٢٢٤ رقم١/٣٩٢(، السنن الكبرى للبيهقي )٥٣ و٥٢ و٥١ رقم ١/٣٣(سنن الدارقطني ) ٨(
 ).١١٢ص (، المنتهى البن الحاجب  )٧٥٣ص (المختصر البن الحاجب ) ٩(
 ).٢/١٤٥ و٢/٤٢(روضة الناظر  البن قدامة ) ١٠(



 

 )٦٣٦٣(

 هذا اللفظ في شـيء مـن        رلم أ : "قال ابن كثير عن اللفظ الذي ذكره ابن الحاجب        
قضى النبـي صـلى اهللا      : "الكتب الستة، وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال         

  .)١("قسما لم ية في كل معفْعليه وسلم بالشُّ
 ما رواه ابن أبي شيبة عن الحكم عـن علـي            ،وأقرب لفظ لما ذكره ابن الحاجب     

، وأخـرج   »ى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبالـشُّفْعِة ِللِْجـوارِ       قَضى رسوُل اللَِّه صلَّ   «: وعبد اللَّه قاال  
: النسائي من طريق الفضل بن موسى عن حسين بن واِقد عن أبي الزبيِر عن جابٍر قال               

  .)٢(»قَضى رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبالشُّفْعِة والِْجواِر«
 بإسناده إلى حسين بن واقد عن       )٣(وافقة الخبر الخبر  وساقه الحافظ ابن حجر في م     

قضى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          «: أبي الزبير عن جابر رضي اهللا عنه قال       
هذا حديث حـسن    : "بالشفعة والجوار كما عند النسائي، ثم قال      : وليس» بالشفعة للجوار 

ن بن واقد، وأعـرف     اإلسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسي           
ـ     ضقَ«: بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبيِر عن جابر بلفظ          ك رى ِبالشُّفْعِة في كل ِش

  .»الحديث...  ربعٍة َأو حاِئٍط
 من طريق ابن جريج عن أبـي        )٤(وهو عند مسلم وأبي داود والنسائي والدارقطني      

صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبالشُّفْعِة ِفي كُلِّ ِشركٍَة لَـم  قَضى رسوُل اِهللا «: الزبيِر عن جابر قال   
                   شَـاء ِإنَأخَـذَ، و شَاء فَِإن ،شَِريكَه ْؤِذنتَّى يح ِبيعي َأن ِحلُّ لَهاِئٍط، لَا يح ٍة َأوعبر ،متُقْس

  . »تَرك، فَِإذَا باع ولَم يْؤِذنْه فَهو َأحقُّ ِبِه
 من طريق الزهِري عن أبي سلمةَ بن عبـِد          )٥(وأخرجه البخاري وأحمد والترمذي   

قَضى النَِّبـي صـلَّى اُهللا علَيـِه     «: الرحمِن عن جابر بن عبِد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال         
         وددِت الحقَعفَِإذَا و ،مقْسي اٍل لَمِة ِفي كُلِّ مِبالشُّفْع لَّمسةَ      وقُ فَـالَ شُـفْعفَِت الطُّررصو « ،

وهذا لفظ البخاري، ويختلف من حيث المعنى عـن لفـظ الحـديث الـذي أورده ابـن             
  .الحاجب

                                         
 ).٢٧٨ص (تحفة الطالب البن كثير ) ١(
 ).٦٢٦٣ رقم٦/٩٥(، السنن الكبرى للنسائي )٤٧٠٥ رقم ٧/٣٢١(ائي سنن النس) ٢(
 ).١/٥٢٣(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٣(
، المنتقى البـن   )٤٧٠١ رقم ٧/٣٢٠(، سنن النسائي    )٣٥١٣رقم(، سنن أبي داود     )١٦٠٨رقم  (صحيح مسلم   ) ٤(

 ).٤٥٣٢ رقم٥/٤٠١(، سنن الدارقطني )٦٤٢ رقم١٦٢: ص(الجارود 
/ ٣(، سنن الترمذي  )١٥٢٨٩ رقم ٤٢٨/ ٢٣(، مسند أحمد    )٢٤٩٦ و ٢٢٥٧ و   ٢٢١٤رقم  ( البخاري   صحيح) ٥(

 ، )٢٤٩٩ و٢٤٩٧ رقم٥٤٦/ ٣(، سنن ابن ماجه )١٣٧٠ رقم٦٤٤



– 

  )٦٣٦٤(

   ال عمل إال بنية:حديث . ١٧
  .)١( والمنتهى بهذا اللفظالمختصرذكره ابن قدامة في الروضة وابن الحاجب في 

 من طريـق    )٢(ما رواه البيهقي  ولم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ، وأقرب ما وجدت له          
 عن عبداهللا بن المثنى األنصاري حدثني بعض أهل بيتي عن أنـس بـن   ِخداٍشخالد بن   

 رغَّبتَنَا ِفي   يا رسول اهللا إنك   : أن رجالً من األنصار من بني عمرو بن عوف قال         : مالك
 ِعنْد وضوِئك تُِمرهمـا علَـى       ُأصبعاك ِسواك « :  فَهْل دون ذَِلك ِمن شَيٍء؟ قال      ،السواِك

ةَ لَهبلَا ِحس نِلم رلَا َأجو ،ةَ لَهلَا ِني نَل ِلمملَا ع ِإنَّه ،نَاِنكَأس«.  
 حـدثنا   :قـال  )٣(ومن قول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فيما رواه أبو عبيـد            

 عمر بن الخطـاب إلـى       كتب: المبارك بن سعيد بن مسروق عن يحيى بن عبد اهللا قال          
واعلم أنه ال عمل لمن ال نيـة     : ثم ذكر وصية طويلة، وفيها    ..  أما بعد  :عبد اهللا بن عمر   

  . »...له وال أجر لمن ال خشية له
وروى الْحاِفظ َأبو الْقَاِسم بن عساِكر ِفي الْمجلـس األول مـن            :" وقال ابن الملقن    

حِقيقه من حِديث بِقية عن ِإسماِعيل الْبصِري عن أبـان عـن            َأماِليِه، وابن الْجوِزي ِفي تَ    
لَا يقبل قَول ِإلَّا ِبعمل، واليقبل قَول وعمل ِإلَّا بنية، ولَـا يقبـل قَـول             «: - رفعه   -أنس  

بل هـو  : قلت .هذا حِديث حسن غريب :قال ابن عساكر   .»وعمل وِنية ِإلَّا ِبِإصابة السنة    
وراويه عن بِقيـة هـو      ) واه(يث ضِعيف؛ فأبان هذا هو ابن أبي عياش وهو متْروك           حِد

 وقد ضـعفه محمـد بـن عـوف الطَّـاِئي وابـن              ،مصيحأبو عتبة أحمد بن الفرج ال     
   .)٤("جوصاء

الي ابِن عساكر أيضا من طريِق يحيى بـِن      م وهو في أ   قلتُ:" قال ابن حجر معقباً     
 دِ  سعيٍد األنصاريعن أنٍس بلفظ    ربن إب   عن محم ميالتَّي اهيم" :      ةَ لَـهلَا ِني نَل ِلممال ع" ،

ن سعيد مـن حـديِث      ى ب  يحي ن ألن الْمحفُوظَ ع   ،اذّ وهو شَ  ل،كذا قا ، غريب جدا    :القو
  .)٥("ا السياِقذعمر بغيِر ه

  

                                         
  ).١٣٨ص ( ، والمنتهى)٨٧٢ص(، المختصر البن الحاجب )٢/٤٩(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
  ).١٧٩ رقم ١/٦٧(السسن الكبرى للبيهقي) ٢(
  ).٦٠٠رقم (مشيخة قاضي المارستان، )١٣٧ رقم ٢٠٤: ص(الخطب والمواعظ ألبي عبيد  )٣(
  ).٢/٦٢٨(بدر المنير البن الملقن ال) ٤(
  ).١/٤٠١(التلخيص الحبير البن حجر ) ٥(



 

 )٦٣٦٥(

  حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . ١٨
: ، وذكره ابن قدامة في الروضة بلفـظ        )١( هكذا    في المختصر  ذكره ابن الحاجب  

  .)٢("خطابي للواحد خطاب للجماعة"
 وسـألت عنـه   ، بهذا قط سـنداً لم أر:" قال ابن كثير معلقاً على كالم ابن الحاجب      

 فلـم   ،شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد اهللا الذهبي مـراراً             
  .)٣("ةيعرفاه بالكلي

 رواه الترمذي   ،ال يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت      ": وقال الزركشي في المعتبر   
  .)٤("إلخ...  عن أميمة بنت رقيقة ، عن محمد بن المنكدر،والنسائي من حديث مالك

َأتَيتُ رسوَل اللَِّه صـلى   «:  قالت-رضي اهللا عنها-رقَيقَةَ بنت  حديث أميمة   ولفظ  
  لَيه واهللا ع    فَقُلْن ،هعايٍة نبولم ِفي ِنسًئا،          : سِباللَِّه شَي ال نُشِْرك لَى َأنوَل اللَِّه عسا ري كاِيعنُب

والَ نَسِرقَ، والَ نَزِني، والَ نَقْتَُل َأوالَدنَا، والَ نَْأِتي ِببهتَاٍن نَفْتَِريِه بين َأيـِدينَا، وَأرجِلنَـا،                
ِفيمـا اسـتَطَعتُن،    : عِصيك ِفي معروٍف، فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا علَيـه وسـلم           والَ نَ 

اللَّه ورسولُه َأرحم ِبنَا ِمن َأنْفُِسنَا، هلُم نُباِيعك يا رسوَل اللَِّه، فَقَـاَل    : فَقُلْتُ: وَأطَقْتُن، قَالَتْ 
ِإنِّي ال ُأصاِفح النِّساء، ِإنَّما قَوِلي ِلِماَئِة امـرَأٍة كَقَـوِلي          :  علَيه وسلم  رسوُل اللَِّه صلى اهللا   

 الترمـذي مالـك واللفـظ لـه، و      أخرجه  ،  » ِلامرَأٍة واِحدٍة، َأو ِمثِْل قَوِلي ِلامرَأٍة واِحدةٍ      
  .)٥(والنسائي وابن حبان

 حِديثٌ حسن صِحيح لَا نَعِرفُه ِإلَّا ِمن حـِديِث          هذَا:"  الترمذي   والحديث صحيح؛ فقد قال   
 .)٦("هذا حديث صحيح:" وقال ابن حجر  "محمِد بِن المنْكَِدِر

                                         
 ).١٣٤ و١٣٢ و١١٥ و ١١٤ص (ه، المنتهى ل)٨٥٧ و٨٤٤ و٧٦٧ و٧٦٦ص (المختصر البن الحاجب ) ١(
 ).١/٥٩٤(مناظر روضة الناظر وجنة ال) ٢(
ال أصل : " ، ونقل الملَّا علي القاري في المصنوع أن العراقي كذلك قال          )٢٨٦ص  (تحفة الطالب البن كثير     ) ٣(

 ).٤٣٧ -١/٤٣٦(، ونقله العجلوني في كشف الخفا )٩٥ص" (له
 ).١٥٧ص(المعتبر للزركشي ) ٤(
، سـنن   )٢٧٠٠٦ رقـم  ٤٤/٥٥٦(د  ، مسند أحم  )٨٩٧ رقم ١/٣٤٦(موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري       ) ٥(

وابن ماجـه   ) ٤٥٥٣رقم(، صحيح ابن حبان     )٤١٨١ رقم   ٧/١٤٩(، سنن النسائي    )١٥٩٧رقم  (الترمذي  
 ).٢٨٧٤رقم(مختصرا 

 ).١/٥٢٧( موافقة الخبر الخبر البن حجر )٦(



– 

  )٦٣٦٦(

  حديث ال صالة إال بطهور . ١٩
   .)٢(، وكذا ابن الحاجب )١(ذكره هكذا ابن قدامة

 هـو فـي     ال صالة إال بطهور، يشير به إلى حديث، ليس        : فقوله: " قال ابن كثير  
لم أره بهذا اللفظ، ويقـرب منـه      : "، وقال الزركشي  )٣("شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ     

  .)٤()"ال يقبل اهللا صالة إال بطهور(
:  أن الدارقطني رواه بهذا اللفظ عن عائشة وضعفه ثـم قـال            ابن الملقن لكن ذكر   

"    لم يظفر ِبِه بعض مل،     م على أحاديث ابن الحاجب بهذا اللَّ      ن تكلَّ وفْظ، بل تمحل له وطو
، وقد بحثت عنه فـي سـنن الـدراقطني    )٥("واعترض، وقد توبع على ذلك فاستفده أنت      
  .والعلل وأطراف الغرائب واألفراد فلم أجده

الَ يقْبُل  «: قَاَل: لكن روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم           
  .)٦(» حتَّى يتَوضَأاللَّه صالَةَ َأحِدكُم ِإذَا َأحدثَ

قال رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه      : عن ابن عمر قال   وروى مسلم والترمذي وابن ماجه      
  .)٧(»لَا يقْبُل اللَّه صلَاةً ِإلَّا ِبطُهوٍر«: ، وفي لفظ»لَا تُقْبُل صلَاةٌ ِبغَيِر طُهوٍر«: عليه وسلَّم

لَا يقْبُل   «: لَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولُ    صلَِّه  سمعتُ رسوَل ال  : عن أنس بن مالٍك قال    و
، وفي إسناده سنان بـن سـعد فيـه          )٨( رواه ابن ماجه والبزار      »اللَّه صلَاةً ِبغَيِر طُهورٍ   

  .)٩(جهالة وضعف

                                         
 ).٢١٢و٢/٤٧(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
 ).١٣٨ و١٢٧ص  (ن الحاجب ، المنتهى الب)٨٧٢ و٨١٨ص (المختصر البن الحاجب ) ٢(
 ).٣٠٧ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٣(
 ).١٦٥ص(المعتبر للزركشي ) ٤(
 ).٢٥: ص(تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج البن الملقن) ٥(
 ).٦٠رقم(، سنن أبي داود )٦٩٥٤رقم(صحيح البخاري ) ٦(
 ).٢٧٢رقم (، ابن ماجه )١رقم (، سنن الترمذي )٢٢٤رقم (صحيح مسلم ) ٧(
 ).٦٩٤٥رقم (مسند البزار ) ٢٧٣رقم (سنن ابن ماجه ) ٨(
-١٠/٢٦٥( تهـذيب الكمـال   :انظرسعد بن سنان، مصري لم يرو عنه إال يزيد بن أبي حبيب،    : قيل اسمه ) ٩(

٢٦٨(. 



 

 )٦٣٦٧(

لَا يقْبـُل اللَّـه صـلَاةً     «: قال رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم  : قالعن أبي بكْرةَ    
  .)٢( وفي إسناده الخليل بن زكريا متروك،)١( رواه ابن ماجه »غَيِر طُهوٍرِب

قـال  :  قـال  - الْهذَِلي رسامة بن عمي  أواسمه  -عن أبيِه    عن أبي الْمِليِح بِن أسامةَ    و
: قـال البـزار    و ،)٣(» لَا يقْبُل اللَّه صلَاةً ِإلَّا ِبطُهورٍ      «: رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم     

وهذا الحديث قد روي نحو كالمه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من وجوه رواه ابـن              "
َأحسن ِإسـنَادا   عن أبيه دون غيره فإن إسناده كان        مِليٍح   فذكرنا حديث أبي     ،عمر، وأنس 

  ". من غيره
قال رسـول  :  قال-رضي اهللا عنه  - عن أبي هريرة     )٤(روى أبو داود وابن ماجه    و

لَا صلَاةَ ِلمن لَا وضوء لَه، ولَا وضوء ِلمن لَم يـذْكُر اسـم       «: صلى اهللا عليه وسلم   ، اهللا
  .»اللَِّه علَيه

 «: وروى ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         
  . ، وفيه مقال)٥(»ه، ولَا وضوء ِلمن لَم يذْكُر اسم اللَِّه علَيِهلَا صلَاةَ ِلمن لَا وضوء لَ

  في الغَنَِم السائمِة زكاةٌ: حديث . ٢٠
  .بهذا اللفظم أجده ل، و)٧(، وكذلك ابن الحاجب)٦(ذكره ابن قدامة بهذا اللفظ

 بكْـٍر  َأن َأبا «: الحديث في صحيح البخاري والسنن عن أنس رضي اهللا عنه قال  و
ِبسِم اللَِّه الرحمِن الـرِحيِم     : رِضي اللَّه عنْه، كَتَب لَه هذَا الِكتَاب لَما وجهه ِإلَى البحرينِ          

على المسلمين، والَِّتـي   هِذِه فَِريضةُ الصدقَِة الَِّتي فَرض رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا عليه وسلَّم     
وِفي صدقَِة الغَنَِم ِفي سـاِئمِتها ِإذَا كَانَـتْ         : الحديث، إلى أن قال   ... ه ِبها رسولَه  َأمر اللَّ 

  .)٨(» َأربِعين ِإلَى ِعشِْرين وِماَئٍة شَاةٌ
  

                                         
 ).٢٧٤رقم (سنن ابن ماجه ) ١(
 .)١٧٥٢ رقم( تقريب التهذيب :انظر) ٢(
 ).٢٣٢٩ رقم ٣١٩/ ٦(مسند البزار ) ٢٧١رقم (ماجه ، سنن ابن )١٣٩ رقم١/٨٧(سنن النسائي ) ٣(
 ).٣٩٩رقم(، سنن ابن ماجه )١٠١رقم(سنن أبي داود ) ٤(
 ).٣٩٨رقم(سنن ابن ماجه ) ٥(
  ).٢٢٢ و ٢/١٦٧(روضة الناظر البن قدامة ) ٦(
  ).١٣٢ص (، المنتهى البن الحاجب )٨٤٢ص(المختصر البن الحاجب ) ٧(
النسائي سنن  ، و )١٥٦٧رقم  ( داود   يأبسنن   ،)٧٢ رقم   ١/٢٣٢(سند أحمد   م،  )١٤٥٤رقم  (البخاري  صحيح  ) ٨(

  ).٢٤٤٧ رقم٥/١٨(



– 

  )٦٣٦٨(

   ِلقَوِل ِامرَأة لَا نَدِري َأصدقَتْ َأم كَذَبتْ:حديث عمر . ٢١
  .  )١(لمختصرابن الحاجب في اابن قدامة في الروضة، وذكره 

ال ندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا لقـوِل        : وما يرويه بعص األصوليين   : " قال ابن القيم  
 :يثحـد  وإنَّمـا الَّـذي فـي ال   ،ديثح غَلَط ليس في ال،تْ َأم كذَبتْقري َأصد دِامرَأة ال ن  

أصـدقت أم   ال نـدري    : أما قوله :" ، وقال الزركشي  )٢(" هذا لفظ مسلم   ،حِفظَتْ َأم نَِسيتْ  
ال ندري أحفظت أم نسيت، كما رواه       : كذبت؛ فمما أنكروه على المصنف، فإن المحفوظ      

استنكر جماعة ممن تكلم عليه ورود هذا اللفظ عـن          : " ، وقال ابن حجر   )٣("مسلم وغيره 
  .)٤("ال ندري حفظت أم نسيت؟: المحفوظ عنه في هذا: عمر، وقالوا

با محمد الحارثي رواه فـي مـسنده مـن        أن أ  )٦( وابن حجر  )٥(وقد ذكر الزركشي  
 نا الحسن بن حماد بـن حكـيم       ث  الهمداني هو ابن عقدة    أحمد بن محمد بن سعيد    طريق  

ثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن          الزيات    أنا أبي ثنا خلف بن ياسين      الطالقاني
نبينا لقـول   ال ندع كتاب ربنا وسنة      : قال عمر رضي اللَّه عنه    : إبراهيم عن األسود قال   

  .امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت
هـذا إسـناد   ؛  ، وتبعه الـسبكي   )٧(ابن عبد الهادي في التنقيح    قال  : "وقال ابن حجر  

مظلم، وأحمد بن محمد بن سعيد هو أبو العباس بن عقـدة، وكـان مجمـع الغرائـب                  
 ابـن   ليس في اِإلسناد من ينظر في حاله إال خلف بن ياسين، فقد ذكره            : قلت .والمناكير
وأما أبو العباس بن عقدة فكان من كبار الحفاظ،          .واستنكر له حديثاً  " الضعفاء"عدي في   

أجمع أهل الكوفة أنه لم يكن بها من زمن ابن مسعود أحفظ منـه،              : حتى قال الدارقطني  
ولم يتهم بالكذب، وإنما كان يعاب بالتشيع، وكثرة رواية المناكير، لكـن الـذنب فيهـا                

  .لغيره

                                         
 ).١٣١ص (، المنتهى له )٨٣٩ص (، المختصر البن الحاجب )٢/٢٢٨(روضة الناظر البن قدامة ) ١(
 ).٣/١٩٤(تهذيب السنن البن القيم ) ٢(
 ).١٦٩ص (المعتبر للزركشي ) ٣(
 ).١٠٩/ ٢( حجر موافقة الخبر الخبر البن) ٤(
 ).١٦٩ص (المعتبر للزركشي ) ٥(
 ).١١١/ ٢(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ٦(
الريـاض،  / أضـواء الـسلف   : بحثت عن هذا الكالم في التنقيح المطبوع بتحقيق سامي بن محمد، ونـشر            ) ٧(

  . م، فلم أجده٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، .ط



 

 )٦٣٦٩(

 يكون أحد رواته رواه بالمعنى؛ ألن الحجازيين وطائفة يطلقون الكذب علـى             ويمكن أن 
  . )١("الخطأ، وال يكون بين الخبرين تناف وال في الرواية إنكار، واللَّه أعلم

ولم أر لخلف بن ياسين هذا غير هذا الحديث، وإن كـان            :" وخلف، قال عنه ابن عدي      
 ، وقـال عنـه   )٢("اياته عـن مجهـولين     ورو ،له غيره فليس له إال دون خمسة أحاديث       

  . )٣("مجهول: "العقيلي
ولفظ الحديث في صحيح مسلم من طريق محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد               

كُنْتُ مع الَْأسوِد بِن يِزيد جاِلسا ِفـي   : بن رزيٍق عن أبي إسحاقَ قالَ     اعمار  الزبيري عن   
َأن رسـوَل  «نَا الشَّعِبي، فَحدثَ الشَّعِبي ِبحِديِث فَاِطمةَ ِبنِْت قَيٍس،       ، ومع )٤(الْمسِجِد الَْأعظَمِ 

، ثُم َأخَذَ الَْأسود كَفا ِمن حـصى،        »اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، لَم يجعْل لَها سكْنَى ولَا نَفَقَةً          
لَا نَتْرك ِكتَاب اِهللا وسنَّةَ نَِبينَا صـلَّى  : حدثُ ِبِمثِْل هذَا، قَاَل عمرويلَك تُ : فَحصبه ِبِه، فَقَالَ  

اُهللا علَيِه وسلَّم ِلقَوِل امرَأٍة، لَا نَدِري لَعلَّها حِفظَتْ، َأو نَِسيتْ، لَها السكْنَى والنَّفَقَـةُ، قَـاَل           
} جوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخْرجن ِإلَّـا َأن يـْأِتين ِبفَاِحـشٍَة مبينَـةٍ             لَا تُخْرِ {: اُهللا عز وجلَّ  

  .)٥ (]١: الطالق[
  .حفظت: دون قوله)  وِإلَّا لَم نَتْرك ِكتَاب اللَِّه ِلقَوِل امرَأٍة: (  بلفظ )٦(وعند النسائي

: (  بـه، ولفظـه    لزبيري أحمد ا  ين أب  ع نصر بن علي   نع )٧(وأخرجه أبو داود    
  .)لقول امرأٍة ال ندري أحفظت أم ال؟ 

أبي بكـرة بكـار      لهذا الحديث عن     )٨(وقريب من لفظ األصوليين رواية الطحاوي     
  ) .لَا نَدِري لَعلَّها كَذَبتْ: ( عن أبي أحمد الزبيري به، ولفظهالقاضي

                                         
 ).١١١/ ٢(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ١(
 ).١/٦٦٢(ميزان االعتدال للذهبي : ، وانظر)٣/٥١٦(الكامل البن عدي ) ٢(
 ).٢/٢٣(الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٣(
يريد مسجد الكوفة فـإن أبـا   ) في المسجد األعظم: (قال محمد فؤاد عبدالباقي في حاشيته على صحيح مسلم      ) ٤(

 .إسحاق واألسود والشعبي كلهم كوفيون
 ).١١٨٠رقم(، وبمثل لفظه في سنن الترمذي )١٤٨٠رقم(صحيح مسلم ) ٥(
 ) . ٣٥٤٩رقم (سنن النسائي ) ٦(
 ، )٢٢٩١رقم (سنن أبي داود ) ٧(
 ).٤٥٢١ ٦٧/ ٣(شرح معاني اآلثار للطحاوي ) ٨(



– 

  )٦٣٧٠(

٢٢ . يهالِّحديث إيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن و  
، )٢(، وابن الحاجب فـي المختـصر  )١(كره ابن قدامة في روضة الناظر  هذا اللفظ ذ  

ولم أجـده فـي     ) نكحت نفسها   : (  دون ذكر لفظ   )٣(جه ابن كثير في تحفة الطالب       وخر
  .مصادر تخريج الحديث على كثرتها

ا باِطٌل، فَِنكَاحها   َأيما امرَأٍة نَكَحتْ ِبغَيِر ِإذِْن وِليها فَِنكَاحه      « : شهور قوله  واللفظ الم 
 ِبها فَلَها المهر ِبما استَحلَّ ِمن فَرِجها، فَـِإن اشْـتَجروا            ؛باِطٌل، فَِنكَاحها باِطٌل، فَِإن دخَلَ    

    ِليلَا و نم ِليو لْطَاننه    ،  »فَالسوابـن ماجـه،      واللفظ له  رواه أبو داود والترمذي وحس ،
عن عروة عن    عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري        من طرق    )٤(وغيرهم

  .»الحديث . .. قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا « : عائشة، رضي اهللا عنها
، وكذا حكى   )٥(ح هذا الحديث علي بن المديني أحد األئمة         وقد صح : "قال ابن كثير  

   .)٦("المروذي عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين 
  ث إحداهن شطر دهرها ال تصلي تمك:حديث . ٢٣

لـم أره فـي   : " وقال ابن كثير عن هذا اللفـظ ،)٧(ابن الحاجب في المختصر   ذكره  
: وقـال ... لم أره بهذا السياق   ": جرحبن   وقال ا   ، )٨(" وال غيرها  ،شيء من الكتب الستة   

واللفظ الذي ذكره المصنف ذكره قبله جماعة من الفقهاء واألصوليين، وذكر المجد ابـن       
 أبي يعلى بن الفراء أنه عـزى هـذا          يمية في شرح الهداية ألبي الخطاب عن القاض       تي

الحديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنن، وقـد أنكـر وروده جماعـة مـن                  
المحدثين والفقهاء، منهم أبو عبد اللَّه بن منده في كتاب الطهارة، والبيهقي في المعرفـة               

                                         
 ).٢/٣٨(روضة الناظر البن قدمة )  ١(
  ).١٤٦ص (، المنتهى البن الحاجب )٩١٨ص(المختصر البن الحاجب  ) ٢(
 ).٣٤٩ص (البن كثير  تحفة الطالب )٣(
 ٤٠/٤٣٥(، مـسند أحمـد   )١٨٧٩رقـم (، وابن ماجه    )١١٠٢رقم(، والترمذي   )٢٠٨٣رقم  (سنن أبي داود    ) ٤(

 ).١٣٥٩٩ رقم٧/١٦٩(السنن الكبرى للبيهقي ) ٢٧٠٦ رقم٢/١٨٢(، المستدرك للحاكم )٢٤٣٧٢رقم
  ).٢/١٨٤(المستدرك . بوليال نكاح إال :  وقد نقل الحاكم عن علي بن المديني وغيره تصحيح حديث)٥(
  ).٣٥٤ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٦(
  ).١٤٧ص (، المنتهى البن الحاجب )٩٣١ص(المختصر البن الحاجب ) ٧(
  ).٣٦١ص (تحفة الطالب البن كثير ) ٨(



 

 )٦٣٧١(

 ،نه فلم يجد له أصلًا، ونقله ابن دقيـق العيـد عنهمـا      إنه فتش ع  : وفي الخالفيات، وقال  
١("هوأقر(.  

الليث عن ابن الهاد عن عبد اهللا بـن         والحديث في صحيح مسلم وغيره من طريق        
يـا معـشَر   «: بن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ادينار عن عبد اهللا     

   اِلاس نَأكِْثرو قْنداِء، تَصالنِّسِفي      : إلى أن قال   ... ِتغْفَار تُفِْطرلِّي، وا تُصم اِليكُثُ اللَّيتَمو
انضميِن ،رالد انذَا نُقْص٢(» فَه(.   

  .)٣(وبنحوه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
  .)٤(ونحوه في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي عن أبي هريرة

                                         
 ).٢١٣-٢/٢١٢(موافقة الخبر الخبر البن حجر ) ١(
، سنن ابـن ماجـه     )٤٦٧٩رقم(أبي داود   ، سنن   )٥٣٤٣ رقم ٢٤٥/ ٩(، مسند أحمد    )٧٩رقم  (صحيح مسلم   ) ٢(

  ).٤٠٠٣رقم(
  ).٨٠رقم (، صحيح مسلم )١٩٥١ و٣٠٤رقم (صحيح البخاري ) ٣(
  ).٩٢٢٦ رقم٨/٣٠٣(، السنن الكبرى للنسائي )٢٦١٣رقم(، سنن الترمذي )٨٠رقم (صحيح مسلم ) ٤(



– 

  )٦٣٧٢(

  اردة في أبواب االجتهاد والتقليد واإلفتاءالروايات الو: المبحث الثالث
   ما نجا منه غير عمر، لو نزل من السماء عذاب:حديث . ٢٤

 هذا الحديث بهذا اللفظ لـم       : "  وقال ابن كثير    ،)١ (المختصرفي  ابن الحاجب   ذكره  
  . )٢( "أره في شيء من الكتب

ى ولكن وجدت هذا اللفظ من رواية الطبري عن ابن إسحاق عند ذكر قصة أسـار             
لَو نزل مـن الـسماء       « :م اهللا صلَّى اللَّه عليه وسلَّ     فقال رسولُ : بدر ثم قال ابن إسحاق    

ذَاباذ          عسعد بن معغير عمر بن الْخطاب و يـونس  ورواه من طريق    ،  )٣(» لما نجا ِمنْه
لم يكن من المؤمنين أحد ممن نُِصر إال أحـب          :  قال ابن زيد   :قال أخبرنا ابن وهب قال    

لـو  «: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى أن قال... ئم، إال عمر بن الخطاب   الغنا
بنا في هذا األمر يا عمر ما نَذِّع٤ (»الحديث.. ا غيركج(.  

رواه ابن مردويه ِفي تَفِْسيره ِبسنَد متَِّصل من حِديث ابن عمر عن النَِّبي صـلَّى               و
لم يذكر ِفيِه سـعد  ، و »لَو نزل الْعذَاب ما أفلت ِإلَّا ابن الْخطاب        «: هولفظاللَّه علَيِه وسلَّم َ   

 وابنـه   ،ري وفيه ضعف  م وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر الع       : "، قال ابن حجر   )٥(بن معاذ 
  .)٦("عبد الرحمن وهو أضعف من أبيه

اشـم عـن     لبني ه  ىد بن الْهيثَم مول   لحدثني خا قال   )٧( الواقدي في المغازي   ىورو
 «: م اهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّ  وقاَل رسوُل،ِلِه وفي آخرهو فذكره بط،يحيى بن أبي كثير   

         رمإلّا ع ا ِمنْها نَجٍر مدب موي ذَابَل عنَز قُولُ  .لَوي كَان:    اءلَا تَْأخُذْ الِْفداُقْتُْل و .  دعس كَانو
  .»قْتُْل ولَا تَْأخُذْ الِْفداءاُ: بن معاٍذ يقُوُل

:  لكن ليس بهذه اللفظة، فعن ابن عبـاس قـال          )٨(وأصل الحديث في صحيح مسلم    
لَما كَان يوم بدٍر نَظَر رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم ِإلَى            : طَّاِب قال خحدثني عمر بن ال   

                                         
  ).٢١٨ص (، المنتهى البن الحاجب )١٢٤٣ص(المختصر البن الحاجب ) ١(
  ).٤٦٨ص (طالب البن كثير تحفة ال) ٢(
 )٢/٣١٠ (هتفـسير ، ونقله البغـوي فـي       )٢/٤٧٧(تاريخ الطبري   ،  )١٦٣٢٠ رقم ١٤/٧١(تفسير الطبري   ) ٣(

  .وغيره
  .)١٦٣١٩ رقم١٤/٧١(تفسير الطبري ) ٤(
  ).٢/٤٤٥ (البن حجرموافقة الخبر الخبر ، و)٢/٣٩( للزيلعي تخريج أحاديث الكشاف: انظر) ٥(
  ).٢/٤٤٥ (البن حجرلخبر موافقة الخبر ا )٦(
  ).٢/٣٩( للزيلعي تخريج أحاديث الكشاف: ، وانظر)١/١١٠(مغازي الواقدي ) ٧(
  ).١٧٦٣رقم (صحيح مسلم ) ٨(



 

 )٦٣٧٣(

   هابحَأصَألْفٌ، و مهو شِْرِكينلَّى اُهللا           الْماِهللا ص َل نَِبيتَقْبلًا، فَاسجر شَرةَ ععِتسثَلَاثُ ِماَئٍة و 
اللهم َأنِْجز ِلي ما وعدتَِني، اللهم آِت        «: علَيِه وسلَّم الِْقبلَةَ، ثُم مد يديِه، فَجعَل يهِتفُ ِبربهِ        

... » ِ هِلك هِذِه الِْعصابةَ ِمن َأهِل الِْإسلَاِم لَـا تُعبـد ِفـي الْـَأرض             ما وعدتَِني، اللهم ِإن تُ    
  الحديث 

فَلَما َأسروا الُْأسارى، قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم          : قال ابن عباسٍ  إلى أن   
  رمعكٍْر، وُؤلَاِء ا    «: ِلَأِبي بِفي ه نوا تَرى؟ماركْرٍ  » لُْأسو بنُـو       : فقاَل َأبب ـماِهللا، ه ا نَِبيي

                 مهِديهي ى اُهللا َأنسلَى الْكُفَّاِر، فَعةً علَنَا قُو ةً فَتَكُونيِفد متَْأخُذَ ِمنْه ى َأنِة، َأرِشيرالْعو مالْع
لَـا واِهللا  : قُلْتُ» ما تَرى يا ابن الْخَطَّاِب؟«: وسلَّمِللِْإسلَاِم، فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا عليِه     

                  ،منَـاقَهَأع ِربكِّنَّـا فَنَـضتُم ى َأنلَِكنِّي َأركٍْر، وو بَأى َأبى الَِّذي را َأروَل اِهللا، مسا ري
لَاٍن نَِسيبا ِلعمر، فََأضِرب عنُقَه، فَـِإن       فَتُمكِّن عِليا ِمن عِقيٍل فَيضِرب عنُقَه، وتُمكِّنِّي ِمن فُ        

هُؤلَاِء َأِئمةُ الْكُفِْر وصنَاِديدها، فَهِوي رسوُل اهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم ما قاَل أبـو بكـٍر،             
 علَيِه وسلَّم وَأبو بكٍْر     ولَم يهو ما قلتُ، فَلَما كَان ِمن الْغَِد ِجْئتُ، فَِإذَا رسوُل اهللا صلَّى اهللاُ             

يا رسوَل اِهللا، َأخِْبرِني ِمن َأي شَيٍء تَبِكي َأنْتَ وصـاِحبك؟ فَـِإن             : قَاِعديِن يبِكياِن، قلتُ  
 عليـِه  وجدتُ بكَاء بكَيتُ، وِإن لَم َأِجد بكَاء تَباكَيتُ ِلبكَاِئكُما، فقاَل رسوُل اِهللا صـلَّى اهللاُ              

وسلَّم :»              مهـذَابع لَـيع ِرضع لَقَد ،اءَأخِْذِهِم الِْفد ِمن كابحَأص لَيع ضرِكي ِللَِّذي عَأب
 وَأنْزَل اُهللا عز    - شَجرٍة قَِريبٍة ِمن نَِبي اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم           -َأدنَى ِمن هِذِه الشَّجرِة     

ما كَان ِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّى يثِْخن ِفي الَْأرِض تُِريدون عـرض الـدنْيا                { :وجلَّ
 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ والْآِخر ِريدي اللَّه٦٧: األنفال[} و [مةَ لَهلَّ اُهللا الْغَِنيمفََأح.   

   تحكم في شيء واحد بحكمين   ال:حديث . ٢٥
ال تحكم فـي  : قوله عليه الصالة والسالم ألبي بكر الصديق:" البيضاوي فقالذكره  

وأشار الزركشي في تخريجه إلى أمرين فـي هـذا الحـديث،     ،)١( "شيء واحد بحكمين  
أن الصواب عن أبي بكرة ال عن أبي بكر الصديق، وأنه ليس بهذا اللفظ، ولكـن    : األول

  .)٢(بلفظ آخر
 مبشر بن عبد اهللا عن سفيان بن حسين عن جعفـر             عن )٣(والحديث رواه النسائي  

كَتَب ِإلَي َأبـو    : وكان عاِملًا علَى ِسِجستَان قال     عبدالرحمن ابن أبي بكرة      بن إياس، عن  

                                         
  ).٢٣٧ص ( المنهاج للبيضاوي) ١(
  ).٢٤٩ص ( المعتبر للزركشي) ٢(
  ).٥٩٤٢ رقم٤٢١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي ) ٥٤٢١رقم٢٤٧/ ٨(سنن النسائي ) ٣(



– 

  )٦٣٧٤(

لَا يقِْضين َأحد ِفـي قَـضاٍء   «: يقوُل صلّى اهللا عليه وسلّم    سِمعتُ رسوَل اللَّهِ  : بكْرةَ يقُولُ 
  .»، ولَا يقِْضي َأحد بين خَصميِن وهو غَضبانِبقَضاءيِن

 من طريق إبراهيم بـن صـدقة        )١(وخالفه إبراهيم بن صدقة، فيما رواه الدارقطني      
عـن عبـد    ) هو ابن إيـاس   (ية  ِشح أبي بشر جعفر بن أبي و      عن سفيان بن حسين عن    

ِإنِّي سـِمعتُ   :  وهو قَاِضي ِبسِجستَان   َأنَّه كَتَب ِإلَى ابِنهِ    الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة     
 ،لَا يقِْضين الْقَاِضي بين اثْنَيِن وهـو غَـضبان       «:  رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ      

  .»ولَا يقِْضين ِفي َأمٍر قَضاَئيِن
ـ      ، )٢(ن إبـراهيم بـن صـدقة   ولعل الصواب رواية مبشر بن عبداهللا، ألنه أوثق م

ويؤستأنس لذلك أن المزي لم يذكر عبدالرحمن بن جوشن ضمن شيوخ جعفر بن إياس،              
  .)٣(وال ذكر جعفر ضمن الرواة عن عبدالرحمن بن جوشن

كتب أبو  : عبد الرحمن بن جوشن قال    وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير عن        
والحـديث  . )٤(" الكبيـر، ورجالـه ثقـات       رواه الطبراني في   : "الحديث، ثم قال  .. بكرة

  .)٥(صححه األلباني
عبد الملك بن عمير، عن عبد      وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق        

كَتَب َأبو بكْرةَ ِإلَى ابِنِه، وكَان ِبِسِجستَان، ِبَأن الَ تَقِْضي بين           : قالالرحمن بن أبي بكرة،     
الَ يقْـِضين حكَـم     «: ن، فَِإنِّي سِمعتُ النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ        اثْنَيِن وَأنْتَ غَضبا  

   انبغَض وهِن واثْنَي نياليقضين أحد في قـضاء     :"  لفظ البخاري، ولم ترد عندهم لفظة      »ب
  " .  بقضاءين
  ما اجتمع الحالل والحرام    :حديث . ٢٦

ال يعرف مرفوعاً، ورواه    : " قال الزركشي في تخريجه    ،)٦(ذكره البيضاوي هكذا    
  .)٧(" ما اجتمع حالل وحرام إال غلب الحرام الحالَل: "ثم ساقه بلفظ" عبدالرزاق موقوفاً

                                         
 تحفـة  وذكره المزي أيضا بهذا اإلسناد والمتن، فـي زياداتـه فـي    ) ٤٤٦٩ رقم ٣٦٦/ ٥( الدارقطني   سنن) ١(

  .)٤٥/ ٩(األشراف بمعرفة األطراف 
  ).٢/١٠٨(و ترجمة إبراهيم بن صدقة ) ٢٧/١٩٣(ترجمة مبشر بن عبداهللا: راجع تهذيب الكمال للمزي) ٢(
  ).٥/٥(و ترجمة جعفر بن إياس ) ١٧/٣٤(ترجمة ابن جوشن: راجع تهذيب الكمال للمزي) ٣(
  .، لم أجد الحديث في المطبوع من المعجم الكبير)١٩٦/ ٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٤(
  ).٢٦٢٦مع رقم (إرواء الغليل ) ٧٧٥٦رقم( صحيح الجامع) ٥(
  ).٢٤٣-٢٤٢ص ( المنهاج للبيضاوي) ٦(
  ).٢٥٠ص ( المعتبر للزركشي) ٧(



 

 )٦٣٧٥(

 من طريق الثوري عن جابر عـن الـشعبي عـن            )١(في مصنف عبدالرزاق  وهو  
 والشَّعبي عن ابِن مـسعوٍد     وجابر الْجعِفي ضعيفٌ،  :"  قال البيهقي   .عبداهللا بن مسعود به   

 إلـى عبـِد اِهللا بـن        عمنقطع، وإنَّما رواه غيره بمعناه عن الشَّعبي من قوله غير مرفو          
  .)٣(" ضعيف منقطع: "، وقال ابن حجر)٢("مسعوٍد

                                         
  ).١٢٧٧٢ رقم ١٩٩ /٧(مصنف عبد الرزاق ) ١(
  .)٢٧٥/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(
   .)٢٥٤/ ٢(البن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ٣(



– 

  )٦٣٧٦(

  الخاتمة
  :، وذلك على النحو التالينتائجه بإيجازيحسن في ختام هذا البحث أن تُذكر 

ين حديثاً ذكرها األصوليون في مصنفاتهم بألفاظ ليست مذكورة         وجد الباحث ستة وعشر   
في كتب الحديث، وبعض تلك الروايات ال أصل لها من وجه صحيح، وليست موجـودة      
في شيء من كتب الحديث بتلك األلفاظ، وبعضها االختالف يسير، وفيما يلي الروايـات           

  :التي ال أصل لها
  رقم الحديث  نص الحديث

  ٢   دينكم عن الحميراءخذوا شطر: حديث
  ٤  نحن نحكم بالظاهر: حديث
  ٨  ذكر اهللا على قلِب المؤمن، سمى َأو لم يسم: حديث
  ١٠  الصالة قبل البعثة: حديث

  ١٨  حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
  ٢٣  تمكث إحداهن شطر دهرها ال تصلي: حديث
  ٢٦  ما اجتمع الحالل والحرام   : حديث

 بعض هذه الروايات معناها صحيح، وهناك أحاديث أو آثـار تـدل علـى ذلـك                 :تنبيه
  .المعنى، وقد ذكرتها في موضعها من البحث

أن يقوم المختصون في أصول الفقه بتنقية المؤلفات األصولية من تلـك            : يقترح الباحث 
 األلفاظ الغريبة، وأن يعتمدوا على مصادر األحاديث المشهورة عنـد المحـدثين، لـئال             
. يقعوا بحسن نية في الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حيث ال يـشعرون      

  .واهللا أعلم وأحكم



 

 )٦٣٧٧(

  المراجع والمصادر
أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن  : المؤلف، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة     .١

، عبد عبد الكريم   أحمد م  .د: تقديم،  )هـ٨٤٠ت(أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعي       
دار الوطن للنشر،   ،  دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم         : قيحقت

  .هـ ١٤٢٠األولى. ، طالرياض
محمد بن عبد الباقي بـن محمـد األنـصاري      ،  )المشيخة الكبرى (أحاديث الشيوخ الثقات     .٢

ـ حق، ت )ـه٥٣٥: المتوفى(الكعبي، أبو بكر، المعروف بقاضي الماِرستان        الـشريف  : قي
   هـ١٤٢٢ األولى .ط، السعودية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، حاتم العوني

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومـسلم              .٣
: المتـوفى (ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبـد الواحـد المقدسـي              ،  في صحيحيهما 

دار خـضر للطباعـة والنـشر    ،  عبد الملك بن عبد اهللا بـن دهـيش        : يقتحق،  )هـ٦٤٣
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الثالثة، .ط،  لبنان–والتوزيع، بيروت 

محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم البستي         ،  إلحسان في تقريب صحيح ابن حبان     ا .٤
حققـه  ،  )هـ ٧٣٩ ت(األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        : ترتيب،  )هـ٣٥٤ ت(

 - هــ    ١٤٠٨األولـى،   .ط،  مؤسسة الرسالة، بيروت  ،  وخرج أحاديثه شعيب األرنؤوط   
  . م١٩٨٨

، )هـ١٤٢٠ت  (محمد ناصر الدين األلباني     ،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       .٥
  م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ الثانية .، ط بيروت، المكتب اإلسالمي،زهير الشاويش: إشراف

سيد كـسروي   ، تحقيق   )هـ٤٣٠ت(م أحمد بن عبد اهللا األصبهاني       أبو نعي ،  اريخ أصبهان  .٦
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ األولى، .ط،  بيروت،دار الكتب العلمية، حسن

ـ ٤٦٣ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر القرطبـي              ،  االستذكار .٧ ، )هـ
لـى،   األو.ط،  بيـروت ،دار الكتب العلمية ، تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض  

  .م٢٠٠٠ – ١٤٢١
 ،)هـ٨٥٢ت ( الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني       وأب،  اإلصابة في تمييز الصحابة    .٨

  .هـ ١٣٩٨دار الفكر،  :بيروت ،وبهامشه االستيعاب في أسماء األصحاب البن عبد البر
سـراج الـدين أبـو      ،  لبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير         ا .٩

ق مصطفى  يحق، ت )هـ٨٠٤ت(الشافعي المصري   بن الملقن    بن علي بن أحمد      حفص عمر 
- الريـاض  ،دار الهجرة للنشر والتوزيع   ،  أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال        

   م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ االولى، .ط، السعودية



– 

  )٦٣٧٨(

ابن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي أبو الحسن       ،  بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام      . ١٠
 األولـى ،  .ط،  الريـاض ،دار طيبة، الحسين آيت سعيد. د، تحقيق  )هـ٦٢٨ ت(القطان  
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

، )هـ٣١٠ت(محمد بن جرير أبو جعفر الطبري       ،  )تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك     . ١١
   . هـ١٣٨٧ - الثانية .ط،  بيروت،دار التراث

 : بيـروت ، لبنـان  ،)هـ٢٥٦ت (بخاري عبد اهللا محمد بن إسماعيل ال  وأب،  التاريخ الكبير  . ١٢
   .)ت. د(، دار الكتب العلمية 

أبو العال محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم            ،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     . ١٣
 ).ت.د(،  بيروت–دار الكتب العلمية ، )هـ١٣٥٣ت (المباركفورى 

عمر بن كثير   تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، أبو الفداء إسماعيل بن             . ١٤
األولـى  . ، تحقيق عبدالغني الكبيسي، دار حراء، مكـة المكرمـة، ط           )ه٧٧٤ت(القرشي
 .ه١٤٠٦

جمال الدين أبـو محمـد   ، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري    . ١٥
دار ابن ،  عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد     : قيحق، ت )هـ٧٦٢ت(عبد اهللا بن يوسف الزيلعي      

  .هـ١٤١٤ األولى، .ط، لرياض ا،خزيمة
، )هـ٧٤٨ ت(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي            ،  تذكرة الحفاظ    . ١٦

   .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى، .ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حـاتم             ،  فسير القرآن العظيم  ت . ١٧

 .ط،  الـسعودية ،  مكتبة نزار مصطفى البـاز    ،   أسعد محمد الطيب   ق، تحقي )هـ٣٢٧ ت(
  . هـ ١٤١٩الثالثة 

 تحقيق محمـد  ،)ه٨٥٢ت( الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني    و أب ،تـقريب التهذيب  . ١٨
 .ـ ه١٤٠٨ الثانية. طدار الرشيد، : سوريا دار البشائر اإلسالمية ، :عوامة، بيروت

 القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرنـاطي،  و أب،تقريب الوصول إلى علم األصول   . ١٩
  .ه١٤١٤األولى . ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط)هـ٧٤١ت(

إحياء السنة  ،  )هـ٤٦٣ ت( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي           ،تقييد العلم  . ٢٠
  . بيروت–النبوية 

د بن علي بـن حجـر   أبو الفضل أحم، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير    . ٢١
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٩ األولى .ط، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ٨٥٢ت(العسقالني 



 

 )٦٣٧٩(

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهـادي الحنبلـي            ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق     . ٢٢
ـ ٧٤٤: المتوفى(  تحقيق سامي بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخبـاني             ) ه

  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، .ط  الرياض،ء السلفأضوا: دار النشر
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن عثمـان    ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق   . ٢٣

،  الريـاض  ،دار الـوطن  ،   مصطفى أبو الغيط عبـد الحـي        تحقيق )هـ٧٤٨ ت(الذهبي  
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، .ط

مطبعـة  : الهند،  )ه٨٥٢ت( حجر العسقالني   الفضل أحمد بن علي بن     وأب،  تهذيب التهذيب  . ٢٤
   .هـ١٣٢٥األولى  .طمجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، 

.  تحقيـق د   ، الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي      و أب ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال     . ٢٥
  .هـ ١٤٠٠ األولى . مؤسسة الرسالة ، ط:بشار عواد معروف ، بيروت ، لبنان

  : تحقيق أحمد شاكر وغيره، بيروت    ، عيسى محمد بن عيسى الترمذي     وأب،  )السنن (الجامع . ٢٦
  . هـ١٤٠٨األولى . دار الكتب العلمية، ط

محمد بن جرير أبو جعفـر الطبـري   ، )تفسير الطبري (البيان عن تأويل آي القرآن جامع   . ٢٧
 .ط، مصر،   دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع    ،   عبد اهللا التركي   .د تحقيق،  )هـ٣١٠ت(

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ولى، األ
صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلـدي العالئـي          ،  جامع التحصيل في أحكام المراسيل     . ٢٨

 ١٤٠٧ الثانية،   .ط،  بيروت،  عالم الكتب ،  ق حمدي عبد المجيد السلفي    يحق، ت )هـ٧٦١ت(
 .م١٩٨٦ –

مية، ، دار الكتب العل   )هـ٦٦٥ت (لخوارزميأبو المؤيد محمد بم محمود ا      ،جامع المسانيد  . ٢٩
  بيروت، 

 ت(بو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبـي             ، أ جامع بيان العلم وفضله    . ٣٠
دار ابن الجـوزي، المملكـة العربيـة      : الناشر،  أبي األشبال الزهيري  : تحقيق،  )هـ٤٦٣

  . هـ ١٤١٤ األولى، .ط، السعودية
ثابت الخطيب البغـدادي  أبو بكر أحمد بن علي بن ، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع   . ٣١

 . الرياض،مكتبة المعارف، محمود الطحان. ق ديحق، ت)هـ٤٦٣ ت(
الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،               . ٣٢

 طبعة مجلس دائـرة المعـارف       ، مصورة عن  )هـ٣٢٧: المتوفى(الرازي ابن أبي حاتم     
 األولـى،   .ط،   بيـروت  ،دار إحياء التراث العربـي    ،   الهند ،ن بحيدر آباد الدك   -العثمانية  

 . م١٩٥٢ هـ ١٢٧١



– 

  )٦٣٨٠(

أبو نعيم أحمد بن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق          ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء      . ٣٣
، م١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤مصر،  ،  ر السعادة  مصورة عن طبعة دا    )هـ٤٣٠ت  (األصبهاني  

  .هـ١٤٠٩ ، بيروت،دار الكتب العلمية
ـ حق، ت )هـ٢٢٤ ت(أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي البغدادي        ،  مواعظالخطب وال  . ٣٤  .ق د ي

  ،  األولى.، مصر، طمكتبة الثقافة الدينية، رمضان عبد التواب
، )هـ٨٠٦ت(أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي          ،  ذيل ميزان االعتدال   . ٣٥

 .ط،   بيـروت  ،تب العلميـة  دار الك ،  عادل أحمد عبدالموجود  وق علي محمد معوض     يحقت
  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، 

: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي         ،  وضة الطالبين وعمدة المفتين   ر . ٣٦
/ هــ  ١٤١٢الثالثـة،   .، ط المكتب اإلسالمي، بيروت  ،  تحقيق زهير الشاويش  ،  )هـ٦٧٦

  .م١٩٩١
هللا بـن أحمـد بـن قدامـة     روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين أبو محمـد عبـدا       . ٣٧

نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبدالقادر بن بـدران،        : ، وبالحاشية شرحه  )ه٦٢٠ت(المقدسي
  ).ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت، 

: المتـوفى ( أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني     ،أبو بكر بن أبي عاصم    ،  السنة . ٣٨
 األولـى،   ،، ط  بيـروت  ،اإلسالميالمكتب  ،  محمد ناصر الدين األلباني   ، تحقيق   )هـ٢٨٧

  .ه١٤٠٠
، ق محمد عبد القادر عطا   يحقت ،)ه٤٥٨ت( بكر أحمد بن الحسين البيهقي     و أب ،السنن الكبرى  . ٣٩

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة، .طن،  لبنا–دار الكتب العلمية، بيروت 

عبـدالغفار  . تحقيـق د  ،)ه٣٠٣ت( عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبالسنن الكبرى،    . ٤٠
 .هـ ١٤١١األولى . دار الكتب العلمية، ط: لبنداري وسيد كسروي، بيروت، لبنانا

ـ ٣٨٥ت(بو الحسن علي بن عمر البغدادي الـدارقطني         السنن، أ  . ٤١ ـ حق، ت )هـ شـعيب   قي
 - هــ    ١٤٢٤ األولـى،    .ط،  لبنـان ،  مؤسسة الرسالة، بيـروت   وآخرون،  االرنؤوط،  

  .م٢٠٠٤
 تحقيق عزت الدعاس، وعادل     ،)ه٢٧٥ت(ي داود سليمان بن األشعث السجستان     وأب،  السنن . ٤٢

  .ـ ه١٣٨٩ األولى . دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، ط:بيروتالسيد، 
، عبد الفتاح أبو غـدة    : تحقيق،)ه٣٠٣ت ( عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي      و أب ،السنن . ٤٣

  .م١٩٨٦ /ه١٤٠٦ الثانية، .ط، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية



 

 )٦٣٨١(

 تحقيق وترقيم محمد فـؤاد عبـد        ،)ه٢٧٣ت( محمد بن يزيد بن ماجه        عبد اهللا  و أب ،السنن . ٤٤
  . ) ت.د(،  دار إحياء الكتب العربية :الباقي، القاهرة

 ت( شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي                 ،سير أعالم النبالء   . ٤٥
مؤسـسة  ،  ق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب األرنـاؤوط         يحق، ت )هـ٧٤٨

  . هـ١٤٠٥ الثالثة ، .ط، بيروت، سالةالر
شـعيب  : تحقيق، )هـ٥١٦ت(أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي  شرح السنة،    . ٤٦

 /هــ  ١٤٠٣ الثانيـة،    .ط،   بيروت ،المكتب اإلسالمي ،  محمد زهير الشاويش  -األرنؤوط
  .م١٩٨٣

ت (قـاري  علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين المـال ال ،   مسند أبي حنيفة شرح . ٤٧
 .ط،   لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيـروت      ،  ق خليل محيي الدين الميس    يحق، ت )هـ١٠١٤

   م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األولى، 
، )هـ٣٢١ ت( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي          ،شرح معاني اآلثار   . ٤٨

 - األولـى    .ط، الرياض،   عالم الكتب ،   محمد سيد جاد الحق    ،محمد زهري النجار  تحقيق  
  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤

عبد العلي ، تحقيق )هـ٤٥٨ ت( أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي         ،شعب اإليمان  . ٤٩
مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع        تحقيقالأشرف على   ،  عبد الحميد حامد  

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ األولى، .ط، بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند
، مـع شـرحه فـتح       )ه٢٥٦ت ( أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري      ،صحيح البخاري  . ٥٠

دار الفكـر   : الباري ، بتصحيح عبدالعزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، بيـروت           
  ).ت.د(

أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين، األلبـاني       ،  صحيح الجامع الصغير وزياداته    . ٥١
  .هـ ١٤٠٨الثالثة . روت، ط، بيالمكتب اإلسالمي، )هـ١٤٢٠ت(

: مـصر ، وبحاشيته شرح النـووي ،  )ه٢٦١ت ( مسلم بن الحجاج القشيري  ،صحيح مسلم  . ٥٢
  .  هـ١٣٤٧ األولى :ط المطبعة المصرية باألزهر ،

ـ ٣١١ ت( أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيـسابوري       ،صحيحال . ٥٣ .  د، تحقيـق )هـ
  ،  بيروت–المكتب اإلسالمي : الناشر، محمد مصطفى األعظمي

، ) هـ٥٧٨ ت( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال      ،الصلة في تاريخ أئمة األندلس     . ٥٤
 - هــ    ١٣٧٤ الثانية،   .ط، القاهرة،   مكتبة الخانجي ،  السيد عزت العطار الحسيني   تحقيق  
   . م١٩٥٥



– 

  )٦٣٨٢(

تحقيق عبد المعطـي    ،  )ه٣٢٢ ت ( ألبي جعفر محمد بن عمرو العـقيلي      ،الضعفاء الكبير  . ٥٥
  ـ  ه١٤٠٤ األولى . دار الكتب العلمية ، ط: بيروتقلعجي،

أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن األنـصاري         ،  طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها     . ٥٦
، ق عبد الغفور عبد الحق البلوشـي      يحق، ت )هـ٣٦٩ ت(المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني     

  .١٩٩٢/ ١٤١٢ الثانية، .ط،  بيروت،مؤسسة الرسالة
،  ترتيب أبي طالب القاضـي  ، عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي       و أب ،بيرالعلل الك  . ٥٧

  . هـ١٤٠٦األولى :  مكتبة األقصى، ط :عمان، تحقيق حمزة ديب مصطفى، األردن

.  تحقيـق د    ،  الحسن علي بن عمـر الـدارقطني       و أب ،العلل الواردة في األحاديث النبوية     . ٥٨
  .هـ ١٤٠٥ األولى .ط، دار طيـبة: الرياضمحـفوظ الرحمن السلفي، 

ـ ٣٢٧ت  (أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي        ،  العلل البن أبي حاتم    . ٥٩ : تحقيـق ،  )هـ
، مطـابع الحميـضي   ،  خالـد الجريـسي   . سعد الحميد و د    .فريق من الباحثين بإشراف د    

  .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧األولى، .الرياض، ط
 أحمد بن محمد بـن حنبـل        أبو عبد اهللا  ،  العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا        . ٦٠

 .ط، الريـاض ، دار الخـاني ، ق وصي اهللا بن محمد عبـاس يحق، ت)هـ٢٤١ت(الشيباني  
  . م٢٠١ - هـ ١٤٢٢الثانية، 

بو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد            أ ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري     . ٦١
  ).ت.د ( بيروت–دار إحياء التراث العربي ، )هـ٨٥٥ ت(الحنفى بدر الدين العينى 

عبد الـسالم   وحسين شرف،   .، تحقيق د  أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي     ،  غريب الحديث  . ٦٢
 ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ األولى، .ط، لهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة      ا هارون،

 .م
 الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقالني          و   أب ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري     . ٦٣

، بيروتدار الفكر،   يز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي،         بتصحيح عبدالعز  ،)ه٨٥٢ت(
  ).ت.د(

أبو عبد اهللا محمد بن أيـوب    ،  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة          . ٦٤
 .ط،  دار الفكر، دمـشق   ،  غزوة بدير : تحقيق،  )هـ٢٩٤ ت(بن الضريس البجلي الرازي     

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨األولى، 
ـ ٤١٤ت(القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا البجلي الرازي ثم الدمـشقي    أبو  الفوائد،   . ٦٥ ، )هـ

  .ه١٤١٢ األولى، .ط،  الرياض–مكتبة الرشد ، ق حمدي عبد المجيد السلفييحقت



 

 )٦٣٨٣(

دار :  بيـروت  ،)ه٣٦٠ت ( أحمد عبد اهللا بـن عـدي       وأب،  الكامل في ضـعـفاء الرجال    . ٦٦
  .ه١٤٠٩ الثالثة، .الفكر، ط

عالء الـدين علـي بـن حـسام الـدين الهنـدي       ،  وال واألفعال كنز العمال في سنن األق     . ٦٧
مؤسـسة  ،   صـفوة الـسقا    ،ق بكري حيـاني   يحق، ت )هـ٩٧٥ت   (البرهانفوري ثم المدني  

  م١٩٨١/هـ١٤٠١امسة، الخ. ط، بيروت، الرسالة
 دار الكتاب   : الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، القاهرة، مصر         و أب ،لسان الميزان  . ٦٨

  .)ت.د(، نشر التراث اإلسالمياإلسالمي إلحياء و
دار الريـان  : القـاهرة  ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي      ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    . ٦٩

  .هـ١٤٠٧للتراث، 
دار اآلفاق الجديدة،   : ،  بيروت  )ه٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد حزم األندلسي      ،  المحلى . ٧٠

  ).ت.د(ة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديد
 جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو بـن أبـي بكـر        ،مختصر منتهى السؤل واألمل    . ٧١

تحقيق نذير حمادو، دار ابن حزم       ،)هـ٦٤٦ت   (المقري المالكي المعروف بابن الحاجب    
  .ه١٤٢٧األولى . بيروت، ط

ـ ٢٧٥ت(أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِجـستاني           المراسيل،   . ٧٢ ، )هـ
    .١٤٠٨ األولى، .ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤوط: قيحقت

بيـروت،  ،  )ه٤٠٥ت( عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحـاكم          و أب ،المستدرك على الصحيحين   . ٧٣
  ) .ت.د(تاب العربي، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي دار الك: لبنان

ـ ١٥٠: المتـوفى (ثابـت   أبو حنيفة النعمان بن     ،  مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي     . ٧٤ ، )هـ
  . مصر -اآلداب : الناشر، عبد الرحمن حسن محمود: تحقيق

بو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي،              مسند أبي يعلى، أ    . ٧٥
،  دمـشق  –دار المأمون للتراث    ،  ق حسين سليم أسد   يحق، ت )هـ٣٠٧: المتوفى(الموصلي  

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤ األولى، .ط
، تحقيق شعيب األرناوؤط    )ه٢٤١ت(، اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني         د أحمد مسن . ٧٦

  .هـ١٤٢١األولى . مؤسسة الرسالة، ط: عبداهللا التركي، بيروت. وآخرون وإشراف د
قـديم  ، ت) ه٢٣٥ت (عبد اهللا بن محمد بن أبـي شيــبة   ، المصنف في األحاديث واآلثار  . ٧٧

  . ه ١٤٠٩ األولى .ط،  التاج دار :ن، بيروت، لبناوضبط كمال يوسف الحوت
 تحقيق حبيب الرحمن األعظمـي،      ،)ه٢١١ت   ( عبد الرزاق بن همام الصنعاني     ،المصنف . ٧٨

 .  ه١٤٠٣ الثانية .المكتب اإلسالمي، ط: بيروت لبنان



– 

  )٦٣٨٤(

أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر              ،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     . ٧٩
ل علمية قدمت لجامعة اإلمام     ئرساعة من الباحثين في     ، تحقيق مجمو  )ه٨٥٢ت(العسقالني

، ، دار الغيـث    الرياض  دار العاصمة  ،سعد بن ناصر الشثري   . د: سيق، تن محمد بن سعود  
   .هـ١٤١٩ األولى، .ط

محيي السنة أبو محمد الحسين بن مـسعود بـن محمـد            ،  عالم التنزيل في تفسير القرآن    م . ٨٠
 .ط بيروت،   دار إحياء التراث العربي   ،  مهديق عبد الرزاق ال   يق، تح )هـ٥١٠ت  (البغوي  
  . هـ١٤٢٠األولى، 

 ،المطبعة العلمية، )هـ٣٨٨ ت(أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي         ،   معالم السنن  . ٨١
   م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ األولى .ط، حلب

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، بدر الدين محمد بن عبـداهللا الزركـشي               . ٨٢
  .هـ ١٤٠٤األولى . حقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، دار األرقم، الكويت، ط، ت)ه٧٩٤ت(

 ابن األبار، محمد بن عبد اهللا بـن أبـي بكـر     ،معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي      . ٨٣
 - هـ   ١٤٢٠ األولى،   .ط،   مصر ،مكتبة الثقافة الدينية    ،  )هـ٦٥٨ ت(القضاعي البلنسي   

   م٢٠٠٠
ق طـارق بـن     يحق، ت )هـ٣٦٠ت(بو القاسم الطبراني    سليمان بن أحمد أ   المعجم األوسط،    . ٨٤

،  القـاهرة  –دار الحـرمين    ،   عبد المحسن بن إبـراهيم الحـسيني       ،عوض اهللا بن محمد   
  .هـ١٤١٥

 ق محمد شكور  يحق، ت )هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني       ،  المعجم الصغير  . ٨٥
 .١٩٨٥ – ١٤٠٥ األولى، .ط، ان عم/ بيروت ، دار عمار،المكتب اإلسالمي، 

ق حمدي بن عبد    يحق، ت )هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني       ،  المعجم الكبير  . ٨٦
  . الثانية.ط،  القاهرة–مكتبة ابن تيمية ، المجيد السلفي

ـ ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي         ،  معرفة السنن واآلثار   . ٨٧ ـ حق، ت )هـ ق ي
، دار قتيبـة    ) باكـستان  -كراتشي  (إلسالمية  جامعة الدراسات ا  ،  عبدالمعطي أمين قلعجي  

 .ط،  ) القـاهرة  -المنصورة  (، دار الوفاء    ) دمشق -حلب  (، دار الوعي    )بيروت-دمشق  (
  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢األولى، 

، مارسدن جـونس  :  محمد بن عمر بن واقد السهمي أبو عبد اهللا الواقدي تحقيق           ،مغازيال . ٨٨
  .١٤٠٩/١٩٨٩ - الثالثة .ط، بيروت، دار األعلمي



 

 )٦٣٨٥(

أبو الخير محمد بـن     ،  المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة          . ٨٩
،  بيـروت ،دار الكتاب العربي، محمد الخشت: قيحق، ت )هـ٩٠٢ت(عبدالرحمن السخاوي   

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ األولى،.ط
 عمرو عثمان بن عمرو بن أبـي بكـر المقـري            و جمال الدين أب   ،منتهى السؤل واألمل   . ٩٠

األولـى  . دار الكتب العلمية، بيـروت، ط  ،)هـ٦٤٦ت  (لكي المعروف بابن الحاجب الما
  .ه١٤٠٥

منهاج الوصول إلى معرفة علم األصول، ناصر الدين عبـداهللا بـن عمـر البيـضاوي                 . ٩١
االبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج لعبداهللا الصديق الغماري، اعتنى بـه          : ، ومعه )ه٦٨٥ت(

 .ه١٤٠٥األولى .  بيروت، طسمير طه المجذوب، عالم الكتب،
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، أبو الفضل أحمد بن علي بـن حجـر                 . ٩٢

، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض،         )ه٨٥٢ت(العسقالني  
 .ه١٤١٤الثانية . ط

ه ورقمه  صحح،  )هـ١٧٩ت(المدني  بن عامر األصبحي    مالك بن أنس بن مالك       ،   موطأال . ٩٣
، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت  ، محمد فؤاد عبد الباقي : وخرج أحاديثه وعلق عليه   

  .م١٩٨٥- هـ ١٤٠٦، لبنان
الك بن أنس بن مالك بـن عـامر األصـبحي           ، م موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري      . ٩٤

، مؤسـسة الرسـالة   ،  محمود خليـل   و ق بشار عواد معروف   يحق، ت )هـ١٧٩ ت(المدني  
  . هـ١٤١٢بيروت، 

تحقيق علي محمـد  ،  عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي   و أب ،ميزان االعتدال في نـقد الرجال     . ٩٥
   .)ت. د(، البجاوي، وفتحية علي البجاوي، دار الفكر العربي

جمال الـدين   ،  نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي           . ٩٦
 مؤسسة الريـان  ،ق محمد عوامةيحق، ت)هـ٧٦٢ت(أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي  

 األولـى،   .ط،   جـدة  ،دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية      / لبنـان ،   بيروت ،للطباعة والنشر 
  م١٩٩٧/هـ١٤١٨

  
  



– 

  )٦٣٨٦(

  



 

 )٦٣٨٧(

  
  
  
  
  
  

 
  
  

  ملخص البحث
  .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، والفهارس الالزمة للبحث

وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وخطة         : المقدمة
  .البحث، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في إنجازه

  .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث
فيه ترجمة موجزة لإلمام الترمذي، اشتملت علـى التعريـف باإلمـام            التمهيد، و 

، تحدثت فيها عن حياة المؤلف، واسـم        )المؤلَّف(، والتعريف بالجامع    )المؤلِّف(الترمذي  
  .، مع ذكر أقوال العلماء فيه، وفي كتابه)جامع الترمذي(الكتاب 

عه، واشتمل علـى  أسماء سور القرآن الكريم عند الترمذي في جام      : المبحث األول 
  :مطلبين

صيغ الترمذي في تسمية أسماء سور القرآن الكريم، وبيان تعـدد           : المطلب األول 
  .أساليب اإلمام الترمذي في جامعه عند تسميته لسور القرآن الكريم

بيان منهج الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم، وتنوع أسـاليبه    : المطلب الثاني 
  .في ذلك

لدراسة التطبيقية ألسماء سور القرآن الكريم في جامع الترمذي،         ا: والمبحث الثاني 
  .ومن خالله برز منهج الترمذي في تسمية السور القرآنية

  .ثم الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث
  .أسأل اهللا التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، والحمد هللا رب العالمين

  .وصلى اهللا وسلم على أشرف األنبياء والمرسلين

 
 

 
 

  األستاذ المشارك في قسم القرآن وعلومه
  كلية أصول الدين

  إلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ا
  



– 

  )٦٣٨٨(

 

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا مـن             
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فلن تجـد لـه         
ولياً مرشداً، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده              

  :أما بعد...  عليه وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراًورسوله، صلى اهللا
M  k  j  i  h  g :  بحفظ القرآن الكريم، فقال سبحانه– عز وجل –فقد تكفل اهللا  

  m   lL]  وهيأ لخدمته من شاء من خلقه تـرتيالً وحفظـاً، وتبيينـاً             ]٩: سورة الحجر ،
ون من نوره، فألفوا في شتى مباحثـه،  وتفسيراً، فأقبلوا على هذا الكتاب يهتدون بهداه، ويقتبس    

وال يزالـون   ... ، وناسخه ومنسوخه، وأسباب نزولـه     وعلومه وفنونه، فدرسوا مكيه ومدنيه    
  .كذلك حتى عصرنا الحاضر

ومن بين تلك العلوم أسماء سور القرآن الكريم، فهو من الموضوعات التـي لهـا               
  .جموعمعان ودالالت، ودونت فيها المصنفات بشكل مفرد أو م

 عـز  –وقد رغبت في الكتابة في هذا النوع من علوم القرآن الكريم؛ خدمة لكتـاب اهللا                
أسـامء سـور :  ومشاركة للباحثين في علوم القرآن الكريم، فكان البحث بعنـوان          –وجل  

دراسة نظرية تطبيقية، جمعت فيـه بـين      القرآن الكريم عند اإلمام الرتمذي يف كتابه اجلامع، 
آن الكريم وكتاب إمام من أئمة الحديث، تنـاول فيـه أسـماء الـسور               أسماء سور القر  

القرآنية، وأورد األحاديث النبوية في هذا الشأن، أسأل اهللا التوفيـق والـسداد، والهـدى        
  .والرشاد، والحمد هللا رب العالمين

 

ي حظيت بعناية العلماء، ذكروهـا       أسماء سور القرآن الكريم من أنواع علوم القرآن الت         – ١
وكتبوها في مقدمات تفاسيرهم، أو في ثنايا كتبهم، فأفردوا وجمعوا في هذا النوع، فهي              

  .متصلة بالقرآن الكريم ومعانيه، وفيها من الِحكم والفوائد ما ال يخفى
من علماء السنة المتقدمين، وفي إبراز منهجه في أسماء         ) هـ٢٧٩ت( أن الترمذي    – ٢

 الكريم إسهاما في خدمة علوم القرآن الكريم وبيان فضله، وجهده في            القرآنسور  
  .تسمية السور القرآنية

، وفضله وسبقه، فهو إمام من أئمة المحدثين وتلميـذ          )هـ٢٧٩ (الترمذي تقدم وفاة    – ٣
، وسمع منهما وحدث عنهما، فهـو إلـى         )هـ٢٦١(، ومسلم   )هـ٢٥٦(البخاري  



 

 )٦٣٨٩(

  . أقرب ويقدم على غيرهعصر النبوة والقرن األول
 محل عناية واهتمام من المفسرين والمحـدثين فـي   – يرحمه اهللا – الترمذي جامع  – ٤

مسائل علوم القرآن الكريم وغيرها من علوم الكتاب والـسنة؛ وال تخفـى مكانـة      
  .الترمذي العلمية وأقوال العلماء فيه

 

  . بأسماء سور القرآن الكريم بيان وإظهار عناية الترمذي في جامعه– ١
  . بيان منهج الترمذي في تسمية أسماء سور القرآن الكريم– ٢
  . ذكر صيغ الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم– ٣
 جمع وعرض أسماء سور القرآن الكريم بين الترمذي وبعض المفسرين والمؤلفين            – ٤

  .في علوم القرآن
 

، ومراجعة المكتبات ومراكز البحوث العلمية، لم أقف علـى          بعد البحث واالطالع  
، وقد وقفت   »أسماء سور القرآن الكريم في جامع الترمذي      «من كتب في هذا الموضوع      

  :على بعض الدراسات حول الترمذي، ومنها
سـنن الترمـذي    :  التفسير النبوي دراسة تطبيقية من كتاب التفـسير فـي كتـاب            – ١

عيسى بن ناصر الدريبي تحدث فيـه       :  للدكتور )١()لمنهاج ا – األنواع   –المصادر  (
عن أهمية التفسير النبوي، وأنواعه، ومنهاج التفسير النبـوي، وكانـت الدراسـة             
التطبيقية على النصف األول من القرآن الكريم من كتاب التفسير كنمـوذج، ولـم              

  .يتعرض ألسماء سور القرآن الكريم في خطته وبحثه
نور الدين عتـر،    :  والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، للدكتور       اإلمام الترمذي  – ٢

اإلسـناد، وأنـواع الحـديث،      (وهو من عنوانه صناعة حديثية في علوم الحديث         
ومن ثم الموازنة بين الجـامع وبـين الـصحيحين،     ) إلخ... وعلوم الرواة، والعلل  

الحديث في كلية   وأصل الكتاب رسالة دكتوراه في علم الحديث من شعبة التفسير و          
هـ، وهو في مجلد واحد، طبعـة لجنـة         ١٣٨٤أصول الدين بجامعة األزهر سنة      

  .هـ١٣٩٠التأليف والترجمة والنشر، الطبعة األولى 

                                         
  ).١٥(آنية، جامعة اإلمام ،العدد رقم أصله بحث تقدم به الباحث إلى مجلة تبيان للدراسات القر) ١(



– 

  )٦٣٩٠(

كمال الـدين عبـدالغني     : ، للدكتور )١( منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي       – ٣
ديثية، وميزان النقد في    المرسى، وهو من عنوانه في الحديث النبوي والدراسة الح        

  .الخبر من جهة السند والمتن
وال يخفى وجود بعض الدراسات والكتابات حول أسماء سور القرآن الكريم ولكن            

كتب التفسير، والحديث، وعلـوم  : ، جمعت من مراجع عديدة مثل  )٢(بمعنى أوسع وأشمل  
وأغراض الـسورة   القرآن على وجه العموم، وتناولت الفضائل ووجه التسمية وتعليلها،          

  .إلخ، والجهد في هذا البحث يختص بالترمذي في جامعه... ومقاصدها
 

  .يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة
وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحـث، والدراسـات         : المقدمة

  .السابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع في إنجازه
  .وفيه ترجمة موجزة للترمذي، والتعريف بجامعه: يدالتمه

  : ترجمة موجزة للترمذي، وفيها–أ 
  . اسمه، ونسبه، ومولده– ١  
  . شيوخه، وتالميذه– ٢  
  . مؤلفاته– ٣  
  . وفاته– ٤  
  : التعريف بجامع الترمذي، وفيه–ب 
  . اسم الكتاب– ١  
  . قول العلماء فيه، وفي كتابه– ٢  
  .عدد أحاديثه موضوع الجامع، و– ٣  

  :أسماء سور القرآن الكريم عند الترمذي في جامعه، وفيه مطلبان: المبحث األول
  .صيغ الترمذي في تسمية أسماء سور القرآن الكريم: المطلب األول
  .منهج الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم: المطلب الثاني

                                         
  .م٢٠٠٥ المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية –وهو كتاب مطبوع في جزء واحد ) ١(
، وأسـماء  )رسالة ماجـستير (منيرة الدوسري : أسماء سور القرآن وفضائلها، للدكتورة: ومن تلك الدراسات ) ٢(

  .من الشايعمحمد بن عبدالرح. د.سور القرآن الكريم لشيخنا أ



 

 )٦٣٩١(

  .ريم في جامع الترمذيالدراسة التطبيقية ألسماء سور القرآن الك: المبحث الثاني
  .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث

  .ثبت المصادر والمراجع
  :منهج البحث

في القسم النظري ستكون كتابة البحث على منهج االستقراء والتحليل، فـي بيـان          
، وذلك باستقراء مواضع تسمية سور القـرآن الكـريم فـي        )١(منهج الترمذي في جامعه   

  .ر فيها أسماء السور الكريمةجامع الترمذي كله والتي ذك
ومدار البحث على تسمية السور القرآنية في أبواب الترمذي في جامعـه، فبـدأت         
بأبواب تفسير القرآن، وأبواب فضائل القرآن، وأبواب القراءات، فهي مظنة ذكر أسماء            
سور القرآن الكريم، ثم باقي أبواب الجامع حتى يتبين بذلك منهج الترمذي فـي أسـماء            

  . القرآن الكريمسور
وفي القسم التطبيقي سأذكر أسماء سور القرآن الكريم بنصها عند الترمـذي فـي              
جامعه، فهي المقصود، مع ذكر بعض أسماء السور القرآنية عند بعـض كتـب الـسنة           

 حـسب  –والمفسرين، زيادة في بيان وذكر أسماء السور الواردة عندهم، وتكميالً للفائدة      
ذا الموضوع، مع عدم التوسع في ذكر أسماء السورة الواحـدة            في خدمة ه   –المستطاع  

أو تعليل التسمية، أو في ذكر تلك المصادر، فالمقصود في هذا البحث تسمية الترمـذي               
  .للسورة، مع النظر في بعض المراجع بما يخدم البحث

                                         
اعتمدت في تسمية الترمذي ألسماء السور القرآنية في جامعه وأبوابه على طبعة دار السالم للنشر والتوزيع،      ) ١(

هـ، فهي طبعة اعتمدت على عدة     ١٤٢٠إشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح آل الشيخ، الطبعة األولى          
يعتمد عليه في إثبات النص، واستفادوا من       نسخ مطبوعة وموثقة من أهل العلم، جعلوا أوثق النسخ أصالً           

بقية النسخ في معرفة الزيادات والفروق والخالفات في بعض الكلمات في المتون واألسانيد، واستفادوا من 
جهد السابقين في تحقيق الجامع، وفي جامع الترمذي جعلوا األصل النسخة المطبوعة بالهند، مـع تحفـة         

  .هـ، وقورنت بالنسخة المطبوعة من دار سحنون بتونس١٣٤٣األحوذي شرح جامع الترمذي سنة 
ولم أغِفل الجهود األخرى المبذولة في تحقيق وإخراج وخدمة جامع الترمذي، فقد نظرت فـي عارضـة             

األحوذي البن العربي المالكي، وتحفة األحوذي للمباركفوري، وراجعت وطالعت فـي بعـض النـسخ               
إال فقد سبقت، باإلضافة إلى تحقيق أول الجامع عند العالمة أحمد           المخطوطة رغبة في التكميل والتثبت و     

محمد شاكر فمن بعده من العلماء المحققين، وكذلك طبعة دار التأصيل وهي من آخـر طبعـات جـامع                
الترمذي، فقد اجتهدوا في العمل واإلخراج جزاهم اهللا خيراً، وأفدت من هذه األعمال العلمية في إثبـات                  

 –تمد حتى ينضبط المنهج والعمل في البحث هي طبعة دار السالم كما أشـرت سـابقاً     النص، ولكن المع  
  .والحمد هللا رب العالمين



– 

  )٦٣٩٢(

وفي منهج كتابة البحث اتبعت الخطوات العلمية المعتبرة في كتابة البحوث العلمية            
  :لى النحو اآلتيع

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزو اآليات إلى سورها، وبيـان             – ١
  .رقم اآلية، واسم السورة

 تخريج األحاديث واآلثار الواردة فـي البحـث، وإذا كـان الحـديث فـي                – ٢
 الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان في غيرهما أذكـر          

  .- حسب اإلمكان –تخريجه من كتب السنة التي أوردته 
  . التعريف باألعالم المذكورين، ممن يلزم التعريف بهم في ثنايا البحث– ٣
 ذكر أقوال أهل العلم في أسماء سور القرآن من المحدثين والمفـسرين مـع               – ٤

  .عدم التوسع قدر المستطاع
 في الجامع خشية الثقـل فـي    لن أعزو مواضع السور القرآنية إلى موضعها       – ٥

  .الحواشي واإلحاالت، فهي معلومة باسمها في أبواب الجامع
  . وضع الفهارس الالزمة للبحث– ٦



 

 )٦٣٩٣(

  التمهيد
  :وفيه

  .ترجمة الترمذي، والتعريف بجامعه
  )١(ترجمة الترمذي

  :اسمه، ونسبه، ومولده
 )٣(لمي بن موسى بـن الـضحاك الـس   )٢(هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  

العلـل  «، وكتاب   »الجامع«، الحافظ المشهور، مصنف     )٦( الترمذي )٥( البوغي )٤(الضرير
، أحد األئمة الذين يقتدى بهم في علـم الحـديث، وأحـد العلمـاء           »الشمائل«، و »الكبير

  ).هـ٢٠٩(الحفاظ األعالم، ولد سنة تسع ومائتين 
، »ِترِمـذْ «، واستوطن مدينـة     أصله من مرو، وانتقل جده منها أيام ليث بن سيار         

  .وولد بها ونشأ
  :شيوخه وتالميذه

أدرك الترمذي كثيراً من قدماء الشيوخ وسمع منهم، وكان عصره عصر النهـضة    
العلمية العظيمة في علوم الحديث، وهـي النهـضة التـي أثارهـا اإلمـام الـشافعي                 

آن، وحـدد أصـول     في تعليم الناس االحتجاج بالسنة، والعمل بها مع القر        ) هـ٢٠٤ت(
، )هـ٢٥٦البخاري ت (، ومن ذلك ترى أن األئمة أصحاب الكتب الستة          ..ذلك وحررها 

ـ ٣٠٣، النسائي ت  )هـ٢٧٥أبو داود ت  (،  )هـ٢٧٩، الترمذي   )هـ٢٦١مسلم ت ( ، )هـ
ـ ٢٠٤ت(، نبغوا في الطبقة التالية لعصر الشافعي )هـ٢٧٣ابن ماجه ت   مباشـرة،  ) هـ

دم موته، ولكنهم أدركوا أقرانه ومعاصريه ومناظريـه        وإن لم يدركوه رؤية وسماعاً، لتق     

                                         
ترجمة الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيـق جـامع   : اعتمدت في ترجمة الترمذي على مصدرين هما     ) ١(

وأجود ما وقفت عليه، ولم     الترمذي، وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، فهما من أشمل           
، ميـزان   ٦/٤٦٨تهذيب الكمـال للمـزي      : أغفل المصادر األصيلة، فينظر للزيادة في ترجمة الترمذي       

  .، وغيرهم كثير٧/١٦٤، الكامل البن األثر ٣/١١٧االعتدال للذهبي 
  .بفتح السين المهملة وإسكان الواو، اسم جد الترمذي) ٢(
   . بالتصغير قبيلة من عيالن، ذكره ابن عساكر»بني سلَيم«م، نسبة إلى بضم السين المهملة، وفتح الال) ٣(
  .قيل إنه ولد أكمه، وهذا خطأ يرده ما عرف من ترجمته، والصحيح أنه أضر في آخر عمره) ٤(
   .»ترمذ«بضم الباء الموحدة، وإسكان الواو، وآخرها غين معجمة، قرية من قرى : بوغ) ٥(
ها كثيراً، والمعروف المشهور على األلسنة كسر التاء والميم، وبينهما راء سـاكنة،             اختلف في ضبط  : ترمذ) ٦(

   .، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، من بالد ما وراء النهر»إثمد«بوزن 



– 

  )٦٣٩٤(

وكبار تالميذه، فروى هؤالء األئمة الستة عن شيوخ كثيرين، فتفرد بعـضهم بالروايـة              
عن شيوخ، واشترك مع غيره في الرواية عن آخرين، واشتركوا جميعاً في الرواية عن              

 المثنى أبـو موسـى   ، ومحمد بن)هـ٢٥٢ت(محمد بن بشار بندار  : (تسعة شيوخ منهم  
  .إلخ)... هـ٢٥٦ت(، محمد بن معمر )هـ٢٥٢ت(

وقد أدرك أبو عيسى الترمذي شيوخاً أقدم من هؤالء، وسمع مـنهم وروى عـنهم        
، وعلي بن حجر المـروزي      )هـ٢٤٣ت(عبداهللا بن معاوية الجمحي     : في جامعه، منهم  

ـ        )هـ٢٤٤ت(، ومحمد بن عبدالملك     )هـ٢٤٤ت( زاري ، وإسـماعيل بـن موسـى الف
  .إلخ)... هـ٢٤٥ت(

والترمذي تلميذ البخاري وخريجه، وعنه أخذ علم الحديث، وسأله واسـتفاد منـه،     
وقد طاف أبو عيسى البالد، وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وكـان   

  .يضرب به المثل في الحفظ
حفـاظ، وفـي   والرواة عن أبي عيسى الترمذي كثيرون، ذُكر بعضهم في تذكرة ال        

 راوي كتاب الجامع عنه) هـ٣٤٦ت(التهذيب، وأهمهم ذكراً المحبوبي.  
أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي         : ومن أشهر تالميذ الترمذي   

تقريباً، راوي الشمائل عنه، ) هـ٣٥٠ت(، وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي       )الجامع(راوي  
  .وغيرهم) هـ٣٢٤ت(راب وأبو علي محمد بن محمد الق

  :مؤلفاته
: صنَّفه العلماء فيما مضى بأنه صاحب التصانيف، وسموا كتباً من مؤلفاته، منهـا            

  .الجامع الصحيح، الشمائل، العلل، التاريخ، الزهد، األسماء والكنى، وغيرها
  :وفاته

 )١(، والـصواب )هـ٢٧٧(، وقيل سنة )هـ٢٧٥(اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة  
  .، وهو الذي اعتمده العلماء، رحمه اهللا رحمة واسعة)هـ٢٧٩(سنة 

  

                                         
التهذيب والصواب ما نقل الحافظ المزي في «: يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيق وشرح الجامع ) ١(

مات أبو عيسى الترمذي بترمذ ليلة : عن الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري أنه قال
  ).١/٩١الجامع : ينظر. »هـ٢٧٩االثنين لثالث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 



 

 )٦٣٩٥(

  التعريف بجامع الترمذي
  :اسم الكتاب

لقد وقع اختالف بين أهل العلم في تسمية كتاب اإلمام الترمذي على عدة أسـماء،               
، ومعرفة الـصحيح    الجامع الكبير، الجامع المختصر من السنن عن رسول اهللا          : منها

العمل، الجامع الكبير المختـصر فـي الـسنن المـسندة، والجـامع      والمعلول وما عليه  
  .الصحيح، السنن وغير ذلك

) الـسنن : (، ويقال لـه   )جامع الترمذي : (والكتاب اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه؛ فيقال     
  .)١(أيضاً، واألول أكثر

لقد اشتهر كتاب الترمـذي عنـد العلمـاء         «): هـ١٤٢٠ت(وقال الشيخ األلباني    
، وهو باألول أكثـر     »سنن الترمذي «: ، واآلخر »جامع الترمذي «:  األول باسمين اثنين؛ 

  .)٢(»وأشهر، وبه ذكره الحفاظ المشهورون
  .وقد رتبه الترمذي على األبواب على طريقة الجوامع

   :قول العلماء فيه وفي كتابه
سمعت نصر بن محمد الـشيركوهي      : قال أبو الفضل البيلماني   «: جاء في التهذيب  

 يعنـي   –قال لي محمد بـن إسـماعيل        :  محمد بن عيسى الترمذي يقول     سمعت: يقول
 وهذه شهادة عظيمة مـن شـيخه إمـام          .» ما انتفعتُ بك أكثر مما انتفعت بي       –البخاري  

   .)٣( عصرهالمسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في
كان إماماً حافظاً، له تـصانيف حـسنة،    «: في تاريخه ) هـ٦٣٠(وقال ابن األثير    

  .)٤(»الجامع الكبير، وهو أحسن الكتبمنها 
وقال أبو علي منصور بن عبداهللا الخالدي، عن الترمذي أنه قال في شـأن كتابـه            

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علمـاء الحجـاز والعـراق وخراسـان             «: »الجامع«
     .»...فَرضوا به

                                         
: ركفوري، وقال المبـا )٣٦٧ص(، وتحفة األحوذي في مقدمة تحقيق الجامع ١/٨٧تحقيق أحمد شاكر    : ينظر) ١(

 كما في »الصحيح«، وأطلق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم       »الجامع الصحيح «وقد أطلق الحاكم عليه     «
   .»التدريب

  .مقدمة صحيح سنن الترمذي: ينظر) ٢(
  .١/٨٧هذا تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا النقل ) ٣(
فصل نفيس فـي  ): عارضة األحوذي (وينظر للزيادة قول القاضي ابن العربي في أول شرحه على الترمذي          ) ٤(

  .مدح كتاب الترمذي ووصفه، وقول العالمة طاش كبري في ترجمة الترمذي



– 

  )٦٣٩٦(

  :موضوع الجامع وعدد أحاديثه
ول شرحه على الترمذي، الـذي سـماه        في أ ) هـ٥٤٣(يقول ابن العربي المالكي     

وليس فـيهم مثـل     «: فصل نفيس في مدح كتاب الترمذي ووصفه      : )١(عارضة األحوذي 
كتاب أبي عيسى حالوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علمـاً،       

أسنَد، وصحح، وضعف، وعدد الطرق، وجرح، وعـدل،     : وذلك أقرب إلى العمل وأسلم    
، وأكنى، ووصل، وقطع، وأوضح المعمول بـه، والمتـروك، وبـين اخـتالف            وأسمى

العلماء في الرد والقبول آلثاره، وذكر اختالفهم في تأويله، وكل علم مـن هـذه العلـوم     
  .)٢ (»...أصل في بابه، وفرد في نصابه

فهو جامع ألحاديث العقائد، واألحكـام، والرقـاق، واآلداب، والـسفر، والـسير،       
  .إلخ... ، والفتن، والمناقبوالتاريخ

، وتتابع العلماء بالثناء على جامعه، واعتنـوا بـه عنايـة            )٣٩٥٦(وعدد أحاديثه   
  .فائقة، فصنفوا حوله التصانيف، وأفردوه بالشروح

 على األبواب على طريقة الجوامع، فبدأه بكتـاب  – يرحمه اهللا –وقد رتب جامعه    
  . جوانب من منهجه في كتابهالطهارة، وختمه بكتاب العلل الذي بين فيه

وبين أنواع الحديث، وذكر مذاهب الفقهاء واستداللهم، مع حسن الترتيـب وقلـة             
  .التكرار، وبيان أسماء الرواة وأحوالهم في الجرح والتعديل

                                         
)١ (ذيوالعارضة القدرة على الكالم، واألحوذي الخفيف في الشيء لحذقه: معنى عارضة األح.  
  .، بتصرف يسير٦ – ١/٥تحفة األحوذي : ينظر) ٢(



 

 )٦٣٩٧(

  :المبحث األول
  أسماء سور القرآن الكريم عند الترمذي في جامعه

  :وفيه مطلبان
  تسمية أسماء سور القرآن الكريمصيغ الترمذي في : المطلب األول

 في مواطن ذكر أسـماء      – يرحمه اهللا    –بعد النظر واالستقراء في جامع الترمذي       
 وعلى وجه الخصوص أبواب تفسير القـرآن الكـريم،   )١(سور القرآن الكريم في الجامع    

وأبواب القراءات، وأبواب فضائل القرآن الكريم، فهي مظنة تسمية أسماء سور القـرآن            
يم، وأقرب في تحصيل المراد خاصة أبواب تفسير القرآن الكـريم، حيـث سـرد               الكر

أسماء سور القرآن الكريم، ومن ثم مطالعة األبواب األخرى في بقية الجـامع لتكميـل               
 علـى  – يرحمـه اهللا  –الفائدة والجمع، فيمكن ذكر تلك الصيغ واألساليب عند الترمذي          

  :النحو اآلتي ذكره
، وهذا واقـع فـي      )المشهور(سورة القرآنية بما اشتهر من أسمائها        تسمية ال  :أوالً

سـورة، وهـي    ) ٥٨(أغلب أسماء السور القرآنية التي ذكرها في جامعـه، وعـددها            
  :كالتالي

سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائـدة، سـورة األنعـام،              
، سورة هود، سورة يوسف،     سورة األعراف، سورة األنفال، سورة التوبة، سورة يونس       

سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحجر، سورة النحل، سورة الكهف، سورة مـريم،             
سورة األنبياء، سورة الحج، سورة المؤمنين، سورة النـور، سـورة الفرقـان، سـورة            
الشعراء، سورة النمل، سورة القصص، سورة العنكبوت، سورة الروم، سـورة لقمـان،     

ة األحزاب، سورة سبأ، سورة الزمر، سـورة الـشورى، سـورة            سورة السجدة، سور  
الزخرف، سورة األحقاف، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات، سورة القمـر،            
سورة الواقعة، سورة الحديد، سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الممتحنـة، سـورة             

                                         
طبعـة دار  (دة في جامع الترمذي وذلك بالنظر والمراجعة في عدة طبعات         اجتهدت في جمع الروايات الوار    ) ١(

، وشرح ابن العربي في عارضة األحوذي، والمباركفوري في تحفة األحوذي، )السالم، طبعة دار التأصيل
باإلضافة إلى تحقيق أحمد محمد شاكر في أول الجامع فمن بعده خاصة في تكملة تحقيق الجامع، ووقفت                 

نسخ المخطوطة؛ رغبة في التثبت من أسماء السور القرآنية، وإمكانية الجمع بـين الفـروق    على بعض ال  
وحصرها، ومن ثم استخالص واستخراج منهج الترمذي من خاللها، وال أزعـم الكمـال والتمـام، واهللا        

  .المستعان



– 

  )٦٣٩٨(

م، سـورة الملـك،   الصف، سورة الجمعة، سورة المنافقين، سورة التغابن، سورة التحري       
سورة الجن، سورة المدثر، سورة القيامة، سورة اإلنسان، سورة النبأ، سورة البـروج،             

  .سورة الغاشية، سورة اإلخالص
وعـددها  ) بداية السورة الكريمة  ( تسمية السورة القرآنية بمطلعها وصدرها       :ثانياً

  :سور، وفيها حاالت وصور مختلفة على النحو اآلتي ذكره) ٦(
 تسمية السورة القرآنية بالحروف المقطعة التي بدأت بهـا الـسورة   : األولى الحالة
  .سورة طه، سورة يس، سورة ص، سورة ق: فقط، وهي

 تسمية السورة القرآنية بالحروف المقطعة التي بدأت بهـا الـسورة   :الحالة الثانية 
  .والقلم. سورة ن: وزيادة كلمة، وهي
ية بالحروف المقطعة التي بدأت بها الـسورة،         تسمية السورة القرآن   :الحالة الثالثة 

. سـورة حـم   : وزيادة كلمة لضبطها وتمييزها عن غيرها من السور األخرى، وهـي          
السجدة، والمقصود بها سورة فصلت، وأضاف لها كلمة السجدة حتى تتميـز بموضـع              

سـورة الـشورى، سـورة      : سجود التالوة عن غيرها من السور المبدوءة بـ حم، مثل         
  . سورة الدخان، سورة الجاثية، سورة األحقافالزخرف،
سـورة، وفيهـا    ) ٢٢( تسمية السور القرآنية بأول آية وردت فيها، وعددها          :ثالثاً

  :عدة حاالت وصور مختلفة على النحو اآلتي
تسمية السورة القرآنية بأول آية وردت فيها، والتسمية بكلمة واحدة          : الحالة األولى 

سورة الذاريات، سورة الطـور، سـورة الـنجم، سـورة          سورة الصافات،   : فقط، وهي 
  .)١(الرحمن، سورة الحاقة، سورة النازعات، سورة الفجر، سورة الضحى، سورة التين

تسمية السورة القرآنية بأول آية وردت فيها، والتـسمية بكلمتـين           : الحالة الثانية 
فين، سـورة  سورة سأل سائل، سورة إذا الشمس كورت، سورة ويل للمطف        : فأكثر، وهي 

إذا السماء انشقت، سورة والشمس وضحاها، سورة والليل إذا يغشى، سورة ألم نشرح،             
سورة إقرأ باسم ربك، سورة لم يكن، سورة إذا زلزلت األرض، سورة ألهاكم التكـاثر،               

  .سورة تبت يدا
) ٥( تسمية السورة القرآنية بكلمة واحدة، أو وصف ورد فيهـا، وعـددها              :رابعاً
سورة المالئكة والمقصود بها سورة فاطر، سورة المؤمن، والمقصود بهـا           : سور، وهي 

                                         
  .مع مالحظة ومراعاة اختالف النسخ في إثبات الواو وعدمها في تسمية السورة) ١(



 

 )٦٣٩٩(

، )إذا جـاء نـصر اهللا والفـتح     (سورة غافر، سورة الفتح، والمقصود بها سورة النصر         
  .سورة المعوذتين، والمقصود بها سورة الفلق، وسورة الناس

 وعـددها   تسمية السورة القرآنية بكلمتين وردت فيها، أو في وصف لهـا          : خامساً
سورة فاتحة الكتاب، والمقصود بها سـورة الفاتحـة، سـورة بنـي             : سور، وهي ) ٣(

إسرائيل، والمقصود بها سورة اإلسراء، سورة ليلة القـدر، والمقـصود بهـا سـورة                
  .)١(القدر

  منهج الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم: المطلب الثاني
مل في طريقة تدوينه ألسماء سـور  بعد االستقراء والنظر في جامع الترمذي، والتأ    

  :القرآن الكريم يمكن ذكر منهجه في أسماء سور القرآن الكريم على النحو اآلتي
  : تسمية السور القرآنية كان في ثالثة أبواب من جامعه– ١

، وبدأت به ألن أغلب تـسمية سـور    أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا       : أوالً
  .سورة) ٩٣(لتفسير، ومجموع السور التي سماها فيه القرآن الكريم كانت في أبواب ا

) ١٤(، ذكر فيها اسم أربـع عـشرة   أبواب فضائل القرآن عن رسول اهللا   : ثانياً
سورة، وهذه السور ورد اسمها جميعاً في أبواب التفسير ما عدا سورة الملـك فـذكرها            

 فـي   – أيـضاً    – في أبواب فضائل القرآن، ولم يذكرها في أبواب التفسير، ولم يذكرها          
  .أبواب القراءات

سـور، كلهـا    ) ٩(، ذكر فيها اسم تـسع       أبواب القراءات عن رسول اهللا      : ثالثاً
فاتحـة الكتـاب،    (مذكورة في أبواب التفسير، والمذكور منها في أبواب فضائل القرآن           

  ).الكهف
 وهذه األبواب الثالثة ذكر فيها أبواباً أخرى باإلضافة إلى أسـماء سـور القـرآن             

  .الكريم، ولها ارتباط بالتبويب
باب ما جاء في الـذي يفـسر القـرآن      : (فمثالً في أبواب تفسير القرآن بدأه بقوله      

، والمناسبة هنا ال تخفى على أهل الفن في تـصديره ألبـواب التفـسير بـذكر                 )برأيه
  .األحاديث الواردة في الذي يفسر القرآن الكريم برأيه

باب ما جاء في فضل قارئ القرآن، ونحو ذلك         : وفي أبواب فضائل القرآن، يقول    
  .إلخ، وال يخفى ارتباطها بأبواب فضائل القرآن الكريم...في فضل القرآن وتعليم القرآن

                                         
  .- إن شاءاهللا –وسيأتي المزيد من البيان في أسماء السور القرآنية في القسم التطبيقي  )١(



– 

  )٦٤٠٠(

، ..باب ما جاء أن القرآن أنزل على سـبعة أحـرف  : وفي أبواب القراءات، يقول  
  .بأبواب القراءاتإلخ مما له ارتباط وثيق .. ونحو ذلك في القراءات، وتالوة كتاب اهللا

أو تـسمية  ) سـورة (أما بقية األبواب في جامع الترمذي لم أقف على ذكر كلمـة         
سورة، وإنما يذكر أسماء السور ضمن األحاديث الواردة والتي يسندها تحـت األبـواب       

  .إلخ...أبواب الصالة، أبواب العيدين، وأبواب الجمعة: المذكورة، مثل
: راءة في صالة الصبح، المغرب والعشاء، ومثلـه       باب ما جاء في الق    : فيقول مثالً 

باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب، ثم يذكر أسماء السور في األحاديث التي يسندها               
  ).التبويب(في الباب دون ذكرها في ترجمة األبواب 

 ذكر الترمذي أسماء السور القرآنية تارة بذكر أول كلمة في أول آيـة مـن                – ٢
سـورة  : ر أول آية من السورة كاملة بدون اختصار، فمـثالً يقـول           السورة، وتارة يذك  

  .وهكذا... والضحى، ومن سورة والتين
، وفي  )إذا السماء انشقت  : (باب ومن سورة  : (بينما قال في تسمية سورة االنشقاق     

، ومثلها في سـورة الليـل،       )والشمس وضحاها : (باب ومن سورة  : (سورة الشمس قال  
  .وهكذا... وسورة التكاثر

 في صـيغ تـسمية   – )١( كما تقدم– منهج الترمذي في تسمية السور بمطلعها      – ٣
السور، ويتضح من خالل تسمية السور تنوع طريقته في ذلك بصور مختلفـة، فتـارة               

  .سورة طه، وسورة يس: يسميها بالحروف المقطعة الواردة في مطلعها مثل
  .ورة ن والقلمباب ومن س: وتارة يزيد على الحروف المقطعة مثل قوله

باب ومن  : وتارة يزيد على الحروف المقطعة لتمييز السورة عن غيرها مثل قوله          
  .سورة حم السجدة

بما اشـتهر   ( تسمية السورة بالمشهور من أسمائها، وقد تقدم أن هذه التسمية            – ٤
واقع في أغلب السور عند الترمذي في جامعه، فقد سمى أكثر من نـصف              ) من أسمائها 
. ن الكريم باسمها المشهور في المصاحف الموجودة اآلن بين أيـدي النـاس            سور القرآ 

  .وهكذا... مثل سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء

                                         
  ).صيغ الترمذي في تسمية أسماء سور القرآن الكريم: (المطلب األول من المبحث األول: ينظر) ١(



 

 )٦٤٠١(

 أفرد الترمذي في جامعه كل سورة بباب، يسمي فيه كل سورة باسمها، فذكر              – ٥
ومـن سـورة    باب  : سورة، فيقول مثالً تحت أبواب التفسير     ) ٩٣(تحت أبواب التفسير    

  .وهكذا.... 
  .وهكذا.... ومن باب سورة: سورة، فيقول) ١٤(وفي أبواب فضائل القرآن 

  .وهكذا.... ومن باب سورة : سور، فيقول) ٩(وفي أبواب القراءات 
 من منهج الترمذي في جامعه أنه يسند األحاديث الواردة تحت كل باب مـن               – ٦

حدثنا، وهذه األحاديث في الغالب متـصلة       : أبواب أسماء السور القرآنية المذكورة بقوله     
وينص على اسم السورة عنـد ذكـره        ) التفسير، الفضائل، القراءات  (ومرتبطة باألبواب   
إلـخ، تحـت أبـواب      ... باب ومن سورة الليل، باب ومن سـورة       : للباب، فيقول مثالً  

حـت  باب ما جاء في فضل سورة آل عمران، ت : - أيضاً   –التفسير، والقراءات، ويقول    
  .وهكذا... أبواب الفضائل

أما بالنسبة لألبواب األخرى في الجامع فهي أوسع وأشمل من ذكر أسماء سـور              
أبواب الطهارة، أبواب الـصالة، أبـواب       : القرآن، فيذكر جميع ما يتعلق باألبواب مثل      

الجمعة، أبواب العيدين، ثم يذكر ما يتعلق بالطهارة، والصالة، والجمعة، والعيدين، مـن          
  .قوال واألفعال واألحكاماأل

 منهجه في النص على أسماء السور القرآنية في أبواب التفـسير، وأبـواب               – ٧
  .الفضائل، وأبواب القراءات دون غيرها من األبواب في بقية الجامع

 أفرد الترمذي في جامعه اسم كل سورة ذكرها بباب مستقل، ويـنص علـى               – ٨
باب ومن سورة البقرة، باب ومـن سـورة آل          : اسم السورة في هذا الباب، فمثالً يقول      

  .إلخ...  عمران، باب ومن سورة الكهف
 جملة من األحاديث بسنده يـذكر فيهـا التفـسير، أو            – كما تقدم    –ثم يذكر تحته    

  .الفضائل، أو القراءات
باب ومن  :  يذكر الترمذي في جامعه اسماً واحداً للسورة فقط، ومن ذلك قوله           – ٩

، وال يعلل التسمية أو يذكر وجه التسمية عنـد ذكـره ألسـماء              ...ذاسورة النساء، وهك  
  .السور القرآنية



