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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

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

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

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

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

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

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

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

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

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



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

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

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

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

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

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

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  : الملخص 
يتناول هذا البحث عالقة الفقه اإلسالمي و أصوله بالقانون الوضعي في مجال التنظيـر              

 حيث أبين مـن     ، من حيث التأثير و التأثر المتبادل بينهما       ، أو النظريات الفقهية   ،الفقهي
سالمي علـى   لكن تأثير الفقه اإل،خالل البحث أن هناك عالقةُ تأثيٍر و تأثٍّر متبادٍل بينهما  

القانون الوضعي أكثر و أشد من تأثير القانون على الفقه اإلسالمي حيث أخـذ القـانون           
 بينما انحـصر    ،  كنظرية األهلية   ،بعض النظريات بكمالها من الفقه اإلسالمي و أصولهِ       

تأثير القانون الوضعي في الفقه اإلسالمي في الترتيب المنطقـي الدراسـي للنظريـات              
 فمشايخ اإلسالم  المعاصرون رتبوا النظريـات الفقهيـة بمـا يـشابه              ،الفقهية ال أكثر  

النظريات القانونية بعد دراستهم لها على الرغم من أن شروط تلك النظريات و أركانهـا     
 و هـذا يـدل      ،و أحكامها موجودة مبثوثة في كتب الفقه اإلسالمي و كتب أصول الفقه           

 في مجال التنظير الفقهي أو النظريـات  على تفوق الفقه اإلسالمي على القانون الوضعي  
   .الفقهية

 


 
 

  الدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك في قسم الشريعة و
  جامعة الملك فيصل -  كلية اآلداب
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Endoscopy or (Theories of Jurisprudence) Between Islamic 
jurisprudence and law Between impact and vulnerability Juristic, 

fundamentalist and legal study 
And applied in the books of Professor Dr. Abdul Razzaq al-Sanhuri 

Abstract: 
This research includes the relationship between Islamic 
jurisprudence and its origins and positive law In the field of 
philosophical theorization or doctrinal theories, In terms of impact 
and mutual influence between them. I will show through the 
research that there is a relationship of influence and mutual 
influence between them But the impact of Islamic jurisprudence on 
the law more and more severe than the impact of the law on Islamic 
jurisprudence. The law has taken some theories in its entirety from 
Islamic jurisprudence and its origins as the theory of eligibility 
While the impact of the law in the Islamic jurisprudence confined to 
the logical arrangement of doctrinal doctrines no more Modern 
scholars of Islam have arranged jurisprudential theories similar to 
legal theories after studying them Although the conditions of these 
theories and their elements and provisions are found in the books of 
Islamic jurisprudence and books of the fundamentals of 
jurisprudence. And this indicates the superiority of Islamic 
jurisprudence on the positive law in the field of jurisprudential 
theory or doctrinal theories. 
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  :  المبحث التمهيدي 
أتـم   رب العالمين، و أفضل الصالة و       الحمد هللا  ،بسم اهللا الرحمن الرحيم   : مقدمة  : أوالً  

فهذا بحث أكتبـه فـي      :  و أصحابِه أجمعين أما بعد       التسليم على نبينا محمد و على آلهِ      
التنظير الفقهي مبيناً فيه عالقة التأثير و التأثر المتبادل بين الفقه اإلسـالمي و أصـوله                

قد اخترت أن تكون الدراسـة التطبيقيـة    ومن جهة و القانون الوضعي من جهٍة أخرى     
 مـع  ،بد الرزاق بن أحمد السنهوريالقانونية  في كتب شيخ القانونيين األستاذ الدكتور ع    

المقارنة بكتب الفقه اإلسالمي و كتب اًصول الفقه و كتب النظريات الفقهيـة و غيرهـا          
   .راجياً من اهللا تعالى التوفيق و التيسير

  : أهمية البحث : ثانياً 
  تنبع أهمية البحث من كونه بحثاً مقارناً بين الفقـه اإلسـالمي و أصـوله و القـانون          

عي لدحض دعوى القائلين بتأثر الفقه اإلسالمي بالقانون الوضعي بل يبرز أصـالة    الوض
  .الفقه اإلسالمي و تميزه على القوانين الوضعية

  : الدراسات السابقة : ثالثاً 
  لم أر فيما اطلعت عليه بحثاً يقارن بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي في مجـال                

لتأثير و التأثر المتبادل بينهما مع إجراء دراسة تطبيقيـة          النظريات الفقهية و يبين مدى ا     
   .مستمدة من كتب الشريعة و كتب القانون

  : مخطط البحث : رابعاً 
   :المبحث التمهيدي

   و إطالقاتها ،مفهوم النظرية في القانون: المبحث األول 
 في التنظيـر أو   التـأثير و التأثر بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي   :المبحث الثاني 

  .النظريات الفقهية
دراسة نظرية العقد و االلتزامات العقدية في مؤلفـات الـدكتور عبـد             : المبحث الثالث   

   .الرزاق السنهوري
   .المبحث الرابع نظرية األهلية

  . عند الدكتور عبد الرزاق السنهوريدراسة نظرية الفساد و البطالن : المبحث الخامس 
 و القوة القاهرة عند الدكتور عبد الـرزاق         ،سة الظروف الطارئة  درا: المبحث السادس   

   .السنهوري
   .و تتضمن النتائج و المقترحات و التوصيات: الخاتمة 
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   : التعريف بالنظريات الفقهية و نشأتها : خامساً  
  )  الفقهية –النظريات ( هذا المركب مكون من كلمتين : تعريفها كمركب إضافي = 
  : نظريات   تعريف ال– ١

   . و النظرية مصدر صناعي مشتق من النظر،جمع نظرية:  النظريات لغة -  أ 
 : و النظر يطلق على أمرين  -

 أي تأمـل    ،ِحسها:  و هو نظر العين أي       ،نظر األشياء المادية المحسوسة   :      األول  
   .، و إدراكها بها١األشياء بالعين 

قد  و ، أو العقل  ،نظر القلب :  و المقصود بِه     ،معنوية     الثاني النظر المتعلق باألمور ال    
ترتيب أموٍر معلومٍة على وجٍه يؤدي إلى استعالم ما لـيس          : عرفه العالمة الكفوي بأنّه     

   .بمعلوم
الزم حـصوله عقيـب     :  أي   ،  و بين أن العلم الحاصل بعد النظر و االجتهاد واجـب          

 و عـزاه اإلمـام البيـضاوي        ، و الرازي    ،الغزالي:  و هو ما رجحه اإلمامان       ،النظر
  ٢ .لجمهور العلماء

 : و النظرية في عرف االستعمال اللغوي المعاصر تطلق على معاٍن منها  -
:  فيقال مـثالً     ، و اآلراء المعروضة المتعلّقة بموضوٍع معينٍ      ، مجموعة األفكار  – ١   

   .نظرية سياسية
 و تخضع الختبارات معينة     ، ببعض  و مقترحات يرتبط بعضها    ، مجموعة قوانين  – ٢  

   .نظرية الذرة:  يقال مثالً ،تؤدي إلى استنباط حقيقة علمية معينة
   .)نظرية رياضية : ( يقال، أو يطلب إثباتها بالبرهان، قضية تثبت بحجة و دليل– ٣  
 أو بـين  ، البحث في المشكلة القائمة على العالقة بـين الـشخص و الموضـوع      – ٤  

  ٣ .)نظرية المعرفة : (  فيقال ،معروفالعرف و ال

                                         
 الصحاح، للجـوهري، ص      القاهرة، معجم  –، طبعة المكتبة التوفيقية     ٢١٠/ ١٤،  )نظر  ( لسان العرب البن منظور مادة       ١

 ، طبعة دار المعرفة ١٠٥٠
طوالع األنوار للقاضي البيضاوي مع شرحه المسمى نشر الطوالع لإلمام أبي بكر المرعشلي، الشهير بساجقلي زاده، ص                   ٢

 قدو./ م٢٠١٢ – ١٤٣٤ )/ ١( ط ،  األردن– عمان –، تحقيق محمد يوسف إدريس، دار النور المبين للدراسات و النشر ٨١
ذكر محقق الكتاب أن اإلمام الرازي ذكر هذه المسألة و أقوال العلماء فيها في كتابه المطالب العالية، وينظر شرح المقاصد،             

، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، المكتبة       ٢٣٩،  ٢٣٧ – ٢٣٦/ ١لإلمام مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني،         
 ، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ٧٦٢الكليات للكفوي، ص /.   م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤/  القاهرة، ط–األزهرية للتراث 

 /. م١٩٩٦)/٢(  بيروت، ط–، طبعة دار المشرق ١٤٢٣لمعاصرة، ألنطون نعمة و آخرون، صالمنجد في اللغة العربية ا ٣
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العلم باألحكام الفقهية العملية المكتـسب مـن        : و هو   :  نسبة للفقه    ، تعريف الفقهية  – ٢
  ١ .أدلتها التفصيلية

   : تعريف النظريات الفقهية اصطالحاً= 
:  النظريات الفقهية بأنّهـا      –   رحمه اهللا  –عرف أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي       -
ام يؤلف نظاماً حقوقياً موضوعياً تنضوي تحته جزئيات موزعة فـي أبـواب             مفهوم ع (

 ٢ .)الفقه 
 تـشتمل علـى     ،موضوعات فقهية : ( و يمكن تعريف النظريات الفقهية بأنّها        -

 تقوم بين كلٍّ منهـا صـلةٌ   ، و أحكام،أركان و شروط:  فقهية حقيقته  ٣مسائل أو قضايا    
نظريـة  ، و كنظريـة العقـد    ،ه العناصر جميعاً   تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذ     ،فقهية

 ٤... .الملكية
لمراد بالنظرية الفقهية فقـال      ا – رحمه اهللا    –و قد بين الشيخ مصطفى الزرقاء        -
 و المفاهيم الكبرى التـي يؤلـف   ،تلك الدساتير: نريد من النظريات الفقهية األساسية  : (

من الفقه اإلسـالمي كانبثـاث أقـسام        كلٌّ منها على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً         
 و تحكم عناصر ذلك النظام فـي كـل مـا      ،الجملة العصبية في نواحي الجسم اإلنساني     

 و فكـرة العقـد      ،أسـبابها ، و ذلك كفكرة الملكية و     يتصل بموضوعِه من شعِب األحكام    
ى إلى غير ذلك من النظريـات الكبـر       .. . و فكرة األهلية و أنواعها     ،قواعدِه و نتائجهِ  و

 و يصادف اإلنسان سلطانها في حلول جميع        ،التي يقوم على أساسها صرح الفقِه بكاملهِ      
 ٥ .)المسائل و الحوادث الفقهية 
 و قـضايا كليـة تنـضوي        ٦مبادئ فقهيةٌ عامةٌ  و دساتير       : إذاً فالنظريات الفقهية هي     

 و تعطـي    ،ههـا  و توج  ،تحتها مسائل فقهية كثيرة متنوعة تبسط النظرية سلطانها عليها        
   .اهللا تعالى أعلم و.حلوالً للمشكالت التي قد تنشأ عنها أثناء التطبيق

                                         
، طبعة مؤسـسة    ٩١/ ١هادر الزركشي،   جمع الجوامع، لإلمام التاج السبكي، مع شرحِه المسمى تشنيف المسامع، لإلمام محمد بن ب              ١

   ) ٢(  القاهرة، ط –قرطبة 
 /.  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ )/ ٣١(  دمشق، ط –، طبعة دار الفكر ١٧/ ٩الفقه اإلسالمي و أدلته،  ٢
  بيـروت، و لـيس     –، طبعة دار النفائس     ٢٥٧التعريفات، للجرجاني، ص    : القضية قوٌل يصح أن يقال إنه صادق أو كاذب، ينظر            ٣

 . المسائل و نحوها: هذا المعنى مراداً في العريف، بل المراد بالقضايا 
 /.  م١٩٩١ – ه ١٤١٢ )/ ٢(  ط – بيروت –، طبعة دار القلم ٥٤علي أحمد الندوي، ص . القواعد الفقهية، د ٤
 /.  م١٩٩٨  - هـ ١٤١٨ )/ ١(  ط – دمشق –، طبعة دار القلم ٣٢٩/ ١المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقاء،  ٥
المبادئ العامة التي يتبنّاها المجتمع، و تعبر عن فلـسفتِه، و تنبـع منهـا           : مصطلح قانوني يعني    : جمع دستور، و هو     : الدساتير   ٦

 . قوانينه



– 

  )١١٨٦(

   :مفهوم النظريات الفقهية في القانون و إطالقاتها : المبحث األول 
 و نظرية االلتزام    ،  ظهرت النظريات الفقهية عند فقهاء القانون الوضعي كنظرية العقد        

  إلخ  ..... .وف الطارئة و نظرية الظر،في القانون المدني
 أو كتاب الوسيط في     ،نظرية العقد : و هذا أمر يتضح لمن يقرأ في كتب القانون ككتاب           

   . و كالهما لألستاذ  الدكتور عبد الرزاق السنهوري،شرح القانون المدني المصري
   : مفهوم النظريات القانونية: أوالً 

  : قانون منها   للنظرية القانونية عدة إطالقات عند فقهاء ال
  :  و وجهة النظر القانونية ، الرأي– ١  

 ١) نظريـة العقـد     (   و هذا يظهر من كالم الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابِه            
عندما تكلّم عن التعاقد بالمراسلة و ذكر أنه ال يوجد اتفاق بين فقهاء القانون علـى هـذا      

، نظرية إعالن القبـول  (  سمى ذلك نظرية و،األمر ثم ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة 
  ٢ .) نظرية تصدير القبول و
  :  المواد القانونية التي تنظّم أمراً معيناً – ٢  

 و في الوسيط في شـرح  ،  وهذا ما بينه الدكتور السنهوري في كتابِه نظرية العقد أيضاً    
  : القانون المدني 

ون الفرنسي خلط بين نظرية العقد و نظريـة          أن القان  ٣   فقد بين في كتابِه نظرية العقد     
 بينما تجنّب القـانون المـدني    ،االلتزام على الرغم من أن العقد هو أهم مصادر االلتزام         

  . و باباً لنظرية العقد،المصري هذا الخلط فأفرد باباً لنظرية االلتزام
نظرية البطالن كما هـو   أن التقنين القديم لم يفرد باباً ل٤  و بين أيضاً في كتاب الوسيط      

 أما التقنين الجديد فقد عني بإفراد بـاب لنظريـة الـبطالن             ،الشأن في القانون الفرنسي   
احتوى على النصوص الرئيسة التي ترسم القواعد العامة في بطالن العقد كما هو الحال              

  ٥ .من مواد القانون المدني ) ١٤٤ – ١٣٨( في المواد 
                                         

  . /١٩٩٨ / بيروت–، منشورات الحلبي الحقوقية ٢٩٣ /١عبد الرزاق أحمد السنهوري ، . د. نظرية العقد، أ ١
، كرسي األمير سـلطان  ٢٢ – ٢١د عبد اهللا بن محمد بن حسن السعيدي، ص        . رية و النظرية الفقهية ، أ     فقه النظ  ٢

 . / هـ١٤٣٥ /للدراسات اإلسالمية المعاصرة
  . ١١ /١نظرية العقد  ٣
 .. / م٢٠١١ / )١(  ، منشورات الحلبي الحقوقية، ط ٥٣٣ – ٥٣٢ /١الوسيط في شرح القانون المدني،  ٤
 . ٢٥ية، للدكتور السعيدي، ص فقه النظر ٥



 

 )١١٨٧(

 و هذا ما بينه الدكتور      ،نية من ِقبِل شُراح القانون و فقهائهِ       الصياغة الفقهية القانو   – ٣  
 و بين أن القانون الفرنـسي و كـذلك القـانون            ،السنهوري أيضاً عندما تكلّم عن النيابة     

 ،المصري ليس فيهما نصوص عن النظرية العامة للنيابة على خالف القانون األلمـاني            
فنحن :  ثم قال    ،عن النظرية العامة للنيابة   و القانون السويسري إذ توجد فيهما نصوص        

 و صـاغ  ١ و حكمهـا    ، و تحققها  ، ثم تحدث عن شروط النيابة     ،نحذو حذو هذه القوانين   
 و لعلّه قـصد     ، و حكمها  ، و شروط تحققها   ،نظرية النيابة صياغةً تضمنت بيان أقسامها     

ـ             فـي هـذه   ٢صمن هذه الصياغة االستدراك على القانون المصري لِما وقع فيه من نق
   .المسألة أو هذه النظرية

التأثير و التأثر بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضـعي فـي بـاب              : المبحث الثاني   
   : )أو التنظير الفقهي ( النظريات الفقهية 

الحقيقة أنه وجدت في الزمن المعاصر اتهامات متبادلة بين المستشرقين مـن جهـة و               
ٍة أخرى في مسالة التـأثير و التـأثر بـين الـشريعة             علماء الشريعة اإلسالمية من جه    

 و لعل ذلك تجسد بعد أن أقدم حـاكم مـصر الخـديوي              ،اإلسالمية و القانون الوضعي   
 ثم قام بتطبيقـِه بـدالً عـن       ، على ترجمة القانون الفرنسي إلى اللغة العربية       ٣إسماعيل  

قـل تطبيـق القـانون       و من مصر انت    ،الشريعة اإلسالمية و ألزم الناس بها في القضاء       
  .الوضعي إلى الدول العربية األخرى كالشام و العراق

فبعض المستشرقين ادعى أن الشريعة اإلسالمية تأثرت بالقانون الروماني القديم الـذي            
كان متمثالً بمجموعة من الدراسـات أو المجموعـات القانونيـة أشـهرها دراسـة أو             

                                         
 . ٢٠٧ /١نظرية العقد للسنهوري،  ١
  . ٢٦فقه النظرية، للدكتور السعيدي، ص  ٢
) والي العثمانيين على مصر ( هو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد باشا، خامس حكام مصر من أسرة محمد علي باشا  ٣

 هـ ١٨٧٩زله السلطان العثماني عن الحكم سنة  هـ، ع ١٣١٢ هـ، و توفي سنة      ١٢٤٥ولد الخديوي إسماعيل سنة     
تحت ضغط من بريطانيا و فرنسا فبقي يتردد بين أوربا و تركيا حتى توفي في األستانة، ثم نُقل جثمانه إلى القاهرة، و 

، دار العلـم  ٣٠٨ /١األعالم للزركلـي،  . هو الذي أمر رفاعة الطهطاوي بترجمة القانون الفرنسي إلى اللغة العربية     
  ).  wkipedia.org( و موقع . / م٢٠٠٢ / )١٥(  ط – بيروت –لماليين ل