– 

  )٦٤٠٢(

باب ومن سورة البقرة، بـاب  : ويصدر تسمية السور في أغلب وأكثر تبويبه بقوله       
، فكأنه يجـوز إضـافة      ...ما جاء في سورة آل عمران، باب ومن سورة مريم، وهكذا          

  .)١(الجمهورالسورة إلى االسم المفرد، وهذا مذهب 
ورتب أسماء سور القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الـشريف فـي أبـواب      

  .التفسير فقط، ولم يرتبها في أبواب فضائل القرآن، وأبواب القراءات
باب ما جـاء فـي     :  جمع الترمذي بين اسم سورتين في بعض أبوابه، فقال         – ١٠

ة سـورة بنـي إسـرائيل    باب قـراء : سورة اإلخالص، وسورة إذا زلزلت، وقال أيضاً  
  .والزمر قبل النوم، ذكر ذلك في أبواب فضائل القرآن فقط

باب ومن سورة المعوذتين، ولم يفعل شيئاً من ذلك فـي           : وفي أبواب التفسير قال   
  .)٢(أبواب القراءات

                                         
  .٦/٨٥، وعزاه إلى الجمهور، وشرح صحيح مسلم للنووي ٨/٥٥فتح الباري البن حجر : ينظر) ١(
  .- كما سيأتي –أبرز نتائج جدول سور القرآن الكريم : ينظر للزيادة) ٢(



 

 )٦٤٠٣(

  أسماء سور القرآن الكريم في جامع الترمذي
  

أبواب فضائل   أبواب تفسير القرآن
  القرآن

أبواب 
  تالقراءا

بقية 
  األبواب

سورة فاتحة الكتاب، سورة البقـرة، سـورة آل         
عمران، سورة النساء، سورة المائـدة، سـورة        
األنعام، سورة األعراف، سورة األنفال، سـورة       
التوبة، سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف،       
سورة الرعد، سورة إبراهيم، سـورة الحجـر،        
 سورة النحل، سورة بني إسرائيل، سورة الكهف،      

سورة مريم، سورة طه، سورة األنبياء، سـورة        
الحج، سورة المؤمنين، سـورة النـور، سـورة      
الفرقان، سورة الشعراء، سورة النمـل، سـورة        
القصص، سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة      
لقمان، سورة السجدة، سورة األحزاب، سـورة       
سبأ، سورة المالئكـة، سـورة يـس، سـورة          

زمـر، سـورة    والصافات، سورة ص، سورة ال    
المؤمن، سورة حم السجدة، سـورة الـشورى،        
سورة الزخرف، سورة الدخان، سورة األحقاف،      
سورة محمد، سورة الفتح، سـورة الحجـرات،        
سورة ق، سورة الذاريات، سورة الطور، سورة       
والنجم، سورة القمر، سورة الـرحمن، سـورة        
الواقعة، سورة الحديد، سورة المجادلة، سـورة       

الممتحنة، سورة الصف، سـورة     الحشر، سورة   
الجمعة، سورة المنافقين، سورة التغابن، سـورة       
التحريم، سورة ن والقلم، سورة الحاقة، سـورة        
سأل سائل، سورة الجن، سورة المدثر، سـورة        

ــاب   فاتحــة الكت
ــرة   ســورة البق
  سورة آل عمران  
  سورة الكهـف  
ــس   يـــــ
ــدخان  ــم ال   ح
   سورة الملـك  
ــت   إذا زلزلــ
  سورة اإلخالص 
  سورة المعوذتين 

ــي   ــورة بن س
  إسرائيل

   سورة الزمـر  
  . سورة الحشر 

  

  فاتحة الكتاب 
   سورة هود 

ــورة  ســ
  الكهــــف
  سورة الروم 
  سورة القمر 

ــورة  ســ
  الواقعـــة 
  سورة الليل 
ــورة  ســ
ــذاريات    الـ
  .سورة الحج 

  

لم أقف  
علــى 
ــيء  ش
ــنص  ي
ــه  فيـ
علــى 
ــة  كلم

  .سورة



– 

  )٦٤٠٤(

القيامة، سورة عبس، سورة إذا الشمس كورت،       
سورة ويل للمطففين، سورة إذا السماء انـشقت،        

ة، سـورة الفجـر،     سورة البروج، سورة الغاشي   
سورة والشمس وضـحاها، سـورة والليـل إذا         
يغشى، سورة والضحى، سورة ألم نشرح، سورة       
والتين، سورة اقرأ باسم ربك، سورة ليلة القدر،        
سورة لم يكن، سورة إذا زلزلت األرض، سورة        
ألهاكم التكاثر، سورة الكوثر، سورة الفتح، سورة       

  . ينتبت يدا، سورة اإلخالص، سورة المعوذت

من خالل الجدول السابق في بيان أسماء سور القرآن الكريم في جامع الترمـذي،                
  :يمكن تسجيل بعض النتائج على النحو اآلتي

 أسماء السور القرآنية أخذتها من أبواب الجامع، واعتمدت فيها علـى طبعـة دار               – ١
ذكورة سابقاً، وقد نظرت في الطبعات األخرى إلتمام الفائدة، ورغبة          السالم لألسباب الم  

  .في تحقيق صيغ ومنهج الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم
  .سورة) ٩٣( عدد أسماء سور القرآن عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن – ٢
  .سورة) ١٤( عدد أسماء سور القرآن عند الترمذي في أبواب فضائل القرآن – ٣
  .سور) ٩( عدد أسماء سور القرآن الكريم عند الترمذي في أبواب القراءات – ٤
، ولـم يـذكر     )سورة فاتحة الكتاب  ( سورة الفاتحة في أبواب تفسير القرآن سماها         – ٥

  .في أبواب الفضائل والقراءات) سورة(كلمة 
 فـضائل  ، وفي أبواب)سورة الدخان( سورة الدخان سماها في أبواب تفسير القرآن        – ٦

  .، ولم يذكرها في أبواب القراءات)حم الدخان(القرآن 
، وفي أبـواب    )سورة والليل إذا يغشى   ( سورة الليل سماها في أبواب تفسير القرآن         – ٧

  ).سورة الليل(القراءات 
، وفـي  )سورة إذا زلزلـت األرض ( سورة الزلزلة سماها في أبواب تفسير القرآن       – ٨

  ).زلتإذا زل(أبواب فضائل القرآن 
  . سورة الملك سماها وذكرها في أبواب فضائل القرآن فقط– ٩



 

 )٦٤٠٥(

 – أيـضاً    – أسماء السور القرآنية التي ذكرها في أبواب فضائل القرآن، وذكرها            – ١٠
 فـي   – أيـضاً    –، وهما مـذكورتان     )فاتحة الكتاب، الكهف  : (في أبواب القراءات هي   

  .أبواب تفسير القرآن
 التي ذكرها في أبواب القراءات ولم يـذكرها فـي أبـواب     أسماء السور القرآنية  – ١١

سورة هود، سورة الروم، سورة القمر، سورة الواقعة، سورة الليل          : (فضائل القرآن هي  
  ).، سورة الذاريات،سورة الحج

 أسماء السور القرآنية المذكورة في أبواب فضائل القرآن وأبواب القراءات كلهـا             – ١٢
، وعـدد الـسور   )٩( في رقم – كما تقدم –عدا سورة الملك   وردت في أبواب التفسير،     
  .سورة) ٩٤) (التفسير، الفضائل، القراءات(القرآنية في األبواب الثالثة 

 أسماء السور القرآنية في أبواب تفسير القرآن الكريم جاءت مرتبـة كمـا فـي                – ١٣
ر فـي  ترتيب المصحف الشريف اآلن، وإن كان الترمذي لم يذكر بعض أسـماء الـسو    

أبواب تفسير القرآن لكنها جاءت مرتبة على المعهود في المصاحف الموجودة بين أيدي             
  .الناس
أما في أبواب فضائل القرآن الكريم، وأبواب القراءات فهي غيـر مرتبـة علـى                 

  .ترتيب المصحف الشريف
 في بقية أبواب الجامع لم أقف على شيء ينص فيه على كلمة سورة قبل تسميتها                – ١٤
، وقد ورد فـي أبـواب       )التفسير، الفضائل، القراءات  (ا في األبواب الثالثة المذكورة      كم

الصالة، ما جاء أنه ال صالة إال بفاتحة الكتاب، ولعل المقصود متعلق بأحكام الـصالة،               
  .واهللا أعلم

وكذلك في أبواب السفر، باب ما جاء في السجدة في النجم، ص، الحـج، ولعـل                  
  .جدة في هذه السورالمقصود ذكر آية الس

  .هذه أبرز النتائج المتعلقة بالجدول السابق  
ومن النتائج أيضاً بعد النظر واالستقراء والتأمل فـي طبعـات وتحقيـق جـامع                 

الترمذي يظهر بعض الفروق البسيطة في أسماء سور القرآن الكريم لعلها ترجـع إلـى              
ج وتحقيق وطبـع الجـامع،      اختالف النسخ، واجتهاد أهل التحقيق، عند عملهم في إخرا        

  .والمجتهد مأجور إن شاءاهللا، واهللا خير حافظاً وهو أرحم الراحمين



– 

  )٦٤٠٦(

  القسم التطبيقي
  الدراسات التطبيقية ألسماء سور القرآن الكريم في جامع الترمذي: المبحث الثاني

في القسم التطبيقي سيكون المعتمد في تسمية أسماء سور القرآن الكريم أسماء الـسور                
، ثم أورد تسمية )مصحف المدينة النبوية(قرآنية المكتوبة في المصاحف التي بين أيدينا اآلن       ال

  .)٢( مع بيان ما يلزم)١(الترمذي بعدها مباشرة
، »سـورة فاتحـة الكتـاب     «سماها الترمذي في أبواب تفسير القرآن       : سورة الفاتحة 

 وكذلك في أبـواب الـصالة       ،»فاتحة الكتاب «وسماها في أبواب فضائل القرآن، والقراءات       
  .»فاتحة الكتاب«

 )٣( في أكثر من حديث بفاتحة الكتاب، فقد ورد في الصحيحين         وقد سماها رسول اهللا     
ال صالة لمن لـم  «:  قال أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه    – حديث عبادة بن الصامت      من

  .»يقرأ بفاتحة الكتاب
ـ    ، وأبـو داود  )هــ  ٢٧٩ت(اري ووردت هذه التسمية في كتب السنة، وبـوب البخ

ـ ٣١٠ت(، وعنون بها بعض المفسرين كالطبري   »بفاتحة الكتاب «وغيرهم  ) هـ٢٧٥( ، )هـ
  .)٤(وغيرهم) هـ١٢٣٠(، واأللوسي )هـ٧٧٤ت(وابن كثير 

وقفت لها على نيٍف وعشرين اسماً، وذلـك        «: في اإلتقان ) هـ٩١١ت(قال السيوطي   
  .)٥(»لى شرف المسمىيدل على شرفها، فإن كثرة األسماء دالة ع

الفاتحة، فاتحة القـرآن، فاتحـة الكتـاب، أم القـرآن، أم الكتـاب، الـسبع                : (ومنها
  ).إلخ....المثاني
 بوب لها الترمذي في أبواب تفسير القرآن، وأبواب فـضائل القـرآن             :سورة البقرة  

 »البقرةباب ومن آخر سورة     «: ، وفي أبواب فضائل القرآن    »باب ومن سورة البقرة   «: بقوله
  .فسماها بسورة البقرة

                                         
 لعل البدء بتسمية السور القرآنية كما في المصاحف المكتوبة لدينا اآلن أقرب في البحث للقارئ الكريم فـي     ) ١(

  .معرفة اسم السورة ومكانها من بين السور القرآنية
يره من أهل العلم، ولن أعزو لمواضع السور في الجـامع فهـي       وذلك بذكر تسمية الترمذي في جامعه وغ       ) ٢(

  .معلومة من خالل أبواب الجامع واسم السورة؛ وخشية اإلطالة في الحواشي واإلحاالت
، ومـسلم فـي كتـاب       )٧٥٦( الصالة عمالً رقم      أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب وسمى النبي          ) ٣(

  ).٣٩٤(كل ركعة، رقم الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في 
  .١/٣٣، وروح المعاني ١/١٥، وتفسير القرآن العظيم ١/٨٩جامع البيان :  ينظر) ٤(
  .١/١٨٧اإلتقان :  ينظر) ٥(



 

 )٦٤٠٧(

 – رضي اهللا عنـه      – عن أبي مسعود     )١(وهو أشهر أسمائها، وقد ورد في الصحيحين      
، واألحاديـث فـي   »من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه «: قال النبي   : قال

  . كثيرة معلومة في الصحيحين وغيرهما»سورة البقرة«هذه التسمية 
  .، كما سيأتي بيانه في سورة آل عمران»الزهراء«: ومن أسمائها

، وثبت هذا االسـم     »سورة آل عمران  « الترمذي في جامعه      سماها :سورة آل عمران  
اقـرءوا  «:  يقـول  سمعت رسول اهللا    : في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال        

قرة، وسورة آل عمـران،  القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً ألصحابه، اقرءوا الزهراوين الب 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف        

  .)٢( الحديث»تحاجان عن أصحابهما
 في الحديث   ، وقد سماها بذلك النبي      »سورة النساء « الترمذي    سماها :سورة النساء 

 – رضي اهللا عنـه  –ديث عمر بن الخطاب     في صحيحه من ح    )٣(الصحيح، فقد أخرج مسلم   
لـمـا . »يا عمر أال تكفيك آية الصيف؛ التي في آخر سورة النساء؟    «:  قال أن رسول اهللا    

  . السؤال عن الكاللة– رضي اهللا عنه –كرر 
ووجه تسميتها بهذا االسم الفتتاحها بأحكام صلة الرحم، مع كثرة ما ورد فيها من أحكام      

) أحكـام األزواج، الميـراث، البنـات   . (كثرة لم توجد في غيرها من الـسور  تتعلق بالنساء   
  .وغيرها

، وســميت »ســورة المائــدة« اســمها فــي جــامع الترمــذي :ســورة المائــدة
 رضـوان    -  )٤(بهذا االسـم فـي كتـب الـسنة، والتفـسير، وعلـى ألـسنة الـصحابة                

                                         
، ومسلم في كتاب صالة المـسافرين، رقـم         )٥٠٠٩( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، رقم          ) ١(

)٨٠٧.(  
، والزهراوان هما سورتي    )٨٠٤(فرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم          أخرجه مسلم في كتاب صالة المسا      ) ٢(

شرح : ينظر. البقرة، وآل عمران، كما في نص الحديث المذكور؛ وسميتا بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما
 من حديث النواس –يضاً  أ–فقد وردت التسمية بآل عمران ) ٨٠٥(الحديث رقم : وينظر. ٦/٩٠النووي لصحيح مسلم 

  .-  رضي اهللا عنه –بن سمعان 
 – رضـي اهللا عنهـا   –، وورد عن عائشة )١٦١٧( أخرجه مسلم في كتاب الفرائض، باب ميراث الكاللة، رقم    ) ٣(

، أخرجه البخاري فـي     »ما نزلت سورة البقرة وآل عمران إال وأنا عنده        «: تسميتها بسورة آل عمران، قالت    
   ).٤٩٩٣(، باب تأليف القرآن، رقم كتاب فضائل القرآن

لو أن رجالً   : كنت جالساً مع عبداهللا وأبي موسى األشعري، فقال له أبو موسى          «:  أخرج البخاري عن شقيق قال     ) ٤(
I   ﴿أجنب فلم يجد الماء شهراً، أما يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه اآلية في سورة المائـدة                    H   G

L  K   J ﴾« ٣٤٧(يح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم  صح:ينظر. الحديث.(  



– 

  )٦٤٠٨(

س، وأســماء  كعبــداهللا بــن عمـرو، وعائــشة أم المــؤمنين، وابـن عبــا  –اهللا علـيهم  
  .)١(بنت يزيد، وغيرهم
 )٣(، واأللوسـي  )٢ ()هـ٧٥٤ت( ورد ذلك عند أبي حيان       »سورة العقود «ومن أسمائها   

، وإنمـا   ، ولم يثبت هذا االسم عن رسول اهللا         )هـ٩١١ت ()٤( والسيوطي ،)هـ١٢٧٠ت(
  .)٥(هو اجتهاد من بعض المفسرين من معنى اآلية األولى

  وهو االسم الوارد عن رسـول اهللا         »سورة األنعام «  سماها الترمذي  :سورة األنعام 
 وفي كتب التفسير والسنة، وسميت – رضوان اهللا عليهم   –تسميتها به، والثابت عن الصحابة      

  .بذلك لتكرار لفظ األنعام فيها ست مرات تفصيالً ألحكامها وأحوالها
إذا «: ل أنـه قـا    – رضي اهللا عنهما     – صحيحه عن ابن عباس       في )٦(أخرج البخاري 

M  Y  X  W سرك أن تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثالثين ومائة في سورة األنعام              
   ̂    ]  \    [  ZL إلى قوله  : M  k  j  i  h  gL « سورة 

   .١٤٠: األنعام
 وهذا االسم هـو الـذي       »سورة األعراف «قال الترمذي في تسميتها     : سورة األعراف 

 وفـي  – رضوان اهللا علـيهم  – عهد النبوة، وفي كالم الصحابة   اشتهرت به هذه السورة في    
 قرأ في أن رسول اهللا « -  رضي اهللا عنها     –وقد روي عن عائشة     . )٧(بعض كتب التفسير  

  .)٨(»صالة المغرب بسورة األعراف فرقها في ركعتين
  .٤٨، ٤٦ووجه تسميها بذلك لذكر األعراف فيها، آية 

، عرفت بهذا االسـم وقـت       »سورة األنفال «ع الترمذي    في جام   اسمها :سورة األنفال 
  .نزولها، وبه سميت في المصاحف، وكتب التفسير

                                         
  .٣/٥، كتاب التفسير، والدر المنثور ٢/٣١١، والمستدرك للحاكم ٦/٢١٣المسند لإلمام أحمد، :  ينظر) ١(
  .١/٤البحر المحيط :  ينظر) ٢(
  .٥/٤٨روح المعاني :  ينظر) ٣(
  .١/١٧٢اإلتقان :  ينظر) ٤(
، أسماء سور القـرآن الكـريم       )٥٧ص(محمد الشايع   .  سور القرآن الكريم، لشيخنا د     أسماء:  ينظر للزيادة  ) ٥(

  ).١٧٩ص(منيرة الدوسري . وفضائلها، د
  ).٣٥٢٤(صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، رقم :  ينظر) ٦(
  .، وغيره من المفسرين٨/٦التحرير والتنوير البن عاشور :  ينظر) ٧(
  .٢/١٧٠المص، : ه النسائي في الكبرى، كتاب االفتتاح، باب القراءة في المغرب بـ أخرج) ٨(



 

 )٦٤٠٩(

   .)٢(، وفي مسند اإلمام أحمد)١(ووردت التسمية في صحيح البخاري
  .)٣(وفي صدر السورة الكريمة السؤال عن األنفال، وتكراره، وبيان ألحكام األنفال

 وترجم لها في جامعه باسم التوبة فـي         »رة التوبة سو« سماها الترمذي    :سورة التوبة 
  .أبواب التفسير، وسميت بذلك في كالم السلف، وكتب التفسير، والسنة

 – رضي اهللا عنهما     –قلت البن عباس    : وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال       
نها لم  ومنهم، ومنهم حتى ظنوا أ    : ، وما زالت تنزل   »التوبة هي الفاضحة  «: سورة التوبة؟ قال  

  .)٤(تبق أحداً منهم إال ذكر فيها
  .ومن أسمائها سورة براءة، الفاضحة، وغير ذلك

 فـسماها   »باب ومن سورة يونس   «:  بوب لها الترمذي في جامعه بقوله      :سورة يونس 
 وسميت بذلك في كتب التفسير – رضوان اهللا عليهم –باالسم الذي اشتهرت به عند الصحابة      

  .والسنة
أنها انفردت بذكر قصة قوم يونس حين عفا اهللا عنهم ورفع العذاب الذي        ووجه التسمية   

!  "    #  $  %  &    '   )  (  *     +  M : تُوعدوا به لما آمنوا، قال تعالى
  5  4   3   2  1  0  /  .  -    ,L ٩٨: سورة يونس.   

ن عباس   وأخرج الترمذي في جامعه عن اب      »سورة هود «سماها الترمذي   : سورة هود 
شـيبتني هـود،   «: يا رسول اهللا قد شـبت، قـال  : فقال أبو بكر:  قال– رضي اهللا عنهما  –

    .)٥(»والواقعة، والمرسالت، وعم يتساءلون
وهو اسمها الذي اشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وال يعرف لها اسم              

  .غير ذلك
هو االسم الوحيـد لهـذه       و »سورة يوسف «اسمها في جامع الترمذي     : سورة يوسف 

السورة الكريمة، وقد اشتهرت به، ووجه التسمية ظاهر ألنها ذكرت قـصة يوسـف عليـه               
  .الصالة والسالم كاملة

                                         
  ).سورة األنفال، وسورة الحشر(كتاب التفسير، :  ينظر) ١(
  .١/١٢٢المسند لإلمام أحمد :  ينظر) ٢(
لمنثـور  ، والـدر ا   )سورة األنفـال  (، وأسباب النزول للواحدي     ٦/١٧٣جامع البيان للطبري    :  ينظر للزيادة  ) ٣(

  .٩/٢٤١، والتحرير والتنوير البن عاشور ١/٢٢٣، وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ٤/٣للسيوطي 
  ).٤٩٨٦(، وينظر حديث رقم )٤٨٨٢(كتاب التفسير، سورة الحشر، رقم :  ينظر) ٤(
  ).٣٢٩٧( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب سورة الواقعة، رقم ) ٥(



– 

  )٦٤١٠(

  .)١(»نزلت سورة يوسف بمكة«:  قال– رضي اهللا عنهما –وروى ابن عباس 
 – أيـضاً    –، ووردت هذه التسمية     »سورة الرعد « عند الترمذي     اسمها :سورة الرعد 

، وهو االسم الذي اشتهرت به، ولم يرد في اسمها اختالف، وال            )٢( البخاري في صحيحه   عند
  .يعرف لها اسم غيره، ووجه تسميتها بهذا االسم ذكر الرعد فيها

 وهو اسمها الذي اشـتهرت  »سورة إبراهيم « اسمها في جامع الترمذي      :سورة إبراهيم 
  .به في المصاحف، وكتب التفسير، وعلوم القرآن

. )٣(»نزلت سور إبراهيم بمكة   «:  أنه قال  – رضي اهللا عنهما     – عن ابن عباس     وروي
  .»سورة إبراهيم«وأضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عليه الصالة والسالم فسميت بذلك 

جر نسبة إلى ، والح »سورة الحجر «:  الترمذي في جامعه وسماها     ذكرها :سورة الِحجر 
M  X  W: ، وهو اسم ديار ثمود، قال تعـالى       - الم   عليه الصالة والس   –مكان قوم صالح    

  [  Z   YL ٨٠: سورة الحجر.  
  .وهو االسم الذي اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفسير

 وهو اسمها المـشهور فـي       »سورة النحل «:  سماها الترمذي في جامعه    :سورة النحل 
  .المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

  .)٤( النَّعيم لكثرة تعداد النعم فيهاسورة النِّعم، وسورة: ومن أسمائها
، وبوب لها في أبواب »سورة بني إسرائيل«:  عليها الترمذي اسم أطلق:سورة اإلسراء 

، وأيضاً في أبواب فضائل القرآن، وقد       »باب ومن سورة بني إسرائيل    «: تفسير القرآن بقوله  
سـورة بنـي    «: قوله بهذا االسم في كتاب التفسير، ب      في صحيحه ) هـ٢٥٦(ترجم البخاري   

حـدثنا  : بعد تبويبه للسورة بهذا االسم قال) هـ٢٥٦(، وأول حديث أورده البخاري     »إسرائيل
سمعت ابن مسعود   : سمعت عبدالرحمن بن يزيد، قال    : آدم، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال      

 إنهن من العتاق األول، وهن من:  قال في بني إسرائيل، والكهف، ومريم      – رضي اهللا عنه     –
   .)٥(»تالدي

                                         
  .، وعزاه للنحاس، وابن مردويه٤/٤٩٤لدر المنثور  أورده السيوطي في ا) ١(
  .كتاب التفسير، سورة الرعد:  ينظر) ٢(
  . ٥/٣الدر المنثور : ، وينظر للزيادة)٥٣٣ص(أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٣(
  .، وغيرهم١٠/٦٥، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٤/٤٢٦زاد المسير البن الجوزي :  ينظر) ٤(
ينظر رقـم   ). وطه، واألنبياء (، وفي رواية    )٧٠٨(ه البخاري في كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل          أخرج ) ٥(

)٤٩٩٤، ٤٧٣٩.(  



 

 )٦٤١١(

وهـن مـن    «: جمع عتيق وهو القديم، وقولـه     :  أي »إنهن من العتاق األول   «: وقوله
  .)١(ا حفظ قديماًمم:  أي»تالدي

ـ ٣١٠(وعرفت السورة بهذا االسم عند بعض المفسرين كابن جرير           ، والنحـاس   )هـ
  .)٢(وغيرهم) هـ٣٣٨ت(

باب قراءة سورة بني    « : تحت أبواب فضائل القرآن، بقوله     – أيضاً   –وذكرها الترمذي   
 رضي اهللا عنها   –قالت عائشة   : ثم ساق حديثاً عن أبي لبابة قال      . »إسرائيل والزمر قبل النوم   

  .» ال ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمركان النبي «: - 
 – أيـضاً    –، وهو اسمها    »سورة الكهف «:  الترمذي في جامعه   سماها: سورة الكهف 

، فقـد   ، وثبتت تسميتها بذلك عن رسـول اهللا         )٣(حيحهفي ص ) هـ٢٥٦ت(عند البخاري   
 عن رسـول    – رضي اهللا عنه     – أبي الدرداء     عن )٤(في صحيحه ) هـ٢٦١ت(أخرج مسلم   

: وفي روايـة  . »من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال          «:  قال اهللا  
  .»من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال«

بـن     الكهف عن بعض الصحابة، كابن مـسعود، والبـراء  وقد وردت تسميتها بسورة  
 وغيرهم، وهو اسمها المشهور في المصاحف، وكتب التفسير،         – رضي اهللا عنهما     –عازب  

  .والسنة، وعلى ألسنة الناس
 وهو اسمها في المصاحف وكتب التفسير،       »سورة مريم « سماها الترمذي    :سورة مريم 

  .رت بهوأكثر كتب السنة، وهو اسمها الذي اشته
  .وسميت بهذا االسم الشتمالها على قصة مريم كما ورد في السورة الكريمة

فـي كتابـه    ) هـ٢٥٦ت( كما سماها بذلك البخاري      »سورة كهعيص «: ومن أسمائها 
  .التفسير فسماها بمطلعها من الحروف المقطعة

                                         
.  والمراد أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضالً لما فيهن من القصص وأخبار األنبيـاء واألمـم         ) ١(

  ).٣٨٨، ٣٨٧ص (فتح الباري البن حجر : ينظر
معاني القرآن للزجاج : ، وينظر للزيادة )٥٤٤ص  (، والناسخ والمنسوخ    ٧/٣٢٦ع البيان للطبري    جام:  ينظر ) ٢(

  . وغيرهم٣/٤٦٧، وأضواء البيان للشنقيطي ٥/٣، وزاد المسير البن الجوزي ٤/٤١١
  .صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف:  ينظر) ٣(
  ).٨٠٩(، رقم صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها:  ينظر) ٤(



– 

  )٦٤١٢(

 –، وهو االسم الثابت في الصحيح       »سورة طه « اسمها في جامع الترمذي      :سورة طه 
 وهو االسـم الـذي      »طه« سماها الترمذي بفاتحتها من الحروف المقطعة         وقد )١(- كما تقدم   

  .اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة
 سماها الترمذي في جامعه، وقد تقدم هـذا         »سورة األنبياء « بهذا االسم    :سورة األنبياء 

بني إسرائيل، «:  في قوله–ه  رضي اهللا عن –االسم وهو الثابت في الصحيح عن ابن مسعود         
  .)٢ (»...والكهف، ومريم، وطه، واألنبياء هن من العتاق األول

 »باب ومـن سـورة الحـج      «:  تسميتها في جامع الترمذي بقوله      وردت :سورة الحج 
قلـت يـا رسـول اهللا،       «: ، وأخرج الترمذي عن عقبة بن عامر قال       »سورة الحج «فسماها  

  .)٣( الحديث»نعم: ن بسجدتين؟ قالأفضلت سورة الحج على سائر القرآ
، وقد عرفت بهذا االسم »سورة الحج«في كتاب التفسير ) هـ٢٥٦ت(وسماها البخاري   

  .واشتهرت به
 عليـه الـصالة     - ووجه تسميتها بذلك ما فيها من الدعوة إلى الحج على لسان الخليل           

      .٢٧: سورة الحج M  Z  Y  X  WL والسالم 
، وهو أشهر أسمائها، )٤(»سورة المؤمنين« الترمذي في جامعه سماها: سورة المؤمنون 

  .وعرفت به في عهد النبوة، وفي المصاحف، وكتب التفسير والسنة
صلى لنا «:  قال– رضي اهللا عنه  – عبيداهللا بن السائب      عن )٥(وقد جاء في الصحيحين   

 عليهمـا  –  الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى جاء ذكر موسى وهـارون     النبي  
  .» سعلة فركع أو ذكر عيسى أخذت النبي –السالم 

 وهـو االســم الــذي  »ســورة النــور«اسـمها عنــد الترمـذي   : سـورة النــور 
ــت عــن   ــسنة، وهــو الثاب ــسير، وال ــب التف ــي المــصاحف، وكت ــه ف اشــتهرت ب

 وسـميت بـذلك لكثـرة ذكـر النـور فيهـا، فقـد               – رضـوان اهللا علـيهم       –الصحابة  

                                         
  . تقدم تخريجه في سورة اإلسراء) ١(
  . تقدم تخريجه في سورة اإلسراء) ٢(
  ).٥٧٧( أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في السجدة في الحج، رقم ) ٣(
  على حكاية»سورة المؤمنون«:  على اعتبار إضافة لفظ سورة إلى المؤمنين، ويقال»سورة المؤمنين«:  يقال) ٤(

     . الواقع أول السورة الكريمة»المؤمنون«لفظ 
، وأخرجه مسلم، واللفظ له في    () أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب الجمع بين السورين في ركعة رقم              ) ٥(

  ).٤٥٥(كتاب الصالة، باب القراءة في الصبح، رقم 



 

 )٦٤١٣(

خمـس مـرات،    ) ٣٥( سـبع مـرات، فـي اآليـات رقـم            تكرر فـي هـذه الـسورة      
  .مرتان) ٤٠(واآلية رقم 

 ذكرها في أبواب تفـسير      »سورة الفرقان « الترمذي في جامعه      سماها :سورة الفرقان 
 فـي   ، وهو اسمها المشهور في عهد رسول اهللا         »باب ومن سورة الفرقان   «: القرآن بقوله 

 فعن عمر بن    – رضي اهللا عنهم     – حكيم   القصة المشهورة بين عمر بن الخطاب، وهشام بن       
سمعت هشام بن «:  رضي اهللا عنه قال في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف       –الخطاب  

: ، فقلت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول اهللا        حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اهللا         
  .)١( الحديث»إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها

، واشتهرت تسمية هـذه     »سورة الشعراء « سماها الترمذي في جامعه      :سورة الشعراء 
 –السورة بسورة الشعراء في المصاحف وكتب التفسير، وجاءت في كالم بعض الـصحابة              

من بين سور القرآن الكريم يذكر كلمـة        ، وسميت بذلك ألنها تفردت      )٢(- رضوان اهللا عليهم    
  .الشعراء في آخر السورة

  أشهر أسـمائها، وبـه       ، وهو »سورة النمل « اسمها في جامع الترمذي      :رة النمل سو
  .، وعلى ألسنة الناس)٣(سميت في المصاحف وكتب التفسير والسنة

 فـي  – عليه الصالة والـسالم  –ووجه التسمية تفردها بذكر النمل وقصته مع سليمان     
  ).١٨(اآلية رقم 

، وهو االسم الذي اشتهرت »ة القصصسور«قال الترمذي في جامعه    : سورة القصص 
  .به في المصاحف، وكتب التفسير، ووجه التسمية وجود القصص فيها لفظاً وأحداثاً

 وهـو  »سورة العنكبـوت «:  وردت تسميتها في جامع الترمذي باسم   :سورة العنكبوت 
  .االسم الذي اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفسير

ذا اللفظ في هذه السورة دون غيرها من الـسور  ووجه التسمية بسورة العنكبوت ذكر ه  
  .القرآنية

                                         
، )٤٩٩٢(لى سبعة أحرف، رقـم       أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن ع           ) ١(

  ).٨١٨(ومسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف رقم 
أسـماء  : ، وينظر للزيـادة ١٩/٩٠، والتحرير  والتنوير البن عاشور ٦/٢٨٨الدر المنثور للسيوطي :  ينظر ) ٢(

  ).٢٨٧ص (وفضائلها لمنيرة الدوسري ، وأسماء سور القرآن )١٠٠ص (سور القرآن الكريم للشايع 
  .٧/٧٠، والدر المنثور للسيوطي )١٧(فضائل القرآن البن الضريس، رقم :  ينظر) ٣(



– 

  )٦٤١٤(

، وسميت بهـذا    »سورة الروم «: جاءت تسميتها في جامع الترمذي باسم     : سورة الروم 
  .االسم في المصاحف وكتب التفسير

ووجه التسمية أنه ورد ذكر اسم الروم في أولها، ولم يرد في غيرها مـن سـور                 
  .القرآن الكريم

}  |  M سـورة   «: في كتاب التفسير بمطلعها فقال    ) هـ٢٥٦ت (وسماها البخاري 
  ~  }L «.  

 فسماها بسورة لقمان،    »باب ومن سورة لقمان   « الترمذي في جامعه      قال :سورة لقمان 
  .وهو االسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة
  .ووجه التسمية ذكر اسم لقمان في هذه السورة دون غيرها

 وجاء في الحديث عن أبـي  »سورة السجدة« الترمذي في تسميتها      قال :جدةسورة الس 
!  "  M  يقرأ في الصبح يوم الجمعة بـ        كان النبي   «:  قال – رضي اهللا عنه     –هريرة  

  #L  في الركعة األولى، وفي الثانية M  °  ¯  ®  ¬L«١( الحديث(.    
 رضـي اهللا    –ن عبـداهللا     في جامعه من حديث جابر ب      – أيضاً   – )٢(وأخرج الترمذي 

  .M      $          #    "    !L   ، وM    #    "    !L   كان ال ينام حتى يقرأ  أن النبي –عنهما 
 وفي M#  "  !L خالل األحاديث المذكورة فقد سميت في كتب السنة باسم          ومن  

  ).تنزيل السجدة. ألم(بعض الروايات في الصحيحين 
يرها، أو للجمع بين اسمها ومطلعها،      ولعل هذه التسمية بذكر مطلعها حتى تتميز عن غ        

  .والعلم عند اهللا تعالى
 وهــو »ســورة األحــزاب«ســماها الترمــذي فــي جامعــه : ســورة األحــزاب

ــصحابة   ــض ال ــن بع ــمائها، وروي ع ــهر أس ــيهم –أش ــوان اهللا عل ــن – رض  وم
 رضـي اهللا    – صـحيحه عـن زيـد بـن ثابـت             فـي  )٣(ذلك مـا أخرجـه البخـاري      

ــه  ــال–عن ــي«:  ق ــصحف ف ــسخت ال ــورة  ن ــن س ــة م ــدت آي ــصاحف ففق  الم
ــول اهللا   ــمع رس ــت أس ــزاب، كن ــة  األح ــع خزيم ــدها إال م ــم أج ــا ل  يقرؤه

                                         
، وأخرجه مـسلم  )٨٩١( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة، رقم          ) ١(

  .)٨٨٠(في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم 
  ).٢٨٩٢( كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك رقم ) ٢(
، )٢٨٠٧(، رقم  L  $  #  "!   ﴿:  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، باب قوله تعالى) ٣(

  .وغيرها) ٤٩٨٦(، )٤٧٨٤(، )١٤٠٤٩(وفي مواضع أخرى رقم 



 

 )٦٤١٥(

ــول اهللا   ــل رس ــذي جع ــصاري، ال ــيناألن ــهادة رجل ــهادته ش !  "  M :  ش
(  '  &  %  $  # L « ٢٣: سورة األحزاب.   

ووجه التسمية ذكر أحزاب المشركين فيها من قريش وغطفان، وبني قريظة وغيـرهم          
  . والمسلمين في المدينة النبويةلما أرادوا غزو النبي 

 وهو اسمها الذي عرفت بـه فـي      »سورة سبأ « اسمها في جامع الترمذي      :سورة سبأ 
   .المصاحف، وكتب التفسير

!  "        #   $  %  M : ووجه التسمية ذكر قصة أهل سبأ فيها في قوله تعـالى          
+  *  )  (  '& L هوال يعرف لها اسم غير)١(.  

، وسميت بهذا االسم في »سورة المالئكة«:  بوب الترمذي في جامعه باسم   :سورة فاطر 
ـ ٥٣٨ت(بعض المصاحف القديمة، وعند بعض المفسرين كالزمخـشري          ، والنـسفي   )هـ

سـورة  «فبوب لها باسـم     ) هـ٢٥٦ت(وغيرهم، وسماها بهذا االسم البخاري      ) هـ٧٠١ت(
M  p  o :  ذكر في أولها وصف المالئكة، قـال تعـالى  ، ووجه التسمية بذلك أنه  »المالئكة

    §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q
  ©  ¨L ٢(١: سورة فاطر(.    

 وهي تسمية لها بمطلعهـا مـن      »سورة يس «: سماها الترمذي في جامعه   : سورة يس 
ردت السورة بافتتاحها بهذين الحـرفين      الحروف المقطعة، وافتتحت السورة الكريمة به، وانف      

  .دون غيرها من السور القرآنية
 فسماها سورة   »باب ومن سورة الصافات   «:  الترمذي في جامعه    قال :سورة الصافات 
 في مطلع السورة الكريمة، وهي من السور التي سماها بـأول             كما )٣(والصافات بإثبات الواو  

وقد عرفت السورة بهذا االسـم فـي        . »والصافات«آية وردت فيها، والتسمية بكلمة واحدة       
  .المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

                                         
  .٦/٦٧٣الدر المنثور :  ينظر) ١(
، والـدر المنثـور   ٢١/١٦١، وروح المعـاني لأللوسـي   ٦/٤٧٢زاد المسير البن الجوزي :  ينظر للزيادة  ) ٢(

، وأسماء سور القرآن وفضائلها لمنيـرة      )١١٦،  ١١٥ص(، وأسماء السور القرآنية للشايع      ٧/٣للسيوطي  
  ).٣٢٣ص(الدوسري 

   .وذي بدون واو، وكذلك في تحفة األح»سورة الصافات« وفي طبعة دار التأصيل للجامع ) ٣(



– 

  )٦٤١٦(

 وهي من الـسور التـي سـماها         »سورة ص «:  الترمذي بمطلعها  سماها: سورة ص 
بالحروف المقطعة التي بدأت بها السورة الكريمة، وقد عرفت السورة بهذا االسم واشـتهرت        

  .به
 وهو االسم الذي اشتهرت به      »سورة الزمر «: ي اسمها في جامع الترمذ    :سورة الزمر 

، »باب ومن سورة الزمر   «السورة، وقد ذكرها الترمذي في جامعه في أبواب تفسير القرآن،           
ووجـه  . »باب قراءة سورة بني إسرائيل، والزمر قبـل النـوم         «وفي أبواب فضائل القرآن     

في وصف زمـرة أهـل      التسمية ورود هذا اللفظ في آخرها، ولم يرد في غيرها من السور             
  .النار

سورة الغرف؛ لذكر هذه اللفظة في السورة الكريمـة، آيـة رقـم             : ومن أسمائها 
)٢٠.(      

، ووجه التسمية بسط قـصة  »سورة المؤمن«:  سماها الترمذي في جامعه :سورة غافر 
  .مؤمن آل فرعون فيها
تفاسـير،  وبه سميت في بعض كتب ال     ) حم المؤمن (، أو   )سورة المؤمن (ومن أسمائها   

  .وكذلك البخاري في صحيحه في كتاب التفسير
 وهي من السور التـي      »سورة حم السجدة  « سماها الترمذي في جامعه      :سورة فصلت 

سماها بمطلعها بالحروف المقطعة وزيادة كلمة لضبطها وتمييزها عن غيرها مـن الـسور              
ـ       : القرآنية المبدوءة بـ حم، مثل     دخان، سـورة   سورة الشورى، سورة الزخرف، سـورة ال

 وعرفت السورة بهذا االسم في بعض المصاحف، وكتب التفـسير،           الجاثية، سورة األحقاف،  
  .والسنة

  .ووجه التسمية أنها تميزت من بين سور آل حم بسجدة فأضيفت إليها تمييزاً لها
، وعرفـت   )١(»سـورة الـشورى   « اسمها فـي جـامع الترمـذي         :سورة الشورى 

 في كثير مـن المـصاحف، وكتـب التفـسير، وبعـض             السورة بهذا االسم واشتهرت به    
  .كتب السنة

                                         
سورة حم «: ، وفي تحفة األحوذي»]عسق. حم[سورة «) دار التأصيل( وفي بعض نسخ جامع الترمذي طبعة ) ١(

   .»عسق



 

 )٦٤١٧(

في بعض المصاحف، وكذلك تـرجم لهـا   ) عسق(، و)حم عسق (سورة  : ومن أسمائها 
وبهذه التسمية عنـون لهـا بعـض        . »حم عسق «في كتاب التفسير    ) هـ٢٥٦ت(البخاري  

  .)١(وغيرهم) هـ٥٩٧ت(، وابن الجوزي )هـ٣١٠(المفسرين كالطبري 
  .ية افتتاحها بهذه األحرف دون غيرها من سور القرآن الكريمووجه التسم

 »باب ومن سورة الزخرف   «:  لها الترمذي في جامعه بقوله     بوب: سورة الزخرف 
 وعرفت بهذا االسم في المصاحف، وكتـب التفـسير،          »سورة الزخرف «فسماها باسم   

  .والسنة
  .آن الكريمووجه التسمية ورود هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القر

، وبهذا االسم ترجم لها البخاري في كتاب التفسير         »سورة حم الزخرف  «: ومن أسمائها 
، فسماها بمطلعها ثم أضاف لها اسمها المشتهر        )الزخرف(إلى كلمة   ) حم(بهذا االسم بإضافة    

  .»الزخرف«
 في أبواب تفسير القـرآن،      »سورة الدخان «سماها الترمذي في جامعه     : سورة الدخان 

 فسماها في األول باسمها »باب ما جاء في فضل حم الدخان   «:  أبواب فضائل القرآن قال    وفي
  .الذي عرفت به في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة
، وقد ورد ذلك عنـد  )الدخان(إلى ) حم(وفي أبواب فضائل القرآن سماها بإضافة كلمة    

  .)٢(بعض المفسرين
، وقد عرفت الـسورة     »سورة األحقاف « اسمها في جامع الترمذي   : )٣(سورة األحقاف 

  .بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة
ووجه التسمية ورود هذا اللفظ فيها دون غيرها من السور، واألحقاف مساكن أهل عاد              

  .وهي رمال شمال اليمن
باب ومـن سـورة     «:  سماها الترمذي بقوله   »سورة محمد «بهذا االسم   : سورة محمد 

  وعرفت به في المـصاحف، وكتـب التفـسير،         و اشتهرت السورة بهذا االسم    ،   »محمد
  ).٢( فيها، اآلية رقم والسنة، ووجه التسمية ظاهر في ذكر اسم الرسول 

  .سورة القتال، وسورة الذين كفروا: ومن أسماء السورة

                                         
  .٧/٢٧٥، وزاد المسير ١١/١٢٦جامع البيان :  ينظر) ١(
  .٥/١٢٠، وتفسير أبي المظفر السمعاني ٤/٨٥ ينظر الوسيط للواحدي ) ٢(
  .في أبواب الجامع لم يذكر الترمذي سورة الجاثية ) ٣(



– 

  )٦٤١٨(

بالواو كما في مطلع الـسور       »سورة والنجم «سماها الترمذي في جامعه     : سورة النجم 
  .، واشتهرت بهذا االسم، ووجه التسمية ال يخفى)١ ()والنجم: (لكريمةا

 »سورة القمر« فسماها »باب ومن سورة القمر«: قال الترمذي في جامعه : سورة القمر 
  .واشتهرت السورة بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير

فـي  ) هـ٢٥٦ت( عنون به البخاري     »اقتربت الساعة «: ومن أسماء السورة الكريمة   
ـ ٥٤٦ت(في تفسيره، وابن عطية     ) هـ٣١٠ت(صحيحه، والطبري    ، وفـي الحـديث     )هـ

سألني عمر بن الخطاب عما قرأ      «:  قال – رضي اهللا عنه     – أبي واقد الليثي      عن )٢(الصحيح
  .»باقتربت الساعة، وق والقرآن المجيد:  في يوم العيد؟ فقلتبه رسول اهللا 

، واشتهرت بهذا االسم في     »سورة الرحمن « اسمها في جامع الترمذي   : سورة الرحمن 
  .المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

، فـسماها باسـمها الـذي      »سورة الواقعة «سماها الترمذي في جامعه     : سورة الواقعة 
  .اشتهرت به، وذكر هذه التسمية في أبواب تفسير القرآن، وأبواب القراءات

، وهو االسـم    »سورة الفتح «شهور   سماها الترمذي في جامعه باسمها الم      :سورة الفتح 
 – حديث عبداهللا بن مغفَّـل        من )٣(، فقد جاء في الصحيحين    المعروف لها منذ زمن النبي      

  . الحديث» يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيهاقرأ النبي «:  قال–رضي اهللا عنه 
  .ووجه التسمية بهذا االسم ظاهر ال يخفى

 وسميت بهذا االسم في    »سورة الحجرات «: مذيفي جامع التر    اسمها :سورة الحجرات 
  .المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووجه التسمية ظاهر

، وهـي   )ق( فسماها بسورة    »باب ومن سورة ق   «: قال الترمذي في جامعه   : سورة ق 
  .من السور التي سماها بمطلعها من السور التي بدأت بالحروف المقطعة

  .لحرف في أولهاووجه التسمية افتتاح السورة بهذا ا

                                         
 بإثبات الواو، »سورة والنجم« بدون واو، وفي تحفة األحوذي »سورة النجم« وفي طبعة دار التأصيل للجامع ) ١(

    .ولعل مثل هذا ال يعد في تعدد أسماء السور الكريمة، ويرجع إلى اختالف النسخ، والعلم عند اهللا تعالى
اقتربـت  : (، وفي رواية)٨٩١(باب ما يقرأ في صالة العيدين، رقم  أخرجه مسلم، في كتاب صالة العيدين،       ) ٢(

  ).الساعة وانشق القمر
، وأخرجه مسلم في كتاب صالة )٤٨٣٥( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، سورة الفتح، رقم  ) ٣(

  ).٧٩٤( سورة الفتح يوم فتح مكة، رقم المسافرين، باب ذكر قراءة النبي 



 

 )٦٤١٩(

، واشـتهرت فـي     »سـورة الـذاريات   «سماها الترمذي في جامعه     : سورة الذاريات 
  .المصاحف، وكتب التفسير بهذا االسم
  .ووجه التسمية ظاهر ال يخفى

، وسميت بهذا االسـم فـي       »سورة الطور «:  قال الترمذي في تسميتها    :سورة الطور 
 بإثبـات   »سورة والطـور  «ن يسميها   المصاحف، وكثير من كتب التفسير، وبعض المفسري      

  .وهي أول آية في السورة الكريمة) والطور(الواو، 
       . بالطور– عز وجل –ووجه التسمية الفتتاحها بقسم اهللا 

 فـسماها باسـمها     »باب ومن سورة الحديد   «:  الترمذي في جامعه    قال :سورة الحديد 
  .ير، والسنة الذي اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفس»سورة الحديد«

-  .  /      M  0 : ه تعالى ــفيها عند قول  ) الحديد(ووجه التسمية لوقوع لفظ     
  1L ،٢٥:  سورة الحديد اآلية.  

، وعرفت السورة بهذا    »سورة المجادلة « الترمذي في جامعه     سماها: )١(سورة المجادلة 
  .االسم في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

 خولة بنت – رضي اهللا عنه –ادلة زوجة أوس بن الصامت      ووجه التسمية افتتاحها بمج   
 في شأن مظاهرة زوجها لها، كما نزل في صـدر            لدى النبي    – رضي اهللا عنها     –ثعلبة  

  .هذه السورة الكريمة
  .سورة قد سمع، وسورة الظهار: ومن أسماء السورة

 تفسير  ذكرها في أبواب»سورة الحشر « عند الترمذي في جامعه       اسمها :سورة الحشر 
  .القرآن، وأبواب فضائل القرآن، واشتهرت بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

ووجه التسمية وقوع لفظ الحشر فيها، والمراد حشر بني النضير مـن ديـارهم مـن                
   .)٢(المدينة، فخرجوا إلى بالد الشام وغيرها، كما ذكر في كتب التفسير

                                         
 بفـتح  – أيضاً –وفي تحفة األحوذي .  بفتح الدال»سورة المجادلة« دار التأصيل لجامع الترمذي  وفي طبعة ) ١(

: فبالكسر نسبة للمرأة المجاِدلة، وبالفتح مصدر مأخوذ من قولـه    .  بكسر الدال وفتحها   »المجادَِلة«الدال، و 
ـ    )١٨٩ص(مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني     : ينظر). تجادلك(  ١١/١٠٥ن منظـور    ، ولسان العرب الب
  ).جدل(

، وتيسير الكـريم الـرحمن للـسعدي    ٥/٢٥٩، وفتح القدير للشوكاني  ١٣/٤٧١تفسر القرآن العظيم    :  ينظر ) ٢(
)٧٨٧.(  



– 

  )٦٤٢٠(

  .)١( النضيرسورة: ومن أسماء السورة الكريمة
 وهي من السور التـي      »سورة الممتحنة «سماها الترمذي في جامعه     : سورة الممتحنة 

. سماها بما اشتهر من أسمائها، وقد عرفت بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة             
  .ووجه التسمية ظاهر وال يخفى

ا باسـمها    فـسماه  »باب ومن سورة الصف   «:  قال الترمذي في جامعه    :سورة الصف 
  .المشهور في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

سورة الحواريين، وسورة عيسى، كما ورد فـي بعـض كتـب            : ومن أسماء السورة  
    .)٢(التفسير، وعلوم القرآن
 وعرفت بهذا االسم وسميت     »سورة الجمعة «اسمها في جامع الترمذي     : سورة الجمعة 

  .به في المصاحف، وكتب التفسير، وكتب السنة
 كان يقرأ في صالة الجمعـة سـورة الجمعـة     أن النبي  )٣(وقد ورد في الصحيحين   

  .والمافقين
 حكايـة اللفـظ    على)٤(»سورة المنافقين« سماها الترمذي في جامعه :سورة المنافقون 

الواقع في أولها، وبذلك كتب في المصاحف، وبعض كتب التفسير، وهو االسم الذي اشتهرت            
  .ر ال يخفىبه، ووجه التسمية ظاه

 فـي  – كما تقـدم  –) سورة الجمعة، وسورة المنافقون( يقرأ بالسورتين وكان النبي   
والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على  : األحاديث الصحيحة، في صالة الجمعة، قال العلماء      

، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها مـنهم،        ...وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها     
 وفيهما من المقاصد العظيمة، والمـواعظ البليغـة مـا ال      .)٥(هم على التوبة وغير ذلك    وتنبيه
  .يخفى

                                         
: سورة الحشر، قـال : قلت البن عباس:  أخرج البخاري ومسلم في التفسير وغيرهما عن سعيد بن جبير قال    ) ١(

    .» بني النضيرنزلت في«: ، وفي رواية»قل سورة النضير«
، ١/١٧٠، واإلتقـان للـسيوطي      ١/٣٥، وجمال القراء للسخاوي     ٨/٢٥٠زاد المسير البن الجوزي     :  ينظر ) ٢(

  .١/٤٦٢وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
، ومسلم فـي   - رضي اهللا عنه     –، من حديث أبي هريرة      )٤٨٩٧( أخرجه البخاري في كتاب التفسير، رقم        ) ٣(

  ).٨٧٧ (كتاب الجمعة، رقم
 على اإلضافة، كمـا تقـدم فـي    »سورة المنافقين«:  بالرفع على حكاية اللفظ الواقع في أول السورة، ويقال   ) ٤(

    .»سورة المؤمنون«
  .٢/١٠٥، وسبل السالم شرح بلوغ المرام ٦/٤٠٤صحيح مسلم بشرح النووي :  ينظر) ٥(



 

 )٦٤٢١(

 وهو االسم الذي اشتهرت     »سورة التغابن «: سماها الترمذي في جامعه   : سورة التغابن 
  .به في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

 )٢(»ورة التحـريم  باب ومن س  «: لها الترمذي في جامعه بقوله     بوب: )١(سورة التحريم 
  . باسمها الذي ورد في كتب التفسير، والسنةفسماها

  .ووجه التسمية ظاهر ال يخفى
 ذكرها فـي أبـواب فـضائل        »سورة الملك « اسمها في جامع الترمذي      :سورة الملك 

القرآن، وسماها باسمها الذي اشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير وبعض كتب الـسنة،            
  .»تبارك«، وسورة »رة تبارك الذي بيده الملكسو«: ومن أسماء السورة
 وهي من الـسور التـي سـماها         »ن والقلم «سماها الترمذي في جامعه     : سورة القلم 

بمطلعها من الحروف المقطعة وزيادة كلمة، وعرفت السورة بهذا االسم فـي المـصاحف،              
، فـسرين ، وعنون لها به بعـض الم      »سورة ن «وكتب التفسير، والسنة، ومن أسماء السورة       

  .وهذه التسمية اقتصرت على الحرف المفرد الذي افتتحت به
، فسماها باسمها الذي عرفـت      »باب ومن سورة الحاقة   «: قال الترمذي : سورة الحاقة 

به، وعنون لها به في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة، ووجه التـسمية افتتـاح الـسورة           
  .الكريمة بهذه الكلمة، وتكرارها فيها

 »باب ومن سورة سـأل سـائل    «:  بوب لها الترمذي في جامعه بقوله      :لمعارجسورة ا 
فسماها بأول آية وردت فيها والتسمية بكلمتين، وقد وردت هذه التسمية في بعض التفاسـير،               

  . البخاري في صحيحه في كتاب التفسير– أيضاً –وكتب السنة، وسماها بذلك 
، وهو االسم الذي سميت به      »سورة الجن «: سماها الترمذي في جامعه   : )٣(سورة الجن 

  .في المصحف، وكتب التفسير، والسنة، ووجه التسمية ال يخفى
 سماها بذلك البخاري في صـحيحه فـي         »سورة قل أوحي إلي   «: ومن أسما ءالسورة  

  .كتاب التفسير، تسمية لها بمطلعها
ا االسم فـي   واشتهرت بهذ»سورة المدثر«  في جامع الترمذي  اسمها: )٤(سورة المدثر 

  .المصاحف، وكتب التفسير، والسنة، ووجه التسمية ظاهر ال يخفى
                                         

   .»سورة الطالق« لم يذكر الترمذي في أبواب جامعه ) ١(
    .»ومن سورة التحريم«: ، وفي تحفة األحوذي»ومن سورة الـمتحرم« وفي طبعة دار التأصيل للجامع  )٢(
   .»سورة نوح« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٣(
   .»سورة المزمل« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٤(



– 

  )٦٤٢٢(

 فسماها باسمها الذي »باب ومن سورة القيامة«:  الترمذي في جامعه  قال :سورة القيامة 
عرفت به في المصاحف، وكتب التفسير، وعلى األلسنة، ووجه التسمية وقوع القـسم بيـوم             

  .القيامة في أولها
 فسماها  »باب ومن سورة عبس   «:  لها الترمذي في جامعه بقوله     وبب: )١(سورة عبس 

باسمها الذي اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفسير، وعلى األلـسنة، ووجـه التـسمية               
  . في أول السورة الكريمة»عبس«الفتتاحها بهذا الوصف 

  .سورة السفرة، وسورة الصاخة، وسورة األعمى: ومن أسماء السورة
 وهي من السور »سورة إذا الشمس كورت« سماها الترمذي في جامعه  :سورة التكوير 

التي سماها بأول آية في مطلعها، والتسمية بكلمتين فأكثر، وقد وردت هذه التسمية في الحديث    
      .وعنون لها بذلك بعض المفسرين. »سورة هود« في – كما تقدم –

بـاب ومـن سـورة ويـل     «: هبوب لها الترمذي في جامعه بقول   : )٢(سورة المطففين 
   فسماها بأول آيـة وردت فيهـا، والتـسمية بكلمتـين، ووردت هـذه التـسمية                »للمطففين

 عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير فسماها بمطلعها، ووجه التـسمية ال              – أيضاً   – 
  .يخفى

  فسماها بأول آية»سورة إذا السماء انشقت «اسمها في جامع الترمذي     : سورة االنشقاق 
  .وردت فيها، وقد ذكر هذه التسمية في بعض كتب التفسير، والسنة، ووجه التسمية ظاهر

 فـسماها باسـمها   »باب ومن سورة البروج«: قال الترمذي في جامعه   : سورة البروج 
الذي اشتهرت به في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة، ووجه التسمية ورود هذا اللفظ في              

  .ةأول آية من السورة الكريم
 وعرفت بهذا االسم في    »سورة الغاشية «:  الترمذي في جامعه   سماها: )٣(سورة الغاشية 

  .المصاحف، وكتب التفسير، ووجه التسمية ظاهر وال يخفى
 وقد وردت هذه التسمية     »سورة هل أتاك حديث الغاشية    «: ومن أسماء السورة الكريمة   

 يقـرأ فـي   كان رسول اهللا «:  قال– رضي اهللا عنه  –في الصحيح عن النعمان بن بشير       
     .)٤(»العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك األعلى، وهل أتاك حديث الغاشية

                                         
   .»لمرسالت، سورة النبأ، سورة النازعاتسورة اإلنسان، سورة ا« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ١(
   .»سورة االنفطار« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٢(
   .»سورة الطارق، سورة األعلى« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٣(
  ).٨٧٨( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صالة الجمعة، رقم ) ٤(



 

 )٦٤٢٣(

في تفسيره،  ) هـ٢١١ت(في صحيحه، وعبدالرزاق    ) هـ٢٥٦ت(وعنون لها البخاري    
  .)١(بهذه التسمية) هـ٨١٧ت(والفيروزآبادي 

ي من السور التي سـماها  ، وه »سورة الفجر « اسمها في جامع الترمذي      :سورة الفجر 
  .بمطلعها، وعرفت السورة بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير، والسنة

 ، وثبتـت  )٣(»سورة والشمس وضحاها  « الترمذي في جامعه     سماها: )٢(سورة الشمس 
إن :  قال– رضي اهللا عنه – فيما رواه جابر )٤(هذه التسمية في الحديث الوارد في الصحيحين  

لوال صـليت بـسبح اسـم ربـك،     «: -  رضي اهللا عنه –ل لمعاذ بن جبل     قا رسول اهللا   
  .»والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة

 فـسماها   »باب ومن سورة والليل إذا يغشى     «:  قال الترمذي في جامعه    :)٥(سورة الليل 
 كما –وثبت هذه التسمية في السنة النبوية ، بمطلعها، وهي أول آية وردت في السورة الكريمة

  . في سورة الشمس–تقدم 
واو (، بإثبات الواو،    )٦(»سورة والضحى «:  الترمذي في جامعه    سماها :سورة الضحى 

فـي كتـاب    ) هـ٢٥٦(فسماها بمطلعها في السورة الكريمة، وبذلك عنون البخاري         ) القسم
  .)٧(، وغيرهم)هـ٨١٧(التفسير، والفيروزآبادي 

 سماها بمطلعها في اآليـة  »سورة ألم نشرح« اسمها في جامع الترمذي      :رة الشرح سو
 رضوان اهللا عليهم    –األولى من السورة الكريمة، وقد وردت هذه التسمية في كالم الصحابة            

  . وجاء في كثير من كتب التفسير، وكتب السنة بهذه التسمية–
) واو القـسم ( بإثبات الواو    »لتينسورة وا «:  الترمذي في جامعه    سماها :)٨(سورة التين 

فسماها بمطلعها في أول آية وردت في السورة الكريمة، وقد وردت هذه التسمية في بعـض                
  .كتب التفسير، والسنة

                                         
  .١/٥١٦، وبصائر ذوي التمييز ٢/٢٩٩خاري في كتاب التفسير، وتفسير عبدالرزاق صحيح الب:  ينظر) ١(
   .»سورة البلد« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٢(
    .»سورة والشمس«: ، وفي طبعة دار التأصيل»سورة والشمس وضحاها«:  في تحفة األحوذي) ٣(
، وأخرجه مسلم فـي  )٧٠٥(شكا إمامه إذا طول، رقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب من       ) ٤(

  ).٤٦٥(كتاب الصالة، باب القراءة في العشاء، رقم 
    .»سورة والليل«: ، وفي طبعة دار التأصيل»سورة والليل إذا يغشى«:  وفي تحفة األحوذي) ٥(
   . بدون واو القسم»سورة الضحى«:  في تحفة األحوذي، وطبعة دار التأصيل) ٦(
  .١/٥٢٥بصائر ذوي التمييز : نظر ي) ٧(
   . بدون الواو»سورة التين« وفي تحفة األحوذي ) ٨(



– 

  )٦٤٢٤(

 »باب ومن سورة اقـرأ باسـم ربـك   «:  بوب الترمذي في جامعه بقوله    :سورة العلق 
وردت هذه التسمية  فـي كتـب        ، والتسمية بكلمتين فأكثر، وقد      فسماها بأول آية وردت فيها    

  .، والسنةالتفسير
 فسماها بجملة وردت فـي      »سورة ليلة القدر  «: اسمها في جامع الترمذي   : سورة القدر 
  .١: سورة القدرM  %  $  #  "  !L : السورة عند قوله

، وذلك باالقتصار علـى أول  »سورة لم يكن«سماها الترمذي في جامعه  : سورة البينة 
 آية وردت فيها، ووردت بهذه التسمية عند بعض المفسرين، وفـي كتـب     كلمة منها في أول   

  .السنة
    .سورة البينة، وقد عرفت بهذا االسم في المصاحف، وكتب التفسير: ومن أسمائها

 )١(»باب ومن سـورة إذا زلزلـت األرض       «:  قال الترمذي في جامعه    :سورة الزلزلة 
كتاب (تين فأكثر، وعند البخاري في صحيحه بأول آية وردت في أولها، والتسمية بكلم  فسماها  
  .  بعض اآلية– كما تقدم –، وعند الترمذي »إذا زلزلت األرض زلزالها«) التفسير

  .، سميت بذلك في المصحف، وبعض كتب التفسير»سورة الزلزلة«: ومن أسمائها
، فـسماها   )٣(»سورة ألهـاكم التكـاثر    «:   سماها الترمذي في جامعه     :)٢(سورة التكاثر 

  .بمطلعها في أول آية وردت فيها، وسميت بذلك في بعض كتب التفسير، والسنة
 سماها باسمها الذي عرفت »سورة الكوثر«:  في جامع الترمذي اسمها: )٤(سورة الكوثر 

  . به في المصاحف، وأغلب كتب التفسير، والسنة
  .ووجه التسمية ظاهر وال يخفى

 فسماها بمـا    »باب ومن سورة الفتح   «:  جاء في تبويب الترمذي قوله     :)٥(سورة النصر 
، ووردت هذه التـسمية   M  E  D  C  B  AL : ورد في السورة عند قوله تعالى
   .)٦(في بعض المصاحف المخطوطة

                                         
   .»سورة إذا زلزلت«:  وفي طبعة دار التأصيل للجامع) ١(
    .»سورة القارعة«، »سورة العاديات« لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع ) ٢(
   .»سورة التكاثر«:  وفي طبعة دار التأصيل للجامع) ٣(
سورة العصر، سورة الهمزة، سورة الفيل، سـورة قـريش، سـورة     «:  لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع      ) ٤(

   .»الماعون
   .»سورة الكافرون«:  لم يذكر الترمذي في أبواب الجامع) ٥(
  ).٦٢٢ص(أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري :  ينظر) ٦(



 

 )٦٤٢٥(

ومن أسماء السورة التي سميت بها في المصاحف، وكتب التفـسير، واشـتهرت بـه             
  .»سورة النصر«

 بمطلعها فـي أول   فسماها )١(»ت يدا سورة تب « اسمها في جامع الترمذي      :سورة المسد 
آية في السورة الكريمة، ووردت هذه التسمية عند بعض كتب التفسير، والسنة مع ذكـر أول          

  ).تبت يدا أبي لهب وتب(، أو باآلية كلها )تبت يدا(، أو التسمية بكلمتين في اآلية )تبت(اآلية 
عض المصاحف، وكتب  كما ورد في ب»سورة المسد«واالسم الذي اشتهرت به السورة     

  .التفسير
 فـسماها  »باب ومن سـورة اإلخـالص    «: قال الترمذي في جامعه   : سورة اإلخالص 

  . به في معظم المصاحف، وكتب التفسير، والسنةاشتهرتباسمها الذي 
. ووجه التسمية ظاهر وال يخفى في إخالص العبادة هللا وحده، وتنزيهه عن كل نقـص        

  .، سورة األساس، سورة الصمدسورة التوحيد: ومن أسماء السورة
بـاب ومـن سـورة      «:  بوب الترمذي في جامعه بقوله     :سورة الفلق، سورة الناس   

،  M  5  4L فبدأ في كل سـورة بــ    M  5L ، فمساها بما ورد فيها من )٢(»المعوذتين
 والمعوذتان بكسر الواو وتشديدها، سورة الفلق، وسورة الناس؛ ألن مبدأ كل واحدة منهما قل             

  .-  كما تقدم –أعوذ 
  .وقد ورد في السنة تسميتها بالمعوذتين

يا أبا عـابس أال     «:  قال  أن رسول اهللا     – رضي اهللا عنه     –فعن ابن عابس الجهني     
M  6  5  4 «: قـال . بلى يا رسـول اهللا    :  قال »أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟     

7L و  M  S  R   Q  PL ٣(»هما المعوذتان(.     

                                         
    .»سورة تبت«:  وفي طبعة دار التأصيل للجامع،»تبت يدا«سورة :  وفي تحفة األحوذي) ١(
    .»سورتا المعوذتين«: ، وفي طبعة دار التأصيل للجامع»ومن سورتي المعوذتين«:  في تحفة األحوذي) ٢(
 –وغيره من كتب السنة، وبنحوه عن عقبة بـن عـامر     ) ٥٤٣٢( أخرجه النسائي في كتاب االستعاذة، رقم        ) ٣(

  ).٨١٤(مسلم رقم  في صحيح –رضي اهللا عنه 



– 

  )٦٤٢٦(

  مةالخات
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تقضى الحاجات، والصالة والسالم على            

  :وبعد... نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
فبعد هذا الجهد المتواضع في بحث أسماء سور القرآن الكريم من خالل جامع اإلمـام               

  :، يمكن تسجيل أبرز النتائج على النحو اآلتي)هـ٢٧٩(الترمذي 
  . ظهور مكانة اإلمام الترمذي العلمية، وكثرة أقوال العلماء فيه، وفي جامعه– ١
، ومكانته وعناية العلماء به، ويظهر ذلك من خالل رواتـه، ورواياتـه،    »الجامع« أهمية   – ٢

  .وكثرة شروحه والتصنيفات حوله
  . عناية الترمذي بتسمية سور القرآن الكريم في أبواب الجامع– ٣
  .وأساليب الترمذي في تسمية سور القرآن الكريم تنوع صيغ – ٤
  . بيان منهج الترمذي في أسماء سور القرآن الكريم وتعدد صوره وحاالته– ٥
تبين من خالل استقراء جامع الترمذي أنه يسمي السور على المشهور وال يوجد لديـه                 -  ٦

  .أسماء شاذة أو منكرة 
نظر في رواياته، وشـروحه، والتـصنيفات    أهمية الوقوف على نسخ جامع الترمذي، وال – ٧

  .العلمية في خدمة هذا الجامع الكبير
وفي الختام، أسأل اهللا حسن الختام، وأن يوفقنا إلى الصواب، وأن يجعل هذا العمل في               

 وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، وأن يجعله من العلم الذي           – عز وجل    –خدمة كتاب اهللا    
  .لعالمينينتفع به، والحمد هللا رب ا

   
  

     



 

 )٦٤٢٧(

  ثبت المصادر والمراجع
مركـز الدراسـات   : اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق      -

 .القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

علـي محمـد    : أحكام القرآن، ألبي بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن العربي، تحقق           -
 .جاوي، دار الجيل، بيروتالب

ألبي السعود محمد بـن   ) تفسير أبي السعود  (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم         -
 .هـ١٤١١محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

أسباب النزول، ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، مؤسسة الريان، الطبعـة األولـى               -
 .هـ١٤٢٠

محمد بن عبدالرحمن الـشايع، دار كنـوز إشـبيليا،          : أسماء سور القرآن الكريم، تأليف     -
 .هـ١٤٣٢الطبعة األولى 

منيرة محمد الدوسري، دار ابن الجوزي، الطبعـة   : أسماء سور القرآن وفضائلها، تأليف     -
 .هـ١٤٢٦األولى 

 الجكنـي   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بـن محمـد المختـار              -
بكر بن عبداهللا أبو زيد، دار عالم الفوائد للنـشر والتوزيـع، مكـة              : الشنقيطي، إشراف 

 .هـ١٤٢٦المكرمة، الطبعة األولى 

طبعـة  نور الدين عتـر،  : اإلمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، تأليف  -
  .هـ١٣٩٠لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة األولى 

يط، ألبي عبداهللا محمد بن يوسف بن حيان األندلـسي، دار إحيـاء التـراث               البحر المح  -
 .هـ١٤١١العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز، لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب                   -
 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت: الفيرازآبادي، تحقيق

لترمذي، لمحمد بن عبدالرحمن المبـاركفوري، دار إحيـاء   تحفة األحوذي بشرح جامع ا   -
 .هـ١٤٢٢التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

لفخر الدين محمد بن عمر البكري الـرازي، دار إحيـاء           ) تفسير الرازي (التفسر الكبير    -
 .هـ١٤٢٢التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 



– 

  )٦٤٢٨(

عمادة البحث العلمي، جامعة اإلمام محمـد بـن         ،  الواحديألبي الحسن   . التفسير البسيط  -
 .سعود اإلسالمية

تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سـحنون للنـشر والتوزيـع،               -
 .تونس

عبـدالمعطي قلعجـي، دار المعرفـة،      : تحقيق) تفسير عبدالرزاق (تفسير القرآن العزيز     -
 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة األولى 

ظيم، لإلمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمـشقي،            تفسير القرآن الع   -
 .هـ١٤٢٥مجموعة من الباحثين، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة األولى، : تحقيق

: تقريب التهذيب، اإلمام الحفاظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني، عنايـة              -
والتوزيـع، بيـروت، الطبعـة األولـى        محمد عوامة، دار ابن حزم للطباعة والنـشر         

 .هـ١٤٢٠

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين أبي الحجاد يوسف المزي، تحقيـق           -
 .هـ١٤١٨بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى : الدكتور

ؤسـسة  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، لعبدالرحمن بن ناصر الـسعدي، م    -
 .هـ١٤٢٠الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق الدكتور              -
عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، مركز البحوث والدراسـات العربيـة واإلسـالمية، دار            

 .هـ١٤٢٢هجر، القاهرة، الطبعة األولى 

أحمد محمد  : لإلمام أبي عيسى الترمذي، تحقيق وشرح     ) ذيسنن الترم (الجامع الصحيح    -
 .شاكر

لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيـسى   ) جامع الترمذي (الجامع المختصر من السنن      -
 .هـ١٤٢٠بن سورة الترمذي، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 

 الحافظ أبي عبداهللا محمد بن      لإلمام) صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر      -
إسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعـة األولـى              

 .هـ١٤٢٠



 

 )٦٤٢٩(

الجامع لشعب اإليمان، لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق وتخريج              -
، الطبعـة األولـى     الدار الـسلفية، الهنـد    : عبدالعلي عبدالحميد حامد، الناشر   : الدكتور
 .هـ١٤٠٨

علـي بـن حـسين      : جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي، تحقيق الدكتور         -
 .هـ١٤٠٨البواب، مكتبة التراث، الطبعة األولى 

: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيـق الـدكتور    -
جر للبحوث والدراسات العربيـة واإلسـالمية،       عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، مركز ه     

 .هـ١٤٢٤القاهرة، الطبعة األولى 

شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر       : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تأليف اإلمام        -
 .العسقالني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ت، الطبعة الرابعـة،    روح المعاني، لأللوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيرو         -
 .هـ١٤٠٥

زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن الجـوزي،                -
 .هـ١٤٠٧المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الرابعة 

مجموعة رسائل  (الزيادة واإلحسان في علوم القرآن، البن عقيلة المكي، جامعة الشارقة            -
 .هـ١٤٢٧، الطبعة األولى )جامعية

فواز زمرلي وإبراهيم الجمل،    : سبل السالم شرح بلوغ المرام، لألمير الصنعاني، تحقيق        -
 .هـ١٤٠٧دار الريان، الطبعة الرابعة، 

محمد بن ناصـر الـدين      : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف        -
 .هـ١٤٢٢األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لمحمد بن ناصر الـدين              -
 .هـ١٤١٢األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 

لإلمام الحافظ أبي عبداهللا محمد بن يزيد الربعـي ابـن ماجـه             ) سنن ابن ماجه  (السنن   -
 .هـ١٤٢٠ض، الطبعة األولى القزويني، دار السالم للنشر والتوزيع، الريا

: سنن الترمذي، تصنيف اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بو سورة الترمذي، حكم وتعليق             -
 .محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى



– 

  )٦٤٣٠(

مركـز  : سنن الترمذي، لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيـق ودراسـة          -
 .هـ١٤٣٥ وتقنية المعلومات، دار التأصيل، الطبعة األولى البحوث

عبـداهللا بـن    : سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الـدارقطني، إشـراف الـدكتور            -
 .هـ١٤٢٤عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

:  تحقيـق سنن الدارمي، للحافظ أبي محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن المعروف بالدارمي،   -
 .هـ١٤٠٧فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، طبعة دار الريان، القاهرة 

 .السنن الكبرى، لإلمام أبي بكر بن الحسين البيهقي، دار الفكر، بيروت -

: شعيب األرنؤوط، تحقيق  : السنن الكبرى، لإلمام عبدالرحمن بن شعيب النسائي، إشراف        -
 .هـ١٤٢١يروت، الطبعة األولى حسن عبدالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، ب

سنن النسائي، المجتبى من السنن، لإلمام الحافظ أحمد بن شعيب النـسائي، طبعـة دار                -
 .هـ١٤٢٠السالم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 

سـنن  (السنن، لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األدي السجستاني              -
 .هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى ، دار السالم )أبي داود

سير أعالم النبالء، تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي،         -
 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي،              -
عبدالفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعـة       : محمود الطناحي، والدكتور  : تحقيق الدكتور 

  ..هـ١٤١٣والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
علـي  : طبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي، تحقيق            -

 .هـ١٤١٥محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية 

بخاري، لإلمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر           فتح الباري شرح صحيح ال     -
 .هـ١٤٢١العسقالني، دار السالم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 

عبدالرحمن عميرة، دار األندلس، الطبعة     : فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق       -
 .هـ١٤١٨الثانية، 

 .م١٨٦٦ير، طبعة ليدن، الكامل في التاريخ، لعلي بن أبي الكرم محمد بن األث -

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، لمحمـود بـن               -
 .مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت: عمر الزمخشري، ترتيب



 

 )٦٤٣١(

الكشف والبيان لتفسير الثعلبي، ألبي إسحاق أحمد المعروف باإلمـام الثعلبـي، دراسـة         -
، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، الطبعـة األولـى             محمد بن عاشور  : وتحقيق
  .هـ١٤٢٢

لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور األفريقي المـصري، دار           -
 .هـ١٤١٤صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

  .هـ١٤٠٨، ٢، مكتبة المعارف، طلقطان، مناع خليل امباحث في علوم القرآن -
وائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي، دار الكتـاب   مجمع الزوائد ومنبع الف    -

 .هـ١٤٠٧العربي، بيروت 

عبدالسالم محمد، دار   : ، تحقيق األندلسيالمحرر الوجيز، ألبي محمد عبدالحق بن عطية         -
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، الطبعة األولى 

 الحـاكم   المستدرك عل الصحيحين، لإلمام الحافظ أبـي عبـداهللا محمـد بـن عبـداهللا               -
مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    : النيسابوري، دراسة وتحقيق 

 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية 

عبداهللا بن  : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، إشراف الدكتور            -
 .هـ١٤٢٠عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

لإلمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن      ) صحيح مسلم (د الصحيح المختصر من السنن      المسن -
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار السالم للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة            

 .هـ١٤٢٠األولى 

مصنف ابن أبي شيبة، للحافظ عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة، دار الفكر، بيروت، الطبعة            -
 .هـ١٤٠٩األولى 

: لإلمام أبي محمد الحسين بن مـسعود البغـوي، تحقيـق   ) تفسير البغوي(معالم التنزيل   -
 .هـ١٤١٧مجموعة من المؤلفين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة 

عبدالجليل شلبي، عـالم الكتـب، الطبعـة        : معاني القرآن، ألبي إسحاق الزجاج، تحقيق      -
 .هـ١٤٠٨األولى 

صـفوان عـدنان    : العالمة الراغب األصفهاني، تحقيـق    :  القرآن، تأليف  مفردات ألفاظ  -
 .هـ١٤١٨دار البشير، جدة، الطبعة الثانية، : داودي، توزيع



– 

  )٦٤٣٢(

مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار الكتب العلميـة،              -
 .هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة األولى 

كما اللـدين عبـدالغني المرسـى،    : ديث النبوي، تأليفمنهج اإلمام الترمذي في نقد الح      -
 .م٢٠٠٥المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية 

محمد البجـاوي، طبعـة     : ميزان االعتدال، ألبي عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق         -
 .الحلبي

أبي جعفـر  : الناسخ والمنسوخ في كتاب اهللا عز وجل، واختالف العلماء في ذلك، تأليف            -
سليمان الالحم، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة األولـى         : د بن النحاس، تحقيق الدكتور    أحم

 .هـ١٤١٢

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ألبي الفتح محمد بن محمـد بـن سـيد النـاس                   -
 .أحمد معبد عبدالكريم، دار العاصمة، الرياض: اليعمري، تحقيق

أبي السعادات المبارك بـن محمـد       النهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام مجد الدين          -
علي بن حسن عبدالحميد، دار ابن الجوزي للنـشر         : الجزري ابن األثير، إشراف وتقديم    

 .هـ١٤٢٣والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

: أبي الحسن علي بن أحمد الواحـدي، تحقيـق       : الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تأليف      -
 .هـ١٤١٥ين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى مجموعة من المؤلف

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر                -
 .هـ١٤١٧بن خلكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى 
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   :ملخص البحث
  حاولت الباحثة في دراستها كشف اللثام عن جمالية شعر الشاعر السعودي 

 وكل هـذا لـيس   ، هتم  بصوره وأخيلته ومعانيه وألفاظه   ، ألن شحاتة ا   "حمزة شحاتة   " 
فـأتى  بمعزل عن الموسيقى التي تحمل كل األخيلة والصور والمعاني واأللفاظ وترافقها            

آثرت الباحثة محاولة كشف جمالية اللغة الشعرية       ، لذا   ولية  الشعرية    الشمشعره متسما ب  
تجاوزت المعنى المعجمي إلى معان أخر لم نتعود الغوص         التي  " حمزة شحاتة "في شعر   

 فـي    المجردة   لحقيقة الباطنة متوجها صوب ا   عالم  المحسوس    ه شعر فقد تجاوز فيها ،   
معناها العادي ، ذلك أن المعنى الذي تتخـذه          تجاوزتل اللغة     وكان هذا دور   كله ،    هعالم
 من قبل الشاعر من ألفاظ وصور وخيال وعاطفـة          مكانياتلغة الشعر هو جملة اإل     عادة

، فتجلـت  " عنـد حمـزة شـحاتة   ون النسيج الشعريتكوموسيقى ،وبتضافرها وتكاملها  
   .جمالية لغته

the poetry of the Saudi poet Hamza Shehata because Shehata was 
concerned with his image, his imagination, his meanings and his words. All 
this is not in isolation from the music that carries all the beautiful images, 
meanings and words and accompanied by his poetry.  An attempt to reveal 
the aesthetics of the poetic language in the poetry of Hamza Shehata, which 
transcended the lexicon meaning to another meaning we did not become 
accustomed to diving in. His poetry transcended the world of virtue 
towards the hidden inner truth in his entire world. This was the role of 
language to transcend its possibilities of the poet of words, images, 
imagination, passion and music, and the synergy aesthe ordinary  

  
 

  أستاذ األدب والنقد المساعد
  جامعة القصيم -كلية العلوم واآلداب 
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  :المقدمة 
جمالية اللغة الشعرية في شعر حمزة شحاتة ، ال تقتـصر علـى             "  هذه دراسة عنوانها    

حسب ، فقد تطرقت إلى معاينة جمالية لغته الـشعرية          إلقاء الضوء على شعر الشاعر و     
في إطار جدليات التطلع والتصدع الذي تناوب على حياته ، وكذلك عبر دالالت البـوح            
والكتمان اللذين اعتصرا ذاته المكابدة المحرومة ، ومن خالل الغياب المكاني  في وطن              

  .المغتَرب ،والحضور الوجداني للوطن األم 
احثة تفسير بعض الخصائص اللغوية لشعره ، وذلك من خـالل الـصور    وقد حاولت الب  

المتناقضة وإيحاءاتها ، وتعدد االحتماالت الكامنة في دالالتها ؛ بغية فتح أفـاق جديـدة               
  .اشج بين الدالالت والصور الشعريةعلى دراسة هذه النصوص وفق منظور تكاملي يو

تحليل النـصوص وكـذلك     القائم على   ي  اتبعت الباحثة المنهج الجمال    :  منهج الدراسة 
  .عرساليب الفنية التي سلكها الشااألوشرح ، ستنتاجاالوعلى الوصف 

ــ  أن شعر حمزة شحاتة لم تتم دراسـته بـشكل كـاف              :  اختيار الموضوع  أسباب 
مكثف على حد علم الباحثةــ محاولة االنتصاف واالكتشاف لقمة شعرية عرفت ولـم             

  .  تُنْصف
فقد واجهت الدراسة مشكلة قلة الدراسات التي تناولـت الـشاعر      :  البحثمشكالت  أما  

  .وشعره وكذلك قلة المراجع التي تدعم البحث والموضوع
  :لتي اختصت بحمزة شحاتة ما يليتذكر الباحثة من الدراسات ا:  السابقة الدراسات  

مفهوم الفلـسفة    وقد تحدث البحث عن      ،/ الفلسفة الجمالية عند حمزة شحاته للدكتور       - 
      وهي رسالة ماجستير مقدمه مـن الباحـث  - تها في شعر حمزة شحاتهالالجمالية ومجا

تناولـت الدراسـة   ، هـ ١٤٣٣،عادل خميس الزهراني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة    /
 الفلـسفية   المحوالم، دبيةاألح والسمات   الموالم، العوامل المؤثرة في أدب حمزة شحاتة     

                . شحاتةفي أدب
محمـد حمـود   / بحث بعنوان صورة المرأة الخطيئة لدى حمزة شـحاتة للـدكتور  - . 

بوصفه السياق الذي تأثر    ، وتحدث عن صورة المرأة في ظل التيار الرومانتيكي       ، حبيبي
              .به حمزة شحاتة

ـ اهللاعبـدا / الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشر يحيـة للـدكتور   ـ   عـن  ذامي  الغ
        .دي ب نقاشحاتةُ  وهو كتة خصائص شعر حمز
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عـام  ، وهي رسـالة ماجـستير بجامعـة أم القـرى         ، ةالرمز في شعر حمزة شحات    -  
سطوري ألتناول فيها الرمز التاريخي وا    . عبدالكريم سعيد العمري  / للطالب، هـ  ٣٣١١

   .ةورمزية الصورة الشعري، واللغوي
  نعبدالغني محمد البسيو/ تة للدكتورالرومانسية في شعر حمزة شحاــ  

م ـ  ١٩٧٧ــ حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف ، عزيـز ضـياء فـي مـارس     
هــ عن معركته مع العواد ، ومسيرته الثقافية ، وكيف كـان كاتبـا وخطيبـا                ١٣٩٧

وفنانا ، فارس الحوار والرسائل ، وكذلك ذكر شوارد مـن حكمـه  ومقتطفـات مـن                  
  . محاضراته 

اتة ظلمه أهل عصره ، عبد الفتاح أبو مدين ، قدم قراءة سـريعة لـبعض                ـ حمزة شح  
أشعار األديب الكبير ، وبعض من نثره ، تأمل عبر مطالعـات عجلـى بغيـة اإللمـام           

   .بمعاني األديب فيما بقي من شعره
قسمت الباحثة دراستها إلى تمهيد وثالثة فـصول مـشفوعة بخاتمـة             : أقسام الدراسة 
لمصادر والمراجع ، ويشمل التمهيد توطئة عن حياة الـشاعر ومؤلفاتـه ،          يتبعها قائمة ا  

  : يلي التمهيد ثالثة مباحث هي
  ذات الشاعر بين التطلع والتصدع: المبحث األول 
  الوجدان بين البـــوح والكتمــان: المبحث الثاني 
  الوطن بين الغياب المكاني والحضور الوجداني: المبحث الثالث 

    



– 
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  والتوطئة التمهيد 
، من أبرز الـشعراء المجـددين   سعودي شاعر وأديب (م١٩٧٢  ١٩١٠) (حاتةحمزة ش

وتُعد رسائله إلى أصدقائه نموذجا للنثر العربـي الحـديث، ولـه             في الشعر السعودي،  
  ان أحد العازفين القالئل في الحجازمهارة في عزف العود، إذ ك

  :يرته مس
لدى آل جمجـوم،     جدة ، و نشأ وتربى في    مكة ، في حارة القشاشية في    م١٩١٠ ولد عام 

ه ومتقدماً علـى سـنه،      النظامية في جدة وكان متفوقاً في درس       مدارس الفالح  درس في 
وقد أثّرت أجواء جدة االنفتاحية بعد الثورة العربية الكبرى في شخصيته كما فعلت مـع               

 لكبـار كتـاب التيـارات التجديديـة         فقـرأ بقية أبناء جيله من الشباب في تلك الفترة،         
 ليا أبـو إ، وبجبران خليل جبران والرومانسية العربية في المقر والمهجر، وقد تأثر كثيراً  

، وقيامه بهـا لمـدة سـنتين، مبعوثـا         الهند وكانت رحلته إلى  . ماضي وجماعة الديوان  
منعطفا تاريخيا في حياتـه،   البيوتات التجارية الجداوية لمباشرة األعمال التجارية إلحدى   

حيث انكب فيها على تعلّم اللغة اإلنجليزية والتزود بالمعارف واالطالع علـى اإلنتـاج              
رافداً أساسيا في تكوين شخصية      قاسم زينل   الهندي والبريطاني، كما شكََل التاجر     األدبي

اعتقل في سجن المصمك بالرياض بالتزامن مع ثورة        . ونزعته التجديدية شحاتة الفكرية   
 .حامد بن رفادة، ثم أخلي سبيله

جمعيـة   ذاع صيته بعد محاضرة مطولة وشهيرة ألقاها في خمس ساعات متواصلة في           
ـ  ، حيث عنون  م١٩٤٠ بمكة المكرمة في عام    اإلسعاف الخيري  الرجولـة عمـاد    )ها بـ

الذي اختارته الجمعيـة عنوانـا   ) الخلق الفاضل عماد الرجولة(بدال من  (الخلق الفاضل
ت اجـاد إفكرية ومضامين فلـسفية و    ا  لمحاضرته ولم يتقيد به، وحوت محاضرته أبعاد      

فـي   محمد حسن عواد   اشتهر في الثالثينات بسجاله الشعري الملحمي مع الشاعر       .لغوية
، ثم اعتذرت عن إكمال نشره بعد اشتداده،        جريدة البالد  مكة والذي نشرت أولى فصوله    

حـسين  "و " أحمد قنـديل  "وانقسم فريق األدباء بين الشاعرين فكان من مناصري شحاتة       
 محمـود   "العـواد "ان من أنـصار     ، فيما ك  "ومحمد علي مغربي  "عزيز ضياء   "و "زيدان
  ."عبد السالم الساسي"و" عارف
محمـد   في مكة، والتصق في أول أمره بالـشيخ        جريدة البالد   صحفيا في   شاعرنا  عمل

،فعمل فـي عـدة وظـائف    )وزير المالية فيما بعد   و(، مدير المالية حينها     سرور الصبان 
 .لية  مكةمابوزارة 
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كان شديد النفور من الشهرة وحريصا على العزلة من المشهد الثقافي ورغم ذلك تـأثر               
عزيـز  " ،"عبـد اهللا عبـد الجبـار   " ،حمد قنديلأ  "   :به عدد من األدباء من أشهرهم

محمـد عمـر     ،"حـسن القرشـي   " ،"عبـد اهللا الخطيـب     ،"محمد حسن فقي  " ،"ضياء
الحميـد  عبـد    ،"محمد سعيد طيب   ،"مدين عبد الفتاح أبو   ،"عبد المجيد شبكشي   ،"توفيق

، "ومحمـد صـادق ديـاب      ،"عبد اهللا نور   ،"عبد اهللا الجفري   ،"عبد اهللا خياط   ،"مشخص
  .وغيرهم

، وتوقف توقفا تاماً عن نشر أي       م١٩٤٦ ساخطاً على أحوال البلد عام     القاهرة رحل إلى 
إنتاج أو أدب، كما لم يشأ قط التواصل مع أدباء مصر في تلـك الفتـرة، ورغـم كـل               

مـن تقديمـه ألدبـاء     وعبد المنعم خفـاجي  عبد اهللا عبد الجبار ام بهاالمحاوالت التي ق
واته فعاش في مصر منعزالً في شقته صارفا اهتمامه في آخر سن          . إال أنه رفض  . مصر

فقـد البـصر   . إلى تربية بناته الخمس وتعليمهن، والكتابة والتلحين دون نشر أو تسجيل        
 .أواخر حياته
 :من مؤلفاته

 نـشرتها  - ١٩٤٠محاضرة أخالقية ونهضوية  -الرجولة عماد الخلق الفاضل 
 .١٩٨٢دار تهامة عام 

 نثر فلسفي رائد -رفات عقل. 
  نثر فلسفي ومقاالت في علم الجمال-حمار حمزة شحاتة . 
         محمد علـي   "  وقد جمعها  -المجموعة الشعرية الكاملة أو ديوان حمزة شحاتة

 "وعبد المجيد شبكشي " "مغربي
 ملحمة شعرية كتب مقدمتها الناقد المصري مختار الوكيل غادة بوالق. 
  القاهرة/  من مطبوعات دار الشعب -شجون ال تنتهي. 
 تحفة في أدب الرسائل الرومانسية-إلى ابنتي شيرين . 