– 

  )١١٨٨(

هم المـصادر التـي اسـتمد القـانون          و تعد هذه المجموعة من أ      ١مجموعة جوستنيان   
الفرنسي نصوصه منها حيث تبنّت مجموعة نابليون كتابات شراح القـانون الرومـاني             

و عـن هـذا القـانون نقلـت التقنينـات      )  م ١٨٠٤( القديم إلى أن صدر القانون عام   
 و التقنينات التي صدرت في البالد العربية في نهاية القـرن التاسـع عـشر                ،األوربية

  ٢ .ديميال
أو ( ، و شـيلدون آمـوس   ٣و عليه فقط أطلق بعض المستشرقين من أمثال جولدتسيهر          

 حتى قـال  ،القوَل بأن الشريعة اإلسالمية مأخوذة من القانون الروماني القديم     ٤) عاموس  
إن الشرع المحمدي ليس إالَّ القانون الروماني لإلمبراطورية الشرقية معـدالً           : ( آموس  

  ) السياسية في المملكات العربية وفق األحوال 
  ٥) القانون المحمدي ليس سوى قانون جوستنيان في لباس عربي : ( قال أيضاً و
:  أي   –لعل من المبررات النفسية اعتقادهم أن الشرائع الدينية يمكن أن تكون وضعية             و

ـ              -من وضع البشر     ر  كما هو شأن الديانة النصرانية التي عملـت فيهـا أيـدي التزوي
 و معلوم أن هذا االعتقاد باطل بالنسبة للشريعة اإلسالمية ألن مصدرها رباني             ،لتبديلاو

                                         
قد  وهي موسوعة في القانون المدني تم جمعها في عهد اإلمبراطور الروماني جوستنيان لتمييزها عن القانون الكنسي، ١

القـرن الثـاني عـشر    تم بعث القانون الروماني القديم  ممثالً بمجموعة أو دراسة جوستنيان في أوربا الغربية فـي    
  .) com.startimes.www( و  ) com.ency-arab.www( ينظر . الميالدي

كتاب تاريخ القانون في مصر، للدكتور صدقي أبـو  نقالً عن  ) com.adelamer.www( تنظر المواقع السابقة و  ٢
 ، دار ١٧٥و ينظر تاريخ القانون، للدكتور عباس العبودي، ص . / م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ / )٣( ، ط ٤١ /١طالب، 
  /.  م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ / )٥(  ط – األردن – عمان –الثقافة 

عين أستاذاً في جامعة بودابست، ثـم  )  م ١٩٢١( و توفي سنة )  م ١٨٥٠( هو مستشرق مجري يهودي ولد سنة       ٣
أرسلته الحكومة المجرية في بعثة خارجية ليدرس علوم الشرق فأقام في القاهرة و حضر بعض دروس األزهر و سافر 

عبد الـرحمن  . إلى سوريا و فلسطين، تتميز كتاباته بالعمق و الخطورة على اإلسالم، ينظر موسوعة المستشرقين، د              
 /.  م١٩٩٣ / )٣(  ط –طبعة دار العلم للماليين، بيروت ، ١٩٧بدوي، ص 

درس في جامعة كامبرج ثم تم تعيينه في رئاسة )  م ١٩٤٠( و توفي سنة )  م ١٨٧٢( مستشرق إنجليزي ولد عام  ٤
مصري قسم الفقه في كلين لندن، ثم ترك العمل و سافر و استقر به المقام في القاهرة، و هو الذي أعاد تنظيم القضاء ال

   ). Wikipedia.org( و قد عين في محكمة االستئناف، و كان مستشاراً قانونياً للحكومة المصرية، ينظر موقع 
               بيـروت،  –، طبعة مؤسسة الرسـالة ناشـرون   ٧١عبد الكريم زيدان، ص . المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، د   ٥
لكتاب الشريعة اإلسالمية و القانون الروماني، للدكتور صدقي أبو طالب نقالً عن ا/.   م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ / )١( ط

، و ينظر أيضاً تاريخ التشريع و الفقـه  ١٨٨صبحي محمصاني، ص . ، و كتاب فلسفة التشريع في اإلسالم، د    ٦ص  
 . / م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ / )١(  الرياض، ط –، دار إشبيليا ٢٦ – ٢٥أحمد العليان، ص . اإلسالمي، د



 

 )١١٨٩(

 – لكن لعل من المبررات المنطقية التي دفعـت هـؤالء المستـشرقين              ،كما هو معلوم  
 هو وجود تشابه بين الشريعة اإلسالمية و القـانون          –عالوة على العداء السافر لإلسالم      

 فقـد تـم تقنينـه      ،ي القديم أسبق في وجوده من الفقه اإلسالمي       مع كون القانون الرومان   
إحياؤه و لم يتم بعثه و    ١)  م   ٥٣٣ – ٥٢٨( بأصوله في القرن الميالدي السادس للميالد       

إال في القرن الثاني عشر ميالدي حيث استفاد الفرنسيون منه في وضع قـانونهم فـي                
  ٢.القرن التاسع عشر ميالدي

  : وى و مبرراتها باطلة من وجهين و الحقيقة أن هذه الدع
 أمـا  ،أنه لم يثبت تاريخياً أن القانون الروماني قد تُرجم إلى اللغة العربية      : الوجه األول   

الكتاب السوري الروماني الذي قيل أن الفقه اإلسالمي قد تأثر بـه إنمـا تّـرجم إلـى                  
 و لم يثبـت أن      ،ل بنائهِ بعد تدوين الفقه و اكتما    :  أي   ،السريانية في أواخر القرن الثامن    

 و لم يكن العـرب علـى علـٍم باللغـة            ،القانون المذكور تُرجم إلى اللغة العربية مطلقاً      
،  ثم إنه لم يكن شامالً للقواعد القانونية التي اشتمل عليها القـانون الرومـاني              ،السريانية

   .ن زمن الروما٣إنما كان شامالً لقواعد جرى العرف على استعمالها في الشام و
على كل حال فمن األمور التي تجدر اإلشارة إليها انه بعد ظهور القول بتأثر الشريعة                و

بالقانون الروماني ظهرت أقوال و أراء من بعض المستشرقين و القانونيين المعاصرين            
تنفي تأثر الفقه اإلسالمي بالقانون الروماني ومن أمثلة هؤالء المستـشرقين المستـشرق       

 وحمل لواء هذا الـرأي جماعـة مـن أعـالم          ، و األستاذ فيتزجيرالد   ،٤اإليطالي ناللينو 

                                         
 . ٢٦أحمد العليان، ص . ريخ التشريع، دتا ١
م و أوحي إليه بعد أربعين عام يعني  ) ٥٧٠(  عام بدأ ظهور اإلسالم في القرن السابع الميالدي حيث ولد النبي          ٢

  . م و تأخر تدوين الفقه إلى بداءة القرن الثامن الميالدي ) ٦١٠( عام 
 . ٢٧ن، ص أحمد عليا. تاريخ التشريع و الفقه اإلسالمي، د ٣
م درس كتب الجغرافيا و خصوصاً جغرافيا آسيا و إفريقيا و تعلم اللغة العربية،  ) ١٨٧٢( مستشرق إيطالي ولد عام  ٤

 م، و بعـد     ١٨٩٣اللغة السريانية، درس في مجال تخصصه في جامعة تورينو، ثم منح منحة دراسية للقاهرة عـام                 
، ينظر موسـوعة  ١٩١٥و اللغة العربية الذي أنشيء في جامعة روما عام احتالل إيطاليا لليبيا ُأسند له كرسي األدب        

 . ٥٨٣المستشرقين، ص 



– 

  )١١٩٠(

، ١ و الـدكتور عبـد الـرزاق الـسنهوري     ،القانون في مصر مثل األستاذ علي البدوي   
  ٢ . و الدكتور محمد يوسف موسى،الدكتور شفيق شحاتة و

 أن من األحكام المقررة في الشريعة اإلسالمية وجـوب مخالفـة أهـل            : الوجه  الثاني    
 لما قدم   فمن المعلوم أن النبي     ٣ ،و كراهية تقليدهم و اتباعهم أو التشبه بهم       ، الكتاب  

فسألهم ما هـذا ؟ فقـالوا       ) العاشر من محرم    ( المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء      
 فقـال   ، فصامه موسـى   ، هذا يوم نجى اهللا فيه بني إسرائيل من عدوهم         ،هذا يوم صالح  

  ٤ . متفق عليه.)بموسى منكم فصامه و أمر بصيامه فأنا أحق  : ( النبي 
فـإذا  : (  فقال ،و في رواية أن بعض الصحابة قالوا يا رسول اهللا إنّه يوم تعظّمه اليهود           

فلم يأت العام المقبـل حتـى       :   قال   ،)كان العام المقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع          
  ٥ .توفي رسول اهللا 

:  قـال    –رضي اهللا عنه    _ د من حديث عبد اهللا بن عباس        روى اإلمام أحمد في المسن    و
 صوموا قبلـه يومـاً أو       ، و خالفوا اليهود   ،صوموا يوم عاشوراء   : ( قال رسول اهللا    

  ٦ .)بعده يوماً 
صـوموا  : (  أنه قـال     روى البيهقي في شعب اإليمان عن ابن عباس عن النبي           و