 الفكرية التـي ال تـزال   إضافة إلى العديد من القصائد واألعمال النثرية الفلسفية واآلراء  
ومحمد  وعبد الحميد مشخص   مجوممحمد نور ج   مخطوطة، كانت موزعة لدى أشخاص    

  .، وقد تعهدت ابنته مؤخراً بطباعتهاومحمد سعيد بابصيل علي مغربي
، عن عمر ينـاهز     مقبرة المعالة بفي القاهرة، ودفن في مكة المكرمة        م١٩٧٢ توفي عام 

  ما عا٦٢
                                    المباحث



– 
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  :ـةــلمقدما
مجرد مجموعة من   لموضوع ، فاللغة ليست     التعبير عن الذات وا   مراحل  تعد اللغة أرفع    

، حتـى  واألخيلـة   واإليمـاءات والـصور   لرموزلمفردات بل هي جماع المفردات وا     ا
 موازية من التعـابير     ا سلسلة  تحمل في طياته   اتالكلمات التي نراها أمامنا بوصفها كلم     

 رؤيةأو اللغات ، فالكلمة المكتوبة رسم وصوت وإشارة وموسيقى ومعنى ،   تمر عبر                
 كمعنى يفيض باالنزياحات وتعدد الدالالت ،  صوت  تحمـل األصـول              كشفالعين فتت 

موسيقيا تابعا   الحركة والسكون ت   تابعالصوتية لكل حرف ،  موسيقى الوجود وآية ذلك ت         
  .سب  استقامة الشكل والصوت ينا

ر  إن الموسيقى مالزمة للشعر ، قديمه وحديثه وهي سر من أسراره ، وال يمكن تـصو          
وجود شعر دون وجود موسيقى ، ويهتم الشاعر بصوره وأخيلته ومعانيه وألفاظه وكـل         
هذا ليس بمعزل عن الموسيقى التي تحمل كل األخيلة والـصور والمعـاني واأللفـاظ               
وترافقها ولهذه الشمولية التي تتسم بها اللغة الشعرية  آثرت الباحثـة محاولـة كـشف                

ألن لغة حمزة الشعرية تجاوزت المعنـى       " زة شحاتة حم"جمالية اللغة الشعرية في شعر      
 محـسوس المعجمي إلى معان أخر لم نتعود الغوص فيها ، وإذا كان الشعر تجـاوزا لل              

 في شئ ما أو في العالم كله ، فـإن علـى اللغـة أن     المجردة ومواجهة للحقيقة الباطنة  
ـ               تجاوزت شعر هـو جملـة      معناها العادي ، ذلك أن المعنى الذي تتخذه عـادة  لغـة ال

 من قبل الشاعر من ألفاظ وصور وخيال وعاطفة وموسـيقى ،وبتـضافرها             مكانياتاإل
  وتكاملها يتكون النسيج الشعري
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  :الذات بين التطلع والتصدع : المبحث األول
ولذا فـإن أروع  ؛ كلما اقترب األدب من البيئة كان أكثر وقعا وتأثيرا في النفس البشرية        

أنه يجسد حياة الفرد السعودي ، واألديب عامة يجد فـي األدب            ما في األدب السعودي     
ذاته في شـعره؟ أم تجاذبـه   " حمزة شحاتة "ذاته ومجتمعه وواقعه وعصره ، فهل وجد     

الصراع بين التطلع  والتصدع ، تارة  يتفوق على نفسه في بداية حركة إبداعـه قـوة                  
 يوسع في ثقافاته ويفتن فـي       وبالغة وجمال آداء وحسن سبك ، يقرأ الفلسفة والمنطق ،         

ألفاظه ويتعاظل في معانيه وصوره وأخيلته ، وتارة يسلمه اليأس واالستعصاء فريـسة             
  ١:يقول. للتصدع فتنتكس الذات ويدفع بها الغمط إلى البعد واإلعراض لعل فيهما العزاء

  بعــد صــفِْو الهــوى وطيــِب الوفــاقِ    
  

ــز حتــى الــسالم عنــد التالقــي          ع
   مـــن داِء قلبـــي وحزنـــييـــا معـــافًى  

  
ــتياقي      ــي واش ــن حرقت ــليما م    ! وس

   هـــل تمثَّلـــتَ ثـــورةَ اليـــأِس فـــي وج 
  

ــي ؟    ــي إطراق ــشقاِء ف ــوَل ال ــي ، وه    ه
ــؤاد  ــه اخترقــــتَ فــ   أي ســــهٍم بــ

  
ــاقي ؟    ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ

ــطْ،      ــب الخ ــسيِر تنْته ــي الم ــسرعا ف   م
  

ــاقي ؟  و   ــن لح ــشفقًا م ــتَ م ــل كن    فه
ـ      تَ مبــــِدال نظــــرةَ العــــطْإذْ تهاديــ

  
ــواق    ــِة األشــ ــأخرى قليلــ    ِف بــ

ــفْ    ــم تــ ــسالِم ولــ ــْأتَ للــ   وتهيــ
  

ــاقي     ــضوَل رف ــي فُ ــتَ ب ــْل ، فأغري    ع
  هبـــك أهملـــتَ واجبـــي صـــلَفًا مـــن  

  
   ك ، فمــا ذنـــب واجـــِب األخـــالق ؟   

    ــأعرض ــالُل فـ ــك المـ ــرى قلبـ   واعتـ
  

ــوم الفــراق ؟      ــال انتظــرتَ ي    تَ ، فه
 ــك ــىال أداجيــ ــةُ معنــ    ، والكرامــ

  
ــحِة الميثـــاق      ــي صـ ــى فـ    تتجلـ

  نــــقـــد يطـــاقُ الـــصدود يوِجبـــه الذ 
  

ــاق    ــر مطـ ــالِل غيـ ــد المـ    ب ، وصـ
ــا    ــا كـ ــتْ مـ ــسِن حلَّلـ ــطوةُ الحـ   سـ

  
ــاق    ــي إرهـ ــافتَن فـ ــا ، فـ    ن حرامـ

     ــرفُ القــي ــسن اليع ؛ والح ــر ــت ح   أن
  

   د ، فـــصادر حريتــــي وانطالقــــي   
ــن ب   ــم يك ــس ل ــى ع ــبري عل ــسيِر ص   الي

  
ــاق    ــقُ الوثـ ــي طليـ ــو أننـ ــك لـ   فـ

على اإلبداع هي التي عينت أنماط صوره ،  فقـد تفـنن بلـسانه    " حمزة شحاتة   "قدرة     
وما أوتي من إرادة وقدرة على التصوير ليتوجه بالملفوظ إلـى الحاسـة التـي                ولغته  

                                         
 م   ١٩٨٨هـ  ـ ١٤٠٨ديوان حمزة شحاتة ، بقلم األستاذين محمد علي المغربي وعبدالمجيد شبكشي ، الطبعة األولى ، ١



– 
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شرطا أن يتعين لكل حاسـة  تناسبه قصد القياس والقبول والتذوق من قبل المتلقي، وليس  
شكل تعبيري يصور الحقيقة المراد تبليغها فقد يجتمع في اللفظ الواحد مـن المؤشـرات        

تجلـت  " حمزة شـحاتة  "اللغوية أكثر من مؤشرات الحاسة الواحدة ، وجمالية اللغة عند   
في قدرتها على تقديم خالصة تجربته الذهنية التي خلقها إحـساسه  وقدراتـه الخياليـة          

تحويل هذه التجربة من كونها ذهنية إلى صور بارزة يتذوقها المتلقي بكـل حواسـه،          ،و
ويقر بجمالياتها لغة وصورا وموسيقى وعاطفة وخياال ، لتصبح هذه العناصر مجتمعـة             

فالشعر بمعنى ما ، جعل اللغة تقول مـا لـم       " شحاتة  "جناسا لجمالية اللغة الشعرية عند      
   المثلى التي مكنت الذات من فهي الوسيلة" تتعلم أن تقوله

التجاوز والتطلع أحيانا رغم ما أدركها من االنتكاس والتصدع أحايين أخرى، فالتعريف            
هي كلية العمل الشعري أو النسيج الشعري بما يشتمل عليه مـن مفـردات    " العام للغة     

فكانت لغة حمزة الشعرية هـي الوعـاء الـذي          ١" ي  لغوية وصور شعرية ومن موسيق    
وى تجربته واستحضرها من الكامن المكبوت إلى الكائن الموجود في نـسق جديـد              احت

كل ما ليس شائعا وال عاديا وال مصوغا فـي          " فاللغة الشعرية تعني    " يشاكس المألوف   
   ٢" قوالب مستهلكة  

  .تاجها من جديد انفهو خروج عن اللغة العادية أو المعيارية يهدمها ليعيد 
ينهض على إعادة النظر في النظام اللغوي ، واإلمساك بمـا   " ي  أي أن الشعر نشاط لغو    

يتضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي المتعارف نفسه قصد خلـق      
وسيلته التي تـؤدي فكرتـه      " شحاتة" فكانت األلفاظ المبتكرة عند      ٣"ذرى تعبيرية جديدة    

ألن الشعر تعبيـر عـن   "  التصدع     بوضوح وقوة تعكس قوة الذات  في حال التطلع أو         
الحياة وسيلته اللغة ، وهذه الوسيلة ال تقتصر على الشعر وحده بل هـي وسـيلة كـل                  

 والعواطف والمعاني واألخيلة ال بد لها من وعاء تفرغ فيـه وهـي             ٤"الفنون بال استثناء  
 ،  صـفو الهـوى   / األلفاظ وتتجلى ألفاظه التي تنطوي عليها الذات المتطلعة في قولـه            

طيب الوفاق ، نظرة العطف ، تهيأت للسالم ، كنت باألمس مسعدي ،  سطوة الحـسن                 
فاأللفاظ هنـا  /  حللت ما كان حراما ، والحسن ال يعرف القيد ، لم يكن باليسير صبري    

تعبر عن صدق تجربة ذاته المتطلعة قوية الداللة على المعنـى المتغيـا ، ذات ظـالل                 
                                         

   ١٢٥ صـــ ٢ط١٩٧٩أدونيس ، دار العودة ، بيروت /  مقدمة الشعر العربي ١
  ٤٧صـــ١٩٧٩السعيد بيومي الورقي ، دار النشر مصر  /  لغة الشعر الحديث ، ٢
   ٢٤ت صـــ.كوين جون ، ترجمة أحمد درويش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة د/  بناء لغة الشعر ٣
 ٢٤، صـــــ١٩٨٥  ٢محمد لطفي اليوسفي ، سراس للنشر تونس ، ط / في بنية الشعر المعاصر   ٤



 

 )٦٤٤١(

لفهم واإلدراك ، يشع منها اإلبهاج والتفاؤل إذا مـا تغيـت            وإيماءات تفتح آفاقا واسعة ل    
ذاته التطلع وتوجهت صوب التأميل المتمثل في صفو الهوى وطيب الوفاق ،ونظـرات             
العطف ،والتهيؤ للسالم ، واإلسعاد الذي كان محققا بينهما يوما ، وحتى علـى الوجـه                

في تأكيد الحس المأساوي المؤكد     اآلخر النقيض تؤدي األلفاظ نفس القوة والقدرة الفائقة           
عز حتى السالم عند التالقـي ، داء قلبـي    / لتصدع الذات  تأكيدا أكثر تكثيفا في  قوله          

وحزنــــي ، حرقتي واشتياقي ، ثورة اليأس في وجهـي  ، هـول الـشقاء فـي                  
إطراقي ، أي سهـــم بــه اخترقــت فؤادي ؟، حين سددتها إلـى أعمـاقي ، إذ          

 نظرة العطف ، بأخرى قليلة اإلشفاق ،وتهيـأت للـسالم ولـم تفــعل،               تهاديت مبدال 
فأغريت بي فضول رفاقي ،كنت باألمس مسعدي فتغيــرت كثيـرا ، فهـل سـئمت               

فهال انتظرت يوم الفراق ؟ صد المالل غيـر   اعتالقي؟ واعترى قلبك المالل فأعرضت،   
  / فافتن في إرهاقي ، فصادر حريتي وانطالقي  مطاق ،
 ولـذا نجـد   ؛ شاعرنا قد عانت التصدع والقنوط أضعاف ما طمحت وأملـت           لعل ذات 

تكثيفا للحس المأساوي عبر تتابع األلفاظ المؤكدة لتلك الداللة إذا مـا قورنـت باأللفـاظ      
في تـصوير عوالمـه      " حمزة شحاتة   "المؤكدة لداللة التفاؤل والتطلع ، وقد نجحت لغة         

دار والحيوية موزعة بين بهجة التطلع مـن جانـب   رغم تباينها وتناقضها ، بمنتهى االقت 
وبين يأس التصدع من جانب آخر، فكانت األلفاظ بمثابة المرآة التي عكـست تجربتـه               
ومشاعره وانفعاالته في صدق وإقناع فانسابت إلى النفوس حية متدفقـة  عبـرت عـن        

،كمـا عبـرت   المعاني اإليجابية التفاؤلية في الصفو والوصل والوفاق والسالم والعطف     
عن معاني السلب التشاؤمية في حزني ، حرقتي ، هول الشقاء ، إطراقـي ، المـالل ،               
الفراق، صد ،إرهاقي،  ولم يحدث ذلك بداللة األلفاظ منفردة بل بتالؤمها وتآلفهـا مـع                
مجموعة األلفاظ األخرى في نغمات متحدة ، ولحن متكامل ، وهذا ما أقرتـه جماليـة                 

عبر أنغام  األلفاظ الموحيـة  وعبـر موسـيقى           " شحاتة  "  شعر الموسيقى الشعرية في  
بعـد صـفو الهـوى    (  التضاد الذي يولد جرسا  سمعيا حسيا وآخر ذهنيا مجردا بين          

فتتجلى جمالية الموسيقى تـارة عبـر       ) وطيب الوفاِق    ، عز حتى السالم عند التالقي          
أخرى عبر  داللـة األضـداد   جرس األلفاظ وتوافق القافية والوزن في نهاية األشطر  و         

مبدال نظرة العطف ، بـأخرى      (ويقول    ) مسرعا في المسير ، مشفقا من لحاقي      ( فيقول  
قد يطاق الصدود ، صد المالل غيـر        ( و) تهيأت للسالم ، ولم تفعل      ( و) قليلة األشواق 

سلسلة مـن  )  يعرف القيدأنت حر ، والحسن ال  ( و) حللت ، ما كان حراما      ( و  )مطاق  
  .داد األض



– 
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فهي التي أخرجت األبيات الشعرية وحدة ال تتجزأ ال صناعة فيها وال تلفيق             العاطفة  أما  
" شحاتة  "، ملتحمة التحاما بالتأثير الشعوري واإليقاع الفني ، وهذا هو الذي أقر أن لغة               

صدرت عن عاطفة جياشة وانفعال قوي وتجربة صادقة من الناحية الـشعورية ولـيس              
لتـدلل علـى   ،انسياب لغته  واتصالها بواقعه تمام االتصال في رفق       أدل على ذلك من     

   -:االنفعال القوي بتجربته، خاصة أن عاطفته امتزجت بأفكاره ، وذلك في قوله 
ــي   / ــي وحزن ــن داء قلب ــافى م ــا مع ــتياقي     ي ــن حرقتـــي واشـ ــليما مـ   /وسـ
ــي / ــي وجه ــأس ف ــورة الي ــت ث ــل تمثل ــي      ه ــي إطراقـ ــشقاء فـ ــول الـ   /وهـ
ــا / ــد يط ــذنب  ق ــه ال ــصدود يوجب ــاق        ق ال ــر مطـ ــالل غيـ ــد المـ   /وصـ
ـ          ل/ ــاق .    م يكـن باليـسير صـبري علـى عـسـ ــق الوث ــي طلي ــو أنن   /ــــــفك ل

فعاطفة الشاعر هنا مفعمة بالحزن وحرقة الشوق واليأس والشقاء نتاج الـصد والمـالل           
 إلى عالمـه  والعسف فتمكن الشاعر عبر صدق العاطفة الممتزجة بالفكر من نقل المتلقي      

‘ والفكر تشد أزر العاطفة ، وهي توقظهـا  " على اللغة وانفعاالته فكره و الحزين مسقطا   
  ١" وهما يبعثان اإلرادة ، ويندر أن توجد فكرة ال تثير عاطفة وال تحرك إرادة

قدرته على نقل أفكاره وتصوير عواطفه وأحاسيـسه        : ويتجلى الخيال عند شاعرنا في      
تلك المشاعر على ما اختزنه في ذهنه        سقاطإ عبر توظيفه للخيال و    وذلك،  تصويرا فنيا   

نقل مشاعر اإليجاب والسلب المتمثلـة  " شحاتة"من معاني حسية ومعنوية  ، فعندما أراد     
صفو الهـوى وطيـب     / :في التطلع والتصدع استدعى المعاني الحسية  لهما متمثلة في         

ن الدالالت الحسية المؤكدة لهما تـارة  الوفاق تارة وفي اليأس والحرقة والصد وغيرها م    
  :أخرى ثم عاد ليجنح بخياله مؤكدا لها في أكثر من موضع منها 

ــي ؟      هــل تمثَّلــتَ ثــورةَ اليــأِس فــي وج     ــي إطراق ــشقاِء ف ــوَل ال ــي ، وه    ه
ــاقي ؟     أي ســــهٍم بــــه اخترقــــتَ فــــؤاد ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ
ــطْ،    ــب الخ ــسيِر تنْته ــي الم ــسرعا ف ــاقي ؟   و    م ــن لح ــشفقًا م ــتَ م ــل كن    فه

ينقل بخياله للمتلقي انعكاس الحزن واليأس على وجهه ثـورة تحمـل            " شحاتة  "لقد راح   
كل دالالت الرفض والغضب واألسى والمعاناة ، وسهما يخترق القلب ويـصميه إلـى              

هول الشقاء فـي    (األعماق فيحمل في الوقت ذاته استقطاب اإلشفاق وجلب العطف إثر           
اقي؟، وأي سهم به اخترقت فؤادي ، وسددتها إلى أعماقي؟ ، مسرعا فـي المـسير         إطر

                                         
     ٢٣ ، صــ٨هضة المصرية طأحمد الشايب ، مكتبة الن/  األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية   ١ 
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لقد مهد بخياله الخالق لتلك المشاعر فلم يفاجئ المتلقي أو يباشره فكـان   ) تنتهب الخطو   
هكذا ينبغي أن يكون المبدع عنـدما ينقـل تجربتـه           . استقبال المتلقي له رائعا ومؤثرا      

ر وأحاسيس يعمل خياله لينتج صوره الفنيـة الرائعـة  ؛            الذاتية وما صاحبها من مشاع    
   فيحمل الكثير من الدهشة واللذة إلى

ذهن المتلقي وشعوره ووجدانه وكان ذلك حين نقله شحاتة معتمدا علـى األثـر               - ١
النفسي أما تشكيل حمزة شحاته للصور الشعرية فقد توسل إليـه عبـر وسـائل               

، لتـشبيه ،ااالستعارة  ،  لكناية،االخيال  ، الحس الشعرية متمثلة في  رة  تشكيل الصو 
الصورة الشعرية الجوهر الثابت والدائم في الشعر ، وقد تتغير مفـاهيم الـشعر    ف

ونظرياته فتتغير مفاهيم الصورة الشعرية ونظرياتها ، ولكن االهتمام بهـا يظـل    
ويمكن التعـرف    .قائما ما دام هناك شعراء مبدعون ، ونقاد محللون لهذا اإلبداع          

أحمـد حـسن   "على مفهوم الصورة الشعرية عند بعض النقاد المحـدثين فنجـد    
 يرى أنها تتمثل في إبراز المعنى العقلي أو الحسي في صورة محسوسة             "الزيات

والصورة الشعرية خلق المعاني واألفكار المجردة والواقـع الخـارجي مـن            "،  
  ١"خالل النفس خلقا جديدا

وما كشفت عنه األبيات الشعرية من خالل الصور        وهذا ما تحقق في شعر حمزة شحاتة        
والدالالت وإبراز المعنى في الصورة الشعرية المحسوسة من خالل ذات حمزة ووجهة            
نظره الخاصة،  فنراه  في هذه األبيات يخلق معاني التطلع والتصدع المجردة بقدراتـه               

 ، يبـرز معنـى      الخاصة ونفسه التي تتحدى القيود والقوالب فيبعث فيها روحا جديـدة          
وذلـك مـن خـالل    ،ين عن الوفاق والخـصام  ين معنويا والمتأت  يالصفو والكدر المجرد  

نظرات العطـف ، التهيـؤ للـسالم ،  سـطوة     (الحسية التي يجسدها إيجابا في  ه  صور
نعدام السالم ، الحزن ، الحرقـة       ا/  هذا من ناحية ، ثم       .الحسن  ، حللت ما كان حراما      

وأهملـت واجبـي صـلفا      / المـالل / سهم به اخترقت فؤادي      /والشوق ، ثورة اليأس     
تجسيدا حسيا للسلب  لقد نقل لنا فكره وعاطفته بمنتهى الدقة والجمـال ومرجعهمـا               ../

التناسب بين عناصر الصورة المكونة لهما ،وبين تـصورات عقـل شـحاتة ومزاجـه          
نقل الفكرة وتعبيرها   وروحه وقلبه بكفاءة الفن والروح؛ وذلك نتيجة إيجاده المالئمة بين           

النفسي أسلوبا ،ألنها ترجمانه الخارجي الذي عكس حالته الداخلية وهـذا هـو مـوطن               

                                         
  ١     ٦٣، ٦٢ صـــ ١٩٧٣ ٢ دفاع عن البالغة أحمد حسن الزيات ، عالم الكتب ،القاهرة ، ط  



– 

  )٦٤٤٤(

جمال أي صورة أصيلة ، فنحن نقرأها تجسيدا ونسمعها تشخيصا وإدراكا مـن خـالل               
   .التناسب واالرتباط الذي حققه في هذه األبيات 

مادة التي تتركب من اللغة بـدالالتها  هي ال" أن الصورة الشعرية "  ويرى أحمد الشايب    
اللغوية الموسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التـشبيه واالسـتعارة والكنايـة              

،فالصورة الشعرية هي مرتكز الشاعرية وأسـاس القـصيدة   ١"  والطباق وحسن التعليل  
ية وطباقـا    تتجلى عناصرها في هذه األبيات تشبيها، واستعارة وكنا        .الذي ال تقوم بدونه   

حيث شبه الحب في حال الوفاق بالمـاء        ) صفو الهوى ( ويتجلى التشبيه ممثال في قوله      
الرائق الصافي من الكدر، وقد رسخ التشبيه هنا المعنى في النفس عن طريـق التعبيـر           

المعنوي بالمحسوس وتقوية المعنى وتأكيده وهو أحد أهداف الصورة  أمـا            يء  عن الش 
  : قوله

ــن   ــافًى م ــا مع ــي ي ــي وحزن   داِء قلب
  

ــتياقي      ــي واش ــن حرقت ــليما م    ! وس
فتتضح فيه االستعارة حيث شبه فراق المحبوبة بالداء والحرقة، فحذف المشبه وصـرح              

بالمشبه به على سبيل االستعارة التصريحية فجسد معنى الفراق في صورة حسية فيهـا              
ارئ عاطفة اإلشـفاق واألسـى   تأكيد للمعاناة واأللم المحقق إثر الفراق ، مما أثار في الق  

  :         لحال الشاعر،  وهو المتغيا كما تتجلى االستعارة التصريحية كذلك في قوله 
ــؤاد   ــتَ فـ ــه اخترقـ ــهٍم بـ   أي سـ

  
ــاقي ؟    ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ

حيث شبه الحب بالسهم الذي يخترق الفؤاد والعمق فيصميه ، حذف المشبه ، وصـرح                
ح على استقطاب المؤازرة واستدعاء الرأفة من قبل المتلقي سـواء           بالمشبه به ،وكأنه يل   

   /عبر االستعارة التصريحية في 
ــي وج   ــأِس ف ــورةَ الي ــتَ ث ــل تمثَّل    ه

  
ــي ؟   ــشقاِء فــي إطراق    هــي ، وهــوَل ال

  /أو االستعارة المكنية في قوله 
ــسلــم يكــن باليــسيِر صــبري علــى ع  

  
  فـــك لـــو أننـــي طليـــقُ الوثـــاق  

يء فشبهها بالسجين ، فحذفه وأتى بـش      ) أنني(المشبه وهو ذاته المكبلة بالصد      فقد أورد     
زمة إشارة إلى مدى  الكبـت والـضيق   المن لوازمه وهي  الوثاق المكبل ، وفي هذه ال       

المنطوية عليه الذات المحرومة ، وينفسح المجال للطباق بشكل أكبر تكثيفا على مـدار              

                                         
     ٢٤٨ صـــ٢، ط١٩٧٣أحمد الشايب ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، / أصول النقد األدبي  ١



 

 )٦٤٤٥(

تهيأت للـسالم ،    ( ،  /لعطف ، أخرى قليلة األشواق      نظرة ا /،/داء ، سليما    ( في   األبيات
 حر  / ،   /حللت ، حراما    / ، /قد يطاق ، غير مطاق      /،  / تتجلى   /داجيك  أ/ ،  /ولم تفعل   

) قد يطاق الصدود يوجبه الـذنب  : (أما الكناية ففي قوله    .وبضدها تتبين األشياء    /، القيد 
ألمس مسعدي فتغيرت كثيـرا ،      كنت با /كناية عن أن اجتناب الذنب يبرر الصد ،وقوله         

سطوة الحسن حللت مـا كـان       / كناية عن الفراق والصد، وقوله       /فهل سئمت اعتالقي؟  
فـسطوة  ، كناية عن أن زيادة الشئ عن حده يقلبه إلى ضـده             /حراما فافتن في إرهاقي   

وهي كناية عن صـفة وعـن       ،  الحسن حللت الحرام وهذا على سبيل المبالغة الشعرية         
قت نفسه ، وكناية الشاعر هنا من أساليب البيان التي ال يقـوى عليهـا      موصوف في الو  

إال كل بليغ متمرس بفن القول فهي أبلغ من اإلفصاح ، وأوقع من التـصريح وأميـز ،                 
وحسب  ،وإنما فـي إثبـات   ) الحسن (ومزيتها هنا  ليست في المعنى المكني عنه وهو         

لى وجه الخصوص والسر في بالغة      ع) حسن محبوبته (ذلك المعنى للذي ثبت له  وهو        
هذه الكناية أنها في صور كثيرة تعطينا الحقيقة مصحوبة بدليلها فقد أعطانا سطوة حسن              

لسطوة حسنها فاقت كل احتمـال  )  حللت ما كان حراما  (المحبوبة  مصحوبا بدليل أنها      
ـ  ) ال يعرف القيد  (هذا الحس  ووسع فكأنها صيرت الحرام حالل ، كما أن        اهي فهـو متن

وال يرهق إال ما زاد عن المحتمل والقـدرة  ) افتن في إرهاقي(إلى ماال نهاية ، ولذا فإنه    
وما يوجب الصبر علـى     ) لم يكن باليسير صبري على عسفك       ( ، ولوال سطوة الحسن     

ومـا  . ودافع حمزة شحاتة قابع خلف الحسن وسطوته        .  هو قوة الدافع والمبرر      يءالش
لصفو والرضا، ومن تصدع حال الصد والنوى يجسده بلغتـه          يدفع إليه من تطلع حال ا     

  ١: يقول " صحوة"في قصيدة الشعرية الرائعة 
ــٌل    ــثـيـــب ، ولكــن ال أراه ي    جمـــال ٌ  ـــب ، ولكـــن ال أراه يووصـ   طيــ

ــةُ  ــا ظلم ــشع هم ــت وتق ــي انجل ـــو أن ج    تالماض ـــا ، خلفَولـ ــرح ــصيبهتْ     خ
ـــزن  ــــــا ي الــــــداعي إليهــألفنَتَــــ ـــانياِتأال إن حـ ـــب الج     عجيـ

ـ   الـــو  ـا من سالــفِ  ـَوهل بيننَ     ؟ ــنا ونـثـــوب  به فــي يومِ  نلــوذ ُ     فٌد موِق
وب الديـــارِ ، علـى قـــرب ِ     ونحن  هاعـد    ــ ، نــأتْغريــبأحالم ه ، وغريــب  

ــا صــورةَ ــيِضفي ــي البغ ــي الماض ـُ إلى حــيثُ      تراجع ـِ  عد يـ ـُ  مى آثــ    جيب فيــ
ــرتُ ـــكَ ذك ـــام بـ ـــوداًاأليـ     لــــهيب  ســر دمــي مما أُ   ــلءِمو    ســ

                                         
    ٢٢ الديوان صـــــ ١
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ــروح     الكـــرى فــي نفــرِة الــساعاِتومــا أثقــَل ــر ي ــاري ال ــا س ــؤوبَؤ به   ى وي
قبـور تجنَ وأجســـاد تُ    هـــا الــــردى بُلِولْو   ـــحِ نْ فـي ج  الـد لُى وتَ ج ـــوب   
ــ ــي ِلبِصفينتَ ـَيع الماض ــ ـــؤرةًن ــرجسِ     ي بــ ــن ال ــارةً م ــدو ، ت ــب تب     ،وتغي
هـــا  مطافَ  تطــــوفُ   بها كأســاً  أراك           ـــثِ وليس لهـا فـي الـشـــاربين ميب   

مدــ     ضيـــقٌ  ثــِم اإلِ  فيها يـا ابنـــةَ   ِكار ـــنـواِغـــه للـولــكنــ  ليـــ
قا من كون األلفاظ كسوة للمعاني وعنصرا أساسيا من عناصر النص الشعري فإن             نطالا

في هذه األبيات قد زادت من قيمة المعنى وجماله بقـدر جمالهـا             " حمزة شحاتة   "ألفاظ  
  .وروعتها 

قـائال  " إلى دور العبارة اللفظية التي قد تسمى األسـلوب          "  قدامة بن جعفر   " أشار   وقد
  ١"زمة لنقل أو إظهار ما في نفس األديب من العناصـر المعنويـة        هي الوسيلة الال  " أنها

فهو يؤكد أن البالغـة غيـر قاصـرة علـى           وكذلك تحدث عن جودة المعنى وأهميته ،      
أحدهما دون اآلخر ، فقد تكون في اللفظ وقد تكون في المعنى أوفيهما معا ، وخير مـن             

والعرب ال تنظر فـي      " حيث يقول    "ابن رشيق القيرواني    "يمثل العناية باللفظ والمعنى     
أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل ، فتترك لفظة للفظة ، أو معنـى لمعنـى                  
،كما يفعل المحدثون ، ولكن بنظرها في فصاحة الكـالم وجزالتـه ، وبـسط المعنـى                 

فهو يعبر  ٢" وإبرازه إتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي وتالخم الكالم بعضه ببعض              
عن فكرة المطابقة بين اللفظ والمعنى وعن طبيعة عنصري الكالم مـن لفـظ ومعنـى                 
ورغم أن حمزة شحاتة لم يقل شعره لذات الشعر ، وإنما قاله لنفسه حتى صـار أشـبه                  
بالمذكرات الشخصية التي يسجل فيها خواطره ومشاعره ومشاهداته في نطـاق حياتـه             

إال أنه كان حريصا على انتقـاء األلفـاظ ،          ومعيشته وصراع أناه بين التطلع والتصدع       
واختيار صور القول وقد راح يكثف األلفاظ الموحية بالتصدع والحرمان ويلبسها معاني            

وشكول هذا التصدع ، وعبـر األضـداد المـستدعاة           عميقة دالة على العديد من صور     
المقرة اظ  بين النيل والحرمان وتهيمن األلف    " حمزة"للمأمول ونقيضه المستعصي يشاكس     

 /ولكن ال أراه يثيـب    /  استدركه بالنفي المحقق     /مالج/فإذا استدعى   ،  بالثاني المتصدع   

                                         
  ١٢هــ الطبعة األولى  صــ ١٣٠٢ ،مطبعة الجوائب ،قدامة بن جعفر / نقد الشعر     -١
 ،تحقيق محمد محيي الدين عبـد  ١أبو علي الحسن  ابن رشيق القيرواني األزدي ،ج / العمدة في محاسن الشعر وآدابه   ـ٢

  ٧٤م  صـــ١٩٨١هـ ١٤٠١ ٨الحميد دار الجيل ط
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 بين األلفـاظ والمعـاني      ؤازر، ثم عاد ي   ) ولكن ال أراه يطيب   / أتبعه     /وصل/وإذا ذكر   
ولـو أن  / يفسح المجال للدالالت المقرة بالجرح والحزن متمثلة فـي          ،فالمكثفة للتصدع   

 ثم  / أال إن حزن الجانيات عجيب     /)  تألفني الداعي إليها بحزنها    / / خصيب جرحا خلفته 
 فيـا صـورة الماضـي       / ، /هما ظلمة الماضي    /ي  للقتامة والسوداوية ف  ال  ينفسح المج 

 / فينتصب الماضـي لعينـي بـؤرة   /  / ذكرت بك األيام سودا تلفني   / /البغيض تراجعي 
لوان بمدلوالتها النفسية مـا يعتـور ذات        وهنا تتجلى اإليحاءات اللونية حيث تترجم األ      

الشاعر من حزن وما يعتصرها من أسى  وذلك عبر اللون األسود ومدلوله في نفـسية                
فاللون هـو مفتـاح     .األلوان لها قابلية التأثير على عواطفنا الداخلية        "ألن   المتلقي وذلك   

القتامة   وتبلغ   ١"والعين هي مطرقة واليد تضع الروح في تموجات بواسطة هذا المفتاح            
  منتهاها بتسلسل األلفاظ الدالة على التهاوي 

قبـور تجنَ وأجســـاد هـــا الــــردى ب  
  

   ـــوب لُى وتَ ج الـد  ـــحِ نْ فـي ج   ُلِولْوتُ  
فالشاعر يعقد عالقات بين األلفاظ بدالالتها والمعاني بعمقها لتدعم بعضها الـبعض فـي           

الردى ، تولـول، جـنح الـدجي ،          قبور،(ك في   تصعيد مستمر لحس االنتكاس ، وكذل     
لقد انتقلت اللغة   ) وبؤرة من الرجس ،ومأزق الضنك واألسى،  وعقباه يأس قاتل ولغوب          

هنا من التعبير إلى  التفعيل حين أكسب األلفاظ شعريتها عن طريق المجـاورة اللفظيـة    
حيويتها ونشاطها مـع  المالئمة والمتجاوزة لمحدودية اللغة العادية ، حيث تكتسب الكلمة     

غيرها عبر السياق الشعري من حيث هي معنى فاإلحساس الجمالي بالمفردة اللغوية هو             
 مـا دامـت لـم    معجمييحولها إلى مفردة شعرية ، وتبقى المفردة في إطارها ال         " الذي  

أي ما دامت مستقلة عن الدفق الجمالي الذي تغذيها به الذات           ،  تتلقح باإلحساس الجمالي    
وقد قام حمزة بتلقيح مفرداته بانفعاالته النفسية فآتت ثمارها ووقعها في نفـس           ٢" رةالشاع

 ولم تحقق األلفاظ والمعاني وقعها بمعزل عن األخيلة والصور الشعرية التـي             .المتلقى  
تنطوي عليها ، فعبر الخيال كان استدعاء الماضي وتذكره وإن كان قاتما لكنـه حقـق                

 /المتلقي وتلك غاية التخييل وفاعليته حين حملنـا معـه إلـى             لمتغيا على نفس     ا التأثير
  :حيث/ صورة الماضي البغيض/ و  /ظلمة الماضي

                                         
  ١١١ صـ ١ م ط٢٠٠٤، دمشق عفيف البهنسي  دار النشر /  علم الجمال وقراءات النص الفني ١
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ــ ــي ِلبِصفينتَ ـَيع الماض ــ ـــؤرةًن   ي بــ
  

ــرجسِ    ــن ال ــارةً م ــدو ، ت ــب تب     ،وتغي
وعن طريق محاكاة هذا الماضي تحقق التخييل وأثـره النفـسي والجمـالي ، بنـوعي                  

ولـو  ( في التشبيه بقوله    ةفقد انكشف الخيال أوالـــ بصورته الجزئي     الصورة الخيالية   
حيث شبه ديمومة النزف والجرح بأرض دائمة الخـصوبة ،          ) أن جرحا خلفته خصيب     

فينتـصب الماضـي    ( وقوله  ) فيا صورة الماضي البغيض تراجعي      (وفي الكناية بقوله    
ا ــــ  بـصورة الخيـال        كناية عن سوداوية الماضي وبغضه له   ثاني        ) لعيني بؤرة 

 ظلمة ، جرحا ، الـديار ،   /الكلية حيث أجزائها المحسوسة في كل ما يرى ويحس مثل           
وحيث خطوطها صوتا وحركة ولونا ، فالـصوت         / سودا ، قبور وأجساد، كأسا تطوف     

تولـول   / يـدعى آثـم فيجيـب      / /يا صورة الماضي   تألفني الداعي إليها بحزنها،    /في
  /   والمشيب غروب / /بها كأسا تطوف مطافها أراك : /والحركة في 

بالعاطفـة التـي تنقـل    " شـحاته " وتكتمل جمالية لغة /  ظلمة ، سودا     :/أما اللون ففي    
لموسيقى وتأثيرها الذي يحقق للنفس المتعـة سـواء         او، المفعم بالحزن واألسى     ه  شعور

 اختيـار األلفـاظ     داخلية خفية في   موسيقى خارجية ظاهرة في الوزن ووحدة القافية، أو       
ويتوالى الصراع بين   . والتصوير الرائع ،  الموحية المنسجمة واألفكار العميقة المترابطة      

  ١:يقول " مناجاة "  في قصيدة التطلع والتصدع في عالم الشاعر 
ــف  ــدى وال لهـ ــل أجـ ــات ال أمـ   هيهـ

  
ــى أســف    ــى المن ــي عقب ــدك ف   وهــل يفي

  مــا ال تبلغــــك األفعـــــال جاهــــدة  
  

ــض    ــف ت ــصدف  كي ـــال وال   منه اآلمـ
ــي    ــي ! قلب ــوم تحملن ــي ي ــت قلب ــل كن   وه

  
ــسرف     ــا ال ــدو زوره ــك يح ــى أماني   عل

ــدفعا     ــزم من ــعت الح ــي فأض ــررت ب   غ
  

  على ضـياء خيـــال تحتـه الـســدف           
ــأ     ــدها ظمـ ــويعة ري بعـ ــت سـ   كانـ

  
  وعدل يـوم تنـــاهى بعـده الجنـــف           

ــى تبعــات الجهــل مــا تركــت     فاحمــل عل
  

ــوادر ، فاأل   ــك الب ــصـف ل ـــام تنت   يــ
ــي   ــي ! قلب ــوم ودعن ــي ي ــت قلب ــا كن   وم

  
ــف                          ــا رام والله ــدمع عم ــه ال ــم يثن ل

ــلها     ــدر ترس ــاني الغ ــتبنت مع ــال اس   ه
  

  عينـاه ، أم كنـت فـي روع النـوى تجـف       
ــا     ــرى يكفكفهـ ــه الحيـ ــك دمعتـ   غرتـ

  
ــدر والــصلف      ــا ضــمنته الغ   ودون م

ـ   ! وراح    ــواه لقـ ــى ن ــي عقب ــل ف   يتأم
  

   والخلـــف وعدتـــه ، فقـــضاه الهجـــر  
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ــاد ــه  ! وع ــه رونق ــن يثني ــاد م ــل ع   ه
  

ــرف ؟    ــذل والت ــاء وخــوف الع   عــن الوف
   نفس الشاعر ــ النازعة إلى التحرر واالنعتاق ــ على اللغة الشعرية تحلقا             تْلَلقد أم 

 وانطالقا من منطلقاتها التركيبية والتكوينيـة التـي تتـأبى القيـود        ،  في أفق خاص بها     
من يـأس  " شحاته"فإذا باأللفاظ تغور وتنأى لتقر بما يعتور ذات ،  والتحديدات كصاحبها   

 وهل يفيدك في عقبى المنـى       /،   / ال أمل أجدى وال لهف       /  ،     /هيهات/وأسف وظمأ   
أمانيـك يحـدو    /  فكيف تضمنه اآلمال والصدف؟      / /ما ال تبلغك اآلمال جاهدة      / أسف

   / خيال تحته السدف/ / الحزم مندفعا غررت بي فأضعت/ /زورها السرف
  ، تسلسل لفظي يتوالى ليؤكد حس السلب والتصدع بالمجرد تارة والمحسوس تارة أخرى

 الجنـف    / / أمانيـك    / اآلمـال       / /أسف  / /ال لهف   /  / أمل /فالمجرد متمثال في    
ميعها  وج / الدمع   / والمحسوس حيث  ظمأ      / الهجر   /  النوى    / الغدر   /أضعت الحزم   /

ن األلفـاظ والـدالالت المقـرة    أيتآزر ليكشف عن مكنونات الذات المتصدعة ، خاصة         
 دمعتـه الحيـرى    / وعـدل يـوم   / سويعة ري /بالتطلع محدودة متناهية التكشف في   

   /لقى وعدته /يكفكفها 
كأن دالالت التطلع تنحسر وتنزوي أمام دالالت التصدع فتفسح لهـا المجـال للهيمنـة               

لقدرة الشاعر على توظيف األلفاظ حسب انفعاالته وحـسب سـطوة العـالم             ومرد ذلك   
  المهيمن 

فعلى الرغم من أن اللغة ذات طابع اجتماعي فإنها تصبح بين يدي الشاعر أداة خاصـة         "
تتسم بالتفرد والخصوصية ، ألنها تصبح ملكا له يعجنها وينـضجها ، فـإذا هـي ذات                 

تـصدر  ، و تحمل نفحات روحه وحرارة أنفاسه      عالقات جديدة وإيحاءات واسعة ، ألنها     
وتأتي األخيلة والصور الشعرية فتمد الجسر بين الشاعر والمتلقي         ١" عن صميم تجربته    
 صور خيالية جزئية في  الكناية عن اليـأس          ،ي هذا النص الشعري   فعبر صوره الحية    

  -:وتنائي األمل بالبيت األول والثاني يقول 
ــ  ــدى وال لهـ ــل أجـ ــات ال أمـ   فهيهـ

  
ــى أســف    ــى المن ــي عقب ــدك ف   وهــل يفي

  مــا ال تبلغــــك األفعـــــال جاهــــدة  
  

ــصدف      ـــال وال ــضمنه اآلمـ ــف ت   كي
  

                                         
   ١٩٩٧لـم العربـي ، حلـب ،    إبتسام أحمد حمدان ، دار الق. د/  األسس الجمالية لإليقاع  البالغي في العصر العباسي  ١

   ١٢١صــ 
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كذلك /  فاأليام تنتصف  /،/  فاحمل على تبعات الجهل ما تركت        : /ستعارة في   وعبر اال 
   /عيناه/  ،  /الدمع/ في عبر الصورة الخيالية الكلية متجلية أجزاؤها المحسوسة

  دمعته الحيـرى     / العنف / نشوان منطلقا    /ظهر حركية هذه الصورة الخيالية في       كما ت  
  فيتجلى اإلبداع والجمال وتحدث وقعها وتأثيرها في نفس المتلقي وتلك شعرية             /يكفكفها

اللغة الجديدة عندما يخرجها الخيال من النمطية والتقرير والمباشرة   فال تصف الظاهر              
 لم تعد الغاية  من الكالم تبعـا لـذلك           .ه أو تأويله في النفس    بذاته وإنما تكشف عن معنا    

هي السماع بل أصبحت الكشف ؛ لم تعد الغاية أن ينقل الكالم خبرا يقينـا أو أن يعلـم                   
فاللغة الشعرية تنقل إشـارات     "وإنما أصبحت الغاية أن ينقل الكالم احتماال أو أن يخيل           

السم والمسمى وإنما تهدف على العكـس       وتخيالت ، فهي ال تهدف إلى أن تطابق بين ا         
و يفسح العقل المجـال للقلـب       ١" أن تخلق بينهما بعدا يوحي بالمفارقة ال بالمطابقة          إلى

ليكتمل التأثير والتأثر بين الشاعر والمتلقي عن طريق العاطفة التي هي مـدخل الـشعر      
 يـأس  وإن هـيمن ال   " حمـزة شـحاته     "ومبعث الشاعرية  وحيث مكمن جماليات شعر        

  .واالستسالم
 أما موسيقى هذا النص فهي مكمن إمتاع المتلقي التي تدغـدغ انفعاالتـه وإن كانـت                

 إال أنها قد استمدت جودتها وقوتها من انسيابية الـوزن الواحـد والتفعـيالت               ة ، حزين
الضابطة للنغم في غير تكلف في القافية  ، خاصة أن الشاعر اعتـاد اختيـار األلفـاظ                  

  ٢ -:سجمة يقول الموحية المن
   ســـاكنةٌ واأليـــام تخفـــق ُ عـــالمَ 

  
ــ   ــ تْأميوِفـ ــر والمُلمـ ــ موجـ   فُصِرنْـ

ــادَ    ــاأع ــاد ؟ م ــع م ــِهِهلْ تُن ــي ص حتُبه  
  

  ـ ع    فُ التلَــه فــي حبــهِ راِوسمــن يـ
ــتُ    ِرمحــه ــمن ــى قُ ــو برٍب عل ــ ول عتْد  

  
  ــديار ــه ال ــتْب ــ و أنال لَصــصح    فُه  ال

   ظمآن وِقي شَ ِنقُحِر ي ي ويبـي  فُِصع  ..أسـي  ي
ــ،و ـ دوِرمـ   كـــشف ٌل نفـــسي حاِفــ

ــشف     ــٌل ك ــسي حاِف ــوِرد نف مــي ،و   َأس
ــ    ــينراهَأ فِشكَ ــ ي ح ــاًطِري مراِن ــاًِز حق   ن

  
  فُه الــرَأِنْأ شَــنه عــبــاِلغَ ينمــكَ  

    ـ  ما أطلـب الح  ـ  ينيـهِ  ، أعطِ  فـواً ب ع ه وى  
  

ــا يفَ   ــردُ بــم ر الظــاِمحفُشَــئ الر  
ــِقواهــا لمــاضٍ    ــتُ اللهــِو، أني ــِه ، كن    ب

  
  فُ ، أختِلـــ ، باآلمـــاِلكإلـــى وفاِئـــ  

  
                                         

  ٢٩، صـ ١٩٨٦إدوارد سابير ، ترجمة سعيد الغانمي ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع ، حلب /  اللغة  و األدب  ١
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ــديثُي ــري الح ــوزاًج ــين َأ ، رم ــِنعي ، ب   انَ
  

   يــين ــل م سرــاراٍتاه ــع ، وي ، ت   فُِستَ
  والصحب ـ   فـلِ ، بالح م ، ـ    شغولون عـن ب ٍعد  

  
ــو فُتَ   ــونجل ــ جن ــا الروض ــ اُألةُناه   فُنُ

  ــوم ــكثن يوالي ــد قَ عــن داِري ــري ، وق تْب،  
  

ـ    حب الص ما لفقَ    عـن س    ـ ري ومـا اقتر   وا فُ
  سامـ     وك   لـوا ِه، وقـد ج ٍهر هجـري ، علـى كُ

  
  ــعلــم الطُمــا يهرعــن ح والــشرفُبيــك   

ــتُوأطلَ   ــوا الـ ــشنعاءهمقـ ــ الـ   نيفُصِر يـ
  

  ع حــِضنهـا ، وعــن دفُنَــ واَألها اإليمــان  
 يثريلشاعر المتطلعة وبين قلبه الباعث على التصدع ـ   الخطاب المطرد ـ بين ذات ا   

الصراع ، وعبر تناوب األلفاظ  يدلل  الشاعر على هذا التفاوت االنفعالي، فتارة يؤكـد                
عالم تخفق ؟ ،  وفيم تأمل ؟ ،  أعاد ؟ما عـاد     ( انفعاالت التصدع ــ باالستنكار في        

ظمـآن  /حرمت منه /مرجو منصرف ال/األيام ساكنة  (وبالمباشرة في   ) من تلهيه صحبته  
 ، ما لفـق  /داري ، يثنيك عن/حزنا  / مطرقا   / بي يأسي ،    ويعصف/،  /يحرقني شوقي   

ــ وتارة يؤكـد التطلـع   ) ساموك هجري ، على كره /الصحب عن سري وما اقترفوا    
                                                                                           -:في قوله

   مــا أطلــب الحــب عفــوا اعطنيــه هــوى/
  

ــامئ الرشــف        ــرد حــر الظ ــا يب   فم
ــه    ــت ب ــو، كن ــق الله ــاض ، أني ــا لم   واه

  
  إلـــى وفائـــك ، باآلمـــال ، أختلـــف  

ــا    ــين أعيننـ ــوزا ، بـ ــديث ، رمـ   الحـ
  

ــسف      ــارات ، ويعت ــسراه ، ت ــين م    /يل
ـ               ألن ؛اهر وتصدر الصورة الخيالية عن حس نفسي صادق ، وليست صدى إحساس ظ

لغة حمزة الشعرية عبرت عن عالقة ذاتية ال عالقة موضوعية بالعـالم مـن حولـه ،                 
فعالقته باللغة غير عالقة اإلنسان العادي بها ، فقد ارتبطت عنده بتصور مخيل  اتضح                

ثة عذلك في أكثر من موضع فنجدها في تتابع كنايات الغدر والخيانة المصمية لقلبه والبا             
   ما لفق الصحب عن       /  والصحب، بالحفل مشغولون عن بدع      / -:فيعلى تصدع ذاته    
 ما يعلم الطهر عـن حبيـك   / ساموك هجري على كره وقد جهلوا     /سري وما اقترفوا    

ونجدها في تمكـن الـشاعر عبـر براعـة           / وأطلقوا التهم الشنعاء يصرفني    /والشرف
يحبـب إلـى    " ن الخيـال    الصور الخيالية من نقل شعوره المتغيا للمتلقي وإقناعه به أل         

النفس ما قصد تحبيبه  إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه ، لتحمل بذلك علـى طلبـه أو                
الهرب منه ، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مـستقلة بنفـسها ، أو متـصورة        
بحسن هيأة تأليف الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك وكل ذلك يتأكـد                 
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كة للنفس إذا اقترنـت بحركتهـا       حربه من إغراب فإن االستغراب والتعجب       بما يقترن   
  ٢: يقول ١" الخيالية قوى انفعالها وتأثرها 

ــم   ــوب ول ــميت القل ــت ألص ــو رمي ــدف       ول ــي اله ــن عزن ــز ، لك ــي العج   دن
ــه  ــي جانب ــي الحــرم المحم ــك ف ــوا  .    هــم من ــا عرف ــت ، م ــوال أن ــك ، ل   وال وحب
ــرة  ــى وآصـ ــوا قربـ ــت دونهمـ ــ    وأنـ ــوا   ل ــا وال اختلف ــوا فين ــا اتفق   والك  م
ـــم    ــا شجاعتهــ ــت فظنوه ــد ألم ــف      لق ــي وتنعطـ ــو ترمـ ــت بينهمـ   وأنـ
ــف     بــي منهمــوا فيــك ، ال كانــت أواصــرهم ــا أص ــوق م ــرح ف ــدودك ب ــن ص   وم
ــا   ــور به ــا يث ــنفس بركان ــي ال ــأن ف ــسف     ك ــرى فتنخـ ــا الحـ ــوي أمانيهـ   يطـ
   وتنكـــشف رؤى المفـــازع تـــستخفي     فـــالكون حـــولي مطمـــوس تـــراوده
ــسجف        أجــول فيــه بعــين حــار ناظرهــا     ــا ال ــا له ــاء وتأباه ــي الرج   تبغ
ــا  ــا طرفـ ــي ظلمائهـ ــورت فـ ــرف         إذا تنـ ــك الط ــوارى ذل ــدجى فت ــام ال غ
ــي   ــدور تفجعنـ ــة المقـ ــك نازلـ ــف     أتلـ ــدور ترتجـ ــل المهـ ــة األمـ   أم غايـ
ــلكه    ــد أس ــق الرش ــت طري ــد عرف   لو كان لـي عـن هـواك الوحـف منـصرف          لق

ــذتني إ ــار فانقطعـــتأخـ ــذة الجبـ ــف        خـ ــوي وال أق ــا أل ــسبيل ، فم ــي ال   ب
الشعرية ليست مجرد مفردات تنتظم للداللة على معان قد تكون سـابقة ومتعارفـا                  

عليها ، إنما هي نظام تأليفي يختلف عن أنساق الكالم الجاري، وهذا ما ينطبـق علـى                 
ع شرف المعنى وصحته وهو     فقد توفر فيه جزالة اللفظ واستقامته م      " حمزة شحاتة "شعر  

القادر على إصابة الوصف أيضا ،  فإذا أراد أن يصف إحساسه المنطوي على األسـى             
والتصدع إثر تصارع  ذاته اآلملة المتطلعة مع الواقع المستعصي ، تمخـضت صـور               
التصدع والتردي واقعا محسوسا ومدركا ،  فالذات المتطلعة أكـدتها ألفاظـه الجزلـة               

 ولم يصدني العجز     / ولو رميت ألصميت القلوب    / ، والنفي ، والتحقق      المؤكدة بالشرط 
 ويأتي االستدراك قاسما    / لقد عرفت طريق الرشد أسلكه       / لقد ألمت فظنوها شجاعتهم      /

ليعلن بدء الصراع مع  النقيض المستعصي ، فينفرط العقد معلنا بنفس الجسارة  دوافـع          

                                         
 ١٩٨٦ي بيروت حازم القرطاجني ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب اإلسالم/  منهاج البلغاء  وسراج األدباء  ١

   ٧١صـــ 
 ٢٩ ، ٢٨ الديوان صـ  ٢
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 هم منـك فـي   / لكن عزني الهدف /ء في قوله  تصدع تلك الذات بالقسم وتكرار االستثنا     
 لوالك ما اتفقوا فينا وال اختلفـوا  / ال وحبك ، لوال أنت ما عرفوا       /الحرم المحمي جانبه  

 جسارة الذات وجزالة اللفظ تتصارع مـع استعـصاء       / وأنت بينهموا ترمي وتنعطف      /
ـ              ا عبـر   الواقع في صحة معنى وشرف ، ثم تنجلى مالمح وصور التصدع عالما محقق

 من صدودك برح فوق ما أصـف  /إصابة وصف الشاعر لشكول هذا التصدع فإذا ذاته     
فـالكون حـولي   /يطوي أمانيها الحـرى فتنخـسف   / كأن في النفس بركانا  يثور بها    /

 / أجول فيها بعين حـار ناظرهـا         /رؤى المفازع تستخفي وتنكشف     / مطموس تراوده   
 ثراء لفظ وإصـابة     /دجى فتوارى ذلك الطرف      غام ال  /تبغي الرجاء وتأباها لها السجف    

معنى يؤكدان تكثيف حس التردي ، مما يسلم الذات إلى حتمية االستسالم وتلك نـواتج                
                        :حتمية لتضاعف المثبطات على تلك الذات وتتضح مالمح االستسالم واليأس في

ــي  / ــدور تفجعنـ ــة المقـ ــك نازلـ   أتلـ
  

  ور ترتجـــفأم غايـــة األمـــل المهـــد  
ــت    ــار فانقطعـ ــذة الجبـ ــذتني إخـ   أخـ

  
ــف     ــوي وال أق ــا أل ــسبيل ، فم ــي ال   /ب

وذلك عبر إفساح المجال لتكرار      وألن ذات حمزة تأبى االستسالم فهي تحاول الوثوب ،          
 والحقائق المندسة فـي دواخـل الـصحب         خدعالتساؤل واالستجواب من أجل كشف ال     

مرارة التراخـي وألـم      ات من عثرة الحظ أو    والعذال ، وكأنه يتغيا التعلل وتخليص الذ      
    :اإلقرار باالستسالم  يقول 

ــت    ــم لعب ــانين ك ــحابتك الج ــأل ص ــف      اس ــوى والحــسن والهي   بهــم دواعــي اله
ــا وحـــدي ، وال بقيـــت ــان منحــرف        أكنـــت جانيهـ ــم ، غي ــي ، دونه   أم أنن

ا لم تقله بطرائـق  يحاول أن يقول شيئ" قد فعل حركية اللغة ألنه     " شحاتة  " وبذلك يكون   
وهو في ذلك يغير الرؤية السائدة للعـالم     ** #**#لم تألفها ، فهو يتساءل دوما ويبحث        

 بغيـر  التغبير اشكال  الشاعر  يغير  فيما  للشعر  التعبيري  الدور  ينحصر  وهنا  ،عبر الشعر 
    ١" والزمن األشياء بين العالقة في والرؤية اإلدراك طرائق
 اللّغـة   تـشكّلُ   ،إذ  القارئ  و  الكاتب  بين  التّواصل  أنواع  من  عنو  و  أدبية  رسالةٌ  فالنّص

 المناسبة  المفردات  استخدام  طريقة  من  تهاوقو  حيويتها  للغةا  ستمد،وت يةاألسلوب الواسطة
 طريقـا  المركّـب   هذا  من  نتجي  ،حيثُ  بأختها  القوية  الحية  الكلمة  ربط  في  قدرتها ومن ،

                                         
  ١٦٦  صــ ١، ط١٩٨٩أدونيس ، دار األداب للنشر /  كالم البدايات   ١ ١
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 معانيهـا   دقّة  في  باأللفاظ  االهتمام  يتركّز  و ،  الحياة  هيو  الفكرة  هي  فاللّفظة التّفكير  في
  .اإليحائية الدالالت مختلف و الذّاتية الدالالت بين التّراوح في و

 من هيمنة حس التصدع ودالالته، هروبا       اإلفالت ويخلص الشاعر من ذلك إلى محاولة       
   :إلى بدء  تطلع في قوله 

ــوافـــضا    لقد عرفت نبيـل الـــحب تــكـــأله        ــل عرف ــسـامي فه ــق ال   ئل الخل
ــأ   ــى ظم ــشبوب عل ــوة م ــوك دع   فـــــليفعل الجــود إن لــم يفعــل الــشغف     أدع

وهنا تتجلى مالمح العاطفة عبر استدرار عطف اآلخر سواء بالجود أو الشغف ، ومـا               
الشعر إال استجابة شعورية نفسية ألثر األشياء في النفس الشاعرة ؛ولذلك يكون الـشعر              

مدخل الـشعر هـو     "وليس وعيا وإدراكا يحكم منطق العالم ألن        ،عالية للعالم   استجابة انف 
القلب والعاطفة وليس العقل او الفكر فهو ال يصف األشياء وإنما ينقل أثرها في الـنفس                

ألن االستجابة الشعرية انفعال الـنفس لجماليـات        "حمزة شحاتة   "وذلك مكمن شاعرية    ١"
وما التخييل والتصديق إال استسالم لتأثير       التخييل ، اللغة دون تدخل من العقل وهذا هو        

معين ،أما التخييل فهو إذعان النفس للتعجب وااللتذاذ أما التصديق فهو اذعـان العقـل               
ومعطياته المنطقية بقبول الشيء كما هو عليه في الواقع فالتمييز بينهما يتأتى من خـالل    

قد أبدع الصورة الكلية بفكـره ولونهـا     الوظيفة اللغوية للكالم ، والشاعر في هذا النص         
ــ  أما الصورة الخياليـة       .بعاطفته  فتجلت الصورة الخيالية بنوعيها الجزئي والكلي       

 هـم  / وكناياته  في قوله ولو رميت ألصميت القلـوب   هالجزئية فقد أبانت عنها تشبيهات    
   وأنت بينهمو ترمي /منك في الحرم المحمي جانبه

  ــ وأما الـصورة    / فالكون حولي مطموس   / بركانا يثور بها   كأن في النفس  / وتنعطف
 فالكون حولي ، إذا تنورت في ظلمائها ،         /الخيالية الكلية فتتجلى أجزاؤها محسوسة في       

  /صحابتك 
ال ( صوتا فـي    فــ    -: أما خطوط هذه الصورة الكلية فتتكشف صوتا وحركة ولونا          

قوا فينا وال اختلفوا ، أنت بينهمو، اسـأل         وحبك ،لوال أنت ، أنت دونهمو ، لوالك ما اتف         
  . والصوت يضفي  كثيرا من الحركية والحيوية /صحابتك ، أكنت جانيها ، أدعوك 

كأن في النفس بركانا يثور     / -: ـــ  وحركة حيث حركية األلفاظ والمعاني في قوله          
 ،  إذا الكون حولي مطموس/  ـ ولونا في  / أجول فيه بعين حار ناظرها ، أدعوك /،/

 إن مالئمة موضوع النص للجو النفسي كـان سـر           /تنورت في ظلمائها ، غام الدجى       
                                         

 ١١٩ت صــــ .محمد مندور ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د/ األدب ومذاهبه  ١
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موسيقاه الخارجية فقـد جملتهـا  القافيـة           أما " حمزة"جمالية الصورة الخيالية عن 
الداخلية النابعة من اختيار الشاعر لأللفـاظ الموحيـة          والوزن، ودعمتها الموسيقا الخفية   

فكار وعمقها ، وجماع ذلك كله مخض جمالية اللغة الشعرية فـي           المنسجمة ، وجودة األ   
     .عالم التطلع والتصدع عند حمزة شحاته

  :الثاني الوجدان بين البوح والكتمانالمبحث 
ونقصد بالوجدان الجانب الشعوري أو العاطفي في التجربة ،حيث يعاني الشاعر خـالل            

الحلـم   حاسيس قد يكون منها الغـضب أو تجربته  ألواناً من المشاعر أو انفعاالت أو األ 
الحزن، الرضا أو السخط أو غيرها من المـشاعر ، وهـذا هـو الجانـب        ،السرور أو 

وتتوقف قوة المشاعر وقدرتها على التـأثير علـى     ،   الوجداني أو الشعوري في التجربة    
وتلـك قيمـة    وصدق تعبيره عنهـا      درجة اندماج الشاعر في تجربته وعمق انفعاله بها       

فـي تجربتـه وتعمـق فـي     "حمزة شحاتة " وجدان في التجربة الشعرية ، وقد اندمج      ال
انفعاالته فعبر عنها بصدق وثب من خالله إلى وجدان المتلقي؛ فتفاعل معه منفعال لـه                
حال البوح ــ بالعواطف المتباينة ــ وكذلك حال التكـتم واالنغـالق علـى الـذات      

ن يصرح كثيرا ويبوح بمـشاعره لكنـه كـان            ، ورغم أن شحاتة كا      المكابدة للحرمان 
 من األعماق إلى األعماق ،هو البوح األقرب إلى التكتم في داللته ومـضمونه              اتصريح

     .                           ١لم أهواك" في قصيدة  حال البوح يقولحيث ألم الشكوى واتقاد الغلة ، 
ـ  ــ ــسحر والفت ــى ال ــا ملتق ــي ، ي ــا حبيب   ي

  
  ! غـالبي علـى أمـر نفـسي        ـــنة ، يـا     

ـ                لم كانـت ـــ وال أسـومك لومـا ـــ
  

ــس        ــسمة وك ــواك ق ــي ه ــسمتي ف   ق
  أألنـــي آثـــرت فـــي حبـــك القـــــا  

  
ــسي       ــب نف ــت تطل ــزي ، ذهب ــر ع   ه

  أم ألنـــي ضـــحية األلـــم الـــصا     
  

ــسي؟     ــع ح ــى المواج ــوي عل ــت أط   م
ـ     ــ ــم النفـــ ــا المفع ــواك ؟ أيه ــم أه   ل

  
ــقاء؟  .   ــرة وش ــجونا ، وحي ـــس ، ش   ـ

ــدر والزهــــ ألحــس   ــي الب   ن ؟ فالحــسن ف
  

ــفى رواء؟      ــا وأض ــدى وقع ـــرة أن   ـ
ــذ      ــك العـ ــفت مفاتنـ ــى شـ   أم لمعنـ

  
  بـــة عنـــه ، فكـــــاد أن يتـــراءى؟  

ـ               فالمعاني في الكـون  ليـست علـى اإلنــ
  

ــاء      ــوى ، وادع ــا ، إال ه ــسان وقف   ـ
ـ       ــ ــل القلــ ــا مثق ــواك ؟ ي ــذا أه   أله

  
  ـــب بهـم مـن الـشقاء طويـــــل          

  
                                         

  ٣٦الديوان صــ  ١
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  اقنــي منــه مــا أظـــــ    أم لــذل أذ
  

  ــــمأ روحــي علــى رواء مخيلــي      
ـــ       ــه غيــ ــروي ب ــون ي ــذا الفت   أم له

  
ـــ   ــي؟ ــ ــل غليل ــا يب ــال ، وم   ري غ

  أم لجهـــل عرفـــت ســـيماءه فيــــــ   
  

ــئيل     ــذكاء ض ــن ال ــأن م ـــك ، وش   ـ
ـــ       ــا فيــ ــا ؟ فم ــواك حق ــي أه   أتران

  
ــسي ؟    ــازح ح ــى يم ــي معن ـــك لمثل   ـ

  بــــ أم ترانـي أهـواك زورا ؟ فلـم يــص     
  

ــسي ؟      ــواك ويم ــى ه ــي عل ــح قلب   ـ
  أم ترانــي أحــب فيــك ـــــ ومــا أشـــ  

  
  ــعرـــ نفسي وأنت عنــدي كنفـسي؟       

ــن الحيــــــ     ــي ســبيل م ــك ف ــا من   ألن
  

ــل حدســي      ــــرة تــضني عقلــي ، وتثق
  نعــم ، وال أنــا أدري ! لــست تــدري    

  
  لــم تهفــو إلــى لقائــك روحــي ؟        

  )الوجدان( )العاطفة( ، وعلى ذلك فالشعور      ل شيء ال يخاطب إال الشعور قبل ك     الشعر     
 كان الصدق الوجداني أو الشعوري هـو أسـاس التجربـة            ولذاقوام الشعر وجوهره ،     

الصدق االنفعـال   بال زيف أو مبالغة، ونقصد ب     الشعرية وجوهرها فيصدق التعبير عنها      
ة تستجمع أدواتها   إن الخاصية الشعري  " حيثبعاطفته ووجدانه   فيها  بالتجربة واالستغراق   

البنائية انطالقا من الوظيفة النفسية التي تتأسس عليها الوظيفة الشعرية ، فما يشدنا إلـى              
وهنا تكمن جمالية لغته الشعرية في وجدانياتـه  ١" اللغة الشعرية ليس مضمونها بل لغتها  

حال البوح عن الهوى ، إنها رغبة الذات عندما ترغب في الخلوص واإلفـالت معبـرة        
فالتجربة الشعرية هي التي تمكن الشاعر أو القارئ مـن          " عن تجربة صاحبها الشعرية     

 الذي بلغ منتهـاه     ٢" التخلص من العوامل الشخصية التي تحبسه في حدود ذاته الضيقة           
 حبيبي ، يا غالبي على أمر نفسي ، آثرت في حبـك القـاهر               /في قوله الصريح لفظا       

؟ أتراني أهواك حقـا ، أم ترانـي أهـواك زورا ، أم             عزي ، لم أهواك ؟ ألهذا أهواك        
    /...تراني أحب فيك

فاللغة المكون االساس الذي يمنح الشعر سر شاعريته المصورة للمعاني المختلجة فـي             
نسانية ،ولغة حمزة شحاته هنا  هي بحـق لغـة االنفعـال المـضيئة لمعنـى           النفس اإل 

تارة، وواقعه  وحاضره تارة أخـرى ،        استحضر الشاعر من خاللها  ماضيه وذكرياته        
فيحقق من خاللها كيانه ووجوده ، ويضفي عليها أصداء أو اظـالال مـن االيحـاءات                

                                         
         ١٩٩٤خالـد سـليكي ، دار الجيـل ، بيـروت     . د / ية أنموذجا الشعرية البنيو"  من النقد المعياري إلى التحليل اللساني  ١

 ٣٩٥صـ 
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 باللغة المتكونة من ألفاظ وتراكيب ، ومن إيقاع         تختلف باختالف نفسيته في التعبير عنها     
يح مجـاال رحبـا   المتشكلة بألوانها المتباينة، فتتمتمثل في الوزن والقافية ، ومن الصور     

يء وراءه  بوتنتظم هذه المكونات في قالب بنائي محدد يخت        لوالتفي التأويل المتعدد المد   
يـا  / جمال إبداع  حمزة الشعري بلغته الفنية الحية المشعة بدالالت البوح تارة في قوله            

ملتقى السحر والفتنة،  يا غالبي على أمر نفسي ، آثرت في حبك القاهر عـزي ، أيهـا       
  :   ،ودالالت الكتمان تارة أخرى في /  لمفعم النفس شجونا ، وحيرة وشقاءا

ــصا   ــم الـ ــحية األلـ ــي ضـ ــسي؟     أم ألنـ ــع ح ــى المواج ــوي عل ــت أط   م
لذل أذقتني منه ما أظمـأ  /، / يا مثقل القلب بهم من الشقاء طويل   /شجونا وحيرة وشقاء  /

  /  حدسي تضني عقلي وتثقل    ، ألنا منك في سبيل من الحيرة /روحي 
، يتحقق مـن خـالل قيمـة التعـابير        التي تأتى عنها كل الفقد والسلب      إنها تداعيات الكتمان  

  . أخرىتارة، ومع الصورة المعنوية من تارةالمنتظمة واأللفاظ المنسجمة مع موسيقى النغم 
أما متناغمة فهي جد ثرية في شعره حيث القافية فتحققت غاية الـشاعر حـين أثـارت               

عـن حالـة     وما الصورة في الشعر إال تعبيـر      " لقي بتقنيات التعبير الدقيقة   عواطف المت 
إزاء موقف معين من مواقفه مع الحيـاة ، وإن أي صـورة         نفسية معينة يعانيها الشاعر   

داخل العمل الفني إنما تحمل من اإلحساس وتؤدي من الوظيفـة مـا تحملـه وتؤديـه                 
موع هـذه الـصور الجزئيـة تتـألف     الصورة الجزئية األخرى المجاورة لها ،ومن مج      

لقد تمكـن حمـزة شـحاته مـن إجـالء              ١" الصورة الكلية التي تنتهي إليها القصيدة     
  : خصائص اللغة الشعرية وجمالياتها في هذا النص الرائع عبر

 الكامنين في ألفاظه التي نأى بهـا بعيـدا عـن الرتابـة     االختالف والمفارقـة   - ١
رغم أن الشاعر نفسه من غلبهـا علـى   / لى أمر نفسي   يا غالبي ع  / والتقليدية في قوله    

نفسه باستسالمه لحبها وافراطه في الهيام الذي أوقعه فريسة وضحية للشقاء في حبهـا ،    
 في حبك القاهر عزي األني آثرت /-:يقول
بضعفه    فرغم إيثاره للعزة واألنفة على حبها القاهر إال أنه أعانها/ طلب نفسي؟ ذهبت

 :قولهفسه والنيل من روحه ، ويؤكد ذلك في الهوى على ن
  /أم ألني ضحية األلم الصا     مت أطوي على المواجع حسي/           

لطالما تعودنا في أشعارنا التقليدية على األلم المدوي النـاطق بـالتوجع والمـستدعي           و 
للعطف واإلشفاق ،أما ألم شاعرنا فهو صامت مطوي على المواجع القاطنة في الـروح              
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 الحشى انزياحات تركيبية وداللية تجلت عبر الخروج باللغة عن المعياريـة والنمطيـة      و
 ،و  بينهـا   األلفـة   خلـق   و  الخطـاب   في  المتباينة  العالقات رصد  في  االختالف  فتحقق

 تنـسيقها   و  األلفاظ  بتنظيم  الشعر  ،فيقوم  والرتابة  التّقليد  عن  البعد  االختالف  هذا  يتضمن
 تتـضمنه  بمـا   انزياح،و  و  مفارقة  من  تُحدثُه  ،لما  االفتتان  و  الدهشة  على  تبعث  بطرائق

  -:فيقول  مكثفة ومشاعر انفعاالت من
ـ   ــ ــم النفـــ ــا المفع ــواك ؟ أيه ــم أه ــقاء؟  .    ل ــرة وش ــجونا ، وحي ـــس ، ش   ـ
ـ    ــ ــل القلــ ــا مثق ــواك ؟ ي ــذا أه   ـــب بهـم مـن الـشقاء طويـــــل            أله

ـ     أم لــذل أذاقنــي منــه مــا أظـــــ        ي علــى رواء مخيلــي  ــــمأ روحـ
 ذلك  ومجازيتها،  األلفاظ  ألفة  إلى  واللجوء  االحتماء  في  الرغبة  إلى  القارئ  حمزة  دفع  لقد
 وتقولـه،   إليه  تتوصَل  أن  العادية  اللغة  تستطيع  ال  بما  اإليحاء  على  القدرة  الشعر  للغة  أن

 هـذا   قـق يتح  مـا   بقـدر   و  لوجوده  مبرر  يكن  لم  العادية  اللغة  تعنيه  ما  يعني  كان  ولو
 اإلبـداع  درجـة  إلـى  بهـا  ترقى فنية جوانب الشّعرية اللّغة  تكتسب  ما  بقدر  االختالف
 نمطيــة   عن  الخروج  فهي  المفارقة  ،أما  المتلقّي  لدى  القبول  يلقى  الذي  المتميز  الحقيقي
 إلـى   واللجـوء   الجـاهزة،   التراكيب  و  اللغوية  القواعد  و  القيود  على  التمرد  ،و  اللغـة
 و اللغـة  هدم فهي  دالالت من تحقّقه بما جديدة حلّةً اللغة تكتسب حيث  ياح،االنز  أشكال
 و  التفـرد   لتحقـق   المجازية  و  اإليحائية  الصور  بمختلف  لتبرز  جديد  من  تشكيلها  إعادة

 ، وقـد    اإليحـاء   صور  فيها  لتتجلى  المعجمية  دالالتها  عن  األلفاظ  فتخرج  الخصوصية،
ترافيته في الخلق اللغوي الكامن     حذلك من خالل ا   تجلى تمرد شحاتة على نمطية اللغة و      

في إفراغ اللغة من معانيها المعبأة بها سابقا ، والتي اجترها اللـسان إلـى هـذه اللغـة        
بإعادة شحنها من جديد ، وتفعيل كل عناصـرها وبالتـالي اختالفهـا ،              " الجديدة وذلك   

" فراغ أيـضا  ة ودرجة اإلواالختالف في هذه الحالة يكمن في درجة االنخراط في الكتاب        
   :هاضعامن موو١
ــك أي/ ــتكي؟ حاليـ ــي   أشـ ــت فـ    /القـــرب وفــي البعــد مطمــع ممطــول    أنـ

ــم ــت وك ــي ارتح ــة ل ــا  بجمل ـــ م ــم ، ــــك    في ــرو فل ــي ي ــه ل ــل علي    غلي
ــذا  ــسنك الـ ــن حـ ــسمات مـ    /!بـــل ، ورد بمـــا أريـــد حفيـــل     أوراء الـ
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/ ي القرب وفي البعد مطمـع ممطـول      أنت ف / لقد خرجت األلفاظ عن داللتها في قوله        
فالمطل ألفناه دالليا في البعد فكيف به وقد تأتى هنا في القرب أيضا بـصورة إيحائيـة                 
جديدة حيث مطل التمنع عن قرب، ذلك الذي يضاعف الشغف ويكثف حس الرغبة فـي     
النيل حين يصبح المحبوب قريبا بعيدا وباعثا على المطل والتمنع وتلك حركيـة اللغـة               
تفجر حيوية وانتشاء داخل النص  ، أما التمرد على القيود والتراكيـب الجـاهزة فـي                 

  :          مفارقات حمزة فقد انبثقت من التعانق غير المألوف بين االثبات والنفي في
ــي ارتحــت وكــم/ ــة ل ـــ مــا  بجمل   / غليــل عليــه لــي يــرو فلــم ، ــــك    في

جملة لكل ما فيه أن يتحقق اإلرواء واشباع        وكان من المفترض أن يكن نتاج االرتياح بال       
الغلة ، أما في عالم شحاته المتفرد فقد نتج اإلظماء عن اإليجاب والقبـول واالرتيـاح ،        
ولعل هذا ما دفع الشاعر الستدعاء االستفهام لعله يكشف اللثام عن الداللة التي هـدمت               

  :المألوف وأعادت بنائه رغبة في تحقيق الورد والتصبر فقال
  أوراء الــسمات مــن حــسنك الــذا   /
  

   /!بـــل ، ورد بمـــا أريـــد حفيـــل   
ثم ترتد ذاته إلى عالم الحيرة الذي يوقعها فريسة التخبط والتوزع واالنشقاق عن الواقـع           

  :فارة إلى عالم الوهم والخيال برهة وإلى عالم التصديق أخرى فيقول 
ــي  ــنع وهم ــن ص ــست أدري ،أذاك م   ل

  
ــيل؟     ــال أصـ ــه جمـ ــك أم أنـ   فيـ

والتخييل والتصديق هما نتاج لتأثير بعينه على الذات ، فيتأتى التخييل حـال اسـتجابة                 
  / تجلى/   أذاك من صنع وهمي ؟/ النفس للتعجب وااللتذاذ 

أما التصديق فهو استجابة العقل وارتداده للمنطق والمعقول عندما يقبل األمر كمـا هـو             
جيب أكثر للمخيل أكثر من الواقع بـال        ولعل النفس تست  /أم أنه جمال أصيل؟   /في الواقع   

  روية 
ــرا  ــدرك      لتمنيـــــت أن أكـــــون عبيـــ ــب ص ــي جوان ــسراه ، ف   ضــل م
ـــ    ــن س ــك ع ــي عروق ــف ف ــا ش   ـــــر معانيــك ، فــي مفــاتن ســحرك     أو دم

ــرك     خيـــاال يجـــول فـــي قلبـــك الـــسا أو ــة أمـ ــه حقيقـ ــرت فيـ   ذج ، قـ
   ثغـــركأطافـــت بـــه حـــالوة      أو كالمــا يــدور فــي فيــك ســكران     

ويستمر الخيال في هيمنته على عالم الشاعر بالتمني المؤكـد  للرغبـة فـي الجمـوح                 
را على الخيال  ،حيث ارتياح الذات وركونها إلـى الـسكون            وقصمواإلدراك وإن كان    
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غدوها ورواحها داخل قلب المحبوبة وجسدها ، وعبر الـصور والـدالالت             والدعة إثر 
/ واس والجوارح نجد حاسة الشم فـي قولـه متمنيـا            المتعددة والمشتملة على جل الح    

  / لتمنيت أن أكون عبيرا 
  / في جوانب صدرك /  حيث تحاول استقطاب القرب والسكنى 

/ فـي مفـاتن سـحرك       / دما شف في عروقك عن سر معانيـك         /  في ويتجلى اللمس 
  /قرت فيه حقيقة أمرك / خياال يجول في قلبك الساذج / فيوتنكشف الرؤية 

  / كالما يدور في فيك / الصوت فيكمل مرحلة االلتذاذ المتخيل حيث يجعله  أما 
في فيك سكران ، أطافـت بـه حـالوة          /  هذا االلتذاذ مداه عبر التذوق في قوله          ويبلغ

  ثغرك 
ومن خالل تآزر دالالت الحواس الخمس والخيال تتجلى روعة الرومانسية حيث تحرر            

سية على خواطر الشاعر من الخيال ما يحيلها مـن  تضفي الرومان"الذات وانعتاقها حيث    
منطقة األفكار إلى عالم األوهام ، أوهام القلب الغني بمـشاعره وآمالـه ، الفقيـر فـي          
وسائل إخراجها إلى عالم الحقيقة ، المكتفي بالحلم بها ، ولكنه حلم يلهـب اإلحـساس ،          

   .١"شاعر ، ويوحي بأعظم األفكار وأجلها خطرا مويذكي ال
  في  قد تمثلتو"حمزة شحاتة "ينفسح المجال أمام الخاصية الثانية للغة الشعرية  عند  و
   األفكار، نقل و التواصل أداة ،فهي اجتماعيا طابعا اللغة تكتسيحيث  :   االرتباط-٢

 شـعرية  لغـة  تُـصبح  -الشّاعر عند - ،فاللّغة بالشّعر ارتباطها  في  خصوصيتها  وتعود
 و  التّقريريـة   عـن   البعـد   و االختالف  و  اإليحاء  فيها  يتحقّق  ،و  للتّجربة  تخضع  عندما
  . التّقليد

وحـال   ،لقد طوع الشاعر لغته لنقل متغياه وفكره عبر وجدانه حال البـوح بالتـصريح           
واإلفصاح الكامن في استنهاض المتغيا وذلك من خـالل المـأمول           ،الكتمان بالصوامت   

    ٢":لم أهواك "قصيدة الغائب  في 
ــا  ـ ألرى مـ ــ ــي فيــ ــذي يتيمنـ ــاب        الـ ــذا الحج ــف ه ــاك خل ـــك وألق   ـ

ـ   ــ ــا فيــ ــه م ــى كن ــامئ إل ــا ظ ـــك    فأن ــشراب   ـ ــضول ال ــضي ف ــا أرت   فم
ــا     ــى الغ ــك إل ــستريح في ــست بالم ــي         ل ــاي طالب ــن من ــت م ــو نل ــة، ل   ي

                                         
 ٥٧محمد غنيمي هالل ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة صــ / الرومانتيكية  ١
  ٣٩الديوان صــ  ٢



 

 )٦٤٦١(

ـ   ــاب       ذاك ظنــي ، لكنهـــا ضــلة الحــــ ــوى كالعب ــحل اله ــي ض ــب ترين   ـ
ـــه   ــت عليـــ ــا انطوي ــشف عم ــي    فتك ــصواب  ألرى فـ ــج الـ ــواك نهـ    هـ

ــالء أعانيــــــــ   ــي ب ــك ف ــا من   ـــه ، ولــون مــن المعيــشة كــابي        فأن
ــا    ــنفس ذرع ــه ال ــاقت ب ــاد ض ــصعاب       وجه ــولة بــ ــعاب موصــ   وصــ

ــن   ــت دان ، لك ــك  ( أن ــا في ــاء) م   وســــبيل الحيــــاة دونــــك نــــابي     ن
قـد راح   االستجابة الشعرية هي انفعال النفس لجماليات اللغة دون تدخل من العقـل ، و             

شحاتة يستثير لغته لتعينه على تحرير ذاته من الفقد والحرمـان وقـد سـيطر البـوح                 
المفردات الصريحة ودالالتها للتخفيـف  دعمه والتصريح على عالمه بعد طول كتمان ، ت   

   .من المعاناة
لست بالمستريح فيك إلـى     / فأنا ظامئ إلى كنه ما فيك       /  / ألرى ما الذي يتيمني فيك      /

 وجهاد ضاقت بـه الـنفس     / ولون من المعيشة كابي     / فأنا منك في بالء أعانيه      /الغاية  
  /وسبيل الحياة دونك نابي/  لكن ما فيك ناء/ وصعاب موصولة بصعاب/ذرعا 

 لقد طاوعت المفردات اللغوية صاحبها  إلخراج ما تنطوي عليه الـذات مـن التكبـل                
رواء لتلـك الغلـة الظامئـة للنيـل ،     والمعاناة  والتعطش فقامت هذه المطاوعة مقام اإل   

فالتنفيث عن الذات ـ ولو لغة  ــ دواء يستطب به ، وتلـك هـي اللغـة الـشعرية      
المطاوعة لصاحبها  ،وهنا تتجلى أهمية االرتباط بين اللغة والشعر ودورها الفعال فـي              

ا والقول الذي يحدث اهتزاز   "  المضمر الذي تنطوي عليه الذات من ألم وتوجع ،           إخراج
وقد تمكن الشاعر من إخضاع تلـك         ١" في النفس ويولد شعورا باألريحية يكون شعرا        

اللغة لتجربته الشعرية ، هذا على صعيد التصريح بالحرمان ، وعلى الـصعيد المقابـل           
يستنهض المفردات التي تمده بالطاقة اإليجابية إثر ديمومة األسى لعلها تؤمـل بالـدنو              

لكنهـا  / لو نلت من مناي طالبي      / لتمني والتخييل في قوله     واالقتراب ولو على سبيل ا    
وتلك هي البراعة والتجويد فـي      / أنت دان   / ضلة الحب تريني ضحل الهوى كالعباب       

المستوى األدائي الذي يبلغه الشاعر في دقة التصوير واجتنـاب الغلـو فـي وصـف                
  .اإلحساس الذي بلغ منتهاه 
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بساطة اللغة الشعرية عند الشاعر مع عمق دالالتها هي التي تجعل المتلقي يستحـسنها              
" ويقاسم صاحب التجربة أحاسيسه وآالمه وهذا هو شعر التجربة ال شـعر الـصناعة               

والشعر في النظرة الحديثة تجربة وفي النظرة القديمة صناعة ، وهو فرق كبير ، حيث               
فا كبيرا عن جماليات التجربـة ، والـصناعة تعقيـد    أن جماليات الصناعة تختلف اختال   

عقلي ، استحضار العالقات المعقولة منطقيا ، أما التجريبي حسي احتمالي ضمني يفيـد           
  ٢: ليقو ١" نسبة الداللة وتعدد التأويل 

ـ    ــ ــذه الوق ــوى ه ــن اله ــصيبي م  ـــدة ،يــشقى بهــا فــؤادي اللهيــف      أن
ــامي  أفأنــــت الجــــاني علــــي وإال    ــري الظ ــو فك ــوف ه ــسي العط   وح
 ن كمــا ســار فــي القيــود الرســيف      وهمـــا فيـــك ثـــائران عفيفـــا    
ـــم    طلبــا فيــك مــا أضــاله مــن حلــــــ ــك ( ـ ــا في ــشوف) وم ــاهر مك ظ  
ــاني   ــال األمـ ــب الخيـ ــذا يطلـ  وهــو عــن واقــع الحيــاة عــزوف       وكـ
ــف    والهوى ـ كالحيـاة ـــ قـد يبلـغ الجـا       ــال العفيـ ــا ال ينـ ــا مـ   رم منهـ

ــس ن ـ رب نف ــ ــى العي ــا عل ــت مناه ال  ش ، وأخـــرى نـــصيبها التـــسويف     
ــصيف    وهــي دنيــا الــشذوذ يرتفــع الجــا     ــستذل الحـ ــا ، ويـ ــل فيهـ  هـ

تمنح الشاعر فرصة اقتحام اآلفاق غیر المرئیة باحثا عن         ؛  غة الشعر راقیة سامیة     ل
 المعنى الشعري والمستوى الداللي اللذین یخاطبان القوى العاطفیة والوجدانیة لـدى          

الخطاب الشعري الحق ، یرمي إلى مخاطبة القوة الوجدانیة االنفعالیـة           "المتلقي ألن   
بحیث تؤثر تجربة الشاعر في المتلقي لتحدث استجابة أو مشاركة وجدانیة تقترب من             
الصوغ  الكلي لتجربة الشاعر ، بمعنى آخر أن الفهم القائم على أساس أن لغة الـشعر                 

 فالشاعر يعبر عن حالته النفسية عبر اللغـة ، يوظفهـا            ٣"لغة تعبیر جمالي أو انفعالي    
لتنقل أحاسيسه ومشاعره ، وقد سيطرت لغة الحوار واالستفهام على عالم الحرمان عند             

مـن  ـ  خفف من وطأة الحزن ألنـه يتغيـا    هعالم حمزة ،فأضفت حيوية وانتشاء على

                                         
 هـ ١٤١٢ ٣عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي القاهرة ط. األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة د ١
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توزع والتقلقل يقـول    لخروج والخلوص واالهتداء بعد ال     ــ ا  خالل الحوار واالستفهام  
  : متسائال

ـ    ــ ــذه الوق ــوى ه ــن اله ــصيبي م   أن
  

ــف      ــؤادي اللهي ــا ف ــشقى به ــدة ،ي   ـ
هـو  / ثم يستدعي الجواب مستقطبا من خالله التطمين واالرتياح  / أفأنت الجاني علي    /   

رب نفـس نالـت مناهـا    / وهما فيك ثائران عفيفان / فكري الظامي وحسي العطوف       
عر الموازنة بين حس اإليجاب والسلب ليحدث توازنا نفـسيا          يحاول الشا / على العيش   

داخليا هو في أشد االحتياج إليه ليتمكن من التواصل واالستمرارية محاوال اإلفالت مـن        
اليأس واالستسالم يدعم ذلك حس التأميل ودالالت التطمين عبـر التـسويف الحتمـي              

ش وأخرى نصيبها التـسويف  رب نفس نالت مناها على العي/ التحقق مهما طال الترقب  
  : ويعلو حس التفاؤل ويتنامى بارتداد الذات إلى اإلقرار بالواقعية وفرضياتها حيث  / 

ــا    ــع الج ــشذوذ يرتف ــا ال ــي دني  وه
 

ــا ، ويـــستذل الحـــصيف   هـــل فيهـ
فاالحتكام ـأحيانا ـ إلى الكائن والمحتوم والمعاش ينقل الذات المكابدة إلى حالـة مـن      

تصالح مع الواقع وإن كان قسرا ، وسائل دفاعية تستقي دوافعها مـن           الرضا والسالم وال  
عنـه   طبيعة الذات المتمردة والرافضة لالستسالم لما هو محقق وواقع، وقد عبر الشاعر   

فالشعر لغةّ    "عبر لغته الشعرية ، وهذا هو الفارق بين لغة الشعر وشعرية اللغة              باقتدار
لیة والجمالیة للغة نفسها ، بما یبعـدها عـن          یمثل في جانبه األساس الوظیفة الدال     

فـي  (مع الشكالنیین الروس    ) مایكل ریفاتیر (اللغة العادیة ، وبهذا المعنى یتفق       
فاللغة العادیة لغة عملیة نفعیة تستعمل لإلشـارة   . اعتبار الشعر استعماالً خاصاً للغة

  ١"لة كغایة بذاتهاإلى واقع من نوع ما ، في حین أن اللغة الشعریة تركز على الرسا
  : الشعرية  عند وقد تمثلت فيشحاتة وبعد االرتباط تتجلى الخاصية الثالثة للغة 

عن معان جديدة للغة واالبتعاد عـن المعجميـة           وهي الكشف  :اإليحائية والتصوير -٣ 
                 الداللية  وهذا ما أكسب اإليحاء دوره الكبير في التعبير عن موقـف الـشّاعر النفـسي 

ا أساسيا من عناصر تحول التّجربة الشّعرية لديه ، وألن القـصيدة فـي              وجعله عنصر 
الشّعر  دفقة شعورية ، فإن اإليحاء يمثل فيها سمة الترابط المعنوي والمادي، ليكـسبها               

وقد تجلـى ذلـك فـي شـعر حمـزة فـي أربعـة               . ثراء ويمنحها بعداً إنسانياً عميقاً    
  : األول.أجزاء
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لمعبـرة عـن     هتماماً في استعمال األلفاظ الموحيـةا     حمزة ا  فقد  أظهر   . إيحاء األلفاظ 
وذلـك   .مستوياتها ودرجاتها وبما يجول في خاطره من معانٍ        تجربته الشعرية بمختلف  

  ١"صمت الحزين " في قوله من قصيدة 
  لعتبــت لـــو أجــدى العتـــاب وإنمـــا  

  
  صـــمت الحـــزين تعتـــب وخطـــاب   

ــن     ــت ، ع ــو أطق ــسي ، ل ــرفت نف   وص
  

ــه الهــــوى   ــا اآلراب وهوانــ    لكنهــ
  تــأبى فنــاءك حيــث أنــت بمهجتــي      

  
ــالب      ــحره الخـ ــاء وسـ ــز البقـ   رمـ

ــاخطا      ــستريبا س ــاعك م ــن أض ــا م   أن
  

  وقـــسا عليـــك إذ القلـــوب غـــضاب  
ــشا     ــب الحـ ــستدنيك ملتهـ ــوم يـ   واليـ

  
  وحنينـــه لـــك لـــو قـــدرت متـــاب   

ــة     ــسقام غريبـ ــك الـ ــاذا؟ أيطويـ   مـ
  

  عنـــه وأنـــت لـــه منـــى وطـــالب   
  علـــهويظـــل يـــسمع عـــن أســـاك لف  

  
  بـــك مـــا يـــساء بـــذكره ويعـــاب   

ــا      ــة إنهـ ــضبتك الحبيبـ ــزز بغـ   أعـ
  

ــاب       ــواك عق ــن ه ــي ع ــزوف قلب   لع
  كانـــت ضـــاللة ثـــائر أحرجتـــه     

  
  فنـــأى ، بـــأن منـــاه فيـــك كـــذاب   

ــاده    ــناك وقــ ــه ضــ   حتــــى تألفــ
  

ــالب     ــاهر الغـ ــو القـ ــيك وهـ   ماضـ
ــع     ــد تمنـ ــك بعـ ــوت إليـ ــإذا هفـ   فـ

  
  فيمــا أصــابك فــي وهــو عجــاب       

ــالوا   ــمت ، وت: ق ــة  ص ــك بالغ ــك من   ل
  

  ســـلت ســـخيمة مهجتـــي ، وعتـــاب   
ــة الكــــالم تكبــــرا     أفكنــــت آبيــ

  
  أم كـــان يمنعـــك الكـــالم مـــصاب ؟  

  فلقــد بلغــت بــصمت حزنــك غايــة      
  

ــاب     ــاز واإلطنـ ــا اإليجـ ــن دونهـ   مـ
مكن شحاتة من حسن توظيف األلفاظ ؛ فزاد القيمة الجمالية لمفرداته ، خرج بألفاظـه               ت  

إلى اإليحاء فأثراها وزادها وقعا في النفس وقدرة على الترقي          من التقريرية واالعتيادية    
/ رمز البقاء وسحره الخـالب  / صمت الحزين تعتب وخطاب    / في نقل المشاعر يقول     

قالوا صمت وتلـك منـك      /  وحنينه لك لو قدرت متاب      /واليوم يستدنيك ملتهب الحشا     
اعتها في التعبيـر عمـا      إنها لغة الصمت وبر   / فلقد بلغت بصمت حزنك غاية      / بالغة  

ومدار المزية البالغية في األسـاليب      " تعجز عنه الكلمات واالنفعاالت وتلك هي المزية        
هو ما تقوم عليه من العدول باللفظ عن ظاهر معناه ، حيث يؤدي بها المعنـى بطريـق           

                                         
  ٤٦ الديوا ن صـــ   ١
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غير مباشر ، مما يكسبه فخامة ونبال ال يحصل إال بالعدول ؛ ومعنى هـذا أن العـدول                  
فظ عن معناه األصلي مظهرا من مظاهر البالغة التي تحسب للنص الذي يوظف فيه              بالل

  ١"ذلك العدول ويحسن توظيفه 
وفيه أدت الصورة الشعرية في الشّعر الحديث دوراً في اإليحاء           : إيحاء الصورة :لثانيا

ان  .بمشاعر الشّاعر ، ووصلت إلى درجة مهمة من درجات اإلبداع الفني في التّعبيـر         
وينقـضي  ،لواضـح   االصورة التي يكون عمادها المجاز واالستعارة تبتعد عن المدرك          

 إلى انشاء عالقات بالغيـة تـوحي بالمنـاخ العـام      من ثم فيها الترابط العقالني لتؤدي     
صمت الحـزين   / :للقصيدة أو الحالة العاطفية التي يرغب الشاعر تقديمها فعندما يقول          

ن في قوة فاعلية صمت الحزين الذي يقـوم مقـام الكـالم              يكم كنايةفال/ تعتب وخطاب 
  :والعتاب  وتأتي االستعارة والتشبيه والكناية  في أكثر من موضع يقول 

ــي  / ــت بمهجت ــث أن ــاءك حي ــأبى فن   ت
  

  /رمـــز البقـــاء وســـحره الخـــالب   
 : كناية عن شدة الحب والتعلق ،واالستعارة المكنية في قوله  

ــة  / ــك غاي ــصمت حزن ــت ب ــد بلغ   فلق
  

  /مــن دونهــا اإليجــاز واإلطنــاب      
فقد صرح بالمشبه وهو الحزن  وحذف المشبه به وهو اإلنسان وأتى بشئ من لوازمـه                  

  :وهو الصمت، ويتجلى التشبيه في قوله 
ــا / ــة إنهـ ــضبتك الحبيبـ ــزز بغـ ــاب      أعـ ــواك عق ــن ه ــي ع ــزوف قلب   /لع

 فالتشبيه  ، لعقابشبه غضبة المحبوبة بإنسان عزيز على قلبه ، والعزوف عن هواها كا           
 المبدع اليمنى، يقرب له المعاني، وينمق له الـصور، ويجلـو بـه مكنـون                ذراعهو  

  .مشاعره، ويخرجها إلى الوجود بايجاز وتركيز
وقد كان لهذه الظاهرة دورها في تجـسيد التّجربـة الـشعرية            : تراسل الحواس :الثالث

  ٢"سة نفي" ورصد ما البسها من تحوالت نفسية يقول في قصيدة
ــدها  ــل مول ــأتي قب ــسن ي ــهد الح ــم أش ــراك     ل ــباغ  وأشــ ــناعة أصــ   إال صــ
ــزة   ــل معج ــي ظ ــه ف ــرزت ب ــى ب   يـــضاعف الـــصدق معناهـــا بمعنـــاك    حت
ــلها    ــب ترس ــر الغي ــن عبي ــة م   للحـــالمين بـــسر الغيـــب ريـــاك       ونفح

                                         
 جامعة أم القرى ، مكة. د حامد صالح الربيعي ، سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها / القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم  ١
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ــا     ــد وقعه ــاني الخل ــن أغ ــة م   لمهجتـــي طرفـــك الـــساجي وعطفـــاك    ونغم
ـ    ــشوان منطلقـ ــا ن ــال به ــما الخي   مـــن أســـر دنيـــاه مـــشغوفا بـــدنياك    اس
ــا  ــروي مفاتنه ــى ، ت ــوى والمن ــا اله   روافــد الطهــر شــعرا مــن ســجايا        دني

تراسل الحواس من وسائل التصوير الشعري في القصيدة العربية الحديثـة ، وأسـرف              
فيها بعض الشعراء وخاصة في بداية التأثير الرمزي في الشعر العربي المعاصر وعـن     

اسل تتجرد المحسوسات عن حسيتها وماديتها وتتحـول إلـى مـشاعر            طريق هذا التر  
وأحاسيس خاصة ذلك أن اللغة في أصلها رموز اصطلح عليها البشر لتثير في الـنفس               
معاني وعواطف خاصة واأللوان واألصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحـد            

س ،وهـي أداة    فإرسال صفات الحواس بعضها إلى بعض يساعد على نقل األثـر الـنف            
التعبير بنفوذها إلى نقل األحاسيس الدقيقة وفي هذا النقل يتجرد العالم الخـارجي عـن               
بعض خصائصه المعهودة ليعبر فكراً أو شعوراً؛ وذلـك ألن العـالم الحـسي صـورة       

وتراسل الحواس في البالغـة أن تعبـر    . "ناقصة لعالم النفس البشرية األغنى واألكمل
خمس بدالً عن حاسة أخرى كأن تعبر بحاسة الـسمع بـدالً عـن              بحاسة من الحواس ال   

  : البصر ، وما شابه ذلك ، فنجده هنا  يقول 
ــلها  / ــب ترس ــر الغي ــن عبي ــة م ونفح  

 
ــاك    /للحـــالمين بـــسر الغيـــب ريـ

فهو يعبر هنا عن حاسة الشم بالتذوق ، حيث نفحة العبير تدرك بالـشم ، لكنـه جعـل                    
 الذي يدرك بالتذوق والذوق أقوى داللـة ووقعـا فـي      إرسالها للحالمين من خالل الري    

  :النفس والجسد ،وعندما قال 
ــا   / ــد وقعه ــاني الخل ــن أغ ــة م   ونغم

           
ــاك     ــساجي وعطف ــك ال ــي طرف   /لمهجت

فقد عبر عن حاسة السمع بالرؤية حيث تدرك األنغام بالـسمع ، لكنـه جعـل وقعهـا                    
، والرؤيـة أرسـخ     لحركة في عطفيها    ابالمهجة من خالل الرؤية في طرفها الساجي و       

 بـصري لوأبقى في القلب والروح من السمع وتحوالت البصري إلى سمعي والـسمعي          
وتداخل الحواس وتناغمها يعبر عن الـنفس اإلنـسانية الواحـدة ممـا يعـود بالمتعـة         

وخاصة من خالل الرؤية  التي تـشحذ  ،تراسل الحواس عبر المخيلة    فقد تجلى   .والدهشة
  وتخلد في مخيلته  شاعرقريحة ال
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إن الحضور الكثيف لمفردات اللون بدواله المختلفة يشف عـن           .: إيحاء اللون : الرابع
معاناة الذات الشّاعرة وإشارات تشع بدالالتها النفسية لتكشف عن تلك الذات التي تعاني             

  ١":إنما " من أزمة الكلمات المفتاحية ،يقول في قصيدة 
ــسلما        تــضرماأنــا مــا نــسيت حنينــك الم    ــائرا مست ــك ، ث ــحوب وجه   وش

ــدا    ــرا خام ــك جم ــي ،عيني ــزن ف ــا      والح ــسا مبهم ــفتيك ، هم ــي ش ــظ ف   واللف
ــة   ــك بغتـ ــاك حولـ ــرت دنيـ ــدما       وتحجـ ــامتا متهـ ــك صـ ــدا كيانـ   وبـ
ــه    وبــدا مــصيرك فيــه لــيال مظلمــا         وتمـــزق الماضـــي ، أمامـــك ، كلـ

ة، وقد نهل الشعر منها الكثيـر فـي    اللون لغة ، وكل لون له مدلوالته وإيحاءاته الخاص        
واأللوان لها القدرة على إحـداث تـأثيرات   " بناء تشكيالته وتصوراته الشعرية المختلفة     

مـن   نفسية على اإلنسان ولديها القدرة على الكشف عن شخصية اإلنسان لما لكل منها              
 يـرتبط  بمجـرد أن ٢"نة ، ولما يملكه من دالالت وايحاءات خاصـة  ي معاهيمتباط بمف ار

اللون بماهية األشياء يصبح له معاني ورموز، تتطلب البحث والتقصي والفهـم  فمـثال             
لهاب الذي  إلـ لالتقاد وا  /  حنينك المتضرما / يرمز اللون  األحمرــ الكامن في قوله        

  يؤكد اشتعال الحب والحنين في قلبه ، 
عف  داللة االتقـاد  اللون األصفر الشاحب فيوحي بالضعف والوهن واالستسالم ، ثم تض   

والحزن في عينيـك جمـرا    : /الجمر رماد  فتقر بالخمود والحزن في قوله          حين يصير 
فتتآزر مع داللة الشحوب مما يعلي حس الفقد واألسى ، يدعمها اللون األسـود              / خامدا  

  /  وبدا مصيرك فيه ليال مظلما : / وقتامته وحلكته فيقوله 
حيث ذلـك الـنغم    الموسيقى الداخلية ة فقد تجلى فيفي شعر حمز: أما النسيج اإليقاعي

 ثانحيث ذلك النغم الذي يبعث على الحماس و         ، و الخفي الذي تحسه النفس في  شعره        
يبعث على الحزن و الكآبة، و ثالث يثير فينا الحنان، و لو تساءلت عـن مـصدر هـذا       

جاورهـا تـأتي   هـا عنـد ت    إنالنغم لوجدته يكمن في حسن اختيار شحاتة لكلماته بحيث          
وال يتعمد    منسجمة تنساب انسيابا فهي متآلفة الحروف ال تنافر فيها و يسهل النطق بها              

ذلك إنما يهديه ذوقه الفني و قدرته األدبية ،وكذلك سعة ثقافته و ثراء معجمه اللغـوي،                
  ٣:يقول " لكن هذا ال يمنعنا من محاولة الكشف عن بعض أسراره  في قصيدة سمراء 

                                         
 ٧٦الديوان صـ  ١
  ٢٢٨ صــ ١٩٩٧ ٢أحمد مختار عمر ، عالم الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ط/ اللغة واللون  ٢
 ٨٤الديوان صـ  ٣



– 
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   عينيــك ، يــا ســمراء ، عاصــفة تــروع    الحــب فــي 
  بحـــر رهيـــب المـــوج ، يعـــصف بـــالقوارب والقلـــوع    
ــدموع     ــا الـ ــيس تطفئهـ ــراح ، ولـ ــا الجـ ــار تؤججهـ   نـ
ــا    ــسيوف بهـ ــسرت الـ ــرب تكـ ــدروع حـ ــت الـ   وحطمـ
  ال وزن فيهـــا للقلـــوب تـــذوب، وجـــدا كالـــشموع       
ـ والحب في عينيـك ، يـا سم          ـ راء ، عربي  ـــــ   د يغنـي  ـــ
ـ اتهـا الحم  حان على جنب     ـ ة أل ـــر الخـضيب  ـــ   ف دن  ــــ
ـ ر فيـه أن تغ    ــودت الكواس ـــغاب تع    ـ ني وتغـــ   ني ــــ

ـ ل ركــــأل كــــه تمـــث الضحايا فيثإني أرى ج     نـــ
ـ راء، غالب ،وعزم  ــــم يا سم  ـــالي   ـ ي لـيس يغ   ــ   نيــ
ـ راء إن ع  ــسم   ـ ز اإلي ــــ ـ اب فإنـه ق   ـــ   در انتهـائي  ــ
عظـيم؛ حيـث    هم من عناصر الصياغة الشعرية ، له تـأثير     معنصر  النسيج اإليقاعي     

يحقق للنفس المتعة سواء كان هذا اإليقاع ظاهري وزنا وقافية ومحـسنات بديعيـة ،أو               
 من اختيار الشاعر ألفاظا موحية منسجمة، وأفكارا عميقـة مترابطـة ،   ا نابعا خفي اداخلي

  .وتصويرا رائعا 
ُ  الخارجي صورة تركيبية تتـساوى فيهـا الحركـات           وفي هذه القصيدة يتجلى اإليقاع    

/ والسكنات في كل بيت من القصيدة ملتقية دائما عند قافية توثق وحـدة الـنغم حيـث                  
وجدا كالشموع  / وحطمت الدروع   / تطفئها الدموع   /بالقوارب والقلوع   / عاصفة تروع   

موسـيقى   "وهـي " ة إطار انفعالي للغة الشعرية ، موسيقى األوزان ذات القيمة المركب  / 
تشكيلية مجردة تعتمد على التناسب الصوتي للكلمات بطريقة تمكن الكلمات من أن تؤثر             
بعضها في البعض اآلخر على أكبر نظام ممكن ففي قراءة الكالم الموزون يزداد تحديد              
التوقع زيادة كبرى كما يعتمد على موسيقى القوافي التي تحـاول أن تجعـل الـصورة                

كما تـسهم المحـسنات   ١" ثر احتماال وتنظيما من الناحية التشكيلية الخارجية  الموسيقية أك 
/ في األبيات بجرسها وحسن التقسيم فيها في إثراء الجانب االنفعالي لدى القارئ حيـث         

وينفسح المجال لتكرار الكلمة ودورها     / ليس يغني   / كل ركن   / ألف دن   / عربيد يغني   
                                         

  ١٩٤ صــ ١٩٦٣مبادئ النقد األدبي ريتشاردز ، ترجمة محمد مصطفى بدوي ، المؤسسة المصرية القاهرة  ١
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غاب تعودت الكواسـر فيـه أن    / :متع القارئ حيث في إحداث الترنم الموسيقي الذي ي    
والحب فـي عينيـك يـا       /  والحب في عينيك يا سمراء عاصفة تروع           /تغني وتغني   

النـداء   يكـرر الـشاعر  / سمراء إن عز اإلياب فإنه قدر انتهائي  / سمراء عربيد يغني  
 برغبتـه   إيـذاناً ) مـرة     (/ سـمراء / و،) مرتين  ) (يا سمراء ( مقترنا باسم محبوبته    

الجامحة في التقرب والوصال، فهو يريد أن يحيـا حالتـه الوجدانيـة بكـل لحظاتهـا                 
لفظـة تأكيـداً علـى أن    الالمتسارعة، وبريقها الجذاب مسكوناً بها، ولذلك كرر الشاعر         

الحب في عينيها  قوي عاصف بقلبه  يتشبث الشاعر بها حفاظاً وبقربها عبـر النـداء                 
بقي له في الحياة، وهو أن يبقى مستغرقاً في حبهـا وتهيامهـا   بصيص األمل الوحيد المت  
وفي الغناء تنـاغم    /غاب تعودت الكواسر فيه أن تغني وتغني      / مشدوهاً بها ، كما كرر      

للذات وانسجام للروح يعين النفس على االرتياح واألنس بعد داللة العـصف المـروع              
 عبارة، أو مقطع، نـشعر بوجـود        فعندما تتكرر كلمة، أو جملة، أو     "الكامن في عينيها      

نغم أساسي يتبدى من خالل لزوم التكرار، وفي الوقت نفسه يسهم التكـرار فـي بنـاء              
 ١"النص الشعري؛ مما يجعله في الكثير من األحايين أحد أهم مفاتيح الـنص الـشعري              

التكرار قيمة جمالية ال غنى عنها إطالقاً في تأسيس شـعرية الـنص فـي كثيـر مـن       
إن سر نجاح الكثير مـن القـصائد        : ي نصوصنا اإلبداعية وال نبالغ إذا قلنا      المواضع ف 

الحداثية يعود إلى هذه القيمة التي أغنت العديد من قصائد شعراء الحداثة، وعلى رأسهم              
الشاعر نزار قباني، وبدر شاكر السياب، ومحمد عمران، وجوزف حرب، وأدونـيس،            

ى شعرية الكثير من شعراء الحداثة فـي وطننـا          بقيم جمالية وإيقاعية ال ينكر أثرها عل      
إن هذه الظاهرة كانت وما زالت ميزان رقي الكثير         : العربي، وال نجافي الحقيقة إذا قلنا     

من نصوصنا الشعرية التي تجاوزت منحاها الصوتي، أو اإليقـاعي إلـى المـستويين              
جعـل مـن هـذه      يعني أن الشاعر الحداثي المميز هو الـذي ي         وهذا. الداللي والجمالي 

الظاهرة قيمة جمالية تزيد النص حسناً، والداللة رسوخاً وثباتاً، والقصيدة أكثر ترابطـاُ             
 يستطيع أن يحفـز صـور       - بوساطة التكرار  –إن الشاعر   :  وبتقديرنا .ووحدة وتماسكاُ 

القصيدة ،ويوحد دالالتها ،ويستجمعها في صور دالة فاعلة، تنم على تناسق وانـسجام،             
أما اإليقاع الداخلي في القصيدة فينبع مـن اختيـار األلفـاظ            ،  .ائي فاعل وتخصيب إيح 

الحب في عينيك   : الموحية المنسجمة واألفكار العميقة المنسجمة والصور الرائعة حيث         

                                         
خلود محمد نذير ترمانيني / شعر التفعيلة في النصف الثاني من القرن العشرين : اللغوي في الشعر العربي الحديث  اإليقاع ١

       ٧٣ صـ ٣ هـ ط١٤٢٤مـ ٢٠٠٤، حلب سوريا ، رسالة دكتوراة ،  
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حـرب تكـسرت    / نار تؤججها الجراح  / بحر رهيب الموج    / عاصفة تروع /يا سمراء   
 من الدالالت واإليحاءات التي تؤكـد       سلسلة/ ال وزن فيها للقلوب تذوب      / السيوف بها   

الترهيب والعصف الكامنان في قوة المحبوب وامكاناته التي تفتك باآلخر وتدفعه نحـو              
الماء، الهـواء،   :العدم والهالك ؛فيتصاعد حس التوتر والقلق تنميه مواد العالم األربعة             

صف من يواجهها   فهي تروع وتع  / عاصفة تروع / /النار، التراب، أما الهواء ففي قوله       
فهـو يغـرق   / وليس تطفئهـا الـدموع   / / بحر رهيب الموج / ، وأما الماء ففي قوله  

بموجه الرهيب وحتى الدموع القادرة دوما على اإلخماد ال تعادل قـوة اإلتقـاد فتفقـد                
القدرة وتقر بالسلب ، وهنا يتنامي حس اإلهالك ويضعف حس التطمين والقـدرة علـى    

وهنـا  / تذوب وجدا كالـشموع     / نار تؤججها الجراح    : / لنار ففي   تجاوز األلم ، أما ا    
يبلغ االتقاد ذروته حيث الجراح تلهب نار العشق المكبل بالحرمـان ، ويـذيبها الوجـد              

حـرب  / ويصهرها كالشموع ، ويأتي عنصر التراب ليؤكد تحقق اإلهالك والعدم فـي             
صراع غير متكافئ لـن      / ال وزن فيها للقلوب   / تكسرت السيوف بها وحطمت الدروع      

إن أسلوب الصياغة الذي يستخدمه الـشاعر هـو         ". يتأتى عنه سوى االنهزام والتحطم      
التجربة وهو لغة الشعر ، وكل كلمة في هذا األسلوب بكل ما يتصل بهـا مـن إيقـاع                   

طعما ومذاقا خاصا متباينـا     وصور ودالالت وموسيقى ومضمون وجه من التجربة وإن       
   ١ الشعري  العملكلية فالقيمة هنا في  ا معدومةقيمتها في ذاتهف

  الوطن بين الغياب المكاني والحضور الوجداني المبحث الثالث
يمثِّل الوطن اللحظة األولى التي صافحت فيها نسماتُ الهواء وأشعةُ الضوء وجه المرء             

د لحظة الميالد، وهو الذي يشهد في غالب األحيان لحظة الممـات، ومـا بـين المـيال                
والممات تكون تجربة الحياة التي ال يمكن أن ينسى معهـا الـوطن الجـامع للَّحظتـين           

ولعل اإلنسان العربي قد كـان أكثـر   ،.المتناقضتَين، بكل ما يحمل تناقضهما من دالالت      
األناسي تأثرا بالمكان؛ وذلك الرتباط حياته بالتَّرحال من مكان إلى آخر؛ سـعيا خلـف               

 من الماء والرزق والتجارة وغيرها، وقد كان ِمن أبرز ما خلَّفه العـرب              مظاهر الحياة؛ 
 الشعر العربي الذي كان ديـوان حيـاتهم وسـجلَّ           - داللةً على الحنين إلى األوطان       -

مآثرهم، والمدونةَ التي ضمت الصغير والكبير من تفاصيل حياتهم، وكان من بين هـذا              
فة باألطالل التي أوالها الشعراء العرب مكان الـصدارة         الشعر المدونةُ الشعرية المعرو   

من قصائدهم؛ فقد كانت مدونةُ الطَّلل العربي في الشعر األثر الخالد الذي خلَّـد صـورة    

                                         
   ٧٥ـ صـ١٩٨٣ ، ٢السعيد الورقي ط. د/  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية ١
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صحيح أنه الوطن الذي شهد الجذوة األولـى للحـب بـين الرجـل     ! الحنين إلى الوطن  
انت موطن الـشاعر المحـب الـذي ال         والمرأة، بيد أنه يشير كذلك إلى أن المرأة قد ك         

  . يستطيع أن يبتعد عنه، وإن ابتعد فإنه يحن إليه؛ ألنه يمثل حياته، وتجربة العمر
               ومن ثمة صار الوطن عند اإلنسان العربي، وظل وسيظل الموئل والمالذ الـذي يحـن

و زمـن دون    إليه كلما ابتعد عنه، وتلك غريزة بشرية ال تقف على إنساٍن دون غيره، أ             
آخر؛ فاإلنسان قد عرف السفر والترحال وعاينَهما، ولن يتوقف أمره معهما مـا دامـت       
الحياة قائمة؛ كان هذا السفر طوعا أو كرها، رغبة أو رهبة، فهو يترك في القلب جرحا                
ما ترقأ دماؤه إال حـين يعـود إليـه، ويعـانق ترابـه، ويستنـشق هـواءه، ويـنعم                    

دة من عيون الشعر الوجداني ، أنموذج فريد في الشعر الحـديث ،             وقصيدة ج ١."بخيراته
بل وحتى القديم؛ ألن صاحبها يتقن النسيج المتميز فيما ينظم من شعر قوي أخاذ ،شاعر               

  .ابتداعي من طراز فريد 
بها يوم كانت مدينة متواضعة يحـف بهـا الـسبخ مـن              حب جدة وهام  أحمزة شحاته   

نوب قاسية المناخ صيفا يغطيها بخار البحـر ، وهـي       أطرافها غربا وشماال وبعض الج    
 ليست عاصـمة تجاريـة قـديما        هيف،  في الشتاء ربيع ، تختلف عن لداتها من المدن          

وحديثا ، ولكنها تتميز بهواء فريد ،أهلها ذوو قناعة واقتناع ، ليس فيهم من ينظر إلـى                 
   .س من الناغريب المزيجغيره ، وهي ليست جدة اليوم ، حيث هذا ال

  :عناصر الحنين إلى الوطن عند الشاعر 
شير تحديداً إلـى اآلليـة      وتفعال  نتعبر عن اال  التي  حداث  األ  :المعادل الموضوعي  -١

لطريقة الوحيدة للتعبير عـن     فة ، فهو ا   الفنية التي تُستثار بها عواطف الجمهور المستهد      
الصيغة الفنية لهـذه    تكون  تسلسلة من األحداث    ، ومن خالل هذه ال    العواطف بشكٍل فني    

العاطفة المطلوبة، بحيث تُستثار العاطفة مباشـرة بمجـرد أن تُعطـى هـذه الحقـائق                
إليـوت  .س.ذهب الشاعر اإلنجليـزي ت ، وقد   .الخارجية المحددة في التجربة الشعورية    

Eliot Thomas Stearns] ال يمكن للـشاعر أن يعبـر   "إلى أنه ] م١٩٦٥ -م ١٨٨٨
طفة من العواطف فنيا، دون التوسل بالبديل الموضوعي الذي عرفـه     تعبيرا دقيقًا عن عا   

سلسلة من األهداف وموقف معين، وسلسلة من األحداث التي تتكون منهـا جميعـا   "بأنه  
معادلة تلك العاطفة المعينة، بحيث يتم تحريك هذه العاطفة حالما يقدم الشاعر الحقـائق              

                                         
ياسر عبد الحسيب رضوان ، األلولة للطبع والنـشر  . د/  عناصر الحنين إلى الوطن دراسة مقارنة بين المعري وشوقي  ١

 ٧٨م، صــ ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧



– 
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 هذه التجربة التي تكشف عـن عاطفـة       ١ "حسيةالخارجية التي ينبغي أن تنتهي بتجربة       
الشاعر التي ربما عمد إلى إخفائها لسبب من األسباب، بيد أنه ال يستطيع كتمانها، ومن               

 أظهرها وعبـر عنهـا تعبيـرا       - كذلك   -يلجأ إلى هذا المعادل الموضوعي، وربما        ثم
طفتـه وتأكيـدها لـدى      مباشرا، بيد أنه يلجأ إلى المعادل الموضوعي؛ ليزيد ِمن قوة عا          

  ٢" :ــــدة ــج" يقول في قصيدة . المتلقِّي
  والهـــوى فيـــك حـــالم مـــا يفيـــق    النُّهـــى بـــين شـــاطئيك غريـــقُ   

ــتَّى   ــك شـ ــي رحابـ ــب فـ ــقُ      ورؤى الحـ ــا الطليـ ــير منهـ ــستفز األسـ   يـ
ــصديا   ــوس الـ ــي النفـ ــك فـ ــقُ      ومغانيـ ــع رحيـ ــا المنيـ ــى ريهـ   ت إلـ
  ــصب ــاة لـ ــة الحيـ ــا فتنـ ــه يـ   ده فـــي هـــواك عهـــد وثيـــقعهـــ    إيـ

ــك للخل   ــشابه منـ ــحرته مـ ـــسـ ـــ    ــ ــسروق  ـ ــسنه م ــن ح ــى م   د ومعن
ــط  ــد الخـ ــان متئـ ــر الزمـ ــم يكـ ــق      كـ ــك وريـ ــصبا عليـ ــصن الـ   وغـ

ــب الح   ــي له ــال ف ــذوب الجم ـــوي ـــ    ــ ــري ــ ــك غ ــو في ــد وه   ب إذا اعتي
همة ، وهي كشف جمالية لغـة شـحاتة فـي إطـار المعـادل       موهنا نقف أمام أثنينية      

ضوعي الذي يمثل عنصرا متصدرا في الحنين إلى الـوطن ، فلألمكنـة حـضور               المو
جميل  ومؤثر في اإلبداع اإلنساني ،خاصة تلك األمكنة التي تعبق منها رائحة الذكريات              
والعالقات الحميمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا وعميقا بحياة االنسان في أبهى تفاصـيلها             

وللمدن حضور الفت فـي اإلبـداع    ،حياة هذا االنسان ودقائقها، في الخاص والعام  من       
سواء في الرواية والقصة أو الشعر، وهناك مدن وأمكنة أصبحت خالدة بفضل قـصيدة              

 الذي أحيا فيها وفي غيرها من قـصائد       " لبدر شاكر السياب  "جيكور  "شعرية مثل قصيدة    
لتي استوحاها من   ا" لعلي محمود طه  " الجندول"  عن قريته جيكور أو في قصيدة      ذكرياته

زيارته لمدينة البندقية اإليطالية ،ومن أجمل القصائد  التي كتبت في الـشعر الـسعودي               
 فيها جـسد  وحنينهالتي كتبها بحرقة وعشق إنها جدة أنين حمزة شحاتة ،     " دةـج"قصيدة  

األحداث التي تعبر عن انفعاله وعاطفته في صورة فنية أدبية عن طريق المقابل اللغوي              
النهى بين شـاطئيك    / ملكت عليه عقله وروحه ، غاص العقل فيها وبين شاطئيها           ،حين  

                                         
روزنتال ، ترجمة جميل الحسني ، المكتبة األهلية ومؤسـسة فـرنكلين للطبـع    /  شعراء المدرسة الحديثة ـ دراسة نقدية  ١

                                                                                                                                   ١٢٤ صـ ١٩٦٣ت والنشر ، بيرو
 ٦٧الديوان صـ  ٢
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/ والهوى فيك حالم ما يفيق    /أما القلب فهو في سكرة وديمومة عشق ال محدودة ،         / غريق
عشق جدة ملتقى األحبة ، فيه وعليه تجتمع  رؤى الحب بال استثناء ، يـستنهض فيـه                  