  ٧ .) خالفوا اليهود ،التاسع و العاشر
                                         

 م، و هو علم من أعالم القانون فـي          ١٩٧١م و توفي سنة     ١٨٩٥الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ولد سنة          ١
الدكتوراه في  العلوم السياسية     ة  مصر بل في الوطن العربي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، و درج             

دبلوم معهد القانون الدولي في باريس له مصنفات منها نظرية العقد، و الوسيط في شرح القانون المدني، و مصادر                   و
   ).  ar.wikipedia.org( ينظر موقع . الحق في الفقه اإلسالمي، تولى منصب وزير المعارف في مصر

 . ٧١عبد الكريم زيدان، ص . ية، دالمدخل لدراسة الشريعة اإلسالم ٢
هذا إذا كان التشبه في األمور االعتيادية، أما إذا كان التقليد في الشعائر الدينية فهو محرم أشد التحريم و قد يودي إلى  ٣

 . الردة و الكفر كما ذكر الفقهاء في باب الردة
، تحقيق محمد زهير الناصر، ٤٤ /٣،  )٢٠٠٤( أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم  ٤

،  )١١٣٠( ، و أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب صوم عاشوراء، رقم ./ هـ١٤٢٢ / )١( طبعة دار طوق النجاة، ط 
  . بال تاريخ و رقم_  بيروت –، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار التراث العربي ٧٩٥ /٢
 . ٧٩٧ /٢،  )١١٣٤(  يوم يصام في عاشوراء، رقم أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب أي ٥
، /. م٢٠١٠ / )٤(  ط – السعودية   – األردن   -، طبعة بيت األفكار       ٢٢١ /١،   )٢١٥٤( مسند اإلمام أحمد، رقم      ٦

 . قال الشيخ شعيب األرناؤوط إنه ضعيف اإلسناد، و صححه ابن خزيمة
 / )١ ٠ بيروت، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، ط –علمية ، طبعة دار الكتب ال٣٦٤ /٣شعب اإليمان للبيهقي،  ٧

 . / هـ١٤١٠



 

 )١١٩١(

و لعل السبب   : (  بصيام اليوم التاسع فقال       هم النبي    – رحمه اهللا    –النووي  قد علل   و
  ١ .)في صوم التاسع مع العاشر أن ال يتشبه باليهود في إفراد العاشر 

ثم ما صح من صـوم التاسـع         : ( ٢ في فتح الباري     ،قال الحافظ ابن حجر العسقالني    و
 و إمـا    ،اليوم العاشر إما احتياطـاً لـه      يحتمل معناه أن ال يقتصر عليه بل يضيفه إلى          

 و قد كـان يحـب   ،و هذا كان آخر األمر.... .مخالفة لليهود و النصارى و هو األرجح  
   .)موافقة أهل الكتاب فلما فتحت مكة و اشتهر أمر اإلسالم أحب مخالفة أهل الكتاب

ر أن يأخـذ    فإذا علم حكم كراهية موافقه أهل الكتاب و التشبه بهم فكيف يمكن أن يتصو             
 ،فقهاء اإلسالم فقههم من القانون الروماني و يتركوا مصادر التشريع و أصول االجتهاد            

   .إن هذا من األمور التي يستحيل تصورها
 أو القانون الفرنـسي قـد     ،يدعي بعض علماء اإلسالم المعاصرين أن القانون األوربي       و

ن ذلك أن الخديوي إسماعيل بعـد    وبيا ، و خصوصاً الفقه المالكي      ،تأثر بالفقه اإلسالمي  
ها بالقـانون الفرنـسي شـعر بـضغوط         أن ألغى تطبيق مجلة األحكام العدلية و استبدل       

اعتراضات من بعض المشايخ و بعض الناس فأراد أن يتخلص منها فأمر أحد علمـاء               و
خ المالكية بدراسة هذا القانون و إجراء مقارنة بينه و بين فروع الفقه المالكي و هو الشي               

 - رحمـه اهللا     – فقام الـشيخ     ٣) قاضي المنيا   ( هو مخلوف بن محمد البدوي الميناوي       
بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه حيث قارن بين القانون و الفقه المالكي في مجـال                

 و ركز على أوجه التشابه و االتفاق بـين          ٤القانون المدني و قانون األحوال الشخصية       
قدمه للخديوي إسماعيل أثبت    ) المقارنات التشريعية   ( ف كتاباً سماه    الفقه و القانون و أل    

 و اعتبر أن وجود هذا التـشابه مـع          ،فيه وجود تشابه كبير بين القانون و الفقه المالكي        
تقدم وجود الفقه المالكي على القانون الفرنسي دليالً على تأثر القانون بالفقه حتى صـار         

                                         
 . / م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ / )١(  ط – بيروت –، طبعة دار ابن حزم ٨٥٤شرح النووي على صحيح مسلم، ص  ١
 – األردن   –، طبعة بيت األفكار     ١١١٠ /١،   )٢٠٠٧( فتح الباري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، رقم           ٢

 . / م٢٠٠٦ /السعودية ط
علـي  . د. محمد سراج، و أ. د. ، تحقيق أ١٠ – ٩ /١مقدمة كتاب المقارنات التشريعية، للشيخ مخلوف الميناوي،       ٣

و الشيخ مخلوف هو قاضي المنيا، شيخ أزهري . / م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ ) ٣( جمعة محمد، دار السالم، القاهرة، ط 
، ٩، ينظر مقدمة كتـاب المقارنـات التـشريعية ص    ) هـ   ١٢٩٥ -هـ   ١٢٣٥( مالكي المذهب عاش بين عامي      

 . ١٩٤ /٧األعالم، للزركلي، 
 . و هي تسمية قانونية معاصرة لفقه األسرة ٤



– 

  )١١٩٢(

 و هذا من األدلة الدامغة التـي تـدل          ،)عتنا ردت إلينا    هذه بضا : ( الشيخ يردد عبارة    
  .على تأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي

 لكن ماذا عن    ،هذا ما يتعلّق بقضية دعوى التأثر أو التأثير بين الشريعة و القانون           
  التنظير الفقهي أو النظريات الفقهية ؟ 

  : لإلجابة أذكر بعض أقوال مشايخ هذا العصر 
 أن المعـروف  مـن  و : ( - اهللا رحمـه  – الزحيلي وهبة الدكتور أستاذنا يقول -

 بيـان  و العامـة  النظريـات  أساس على الفقهية المسائل أحكام يقرروا لم فقهاءنا
 يتّبعـون  كانوا إنّما و ،الحديث القانوني المنهاج وفق على ،عنها المتفرعة المسائل
 المبـدأ  أو النظرية تقتضيه ما الحظةم مع ،الفروع و الجزئيات و المسائل أحكام
 إدراك يمكـن  الفروع أحكام بمالحظة لكن و ،الفروع تلك على يهيمن الذي العام

  . ) أصولها و النظرية
و يرى بعض الباحثين أن ظهور التأليف في النظريـات الفقهيـة عنـد بعـض                 -

 ١ .المعاصرين من فقهاء اإلسالم سببه التأثر بالفقه القانوني
 : كتور هيثم الرومي النظريات الفقهية إلى قسمين و قسم الد -

 و نظريـة    ، كنظريـة العقـد    ،نظريات ذات منشأ قانوني   :   القسم األول     - ١  
 و نظرية الظـروف     ، و نظرية الشخصية االعتبارية    ،التعسف في استعمال الحق   

   .الطارئة
ـ  :  القسم الثاني  – ٢   ي نظريات ذات منشأ فقهي تناولت موضوعات معهـودة ف

 و نظريـة  ، و نظريـة الواليـة  ، و نظرية الربا  ،الفقه اإلسالمي كنظرية الضمان   
  ٢ .الغرر

و فيما ذكره بعض المشايخ من تأثر فقهاء الشريعة في التنظير الفقهـي بالقـانون          
  :  و التأثر في رأيي ينحصر في أمرين ،الوضعي نظر

                                         
 . ٢٠ – ١٩د عبد اهللا محمد السعيدي، ص . فقه النظرية و النظرية الفقهية، أ ١
 / )٢(  ط – الرياض –، دار التدمرية ٦٠٧ – ٦٠٥هيثم فهد الرومي، ص . الصياغة الفقهية في العصر الحديث، د ٢

و قد نقل قوله في القسم األول من كتاب النظرية العامة للموجبات و العقود للدكتور صـبحي          . / م ٢٠١٤ هـ   ٢٤٣٥
 . محمصاني



 

 )١١٩٣(

ف فـي مـصنفات     التأثر في التأليف في النظريات الفقهية فلـم يعـر         :   األول  
 و إنما ظهر ذلك في مـصنفات     ،المتقدمين من الفقهاء ما يسمى بالنظريات الفقهية      
  .المعاصرين تأثراً بالقانون أو الدراسات القانونية

تأثر بعض الفقهاء المعاصرين في تصنيفهم لبعض النظريـات الفقهيـة           : الثاني  
 الدراسـي للنظريـة   ن حيث الترتيـب   م ، و التأثر إنما هو تأثر ظاهري      ،بالقانون

 أما أحكام  النظرية و شروطها و أركانهـا و فروعهـا         ،....شروطها و أركانها  و
فهي أحكام فقهيةٌ شرعيةٌ أصيلة منثورة في كتب الفقه اإلسـالمي و إنمـا تمـت              

   .صياغتها على هيئة النظريات القانونية فقط
 ،عي المعاصـر و يضاف لذلك أن بعض النظريات الفقهية أثرت في القانون الوض   -