  .متوهم اإلفالت من حبها وهيهات المأسور المتيم  هذا اآلخر الطليق ال
ــتَّى / ــك شـ ــي رحابـ ــب فـ ــقُ      ورؤى الحـ ــا الطليـ ــير منهـ ــستفز األسـ   يـ

ــصديا   ــوس الـ ــي النفـ ــك فـ ــقُ      ومغانيـ ــع رحيـ ــا المنيـ ــى ريهـ   /ت إلـ
كأن شعره أعانه على استكشاف عالم الكلمة ، بل استكشاف الوجود كله ،  يتعامل مـع                 

يلجأ للتراكيب الجاهزة     ال’ غة بتمرد  وعدم رتابة    ذاته ومع العالم الخارجي من خالل الل      
   المعتادة 
استجابة شعورية نفسية ألثر األشياء فـي الـنفس         " وما الشعر إال   : واالختالف المفارقة

 وعيا وإدراكـا يحكمـه منطـق        الشاعرة ؛ ولذلك يكون استجابة انفعالية للعالم ، وليس        
  ١"العالم

ئ ، أسرت أحاسيسه ودغدغت شـجونه وأطربـت         تلك المفارقة هي التي اجتذبت القار     
روحه ،  صعد شحاتة مكانة جدة  ورقاها في قلبه حتى صيرها من فتن الحياة كالمـال                  

  .والبنين ، هكذا المحبوب في قلب حبيبه فليبلغه من الترقي ما شاء وال غرابة 
/إيـــه يـــا فتنـــة الحيـــاة لـــصب  
  

  /عهــده فــي هــواك عهــد وثيــق      
ادل الموضوعي لحب الوطن من خـالل عـشق المحبـوب بكـل      استدعى الشاعر المع    

تقاسيمه وتفاصيله ، بدءا باألسر ، ومرورا بالصبابة والتعطش للري ، وقطعـا للعهـود          
) الـوطن  ( والمواثيق التي تدعم األواصر ، ليس ذلك وحسب فقد خلع على المعـشوق      

شـيب وال ذبـول ،      كل مقومات السحر الخالدة ، ومنحه ديمومة  الشباب والنضرة بال            
  /       :وذلك من خالل معادل  الخصوبة واإلنضار في قوله 

ــق     كــم يكــر الزمــان متئــد الخــط    / ــك وريـ ــصبا عليـ ــصن الـ   وغـ
  /ب إذا اعتيــد وهــو فيــك غــريـــــ    ـــــويــذوب الجمــال فــي لهــب الح 

فأفسح المجال للمعادل الموضوعي المترجم لمنتهى العشق والحـب بالكنايـة والتـشبيه          
كأحد عناصر لغته الشعرية  الذي أكسب شـعره خـصوصيته            : التصويراالستعارة في و

تكون الشعرية ليست مجرد مفردات تنتظم للداللة على معـان قـد            "اإلبداعية ،  حيث       

                                         
   ١١٩محمد مندور صـــ /  األدب ومذاهبه ١



– 
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 ١" تكون سابقة ومتعارفا عليها ، إنما هي نظام تأليفي يختلف عن أنساق الكالم الجاري               
  : يقول 

ــق        الليـــــــ  عدت ملفوفة به ، فـي دجـى        ــسيم الرقي ــف الن ــد هفه ــل ، وق   ـ
ــشـــــو  ــه ال ــب ، يدفع ــبال كالمح   ق ، فيثنيـه عــن منـاه العقــــــــوق       مق

ــشـــــ     ــة ال ــواج أغني ــه األم   ـــــط ، فأفـضى بهـا األداء الرشـيق            حملت
ــاه ،   ــوب حميـ ــسكر القلـ ــا ، تـ   فمنـــــه صـــــبوحها والغبـــــوق     نغمـ

  ــــف ، ومـن أفقـك المـدى والبريـق             والعنـــــــ  فيه ، من بحرك ، الترفـق        
ـــ   ــم النفــ ــمته المفع ــل ، ص ــن اللي ـــــس لغـى زانهـا الخيـال العميـق              وم

عـدت  / سلسلة من الصور المسترسلة والدالالت المتواشجة ، فالتشبيه صـريح فـي             
  / لوب حمياه نغما تسكر الق/ حملته األمواج أغنية الشط / مقبال كالمحب / ملفوفة به 

   .كناية عن االنتشاء واألريحية / هفهف النسيم الرقيق : / أما الكناية فتتكشف في قوله 
ــشـــــ   / ــة ال ــواج أغني ــه األم   /ـــــط ، فأفضى بهـا األداء الرشـيق           حملت
ــاه ، / ــوب حميـ ــسكر القلـ ــا ، تـ    /فمنــــه صــــبوحها والغبــــوق      نغمـ

 كناية عن اإلغراق فـي     والبيت الثاني /  والتناغم عن االنسجام  كنايةفهنا في البيت األول     
  : ثم تأتي االستعارة في، العشق 

ــشـــــو / ــه ال ــب ، يدفع ــبال كالمح   مق
  

   /ق ، فيثنيه عـن منـاه العقـــــــوق          
حيث شبه إقبال جمالها مهفهفا كالمحب المقبل المدبر، يدفعه الشوق ويمنعه مخافة اإلثـم          

جمالها ، وصرح بالمشبه به وهو كالمحب وأتى بشئ         والعقوق ، وقد حذف المشبه وهو       
وقد راح الشاعر  مـن خـالل        ،.من لوازمه وهو اإلقبال  عل سبيل االستعارة المكنية          

الحواس يستقطب الحضور الوجداني للوطن في قلبه، رغم غيابه المكاني  عنـه، فمـن             
ع صـور   فـي أرو  ) جدة  (استدعى صورة الوطن المكان     ) الرؤية(خالل حاسة البصر    

  :المحبوبة   حيث 
  عدت ملفوفة به ، فـي دجـى الليـــــــ         

  
ــق      ــسيم الرقي ــف الن ــد هفه ــل ، وق   ـ

  .حيث يشتم عبقه ويتنشق نسيمه الرقيق / وقد هفهف النسيم الرقيق : / الشم فيبو  

                                         
  ١٧ صـ ٣الخانجي ، القاهرة طقدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة / نقد الشعر  ١
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أما السمع فيستحضر من خالله صوت ألحانه وأنغامه التي تسكر الروح والقلب صـباح          
وكمـا تتـشكل    /  فمنه صبوحها والغبوق    /  بااللتذاذ حد الثمالة في      مساء و يقر التذوق   

الصور من التشبيه والكناية واالستعارة ، فالحس والخيال يسهمان فـي الكـشف عـن               
العواطف واألحاسيس التي تنطوي عليها الذات ، إذ يمثل الخيال أجمل قوى اإلنـسان ،               

 غير ثابـت    اأمر الشاعربت فيه   ا يث وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى الخيال فرأى م        
أصال ويدعي دعوى ال طريق إلى تحصيلها ، ويقول قوال يخدع فيه نفسه ويريها ما ال                 

أن هذا النوع من المعاني يأتي على أوجه منها ما يكون خـداعا للعقـل ،                " فيقول:ترى  
  ١ومنها ما يكون ضربا من التحسين والتزيين ، وقصد بالتخييل 

اعر قد عبر عن حنينه  للوطن من خالل المعادل الموضـوعي  ،كمـا              وبذلك يكون الش  
  .كشف مدى جمالية لغته الشعريه متمثلة في المفارقة والتصوير واإليحاء 

للموسيقى قدرة على االتصال بالمـشاعر واألحاسـيس الداخليـة ،      : النسيج اإليقاعي  
م الكلمة كداللة وصـوت  واالنفعاالت النفسية سواء عن طريق موسيقى األلفاظ  واستخدا       

في النص ، وقد أحـس بعـضهم أن        ) الداخلي(النغم الموسيقي   انفعالي وتكشف ذلك في     
هذه األصوات ال تكتفي بالتعبير، بل هي قادرة أيضاً على خلق مواقف نفسية، ورسـالة               

تناولت باستفاضة واسعة الموسيقى وإيقاعاتهـا      ) رسالة في خبر تأليف األلحان    (الكندي  
ها بالشعر واألوزان الشعرية، مع شرح مطول للموسيقى وأثرها النفـسي علـى            وعالقات
ولذلك سنحاول في هذه القراءة البعد عن البحر والوزن لنغوص في الموسـيقى             . المتلقي

  :فقد قال شحاته في مطلع قصيدته.الداخلية لهذه  القصيدة الرائعة
ــق    ــاطئيك غريـ ــين شـ ــى بـ   يفيـــقوالهـــوى فيـــك حـــالم مـــا          النهـ

فـي جـو    ) جـدة (استهالل موسيقي من الشاعر وظف فيه طقوساً مناسبة لهذا المكان           
هادئ، وال نرى سبباً لهذا الهدوء، إال أن المكان قد تلقح بالمناخ الشعري الـذي يلفـه،                 
خصوصاً الهدوء، ففي البيت األول استخدم الشاعر التصريع، وهو لون مـن األلـوان              

دة طابعاً جميالً ونغمة موسيقية متناسقة، واسـتطاع أن يوافـق     البديعية التي تلبس القصي   
 وتتـضح .فيه بين خصائص األحرف، وبين ما تدل عليه من معـاٍن إيحائيـة وإيمائيـة        

ومـدارها هنـا هـي    : الحركـة ..الحركة، والصورة،: (عناصر التحول بأشكالها الثالثة 
يكل وال يمل من الركض،     االستمرارية في السير في أحياء جدة وشواطئها، فالشاعر ال          

وجـاءت الحركـة    ،  .قد أنساه التعب واإلعياء، فهو ال يأبه لـذلك مطلقـاً          ) جدة(فسحر  
                                         

  أسرار البالغة  في علم البيان  ٣١١عبد القاهر الجرجاني ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة صـ  /   ١



– 

  )٦٤٧٦(

مستمرة في النص وذلك بداللة األفعال المضارعة التي كانت غالباً ما تتصدر كل بيـت               
يفيق، يستفز، يكر الزمان، يذوب الجمـال، يثنيـه عـن منـاه، يـروي               : (من القصيدة 

، فكان لهـذه الحركـة صـداها ووقعهـا          **)#ق، يحرك الرفق والعز   مشاعري ويرو 
 .، فجاءت رنانة عذبة)األلفاظ، والمعاني(الموسيقي على أوتار القصيدة 

إن الحركة هي التي أنتجت لنا الصورة في إطارها الكلي الذي يتمثـل فـي   : الصورة -
 صورة البحـر أبـرز   ، واتكأ الشاعر على استحياء )جدة(الرسم الهندسي والتقني لمدينة     

، وقد يكون سبب ذلك، ألن ما يميزها عن غيرها من مـدن الحجـاز               )جدة(األمكنة في   
أغنية (، و   )ونسيم(،  )أمواج(هي امتدادها الكبير على شاطئ البحر، فوجدنا عند شحاتة          

، وهناك طيور البحر تحلق فوقه منشدة أعذب األلحان، وهناك حاالت من الغـرق    )للشط
 وهو ليس لوناً ملموساً  وحـسب بـل  : اللون رةمن يعيش في المدينة اآلسالعاطفي لكل 
  ١: يقول :معنوي أيضا 

ـ  ــق والعنـــــ ــن بحــرك ، الترف ــه م   ــــف  ، ومن أفقـك المـدى والبريـق              في
ـ  ــ ــم النفــ ــمته المفع ــل ، ص ــن اللي ــق      وم ــال العميـ ــا الخيـ ــى زانهـ   س لغـ
ــ     ومـــن البـــدر ، زهـــوه وســـناه    ــا الفـ ــا عنهمـ ــسحيق راويـ   ضاء الـ

ـــ   ــه العقـ ــيم فـــي تيهـ ــهاد يهـ   ــــل ، ويعمـى عـن هديـه التوفيـق              وسـ
  مــي وقلــب لــم تــستثره البــروق         وصـــدى مـــا يبلـــه الواكـــف الهـــا
ـ               ـــــص ، بـشجو غروبـه والـشروق            لي ماض ، لم أنـسه ، فيـك قـد غــــ

لو اسـتعرنا للحـسن   وما نقصده هنا باللون الجدة في هذه المدينة، فهي ترفل بالحسن، و    
فالعـشق  / البروق  /  زهوه وسناه   / البدر  / البريق  / لونا لتناغم مع البياض الكامن في       

تولد من الجمال الذي يكسو هذا المكان، ولعل الصور الجمالية التـي أرادهـا الـشاعر               
  :منبعها استحضار الصورة الماضية لهذه المدينة العريقة وكأنها صورة حية مشاهدة

ـ    لي ماض      ـــــص ، بشجو غروبـه والـشروق            ، لم أنسه ، فيـك قـد غــــ
ــروق     تتنـــاجى أصـــداؤه ، فـــي روابيــــ                ــال الط ــا الخي ـــك إذا عاده   ـ

، ولقد انبثقت عـن نـواة صـورة       )موجودة(، والصورة   )غير موجود (فالزمن الماضي   
 خاللها مفهوم التحـول     صوراً متنوعة ومترابطة ومتداخلة ليؤكد من     ) جدة(شحاتة عن   

                                         
  ٦٩ ، ٦٨، ٦٧الديوان صـ  ١



 

 )٦٤٧٧(

كيان القصيدة يسهم بانتصار شحاتة على الغناء، ويرسـم         .الذي تجسد في كيان القصيدة    
فمهمة الشعر تعميق اإلحساس بـالوجود، وتحقيـق حـضور          .. رؤاه في مادة الكلمات   

عمـل  .الجمال، والشاعر يتكئ على نوع من األبدية حتى وهو يصور لحظات خاطفـة            
"  الصورة األولية، فجاءت األلفاظ مكثفة ذات دالالت كثيفـة،         شحاتة على تخصيب مادة   

وكان هذا التكثيف للـصورة   ١" ألن التأثير الصوتي من أهم المداخل إلى النفس البشرية  
  :على طريقتين

  .)القافية( التركيب الموسيقي الخارجي -أ 
 .)تناسق المفردات والتراكيب( الموسيقى الداخلية المتناسقة -ب 

الغنائية العالية في البنية الداخلية للقصيدة تنغيماً ينبئ عن صياغة ماهرة مـن             وأظهرت  
، فنزف من آبار الحـب      )جدة(شحاتة، فالمناخ الشعري الذي يعيشه كيفه تكييفاً خاصاً ل        

الجوفية التي تسكن في أعماقه لهذا المكان، ومعها ظهرت ألفاظ رقيقة، لنـرى الـشاعر        
  /لهب الحب، الرقيق، رشيق، خفوق، يذوب الجمال/األبدي في حالة من العشق والهيام 

ونلحظ الصعود والهبوط في اإليقاع الموسيقى للنص، فالنص من مطلعه كان يسير فـي              
وتيرة عالية بداية من المطلع المدهش، لكنه سرعان ما بدأت هـذه النغمـة تأخـذ فـي          

      .الرابع من القصيدةالنزول التدريجي، ووصلت إلى أقصى درجة من الهبوط عند البيت 
/إيـــه يـــا فتنـــة الحيـــاة لـــصب  
  

  /عهــده فــي هــواك عهــد وثيــق      
ولكن بعد ذلك بدأت في الصعود التدريجي، وهكذا سارت القصيدة في االرتفاع             . ١  

في المد والجزر، فكـذلك اسـتمدت       ) جدة(واالنخفاض، كما تأخذ أمواج بحر      
" لقافية في نـص شـحاتة     في ا .هذه القصيدة من البحر نغمة الصعود والهبوط      

وبعد دراسة أنثروبولوجية للغة وخصائصها البدائية األولى كانت اللغة أشـبه           
مـن  تية   داللة الـصو  اللغة إيقاع تعتمد على       الشعر بالغناء منها للكالم ، فلغة    

 ٢"جهة ، وعلى تركيبات ذات طابع منغم ، هي أهم خاصية 
ية في النص الشعري أو األدبي عموماً       يتفق الجميع بال شك على أن الموسيقى الخارج       و

تتشكل من عملية تحقيق التآلف عبر النظم بين عناصر تكـوين الـصوت الموسـيقي،               
ولعل الموسيقى الخارجية أو الظاهرة كما يجـب أن         ،.ومادتها األساس هي الكلمة واللغة    

يدعوها بعضهم ال تحتاج إلى كبير عناء في التأكـد مـن تحققهـا فـي الـنص مـن                    
                                         

   ٦٩، الطبعة األولى صـ ١٩٦٨محمود السعران ، المطبعة األهلية ، بنغازي . د/ اللغة والمجتمع رأي ومنهج ،  ١
   ٣١  ، الطبعة األولى صــــ ١٩٥٨إبراهيم أنيس مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، ا. د/  داللة األلفاظ ٢



– 

  )٦٤٧٨(

قافية لهذه القصيدة وذلك التساقها     ) القاف(ولذلك نقول إنه أجاد في اختيار حرف        .مه؛عد
مع الحالة النفسية القلقة التي يعيشها، لكن هذه القافية الجميلة شابها شيء مـن الـذبول                

د وإن كـان ذلـك      حينما كانت يراوح الردف فيها بين الواو الممدودة واليـاء الممـدو           
  .مسموحا به في القوافي 

ما أن النص الشعري حافل بالحركة والحياة والتنامي عمد الشاعر فيه إلـى اختيـار               وب
ج التي تومئ باالستمرارية والتقدم، ولذلك فـال غرابـة، إذ   خرالحروف اللينة السهلة الم  

لقافية القصيدة المتحركـة المتجـددة، فيـضيف القـاف          ) القاف(اختار الشاعر حرف    
ونوع شحاتة في الحرف الذي يسبق القافيـة،         . المستقبل استمراراً وانطالقاً وتجدداً نحو   

، فمرة أتـى    )وهو حرف المد الذي يقع قبل حرف الروي من دون فاصل          (وهو الردف   
  .بيتاً) ١١(بيتاً، وجاءت الواو في ) ١٦(الياء في ت بالياء، وأخرى بالواو، ولقد جاء

  : الياء قبل حرف الروي-أ 
  ل            ف أشتاتها نظام دقيق          قطعة فذة من الشعر قد أ

        حبذ األسر في هواك حبيساً         بهوى الفكر والمنى ما يضيق
 : الواو قبل حرف الروي-ب 

 ــق فيثنيه عن مناه خفوق كالمحب يدفعه الشو         ـ             مقبالً
ية نغمـاً وموسـيقى     ولو كان شحاتة التزم حركة واحدة بعينها قبل الروي، ألكسب القاف          

لطفل في مراحـل  كاتناوب بين ياء المد وواوه ، الاستخدم شحاتة  قد  أقرب إلى الكمال، و   
نمو لغته قد يقلب الضمة كسرة أو يقلب واو المد ياء مد، فالطبيعة الصوتية بين كل من                 
الحركتين هي التي ربما تبرر تناوب إحداهما مكان األخرى، وذلك لما بينهما من تشابه              

  .وتيص
ونوع شحاتة في نوع القافية بين األسماء واألفعال، وتارة نرى القافيـة اسـماً، وتـارة                

 :أبيات) ٣(بيتاً، وجاءت فعالً في ) ٢٤(أخرى تكون القافية فعالً، ولقد جاءت اسماً في 
   :  القافية اسم-أ 

 يستفز األسير منها الطليق      ورؤى الحب في رحابك شتى                  
  : القافية فعل-ب 

  ة يروي مشاعري ويروقــــ          نـأنت عالم الشعر والفت جدتي            
  -:وضوعي وحسب بل تجلت أيضا من خاللولم تقتصر صور الحنين على المعادل الم



 

 )٦٤٧٩(

 من تكنيـك  -وإذا كنا قد ارتأينا من قبُل حضور النغم واألمواج والبحر والليل        : التناص
عي الذي أظهر الشاعر من خالله مشاعر الحنـين للـوطن فإنـه قـد               المعادل الموضو 

 استهلها بمطلع قصيدة شوقي فـي دمـشق          التي استعان كذلك بالتناص في قصيدة غربة     
  ١:يقول

  )سالم من صبا بردى أرق               ودمع ال يكفكف يا دمشق        (
ــدور    ــا صـ ــضيق بهـ ــواق تـ ــق      وأشـ ــسالكها البهنـ ــي مـ ــشخش فـ   يخـ

ــ ــوال طالـــت  وأسـ   تحملهـــا إلـــى مغنـــاك خلــــق        ئلة عـــن األحـ
ــق      ولــيس ســوى ســكاتك مــن جــواب     ــاد عليـــه مـــن زعـــل تطـ   تكـ

ــام    ــراق عـ ــد فـ ــك بعـ ــاذا عنـ ــشق       فمـ ــريخك والمـ ــه صـ ــن بـ   وأيـ
ــى   ــواق ترجـ ــائل األشـ ــن رسـ ــق      وأيـ ــاب حـ ــشوق لألحبـ ــض الـ   وبعـ
ــل   ــن وأهـ ــال وطـ ــا بـ ــنحن هنـ   نعــيش ســدى علـــى حــال تـــشق        فـ

ــت حوا ــد منعـ ــهروقـ ــل شـ ــة كـ   وكـــان المنــــع مــــشكلة تــــدق      لـ
ــرق      المنـــع أيـــام قـــصار    : وقـــالوا   ــب ال تــ ــت ،والمطالــ   فطالــ

ــق       أال يــــا بنــــت يعــــرب خبرينــــا ــي رن ــوارد وه ــصفو الم ــى ت   مت
  ونحــــن بهــــا عبيــــد نــــسترق     ومــــاذا تبتغــــي األســــواق منــــا 

من بلورة هذه   مما مكنه   " كان مطلع هذه القصيدة من قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي           
الصورة الجميلة للمعاناة إثر االغتراب ، وكان ذلك في قالب من قوالب التنـاص ، وال                
يسلم أحد من الشعراء من التناص ، وفي هذه القصيدة تداخلت العبـارات وتقاطعـت ،                
وتمكن الشاعر من إعادة كتابة المعنى بطريقة خدمت الغرض الذي مـن أجلـه اعتمـد       

قضية السرقة لعدم تعمد الشاعر ذلك ، أو بمعنى آخر لعـدم وعيـه   التناص ، بعيدا عن     
ــ في الغالب ـــ بهذه العملية  ، الفكرة المحورية هنا حزن الشاعر لما حّل به من                 
أذى ، وإن كان يرمز لشعب وليس لذات ينقم على األوضاع المزريـة بمـصر التـي                 

   كان الرغد وطيب العيش استوطنها وساء حالها فراح يستحضر حنينه لوطنه جدة حيث
  نعـــيش ســـدى علـــى حـــال تـــشق      فـــنحن هنـــا بـــال وطـــن وأهـــل 

                                         
   ٣٢٢  الديوان صـ  ١



– 

  )٦٤٨٠(

ــدق      وقـــد منعـــت حوالـــة كـــل شـــهر ــشكلة تــ ــع مــ ــان المنــ   وكــ
ــالوا  ــصار   : وقـ ــام قـ ــع أيـ ــرق       المنـ ــب ال تــ ــت ،والمطالــ   فطالــ

  : تالقى األفكار الرئيسة لهذه األبيات مع نكبة دمشق في ت
  شوق وحنين للوطن  - ١

  اعر لما أصاب الوطن البديل وأصابه تفجع الش-٢
   زـ نقمة الشاعر على األوضاع  المزرية من فقر وعو-٣
  . آ ـ السمو والصحة وعمق الرؤيا الوطنية والسياسية: سمات األفكار) ٣ 

  ج ـ التجديد واالبتكار . ب ـ اإلقناع عقالً ووجداناً
ن خـالل مدرسـة البعـث       ـ ارتباط الشاعر بقضايا األمة  وبروز االتجاه القومي م         ٤

  ـ . واإلحياء
عاطفة الشاعر عاطفة حنين مفعم بالقومية ، ضمنت مشاعر الحزن واألسـى فـي              ) ٥(

  وتضامناً عروبياً . مطلع القصيدة، ولّدت كرهاً عميقاً في نفسيته 
وقد أجاد الشاعر عندما استفاد من النص األصلي وأوجد نوعا من االنسجام بينه وبـين          .

ثره بنصوص سابقة فان محاولته تحتاج الـى   تأه مهما حاول إخفاء     أنسبب  نصه الجديد ب  
تـاج نـص   نقدرة هائلة وموهبة فريدة ، والى بعض مهارات التلميح والمجاز والرمز إل         

فنجده مثال عندما أراد أن يؤكد      ،جديد ال يكون للنص  األصلي حضور قوي وفاعل فيه           
 واالحتياج داخل تلك الصورة مـع صـورة   والفقرز معاناة االغتراب وما تبعها من العو  

وطـن  ا حل بمـصر     مدمشق ، فالفكرة المحورية حزن الشاعر لما حّل بدمشق  يقابله            
من فقر مدقع إثر االستعمار أيضا ، فينقم على المستعمر بشكل عام سواء فـي          المغترب  

  .مصر أو سوريا 
ــا   ــرب خبرينـ ــت يعـ ــا بنـ ــق       أال يـ ــي رن ــوارد وه ــصفو الم ــى ت   مت

ــاذ ــا   ومـ ــواق منـ ــي األسـ   ونحـــن بهـــا عبيـــد نـــسترق        ا تبتغـ
وزادت نقمة الشاعر على    . وأما األفكار الرئيسة فتحكي تفجع الشاعر لما أصاب البلدين        

وهنـا  . المستعمر الغاشم على الرغم من االختالف الجغرافي ووحدة اللـسان والبيـان           
عر استكـشاف دائـم   الش" يتضح دور الكلمة وقوتها بشكل عام وفي الشعر خاصة حيث  

   ١"لعالم الكلمة ، واستكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمة 

                                         
  ٣١، صــ ١٩٥٨ ، القاهرة ١إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ط. د/  داللة األلفاظ  ١



 

 )٦٤٨١(

وهذا ما تالقى مع معاناته في قصيدة غربة بفكرتها المحورية التي تجسد أشواقه لوطنـه    
الذي ارتحل عنه بعدما أحس أنه كالالمنتمي  ؛ حيث الالسند وال هدف ، وحيث ظلمـه                 

كتشف وهذا ما جعله يستشعر الغربـة وإن كـان          أهل عصره فقد كان قمة عرفت ولم ت       
فقد التصقت نفسه بجدة ،فعـشق عبقهـا ، فـي           . يكن للوطن المكان كل حب وانتماء         

         ترابها الرفاف بالحب والهوى، العنصر الثالث للحنين إلى الوطن
 :ثنائية المكان-٣

 الـوطن األم،    تشير هذه الثنائية إلى استحضار الشاعِر صورةَ مكان الغربـة وصـورة           
عاقدا المقارنة أو الموازنة بينهما، وال يعدم القارئ في ثنايا تلـك الموازنـة تـصويرا                
جماليا أو دالليا يستنبط منه تفضيَل هذا المكان على ذاك، أو ذاك على هذا، بيد أن ِكـال             

ترب؛ لمـا   الموطن أو المغ  : األمرين ال يخلُوان من داللٍة على الحنين واالشتياق للمكان        
  .لكلٍّ من أثٍر بيٍن في حياة الشاعر

  ١: "أبيس "يقول في قصيدة 
  كتبتهــا بــدم الحــر   ! يــا ســطورا  

  
  أنيـــــري جوانـــــب الـــــصحراء   

ــا        ــذهب الث ــا ال ــي رماله ــي ف   وابعث
  

ــاألنواء    ــور بـــ ــداً يفـــ   وي عهـــ
ــرا       ــل بح ــيط بالني ــرو يح ــد عم   عه

  
ــاء      ــور ذكــ ــرا بنــ ــا ســ   نبويــ

ــ       يناواعبــري فـــي جيــاده تيـــه سـ
  

  ء لــــواء يــــزري بكــــل لــــواء   
ــال      ــرب ال ــواطن الع ــي م ــشري ف   وان

  
ــألالء    ــة الــ ــاراً مكيــ ــين نــ   هــ

ــدي    ــي اآل  وأعيـ ــة ، فـ ــاريخ مكـ   تـ
  

ــاآلالء     ــسح بــ ــا يــ ــاق فتحــ   فــ
ـ       ــ ــم ملقيـــ ــديره ف ــراء ، ي   ال ه

  
ــراء       ــاتفين واألج ــى اله ـــه عل   ــــ

ــاني   ــرؤى واألمــ ــتخفتهمو الــ   اســ
  

ــذاء     ــر الغــ ــأتي وفيــ ــوم يــ   بيــ
  راغيـــث ســـاقها الجـــوع والبـــركالب  

  
ــاء     ــى دم الغربــ ــت علــ   د ، وعاشــ

  يــا وحـــدة تبــشر بالخيــــ   ! إيــه    
  

ــاء      ــذي باإلنـ ــا ، خـ ــر براغيثهـ   ــ
ـ     ــ ــدم القلـــ ــا ب ــطورا كتبته ــا س   ي

  
  أهيبــي بــساكني البطحــاء   ! ـــــب   

ــد    ــا الـــسمر، ترتـ ــتفزي جبالهـ   واسـ
  

  بـــــارث اآلبـــــاء لألبنــــــاء     
  

                                         
  ١٩٨ ، ١٩٢، ١٩٠الديوان صـ  ١
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  مـــن هنـــا رايـــة العدالـــة رفـــت
  

ــا   ــراء وأنـــ ــب الغبـــ   رت جوانـــ
ــرا    ــه أعـ ــا ، فلبتـ ــرف دعـ   رب حـ

  
ــاء      ــى الهيجــ ــروءات لظــ   ق المــ

  قـد بلـغ الـصمــ      ! يا خيـام الـصحراء        
  

  ــــــت مـــداه علـــى اذى الغوغـــاء   
  فاركبي ، واضـربي ، علـى طـول مـسرا            

  
ــيالء      ــال والخـ ــول الخيـ ــي ، فلـ   كـ

ــرى      ــا أم الق ــا حناي ــرت ! ي ــك ق   في
  

  مهــج ، مــا انطــوت علــى شــحناء       
  بيـــد أن األذى ن وعدوانـــه الـــسا    

  
  در قــــد أججــــا لهيــــب العــــداء   

ـ       فلــيكن وزره علــى رأس جانيـــــ
  

ــضاء        ــي رم ــوب ف ــرا يل ـــه هجي   ـ
ـــ      ــر حديــ ــصمت آخ ــا بال ــد بلغن   ق

  
  ــــــــه ليــاذاً بــشيمة الكرمــاء     

ــبرنا   ــويال..وصـ ــبرنا طـ ــد صـ    وقـ
  

ــضاء     ــسفاه والبغـــ لتحـــــدي الـــ
ف إالّ عبر وجود مكاني، على نحو يمد جـسوراً معرفيـة   إن الوجود اإلنساني  ال يتكش       

وزمانية وحدسية وتخيلية تربط بين المكان والوجود، فهو ضـرورة مـن ضـرورات              
االستقرار والتمكن واالحتواء األول وهو شرط أولي قبلي لتجليات حدوث العالم والتاريخ    

  تى ولو كان تيها وخواء،  والذات، ففي بيتنا األول يمثل المكان مبعثا للخير واألنواء ح
ــا      ــذهب الث ــا ال ــي رماله ــي ف   وابعث

  
ــاألنواء    ــور بـــ ــداً يفـــ   وي عهـــ

الشاعر على مدار األبيات يؤازر بين ثنائية  المكان الوطن والمكان المغتـرب ؛ ألن وطنـه           
 داللة على فرط حنينه واحتياجـه  ، وكانـت   ؤهاألم قابع داخل روحه وكيانه ، وكان استدعا     

" الحاضـر وجـدانيا     ،  أداته في االستحضار لوطنه الغائب مكانيـا        ) اللفظة  (  ةكلمته الحر 
  .١" فالشعر استكشاف دائم لعالم الكلمة ، واستكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمة 

  كتبتهــا بــدم الحــر   ! يــا ســطورا  
  

  أنيـــــري جوانـــــب الـــــصحراء   
متمـثال  ) المغتـرب الوطن  ( وراح يواصل استقطاب وطنه إلى عالمه من خالل اآلخر            

وكلها رموز انتـصار  / تيه سيناء لواء / عهد عمرو يحيط بالنيل بحرا / في رموز عدة    
حيث النـار رمـز   / نارا مكية الألالء / وفتح وعودة ، يقرنها سريعا برموز وطنه األم        

بـالطهر وكـذلك    ين  الشحذ والعزم ، أما الألالء فهو رمز النصوع والوضاءة المقتـرن          

                                         
        عز الدين إسماعيل  دار الكاتـب العربـي ، القـاهرة    . د/ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،: عاصر الشعر العربي الم ١
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يته  ، ثم يعلي حس الحنين واالرتباط بالوطن األم لينطلق إلى ظالل وجـوده      النصر ورا 
األول من خالل التكرار مقترنا بصيغة األمر ليؤكد وجوب استحضاره وحتمية  وجوده              

  : في قوله
  /         وأعيدي تاريخ مكة ، في اآل                  فاق فتحا يسح باآلالء

  ب بل في أجل الصور حين الفتح والنصرولم يكتف باستحضار الوطن وحس
فالمكان يشغل عنصر الوسط من لب التكوين، والمكان من منطلق          / فتحا يسح باآلالء    / 

هذا الموقع المركزي يضفي على النصوص بناء لغويـاً للتفاصـيل الـصغيرة كافـة،               
فـي  مرئية، التي تـشكل      مسموعة والمرئية والال   الظاهرة والمختفية والمسموعة والال   

ويكون اإلنسان في لب ذلك التداخل في إطار طبقـات  . خاتمة مطافها البناء الثقافي نفسه    
بعضها فوق بعضها اآلخر، تبدأ بأقربها إليه وهي مثل الجلد منه ومن ثم المالبس ومـن           

فالمكـان   ثم البيت ومن ثم محتوى البيئة فالمدينة إلى الفضاء الكوني الفسيح ولإلنسان ،            
لم يعد المكان في حركة اإلبداع األدبـي        . ساسي للعالم ولبنية الوجود فيه    هو الوجود األ  
مثلـث حـي    ” الزمن، المكـان  و؛ ألن اإلنسان،    ١ "الحيز والحجم والخالء  “يحمل معنى   

في أعماقه    فهو مغروس متمكن   ياالبتعاد  المكان   متشابك الفاعلية، ومهما حاول اإلنسان    
ولذا فقد أضفى عليه مقامـات حلميـة،           ٣ " معهيتأثر به ويؤثر فيه وينظمه ويتكيف       ٢"

إلغاء لشرطي الزمان والمكان وطقسيهما، في الحلم تختلط األزمنـة وتلغـى   “والحلم هو   
 في رباط   -بشكل عام -وإذا كان اإلنسان    ٤ " المسافات ويتحقق المستحيل ويتيسر العسير    

ون أكثـر عمقـاً     عميق مع المكان، فال شك في أن الشاعر في ارتباطه بالمكـان سـيك             
وهـذا  . وإدراكاً لمعطياته، التي يمنحها ديناميكية التفاعل، ويضفي عليها صوراً جمالية         

حتويـه  يال يستطيع أن يبرح المكان، والمكان       “ما هو عليه الشاعر منذ عهود بعيدة؛ إذ         
في حياته ومماته، فهو جزء منه ال يختلف عنه في شيء، بل يحمل من سـابقيه الـذين              

   ٥"ية يقف عليها في كل طلل يخاطبها وتخاطبهرحلوا بق

                                         
س ديفيز . ب/   المفهوم الحديث للمكان والزمان    ١١ ، صـ ١٩٩٨ السيد عطا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١

  . ، ترجمة د
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المكـان  “أما في نطاق اإلبداع المعاصر، فإن األمر يبدو أكثر تناغماً وفاعلية، إذ أصبح              
هو الفضاء األمثل الذي تنهل منه عملية اإلبداع لدى الـشاعر تـصوراتها وشـعورها،              

إلى المكـان واسـتنطاق     كما أن االنجذاب    . ١"وذلك عبر عملية التجادل بينه وبين الذات      
دالالته التاريخية والحضارية يعمق رؤية الشاعر، وينافح عـن مـشاعره وأحاسيـسه             

  الباحثة عن التكيف  
  /  عهدا يفوز باألنواء/ وابعثي في رمالها اللهب الثاوي / أنيري جوانب الصحراء  / 
  /نبويا سرى بنور ذُكاء         عهد عمرو يحيط بالنيل بحرا/   

فاألبيات مفعمة بالدالت التاريخيـة والحـضارية مـرورا          )من أسماء الشمس  : ء  والذكا
ونتيجة بدهية لسعة عمليـة التفاعـل النـصي مـع            .والنيلالذُكاء  بالصحراء والشمس   

رة على المكان الطبيعي، أو على األركـان        وقصم“المكان، وعمقها، فإن دراسته لم تعد       
 معين؛ ألن المكان اتسعت تـشكيالته الفنيـة   المحدودة بحدود معينة، أو على جنس أدبي   

. والداللية والميتافيزيقية، الممثلة في العناصر الكونية، وذلك في معظم األجناس األدبيـة           
، إضـافة إلـى أن      ٢" كما أن المكانية األدبية جزء جوهري من أجزاء الصورة األدبية         "
خيال الذي يـشكل المكـان      وإنما يحكمه ال  "المكان الشعري ال يعتمد على اللغة وحدها،        “

  ٣"بواسطة اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع 
ـ    ــ ــدم القلـــ ــا ب ــطورا كتبته ــا س ـــب     ي ــاء  ! ــ ــساكني البطح ــي ب    أهيب
ــد   ــسمر، ترتـ ــا الـ ــتفزي جبالهـ ــ    واسـ ــاء  إربـــ ــاء لألبنـــ   ث اآلبـــ
ــت  ــة رفـ ــة العدالـ ــا رايـ ــن هنـ ـ      مـ   راء وأنــــارت جوانــــب الغبـــ

نجد وعياً تفاعلياً يلزمه الشاعر في سـياقات تـشكيل           وفي تجربة الشاعر حمزة شحاتة    
بنية المكان، سواء كان على مستوى البنية المفردة للمكان، أم البنيـة الكليـة للمجتمـع،        
" وهذا ما أفضى إلى جماليات فنية وموضوعية يمكن أن يتلمسها القارئ فـي قـصيدة                

 .   "أبيس
لناتج الجمالي للتفاعل النصي مع المكان في تجربة شحاتة يتبلور فـي ظـل              ويبدو أن ا  

                                         
  ٢٧٩ صـ ٢٠٠٢قادة عقاق ، اتحالد الكتاب العرب ، دمشق . د: عاصر  داللة المدينة في الخطاب الشعري الم ١
مراد عبد الرحمن مبروك : أمل دنقل ، دراسة نصية " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة "  جماليات التشكيل المكاني في ديوان  ٢

                                                                                                                                ٣٨٠، صـ ١٩٩٩ديسمبر 
  ٥صـ ١٩٨٨ إضاءة النص ، إعتدال عثمان ، دار الحداثة ، بيروت ،  ٣
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تبيان عالقة الشاعر مع المكان، حيث تخضع تلك العالقة لعوامـل نفـسية واجتماعيـة               
  وسياسية، السيما وهو أكثر الشعراء  انفعاالً في الجانب الوجداني، 

ـــت مــد   قــد بلــغ الــصمــ           ! يــا خيــام الــصحراء    اه علــى أذى الغوغــاء  ــ
ــيالء    فــاركبي ، واضــربي ، علــى طــول مــسرا            ــال والخـ ــول الخيـ ــي ، فلـ   كـ

وهذا االنفعال الوجداني له أثره وقيمه الفنية والموضوعية في تـشكيل مـسار تجربـة               
 جـدلياً مـع المكـان       -فـي الغالـب   -ولذلك ال غرو أن نجد الشاعر يتفاعل        . الشاعر

يبدو أن عالقة الذات الشاعرة الحميمية بالمكان سـاعدت       ،  قات  شعره  المستدعى في سيا  
، )سهل خطـاب (بالدرجة األساس على تشكيل جماليات مبعثها عملية التفاعل مع المكان      

وذلك من خالل إضفاء كمٍّ من الشحنات االنفعالية في قالب فني مكثـف يعكـس حلـم                 
 الـشاعر إلـى الطبيعـة بأنـه مـسلك           الشاعر وارتباط خياله بالمكان، قد يفسّر لجوء      

وهو صحيح في حالة الشعور بالحرمان أو الوحدة، فالشاعر يفر إليها بحثـاً             . رومانسي
  عن مالذ آمن؛ لكن نزعة شحاتة المكانية 

ليس مبعثها الهوى الرومانسي بدرجة أساس، بل والهوى المكاني أيـضاً، العـالق فـي            
فاعله النصي مع المكان األليف مبدأ إيحائي تغذيه        كما أن ت  . الذاكرة منذ الطفولة والصبا   

  : يقول النفس والشعور عن أصالة وعمق
ــرى    ــا أم الق ــا حناي ــرت               ! ي ــك ق في

  
ــحناء       ــى ش ــوت عل ــا انط ــج ، م   مه

ونداؤه الذي يجعله قريباً من الـذات،  ) أم القرى( ،)مكة (وما الحضور الوجداني للمكان      
ية الذكريات العبقة، التي تحرك التفاعل النصي الخالق مع المكـان  إال داللة على ديناميك 

  .األليف
الذكريات، في سياق النص، حلماً يقتفـي الـشاعر أثـره،           / المكان/ ”مكة“لقد أصبحت   

 .   يدفع عنه ما يفزعه من الزمان ومن فيه وما فيهاومأمن
   هذا الوطن األم يتعشق تراب هذا الحس العميق بالمكان ال يتأتى إال إذا كان هو 

   /فاركبي ، واضربي ، على طول مسرا          كي ، فلول الخيال والخيالء     /
   :عناصر الحنين  آخر :االغتراب -ويأتي

لقد عانى شحاتة كثيرا من االغتراب ، وتناوبت عليه األحداث والنوائب بكل صـورها              
، اغترب نفسيا وذهنيـا  وشكولها ، هاجر بعيدا إلى مصر وقضى باقي حياته حتى مات          

ومكانيا ، شعر باالستالب والظلم ؛ فلجأ إلى الوحدة والعزلة كثيرا ، وصـارت الغربـة       
غير ذلك مـن محـاور أو       وفلسفية،    الو جتماعيةإلنفسية وا المكانية و ال الغربة   غربات  
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، وهـا هـو     غربة، وكلها تستدعي داللة الحزن والغم والكـرب والوجـد،           هات ال اتجا
" ب ينتابه في صور شتى ، يتناوب عليه بتشكالته  وأشـكاله ،  فـي قـصيدة                   االغترا
  أ)٢(أوقصيدة حظوظ ) ١حظوظ 

  ١ :١ في قوله  من قصيدة حظوظ االغتراب الثقافي-
ــعرا   ــعدته ش ــين ص ــعوري ح ــدرت ش   ه

  
  وأشـــفى لنفـــسي أن أفجـــره جمـــرا   

  ولــم أر مثــل الجهــل عونــا لمــدلج       
  

ــر     ــا س ــشف له ــدما ، ال يست ــضى ق   م
ــدورهم   أ   ــت ص ــوم فاض ــالء الق   رى عق

  
ــشرا    ــوا ب ــد ملئ ــال ق   أســى ، وأرى الجه

ــى    ــح النه ــي راج ــزم ف ــاد الع ــدحت زن   ق
  

ــا أروى       ــاد ، فم ــد الجه ــدته عه   وناش
ــب     ــأ مركـ ــل أبطـ ــت أن العقـ   فأيقنـ

  
ــرا      ــب البك ــستعجل الواث ــة ت ــى غاي   إل

ــدها      ــال جه ــة ط ــل إال بوم ــا العق   وم
  

ــرا     ــت فج ــيال ، وال أظلم ــورت ل ــا ن   فم
   ٢:٢" كما يتضح االغتراب الثقافي في قصيدة حظوظ   

حذقت الـشعر وهـو رسـالة الــــ                         : قالوا  
  

ــزور       ــهود ال ــا ش ــال ، ي ــرار ، ك   أح
ــدجي                   ــتم لمــا خــاض ال لــو صــح مــا قل

  
ــالنور    ــو بــ ــعراؤكم ، ونعمتمــ   شــ

  : في قوله)  ١(  في حظوظ االغتراب االجتماعي  
  لـــم يـــدع بـــاب حيلـــةورب مجـــد 

  
  إلى اليـسر ، أفنـى جهـده فجنـى العـسرا              

ــصده       ــة ق ــاء ، غاي ــن األحي ــي م   وح
  

  علــى عيــشه أال يجــوع وال يعــرى      
  تـــساق إليـــه مـــن غرائـــب رزقـــه  

  
ــزرا     ــا غ ــه ديم ــت حول ــحائب ، فاض   س

ــة ،      ــدءا وغاي ــام ، ب ــا األفه ــوء به   تن
  

ــري      ــضية تج ــب أق ــي الغي ــا ف ــاة له حي
  ) ٢( وفي قصيدة حظوظ   

  "بــــالطرطور " رســـمية لــــم أرض      ولــو أن لــي بــين العمــائم عمــة     
ـ           ــوري      لكن مـن جعلـوا الوظـائف قيمـة الــ ــوا طنبـ ــم يطربهمـ ــالص لـ   إخـ
ــم ــين البـــارزين ، وكلهـ ــري        فحملـــت بـ ــال نظي ــن الرج ــل م ــي ، وق   دون
ــى ،    ــا ، والغن ــار المزاي ــنجح معي ــن التقـــدير        وال ــي عـ ــا المغنـ   ميزانهـ

                                         
 ١٦١الديوان صــ  ١٦٢ ،  ١ ، 
 ٣١٦الديوان صــ  ٣١٧ ، ٢  
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ــه ــصوص ب ــبس الل ــىل ــاب ذوي التق ــز        ثي ــن التعزيـ ــرائمهم مـ ــى جـ   وحمـ
  المـــال معيـــار الحيـــاة ، ومـــشترى

  
  رق الرجـــال بهـــا ، وزنـــد المـــوري   

ــرة     ــة جهــ ــنام تؤلــ   وذووه أصــ
  

ــري       ــراب الميـ ــا تـ ــى عبادتهـ   ذكـ
   هي قصة قام الخداع بدوره فيها ، ومسرحها قفا الجمهور    

  :ففي قوله ) ١( في حظوظ الغتراب الديني   أما ا
  بكينـــا علـــى المـــوتى ، وإن حياتنـــا

  
ــرى       ــا ، أح ــي فجائعه ــاك ، ف ــأدمع ب   ب

  فلـــيس يبـــالي ميـــت حـــل قبـــره  
  

ــه أو صــخرا        ــال جنبــه في ــد رم   توس
ــي     ــا ين ــدل ، فم ــي ع ــى للح   وإن األس

  
  يهــيم بحلـــو العــيش يجرعـــه مـــرا     

  أصاب العـال ، إرثـا ، ولـم يـسع غافـل              
  

ــرا      ــة ذك ــل مكرم ــن ك ــه م ــصاغوا ل   ف
ــهود    ــذاك ش ــة ك ــل حقب ــي ك ــزور ف   ال

  
ــرا      ــدقا وال طه ــرفن ص ــا يع ــر م   دواع

  : فيفصح عن اغترابه الديني فيقول ) ٢( ويرتد لقصيدة حظوظ   
  وصـــراع صـــوفي تجوهـــل قـــدره

  
  كالخنـــشور " بـــي الرجـــال ، فعـــاش   

ــب     ــد رك ــشي وق ــره " يم ــدالك غي   الك
  

  فــي الحــر ، يرشــح الهثــا كــالزير       
  عرضـــوا عليـــه وظائفـــا مـــشبوهة  

  
ــأبى ،   ــر ، دوري  :  وردد فـ ــا دوائـ   يـ

ــسانه      ــور ل ــض األم ــي بع ــال ف   وأط
  

ــسفير      ــبس بالتـ ــد الحـ ــيب بعـ   فأصـ
  :  ففي قوله االغتراب الفلسفي أما   

ــئن وال يكــــرى     سلوا الزاهـد الـضاوي لغوبـا ، تحـدرت            مدامعــــه ، ال يطمــ
ــرى       أســـير رهـــين المحبيـــسن مـــصيره ــدرك األخ ــم ي ــى ول ــسب األول   أم احت

  :يقول ) ٢(وفي حظوظ 
ــشميري    ــن ت ــي وم ــن هم ــصرت م   أق

  
ــسور     ــاي بالميـ ــن دنيـ   ورضـــيت مـ

ــدما     ــة بعـ ــدح القناعـ ــضيت أمتـ   ومـ
  

ــري     ــراكبين حميـ ــاد الـ ــبقت جيـ   سـ
  آثــرت الــسالمة مــن هــوى الــد" وأقــول   

  
ــميري     ــت ضـ ــة أو أرحـ ــا الدنيـ   نيـ

ــا     ــؤاد ، وإنمـ ــلء الفـ ــا مـ   وغرامهـ
  

ــصير     ــة التقـ ــادة حجـ   دعـــوى الزهـ
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ه باالغتراب النفسي ، الذي كـان نتاجـا حتميـا لكـل تـشكالت               ويختتم ألوان اغتراب  
  : االغتراب

تطلـــب مـــن دنيـــاه عـــدال فـــسوفت      
  

ــدرا     ــام وال ص ــزا أق ــال عج ــيم ، ف   حك
فـــأنفق فـــي ظـــل الخمـــول حياتـــه         

  
وعــاش ، علــى جــدب الحقيقــة مــضطرا     

  االغتراب النفسي أعلى درجات االغتراب وأساها على النفسي    
 -"حمـزة شـحاتة   "ء ما قدمنا من حديث عن عناصر الحنين إلى الوطن عند            ووفي ض 

  :نستطيع التوصل إلى ما يلي
الحنين إلى األوطان عاطفة إنسانية أصيلة في النفس البشرية، وليس من الممكـن             : أوالً

قصرها على إنساٍن دون غيره، بل كل من عانى االبتعاد عن األهـل والـوطن شـعر                 
والشوق إليهما، وتجسد هذا الشعور في االستجابات اللفظية وغير اللفظية؛ فكـل      بالحنين  

إنسان يستطيع التعبير عن شعور الحنين إلى األهل والوطن بما تيسر لـه مـن سـبل                  
التعبير عن ذلك الشعور، والشعراء وحدهم القادرون على إبراز هذه االستجابة اللفظيـة             

  .وب والمهيج للعواطفالماثلة في الشعر اآلسر للقل
 ال يجب أن يتبادر إلى ذهن المتلقِّـي أن ثمـة تَـداخالً بـين مـدلول المعـادل                    :ثانيا

الموضوعي والتناص؛ ألن المعادل الموضوعي نظريـة ارتبطـت بإسـقاط المـشاعر          
والعواطف اإلنسانية على ظواهر طبيعية أو غيرها، أو كائنـات حيـة أو غيرهـا ذات           

أمـا   ، ة في سياقات خاصة بالتجربة الشعرية أو بـالموقف الـشعري          مدلوالت مستدعا 
استدعاء الشخصيات وما ارتبط بها من النصوص، وتداخل هذه النصوص مـع الـنص         

 وإنمـا   ،موضع الدراسة، فذلك هو التناص الذي ال ينتهي استدعاؤه عند سياق الموقف             
  هو يثير من التداعيات والدالالت ما يثري النص، 

علـى االغتـراب    " حمـزة شـحاتة     " الوطن عند    لىقصر عناصر الحنين إ    عدم    :ثالثًا
 المكاني ، بل امتد ليشمل االغتراب النفسي ، الديني ، االجتماعي ، الثقـافي ، الفلـسفي       

المعـادل  : الظاهرة البارزة في هذا الحنـين مـن حيـث التوظيـفُ الفنـي             ألنه يمثل   
ب التوظيفي الذي ال يلغي الحـدود الفارقـة         الموضوعي والتناص؛ لما بينهما من التقار     

ثنائية المكان واالغتراب؛ وذلـك الرتبـاط هـذا         : ، ومن حيث التوظيفُ الداللي     بينهما
  . األخير بالمكان
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  الخاتمة والنتائج 
توفيق واتمام هذه الدراسة والتوصل     وفي نهاية البحث فإننا نشكر اهللا تعالى على نعمة ال         

  : منها  نتائج إلى 
كشف اللثام عن بعض جماليات اللغة الشعرية  عند حمزة شحاتة في ضوء المباحث               ـ

  الثالثة 
 تسليط الضوء على االغتراب عبر تشكالته الرمزية  نفسيا وفلسفيا ودينيا واجتماعيـا       ـ

   .وثقافيا ، مما صعد حس المعاناة والحنين 
كتشف فقد ظلمها أهل    ـ محاولة اكتشاف لشاعرية حمزة شحاتة القمة التي عرفت ولم ت          

  .عصرها 
 ، لفـاظ األمعـاني و ال وةخيلاألو  صورـ تأكيد شمولية لغة شحاتة الشعرية من خالل  ال    

األخيلـة والـصور والمعـاني    هذه  كل توكل هذا ليس بمعزل عن الموسيقى التي حمل    
     .رافقتهاواأللفاظ و
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  :قائمة المصادر والمراجع 
األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي ، دار القلم العربي           /  سام حمدان إبت.  د )١

 ١٩٧٩حلب ، 
  . ١٩٥٨المصرية ، القاهرة ، جلو ظ ، مكتبة األنأللفاداللة ا/ نيس أبراهيم  إ)٢
  ت. األسلوب ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، د / أحمد الشايب)٣

   ، الطبعة الثانية ١٩٧٣نهضة المصرية ، القاهرة     ـ أصول النقد األدبي ، دار ال
   ،الطبعة الثانية ١٩٧٣دفاع عن البالغة ، عالم الكتب ، القاهرة ، / أحمد حسن الزيات)٤
   مـ١٩٩٧ ، ٢أحمد مختار عمر اللغة و اللون ، عالم الكتب للنشر ،والتوزيع ،القاهرة ط ) ٥
   ، الطبعة األولى١٩٨٩نشر ــ كالم البدايات ، دار اآلداب للـ/ أدونيس) ٦

  م ، الطبعة الثانية ١٩٧٩ـ مقدمة الشعر العربي ، دار العودة بيروت ،             ـ
    مـ١٩٨٨إضاءة النص ، دار الحداثة ، بيروت  /  عتدال عثمانإ) ٧
محمد الحبيب بن الخوجة ، دار      : منهاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقيق       / حازم القرطاجني ) ٨

   .١٩٨٦اإلسالمي ، بيروت الغرب 
  نظريـة الـنظم ، سلـسلة بحـوث اللغـة       ضوء القراءة الناقدة في/ حامد صالح الربيعي    ) ٩

    هـ١٤١٨  ،مكة ،العربية و أدبها ، جامعة أم القرى
، دمشق   عر العربي المعاصر ، اتحاد الكتاب العرب      ش ال فيفلسفة المكان   / حبيب مؤنس    )١٠

     مـ٢٠٠١
الديوان ، بقلم األستاذين  محمد علي المغربي وعبد المجيـد شبكـشي ،              /  هحمزة شحات  )١١

  . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الطبعة األولى 
، دار  " الشعرية البنيوية أنموذجـا     " من النقد المجازي إلى التحليل اللساني       / سليكي   خالد )١٢

  . ، الطبعة الثانية ١٩٩٤الجيل بيروت 
فـي  شعر التفعيلية   :اع اللغوي في الشعر العربي الحديث       اإليق ترمانيني   خلود محمد نذير  ) ١٣

  ٣ هـ ،ط ١٤٢٤ مـ ٢٠٠٤ه سوريا حلب  من القرن العشرين ،رسالة دكتوراالنصف الثاني
 المـصرية  ئة دكتور السيد عطا ، الهي  ترجمة ، المفهوم الحديث للمكان و الزمان    / ديفيز   )١٤

     م١٩٩٨العامة للكتاب القاهرة، 
 العمـدة فـي محاسـن الـشعر         /بـن رشـيق القيروانـي األزدي      اى الحسن   أبو عل  :) )١٥

ـ قتحوآدابه    م١٩٨١ - هـــ ١٤٠١ دار الجيـل  :محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد      :قي
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جميل الحـسن ،    :  دراسة نقدية ،ترجمة      شعراء المدرسة الحديثة  / روزنتال   الخامسة :لطبعةا
    مـ١٩٦٣يروت  للطبع والنشر ، بفرنكلينالمكتبة األهلية ومؤسسة 

مبادئ النقد األدبي ، ترجمة محمد مصطفى بـدوي ، المؤسـسة المـصرية              / زريتشارد )١٦
   مـ١٩٦٣القاهرة 

اللغة واألدب ، ترجمة سعيد الغانمي ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع         / رد سابير ادوإ )١٧
  )١٩٨٦٢٢، حلب ، 

بداعية يث ، مقوماتها الفنية و طاقاتها اإل      لغة الشعر العربي الحد   / الورقي   بيومي   السعيد  ) ١٨
  ٢طم ١٩٨٣، 

 ،بيـروت ، المؤسـسة   غانميسعيد ال:ة مجرت المعاصرة ،    ةيدبالنظرية األ  / سلدن رامان) ١٩
   . مـ١٩٩٦ ساتادرالعربية لل

الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية ،الحداثة و تحليل الـنص   /  له الصائغ عبد اإل )٢٠
    مـ١٩٩٩قافي العربي ، الدار البيضاء ، ، المركز الث

أسرار البالغة في علم البيـان ، المكتبـة التجاريـة الكبـرى ،              / عبد القاهر الجرجاني     )٢١
  ت.  ، الطبعة الثانية ، د القاهرة

 ، الطبعـة    م ١٩٧٩ربية للنـشر    العالشاعر اللغة ، دار آفاق      / عبد الكريم راضي جعفر      )٢٢
  .األولى 

 مقارنـه، دار  وتفسير  وسس الجمالية في النقد العربي ، عرض األـإسماعيل    عز الدين )٢٣
    م١٩٩٢ / هـ١٤١٢ عام ٣الفكر العربي، القاهرة ط 

  ، الطبعة الثانية الشعر العربي المعاصر ، دار الكاتب العربي ، القاهرة / ـــ     
م، ٢٠٠٤   ، دمشق    علم الجمال وقراءات النص الفني ، دار النشر/  عفيف البهنسي) ٢٤

  .الطبعة األولى 
داللة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر ، اتحاد الكتاب العرب ، دمـشق  / قادة عقاق    )٢٥

  .، الطبعة األولى  مـ٢٠٠٢
، الطبعة   ، القاهرة    نجيتحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخا      نقد الشعر ،  / قدامه بن جعفر     )٢٦

   ت . الثانية ، د
القيم الجمالية في الشعر العربي الحديث ، دار األندلس للطباعة والنشر           /  الدين كليب سعد ) ٢٧

   م ١٩٥٠،بيروت لبنان 
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  ت .بناء لغة الشعر ، ترجمة أحمد درويش ، مكتبة الزهراء القاهرة ، د/ كوين جون )٢٨
 دار توبقـال للنـشر ،       ٣الشعر العربي الحديث ، الشعر المعاصـر ، ج         /  محمد بنيس  )٢٩
  .ص م ، الطبعة الثالثة ٢٠٠١رب ، المغ
قضايا النقد األدبي المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،            / محمد زكي العشماوي   )٣٠

  .  ، الطبعة األولى ١٩٧٥اإلسكندرية 
   ، الطبعة األولى   القاهرة، ، مكتبه نهضة مصر الرومانتيكية / ل محمد غنيمي هال )٣١
   ١٩٦٠راسات في الشعر والمسرح ن دار المعرفة القاهرة ، د /  محمد مصطفى بدوي )٣٢
رح اليمني ، دار الكلمـة صـنعاء ،         دراسات في الشعر و المس     /  محمد محمود رحومه   )٣٣

  . م ، الطبعة األولى ٢٠٠٣
، الطبعة   مـ   ١٩٩٠مية النص ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء         دينا/ محمد مفتاح    )٣٤

  .الثانية 
   ، الطبعة األولى ١٩٧٩ه ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، األدب و مذاهب/ مد مندور مح )٣٥
   ، الطبعة الثانية   ١٩٣٣رأي ومنهج  ، اإلسكندرية  اللغة و المجتمع /  محمود السعران.د )٣٦
البكاء بين يدي زرقاء اليمامـة  "كفي ديوان جماليات تشكيل الم/ مراد عبد الرحمن مبروك    )٣٧
    مـ١٩٩٩قل ، ديسمبر ندمل أل، 

 أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها ،ضـفاف دار الفكـر       الشعرية العربية /مسلم حسب حسين     )٣٨
   .، الطبعة األولى٢٠١٣للنشر 

عناصر الحنين الى الوطن دراسة مقارنه بـين المعـري و   / ياسر عبد الحسيب رضوان    )٣٩
  طبعة األولى ، ال م٢٠٠٦ هـ ، ١٤٢٧ ، األلوان للطبع و النشر  شوقي
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    الملخص

 والرحمة، بالمودة العالقات وضبط األسرة، إلنشاء الطرق أفضل اإلسالم رسم
 ضمن الخالفات لتحل الستر من هامشا وأتاح والزوال، الفرقة من حمايتها على وعمل
 لإلصالح، بالحكمين المجتمع تدخل ذلك عن عجزا فإن أمكن، ما المنزل حدود

 المضجع، في وهجرها الناشز، الزوجة وعظ الستر فمن. والفراق للحكم وبالقضاء
  . وضربها

 الفقهي الحكم بيان في الفقهاء اتجاهات وذكر للمسألة، الفقهي وباالستقراء
 حيث من المسألة، هذه في الفقهاء آراء اختالف الباحث أظهر فقد وكيفيته، للضرب

 البدني اإليالم على ظنية داللة يحمل اللفظ أن الباحث رجح وقد. وكيفيته الضرب، حكم
 المسألة تتصف لما األمر، ولي اختيار وفق الداللة بتحديد القائل الرأي وقرب الخفيف،
  .االجتهادية بالصفة

  
  
  

 
 

 
   حائل بجامعة مشارك أستاذ

  اإلسالمية الثقافة قسم
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Trends of Muslim scholars in their judgment and 
methods of beating disobedient women  

Dr. Osama Ibrahim Ali Tayeh 
Associate Professor, Department of Islamic Culture - 

University of Hail 
Summary 

Islam established and controlled the family ties with 
affection and compassion and ensured that it is protected against 
separation and end of marriage. It allows a margin for protection so 
that disputes are solved domestically as much as possible. If the 
couple were not able to do so, they seek the help of arbitrators from 
both sides to interfere for reconciliation, if they fail to do so, they 
seek the help of law for judgement and separation. It is considered a 
kind of  protection to advise the disobedient wife and abandon her 
in bed, and beat her. With deducting the scholars’ views on the 
matter and the juristic judgement  of beating and its ways, the 
difference in the scholars opinions about the matter was revealed 
regarding the beating and how it is done. The researcher assumed 
that the word carries the meaning of light physical hurt, and left its 
significance to the guardian to decide, for the diligence of the 
matter. 

 نشوز المشكل، فاحش، ضرب،: مفتاحية كلمات
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  المقدمة
          : القرآنيـة  اللفظـة  فهم في الفقهاء آراء استقراء إلى البحث هذا يهدف : البحث أهداف
 واضربوهن علـى  ووقوفـا  الفقهي، الحكم يبين الذي الراجح التفسير إلى وصوال ١ 

  .ورحمته مياإلسال التشريع روح مع الفقهي االنسجام مظاهر
 وفصول؛ أبواب في المسألة هذه وخلفا، سلفا الفقهاء بحث : السابقة الدراسات
 قد مقارنة فقهية دراسة أجد ولم. ذلك وغير المرأة ونشوز الزوجة، وتأديب كالتعزير،
  . المسألة ببحث اختصت

 ولما فيه، المتخصصة الكتابة ندرة إلى بالنظر البحث أهمية تظهر    :البحث أهمية
 تكثر زمن في اإلسالم، وعدالة اإلسالمي، التشريع روح إظهار  من العلماء من يتطلب

 إلى وصوال العلمية، أطره في طرحه فحري وشريعة، عقيدة اإلسالم حول الشبهات فيه
  . والمعاصرة األصالة بين يجمع فقهي اجتهاد
 االتجاهات ما: التالي السؤال على اإلجابة في البحث مشكلة تتحدد: البحث مشكلة
 على ويترتب الضرب؟ هذا كيفية بيان وفي المرأة ضرب حكم وبيان فهم في الفقهية

  ).واضربوهن : ( تعالى قوله من المراد بيان في العلماء مناهج معرفة ذلك
 حيث والتحليلي، االستقرائي المنهجين على البحث هذا في اعتمدت : البحث منهجية
 استدالالت واستعرضت والمعاصرين، السابقين فسيروالت الفقه علماء أقوال في نظرت

  . المسألة في األقرب إلى وصوال قول كل
  :يلي كما وذلك وخاتمة، مطالب وخمسة مقدمة إلى البحث قسمت وقد : البحث خطة

   المقدمة
  الزوجة ضرب حكم بيان في الفقهية االتجاهات: األول المطلب
    الضرب يةكيف في الفقهية االتجاهات: الثاني المطلب
   الضرب إلباحة فقهية ضوابط: الثالث المطلب
   الفقهاء كالم في الضرب كيفية وضوح عدم سبب: الرابع المطلب
  والترجيح المناقشة: الخامس المطلب
   والتوصيات النتائج وفيها : الخاتمة

                                         
  ٣٤: النساء سورة ١
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    : تمهيد
 قدرات على بحصوله الزوج اتصاف األسرة على القيام مسؤولية تستلزم  

 في له المصاحبة الزوجة مع العشرة وحسن األبناء، تربية على القدرة ومنها ة،كثير
 شرعال حرص وقد. واألحاسيس والعاطفة المشاعر من فيض على المفطورة المسيرة،
 في العيوب انكشفت أو المشكالت طرأت مهما واألسرة، الزواج ديمومة على الحنيف

 كان رحبت، بما األرض وضاقت ح،االستصال عن بعيدا العيب كان فإذا طرف، كل
 مرارة يذوقا عندما للعودة فرصة ويترك األسرة، يرحم نظام وفق الزوجين بين الفراق

   . ١الْخَِبير اللَِّطيفُ وهو خَلَقَ من يعلَم َألَا. الفراق هذا
 اهللا قال الفراق، تسبق المشكلة بحسب متدرجة خطوات اإلسالمي التشريع وفي

 ِمن َأنْفَقُوا وِبما بعٍض علَى بعضهم اللَّه فَضَل ِبما النِّساِء علَى قَوامون الرجاُل: تعالى
اِلِهمواتُ َأماِلحاِفظَاتٌ قَاِنتَاتٌ فَالصِب حا ِللْغَيِفظَ ِبمح اللَّاِتي اللَّهو تَخَافُون نهنُشُوز 

نفَِعظُوه وهرجاهواِجِع ِفي نضالْم نوهِرباضو فَِإن نَكُمغُوا فَلَا َأطَعتَب ِهنلَيِبيلًا عس ِإن 
اللَّه ا كَانِليا ع٢ كَِبير  .ثم انتباهها، يلفت بما الموعظة، بخطوة الكريم القرآن ابتدأ فقد 

 بإجراءات ثم رب،بالض ثم المضجع، في بهجرها ثم ثالثا، بالكالم هجرها إلى انتقل
 ثم صغرى، بينونة فالبائن الرجعي، بالطالق ثم حقه، على حق ذي كل لحصول التحكيم
 وما ؟ تفسيره هو فما الضرب، ذكر المراحل هذه سياق في والالفت. الكبرى بالبينونة

 يتصف زوج كل فليس الظلم؟ شبهة دون الزوج من يتم أن يمكن وكيف كيفيته؟ هي
 األلم إيقاع في يتسرع من فمنهم الحلول، في يتدرج زوج كل ليسو الظلم، عن بالبعد

 في خطئه إلى ملتفت غير وهو أسرته، انهيار في فيسرع المشكلة، تتفاقم ثم البدني،
  . والتطبيق الفهم

 الفقهاء، آراء استقراء خالل من األسئلة، هذه عن ليجيب البحث هذا جاء لذا
  .ومناقشتها وتصنيفها ودراستها
  الزوجة ضرب حكم بيان في الفقهية االتجاهات :  األول المطلب

 اختالفهم وظهر استحبابه، عدم وعلى الضرب، وجوب عدم على الفقهاء اتفق
  .الحاالت بعض في الجواز بعدم أو األولى، بخالف أو باإلباحة له وصفهم في

                                         
  ١٤ : الملك سورة ١
 ٣٤ : النساء سورة ٢
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   الترك، واستحباب اإلباحة بيان: األول االتجاه
 . والمطيعي والمناوي حزم وابن والصنعاني فعيالشا االتجاه هذا إلى ذهب  

 ٢"فرض ال مباح ضربهن أن على داللة) ١خياركم يضرب لن (قوله وفي: "األم في جاء
 في الضرب لهم مباحا بأن فيه وأذن النهي اختيار على عنه نهى : "أيضا األم في وجاء
 ما ذلك من هل ونختار ) خياركم يضرب لن: ( لقوله يضربوا أال لهم واختار الحق
 في امرأته يضرب ال أن للرجل فنحب - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول اختار

  . ٥"الضرب عن العفو له واألولى:" الشربيني قال. ٤"ذلك أشبه وما ٣عليه لسانها انبساط
 خفيفا ضربا المرأة ضرب جواز على دليل الحديث وفي:" الصنعاني وقال

 وفي ، ٦)أمتك ضربك ظعينتك تضرب وال:(داود أبي ايةرو في ولقوله العبد، جلد لقوله
 أو الفحل ضرب (للبخاري رواية وفي ، ٧)األمة أو العبد تضرب كما:( للنسائي لفظ

 وقد والمماليك، الحيوانات ضرب يبلغ ال أنه إال الضرب جواز على دالة فإنها ٨)العبد

                                         
 ،الرياض، الرشد مكتبة الحوت، لكما تحقيق ،١ط واآلثار، األحاديث في المصنف بكر، أبو شيبة، أبي ابن ١

 ٢٥٤٥٨ برقم ٥/٢٢٣ه،١٤٠٩
 ٥/٢٠٧م،١٩٩٠-هـ١٤١٠،بيروت، المعرفة دار طبعة، بدون ،األم ،محمد الشافعي، ٢

 دار ،٣العرب،ط لسان محمد، منظور، ابن. بالقول آذاه أي عليه اللسان مد المد، وهو  البسط من : اللسان انبساط ٣
 ٧/٢٦٠ ه،١٤١٤ صادر،

   ٥/٢٠٨ األم: عيالشاف ٤
 م،١٩٩٤ -هـ١٤١٥.العلمية الكتب دار  ،١المنهاج،ط ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني محمد، الشربيني، ٥
٤/٤٢٦. 
 العصرية، المكتبة: بيروت الحميد، عبد محمد تحقيق طبعة، بدون ، داود أبي سنن سليمان، السجستاني، داود أبو ٦

 أبي صحيح محمد، األلباني، محمد، األلباني،: انظر صحيح والحديث. ١٤٢ رقمب ١/٣٥ الطبعة، تاريخ بدون– صيدا
 تظعن ألنها ظعينة المرأة سميت ،١/٢٤٢ ،٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣الكويت، والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة ،١داود،ط
 .١٣/٢٧٠ العرب لسان منظور، ابن كالجليسة، بإقامته وتقيم زوجها مع  هودج في تسافر

 ،١ط الكبرى، أحمد،السنن النسائي،) النهار آخر من يعانقها ثم النهار، أول من األمة أو العبد ضربي كما (واللفظ ٧
 .٩١٢١ برقم ،٨/٢٦٩ ،٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بيروت، الرسالة، مؤسسة شلبي، حسن تحقيق

 المسند معالجا محمد، البخاري، انظر »يعانقها لعله ثم العبد، أو الفحل، ضرب امرأته أحدكم يضرب بم «واللفظ ٨
 محمد تحقيق ،١ط ،"البخاري صحيح "وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح
 ٨/١٥ الطبعة، تاريخ بدون ،)الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة، طوق دار الناصر،

 ٦٠٤٢ برقم



– 

  )٦٤٩٨(

 والسماحة واالغتفار الضرب، عدم أن ريب وال ، ...١ واضربوهن  تعالى اهللا قال
  . ٢"وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أخالق هو كما ذلك من أشرف

 والصبر والحلم العفو سبيل سلوك الالئق فيرون األخيار أما :"المناوي قال
 وفيه اإلمكان بقدر باإلحسان خواطرهن واستجالب أحسن هي بالتي ومالينتهن عليهن
  .٣"فادتهإ ظن إن أي للنشوز المرأة ضرب جواز

 وال العظام، كسر وال الجراح، يبح ولم ضربا، أباح وإنما: "٤حزم ابن قال
  .٥قصاص والحرمات : تعالى اهللا وقال. اللحم تعفين

 النسخ، وجود الحتمال أولى، الضرب ترك بأن القول أيد من المعاصرين ومن
 فإذا:" المجموع تكملة في ذلك ذكر والسنة، بالكتاب السنة بنسخ القول في اختلف وقد
 عن نَهى وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي يكُون َأن فيحتمل بالكتاب السنة نسخ يجوز قلنا

 اهللا صلى-  اهللا رسول َأِذن ثُم  ٦ واضربوهن  بقوله السنة الكتاب نسخ ثم ضربهن
 تجدون وما (بقوله أولى تركه يجعل أنه غير للكتاب، موافقة ضربهن في -وسلم عليه

 عن النهى يكون أن احتمل بالكتاب يجوز ال السنة نسخ إن قلنا وإن). ٧بخياركم أولئك

                                         
  ٣٤: النساء سورة ١
 .٢/٢٤٣ تاريخ، بدون الحديث، دار طبعة، بدون السالم، سبل محمد، الصنعاني،٢

 ١/٥٣٤). ه١٣٥٦ (مصر، الكبرى، التجارية المكتبة ،)١ط(الصغير الجامع شرح القدير فيض محمد، المناوي، ٣

 ٩/١٧٦  تاريخ، وبدون بيروت، الفكر، دار طبعة، بدون باآلثار، المحلى علي، ، حزم ابن ٤
 ١٩٤: البقرة سورة ٥

  ٣٤: النساء ةسور ٦
 الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق ماجه، ابن سنن محمد، ماجة، ابن فيه، العلماء خالف انظر. صحبة له ليس راويه ٧

 وإياس: "الفراء ابن قال. ١٩٨٥ برقم ،١/٦٣٨،)تاريخ بدون (الحلبي، البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار
 ،٢ط السنة، شرح الحسين، الفراء،  .٣٨". إسماعيل بن محمد قاله صحبة، له تعرف ال ذباب أبي بن اهللا عبد بن

. ٩/١٨٧م،١٩٨٣ - هـ١٤٠٣بيروت،– دمشق اإلسالمي، المكتب الشاويش، زهير محمد-األرنؤوط شعيب: تحقيق
 عبد محمد: مراقبة تحت الدكن، آباد، حيدر العثمانية، المعارف دائرة طبعة، بدون الكبير، التاريخ. محمد البخاري،

 اهللا عبد بن إياس: "٢٣٧/ ١ اإلصابة هامش على االستيعاب في البر عبد ابن وقال. ١/٤٤٠ تاريخ، بدون. خان المعيد
 تحقيق ،١األصحاب،ط معرفة في االستيعاب يوسف، البر، عبد ابن ... "  صحبة له مديني، الدوسي، ذباب أبي بن

 يقال مكة أهل في عداده: حبان ابن قال. ١/١٢٧ ، م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بيروت، الجيل، دار البجاوي، محمد علي
 المعارف وزارة ،١ط الثقات، محمد، الدارمي،" . عندي ذلك يصح وال صحبة له إن يقال :" وقال ، صحبة له إن

 ١٣٩٣.العثمانية المعارف دائرة مدير خان المعيد عبد دمحمد مراقبة الهند، الدكن آباد حيدر الهندية، العالية للحكومة
= أحمد، نعيم، أبو ، أحمد نعيم، أبو". صحبته في اختلف: "نعيم وأبو منده ابن ،وقال.٤/٣٤ ،٣/١٢ ،١٩٧٣= ه



 

 )٦٤٩٩(

 الكتاب ورد ثم ضربهن في وأذن- وسلم عليه اهللا صلى-النبي نسخه ثم متقدما ضربهن
 .١"ضربهن في للسنة

  :اإلباحة ذكر على االقتصار: الثاني االتجاه
 من والماوري الحنفية من والجصاص الكاساني بعض االتجاه هذا إلى ذهب    
 وإال النشوز، تركت فإن : "للزوج التأديب والية بيان في الكاساني قال . الشافعية
 تعزير أباح:" الحنفي الشحنة ابن قال. ٢"شائن وال مبرح، غير ضربا ذلك عند ضربها
 التأديب، وجه لىع ضربهن اإلباحة :"الحنفي الجصاص وقال. ٣"إليه الحاجة عند النساء
 بثالثة النشوز على معاقبتها تعالى اهللا فأباح:" الماوردي قال. ٤"مبرح غير ضريا فصار
 الشرع يرد لم. واالستصالح التأديب وجه على مباح الضرب هذا:" أيضا وقال ،٥"أشياء

 وهذا. ٦"كالتعزير وثالثين تسعة أكثره فصار الحد، أدنى به يبلغ أن يجز ولم بتقديره،
 إلى بالنظر نشوزها، حال المرأة لواقع تقدير والحاجة بالحاجة، اإلباحة يقيد التجاها

 الظن على يغلب قد لكن. الوعظ قبل ما مراحل تقييم وإلى والعصيان النشوز درجة
 حصول ورجحان الضرب، نتيجة تقييم عن النظر بغض بدني، تعزير إلى الحال حاجة

                                                                                                     
 هـ ١٤١٩الرياض، الصحابة، معرفة للنشر، الوطن دار العزازي، يوسف بن عادل: تحقيق ،١ط الصحابة، معرفة=
 ال: "وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي عن روى. صحبته في مختلف مكة سكن: "حجر ابن قال. ١/٢٩٠ م، ١٩٩٨ -

 والبخاري حنبل بن أحمد جزم: قلت. الخطاب بن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبيد ويقال اهللا عبد وعنه" اهللا إماء تضربوا
 الصحابة في وذكره التابعين ثقات في حبان ابن وذكره مسنده في حديثه أحمد يخرج ولم له صحبة ال بأن حبان وابن

 ١/٣٣٩ه،١٣٢٦الهند، النظامية، المعارف دائرة مطبعة ،١ط التهذيب، أحمد،تهذيب العسقالني،". صحبته حوالراج
 تاريخ، بدون. الفكر دار الثانية، التكملة والمطيعي السبكي تكملة مع المهذب شرح المجموع يحيى، النووي، ١

١٦/٤٥٠ 
 .٢/٣٣٤ م،١٩٨٦- ه١٤٠٦ العلمية، الكتب دار ،٢ط الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع بكر، الكاساني،أبو ٢

 ،١٩٧٣–١٣٩٣القاهرة، الحلبي، البابي ،٢ط األحكام، معرفة في الحكام أحمد،لسان الشِّحنَة، ابن أحمد، الشِّحنَة، ابن٣
١/٤٠١ 
 البشائر دار. وآخرون محمد اهللا عنايت اهللا عصمت. د تحقيق ،١الطحاوي،ط مختصر شرح أحمد، الجصاص، ٤

 .١/٢٧٢ م، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ السراج، ودار. ميةاإلسال
 معوض، علي ،تحقيق١ط المزني، مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي علي، الماوردي،٥

 ٩/٥٩٦ م،١٩٩٩-ه١٤١٩لبنان بيروت، ، العلمية الكتب دار أحمد، عادل

 ١٣/٤٢٣الكبير، الحاوي الماوردي، ٦



– 

  )٦٥٠٠(

 المرجو المآل ال العصيان لطبيعة الحال تقدير لىع قاصر اتجاه فهو إذن. منه المقصود
  .العقوبة من

   أفاد إن الضرب جواز: الثالث االتجاه
 والمناوي، والشربيني كاألنصاري الشافعية فقهاء بعض االتجاه هذا إلى ذهبو  

 فال وإال ظنه في ضربها) أفاد إن (يضربها وإنما :"المطالب أسنى في جاء فقد
 فال وإال ظنه في ضربها أفاد إن الضرب يجوز إنما:" شربينيال قول وهو. ١"يضربها
 الوجه على وال مبرح، بضرب يأتي وال وغيره، اإلمام به صرح كما يضربها

. ٣الشرط لهذا القاهري المناوي ذكر وسبق. ٢الضرب عن العفو له واألولى ،.والمهالك،
 فقد العقوبة، من ايةالغ بتحقق الظن باشتراط وسابقة االتجاه هذا بين الفرق ويظهر
 في الشدة من درجة إلى بحاجة فيراه السابق، االتجاه في كما نشوزها إلى ينظر

  .المفيد مآلها بتحقق بالظن متعلق هنا الجواز لكن العقوبة،
   للحاالت تبعا األحكام تنوع: الرابع االتجاه

 يوالراز الجوزي وابن الغزالي حامد وأبو حجر ابن االتجاه هذا إلى ذهب
 يكره ما فيه بل مطلقا يباح ال ضربهن أن:" حجر ابن ذكر فقد. عاشور وابن والحطاب

 في لما ، أفضل كان ونحوه بالتهديد اكتفى إن : يلي ما وذكر " تحريم أو تنزيه، كراهة
 أمر في كان إذا إال الزوجية في المطلوبة المعاشرة لحسن المضادة النفرة من الضرب

 اهللا صلى - النبي من الضرب وقوع عدم في ورد بما واستدل "٤. اهللا بمعصية يتعلق
 بالوعظ تنزجر أنها ظنه على غلب إن أنه والصحيح : "الغزالي قال. ٥- وسلم وآله عليه

                                         
 اإلسالمي الكتاب دار ،)طبعة بدون(الطالب، روض شرح في المطالب أسنى الدين، نزي زكريا األنصاري، ١
 .٣/٢٣٩ ،)تاريخ بدون (
 ٤/٤٢٦ المحتاج، مغني الشربيني، ٢

 ١/٥٣٤ القدير فيض المناوي، ٣
 عليه.الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ، )طبعة بدون(البخاري، صحيح شرح الباري فتح العسقالني، أحمد العسقالني،٤

 .٩/٣٠٤ ه،١٣٧٩بيروت، المعرفة، دار باز، بن اهللا عبد بن العزيز عبد العالمة تعليقات

 الثاني المبحث في الضرب عن النهي روايات وسأعرض. ٩/٣٠٤ الباري، فتح العسقالني،٥



 

 )٦٥٠١(

 الضرب جاز يزجرها ال ذلك أن علم وإن الضرب يجز لم المضطجع ومهاجرة
  .١"الضرب ترك واألولى

 ذكر كما أحمد مذهب وهو شورالن ابتداء عند: الضرب جواز عدم حاالت ومن
 ترقى ثم بالوعظ، ابتدأ تعالى أنه عليه يدل الذي: الرازي قال. ٢الحنبلي الجوزي ابن
 مجرى يجري تنبيه وذلك الضرب، إلى منه ترقى ثم المضاجع، في الهجران إلى منه

 يجز ولم به، االكتفاء وجب األخف بالطريق الغرض حصل مهما أنه في التصريح
  . ٣أعلم واهللا األشق الطريق ىعل اإلقدام

 أنها ظنه على غلب إن " المالكي الحطاب ذكره ما: الجواز عدم حاالت ومن
  ٤أصال تعزيرها يجز لم مخوف بضرب إال النشوز تترك ال

 العرف كان فإن المجتمع، نظرة أو العرف الضرب جواز عدم حاالت ومن
 خالف أنه أو النفوس، غائنض يثير الذي العار من أو بالمرأة، اإلضرار من يراه

 الفاحشة، دون والكراهية العصيان مجرد سببه كان ما: عاشور ابن قال. العائلي للعرف
 بدعا وال عارا وال إضرارا األزواج من صدوره يعدون ال لقوم فيه أذن أنه جرم فال
  .٥ذلك من بشيء إال غضبهم بمقدار نساؤهم تشعر وال العائلة، في المعاملة من

  مطلقًا الضرب منع: الخامس هاالتجا
 عن عاشور ابن ذكره ، العيد دقيق وابن عاشور ابن االتجاه هذا إلى ذهب

 العيد دقيق ابن قال . ٦عليها يغضب ولكن زوجته الرجل يضرب ال: قال أنه عطاء

                                         
  ه،١٤١٧القاهرة، السالم، دار تامر، ومحمد إبراهيم محمود أحمد تحقيق ،١ط المذهب، في الوسيط محمد، الغزالي، ١
٥/٣٠٥. 

 العربي الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد تحقيق ،١ط التفسير، علم في المسير زاد الرحمن، عبد الجوزي، ابن ٢
 .١/٢٠٤ ،)هـ١٤٢٢(بيروت،

 ١٠/٧٢ ، "ه١٤٢٠ بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،٣ط الكبير، التفسير "الغيب مفاتيح محمد، الرازي، ٣

 ١٦-٤/١٥ ، م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الفكر، دار ،٣خليل،ط مختصر شرح في لجليلا مواهب محمد، الحطاب، ٤
 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير التحرير هـ،١٣٩٣ت محمد، عاشور، ابن٥

 .٥/٤١ م،١٩٨٤ تونس، والتنوير، التحرير للنشر التونسية الدار طبعة، بدون. »المجيد
 نشر طبعة، بدون الخوجة، ابن الحبيب محمد تحقيق. اإلسالمية الشريعة مقاصد ه،١٣٩٣ت محمد، عاشور، ابن ٦

 قال كما الثاني الجزء عن ملحوظة.١٨٨ ص/٢ج م، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥قطر، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة
=     جملة إليها مضيفين ريعةالش مقاصد به سايرنا): الجزء أي(والثاني والتحقيق، التأليف في منهجه مبينا المحقق



– 

  )٦٥٠٢(

) ظعينتك تضرب وال :(السالم عليه قوله: "الضرب إباحة يرى الذي الخطابي مخالفا
 تشبيهه وعدم الضرب، أصل عن النهي يحتمل اللفظ: قلت. المرأة ضرب عن النهي فيه

 لضرب بمشابهته الموصوف الضرب عن النهي ويحتمل المماليك، ضرب بأصل
 على الدليل دل فإذا األول، بالمعنى الضرب أصل عن النهي يقتضي وإنما. المماليك

  .١"الثاني إلى فيعدل التعارض، عدم واألصل لهذا معارضا كان الضرب، أصل جواز
 حمل عدم الفقهاء أقوال استقراء من يالحظ: السابقة الفقهية االتجاهات خالصة  

 لما رعاية وذلك االستحباب، أو الوجوب على ٢ واضربوهن  الكريم القرآني األمر
 الضرب عن النهي تفيد التي - الثاني المبحث في سأعرض كما – الرويات في ورد

 في الفقهاء جمهور اشتراك يالحظ كما.  به اإلذن دور وإن الضاربين ذم أو مطلقا
 تركه أنه أو أولى، الضرب ترك أن أو بكراهته، التعبير أو الضرب، ترك استحباب

  . أشرف
 وباستحباب ندبه وبعدم الضرب وجوب بعدم الفقهية االتجاهات اشتراك وسبب  

 وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي بسنة التأسي إلى تعالى اهللا رحمهم تشوفهم هو ؛تركه
  .األبرار األخيار سيد وهو منه، الضرب وقوع بعدم المتمثلة

  بإباحته قال من عند الزوجة ضرب كيفية في الفقهية االتجاهات: الثاني المطلب
 الغموض يزيل ما والسنة القرآن من نصوص الحنيف الشرع في يرد لم

 ذكر وقد الكريمة، اآلية في اردالو بالضرب المتعلقين المقدار أو الكيفية عن واإلبهام
 تقييد ولعل ،٣لكيفيته أو للضرب شرعي تقدير ورود بعدم مالحظتهم الفقهاء من قلة

 الوصول كعدم أو اإلبراح إلى الوصول كعدم شرعية، بقيود الضرب في لإلباحة الفقهاء
 بيان إلى الحاجة أبقى مما ذلك، في التفصيل وجود من قلل الحدية، العقوبات مقدار إلى

 الشرع نصوص من ذلك فهم على قدرتنا ومدى وكيفيته، المباح، الضرب ماهية
  . الحنيف

                                                                                                     
 تحاريره من عليه وقفنا ما جملة في منهجه عن الحديث وفصلنا. عالقة من بينها يوجد لما األصولية البحوث من=

 ١٩ص/٢ج.العلمية

 خلوف محمد تحقيق أحاديثه، وخرج عليه وعلق ،حققه ٢األحكام،ط بأحاديث اإللمام شرح محمد، العيد، دقيق ابن ١
 .٤/١٩٢م، ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠سوريا، النوادر، دار ،اهللا العبد

  ٣٤: النساء سورة ٢

 ١٣/٤٢٣ الكبير، الحاوي الماوردي،٣



 

 )٦٥٠٣(

   الفقهاء كتب في الفقهي المشترك هو الخفيف الضرب: أولًا
 رواية وردت وإن خفيف، ضرب أنه على الزوجة لضرب الفقهاء فهم يقرب

 الفقهاء، كتب في الغالب ليس ذلك أن غير بقوة، التعزير وقوع على - صحت إن– تدل
 أبا أتت امرأة أن: قتادة أخبرنا حماد حدثنا موسى حدثنا: قال إسحاق، أبو روى فقد

 أشاغت حتى فضربها عمر، إلى فأرسلها وأتزوجه، هذا أعتق أريد إني: فقالت بكر،
 من للشافعي، األم في جاء ما وكذلك. ٢قليال قليال البول يقطر أن واإلشغاء. ١ببولها
 شرط عنيف ضرب نوع منها البعض يفهم قد وإنما الضرب، كيفية في فصلت ال عبارة
 امرأته نشوز الرجل خاف إن: "الشافعي قال: النفس دون ما أو النفس إتالف عدم

 قلت أين؟ فمن: قيل فإن وعينها، نفسها عاقلته ضمنت خطأ عينها فقأ أو فماتت فضربها
 . ٣"يعزر أن: له

 في يبلغ وال: " قال حيث الضرب صفة يللشافع أخرى عبارة فسرت وإنما
 الضرب صفة وفي". ٤الوجه فيه ويتوقى مدميا وال مبرحا يكون وال حدا الضرب
 أن الحد جلد في يبلغ ولم:" الشافعي قال كما الشدة عدم على يدل ما بالسوط القضائي

 ابأسب من الضرب في الدم إنهار أن وذلك العقوبات وال الحدود من شيء في الدم ينهر
  .٥"الكفارة أو النكال به يراد إنما التلف بالحد يراد وليس التلف

 يدمي، وال يقتل وال يتلف ال بحيث الضرب اتصاف الفقهاء عبارات من ويفهم
 إلباحة بالعمد جنايته توصف ال حيث العمدي، غير الجرم موجب الزوج لزم وإال

 إنما :"حزم ابن وقال. ٦"نشائ وال مبرح، غير :"الحنفي الكاساني قول سبق: التعزير

                                         
 المكرمة، مكة القرى، أم جامعة طبع العايد، محمد إبراهيم سليمان. د تحقيق ،١ط الحديث، غريب إبراهيم، الحربي، ١

 األعظمي، الرحمن حبيب ،تحقيق٢ط ،المصنف،عبدالرزاق الصنعاني،.عبدالرزاق أخرج وبمثله ،٢/٦٦١ه،١٤٠٥
 .٧/٢٠٩ه،١٤٠٣ بيروت، اإلسالمي، المكتب الهند، العلمي، المجلس

 ،المكتبة الطناحي محمد محمود الزاوى، أحمد طاهر تحقيق واألثر، الحديث غريب في النهاية األثير،المبارك، ابن ٢
 . ٢/٤٨٤ م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩،بيروت، العلمية

 ٦/٩٦ الشافعي،األم٣
 ٥/٢٠٧ الشافعي،األم٤
 ٦/١٥٦ الشافعي،األم٥
 ٢/٣٣٤ الصنائع بدائع الكاساني، ٦



– 

  )٦٥٠٤(

 ال بأن :"ويكون . ١ "اللحم تعفين وال العظام كسر وال الجراح يبح ولم الضرب، أباح
 تحقق عند الهجران مع فيضربن والمهالك الوجه ويجتنب عظماً لها يكسر وال يجرحها
 ويضربها: البحر في الروياني قال. وتعزير تأديب ضرب وهو والعصيان النشوز
 من والية الحالة هذه في الضرب وإباحة عصى، وال بسوط ال بيده أو فوفمل بمنديل
 في ..) أحدكم يجلد ال ( حديث شرح في حجر ابن قال. ٢"حقه ألخذ للزوج الشرع
 دون النساء ضرب جواز إلى واإليماء الشديد بالضرب الرقيق تأديب جواز الحديث

 لم: "قال حيث التعزيرية، تالعقوبا من أقل - الماوردي فهمه كما-  والضرب. ٣ ذلك
 وثالثين تسعة أكثره فصار الحد، أدنى به يبلغ أن يجز ولم بتقديره، الشرع يرد

  .٤"كالتعزير
   فقط معنويا يكون الضرب: ثانيا

 استدل وقد. ٥ المنزل خارج هجر بأنه دعاته أحد عنه عبر معاصر اتجاه وهو  
   :يلي بما

 لفظة تفسير محاوال ضرب، جذر شتقاتهام فيها وردت التي اآليات باستقراء- ١
واضربوهنمعاني عامة" أن إلى خلص وقد الكلمة، لجذور القرآني باالستخدام ٦ 

 يتعلق وفيما ،" والدفع واإلبعاد والمفارقة العزل بمعنى هي القرآني السياق في الضرب
 جهد يأ في ممكنة خطوة كآخر الزوجية منزل ترك "بمعنى فتأتي الزوجية، بالعالقات

  .٧ "الصدع لرأب ذاتي

                                         
 ٩/١٧٦ باآلثار، حزم،المحلى ابن ١

 للطباعة المعرفة دار شيحا، مأمون بهاخليل ،اعتنى٤ط الصالحين، رياض لطرق الفالحين دليل الصديقي،محمد،٢
 .٣/١٠٢ ، م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ لبنان، –بيروت. والتوزيع والنشر

 ٩/٣٠٣ الباري، فتح العسقالني، ٣

 ١٣/٤٢٣  الكبير، الحاوي الماوردي،٤
 العالمي المعهد منشورات السالم، دار ،١ط الزوجية، الخالفات لحل وسيلة المرأة ،ضرب عبدالحميد سليمان، أبو ٥

 واعتزالها، المرأة دار ومفارقة الزوجية منزل ترك : " قال وفيه ٧٦ ص م،٢٠٠٣- ه١٤٢٣ القاهرة، ، اإلسالمي للفكر
  "وأبلغ أعمق للمرأة ودرس أبعد كخطوة وذلك

  ٣٤: النساء سورة ٦

  ٧٦ ص-٦٦ ص الخالفات لحل وسيلة المرأة ضرب ، سليمان أبو٧



 

 )٦٥٠٥(

 : ( وفيه – عنه اهللا رضي – عمر عن البخاري حديث في جاء بما واستدل- ٢
 نساؤهم، تغلبهم قوم هم إذا األنصار على قدمنا فلما النساء، نغلب قريش معشر وكنا

 فأنكرت فراجعتني، امرأتي، على فصحت األنصار، نساء أدب من يأخذن نساؤنا فطفق
 عليه اهللا صلى - النبي أزواج إن فواهللا أراجعك، أن تنكر ولم: التفق تراجعني، أن

 فعل من خابت: فقلت فأفزعني، الليل، حتى اليوم لتهجره إحداهن وإن ليراجعنه، -وسلم
 أتغاضب حفصة أي: فقلت حفصة، على فدخلت ثيابي، علي جمعت ثم بعظيم، منهن

 خابت: فقلت نعم،: فقالت لليل؟ا حتى- اليوم وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول إحداكن
 ال فتهلكين ،- وسلم عليه اهللا صلى- رسوله لغضب اهللا يغضب أن أفتأمن وخسرت
 تهجريه، وال شيء، في تراجعيه وال ،- وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول على تستكثري

 صالة فصليت ، - لنسائه وسلم عليه اهللا صلى النبي طالق خبر جاءه أن وفيه- ،... 
 أنه وفيه [فيها، فاعتزل له، مشربة فدخل ،-وسلم عليه اهللا صلى-  النبي مع الفجر

 وأنا قلت ثم ،)ال: (فقال إلي، بصره فرفع نساءك، طلقت: قائم وأنا قلت ثم ] استأذن
 على قدمنا فلما النساء، نغلب قريش معشر وكنا رأيتني لو اهللا، رسول يا أستأنس: قائم
 حين الحديث ذلك أجل من وسلم عليه اهللا صلى النبي لفاعتز .... نساؤهم، تغلبهم قوم

 موجدته شدة من شهرا عليهن بداخل أنا ما: (قال قد وكان عائشة، إلى حفصة أفشته
  .١...)بها فبدأ عائشة، على دخل وعشرون، تسع مضت فلما اهللا، عاتبه حين عليهن،

 عليه يرد حيث ب،الضر لمعنى الظن غلبة فيه أو قاطعا تفسيرا يقدم لم اتجاه وهذا
 مشربة، في االعتزال وهي إضافية لخطوة وسلم عليه اهللا صلى النبي تشريع احتمال
 بوقوع تصرح عبارة أية تتضمن لم أدلته أن كما). واضربوهن ( مرحلة تسبق
  .وسلم وآله عليه اهللا صلى بفعله) واضربوهن(تفسير

  الضرب إلباحة فقهية ضوابط :  الثالث المطلب
  التأديب يباشر من بطضا : أولًا

 بني اختالف وهو الزوجة، بتأديب المخول الشخص تحديد في الفقهاء اختلف
 لألسرة، هدم أو نفرة إلى األمر يؤول ال بحيث الزوجين، لمصلحة فقيه كل نظرة على
  :اآلراء لهذه بيان يلي وفيما

                                         
 ٢٤٦٨ برقم ٣/١٣٣ البخاري صحيح البخاري،١



– 

  )٦٥٠٦(

 : "الشربيني قال ، الشافعية عند األصح وهو : بالتأديب الزوج اختصاص- أ
 مشقة القاضي إلى رفعها في ألن بنفسه؛ يؤدبها أنه تأديبها، في الوجهين من واألصح

 واهللا. أجنبيا شتمت لو ما بخالف للقلوب، وتوحيشا بعد، فيما لالستمتاع وتنكيدا وعارا
 قال. ٢ يعلّم أن يمكن ألنه المؤدب جهالة احتملت مهما الشافعي قول وهو.  ١أعلم

 ابن قال. ٣"هذا غير حقه منعه من المستحق يضرب موضع نال ليس فائدة؛: الشربيني
. ٤"النشوز درجة بحسب العقوبات هذه مواقع توخّي على مؤتمنون األزواج:" عاشور
 قال كما بالتعليم األمانة، هذه لحمل الزوج تأهيل السابقة العبارات مجمل من ويلزم

 اهللا إال عليه رقيب الو ومنفذ، وقاض، الخصومة، في طرف ألنه وبالتقوى الشافعي،
  . الزوجة شكوى عند إال المجتمع يتدخل ال حيث تعالى،

 ففي. ٥ ترجيح بال والرافعي النووي، حكاه وجه "وهو للقاضي، التأديب -ب
 مِمنْكُ َأربعةً علَيِهن فَاستَشِْهدوا ِنساِئكُم ِمن الْفَاِحشَةَ يْأِتين واللَّاِتي: تعالى اهللا قول شرح
وا فَِإنشَِهد نِسكُوهوِت ِفي فََأميتَّى الْبح نفَّاهتَوتُ يوالْم َل َأوعجي اللَّه نِبيلًا لَه٦س " 
 للحكام، خطاب: والثاني. لألزواج خطاب أنه: أحدهما: "قولين الجوزي ابن ذكر

  .٧"الماوردي ذكرهما منكم، أربعة شهادة اسمعوا: فالمعنى
 عقوبة: فقال: عاشور ابن إليه أشار رأي وهو مشتركة، التأديب طةسل- ج

 من مجموع المخاطب يكون أن ويجوز. األمور والة دون لألزواج فيها مأذون الضرب
 الخطاب في ذلك في لهما ورد اإلذن وأن واألزواج، األمور والة من العمل لهذا يصلح

 يِحلُّ ولَا ِبِإحساٍن تَسِريح َأو ِبمعروٍف فَِإمساك مرتَاِن لطَّلَاقُ ا: تعالى قوله في القرآني
لَكُم ا تَْأخُذُوا َأنِمم نوهتُمًئا آتَيِإلَّا شَي خَافَا َأنا َألَّا يِقيمي ودداللَِّه ح فَِإن ا َألَّا ِخفْتُمِقيمي 

وددفَلَا اللَِّه ح نَاحا جِهملَيا عتْافْ ِفيمِبِه تَد ِتلْك وددا فَلَا اللَِّه حوهتَدتَع نمو دتَعي ودداللَِّه ح 

                                         
 ٤/٤٢٧ المحتاج، مغني الشربيني،١

 ٦/١٤٦ األم، الشافعي، ٢

 . االستقراء نتيجة خالصة أنه على تعالى اهللا رحمه كالمه فهم ويمكن ،٤/٤٢٧ المحتاج مغني الشربيني، ٣
 ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة مقاصد: عاشور ابن ٤

. سليمان وهبي ومحمد بلطجي الحميد عبد علي تحقيق ،١االختصار،ط غاية حل في األخيار كفاية. محمد الحصني، ٥
 .١/٣٨٣ ،١٩٩٤دمشق، الخير، دار

 ١٥: لنساءا سورة  ٦

 ٣٨٢-١/٣٨١ التفسير، علم في المسير زاد الجوزي، ابن ٧



 

 )٦٥٠٧(

فَُأولَِئك مه ونالظَّاِلمنَى وربما للوالة،" خفتم فإن "وصرف لألزواج،" لكم "بجعل ١ع 
 عليه األمر هذا فقُصر - وسلم عليه اهللا صلى - النبي خصوص بالوالة الشارع
 .٢"دونهم
  القتل أو اإلتالف قصد وعدم التأديب إرادة ضابط: ثانيا

 وللمعلم زوجته، ضرب للرجل أبيح كما :" للمطيعي المجموع تكملة في جاء
 .٣"ضمنا التلف إلى أفضى فإن السالمة، عاقبته ألن الصبي، ضرب

 متوالية، فصاعدا ضربات عشر بالسوط زوجته ضرب لو:" النووي قال
 بسوطين تأديبها قصد وإن القصاص، وجب المهلك، العدد بتداءاال في قصد فإن فماتت،

 .٤"العمد بشبه العمد اختلط ألنه القصاص، يجب لم فجاوز، له بدا ثم ثالثة، أو
  الزوج بحقوق أو بالنشوز، معصيتها تعلق ضابط: ثالثًا

 عليها حقوقه من به يتعلق ولما لنشوزها زوجته ضرب للزوج: " الشربيني قال
 أنه وقضيته به، يتعلق ال ألنه تعالى اهللا لحق ذلك له وليس الباب، أول سابقةال لآلية
 على يجب بأنه البرزي ابن أفتى وإن كذلك، وهو الصالة، ترك على ضربها له ليس

 لها أمره وأما. ذلك على ضربها عليه ويجب أوقاتها، في بالصالة زوجته أمر الزوج
 . ٦"ذلك على ضربها له يجوز ال : "الجمل عالمةال قال كما والمعتمد. ٥"فمسلم بالصالة

 بفكرة والوعاظ، والعلماء الفقهاء يذكرها التي المسوغات جميع تلخيص ويمكن
 الزوجة، من تقع أن يمكن مخالفة لكل جامعا معنى النشوز يرى من وبعض النشوز،
 جوزت ال أنه على. السلوك تعديل وسائل من كوسيلة الضرب استعمال جواز إلى توصل
  . ٧عاشور ابن ذكر كما النشوز، توقّع لمجرد بالضرب أو بالهجر، أو بالوعظ، العقوبة

                                         
 ٢٢٩ البقرة سورة ١

  ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة مقاصد عاشور، ابن ٢
 ١٤/٢٧٦ المجموع، النووي، ٣

 .٩/٢٥٣ المفتين، وعمدة الطالبين روضة يحيى، النووي، ٤
 ٥/٥٢٥ المحتاج مغني الشربيني،٥

 ٥/١٦٥ الجمل بحاشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب اتفتوح سليمان، الجمل، ٦

 ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة مقاصد عاشور، ابن ٧



– 

  )٦٥٠٨(

   فاحشًا الضرب يكون ال أن ضابط: رابعا
 وثبت فاحشا ضربا زوجها على ادعت :"الجنايات آخر من مسألة نجيم ابن نقل

 ال فإنه المبرح غير وهو فاحشا يكن لم لو أنه وظاهره. اهـ الزوج يعزر عليه ذلك
 صالح الشيخ ذكر كما - به أذن من لدى - منضبط الضرب أن على. ١"فيه يعزر

 الجلْد يشقّ مبرحاً ضرباً يكون ال بحدود، يكون لكن ناجحة، وسيلة الضرب : " الفوزان
 .  ٢"الحاجة بقدر يكون وإنّما العظم، يكسر أو

 عاشور بنا فقه من يفهم كما األضرار، من السالمة ضابط على البعض ونص
 أحكام في األصل ولكون العقوبة، هذه إيقاع في حده الرجل تجاوز لتوقّع: " نظرا

 ذلك، في موقفه ولدعم الضرورة، لوال نفسه حق في يقضي أن للمرء يسمح أال الشريعة
 ليس بها القائم بكون اإلضرار، من بالسالمة وذلك الضرب، لعقوبة الجمهور بتقييد ُأخذ
  . ٣"وإضراراً إهانة، الزوجين بين الضرب يعد ممن

 العقوبة وتحديد جرمه، عن الجنائية المسؤولية يستوجب الزوج من والجور
 الديني الوازع فقدان بعد وخاصة:" عاشور ابن قال للحاكم، متروك الزوج اعتداء على
  . ٤"تصرفاته من منكراً يعد ما كل وبين المرء بين يحول الذي

  الفقهاء كالم في الضرب كيفية وضوح عدم سبب : الرابع المطلب
 قَوامون الرجاُل : وتعالى سبحانه اهللا قال : الشارح القرآني البيان ورود عدم: أولًا
 قَاِنتَاتٌ فَالصاِلحاتُ َأمواِلِهم ِمن َأنْفَقُوا وِبما بعٍض علَى بعضهم اللَّه فَضَل ِبما النِّساِء علَى
 ِفي واهجروهن فَِعظُوهن نُشُوزهن تَخَافُون واللَّاِتي اللَّه حِفظَ ِبما ِللْغَيِب ظَاتٌحاِف

 وِإن  كَِبيرا عِليا كَان اللَّه ِإن سِبيلًا علَيِهن تَبغُوا فَلَا َأطَعنَكُم فَِإن واضِربوهن الْمضاِجِع
ا ِشقَاقَ ِخفْتُمِنِهميثُوا بعا فَابكَمح ِلِه ِمنا َأهكَمحو ا ِمنِلهَأه ا ِإنِريدا يلَاحفِِّق ِإصوي اللَّه 

  .  ٥  خَِبيرا عِليما كَان اللَّه ِإن بينَهما

                                         
 ٣/٢٣٧ الدقائق، كنز شرح الرائق البحر الدين، زين نجيم، ابن ١

 .٢/٢٨٢م،٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ الرسالة، مؤسسة نشر ،٣ط التوحيد، كتاب بشرح المستفيد إعانة صالح الفوزان،٢
  ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة عاشور،مقاصد ابن ٣

 ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة عاشور،مقاصد ابن ٤

  ٣٥- ٣٤: النساء سورة  ٥



 

 )٦٥٠٩(

 اآلية، هذه في إال الكريم القرآن في بالنساء متعلقا صريحا الضرب يرد ولم
 أيوب قصة في ذكر موضع في بالنساء بتعلقه التصريح دون رآخ موضع في وورد
 َأهلَه لَه ووهبنَا: تعالى اهللا قال األهل، ذكر على جاء قد السياق كان وإن السالم، عليه

مِمثْلَهو مهعةً ممحى ِمنَّا رِذكْراِب ِلُأوِلي وخُذْ) ٤٣ (الَْألْبو ِدكِضغْثًا ِبي ِربلَا ِهِب فَاضو 
  .١ َأواب ِإنَّه الْعبد ِنعم صاِبرا وجدنَاه ِإنَّا تَحنَثْ

 ٢ واضربوهن  لفظة أبقى مما واآللة، الضربات وعدد الكيفية بيان يتم ولم
 المتعددة التأويالت أو االجتهاد يمنع أن البيان شأن من إذ جلي، واضح قرآني بيان دون
 سواء، كلها الحدود في الضرب أن والشافعي والليث أصحابهو مالك عن نقل وكما. 