عض النظريات مـن الفقـه اإلسـالمي        بل إن فقهاء القانون المعاصر قد أخذوا ب       
 :  في المباحث اآلتية– بمشيئة اهللا تعالى –هذا ما سوف أثبته ، وأصوله كما هيو

دراسة نظرية العقد و االلتزامات العقدية في مؤلفات الدكتور عبـد           : المبحث الرابع     
   : الرزاق السنهوري

 الحقيقة أن األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد بحث نظرية العقـد بحثـاً                 في
 و ألّفَ فيها كتاباً مستقالً يقع في مجلدين من الحجم المتوسط ذكر فيهمـا كـل    ،موسعاً

 ثـم تعريـف   ،ما يتعلّق بالعقد و االلتزامات العقدية ابتداء بتعريف االلتزام و مصادره       
 ثم تكلّـم  ،التعاقدية في إنشاء العقود التي تترتب عليها التزامات    وسلطان اإلرادة    ،العقد

 و تكلم عن عنصر الرضا و اإلرادة التعاقديـة          ، ثم عن أركان العقد    ،عن أنواع العقود  
،  و الوعـد بالعقـد  ، ثم تكلم عن النيابة في التعاقـد   ،و تعدد اإلرادة و اإلرادة المنفردة     

 ، و األهليـة و عوارضـها      ، التعاقد بالمراسلة   و ،)اإليجاب و القبول    ( صيغة العقد   و
   ١ .إلخ.... . و آثار العقد، و بطالن العقد و فسخه،عيول الرضا

كما تكلّم الدكتور السنهوري في كتابِه الوسيط في شرح القـانون المـدني المـصري               
عن مصادر االلتزام في المجلدين األول و الثاني حيث تكلم عـن العقـد فـي     ٢الجديد  
فـي  .. .ألول و ما بعده و ما يتبع ذلك من تعريفات العقد و أركانه و شروطه               ا ٣الباب

                                         
 . / م١٩٩٨ / ط–نظرية العقد، للدكتور عبد الرزاق السنهوري، طبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  ١
  . كتاب كبير يقع في أربعة عشر مجلداً ضخماًو هو  ٢
  و هو يقع في مجلدين بعنوان مصادر االلتزام  ٣



– 

  )١١٩٤(

 ، مع إضافة مباحث أخرى في أثناء البحث كنظرية الحوادث الطارئـة      ،نظرية متكاملة 
 كما أفرد مجلدات أخر للكالم عن بعض العقـود          ١ ،و المسؤولية التقصيرية و غيرها    

   . و التأمين و غيرها، الشركات و عقود، و عقد الهبة،المسماة كعقد البيع
، التقـسيمات ( كما تكلم الدكتور السنهوري بطريقـة موسـعة عـن نظريـة العقـد               

في كتاب مـصادر الحـق فـي الفقـه         )  و الشروط و األركان و اآلثار        ،التعريفاتو
: ، فهـو يقـول مـثالً    مع المقارنة اليسيرة بالفقه أو القانون المدني الغربي٢اإلسالمي  

ثم يذكر بعد ذلك    )  و السبب    ، و المحل  ،التراضي: عقد في الفقه الغربي هي      أركان ال (
ثم يستفيض فـي    ) فسنعرض كل هذا في الفقه اإلسالمي       : (  و يقول    ،نظرية البطالن 

 مع العزو   ٣ ،عرض آراء الفقهاء و آرائهم على اختالف مذاهبهم السنّية و غير السنّية           
   .قم الجزء  و الصحيفةبذكِر الكتاب الذي ينقل منه مع ذكر ر

ثم جاء فقهاء الشريعة المعاصرون فألفوا كتاباً في نظرية العقد مـستفيدين فقـط مـن         
الترتيب المنطقي الدراسي لنظرية العقد في القانون فقط مع االعتماد الكامل على مـا              
ذكره فقهاء اإلسالم على اختالف مذاهبهم من أحكام شرعية أفردوهـا بالبحـث فـي               

 فالتأثر كان محصورا في اعتمـاد  ،عامالت المالية ابتداء بعقد البيع و ما بعده  أبواب الم 
 بينما كانت المادة العلميـة التـي تـشكل          ،األسلوب القانوني في صياغة هذه النظرية     

 مـع بعـض     ،جوهر هذه النظرية و حقيقتها مأخوذة بالكامل من كتب الفقه اإلسالمي          
يظهر بوضوح من قراءة الكتـب التـي ألفهـا     و هذا ،المقارنات مع القانون الوضعي  

 و تجدر اإلشارة هنا إلى بعـض الكتـب          ،أولئك الفقهاء في نظرية العقد و تصفحها        
  : التي ألفت في الكالم عن نظرية العقد و منها 

 للـدكتور محمـد يوسـف       ، كتاب األموال و نظرية العقد في الفقه اإلسـالمي         – ١  
  ٤ .موسى

  ٥ . للشيخ محمد أبو زهرة،رية العقد كتاب الملكية و نظ– ٢  

                                         
 .  و ما بعدها١٤٩ /١الوسيط في شرح القانون المدني،  ١
 . / م١٩٩٨ /ينظر مصادر الحق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ٢
 .  و ما بعدها٨٣ /١،  في الفقه اإلسالمي مصادر الحق ٣
 .  القاهرة–و هو مطبوع في دار الفكر العربي  ٤
 .  القاهرة–أيضاً هو مطبوع في دار الفكر العربي  ٥



 

 )١١٩٥(

 للـدكتور عبـد العزيـز       ، كتاب نظرية العقد و الخيارات في الفقه اإلسـالمي         – ٣  
  ١ .الخياط

 تأليف كاتب هذا البحث باالشتراك مع       ، كتاب نظرية العقد و تطبيقاتها المعاصرة      – ٤
  ٢ .األخ العزيز األستاذ الدكتور صالح العلي

  عن نظريـة  - رحمه اهللا –العالمة الشيخ مصطفى الزرقاء     يضاف إلى ذلك ما كتبه      
 األستاذ الـدكتور فتحـي      ، كذا ما كتبه أستاذنا    ،٣ .العقد في كتابِه المدخل الفقهي العام     

 و كذلك ما كتبه الدكتور عبـد        ،٤ . في كتابِه النظريات الفقهية    – رحمه اهللا    –الدريني  
   ٥ .دخل لدراسة الشريعة اإلسالمية في كتابِه الم– رحمه اهللا –الكريم زيدان 

   : نظرية األهلية: المبحث الخامس 
تعد نظرية األهلية من النظريات األصولية التي عني علماء الحنفية بالتـصنيف فيهـا             

 و تطبيقات هذه النظرية     ،)و هو المكلف    : في باب المحكوم عليه     ( كتبهم األصولية     
 و هي فـي     ،عقد عند الكالم عن أهلية التعاقد     يذكرها الفقهاء المعاصرون في نظرية ال     

   .الحقيقة تعد التطبيق الفقهي ألهلية األداء التي يذكرها علماء أصول الفقه في كتبهم
 ادعى في كتابِه التحريـر فـي   ٦و على الرغم من أن اإلمام الكمال بن الهمام الحنفي           

و هـذا فـصٌل اخـتص        ( :أصول الفقه أن الحنفية انفردوا بالكالم عن األهلية فقال          

                                         
 . و هو مطبوع في المعهد العربي للدراسات المالية و المصرفية، نشر مجموعة دلة البركة ١
 /.  م٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٨ /روت بي– دمشق –و هو مطبوع في دار اليمامة  ٢
 .  و ما بعدها، طبعة دار القلم٣٧٩ /١المدخل الفقهي العام،  ٣
 جامعة دمشق –و هذا الكتاب من منشورات كلية الشريعة .  و ما بعدها٢٧٠النظريات الفقهية، للدكتور الدريني، ص  ٤

 . /٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ /ينظر طبعة  العام الدراسي
 .  و ما بعدها٢٧٠ينظر ص . / م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ / ) ١(شرون، ط طبعة مؤسسة الرسالة نا ٥
هو اإلمام محمد بن عبد الواحد السكندري السيواسي الحنفي، المشهور باسم الكمال بن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية  ٦

كالمياً منطقياً جـدلياً، لـه   في عصرِه، بلغ رتبة االجتهاد في المذهب، كان فقيهاً أصولياً محدثاً مفسراً حافظاً نحوياً،               
 هـ، ينظر الفوائد البهية في ٨٦١فتح القدير شرح الهداية، و التحرير في أصول الفقه، توفي سنة : مؤلفات نافعة منها 

 / )١(  مصر، ط    –، طبعة مطبعة السعادة     ١٨٠تراجم الحنفية، للعالمة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، ص           
ـ ١٣٢٤  –، طبعة المكتبة األزهرية للتراث ٣٦ /٣ين في طبقات األصوليين، للشيخ عبد اهللا المراغي،      ، الفتح المب  / ه
 . / م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧ /القاهرة



– 

  )١١٩٦(

 فإني قد أثبتُ في مقدمة كتـابي فقـه   ١.... ) .الحنفية بعقدِه في األهلية و هي ضربان    
 أن بقية المذاهب اإلسالمية قد تكلمت في بعض الجوانب المتعلقـة بنظريـة      ٢الطفولة  
 و إن كان الفضل يرجع للحنفية في الكالم عن األهلية و صياغتها في نظريـة     ،األهلية
  : لية متكاملة حيث قسموا األهلية إلى قسمين أصو
   أهلية الوجوب – ١   
   أهلية األداء – ٢   