 تخفيف في شيء يرد لم ألنه ضربين؛ بين ضرب . شديد غير مبرح غير ضرب
  .٣تثقيله وال الضرب

   الضرب معنى بيان في المطهرة السنة من محكم تفصيلي شرح ورود عدم: ثانيا
 لما مبينا الحديث فكان : "فقال القرآني، النص فسر الحديث أن الكاساني يرى

 بأمان أخذتموهن فإنكم النساء، في اهللا فاتقوا: ( مسلم في والحديث. ٤"أصله الكتاب في
 تكرهونه، أحدا فرشكم يوطئن ال أن عليهن ولكم ،)٥ اهللا بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا،
 غير ) مبرح غير ( عبارة أن وأرى "مبرح، غير ضربا فاضربوهن ذلك فعلن فإن
 أو القتل إلى وصوله عدم منه يفهم عاما إطارا أعطت لكنها الضرب، لوصف عةقاط

 وهي اإلبراح، دون ما البدني اإليالم درجات معاني جميع يشمل معنى وهو. التلف

                                         
 وخذ{ "ومنه أشبهه، وما حشيش من اليد ملء: والضغث والضغث: فقال الضغث البخاري وفسر ٤٤-٤٣: ص سورة ١

 ٦/٧٥ البخاري، صحيح ، البخاري} ضغثا بيدك
  ٣٤: النساء ورةس ٢

 الكتب دار أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد تحقيق ،٢ط ،"القرطبي تفسير" القرآن ألحكام الجامع محمد، القرطبي،٣
 والمنهج، والشريعة العقيدة في المنير التفسير. وهبة الزحيلي،. ١٢/١٦٣ م، ١٩٦٤-هـ١٣٨٤ القاهرة، المصرية،

 . ١٨/١٣٦، هـ ١٤١٨ دمشق، المعاصر، الفكر دار ،٢ط
 ٤/١٥ البدائع الكاساني،٤
 صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند مسلم صحيح مسلم، النيسابوري، ، مسلم رواه ٥
 بدون(، بيروت النيسابوري،.العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد المحقق ،)طبعة بدون(وسلم عليه اهللا

 .١٤٧ برقم ،٢/٨٨٦ ،)تاريخ



– 

  )٦٥١٠(

 من النوع هذا إلى اضطر لو فيما التقي، المؤمن نفس تريح محددة، بصفة تقطع ال بذلك
  . الضرب

 باألسر يختص أمر للنشوز، العالج سبل عن الحديث : األزواج عالقة خصوصية: ثالثًا
 من بماليين مليئة الزوجية، فالحياة األسرار، حفظ على البيوت بنيت وقد وأسرارها،
 عن البعد إلى الفقيه يدفع مما والسعادات، واألخطاء والمشاعر، والمواقف التصرفات

 ما األسرة، بقاء على حرصهم إلى إشارة ذلك في ولعل الكيفية، تفصيل في االجتهاد
 اإلسالمي القضاء تدخل لحقه تجاوز الزوج من كان فإن سبيال، ذلك إلى استطاعوا
 كالحدود القضاء يدي بين تنفذ التي العقوبة بخالف. المتجاوزين وردع لمؤاخذته

  .العقوبات إيقاع في الرحمة وبيان العدل، لتحقيق استطاعوا بما وصفوها فقد والتعازير،
 يقال أن يمتنع وال :" العيد دقيق ابن قال : اللفظ فهم في العرف إلى االحتكام: رابعا

 بأن أمر قد فيكون الجانبين، في التأديب ضرب هو أبيح الذي الضرب ألن هذا؛ بظاهر
 العادة على جريا الخادم؛ لتأديب الذي الضرب دون المرأة لتأديب الذي الضرب يكون

  .١"الناس بين المستحسنة
 وكيفيته، الضرب حكم بيان في الفقهاء التجاهات السابق عرض خالل من :خامسا

  الكريم القرآن في الكريمة اللفظة كون إلى التعرض عدم جهدي حدود في الحظت
 بالمعنى واإلشكال . المعنى بخفاء وتتصف الداللة، واضحة غير لفظة ،٢ واضربوهن

 األصول علماء رسمه قد ما إلى أشير وهنا. شرحه في الفقهاء دور صعوبة من يزيد
 التأمل: هو المشكل وحكم:  "٣السغْنَاقي قال المشكل، فهم في منطقي اجتهادي منهج من
 الجاهل على المتأمل، العالم فضل به فيثبت بالتأمل المطلوب فيدرك الطلب، بعد فيه

                                         
   ٤/١٩٢ األحكام بأحاديث اإللمام شرح العيد دقيق ابن ١
  ٣٤: النساء سورة ٢
 إلى نسبته. حنفي فقيه) هـ ٧١١: المتوفى (السغْنَاقي الدين حسام علي، بن حجاج بن علي بن الحسين: ترجمة ٣

) خ-  التوحيد قواعد في التمهيد رحش (مجلدات ثالث) خ - الهداية شرح في النهاية: (له)  تركستان في بلدة (سغناق
 دمشق، في العربية بالمكتبة ضخم مجلد في بخطه، نسخة منه للبزدوي، الفقه أصول شرح] طُبع ثم) [خ - الكافي(

 دار ،١٥الدين،األعالم،ط خير الزركلي،. حلب في توفي. الصرف في) النجاح (منها، األخيرة الصفحة عن خطه أخذت
 ٢/٢٤٧ م٢٠٠٢ ،األعالم للماليين، العلم



 

 )٦٥١١(

 أمر في ظرالن إلى زماننا، في الفقهاء يتجه ال وكيف. ١"الديان الملك بتوفيق الكسالن
 إلى ودعوة الحنيف، الدين عن ذب وفيه المعاصرة، اإلسالمية المجتمعات في بناتهم يهم

  .الرباني للتشريع الفقهاء فهم في والرحمة العدالة مظاهر أحد معرفة
 إلزالة الطريق: "فقال تعالى، اهللا رحمه خالف األصولي ذكره ما ذلك ومن

 يتواصل أن مشترك لفظ النص في ورد إذا تهد،المج فعلى. االجتهاد هو المشكل إشكال
 من تبين كما منه، المراد وتعيين إشكاله إزالة إلى الشارع نصبها التي واألدلة بالقرائن
 هذا في نظرهم وجهة واختالف اآلية في القرء بلفظ المراد تعيين المجتهدين اجتهاد
 يؤولها أن مجتهدال فعلى والتعارض، التخالف ظاهرها نصوص وردت وإذا. التعيين
: الدليل هذا في وهاديه اختالف، من ظاهرها في ما ويزيل بينها، يوفق صحيحاً تأويالً

" بقوله الزحيلي ذلك وأيد. ٢"التشريع حكمة أو الشرع قواعد أو أخرى، نصوص إما
 وبقرينة بالتأمل إال معناه يدرك ال فإنه ولذلك واللفظ، الصيغة ذات اإلشكال فمنشأ

 اإلشكال نشأ وإذا.٣"البحث متناول في غالبا القرينة هذه وتكون منه، المراد نتبي خارجية
 عدة إلى -الشاطبي ذكر كما- فيصار األصولية، للقاعدة األحاديث معارضة من

 أو بها، االحتجاج فيضعف األحاديث باضطراب الحكم: منها اإلشكال، تزيل احتماالت
  .٤ الخصوصية اعتبار أو مطلقا، األحاديث راعتبا ترك أو تفسيرها، في الفقهاء اختالف
  والترجيح المناقشة  : الخامس المطلب

 النظر إلى القول هذا فاحتاج البدني، لإليالم محددة كيفية على الفقهاء يتفق لم
 جرائم في جاءت فقد اإلسالمية، الشريعة في أصل لها عقوبة البدني واإليالم. الفقهي
 والفاحشة، الزنى وجريمة القصاص، وفيها عمدا رحالج أو القتل جريمة مثل محددة
 جريمة أو ،- النسخ قبل – الموت يتوفاهن حتى البيت في اإلمساك أو الجلد وفيها

 وفيها الخمر شرب جريمة أو األرض، في اإلفساد جريمة أو اليد، قطع وفيها السرقة
 في ) ضربوهنوا( بـ التعبير جاء فقد الزوجية، العالقات عن الحديث وعند. الجلد

                                         
 للنشر الرشد مكتبة قانت، محمد سيد الدين فخر: تحقيق ،١البزودي،ط شرح الكافي الحسين، السغْنَاقي، ١

 .١٣٨٩ ص/٣ج م، ٢٠٠١-  هـ ١٤٢٢والتوزيع

 .١/١٧٣ج تاريخ، بدون مصر، القلم، دار  ،٨ط الفقه، أصول علم الوهاب، عبد خالف، ٢
 - هـ ١٤٢٧ دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة الخير دار ،٢ط اإلسالمي، لفقها أصول في الوجيز محمد، الزحيلي،٣

 .١١٢ص/٢ج م، ٢٠٠٦

 ٣٩٩-٣٩٧ ص ٢ ج م١٩٩٧ -هـ١٤١٧عفان، ابن دار سلمان، مشهور تحقيق الموافقات، إبراهيم، الشاطبي،  ٤



– 

  )٦٥١٢(

. معنى من أكثر اللفظ احتمل وقد النشوز، في الزوجة وقوع عند اإلصالح مراحل ختام
 وتحريم والرحمة، بالعدل، تتمثل محكمة، تشريعية قواعد اإلسالمية الشريعة وفي

 وهي الحقوق، استعمال في التعسف من والمنع بقدرها، الضرورة وتقييد اإلضرار،
 لصيقة صفة التأويل ظنية أن البحث في ظهر وقد. قهاوف التفسير تستوجب قواعد

 لم كالهما البدني باإليالم  فسره ومن الهجر، من بنوع الضرب فسر فمن باالتجاهين،
  .تأويله على صريح بنص يستدل

 أشد كانت عدة، مسائل في وتدخله الشرعية السياسة فقه أهمية إلى هنا وأشير
 الحكم، مناط بتحقيق الواقع على األمر ولي من قهالف هذا فعاد المسألة، هذه من وضوحا

 تطبيق شروط تحقق دراسة ومحاولة المتغير، الواقع ظروف في النظر أو الحكم، وتقييد
  .الراشدة والخالفة الوحي زمن عن اختلف واقع على الحكم

 المعمق البحث يستدعي مقدماته، أو النشوز حدوث عند اإلباحة تقييد أن وأرى
 بغضها: المرأة نشوز : " – الراغب قال كما – النشوز من فهم فإذا النشوز،ب المراد في

 الفقهاء بعض ونظر ؛١"غيره إلى عنه وعيِنها طاعِته، عن نفِسها ورفع لزوجها
 يعود "وصف وهو -عاشور ابن يرى كما -العقوبة لهذه خاص وصف إلى المعاصرين

 صعوبة وإلى به، الحكم استوجبت تيال الجهة من بالخطورة بوصفه الضرب تشنيع إلى
 في بالضرب اإلذن تخصيص إلى كله هذا من وينتهي. عسير ذلك ألن مقداره تحديد
 بأنه الضرب بتفسير السبب حيث من تقييده فيمكن. ٢الفساد ظهور حالة هي معينة حالة
 سقف ظل في المتزن العاقل للزوج يباح السبب، محدد الشرعي، الحد دون بدني، إيالم
 بها، العاقل زوجها تمسك وتدرك لتفهم للحرام، نفسها تطلعت ناشز، تأديب محاوال بيته،

 سرا، البدني اإليالم فيكون الستر، على حرص في الشيطان، خطوات عن وليردعها
 ال تفسير وهو. الزنا من أقل معصية تناسب القضائي، الجلد من أخف مباحة عقوبة
 وساء فاحشة كان إنه الزنا تقربوا وال : تعالى اهللا قال وقد. جميعهم األزواج يدركه
 حيث من وأما الحدود، أقل تبلغ بأال فيها فينظر والشدة المقدار حيث من أما. ٣سبيال

                                         
 القرآن، غريب في فرداتالم هـ،٥٠٢ ت األصفهانى، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو األصفهانى، ١
 .١/٨٠٦ هـ، ١٤١٢ بيروت، -دمشق الشامية، الدار القلم، دار ،)الداودي صفوان تحقيق (،١م ،١ط

  ١٨٨ ص/٢ج اإلسالمية، الشريعة مقاصد عاشور، ابن  ٢

 ٣٢ : اإلسراء سورة ٣ 



 

 )٦٥١٣(

 أن المهم ومن لحقه، الزوج أداء يطور مجتمع في تحقيقه فيمكن الزوج، حق إثبات
 هذه وتوثيق الفتوى، ئرةدا مع بالتعاون األسري، اإلرشاد في إجراءات الدولة تنظم

 الزوجين وتوعية واألسري، الديني الوعظ وإتقان السرية، يضمن بما اإلجراءات
 العنف، حاالت تقليل للمجتمع يضمن وذلك الخالف، بحالة المتعلقة وواجباتهما بحقوقهما
 المباح هذا يستخدم أال بالزوج وحري. األمر ولي أباحها إن ضيقة بحدود وحصرها

  .بالطالق تهديد أو هجر أو بنصح تتأدب ال زوجته أن أدرك قدو المقيد،
 وأخالقيا دينيا حقا المظلومة الزوجة يعطى الزوجة بضرب الظلم إن ثم
 الخلع، أو الطالق أو التعويض، أو القصاص، كطلب عنها، الظلم رفع في وقضائيا،

 قدرتها ومدى منه، الضرب وقوع وسبب ،١زوجها أخالق بمجمل الزوجة معرفة لكن
 توجيه الناس عن فالعفو. تعديه تجاوز على أقدر يجعلها عنه، والصفح العفو على

 الْغَيظَ والْكَاِظِمين والضراِء السراِء ِفي ينِْفقُون الَِّذين : وجل عز قال ، للجميع قرآني
اِفينالْعِن والنَّاِس ع اللَّهو ِحبي ِسِنينحالْم٢.  

 فقد  ذلك، من منعه من بد فال للمرأة، ظلم إلى للضرب الزوج استخدام آل فإذا
 العدالة، إقرار إلى تشوفا ،٣"شيئا قلوبهم المؤلفة أعطيا ما وعمر بكر أبا أن ذكر"

 التطبيق إلى وصوال والواقع، الحال فقه إلى يشير مما األفعال، مآالت إلى والنظر
  .  الحنيف للشرع السليم

 ضعف انتشار حالة في األمر، ولي قبل من وتقييده ربالض منع ويجب
. التعسفي باالستخدام الوقوع شأنه من وما األمانة، تضييع أو اإلسالمي، بالخلق االلتزام

 ،٤  بمعروف فارقوهن أو بمعروف فأمسكوهن  : القرآنية للقاعدة تحقيقا وذلك

                                         
 نادرا موقفا الضرب كان يثبح والزوجة، لألسرة محبته وظهور النفسي، واالتزان بالعقل تمتعه حالة في وخصوصا  ١
 .منه

 وعلميا نفسيا الزوجة ودعم األسري، الوعي نشر في كبيرة أهمية األسري الديني لإلرشاد ،١٣٤ :عمران آل سورة  ٢
 .عنها الظلم كف أو بينة، عن للعفو ودينيا،

 عهد على كانت التي العلمية والحالة والمتاجر والصناعات والعماالت اإلدارية التراتيب اإلدريسي، محمد الكتاني،  ٣
 اإلدارية، التراتيب. األرقم دار ،)الخالدي اهللا عبد تحقيق (،٢العلمية،ط المنورة المدينة في اإلسالمية المدنية تأسيس

 .١/٢٠١ ،)تاريخ بدون(بيروت،

 ٢:الطالق سورة ٤



– 

  )٦٥١٤(

ُتَاِن الطَّلَاقرم اكسوٍف فَِإمرعِبم تَ َأوِريحاٍن سسِبِإح ١، ِإذَاو طَلَّقْتُم اءالنِّس لَغْنفَب 
نلَهَأج نِسكُوهوٍف فََأمرعِبم َأو نوهحروٍف سرعلَا ِبمو نِسكُوها تُماروا ِضرتَدِلتَع نمو 
   ٢هزوا لَِّهال آياِت تَتَِّخذُوا ولَا نَفْسه ظَلَم فَقَد ذَِلك يفْعْل

 استوصوا: ( النساء عموم مع التعامل في األصل النبوية للقاعدة ورعاية
 ، ... ) ضرب ما: ( البدني التعنيف مع التعامل في النبوي وللمنهج)  خيرا بالنساء
 ضرب فإن وعليه ). تباغضوا ال : ( االجتماعي التعامل في عامة قاعدة إلى والتفاتا
 يحتملها التي االجتهادية المعاني ضمن من األمر ولي معناه يحدد أن يمكن الزوجة
  .  طرف أي من الظلم حدوث يمنع بحيث النص،

                                         
 ٢٢٩:البقرة سورة ١

 ٢٣١: البقرة سورة ٢



 

 )٦٥١٥(

  الخاتمة
   والتوصيات النتائج

  :التالية النتائج إلى الباحث توصل البحث، هذا ختام في
 فهم في االجتهاد فيسع ، واضربوهن  الكريمة القرآنية اللفظة داللة ظنية -

  .معناها
 والكراهة اإلباحة بين ودار بالوجوب، الحكم عن الضرب في الفقهاء نظر تعداب -

 بأنه القول يجعل مما المسألة، تفاصيل من تفصيل كل في فقهي تنوع في والمنع،
 . بعيدا قوال للزوج مطلق حق

 في ذلك جواز يشمل لحقه، المتجاوز الزوج ومساءلة للمباح، األمر ولي تقييد -
 .والتنزيل الوحي زمن يشبه ال زمن في اوخصوص. الضرب مسألة

 اإللهية الشريعة تصون حيث الشريعة، في اإلنسان حماية من تنبثق الزوجة حماية -
 بكل الظلم يحرم أساسي أصل وهو وماله، وعرضه وعقله ونفسه اإلنسان، كرامة

 .لزوجته الزوج ظلم ومنه أنواعه،
 يتطلب مما الدور، هذا اسبتن أهلية تتطلب النشوز لسلوك العالجية اإلجراءات -

 من المشكلة صاحب يمكّن عام اجتماعي تطوير أو الزوج، شخصية تطوير
 كي السلوك؛ تعديل في والتربية النفس علم ومحاسن الشرع، ضوابط معرفة
 .الطالق أو االنحالل خطر من أسرته حماية من يتمكن

 :توصيات
 من شرعية نظر بوجهات المسلم المجتمع إلفادة المسألة هذه في البحث تشجيع -

  . الشرعي والقضاء التاريخ وعلم الحديث، وعلم التفسير، علم مثل مختلفة أبعاد
 في والدين الخلق صفتي تحقق من نطمئن بحيث الزواج عقد إجراءات تطوير -

 الزوجة وإعداد. المناسبة المواقف واتخاذ األسرة وإدارة للتربية وأهليته الزوج
 الظلم من متنوعة حاالت في التصرف تحسن للغيب، ةحافظ مؤمنة صالحة لتكون

 .وقع إن
 .التعزير في مطلقا حقا الزوج تعطي التي المواد تعديل -
 النشوز، مفهومي تحديد في مهم دور التشريع مؤسسات في متمثال للمجتمع -

 .والضرب



– 

  )٦٥١٦(

 بالصبر - وسلم وآله عليه اهللا صلى-  المصطفى بسنة لالقتداء الزوج تشجيع -
 .الفعل أو القول من العنف ونبذ لطف،وال والحكمة



 

 )٦٥١٧(

  المراجع 
  الكريم القرآن .١
 ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد المبارك األثير، ابن .٢

 طاهر تحقيق. واألثر الحديث غريب في النهاية) ٦٠٦ت(الجزري الشيباني الكريم عبد
 .م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩. العلمية لمكتبةا: بيروت. الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد

 ـ،)ه٥٠٢ ت (األصفهانى، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو األصفهانى، .٣
 الدار القلم، دار ،)الداودي صفوان تحقيق( م،١،١ط ،القرآن غريب في المفردات
 .هـ ١٤١٢ بيروت، - دمشق الشامية،

 آدم، بن نجاتي بن نوح لحاجا بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو األلباني، .٤
 للنشر غراس مؤسسة: الكويت ،)١ط.(داود أبي صحيح).ه١٤٢٠ت (األشقودري،

 .٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣. والتوزيع
 السنيكي يحيى أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا ، األنصاري .٥

 دار. تاريخ وبدون طبعة بدون ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى).هـ٩٢٦ت(
 اإلسالمي لكتابا

 المسند الجامع). ه٢٥٦ ت ( الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن البخاري،محمد .٦
 صحيح "وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح
 بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار.الناصر محمد تحقيق) .١ط".(البخاري

 ).الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم
. الكبير التاريخ). ه٢٥٦ ت ( الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن البخاري،محمد .٧

 عبد محمد: مراقبة تحت طبع. العثمانية المعارف دائرة: الدكن – آباد حيدر .طبعة بدون
 . خان المعيد

 شرح). هـ ٣٧٠ ت (الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد الجصاص، .٨
. اإلسالمية البشائر دار. وآخرون محمد اهللا عصمت. د تحقيق). ١ط.( اويالطح مختصر

 م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١. السراج ودار
). هـ١٢٠٤ ت(بالجمل األزهري،المعروف العجيلي منصور بن عمر بن سليمان الجمل، .٩

 طبعة بدون.الجمل بحاشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات



– 

  )٦٥١٨(

 ثم للنووي الطالبين منهاج من األنصاري زكريا اختصره لطالبا منهج . (تاريخ وبدون
  .الفكر دار).الطالب منهج شرح في شرحه

 عبد)هـ٥٩٧ ت(محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الجوزي، ابن .١٠
 دار: بيروت. المهدي الرزاق عبد تحقيق) ١ط.(التفسير علم في المسير زاد. الرحمن
 .ه١٤٢٢.العربي الكتاب

 تحقيق). ١ط.(الحديث غريب) ٢٨٥ت (إسحاق أبو الحربي إسحاق بن إبراهيم الحربي، .١١
  .ه١٤٠٥. القرى أم جامعة طبع :المكرمة مكة. العايد محمد إبراهيم سليمان. د

           الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم، ابن .١٢
  تاريخ وبدون طبعة بدون. الفكر دار: روتبي. باآلثار المحلى). هـ٤٥٦ ت(

 تقي الحصني، الحسيني معلى بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو الحصني، .١٣
 علي تحقيق.)١ط(.االختصار غاية حل في األخيار كفاية). هـ٨٢٩ ت (الشافعي الدين
 .١٩٩٤. الخير دار:دمشق. سليمان وهبي ومحمد بلطجي الحميد عبد

 المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الحطاب، .١٤
 مختصر شرح في الجليل مواهب) .هـ٩٥٤ت (المالكي الرعيني بالحطاب المعروف

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢. الفكر دار) ٣ط.(خليل
  م١٩٦٠. القلم دار: مصر). ٨ط.(الفقه أصول علم) . ه١٣٧٥ ت( الوهاب عبد خالف، .١٥
 حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن مدمح الدارمي، .١٦

 المعارف وزارة:الهند الدكن آباد حيدر). ١ط (،الثقات). هـ٣٥٤ت (البستي الدارمي،
. العثمانية المعارف دائرة مدير خان المعيد عبد دمحمد مراقبة. الهندية العالية للحكومة
 .١٩٧٣-ه ١٣٩٣

 القشيري، مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي العيد، دقيق ابن .١٧
 حققه) ٢ط(.األحكام بأحاديث اإللمام شرح) .هـ ٧٠٢ت (العيد دقيق بابن المعروف

            . النوادر دار: سوريا. اهللا العبد خلوف محمد تحقيق. أحاديثه وخرج عليه وعلق
 .   م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠

 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن حمدم اهللا عبد أبو الرازي، .١٨
. بيروت). ٣ط"(الكبير التفسير "الغيب مفاتيح) هـ٦٠٦ ت (الري خطيب الرازي الدين
  .ه١٤٢٠.  العربي التراث إحياء دار



 

 )٦٥١٩(

 الخير دار. دمشق).٢ط(اإلسالمي الفقه أصول في الوجيز .مصطفى محمد الزحيلي، .١٩
  .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧. يعوالتوز والنشر للطباعة

). ٢ط.(والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير. مصطفى وهبة الزحيلي، .٢٠
  .هـ ١٤١٨. المعاصر الفكر دار.دمشق

 دار: القاهرة ،)١ط.(الزوجية الخالفات لحل وسيلة المرأة ضرب عبدالحميد، سليمان، أبو .٢١
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣. اإلسالمي للفكر العالمي المعهد منشورات. السالم

 الحلبي الثقفي الشِّحنَة ابن الدين لسان الوليد، أبو محمد، بن محمد بن أحمد الشِّحنَة، ابن .٢٢
. الحلبي البابي: القاهرة). ٢ط. (األحكام معرفة في الحكام لسان). هـ٨٨٢ ت (الحلبي
١٩٧٣ –١٣٩٣.  

 خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد شيبة، أبي بن بكر أبو شيبة، أبي ابن .٢٣
. الحوت كمال تحقيق). ١ط. (واآلثار األحاديث في المصنف.)هـ٢٣٥ ت (العبسي

 .ه١٤٠٩. الرشد مكتبة :الرياض
). هـ١٣٩٦ت (الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي، .٢٤

 ).م٢٠٠٢. (للماليين العلم دار). ١٥ط(ألعالم
 ٧١١ ت (السغْنَاقي الدين حسام علي، بن حجاج نب علي بن الحسين السغْنَاقي، .٢٥

 للنشر الرشد مكتبة. قانت  الدين فخر تحقيق).١ط. (البزودي شرح الكافي).هـ
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢. والتوزيع

 األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان السجستاني، داود أبو .٢٦
: بيروت – صيدا.. الحميد عبد محمد تحقيق. دداو أبي سنن). هـ٢٧٥ ت (السِجستاني

  .تاريخ وبدون طبعة بدون. العصرية المكتبة
                     بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي، .٢٧

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧عفان ابن دار سلمان، مشهور تحقيق. الموافقات). هـ٧٩٠ ت(
 بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي، .٢٨

 دار: بيروت). طبعة بدون. (األم) هـ٢٠٤ت (المكي القرشي المطلبي مناف عبد
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠. ،بيروت المعرفة



– 

  )٦٥٢٠(

 مغني).هـ٩٧٧ ت (الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين شمس الشربيني، .٢٩
 -هـ١٤١٥. (العلمية الكتب دار). ١ط.(المنهاج اظألف معاني معرفة إلى المحتاج
 ).م١٩٩٤

               الشافعي الصديقي البكري إبراهيم بن عالن بن محمد بن علي محمد الصديقي، .٣٠
 مأمون خليل: بها اعتنى).٤ط. (الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل) . هـ١٠٥٧ ت(

 م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥. والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دار: لبنان –بيروت. شيحا
) هـ٢١١ت(اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني، .٣١

 المكتب: بيروت -العلمي المجلس:الهند. األعظمي الرحمن حبيب تحقيق). ٢ط.(المصنف
  .ه١٤٠٣. اإلسالمي

 ي،الحسن محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد الدين عز إبراهيم، أبو الصنعاني، .٣٢
 بدون. الحديث دار. السالم سبل). هـ١١٨٢ت(باألمير كأسالفه المعروف ، الكحالني

 .تاريخ وبدون طبعة
 التحرير). هـ١٣٩٣ت (التونسي الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن .٣٣

 بدون. »المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير
  .م١٩٨٤.للنشر التونسية الدار: نستو. طبعة

 التونسي الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن عاشور، ابن .٣٤
 بدون . الخوجة ابن الحبيب محمد تحقيق. اإلسالمية الشريعة مقاصد). هـ١٣٩٣ت(

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥.اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة نشر: قطر.طبعة
 النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن سفيو عمر أبو البر، عبد ابن .٣٥

 محمد علي تحقيق) ١ط. (األصحاب معرفة في االستيعاب).هـ٤٦٣ت (القرطبي
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢.  الجيل دار :بيروت.١ط.البجاوي

 الباري فتح).ه٨٢٥ت(الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، .٣٦
 العالمة تعليقات عليه.الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ). طبعة بدون.(البخاري صحيح شرح
 .ه١٣٧٩. المعرفة دار: بيروت. باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد

 تهذيب) .ه٨٢٥ت(الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، .٣٧
 ).ه١٣٢٦.(النظامية المعارف دائرة مطبعة: الهند).١ط (.التهذيب



 

 )٦٥٢١(

 في الوسيط).هـ٥٠٥ت(الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو ي،الغزال .٣٨
 .ه١٤١٧. السالم دار: القاهرة. تامر محمد. إبراهيم محمود أحمد تحقيق).١ط.(المذهب

 الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي الفراء، .٣٩
–دمشق.الشاويش محمد-وطاألرنؤ شعيب:تحقيق).٢ط( .السنة شرح). هـ٥١٦ت(

  م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣.اإلسالمي المكتب :بيروت
 مؤسسة نشر).٣ط.(التوحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة. صالح الفوزان، .٤٠

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣.الرسالة
 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي، .٤١

 أحمد تحقيق.)٢ط(".القرطبي تفسير" قرآنال ألحكام الجامع).هـ٦٧١ت (القرطبي الدين
 .م ١٩٦٤-هـ١٣٨٤. المصرية الكتب دار:القاهرة.أطفيش وإبراهيم البردوني

 بدائع). هـ٥٨٧ت (الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء الكاساني، .٤٢
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦. العلمية الكتب دار).٢ط.(الشرائع ترتيب في الصنائع

 بعبد المعروف اإلدريسي، الحسني محمد ابن الكبير عبد بن الحي عبد دمحم الكتاني، .٤٣
 والحالة والمتاجر والصناعات والعماالت اإلدارية التراتيب).هـ١٣٨٢ت (الكتاني الحي

 المنورة المدينة في اإلسالمية المدنية تأسيس عهد على كانت التي العلمية
 .تاريخ بدون. األرقم دار: تبيرو.الخالدي اهللا عبد تحقيق). ٢ط(.العلمية

 سنن) هـ٢٧٣ت (يزيد أبيه اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجة، ابن .٤٤
 عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق. ماجه ابن

 ).تاريخ بدون. (الحلبي البابي
 الشهير البغدادي، البصري بحبي بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي، .٤٥

 شرح وهو .الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي). هـ٤٥٠ت (بالماوردي
 الكتب دار: لبنان بيروت،. أحمد عادل معوض، علي تحقيق).١ط. (المزني مختصر
 . م١٩٩٩-ه١٤١٩.العلمية

 زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين المناوي، .٤٦
 الجامع شرح القدير فيض). هـ١٠٣١ت (القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين
 ).ه١٣٥٦. (الكبرى التجارية المكتبة:مصر).١ط(الصغير



– 
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 بعبد المعروف اإلدريسي، الحسني محمد ابن الكبير عبد بن الحي عبد محمد منظور، ابن .٤٧
 .ه١٤١٤.صادر دار: بيروت).٣ط.(العرب لسان). هـ١٣٨٢ت (الكتاني الحي

 المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين نجيم، ابن .٤٨
 تاريخ بدون. اإلسالمي الكتاب).٢ط (الدقائق كنز شرح الرائق البحر).هـ٩٧٠ت(

 األصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو نعيم، أبو .٤٩
 دار: الرياض العزازي يوسف بن عادل: تحقيق )١ط.(الصحابة معرفة).هـ٤٣٠ ت(

 .م ١٩٩٨ - ه ١٤١٩.للنشر الوطن
 السنن).هـ٣٠٣ت(الخراساني،النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي، .٥٠

 .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١.الرسالة مؤسسة:بيروت. شلبي حسن تحقيق).١ط.(الكبرى
 شرح المجموع ،)هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، .٥١

 .تاريخ بدون. الفكر دار. الثانية التكملة والمطيعي السبكي تكملة مع المهذب
 الطالبين روضة).هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، .٥٢

. اإلسالمي المكتب:بيروت،دمشق،عمان الشاويش، زهير تحقيق).٣ط.(المفتين وعمدة
 ).م١٩٩١-هـ١٤١٢(

 صحيح).هـ٢٦١ت (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم نيسابوري،ال .٥٣
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند مسلم
. العربي التراث إحياء دار:بيروت. الباقي عبد فؤاد محمد المحقق).طبعة بدون(وسلم

 ).تاريخ بدون(
 الحماية لنظام التنفيذية الالئحة السعودية، العربية المملكة في االجتماعية الشؤون وزارة .٥٤

 ،٥ شهر ١٤٣٥ السعودية، العربية المملكة في االجتماعية الشؤون وزارة ،اإليذاء من
 الدخول تاريخ content/ar/sa.gov.mlsd.sd://https/. ٤٣٠٤٧  رقم قرار
 ألنواع ذكر الالئحة في األولى المادة في جاء وقد ص، ١٠ الساعة ١١/١٠/٢٠١٦

 .واالستغالل باإليذاء والتهديد والجنسي والنفسي البدني اإليذاء
  



 

 )٦٥٢٣(

  
  
  
  
  

  المقدمة
شرع الشرائع ووضح األحكام وهدانا إلـى سـواء الـصراط           ، الحمد هللا رب العالمين     

وارتضى لنا اإلسالم خير دين وجعلنا من أمة خير األنام أحمده تعالى وأشكره وأتـوب               
إليه وأستغفره وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولين واآلخـرين وقيـوم              

بعثه رحمة للعـالمين وخـتم بـه        ،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله األمين        ،يوم الدين   
النبيين وأنزل عليه النور المبين  صلى اهللا وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله وصـحبه                

  ومن اهتدى بهديهم و اقتفى أثرهم إلى يوم الدين
مـا ال   خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان ووضع له نظاما عظيمـا وقانونـا محك            ، وبعد  

يتطرق إليه باطل وال يتسرب إليه الشك وقد أوجب عز وجل على اإلنـسان أن يلتـزم                 
بهذا النظام وأن يطبق أحكامه وجاءت الشريعة اإلسـالمية بمبـادئ خاصـة وعامـة               
بالتجريم والعقاب تمتاز بالكمال والسمو والدوام فأوجبت القصاص وفيه حياة وأوجبـت            

جد الشريعة اإلسالمية وكما هو الحـال فـي القـوانين           الحدود وفيها رحمة للناس لهذا ن     
الوضعية ترسم لسلوك اإلنسان في ممارسته حريته وأفعاله قواعد معينة فإذا خرج عـن              
حدود هذه القواعد يكون مسؤوال عن هذا الخروج وهذه المسؤولية ترتب عقابا خاصـا              

  لذلك الفعل وهي تعرف بالمسؤولية الجنائية 
تعني تحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمـة التـي يأتيهـا           : جنائيةتعريف المسؤولية ال  

  مختارا مدركا لمعانيها ونتائجها 
إال أن اإلنسان قد تعترضه بعض العوارض أو الظروف الخارجة عن إرادتـه وقدرتـه       
فتؤثر في إدراكه كما في حالة الجنون أو صغر السن أو تؤثر في إرادته كما في حالـة                  

ة فيرتكب سلوكا محرما فمن العدالة أال يعاقب هـذا الـشخص مثـل              اإلكراه والضرور 
  عقوبة الشخص البالغ العاقل المدرك لماهية الفعل الذي يقوم به ويتمتع بإرادة سليمة 

  موانع المسؤولية الجنائية : وهذه العوارض يطلق عليها 

 
 

  



– 
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قـد الـشخص    تعني تلك الحاالت أو األسباب التي تف      : تعريف موانع المسؤولية الجنائية   
قدرته على التمييز أو االختيار فتجعله غير مسؤول جنائيا عن الفعـل المحـرم الـذي                

  ارتكبه ثم إعفاءه من العقوبة المقررة لهذه الجريمة 
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  التمهيد
  ١هي تعويض عن الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع : تعريف المسؤولية 

خص قدرتـه علـى التمييـز أو        هي األسباب التي تفقد الش    : موانع المسؤولية الجنائية    
االختيار معا فتجعله غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية وهذه الموانع ال تمحو الـصفة              
الجرمية عن الفعل بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم               

  في شخصه العتبارات قررها القانون نفسه 
نع شخصية أي تقدر وتبحث في كل مجـرم علـى           تعتبر موانع المسؤولية الجنائية موا    

  انفراد وال يستفيد منها إال من توافرت في جانبه 
وهما من موانع المـسؤولية بـسبب       (وموانع المسؤولية خمسة هي اإلكراه والضرورة       

والجنون أو اختالل العقل وصغر السن والغيبوبة الناشئة عـن الـسكر         ، ) انعدام اإلرادة 
  ٢) لية بسبب انعدام الوعي أو اإلدراك وهي من موانع المسؤو(

 : موانع المسؤولية الجنائية 
    هو قوة مادية أو معنوية تحمل شخصا على قول أو فعـل   : تعريف اإلكراه

 دون رضاه 
 ٣هو فعل يفعله اإلنسان بغيره فيزول به رضاه أو يفسد اختياره : وقيل 

    فات اإلنسان   وهو خلل في العقل يؤدي إلى انحراف تصر        :تعريف الجنون
 القولية والفعلية عن النهج القويم سابقا 

هو اختالل القوة المميزة بين األشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب وقد يكون            : وقيل
  دائما أو منقطعا 

ويعرف أيضا بأنه حالة من النقص في النمو العقلي وانحطاط واضح في الـذكاء وفـي               
 يجعل الشخص عاجزا عن التعلم والتوافق مـع البيئـة           اآلداء العقلي الوظيفي العام مما    

 ٤وهو خلل في تفكير الفرد ووجدانه يؤدي إلى تغيير نظرته وإدراكه للحياة 

                                         
   ٣١١ ص، عبدالرزاق السنهوري ، الموجز للنظرية العامة لاللتزامات  ١
  ١٩٢ص ، زكي محمد شناق ،  السعودي النظام الجنائي ٢
  ١٩٦ص ، زكي محمد شناق ، النظام الجنائي السعودي  ٣
 ٤٣ص، هاني الجبير ، آثار التصرفات المرضى النفسيين  ٤



– 
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 ١ لم يبلغ سن الرشد وهو الذي : تعريف صغير السن 
والعقل مناط التكليف في الشريعة اإلسالمية وإذا فقد اإلنسان العقل فـال يؤاخـذ علـى                

إال أن يلحق بأفعاله ضررا بغيره فهنا تترتب أحكاما شرعية في الـدنيا ال             أقواله وأفعاله   
  في اآلخرة  

  :أهمية الموضوع
 تتجلى أهمية البحث في كونه يتناول أحد أهم الموضوعات في القانون الجنـائي حيـث    

وتكمن األهميـة   ، تعتبر المسؤولية الجنائية من النظريات األساسية في قانون العقوبات          
ي تركيز البحث على الحاالت أو األسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز             أيضا ف 

  أو االختيار فتجعله غير مسؤول جنائيا عن الفعل الذي ارتكبه 
  :إشكالية الدراسة 

   هل يعتبر اإلنسان وهو يرتكب الجريمة مجبرا أو مخيرا ؟ 
ة االختيار التـي مناطهـا      هل أقام القانون السعودي المسؤولية الجنائية على أساس حري        

  اإلدراك واالختيار ؟ 
  هل يعتبر المجنون مسؤول مسؤولية جنائية في جميع األوقات؟

  هل الصغير يسأل جنائيا في جميع مراحل طفولته ؟ 
  هل المكره يسأل جنائيا في جميع األحوال ؟ 

  هل هناك فرق بين موانع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب اإلباحة ؟
سوف نعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي االستقرائي من خالل           : دراسة  منهج ال 

تتبع النصوص القانونية الواردة في النظام الجنائي السعودي واألسس التـشريعية التـي             
  ترتكز عليها المسؤولية الجنائية للصغير والمكره والمجنون 

  : خطة البحث 
  ة التعريف بالمسؤولية الجنائي: المبحث األول  

  ماهية المسؤولية الجنائية : المطلب األول 
  الفرق بينها وبين المسؤولية المدنية : المطلب الثاني 
  عوارض المسؤولية الجنائية  : المطلب الثالث 

  للمكرهالمسؤولية الجنائية: المبحث الثاني   
                                         

 ) ١م(الالئحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودي  ١
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  تعريف اإلكراه لغة واصطالحا والقانون : المطلب األول 
  عن حالة االكراه في القرآن الكريم ما جاء : المطلب الثاني 
  شروط االكراه وانواعه : المطلب الثالث 
  اثر االكراه في المسؤولية الجنائية : المطلب الرابع 

  المسؤولية الجنائية للصغير : المبحث الثالث  
  تعريف صغر السن لغة واصطالحا وفي القانون : المطلب األول 
  : عن صغر السن في القرآن الكريم اآليات التي تحدثت : المطلب الثاني 
الحاالت التي يمر بها اإلنسان في حياته وأثـر كـل           : المطلب الثالث   : المطلب الثالث   

  : مرحلة على المسؤولية الجنائية 
  المسؤولية الجنائية للمجنون : المبحث الرابع  

  تعريف الجنون لغة واصطالحا ونظاما  : المطلب األول 
  :وأثره على األهلية ب الجنون وأنواعه أسبا: المطلب الثاني 
أثر الجنون في المسؤولية الجنائية                                                                                                                                        : المطلب الثالث 



– 
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   الجنائية  التعريف بالمسؤولية:المبحث األول 
  :ماهية المسؤولية الجنائية : المطلب األول 

هو القانون الذي يتضمن القواعـد الموضـوعية التـي    : تعريف القانون الجنائي    / أوال  
تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد اإلجرائية الواجب اتباعهـا            

عن في األحكام الجنائيـة وكيفيـة   للقبض على المتهم والتحقيق معه والمحاكم وطرق الط  
  وهو فرع من فروع القانون العام الداخلي ، تنفيذها 

  :وينقسم القانون الجنائي إلى قسمين 
يتناول الجرائم وأنواعها محددا األركان العامة للجريمة       : القانون الجنائي العام     - ١

 وتقسيماتها بحسب أنواع العقوبات المقررة لها 
)  التزويـر    – القتل   –السرقة  (يعنى بأنواع الجرائم     : القانون الجنائي الخاص   - ٢

 ١مبينا أركان كل جريمة وصفاتها وصورها والعقوبة المحددة لها 
هي صالحية الـشخص الجـاني لتحمـل العقوبـة          : تعريف المسؤولية الجنائية    / ثانيا  

  المقررة قانونا أو شرعا
كامل قـواه العقليـة وبحريـة       يسأل الجاني مسؤولية كاملة عندما يقدم على فعله وهو ب         

أما إذا تخلف أحد هذين العنصرين أو كالهما سقط عنه التكليـف وامتنعـت              ، االختيار  
  مسؤوليته الجنائية 

كما أن هناك بعض األسباب التي تؤثر في مسؤولية الشخص فتمنعها تماما ليس لسقوط              
ـ    ، شرع والنظـام  التكليف بل ألن أفعاله تعد وفق شروط معينة مبررة من وجهة نظر ال

وهناك أسباب أخرى تمنع عقاب الجاني العتبارات عدة يقدرها المشرع فيرفع العقوبـة             
  عن الجاني مع بقاء فعله مجرما 

اهللا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل وبين لنـا علـى يـد    : أساس المسؤولية الجنائية    / ثالثا  
 فيه تحقيق رضا اهللا سبحانه      األنبياء طريق الخير والشر وأمرنا باتباع طريق الخير ألن        

لكن اهللا تعالى جعل عقابه مستحقا لمن أتى المعصية وهـو مـدرك لخطابـه               ، وتعالى  
فجعل مناط التكليف في األوامر والنواهي الشرعية العقل السليم وبالتالي فإن           ، ومختارا  

                                         
نايف ، عبدالهادي الغامدي، عبداهللا العطاس ، اد القرشي زي، أيمن سليم ، المدخل إلى دراسة األنظمة السعودية  ١

  ٢٥ص ، الشريف 
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اإلنسان يسأل عن كل معصية يقترفها متى كان عاقال و مدركا لطبيعة فعلـه ومـدركا                
  للنتائج
يقصد به الفهم والتمييز وهو حالة ذهنية تعكس قدرة اإلنسان علـى            : اإلدراك   -

 فهم ماهية فعله وتقدير نتائجه والقدرة على التمييز بين المباح والمحرم 
فمن كان غير مدرك لطبيعة سلوكه وغير مدرك للنتائج التي يمكن أن تترتب على فعله               

للمسؤولية فالمجنون ال يتحمل تبعة أعماله جنائيا       سقط عنه التكليف وسقطت عنه أهليته       
إذا أخذ ما وهـب سـقط مـا         (ألنه غير مكلف وتنطبق عليه القاعدة الفقهية التي تقول          

  ) وجب
ِإذَا بلَغَ الَْأطْفَـاُل    (كذلك الصغير غير المميز غير مسؤول حتى بلوغه الحلم لقوله تعالى            

   تَْأِذنُوا كَمسفَلْي لُمالْح ِمنكُم      ِلِهمِمن قَب الَِّذين تَْأذَناِتِه      كذلكۚ ا اسآي لَكُم اللَّه نيبي ۗ    ِلـيمع اللَّهو 
ِكيمعن ثالثةٍ   { وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ١) ح ِفع القَلمعن النَّائِم حتَّى يستيقظَ، وعن     : ر

  ٢} الصبي حتَّى يحتِلم، وعن المجنوِن حتَّى يعِقَل
ؤالء السكران والمغمى عليه فهم ليسوا أهال للمسؤولية الجنائية النعدام القـدرة         ويلحق به 

  لديهم على طبيعة األمور والتمييز بين ما هو خير وما هو شر
وهي قدرة اإلنسان على توجيه سلوكه نحـو فعـل معـين أو      : حرية االختيار    -

يـار سـلوكه    امتناع معين فإذا كان اإلنسان يتمتع بإرادة حرة وقادرا على اخت          
وتوجيهه يجب أن يتحمل تبعتها أما إذا كان غير قادر على ذلك كـأن تكـون                
هناك مؤثرات خارجية تتحكم بإرادته فتدفعه نحـو الجريـة خالفـا لرغباتـه              
ولرضائه فإنه ال يسأل جنائيا عنها لفقدانه حرية االختيار إذ لوال اإلكـراه لمـا             

 أقدم على فعله 
: لمسؤولية عن المكره لفقدانه حرية االختيار لقوله تعـالى          والشريعة اإلسالمية رقعت ا   

 فَمِن اضطُر غَير باٍغ     ِۖإنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الِْخنِزيِر وما ُأِهلَّ ِبِه ِلغَيِر اللَِّه             {
  ٣} يم ِإن اللَّه غَفُور رِحۚولَا عاٍد فَلَا ِإثْم علَيِه 

                                         
  ٥٩آية ، سورة النور  ١
 )٣٤٣٢(سنن النسائي  ٢
  ١٧٣آية ، سورة البقرة  ٣



– 

  )٦٥٣٠(

رفع عن أمتي الخطأ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا          (وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
  ١) عليه

وحريـة  ) اإلدراك(وعليه فإن أساس المسؤولية الجنائية هو أساس التكليف وهو العقـل            
االختيار وهما مناط األهلية فإذا تخلف أحد هذين العنصرين أو كالهما سـقط التكليـف               

  ٢سانوالعقاب عن اإلن
  : الفرق بينها وبين المسؤولية المدنية : المطلب الثاني 

  :هناك اخالف جوهري بين فحوى المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية 
يعد الضرر أساسا لقيام المسؤولية المدنية بينما المـسؤولية الجنائيـة ال يعـد               - ١

 الضرر أساسا لقيامها بل يكفي أنه قصد تحقق الضرر وشرع فيه 
مسؤولية المدنية تستوجب التعويض عن الضرر الـذي لحـق الغيـر بيـنم              ال - ٢

 المسؤولية الجنائية تستوجب العقوبة المدنية 
ال يجوز التنازل أو الصلح في المسؤولية الجنائيـة بينمـا يجـوز ذلـك فـي               - ٣

 المسؤولية المدنية 
 الجهة التي تطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية هو اإلمـام ومـن يمثلـه أو             - ٤

االدعاء العام أو النيابة العامة بوصفهم يمثلون المجتمع بينما يطالب بـالتعويض    
 في المسؤولية المدنية هو المتضرر نفسه أو ورثته 

يشترط لقيام المسؤولية الجنائية البلوغ والعقل واالختيار أما المسؤولية المدنيـة            - ٥
 فتقوم بمجرد حصول الضرر بصرف النظر عن توفر تلك الشروط 

 ترط النية في المسؤولية الجنائية بينما في المسؤولية المدنية ال تعد شرطا تش - ٦
تتناسب العقوبة في المسؤولية الجنائية مع درجة الخطأ بينمـا التعـويض فـي         - ٧

 المسؤولية المدنية فيتناسب مع مقدار الضرر 
تهدف العقوبة كجزاء بدني جنائي إلى جزر المجرم وردع غيره أمـا الجـزاء             - ٨

 يستهدف إزالة الضرر والتعويض عنه المدني ف
في المسؤولية الجنائية يتحمل العقوبة الجاني فقـط أمـا المـسؤولية المدنيـة               - ٩

 فيتحملها أيضا من يكون مسؤوال عن فعل غيره إذا كان هذا الغير في رعايته 

                                         
 ) ٢٠٤٥(ابن ماجه في السنن  ١
   ١٩٠ص ، زكي محمد شناق ، النظام الجنائي العام  ٢



 

 )٦٥٣١(

العقوبة في المسؤولية الجنائية مقدرة مسبقا بينما التعـويض فـي المـسؤولية              -١٠
 ١ مقدرا مسبقا بل يقدره القاضي والخبراء المدنية ال يكون

  :عوارض المسؤولية الجنائية : لثالثالمطلب ا
  موانع المسؤولية الجنائية / أوال 

مناط المسؤولية الجنائية هو اإلدراك وحرية االختيار وأن ال مـسؤولية جنائيـة علـى               
  اإلنسان الذي فقد أحد هذين العنصرين أو فقد أحدهما 

ك ترفع عنه المسؤولية ويرفع عنه العقاب رغم أن فعله يبقى فـي نظـر               فإذا فقد اإلدرا  
  المشرع جريمة 

وترفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل ألربعة أسباب هي اإلكـراه ويلحـق بـه حالـة                
  وصغر السن ، والجنون ، والسكر ، الضرورة 

  :موانع العقاب / ثانيا 
 أسبابا أخرى تمنع عقاب الجاني لـيس     تعرف النظرية الجزائية إضافة لموانع المسؤولية     

أو حريـة   ، اإلدراك  (ألنه غير مكلف لتخلف أحد عناصر المسؤولية الجنائية أو كليهما           
  إنما العتبارات يقدرها المشرع فيرفع العقوبة عن الجاني ) االختيار

فأحيانا خطورة بعض الجرائم وصعوبة اكتشافها تقود المشرع إلى رفع العقوبـة عـن              
الذي يخبر السلطات عن الجريمة أو العتبارات أخـرى اجتماعيـة أو صـحية       المجرم  

يقدرها المشرع ذاته نجد أنه يرفع العقوبة عن الجاني رغم أن هذا األخير في األصـل                
مسؤوال جنائيا وفعله يشكل جريمة ومثالها سقوط حد الحرابة عن المحارب فـي حـال               

  إعالن توبته قبل القدرة عليه 
  : الوضعية أمثلة كثيرة على ذلك وفي التشريعات

نظام مكافحة الرشوة يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبـة األصـلية أو التبعيـة عـن            
  ٢العقوبة األصلية أو التبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها 

وفي نظام مكافحة التزوير يعفى الجناة من العقوبة إذا أقروا بـالجرائم قبـل اسـتعمال                
  ٣قة المزورة وقبل بدء المالحقة الوثي

                                         
 ٥٥حامد الفهداوي ص، ون موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقان ١
 من نظام مكافحة  الرشوة) ١٦(المادة  ٢
 من نظام مكافحة التزوير ) ١١(المادة  ٣



– 

  )٦٥٣٢(

وفي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ال تقام الدعوى العامة على المتعـاطي             
وبالتالي ال يعاقب إذا تقدم بنفسه أو قدمه أحد أقربائه للعالج في المراكـز المخصـصة                

  ١لذلك 
  : أسباب التبرير / ثالثا 

جاني ليس ألنه غير مسؤول جنائيا إنمـا ألنهـا          هذا النوع من األسباب يمنع مسؤولية ال      
  ترفع الصفة الجرمية عن فعله وتفقده ركنه الشرعي وتجعله فعال مباحا 

التطبيب وغيرها من األسباب التي تدخل تحـت لـواء       / التأديب  / دفع الصائل   : مثالها  
  ٢أداء الواجب أو استعمال الحق 

  : ة الجنائية من خالل الجدول التاليويمكن توضيح الفروق بين أنوع عوارض المسؤولي
  أسباب اإلباحة  موانع العقاب  موانع المسؤولية  أوجه االختالف

ال تنفي عـن الفعـل        صفة الجريمة
  صفة الجريمة

ال تنفي عن الفعل    
  صفة الجريمة

  تبيح الفعل

ــسؤولية    المسؤولية الجنائية ــع الم تمن
  الجنائية

المــــسؤولية 
  الجنائية قائمة

  ية الجنائيةتنعدم المسؤول

ال عقوبة مع انعـدام       العقوبة
  المسؤولية

ــة  ــع العقوب ترف
  الجزائية

  ال عقاب على الفعل المباح

  أسباب موضوعية  أسباب شخصية  أسباب شخصية  األسباب
ال تنتفي المـسؤولية      المسؤولية المدنية

  المدنية
ال تنتفـــــي 
  المسؤولية المدنية

  تنعدم المسؤولية المدنية

ــى   ــدابير عل الت
  لجانيا

ــة  االحترازيـــ
  واإلصالحية

يجوز فرض تـدابير    
  احترازية أو إصالحية 

ــرض  ــوز ف يج
تدابير احترازيـة   

  أو إصالحية

ال يجوز فرض ذلـك ألن      
  الفعل مباح

  
  

                                         
 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) ٤٢(المادة  ١
  ١٩٤ص ، زكي محمد ، انظر النظام الجنائي العام  ٢



 

 )٦٥٣٣(

   المسؤولية الجنائية للمكره:المبحث الثاني 
  تعريف اإلكراه لغة واصطالحا والقانون : المطلب األول 

  لفظ كره بفتح الكاف وكلمة كره بضم الكاف تأتي ب: تعريف اإلكراه لغة 
   – ما أكرهت نفسك عليه –بضم الكاف : الكره : *  وفي اللغة 

   – ما أكرهك غيرك عليه -بفتح الكاف  : الكره               *
  ١هو حمل اإلنسان على ما يكره عليه من غير اختيار: تعريف اإلكراه اصطالحا 

 قوة مادية أو معنوية تحمل شخصا على قول أو فعـل            هو: تعريف اإلكراه في القانون     
  ٢دون رضاه 

  :ما جاء عن حالة االكراه في القرآن الكريم: المطلب الثاني 
 }يِن     الِفي الد اهِإكْر ۖ الْغَي ِمن شْدالر نيـْؤِمن  ۚ قَد تَّبيِبالطَّاغُوِت و كْفُرن يفَم 

 ٣} واللَّه سِميع عِليمۗ لَا انِفصام لَها الوثقىعروِة ِباللَِّه فَقَِد استَمسك ِبالْ
 }  لَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُملَيع وعسىۖ  كُِتب  لَّكُـم رخَي وهًئا ووا شَيهَأن تَكْر  ۖ

 ٤}  تَعلَمون واللَّه يعلَم وَأنتُم لَاۗ َأن تُِحبوا شَيًئا وهو شَر لَّكُم وعسى
 }             اهكَرا وعِض طَوالَْأراِت واومن ِفي السم لَمَأس لَهو غُونبِديِن اللَِّه ي رَأفَغَي 

ونعجرِه يِإلَي٥} و 
 } افا كَِثيررِفيِه خَي َل اللَّهعجيًئا ووا شَيهٰى َأن تَكْرسفَع نوهتُم٦}ِإن كَِره 
 }  قَاَل ا            كعنُوا مآم الَِّذينو بيا شُعي نَّكِمِه لَنُخِْرجوا ِمن قَورتَكْباس لَُأ الَِّذينلْم

 ٧}  قَاَل َأولَو كُنَّا كَاِرِهينِۚمن قَريِتنَا َأو لَتَعودن ِفي ِملَِّتنَا 
 }   و ُأكِْره ناِنِه ِإلَّا مِد ِإيمعِباللَِّه ِمن ب ن كَفَرـن   ملَِٰكن ماِن وِبالِْإيم ِئنطْمم هقَلْب

ِظيمع ذَابع ملَهاللَِّه و نم بغَض ِهملَيا فَعردِبالْكُفِْر ص ح٨}شَر 

                                         
  ١٨ص ، إياد عودة ، أثر اإلكراه في المعامالت  ١
  ١٩٦، محمد زكي ، م الجنائي العام النظا ٢
  )٢٥٦( سورة البقرة آية ٣
 ) ٢١٦(سورة البقرة آية  ٤
 ) ٨٣(سورة آل عمران آية  ٥
 ) ١٩(سورة النساء آية  ٦
 ) ٨٨(سورة األعراف آية  ٧
 )١٠٦(سورة النحل آية  ٨



– 

  )٦٥٣٤(

 }       وم ِبالْغُـدِظلَـالُهـا وهكَرا وعِض طَوالَْأراِت واومن ِفي السم دجسِللَِّه يو 
 ١}والْآصاِل

 } َلا    وِميعج مِض كُلُّهن ِفي الَْأرم نلَآم كبر شَاء تَّـٰى  ۚوح النَّاس َأفََأنتَ تُكِْره 
ْؤِمِنينكُونُوا م٢} ي  

  : شروط االكراه وانواعه : المطلب الثالث 
  :يشترط لوجود حالة اإلكراه توفر الشروط التالية : شروط اإلكراه : أوال 

 بحيـث يعـدم     – أي مما يستضر به ضررا كبيـرا         –أن يكون الوعيد ملجئا      - ١
وتقدير الوعيد الـذي    ، الرضا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين        

يستضر به مسألة موضوعية تختلف بإختالف األشخاص واالسـباب المكـره           
عليها فقد يكون إكراها في حق شخص دون اآلخر وفـي سـبب دون اآلخـر               

ر من الضرب عدة أسواط والبعض قد يتـضرر         فبعض األشخاص قد ال يتضر    
من ضربة سوط واحد والبعض قد يرحب في مكثه  في السجن أمـدا طـويال                

 والبعض قد يضار ببقائه في السجن ليلة واحدة 
والتهديد بالضرب أو الحبس أو القتل ال يعتبر إكراها في جريمة القتـل ولكنـه يعتبـر                 

  إكراها في جريمة الشرب والسرقة 
وأمر من  ، حب السلطان يعتبر في ذاته إكراها وإن لم يقترن بالتهديد والوعيد            وأمر صا 

  ال سلطان له ال يعتبر إكراها 
ويجب أن يكون الوعيد بأمر محظور فإن كان الفعل المهدد به مـشروعا فـال يعتبـر                 

  الفاعل مكرها 
فإن كان يـسيرا    يعتبر إكراه إذا لم يكن المال يسيرا        : والوعيد بإتالف مال عند الحنابلة      

فال يعتبر إكراه وتقدير ما إذا كان المال يسيرا أو غير يسير يرجع إلى الشخص نفـسه                 
ومقدار ثروته فقد يكون المال يسيرا بالنسبة لشخص وغير يـسير بالنـسبة للـشخص               

  اآلخر 
  ويعتبر الوعيد إكراها إذا وجه لنفس الشخص وهذا متفق عليه 

                                         
 ) ١٥(سورة الرعد آية  ١
 ) ٩٩(سورة يونس آية  ٢



 

 )٦٥٣٥(

نه يوشك أن يقع إن لم يستجيب المكره فـإن          أي أ : أن يكون الوعيد بأمر حال       - ٢
كان الوعيد بأمر غير حال فليس ثمة إكراه ألن المكره لديه مـن الوقـت مـا                 
يسمح له بحماية نفسه وألنه ليس في الوعيد الحال ما يحمله علـى المـسارعة               
بارتكاب الفعل ويرجع في تقدير ما إذا كان الوعيد حاال أو غيـر حـال إلـى                 

 ى ظنه الغالب المبني على أسباب معقولة ظروف المكره وإل
أن يكون المكره قادرا على تحقيق وعيده الن اإلكراه ال يتحقق إال بالقدرة فـإن       - ٣

لم يكن المكره قادرا على فعل ما هدد به فال إكراه وال يشترط في المكـره أن                 
يكون ذا سلطان كحاكم أو موظف ألن العبرة بالفعل الذي هدد بـه ال بـصفة                

 المكره 
أن يغلب على ظن المكره أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد بـه                   - ٤

فإن كان يعتقد أن المكره غير جاد فيما أوعد به أو كـان يـستطيع أن يتفـادى     
ويجـب أن  ، الوعيد بأي طريقة ثم أتى الفعل بعد ذلك فإنه ال يعتبـر مكرهـا             

 ١يكون ظن المكره مبنيا على أسباب معقولة 
  :يميز الفقه اإلسالمي بين نوعين لإلكراه : واع اإلكراه أن/ ثانيا

يعبر الفقه عن هذا النوع بأنه اإلكـراه الـذي          : اإلكراه التام أو اإلكراه الملجأ       -
يعدم الرضا ويفسد االختيار وهو اإلكراه الذي يخشى فيه تلف النفس وحكم هذا             

وبالتـالي تنعـدم   النوم من اإلكراه أنه يؤثر على حرية الشخص ويعدم اختياره        
 مسؤوليته 

  :إكراه معنوي ، إكراه مادي : وينقسم هذا النوع من اإلكراه إلى نوعين 
  قوة خارجية تمارس مباشرة على الشخص فتـشل إرادتـه   : اإلكراه المادي

 وتفقده حرية االختيار فال يملك مقاومتها 
اإلمساك بيد شخص بقوة ووضع بصمته على صك مزور وكذلك          : مثال اإلكراه المادي    

  حبس شاهد في غرفة وتهديده بالقتل أذا ذهب إلى المحكمة للشهادة 
    هو ضغط أو تهديد يوجه إلى الشخص فيخلق لديه حالة          : اإلكراه المعنوي

 فيقـدم   نفسية من الذعر والخوف الشديد فتعدم رضاه وتفسد حرية اختياره         
 على ارتكاب الجريمة ليدفع عن نفسه أو عن غيره خطر هذا التهديد 

                                         
  ٥٦٥ص، عبدالقادر عودة ، ي مقارنا بالقانون الوضعي انظر التشريع الجنائي اإلسالم ١



– 

  )٦٥٣٦(

هذا النوع من اإلكراه يـؤثر علـى رضـا        : اإلكراه الناقص أو اإلكراه الملجأ       -
المكره لكن ال يفسد اختياره بالتالي ال يؤثر إال على التصرفات التي تحتاج إلى              

لمسؤولية الجزائية فال أثر عليهـا  أما بالنسبة ل  ، رضا كالبيع واإلجارة واإلقرار     
  ١ويبقى المكره في هذه الحالة مسؤوال جنائيا 

  : اثر االكراه في المسؤولية الجنائية: المطلب الرابع 
يختلف أثر وحكم اإلكراه في الشريعة اإلسالمية بحسب الجريمة التي وقع عليها اإلكراه             

ترتفع المسؤولية الجنائية ويباح    ففي بعض الجرائم ال يكون لإلكراه أي أثر وفي بعضها           
الفعل وفي بعضها تبقى المسؤولية الجنائية وترتفع العقوبة فـالجرائم بالنـسبة لإلكـراه            

  : ثالثة أنواع 
 :نوع ال يؤثر عليه اإلكراه فال يبيحه اإلكراه وال يرخص به  - ١
 نوع يبيحه اإلكراه فال يعتبر جريمة  - ٢
  ن يعتبر جريمة نوع يرخص به اإلكراه فال يعاقب عليه ولك - ٣

اتفق الفقهاء أن اإلكراه الملجـىء ال يرفـع         : الجرائم التي ال يؤثر عليها اإلكراه       / أوال
العقوبة عن المكره إذا كانت الجرية التي ارتكبها قتال أو قطع طرف أو ضـربا مهلكـا              

}  ذَِٰلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تَعِقلُـون     ۚ   ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ        {: قال تعالى   
 والَِّذين يْؤذُون الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا فَقَِد احتَملُوا بهتَانًـا            { وقوله تعالى    ٢

نـسان أو   فكل جريمة يمكن أن تباح أو يرخص بها لإلكـراه إال قتـل اإل             ٣} وِإثْما مِبينًا 
  اإلعتداء عليه اعتداء مهلك فإنه كبيرة والتساهل فيها يؤدي إلى خطر جسيم 

وفي هذه الجرائم يبقى الجاني مسؤوال ومستحقا للعقاب فال يجوز للجاني أن يقتل لـدفع               
القتل عن نفسه فجرائم القتل والجرائم التي فيها هالك لإلنسان تعد من الجرائم الجـسيمة     

   فيها يؤدي إلى الفساد والخطيرة والتساهل

                                         
  ١٩٨، زكي محمد ، النظام الجنائي العام  ١
 ) ١٥١(سورة األنعام آية  ٢
 ) ٥٨(سورة األحزاب آية  ٣



 

 )٦٥٣٧(

  :فترتفع المسؤولية الجنائية : الجرائم التي يباح فيها الفعل / ثانيا 
ترفع المسؤولية الجنائية في ل فعل محرم يبيح الشارع إتيانه في حالة اإلكـراه كأكـل                

  ١ۗ}لَيِه  وقَد فَصَل لَكُم ما حرم علَيكُم ِإلَّا ما اضطُِررتُم ِإ{الميتة والدم 
 فَمـِن  ِۖإنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الِْخنِزيِر وما ُأِهلَّ ِبِه ِلغَيِر اللَِّه             { : وقوله تعالى   

م  فأكل الميتة وشرب الـد     ٢ }  ِإن اللَّه غَفُور رِحيم    ۚاضطُر غَير باٍغ ولَا عاٍد فَلَا ِإثْم علَيِه         
كالهما محرم في غير حالة اإلكراه ولكنه يباح إذا أكره اإلنسان عليـه ومـن ثـم فـال      
مسؤولية على إتيان الفعل وان كان محرم أصال ألن التحريم يـزول بـاإلكراه بـل إن                 
المكره يأثم فيما بينه وبين ربه إذا امتنع عن مطاوعة المكره ألنـه يلقـي بنفـسه إلـى           

  عته وهذا النوع محصور في بعض المطاعم والمشارب التهلكة بامتناعه وعدم مطاو
  : الجرائم التي ترتفع بها العقوبة مع بقاء الفعل محرم / ثالثا 

يرفع اإلكراه التام العقوبة في كل الجرائم األخرى عدا ما سبق ذكـره وعلـة ذلـك أن                  
 كـان  المكره ال يأتي الفعل راضيا وال مختارا لذلك والمرء ال يسأل عـن فعلـه إال إذا               

مدركا مختارا فإذا انعدم اإلدراك أو االختيار فال عقاب على الفاعل فالسبب في اإلعفـاء   
راجع إلى الشخص نفسه ال إلى الفعل في ذاته ومن ثم رفعت العقوبة عن الفاعل وبقـي           

   ٣}  ِإلَّا من ُأكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإيماِن{الفعل محرما 
 العقوبة عن المكره أن يكون اإلكراه تام فإن كان ناقصا لم ترتفـع              وكل ما يشترط لرفع   

  العقوبة ويستوي أن يكون اإلكراه التام ماديا أو معنويا 
القذف والسب والسرقة وإتالف مال الغير فهـذه  : ومن الجرائم التي تدخل في هذا النوم     

األفعال المكونـة لهـذه     الجرائم ال عقاب عليها إذا أكره اإلنسان على إتيانها ولكن تبقى            
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا       (الجرائم محرمة قال صلى اهللا عليه وسلم        

  ) عليه
ولكن الشخص في هذا القسم مسؤوال مسؤولية مدنية عن األضرار التي أصابت غيـره              

ة من الجريمة التي ارتكبها ولو أنه يعفى من عقوبتها الجنائية ألن القاعدة فـي الـشريع               
اإلسالمية أن األموال والدماء معصومة واإلعتداء عليها محرم واألعـذار الـشرعية ال             

                                         
 ) ١١٩(آية ، سورة األنعام  ١
 ) ١٧٣(سورة البقرة آية  ٢
 )١٠٦(سورة النحل آية  ٣



– 

  )٦٥٣٨(

تبيح عصمة المحل فإن أعفال الفاعل من العقوبة فهـو ملـزم بتعـويض غيـره عـن                  
  ١األضرار التي سببها له بإنجاء نفسه من الهلكة والضرر 

                                         
ص ، زكي محمد ،  و النظام الجنائي السعود ي ٥٦٨ص ، قادر عودة عبدال، انظر التشريع الجنائي اإلسالمي  ١

٢٠٠  



 

 )٦٥٣٩(

  :  المسؤولية الجنائية للصغير :المبحث الثالث 
  :  وشرعا ونظاما تعريف صغر السن لغة : ول المطلب األ

  ١الحداثة والصبي الغالم : لغة : الصغر 
   وصف يلحق باإلنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم  :عند الفقهاءالصغير 

  ٢من لم يبلغ ثمانية عشرة عاما هجريا : القاصر في النظام السعودي 
  : القران الكريم في االيات التي تحدثت عن صغر السن: المطلب الثاني 

    ِمن          { : قال تعالى الَِّذين تَْأذَنا استَْأِذنُوا كَمسفَلْي لُمالْح لَغَ الَْأطْفَاُل ِمنكُمِإذَا بو
 ِلِهماِتِه ۚقَبآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَِٰلك ِۗكيمح ِليمع اللَّه٣ }  و  

    رِ   {: قال تعالىغَي َأِو التَّاِبِعين           لَـم اِل َأِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِلي الِْإرُأو 
 ٤}يظْهروا علَى عوراِت النِّساء

    ِطفْالً            {: قال تعالى كُمنُخِْرج ى ثُممسٍل ما نَشَاء ِإلَى َأجاِم محِفي الَْأر نُِقرو 
كُملُغُوا َأشُدِلتَب ٥ }ثُم 

وأثـر كـل مرحلـة علـى     الحاالت التي يمر بها اإلنسان في حياتـه  : المطلب الثالث   
  : المسؤولية الجنائية 

      أ هذه المرحلة بوالدة الصبي وتنتهـي   تبد انعدام اإلدراك : المرحلة األولى
وفي هذه المرحلة يعتبر االدراك منعدما فـي الـصبي    ببلوغه السبعة اتفاقا    

 سن معينه يظهـر     ييز ليس له  ويسمى بالصبي غير المميز والواقع ان التم      
فيها او يتكامل بتمامها فالتمييز قد يظهر في الصبي قبل بلوغ السابعة وقـد       
عنها تبعا الختالف االشخاص واختالف بيئـاتهم واسـتعدادهم الـصحي           
والعقلي لكن الفقهاء حددوا مراحل التمييـز أي االدراك بالـسنوات حتـى       

لى الحالة الغالبة فب الـصغار      يكون الحكم واحد للجميع ناظرين في ذلك ا       
وقد كان هذا التحديد ضروريا لمنع اضطراب االحكام والن جعل التمييـز            

                                         
  ٧٤٧ص ، علي أبو البصل ، شهادة الصغير وحجيتها في الشريعة اإلسالمية  ١
 ٣ص، يوسف السليم ، أحكام الشريك القاصر  ٢
  ٥٩آية ، سورة النور  ٣
   ٣١آية ، سورة النور  ٤
 ٥آية ، سورة الحج  ٥



– 

  )٦٥٤٠(

مشروطا بسن معينة يمكن القاضي ان يعرف بـسهولة ان كـان الـشرط              
تحقق ام ال ؛الن هذا الشرط وصف محسوس يـسهل ضـبطه والتعـرف          

  .هعلي
نوات ولو كان اكثر تمييزا ممن بلغ       ويعتبر الصبي غير المميز مادام لم يبلغ سنه سبع س         

 وليس لألفراد وحكم الغالب أن التمييز يعتبر منعدما قبل           ؛الن الحكم للغالب   هذا السن ال  
بلوغ سن السابعة فإذا ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة فال يعاقب عليها ال               

 يقـتص مـن إذا قتـل    جزائيا وال تأديبيا فهو ال يحد إذا ارتكب جريمة توجب الحد وال         
  غيره أو جرحه وال يعزر 

ولكن إعفاءه من المسئولية الجنائية ال يعفيه عن المسؤولية المدنية عـن كـل جريمـة                
يرتكبها فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في نفـسه           

ة الجنائيـة ألن  أو ماله وال يرفع عنه انعدام التمييز المسؤولية المدنية كما يرفع المسؤولي     
القاعدة اإلسالمية في الشريعة اإلسالمية أن الدماء واألموال معصومة أي غير مباحـة              
وأن األعذار الشرعية ال تنافي هذه العصمة أي أن األعذار ال تهدر الضمان وال تسقطه               

  ولو أسقطت العقوبة 
    ابعة اإلدراك الضعيف تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبي الس       : المرحلة الثانية

من عمره وتنتهي ببلوغه ويحدد الفقهاء سن البلوغ بخمسة عشر عاما فإذا            
 بلغ الصبي هذه السن اعتبر بالغا حكما ولو كان لم يبلغ فعال 

وفي هذه المرحلة ال يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسؤولية جنائية فال يحد إذا سرق               
دب علـى مـا   }ولية تأديبية فـي أو زنا وال يقتص منه إذا قتل أو جرح وإنما يسأل مسؤ   

يأتيه من الجرائم والتأديب وإن كان في ذاته عقوبة على الجريمة إال إنه عقوبة تأديبيـة                
ال جنائية ويترتب على اعتبار العقوبة تأديبيا أن ال يعتبر الصبي عائـدا مهمـا تكـرر                 

، يخ والـضرب  وأن ال يوقع عليه من عقوبات التعزير إال ما يعتبر تأديبا كالتوب          ، تأديبه  
ويسأل الصبي المميز مدنيا عن أفعاله ولو أنه ال يعاقب عليها بعقوبة جنائيـة لألسـباب       

  المقررة في قة 
    مرحلة اإلدراك التام وتبدأ من بلوغ الصبي سـن الرشـد      : المرحلة الثالثة

أي بلوغه العام الخامس عشر من عمره على رأي عامة الفقهاء أو بلوغـه        
 لى رأي بعض الفقهاء العام الثامن عشر ع



 

 )٦٥٤١(

وفي هذه المرحلة يكون اإلنسان مسؤوال جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها فيحد إذا زنـا     
  ١أو سرق ويقتص منه إذا قتل أو جرح ويعزر بكل أنواع التعازير 

                                         
  ٦٠٠ص، عبدالقادر عودة ،  اإلسالمي التشريع الجنائي ١



– 

  )٦٥٤٢(

   المسؤولية الجنائية للمجنون :المبحث الرابع 
  : ونظاما تعريف الجنون لغة واصطالحا : المطلب األول 

وقيـل هـو زوال العقـل       ، أي زال عقلـه     ، يقال جن جنا استتر     : عريف الجنون لغة  ت
  والفساد فيه 

اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقـوال علـى          : تعريف الجنون اصطالحا    
  نهجه إال نادرا 

هو اختالل القوة العقلية لدى اإلنسان بحيث يؤدي هذا اإلخـتالل  : تعريف الجنون نظاما   
  ١عدم جريان األقوال واألفعال على ضوء نهج العقل السليم إلى 

  : وأثره على األهلية ، أسباب الجنون وأنواعه : المطلب الثاني 
لقد نظر علماء األصول في األسباب المؤدية إلى الجنون فوجدوا          : أسباب الجنون   / أوال

  :أنها ال تتجاوز ثالثة أسباب هي 
بل عليه دماغ المجنون وطبع عليـه فـي أصـل           جنون سببه نقصان ج   / السبب األول   

الخلقه كالعين األكمه ولسان األخرس وهذا النوع من الجنـون ممـا ال يرجـى زوالـه       
  وعندئذ ال فائدة من اإلنشغال بعالجه 

وفـي هـذا    ، جنون سببه خروج مزاج الدماغ من االعتدال بسبب خلط          / السبب الثاني   
  فساد أصلي أو عارض في محله النوع من األسباب يتيقن بزوال العقل ل

جنون سببه استيالء الشيطان على المجنون فيخيله الخيـاالت الفاسـدة           / السبب الثالث   
ويفزعه في جميع أوقاته بحيث يؤدي هذا إلى عدم استقرار القلب واجتماع الـذهن مـع         

ا وهذا النوع من الجنون يمكن عالجه بالتعاويذ والرقى كم        ، سالمة في محل العقل خلقه      
  ٢أنه ال يحكم بزوال العقل فيه 

  :ينقسم الجنون إلى ثالثة أقسام  : أنواع الجنون / ثانيا 
هو الجنون الكلي والدائم والمستمر وصاحبه ال يعقد يئا فـال           : الجنون المطبق    - ١

 مسؤولية على صاحبه على اإلطالق 
وهو الجنون الذي يصيب الشخص تارة ويرتفع عنـه تـارة           : الجنون المتقطع    - ٢

فترفع عنه المسؤولية وإذا ارتفـع عنـه        ، خرى فإذا ما أصابه فقد عقله تماما        أ
                                         

 ١٦٠ص، حسين الجبوري ، عوارض األهلية عند األصوليين  ١
  ١٦٢ص ، المرجع السابق  ٢



 

 )٦٥٤٣(

عاد إليه عقله وإدراكه وصار مسؤوال جزائيا عن ما يرتكبه من جـرائم فـي               
 حالة إفاقته 

هو الجنون الذي يصيب المرء في جزء من عقلـه فيفقـده            : الجنون الجزئي      - ٣
نا جزئيا يفقد إدراكه في ناحية      ملكة اإلدراك في ناحية دون أخر فالمجنون جنو       

واحدة أو أكثر مع بقاءه متمتعا باالدراك في غيرها من النـواحي وفـي هـذا                
النوع من الجنون يكون المرء مسؤوال جنائيا فيما يدركه وغير مـسؤول فـي              

وقد يأخذ الجنون الجزئي في الناحيـة التـي         ، النواحي التي ينعدم فيها ادراكه      
اك صورة الجنون المطبق أو الجنون المتقطـع والعبـرة          تنعدم فيها ملكة اإلدر   

بالقول برفع المسئولية الجزائية عن الشخص ليس الجنون أو المـرض الـذي             
يصيب المرء و إنما الحالة العقلية التي يكون عليها الشخص وقـت ارتكـاب              

 ١الجريمة فال تنعدم مسؤولية الشخص إال إذا كان وقت ارتكابه للفعل فاقد العقل

  : أثر الجنون على األهلية / ثا ثال
، مطبقا أو غير مطبقا حال وجوده تنعدم معه أهلية اآلداء ألنها تثبت بالعقـل والتمييـز             

والمجنون فاسد العقل عديم التمييز ولذا كان المجنـون كالـصغير غيـر المميـز فـي           
 أفعالـه  تصرفاته وأقواله وأفعاله على أساس أنها باطلة وال أثر لها ولكن يطالب بضمان          

  الجنائية على النفس والمال 
والذي يجب أن يالحظ أن الجنون غير المطبق يكون تصرف المصاب به زمن اإلفاقـة              

  صحيحا تترتب عليه آثاره المقصودة 
كما أن الجنون بنوعيه ال يؤثر في أهلية الوجوب حيث إن أساسها الحيـاة والجنـون ال           

  ٢يعدم الحياة 

                                         
  ٢١٠ص ، زكي محمد ، النظام الجنائي السعودي  ١
  ٥٩ص، سليمان محمد المجروشي ، انظر نظرية العقد والخيارات في الفقه اإلسالمي المقارن  ٢



– 

  )٦٥٤٤(

  : ون في المسؤولية الجنائية  أثر الجن: المطلب الثالث 
  :للجريمة أو الحقا لها  يختلف حكم الجنون بحسب ما إذا كان معاصرا

ال يسأل المجنون عما يقع منه من جرائم النعدام إدراكه وكل ما يشترط فيه الجنـون أن          
يكون معاصرا الرتكاب الجريمة أما إذا كان سابقا أو الحقا الرتكاب الجريمة فال يـؤثر        

  سؤولية الجاني الجزائية على م
وصحوة المجنون أو شفاؤوه الالحق الرتكاب الجريمة ال يترتب عليه قيـام مـسؤوليته              
عن الجريمة التي ارتكبها حال جنونه ألن العبرة بالقول بمسؤولية الشخص هي قدرتـه              

  على االدراك وقت ارتكاب الجريمة 
لمسؤولية الجزائية ثـم أصـابه      واذا كان الجاني وقت ارتكاب جريمته مدركا أي أهال ل         

فهل تجوز محاكمته ؟ وهل تنفذ العقوبة عليه إذا حصل الجنـون بعـد              ، الجنون الحقا   
     صدور الحكم باإلدانة ؟ 

  : اختلف الفقهاء حول هذا النقطة وانقسموا إلى رأيين 
  : وهو مذهب اإلمام أحمد واإلمام الشافعي : الرأي األول 

الجنون الالحق لوقوع الجريمـة ال يمنـع مـن محاكمـة            يرى أصحاب هذا الرأي أن      
المجنون واذا حصل الجنون بعد صدور الحكم فأنه ال يمنع من تنفيـذ العقوبـة بحـق                 
المجنون إال إذا كانت الجريمة المحكوم بها من جرائم الحدود وكان دليل اإلثبـات فيهـا     

 إقراره إلى وقت تنفيذ     اإلقرار فقط ؛ ألن للمحكوم عليه في جرائم الحدود أن يرجع عن           
العقوبة لذا يجب بحسب رأيهم إيقاف التنفيذ حتى يفيق فإن رجع عن إقراره رفع الحـد                
عنه وحجتهم أن التكليف ال يشترط إال وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت المحاكمـة أو               

  وقت تنفيذ العقوبة 
 العـام فـإذا     ويمكن أن نعلل هذا الرأي بأن وظائف العقوبة هي الردع الخاص والردع           

تعطل ردع الجاني لعدم فهمه للعقوبة يجب أال تعطل وظيفة العقوبة في الردع العام ألن               
  مصلحة الجماعة ظاهرة في تنفيذ العقوبة لزجر الغير 

  : هو رأي المالكية واألحناف : الرأي الثاني 
يوقفها يرى هؤالء أن الجنون الالحق الرتكاب الجريمة وقبل الحكم يمنع من المحاكمة و            

إذا بدأت حتى زوال الجنون وحجتهم أن شرط العقوبة التكليف ويجب توافر هذا الشرط              
  وقت المحاكمة 
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وإذا حصل الجنون بعد صدور الحكم فيرى البعض من مذهب مالك أن الجنون يوقـف               
تنفيذ الحكم ويظل الحكم موقوفا حتى يفيق المجنون إال إذا كانت قصاصا فهـي تـسقط                

  باليأس من إفاقة المجنون وتحل محلها الدية على رأي البعض 
في حين يرى البعض تسليم المجنون في هذه الحالة إلى ولي الدم إن شاء عفا عمه وإن                 

  شاء اقتص منه 
أما أبو حنيفة فيرى وقف تنفيذ العقوبة إال إذا حصل الجنون بعد تسليم المحكـوم عليـه                

نفيذ وال يؤثر الجنون عندها علـى تنفيـذ   للتنفيذ وحسب رأيه أن التسليم يعني مباشرة الت     
العقوبة أما إذا حصل الجنون قبل التسليم وكانت العقوبة هي القصاص تنقلب إلـى ديـة    

  استحسانا 
هو أن الجنون الالحق ال يمنـع مـن    ، والمعمول به في المملكة أخذا برأي اإلمام أحمد         

كاب الجريمة ال وقت تنفيـذ  تنفيذ القصاص على القاتل الن العبرة بحال الجاني وقت ارت   
  ١العقوبة 

والجنون ظرف شخصي ال يستفيد منه الشركاء ألن الجنون ال يبيح الفعل إنمـا يرفـع                
العقوبة عن من توافر فيه هذا الظرف وإذا كان الجنون يعفي من المـسؤولية الجنائيـة                

  فإنه ال يؤثر على المسؤولية المدنية

                                         
   ٢١٠ص ، زكي محمد ،  العام النظام الجنائي ١



– 
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  : الخاتمة 
" المجنون والمكـره والـصغير    "تصرف هذه الثالث الفئات     المجتمع كثيرا من    يتضرر  

بسبب عدم إدراكهم وعدم اختيارهم لتصرفاتهم وذلك لعدم فهم الخطاب وفهم مـضمونه             
  انعدام العقل السليم الذي هو مناط التكليف باألوامر والنواهي الشرعية

ذه الفئات وتقريـر  حق ه الوسيلة القانونية التي تكفل هي الجنائيلذلك فإن قواعد القانون    
  مصير تصرفاتهم وتسليط الضوء على المؤثرات الخارجية التي تتحكم باإلرادة

وهذا يدل على أهمية هذا القانون باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام فالبد من نشر               
الـذين يعـانون مـن هـذه        فراد  أولياء األ أحكامه وقواعده لدى مختلف الدول وخاصة       

رف على حقوقهم وواجباتهم ولضمان حق الغير واستقرار المعـامالت   االضطرابات للتع 
  في المجتمع

  :لقد مكنتنا هذه الدراسة من 
 التعرف على اإلكراه وصغر السن واثره في المسؤولية الجنائية  - ١
  مسؤولية المجنون عن تصرفاته قبل وبعد اإلفاقة إن كان جنونا غير مطبق  - ٢

  ى اهللا عليه وسلموصلي اللهم وسلم على نبينا محمد صل
فحمدا هللا وإني ألرجو من اهللا أن يصلح النية وأن يتقبله بقبول حسن ويبارك فيه وينفـع                 

  به ويتجاوز عن التقصير
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى والحمد هللا الذي بنعمتـه تـتم                 

  الصالحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٦٥٤٧(

  : قائمة المصادر والمراجع 
 الكريم القرآن  - ١

 السنة النبوية  - ٢

 عبدالرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للمعامالت  - ٣

 زكي محمد شناق ، النظام الجنائي السعودي  - ٤

 الالئحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودي  - ٥

، عبداهللا العطـاس    ، زياد القرشي   ، أيمن سليم   ، المدخل إلى دراسة األنظمة السعودية       - ٦
 نايف القرشي ، ي عبدالهادي الغامد

 حامد الفهداوي ، موانع الشريعة اإلسالمية في الشريعة والقانون  - ٧

 المخدرات والمؤثرات العقلية ، التزوير ، مواد نظام مكافحة الرشوة  - ٨

 إياد عودة ، أثر اإلكراه في المعامالت  - ٩

 عبدالقادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  -١٠

 علي أبو البصل ، ير وحجيتها في الشريعة اإلسالمية شهادة الصغ -١١

 يوسف السليم ، أحكام الشريك القاصر  -١٢

 حسين الجبوري ، عوارض األهلية عند األصوليين  -١٣

 سليمان المجروشي ، نظرية العقد والخيارات في الفقه اإلسالمي المقارن  -١٤



– 

  )٦٥٤٨(
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في هذا البحث دراسة موضوع أحاديث صنع الطعام ألهل الميت، مـن             :ملخص البحث 
خالل دراسة األحاديث الواردة فيه روايةً ودراية، متناوالً، ما يتعلق بتخريجه وطرقـه،             

دراسة أسانيده، والحكم عليه، كما يدرس ما يتعلق بفقه األحاديث الـواردة فـي هـذا                و
مستفادة منها، والحكمة من بعض األحاديث، وذكـر رأي أهـل           الموضوع، واألحكام ال  

  .المذاهب الفقهية فيه هذه األحاديث
 وتأتي أهمية دراسة موضوع صنع الطعام ألهل الميت، لما فيها مـن مواسـاة ألهـل                
الميت، وتصبيرهم على قضاء اهللا وقدره، وصنع الطعام ألهل الميت وإرساله لهم فيـه              

د المجتمع، وأهل الميت بحاجة ماسة لمواساتهم ولمن يصنع لهم          مواساة وترابط بين أفرا   
  .الطعام، نظرا النشغالهم بمصيبتهم وحزنهم على فراق صاحبهم

لما لها من أثر في التخفيف عـن المحـزون،          " التلبينة  " وتناول البحث أيضاً موضوع     
 جمة، من حيـث     فوصية النبي عليه الصالة والسالم بالتلبينة داللة على ما لها من فوائد           

  .الصحة النفسية والجسدية
ـ           ت الباحثة في هذا   وتناول  ت البحث حكم األكل من الطعام المصنوع ألهل الميـت، وبين

 الباحثـة فـي    واتبعتأيضاً العادات السيئة في الموضوع، والمفاهيم المغلوطة في ذلك،          
 فـي هـذا     هذا البحث، المنهج االستقرائي التحليلي، حيث تتبعت األحاديـث الـواردة          

  .الموضوع، وتمت دراستها، وبيان ما فيها من ٍحكم وأحكام

 
 

 
   السنة وعلومه-الماجستير طالبة مرحلة 

  )علوم الحديث(التخصص
  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  



– 

  )٦٥٥٠(

   :مقدمـــة
إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات                
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا               

محمدا عبده ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليـه وعلـى      وحده ال شريك له، وأشهد أن       
  .آلة وصحبه

  : أما بعد
وحديث رسوله صلى اهللا عليه     ، وأجلها ما كان متعلقاً بكالم اهللا تعالى      ، فإن أفضل العلوم  

وسلم، اللذين عليهما مدار أحكام الشريعة اإلسالمية في كل شؤون النـاس، وأحـوالهم،              
السنة النبوية من خير القرب عند اهللا تعالى، ال سيما إذا كان            واالنشغال بالعلوم المتعلقة ب   

  .    مشتمالً على فني الرواية والدراية
ها مليئة بكل مـا يهـم أمـر الفـرد           المتأمل في سنة النبي صلى اهللا عليه و سلم يجد         و
 و أمر النبي صلى اهللا عليه و سلم بكل ما يحفـظ             ،المجتمعات في األفراح و األحزان    و

 و من حق المسلم على المسلم المشاركة فـي تـشييع            ،سلمين جماعتهم و ألفتهم   على الم 
و وقوف المسلم مع    ،  و كل ذلك من أجل التقارب و التراحم و التعاطف         ،  جنازته و دفنه  

عليه الـصالة   -، عن النبي    أخيه في الشدائد و الملمات من أعظم القربات إلى اهللا تعالى          
:" عليه الصالة و السالم   -، و قوله  ١" مصابا فَلَه ِمثُْل َأجِرِه      من عزى :"  أنه قال  -و السالم 

   .٢"ما ِمن مْؤِمٍن يعزي َأخَاه ِبمِصيبٍة ِإلَّا كَساه اُهللا سبحانَه ِمن حلَِل الْكَرامِة يوم الِْقيامِة 
من ، و ضاء اهللا وقدره  وتصبيرهم على ق  ،   مواساة ألهل الميت   افيه،  فالتعزية شأنها عظيم  

األمور المتعلقة بالعزاء صنع الطعام ألهل الميـت وإرسـاله لهـم نظـرا النـشغالهم                
 والسنة النبوية جاءت بمشروعية إطعـام أهـل         ،بمصيبتهم وحزنهم على فراق صاحبهم    

 ،لكن بعض المجتمعات لألسف قد تـسئ التطبيـق        مواساةً لهم، وتخفيفاً عليهم،      ،الميت
  .  هذا الزمانوهذا ما يحدث في

منهم من أسـاء  ف ،قد يختلف السبب من مجتمع آلخر ، وما يحصل اليوم هو خالف السنة     
 أو تقاليد سيئة مـا      ، أو عرفاً  تطبيق السنة في ذلك ومنهم من نهج منهج االسراف جهالً         

                                         
 )١٦٠٢: ح(، ) ٥٣٣ / ٢" (سننه"وابن ماجه في ) ١٠٧٣: ح(، ) ٣٧١ / ٢" (جامعه"أخرجه الترمذي في  ١
 )١٦٠١: ح(، ) ٥٣٢ / ٢" (سننه" أخرجه ابن ماجه في ٢
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 ومنهم من ترك العزاء في بيته وجعل العزاء علـى الهـاتف             ،أنزل اهللا بها من سلطان    
  .      جاهال السنة الصحيحة في ذلك،عله عادات قبيلته أو جماعته مخالفا بف،فقط

 حاجة المجتمع إلى معرفة المنهج الصحيح في إطعام أهـل الميـت             رأت الباحثة ولهذا  
 وبيـان   ، وتوضيحها ، بدراسة أحاديث صنع الطعام ألهل الميت      فقامتوالسنة في ذلك،    

  .علق بذلك من أحكامما يت و،مدة األيام التي يتم فيها صنع الطعام لهم
  :األهمية العلمية للموضوع

  .من حق المسلم على أخيه المسلم مشاركته في الشدائد والملمات ) ١
  .إطعام أهل الميت من المواساة لهم ) ٢
 .أهمية التلبينة وأثرها في نفس المحزون ) ٣
 .  أحاديث في مسألة إطعام أهل الميت"أربعة " وقفت الباحثة على  ) ٤
لعـام  ، ية للوالئم التي تمت إقامتها في مدينة الرياض       وقفت الباحثة على إحصائ    ) ٥

فـي أيـام    ،  وجبة "٧٥٦٠٠"أنه تم إعداد  ، نشرتها جريدة الرياض  ، هـ١٤٣٢
وفي ثنايا البحث تفاصيل لهذه     ،  كأقل تقدير  "مليون ريال ١٥١,٢"بمبلغ  ، العزاء

 .    اإلحصائية
  :أسباب اختيار الموضوع

 .اهللا عليه وسلمالرغبة في خدمة سنة نبينا محمد صلى  ) ١
  .أنه لم يؤلف كتاب مختص في مسألة إطعام أهل الميت ) ٢
  .اإلسهام في التطوير المعرفي لدى المجتمع ) ٣
  . انتشار البدع والمنكرات في مسألة إطعام أهل الميت ) ٤
  .وإرهاقهم، انشغال المجتمع بأمور الطعام وما يتبعه عن مواساة أهل الميت ) ٥

 اختالف، فهم الروايات في حديث إطعام أهـل         تدور مشكلة البحث حول   : مشكلة البحث 
  .الميت

من خالل كتـب  ، تتناول الباحثة دراسة روايات أحاديث إطعام أهل الميت   : حدود البحث 
  .حسب ما تقتضيه دراسة األحاديث، الحديث التسعة
  : منهج البحث

 .التحليلي، اتبعت الباحثة المنهج االستقرائي ) ١
 . عرض البحث بطريقة مترابطة ) ٢



– 
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 :  األحاديث على النحو التاليتخريج ) ٣
 إال في الشواهد والمتابعات، واالكتفاء بها، التخريج من الكتب التسعة. 
               مراعاة ترتيب مصادر التخريج بتقديم الكتب الـستة علـى حـسب الترتيـب

  .مصادر، فبحسب وفيات أصحابهاالالمعروف، ثم بقية الكتب التسعة، وبقية 
    ورقم ، والجزء والصفحة ، بذكر الكتاب والباب  تكون  ، اإلحالة إلى الكتب التسعة

  . وفي غيرها يكتفى بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديثالحديث،
  .عزو النقول إلى مصادرها ) ٤
  .شرح المفردات واأللفاظ الغريبة في الهامش ) ٥
 بدون ذكـر    ، والجزء والصفحة بين قوسين    ،ذكر اسم الكتاب  ،  العزو في الهامش   ) ٦

  .معلومات الكتاب كاملة
  .  معلومات الكتاب في قائمة المصادر والمراجعرذك ) ٧
 ).على حروف الهجاء(ترتيب المراجع  ) ٨

  : الدراسات السابقة
لم تقف الباحثـة علـى      ، والشبكة العنكبوتية ، والمكتبات، بعد البحث في مراكز البحوث    

وإنما وجدت الموضوع فـي أبـواب       ، أبحاث معينة تكلمت عن الموضوع بشكل خاص      
وكتـب التعزيـة    ، وما يتبعها ، ئل العلمية التي تكلمت عن الجنائز     وفصول بعض الرسا  

  : منها على سبيل المثال، وبعض المقاالت القصيرة ، وآدابها
تعزيـة أهلـه    ، دفنـه   ، تكفينه  ، تغسيل الميت   ، مقدمات الموت   [ أحكام الجنائز    ) ١

 زيـع  تو-الرياض ،  محمد بن أحمد الطيار عبداهللا بن: المؤلف ، ] أحكام أخرى   ،
يتعلـق   مـا تكلم المؤلف عن الموت و، هـ ١٤١٦م ـ  ١٩٩٦مؤسسة الجريسي 

و ذكر التعزيـة و مـا       ، و األحكام المتعلقة بالجنائز     ،بالميت  من غسل و تكفيتن       
  .و ذكر مسألة إطعام أهل الميت و االجتماع لهم بشكل موجز ، يتعلق بها 

ريـاض ـ دار القاسـم    ال، فدى بنت عبـداهللا الخريجـي  : المؤلف ، كتاب العزاء ) ٢
، بحث عن أمور التعزية بـشكل عـام  تكلمت الكاتبة في ال،  م٢٠٠٤ـ هـ  ١٤٢٥

  .ذلك  و لم تسهب في، أمر إطعام أهل الميت بشكل موجز و
 بـن   ظافر بن حسن  : تأليف  ، كتاب التعزية و أحكامها في ضوء الكتاب و السنة           ) ٣

تكلم المؤلف في ،  م ٢٠٠٥ـ دار طيبة الخضراء مكة المكرمة  ، علي آل جبعان 



 

 )٦٥٥٣(

و ذكر مسألة إطعام أهل الميـت  ، هذا الكتاب عن التعزية و أحكامها بشكل مفصل  
  . ه المسألةذبشكل موجز و لم يتطرق إلى التفصيل في ه

: المؤلـف   ، ] حقيقتها و المسائل المتعلقة بها دراسة فقهية مقارنة         [ كتاب التعزية    ) ٤
ـ ١٤٢٧لدمام ـ ابن الجـوزي   ا، ي خالد بن عبداهللا بن دايل الشمران تكلـم  ، ـ  ه

، ومهـا و األحكـام المتعلقـة بهـا     المؤلف عن التعزية من حيث حقيقتهـا و مفه      
، و األدلة علـى مـشروعيتها       ، دة  التكييف الشرعي من حيث كونها عبادة أم عا       و
  . الميت أهلذكر حكم إطعام و

 ،يـدي العمـري   كتاب التعزية و أحكامها المؤلف ظافر بن عبداهللا بن علـي الجع         ) ٥
تكلم المؤلف عـن العـزاء    ،   م٢٠١٠ـ هـ  ١٤٣١ع العمري . الرياض ـ ظ  

و ذكر مـسألة إطعـام أهـل الميـت          ، و ناقشها   ، و بين االختالفات    ، أحكامه  و
   .لذلكاالجتماع و

كتاب العزاء مفهومه وفضلة وألفاظه ،ومدته ،والمشروع فيه والممنوع في ضـوء             ) ٦
. ع_س_ الريـاض  . علـي بـن وهـف القحطـاني     سعيد بن  ، . السنة المطهرة 

ذكر المؤلف في هذه الرسالة المختصرة مفهـوم        ،  م   ٢٠١٢_  ه   ١٤٣٣القحطاني  
التعزية ،وفضلها ،وألفاظ التعزية وصفتها ،ومدتها ،والـسنة فـي العـزاء وذكـر         

    .االجتماع وإطعام أهل الميت بشكل موجز
، و حـدوده  ، و مشكلة البحـث   ، يارهتو أسباب اخ  ، و تشمل أهمية البحث   : خطة البحث   

  . ثم خطة البحث ، و ذكر بعض الجهود السابقة فيه ، منهج البحثو
  : و فيه ثالثة مطالب ، مشروعية إطعام أهل الميت : المبحث األول
  .استحباب صنع الطعام ألهل الميت : المطلب األول
   .ما يصلح من الطعام ألهل الميت : المطلب الثاني

   .حكم األكل من طعام أهل  الميت : لثالمطلب الثا
  : و فيه مطلبان، القول بعدم مشروعية إطعام أهل الميت: المبحث الثاني
كُنَّا نَرى اِلاجِتماع ِإلَى َأهِل الْميِت وصنْعةَ الطَّعـاِم         " حديث جرير البجلي  : المطلب األول 

  .درايةً و رواية" ِمن النِّياحِة 
  .  العادات الخاطئة في مسألة إطعام أهل الميت : المطلب الثاني
  . و فيها أهم النتائج :الخاتمــة 

  فهرس المصادر و المراجع 
  



– 

  )٦٥٥٤(

  : مطالبوفيه ثالثة الميت،مشروعية إطعام أهل : المبحث األول
  : الميت ألهل الطعام صنعة استحباب: األول المطلب

هل الميت في مـصابهم وتـذكيرهم       تصبير أ  و،١بأمر التعزية ت الشريعة اإلسالمية    جاء
 - صلى اهللا عليـه وسـلم        - وأن يتذكروا مصابهم في رسول اهللا        ،بأجرهم عند الصبر  

 و من األمور المتعلقة بالعزاء صنع الطعام ألهل الميت و إرساله            ،وهو أعظم المصائب  
والسنة النبويـة جـاءت     ،  لهم نظراً النشغالهم بمصيبتهم و حزنهم على فراق صاحبهم        

الـذي  ،  كما جاء في الحديث    ،مواساةً لهم و تخفيفاً عليهم    ، شروعية إطعام أهل الميت   بم
حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثَنَا جعفَر بن خَاِلٍد ، عن َأِبيـِه             : قال، ذكره أحمد في مسنده   

َل ، قَاَل النَِّبي صـلَّى اللَّـه        لَما جاء نَعي جعفٍَر ِحين قُتِ     : قَاَل  ، ، عن عبِد اِهللا بِن جعفَر       
   لَّمسِه ولَيـا                  : " عم مأتَـاه َأو ، مـشْغَلُهي ـرأم مَأتَـاه ا ، فَقَدامفٍَر طَععوا آلِل جنَعاص

مشْغَلُه٢"ي.  
  : تخريج الحديث

هللا عن عبـدا  ، عن سفيان بن عيينه عن جعفر بن خالد عن خالد بن سارة             : هذا الحديث 
، ٣بمثلـه مختـصراً   ، عن سفيان بـه   ، عن مسدد ،  أخرجه أبو داود في سننه     ،بن جعفر 

، عـن سـفيان بـه    ،و علي بن حجـر ، عن أحمد بن منيع، أخرجه الترمذي في سننه   و
عن سفيان بن   ، و محمد بن الصباح   ، عن هشام بن عمار   ،  ابن ماجه في سننه    و ،٤بنحوه

  .٥بمثله، عيينه به
 عبـد   آخر فـي مـصنف     شاهدوله  ، بمثله ٦،أسماء بنت عميس   عنشاهد  والحديث له   

  .قالت قد كان يؤمر أن تصنع ألهل الميت طعاما، من طريق سودة بنت حارثة٧الرزاق

                                         
ينظـر  . ، والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله المقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم      ١

  ) . ٢/٤٠٥( المغني 
  ) .١٧٧٦: ح( ، ) ١/٤٤٥(مسند أهل البيت رضوان اهللا عليهم ،  أخرجه أحمد في مسنده ٢
  )٣١٣٢: ح(، ) ٣/١٦٤(باب صنعة الطعام ألهل الميت ، كتاب الجنائز ،  سنن أبو داود٣
   ) . ٩٩٨: ح(،  )٢/٣١٢(باب ما جاء في الطعام يصنع ألهل الميت  ، كتاب الجنائز،  سنن الترمذي٤
   ) .١٦١٠: ح(، ) ٢/٥٣٧. (باب ما جاء في الطعام يبعث ألهل الميت ، في كتاب الجنائز ،  سنن ابن ماجه٥
باب ، سننه  و ابن ماجه في     ، ) ٢٧٧٢٨: (برقم) ٦٥٥٦ / ١٢(، مسانيد النساء رضي اهللا عنهن    ، في مسنده ،  أخرجه أحمد  ٦

  )  .١٦١١( برقم ) ٢/٥٣٧( ما جاء في الطعام يبعث ألهل الميت 
 ) .٦٦٦٦: (برقم) ٥٥٠ / ٣( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٧



 

 )٦٥٥٥(

  : دراسة إسناد الحديث
ابن أبي عمران ويكنى أبا محمد، مولى لبني عبد اهللا بن رويبة            ، سفيان بن عيينه   ) ١

وكـان ثقـة   ، أصله من أهل الكوفةوكان ،  من بني هالل بن عامر بن صعصعة    
الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين ممـن علـم   كان من ، ثبتا كثير الحديث حجة 

ثقة حـافظ فقيـه إمـام    : قال عنه ابن حجر، كتاب اهللا وكثر تالوته له وشهر فيه 
حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عـن الثقـات مـن رؤوس                 

وفي سنة ثمـان وتـسعين      ت ،ثبت الناس في عمرو بن دينار     الطبقة الثامنة وكان أ   
 ١.)  ع ( .ومائة، ودفن بالحجون

جعفر بن خالد بن سارة المخزومي المكي، سمع أباه، روى عنه ابن جريج وابن               ) ٢
قال ، جعفر بن خالد بن سارة المخزومي ثقة      : عن يحيى بن معين أنه قال     ، عيينة

 ٢.)٤(ثقة من السابعة : ابن حجر ملخصاً حاله
 -خالد بن سارة المخزومي المكي سمع عبد اهللا بن جعفر روى عنه ابنه جعفـر            ) ٣

 قال ابـن  قاله ابن عيينة، وقال عطاء عن خالد بن عبيد ابن سارة سمع ابن عمر،    
 ٣) .٤(صدوق من الثالثة : حجر

  :الحكم على الحديث
  ٤. حسن: قال األلباني ، ابن السكن و ،صححه الحاكمو ، حسنه الترمذي

  : فقه الحديث
 حاضـراً،  سواء كان الميت     الميت،الحديث فيه داللة على استحباب تهيئة الطعام ألهل         

     ٥. أهله بخبره أو بحالهوذلك النشغال موته،أو جاء خبر 
يستحب لجيران أهل الميت واألقرباء األباعد تهيئة طعام لهم يـشبعهم        و  : الهمامقال ابن   

اصنعوا آلل جعفر طعاما فقـد جـاءهم مـا          " عليه وسلم    يومهم وليلتهم لقوله صلى اهللا    
  ٦.ويلح عليهم في األكل ألن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون ، " يشغلهم

                                         
   )  ٦/٤٠٣( الثقات ،  )١/٣٣( الجرح و التعديل ،   )٤/٩٤( التاريخ الكبير ،  ) ٥/٥٩٨(  ينظر الطبقات الكبرى ١
  )  ١٤٠( تقريب التهذيب ،  ) ٦/١٣٤( الثقات ،  )٢/٤٧٨( الجرح و التعديل ، )  ٢/١٨٩(  ينظر التاريخ الكبير٢
   )   ١٨٨( تقريب التهذيب ،  )٤/٢٠٢( الثقات ،  ) ٣/٣٣٥( الجرح و التعديل ،  )٣/١٥٣(  ينظر التاريخ الكبير٣
  ) .٢/٢٧٦(  ينظر التلخيص الحبير ٤
  ) .١/٤٩٠( حاشية السندي على ابن ماجه ، )  ٦/٥٩( شرح العيني ،  ) ٥/٣١٥(  ينظر المجموع ٥
   ) ٢/١٤٢(،  شرح فتح القدير ٦



– 

  )٦٥٥٦(

وأحـب لجيـران الميـت أو ذي        :  قال الشافعي في كتابه األم     ،الفقهاءاتفق  وعلى هذا   
 وذكر  سنة، طعاماً يشبعهم فإن ذلك       وليلته يموت،يوم  قرابته أن يعملوا ألهل الميت في       

إنه إعانـة   : وقال، وذكر ذلك ابن قدامه   ، ١وبعدنا، وهو من فعل أهل الخير قبلنا       ، كريم  
لهم وجبراً لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عـن إصـالح طعـام           

  .٤ واألحناف٣وقال بذلك المالكية، ٢ألنفسهم
ثالثـة  يبعث به إليهم    ، ميت طعام يسن أن يصلح ألهل ال    : وبعض الحنابلة ، قال البهوتي 

  . ٥أيام
 من  ما داموا محزونين، ومنشغلين،   والذي يظهر، أنه يستحب صنع الطعام ألهل الميت         

وإذا زال  ، انـشغالهم وحـزنهم   ، ألن السبب في صنع الطعام لهم     ، غير تحديد مدة معينة   
  .   واهللا أعلم، زال الحكم، السبب

  : الحكمة من ذلك
فصنع الطعام لهم نوع من أنـواع البـر         : قال البنا ، البر بالقريب  عده بعض العلماء من   

  ٦.بالقريب والجار والعطف عليه، وفي ذلك أعظم تسلية ألهل الميت ومزيد أجر لفاعله
، والحمل عن أهل الميت، فإنهم فـي  أعظم مكارم األخالق والشيم هذا من   : قال ابن القيم  

  ٧.شغل بمصابهم عن إطعام الناس
  :ما يصلح من الطعام ألهل الميت: نيالمطلب الثا
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن              : قال البخاري 

عائشةَ، زوج النبي صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم ؛ أنها كانت ، إذا مات الميـتُ مـن أهلهـا ،                    
. من تلبينٍة فطُبخـت  ٨مٍة أمرت ببر-فاجتمع لذلك النساء ، ثم تفرقن إال أهلها وخاصتها      

                                         
 ) ٢/٦٣٥(  ينظر األم ١
  ) ٢/٤١٣( باب مسألة استحباب صنع الطعام ألهل الميت ،  المغني ٢
ظر البيـان و  ين،  سئل مالك عن أهل الميت هل يبعث إليهم بالطعام؟ فقال إني أكره المناحة، فإن كان هذا ليس منها فليبعث      ٣

  )٢/٢٢٨( التحصيل 
 )٢/٢٤٠(  ينظر حاشية ابن عابدين ٤
   ) ٢/٢٤٩(  ينظر كشاف القناع ٥
  )٨/٩٥( كتاب الجنائز ،  الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيباني ٦
   ) ١/٥٠٩(  ينظر زاد المعاد ٧
النهاية في غريـب    ، )مادة برم   ( ،  ) ٥/١٨٧٠( ظر الصحاح   ين، قدر من حجارة، والجمع برم وبرام وبرم          ): البرمة ( ٨

  ) .برم ( ،  ) ١/١٢١( الحديث 



 

 )٦٥٥٧(

  ثريد ِنعِت التلبينةُ عليها     . ١ثم صبمنها   : ثم قالت   . فص فإني سمعتُ رسـوَل اِهللا     . كُلْن
   . ٣"تُذهب بعض الحزِن .  لفؤاِد المريِض ٢التلبينةُ مِجمةٌ" صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم يقول 

  :تخريج الحديث
عن عقيل عن ابـن  ،يى بن بكير عن الليث بن سعد هذا الحديث أخرجه البخاري عن يح     

، اهللا بن شعيب   عن عبد ، وأخرجه مسلم في صحيحه   ، عن عائشة   ، عن عروة   ، شهاب  
، عن حجـاج  ، وأخرجه النسائي عن نصير بن الفرج     ، ٤بمثله، عن الليث به  ، عن شعيب 

، بـه عن الليـث    ، عن هشام ،  وأخرجه أحمد في مسنده    ،٥بمثله مختصراً ، عن الليث به  
  .٦بمعناه

فوصـية النبـي   ، للمحزون  " التلبينة  " الحديث فيه داللة على أهمية طعام       : فقه الحديث 
مـن حيـث الـصحة      ، عليه الصالة و السالم بالتلبينة داللة على ما لها من فوائد جمة           

و في هذا المطلب سوف نورد بعض فوائدها و مـا توصـل إليـه               ، النفسية و الجسدية  
  .  فة فوائدها الطب الحديث في معر

   :التلبينة
هي حـساء مـن     : بفتح المثناة وسكون الالم كسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون          

سميت بذلك لشبهها بـاللبن فـي البيـاض         ، دقيق أو نخالة قالوا وربما جعل فيها عسل         
           ٧والرقة، والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا ال غليظا نيئا 

                                         
فتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم ومن أمثالهم الثريد أحـد                    ): ثريد   ( ١

) ثرد (، )١/٢٠٩( لنهاية في غريب الحديث ا: ينظر، ه اللحمين وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقت     
   ) .٩/٥٥١( باب الثريد ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،
مجمة، : استراحة قلب المريض، ويروى: مكان االستراحة أي: بفتح الميم والجيم وفتح الميم األخرى الشديدة أي): مجمة  ( ٢

الفرس إذا ذهب إعياؤه، والجمام الراحة، والفؤاد رأس المدة وفـؤاد الحـزين          جم  : مريحة يقال : بضم الميم وكسر الجيم أي    
، يضعف باستيالء اليبس على أعضائه ومعدته لتقليل الغذاء، وهذ الطعام يرطبها ويقويها ويفعل ذلك أيضا بفؤاد المـريض                   

عمدة القاري ،  )٧/٣٦٢( ،حجاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن ال    ، )جمن  ( ، ) ١/٣٠١( النهاية في غريب الحديث     : ينظر
   ) .٢١/٥٤( شرح صحيح البخاري 

   ) .٥٤١٧( برقم  ) ٧/٧٥( باب التلبينة ،  أخرجه البخاري في كتاب األطعمة ٣
   ) .٢٢١٦: ح( ،  )  ٧/٢٦(، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض، كتاب السالم ،  صحيح مسلم ٤
   ) .  ٧٥٢٨:  ح(،   ) ٧/٨٤(، التلبينة باب الدواء ب، كتاب الطب ،  سنن النسائي ٥
   ) .٥٤١٧: ح(،  )١١/٥٨١٥(مسند عائشة رضي اهللا عنها ،  مسند أحمد٦
باب التلبينة مجمـة لفـؤاد   ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )لبن  )  ( ٤/٢٢٩(  ينظر النهاية في غريب الحديث      ٧

   ).٩/٥٥٠( ينة باب التلب، فتح الباري البن حجر ،  )٧/٣٦٢المريض  



– 

  )٦٥٥٨(

ينة من دقيق الشعير أساساً، وهي من أفضل األغذية الطبيعية التي تعمـل                 تتألف التلب 
على إعادة عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، وتناول التلبينة في الـصباح يعطـي              
الجسم طاقة عالية تستمر طوال اليوم وال تسبب هذه الطاقة بارتفاع نسبة السكر في الدم               

  ١. كما أنها ال تتحول إلى دهون 
وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير بل هي مـاء      : بن القيم قال ا 

الشعير لهم فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه               
يطبخ صحاحا والتلبينة تطبخ منه مطحونا وهي أنفع منـه لخـروج خاصـية الـشعير                

أقوى ونفوذه أسرع وإنماؤه للحـرارة الغريزيـة       وإذا شرب حارا كان جالؤه      ، بالطحن  
 - واهللا أعلـم     -هذا  " تذهب ببعض الحزن    " وقوله  ، أكثر وتلميسه لسطوح المعدة أوفق    

ألن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامـل لهـا              
يـة بزيادتـه فـي      إلى جهة القلب الذي هو منشؤها وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريز          

 إنها تـذهب  - وهو أقرب - وقد يقال ،مادتها فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن  
 وقد يقال إن قوى الحزين تضعف باستيالء اليـبس علـى            ،ببعض الحزن بخاصية فيها   

أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيها ويفعـل             
ريض لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي            مثل ذلك بفؤاد الم   

أو صديدي وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه ويحدره ويميعه ويعـدل كيفيتـه               
  ٢.واهللا أعلم ، ويكسر سورته فيريحها 

 طريقة إعداد التلبينة :  
نار هادئـة   ملعقتين من دقيق الشعير بنخالته يضاف لهما كوب من الماء، وتطهى على             

دقائق، ثم يضاف كوب لبن وملعقة عسل نحل، ويمكن تناول التلبينـة كبـديل              ) ٥(لمدة  
  .٣عن وجبة اإلفطار أو وجبة العشاء
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   ) ٤/١٠٩( باب التلبين و فوائده ،  زاد المعاد ٢
، لبينـة  و للمزيد من المعلومات المفيدة عـن الت ،  في الوقت الحالي متوفر خليط التلبينة في المحامص و محالت العطارة             ٣
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 )٦٥٥٩(

 ١:التلبينة واألبحاث الحديثة  
هناك الكثير من الدراسات واألبحاث حول التلبينة ومكونها الرئيـسي دقيـق الـشعير،              

 الـشعير غنيـة بمـضادات األكـسدة مثــل           وقالت أحدى الدراسات الحديثة أن حبة     
، وأشارت هذه الدراسة إلى أن مـضادات األكـسدة          )A(وفيتـاميـن  ) E(فيتـاميـن  

يمكنها منع وإصالح أي تلف بالخاليا قد يكون بادئا أو محرضا على نشوء ورم خبيث؛               
 Free(إذ تلعب مضادات األكسدة دورا في حماية الجسم من الشــوارد الحــــرة  

radicals (        التي تدمر األغشية الخلوية وتدمر الحمض النووي)DNA(     وقـد تكـون ،
المتهم الرئيسي في حدوث أنواع معينة من السرطان وأمراض القلب بل وحتى عمليـة              
الشيخوخة نفسها، وقد حبا اهللا الشعير بـوفرة الميالتـونين الطبيعـي غيـر الـضار،                

الموجودة في المخ خلف العينين، ومـع       والميالتونين هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية       
تقدم اإلنسان في العمر يقل إفراز الميالتونين، وترجع أهمية هرمون الميالتـونين إلـى              
قدرته على الوقاية من الكثير من األمراض والمشاكل الصحية وأيضاً يزيد الميالتـونين             

هـم فـي    من مناعة الجسم، كما يعمل على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة وله دور م            
  .تنظيم النوم واالستيقاظ

وأظهرت نتائج البحوث أهمية الشعير في تقليل اإلصابة بسرطان القولون، حيث اسـتقر        
الرأي على أنه كلما قل بقاء المواد المسرطنة الموجودة ضمن الفضالت فـي األمعـاء،          

تيريـا  قلت احتماالت اإلصابة باألورام السرطانية، ويدعم هذا التأثير عمليات تخمير بك          
  . القولون لأللياف المنحلة ووجود مضادات األكسدة بوفرة في حبوب الشعير

 الكثير والكثير من فوائد التلبينة، وكل هـذه التقـارير           تفاألبحاث أثبت .. ولم ننتهي بعد  
العلمية الحديثة أظهرت تطابقاً دقيقاً بين ما ورد في فضل التلبينـة علـى لـسان نبـي                  

وبين نتائج تلك األبحاث التي أوصـت بـالعودة إلـى تنـاول     الرحمة وطبيب اإلنسانية    
  . الشعير كغذاء يومي لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة والتمتع بالعافية

فهـي  ، أن التلبينة تساهم في تقليل مستويات الكولسترول في الدم          : أثبت الطب الحديث  
ـُعالج وتساهم في الوقاية من أمراض القلب والدورة         الدموية وتحد من مضاعفاته فهي      ت

  :بذلك 
  ).خاصة شرايين القلب التاجية(تحمي الشرايين من التصلب   • 
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– 

  )٦٥٦٠(

) chemia(تقي من التعرض آلالم الذبحة الـصدرية وأعـراض نقـص الترويـة                • 
  ).Heart Infarction(واحتشاء عضلة القلب 

كالبوتاسـيوم  تئـاب  التخفيـف مـن حـدة االك   كما أن هناك مواد تلعب دورا مهماً في        
وهذه المواد وأكثر تجتمع في حبـة الـشعير        .. والماغنسيوم ومضادات األكسدة وغيرها   

الموجـود  ) B( وفيتـامين    ،هذه العناصر المذكورة  .. الحنونة التي أشار لها نبي الرحمة     
تلعب دوراً قوياً في عالج حاالت القلق واالكتئـاب         في الشعير واألحماض األمينية كلها      

شفاء السريع من األمراض وخصوصاً األمراض المستعـصية والتـي ال يـزعم       وفي ال 
  ١. عباقرة الطب الحديث بأنها ال عالج لها

  :حكم األكل من طعام أهل الميت: المطلب الثالث
لَيٍب، عـن  حدثَنَا محمد بن الْعلَاِء، َأخْبرنَا ابن ِإدِريس، َأخْبرنَا عاِصم بن كُ: قال أبو داود   

خَرجنَا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم ِفـي        : َأِبيِه، عن رجٍل، ِمن الَْأنْصاِر، قَالَ     
            اِفروِصي الْحِر يلَى الْقَبع وهو لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صستُ رَأيٍة، فَرنَازج :»  ِسـعَأو

، فَلَما رجع استَقْبلَه داِعي امـرَأٍة فَجـاء وِجـيء           »بِل ِرجلَيِه، َأوِسع ِمن ِقبِل رْأِسهِ     ِمن قِ 
               لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صساُؤنَا رآب فََأكَلُوا، فَنَظَر ،مالْقَو عضو ثُم ،هدي عضاِم فَوِبالطَّع

لُوكقَالَ     لُ ٢ي ةً ِفي فَِمِه، ثُما      «: قْمِلهِر ِإذِْن َأهشَاٍة ُأِخذَتْ ِبغَي ملَح َأةُ،     »َأِجدـرـلَِت الْمسفََأر ،
يا رسوَل اللَِّه، ِإنِّي َأرسلْتُ ِإلَى الْبِقيِع يشْتَِري ِلي شَاةً، فَلَم َأِجد فََأرسلْتُ ِإلَى جـاٍر             : قَالَتْ

رى شَاةً، َأن َأرِسْل ِإلَي ِبها ِبثَمِنها، فَلَم يوجد، فََأرسلْتُ ِإلَى امرَأِتـِه فََأرسـلَتْ               ِلي قَِد اشْتَ  
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسا، فَقَاَل رِبه ى«: ِإلَيار٣»َأطِْعِميِه الُْأس .  

  :تخريج الحديث 
عـن  ، عن ابن إدريـس   ،  عن محمد بن العالء    ،ي سننه  ف ،هذا الحديث أخرجه أبو داود    

عـن  ، و أخرجه أحمد في مـسنده  ، عن رجل من األنصار   ، عن كليب ، عاصم بن كليب  
  .  ٤بنحوه مطوالً، عن عاصم بن كليب به، عن زائدة، عن أبو إسحاق، معاوية بن عمرو
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   )  ١٥٣-١٥١/ ٩(ينظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ، أي يمضغها ، واللوك إدارة الشيء في الفم ) : يلوك لقمة  ( ٢
  ) .٣٣٣٢: ح( ،  ) ٣/٢٤٩(باب في اجتناب الشبهات ، كتاب البيوع ،  أخرجه أبو داود في سننه ٣
   ).٢٢٩٤٥: ح( ،  ) ١٠/٥٣٠٧(مسند األنصار رضي اهللا عنهم ،   مسند أحمد٤



 

 )٦٥٦١(

  :دراسة االسناد
ن أهل الكوفة يروى    محمد بن العالء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفى ، م           ) ١

ثقة حافظ من العاشـرة مـات     : قال عنه ابن حجر   ، عن بن المبارك والكوفيين   
 ١.)ع(سنة سبع وأربعين وهو بن سبع وثمانين سنة 

عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبـد الـرحمن األودي الكـوفي، سـمع أبـاه          ) ٢
ريـس  إد عبد اهللا بـن   : عن يحيى بن معين أنه قال     ، والشيباني ومالك بن أنس   

قال عنـه ابـن     ، عبد اهللا بن إدريس من الثقات     : قال على ابن المديني   و  ، ثقة
ثقة فقيه عابد من الثامنة مات سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسـبعون             : حجر
 ٢) .ع (سنة 

 توفي في أول خالفة أبي جعفـر، وكـان      ،ابن شهاب الجرمي   عاصم بن كليب   ) ٣
صدوق رمـي   : ر واصفاً حاله  قال ابن حج   ،ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث     

 ٣.  مات سنة سبع وثالثين ومائة)٤خت م (باإلرجاء من الخامسة 
 روى عن   ،الجرمي من بني قضاعة، وهو أبو عاصم بن كليب         كليب بن شهاب   ) ٤

رأيتهم يستحسنون حديثـه    : قال ابن سعد  ، وكان ثقة كثير الحديث   . عمر وعلي 
وق من الثانية ووهم من     صد: قال ابن حجر  ، يقال إن له صحبة   ، ويحتجون به 

 ٤.)٤ي (ذكره في الصحابة 
أورد أبو داود حديث رجل من األنصار مبهم، ومعلوم أن جهالـة الـصحابة ال تـؤثر؛      
ألنهم عدول وال يحتاجون إلى تعديل من بعد ثناء اهللا عز وجل علـيهم وثنـاء رسـوله          

وال تـؤثر، وال    صلى اهللا عليه وسلم، والجهالة في غيرهم تؤثر وتضر، وفيهم ال تضر             
يعني كونهم عدوالً أنهم معصومون، فإن العصمة ليست ألحد إال للرسل الكرام علـيهم              
الصالة والسالم، ولكنهم عدول وخيار يعتمد على كالمهم، ويعول على ما جـاء عـنهم               
من الرواية، وكل راو من الرواة دون الصحابة البد من معرفة حاله من الثقة والضعف               

                                         
تقريب ،  )٩/١٠٥( الثقات  ،  )٨/٥٢( الجرح و التعديل    ،   )١/٢٠٥( التاريخ الكبير   ، )٦/٤١٤(  ينظر الطبقات الكبرى     ١

  ).٥٠٠( التهذيب 
  ) . ٢٩٥( تقريب التهذيب ،  ) ٧/٥٩( الثقات ،   )٥/٨( الجرح و التعديل ،  )٥/٤٧(  الكبير  ينظر التاريخ٢
،  )٧/٢٥٦( الثقـات   ،  )٣٤٩/ ٦( الجرح و التعديل    ،   )٦/٤٨٧( التاريخ الكبير   ،  )٣٤١/ ٦(  ينظر الطبقات الكبرى     ٣

   ) . ٢٨٦( تقريب التهذيب 
   ) . ٤٦٢( تقريب التهذيب ،  )٣/٣٥٦( الثقات ،  )٧/٢٢٩( ريخ الكبير التا،  )٦/١٢٣(  ينظر الطبقات الكبرى ٤



– 

  )٦٥٦٢(

عـن  : صحابة فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا ال يؤثر إذا قيلوغير ذلك إال ال  
رجل من األنصار، أو عن رجل صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو عن رجل مـن                 

  ١.أصحاب رسول اهللا عليه الصالة والسالم؛ فإن ذلك كاف في عدالته وقبول خبره
   ٢.إسناد صحيح: الحكم على الحديث

  : فقه الحديث
فهذا ، "وِجيء ِبالطَّعاِم فَوضع يده، ثُم وضع الْقَوم، فََأكَلُوا         " د من هذا الحديث قوله      الشاه

  .لفعله صلى اهللا عليه وسلم،  األكل من الطعام المصنوع ألهل الميتجوازشاهد على 
، كلفعله صلى اهللا عليه وسلم لـذل      جائز  ، فاألكل من الطعام الذي تم صنعه ألهل الميت       

لقوله صلى اهللا عليـه وسـلم    ، ميتفالطعام إنما صنع ألهل ال    ، كما ورد في هذا الحديث    
ال سيما إذا كـان قادمـاً   ، ولكن إذا حضر من يقدم العزاء، ٣ "اصنَعوا آلِل جعفٍَر طَعاما  "

  .فال بأس في ذلك، وأكل منه، ٤من غير قصد لالجتماع،  من أماكن بعيده
  : وفيه مطلبان، ل بعدم مشروعية إطعام أهل الميتالقو: المبحث الثاني
كُنَّا نَرى اِلاجِتماع ِإلَى َأهِل الْميِت وصنْعةَ الطَّعـاِم         " حديث جرير البجلي  : المطلب األول 

  .درايةً ورواية" ِمن النِّياحِة
) ح . ( د بن منْصوٍر، حدثَنَا هـشَيم حدثَنَا سِعي: قال ابن ماجه حدثَنَا محمد بن يحيى، قَالَ    

                   ـنِن َأِبي خَاِلـٍد ، عاِعيَل بمِإس نع ، مشَيثَنَا هدِل ، حو الْفَضخْلٍَد َأبم نب اعثَنَا شُجدحو
ى اِلاجِتماع ِإلَـى َأهـِل      كُنَّا نَر : قَيِس بِن َأِبي حاِزٍم ، عن جِريِر بِن عبِد اِهللا الْبجِلي قَاَل             

  ٦  .٥الْميِت وصنْعةَ الطَّعاِم ِمن النِّياحِة

                                         
   )١/٢( شرح سنن أبي داود للعباد ١
  ) ٥/٢٩٥( البدر المنير ٢
 . تقدم تخريجه ٣
  ) ٣/٢٠٧(  ينظر تحفة المحتاج ٤
كذلك الرياح إذا تقابلت في     . ابل بعضا ومنه سميت النَواِئح، ألن بعضهن يق     . الجبالن يتناوحان : يقال. التقابل: التَناوح] نوح [٥

وكل ريح استطالت أثراً فهبتْ عليه ريح طوالً فهي نَيحتُه، فإن اعترضـته فهـي            . المهب، ألن بعضها يناِوح بعضاً ويناسج     
،  وذلك بأن تبكي عليه وتعدِّد محاسنه الندّبة على الميِّت : و النَّوحة ، وناحتْ المرأة تَنوح نَوحاً وِنياحاً، واالسم الِنياحةُ      . نَسيجتُه

   ) . ١/٢٣٣( التعريفات الفقهية ،  )١/٤١٣( ينظر الصحاح 
                     ) ٢/٥٣٨( ، و صـنعة الطعـام  ، باب ما جاء في النهي عن االجتماع إلى أهـل الميـت       ، أبواب الجنائز ،  سنن ابن ماجه   ٦
   ) .١٦١٢: ح( 



 

 )٦٥٦٣(

  : تخريج الحديث
عـن  ، عن محمد بن يحيـى    : األول: بطريقين، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه      

كالهما عن هشيم بن بشر عن      ، عن شجاع بن مخلد   : والطريق الثاني ، سعيد بن منصور  
، عن نصر بن بـاب    ، وأخرجه أحمد في مسنده   ، عن جرير البجلي  ،  قيس عن، إسماعيل

    ١.بنحوه، به، عن إسماعيل
قَاَل عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه، كُنَّـا نَعـد   "  في تاريخ واسط    ، شاهد والحديث له 

  ٢ ."اِلاجِتماع ِعنْد َأهِل الميت بعد ما يدفن من النياحة
  :سناددراسة اإل

، محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيـسابوري               ) ١
 ثقة حافظ جليل من الحادية عـشرة مـات   ، ثقة صدوق امام من ائمة المسلمين 

 ٣ ).٤خ (سنة ثمان وخمسين على الصحيح وله ست وثمانون سنة 
، راقيينشجاع بن مخلد الفالس أبو الفضل من أهل بغداد يروي عن هشيم والع             ) ٢

صدوق وهم في حـديث     : قال ابن حجر  ، بغدادي ثقة : فقاله  ئل أبو زرعة عن   س
واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي من العاشرة مات سـنة خمـس              

  ٤ ). م د ق (وثالثين
يروي عـن هـشيم    ، سكن مكة ومات بها   ، ويكنى أبا عثمان  ، سعيد بن منصور   ) ٣

ثقـة مـصنف    : قال ابن حجـر   ، عليهأحمد بن حنبل يحسن الثناء      كان  ، وخالد
وكان ال يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به مات سنة سـبع وعـشرين وقيـل      

 ٥. )ع(بعدها من العاشرة 
ويكنى أبا معاوية، مولى لبني سليم، وكان ثقة كثيـر الحـديث           ، هشيم بن بشير   ) ٤

 من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هـشيم،   : ابن المبارك قال  ثبتا يدلس كثيرا،    

                                         
  ) . ٧٠٢٤: ح( ، )٤/١٤٥٥(  عمرو بن العاص مسند عبداهللا بن،  مسند أحمد١
: ، قَاَل) وكَان ِثقَةً(أنا عمر َأبو حفٍْص الصيرِفي : أنا يِزيد بن هارون، قَاَل: ثنا عبد الْحِميِد، قَاَل: حدثنا أسلم، قَاَل:  بهذا السند٢

.  الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه، كُنَّا نَعد اِلاجِتماع ِعنْد َأهِل الميت بعد ما يدفن من النياحـة             قَاَل عمر بن  : ثنا سيار َأبو الْحكَِم، قَالَ    
  )  .١/١٢٦( باب من روى عنه يزيد بن هارون من أهل واسط ، تاريخ واسط : ينظر

   ) ٢/١٤٥( تقريب التهذيب ،  )٨/١٢٥(  ينظر الجرح و التعديل ٣
 ،  )٢٦٤( تقريب التهذيب ،  )٨/٣١٣( الثقات ،  )٣٧٩/ ٤( الجرح و التعديل ،  )٣٥٢/ ٧( الكبرى  ينظر الطبقات٤
   )  ٢٤١( تقريب التهذيب ،  )٨/٢٦٨( الثقات ،  )٤/٦٨( الجرح و التعديل ،  )٥/٥٠٢(  ينظر الطبقات الكبرى ٥



– 

  )٦٥٦٤(

ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي من السابعة مـات سـنة   : قال ابن حجر 
 . ١)ع(ثالث وثمانين وقد قارب الثمانين 

قال ابن  ، مولى لبني أحمس من بجيلة ويكنى أبا عبد اهللا        ، إسماعيل بن أبي خالد    ) ٥
 ٢).ع(ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين : حجر

ن عبد الحارث بن عوف بن حـشيش بـن          واسمه عوف ب  ، قيس بن أبي حازم    ) ٦
قال يحيـى  ، هالل بن الحارث بن رزاح بن كلب بن عمرو بن لؤي من أحمس          

ثقة من الثانية مخضرم ويقال له رؤيـة        :  و قال ابن حجر   ، كوفي ثقة :بن معين 
وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة مات بعد التسعين أو قبلهـا                

  ٣.)  ع(وقد جاز المائة وتغير 
  : الحكم على الحديث

هي تدليس هشيم بن بشير، فإنه على ثقتـه كـان           ، وعلته٤،هذا الحديث أعله الدارقطني   
وبنـاء  ،  لتعـدد طرقـه  ،صحيحلكن الذي يظهر واهللا أعلم أنه      ، كثير التدليس واإلرسال  

  .فلو كان هناك علة خفيه قادحة التضحت لهم، تصحيح العلماء لهعلى 
هـذا إسـناد   (:  قـال والبوصيري٦،وابن كثير٥، كالنووي العلـم صححه جماعة من أهل 

صــحيح رجــال الطريــق األول علــى شــرط البخــاري والثــاني علــى شــرط  
    . وغيرهم١١،وشيخ اإلسالم ابن تيمية١٠،واأللباني٩،أحمد شاكرو ٨،والشوكاني٧،)مسلم

                                         
   ). ٥٧٤( تقريب التهذيب ،  )١/١٥٦( تعديل الجرح و ال،  )٨/٢٤٢( التاريخ الكبير،  )٧/٣١٣( ينظر الطبقات الكبرى١
 ، )٤/١٩( الثقات ،  )٢/١٧٤( الجرح و التعديل ،  )٦/٣٤٤(  ينظر الطبقات الكبرى ٢
   ) .٤٥٦( تقريب التهذيب ،  )٥/٣٠٧( الثقات ، )٧/١٠٢( الجرح و التعديل ،  )٦/٦٧(  ينظر الطبقات الكبرى ٣
   )١٣/٤٦٢(  ينظر علل الدارقطني ٤
  ) . ٥/٣٢٠(  المجموع  ينظر٥
  ) . ١/٢٤١(  ينظر إرشاد الفقيه ٦
   ) .٢/٥٣(  ينظر مصباح الزجاجة ٧
   ) .٤/١٤٨(  ينظر نيل األوطار ٨
   ) . ١١/١٢٦(  ينظر تحقيق المسند ٩

   ) . ٢١٠(  ينظر أحكام الجنائز ١٠
 ) . ٢٤/٣١٦(  ينظر مجموع الفتاوى ١١



 

 )٦٥٦٥(

  :  فقه الحديث
 أو تقريـر النبـي      ،هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي اهللا عنهم       ) كنا نرى : (قوله

) وصـنعة  (، فهو حجة،  وعلى الثاني فحكمة الرفع على التقديرين      ،صلى اهللا عليه وسلم   
 إذ الـوارد أن  ، وبالجملة فهذا عكس الوارد، األهل وإفراد الضمير إلفراد لفظ األهل      :أي

 فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا ألجلهم الطعـام          ،ل الميت يصنع الناس الطعام أله   
ألن ،  وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة ألهـل الميـت قلـب للمعقـول               ،قلب لذلك 

  ١. أن تكون للسرور ال للحزنالضيافة حقاً
 ، من النياحـة   كانوا يعدون االجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعاً           ف

 فيه من اشتغال الخاطر بموت الميـت،        مما ه ي ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع        لما ف 
وما فيه من مخالفة السنة، ألنهم مأمورون بأن يصنعوا ألهل الميت طعاما فخالفوا ذلـك              

   ٢.وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم
كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعـون        على  ٣ األربعة أصحاب المذاهب واتفق  

 وظـاهره التحـريم،     هذا المطلب  مستدلين بحديث جرير بن عبد اهللا المذكور في          ،هعلي
  .ألن النياحة حرام، وقد عده الصحابة رضي اهللا عنهم من النياحة

ستحب إصالح طعام ألهل الميت، يبعث به إليهم، إعانة لهم، وجبـرا            ي:  قال ابن قُدامة  
إلـى  ،  إليهم عن إصالح طعام ألنفسهم     لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي      

 ألن فيه زيـادة علـى   فمكروه؛ فأما صنع أهل الميت طعاما للناس،        -رحمه اهللا -أن قال 
  ٤. بصنع أهل الجاهليةمصيبتهم، وشغال لهم إلى شغلهم، وتشبهاً

بينمـا  ، صنع أهل الميت أنفسهم الطعـام للنـاس       : فالمكروه كما ظهر في أقوال العلماء     
أن يصنع جيران أهل الميت وأقاربهم الطعـام        ، ة في ذلك كما ورد سابقاً     السنة الصحيح 

  . النشغالهم عن ذلك، لهم

                                         
   ) . ١/٤٩٠(  ينظر حاشية السندي على بن ماجه ١
   ).٨/٩٥(  ينظر الفتح الرباني ٢
   ) . ٢/٢٤٠( حاشية ابن عابدين ،  )٢/٤١٠( المغني ، )٢/٢٢٨( البيان و التحصيل ،  )٣/٦٣٨(  ينظر األم ٣
   ) .٢/٢١٠(  ينظر المغني ٤



– 

  )٦٥٦٦(

  .  العادات الخاطئة في مسألة إطعام أهل الميت: المطلب الثاني
تكلفة الوالئم والعزائم التي تتعدى حدود البـذخ        من المؤسف جداً أن عدوى المبالغة في        

العزاء ووالئمه، حيث انتـشرت ظـاهرة        انتقلت أيضاً إلى   قد، والتمادي والمغاالة فيها  
  . أماكن العزاء بصورة مستفزةاإلسراف والبذخ في 

، والتبـذير ، وما يتبعها من الضيافة، أصبح بالمبالغة في الوالئم، فكأن التعبير عن الحزن   
  .وما هو مخالف لتعاليم الدين الحنيف
بعمـل   ،يوسف بن عبداهللا الفيـز    : لكاتبحيث قام ا  ، ذكرت جريدة الرياض مقالة مميزة    

ـ ١٤٣٢( لوفيات في الرياض فـي عـام        إحصائيات ل  تقـول  :  و هـذا نـصها    ) ـ  ه
 الصالة عليهم في مساجد الرياض فقط خـالل         تإن عدد الموتى الذين تم    : االحصائيات

 غفر اهللا لهـم وأسـكنهم فـسيح         -  جنازة ١٢٦٠٠ أكثر من    ه١٤٣٢ العام المنصرف 
نحو نا أن مدة العزاء ثالثة أيام، فإن أيام التعازي خالل العام الماضي              وإذا علم  -جناته  

 وإذا علمنا أيضاً أن المحبين والمقربين ألهل الميت يتسابقون على إطعام             يوم، ٣٧٨٠٠
أهل الميت وجبتين رئيسيتين خالل الثالثة أيام العزاء غداء وعشاء، فهذا يعني أنـه تـم       

 والغالب تكون ذبيحتين وأكثر     - تشمل ذبيحة كاملة      وجبة، وهذه الوجبة   ٧٥٦٠٠إعداد  
ونقـدرها  ( إضافة إلى الفاكهة وخالفه، وإذا علمنا أن متوسط قيمة إعداد وجبة كاملة              -

مبلغ ألفي ريال كأقل تقدير، فمعنى ذلك أننا قـد دفعنـا          ) بذبيحة وليست ذبيحتين تجاوزاً   
 وواحد وخمـسين مليونـاً      مائة( مليون ريال    ١٥١,٢أكثر من   خالل العام المنصرف    

وبالمقابل هـل تؤكـل     !!  ريال يومياً   ألف ٤٢٠بمعدل  !! كأقل تقدير ) ومائتي ألف ريال  
   ١.كل هذه األطعمة؟؟ أليس هذا إسرافاً وتبذيراً

هذا العمل ليس مطابقاً للسنة، وال نعلم له أصـالً فـي الـشرع        :قال ابن باز رحمه اهللا    
المصاب من غير كيفية معينة وال اجتماع معين كهذا         وإنما السنة التعزية ألهل     ، المطهر

االجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيـت، أو فـي                 
 وإذا  ،الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة، سواء كانت التعزية قبل الصالة أو بعدها             

ظـم اهللا أجـرك، وأحـسن    ع: قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل 
عزاءك، وجبر مصيبتك، وإذا كان الميت مسلما دعا له بـالمغفرة والرحمـة، وهكـذا               
النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا، ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل لكن مـن              

                                         
  com.alriyadh.www://http/٦٩٩٥٧٥  ١٥٩٠٥العدد ، جريدة الرياض  ١



 

 )٦٥٦٧(

دون خلوة وال مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له، وفق اهللا المسلمين جميعا للفقه               
  ١. والثبات عليه، إنه خير مسئولفي دينه،

إن ما يعمله الناس اليوم من اجتماعات كثيرة وأيام معدودة وتعطيـل              ":و قال الفوزان  
لألعمال وتقديم للذبائح واألطعمة ال يجوز في هذه المناسبة، ألنه يكلف الناس ويحملهـم              

  ٢."أشياء ال يستطيعونها، فيجب ترك هذا الشيء
أن يقـوم أقـارب     ، كما بينا في المبحث األول    ، ام أهل الميت  فالسنة الصحيحة في إطع   

   .النشغالهم بمصيبتهم عن ذلك، أو الجيران بإعداد ما يشبعهم من الطعام، أهل الميت

                                         
 -مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بـن بـاز     ،  حكم إقامة مراسم العزاء   ،  موقع طريق اإلسالم اليوم      ١

  .المجلد الثالث عشر
https://ar.islamway.ne  

  id?aspx.NewsDetails/com.islammessage.fiqh://http=٦٦٠٥،   الملتقى الفقهي٢



– 

  )٦٥٦٨(

  :  الخاتمــة
فإني أحمـد  ، و سلم، و الصالة و السالم على نبينا محمد و على آله و صحبه     ، الحمد هللا 

اره بهذه الصورة، و من خالل ما تقدم فـي البحـث،            و إظه ، اهللا على إتمام هذا البحث    
  :يمكنني إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها، و هي كالتالي

  .باتفاق الفقهاء، مشروعية استحباب صنع الطعام ألهل الميت ) ١
يستحب صنع الطعام ألهل الميت ما داموا محزونين، ومنـشغلين، مـن غيـر        ) ٢

وإذا ، انـشغالهم وحـزنهم   ، طعام لهم ألن السبب في صنع ال    ، تحديد مدة معينة  
 .واهللا أعلم، زال الحكم، زال السبب

هذا من أعظم مكارم األخالق والشيم، والحمل عن أهل الميـت،           : قال ابن القيم   ) ٣
 .فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس

فوصية النبي عليه الصالة والسالم بالتلبينـة       ، للمحزون" التلبينة  " أهمية طعام    ) ٤
 . من حيث الصحة النفسية والجسدية،ى ما لها من فوائد جمةداللة عل

 مواد تلعب دورا مهماً في التخفيف مـن حـدة االكتئـاب             تحتوي التلبينة على   ) ٥
 .كالبوتاسيوم والماغنسيوم ومضادات األكسدة وغيرها

 . لفعله صلى اهللا عليه و سلم ،جواز األكل من الطعام المصنوع ألهل الميت ) ٦
على كراهة صنع أهل الميـت طعامـا للنـاس       ب األربعة اتفق أصحاب المذاه   ) ٧

 .يجتمعون عليه
إن ما يعمله الناس اليوم من اجتماعات كثيـرة وأيـام معـدودة          :  "قال الفوزان  ) ٨

وتعطيل لألعمال وتقديم للذبائح واألطعمة ال يجوز في هـذه المناسـبة، ألنـه              
 .يءيكلف الناس ويحملهم أشياء ال يستطيعونها، فيجب ترك هذا الش

  
و إن كان خطـأ فمـن نفـسي    ،  وحده فإن كان صواباً فمن اهللا،  بحثههذا ما تيسر لي     

  .الشيطان و
م علـى أشـرف األنبيـاء       آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين و الصالة و الـسال           و
  .المرسلين سيدنا محمد و على آله و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين و
  
  



 

 )٦٥٦٩(

  :المراجع المصادر وفهرس 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجـاتي            : المؤلف، أحكام الجنائز   )١

: الطبعـة ، المكتب اإلسالمي : الناشر، )هـ١٤٢٠: المتوفى(بن آدم، األشقودري األلباني     
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الرابعة، 

 دار ، رفعت فوزي عبـد المطلـب     : المحقق ، محمد بن إدريس الشافعي   : المؤلف ، األم )٢
كتـاب  ) ١ [(١١: عدد األجزاء  ، م٢٠٠١األولى  : الطبعة ، دار الوفاء المنصورة  : النشر

 .]الفهارس) ١١+ (كتاب اختالف الحديث ) ١٠+ (كتاب األم ) ٩ - ٢+ (الرسالة 
ابن الملقن  : المؤلف، البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير           )٣

ـ ٨٠٤: المتوفى( بن علي بن أحمد الشافعي المصري        سراج الدين أبو حفص عمر     ، )هـ
دار الهجـرة   : الناشر، مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال         : المحقق

ـ ١٤٢٥االولـى،  : الطبعـة ، السعودية- الرياض -للنشر والتوزيع    عـدد  ، م٢٠٠٤-هـ
 .٩: األجزاء

أبو الوليـد   : المؤلف، المستخرجة  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل         )٤
، د محمد حجي وآخرون     : حققه، ) هـ٥٢٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي       

 م  ١٩٨٨ - هـ   ١٤٠٨الثانية،  : الطبعة،  لبنان   –دار الغرب اإلسالمي، بيروت     : الناشر
  ) . ومجلدان للفهارس١٨ (٢٠: عدد األجزاء، 

 إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا          محمد بن : المؤلف، التاريخ الكبير   )٥
طبع تحـت   ،  الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد      : الطبعة، )هـ٢٥٦: المتوفى(

   .٨: عدد األجزاء، محمد عبد المعيد خان: مراقبة
، كـوركيس عـواد   : لمحقق  ا، أسلم بن سهل الرزار الواسطي    : المؤلف  ، تاريخ واسط   )٦

 .١: عدد األجزاء ، هـ١٤٠٦األولى : الطبعة ، عالم الكتب : الناشر
، أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي        : المؤلف، تحفة المحتاج في شرح المنهاج      )٧

المكتبـة التجاريـة   : الناشر، على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء: روجعت وصححت 
 - هـ   ١٣٥٧: ام النشر ع، بدون طبعة : الطبعة، الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد    

 ). بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ-ثم صورتها دار إحياء التراث العربي (، م١٩٨٣



– 

  )٦٥٧٠(

دار الكتـب  : الناشر، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي    : المؤلف، التعريفات الفقهية   )٨
األولى، : الطبعة، )م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان       (العلمية  
  .١: عدد األجزاء، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

تحقيق محمـد   ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي          ، تقريب التهذيب     )٩
عـدد  ، مكان النشر سوريا     ، ١٩٨٦ – ١٤٠٦سنة النشر   ، الناشر دار الرشيد    ، عوامة  

 .١األجزاء 
ل أحمد بن علـي     أبو الفض : المؤلف، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير        ) ١٠

، دار الكتب العلمية  : الناشر، )هـ٨٥٢: المتوفى(بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني        
 .٤: عدد األجزاء، م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبـد، التميمـي، أبـو           : المؤلف، الثقات  ) ١١
وزارة المعـارف للحكومـة   : طبع بإعانـة ، )هـ٣٥٤ :المتوفى(حاتم، الدارمي، البستي    

الدكتور محمد عبد المعيد خـان مـدير دائـرة المعـارف            : تحت مراقبة ، العالية الهندية 
األولـى،  : الطبعـة ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهنـد       : الناشر، العثمانية
  .٩: عدد األجزاء، ١٩٧٣ =   ه١٣٩٣

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بـن إدريـس بـن المنـذر       : لفالمؤ، الجرح والتعديل   ) ١٢
طبعـة مجلـس    : الناشر، )هـ٣٢٧: المتوفى(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم       

 –دار إحيـاء التـراث العربـي    ،  الهنـد – بحيدر آباد الدكن -دائرة المعارف العثمانية   
  . م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١األولى، : الطبعة، بيروت

: المؤلـف  ، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه      =  على سنن ابن ماجه      حاشية السندي  ) ١٣
ـ ١١٣٨: المتـوفى (محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي             ، )هـ

   .  بيروت، بدون طبعة-دار الجيل : الناشر
، .ابن عابدين ، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة             ) ١٤

مكـان النـشر    ، م٢٠٠٠ -هــ   ١٤٢١سنة النشر   ، .الناشر دار الفكر للطباعة والنشر    
  .٨عدد األجزاء ، بيروت

بهجة : المحقق، إسماعيل بن كثير الدمشقي   : المؤلف، رشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه       ) ١٥
عـدد  ، مؤسسة الرسـالة  :  الناشر ،غير مفهرس : حالة الفهرسة ، يوسف حمد أبو الطيب   

 .٢: لداتالمج



 

 )٦٥٧١(

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس          : المؤلف، زاد المعاد في هدي خير العباد         ) ١٦
 مكتبـة   -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر، ) هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية     

عـدد  ، م  ١٩٩٤/هــ   ١٤١٥، السابعة والعشرون   : الطبعة، المنار اإلسالمية، الكويت    
  .٥: األجزاء

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه        : المؤلف، ن ماجه سنن اب   ) ١٧
دار إحيـاء الكتـب     : الناشـر ، محمد فؤاد عبد الباقي   : حقيقت، )هـ٢٧٣: المتوفى(يزيد  

 .٢: عدد األجزاء،  فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 
دار الكتـاب   : الناشر، ستانيأبو داود سليمان بن األشعث السج     : المؤلف، سنن أبي داود    ) ١٨

 .٤: عدد األجزاء، العربي ـ بيروت
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمـذي،           : المؤلف  ، سنن الترمذى   ) ١٩

  .]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [ ، أبو عيسى
أبو عبد الرحمن أحمـد بـن       : المؤلف  ، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي       ) ٢٠

: الطبعة  ، دار المعرفة ببيروت  : الناشر  ، مكتب تحقيق التراث  : المحقق  ، شعيب النسائي 
  . في اربع مجلدات٨: عدد األجزاء ، هـ١٤٢٠الخامسة 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين           : المؤلف ، شرح سنن أبي داود    ) ٢١
أبو المنذر خالـد بـن      : لمحققا ، )هـ٨٥٥: المتوفى(الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى      

- هــ    ١٤٢٠األولـى،   : الطبعة ،  الرياض –مكتبة الرشد   : الناشر ، إبراهيم المصري 
   . ) ومجلد فهارس٦ (٧: عدد األجزاء ،  م١٩٩٩

: مـصدر الكتـاب   ، عبد المحسن بن حمد العباد البـدر     : لمؤلف  ، شرح سنن أبي داود     ) ٢٢
 .الشبكة اإلسالمية

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري       : المؤلف،  العربية   الصحاح تاج اللغة وصحاح     ) ٢٣
دار العلـم   : الناشـر ، أحمد عبد الغفور عطـار      : تحقيق، ) هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي  
  . ٦: عدد األجزاء،  م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة،  بيروت –للماليين 

رة البخاري، أبو عبـد     محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغي      :المؤلف، صحيح البخاري   ) ٢٤
 .]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [ ،اهللا



– 

  )٦٥٧٢(

: الناشـر  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيـسابوري : المؤلف ، صحيح مسلم   ) ٢٥
، ٥: عدد األجزاء   ، محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق  ،  بيروت –دار إحياء التراث العربي     

 . اقيتعليق محمد فؤاد عبد الب: مع الكتاب 
، محمد بن سعد بن منيع أبو عبـداهللا البـصري الزهـري          :  المؤلف  ، الطبقات الكبرى   ) ٢٦

عدد ،  م ١٩٦٨  - ١: الطبعة  ،  بيروت –دار صادر   : الناشر  ، إحسان عباس : المحقق  
  .٨: األجزاء 

أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن           : المؤلف، العلل الواردة في األحاديث النبوية      ) ٢٧
ـ ٣٨٥: المتـوفى (د بن النعمان بن دينار البغـدادي الـدارقطني          مهدي بن مسعو   ، )هـ

محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا    : تحقيق وتخـريج ، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر    
 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األولى : الطبعة،  الرياض–دار طيبة : الناشر، السلفي

أحمد بن موسى بن    أبو محمد محمود بن     : المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري        ) ٢٨
ـ ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى          دار : الناشـر ، ) هـ

  .١٢ × ٢٥: عدد األجزاء،  بيروت –إحياء التراث العربي 
محمد شمس الحق العظـيم آبـادي أبـو         : المؤلف  ، عون المعبود شرح سنن أبي داود       ) ٢٩

 .١٤: عدد األجزاء، ه١٤١٥، الطبعة الثانية،  بيروت–دار الكتب العلمية :الناشر،الطيب
أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل           : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري        ) ٣٠

:  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : الناشر، العسقالني الشافعي   
الخطيب محب الدين   : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه     ، محمد فؤاد عبد الباقي     

  . ١٣: عدد األجزاء، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : عليه تعليقات العالمة، 
الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني من أسـرار      ) ٣١

                  : المتـوفى (أحمد بن عبد الرحمن بن محمـد البنـا الـساعاتي            : المؤلف ،الفتح الرباني 
  .٢٤: عدد األجزاء ، الثانية: الطبعة ،دار إحياء التراث العربي: الناشر ،) هـ١٣٧٨

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانـي أبـو   ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية       ) ٣٢
تحقيق عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم    ، ٧٢٨سنة الوفاة / ٦٦١سنة الوالدة   ، العباس

 . تبة ابن تيميةالناشر مك، العاصمي النجدي



 

 )٦٥٧٣(

تحقيـق هـالل     ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      ، شاف القناع عن متن اإلقناع    ك ) ٣٣
 ، مكان النشر بيروت   ، ١٤٠٢سنة النشر    ، الناشر دار الفكر   ، مصيلحي مصطفى هالل  

  .٦عدد األجزاء 
أبو زكريـا محيـي     : المؤلف، )) مع تكملة السبكي والمطيعي   ((المجموع شرح المهذب     ) ٣٤

طبعـة كاملـة    (،دار الفكر : الناشر، ) هـ٦٧٦: المتوفى(ين يحيى بن شرف النووي      الد
  ) .معها تكملة السبكي والمطيعي

أحمـد  : المحقـق ، أحمد بن حنبل: المؤلف، ) حمزة الزين-أحمد شاكر   : تحقيق(المسند    ) ٣٥
: سنة النـشر  ، دار الحديث :  الناشر ، غير مفهرس : حالة الفهرسة ،  حمزة الزين  -شاكر  
 . ٢٠:  عدد المجلدات، ١٩٩٥ – ١٤١٦

شـعيب األرنـؤوط    : المحقـق   ، أحمد بن حنبل  : المؤلف  ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل      ) ٣٦
عدد األجزاء  ، م١٩٩٩هـ ،   ١٤٢٠الثانية  : الطبعة  ، مؤسسة الرسالة : الناشر  ، وآخرون

 ). فهارس٥+٤٥ (٥٠: 
ب الدين أحمد بن أبـي      أبو العباس شها  : المؤلف، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه       ) ٣٧

: المتـوفى (بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الـشافعي              
: الطبعـة ،  بيـروت  –دار العربية   : الناشر، محمد المنتقى الكشناوي  : المحقق، )هـ٨٤٠

 .٤: عدد األجزاء،  هـ١٤٠٣الثانية، 
فع الحميري اليماني الـصنعاني     أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نا       : المؤلف، المصنف  ) ٣٨

،  الهند -المجلس العلمي : الناشر، حبيب الرحمن األعظمي  : المحقق، )هـ٢١١: المتوفى(
 .١١: عدد األجزاء، ١٤٠٣الثانية، : الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي : يطلب من

دامة أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن ق           : المؤلف ، المغني البن قدامة   ) ٣٩
: المتـوفى (المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـابن قدامـة المقدسـي             ، الجماعيلي

تـاريخ   ، ١٠: عدد األجزاء  ، بدون طبعة : الطبعة ، مكتبة القاهرة : الناشر ، )هـ٦٢٠
   . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: النشر

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف      : المؤلف  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج       ) ٤٠
al.www://http- إلسـالم موقـع ا  : مصدر الكتـاب    ، )هـ٦٧٦: المتوفى  (النووي  

com.islam ، ]  الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع[. 



– 

  )٦٥٧٤(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد        : المؤلف ، النهاية في غريب الحديث واألثر     ) ٤١
ـ ٦٠٦: المتوفى( محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير          بن محمد بن    ، )هـ

 -طاهر أحمد الزاوى  : تحقيق ، م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ بيروت،   -المكتبة العلمية   : الناشر
 .٥: عدد األجزاء ، محمود محمد الطناحي

محمد بن علـي بـن محمـد الـشوكاني          : المؤلف  ، نيل األوطار شرح منتقى األخبار      ) ٤٢
 .موقع اإلسالم: مصدر الكتاب ، )هـ١٢٥٠: فى المتو(
  . http//:٣colon٣.htm.altlbenah/com العصبي القولون عالج  موقع

   ٦٩٩٥٧٥/http://www.alriyadh.com  ١٥٩٠٥العدد ، جريدة الرياض   ) ٤٤
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ     ،  مراسم العزاء حكم إقامة   ،   موقع طريق اإلسالم اليوم      ) ٤٥

   https://ar.islamway.ne . المجلد الثالث عشر-عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
 ،    الملتقى الفقهي ) ٤٦

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٦٦٠٥ 
٤٧ (  http://islamyat.d١g.com/forum/show/٤٥٣٨٢٧٨.  

  
  

  



 

 )٦٥٧٥(

  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات               

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا                ،أعمالنا
  .-- وأشهد أن محمداً عبده و رسولُه ،وحده ال شريك له

  ..أما بعد
ون هداية للناس في ظلمات هذه الحياة، ونبراساً يضيء لهم الطريق           جاء القرآن ليك   فقد  

 وقد تضمن من األحكام واألخبار والوصايا ما يرشـد اإلنـسان إلـى              ،إلى الدار الباقية  
طريق الخير، ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل، ويأخذ بيـده إلـى               

  .نور العلم
دبر آلياته بما تـضمنته مـن أحكـام وأخبـار           والمتأمل في سور الكتاب الكريم، والمت     

ووصايا، يجد أنه اهتم بشكل رئيس بمقاصد هذا الدين عامة، وكلياته األساسـية، ولـم                
يعرج على تفاصيل األحكام إال في مواضع قليلة ومواطن محـددة؛ وذلـك أن القـرآن                

 أساسـي  كتاب كل زمان ومكان، فاقتضى الحال أن يكون خطابه عاماً وكليا، وبما هـو          
ومقصدي، ومن هنا جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصداً رئيساً، وهدفاً كليا تـدور               

  .حوله السورة، وتحوم عليه، إبرازاً له وتأكيداً عليه
 على المنحى المقصدي فـي القـرآن،        -المتقدمون منهم والمتأخرون  -وقد تنبه العلماء    

ى أن تشكل لديهم علم مهم، له مالمحـه         فتحدثوا عنه إجماالً وتفصيالً، وأصالة وتبعاً، إل      
  .ومعالمه، وهو علم مقاصد وأغراض سور القرآن

إن للمقاصد القرآنية في كل سورة متعلّق وثيق بأسمائها، فال تكاد تخلو مسمى سورة إال               
تدبر القرآن،  بمجال واسع   ولها إشارة وداللة واضحة لمقصدها العام، فهذا الموضوع له          

، لذا عزمت على بيان عالقة هذه المقاصـد القرآنيـة      ة أسرار نظمه  وتأمل آياته، ومعرف  

 
 

 
  ماجستير تفسير بجامعة الملك سعود

  



– 

  )٦٥٧٦(

ألسمائها؛ متخذةً جزء المجادلة أنموذجا لبيان الفكرة هذا الموضوع وتوضـيح أطـراف       
  .مقصده، فأسأل اهللا التوفيق والسداد

وقد سلكت في معظم هذا البحث المنهج الوصفي مـع االسـتعانة بـالتحليلي أحيانًـا،                
  :البحث في النقاط التاليةوانتظمت خطة 

  .، وخطتهأهمية البحث شملت على :مقدمة
  :تعريف مقاصد السور وأهميتها، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول
  .لغة" السورة"و " مقصد"تعريف كلمة : المطلب األول
  .اصطالحا" السورة"و" مقصد"تعريف كلمة : المطلب الثاني
  .ورأهمية علم مقاصد الس: المطلب الثالث
 :عالقة اسم السورة بمقصدها، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني
  .مقاصد السور المعتنية بقضايا التوحيد وأركان اإليمان: المطلب األول
  .مقاصد السور المعتنية باألمور القلبية: المطلب الثاني
  .مقاصد السور المعتنية باألسرة والمجتمع: المطلب الثالث
 . السور المعتنية باألحكام التشريعيةمقاصد: المطلب الرابع

  .وتشتمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  . المصادر والمراجعفهرس

نفسي والـشيطان،  من وهذا جهد مقل، فما كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ ف             
  .واستغفر اهللا منه

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى ى اهللا وسلموصل
  



 

 )٦٥٧٧(

  تعريف مقصد السورة: لالمبحث األو
 لغة" مقصد"تعريف كلمة :  المطلب األول:  
  ،"مقاصد، السور: "علَم على هذا العلم، وهو مركب من لفظين" مقاصد السور"

  : جمع مقصد، وهو لغة:والمقاصد
صِدي ومقِْصِدي  قَصدتُ الشَّيء ولَه وِإلَيِه قَصدا ِمن باِب ضرب طَلَبتُه ِبعيِنِه وِإلَيِه قَ           "

 هـو   -بفتح الصاد -مقصد  "، فـ   )١("ِبفَتِْح الصاِد واسم الْمكَاِن ِبكَسِرها نَحو مقِْصٍد معينٍ       
، فالمقصد هو مـضمون   )٣("والمقصد ما يطلب من حق وغيره    "،  )٢("مصدر ميمي لقصد  

 هـو   -بفـتح الـصاد   - الكالم وغاية القول به، والمقِصد هو المكان المقصود، ومقصد        
  .المقصود في هذا البحث

  :  لغةوالسورة،
روالسأصله من   : و)روى       ) سـسمومنه ي ،دةُ   :يدل على اإلرتفاع والعلو والحسـور 

سميت بـذلك لـشرفها     : "وقيل،  )٤(القرآن، ألنَّها منزلةٌ بعد منزلٍة مقطوعٍة عن األخرى       
سميت بذلك ِلَأنَّهـا ِقطْعـة مـن       :  وقيل ،َألرض سور وارتفاعها كَما يقَال لما ارتَفع من ا      

   .)٥( "الْقُرآن على ِحدة
 ا" مقصد السور"تعريف كلمة : المطلب الثانيشرع: 

فهـو كمـا يقـول      ) مقاصد الـسور  (وأما تعريف العلم بلقبه المركب من الكلمتين        
  .وهذا التعريف فيه دور، )٦("علم يعرف منه مقاصد السور" :البقاعي
بيان مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني الـسورة         : "عرف بأوضح من هذا فقيل    و

  .)٧("ومضمونها

                                         
  .) ٥٠٤/ ٢(، الفيومي المصباح المنير) ١(
  .)١٨٢٠/ ٣ (أحمد مختار.، دمعجم اللغة العربية المعاصرة )٢(
  .)٢/١٤٠٨ (أحمد مختار.، دمعجم اللغة العربية المعاصرة )٣(
  .)١١٥/ ٣(، ابن فارس مقاييس اللغة، )٦٩٠/ ٢(، الجوهري الصحاح: ينظر) ٤(
  .)١٢٥: ص (، الدانيالبيان في عد آي القرآن) ٥(
  ).١/١٥٥(مصاعد النظر، البقاعي ) ٦(
 ).٧ص (، محمد الربيعة "علم مقاصد القرآن) "٧(



– 

  )٦٥٧٨(

 أهمية علم مقاصد السور:المطلب الثالث :  
  :تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور

أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القـرآن كلـه وهـو                  . ١
، ]٢٩: ص [ " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتـه    "  :الىكما قال تع   التدبر والهداية، 

فاهللا تعالى أمرنا بالتدبر، لمعرفة مراده تعالى من كالمه والعمل به، ولـيس المقـصود               
بالتدبر هو النظر في عباراته وألفاظه دون النظر لمقاصده ومراد اهللا تعالى فيـه، ومـا                

الت التي بها يتحقق الفهم والعمل، ومن هنـا         تهدي إليه سوره وآياته من الهدايات والدال      
تتبين أهمية علم المقاصد، إذ أنه يركز على تحقيق مراد اهللا تعالى في كالمـه، بـالنظر        

  . إلى مجمل السورة وبيان مجمع معانيها
بارِة، بِل التَّفَقُّـه    كُلُّ عاِقٍل يعلَم َأن مقْصود الِْخطَاِب لَيس هو التَّفَقُّه ِفي الْعِ          : "قال الشاطبي 

  . )١("ِفي الْمعبِر عنْه وما الْمراد ِبِه، هذَا لَا يرتَاب ِفيِه عاِقٌل
ها، واسـتخراج    مقـصد   نظم في السورة ال يتم استيفاء الفائدة منه إال بالنظر في           أن . ٢

   .)٢( السورةمعانيها العامة في
جعل كالم اهللا مؤتلفاً منتظمـاً علـى نحـو          أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور ي       . ٣

  .العقد المتناسقككمال نظمه ومعناه، وتكون السورة معه 
 فتكون لحمة   التناسب بين توالي اآليات بعضها ببعض،      مقصد السورة    تظهر بمعرفة  . ٤

  . )٣(واحدة يجمعها معنى واحد

                                         
  )٢٦٢/ ٤(الموافقات ) ١(
  )٢٦٨/ ٤(الموافقات ) ٢(
  .)١٨٨: ص (، محمد درازالنبأ العظيم:  ينظر)٣(



 

 )٦٥٧٩(

 :عالقة اسم السورة بمقصدها: المبحث الثاني
 ر المعتنية بقضايا التوحيد وأركان اإليمانمقاصد السو: المطلب األول:  

 سورة المجادلة: أولًا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

بكسر الدال وفتحها، اشتهرت بهذا االسم وكتبت في        " المجادلة"و  " المجاِدلة"تسمى سورة   
المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووردت تسميتها في كالم بعض الصحابة كابن عباس            

، وسبب تسميتها   )١("نزلت سورة المجادلة ِبالْمِدينَةِ   : " قال بير، فعن ابن عباس     وابن الز 
 في شـأن مظـاهرة      بذلك؛ الفتتاحها بقصة مجادلة امرأة خولة بنت ثعلبة عند النبي           

ى                     ﴿: زوجها فـي قولـه تعـالى       شَۡتِكٓي ِإَل ا َوَت ي َزوِۡجَھ ِدُلَك ِف ي ُتَجٰ وَۡل ٱلَِّت ُھ َق ِمَع ٱللَّ دۡ َس                  َق
  .)٢(]١:المجادلة[﴾...ٱللَِّھ 

 :مقصد السورة
، الالزم عنه تمـام القـدرة واإلحاطـة         تمام علم اهللا  : السورة مدنية، ومقصدها العام   

، ولذا تميزت هذه السورة باشتمالها على اسم الجاللة اهللا في كـل             )٣(بجميع المخلوقات   
  .)٤(وس، وعدم التجرؤ على مخالفتهآية من آياتها لتربية المهابة منه في النف

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
له ارتباط وثيق بمحورها، فمن جالل قدرة اهللا وعلمـه سـماعه            " المجادلة"اسم السورة   

 لمجادلة خولة رضي اهللا عنها، وشـكوى أمرهـا   األصوات كلها،  ومن ذلك سماعه   
الْحمد ِللَِّه الَِّذي وِسـع سـمعه   ": نها قالت، كما في حديث عائشة رضي اهللا ع  )٥(هللا تعالى 

                ـا، فَكَـانهجوتَشْكُو ز لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صسلَةُ ِإلَى رتْ خَواءج اتَ، لَقَدوالَْأص
ُھ قَ        ﴿: يخْفَى علَي كَلَامها، فََأنْزَل اللَّه عز وجـلَّ        ِمَع ٱللَّ دۡ َس ا          َق ي َزوِۡجَھ ِدُلَك ِف ي ُتَجٰ وَۡل ٱلَِّت

  .)٦(" ﴾١َوَتشَۡتِكٓي ِإَلى ٱللَِّھ َوٱللَُّھ َیسَۡمُع َتَحاُوَرُكَمٓاۚ ِإنَّ ٱللََّھ َسِمیُعۢ َبِصیٌر 
                                         

 .، وعزاه البن الضريس والبن النحاس)٦٩/ ٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ١(
، مـصطفى   "التفسير الموضوعي "،  ) وما بعدها  ٤٢٥ص  (، منيرة الدوسري    "أسماء السور وفضائلها  : "انظر) ٢(

 ).٨/٢٩(لم مس
 ).١٩/٣٢١(، البقاعي "نظم الدرر: "انظر) ٣(
 ). ٦/ ٢٨(التفسير المنير، وهبة الزحيلي : انظر) ٤(
 ).٨/٣١(، مصطفي مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٥(
  ).٣٤٦٠ح /١٦٨/ ٦(، والنسائي في سننه )١٨/٣٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا ) ٦(



– 

  )٦٥٨٠(

 اسورة الحشر: ثاني:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

 فيما  هللا  ، وقد جاءت تسميتها في كالم رسول ا       )سورة الحشر (عرفت واشتهرت باسم    
من قال حين يصبح ثالث مرات أعوذ بـاهللا الـسميع           : " أنه قال  رواه معقل بن يسار     

 وقرأ ثالث آيات من آخر سورة الحشر وكل اهللا به سـبعين             ،العليم من الشيطان الرجيم   
 ومـن قالهـا   ،ا وإن مات في ذلك اليوم مات شـهيد ،ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي 

، ووجه التسمية؛ لوقوع لفظة الحشر فيهـا فـي قولـه            )١("زلةحين يمسي كان بتلك المن    
ــالى َأوَِّل     ﴿: تعــ ِرِھمۡ ِل ن ِدَیٰ ِب ِم ِل ٱلِۡكَتٰ نۡ َأھۡ ُروْا ِم ِذیَن َكَف َرَج ٱلَّ ِذٓي َأخۡ َو ٱلَّ                          ُھ

شِۡرۚ    ـ كألول الجمع في الدنيا، و  : (، والمقصود بالحشر  )٢( ]٢:الحشر[﴾...ٱلَۡح شرهم ذلك ح
  .)٣()إلى أرض الشام

 :مقصد السورة
بيان قدرة اهللا من خالل أفعاله على العباد، فبني النضير ظنوا أن تكـون              : مقصدها العام 

 حصونهم مانعة لهم غير أن اهللا قذف الرعب في قلوبهم، ونزلوا لحكـم رسـول اهللا                 
 .)٤(فأجالهم من المدينة

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
ـ تسمية ا  فيه إشارة لما تتضمنه السورة، فإنه لـم يـتم الحـشر لبنـي              " الحشر"لسورة ب

النضير ومع شدتهم وصالبتهم، ومع ظنهم أن حصونهم تمنعهم من جـيش رسـول اهللا               
    كما أن المؤمنين ظنوا عدم خروجهم إال عن طريق قادر عليم بخلقه، حيث بـين اهللا ،

ُتمۡ َأن یَ       ﴿: ذلك  في قوله تعـالى      ا َظَنن ِھ                َم َن ٱللَّ ُصوُنُھم مِّ اِنَعُتُھمۡ ُح م مَّ ٓوْا َأنَُّھ وْاۖ َوَظنُّ خُۡرُج
  .)٥( ]٢:الحشر[﴾َفَأَتىُٰھُم ٱللَُّھ ِمنۡ َحیُۡث َلمۡ َیحَۡتِسُبوْاۖ َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِھُم ٱلرُّعَۡبۚ

  

                                         
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هـذا         : (، قال أبو عيسى   )٢٩٢٢ح  / ١٨٢/ ٥(أخرجه الترمذي في سننه     ) ١(

     ).ضعيف: (قال الشيخ األلباني  ،)الوجه
 ). وما بعدها٤٢٩ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).  وما بعدها٤٩٦/ ٢٢(، الطبري "جامع البيان) "٣(
 ).٨/٥٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٣/٧٢(، البقاعي "مصاعد النظر: "انظر) ٤(

 ).٨/٥٧(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: " انظر)٥(



 

 )٦٥٨١(

 سورة التغابن: ثالثًا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

، ، ووردت تسميتها عن بعض الصحابة       )رة التغابن بسو(اشتهرت تسمية هذه السورة     
، وهذا االسم هو الذي كتب في       )١("نزلت سورة التغابن بالمدينة   : " قال فعن ابن عباس    

المصاحف وكتب التفسير، وال يعرف لها اسم غيره، وسميت بهذا االسم؛ لوقـوع لفـظ             
اُبِنۗ  َیوَۡم َیجَۡمُعُكمۡ ِلَیوِۡم ٱ﴿: التغابن فيها في قوله تعالى     ، )٢ (]٩:التغـابن [﴾لَۡجمِۡعۖ َذِٰلَك َیوُۡم ٱلتََّغ

يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخالئـق، ويغـبن المؤمنـون           : (والتغابن المقصود به  
 .)٣()الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء، وأنهم هم الخاسرون

 :مقصد السورة
مة، ووجوه الغبن، وأسباب ذلك والوقايـة  تدور السورة حول التغابن والمغبونين يوم القيا      

، كما أنها اسم من أسماء يوم القيامة، ففيها يظهر حسرة كل من قصر عن إعـداد                )٤(منه
 .زاده لآلخرة

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
وهي اسم من أسماء    " التغابن"العالقة بين اسم السورة مع مقصدها عالقة بديعة، فاسمها          

السورة من مقاصدها ذكر التغابن وذكرت وجوه الغبن، وذلك من خـالل            يوم القيامة، و  
  :ثالثة أمور

 .حين يغبن الكافرون حينما لم يؤمنوا:  غبن اإليمان - ١
ــة   - ٢ ــبن الطاع ــالى   : غ ــه تع ــي قول ــك ف وْا   ﴿: وذل َھ َوَأِطیُع وْا ٱللَّ َوَأِطیُع

 .عاصيحين يجد المطيع ثمرة طاعته ويغبن ال وذلك، ]١٢:التغابن[﴾ٱلرَُّسوَل
وذلك حين يكون للمرء مال فال ينفقـه واهللا سـبحانه حـض علـى             :  غبن اإلنفاق  - ٣

َسن         ﴿: اإلنفاق في هـذه الـسورة      ا َح َھ َقرًۡض وْا ٱللَّ رۡ        ِإن ُتقِۡرُض مۡ َوَیغِۡف َضِٰعفُۡھ َلُك ا ُی

                                         
 .، وعزاه البن مردويه)١٨١/ ٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ١(
 ). وما بعدها٤٥١ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).٨٦٧: ص(، السعدي "تيسير الكريم الرحمن) "٣(
 ).٨/١٨٩(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٤(



– 

  )٦٥٨٢(

 .)١(]١٧:التغابن[﴾َلُكمۡۚ
 مقاصد السور المعتنية باألمور القلبية: المطلب الثاني:  

 فقونسورة المنا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

على حكاية اللفظ الواقع في أولها، وبذلك كتبـت         ) بسورة المنافقون (سميت هذه السورة    
في المصاحف وبعض كتب التفسير، ووجه تـسميتها بـذلك؛ ألنهـا تناولـت مواقـف       

ا ِإَذ﴿:  والمومنين، وذكرت صفاتهم، وذلك في قوله تعـالى         المنافققين مع رسول اهللا     
یَن            شَۡھُد ِإنَّ ٱلُۡمَنِٰفِق ُھ َی وُلُھۥ َوٱللَّ َك َلَرُس َجٓاَءَك ٱلُۡمَنِٰفُقوَن َقاُلوْا َنشَۡھُد ِإنََّك َلَرُسوُل ٱللَِّھۗ َوٱللَُّھ َیعَۡلُم ِإنَّ

 .)٢(]١:المنافقون[﴾١َلَكِٰذُبوَن 
 :مقصد السورة

، وتحذير المؤمنين مـن      وذم المنافقين أفعالهم، وكشف مؤامراتهم     فضح أحوال المنافقين  
 .)٣(خصالهم الذميمة

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
فمقصد السورة يتحدث عن ِخصلة ذميمة في القلب، ويبين شناعتها ويحذّر منها، وجـاء            

  .)٤(اسمها موافقًا لهذا المسمى
 مقاصد السور المعتنية باألسرة والمجتمع: المطلب الثالث:  

 سورة الممتحنة:  
 :اء السورة، ووجه التسميةأسم

، ووردت فـي بعـض كـالم        )سورة الممتحنـة  (قد اشتهرت بتسمية هذه السورة اسم       
، وبذلك دونـت فـي      )٥("نزلت سورة الممتحنة بالمدينة   : "الصحابة كابن عباس حيث قال    

المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووجه تسميتها بذلك؛ أنها جاءت فيهـا آيـة امتحـان       

                                         
 ٤:١٢ (دمحمد الخضيري،   : ، ضيفها " سورة التغابن  -ه١٤٣٣برنامج التفسير المباشر بقناة دليل عام       : "انظر) ١(

 ). وما بعدها
 ). وما بعدها٤٤٧ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ). ٨/١٦٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٢٣٣/ ٢٨(، ابن عاشور "ير والتنويرالتحر: "انظر) ٣(
 ).٨/١٦٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٤(
 .، وعزاه البن الضريس والنحاس)٨/١٤٢(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ٥(



 

 )٦٥٨٣(

ِذیَن    ﴿: التي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي قوله تعالى         إيمان النساء ال   ا ٱلَّ َیَٰٓأیَُّھ
ٱمَۡتِحُنوُھنَّۖ     َرٰت َف ُت ُمَھِٰج ٓاَءُكُم ٱلُۡمؤِۡمَنٰ ٓوْا ِإَذا َج ھ  ﴾َءاَمُن ى قول َصِم  ﴿ :إل                     ِبِع

  .)١(]١٠:الممتحنة[﴾ٱلَۡكَواِفِر 
 بكـسر الحـاء   - نةـِسميت سورة الممتح  ،  )٢(ختباراال: بمعنى) محن(أصل الكلمة من    

-فتح الحـاء  ومن ، بنسبة الصفة للسورة المختبرة،  ، فمن كسرها جعلها بمعنى      -وفتحها
 بإضافة الفعل حقيقة إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثـوم بنـت               -وهو المشهور 

 .)٣(عقبة بن أبي معيط
 :مقصد السورة

أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع، فالمـسلم يتبـرأ       : امهي سورة مدنية، ومقصدها الع    
من الكافر ولو كان من أقاربه؛ لكفره باهللا وتكذيبه، فالعقيدة هي األساس الـذي ترتكـز                

 .)٤(عليه كل عالقة، وهذا المقصد متضح من مقاطع السورة
  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي

تشير إلـى امتحـان النـساء       " فالممتِحنة"بديعا،  تتناسب اسم السورة مع مقصدها تناسبا       
المهاجرات من دار الكفر إلى دار اإلسالم؛ لمعرفة الباعث لهن على الهجرة، والتحقـق              

  .من صدق اإليمان وسالمة المعتقد، فهي بمثابة الكاشفة عن اإليمان
فو امتحـان المـرأة أو النـساء الالتـي أمـر اهللا             : وارتباطه بالمحور " الممتحنة"وأما  

بامتحانهن إذا قدمن مهاجرات؛ حتى يتأكد من صدقهن، فإن مترتب ذلك عدم حل ردهن              
إلى أزواجهن الكفار؛ ألن اهللا ال يبيح مؤمنة لمشرك، وهذا يدل على قيمة العقيـدة فـي                 

  .)٥(كل رابطة

                                         
 ). عدها وما ب٤٣٥ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ١(
 ).٣٠٢/ ٥(، ابن فارس "مقاييس اللغة: "انظر) ٢(
 ).١٨/٤٩(، القرطبي "الجامع ألحكام القرآن: "انظر) ٣(
 ).٩٠/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )١٩/٤٨٣(، البقاعي "نظم الدرر: "انظر) ٤(
 ). وما بعدها٩٢/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٥(



– 

  )٦٥٨٤(

 لتشريعيةمقاصد السور المعتنية باألحكام ا: المطلب الرابع:  
 سورة الصف: أولًا:  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
 : ، فعن عبد اهللا بن سـالم قـال         منذ عهد النبي    ) بسورة الصف (عرفت هذه السورة    

ـ  : فَيسَألَه تَذَاكَرنَا َأيكُم يْأِتي رسوَل اِهللا   " " ا، َأي الَْأعماِل َأحب ِإلَى اِهللا؟ فَلَم يقُم َأحـد ِمنَّ
رجلًا فَجمعنَا، فَقَرَأ علَينَا هِذِه السورةَ، يعِني سـورةَ الـصفِّ            فََأرسَل ِإلَينَا رسوُل اِهللا     

، وبذا االسم كتبت في المصاحف وكتب التفسير، ووجه تسميتها بذلك؛ وقـوع             )١("كُلَّها  
بُّ ﴿:فيها في قوله تعالى) صف(لفظ   َیٰن        ِإنَّ ٱللََّھ ُیِح َأنَُّھم ُبنۡ ّفا َك ِبیِلِھۦ َص ي َس وَن ِف ِذیَن ُیَقِٰتُل  ٱلَّ

 .)٢(، والصف هو صف القتال]٤:الصف[﴾مَّرُۡصوص 
 :مقصد السورة

الحديث عن القتال، والحـث عليـه، وشـرف         : هي من السور المدنية، ومقصدها العام     
 .)٣(والحض على االجتماع على قلب واحد أثناء القتالالمقاتلين، 

  :قة اسم السورة بالمقصد األساسيعال
" الـصف "لكل اسم سميت به السورة عالقة وطيدة بالمحور، فتسمية هذه السورة بــ              (

ارتباط وثيق بالمحور؛ فهي تبين كيفية القتال المرضية والمشروعة عند لقاء العدو، فاهللا             
            ا، ككتلة متراصة التتزحزح   يرضى عن المقاتلين حين يقاتلون في سبيله صفًا واحد 

  .)٤()من مواقعها كأنها بنيان راسخ
 اسورة الجمعة: ثاني:  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
 ، ففـي  ، وكذلك سميت في عصر النبـي        )سورة الجمعة (اشتهرت هذه السورة باسم     

رةُ فَُأنِْزلَتْ علَيِه سـو    كُنَّا جلُوسا ِعنْد النَِّبي     : " قال صحيح البخاري عن أبي هريرة      
، وبهذا االسم دون في المصاحف وكتب التفسير ، وال يعـرف            )٥("الحديث.... الْجمعِة  

                                         
 ).٢٣٧٨٨ح / ٢٠٥/ ٣٩(حمد في مسنده أخرجه أ) ١(
  ). وما بعدها٤٣٨ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).٨/١٢٣(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٣/٨١(، البقاعي "مصاعد النظر: "انظر) ٣(
 .بتصرف يسير)  وما بعدها١٢٤/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي)"٤(
 ).٤٦١٥ح /٤/١٨٥٨(البخاري في صحيحه أخرجه ) ٥(



 

 )٦٥٨٥(

ا  ﴿: فيها في قولـه تعـالى     ) الجمعة(لها اسم سواه، ووجه تسميتها بهذا؛ لوقوع لفظ          َیَٰٓأیَُّھ
ر       ٱلَِّذیَن َءاَمُنٓوْا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلوِٰة ِمن َیوِۡم ٱلُۡجُمَعِة َفٱسَۡعوۡاْ    مۡ َخیۡ َعۚ َذِٰلُك ِھ َوَذُروْا ٱلَۡبیۡ ِر ٱللَّ ىٰ ِذكۡ  ِإَل

 .)١(]٩:الجمعة[﴾٩ لَُّكمۡ ِإن ُكنُتمۡ َتعَۡلُموَن
 :مقصد السورة

واألمر بتـرك   ،  التحذير من التخلف عن صالة الجمعة     : المقصد الذي تدور عليه السورة    
والتنويه بالرسـول   مته،  ه وعظ التنويه بجالل  ب ، ولذا بدأ    ما يشغل عنها في وقت أدائها     

 ذم اليهود ألنهم    من ثم و،   وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم       ،صلى اهللا عليه وسلم   
ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل        ،  حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين     

يوم الجمعة اليوم الفاضل في األسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف فـي تلـك     
  .)٢(دالبال

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
ومـسمى الـسورة   " سورة الجمعة"عالقة اسم السورة بمقصدها العام بين ظاهر، فاسمها   

  .ومضمونها كتلة واحدة تبين أهمية صالة الجمعة، وعدم االنشغال عنها
 سورة الطالق: ثالثًا  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
، وشاعت تسميتها فـي المـصاحف وكتـب    )رة الطالقبسو(عرفت تسمية هذه السورة  

، )٣("نزلت سورة الطالق بالمدينة   : " قال التفسير، وجاءت تسميتها في كالم ابن عباس        
: ووجه تسميتها بذلك؛ ألنها بينت أحكام الطالق والعدة فيها، وافتتحـت بقولـه تعـالى              

 .)٤(]١:الطالق[﴾لُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ َیَٰٓأیَُّھا ٱلنَِّبيُّ ِإَذا َطلَّقُۡتُم ٱلنَِّسٓاَء َفَط﴿
 :مقصد السورة

 في هـذه    يترتب عليه، وتأكيد ألهمية تقوى اهللا       أحكام الطالق وما    ذكر  : تدور حول 
  .)٥(المسائل؛ السيما في حين يصل األمر إلى خالف والشقاق بين الزوجين

                                         
 ). وما بعدها٤٤٣ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ١(
  ). وما بعدها٢٠٥/ ٢٨(، ابن عاشور "التحرير والتنوير: "انظر) ٢(
  .، وعزاه البن مردويه)٨/١٨٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ٣(
 ). وما بعدها٤٥٤ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٤(
  .)٢٩٣/ ٢٨ (، ابن عاشور"التحرير والتنوير"، )٣/٩٥(، البقاعي "مصاعد النظر": انظر) ٥(



– 

  )٦٥٨٦(

  :عالقة اسم السورة بالمقصد األساسي
عن أحكـام   : والموضوع الذي تدور حوله السورة    " الطالق"سمها  العالقة ظاهرة بينة، فا   

  .الطالق

                                                                                                     
 



 

 )٦٥٨٧(

  الخاتمة
  أما بعد، الحمد هللا رب العالمين وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين،

، خرجت منه بفوائد ولطائف، فله الفـضل        هذا البحث  أن يسر لي     – تعالى   –فأحمد اهللا   
  .والمنّة وحده

  :حث على ما يليفهذه أبرز نتائج هذا الب
أن مقاصد السور المكية تختلف عن مقاصد السور المدنية، فالمكية تُعنى بالتوحيـد              . ١

واإليمان يوم اآلخرة والبعث، وأصول األخالق، بينما المدنية فهي تُعنـى باألحكـام     
 .التشريعية، وبناء المجتمع المدني وصيانته وحمايته

ظـاهرة أو اسـتنباطية للمقـصد       أن لكل مسمى سورة من سور القرآن عالقة إما           . ٢
السورة، ومن الممكن في الظاهرة أن يربطها كل أحد، وأما التي تحتاج لمزيد تأمل              

 .فيحبذ أن يعود لكالم العلماء
 .أن هذا الموضوع مجال واسع ورحب للتدبر وإعمال الفكر في القرآن الكريم . ٣
 سـورة   أن بعض مسميات السور تخدم السورة في استنباط مقصدها، مثـل اسـم             . ٤

 .القيامة يعين في تحديد مقصد السورة بأنها تتحدث عن أمور البعث وتقرير المعاد
أن بعض السور وإن كانت تشترك في مقصد واحد كإقرار بالبعث ويوم القيامة، إال               . ٥

أن كل واحدة تُعالجه بصورة تختلف عنه السورة األخرى، كـأن تعالجـه واحـدة               
 ونحوه، وهـذا إن دل فيـدل علـى أن       بأسلوب التقريع واألخرى بأسلوب قصصي    

  .القرآن بديع في نظمه وبيانه
  :وأوصي باألمور التالية

أن على المسلم أن يعمل فكره وجنانه في تأمل كتاب اهللا، سواء أكان تأملـه علـى                  . ١
اآليات أو في طريقة ترتيب القرآن أو في أسماء السور، فكل ذلك يزيد اليقين فـي                

 .أنه اهللا قد أتقن كل شيء
ن هذا الموضوع موضوع جديد في الساحة العلمية، فعلى الباحث والمتخصص في            أ . ٢

المجال القرآني أن يؤصل هذا العلم، ويفرع منه موضوعات أخرى جديرة بالتأمـل             
 . والدراسة

  ..هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



– 

  )٦٥٨٨(

  ثبت المصادر والمراجع
          ، ١دار ابـن جـوزي، ط     : الريـاض . منيـرة الدوسـري   . آن وفضائلها أسماء سور القر   -

 .ه١٤٢٦ت 

. غانم قدوري الحمـد : تحقيق. عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني   . البيان في عد آي القرآن     -
  .هـ١٤١٤، ت ١ط. مركز المخطوطات والتراث: الكويت

        ، [بـدون ]ط ،  للنـشر  الـدار التونـسية   : تـونس . بن عاشور التونسي  . التحرير والتنوير  -
 . هـ١٩٨٤ ت

دار : دمـشق . وهبة بن مصطفى الزحيلـي    . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      -
  .ه١٤١٨، ت ٢، طالفكر المعاصر

نخبة من العلمـاء بإشـراف مـصطفى        : إعداد. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم     -
 .ه١٤٣١، ت ١ث العلمي، طكلية الدراسات العليا والبح: الشارقة. مسلم

عبد الرحمن بـن معـال      : المحقق.  السعدي .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان       -
 .ه١٤٢٠، ت ١، طمؤسسة الرسالة: بيروت. اللويحق

بلـد  . عبـد اهللا التركـي  : تحقيـق .  أبو جعفر الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن     -
  .ه١٤٢٢، ت ١، طدار هجر: [بدون]

. أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    : تحقيق. شمس الدين القرطبي  . ع ألحكام القرآن    الجام -
 .ه١٣٨٤، ت ٢، طدار الكتب المصرية: القاهرة

 [.بدون] ، ت[بدون]ط دار الفكر، :بيروت. السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

دار : يـروت ب. بشار عواد معـروف   : المحقق. محمد بن عيسى الترمذي   . سنن الترمذي  -
 . م١٩٩٨ ، ت[بدون]ط ، الغرب اإلسالمي

. عبد الفتـاح أبـو غـدة   : تحقيق. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي     . سنن النسائي  -
 .ه١٤٠٦، ت ٢، طمكتب المطبوعات اإلسالمية: حلب

. أحمد عبدالغفور عطار  : تحقيق.  الجوهري إسماعيل.  تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح -
  .ه١٤٠٧، ت ٤ط. لعلم للمالييندار ا: بيروت

، دار ابن كثير، اليمامة   : بيروت. محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري     . صحيح البخاري  -
 .ه ١٤٠٧، ت ٣ط

 .ه١٤٢٣، ت ١ ط،[بدون]دار : [بدون]بلد . محمد الربيعة. علم مقاصد السور -



 

 )٦٥٨٩(

 .]بدون[ت ، ١، طصادر دار: بيروت. منظور بن مكرم بن محمد. العرب لسان -
. وآخرون شعيب األرنؤوط: المحقق. أحمد بن محمد بن حنبل   . مسند اإلمام أحمد بن حنبل     -

 . هـ ١٤٢١، ت ١، طمؤسسة الرسالة: بيروت

. عبد السميع محمد أحمـد    : المحقق. البقاعي. مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور      -
 .ه١٤٠٨، ت ١مكتبة المعارف، ط: الرياض

المكتبـة  : بيـروت . أبو العباس أحمد الفيومي   . ح الكبير المصباح المنير في غريب الشر     -
 .[بدون]، ت [بدون]ط. العلمية

. عـالم الكتـب   . وآخروند أحمد مختار عبد الحميد عمر       . معجم اللغة العربية المعاصرة    -
 .ه١٤٢٩، ت ١ط

بلـد  . هـارون  محمد السالم عبد: حققت. زكريا بن فارس بن أحمد. اللغة مقاييس معجم -
 . هـ١٣٩٩ ، ت[بدون]، ط لفكرا دار: [بدون]

دار  .مشهور بن حسن آل سلمان    : تحقيق. إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي    . الموافقات -
 .هـ١٤١٧، ت ١ ط.ابن عفان

. دار القلـم  : دمشق. محمد بن عبد اهللا دراز    . النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم       -
 .ه١٤٢٦، ت ٢ط

          ]ط  ،  دار الكتـاب اإلسـالمي    : القـاهرة . البقاعي. رظم الدرر في تناسب اآليات والسو     ن -
 ].ت[ بدون

  :البرامج المرئية
 .ه١٤٣٣عبد الرحمن الشهري، عام .د: برنامج التفسير المباشر بقناة دليل، إعداد

  
  

  
  
  



– 

  )٦٥٩٠(

  



 

 )٦٥٩١(

  
  
  
  
  

إن مشكلة العالقة بين العقل والشرع أو منزلة العقل من السمع قـد اهـتم بهـا                 
  .المتكلمون والفالسفة على اختالفهم  وقدم كل فريق من  الفرق اإلسالمية حلوالً لها 

هـل يتقـدم العقـل      ......ؤالت       وصلة العقل بالشرع أثارت  بعض التـسا       
  ؟ الشرع

  يف نستند على ذلك  فى مجال التشريع والعقائد؟أم هل يتقدم الشرع  العقل؟وك
     ومن هنا كان الفالسفة يرمون من بحثهم في هذه المـشكلة اظهـار أن مـا                

جاءت به الشريعة واستدلوا على مقولـة أنـه ال           يصل إليه الفيلسوف بعقله متفق مع ما      
  .وحى خالف بين الفلسفة التي تستخدم العقل والشريعة المستندة منهاجاً إلى ال

مـن الفالسـفة شـرقا      ) التوفيق بين الدين والعقـل      ( والشك أن هذه المحاولة     
  )١(وتأويل متعسف وإعجاب وانبهار بفالسفة اليونان  وغرباال تخلوا من تكليف ظاهر

العالقة بين الـشرع والعقـل   (     وأراد المتكلمون أن يقدموا حلوالً لهذه المشكلة   
ن الكريم  والسنة النبوية  قد حثتا العقـول و األلبـاب         من منطلق أن القرآ   ) والبحث فيها 

  على تدبر آيات الكون والوجود واإلنسان والحياة والموت وغيرها 
فاتجهت المعتزلة إلى أن العقل يتقدم الشرع وذهبوا إلـى القـول بـأن أصـول                

  .المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع والحسن والقبح يجب معرفتها بالعقل 
 أما ورود التكاليف فهو إلطاف البارى تعالى أرسـلها إلـى العبـاد بتوسـط               

   )٢(األنبياء والرسل عليهم السالم امتحاناً واختياراً  
 إلى تقرير سلطة الشرع وحدها وليس للعقل  مـدخل فيمـا         )٣(واتجهت الحشوية   

  .جاء به الشرع وال مدخل للعقل فى معرفة اهللا مخالفين للمعتزلة 

                                         
  
  
  

 
 

  



– 

  )٦٥٩٢(

ل هذه المشكلة ظهر فريق آخر يرى التوسط بين الشرع والعقـل بـأن              ومن خال 
األمور الغيبية بعيدة عن قصور العقل والعقالء فهى تدخل فى باب اإليمان على األقـل               

     .)١(عند أهل السنة والجماعة
إن مظاهر الخالف بين المعتزلة ومتكلمى أهل السنة تبدو واضـحة جليـة فـى               

 منهما يعارض األخر معارضة صريحة وهوة الخالف بينهما         اإللهيات حيث أن كل تيار    
  .  تبدو واسعة 

  والبداية الحقيقية التى تمثل تيارأهل السنة والجماعة كانت فى القـرن الرابـع             
الهجرى على يد إمام أهل السنة فى بالد ما وراء النهر أبو منصور الماتريدى المتـوفى           

هــ  ،واإلمـام أبـو    ٣٣٤ألشعرى المتوفى  واإلمام أبو الحسن ا    . )٢( هــ   ٤٣٣سنة  
هـى مدرسـة    منصور الماتريدى هو مؤسس المدرسة الماتريدية والمدرسة الماتريديـة  

إسالمية سنية  ظهرت فى أوائل القرن الرابع الهجرى فى سمرقند فى بـالد مـا وراء                 
النهر وقد دعت إلى مذهب أهل الحديث والسنة بتعديل  يجمع بين الحـديث والبرهـان                

قد قامت المدرسة الماتريدية على استخدام البراهين والدالئل العقليـة والكالميـة فـى              و
محاجة خصومها من المعتزلة والمالحدة وغيـرهم إلثبـات حقـائق الـدين والعقيـدة               

  .اإلسالمية 
     وقد نشأت الماتريدية فى ظل الصراع الكالمى الذى نشا فى بغداد عاصـمة             

عب اآلراء والمذاهب فيها واحتدام الجـدل بـين رؤسـاء           الخالفة العباسية وفى ظل تش    
المذاهب الذى امتد إلى بقية بقاع العالم اإلسالمى ومنها سمرقند فأدى إلى قيام الطائفـة               

                                         
: ص)( عرض تحليلي نقـدي   (صابر عبده أبازيد،منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة والقدرية           / كتورالد) ١(

  . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ) ١٢٥
  ) ١٢٨: ص( المرجع نفسه،-٢
،كما تسميهم الرافـضة    )الحشو(هذا اللفظ ابتدعه المعتزلة،فإنهم يسمون الجماعة،والسواد األعظم      -: الحشوية   -٣
كان عبداهللا بـن عمـر   :عموم الناس وجمهورهم،وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد،وقال       :الناس لجمهور،وحشوا

ــة    ــور،ابن تيمي ــضة الجمه ــسميهم الراف ــشواً،كما ت ــموالجماعة ح ــة س ــشوياً، فالمعتزل ــوع : ح مجم
ريف، عبدالرحمن بن محمود بن قاسم،الملك فهد لطباعة المـصحف الـش          /،اتحقيق)١٨٦‘١٨٥:ص(،٣الفتاوى،ج

  )      م١٩٩٥‘هــ١٤١٦(المدينة المنورة، المملكة العربية، الطبعة األولى
 - هـ ١٤١٥(مكتبه وهبة،الطبعة األولى،) ١٧:ص(عبد الفتاح المغربى ،حقيقة الخالف بين المتكلمين،/ الدكتور)٢(

  ) م ١٩٩٤



 

 )٦٥٩٣(

الماتريدية باإلضافه إلى انتشار العقائد والمذاهب المعتمدة على المناهج العقلية والفكريـة     
  .الداعى للجمع بين الشرع والعقل آنذاك حيث ساعد على نشوء فكر الماتريدية 

 وقد طرحت الماتريدية أفكارا ميزتها عن غيرها من الفرق اإلسالمية وقد حدث            
خالفاً كبيراً فى تحديد منهج الماتريدية فى تقرير العقيدة وتمييزه عن مـنهج المعتزلـة               

ت العصر األموى وقد ازدهر    كالمية ظهرت فى أواخر    واألشاعرة  والمعتزلة هى فرقة    
فى العصر العباسى وقد  لعبت دوراً رئيسياً سواء على المستوى الديني أوالسياسي وقد              

فاعتمدوا على العقل في تأسـيس عقائـدهم وقـدموه     النزعة العقلية غلبت على المعتزلة 
على النقل فالعقل موجب وناه،لذلك فإنهم قد تطرقوا وغالوا فى استخدام العقل وجعلـوه              

  .حاكماً على النص 
د نشأت المدرسة الماتريدية فـى ظـل الـصراع الكالمـي وتـشعب اآلراء               وق

والمذاهب المعتمدة على المناهج العقلية والفكرية آنذاك،كمدرسة تدعوا إلى الجمع بـين            
  .الشرع والعقل 

وقد كان أبو منصور الماتريدي يولى جل تركيزه فى التأليف على الـرد علـى               
رد عليهم ، وكذا الحال بالنسبة ألتباعه ومـن أتـى           المعتزلة بل إن معظم مؤلفاته فى ال      

بعده ، وقد خالفت الماتريدية المعتزلة فى المنهج باعتبار الثانية جعلت العقل هو مصدر              
التلقى فى االعتقاد مطلقاً ، فقالوا بالقدرة المطلقة للعقل ،أما الماتريدية فقـد حـاولوا أن                

  .يتوسطوا فى منهجهم بين العقل والنقل 
   – إن شاء اهللا تعالى –وهذا ما سيأتى توضيحه فى هذا الفصل     



– 

  )٦٥٩٤(

  :المبحـث األول
  :       المدرسة الماتريدية وأشهر أعالمها

   -: أبو منصور الماتريدى ودوره فى نشاة الماتريدية -
   -: اسمه ولقبه وأسرته -     

 هو محمد بن محمـد بـن محمـود أبـو منـصور الماتريـدى ،           -:الماتريدى  
    )١(وهى محله بسمرقند "ماتريت " أو" ماتريد " لماتريدية نسبة إلى وا

أبو منصور محمد بـن محمـد بـن      :   وأحيانا تضاف نسبته إلى سمرقند فيقال       
    )٢(محمود الماتريدى المسرقندى 

  أبو منصور -: كنيته -     
كلمـين ،   إمام الهدى ، وإمـام المت     :  لقب الماتريدى بألقاب كثيرة منها       -:لقبه   -

ومصحح عقائد المسلمين ، ورئيس أهل السنة فى  بالد ما وراء النهر ، وهـى ألقـاب                  
تومئ إلى ما له من مكانة مرمرقة فى نفوس مؤرخيه على قلتهم ، كما تدل على منزلته                 

      )٣(العلمية الممتازة بين أصحابه 
 زيـد بـن    يرجع  نسب الماتريدى إلى أبى أيوب خالد بن- :      نسبه وأسرته 

كليب األنصارى،وهذه النسبة تشريف له ، ودليل على علو قدر أسرته وشرف نـسبه إذ        
صـل اهللا عليـه     " أنها تنتهى إلى أبى أيوب األنصارى،وهو الذى نزل عنده رسول اهللا            

     )٤(حين هاجرإلى المدينة "وسلم

                                         
راحياء التـراث العربـى      دا – بيروت   –مكتبه المثنى   )٣٠٠:ص(معجم المؤلفين، :عمر بن  كحالة الدمشقي    ) ١(

 دار القلم –محمد خير رمضان يوسف / ،تحقيق الدكتور)٣٤٨: ص( أبو الفداء بن قطلوبغا،تاج التراجم، –بيروت  
 ) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(  الطبعة األولى،– دمشق –

  )٣٤٩:ص(المرجع نفسه،) ٢(
 – در  الكتب العلميـة       – ) ٧٤:ص( مجدي باسلوم، / الماتريدى،تأويالت أهل السنة،مقدمة التحقيق الدكتور    ) ٣(

  ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(  الطبعةاألولى– لبنان –بيروت 
محمد عبـد  /تحقيق)٦٧:ص(،١امتاع األسماع بما للبنى من األحوال واألموال والحفدة والمتاع،ج       المقريزى،) ٤(

  ) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(األولى،  الطبعة– بيروت – دار الكتب العلمية –الحميد النميسى 



 

 )٦٥٩٥(

ـ             دى لذلك نجد اإلمام البياضى يذكر األنصارى صراحة عند ذكر اإلمـام الماتري
  )١(حيث يقول اإلمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى األنصارى 

   -:والحق يقال 
تعطينا شيئاً عن أسرة الماتريدى غير ما ذكره أستاذنا                 أن كتب التراجم ال   

/ فتح اهللا خليف فى مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي،فقد ذكـر أن األسـتاذ   /الدكتور
إلى أن مؤلف كتاب نقض المتبدعة عن السواد األعظـم   علـى طريقـة       ذهب  :تربيون

وربما يكـون  )هــ٣٤٢(هو أبو القاسم اسحاق بن محمد الماتريدىن     "اإلمام ابو حنيفة  
يستبعد أن يكون شـقيقه،ويرى   وال شقيقه الماتريدى،وأنه تتلمذ على يد اإلمام الماتريدى،    

بن محمد بن اسـماعيل الـشهير بـالحيكم           أن المقصود هو القاضى أبو القاسم اسحاق        
  )٢(السمرقندى 

   -:وفى رأبي القاصر 
خليف هو األقرب إلـى الـصواب ، إذ أن          /      أن ماذهب إليه أستاذنا الدكتور    

يذكرون شيئاً عن هذه القرابة، واليعنى مجـرد االشـتراك فـي النـسبة               المؤرخين ال 
 ولقـد  )٣(وطن وليست إلى العائلة أو  القبيلة أنهما شقيقان،ألنهما نسبة إلى الم  )الماتريدى(

عرف أكثر من شخص بالماتريدى، مثل القاضي الماتريدى الحسين الذى كـان رفيقـا              
    )٤(ألبى شجاع،وإليه انتهت رئاسة أصحاب الماتريدى 

مجدى باسلوم أن الباحث عن أسرة الماتريدى يجد صعوبة بالغة          / ويرى الدكتور 
 قيمة ، نظراً إلهمال المصادر التاريخيـة لـذلك وسـكوته                وقد اليستهدى إلى شئ ذى    

  )٥(عنها  

                                         
 الطبعـة  –لبنـان – بيـروت –،دار الكتـب العلميـة   )٢٣:ص(لبياضى،إشارات المرام من عبارات اإلمام،    ا  )١(

 )م٢٠٠٧(األولى
  ،دار الجامعات المصرية )٣:ص(فتح اهللا خليف،/  الماتريدي،التوحيد،مقدمة التحقيق الدكتور)٢(
 )٥:ص( المرجع نفسه،)٣(
   كراتشى–طبعة مير محمد –)٣٣:ص(،٢لحنفية،جالمضية في طبقات ا   عبد القادر القرشي،الجواهر)٤(
  ) ٧٥:ص( الماتريدى،تأويالت أهل السنة،مقدمة التحقيق،)٥(



– 

  )٦٥٩٦(

   -:مولده ووفاته 
     لم يذكر الذين ترجموا للماتريدي سنة محددة لتـاريخ مولـده ولـم تـذكر               

نطمئن إليه عن تاريخ مولده،لكن يمكن أن نتلمس  مولـده فـى          المصادر التاريخية شيئاً  
–٢٣٢(ث الهجري وعلى وجه التحديد فـي عهـد المتوكـل          العقد الرابع من القرن الثال    

   ببـضع     )١(يكون مولده متقدماً على مولد أبـى الحـسن األشـعرى             ،وبهذا)هـ٢٤٧
هــ ،  وتـوفى   ٢٧٠هـ ،وقيل سنة٢٦٠وعشرين سنة على األقل إذ ولد األشعرى سنة 

     )٢(هـ ٣٢٤سنة 
محمد بـن  : ماويرجع كون مولده فى عهد المتوكل أن هناك شيخين من شيوخه ه  

هـ،وتوفى  الثانى   ٢٤٨،وقد مات األول منهما سنة      )٢(،ونصير البلخي   )١(مقاتل الرازى   

                                         
اسماعيل بن أبى بشر اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالل بن أبى      :هواإلمام: األشعرى   )١(

هـ ،في رواية بن   ٢٦٠مولده،فقيل سنة بردة بن أبو موسى األشعرى،وقد ظهر خالف بين المؤرخين حول تاريخ            
 ) .٢(هـ ،كما عند ابن خلكان فى الوفيات٢٧٠،وقيل سنة)١(عساكر فى التبيين 

،دار الكتاب العربي ) ٣٥:ص(،١ ابن عساكر،تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى اإلمام أبى الحسن األشعرى،ج -
  )هـ١٤٠٤(الطبعة الثالثة،– بيروت –
 بيروت  – دار صادر    –تحقيق احسان عباس    ) ٣٤٦:ص(،١ألعيان وأنباء أبناء الزمان،ج   وفيات ا : ابن خلكان    )٢(
  ) م١٩٩٤(  الطبعة األولى،–
فوقية حسين رأي بن عساكر  فى تاريخ مولده لما يتفق مع ما ورد من تفاصيل تخص      /  وقد رجحت الدكتورة     -

هـ، وكان له من العمر ٣٠٠تحول قد وقع سنةتاريخ تحوله من االعتزال ومقدار عمره حينذاك ،فقد قيل إن هذا ال
  .هـ ٢٦٠أربعين عاماً فيكون تاريخ مولده سنة

دار األنصار،الطبعة األولى       ) ١٣: ص(فوقية حسين محمود،/ األشعرى،اإلبانة فى أصول الديانة،تعليق الدكتورة =
  ) م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧( 

عبـد الفتـاح   / الدكتور–محمود الطناجى  /  الدكتور ،تحقيق)٣٤٧:ص( ،٣ابن عساكر،طبقات الشافعية الكبرى،ج   
  ) .هـ١٤١٣( الحلو ،هجر للطباعة والنشروالتوزيع الطبعة الثانية

  ) .١٤٧:ص(  ابن عساكر،تبين كذب المفترى،-٢
 تولى قضاء الري،وتتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيبانى وأبو مطيع الحكم بـن  - :محمد بن مقاتل الرازي   )١(

 سـنة   -١،وقد توفى )المدعى والمدعى عليه  (بلخى ،وأبومقاتل حفص بن مسلم السمرقندى من مصنفاته       عبد اهللا ال  
م ، وهذا ما عليه معظم الباحثين،وقد ترجم له بن كمال باشا وعده من الطبقة الرابعة التى تلقت                  ٨٦٢هـ ،   ٢٤٨

 محمـد كيـب   ،ميـر )١٢١:ص(  ابـن كمـال  باشـا،طبقات الحنفيـة،ج،         -آراء أبى حنيفـة فـى العقائـد         
 ) ٢٥: ص(خانه،والماتريدى،التوحيد ، مقدمة التحقيق



 

 )٦٥٩٧(

، )٣(هــ   ٢٦٨هـ، وتوفى الثـانى سـنة       ٢٤٨هـ،وقد مات األول منهما سنة    ٢٦٨سنة
هـ،بوقت يسمح له بتلقى العلم عن شـيخه        ٢٤٨ويعنى هذا أن الماتريدى قد ولد قبل عام       

  .الذي مات فى تلك السنة 
   -:أما عن وفاته 

فقد اتفقت معظم كتب التراجم إلى أن الماتريدى تـوفى سـنة ثـالث وثالثـين                
   )٤(وثالثمائة بعد الهجرة 

   -:شــــــــيوخه 
   ينتسب اإلمام أبو منصور الماتريدى إلى المدرسة الحنفية ولقد كان هناك 

 فال ريب   )٢(يدي   والماتر )١(صالت علمية ومذهبية وكالمية بين اإلمام أبو حنيفة         
 أن يكون اإلمام الماتريدى  قد تتلمذ على أيدى جله من علماء المـذهب الحنفـى الـذين     
                                                                                                     

هو نصير يحي البلخى،آخذ العلم عن أبو مطيع للحكم بن عبد اهللا ،وأبوزيد مقاتل حفص بـن مـسلم           : البلخى   )٢(
   ٠هـ٢٦٨السمرقندى ،وأبو سليمان بن موسى الجوزانى ،وكان  بارعاً فى الفقه الحنفى والكالم،توفى سنة 

  )٦:ص(إشارات المرام من عبارات اإلمام،‘ ياضى الب-
   ) ٢٥٠:ص( ابن قطلوبغا، تاج التراجم،)٣(
  )  ٢٥٠:ص(  المرجع نفسه،)٤(
 -:ابو حنيفة  )١(
أول هذه الصالت ما نره عند الماتريدى من آراء أبى حنيفة الكالمية،فلقد  روى عنه فى علم الكالم أن أبـا                      )٢(

بدأ طلبه للعلم ،وبلغ فى معرفة أصوله ومذاهبه مبلغاً عظيماً حتى غدا يشار إليه              حنيفة نظر فى علم الكالم فى م      
بالبنان فمضى عنه زمن يخاصم عنه ويناضل حتى دخل  البصرة،ألن أكثر الفرق بها ،وأخذ ينازع تلك الفـرق               

  .،ألنه كان يعد علم الكالم أرفع العلوم وأفضلها،لكونه فى أصول الدين 
  ) ١٩:ص(رام فى عبارات اإلمام،البياضي،إشارات الم

 يمكن القول بأن اإلمام الماتريدى قد استفاد من آراء اإلمام أبو حنيفة الكالمية التى دونها فى رسـائله كالفقـه       -
األكبر والعالم والمتعلم ورسالة إلى أبى مسلم ،وهى رسائل صغيرة،وخاصة رسالة الفقه األكبر،التى اشتملت على  

وحيد وما يصح االعتقاد عليه وبعض األدلة لبعض القضايا الكالمية ونفى اإلرجاء، الماتريدى، بيان عقيدة أهل الت  
  ) ٨٢: ص/(تاويالت أهل السنة ،مقدمة التحقيق

 ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدى أيضا غير أن هناك قضايا كالمية كثيرة نشبت  ولم                    -  
أياً أوجاءت بعد عصره فخاض فيها الماتريدى ونقد آراء المخالفين،وعالج قضايا لم تكن يبد اإلمام أبوحنيفة فيها ر

موجودة مثل قضيه المعرفة، كما كتب بحثاً تفصيلياً،وإثبات التوحيد،واستخدام العقل فى ذلك،وكذلك كـان علـم                
جد تأييداً لدى علمـاء أهـل    الكالم غيرمقبول عند أهل السنة فجاء الماتريدي وأسس منه علماً قائماً على سوقه ي             

 )١٥٤،١٥٧:ص(السنة طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح الريادة،



– 

  )٦٥٩٨(

فى علم الكالم والفقه والذين نهلوا من فيض علم اإلمام األعظم  أبوحنيفة النعمان               برعوا
 رحمة اهللا تعالى،ومن أشهر العلماء الذين تتلمذ على يدهم اإلمـام الماتريـدى والتـى     –
   -:كرتها كتب التراجم ذ

   -: أبو نصر العياضى -١
 هو احمد بن العباس بن الحسين بن جبله بن علية بن جابر بن نوفل بن عيـاض       

  )٣(بن يحى بن قيس بن سعد بن عيادة األنصارى الفقيه السمرقندى  
وقد كان عالما جليالً ورعاً،وقد ورث والده اإلمام أبو احمد العياضي وأبو بكـر              

     .)١( عن أبيهما العلم والورع العياضي
وكان  له أثرا كبيراً فى حياة الماتريدى،وقد تتلمذ على يد الشيخ أبى بكر احمـد                
بن اسحاق الجوزاني،وكان  شهماً ورعاً شجاعاً إذ قد استشهد فى بالد الترك  فى زمـن     

    )٢(والية احمد بن أسد بن  سامان،وقد خلف من بعده رجالً من أقران الماتريدي
   -:أبو بكر احمد بن اسحاق الجوزانى -٢       

على يد تتلمذ اإلمام الماتريدى وقد أخذ الشيخ  الجوزانى العلم عن أبى سـليمان               
الفـرق  (موسى بن سليمان الجوزانى وجمع األصول والفروع وصـنف كتـابين األول         

حمد الجوزانى كان    وأبانصر العياضى  واإلمام أبو بكر        )٣()التوبة  ( ،والثاني   )والتمييز
     .)٤(يجلسا فى حلقه واحدة  فى حلقه شيخهما اإلمام أبى سليمان الجوزانى 

     )٥( -: محمد بن مقاتل الرازى -٣
     )٦( نصير الدين يحى البلخى -٤

                                         
 ) ٧٠:ص( ،١عبد القادر القرشى ، الجواهر المضية فى طبقات الحنفية،ج )٣(
  ) ٥ ، ٤ص/( الماتريدى ، التوحيد ،مقدمة التحقيق )١(
  ) ٧٠:ص( ،١لحنفية، ج الجواهر المضية فى طبقات ا-:عبد القادر القرشى  )٢(
 ) ٦:ص(البياضى ،إشارات المرام فى عبارات اإلمام، )٣(
 ) ٤: ص(الماتريدى،التوحيد ،مقدمة التحقيق، )٤(
 .ذكرنا ترجمته آنفا،ولم نذكرها هنا خشية التكرار وحتى ال يشعر القارئ بالملل  )٥(
  سبقت ترجمته ،ولم نذكرها خشية التكرار،وشعور القارئ بالملل )٦(



 

 )٦٥٩٩(

   -:مكانته العلمية 
 منزلة علمية كبيرة فى تاريخ الفكر اإلسالمى  فهـو        – بالشك   –يحتل الماتريدى   

 المدارس الكالمية التى ذاع  فكرها  فـى العـالم اإلسـالمى ، وهـى                 مؤسس إلحدى 
 )٧(المدرسة الماتريدية ، والتى أصبحت هى واألشعريه تتقاسمان العالم اإلسالمى 

   -:يقول طاش كبرى زاده 
  إن رئيس أهل السنة والجماعة رجالن،أحدهما حنفى ،واألخر شافعى،   "

  .محمد بن محمود الماتريدى فهو  أبو منصور محمد بن :أما الحنفى
 فهو شيخ السنة ، ورئيس الجماعـة ،إمـام          -:،وأما األخر   : .......إمام الهدى   

    )١(المتكلمين أبو الحسن األشعرى البصري
     والشك أن اإلمام الماتريدى حمل لواء الدفاع عن العقيدة اإلسالمية فى بـالد   

ات فكرية مختلفة ،ومنها ما ينـسب إلـى         ماوراء النهر تلك البقعة التى لم تخل من تيار        
اإلسالم ومنها ماهو غير إسالمى حيث تصدى الماتريدى للمعتزلة وأرائهم التى جعلـت             
من العقل جودا شاردا ال يستطيع أحد ترويضه وكبح جماحه وشطوا فى اغالء مكانـة                

 بـأى  العقل،وجعلوه إماماً يهتدون به واطلقوا له العنان فى البحث من غيـر أن يحـدوه       
   )٢(حد

وكان هذا سبباً من األسباب التى حدت بالماتريدى بأن يقف مفندا ألرائهم بل إنـه    
   )٣(أفراد مؤلفات خاصة لمتابعتهم، واظهار ما عليه المعتزلة من أوهام وأغاليط

ومن الجدير بالذكر أن الماتريدى قد أفرد مساحة كبيرة فى الرد علـى المعتزلـة      
   -:فى كتابه الشهير التوحيد

وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة كلها تدل على ما لذلك اإلمام مـن مكانـة فـى                 
  .نفوس أتباعه،وإلى الدور الذي قام به فى الدفاع عن عقيدة اإلسالم

                                         
رسـالة  ) ١٦:ص(احمد حمدى احمد على ، جهود المدرسة الماتريدية فى الرد على أهل الديانات اآلخـرى،              )٧(

  ) ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(  كليه دار العلوم جامعة القاهرة–ماجستير 
 ) ١٥٢:ص(طاش كبرى زادة ،مفتاح السعادة ومصباح الريادة، )١(

  ) ١١٤:ص( ميه من المعتزلة فى مسائل اإللهيات،قدريه عبد الحميد ،موقف شيخ اإلسالم ابن تي) ٢(
 )  مكة المكرمة- هـ ١٤٠٥ -هـ ١٤٠٤(  رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى،سنة

من هذه المؤلفات التى أفردها اإلمام الماتريدى للرد على المعتزلة ببيان وهم المعتزلة رد أوائل األدلة للكعب           )٣(
 .ن وهذه المؤلفات من المفقودات حتى األ



– 

  )٦٦٠٠(

   -:يقول الشيخ الندوى 
إن الماتريدى جهبذه من جهابذة الفكر اإلنسانى امتاز بالذكاء والنبوغ وحـذق            ’’

   )٤(ةالفنون العلمية المختلف
   -:      والحق يقال 

على الرغم من المكانة العلمية التى نالها اإلمام الماتريدى إال أنه أهمل من كثيـر            
من المؤرخين،فالبغدادى فى الفرق بين الفرق،وابن حزم فى الفصل ، والشهرستانى فى            
 الملل والنحل لم يذكروا شيئاعن الماتريدى والماتريدية مع أنهم ذكـروا معاصـره مـن       

،والــذى رد عليــه  الماتريــدى فــى )١(المعتزلــة عبــد اهللا بــن احمــد الكعبــى 
  .رد أوائل األدلة،ورد وعيد الفساق :التوحيد،وفى كتب مستقلة مثل :كتاب

     ولعل هذا اإلغفال للماتريدى قد شغل كثير من الباحثين فى السروراء إغفال            
   -:كتب التراجم له 

لسبب وراء اغفال كتب التراجم للماتريدى هو       فتح خليف إلى أن ا    /فذهب الدكتور 
بعد الماتريدى عن عاصمة الدولة اإلسالمية بغداد ومن ثم تغافلـت عـن ذكـره كتـب        

    )٢(التراجم
خليـف لـيس مقنعـاً، إذا مـا علمنـا أن            /ويرى أحد الباحثين أن رأى الدكتور     

 البصرة حيـث    الماتريدى قد تجاوز بمحاوراته ومناظراته موطنه فكانت له رحالت إلى         
واألشاعرة وغيرهم للمناظرة فى العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرين مـرة ممـا          المعتزلة

   )٣(كان سبباً فى ذيوع المذهب ونسبته إليه

                                         
-هــ   ١٣٧٩(  الطبعة األولى،  – جامعة دمشق    –) ١٣٦:ص(الشيخ حسن الندوى ، رجال الفكر والدعوة،      ) ٤(

 م ١٩٦٠

 هو أبو القاسم عبد اهللا بن احمد بن محمود البلخي الخرسانى، شيخ المعتزلة ببغداد ولد فى بلـخ                   -:الكعبى  ) ١(
عمر /تحقيق)١٣٦:ص(االثير، الكامل فى التاريخ،ابن - هـ ١٣١٩وانتقل إلى بغداد توفى على الراجح فى شعبان

 ) .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧( الطبعة األولى– لبنان – بيروت – دار الكتاب العربى –عبد السالم تدمرى

 ) ١٠:ص(الماتريدى، التوحيد، مقدمة التحقيق) ٢(

  ) ٨٤ ،٨٣: ص(احمد حمدى ، جهود المدرسة الماتريدية فى الرد على أهل الديانات اآلخرى،) ٣(



 

 )٦٦٠١(

   -:الحربى / ويرى الدكتور 
أن سبب اإلغفال أو اإلهمال للماتريدى هو بعد الماتريدى عن مركـز الخالفـة              

ن مختلف الدول اإلسالمية وعدم دعم  الماتريدية فـى          حيث يختلف إليها أكثر العلماء م     
  عصورها األولى قوة سياسية كما 

دعمت المعتزلة واألشعرية وعدم ارتحال الماتريدى إلى المراكـز العلميـة فـى         
وغيرها،ولو زار تلك البالد والتقى بعلمائهـا  ....... العالم لمكة والمدينة وبغداد ودمشق     

    )١(كر فى تاريخ تلك المدنوناظر فيها الشتهر وعرف وذ
أن الماتريدية ومن يوافقهم مبالغين فى تعظـيم  : احمد الحربى   / كما يرى الدكتور  

    -:فى تعظيم الماتريدى ورفعه فوق منزلته ، والينظرون إليه بمنظار الشريعة فيقول 
 فالمارتريدى اذاً منزلته رفيعة وعالية عند الماتريدية ومن وافقهم وهم فـى      ... 