  : فصار التقسيم رباعياً )  ناقص و كامل ( و قسموا كل قسم إلى نوعين 
   أهلية الوجوب الناقصة – ١  
   أهلية الوجوب الكاملة – ٢  
   أهلية األداء الناقصة – ٣  
   .كاملة أهلية األداء ال– ٤  

نسان لوجـوب الحقـوق المـشروعة لـه           و عرفوا أهلية الوجوب بأنها صالحية اإل      
رث  كـاإل  ، و أهلية الوجوب الناقصة تُثِبتُ للجنيِن في بطن أمِه بعض الحقوق           ،٣.عليهو
   ٤ . و ال يثبت عليه أي التزامات أو واجبات،الوصية و النسب فقطو

   .ية اإلنسان لثبوت الحقوق له أو عليه  أما أهلية الوجوب الكاملة فهي صالح
 و عليه كـل     ، فيثبت له كل الحقوق    ،  و هي تثبت لإلنسان بمجرد انفصالِه حياً عن أمهِ        

 و األجزيـة    ،الواجبات عدا الواجبات التي يعجز عن أدائهـا كالعبـادات و العقوبـات            

                                         
، تحقيق محمد عبد ١٩٩، للكمال بن الهمام، ص )الجامع بين اصطالح الحنفية و الشافعية ( التحرير في أصول الفقه  ١

 . / م٢٠١٥ / )١(  ط –الخالق، دار الكتب العلمية بيروت 
رسـالة  . ( / م٢٠٠٨ - هــ  ١٤٢٩ / )١(  ط   – دمشق   –، طبعة دار النوادر     ٣١ – ٢٧،  ٢٣فقه الطفولة، ص     ٢

 ). ماجستير 
 - هـ   ١٤٠٦ / )١(  بيروت ط    –، طبعة دار الكتب العلمية      ٤٥٩ /٢كشف األسرار شرح المنار، لإلمام النسفي،        ٣

 . / هـ١٣١٠ /، طبعة مطبعة صنايع العثمانية٧٢٦ /٢مة السعد التفتازاني، ، التلويح على التوضيح، للعال./ م١٩٨٦
، دار الكتاب ٢٤٠ /٤كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي،  ٤

، ٣٣٣ /٢لسرخسي،  بال تاريخ و رقم، أصول السرخسي، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل ا   – القاهرة   –اإلسالمي  
 . ٧٣٠ /٢ بال تاريخ و رقم، التلويح على التوضيح، للتفتازاني، – بيروت –تحقيق أبو الوفا األفغاني، دار المعرفة 



 

 )١١٩٧(

نـه كالعـشر   ن لغيرِه أن يؤديـِه ع     و يبقى ما يمك    . و الحرمان من الميراث    ،كالقصاص
  ١ .األعواض و النفقات، وخراج أرضِهو

 و ذكـروا  ،  و قد تكلّم الشافعية و الحنابلة عن مصطلح أهلية ثبوت األحكام في الذمـة            
  ٢ .في معناها ما يقابل أهلية الوجوب عند الحنفية

و ذكر المالكية تعريفاً للذمة يماثل في معناه أهلية الوجوب الناقصة عنـد الحنفيـة فقـد          
  ٤ .) اإلنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها ٣قبوُل : ( وه بأنه عرف

صالحية اإلنسان  : ( فقد عرفها علماء األصول من الحنفية بأنها        :  أما أهلية األداء     - ٢
  ٥ .)لصدور الفعل منه على وجٍه يعتد بِه شرعاً 

  : و أهلية األداء نوعان 
القـدرة علـى   : ( ي تثبت عند فقد إحدى القدرتين  و ه : أهلية األداء الناقصة    :   األول  

 و بناء عليـه  ،) أو القدرة على العمل بمقتضى الخطاب الشرعي    ،فهم الخطاب الشرعي  
   . و للبالغ المعتوه،يثبت هذا النوع من أنواع األهلية للصبي العاقل المميز

التصرفات منه على   و هي صالحية البالغ العاقل لصدور       : أهلية األداء الكاملة    : الثاني  
وجٍه يعتد به شرعاً مع المؤاخذة إن قصر في أداء التصرفات الواجبة عليه التي كُلّـفَ                

  ٦ .بها بمقتضى خطاب الشارع عز و جل

                                         
، مرآة األصول، لمـنال     ٧٣٠ /٢، التلويح على التوضيح،     ٢٤١ – ٢٤٠ /٤كشف األسرار شرح أصول البزدوي،       ١

ـ ١٢٩٦ /وسنوي،، مطبعة الحاج محرم أفندي الب     ٣٢٢خسرو، ص    بال رقم، إفاضة األنوار على أصول المنار،       . / ه
  . ٢٢، فقه الطفولة، ص/١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ / )١( للعالمة عالء الدين علي الحصكفي،، ط 

، روضـة   )و بهامشه فواتح الرحموت     (  بال تاريخ و رقم      –، طبعة دار الفكر     ٨٤ /١المستصفى لإلمام الغزالي،     ٢
  . / م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ / )٣(  ط – بيروت –، دار الكتاب العربي ٤٩دامة المقدسي، ص الناظر، لإلمام ابن ق

القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء عليه،  ينظر التوقيف على مهمات التعاريف للحافظ محمد عبد الرؤوف                  ٣
 / )١(  ط – دمـشق  – بيـروت  –محمد رضوان الداية، دار الفكر  . فايز الداية، و د   . ، تحقيق د  ٥٧٢المناوي، ص   

كما قال المالكيـة،  . و سبب هذا القبول هو القرة على فهم الخطاب و هي تحصل بالتمييز     .  / م ١٩٩٠ - هـ   ١٤١٠
 .  بيروت- طبعة دار المعرفة  – ٢٣٢ /٣، نقالً عن الفروق لإلمام القرافي ١٤٢ينظر كتابنا نظرية العقد ص 

، مع تهذيب الفـروق     ٢٣ /٣،   )١٨٣( ، الفرق   )مش الفروق للقرافي    على ها ( إدرار الشروق على أنواء الفروق       ٤
محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة بيروت . ، تحقيق د٢٣٧ /٣، )على هامش الفروق ( للعالمة علي بن الشيخ حسن 

 . بال تاريخ و رقم
  . ٧٣٢ /٢التلويح على التوضيح،  ٥
 . ٧٣٢ /٢، التلويح، ٣٤٠  /٢أصول السرخسي،  ٦



– 

  )١١٩٨(

و قد ذكر بعض المالكية تعريفاً آخر للذمة يشابه في معناه تعريـف أهليـة األداء عنـد            
 الكاشفة عن الذمة أنها معنى شـرعي مقـدر      العبارة: ( الحنفية فقالوا في تعريف الذمة      

  ١ .)في المكلّف قابل لاللتزام و اللزوم سببه البلوغ و الرشد و عدم الحجر 
يشابه تعريف أهليـة األداء  ) أهلية التصرف   ( كما ذكر بعض الشافعية تعريفاً لمصطلح       

رع فـي المحـّل،     قدره صاحب الـش   قَبوٌل ي : (  فقالوا في تعريفها     ،الكاملة عند الحنفية  
  ٢ .)سببه التكليف و الرشد و

 و المحل هـو     .ترتب الغرض المطلوب من الشيء عليه     :  و قد مر معنا أن القبول هو        
   .مكان حصولِه: محل الحكم أي 

بناء على ثبوت أهلية األداء الناقصة للصبي المميز و من في حكمِه فقد قـسم الحنفيـة    و
  : تصرفاتِه إلى ثالثة أقسام 

 ،)الدنيويو يقصدون بالنفع النفع     ( القسم األول تصرفات نافعة به نفعاً محضاً خالصاً           
، كقبـول الهبـة   فهي تصرفات يحصل له منها نفع مادي دون مقابل أو ِعوض دنيـوي         

 فهـذه تـصح   ، و قبض ذلك كلِّه، و قبول الصدقة إن كان فقيراً ، و قبول الوقف   ،الهديةو
 و خـصوصاً إذا  –، و هو قوٌل عند الحنابلـة      ٤ ، قال المالكية  و به ٣ .منه دون إذِن وليهِ   

   –كان ولي الصبي غير موجود 
  ٥ .المعتمد عندهم أن التصرف يقع صحيحاً لكنه موقوف  على إجازة الوليو

التصرفات الضارة به ضرراً محضاً أي تلحق به ضرراً خالـصاً فـي     :   القسم الثاني   
 مثل التبـرع  ،،أن يخرج شيء عن ملكه دون أي نفع دنيوي ك،الدنيا دون أي نفٍع دنيوي    

 و كـذلك طـالق      ، و اإلقراض مـن مالـه      ، و كذا التصدق من ماله     ،أو الهبة من ماله   

                                         
  . ٢٣٥ – ٢٣٠ /٣فروق لإلمام القرافي، ال ١
، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، و الشيخ  علي محمد عوض، دار ٣٦٤ /١األشباه و النظائر لإلمام التاج السبكي،  ٢

 . / م١٩٩١ - هـ ١٤١١ / )١(  ط – بيروت –الكتب العلمية 
، ) عالء الدين بن أبي بكر بن مسعود(الكاساني ، بدائع الصنائع، لإلمام ٢٤ /٤كشف األسرار على أصول البزدوي،  ٣
 .  بال تاريخ و رقم– بيروت –، طبعة دار الكتب العلمية ١٧١ /٧
                ،  دار الفكـر، بيـروت،   ٢٥ /٦مواهب الجليل، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطّـاب،         ٤