 الحقيقة يبالغون فى تعظيمه والثناء عليه ويرفعونه فوق منزلته ، وهذا هو حال كل قـوم       
ينظرون إلى األمور واألشخاص بمنظار الشريعة فيعرفون الحق         يتعصبون إلمامهم وال  

     )٢(من الباطل،وينزلون الناس منازلهم
   -:وفى رأيي القاصر 

إذ أن المنزلة التـى     ‘ من التعصب       أن ما ذهب إليه الدكتور الحربى ال يخلو       
وصل إليها الماتريدى هى منزلته الحقيقة،وهو من المدافعين عن عقيـدة أهـل الـسنة               
والجماعة فى بالد ما وراء النهرفى هذه الفتره الحرجة التى ظهر فيهـا الجـدل  فـى                  
القضايا العقايدية،ثم إن اإلمام الماتريدى بشر يصيب ويخطئ والعصمة للبشر لـم تكـن       

فال ينبغى لمجرد أنه سل فـى بعـض         "  صل اهللا عليه وسلم     "ولن تكون إال لرسول اهللا    
القضايا العقائدية أن نمحى ما قدمه لألمة فى الدفاع عن عقيـدتها،والخطأ وارد بـالطبع            

  . كل  ذى حق حقه ،واهللا المستعان – هنا –فالعبد عبد والرب رب،ومن ثم فإننا نعطى 
م قديماً وحديثاً يشهد على ما للماتريدى مـن مكانـة           على أي حال فإن علم الكال     

  .علمية بارزة ومنزلة قلما يصل إليها الكثيرون ممن خاضوا  فى علم الكالم 

                                         
،دار العاصمة للنشر والتوزيع،الطبعة األولى )٨٤ ،٨٣: ص(الدكتور احمد الحربي،الماتريدية دراسة وتقويماً،) ١(
 ) هـ ١٤١٣( 

  ) ٩٩: ص:(المرجع نفسه) ٢(
 



– 

  )٦٦٠٢(

   -:تالميذه 
 لقد كان علم الكالم غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدى ، فجاء الماتريـدى           

  ،   )١(أهل   الـسنة     قبوالً لدى علماء  وأسس منه علماً قائماً على سوقه يلقى تأييداً ويجد          
الماتريدى مدرسة عقلية فكرية تعلى من قيمه العقل ، وتعتمـد علـى الـنص         وقد أسس 

   -:وكان من أشهر تالميذ هذه المدرسة التى ذكرتها المصادر والمراجع 
   -: أبو القاسم السمرقندى -١

يـد المعـروف     هو أبو القاسم اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بـن ز            
بالحكيم السمرقندى،أخذ التصوف عن مشايخ كبار فى زمانه،وأخذ الفقه والكـالم عـن             

  .الماتريدى 
) األعظـم  الصحائف اإللهية،والسواد :(تولى قضاء سمرقند،وألف كتباً كثيرة منها     

  .)٢(م٩٥٣هــ ،٣٤٢توفى سنة 
   -:عبد الكريم البزدوى -٢    

 ،) فخراإلسالم البزدوى (  موسى البزدوى جد   هو اإلمام أبو محمد عبد الكريم بن      
أصل ألسرة قد تخرج منها عباقرة العلماء، منهم على بن محمد المكنى أبا الحـسن         وهو

  )٣(هـ،٣٩٠اإلسالم،وتوفى اإلمام البزدوى،سنة والملقب بفخر
   -:أبو الليث السمرقندى  -٣      

سة عشر كتابٍا فـى     هو الليث نصر بن محمد السمرقندى الذى ألف ما يقارب خم          
   )٤(هــ٣٧٣والعقيدة والفقه والتصوف،توفى سنة  التفسير

   -:على الرستغنى -٤
هو أبو الحسن على بن سعد الرستغنى ،كان من أجل أصحاب أبو منـصور لـه         

الزوائد والفوائـد فـى أنـواع       ( ،)ارشاد المبتدى (أو)ارشاد المهتدي :( مؤلفات عدة منها  
  ) العلوم

                                         
  ) ١٥٧:ص( طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة، )١(
 ) .م١٩٨٩(،دار التركى للنشر،)٤٩:ص( الماتريدى حياته وآراؤه العقدية، بلقاسم الغالى ،أبومنصور )٢(
 دار الكتـاب    –،تحقيق،محمد بدر الدين أبـو فـراس النعمـاني          )١٠١:ص(عبد الحى الكنوي،الفوائد البهية،    )٣(

 . بدون تاريخ – القاهرة –اإلسالمى 
 ) ٢٥٦:ص(،٢طاش كبرى زادة ، مفتاح السعادة،ج) م١٩٦:ص(،٢المضية،ج  القرشي،الجواهر )٤(



 

 )٦٦٠٣(

    )١(هــ٣٥٠ توفى سنة–خ سمرقندوكان من أعلم مشاي
   -:      جهوده العلمية 

أسهم الماتريدى اسهاماً كبيراً في الفكر اإلسالمي،إذ يعتبر أحد زعماء المدرسـة            
 فقد كان أبو منصور قوى بحججه،فحماً فى الخصومة،دافع عن عقائـد            –العقلية المعتدلة 

  . ورد شبهات الملحدين–المسلمين 
بيل اإلسالم ووطد الكثير من عقائد أهل السنة في بالد مـا                ولقد ناضل فى س   

وراء النهر،وتصدى للمعتزلة،وناظر المجوس وأقرانهم وحقق فى كتبه المسائل بقواطـع       
    )٢(األدلة وأتقن التفاريع بلوامع البرهين اليقينية

ولقد أطلق على أبو منصور الماتريدى كثيراً من األلقاب باعتبـاره مـن  كبـار           
فهو اللقب الذي يخلعه عليه أصحابه وكمـا  يلقبونـه أحيانـاً            "علم الهدى : "اء، منها العلم

بإمام الهدى وإمام المتكلمين،وغيرها من األلقاب،ولقد كان للماتريدى كثيراً من المؤلفات           
   -:لم يصل جميعها إلى أيدينا ومن أشهر مؤلفاته 

   -:    فى علوم القرآن 
   -: تأويالت أهل السنة -١

    وهو من أهم مؤلفات الماتريدي في علوم القـرآن،ومنهج  الماتريـدى فـى              
التفسير تأويله اآليات المتشابهة وعدم  حمل اآليات على ظاهرها،ومع ذلك ال نـستطيع              

    ٠)٣(المخل اإليجاز أن نغفل ما تميز به هذا الكتاب من عدم التطويل الممل،أو
   -:القرشى،فقال وقد أثنى عليه أبى الوفا

   "   )٤(كتاب ال يدانيه شئ من تصانيف من سبقه فى ذلك الفن   "
   -:فى الفقه وأصوله 

،وقـد  )مآخذ الشريعة،وكتاب الجـدل   :(    للماتريدى كتابان فى أصول الفقه هما     
    )١(ذكرهما حاجى خليفة،وهى من الكتب المفقودة

                                         
  } ٢٨٢: ص  ( ٢ ج  المرجع نفسه ، )١(
 ) ٢٥٦:ص(،٢المرجع  نفسه،ج  )٢(
 كليه  دار    –رسالة ماجستير   ) ٢٨: ص(صالح رجب ،القضايا العقائدية بين الماتريدى والقاضى عبد الجبار،         )٣(

 ) م٢٠١٦( جامعة المنيا،سنة– قسم الفلسفة اإلسالمية –العلوم 
  ) ١٣٠:ص(،٢المضية،ح القرشى،الجواهر )٤(



– 

  )٦٦٠٤(

   -:فى علم الكالم 
ى  فى علم الكالم ،وأساس منهجـه             يعد كتاب التوحيد هو عمدة كتب الماتريد      

الذي من خالله بين منهجه  فى توحيد األلوهية، وقدم البراهين على ذلك وتحدث عـن                 
جال وعال ، ورد فيه على أهل الديانات األخرى والفرق المتبدعة  وتنـاول فيـه       صفاته

  .الكثير من القضايا العقائدية من القضاء والقدر، وااليمان، واإلسالم  وغيرها 
   -:المقاالت  -٣

     يعد كتاب المقاالت من أقدم كتب المقاالت حيث يسبق مقـاالت األشـعرى             
  .ولكن الكتاب مفقود ،ولم يتم العثور على أى نسخة منه

   بيان وهم المعتزلة   -٤
   رد تهذيب الجدل -٥
   رد وعيد الفساق -٦
   رد أوائل األدلة -٧
   رد األصول الخمسة -٨
  مطة  الردعلى القرا-٩

   رد اإلمامة،وهو رد على بعض الروافض -١٠
  .   وهذه المؤلفات لم يصل إلينا منها شيئ فهى فى عداد المفقودات حتى األن 

   -: أبو المعين النسفى -٢
ميمون بن محمد بن معتمد بن محمد بن أبى الفضل أبـو المعـين النـسفى                 هو
    )١(المكحولى

: والمكحول يرة بين جيجون وسمرقند،    نسبة إلى نسق وهى مدينة كب      -:والنسفى  
  .نسبة إلى جدة األعلى مكحول والنسبة إلى البلد التى غلبت عليه وبها اشتهر 

    واتفق الذين ترجموا على أن كنية أبو المعين،وهذه الكنية موضع اجماع عند            
    )٢(كل من ترجم  له حتى أنه اليكاد  يعرف إال بها

    )٣(نقلون أقواله فى كتبهم يذكرونه بهذه الكنيةوكذلك  فإن الماتريدية الذين ي
                                                                                                     

  ) م١٩٤١( األولى، الطبعة- بيروت- بغداد – المثنى –) ١١٠:ص( ‘١فة ، كاشف الظنون ،جحاجى خلي )١(
 

 ) ٧٨:ص(ابن قطلوبغا،تاج التراجم، )١(
  ) ٣٣٩:ص(ياقوت الحموى،معجم البلدان، )٢(



 

 )٦٦٠٥(

ولم تحدد  المصادر القديمة سنة والدته وال مكانها والراجح أنه ولـد فـى بلـدة              
  .نسف ألنه لم ينسب إلى غيرها،وألنها بلد أبائه وأجداده 

تاريخ والدته فيمكن استنتاجه مما ذكره الذهبى من تحديد عدة عمـره                  وأما
     )٤( هـ٤٣٨ هـ ،فيكون تاريخ والدته سنة ٥٠٨بسبعين سنة وقد توفى سنة 

  -: لقب اإلمام أبى المعين النسفى بألقاب  كثيرة منها  -:لقبه 
يـه   نسبة إلى جده الرابع مكحول بن الفضل والذى تنتـسب إل           -   :)٥(المكحولى

     .)١(سيف الحق  )٨(   ، جامع األصول)٧( قامع  الملحدين)٦(األسرة ،واإلمام األجل
     ولقد كان اإلمام أبو المعين النسفى من العلماء األعالم المشهود لهم بغـزارة             

   )٢(العلم وكان أصولياً فقيها متبحراً فى العلوم والمعارف، ويعد بحق من علماء الكالم
  )٣( علماء الماتريدية على اإلطالق  بعد شيخهم أبـى منـصور        فهو يعد من أشهر   

   -:فتح اهللا خليف/وفى إشارة لهذه المكانة يقول أستاذنا الدكتور
يعتبراإلمام أبو المعين النسفى من أشهر من قام بنصرة الماتريدية وهو بـين             "
  .   )٤(" والغزالى بين األشعرية  كالباقالنى، الماتريدية،

   -:عين النسفى مؤلفات كثيرة منهاوألبى الم

                                                                                                     
 صالح بن درباش  بن موسى الزهراني ،أبو المعين النسفى وآراؤه فى التوحيد عرضا ونقداً على ضوء  عقيدة  )٣(

 جامعـة أم    – قـسم العقيـدة      –رسالة ماجستير فى العقيدة،كليـه الـدعوة وأصـول الـدين            )٧٧:ص(السلف،
 ) هــ١٤٢٠(القرى

 ) ٢٩ص (احمد حمدى،جهود المدرسة الماتريدية فى الرد على أهل الديانات األخرى، )٤(
 وفيقية،بدون تاريخ ،المكتبه الت)وفيات المشاهير واألعالم ( ،)٢١٤:ص( تاريخ اإلسالم،-:الذهبى  )٥(
  ) ٢١٤:ص(المرجع نفسه، )٦(
 –أنقرة–حسين إتاى ،رئاسة الشئون الدينية    / ، تحقيق الدكتور    ) ٣٦٣ ، ٣٠٥،٣٠٦: ص(األدلة، النسفى تبصرة  )٧(

 تركيا 
محمد ربيـع   / حبيب اهللا حسن احمد،تقديم الدكتور    /وتحقيق) ٣٠:ص(النسفى ، التمهيد لقواعد التوحيد،المقدمة،     )٨(

 ) م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦( د جوهري،دار الطباعة المحمدية ، الطبعة األولى،محم
 )م١٩٨(،دار العلم للماليين،بيروت،الطبعة الثانية،)٣٤:ص(خير الدين الزركلى ،األعالم ، )١(
،مكتبه دار الفرفور،  ) ٣٧:ص(ولى الدين محمد صالح الفرفور،    /التحقيق الدكتور  النسفى ، بحر الكالم ،مقدمة     )٢(

 ) م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( بعة الثانية،الط
 ) ٢٩:ص(احمد حمدى،جهود المدرسة الماتريدية فى الرد على أهل الديانات اآلخرى، )٣(
 ) ٥:ص(الماتريدى،التوحيد، مقدمة لتحقيق الدكتور،فتح اهللا خليف، )٤(



– 

  )٦٦٠٦(

   -:تبصرة األدلة  -١
     يعد كتاب تبصرة األدلة من أهم الكتب التى كبتها أبو المعين النسفى لدرجة             

صاحب التبصرة،كما أنه من أهم المراجع يعد كتاب         أنه أطلق على أبى المعين النسفي،     
ض لمذهب الماتريدية،ورد على    التوحيد للماتريدى  فى معرفه عقيدة الماتريدية ففيه عر        

  .المخالفين وخاصة المعتزلة يقول أبو المعين النسفي فى مقدمة كتاب التبصرة 
فإن أصدقائى طلبوا منى أن أكتب  لهم ما جـل مـن الـدالئل فـى المـسائل                   "

قـدس  "كان يعتمد عليه من سلف من مشايخ أهل السنة والجماعـة             وأبين ما  االعتقادية،
     )٥(صرة من مذاهبهم وأبطال مذاهب خصومهم لن-"اهللا أرواحهم

   -:التمهيد لقواعد التوحيد  -٢
هو عبارة عن مختصر لكتاب تبصرة األدلة،وقد طبع كتـاب          :    وكتاب التمهيد 
  . دار الطباعة المحمدية –حبيب اهللا حسن احمد / بالقاهرة بتحقيق الدكتور

   -:بحر الكالم  -٣
 تناول فيها أبوالمعين النـسفي أهـم القـضايا               وهو من الكتب الوجيزة التى    

  .الكالمية ،ويغلب على الكتاب جانب الردود على الخصوم وخصوصاً على المعتزلة 
 هو عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل بن محمـد    -: نجم الدين عمرالنسفى   -٣

  .)١(بن على بن لقمان الحنفى النسفي السمرقندى
ى الفقه،والنـسفى نـسبة إلـى مدينـة نـسف               والحنفي نسبة إلى مذهبه ف    

  ).٢(والمسرقندى نسبة إلى مدينة سمرقند 
   -:  لقب  اإلمام نجم الدين  بعدة ألقاب منها -:ألقابه 

    نجم الدين اإلمام الهمام ، ومفتـى الثقلـين ، العالمـة المحـدث ، اإلمـام                 
  ) .٣(الزاهد

   -: مولده  ووفاته 
  ) ٤(فى نسف سنة إحدى واثنتين وستين واربعمائة ولد اإلمام نجم الدين النسفى 

 بسمرقند ليلة الخميس ثانى عشر من جمادى األول ، سـنة            – رحمة اهللا    -وتوفى
  ) .٥(سبع وثالثين وخمسائة 

   
                                         

 ) ١٥:ص(أبو المعين النسفى ،تبصرة األدلة ، )٥(



 

 )٦٦٠٧(

   -:مؤلفاته 
      يذكر بعض المؤلفين الذين ترجموا لإلمام نجم الدين عمر النسفى ، أن لـه              

 مجمع العلوم ، والتيسير فى تفسير القـرآن ،          -:ئة منها   مؤلفات كثيرة جدا بلغ حد الما     
وكتاب العقائد المشهور باسم العقائد النسفية ،والذى يعد من أهم المتـون فـى العقيـدة                

  ) .١(الماتريدية ،وهو فى الحقيقة يعد فهرساً لتبصرة األدلة ألبى المعين النسفى 
   -:ه      وقد نقل أكثر من ترجم للنسفي قول السمعانى في

كان إماما فاضالً متقنا،صنف فى كل نوع من التفسير والحـديث والـشروط ،               "
  ) ٢...... (ونظم الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ، وورد بغداد حاجاً
   -:وأن كان السمعانى من باب األمانة العلمية قال أيضا 

يـرة  وافيت سمرقند،استعرت عدة كتب من تصانيفه فرأيت فيها أوهامـاً كث           فلما
  )   ٣(خارجةعن الحد،فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم يرزق فهمه

والحقيقة أنني لم أقف على أحد عارض كالم السمعانى فى نقـده لإلمـام عمـر                
  . واهللا أعلى وأعلم -النسفى

   -:       وفى رأيى القاصر 
مـام  أن نقد السمعانى لإلمام نجم الدين النسفى ،اليقلل أبداً من قـدر وقيمـه اإل              

النسفى العلمية، كونه أنه لم يرزق الفهم للحديث،واألول أثنى عليه بكونه إماما فاضـالً              
  .متقنا

  )٤     (-: نور الدين الصابونى -٤
  ) ٥(     هو احمد بن أبى بكر الصابونى البخاري 

لم يذكر الذين ترجموا له سنة ميالده ،وال حتى عمره ،أما وفاته فقد اجمعوا على               
  ) .١( سادس عشر صفر ثمانين وخمسمائه – ليلة الثالثاء أنه توفى

  .هذا ماذكرته كتب التراجم 
      واليعنى هذا أن اإلمام الصابونى لم يكن يستحق عناية المؤرخين أكثر من            

 ، لكنها عادة آلفها مؤرخوا الحنفيـة        )٢(مجرد ذكر اسمه وتاريخ وفاته وأسماء مصنفاته        
هم ، ففى ترجمتهم لحياة اإلمام أبو منصور الماتريدى إمامهم          فى التاريخ لمشايخهم وأئمت   

  والجماعة فى بخارى وشيخهم فى علم الكالم ومؤسس المدرسة الماتريدية ألهل السنة
  



– 

  )٦٦٠٨(

وسمرقند وسائر ديار ماوراء النهر التظفر بشئ أكثر مما تظفر به فى تـرجمتهم      
  ) .٣(لإلمام نور الدين الصابونى 

   -:والحق أقول 
لقد لفت انتباهى اإلمام الصابونى قبل التعرض لدراسة الماتريدية،ففى بحثى                

،كان يترد هذا االسم  كثيراً فى منـاظرات اإلمـام           )٤(عن اإلمام الرازى فى الماجستير      
  . فى بالد ماوراء النهر)٥(فخر الدين الرازى 

فنستطيع أن نعرف من مناظرت الفخر الرازى فـى بـالد مـا وراء النهرمـع                
األحناف والماتريدية أن اإلمام نور الدين الصابونى أو النور الصابونى كمـا يحـب أن               

 قد تفقه فى علم الكالم على تبصره األدلة ألبى المعـين النـسفى ، وأن             –يسميه الرازي 
 وأنـه   – أنه  متكلم القوم   وأصوليهم         – على حد تعبير الرازي      –الصابوني كما يزعم    

ث مسائل من أهم المسائل التى وقـع فيهـا الخـالف بـين              ناظر الفخر الرازى فى ثال    
الماتريدية واألشعرية فـى علـم الكـالم وهـى مـسألة الرؤيـة ،ومـسألة التكـوين                  
والمكون،ومسألة البقاء،وأن أخا الصابونى استضاف الرازي وأصحابه فى داره حيـث           

   )١(جرت بين الرازي والصابونى فى مسألة البقاء 
بأن اإلمام الصابونى قد تفقه فى علم الكالم علـى          : القول ونستطيع أن نطمئن إلى   

 حيـث   –تبصرة األدلة ألبى المعين النسفى ويظهر ذلك جلياً فى المنـاظرة الخامـسة              
   -:يخاطب الرازى قائالً 

ياأيها الرجل إنى كنت قد قرأت كتاب تبصرة األدلـة ألبـى المعـين النـسفى                "
  ) ٢(..... لتحقيق والتدقيق واعتقدت أنه المزيد على ذلك الكتاب فى ا

أما منزلته فى علم الكالم يمكن أن نستخلصها من مناظرتـه مـع الرازى،ففـي               
   -:المناظرة الثانية يقوم الرازى 

 وكـان   – رحمة اهللا    –كان فى بلدة بخارى رجل يقال له النور الصابونى                "
   )٣(........"يزعم أنه متكلم القوم وأصوليهم 

ى ال يذكرالرازي من أسماء المتكلمين الذين ناظرهم فى بالد ما            ومن ناحية أخر  
وراء النهر إال اسم الصابونى،ففي بخارى يتحدث عن مـسألة التكليـف بمـا اليطـاق           

   .)٤(ويناظر جمع من علمائها دون أن يسمى واحدا منهم 
       أما عن مؤلفاته فقد ذكر من ترجموا للصابونى أن له كتباً كثيرة منها 



 

 )٦٦٠٩(

   -:البداية فى أصول الدين  -١
  .فتح اهللا خليف /      وقد قام بتحقيقه الدكتور

   -:الكفاية فى الهداية  -٢
محمد آروتشى وهـى    /      وهوعبارة عن رسالة ماجستير قام بتحقيقه الدكتور      

   . جامعة القاهرة –رسالةعلمية بكلية دارالعلوم 
   -:المنتقى فى عصمة األنبياء  -٣

   -:اب يقول عنه محمد آروتشى محقق الكتاب السابق       وهو كت
ال نشك فى صحة نسبة الكتاب المذكور إلى مؤلفه،ألن المؤلف ذكره فى كتاب               "

   )١(المنتقى فى عصمة األنبياء"الكفاية فى الهداية،حيث تكلم عن العصمة وسماه
   - :أبو اليسر البزدوى -٥

مد بن الحسين بن عبد الكـريم بـن          هو محمد بن مح    -:       اإلمام أبو اليسر    
   )٢(بزدوه : موسى بن مجاهد البزدوى ، والبزدوى نسبة إلى بزدة ويقال 

هـ وتوفى فى بخارى فى التاسـع مـن         ٤٢١ولد اإلمام أبو اليسر البزدوى سنة       
  ) ٣(شهر رجب سنة ثالث وتسعين وأربعمائة 

ديه جمع غفيـر مـن      ومن الجدير بالذكر أن أبا اليسر البزدوى ، قد تعلم على ي           
  .التالميذ،من أشهرهم نجم الدين عمر بن محمد النسفى صاحب العقائد النسفية 

أصول الدين،هذا وقد قسم البزدوى كتابه هذا إلـى سـت           :ومن أهم مؤلفاته كتاب   
وتسعين مسألة،بدأها بحكم تعلم علم الكالم وتعليمه،واختتمها ببيـان مـذهب المخـالفين             

  للماتريدي



– 

  )٦٦١٠(

  



 

 )٦٦١١(

  
  
  
  
  

  :مدخل 
وقـد  ،  كبيرا بالصورة الفنيـة      اهتماما القدامى اهتموا    النقادمما ال شك فيه أن      

وواضـح  ،  حول مفهومها عند كثير الباحثين بـين مختـصر ومطيـل             اآلراءتعددت  
هـذا  وقد تباينت تعريفاتها حسب العصور األدبية وحسب األشخاص ويرجع          ، وغامض  

 ،  نفسها فهي قديمة قـدم األدب العربـي خلقـت معـه             قدم الصورة  إلى والتباعد   اإلتالف
ويمكن القول أن أغلب المفاهيم تكاد تصب في مفهوم واحد للصورة وهو            ، وعاشت فيه   

 في أسلوب رائع وهو من ذلك يخرج ما يجـول           وإخراجها ، اإلنسانتصوير مشاعر   : 
  .في خاطره من وصف أو تصوير يثير أنتباه المتلقي 

يـشده    عند اكتمال الصورة يجد السامع أو القارئ ما       «: غنيم   براهيمإل  و            يق
مما يجعل الصورة تطرب    ................  من جودة التصوير للحدث المعبر عنه        إليها

وذلك لما تحويه من خيال بديع وقدرة       ،  التعجب   إلىوتدعو  ، وتهز األعطاف   ، النفوس  
  .)١( »لمتباعدات والجمع بين ا، على نقل األفكار والعواطف 

فقـد  ،  والـشعراء    د األدباء والنقا  اهتمام            وقد كانت الصورة منذ القديم مثار       
وهذه النزعة الحسية كانـت     ، كان العربي ينزع نزعه حسية في فهم الجمال وتصويره          

أرض وهي التي بدورها تكون تجربة معاشة علـى         ، تفرض نفسها على الصورة الفنية      
ممـا    ،ين نعثر على صورة فإننا نعثر من خاللها على تجربه معاشه حقـا            وح، الواقع  

 ستطاع أن يتخيله وحين يصور المبدع فإنه ينطلق مـن         ايوضح إنه قد رأى أو أدرك ما        

                                         
 – نشر الشركة العربية للنشر والتوزيع       – غنيم   إبراهيم – مثال ونقد    –ة في الشعر العربي     ينظر الصورة الفني  -١
 ١٩ ص – ١٩٩٦ – القاهرة – ١ط

 
 

  



– 

  )٦٦١٢(

وفـي  ، أو فكرة مـا     ، أو أحساس مرهف    ، أو منظر بديع    ، حادثة معينة جياشة    خالل  
  .)١ (» كل حالة ال يصوغ الصورة من فراغ

 والتي ال   بمختلف أنماطها   ة التي نقصدها في هذا الفصل هي الصورة         والصور
 انفعـال يمكن أن تؤدي دورها في إثارة المتلقي وتفاعله معها مالم تكن صـادرة عـن                

وجداني وتجربة وخبرة للموصي مع قدرة فنية وسيتم توزيع هذه الـصورة وفـق مـا                
  .سيأتي

                                         
 -  القاهرة  – نشر دار الثقافة للنشر والتوزيع –اهللا التطاوي   عبد– الصورة في الشعر مسلم بن الوليد –ينظر -١

 ٢٦ ص – ١٩٩٧



 

 )٦٦١٣(

  : التشبيــه : أوال 
يانية التي ال تكاد كل وصية من الوصايا العربية جاهليـة           من الوسائل الفنية الب     

كانت أم إسالمية ال تخلو منها الصورة التشبيهية أو التشبيه الذي يعد من أكثر الـصورة         
البيانية استخداماً في األدب العربي عامةً شعره ونثره ، حيث كانت هذه الصور تنتـزع               

ها عما يجول في نفـسه أو فـي بيئتـه أو            من البيئة لتكون أداة بين يدي المبدع يعبر ب        
  .ليعمق بها فكرته ويصل بها إلى هدفه 

 في مؤلفاتهم وأفـردوا لـه       وهوقد اهتم النقاد العرب قديماً بالتشبيه ، حيث تناول          
أبواباً وفصوالً ، وبذلك نلمس أن التشبيه كان محل اتفاق بين كل النقاد على أنه أفـضل                 

بالعمل األدبي ، التي تعد الوصايا مـن عناصـره ، ومـن             األدوات البيانية التي ترتقي     
النقاد الذين تطرقوا إلى التشبيه وأفردوا له مكانة واسعة في مؤلفـاتهم ، نجـد األديـب              

هو صفة الـشيء بمـا قاربـه ،         : " والناقد الكبير ابن رشيق الذي يعرف التشبيه بأنه         
  .)١(" اته وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة ال من جميع جه

والتشبيه عالقة مقاربة بين طرفين ، التحادهما في صـفة أو مجموعـة مـن               
 – حسب هـذا التـصور     –الصفات واألحوال ، ولذا فإن العالقة التي تربط بين طرفيه           

هي عالقة مقاربة وليس عالقة تفاعل أو امتزاج ، بمعنى أن التشبيه ينبئ عن استقاللية                
 تعددت صفاتهما المشتركة ، بحيث ال يفنيان في إطـار      كل طرفيه وتمايزها ، حتى وإن     

وحدة داللية جديدة ذات كينونة خاصة ، وبحيث ال تحدث مجاوزة مفرطة فـي داللـة                
األلفاظ التي تشكل طرفي التشبيه لالنتقال من معنى إلى معنى آخر يحل محله وينـوب               

 العملـي لهـذا التمـايز    منابه ، كما هو الحال في االستعارة ، وأداة التشبيه هي المظهر   
فاألداة في مثل هذا التصور بمثابة الحاجز المنطقي الـذي     « وعدم التفاعل بين طرفيه ،      

يفصل بين الطرفين المقارنين ، ويحفظ لهما صفاتهما الذاتية المستقلة ، وحتى لو حذفت              
لمبـدأ   فإن ا  – على سبيل االختصار واإليجاز ، أو على سبيل اإليهام والمبالغة            –األداة  

األساس يظل قائماً ، ويظل طرفا التشبيه متمايزين تماماً ، ال تتداخل حدودهما العمليـة               
والمنطقية ، ألن نية وضع األداة والفصل بين الطرفين ال تنفصل بحـال عـن جـوهر               

                                         
محمد محي الدين عبد الحميد ، لبنان ، دار الجيـل  : ابن رشيق القيرواني ، تحقيق : به  العمدة في محاسن الشعر وآدا  - ١

  .٢٨٦، ص م١٩٧٢ ، ٤، ج



– 

  )٦٦١٤(

 ، على أن محاولـة الفـصل بـين عناصـر     )١(»المقارنة التي يقوم  بها مفهوم التشبيه    
كان بناؤها اللغوي يـؤثر بـال شـك فـي استـشفاف الـدالالت       الصورة التشبيهية أيا   

واإليحاءات الفنية التي تنطوي عليها ، بحيث ال يتصور بحال من األحوال النظر إلـى               
أي من هذه العناصر بمعزل عن اآلخر ، فالصورة التشبيهية إبداع متكامل ال يستـشف               

وحدة داللية جديدة يتخلف    عطاؤه الفني إال من خالل انصهار عناصره وفنائها في إطار           
من تفاعلها صورة متكاملة تزخر بفيض من الدالالت واإليحاءات التي تتسق مع تجربة             

أداة التشبيه إن وجدت ، فإنهـا  « هذا إلى جانب أن     . المبدع ورؤيته الشعورية والنفسية     
ـ    و تقوم بالربط بين الطرفين ، وإن حذفت فإنها تقوم بدورها على مستوى الغيـاب ، وه

  .)٢(» الحث على تعانق الطرفين معاً 
ومن الوصايا التي كان التشبيه حاضراً فيها وصية أكثم بن صيفي لبنيه حيـث                

ألزموا النساء المهانة ، ولنعم لهـو الحـرة المغـزل ،            : " ...................... يقول  
       عني عينـك  وأحمق الحمق الفجور ، وحيلة من ال حيلة له الصبر ، إن كنت نافعي فور

ال تبولـوا   ..... ، إن تغش ترى ما لم تر ، قد أقر صامت ، المكثار كحاطب الليـل ،                  
على أكمة ، وال تفشوا سراً إلى أمة من لم يرجع إال ما هو مستوجب له كـان قمنـاً أن        

  .)٣(" يدرك حاجته ، وال تمنعكم مساوئ رجل من ذكر محاسنه 
 ووجه الشبه – المكثار كحاطب الليل –وله فأكثم ابن صيفي اعتمد على التشبيه في ق    

  .واضح يتمثل في عدم التركيز والعشوائية ، وهذا ما يالحظ على أولئك كثيرو الكالم
ومن التشبيهات الجاهلية ما ورد في وصية عمر بن الغوث موجهاً أوالده حيث               

  .)٤( " وال تكونوا كالجراد يأكل ما وجد ويأكله ما وجده: " ................ قال 
 ال تكونـوا    –اعتمد ابن الغوث في نصيحته ألبنائه على التـشبيه فـي قولـه                

كالجراد وذلك في نهيهم على التكالب في الحياة الدنيا فعليهم أن يكونوا مقتنعين بما كتبه               

                                         
   . ١٩٠ص،١٩٧٣ار المعارف ، القاهرة ، ط  الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ، جابر عصفور ، د-١
ة المصرية العامة للكتـاب ، القـاهرة ،         رمضان صادق ، الهيئ   ) دراسة أسلوبية ( شعر عمر بن الغارض ،       -٢

   . ١٥٧ ، ص١٩٩٨
  . ١٥-١٤ص:  المعمرون والوصايا -٣
  . ١٢٥مرجع سابق ، ص:  المعمرون والوصايا -٤



 

 )٦٦١٥(

 فـأرعوا   –اهللا وقدره لهم والدليل على ذلك أنه سبق هذا التشبيه بنصيحته لهـم بقولـه                
  .يرى حجره ، ويعرف قدره مرعى الضب العور ، 

وهذه نصيحة تندرج من النصائح التربوية التي اشتملت على مبادئ وقيم وكان              
التشبيه جزءاً من مكوناتها ، وبالرغم أن هذا التشبيه كان تقليدياً ومنتزعـاً مـن البيئـة                

  .ق الهدف من الوصية الجاهلية ، إال أنه عمق الفكرة وحقّ
لتشبيهات المتأثرة باإلسالم قول اإلمام أبـي حنيفـة         ومن الوصايا التي حملت ا      

  .)١(" فليكن العمل من بالك ، فإنه رأس العبادة وقوام الدين : " إلبراهيم بن أدهم 
فقد شبه العبادة باإلنسان وشبه الدين بخيمة وهـذه التـشبيهات تحمـل طابعـاً            

ذا في قول أبـي بكـر   إسالمياً يكون من السهولة معرفة وجه الشبه فيها ، وكذلك نجد ه         
، وهنا يـشبه اإلقبـال   )٢(" من قاتل عساكر اإلقبال في أيام كرهاً هزمته : " الخوارزمي  

بالعساكر ، أو شبه اإلقبال بقائد له عساكر ، ونهى عن مقاتلتها ، وهدف الموصي هنـا                 
  .عدم التصدي للرؤساء الذين تقبل عليهم األيام ويساندهم الحظ 

حصن بـن حذيفـة لبنيـه     :  جميلة وصية    وصاياتملت على   ومن الوصايا التي اش     
اسمعوا مني ما أوصيكم به ال يتكل آخركم علـى          : " والتي سبق اإلشارة إليها ، حيث يقول        

ثم قولوا الصدق ، فإنه ال خير فـي الكـذب           ...... أولكم فإنما يدرك اآلخر ما أدركه األول        
  . )٣(" اح فإنها قرون الخيل وصونوا الخيل فإنها حصون الرجال ، واطلبوا الرم

تبدو صورة التشبيه واضحة في وصية حصن بن حذيفة ، حيث أوصى بصون               
الخيل وتجهيز الرماح أو صناعتها ، وقد شبهها بقرون الخيل ، وهـذا تـشبيه جميـل                 
منتزع من البيئة العربية ، حيث تمثل الرماح قروناً للخيل ، فكأنما الخيل بالرماح تـشبه         

يائل ذات القرون التي تدافع بها عن نفسها ، كما نلحظ قبـل هـذا التـشبيه          الوعول واأل 
تشبيه آخر شبه فيه الخيل وكأنها حصون للرجال وقد حذف حصن بـن حذيفـة أدوات                
التشبيه ووجه الشبه في وصيته وهذا ما يزيد التشبيه جماالً حيث يكتشف المتتبع لهـذه               

  .ة ويسر الوصية أداة التشبيه ووجه الشبه بكل سهول

                                         
  . ١٢٧ ، ص١٠ج:  البداية والنهاية -١
 مطبعة عبد الرحمن  ، تحقيق محمد قطعه العدوي     ،محمد بن العباس الخوارزمي     :  كتاب رسائل الخوارزمي     -٢

  . ٩٨ص، هـ ١٢٩٧، ١ط،رشدي ،القاهرة 
 .٣٦٩ص ، مرجع سابق :  دراسات في األدب الجاهلي -٣



– 

  )٦٦١٦(

وإذا انتقلنا إلى العصر األموي ، نجد التشبيه حاضراً في وصـايا أهـل هـذا                  
العصر ، ومن ذلك وصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان البنه يزيد التي تندرج ، تحـت             

قـريش إال   وأني لست أخاف عليك مـن       : " ............ الوصايا السياسية حيث يقول     
  ، فأما الحسينرضي اهللا عنهم عمر ، وعبد اهللا بن الزبير الحسين بن علي وعبد اهللا بن 

، فإن له رحماً وحقاً عظيماً ، فإن قدرت عليه فاصفح عنه ، فإني لو أوتي بـه عفـوت         
 ، عنه ، وأما ابن عمر ، فيقيده إيمانه ، وأما ابن الزبير فضب خب يجثم لك جثوم األسد           

، فإن فعل فقدرت عليـه أن تقطعـه         ويروغ روغان الثعلب ، فإن أمكنته الفرصة وثب         
  .)١(" إرباً إرباً فافعل 

هذه الوصية تظهر جانباً من أمر سياسة معاوية بن أبي سفيان ، وقد اعتمـدت                 
على أساليب عديدة خاصةً أسلوب التحذير من بعض الشخصيات الـسياسية التـي قـد               

ن الزبير فـي نظـر      تشكل خطراً على ابنه يزيد والذي كان يعده للخالفة من بعده ، فاب            
معاوية كالضب والثعلب في المكر والخداع والغش والخبث ، ولعل تشبيه ابـن الزبيـر         
بالضب والثعلب يوضح جلياً مدى خطورة الرجل على يزيد فهو يتربص بالخالفة كمـا              
يتربص األسد بفريسته ، والمالحظ على هذا التشبيه أنه من التشبيهات التقليديـة التـي               

 في تلك الحقبة ، حيث يمثل الثعلب الخديعة والمكر ويمثل األسد اليقظـة            كثر استخدامها 
والشجاعة وسرعة االنقضاض ، ولو اتجهنا إلى العصر العباسي ، وفي إطـار وصـايا    
الخلفاء أيضا نجد الخليفة المأمون أشهر خلفاء بني العباس يوصي أبنائه ويرى األخـوة              

اء وآخرهم أخ كالداء ، لقد جاء فـي وصـيته           في ثالثة أقسام ، فأخ كالغذاء وأخ كالدو       
اإلخوان ثالث طبقات أخ كالغذاء الذي يحتاج إليه في كل يـوم           : " ............... قوله  

وفي كل وقت وهو األخ العاقل األديب ، وأخ كالدواء وتحتاج إليه عند الداء وهـو األخ                 
  .)٢(" األريب ، وأخ كالداء الذي ال تحتاج إليه وهو األحمق 

ومن الوصايا القائمة على توظيف ضروب البيان وصية الخليفـة عمـر بـن                
: " ........... إلى أبي موسى األشعري والتـي منهـا يقـول          رضي اهللا عنه     الخطاب
قوم سفر نبا بهم منزل جديد فأموا منزالً خصيباً ، وجناياً مريعـاً فـاحتملوا وعثـاء                 كمثل  

                                         
إبراهيم محمد حسن ، القـاهرة ، دار النهـضة ،   : للمبرد ، تحقيق :  التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا    -١

  . ١٤٠-١٣٩ ، ص١مصر للطباعة ، ج
  ٥٩ص:  تحفة الوزراء -٢



 

 )٦٦١٧(

وحبشوبة المطعم ، ليأتوا سعة دارهم ، ومنـزل  الطريق ، وخراق الصديق وخشونة السفر ،    
ومثل مـن اغتـر     ..... قرارهم ، فليس يجدون لشيء من ذلك ألماً ، وال يرون نفقة مغرماً              

بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب ، فنبا بهم إلى منزل جديت فليس شيء أكـره إلـيهم وال              
   .)١("صيرون إليه أقطع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه وي

فالتشبيه هنا صورة بالغية مجراه بتشبيه وهو قول موسوم بالتعميم منطبـق علـى               
اإلنسان مكتسب خصائص الِحكم والمثال وهو حكاية مثيرة يرويها راِو عليم ، وقد جمع هذا               

  .كله في رؤيته لإلنسان الذي يغتر بالدنيا فيقبل عليها منشغالً عن اآلخرة بالشهوات 
فـوه   الوصايا التي اشتملت على ضروب البيان خاصة التشبيه وصـية األ       ومن  

وال تأمنوا على أحسابكم السفهاء ، وال تـشركوهم فـي           : " ............. األودى قوله   
  .)٢(" سركم ، فإنهم كالضأن في رعيتها ، كالمهم ذعر ، وفعلهم عسر 

 فهي ال طريـق ثابـت     فوه أبنائه من السفهاء الذين شبههم بالضأن      هنا يحذر األ    
لها ومسلك في الرعي فهي عشوائية الحركة وغير ثابتة فـي تحركاتهـا حالهـا مثـل                 
السفهاء الذين ال مبدأ لديهم فال يعتمد عليهم اإلنسان فال نفع يأتي منهم ، وهـذا التـشبيه       
أيضا من التشبيهات المنتزعة من البيئة العربيـة أورده الموصـي ، لتعميـق الفكـرة                

  . من خالل هذا التحذير ألبنائه وتثبيتها
يا بني أن سرعة ائـتالف قلـوب        : " ويطالعنا أحد الحكماء يوصي ابنه قائالً         

األبرار كسرعة اختالط  قطر المطر بماء األنهار وبعد قلوب الفجار من االئتالف كبعد              
  . )٣(" البهائم من التعاطف وإن طال ائتالفها على أري واحد 

رائعة التي تمثل حجة تشرع طلباً ضمنياً هذا التـشبيه الـذي            ومن التشبيهات ال    
يصور ائتالف وتقارب قلوب األبرار باختالط قطر المطر بماء األنهـار ، أمـا قلـوب        
الفجار فهي بعيدة تماماً عن هذا االئتالف وقد شبهت في هذه الحالة ببعـد البهـائم مـن       

  .ي مكان واحد التعاطف واالئتالف بالرغم من وجودها طوال الوقت ف
ومن الوصايا السياسية التي اشتملت على ِحكم مستخدمة التشبيه كأداة لهـا مـا      

يا بني إن الملك مصباح ، والملـك واقـد   : " أورده تبع ابن زيد وهو يوصي ابنه بقوله        
                                         

 ١٧١ص : ب  جمهرة وصايا العر-١
  . ١٣١-١٣٠ص :  المعمرون والوصايا -٢
   . ٢٢٩ ، ص٧٩:  ، الوصية ٣ج:  جمهرة وصايا العرب -٣



– 
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أو من مستوقد يخونـه دام لـه ذلـك          ...... ذلك المصباح ، فإن حفظه من ريح تطفه         
  .)١(" ه ونوره المصباح وسلم له ضياؤ

فالتشبيه هنا تقليدي وواضح ، فالحكم مصباح يضيء للحاكم سياساته ويرشـده              
إلى الصواب ، فإذا انطفأ هذا المصباح لم يدم له الحكم وعليه أن يكون حريـصاً فـي                  

  .المحافظة عليه 
والمتتبع لوصايا العرب بمختلف العصور يجد أن تعاطي الموصين مع التشبيه             

العباسي تقليدياً على اختالف العصور منذ العصر الجاهلي حتى نهاية العصر           أخذ جانباً   
 ، ولعل هذا    بالرغم من تطور علوم األدب والبالغة والكالم وتأثر العرب بثقافات أخرى          

يعود إلى أن أغلب الموصين إنما كان يعنيهم في المقام األول هو أخذ الموصى به بهـذه   
لمعاني السهلة والصور البيانية التي تخـدم الوصـية ،          النصيحة في قالب من األلفاظ وا     

  .ولذلك لم نجد صعوبة في فهمنا لهذه الوصايا التي تحمل تشبيهاً 
والمالحظ في وصايا القرن الثاني الهجري أن الصور البيانيـة عامـة والتـشبيهية         

ة قريبة  خاصة قد جاءت عفوية ، لتوضيح المعنى المراد وإبرازه محسوساً وتحس أنها مألوف            
  .)٢(" إلى النفوس ليس فيها جزء غريب تحس أنه دخيل على الصورة 

ومن الوصايا التي تضمنت التشبيه في تلك الفترة وصية الخليفة المنـصور البنـه                
فتـشبيه   )٣( "وانظر هذه المدينة فإياك أن تستبدل بها فإنها بيتك وعزك         : " المهدي يقول فيها    

ه بأهمية المدينة له ، ويجعله يطمئن إليها ويستريح لهـا ،            مدينة بغداد ببيته تشبيه يشعر    
  .وكأننا نقرأ تعبيراً حقيقياً 

إال أن أغلب التشبيهات في تلك الفترة كانت ال تخرج عـن الجانـب التقليـدي         
  : المألوف فال تلمس فيها ابتكاراً وال تجديداً ففي وصية الرشـيد لهرثمـة ابـن أيمـن                  

  .)٤("  وأن يجعل كتاب اهللا أماماً أمره بتقوى اهللا وطاعته" 

                                         
  . ١٢٤ – ١١٦ ، ص ١ج:   جمهرة وصايا العرب -١
إلى نهاية القرن الرابع ، أحد أمين مصطفى ، القاهرة ، مكتبة األنجلـو              :  أدب الوصايا في العصر العباسي       -٢

  .٢٠٦، ص ١٩٩٠المصرية ، 
  . ٢٠٢ ، ص٨ج:  تاريخ الطبري -٣
  . ٣٢٧ ، ص٨ج:  تاريخ الطبري -٤
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فتشبيه كالم اهللا باإلمام تشبيه مألوف محقق للهدف ونحن نقف وراء اإلمام كل               
   .يوم ونتبعه في كل خطواته ، وهذا التشبيه يحث على اتباع أوامر الكتاب اتباعاً كامالً

 الكلية  وكان للتشبيه التمثيلي حضوره في الوصايا العربية القديمة فنرى الصور           
ال يمنعـك   " والخيال التمثيلي على سبيل المثال ال الحصر في كتـاب األدب الـصغير              

صغر شأن امرئ من احتباء ما رأيت من رأيه صواباً فإن اللؤلؤة الفائقة ال تهان لهوان                 
كالمريض الذي قد علـم  ال يتم حسن الكالم إال بحسن العمل ... غائصها الذي استخرجها  

و لم يتداو به لم يغنه علمه والرجل ذو المروءة قد يكرم علـى غيـر مـال      دواء نفسه فإذا ه   
كاألسد الذي يهاب وإن كان عقيراً والرجل الذي ال مروءة له يهان وأن كثر مالـه كالكلـب                  

  )١("الذي يهون على الناس وأن طوق وخلخل 

أربعة تشبيهات تمثيلية ، شبه الرأي الصائب يصدر مـن الرجـل       " نالحظ هنا     
غير الشأن باللؤلؤة الفائقة يستخرجها غواص صغير الشأن ، وشبه الرجل يتكلم وال             الص

يعمل بالمريض يعرف الدواء وال يتداوى به وشبه الرجل ذا المروءة يكرم علـى غيـر       
وشبه الرجل عديم المروءة يهان وأن كثر ماله بالكلـب          ) وهو جريح (مال باألسد يهاب    

  .)٢(" يهون على الناس إن طوق وخلخل 
  ومن صور التشبيه التمثيلي التـي وردت فـي الوصـايا ، وصـية أبرهـة ذي                   

 البنه عمر ذي األذعار ، فلقد قامت الوصية على موضوع رئـيس هـو الحفـاظ                )٣(المنار  
يا بني ، الملك زرع والملك قيم ذلك الزرع ، فإن أحسن القـيم              « : على المِلك ، وفيها يقول      
حاجته في اجتالب مرآب النبات مما ينبته ، وتعاهده إيـاه بـالكرم             قيامه عليه في سقياه عند      

وحمايته له من المؤذيات من البهائم والطير زكا حصاده وكثر محصوله ، وحمـد القـيم ،                  
واستكرمت األرض ، وإن كان القيم غير متفقد لذلك الزرع ، وال متيقظ للمثابرة على سـقيه              

 وأييسه الخال ، وأكلته الطير ، وداسـه البهـائم ،       وكرمه وحمايته وحفظه ، أوهنه العطش ،      
  .فال الزرع زاٍك ، وال األرض معمورة ، وال القيم محموداً 

                                         
  .٩ابن المقفع ، بيروت ، مكتبة البيان ، ص:  األدب الصغير -١
  . ٢١٢ص:  أدب الوصايا في األدب العباسي -٢
سمي ذا المنـار ؛  من حمير ، من تبايعة اليمن جاهلي ، قيل إنه          :  هو أبرهة ذو المنار بن الحارث بن شداد          -٣

  . ٧٧ ، ص١ألنه جعل في الطريق أعالماً يهتدى بها ولي الملك بعد أبيه ، ينظر ترجمة في األعالم ، ج



– 
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المتأمل في هذه الوصية سيلحظ أن أبرهة أجرى الصورة على شـكل التـشبيه          
التمثيلي ، إذ شبه الملك الحريص على ملكه بالقيم الحريص على زرعـه ، وقـد لجـأ                

معتمـداً  لوب التفضيل والتدقيق مستعصياً وجوه الشبه بين الصورتين ،          الموصي إلى أس  
 ، والمقـدمات   على بعض التراكيب الشرطية تالزمية ، لتعليق النتيجة باألسباب الموجبة لها          

المفضية إليها ، كما أن الوصية ذهبت في اتجاهين متقابلين متكاملين إيجابـاً وسـلباً ،                
  . إثراء وتحذيراً ، ترغيباً وترهيباً 

  .والرأي عندي أن الموصي أجاد في إقناع ابنه باعتماده على التشبيه   
 وتضمنت بعض الوصايا تشبيه المحسوس بالمحسوس وهو الغالب فـي تلـك             

الفترة بعكس تشبيه المعنويات بالمحسوس الذي نكاد ال نجده فـي أدب الوصـايا فمـن                
تشبيه المحسوس بمحسوس قول محمد بن الليث وهو يوصي جعفر بن يحيـى بوجـوه               

  .)١(" فإبره برياً مستوياً كمنقار الحمامة : " العناية بالقلم 
لتنقذهم من  : " سى  ومن تشبيه المعنوي بمحسوس قول الخليفة المهدي البنه مو          

  .)٢(" ضالل الظلمة إلى هداية النور 
فتشبيه القلم بمنقار الحمامة يأتي تشبيهاً تقليدياً أكملت فيه أركان التشبيه ، أمـا                

في وصية المهدي ، فباإلضافة إلى تشبيه المعنى بمحسوس بهـا اسـتعارة تـصريحية               
  .وسيأتي الباحث على توضيحها في محلها الحقاً 

  . القول إن ابن الليث رسم صورة للقلم واضحة كما أرادها أن تكون وخالصة  
  :االستعـارة : ثانياً 

من عناصر البيان الذي استعان لها بها العرب قـديماً فـي تنـاولهم للوصـية                
بأقسامها المختلفة وخاصة االستعارة المكنية فقد تكاتفـت االسـتعارة مـع            ) االستعارة(

ة بيانية فنية تؤدي الغرض الذي أريد منه الوصية والهدف          التشبيه والكناية لتشكل صور   
الذي يسعى إليه صاحبه لتوضيح وتعميق وتوضيح غايته من وراء الوصية وقد نالـت               
االستعارة قدراً غير قليل من عناية واهتمام النقاد قديماً شأنها في ذلـك شـأن التـشبيه                 

لعبارة على غير ما وضعت له في       استعمال ا : "والمجاز والكناية تعرف االستعارة بأنها      

                                         
  . ١٩٥ ، ص٤ج:  العقد الفريد -١
 ٣١ ص-١ج:  المرجع السابق -٢



 

 )٦٦٢١(

أصل اللغة على جهة النقل ، وكل استعارة تتضمن معنى التشبيه ولـيس كـل تـشبيه                 
  .)١(" استعارة وهي من باب المجاز 

وليس في حلى الـشعر     .............. االستعارة أفضل المجاز    : ويقول ابن رشيق      
  )٢("زلت موضعها أعجب منها وهي من محاسن الكالم إذا وقعت موقعها ، ون

واالستعارة عبارة عن فكرتين لشيئين مختلفين ، تعمالن معاً خـالل كلمـة أو                
  . عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتين ، ويكون معناها محصلة لتفاعلها 

 – عن طريق الخيـال      –رباطاً داخلياً يعمل    « ولذا تُعد في إطار النظرة الفنية         
   . )٣(»دمجهما معاً ، وتصييرها عالماً ثالثاً موحداً على جمع عالمين متغايرين غالباً و

 بنية حية يفصح بهـا المبـدع عـن          –واالستعارة في سياق النظرية االنفعالية        
مشاعره العميقة وأحاسيسه الخفية ، التي ربما يعجز اللفظ المجرد عن اإلبانة عنها ، لذا               

الشعوري لـدى مبـدعها ،   فهي تنطوي على طاقات عاطفية ثرية تجسد الواقع النفسي و   
  وتكشف عن عالمه الـداخلي ومـا يـدور فـي صـدره مـن خـواطر وأحاسـيس                   

فاالستعارة تمزج بين الشعور والالشعور ، ولما كان الالشعور هو مثوى االنفعـاالت            « 
اإلنسانية ، فإن االستعارة تقوم بعملية تنشيط القوى الوجدانية بمـا تحمـل مـن هـذه                 

من مساعدة على استيعاب العمل الفني ، ومن ثم تكـشف عـن             االنفعاالت ، وبما تملك     
  .)٤(» طبيعة اإلنسان الحقيقية بما هي صدى الالشعور 

ومن الوصايا التي تضمنت استعارات عديدة وصية الخليفة المـأمون ألبنائـه              
أعظم الناس سلطاناً من تسلط على نفـسه فوليهـا          : " ................ والتي يقول فيها    

تدبير وملك هواه فحمله على محاسن األمور وأشرب معرفة الحق فأنقاد للواجب            يحكم ال 
فوقف عند الشبهة حتى استوضح مقر الصواب فتوخاه ورزق عظيم الصبر فهان عليـه             

                                         
وي ، القاهرة ، مطبعـة  عبد اهللا الهندا: أبو عبد اهللا جمال الدين األندلسي ، تحقيق        :  المعيار في نقد األشعار      -١

  .٨٩ ، ص١٩٨٧ ، ١األمانة ، ط
  . ٢٦٨ ، مصدر سابق ، ص١ج:  العمدة -٢
عبد القادر الرباعي ، األهلية للنشر والتوزيع ، األردن ،          ) مقاربات منهجية معاصرة  ( تشكل الخطاب النقدي     -٣
    . ٥٣ ، ص ١٩٩٨ ، ١ط
 ، ١٩٩٧ ، ١لعدوس ، األهلية للنشر والتوزيع ، األردن ، ط    االستعارة في النقد األدبي الحديث ، يوسف أبو ا         -٤

   . ٢٤٩ص



– 

  )٦٦٢٢(

هجوم النوائب تأميالً لما بعدها من عواقب الرغائب وأعطى فضيلة الـصمت محـبس              
  .)١(" غريب لسانه 

اضحة في أكثر من فقرة فيستخدم االستعارة المكنية        فاالستعارة المكنية جاءت و     
ليشخص بها ظواهر معنوية ويبث فيها الحركة والصوت لغرض التجسيم والتجسيد تجد            

 وهي المـصيبة التـي   – جمع نائبة – فهان عليه هجوم النوائب      –هذا واضحاً في قوله     
ـ         و المقاتـل وجـاء   جعلها كاإلنسان المقاتل الذي يبدأ بالهجوم وقد صرف المشبه به وه

لشيء من لوازمه وخصائصه وهي الحركة ليزيد بها النصيحة قبوالً لدى ابنة ، فيحـذر         
من الشبهة وعواقب الرغائب وبذلك جاءت االستعارة لتحقـق الهـدف الـذي أراد أن               

  .يوصله المأمون البنه 
ومن الصور التي جمعت تعبيرات جميلة ممزوجة بالتشبيه دون تكلف لتأكيـد              

وأركب في الخدمـة طريقـة   : " ى وتجسيمه قول ابن العميد ألبي عبد اهللا الطبري    المعن
  .)٢(" تبعدك من المالل 

شبه الطريقة التي يتبعها في معاملة الرؤساء بداية يركبها على سبيل االستعارة              
المكنية والصورة والتعبير هنا غير مطروقين ، وهذا دليل على عنايته بالتصوير حيـث              

ألدباء صوراً وتفننوا في تكوينها ومن هؤالء ابن العميد الكاتب الكبير الذي            حشد بعض ا  
  .اشتهر باألساليب غير المعقدة واهتمامه بالمعنى واللفظ معاً 

أن ترجع إلى   : " ومن االستعارات التي جنحت إلى المبالغة قول أبي سعيد الخراز             
  .)٣(" ذبحها باليأس فيما سو اهللا نفسك فتذيبها بالطاعة وتفارقها وتميتها بالمخالفة وت

فمثل هذه االستعارات تجنح إلى المبالغة في التصوير وتعميق فكرة الموصـي              
فعند حديثه عن النفس وأحجامها عن فعل الشر استخدم كلمـات تـذيبها ، وتفارقهـا ،                 
وتميتها وتذبحها وقد حشد هذه الكلمات التي توحي بالعنف والقوة في كبح جماح الـنفس          

  .تأثير على الموصى به لل

                                         
  .١٣٩مرجع سابق ، ص:  خالصة الذهب المسبول مختصر من سبر الملوك -١
  . ١٥٢ ، ص١للحصري ، ج:  زهر اآلداب -٢
لحديثة ، دار الكتب ا،  نصر السراج الطوسي ، تحقيق عبد الحليم محمود طه وعبد الباقي سرور  ألبي: اللمع -٣

  . ٣٣٤ص١٩٦٠، القاهرة 



 

 )٦٦٢٣(

والمتتبع ألدب الوصايا قديماً تطالعه بعض االستعارات المتطورة حيث يبـرز             
الموصون بعض الصور القديمة في ثوب جديد كما يبتكرون صوراً جديدة يـربط فيهـا       
خيالهم بين أجزاء متباعدة في الواقع ومن إبراز الصور القديمة في ثوب جديد قول أبي               

ال تزاحم الفلك الدوار ، وال تناطح األقسام واألقدار ،  وال تجلـس               : " بكر الخوارزمي 
   .)١("على طريق السيل الراعب وال تطعن في نحر القضاء الغالب 

والتناطح قديم ولكن الكاتب هنا يتخيل الرجل والقدر يتناطحان وكذلك يوصـي              
ه نحراً يطعن فيـه  الموصون بعدم معاندة القدر والخوارزمي هنا يشخص القدر ويجعل ل   

  .اإلنسان وهذا عرض للصور القديمة في ثوب جديد 
ومن االستعارات الجيدة ما جاء في وصية الخليفة المأمون إلى عمر بن مـسعد      

  .)٢(" ا عمر نعمك بالعدل فإن الجور يهدمها : " قائالً 
وهي وصية في غاية اإليجاز وتضم صورتين رائعتين ، فقد شبه النعمة ببنـاء                

مره وشبه الجور بمعول أو بشخص يهدم وهما استعارتان مكنيتان ، والنعمة والجـور       يع
أمور معنوية وهذا التجسيم أو التشخيص يؤدي إلى إبراز األثر ويـدفع إلـى الحـرص      

  .على الوصية 
   ما نـراه فـي وصـية المـأمون لولـده موصـياً             )٣(ومن االستعارات التمثيلية      

 والحيلة ، وتحملوا ما يغلطون من قـول ويكـشفون مـن             استشيروا ذوي الرأي والتجربة   " 
  .)٤("عيب ، فإن من جرعكم المرارة لشفائكم أشفق ممن أطعمكم الحالوة السقامكم 

وفي الجملة األخيرة استعارتان تمثيليتان ، فقـد شـبه الـشخص الـذي يقـدم         
النصيحة المؤلمة بشخص يسقي آخر جرعة مرة ، وشبه الشخص الذي يقـدم الكـالم                
اللين الذي يوافق هوى النفس بقصد التضليل بشخص يقـدم حـالوة مـسمومة وربـط              

  .الموصي بين االستعارتين التمثيليتين 

                                         
  .٧ص،  رسائل الخوارزمي ، مرجع سابق -١
  . ٢١٥ ، مرجع سابق ، ص٤ج:  العقد الفريد -٢
هي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من امرين أو أمور بأخرى ثم تدخل المشبهة فـي               :  االستعارة التمثيلية    -٣

ح في علوم البالغة ، للقزويني ، جالل الدين محمد ، بيروت  اإليضا- ينظر–جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه   
  . ٢٦٠ م ، ص١٩٩١ ، ٢، مكتبة الهالل ، ط

  . ٨٧للثعالبي ، مرجع سابق ، ص :  تحفة الوزراء -٤



– 

  )٦٦٢٤(

كما نجد االستعارة في وصية عبد اهللا بن الحسن بن علي يوصـي بهـا ابنـه                   
وأعلم أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائماً ، ووجـدت هـواك            : " محمد النفس الزكية    

فإياك أن تستبد برأيك ، فإنه حينئذ هواك ، وال تفعل فعالً إال وأنت على يقـين                 يقظان ،   
  .)١(" أن عاقبته ال ترديك ،وأن نتيجته ال تجنى عليك 

 إذا احتجت إليـه     –وهو يتحدث عن الرأي السديد      : فاالستعارة مكنية في قوله       
ـ       – كذلك في قوله     –وجدته نائماً    ة مـن صـفات     وجدت هواك يقظان ، فـالنوم واليقظ

اإلنسان أو الكائن الحي عموماً وليست ألشياء معنوية مثل الرأي والهوى وسـر جمـال     
هذه االستعارة التجسيم كذلك االستعارة في قوله وهو يتحدث عن آفة االستبدال بـالرأي              

  . ال تجنى عليك –عندما وصف نتيجته التعقل بقوله 
ن صيفي المشهورة الموجهة    ومن االستعارات الجميلة ما جاء في وصية أكثم ب        
التقدم قبل التندم   : " .......... البنيه والتي اشتملت على كثير من الِحكم حيث جاء فيها           

، أن أصبح عند رأس األمر أحب إلى من أن أصبح عن ذنبه لم يهلك مـن مالـك مـا                  
  .)٢(" وعظك 

ن الحـي  وفي الوصية استعارة تصريحية فقد وضع لألمر رأس وذيل ليجعله كالكائ         
وأراد من خالل هذه االستعارة أن يرسل إلى ابنه بنصيحة أن يكون في مقدمة كل أمر حسن                 

التقدم قبل التندم وهذه الوصية شملت عدداً مـن الـصور البالغيـة    : والدليل على ذلك قوله  
  .والمحسنات البديعية التي سنعود إليها لتوضيحها عند تناول المحسنات البديعية 

  :ـاية ــنالك: ثالثاً 
  وحقيقتهـا أنهـا    ) الكناية(من أنواع المجاز التي تسهم في صنع الصورة الفنية            

كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز يوصف جامع بين              « 
  .)٣(» الحقيقة والمجاز 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني        ... « ويعرفها عبد القادر الجرجاني       
يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفـه مـن                 فال  

  .)١(» الموجود فيوحي به إليه ، ويجعله دليالً عليه 
                                         

  .٢مرجع سابق ، ص:  زهرة اآلداب -١
  . ١٥-١٤ص :  المعمرون والوصايا -٢
  . ٥٢ ، ص٣ابن األثير ، ج:  المثل السائر -٣



 

 )٦٦٢٥(

والكناية أبلغ من التصريح وأجمل من اإليضاح وهي مـن أصـل الفـصاحة                
وشرط من شروط البالغة ومن دالئل بالغة األديب واحترامه لـذوق المتلقـي وعقلـه              

  .)٢(» وفكره ، واعترافه بقدرته على الفهم 
ـاء           وإذا توسعنا في بلورة القيمة الفنية للتعبير الكنائي ، فإننا نراه في قدرتـه علـى إعط

  .)٣(» إشارات وافرة بجانب الداللة اإلشارية التي تبعد التركيب اللغوي عن المباشرة 
و المسوغ للتحول الـداللي     بين طرفي الصورة الكنائية ه    " التجاور"وعادة ما يكون      

من معناها الظاهر إلى معناها الباطن وينشأ هذا التجاور نتيجة التالزم العرفي بـين طرفـي               
الصورة الكنائية في ضوء تقاليد المجتمع وأعرافه الثابتة ، سواء أكان هذا العـرف عامـاً ال       

ير الثقافات واألزمنـة ،  أم خاصاً تتغير داللته بتغ . تختلف داللته باختالف العصور والبيئات      
صورة شكلية تحل فيها مفردة مكان أخرى ألن بينهما عالقـة تجـاور ، ويـأتي                « فالكناية  

النقل ال بواسطة المشابهة كما في االستعارة ، بل بواسطة التقارب الموجـود بينهمـا فـي                 
  .مجال التجربة 

في ذهنـه مقرونـة     وللكناية دور فعال في إقناع المتلقي وتأكيد المعاني المطروحة            
بالبرهان المنطقي ، ومشفوعة بالدليل المادي المحسوس ، كما أنها تمثل إلـى جانـب هـذه               

 وسيلة إقناع فني ، من خالل قدرتها على تصوير المعاني المجردة وتجسيدها فـي    –الوظيفة  
مشاهد محسوسة يتمثلها المتلقي امثالً حسياً يستثير عواطفه ، ويـوقظ شـعوره ، ويحـرك                

له ، ولذا تشارك الكناية االستعارة في إبراز المعنى وإنتاج الداللة ، عن طريـق تـدخل                 خيا
العقل في استخالص الالزم من الصياغة ، إذ كالهما بمثابة عملية إثبات وتقريـر ، ولـيس                 
معنى الكناية أننا زدنا في ذات الداللة ، بل أن الزيادة تكون في إثبـات المعنـى ، وليـست                  

أنه دلَّ على قرى كثيرة ، بل إن المزية في إثبـات كثـرة              " جم الرماد   : " هم  المزية في قول  
  .)٤(» القرى 

                                                                                                     
  . ١٦ ، ص١٩٩٩ ، ٣محمود محمد شاكر ، دار المدني جدة ، ط: تحقيق :  دالئل اإلعجاز -١
 ،  ١٩٨٢ ،   ٢المعـارف القـاهرة ، ط     ،  زيـد   أبو   إبراهيمعلي  :  الصورة الفنية في شعر دعيل الخزاعي        -٢

  . ٤٣٩ص
  . ٤٣٩، ص١٩٩٨ ، ٢ طدار المعارف ،اإلسكندرية ،، رجاء عبيد :   فلسفة البالغة بين التقنية والتطور -٣
 جدلية األفراد والتركيب في النقد العربي القديم ، محمد عبد المطلب ن الشركة المصرية العالميـة للنـشر ،          -٤

    . ٢٥٣ ، ص١٩٩٥لونجمان ، القاهرة ، ط 



– 

  )٦٦٢٦(

والمتتبع لوصايا العرب قديماً يجد أن الصورة الكنائية من أكثـر الـصور البيانيـة         
استخداماً وذلك ألن درجة الفهم لمدلوالت اللفظة والعبارات بشكل عام لدى العربي وقدرتـه              

  .وز واإلشارات كانت كبيرة ، فالعرب أهل فصاحة وبيان على فهم الرم
ومن الوصايا التي كان للكناية فيها نصيب وصية عبد اهللا بـن معاويـة ألبـي         

  . )١(» فإن الناس من حوضك رواء ونحن منه ظماء « مسلم الخراساني 
وهذا كناية من الكنايات المطروقة والتقليدية ، فالري مـن الحيـاض والظمـأ                

ان منذ الجاهلية ، والكناية في هذه الوصية عن تمتع الناس بالخير في ذلك العهـد              معهود
  .» ، وحرمان العلويين منه 

ومن الكنايات أيضا ما ورد في وصية الرشيد لألحمر النحـوي مـؤدب ابنـه                
  .كناية عن السيطرة عليه . )٢(» فصير يدك عليه مبسوطة « حيث يقول له 

 
  

                                         
  . ٨٥ ، ص٢للجاحظ ، ج:  البيان والتبيين -١
،   التجارية الكبـرى    ةالمكتب ، ٢ط، عبد الحميد    محي الدين ، تحقيق  ، بو الحسن بن الحسين     أ:  مروج الذهب    -٢
  . ٨٥ص ، ١٩٦٤، القاهرة  ، ٢ج



 

 )٦٦٢٧(

  
  
  
  
  
  

  :التمهيد
   في التعريف بالمذهب اإلباضي وأصوله المتفق عليها والمختلف فيها مع المالكية 

 
       وسأعرض فيه بإذن اهللا نبذة تاريخية موجزة عن 

المذهب ، من خالل التعريف بمؤسس  اإلباضيالمذهب
، وبأهم علمائه، مبينا أهم األصول العقدية التي خالف 

ق أهل السنة والجماعة، ثم سأعرج فيها األباضية اتفا
على التعريف بأصول الفقه المشتركة المتفق عليها 
بينهما، ثم أهم األصول المختلف عليها بين المذهبين، 
والتي كانت سببا في كثير من االختالفات الفقهية 
الفرعية بينهما، متوخيا في ذلك االختصار واإليجاز قدر 

  .المذهب األباضياإلمكان، وأبتدئ أوال بالتعريف ب

 
 

 
  



– 

  )٦٦٢٨(

  :التعريف بمذهب اإلباضية:  أوال
       وترجع نشأة هذا المذهب وفق ما يرى مؤرخو مراحل تطور الفقه اإلسالمي إلى 
عهد صغار الصحابة وكبار التابعين رضي اهللا عنهم، وكانت بدايته في أحداث الفتنة، 

واستحلت محاربته وقتله، تأييدا للفئة التي خرجت على عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، 
ثم بايعت علي بن أبي طالب، وحاربت معه، إلى أن استجاب لدعوة التحكيم، فأعلنت 
الخروج عليه، وقالت إنه ال حكم إال هللا، وانحازوا إلى النهروان، وأمروا عليهم عبد اهللا 
بن وهب الراسبي، وقاتلهم علي رضي اهللا عنه، فهزمهم، ولكنه قتل غيلة على يد 

    .١هم، وهو المدعو عبد الرحمن بن ملجم، عليه من اهللا ما يستحقأحد
       وينتسب األباضية إلى أحد كبار التابعين من تالميد عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

أحد : ، قال الذهبيالَْأزِدي اليحمدي الجوفيعنهما، وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد 
لو أن أهل : قَاَل ابن عباس، ان فَِقيهاان كَقال ابن حب و،عباس األعالم وصاحب ابن

بن عباس اعن والبصرة نزلوا عند قول جاِبر بن زيد ألوسعهم علما عما ِفي كتاب اللَّه، 
 الضحاك عن جابر ابن زيد وروى ،تسألوني عن شيء وفيكم جابر بن زيدال : قال
ء البصرة وستستفتى فال تفتين إال  إنك من فقها،يا جاِبر: لقيني ابن عمر فَقَاَل: قَاَل

 للهجرة، توفي سنة ثالث وتسعين مات سنة ثالث وتسعين .بكتاب ناطق أو سنة ماضية
ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد، وبالرغم : هجرية، وقال عمرو بن دينار

من من انتساب فقهاء األباضية له إال أن الروايات الصحيحة عنه تؤكد تبرؤه منهم و
سمعت من َأِبي الشعثاء :  بن دينار سئلعمرومذهبهم، ففي التاريخ الكبير للبخاري أن 

 وما أدركت أحدا ،ما سمعت منه شيئا قط: من  أمر األباضية شيئا مما يقُولُون؟ فَقَاَل
، وفي كتاب الثقات البن ال يحسن شيئا:  ولو رأيته قلت،أعلم بالفتيا من جاِبر بن زيد

، وجاء في كتاب الطبقات ٢ وكَان هو يتبرأ من ذَِلك،ت اإلباضية تنتحلهكَانَ: حبان

                                         
  .١٦٥ص . محمد الخضري بك. تاريخ التشريع اإلسالمي _ ١
 ،٢٠٤ / ٢.  الـدكن  –دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد        . هـ٢٥٦ت. انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري      _ ٢

 / ٤. ١٩٧٣ =    ه ١٣٩٣ األولى،   الطبعة. هنددائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ال      . هـ٣٥٤ت  . بن حبان ا. والثقات
لـذهبي  ل. وتذكرة الحفاظ، ٨٨ / ١. ١٩٧٠.  األولىالطبعة.  دار الرائد العربي:بيروت. الشيرازي. وطبقات الفقهاء  ،   ١٠١

الموسوعة الميـسرة فـي األديـان       ،  ٥٧ / ١. م١٩٩٨= هـ١٤١٩ األولى،   الطبعة. دار الكتب العلمية  :  بيروت )هـ٧٤٨(
. مانع بن حمـاد الجهنـي  . د: إشراف وتخطيط ومراجعة. الندوة العالمية للشباب اإلسالمي . ب واألحزاب المعاصرة  والمذاه
  .٥٨ / ١.  هـ١٤٢٠الطبعة الرابعة، . دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر



 

 )٦٦٢٩(

ما : فَقُلْتُ لَه:  قَاَل، وقَد ثَقَُل،دخَلْتُ علَى جاِبِر بِن زيٍد: عن ثَاِبٍت الْبنَاِني قَاَلالكبرى 
 فَذَكَرتُ ،ن وهو ِفي منِْزِل أبي خَِليفَةَفََأتَيتُ الْحس: قَاَل. نَظْرةٌ ِمن الْحسِن: قَاَل تَشْتَِهي؟
لَه ِه:  فَقَاَل،ذَِلكِبنَا ِإلَي جقُلْتُ: قَاَل. اخْر :كلَينِّي : قَاَل. ِإنِّي َأخَافُ عِرفُ عصيس اللَّه ِإن

مهارصِه: قَاَل. َأبلَيخَلْنَا عتَّى دفَقَاَل لَ: قَاَل. فَانْطَلَقْنَا حنسالْح ه : ثَاِء قُْل ال ِإلَها أبا الشَّعي
فقال: قَاَل. ِإال اللَّه :كبآياِت ر ضعْأِتي بي موةَ: قَاَل. يِذِه اآليقَاَل. فَتَال ه : فَقَاَل لَه
نسالْح :الكةَ تَتَواِضياِإلب فَقَاَل: قَاَل. ِإن :مُأ ِإلَى اللَِّه ِمنْهرا تَقُوُل ِفي أهل :  قَاَل.َأبفَم

  .١ثُم خَرجنَا ِمن ِعنِْدِه: قَاَل. َأبرُأ ِإلَى اللَِّه ِمنْهم: فَقَاَل: النَّهِر؟ قَاَل
  :التعريف بأهم رجال وعلماء األباضية : ثانيا 
  :الفراهيدي البصريالربيع بن حبيب _ ١     

يه آلت رئاسة الفتوى فيه، بعد وفاة        من رؤوس المذهب األباضي وفقهائه، وإل
  .٢شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي

إباضي مجهول ليس : ((        يقول عنه الشيخ األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة
ال يعرف في شيء من كتب تراجم علمائنا، : ((وقال أيضا)) .٣له ذكر في كتب أئمتنا

ن يذكروا لنا شَيًئا من تاريخ حياته؛ سوى أنهم تكلفوا ِجدا حتى اإلباضيون لم يستطيعوا أ
في ذكر شيوخه ومن روى عنه ِاعِتمادا منهم على مصادرهم الخاصة بهم والمتأخرة 
ِجدا عن عصر الربيع هذا، ولم يعزوا ترجمته إلى كتاب من كتب التراجم والتاريخ 

 وذلك مما يدل البصير ،دته وال لوفاته لوالابل إنهم لم يذكروا له تاريخ .. المعروفة
 وهو من أعلم من عرفنا ،على أن الرجل مغمور ال يعرف، حتى إن العالمة الزركلي

  لما ترجم للربيع هذا، لم يذكر فيه،في العصر الحاضر بتراجم األعالم قديماً وحِديثاً
نقاط مكان  ووضع ثالث ، أخذها من شرح السالمي المتقدم ذكره ال غير،سوى كليمات

  .))٤إشارة منه إلى أنه غير معروف، تاريخ والدته ووفاته
                                         

 - هـ ١٤١٠الطبعة األولى،  . ت بيرو –دار الكتب العلمية    : الناشر). هـ٢٣٠(الطبقات الكبرى البن سعد      _ ١
  .١٣٥/ ٧.  م١٩٩٠

مجلة كلية أصول الدين والدعوة . أقسام الحديث في مسند الربيع بن بيب األباضي     . سعد بن عبد اهللا آل حميد      _ ٢
  .١٦٢٥.  م٢٠٠٩=  هـ ١٤٣٠ ، ١، ج ٢٧بأسيوط، العدد 

دار المعارف،  . مد ناصر الدين األلباني   سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، مح         _ ٣
  .٣٠٤ / ٦.  م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢. الطبعة األولى. الرياض

  .٩٢٥، ٩٢١ / ١٢. سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني _ ٤



– 

  )٦٦٣٠(

فهذا عالم اإلباضية في القرن الرابع عشر عبد اهللا بن حميد : ((        وقال أيضا
  وقدم له مقدمة في سبع صفحات؛ ترجم في بعضها،"المسند"لما شرح هذا ، السالمي

في  ه لمذهبه؛ دون أن ينقل حرفاً واحداًللربيع، وبالغ في الثناء عليه ما شاء له تعصب
، ذلك البتة  ال شيء من،توثيقه والشهادة له بالحفظ؛ ولو عن أحد اإلباضيين المتقدمين
  .))١ولذلك لم يرد له ذكر في شيء من كتب الرجال المعروفة لدينا

في التهذيب  له البصري المترجم  هو غير الربيع بن حبيب الحنفي أبو سلمة       و
   .٢األحول  يكنى بأبي هشام الكوفيير الربيع بن حبيب الذيوغ

مجهول غير .. الربيع بن حبيب : ((سعد بن عبد اهللا آل حميد       يقول الشيخ 
لم أجد في كتب  (( :قال)) .معروف، لم يرد له ذكر على الصحيح عند غير األباضية

حد المعاصرين من علماء األباضية القدامى ما يدل على تحديد سنة والدته، غير أن أ
األباضية، وهو الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، ذكر أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ 

والذي يظهر لي أنه ولد في النصف الثاني من العقد الثامن، من القرن : والدته، ثم قال 
 هـ ، ودلل على ذلك بأن الربيع وهو شاب أدرك ٨٠ – ٧٥األول، أي بين سنتي 

ولم يذكر الشيخ القنوبي مصدرا قديما لهذه ،  هـ٩٣زيد، المتوفى سنة جابر بن 
الترجمة التي ذكرها، وإنما أحال في الحاشية على كتاب شرح الجامع الصحيح 
للسالمي، وعلى رسالة للشيخ الخليلي حول المسند، ولم يذكر عنوانها، وال رقم الصفحة 

 هـ ، والشيخ ١٣٣٢اته كانت سنة منها، والشيخ عبد اهللا السالمي شبه معاصر، فوف
أحمد الخليلي ال يزال حيا، فمن أين أخذا هذه الترجمة، ولم يتعرض الشيخ السالمي 
 لمناقشة تاريخ والدة الربيع، ولست أدري من هم المؤرخون الذي عناهم الشيخ القنوبي

خي، اختلف المؤرخون في تاريخ والدته، وماذا قالوا؟ وهذا عز الدين التنو: بقوله 
ومع أنا لم نعثر على تاريخ حياته، : محقق شرح السالمي لمسند الربيع يقول في مقدمته

فإنا نقدر أنه بدأ بجمع مسنده في صدر المائة الثانية، وأنه أطلع شيخه أبا عبيدة على 
  .))٣مسنده هذا المبارك

                                         
  .١٠٦ / ١٣. سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني _ ١
  .١٠٨ / ١٣. سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني _ ٢
  .١٦٢٥. أقسام الحديث في مسند الربيع. حميدسعد بن عبد اهللا آل  _ ٣



 

 )٦٦٣١(

د سنة وكما أن المصادر األباضية لم تحدد سنة والدته ، فإنها أيضا لم تحد       
وفاته، وإنما ذكره أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني في الطبقة الرابعة من كتابه 

  .١والطبقة الرابعة عنده هم من توفي بين خمسين ومائة إلى مائتين للهجرة.. الطبقات 
  :  مسلم بن أبي كريمة التميمي:أبو عبيدة_ ٢       

 والذي اكتملت على يديه صورة        يعتبره األباضية المؤسس الثاني للمذهب،
: الضعفاء والمتروكين، قال عنه ابن الجوزي في كتابه ٢المذهب األباضي وأصوله

وقال ابن حجر العسقالني في كتابه .)) ٣مسلم بن أبي كَِريمة قَاَل الراِزي مجهول((
ي مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول انتهى وذكره ابن حبان ف: (( لسان الميزان

  )).٤الثقات قال إال أني ال أعتمد عليه يعني ألجل التشيع
       يقول األباضية إنه توفي في خالفة أبي جعفر المنصور دون إشارة إلى سنة 

  . ٥الوفاة تحديدا
  :أهم اآلراء العقدية لألباضية: ثالثا 

        تميز المذهب األباضي عن مذهب أهل السنة والجماعة بمخالفته في عدد من
المسائل القطعية حسب اعتقاد أهل السنة، وإن كانت تلك المخالفات ال تصل إلى درجة 
الكفر الموجب للخلود في النار، على القول الصحيح عند جمهورهم، إال أنها مخالفات 
تصل بصاحبها عند أهل السنة إلى درجة الفسق والضالل، الذي هو اإلصرار على 

تب على ذلك القول بحرمة الصالة خلفهم أو كراهتها، الصغائر، أو اقتراف الكبائر، وتر
ومشروعية الهجر والعقوبة لهم زجرا وترهيبا، إذا كان ذلك مؤثرا في نصحهم 

                                         
  .١٦٢٦. أقسام الحديث في مسند الربيع. سعد بن عبد اهللا آل حميد _ ١
 ١٤٠٨. الطبعة الثالثة. مكتبة وهبة: مصر. لبكير بن سعيد أعوشت. دراسات إسالمية في األصول األباضية    _ ٢
 .٢٣٨.  ، نقال عن كتاب الطبقات للدرجيني١٦ص .  م ١٩٨٨= ه 
   بيروت-دار الكتب العلمية . هـ٥٩٧ابن الجوزي . الضعفاء والمتروكون _ ٣

دار إحياء التراث العربي . هـ٣٢٧، والجرح والتعديل للرازي ابن أبي حاتم       ١١٨ / ٣. ه١٤٠٦الطبعة األولى،   
 .١٣٩ / .٨ م١٩٥٢ هـ ١٢٧١األولى، : الطبعة. بيروت–
الطبعـة الثانيـة،    . مؤسسة األعلمي للمطبوعـات بيـروت     . هـ٨٥٢ابن حجر العسقالني    . لسان الميزان  _ ٤

  .٣٢ / ٦. م١٩٧١/هـ ١٣٩٠
 .٢٣٨.  ، نقال عن كتاب الطبقات للدرجيني١٦ص . لبكير أعوشت. دراسات إسالمية في األصول األباضية _ ٥



– 
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ودعوتهم للعودة العتقاد أهل السنة، وأهم تلك المسائل المخالفة لعقيدة أهل السنة عند 
  :المذهب األباضي هي

ا زمن الفتنة، ولم يقوموا على عثمان بن تفسيق أكثر الصحابة الذي أدركو_ ١       
عفان يوم الدار، أو قاموا عليه ولم يقوموا على علي يوم النهروان، بعد قبوله للتحكيم، 

والقول الفاصل بين الخصوم في هذا : فقد جاء في كتاب شرح طلعة الشمس للسالمي
 إال من ظهر ، أن نقول إنهم جميعا عدول، وهو المطابق لظاهر الكتاب والسنة،المقام

 التي كان عليها ،فسقه منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة
 ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو عدل مطلقًا، وهي الجماعة التي قامت على عثمان

بقاء  ومن لم يعلم منه ال، طلبا إلقامة كتاب اهللا تعالى، وفارقته يوم التحكيم،ونصبت عليا
 حتى يمتحن ويختبر لكثرة المفتتنين واختالط ،على تلك السيرة فال يسارع إلى تعديله

   .١الموفين بغيرهم
استحاللهم لقتل عثمان وعلي رضي اهللا عنهما، واعتقادهما أن الفرقة _ ٢       

المصيبة الموافقة للحق هي فرقة النهروان، وأن قتلتهما هم أهل الحق، جاء في كتاب 
واألمة بأسرها هم القاتلون لعثمان بن عفان ، وقد صح معنا أنهم لم : قامة للكدمياالست

ومن مضى على ما مضى عليه األول : وقال أيضا. ٢يجمعهم اهللا في دينه على ضالل
من المسلمين ، وعلى هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر، والجماعة 

ر في قتل عثمان، وعلى سبيل علي بن أبي طالب يوم من أهل العدل واالستقامة يوم الدا
الجمل، وعلى سبيل عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب أيام صفين، وعلى سبيل أهل 
النهروان يوم النهروان ، فهؤالء بعضهم من بعض ، وبعضهم أولياء لبعضهم ، 
وبعضهم على سبيل بعض، وبعضهم على منهج بعض، وكل من خالف سبيل هؤالء 

خالف النبي صلى اهللا عليه وسلم وسبيل أبي بكر وعمر وعمار بن ياسر وعلي بن فقد 
ولو كان المخالف لسبيل علي في أيام صفين هو ، أبي طالب في حرب صفين لمعاوية

                                         
. الـسالمي شرح طلعة الشمس على األلفية، المسماة بشمس األصول، لناظمها أبي محمد عبد اهللا بن حميـد           _ ١

  .٤٤ / ٢. هـ ١٣١٧. بدون طبعة. مطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق: مصر
=  ه   ١٤٠٥. وزارة التراث القـومي والثقافـة     : سلطنة عمان . أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي     . االستقامة _ ٢

  .٥٨/ ١.  م١٩٨٥



 

 )٦٦٣٣(

علي بن أبي طالب فسواء ذلك ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما 
  .١عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرا عظيما

امتناع رؤية اهللا عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، على خالف عقيدة أهل _ ٣       
  .٢السنة، واألحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك

قولهم بأن مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها هو خالد في نار جهنم، ال _ ٤       
غفر أن إن اهللا ال ي(( يخرج منها أبدا، على خالف عقيدة أهل السنة، وقوله تعالى 

  :قال صاحب بهجة األنوار)) يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
  .٣في النار دائما بهذا نشهد..        ومن عصى ولم يتب يخلد 

إنكار الصراط والميزان الحسيين، وادعاء أن الميزان هو مجرد معنى يفيد _ ٥       
ن طريق اهللا المستقيم الذي تحقيق العدالة بين الناس يوم القيامة، وأن الصراط كناية ع

الصراط هو جسر اصطفاه لعباده، على خالف عقيدة أهل السنة الذي يرون أن 
 وهم خائفون ، حسب أعمالهم، يعبره الناس بسرعات متفاوتة،منصوب على ظهر جهنم

  .٤الميزان المادي المعروف المكون من كفتين وعمود، وأن من الوقوع في النار
القرآن وكل كالم اهللا المنزل على رسله مخلوق، وليس بقديم، قال قولهم بأن _ ٦       

الكالم المنزل على الرسل مخلوق، ال شيء منه متصف بالقدم، ال : في بهجة األنوار
  .٥التوراة وال اإلنجيل وال الزبور وال القرآن، وال غيرها من سائر الكتب

  :ين المالكي واألباضياألصول المتفق عليها والمختلف فيها بين المذهب: رابعا 
       اتفق المالكية واألباضية على االحتجاج بكتاب اهللا عز وجل والسنة المتواترة، 

، مع ٦كما اتفق المذهبان أيضا على على أن السنة اآلحادية حجة، يجب العمل بها

                                         
  .٧٥ /١. االستقامة ألبي سعيد الكدمي _ ١
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– 

  )٦٦٣٤(

مخالفة األباضية في معيار وجوب العمل بها، كما سيأتي قريبا في االختالفات 
  . األصولية

       ووافق جمهور المالكية فقهاء األباضية على أن السنة اآلحادية وإن كانت حجة 
، خالفا ١واجبة، إال أن حجيتها ال تصل إلى درجة نسخ القرآن الكريم أو السنة المتواترة

 إلى بناء الفروع على صاحب كتاب مفتاح الوصوللإلمام الباجي رحمه اهللا، قال 
ال يشترط في الخبر المستدل به : ((  التلمساني المالكي، وهو محمد بن أحمداألصول

أن يكون متواترا عند المحققين من األصوليين، اللهم إال أن يكون ذلك رافعا لمقتضى 
  )) .٢القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا

سخ الكتاب وأما جواز ن: ((        وقال القرافي المالكي في كتابه شرح تنقيح الفصول
باآلحاد فجائز عقال غير واقع سمعا، خالفا ألهل الظاهر والباجي منا، مستدال بتحويل 

 نسخ ذلك بقوله عليه ٢٤: النساء)) وأحل لكم ما وراء ذلكم((وبقوله تعالى .. القبة 
  ٣)).ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها: الصالة والسالم

الكية رحمهم اهللا في ذلك، فقد نص عليه بوضوح في        أما مذهب الباجي من الم
وأما نسخ القرآن والسنة : (( ، حيث قالإحكام الفصول في أحكام األصولكتابه 

المتواترة بأخبار اآلحاد، فقد اختلف في ذلك، فذهبت طائفة إلى المنع من ذلك عقال، 
ول صلى اهللا وجوزت ذلك طائفة من جهة العقل، وقالت لم يرد به شرع في زمن الرس

ليه وسلم وال بعده، وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به شرع في زمن الرسول صلى اهللا 
  ))٤.عليه وسلم، وهو الصحيح

       واتفق المذهبان على حجية اإلجماع من حيث األصل، على خالف بينهما سيأتي 
ة عند كل منهما قريبا في حقيقة األمة التي ينعقد بها اإلجماع، ويستوي في القول بالحجي

                                         
المدخل إلى الفقه األباضي، إسماعيل بن صالح بن حمدان األغبري، رسالة ماجـستير، جامعـة اليرمـوك           _ ١
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 .٤٣٢/ ١.  م١٩٩٥



 

 )٦٦٣٥(

 أو  المجتهديناتفاق أقوال والسكوتي، واإلجماع القولي هو قوِلياإلجماع بنوعيه، ال
بعضهم أو عمله مع سكوت لسكوِتي هو ما فيه قول ، والتواطُؤ أفعالهم على شيء واحد

وإن كانت حجية األول  ، ومع القدرة على إنكاره، بعد انتشار ذلك فيهم،الباقين عليه
  .١لثاني ظنيةقطعية وا

       واتفق المذهبان أيضا على حجية القياس، ومسالك العلة، من نص وإجماع 
  .٢ودوران وطرد ومناسبة وشبه

       ومما اتفقا عليه أيضا االحتجاج بالمصالح، التي تسمى في اصطالح العلماء 
 الغريبة باألوصاف المناسبة، ولو كانت معان مرسلة، ولم يستثنوا من ذلك إال المصالح

المالئم ألفعال العقالء المعنى هو كما يقول علماء األصول الوصف المناسب ووالملغية، 
 يحصل عقال من ترتيب الحكم عليه ما ،وصف ظاهر منضبط، أو هو في العادات

ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف : ، وقيليصلح أن يكون مقصودا للعقالء
 إما أن ألنهمؤثر ومالئم وغريب ومرسل، : إلى أربعة أقسام ، وينقسم٣إليه الحكم انتظم

يعتبر الشرع عينه في عين الحكم، فهو المؤثر، وإما أن يعتبره بترتيب الحكم على 
فهو المالئم، وإما أن ال يعتبره أصال بل   بحيث يوجد هو والحكم في محل واحد،،وفقه

  .٤، فهو المرسلإلغاه، فهو الغريب، وإن لم يعلم اعتباره وال إلغاؤه
وهو ما لم يدل دليل على : وأما القسم الرابع: ((        قال الشيخ السالمي األباضي

اعتباره، وال إلغائه، فهو المرسل، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة، وباالستطالح، وقد 
اختلف في صحة التعليل به، فقبله مالك بن أنس مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز 

ثم )) .بالسرقة ليقر، ورده األكثر العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتبارهضرب المتهم 
 وجدتهم يقبلون هذا النوع ،وأنت إذا تأملت مذهب األصحاب رحمهم اهللا تعالى: (( قال
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  )٦٦٣٦(

من المناسب، ويعلّلون به لما دل عليه مجمال، أي وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه 
  .١ة دالة على اعتبار المصالح مطلقاأو جنسه، فإن األدلة الشرعي

       ووافق األباضية المالكية أيضا في االحتجاج بشرع من قبلنا، من األمم السابقة، 
  :ففي ألفية طلعة الشمس

  .٢شرع لنا على المقام األعدل... وشرع من مضى إذا لم يبدل        
باب : ((  اإلمام مالك       وقال ابن القصار رحمه اهللا، في كتابه مقدمة في أصول

  )).٣مذهبه رحمه اهللا يدل على أن علينا اتباعهم.. الكالم في شرائع من قبلنا 
، واالحتجاج به في الفروع المرسلالحديث قبول        واتفق المذهبان أيضا على 

  :واألحكام، جاء في كتاب ألفية شمس األصول
  فَِإن يكُن ِمن الصحاِبي قُِبْل... ومرسُل اَألخباِر فَهو الْمنفَِصْل        
        درو الِخالَفُ قَدِبالَ ِخالٍَف و ...درالَ ي ِحيحالصو ِفي التَّاِبِعي  
  ِمن كُلِّ من يرِوي عِن الثِّقَاِت ...   كَذَاك ِمن َأِئمِة السرواة        

 هو الصحيح ،ن مرسل العدل مقبول مطلقًا وهو أ،وهذا القول:        قال شارح األلفية
  .٤عندي

  ))٥.المراسيل مقبولة عندنا: ((من المالكيةمفتاح الوصول        وقال صاحب كتاب 
  :األصول المختلف فيها بين المذهبين وأسباب االختالف بينهما: خامسا 
  :اختالف معايير التعديل والتجريح بين المذهبين_ ١       

 األباضية بعدم تعديل أكثر الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن واالهم من        نظرا لقول
من بعدهم، في حين يقول المالكية بأن الصحابة كلهم عدول، وهو ما ترتب عليه قلة 
األحاديث اآلحاد الصحيحة، الواجب العمل بها حسب معيار األباضية ومذهبهم، مقارنة 

   .باألحاديث اآلحاد الصحيحة عند المالكية

                                         
  .١٤٣ / ٢، ١٤٢ / ٢طلعة الشمس للسالمي  _ ١
  .٦٠ / ٢الشمس للسالمي  _ ٢
 . ٧٩ص .  م١٩٩٦ . ELGA: مالطا. مقدمة في أصول فقه اإلمام مالك. ابن القصار، علي بن عمر _ ٣
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 .٢٤فتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول م. محمد بن أحمد التلمساني المالكي _ ٥