 /.  م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ / )٢( ط 
 .  ، مع الشرح الكبير بنفس الموقع٢٥٨ – ٢٥٧ /٦ لإلمام ابن قدامة المقدسي، المغني ٥



 

 )١١٩٩(

 بـل ال    ، فهذه التصرفات ال تصح من الصبي و لو أذن له وليه           ،و نحو ذلك  ... .زوجتِه
   .يجوز لوليِه أن يأذن له بذلك

ح التـي تحتمـل الـرب     :  أي   ،المترددة بين النفع و الضرر    التصرفات  :   القسم الثالث   
 فهـذه   ، و السلَم و نحوها من عقود المعاوضات الماليـة         ، و اإلجارة  ، كالبيع ،الخسارةو

 فـإن  ،التصرفات تصح من الصبي المميز لكنها تقع موقوفةً على إذن أو إجـازة وليـهِ       
دها وجود أهلية أداء للـصبي       و سبب انعقا   ، و إن لم يجزها بطلت     ،أجازها الولي نفذت  

  ١ . و سبب عدم نفاذها كون أهلية األداء ناقصة عنده،المميز
ذكر أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي     :   و بعد هذا العرض الموجز لنظرية األهلية أقول         

 فأحكـام   ، أن القوانين المدنية الغربية قد تأثّرت بأحكام الفقه اإلسـالمي          – رحمه اهللا    –
مستمدة من   ) ١٢٩ ،١٠٩ ،٥٠ ،٤٦(  في المواد    ٢كورة في القانون المدني     األهلية المذ 

  ٣. و نقل ذلك عن الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابِه نظرية العقد،الفقه اإلسالمي
 فـي كتابـِه   – رحمـه اهللا  –أقول ما هو أعظم من ذلك فقد ذكر الدكتور الـسنهوري   و

 الجديد أن القانون المدني المـصري القـديم         الوسيط في شرح القانون المدني المصري     
 ١٢٩: ( اقتصر في أحكام األهلية على اإلحالة إلى قانون األحوال الشخصية في المواد             

 و أما التقنين الجديد فقد عرض ألحكام األهلية بـشيٍء مـن             ، )١٩٠ – ١٨٩ ،١٣٠ –
 مـن  التفصيل فاشتركت نصوصه مع نصوص قانون الوالية على المال و هـو شـطر       

 أمـا   ،)مسلمين و غير مسلمين     ( قانون األحوال الشخصية الذي يطبق على المصريين        
   ٤، األجانب فتطبق في حقّهم قوانين الجنسيات التي ينتمون إليها 

 و هذا يعني أن القانون المدني المصري القديم و كذا أصـله القـانون الفرنـسي كانـا       
 لـذلك أحـال المـشرع القـانوني         ،ة األهليـة  خاليين تماماً من أحكام األهلية أو نظري      

أو ،المستمد من أحكام الـشريعة اإلسـالمية      (  إلى قانون األحوال الشخصية      ،المصري

                                         
                وهبـة الزحيلـي،   . د. ، الفقه اإلسالمي و أدلتـه، أ      ١٧١ /٧كشف األسرار على أصول البزدوي، بدائع الصنائع،         ١
  . ١٤٥ – ١٤٤ينظر كتابنا نظرية العقد، ص  ن و١١٥/ ٤
 . ي السورييقصد القانون المدن ٢
  .  و ما بعدها٣٢٢ /١، و ينظر نظرية العقد للسنهوري، ٢٩٦ /٤الفقه اإلسالمي و أدلته،  ٣
 . ٢٨٣ – ٢٨٢ /١الوسيط في شرح القانون المدني،  ٤



– 

  )١٢٠٠(

و كـذلك فعـل المـشرع       ) المستمد من الفقه اإلسالمي و خصوصاً المذهب الحنفـي          
   .السوري في القانون المدني

ة معتمداً نفس التفـصيل المعتمـد       ثم شرع الدكتور السنهوري في تفصيل أحكام األهلي       
  ١ .في الفقه الحنفي و أصولِه و خصوصاً ما يتعلّق بتصرفات الصبي المميز و أقسامها

كما تبنى الدكتور السنهوري نفس التفصيل المذكور في الفقه الحنفي في نظرية األهليـة              
قـانون  مـن ال   ) ١٩٠ /١٣٠ و   ١٨٩ /١٢٩( في كتابِه نظرية العقد مشيراً إلى المواد        

  ٢ .المدني التي تتحدث عن األهلية المطلقة و األهلية المقيدة
هذا يدل داللة واضحة أن نظرية العقد التي اعتمدها القانون المدني المـصري و كـذا           و

   .السوري ُأخذتْ كما هي من الفقه الحنفي و أصولِه
   : نظرية الفساد و البطالن عند الدكتور السنهوري: المبحث السادس 

إن من األمور المقررة في نظرية العقد أن العقد الشرعي إذا استكمل            :  النظرية   ملخص
 وقـع صـحيحاً   ،  و خلى من الشروط المفسدة أو المبطلة لـه  ،شروط صحتِه و انعقادهِ   

   .واجب التنفيذ ما لم يكن فيه خيار يسلبه اللزوم
هـا آثارهـا الـشرعية إذا    و معنى ذلك أن الشارع الحكيم جعَل العقود أسباباً تترتب علي   

 فالشارع هو الذي منحها قوةَ إنتاج آثارها بعد اتخاذ          ،استجمعت شروطها المقررة شرعاً   
 إذاً فآثـار العقـد   ،العاقدين السبب و هو إبرام التصرف أو العقد على الوجه المـشروع    

ـ         ( المتمثّلة  بااللتزامات العقدية      ذي أراده  و هي األثر النوعي أو الحكم األصلي للعقد ال
 و حل االستمتاع فـي عقـد        ،الشارع من تشريع هذا العقد كانتقال الملكية في عقد البيع         

هي مـن األمـور التـي رتبهـا     .. ) . و االستيثاق في عقدي الرهن و الضمان  ،الزواج
الشارع على العقد إذا أبرمه المتعاقدان و وقع منهما صحيحا بحسب المعايير و الشروط              

   .الشرعية
   عليه فإن الصحة هي حكم شرعي يستتبع انعقاد العقد الـذي اسـتكمل شـرائط               و بناء

  ٣ .انعقادِه و صحتِه

                                         
 . ٢٩٤ – ٢٨٣ /١الوسيط،  ١
 .  و ما بعدها٣١٤، ٣١٣ /١نظرية العقد، للسنهوري،  ٢
 . ٣٧٩، ٣٧٧ – ٣٧٦ ص فتحي الدريني،. د. النظريات الفقهية، أ ٣



 

 )١٢٠١(

فمـن  ٢  ال من األحكـام التكليفيـة   ،١و هذا يرجح اعتبار الصحة من األحكام الوضعية   
المعلوم أن علماء أصول الفقه اختلفوا في الصحة و البطالن و الفساد هـل هـي  مـن            

  : م التكليفية على ثالثة أقوال  أ،األحكام الوضعية
 و هـو القـول   ،أنها من األحكام الوضـعية : ٣قول جمهور األصوليين :   القول األول   

  . ٤الراجح 
 و معنـى  ، ألن معنى الصحة إباحة االنتفـاع   ،أنها من األحكام التكليفية   :   القول الثاني   

ـ    و هـذا القـول لـبعض    ،ةالفساد أو البطالن حرمة االنتفاع و هما من األحكام التكليفي
  ٥ .األصوليين

  ٦ . و هو قول جماعة من األصوليين،أنها أحكام عقلية ال شرعية:   القول الثالث 
و الجدير بالذكر أن علماء أصوِل الفقه المعاصرين عندما ذكروا الخالف اقتصروا على             

 أن العلمـاء     و الحقيقة  ،القول األول و الثاني و ذكروا أن األصوليين اختلفوا على قولين          
   .- و اهللا أعلم -اختلفوا في هذه المسألة على ثالثة أقوال كما بينت 

                                         
هو ما يقتضي جعل شيٍء سبباً لشيء أو شرطاً أو مانعاً أو جعله رخصة أو عزيمةً، أو وصـفه                   : الحكم الوضعي    ١

 –، دار الفكر المعاصر بيروت ١٢٢وهبة الزحيلي، ص . د. الوجيز في أصول الفقه أ... بالصحة أو الفساد أو البطالن
  . / م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ / إعادة الطبعة األولى–دمشق 

و هو عند الفقهاء  ما . ( عند األصوليين خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييراً: الحكم التكليفي  ٢
. الوجيز في أصول الفقه، أ...). يقتضي طلب الفعل أو طلب الكف، أو التخيير بين الفعل و الترك كالواجب و المندوب

  ١٢١، ١١٩ ص وهبة الزحيلي،. د
و هو قول اإلمام الغزالي، و اآلمدي، و اإلسنوي، و الشاطبي، و ابن السبكي، و الزركشي، و ابن النجار الحنبلي، و  ٣

نزيـه  . محمد الزحيلي، و د   . ، تحقيق د  ٤٦٤ /١عزاه ابن النجار ألكثر الحنابلة، شرح الكوكب المنير البن النجار،           
. د. ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، أ./ م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ / )٢(  ط – الرياض   –حماد، مكتبة العبيكان    