 

 )٦٦٣٧(

      جاء في كتاب شرح طلعة الشمس للسالمي، في حديثه عن عدالة الصحابة رضي  
 وهو المطابق لظاهر الكتاب ،والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام(( : اله عنهم

 إال من ظهر فسقه منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن ، أن نقول إنهم جميعا عدول،والسنة
 التي كان عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو ،يرةفمن علم منه البقاء على الس

 ، وفارقته يوم التحكيم، ونصبت عليا،عدل مطلقًا، وهي الجماعة التي قامت على عثمان
 ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فال يسارع إلى ،طلبا إلقامة كتاب اهللا تعالى

  .))١واختالط الموفين بغيرهم حتى يمتحن ويختبر لكثرة المفتتنين ،تعديله
  :االختالف في صحة أحاديث مسند الربيع بن حبيب_ ٢       

       حيث يضعف علماء الحديث والتخريج من أهل السنة والجماعة األحاديث التي 
انفرد بروايتها وتوثيقها هذا المسند، في حين يرى علماء األباضية أن أحاديثه هي أصح 

 بل يقدمونها في القوة والصحة على أحاديث صحيحي البخاري األحاديث على اإلطالق،
  .ومسلم رحمهما اهللا

       ويرجع سبب تضعيف أهل العلم بالحديث من أهل السنة والجماعة ألحاديث 
  :مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي إلى ثالثة أسباب رئيسية، هي

  .عدم ثبوت نسبة الكتاب للربيع بن حبيب       _ 
جهالة أبي عبيدة، شيخ الربيع بن حبيب، الذي تدور عليه غالبية أحاديث        _ 

  .المسند
  .كثرة الرواة الكذابين والمتروكين وشديدي الضعف في أحاديث المسند       _ 

: لهذا المسندفي مقدمة شرحه         بينما يقول األباضية وعلى رأسهم الشيخ السالمي 
بين   الشهير، والهمام الفاضل، الصحيح، مسند اإلمام الكاملأما بعد، فإن الجامع((

  .. وأعالها مستَنَداً، من أصح كتب الحديث سنَدا .. الربيع بن حبيب،األواخر واألوائل
  )).٢والعدل واألمانة والضبط والصيانة .. لشهرة رجاله بالفقه الواسع، والعلم النافع

  :ل السنة هذه الدعوى بالحجج والبراهين التالية       وقد رد علماء الحديث من أه
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– 

  )٦٦٣٨(

  :عدم ثبوت نسبة الكتاب للربيع بن حبيب_        أ
  :       ويمكن تلخيص أسباب الجزم بعدم صحة نسبة الكتاب له لألسباب التالية

  .جهالة راوي المسند عن الربيع بن حبيب       _ 
تاريخ ظهور أول ترتيب أو عدم وجود إسناد صحيح ومشهور للمسند من        _ 

  .شرح معروف له إلى مؤلفه الربيع بن حبيب
  .عدم ورود أي ذكر للمسند في كتب األباضية المتقدمين       _ 
عدم ورود أي إشارة للمسند في كتب الحديث والرجال والعزو للمسانيد عند        _ 

  .علماء الفرق المخالفة لألباضية
قمت بدراسة هذا المسند في بحث : ((د اهللا الحميد       يقول الشيخ سعد بن عب

مسند الربيع بن حبيب األباضي دراسة نقدية، ذكرت فيها تسعة أسباب، حكمت : بعنوان
  )).١بموجبها عليه بأنه موضوع، ال تصح نسبته للربيع بن حبيب

 مسند الربيع بن ((: الضعيفة األحاديثسلسلة       ويقول الشيخ األلباني في كتابه 
وهو مشحون باألحاديث المنكرة " الجامع الصحيح "اإلباضية بـ  حبيب الذي سماه

 إال في بعض كتب ،ال يعرف مطلقاً فإنه.. " المسند"بها هذا  والباطلة، التي تفرد
لم يرد له ذكر في شيء (( ثم إنه .)) ٢التي بينها وبين الربيع قرون، اإلباضية المتأخرة

ذكر في شيء من كتب الحديث " المسند"هذا  ينا، وال لكتابهمن كتب الرجال المعروفة لد
ال يزال الكثير منها في عالم المحطوطات، أو ،  التي تعزو إلى كتب قديمة،والتخاريج
في كتب المسانيد التي ذكرها الشيخ الكتاني " المسند "  وكذلك لم يذكر هذا،عالَم الغيب

فرضنا أن الربيع هذا  ولثم إننا : ((  قال.))أكثر من مئة وهي، الرسالة المستطرفة"في 
  :فال يصح االعتماد عليه إال بشرطين اثنين، ثقة حافظ  كما يريد اإلباضيون أن يقولوا

أن يكون لكتابه إسناد معروف صحيح إليه، ثم تلقته األمة بالقبول،وال : األول       
 إليه آنفاً لم مشار فإن الشيخ السالمي في شرحه ال،شيء من ذلك عندهم؛ بله عندنا

إلظهاره، والمبالغة  يتعرض لذلك بشيء من الذكر، ولو كان موجوداً لديهم؛ لسارعوا
وأما ... عندنا" البخاري" الذفي هو عندهم بمنزلة" مسند الربيع"في تبجيله؛ توثيقاً لـ 
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 )٦٦٣٩(

بالعدالة  فهو أن يكون شيوخ المؤلف ومن فوقه من الرواة معروفين: الشرط اآلخر
  .))١ية والثقة والحفظ، وهذا مفقود في شيوخه وغيرهموالروا

جهالة أبي عبيدة ، شيخ الربيع بن حبيب ، الذي تدور عليه غالبية أحاديث _         ب
  :المسند

       رد األلباني رحمه اهللا على الشيخ السالمي دعواه صحة أحاديث مسند الربيع 
 واسمه ،أبي عبيدة لربيع عن شيخهأكثر أحاديث الكتاب هي من رواية ا(( قائال إن 

 فقد أورده الذهبي في ،وهو مجهول ال يعرف عند علمائنا، مسلم بن أبي كريمة التيمي
، "اللسان " وأقره الحافظ في ". مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول  :قائالً" الميزان"

  )).٢إال أني ال أعتمد عليه: قال" الثقات " وذكره ابن حبان في "  :وزاد
   .كثرة الرواة الكذابين والمتروكين وشديدي الضعف في أحاديث المسند_        جـ

 إباضي ، وهو الفراهيدي البصري،والربيع بن حبيب: ((        قال الشيخ األلباني
وهو مليء "صحيح اإلباضية "  ليس له ذكر في كتب أئمتنا، ومسنده هذا هو ،مجهول

ويكفي المنصف أن يعلم أن أكثر : (( ال أيضاوق)) .٣باألحاديث الواهية والمنكرة
أحاديث صحيحهم تدور على مسلم بن أبي كريمة المجهول، واألسانيد األخرى مع أن 

 ِمثْل أبان بن أبي ،أكثرها مراسيل أو معاضيل؛ ففيها كثير ممن عرفوا بالضعف الشديد
يل بن  وزيد بن عوف العامري البصري، ومحمد بن يعلى، وجويبر، وإسماع،عياش

يحيى، وعبد الغفار الواسطي َأيضا، وأبو بكر الهذلي، وبشر المريسي كما تقدم، 
 ، وبعضهم من الكذابين المعروفين،والحسن بن دينار عن خصيب بن جحدر، والكلبي

  هذا فَضلًا عما فيه من الضعفاء والْمجاِهيل مما ال يتّسع،كهذا الكلبي والثالثة الذين قبله
هم، وال فائدة كبرى من ذكرهم؛ فإن فيما ذكرنا من المتروكين والكذابين المجال لحصر

  .))٤ الذي كذبوا يِقينًا في تسميتهم إياه بالمسند الصحيح،كفاية للتعريف بهذا المسند
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– 
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اختالف المالكية واألباضية في معيار وجوب العمل بالحديث الصحيح _ ٣       
  :اآلحاد

ح حجة يجب العمل بها عند كال المذهبين كما تقدم، ولكن        فالحديث اآلحاد الصحي
المخالفة له عند األباضية وعدم التقيد به ليست موجبا من موجبات الضالل أو الفسق 
حسب مذهبهم، وال يعتبر خروجا عن مذهب أهل الحق، ألنه حجة ظنية، خالفا لمذهب 

يث الصحيح اآلحاد هو خروج أهل السنة رحمهم اهللا، الذين يرون أن عدم االلتزام بالحد
  .عن دائرة أهل الحق، والتحاق بفرق الضالل

 ،وأما حكم اإلجماع السكوتي فهو حجة ظنِّية: ((        قال الشيخ السالمي األباضي
 وال تفيد العلم مثل خبر العدل، فمن خالف اإلجماع السكوتي ال يحكم ،توجب العمل

ق من خالف خبر اآلحاد؛ ألن التفسيق ال يكون بفسقه على الصحيح، كما ال يحكم بفس
  ))١.إال مع مخالفة الدليل القاطع

  :اختالفهم في معنى األمة التي ينعقد بها اإلجماع_ ٤       
       حيث يرى فقهاء األباضية أن اإلجماع القطعي ينعقد بإجماع أهل الحق 

هم في آرائهم، دون واالستقامة فقط، المنحصرين حسب وجهة نظرهم في الموافقين ل
غيرهم من المخالفين ألهل المذهب، على اعتبار كونهم من أهل البدع والفساق من 

  . وجهة نظرهم
  :       جاء في كتاب ألفية شمس األصول عند األباضية، في باب اإلجماع

                      تَِّبعالْم جتَِهدالْم َأهلُهالْ... والفَاِسقُ و جخرفَيبتَِدعم  
  فَالَ يِحلُّ خُلفُهم ما عقدا... ومن غَدا ِلغَيِرِه مقَلِّدا                     

كل من كان سالكا طريقة : والمراد بالمتَِّبع: ((       وقال شارح األلفية الشيخ السالمي
 إليمان لخروجه عن كمال ا، فإنه ال يعتبر بخالفه، فيخرج بذلك الفاسق،السلف الصالح

 بتأويل يفسق ، وهو من حاد عن طريق السلف الصالح،وكذلك أيضا يخرج المبتدع.. 
 فإن خالف هؤالء ال ينقض ، عند من أثبت الشرك لبعض المتأولين،أو يشرك به

   .))٢اإلجماع المعتبر من أهل الحق
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 )٦٦٤١(

وإذا روى غيرنا حديثا : ((  من األباضيةفتح المغيث       قال صاحب كتاب 
لناه تأويال صالحا،حوهوصحالقرآن بما يوافق ، أثبتناه وأو ه لنصإن كان مخالفًا ظاهر 

  .))١القرآن، وبما عليه إجماع أهل المذهب
  :مخالفة األباضية التفاق أهل السنة في قولهم بجواز إحداث قول ثالث مطلقا_ ٥       

لى خالف قول        حيث رجح فقهاء األباضيه جواز ذلك من دون تفصيل، ع
المالكية، المانع له بإطالق، وعلى خالف قول القرافي رحمه اهللا من متأخري المالكية 
وغيره من علماء األصول، الذين قالوا بجواز إحداث قول ثالث بتفصيل معروف، 

  .بحيث ال يتضمن القول الجديد مصادمة لما اتفق عليه القوالن السابقان له
  :مس األصول       جاء في كتاب ألفية ش

  جاُؤوا ِبقَولَيِن فَقَوم حرما... والخُلْفُ ِفي ِإحداِث قَوٍل بعدما        
  ِإذْ ِبالِخلَاِف صح ِفيِه المدخَُل... وِقيَل لَا يحرم وهو اَألعدُل        
   يجوز فَاعلَمالَيس ِبراِفٍع... وِقيَل ِإن كَان ِلما تَقَدما        

: والصحيح عندي من هذه األقوال الثالثة: ((        قال الشيخ السالمي في شرح األلفية
القول بجواز إحداث قول ثالث مطلقا، سواء رفع القولين السابقين، أو لم يرفعهما ألن 
المحرم عندنا إنما هو خالف اإلجماع دون ماعداه من الخالف، واختالف األمة على 

لين دليل على جواز الرأي في تلك القضية؛ فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي قو
واالجتهاد، بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن الراجح خالفهم، وال يصح له 
تقليدهم عندي كما ال يصح له تقليد مجتهد مثله بع تمكنه من االجتهاد، وقدرته عليه، 

  )).٢واهللا أعلم
: ا يقول اإلمام الباجي رحمه اهللا، من أئمة المالكية، في كتابه إحكام الفصول       بينم

إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، هذا قول كافة (( 
  .))٣أصحابنا
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       ورجح القرافي من متأخري المالكية القول بالتفصيل في كتابه شرح التنقيح، بعد 
والحق أنه إن لزم منه .. وعلى منع القول الثالث : (( طلق، فقالأن نقل المنع الم

  .))١الخروج عما أجمعوا عليه امتنع، وإال جاز
  :الخالف في حجية إجماع أهل المدينة_ ٦       

       حيث يعترض فقهاء المذهب األباضي على احتجاج المالكية باإلجماع الذي ينفرد 
د المسلمين، وال يؤيدون اتجاه اإلمام مالك في به أهل المدينة، دون غيرهم من بال

  .تقديمه على االحتجاج بخبر اآلحاد
  :       جاء في كتاب ألفية شمس األصول

  وِإن يكُونُوا َألفَ َألفَ ِماَئِة... ولَيس يجِزي ِفيِه بعض اُألمِة        
  .ِف غَيِرِهم ِبحجِةِعند ِخالَ... فَلَيس ِإجماع ذَِوي المِدينَِة        

وكذلك ال يكون إجماع أهل المدينة مع خالف غيرهم : ((        قال شارح األلفية
  .))٢حجة؛ ألنهم بعض األمة والمفروض إجماع جميع األمة

ومن مذهبه : ((        وقال ابن القصار في كتابه مقدمة في أصول فقه اإلمام مالك
  .))٣يما طريقه التوقيفالعمل على إجماع أهل المدينة ف

أن فاعلموا : ((        ويقول القاضي عياض رحمه اهللا في كتابه ترتيب المدارك
 الذي تؤثره الكافة ،إجماع أهل المدينة على ضربين، ضرب من طريق النقل والحكاية

 عن زمن النبي ، ونقله الجمهور عن الجمهور، وعملت به عمالً ال يخفى،عن الكافة
 ،والوقوف واألحباس.. وكاألذان واإلقامة  .. كالصاع والمد ... ه وسلمصلى اهللا علي

 وغير ، كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته،فتقلهم لهذه األمور من قوله وفعله
 فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه  ...ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره

من خبر واحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق  ويترك ما خالفه ،حجة يلزم المصير إليه
: النوع الثاني ...  فال يترك لما توجبه غلبة الظنون،القطعي معلوم موجب للعلم
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إجماعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل، فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا 
  .))١فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة وال فيه ترجيح

  : االحتجاج بمذهب الصحابياختالفهم في_ ٧       
والصحيح أن مذهب الصحابي ال يكون : ((       قال الشيخ السالمي من األباضية

  .٣خالفا للمالكية القائلين بحجيته.)) ٢حجة
ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد، : ((        قال ابن القصار

  .))٤قدم، فيجب التخصيص بهإذا لم يعلم له مخالف، وظهر قوله، ألن قوله ي
   
  

                                         
  . بتصرف٥٠ : ٤٧/ ١. القاضي عياض.ترتيب المدارك وتقريب المسالك _ ١
  .٦٤ / ٢. شرح طلعة الشمس على األلفية، المسماة بشمس األصول، السالمي _ ٢
 .١٣٢ص . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول. محمد بن أحمد التلمساني _ ٣
 .٥٥ص .  القصار، مقدمة في أصول فقه اإلمام مالكابن _ ٤



– 

  )٦٦٤٤(
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  ملخص البحث
 وقدوتنا سيدنا والمرسلين األنبياء أشرف الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على

  :وبعد. أجمعين وصحبه آله وعلى تسليم وأتم صالة أفضل عليه عبداهللا بن محمد
القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو البصري في سورة (      فهذا بحث في 

 أربعة عشر موضعاً من القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو؛ ، جمعت فيه)البقرة
  .ليكون متناوالً سهالً لكل من أراد معرفة هذه المرويات، ودراسة غيرها من المواضع

توجتها بمقدمة، وفصلين، :      وبعد الفراغ من هذا البحث، جاء على هذا التفصيل
تعريف : ن، المبحث األولدراسات حول الموضوع، وفيه مبحثا: الفصل األول

ترجمة اإلمام أبي عمرو، وجعلت : القراءات الشاذة لغة واصطالحاً، المبحث الثاني
عبارة عن دراسة تطبيقية على نماذج من المرويات الشاذة عن أبي : الفصل الثاني

عمرو في سورة البقرة، ولقد جمعت ثمانية نماذج، مع توجيه جميع المرويات الواردة 
  . ثم أتبعتها بالخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس العلميةفي البحث،

  .الكريم لوجهه خالصاً يجعله وأن العمل بهذا ينفع أن وجل عز المولى           فأسأل

 
 

  



– 
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  المقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نا  الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسإن
وأشهد أن ال إله ، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وسيئات أعمالنا،

عبده ورسوله، صلوات اهللا عليه وعلى آله  محمداًإال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 
  :وأصحابه أجمعين، وبعد

حيث فلم ينل كتاب من كتب األمم السابقة بمثل ما نال القرآن من عناية ربانية، 
، ]٩: الحجر[ Ym   l  k      j  i  h  gX: تولى اهللا حفظه بنفسه، قال تعالى

وإن من أسباب حفظه بعد حفظ اهللا تعالى له، أن قيض اهللا لهذا القرآن العلماء والقراء، 
فحفظوه في الصدور، ودونوه في السطور، فاشتغل العلماء باالهتمام بكل ما فيه من 

نوا ما استخلصوه وما استخرجوه من هذا الكتاب العظيممنافع وعلوم، فدو.  
وإن من أهم تلك العلوم التي اجتهد فيها العلماء قديماً وحديثاً علم القراءات، فقد 
أكثر العلماء التصنيف، والتأليف في هذا العلم؛ لشرفه، ولتعلقه بكالم اهللا سبحانه 

أخرى في الشاذة، وأخرى حوت وتعالى، فأفردوا مؤلفات في القراءات المتواترة و
األمرين معاً، وكذلك كتب التفسير التي احتوت ونقلت كثيراً من القراءات، وبخاصة 

  . القراءات المروية والمنسوبة إلى أحد من القراء السبعة أو العشرة
والقراءات المتواترة عن القراء السبعة معروفة ومشهورة، أما المرويات الشاذة 

د منهم فقليل من اهتم بها، فهي منثورة في كثير من كتب القراءات، المنسوبة إلى أح
والتفسير، ومعاني القرآن، واللغة، فأحببت أن أجمعها وأبين أثرها على المعنى، 
ووجهها من العربية، فلما وجدت هذه المرويات كثيرة، ال يتسع لها طبيعة هذا البحث، 

عمرو البصري، واخترت نماذج من اقتصرت على قارئ من القراء السبعة، وهو أبو 
  :هذه المرويات الشاذة عنه في سورة البقرة، وجعلت عنوان البحث

  "القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو في سورة البقرة" 
أسأل اهللا التوفيق والسداد، والهداية إلى سبيل الرشاد، إنه سميع مجيب، وممن 

 .وعلى آله وصحبهدعاه قريب، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد 



 

 )٦٦٤٧(

  :مكانة الموضوع وأسباب اختياره
تعلق الموضوع بعلم القراءات، وهو علم من علوم القرآن، وكما قيل شرف  - ١

 . العلم من شرف المعلوم، وال أشرف من كتاب اهللا عز وجل
 القراءات أفصح البصري، حيث إنها من العالء بن عمرو أبي قراءة مكانة - ٢

 نافع سنداً القراءات وأصح: "قال حيث اإلتقان يف السيوطي ذكر كما القرآنية
 . )١("والكسائي عمرو أبو وأفصحها وعاصم،

ال يخفى ما للقراءات الشاذة من مكانة ودور كبير في إثراء اللغة العربية، فنجد  - ٣
 .كثيراً من النحويين يوردون كثيراً من هذا النوع في كتبهم

ة القديمة، التي ربما اندثر بعضها، حفظ القراءات الشاذة لبعض اللهجات العربي - ٤
ولم تعد تستخدم عند العرب، ولقد حوت المرويات الشاذة عن أبي عمرو 

 .الكثير منها، فبدراستها إحياء لها
قلة المؤلفات والبحوث التي تعرضت لدراسة القراءات الشاذة المروية عن أحد  - ٥

 .القراء العشرة
  .ة من المتواترةالرغبة في تمييز رواة وطرق أبي عمرو الشاذ - ٦

  الدراسات السابقة
الشبكة  في البحث خالل المتخصصين، ومن وسؤال والتدقيق البحث خالل      من

القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو  "البحث الموسوم بـ هذا أن لي تبين العنكبوتية
  .اآلن حتى يدرس لم يبحث من قبل ولم "في سورة البقرة

قراءات الشاذة المروية عن القراء العشرة لم تبحث بحثاً موسعاً      وبشكل عام فإن ال
وبحسب . ولم تدرس دراسة أكاديمة وعلمية، ودراسة كل جوانبها، إال بشكل قليل جداً

 بحثي المتواضع لم أجد إال رسالة علمية واحدة فقط في هذا الموضوع، وهو لمجتبى
 منزلتها العشرة القراء عن الواردة الشاذة القراءات: "كنانة، بعنوان بني عقلة محمود
، مقدم من الباحث لنيل درجة الماجسير، "وترجيحه التفسيري المعنى توجيه في وأثرها

  .بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة اليرموك

                                         
  ).٢٧٦/ ١(اإلتقان : انظر )(١



– 

  )٦٦٤٨(

  :خطة البحث
  :قسمت البحث إلى مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس، أتت على النحو التالي

 :ت علىالمقدمة واشتمل - ١
 مكانة الموضوع وأسباب اختياره. 
 الدراسات السابقة. 
 بيان خطة البحث. 
 منهج البحث.  
 :          الفصالن - ٢
 التعريف بالقراءات الشاذة، والتعريف باإلمام أبي عمرو، وتحته : الفصل األول

  :مبحثين
 التعريف بالقراءات الشاذة لغة واصطالحاً: المبحث األول.  
 يف باإلمام أبي عمروالتعر: المبحث الثاني.  
 نماذج من القراءات الشاذة المروية عن أبي ( دراسة تطبيقية : الفصل الثاني

 ).عمرو في سورة البقرة
ثم فهرس المصادر والمراجع، وفهرس . الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات - ٣

  .الموضوعات
  :منهج البحث

 :لخطوات التاليةسأسلك في كتابة البحث، قواعد البحث العلمي، وسأتبع ا
كتابة اآليات القرآنية وفق الرسم العثماني، ثم أوضح القراءة الشاذة وأرسمها  - ١

 .بالرسم اإلمالئي؛ ألنها ليست بقرآن
أنسب القراءة الشاذة عن أبي عمرو إلى كل من رواها من رواته؛ سواء كان  - ٢

 .واحد أم أكثر
سورة البقرة، اقتصرت على نماذج من المرويات الشاذة عن أبي عمرو في  - ٣

 .ولم أحصر كل المواضع
 .أوجه القراءات الواردة توجيها مختصراً - ٤
أوثق المرويات الشاذة عن أبي عمرو من كتب القراءات والتفسير ومعاني  - ٥

 .القرآن وغيرها



 

 )٦٦٤٩(

 . أوثق المعلومات الواردة في البحث من مظانها ومصادرها األصلية - ٦
ضع من مواضع الدراسة أترجم ترجمة موجزة لرواة أبي عمرو عند أول مو - ٧

 .فقط، وال أترجم لغيرهم
 .ألتزم في كتابة البحث قواعد اإلمالء الحديثة، وعالمات الترقيم الحديثة - ٨



– 

  )٦٦٥٠(

  :وفيه مبحثان:الفصل األول
 .تعريف القراءات الشاذة لغة واصطالحاً: المبحث األول
 .التعريف باإلمام أبي عمرو: المبحث الثاني
  :ة الشاذة لغة واصطالحاًتعريف القراء: المبحث األول

اسم فاعل : فالقراءة مصدر قرأ يقرأ قراءة، بمعنى تال، والشاذة:      من حيث اللغة
يدور معناها حول التفرد والقلة ) ش ذ ذ(من شذَّ يشذُّ شذا وشُذُوذًا فهو شاذ، ومادة 

 التي انفردت القراءة: ، فالقراءة الشاذة على هذا المعنى اللغوي هي)١(والندرة واالعتزال
وخرجت عما عليه الجمهور، وهي في الوقت نفسه نادرة وغريبة، ولذلك قال علم الدين 

 تنبيهاً على انفراد الشاذ -الشاذ: أي- وكفى بهذه التسمية ): "ه٤٦٣ت (السخاوي 
  .)٢("وخروجه عما عليه الجمهور

 أو أكثر من أركان من فقدت ركناً:       وأما القراءة الشاذة بالمعنى االصطالحي فهي
: القراءة المقبولة، كما عرفت بأنها كل قراءة بقيت وراء مقياس ابن الجزري الذي قال

ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، " 
  . )٣("سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم

   :)٤(البصري العالء بن عمرو أبي القارئ ترجمة :المبحث الثاني
  : ووفاتهاسمه ونسبه وكنيته ومولده: أوالً

، التميمي، )٥(العريان بن العالء بن عمار: زبان بن العالء بن عمار بن العريان، وقيل
) هـ٧٠(أو ) هـ٦٨(ثم الماِزني، أبو عمرو البصري، أمه من بني حِنيفَة، ومولده سنة 

  . )٦()هـ١٥٤(سنة  ومات بالكوفة أيام المنصوربمكة، وقد نشأ بالبصرة، 

                                         
، والقاموس )٤٩٥-٣/٤٩٤(، ولسان العرب )٣/١٨٠(، ومعجم مقاييس اللغة )٢٧٤/ ١١(تهذيب اللغة : انظر )(١

  ). ٣٦٨- ١/٣٦٧(المحيط 
  ).١/٢٣٤(جمال القراء : انظر )(٢
  ).١/٩(النشر في القراءات العشر : انظر )(٣
 الكبار القراء ومعرفة ،)٣/٤٦٦( األعيان وفيات ،)١٣٠-٣٤/١٢٠( الكمال وتهذيب ،)٢/٤٥٠( القراء جمال )(٤
 ).٢٩٢-١/٢٨٨( النهاية ، وغاية)١٠٥-١/١٠٠(

  .الراجح هو أوالً ذكرته وما العالء، بن عمرو أبو: أي كنيته، هو اسمه: وقيل اسمه، في اختلف )(٥
  .)١/٢٩٢( النهاية وغاية ،)١/١٠١( الكبار القراء معرفة: انظر )(٦



 

 )٦٦٥١(

  :شيوخه في القراءة: اًثاني
أخذ أبو عمرو بن العالء القراءة عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، وأهل الكوفة، وليس 

سعيد بن جبير، ومجاهد بن : فقرأ القرآن بمكة على، في القُراء السبعة أكثر شيوخاً منه
بن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وعبد اهللا بن كثير، جبر، وعكرمة بن خالد مولى ا

أبي : وقرأ في المدينة على، )١(وورد أنَّه تال على أبي العالية الحسن بن مهران الرياحي
يحيى : وقرأ بالبصرة على .جعفر يزيد بن القعقاع، ويزيد بن رومان، وشيبة بن ِنصاح
عاصم : وقرأ بالكوفة على .مبن يعمر، ونصر بن عاصم، والحسن البصري، وغيره

  .بن أبي النَّجود
  :رواة القراءة عنه: اًثالث   

عبد اهللا بن المبارك، عبد الملك بن قريب األصمعي، ويحيى : قرأ عليه خلق كثير، منهم
بن المبارك اليزيدي، والعباس بن الفضل، وعبد الوارث بن سعيد التَّنُّوري، 

  .)٢(وآخرون
   
  

                                         
  .)١/٢٨٩( النهاية غاية: انظر. الصحيح وهو: فقال صحته، على الجزري ابن وأكد ذلك، صحة الذهبي نفى )(١
  .سيأتي ترجمة رواته في الفصل الثاني بإذن اهللا، كل راٍو في موضعه )(٢



– 

  )٦٦٥٢(

  :الفصل الثاني 
، وبيان ووجهها  في سورة البقرةج من القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرونماذ

  من العربية
حيث وردت  "مرضا"و  "مرضال"أنه يقرأ   عن أبي عمرو)١(روى األصمعي - ١

 .)٢(]١٠ [YX  W  V  U  T  SX : بإسكان الراء، كقوله تعالى
: والمرض .لَبيمرض، كالحلْب والح مِرض مصدر في لغتان هما: التوجيه
،طلق الفساد،: وقيل الفتور٣(الظلمة على وي(.  

؛ إذا انفتح ما )٤( ومثلها من واوات الجمع]١٦[ YÉ  ÈX :  قوله تعالى - ٢
 أبي عمرو قبلها وكانت متحركة مضمومة ولقيتها الم التعريف، فروي عن

 )٥(قزازوهو مارواه عمران ال) اشتَرِو الضاللة( كسر الواو :روايتان في الشواذ
 )٦(وهو ما رواه أبو زيد األنصاري) اشتَرو الضاللة(عن أبي عمرو، وفتحها 

 .)٧(عن أبي عمرو
اتباع الواو فتحة الراء، ويجوز أن يكون ذلك لخفة الفتحة : وتوجيه قراءة الفتح

على أصل التخلص من التقاء الساكنين، : ، ووجه قراءة الكسر)٨(وثقل الواو
Y4: على نحو   3X] ٩(]١٦: جنال(.  

                                         
صري، اللغوي، اإلخباري، روى القراءة عن نافع، وأكثر عن أبي هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب األصمعي، الباهلي، الب )(١

غاية النهاية : انظر. عمرو، وكانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته، وقد صنف كثيرا، مات في حدود سنة ست عشرة ومائتين
)١/٤٧٠.(  

  ).١/١٢٩(، والدر المصون )١/٥٣(المحتسب : انظر )(٢
  ). ١/١٢٩(، والدر المصون )١/٨٧(لمحيط ، والبحر ا)١/٥٤(المحتسب : انظر )(٣
  ].٥٤: يونس[Y0  / X ، و ]٦[واجلمعة ] ٩٤[يف البقرة  Y.  -X : مثل قوله تعالى) (٤
هو عمران بن موسى، أبو موسى القزاز، شيخ مقرئ، قرأ على عبدالوارث عن أبي عمرو، روى القراءة عنه عرضاً  )(٥

  ).١/٦٠٥(غاية النهاية : انظر. موسى بن جمهور ومحمد بن إسحاق بن خزيمة
هو سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد األنصاري النحوي، ولد سنة عشرين ومائة، روى القراءة عن المفضل عن عاصم،  )(٦

وعن أبي عمرو، وكان من جلة أصحابه، روى القراءة عنه خلف، وأبو حاتم، وروح، مات سنة خمس عشرة ومائتين 
  ).١/٣٠٥(غاية النهاية : انظر. سعين سنةبالبصرة، عن أربع أو خمس وت

  ).١/٢١٠(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )٤٨١ص (، والكامل )١/٥٤(المحتسب : انظر )(٧
  ).١/١١٧(، والبحر المحيط )١/١٢٥(، وإعراب القراءات الشواذ )١/٥٥(المحتسب : انظر )(٨
  ).١/١٥١( والدر المصون ،)١/١١٧(، والبحر المحيط )١/٢١٠(تفسير القرطبي : انظر )(٩



 

 )٦٦٥٣(

، كالهما عن أبي عمرو أنه يقرأ قوله )١( روى األصمعي، ونُعيم السعيدي - ٣
، ووجه هذه )٢()عِشرة( بكسر الشين في  ]٦٠ [YX  W  VX: تعالى

 وسبيلُهم بالكسر، عِشرة تميم لغةَ فإن:" ، قال النحاس)٣(القراءة أنها لغة تميم
 .)٤("التثقيُل يلُهموسب بالسكون عشْرة الحجاز ولغة التخفيفُ،

Y  Á:  عن أبي عمرو أنه يقرأ قوله تعالى)٥(روى عبدالوارث - ٤ À ¿
ÂX] وما بعدها في موضع ) إلَّا(، على أن )٦()قليٌل(برفع الالم في ] ٨٣

 .)٧(حينئٍذ ال عمل لها) إال(، فـــ"غير "صفة بمنزلة 
 ]٨٥[ Y;X :  روى عبدالوارث عن أبي عمرو أنه يقرأ قوله تعالى - ٥

، وكذلك روى عنه )٨ ()تظَّهرون(ديد الظاء وفتح الهاء من غير ألف بتش
 أنه يقرأ بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء )٩(هارون

فألبي عمرو فيها قراءتين شاذتين، و كلها ترجع إلى معنى ) ١٠ ()تُظَاِهرون(
 .)١١(المعاونة والتناصر من المظاهرة 

                                         
هو نُعيم بن يحيى بن سعيد، أبو عبيد السعيدي، مقرئ معروف، عرض القرآن على أبي عمرو، وحمزة  )(١

  ).١/٧١(غاية النهاية : انظر. الزيات، روى القراءة عنه ابنه، وعبدالرحمن بن أبي حماد
  ).٣٧٠/ ١(لمحيط ، والبحر ا)١٩٩ص (، والتقريب والبيان )١/٤٨٦(الكامل : انظر )(٢
  ).١/٣٨٦(، والدر المصون )١/٤٢٠(، وتفسير القرطبي )١/٨٥(المحتسب : انظر )(٣
  ).١/٥٦(إعراب القرآن : انظر )(٤
هو عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان، أبو عبيدة البصري، إمام، حافظ، مقرئ، ثقة، عرض القرآن على أبي  )(٥

قيهاً، ثقة حجة، موصوفاً بالعبادة والدين والفصاحة والبالغة، عمرو، روى القراءة عنه ابنه عبدالصمد، كان ف
  ).١/٤٧٨(، وغاية النهاية )٩٧ص (معرفة القراء : انظر. مات سنة ثمانين ومائة

  ).١/٤٦٩(، والدر المصون )١/٤٦٣(، والبحر المحيط )١/١٧٣(المحرر الوجيز : انظر )(٦
  ).١/٤٦٩(، والدر المصون )١/٤٦٣(ط ، والبحر المحي)٣٣١/ ٢(الكتاب لسيبويه : انظر )(٧
  ).١/٤٦٨(، والبحر المحيط )١/١٧٤(، والمحرر الوجيز )١/٤٨٨(الكامل : انظر )(٨
هو هارون بن موسى، أبو عبداهللا األعور، عالمة، صدوق، نبيل، له قراءة معروفة، روى القراءة عن عاصم  )(٩

 وأبي عمرو بن العالء، مات هارون قبل المائتين الجحدري، وعاصم بن أبي النجود، وابن كثير، وابن محيصن،
  ).٢/٣٤٨(غاية النهاية : انظر. تقريباً

  ).٢٠٤ص (التقريب والبيان : انظر )(١٠
  ).١/٤٧٩(، والدر المصون )١/٤٦٩(، والبحر المحيط )١/١٧٥(المحرر الوجيز : انظر )(١١



– 

  )٦٦٥٤(

 Y\  [  ZX : و أنه يقرأ قوله تعالى روى عبدالوارث عن أبي عمر - ٦
 بالخطاِب، تُردون: " ، قال السمين الحلبي في توجيه هذه القراءة)١( بالتاء]٨٥[

 من (:لقوِله نظراً فااللتفاتُ  ،-االلتفات وعدمه: أي-المتقدمان  الوجهاِن وفيه
 .)٢() "أفتؤمنون (:لقوله نظراً االلتفات وعدم) يفعل

Y  ¹:  عن أبي عمرو أنه يقرأ قوله تعالى)٣(موسى اللؤلؤي روى أحمد بن  - ٧
ºX] ووجه هذه القراءة ِقيَل)٤()غُلُف(بضم الالم  ]٨٨ ، :وه عمِغلَاٍف ج .
 وعينا وقد عنك تَفهم ال بالها فما للعلم أوعية قلوبنا :َأي وخُمٍر، ِخماٍر ِمثْل
 علَيِه اللَّه صلَّى محمٍد علم عنها يعزب فكيف المعنى: وقيل! كثيرا علما
لَّمس٥(و(. 

 YM  LX:  روى عبدالوارث عن أبي عمرو أنه يقرأ قوله تعالى - ٨
 ، ووجه سكون الميم التخفيف من توالي )٦ ()يعلمهم(بإسكان الميم ] ١٢٩[

 .)٧(الحركات وهي لغة تميم

                                         
  ).٢٠٤ص (التقريب والبيان : انظر )(١
  ).١/٤٩٠(الدر المصون  : انظر )(٢
أبو جعفر اللؤلؤي، الخزاعي، : أبو بكر، ويقال: هو أحمد بن موسى بن أبي مريم، أبو عبداهللا، وقيل )(٣

  ).١/١٤٣(غاية النهاية : انظر. البصري، صدوق، روى القراءة عن أبي عمرو بن العالء، وعاصم الجحدري
  ).٢/١٥٣( الفارسي ، والحجة ألبي علي)١٥ص (، ومختصر الشواذ )١٦٤ص (السبعة : انظر )(٤
  ).١/٤٨٤(، والبحر المحيط )٢/٢٥(تفسير القرطبي : انظر )(٥
  ).١٩٤ص (التقريب والبيان : انظر )(٦
  ).١/١٠٩(المحتسب : انظر )(٧



 

 )٦٦٥٥(

  :الخاتمة
 هذا يجعل وأن منا يتقبل أنو والعمل القول في الصواب يلهمنا ان اهللا أسأل

 مجيب قريب سميع إنه الفن، هذا طالب به ينفع وأن الكريم، لوجهه خالصاً البحث
  :منها نتائج عدة إلى البحث هذا من خلصت ولقد الدعوات،

أن أغلب القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو لها وجه في العربية، وإنما  - ١
 .دم صحة اإلسنادشذت لمخالفتها الرسم العثماني، أو لع

كانت هذه الروايات الشاذة عن أبي عمرو صحيحة، ويقرأ بها، بدليل أن أبا  - ٢
عمرو أقرأها تالمذته، ومنهم األصمعي الذي كان شديد المالزمة له، ويستبعد 

ته قراءة شاذة وهو يعلم بشذوذها، وإنما شذت بعد أن يقرئ أبا عمرو أحد تالمذ
 القتصار ابن مجاهد ومن ألف - واهللا أعلم- ذلك وانقطع سندها، ويعود السبب 

بعده في القراءات السبعة أو العشرة على رواية اليزيدي عن أبي عمرو، 
واقتصر من رواة اليزيدي على الدوري والسوسي فقط، مع أن أبا عمرو 

 . سبعة عشر راوياً، كما أخبر بذلك أبو حيان وغيرهاشتهر من رواته
من خالل دراستي لهذه النماذج الشاذة المروية عن أبي عمرو تبين أن أكثرها  - ٣

من باب اختالف في اللهجات العربية، كما أن بعضها يضيف معنى جديداً على 
 .اآلية

) ١١٨(أن القراءات الشاذة المروية عن أبي عمرو كثيرة جدا، جمعت منها  - ٤
 .موضعاً في جميع القرآن

  :منها وصايا عدة العلم وطلبة الباحثين أوصي كما
حصر القراءات الشاذة المروية عن القراء العشرة، كل قارئ على حدة،  - ١

 .ودراستها دراسة مستفيضة
دراسة أسباب شذوذ القراءات، وبخاصة أسباب شذوذ القراءات المروية عن  - ٢

 .القراء العشرة
 عميق، من بتوسع الموضوع هذا في بالبحث العليا اتالدراس طالب تكليف - ٣

  .والدكتوراه الماجستير رسائل خالل



– 

  )٦٦٥٦(

  ثبت المصادر والمراجع
 .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع الكريم، القرآن - ١
، )ه٩١١: ت(اإلتقان في علوم القرآن، لعبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  - ٢

 .ه، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٣٩٤اهيم، الطبعة محمد أبو الفضل إبر: تحقيق
 المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر ألبي القرآن، إعراب - ٣

: الطبعة إبراهيم، خليل المنعم عبد:  عليه وعلق حواشيه وضع ،)هـ٣٣٨: ت (النحوي
 .بيروت ية،العلم الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات هـ، ١٤٢١ األولى،

 أحمد السيد محمد: تحقيق ،)ه٦١٦: ت (العكبري البقاء ألبي الشواذ، القراءات إعراب - ٤
 .بيروت -الكتب عالم م،١٩٩٦ -ه١٤١٧ األولى،: الطبعة عزوز،

 حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان ألبي التفسير، في المحيط البحر - ٥
 دار ه،١٤٢٠ طبعة جميل، محمد يصدق: تحقيق ،)هـ٧٤٥: ت (األندلسي الدين أثير

 .بيروت -الفكر
 ألبي ،- النمل سورة نهاية إلى الكتاب أول من- القرآن شواذ معرفة في والبيان التقريب - ٦

 سخاء بن أحسن. د: تحقيق ،)ه٦٣٦: ت (الصفراوي عبدالمجيد بن عبدالرحمن القاسم
 .ه١٤١٠ عام اإلسالمية بالجامعة دكتوراه رسالة الدين، أشرف محمد بن

 المزي الحجاج أبو يوسف، بن عبدالرحمن بن ليوسف الرجال، أسماء في الكمال تهذيب - ٧
 مؤسسة ه،١٤٠٠ األولى،: الطبعة معروف، عواد بشار. د: تحقيق ،)ه٧٤٢: ت(

 .الرسالة
محمد عوض : ، تحقيق)ه٣٧٠: ت(تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي  - ٨

 . بيروت–ر إحياء التراث العربي م، دا٢٠٠١مرعب، الطبعة األولى 
 كثير بن يزيد بن جرير بن لمحمد الطبري، تفسير = القرآن آي تأويل عن البيان جامع - ٩

 عبد بن اهللا عبد. د: تحقيق ،)هـ٣١٠: ت (الطبري جعفر أبو اآلملي، غالب بن
 والنشر للطباعة هجر دار م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢  األولى،: الطبعة التركي، المحسن

 .واإلعالن زيعوالتو
 بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي القرطبي، تفسير = القرآن ألحكام الجامع -١٠

 أحمد: تحقيق ،)هـ٦٧١: ت (القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح



 

 )٦٦٥٧(

 الكتب دار م، ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة أطفيش، وإبراهيم البردوني
 .القاهرة – المصرية

 بن محمد بن علي الحسن أبي الدين علم للسخاوي، اإلقراء، وكمال القراء جمال -١١
 - ه١٤٠٨ األولى،: الطبعة البواب، حسين علي. د: تحقيق ،)ه٦٤٣: ت (عبدالصمد

 .التراث مكتبة م،١٩٨٧
            علي أبو األصل، الفارسي الغفار عبد بن أحمد بن للحسن السبعة، للقراء الحجة -١٢

            الثانية،: الطبعة جويجابي، بشير - قهوجي الدين ربد: تحقيق ،)هـ٣٧٧: ت(
 .بيروت / دمشق -  للتراث المأمون دار م،١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣

 يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، ألبي المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر -١٣
 دمحم أحمد الدكتور: تحقيق ،)هـ٧٥٦: ت (الحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد بن

 .دمشق - القلم دار الخراط،
 البغدادي مجاهد بن بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن ألحمد القراءات، في السبعة -١٤

 – المعارف دار ه،١٤٠٠ الثانية: الطبعة ضيف، شوقي: تحقيق ،)هـ٣٢٤: المتوفى(
 .مصر

 مدمح بن محمد الجزري، ابن الخير أبي الدين لشمس القراء، طبقات في النهاية غاية -١٥
 ابن مكتبة برجستراسر، ه،١٣٥١ عام مرة ألول بنشره عني ،)ه٨٣٣: ت (يوسف بن

 .تيمية
 إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد الدين مجد آبادي، للفيروز المحيط، القاموس -١٦

 .بيروت – الجيل دار ،)ه٨١٧: ت (الشيرازي
 بن محمد بن رةجبا بن علي بن ليوسف عليها، الزائدة واألربعين القراءات في الكامل -١٧

 بن جمال: تحقيق ،)هـ٤٦٥: ت (المغربي اليشكري الهذَلي القاسم أبو سواده بن عقيل
 سما مؤسسة م، ٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨  األولى،: الطبعة الشايب، رفاعي بن السيد

 .والنشر للتوزيع
: ت (سيبويه الملقب بشر، أبو بالوالء، الحارثي قنبر بن عثمان بن لعمرو الكتاب، -١٨

 م، ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ الثالثة: الطبعة هارون، محمد السالم عبد: تحقيق ،)هـ١٨٠
 .القاهرة الخانجي، مكتبة



– 

  )٦٦٥٨(

 األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان -١٩
 - الثالثة: الطبعة المحققين، من مجموعة: تحقيق ،)هـ٧١١: ت (اإلفريقي الرويفعي

 .بيروت – رصاد دار هـ، ١٤١٤
 محمد بن أحمد العباس أبي الدين شهاب للقسطالني، القراءات، لفنون اإلشارات لطائف -٢٠

 والدكتور عثمان، السيد عامر: تحقيق ،)ه٩٢٣: ت (المصري عبدالملك بن بكر أبي بن
 القاهرة، - اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس مطبوعات من شاهين، عبدالصبور

 .م١٩٧٢ – ه١٣٩٢
 جني بن عثمان الفتح ألبي عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -٢١

 والدكتور النجار، الحليم عبد والدكتور ناصف، علي: تحقيق ،)هـ٣٩٢: ت (الموصلي
 األعلى المجلس - األوقاف وزارة م،١٩٩٩/ ه١٤٢٠: طبعة شلبي، إسماعيل عبدالفتاح
 .اإلسالمية للشؤون

 عبد بن غالب بن الحق عبد محمد ألبي العزيز، لكتابا تفسير في الوجيز المحرر -٢٢
 عبد السالم عبد: تحقيق ،)هـ٥٤٢: ت (المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن
 .بيروت -العلمية الكتب دار هـ، ١٤٢٢ - األولى: الطبعة محمد، الشافي

 اهللا بدع أبو خالويه، بن أحمد بن الحسين البديع، كتاب من القرآن شواذ في مختصر -٢٣
 .القاهرة – المتنبي مكتبة جفري، آثر: تحقيق ،)هـ٣٧٠: ت(

 عبدالرحمن الدين شهاب شامة، ألبي العزيز، بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز المرشد -٢٤
 صادر دار قوالج، آلتي طيار: تحقيق ،)ه٦٦٥: ت (المقدسي إبراهيم بن إسماعيل بن
 .م١٩٧٥ – ه١٣٩٥ بيروت، –

: تحقيق ،)ه٣١١: ت (الزجاج سهل، بن السري بن إلبراهيم ه،وإعراب القرآن معاني -٢٥
 .الكتب عالم م،١٩٨٨ – ه١٤٠٨ األولى،: الطبعة شلبي، عبده الجليل عبد

 حبيب بن زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -٢٦
 م،١٩٦٩ – ه١٣٨٩ الثانية،: الطبعة هارون، عبدالسالم: تحقيق ،)ه٣٩٥: ت (الرازي
 .مصر – وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة شركة

 أحمد بن محمد عبداهللا أبي الدين لشمس واألعصار، الطبقات على الكبار القراء معرفة -٢٧
 .العلمية الكتب دار م،١٩٩٧ -ه١٤١٧ األولى: الطبعة ،)ه٧٤٨: ت (الذهبي عثمان بن



 

 )٦٦٥٩(

 بن محمد بن محمد الجزري، ناب الخير أبو الدين لشمس العشر، القراءات في النشر -٢٨
 المطبعة ،)هـ ١٣٨٠: ت (الضباع محمد علي: تحقيق ،)هـ ٨٣٣: ت (يوسف

 ].العلمية الكتاب دار تصوير [الكبرى التجارية
 إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس ألبي الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات -٢٩

 دار عباس، إحسان: تحقيق ،)ه٦٨١: ت (اإلربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن
  .بيروت - صادر



– 

  )٦٦٦٠(

  



 

 )٦٦٦١(

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

حرص المرينيون علي تنشيط حركة البناء والتعمير في دولتهم باعتبارها مظهر لحياتهم 
االجتماعية الراقية المتقدمة وقد شملت حركة البناء والتعمير جميع جوانب الحياة في 
المجتمع المريني من مدن جديدة ومنشآت عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات 

 ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران علي فقد)١(ي المنشآت العسكريةوالفنادق عالوة عل
عهد بني مرين بعد أن أصبحوا أقوي ملوك المغرب حيث أنهم ورثوا تقاليد الفن 

  )٢(والحضارة األندلسية ونقلوها وطبقوها في المدن والقالع والقصبات والقصور
 المنقوش والنقش علي ستعمال الطابية واألجر والحجر غيرإمتاز الفن المريني باو

الخشب والجبس واألدهان البديعة والشمسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع 
 وترجع )٣(المنارات بالزليج كما شمل زخرفة الثريات والمصنوعات الجلدية والخزفية 

  )٤(روعة العمران إلي جودة الذوق المغربي والحس الفني والتنوع والدقة 

                                         
 ٣٤٤الحريري ، تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلسي ) ١ (
 ٢١٤محمد بن تاويت ، األدب المغربي ص) ٢ (
 ١٥٢ص٢حركات ، المغرب ج) ٣ (
ارة وفن البناء في عهد المرينيين ،مجلة دعوة  ، حركات،العم٥٨عبد اهللا بن عبد العزيز، مظاهر الحضارة المغربية ص )٤ (

 ٤١ص١٩٦٤ الرباط ٧ السنة ٦الحق العدد

 
 

 
 

 
  اإلسالمية والحضارة ياإلسالم التاريخ أستاذ

  المنيا جامعة العلوم دار بكلية
  



– 

  )٦٦٦٢(

سن مثال للنقل عن فن األندلس األصيل بعد أن بلغ ذروته في وكانوا في فن البناء أح
زدواجيه الطابع األندلسي المغربي في شكل إوالذي نلتمس فيها )١(عصر بني األحمر 

  )٢(جديد قد سمي الفن األندلسي المغربي 
  المؤسسات المدنية ) ١(

 بكامل هناك مدن بناها المرينيون قصبات أو قري صغيرة تطورت فيما بعد إلي مدن
قتصادية إمرافقها كما توجد قري أو مدن شادوها لم يتم لها النمو ألسباب سياسية أو 

  . ومن المدن المرينية 
  فاس الجديد .١
هـ ٦٧٤وهذه المدينة أمر السلطان يعقوب بن عبد الحق ببنائها عام " المدينة البيضاء"أو
يرجع سبب بناء هذه و )٣(م أثر عودته من عبوره األول إلي بالد األندلس ١٢٧٥،

"  وكثرة الوافدين علي السلطان يعقوب ،تساع نطاق الدولة المرينيةإالمدينة إلي أسباب 
أن يختلط بلدا يتميز بسكناه في حاشية وأهل خدمته وأوليائه كانت تضم عدة ضواحي 

وكانت هذه المدينة عسكرية لها سور أحمر مزوج )٤(وأمالك سلطانية خارج األسوار
براج وتدعمه الحصون المربعة التي تشير بما ال يقبل الشك إلي رغبة مؤسسها تعلوه األ

وكانت ،في اتخاذها قلعة منيعة إال أنه أضيف إلي سورها أبراج يمكنها أن تحمل المدفع 
قتراب من القرن الثامن الهجري ،والرابع عشر الميالدي مظهرها من أي جهة كان اإل

ا زاد في قلعتها في أكثر من جهة واحدة وجود الماء منها يلقي الردع في نفس العدو وم
وبنيت هذه المدينة في ساحة )٥(الذي حول وادي فاس ليشكل خندقا يحيط بتحصينها 

الوادي مالصقة لمدينة فاس القديمة ونزل فيها السلطان بحاشيته وذويه واختطوا بها 
لمدينة من أعظم آثار وأصبحت هذه ا)٦(الدور والمنازل والقصور وأجريت إليها المياه 

  ٠هذه الدولة وأنباها علي األيام 

                                         
 ٣٥ ، عياش ،االستحكامات العسكرية ص٤١ صحركات،العمارة وفن البناء) ١ (
عبد العزيز بن عبد اهللا ، معطيات الفن اإلسالمي في المغرب مجلة المناهل تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية الرباط ) ٢ (

 ٦٤،٦٥م ص ١٩٧٥ يوليو ٢ السنة ٣المغرب العدد 
 ١٤٧مجهول ، الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية ص) ٣ (
 ١٦٧الماحي ، المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني ص) ٤ (
 ٣٣روجيه ، فاس في عصر بني مرين ص ) ٥ (
 ٣٤٩ص٥ المقري ، نفح الطيب ج١٩٥ ص٧ابن خلدون ، العبر ج) ٦ (



 

 )٦٦٦٣(

ومن األسباب الذي دفع السلطان يعقوب لبنائها أنه لما فتح جبل تينمل ومحيت منه -
بقية آل عبد المؤمن وتمهد له ملك المغرب واستفحل أمره وكثرت غاشيته رأي أن 

  )١(ائه الحاملين لسرير ملكه يختط بلدا ينسب إليه ويتميز بسكناه وينزل فيه حاشيته وأولي
ومن دوافع بنائها أيضا موقعها المتوسط ذو األهمية اإلستراتيجية إذا شكل نقطة وصل 
بين مراكش في الجنوب والعدوة األندلسية في الشمال وتلمسان في بالد المغرب 

د مدينة فاس بأنها دار علم وفقه ودين وبأنها أم بال)٣( ويصف ابن أبي زرع )٢(األوسط  
  المغرب في القديم والجديد  

نفصاال تاما وهي إفقد كانت مدينة فاس في هذه الفترة تتكون من قسمين منفصلين 
 والمدينة القديمة )٤(المدينة الملكية التي أشرنا لها وهي فاس الجديد أو المدينة البيضاء  

سلطانية التي وحدها ابن تاشفين وسميت بفاس البالي وكانت تضم عدة ضواحي وأمالك 
  .خارج األسوار 

أما فاس البالي والعتيقة فقد ظلت أيام بني مرين ذات مركزين وال تزال أسوارها لم 
يحدث بها تغيرات ذات أهمية وأسوارها كأسوار الجديدة سميكة الجدران تعلوها 
تحصينات ثابته ويحفظ بها أبراج مربعة وتخترق هذه األسوار ثمانية أبواب موزعة 

ويا حول سورها ، وكانت لكل باب مغالق تدور علي مفصالت لعلها كانت توزيعا متسا
، ودور هذه المدينة مبنية باألجر  خارجي)٥(تغلق كل ليلة في حالة تعرض المدينة لخطر

    )٢(  المتقن والطابية )١( والحجر )٦(

                                         
 ٤٤ص٣، الناصري، االستقصاء ج١٦١ابن أبي زرع،الذخيرة السنية ص) ١ (
 ٢٨٢ص١الوزان ، وصف ج) ٢ (
 ٣٢األنيس المطرب ص )٣ (
  ١٦٧الماحي ، المغرب في عصر أبي عنان ص) ٤ (
  ٣٨روجيه ، فاس في عصر بني مرين ص) ٥ (
خ وعرفه المطرزي أنه طين مستحجر وقد عرفه األجر ، بضم الجيم وتشديد الراء لفظ فارسي معرب معناه اللبن إذا طب) ٦ (

بتعريف أخر انه لبن الطين المحروق وهو مكون من طينة تدخل في تركيبها مجموعها من األكاسيد كالكالسيوم والمغنسيوم 
 محمد رزق، معجم المصطلحات العمارة والفنون ٠إضافة إلي الرمل الذي يكسب األجر الصالبة والمقاومة واللمعان

 ، ابن رامي ، اإلعالن بأحكام البنيان ،دراسة أثرية معمارية، ١١م ص٢٠٠٠ية، الطبعة األولي مكتبة مدبولي القاهرة اإلسالم
، يونس خنفر، ١٣٨م ص ٢٠٠٢تحقيق محمد  عبد الستار عثمان الطبعة األولي دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية 

ت .ور سلسلة الفنون التطبيقية والهندسية دار الراتب الجامعية بيروت لبنان داألسس التكنولوجية في استخدام مواد الديك
 =                  ٢٠،٢١ص



– 

  )٦٦٦٤(

 وربما غشيت )٤(وسقوط جميعها من الخشب )٣(وأكثر مرافقها منمقة مفروشة بالزليج 
عض السقوف بالقصدير واألصباغ الملونة ومن عادة األهالي أن يزينوا أسقف بيوتهم ب

لوان رائعة من بينها الذهب ويجعلون فوق دورهم هيئة من خشن أبزخرفه عائقة و
 ةالدار باألقمشة للنوم هناك أيام الصيف وكل هذه الدور عبار" صحن"يمكن معها تغطية 

 ثالث ولها سواء في الطبقات العليا أو السفلي عن مبان ضخمة تتكون من طابقين أو
    )٥(أروقة ذات أقواس  

ورغم أن مدينتي فاس القديم والجديد منفصلتان إال أنهما كانتا تمثالن وحدة متكاملة 
فالقديمة احتفظت بمظاهر العلم والصناعة والتجارة بينما أخذت الجديدة طابع الحكم 

مراء غرناطة مقر ملك بني األحمر كانت والسلطة وفي الوقت الذي كانت فيه ح
  )٦( األوامر وبها تعقد أعالم الجيوشالبيضاء مقر ملوك سالطين بني مرين ومنها تصدر

                                                                                                     
الحجر ، تعتبر الحجارة هي المادة الثانوية التي اعتمد عليها المرينيون في بناء معظم منشأتهم المدنية والعسكرية وكانت ) ١ (=

لي األصفر والي الرمادي وهي عبارة عن كتل صخرية نارية ناتجة عن معظم الحجارة المستعملة  حجارة كلسية لونها يميل إ
 ٩٩ محمد عياش ، االستحكامات ص٠البراكين

الطابية ، هي مادة بنائية استخدمت في البناء بدال من اللبن أو الحجر، وهي كلمة عربية أوردها ابن خلدون في مقدمته ) ٢ (
مدكوك وهي نوع من الخرسانة ألنها تتكون من خليط من المواد الالحمة عند الحديث عن صناعة البناء وسماها التراب ال

والماء والحصي وبقايا الفخار والخزف المكسور ويعد البناء بالطابية كمادة بنائية قوية أفضل من استخدام مادة التراب في 
اكش في غاية من الجمال والقوة مبني البناء ولذالك شاع استعمالها في بناء أسوار المدن فقد ذكر ليون اإلفريقي أن سور مر

  ٤٩١ص٢ ،ابن خلدون ،المقدمة ج٢٠١ابن الرامي، اإلعالن ص٠بالطين المدكوك والجير والرمل الغليظ الممزوج
الزليج ، نوع من الخزف األملس الفاخر متعدد األلوان منه األبيض واألسود تبلط به األرض او يلصق علي الجدران ) ٣ (

ي في لسان العامة بالقيشاني فقد استعمل مادة الزليج في العمارة اإلسالمية العسكرية والمدينة والتي كانت للزينة وهو ما يسم
تزين بها واجهات مداخل األبواب المرينية فقد ازدهر فن الزليج في عصر بني مرين ولعب الخزف بأنواعه دورا اجتماعيا 

 القلقشندي ٩٤ص١ ، المقري، نفح الطيب ج٤٦ص١ار الرياض ج المقري،أزه٠وقد نوع المرينيون طريقة صنعه وألوانه
 ١٠٢،١٠٣ الجزناتي ، زهرة األس ص١٥٦ص٥صبح األعشى ج،
الخشب ، استعمل المرينيون الخشب بكثرة في مجاالت مختلفة في األبواب والتسقيف والخشب مادة عضوية مصدرها ) ٤ (

ت أحيانا ال ينفصل عن المباني مثل األسقف كسقف جامع سيدي الغابات فقد استخدم المسلمون لهذه المادة في عدة مجاال
 ١٢١،١٢٩ رزق محمد عاصم ،معجم المصطلحات ص  ٠الحلوى المريني والقباب واألعمدة

  ٦٩المهدي الحجوي ، حياة الوزان الفاسي ص) ٥ (
م ١٩٧٨جمة والنشر،مكتبة دار الثقافة زمامه عبد القادر، أبو الوليد بن األحمر،الدار البيضاء ،دار المغرب للتأليف والتر)٦ (

   ٥٥ص
   ٢٧٧ص١ الغنيمي،موسوعة المغرب العربي ج)١ (
  ٤٢ص٣،الناصري ،االستقصاء ج١٩٤ص٧ ابن خلدون،العبر ج)٢(



 

 )٦٦٦٥(

  البنية مدينة.٢
 ببنائها الحق عبد بن يعقوب السلطان أمر الطابع عسكرية مدينة هي
 للجزيرة مالصقا موقعها وكان) ١(األندلس إلي األول جوازه خالل م١٢٧٥هـ،،٦٧٤عام

  )٢ (الزقاق بحر ساحل علي الخضراء
 المرينية للقوات تجمع مركز تكون أن بنائها من الهدف ن أ)٣(المؤرخون ذكربعضو-

 أهل يقي أن أراد يعقوب والسلطان المرينيين بالمقاتلين ضاقت الخضراء الجزيرة ألن
  بنيقد عقوبي السلطانأن  )٤( زرع أبي ابن أشار حيث وجفائهم العسكر ضرر الجزيرة

 في والقناطر واألسواق والحمامات والصوامع والجوامع القصور المدينة هذه في
 في )٥(الغنيمي وأشار،  وغيرها ماردين وقنطرة النجا وادي قنطرة مثل الطرقات
 حتكاكاإل عن بعيد الجند ومعسكرات للقيادة مقرات لتكون بنيت المدينة أن موسوعته
 نافع بن عقبة يد علي القيروان مدينة بناء ذلك علي بقوينط الناس ومضايقة بالشعب
  )٦( الفهري

  مدينة المنصورة .٣
 بجانب تلمسان هاالسلطان يوسف بن يعقوب اختطأن  )١( المؤرخونوذكر بعض

حاضرة دولة بني زيان في المغرب األوسط خالل حصاره لها وسماها المنصورة 
م وبني فيها قصور ودور  ١٣٠٢هـ ، ٧٠٢كتمل بناؤها عام أوتلمسان الجديدة ، حيث 

نزل ومستشفى وزرع فيها األشجار والبساتين وبهذه المناسبة  قام السلطان موحمامات و
  )٢(يوسف بن يعقوب بإهداء الكعبة المشرفة مصاحف مكللة بالجوهر والياقوت

                                                                                                     
   ٢٦٣ص٩ج ،الزركلي،األعالم١٩٣ص٧ ابن خلدون،العبرج)٣(
  ٩٠ص السنية الذخيرة) ٤(
  ٣٦٣ص١ موسوعة ج)٥(
 حياة في ولد اإلسالم صدر في القادة كبار وأحد الشهير المغرب ،فاتح الفهري القرشي ياألمو القيس عبد نافع بن عقبة)٦(

 إلي فوجهة العاص، بن عمرو خالة ابن ،وكان مصر فتح وشهد له، صحبة بسنة،وال الهجرة قبل" لي اهللا عليه وسلمص" النبي
 هـ،فأوغل٥٠ عام استقالال أفريقية معاوية فواله ،طريقه في وكورها السودان تخوم من كثيرا فتتحأف واليا، هـ٤٢عام أفريقية

 المشرق إلي هـ،فعاد٥٥ سنة معاوية وعزله المدينة بناء في شرع ثم مسجده فيه فبني فأعجبه القيروان وادي أتي حتي فيها
 ٨ صاألس ،زهرة الجزناتي٠هـ٦٢ عام الوالية إلي معاوية بن يزيد أعاد ثم
   ٣٢٣ص٥ ، الغنيمي موسوعة ج٨٠ص٣اصري،االستقصاءج ،الن٢٢١ص٧ابن خلدون ،العبرج) ١ (
 ٣٨٧ابن أبي زرع ، األنيس ص) ٢ (



– 

  )٦٦٦٦(

وقيل كذلك إنها علي )٢(كم٤ وهي تقع علي بعد )١(م١٢٩٩هـ ، ٦٩٨وبنيت في عام 
 وكان إقدامه عن بنائها بمثابة منشآت عسكرية وتجمع )٤( غربي تلمسان)٣(م  ك٢بعد 

م وبأركانها أبراج ٧٥٠م وعرضها ١٣٠٥سكني أقيمت أمام مدينة مستطيلة يبلغ طولها 
ال منفذ لها وعرض جدارها أكثر من متر وفي شمال المدينة ستة أبواب يقابلها ستة 

طان ببناء أبواب تلمسان بين عامي وكذلك أمر السل)٥(أخر في جنوب المدينة 
 فكانت )٧(صومعتها من مظاهر الفن الجميل  وتعد)٦(م١٢٩٨،١٣٠٢ - هـ ٦٩٩،٧٠٢

  )٨(نسحاب بني مرينإحدي مدائن المغرب ولكن بني عبد الواد سرعان ما خربوها بعد إ
  مدينة تطاوين .٤

محرم سنة بناها السلطان أبو ثابت عامر بن عبد اهللا بن يوسف المريني في أول 
تخاذها معسكرا للجند والمساعدة علي حصار إ بهدف )٩(م١٣٠٨هـ ، حزيران ٧٠٨

 فكان بناء منازلها بسيطا غير محكم أما قصبتها فكان )١٠(حتلها الغرناطيون إسبته التي 
 هـ ٦٨٥ ،وكان السلطان يوسف بن يعقوب قد بني قصبتها عام )١١(بناؤها محكما وثيقا

وقد ظلت المدينة عامرة نحو ،)١٢( أبو ثابت هذه المدينة عليها م ثم بني السلطان١٢٨٦، 
قرن حتي أصبحت من المراكز األولي لحركة الجهاد البحري بالمغرب وحوالي 

                                         
 ،سليمان مصطفي زبيس، ٣٨٨ص٢ ،الوزان، وصف ج٦٢ ،الجزناتي ، زهرة األس ص ٢٨٤صاألنيس ،ابن أبي زرع) ١ (

الفاسي ، وحي البيئة  ١٤٧ عبد الوهاب منصور، قبائل المغرب ص٧٧م ص١٩٥٨أثار المغرب العربي، تونس مكتبة الحياة 
 -٢٠٥.op.cit.Aron١ .١٢٧ .Abun Nasr .op.citِ ١٣٤،ص

 ،الجمل، شوقي عطا اهللا، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ليبيا ١٠٥ص٢الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ج )٢ (
علي، في المغرب اإلسالمي في ، قصة، عبد الباقي ٣٠م ص ١٩٧٧وتونس والجزائر  ، القاهرة،  مكتبة اإلنجلو المصرية 

  ٢٣٢م ص ١٩٨٢ الرياض يوليو ٨ السنة ١ضوء دراسات اإلنثروبولوجية؟  مجلة الدارة العدد 
  ١٥٤،١٥٥ص٢ ، حركات ، المغرب ج١٠٥ص٢الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ج)٣ (

 ٣٠الكبير ص الجمل ،المغرب العربي ٣٨٨ص١ الوزان ، وصف ج٣٨٨ابن أبي زرع ،األنيس المطرب ص)٤ (
 ١٥٥ص٢حركات ، المغرب ج)٥ (
 زكي محمد حسن ، فنون اإلسالم، دار الرائد ١٣٠ صتاريخ بني زيان التنسي ، ١٢١ص١ابن خلدون، بغية الرواد ج)٦ (

 ١٢٠م ص١٩٨١العربي 
  ِ)٧(l.Abbe Barges : tlemcenp.٢٥٠ 
  ٤٥٩ص٧ ابن خلدون ، العبر ج)٨ (
 ٣٩٢ابن أبي زرع ،األنيس المطرب ص)٩ (
 ٢٣٧ص٧ابن خلدون ، العبر ج)١٠ (
 ٩٦ص٣ الناصري ، االستقصاء ج)١١ (
 ٢٣٤ص٧ ابن خلدون ، العبر ج)١٢ (



 

 )٦٦٦٧(

م استولي عليها األسبان فهجرها سكانها وخربها الغزاة ثم جدد بناؤها ١٤٠٠هـ ،٨٠٣
  )١(علي يد أي الحسن المنظري بعد نحو تسعين سنة 

م بني السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني ١٢٢٩هـ ،٧٢٩وفي عام -
ك بالقرب من سبته وكانت ذات ام البلد المسمى أفر١٣١٠،١٣٣١- هـ ٧٣١هـ ،٧١٠

  )٢(طابع عسكري أيضا 
  مدينة وجدة .٥

تخذ بها قصبة ودار أأمر السلطان يوسف بتجديد بناء مدينة وجده وحصن ٍأسوارها و
  )٣(لسكناه ومسجدا و حماما

  قصبة مكناسة .٦
بناها أبو يوسف المريني وأنشأ بها مدرسته الشهود وكانت تدعي مدرسة القاضي حيث 
كان يعطي بها بعض دروس القاضي أبو علي الونشريسي كما بنا بها أبو الحسن زاوية 

  )٤(المشاروين وزاوية القورجة وعدد من القناطر والمرافق 
  مدينة شالة .٧

راتيجي وطبوغرافيتها المتميزة األثر الكبير في عمران الموقع ستكان لموقع شالة اإل
 ،ستقرار الفينيقيين وكمركز هام للقرطاجنيين الغربيينإمنذ القدم وأثناء الفترة التاريخية ب

زدهارها في النصف األول من القرن الثالث للميالد إكما بلغت كمستعمرة رومانية أوج 
 سيدي عقبة ت علي يدوفتح،ي ظهور اإلسالموعادت مجدها طول العصر البيزنطي حت

هـ وأصبحت مركز إداريا إلي ١٧٢هـ ثم المولي إدريس األكبر سنة ٦٢بن نافع سنة 
  .أن استأثرت بكرسي الحكم ومقر الرئاسة أيام بني يفرن من زناته

ستقبال الشهداء من المجاهدين ودفن تخاذ موقع شالة حرما إلإوبدأ يعقوب بن عبد الحق 
جته ثم تبعها هو فأقبر بها فبعد أن كانت شالة مدينة لألحياء بنشاطها السياسي بها زو

  .)٥(والعسكري والتجاري منذ قرون تحولت إلي مدينة كاملة لألموات

                                         
 ٨٣ محمد داود ، تاريخ تطوان ص )١ (
 ١٩٠ص٣ ، الناصري، االستقصاء ج٢٩٤ص٧ ابن خلدون ، العبر ج)٢ (
 ١٧ي البيئة ص الفاسي، وح٢٢٠ص٧ ابن خلدون، العبر ج٣٧٥ ابن أبي زرع ،األنيس المطرب ص)٣ (
 ١٣١ص٢ حركات ، المغرب ج)٤ (
 ٢٣٩،٢٤٠ص٤ جتاريخ العمارة اإلسالميةعثمان عثمان إسماعيل ،)٥ (



– 

  )٦٦٦٨(

  القصور .٨
 أن ملوك وأمراء الدول المختلفة التي تعاقبت علي عرش )١(تفيد الروايات التاريخية

ر في مختلف المدن المغربية وبخاصة حاضرة بتشييد القصواهتموا المغرب األقصى 
وكان ،البالد أو العاصمة التي يالحظ أن قصر الحكم أو دار اإلمارة الموجود بها 

لف من غرف واسعة مرتفعة ومجالس أويت القصر يشيد غالبا إلي جوار المسجد الجامع
البرك ذات ستقبال وتعلوه القباب العالية وأهمها قبة الرضا إضافة إلي إرسمية وغرف 

  )٢(ختالف أنواعها إالمركب وتحيط به البساتين المغروسة باألشجار علي 
أما جدرانه فكانت مغطاة بالرخام والفسيفساء الملونة والجبس وصنع سقفه من الخشب 

وأثاثه من الفرش تكسوها )٣(المدهون بينما كانت أرضياته مغطاة بالقيشاني الملون
ة التي كان يصنعها البربر وقطع قليلة من األثاث الخشبي األقمشة الثقيلة والبسط السميك

  )٤(المحفور 
هتم بها السلطان يوسف وتدل علي مدي الرفاهية أوالقصور من المظاهر العمرانية التي 

التي وصل بها أهل المغرب حيث أمر السلطان يوسف ببناء قصر مدينة فاس الجديدة 
، كما بني )٥(لطان وأبنائه من بعدهم وأصبح هذا القصر مقر للس١٢٨٧هـ ،٦٨٦عام 

  )٦(قصورا بمدينة المنصورة ووجده
ولقد كان لملوك بني مرين ذوق فني وإحساس مرهف في تشيد القصور ودراية 
بالتصميم والزخرفة ونجد السلطان أبي الحسن قد وضع تصميم قصره بنفسه ووقف 

يشرف علي التنفيذ إلي أن علي العمال والصناع والفعلة والقائمين علي البناء يوجههم و
تم البناء، فقد استقبل بالقصر الجديد زوجته التي أبي أن ينزلها أثناء قدومها من أفريقية 

 بقصر للنزول فيه فقد اشتري السلطان أبا الربيع المريني عدة )٧(تونس إلي المغرب
                                         

 ١٩،٢٥ ، الجزناتي، زهرة األس ص٣٨ ابن أبي زرع ، األنيس المطرب ص)١ (
 ٢٧ المنوني ، ورقات عن الحضارة المغربية ص)٢ (
ق وإيران وتركيا علي البالطات الخزفية التي تغطي أرضيات وجدران  القيشاني، مصطلح معماري فني أطلق في العرا)٣ (

 ٣٢٢غالب ، موسوعة ص٠األبنية كلها أو جزء منها لزخرفتها وحمايتها من الرطوبة 
 ٣٥،٣٦ روجيه ، فاس في عصر بني مرين ص)٤ (
 ، الفياللي، المرجع ٥٣ المنوني،  ورقات ص٨٣ص٣ الناصري،االستقصاء ج٤٠٧ ابن أبي زرع ، األنيس المطرب ص)٥ (

 ١٢٨السابق ص
 ١٧ الفاسي، وحي البيئة ص ٨٢ص٣ ،الناصري ،االستقصاء ج٤٠٧صاألنيس  ،ابن أبي زرع )٦ (
 ٢٤١ عثمان عثمان إسماعيل ،تاريخ العمارة اإلسالمية ص)٧ (



 

 )٦٦٦٩(

كانت زخارف قصر أبي عنان تتألف من الرخام ومنازل بفاس وحولها إلي قصور 
سيفساء الملون والجبس األنيق والسقوف الخشبية المدهونة والثريات النحاسية الف

الضخمة التي كانت تحمل السرج الموقدة بالزيت وكان األثاث من الفرش تكسوها 
ومن وصف ألحد هذه القصور يبرهن علي تعاون مجموعة من المهندسين )١(األقمشة

افة إلي وجود فئة متخصصة علي المهرة والفنانين في تصميم معماري محكم وباإلض
 من الخبرة من أرباب الصناعات كالبنائين والنجارين والجباسين يمستوي عال

والزلجيين والرخامين والدهانين والحدادين تعاونوا جميعا علي إبراز هذا التراث الفني 
   )٢ (الخالد

  الدور. ٩
 أو في )٣(انت بفاسوتعد النماذج القليلة التي وصلتنا من الدور المرينية سواء ك

 هي أقدم ما تبقي من الدور المغربية )٤(المنصورة بتلمسان وبالعباد وقرب  تلمسان 
حتي اآلن إذ لم يتبق في حدود ما هو معروف حاليا أية أمثلة للدور المغربية ترجع إلي 

ب  ،ورغم قلة هذه النماذج الباقية فإنها تسمح إلي جان)٥(فترات سابقة علي العهد المريني
عن الدور المرينية والتعرف )٦(الوصف المعماري الذي زودنا به ابن فضل اهللا العمري 

ختالف بين إحتمال تنوع وإعلي الوضع المعماري للدور المغربية في تلك الفترة مع 
ختالف األسر التي تسكنها إالدور نتيجة رغبة كل منشئ وإمكاناته وظروف الموقع و

                                         
 ٣٦ روجيه  ، فاس ص)١ (
 ١٩٩ الماحي ، المغرب في عصر السلطان أبي عنان ص)٢ (
  ٩١،٩٤ ، فاس عصر بني مرين ص١٠٩ص١بل الحماية ج روجيه، فاس ق)٣ (

-Bel,A,:op.cit,pp.٣١٧,٣٦٣:maslow B-et terrasse , H une maison merinide  defes Revue Africiane 
tome lxxix Ausiegede la societe Historique Algerienne Alger ١٩٣٦ .pp.٥٠٣,٥١٠ , marcais G.op 

.cit.p.٣٩٨  
 لعرج ، صورة المسكن المغربي اإلسالمي في العصرين المريني والزياني من خالل النصوص التاريخية عبد العزيز) ٤ (

المؤتمر الرابع لآلثاريين العرب الندوة العلمية ) ٢(والشواهد األثرية بحث نشر في كتاب دراسات في أثار الوطن العربي 
  ٨٣٩،٨٤٨م ص٢٠٠١الثالثة القاهرة 

Marcais,w.et,G: monumnets Arabes de tiemcenp.p.٢٦٦,٢٦٩-  
 ٢٥السيد أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية ص) ٥ (
  ٨٤٧،٨٤٨ عبد العزيز لعرج ، صورة المسكن المغربي اإلسالمي ص)٦ (



– 

  )٦٦٧٠(

 بينها فمنها دور مخصصة لسكني أسرة واحدة وأخري من حيث كثافتها وصلة القرابة
  . مخصصة لعدد من األسر

وبصفة عامة فهي ذات مدخل منكسر يؤدي إلي صحن أوسط مكشوف تتوسطه فسقيه 
 مغطاة بأسقف خشبية تفتح عليها مجموعة حجرات "ممرات" ة تحيط به أورق"خصة"

ن المصدر الرئيسي للتهوية لكل منها فتحة باب كبيرة تعلوها نافذة يطالن علي الصح
واإلضاءة لخلو الجدران الخارجية للدار في الغالب من النوافذ المطلة علي الشوارع 

علي أحد جوانب ،والخارجية حرصا علي توفير الخصوصية ومنع ضرر الكشف 
الصحن توجد غالبا قاعة كبيرة تقع غالبا علي محور المدخل الرئيسي للدار باإلضافة 

  )١(حق األساسية كالمراحيض والمطبخ والحمام إلي بعض المال
ن الدور المغربية في العصر المريني كانت تتألف من إف)٢(ووفقا لرواية ابن أبي زرع 

  عدة طوابق وصلت في بعضها إلي ثالثة وأحيانا أربعة
أما بالنسبة لمواد البناء والزخرفة فقد استخدم في بناء هذه الدور األجر والحجر 

 واألبواب والنوافذ والرفارف من الخشب وغطيت األرضيات وصنعت األسقف
فقد احتفظت الدور المغربية  )٣(واألجزاء السفلي من الجدران بالزليج المتعدد األلوان

بهيئتها وتخطيطها المعماري الذي كانت عليه في العصر المريني أي أن هذا التخطيط 
  )٤( حتي العصر السعدي بل وما بعدههدأصبح المظهر التقليدي للدار الغربية منذ ذلك الع

   "المستشفيات "المارستانات .١٠
ألقصي وهم يحرصون علي بناء ا بالد المغرب  فيمنذ تقلد بنو مرين زمام األمورف

المارستانات لعالج المرضي فأول سالطينهم يعقوب بن عبد الحق بني المارستانات 
تفقد أحوال المرضي وأجري علي للمرضي والمجانين ورتب لهذه المستشفيات األطباء ل

                                         
 ١٣٩،١٤٠مسالك األبصار ص)١ (
 ٤٣األنيس المطرب ص )٢ (
  ١٣٩،١٤٠ابن فضل اهللا العمري ، مسالك األبصار ص ) ٣ (
لعزيز بن عبد اهللا ، معطيات الفن اإلسالمي في المغرب بحث نشر في مجلة المناهل العدد الثالث السنة الثانية  عبد ا)٤ (

  ٦٩م ص ١٩٧٥الرباط، المغرب يونيه 
Marcais G –manuel , d, Art musulman tomell , p.٧١٧ 



 

 )٦٦٧١(

الجميع المرتبات والنفقات من بيت المال ورتب كثيرا  من أموال الجزية لالهتمام 
  )١(باالجذامي والعميان

ومن أشهر مارستانات بني مرين ذلك الذي بناه أبو عنان بسال وسط حارة اليهود من 
مشتمل   بناء حفيل) ٢(حساين ،وهو كما يذكره المؤرخ ابن علي الدكالي إحومة باب 

ستقرار المرضي والمجانين والحمقي وأجري له الماء من الداخل علي بيوت كثيرة إل
علي السور الذي بناه أبو الحسن ورتب له أبو عنان قومه وأطباء ثم هجر المارستان 
بعد ضعف الدولة وعاد فندقا وبقي اسم باني إلي أن امحي بعد الحماية الفرنسية وهو 

    )٣(ٍأسكور وكان في فاس عدد كبير من المارستانات المجهزة أحسن تجهيز يحمل فندق 
ووصف الدكتور )٥( في مدينة المنصورة )٤(وأمر السلطان يوسف ببناء مارستان 

يرجع إلي عهد سلطان بني مرين " هذا المارستان فقال )٦( Dr Dumazalومازال د
م وعهد مؤسسة إلي ١٢٨٦هـ ،٦٨٥يوسف بن عبد الحق لما تولي الملك في عام 

واعتمد ، أشهر أطباء إلدارته وأوقف األحباس عليه من العقار للصرف عليه وحفظه
السلطان أبو عنان للمارستان جزءا من األوقاف المخصصة للمواساة والترفيه والرفق 

  )٧(واإلحسان باإلنسان وإدخال السرور علي المرضي في هذا المارستان
مارستانات في المغرب إلي تاريخ دولة الموحدين فقد ٍأسس وترجع فكرة  إنشاء مثل ال

وأن فكرة شمول المارستان لكل )٨(بمدينة مراكش " يعقوب المنصور الموحدي مارستانا 

                                         
 ١٠٠الذخيرة السنية ص، ، مجهول ٣٢ص٢ السالوي ، االستقصاء ج)١ (
  ٢٤ الوجيز صاإلتحاف)٢ (
) ٣ (champion : le maroc etses villes d'art١,٢٦ 
 كمال السامرائي ٥١م ص١٩٨١ أحمد عيسي بك ، البيمارستانات في اإلسالم، الطبعة الثانية، بيروت دار الرائد العربي )٤ (

 المراكشي ١٤٦ ص٢م ج١٩٨٥، مختصر تاريخ الطب العربي ، بغداد دار الحرية للطباعة ، الدار الوطنية للتوزيع والنشر 
 ٢٠٠، المعجب ص

 ١٣٠ صتاريخ بني زيان التنسي ، ١٢١ ص١ ابن خلدون ، بغية الرواد ج)٥ (
) ٦ (-publications du dervice de la santeet de phygiene puldique , editee , aloccasian de lex 

position calomile de Marseille no ١٩٢٢. par Dr Dumazal p.٨٨  
  ٣٠ النميري ، فيض العباب ص)٧ (
 ٣٦٤ المراكشي ، المعجب ص)٨ (



– 

  )٦٦٧٢(

مشاريع اإلحسان والبر وإنما تجسدت في بداية عهد بني مرين لما كثر بناء 
  )١(البيمارستانات 

نان أوامره بتشييد عدد من المارستانات صدر السلطان أبو عأ قد )٢(ويقول ابن بطوطة
في كل بلد من بالده وتعيين األوقاف الكثيرة لمعونة المرضي وتخصيص األطباء 

  المهرة لمعالجتهم
كما جدد السلطان أبو الحسن المريني إحدى هذه المستشفيات التي كانت بالقرب من 

   بفاس  )٣(القيسارية
 الساخنة التي يتداوي بها الناس فبني حمة واعتني السلطان أبو الحسن أيضا بالعيون

 علي وجه محكم لعالج المرضي بما يخرج من هذه العين من مياه معدنية )٤(خوالن 
  )٥(ساخنة

وتولي إدارة هذه المارستان في العصر المريني نظار يعينون لهذا الغرض ومن الذين 
 أبي بكر القرشي تولوا إدارة مارستان فاس في عهد أبي عنان، محمد بن القاسم بن

  )٦(المالقي 
ومن األطباء الذين عملوا في هذا المارستان أيضا محمد بن يحيي بن عبد اهللا ابن محمد 
العزفي الذي رجع إلي مدينة فاس بعد إقصائه عن سبته وكان له إلمام بالطب فقام بنشر 

  )٧(م١٣٦٦هـ ،٧٦٨العلم بها إلي أن توفي بفاس عام 
بو عنان أثناء مرضه بخبرة الطبيب والمنجم إبراهيم بن وكذلك استعان السلطان أ

  )٨(زرزر اليهودي طبيب ابن األحمر سلطان غرناطة

                                         
 ٦٥ص٣ السالوي ، االستقصاء ج)١ (
 ٦٦٣ تحفة النظار ص )٢ (
 ٤٣ روجيه ، فاس في عصر بني مرين ص )٣ (
نية كم إلي الجنوب الشرقي منها ، تنبع فيها مياه غ١٥ حمة خوالن ، هي الحمة التي تعرف بسيدي حرازم تقع علي بعد )٤ (

 درجة وقد شرعت الدولة المغربية في السنين األخيرة في تجهيزها وتزويدها بالمرافق ٣٥بالغاز الكاربوني تبلغ حرارتها 
 ،مارمول ، ٢٩٧ص١ ، الوزان وصف ج٣٦العصرية التي تجعل إقامة المستحمين فيها مربحة الجزناتي ، زهرة األس ص

 ١٨٠ص٢أفريقيا ج
 ٢٦،٢٧  الجزناتي ، زهرة األس ص)٥ (
  ١٩١ابن القاضي ، جذوة االقتباس ص )٦ (
 ١٨٩ص جذوة االقتباس  ،ابن القاضي )٧ (
 ٢٥٣ الماحي ، المغرب في عصر السلطان أبي عنان ص)٨ (



 

 )٦٦٧٣(

  المؤسسات التجارية ) ٢ (
  الفنادق .١

زدهار الحركة التجارية إرتبط في العصر المريني بإإنشاء الفنادق أن  )١( الحريريوذكر
 االقتصادية واالجتماعية بالمغرب إذا في البالد حيث لعب الفندق دورا كبيرا في الحياة

كانت هذه الفنادق في أغلب األحيان ملتقي للتجار من شتي البلدان والنواحي لذلك فقد 
تخذ الفندق وضعا معينا يتفق مع وظيفته االقتصادية ، فكان أشبه ما يكون بمخزن أو أ

  سقيفة 
وقد بني علي عهد السلطان )٢(وكانت الفنادق بمثابة مخزنا ومكانا لبيع المواد التجارية

يوسف فندق الشماعين الواقع في سوق الشماعين الذي يبعد عن جامع القرويين بضع 
 بأمر القاضي أبو عبد اهللا محمد بن أبي الصبر أيوب بن ينكول )٣(كيلو مترات 

  )٤(الجاناتي
ت وكان بالفنادق شهود عدول لتحرير عقود البيع والشراء وبها سماسرة يسهلون عمليا

البيع والشراء وكان فيها المنادون علي البضائع التي تباع بالمزاد العلني كما كان 
بالفنادق أمناء لتسعير البضائع والتأكد من سالمتها من الغش وأيضا مترجمون  يتولون 

  )٥(الترجمة بين التجار من مختلف الجنسيات
يح جدا كالتي تقع بجوار تتميز الفنادق ببنيانها المتقن فقسم منها فس)٦(يقول الوزان 

الجامع الكبير في فاس الجديدة وتتآلف كلها من ثالث طوابق وتقوم الفنادق بالقرب من 
األسواق والحمامات والجوامع  وال يسكنها إال التجار ويتألف األول والثاني بسلم أو 
 سلمين ومدخل الفندق مفتوح في وسط أحد الجهات وتتجهز بدورات المياه مع البالعات

  لتفريغ األقدار وقد كان ألرباب الفنادق أمين

                                         
 ٣٢٧تاريخ المغرب اإلسالمي ص)١ (
مكتبة الخانجي  حسن علي حسن ، الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس في عصر المرابطين والموحدين ، القاهرة )٢ (

 ٤٠٠،٤٠٣م ص ١٩٨١
 ٤٥٦ص٢ التازي ، جامع القرويين ج)٣ (
رياض . ب .، نقوال زيادة ، أفريقيا ، دراسات في المغرب العربي والسودان العربي ال٨٠ الجزناتي ، زهرة األس ص)٤ (

 ١١٢م ص ١٩٩١الريس للنشر 
 ٣٢٧ الحريري ، تاريخ المغرب اإلسالمي ص)٥ (
 ١٨١ص١وصف أفريقيا ج)٦ (



– 

  )٦٦٧٤(

ويشير السبتي أن السلطان أبو عنان أقام العديد من دور الضيافة بغرض إيواء 
المسافرين من أماكن بعيدة مع تقديم الطعام والشراب لهم بالمجان طيلة مدة مقامهم، كما 

ن وفي مدينة سبتة بلغت الفنادق بمدينة فاس والتي بلغ عددها أربعمائة وسبعة وستي
ثالثمائة وستين فندقا أهمها فندق غانم الذي يتكون من ثالث طبقات تحتوي علي ثمانين 

 ،وفندق الوهراني يعتبر من أجمل الفنادق بسبته فنا )١(بيتا باإلضافة إلي تسع مصريات
  )٣( والنجارة في بنائه)٢(وجماال لما جمعة من حسن بدائع الجص

  األسواق .٢
 فتعتبر من المؤسسة الثانية من المؤسسات التجارية التي لعبت دورا فعاال أما األسواق

  )٤( نظام التسعير في األسواق المغربيةوجد حياة المجتمع المريني وفيفي تلك الفترة 
فيذكر أن المحتسب هو الذي يتولى تسعير الخضر أو الفاكهة في األسواق ويفرض ذلك 

ري الباعة هذه المنتجات الزراعية من الجالب أو علي أصحابها إذا جرت العادة أن يشت
من أصحاب المزارع والبساتين دون سعر محدد ثم يقوم صاحب السوق بتحديد السعر 

  )٥(بعد أن يعرف قيمة ما اشتروه
هذه المؤسسات التجارية قد  لعبت دورا هاما في حياة المجتمع المغربي في تلك الفترة 

وضيافة التجار والعاملون بالتجارة في فنادق وزادت من نشاط الحركة التجارية 
  .خصصت لهم من قبل السالطين والحكام

وكانت تشمل جانبا مهما في الحياة المغربية سواء في المدينة أو في البادية حتي أن 
بعض المدن كانت في األصل أسواقا ثم عمرها التجار وأقاموا المباني الثابتة فتطورت 

                                         
 مصرية ، مسكن يبني فوق الحوانيت ونحوها ونوع من المنازل كان معروفا بمصر ونقل إلي المغرب وعرف بنسبه )١ (

 ٨٦ ، السبتي ، اختصار األخبار ص ٣٣إليها، الجزناتي ، زهرة األس ص
قها تكون قد فقدت كل  الجص ، عبارة عن حجارة رسوبية كلسية تجلب من المقالع في شكل كتل يتم تفتيتها وبعد حر)٢ (

رطوبتها وصارت سهلة للطحن وبعد الطحن تلي الغربلة لتكون صالحة لالستعمال وقد استعمل الجص في تكسية الجدران كما 
 ٤٩٢ص٢استعمل في الزخرفة ،ابن خلدون ، المقدمةج

 ٨٦ السبتي ، اختصار األخبار ص )٣ (
رب األقصى في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني فيقول  يشير ابن أبي زرع ،إلي رخص األسعار بأسواق المغ)٤ (
لما ولي أمير المسلمين يعقوب ملك المغرب ظهرت سعادته وبركته علي البالد فقد رأي الناس فيها من األمن والرخاء " 

عير ثالثة دراهم والدعة وفور النعم ما ال يوصف، فكان القمح يباع في بالد المغرب بسبعة دراهم للصفحة الواحدة والش
 ٩٤،٩٥للصفحة الواحدة ،ابن أبي زرع ،الذخيرة السنية ص

 ٨٣،٨٤ص٥ الونشريسي ، المعيار ج)٥ (



 

 )٦٦٧٥(

في المغرب وما تزال بها أسواقا أسبوعية مثل سوق وصارت مدن تحمل كلمة سوق 
  )١(األربعاء وسوق الثالثاء غرب وسوق السبت

 أن كل سوق من أسواق المغرب كان يختص بنوع معين )٢(المؤرخون   بعضويشير
من السلع فهناك أسواق للرقيق وأخري للزيت والغزل والعطارة والخضر واللحم وغير 

  ذلك
حد األشخاص لألشراف علي ذبح ما يباع في سوقهم أحيانا وكان القصابون يقدمون أ

  )٣(نظير أجر معين يدفعه له بائع اللحم في السوق 
  المؤسسات الحربية) ٣(

هتمام المرينيين بالجيش ورجاله وأسلحته ومالبسه ودواوينه وأرزاقه فقد إوإلي جانب 
ياته وتزيد من قدراته اهتموا أيضا بمنشآته العسكرية التي من شأنها أن تنظم أسلوب حإ

وقد تعددت هذه المنشآت تبعا لتعدد األغراض التي )٤(سواء من ناحية الدفاع أو الهجوم 
 والحصون والخنادق )٦( المحيطة بها واألبراج)٥(أقيمت من أجلها فالمدن واألسوار

واإلصطبالت واالهراء والمنازل الخاصة بالجند كل هذه األشياء ما هي إال منشآت 
هتمام المرينيين بهذه الناحية إ أقامها المرينيون ألغراض حربية والوقع إن عسكرية

                                         
 ١١٣ت ص.حلمي محمد عشيش،المغرب األقصي كما رأيته،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة د) ١ (
ال مصطفي ، جوانب من الحياة  كم١٢٥ص١١، ج٢٤٢،٤٠٩ص١٠، ج١٥٧،٢١٧ص٣ الونشريسي ، المعيار ج)٢ (

، وجديرا بالمالحظة في هذا الصدد أن الحواضر المغربية اشتهرت بكثرة أسواقها ومن ذلك مدينة سبته ٧٣االجتماعية ص
أن عدد األسواق فيها مائة وأربعة وسبعون سوقا ، تخص منها المدينة بمائة واثنين وأربعين سوقا " حيث يذكر األنصاري

ة العامرة باثنين وثالثين ومن أشرفها قدرا وجماال مرأي سوق العطارين وسوق األواني النحاسية والسوق واألرباض الثالث
 ١٦٨،١٦٩اختصار األخبار ص باألنصاري السبتي، وصف سبته اإلسالمية المعروف"الكبير وسوق السقاطين وغيرها 

 ١٢٥ص١١جالمعيار،الونشريسي )٣ (
 ٢٦٢حربية في عصر الدولة المرينية ص  رضوان محمد رضوان ، الحياة ال)٤ (
 كم وقد بني بالطابية تمتد من الشمال إلي الجنوب علي شكل رباعي ٥ األسوار ، مفردها سور ويقدر محيط المدينة بـ)٥ (

 األيوبي ، مقدم ، مقال ٨٩ص٤غير منتظم أضالعه غير متساوية للمزيد انظر عثمان إسماعيل ، تاريخ العمارة اإلسالمية ج
 ٤٥٨ص٤سوار جاأل
 األبراج ، تلتحم باألسوار من أساساتها إلي قمتها بمسافة غير متساوية شغلت السور المحيط بالمدينة من جميع جهاته )٦ (

 برجا تختلف من شكلها وحجمها بين أبراج األركان وأبراج األضالع وهي ذات وظيفتين ٨٠وأركانه ويقدر عددها بحوالي 
 في جزئه السفلي والثانية الحراسة والمراقبة والرمي في جزئه العلوي أما من حيث الشكل فهي األولي تدعيم السور وتقويته

علي نوعين أبراج مستطيلة وتحتل أواسط األضالع وهي أكثر عددا وأبراج مربعة التي تحتل األركان ، محمد عياش ، 
 ٩٠ص٤ ، عثمان إسماعيل ، تاريخ العمارة اإلسالمية ج٨٣االستحكامات ص



– 

  )٦٦٧٦(

 ازداد هذإيرجع إلي بداية عهد دولتهم خاصة خالل عهد أبي يوسف يعقوب وقد 
هتمام في العهود التالية وما زالت بعض هذه المنشآت العسكرية قائمة إلي اآلن اإل

   ٠هتمامشاهدة علي هذا اإل
الدفاعية ألن دولتهم تميزت بكثرة الحروب التي )١(يون  بتلك التحصيناتالمرين هتمإ فقد

زدهارها وتوسعها وتركزت أهم هذه إ مرحلة ومرحلة تأسيسها أفي خاضتها سواء 
التحصينات الدفاعية علي الحدود الشرقية للمغرب األقصى لمواجهة خطر بني عبد 

طلة علي البحر المتوسط لمواجهة الواد  وفي بالد األندلس علي طول سواحل الدولة الم
القصبات والقالع و األبراج و األسوار  (ومن هذه الحصون)٢(سباني خطر األسطول األ

  )و القواعد الحربية و الحصون و األربطة
في عام )٤(تطوان)٣(هتم السلطان يوسف بالمنشآت الحربية فقد بني قصبة او

 )٥(ستيالء عليهام وكان بناء هذه القصبة يهدف إلي حصار سبته واإل١٢٨٥هـ،٦٨٥
هتم إ،وكذلك )٧(وقصبة مدينة وجدة)٦(ومن القصاب التي شيدوها أيضا قصبة مكناسة 

 وقيل أنها بنيت سنة )٨(م١٢٨٦هـ ،٦٨٥ببناء القالع كقلعة دبدو بمدينة دبدو في عام 
  ٠)٩(م١٣٠٠هـ ، ٧٠٠

 التي كانت "مدينة تاوريرت"هتم المرينيون بتحصينها تحصينا قويا إدن التي ومن الم
تخما ألمالك المرينيين وبني عبد الواد وكان لكل من الدولتين عامل عليها ولكن أبا 

                                         
 التحصينات ، مفردها حصن وهو كل مكان منيع ال يوصل إلي ما في جوفه احتصنت القرية إذا بنيت حولها وحصنت )١ (

المرأة حصنها إذا عفت عن الزنا وقيل العرب حصونها وقد سميت العرب حصنا ،واصطالحا هي عبارة عن مجموعة من 
 ٢٠٨،ص٣ ابن منظور، لسان العرب ج٠ الهجمات المعاديةالمنشآت والموانع والستائر تقام لتقوية موقع ما وحمايته من

 ٣٢٨ محمد عيسي الحريري ، تاريخ المغرب اإلسالمي ص)٢ (
 قصبة، وهي في بالد المغرب واألندلس حصن منيع يقام عادة في موقع مرتفع مثل قصبة مالقة وقصبة المرية باألندلس )٣ (

 دولة ،لقالع التي تحميه ودور الوزراء والحاشية ،محمد عبد اهللا عنانوكانت القصبة تشمل عادة قصر الحاكم والقلعة أو ا
 ١٨٩ص٨اإلسالم في األندلس ج

 ، ١٢٥األعرجي ، الدولة المرينية ص،١٣٢ص٢حركات، المغرب ج)٤ (
 ٩٥عبد الجواد ، المغرب ص، ٣٩٢ ابن أبي زرع ،األنيس المطرب ص )٥ (
 ٣٤ الروض الهنتون ص، ، ابن غازي٢٣١ص٧عبر ج ،ابن خلدون ،ال٣٢٢ ابن أبي زرع ،األنيس ص)٦ (
 ٢٦٠ص٧، ابن خلدون، العبرج٣٨٥ص األنيس ،ابن أبي زرع)٧ (
 بوجندار ، أبي عبد اهللا محمد بن مصطفي ، مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح، الرباط ، مطبعة الجريدة الرسمية )٨ (

 ٢٣هـ ص ١٣٤٥
 ١٥٣ ص٢ حركات ، المغرب ج)٩ (



 

 )٦٦٧٧(

م وشرع في بناء الحصن الذي ١٢٩٥-م١٢٩٤هـ،٦٩٤يعقوب يوسف قام في عام
بالحديد وكان يقف علي بنائه هناك فأدار سوره وشيده وركب عليه أبوابه مصفحة 

بنفسه من صالة العشاء إلي المساء وفرغ من بنائه وتحصينه في رمضان من السنة 
   )١ (م١٢٩٥هـ ،٦٩٥المذكورة 

وكذلك يعتبر حصن القاهرة الذي أقيم علي سفح جبل السكسيوي بأرض السوس 
سلطان أبي األقصى من المنشآت العسكرية المرينية وقد أنشئ هذا الحصن في عهد ال

م للقضاء علي ١٣٥٣هـ ،٧٥٤عنان فارس عندما أرسل وزيره فارس بن ميمون عام 
ثورة أخيه أبي الفضل بن أبي الحسن المعتصم بجبل السكسيوي وقد حاصر الوزير هذا 
الجبل وأخذ بمخنقه واختط مدينه لمعسكره وتجمير كتائبه بسفح ذلك الجبل سماها 

   )٢(القاهرة
هتم المرينيون بتحصينها نذكر مدينة امن المدن األندلسية التي و)٣(ويقول ابن مرزوق 

وفي بلدة رندة من أثار "  وقد كانت بها المنشآت العسكرية وقال في حقهاRondaرندة 
  البناء المحدث عن أمره والمعاقل المحصنة واألبراج الشامخة واآلبار المعينة والزوايا 

 أنشأت في عهد عظماء ملوك الدولة فقد والمحارس بأن األبراج )٤(ويشير حركات
متدت المحارس والمناظر في عهده من أفريقية إلي أسفي وأن نظام مراقبة األمن إ

وحماية الثغور كان يساهم فيه صاحب البريد الذي يتعين أن يتوفر علي أتباع وأعوان 
ومواكبة وطيور وما إلي ذلك إذ كان عليه مراقبة الطرق وحمايتها من القطاع 

   ،نسالل الجواسيس في البر والبحرإواللصوص و

 المحارس أنشئت علي طول الساحل من أسفي إلي جزائر  أن)٥(وذكر بعض المؤرخون
بني مزغناي ،وهذه المحارس عبارة عن أبرز عالية رتب فيها السلطان أبو الحسن 
 المستطلعون والمستكشفون للبحر فإذا أظهرت أيه قطعة بحرية للعدو بادر هؤالء

                                         
 ٢٢٠ص٧ ، ابن خلدون ،العبر ج٧٦ص٣االستقصاء ج السالوي ،)١ (
 ١١٠ص٣، السالوي ،االستقصاء ج٢٩٤ص٧ ابن خلدون ، العبر ج)٢ (
 ٢٢٦ صالمسند)٣ (
 ١٨٣ص٢ جالمغرب)٤ (
 الحريري ، تاريخ ٥٧ص٢عبد العزيز بن عبد اهللا ، مظاهر الحضارة المغربية ج، ٢٦٦المسند ص ابن مرزوق ،)٥ (

 ٣٥٤المغرب اإلسالمي ص



– 

  )٦٦٧٨(

المستطلعون والحراس إلي إشعال النار في األبراج والدوي بالنقير فتتنيه سائر 
  المحارس علي طول ساحل الدولة المطل علي البحر المتوسط في ليلة أو أقل من الليلة 

وعلي نفس المنوال أقام السلطان أبي الحسن أبراج الماء وهذه األبراج أقامها في الماء 
ة السفن وتراقب الداخل والخارج منها فالبرج األول كان أمام سبته لتشرق علي حرك

ببحر بشول أمام سبته والثاني في مشحن سبته كما بني برجين من نفس الطراز بجبل 
  )١(الفتح لنفس الغرض 

أن السلطان أبو عنان أمر ببناء عدة أبراج عالية وأمدها بالفرسان )٢(وأشار النميري
ختار لكل أعين لكل واحد منها مشرفا بتنفيذها ووالرجال من كل ضارب رمح أو نبل و

تصفوا بقوة الشكيمة والمهارة في القتال ووضع تحت إحصن منها قائدا من قواده ممن 
تصرف كل قائد عددا من المشاة والفرسان من أبناء القوافل وخصص لنفسه برجا من 

ارها بمختلف دخإبين هذه األبراج ويشرف عليه بنفسه كما أعاد ترميم ما هو مبني و
المواد التي يحتاجها الجيش أثناء الحصار من عمال مهرة لعمل اآلالت المصنوعة من 

  الخشب والحديد والنحاس والقصدير وما شابه ذلك
ستيالئه علي جبل إأبو الحسن المريني قرر بعد  أن السلطان )٣(ذكر بعض المؤرخون

ستراتيجية إذا أحاط الجبل م تحصين جبل الفتح ألهميته اإل١٣٣٧هـ ،٧٣٣الفتح عام 
من كل جانب سور وأبراج ذات محارس ومساكن وأنشأت األسواق وجامع للصالة 
وحمام وانتشرت القري والمساكن علي سطح الجبل وعمرت أبراج الجبل وسفحه 

  بالرجال والفرسان للدفاع عن هذا الجبل
الشمال والجنوب هتمام السلطان يوسف أيضا إنشاء األبراج فأمر ببناء أبراج إومن 

تخذ السلطان أو)١(وبني  األبراج بمدينة المنصورة )٤(لتكون حزاما دفاعيا حول المدينة 
  ) ٢(أيضا مدينة تازة قاعدة حربية له أثناء حصاره لتلمسان

                                         
 ٢٦٧ ابن مرزوق ، المسند ص)١ (
 ١٤٩ فيض العباب ص)٢ (
 المقري ، ٣٥٦ص٧ ابن خلدون، العبر ج٣٩٢، ٣٩١ ، ابن مرزوق ، المسند ص٣٨ ابن الخطيب ، كناسة الدكان ص)٣ (

م ٢٠٠٠ محمد المنوني أبحاث مختارة منشورات وزارة الثقافة والشئون الثقافية بالمغرب فبراير ٤٠٤ص٤نفح الطيب ج
 ١٤٢ص
 منال عبد القادر ، ٍأسوار مدينة فاس أصالة أم حاجز مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عدد خاص دراسات في جغرافية )٤ (

 ٨٨ص١٩٨٥المغرب ، الرباط 



 

 )٦٦٧٩(

 مهارة فائقة في تخطيط المدن العسكرية وبناء األسوار فاختاروا بني مرين ولقد كان ل
لتكون مراكز حربية في مواقع إستراتيجية ولرد أي عدوان المواقع الجغرافية أبنائها 

  )٣ (وإخماد أيه ثورة وكان لها حراس خارجين بها يسمون بـ الذمامين
تعرضت األسوار للتداعي والسقوط سواء بفعل الحروب أو فقد  )٤(يقول مارمولو

الوطاسي الصراعات الداخلية التي شهدتها البالد أواخر الدولة المرينية وطيلة العهد 
  سباني الذي تعرضت له البالد آنذاكوبسبب الهجوم البرتغالي واأل

                                                                                                     
 ١٢٦ األعرجي ، الدولة المرينية ص )١ (
 ٣٤ ابن خلدون ، التعريف ص)٢ (
 ٢١٢ ، الماحي، المغرب ص٨٩ السبتي ، اختصار األخبار ص)٣ (
  ٦٢ص٢أفريقيا ج)٤ (



– 

  )٦٦٨٠(

  