 . / م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ / )٧(  الرياض، ط –مكتبة الرشد ناشرون . ٤٠٦ /١عبد الكريم النملة، 
 - هــ  ١٤٢٧ / )١٥(  ط – بيروت  –، مؤسسة الرسالة    ٦٦عبد الكريم زيدان، ص     . الوجيز في أصول الفقه، د     ٤

 . /م ٢٠٠٦
  . ٤٠٧ /١المرجع األخير،  ٥
، مرصاد األفهام   ٤٦٤ /١هذا قول العالمة ابن الحاجب، و البيضاوي، شرح الكوكب المنير، البن النجار الحنبلي،               ٦

 ١٤٣٦ / )١(  ط – الكويت –، دار الضياء ٤٧٦ /١إلى مبادئ األحكام، لإلمام القاضي عبد اهللا بن عمر البيضاوي،   
 –، دار الكتـب العلميـة    ٢٨١ /١ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لإلمام التاج السبكي،          ، رفع ./ م ٢٠١٥ -هـ  

 . و رجح السبكي أنه حكم شرعي ال عقلي. / م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ / )١(  ط –بيروت 



– 

  )١٢٠٢(

فإذا ترجح أن حكم الصحة و البطالن و الفساد من األحكام الوضعية التي رتبها الشارع               
 فقد جعل الشارع هذه العقود أسـباباً        ،على أسبابها و هي العقود التي يبرمها المتعاقدون       

 العقدية و هذا يكسبها قوة اإللـزام ؛ بمعنـى أن العقـد إذا انعقـد                 لحصول االلتزامات 
 و ال يجـوز ألحـد   ،صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية و وجب على المتعاقدين تنفيذه         

 ١ . كما ال يجوز للعاقدين رفعه أو فسخه و إنهائه إالَّ عن طريق اإلقالـة            ،العاقدين فسخه 
و هو أمر مـن   ١: المائدة ﴾ Z[  \  ]  _^    s   ﴿و اهللا تعالى يقول 

 و العقود لفظ عام يشمل جميع أنواع        ، و األمر يقتضي الوجوب    ،الشارع بالوفاء بالعقود  
 و صححه القاضي ابـن  ، اإلمام الطبري  ،العقود و العهود على ما رجحه إمام المفسرين       

  ٢ .)و هذا الذي قاله الطبري صحيح : ( العربي فقال 
ريره في حكم الشريعة اإلسالمية قرره الدكتور عبـد الـرزاق           و هذا المعنى الذي تم تق     

إلزام المتعاقدين بتنفيذ مـا      : المطلب الثاني   : (  تحت عنوان    – رحمه اهللا    –السنهوري  
ثم ذكر أن القاعدة العامة و االستثناء منها في الفقه اإلسـالمي كمـا     ) اشتمل عليه العقد    

 فالواجب تنفيذ العقد في جميع مـا        ،المتعاقدينأن العقد شريعة    : ( في الفقه الغربي هي     
  ٣ .)اشتمل عليه نطاقه دون تعديل 

 بـل هـذه     ،فيه نظـر   للفقه اإلسالمي ) العقد شريعة المتعاقدين    : ( نسبة قاعدة   : أقول  
القاعدة غير صحيحة شرعاً حتى عند الذين يطلقون العنان لإلرادة التعاقدي للمتعاقـدين             

شروط التي ال تخالف نصاً أو أصالً شـرعياً و هـم الـسادة              الشتراط ما يشاءان من ال    
، ألننا لوقلنا بصحة هذه القاعدة شرعاً علـى إطالقهـا للـزم عـن ذلـك أن              ٤الحنابلة  

                                         
 - هــ  ١٤٣٠ / )٣١(  ط – دمـشق  –، طبعة دار الفكر     ٥٠٢ /٤وهبة الزحيلي،   . د. الفقه اإلسالمي و أدلته، أ     ١

 و اإلقالة هي اتفاق المتعاقدين على رفع العقد االزم و إنهائه، و هي تجري في جميع العقود الالزمة ما عدا ./ م٢٠٠٩
الزواج، و الجمهور على أن اإلقالة فسخ للعقد السابق، و ذهب أبو يوسف من الحنفية، و المالكية و الظاهرية إلى أنها           

 . ٥٠٤، ٥٠٢ /٤ينظر الفقه اإلسالمي و أدلته، . بيع أو عقد جديد
، تحقيـق عبـد     ٤ /٢أحكام القرآن، للقاضي اإلمام، أبي بكر محمد بن عبد اهللا، المعروف بابن العربي، المالكي،                ٢

 . / م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ / )١(  بيروت، ط –الرحمن المهدي، دار الكتاب العربي 
 . ٥٠ /٦عبد الرزاق السنهوري، . د. مصادر الحق، أ ٣
، ١٩٤ – ١٨٩ /٢، اإلقناع لطالب االنتفاع، لإلمام موسى بن الحجـاوي،          ٢٨٦ ٢٨٥ /٤لكبير  المغني مع الشرح ا    ٤

 ، الملكية و نظرية العقد، للشيخ       / م ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٨ / )١(  القاهرة، ط    –عبد اهللا التركي، دار هجر      . تحقيق د 
  . ٥٥ ،٤٧ ، نظرية العقد، د باسل الحافي، د صالح العلي، ص ٢٤١ – ٢٤٠محمد أبو زهره 



 

 )١٢٠٣(

 أو اشترطا في العقـد شـرطاً   - تعالى  -المتعاقدين إذا اتفقا على خالف ما شرعه اهللا         
 ألن العقـد شـريعة      ،هذا الشرط يخالف شرع اهللا فيجب تنفيذ الشرط أو تنفيذ العقد مع           

 و قد بينتُ سـابقاً أن       . و هذا ال يقول به عاقل فضالً على أن يقول به فقيه              ،المتعاقدين
 ، و أن المتعاقدين مجرد سبب لذلك      ،الذي يرتب على العقد آثاره و التزاماته هو الشارع        

 و لم يـأذن  ،و ليس من المعقول أن يرتب الشارع على العقد آثاره و هو يخالف أحكامه          
الشارع للمتعاقدين عند التعاقد أن يخالفا األحكام الشرعية أو يتفقا على ما يخالف أحكـام      

ألن الباري عز وجل هـو  ) العقد شريعة اهللا تعالى : (  لذلك فاألصح أن يقال   ،شرع اهللا 
 و ال يخل بهذا المعنى أن       ، و رتب عليه آثاره    ،الذي شرع هذا العقد و وضع له شروطاً       

 أعطى المتعاقدين حقاً بأن يشترطا  بعض الشروط التي قد تعدل بعض االلتزامـات               اهللا
 تمييزاً لها عن الشروط الشرعية ألن صـحة         ، و هو ما يسمى بالشروط الجعلية      ،العقدية

 و أن ال تمـس بمقتـضى        ،الشروط الجعلية مقيد بأن ال تخالف أصال أو دليالً شـرعياً          
   . شرع العقد ألجل تحقيقه أو الحكم النوعي الذي،العقد

إن نظرية الفساد و البطالن هي نظرية أصولية فقهيـة          : بعد أن تقرر هذا المعنى أقول       
 خالفـاً لجمهـور     ،تميز بها السادة الحنفية حيث ميزوا بين مصطلحي الفساد و البطالن          

 يتـسع المقـام     ال١الفقهاء الذين لم يميزوا بين الفساد و البطالن إالَّ في حاالت استثنائية             
    .لذكرها

دون أركانـِه   :  أي   – فإذا كان نهي الشارع يمس وصفاً  من أوصاف العقد دون أصلِه             
 أما إذا كان الخلل أو النهي الـشرعي         ، كان العقد فاسداً عند الحنفية     -و شروط انعقادِه      

 –لعقـد   يمس أصـل ا   :  أي   –يمس ركناً من أركان العقد أو شرطاً من شروط انعقادِه           
   .كان العقد باطالً

                                         
، تحقيق مطيـع    ٤٠١ – ٤٠٠، األشباه و النظائر البن نجيم الحنفي، ص         ٦٥١ – ٦٥٠ /٢التلويح على التوضيح،     ١

 –، دار الفكـر     ٤٠٢ ٤٠١ /٦فتح القدير للكمال بن الهمام،      . / م ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣ / دمشق –الحافظ، دار الفكر    
 –، دار الفكر ٦٧٤ /٢، للشيخ مصطفى الزرقاء، ، المدخل الفقهي العام/ م ١٩٧٧ - هـ   ١٣٩٧ / )٢(  ط   –بيروت  

، ٩٨ – ٩٥محمد الزحيلي، ص . د. ، النظريات الفقهية، أ/ م١٩٩٤ - هـ ١٣٧٨ / دمشق–بيروت و مطبعة طربين 
، ٢٣٥ /٤، الفقه اإلسالمي و أدلته، / م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ / )٢(  بيروت، ط – الدار الشامية   – دمشق   –دار القلم   

  . ٢٩٨ظرية العقد، ص و ينظر كتابنا ن



– 

  )١٢٠٤(

   ١ .ما كان مشروعاً بأصلِه دون وصفِه:   لذلك عرف الحنفية العقد الفاسد 
 لذلك عرف صاحب البـدائع البيـع الفاسـد    ،  و يقصدون بوصف العقد شروط صحتهِ    

  ٢ .)كلُّ بيع فاته شرطٌ من شروط الصحة : ( بقولِه 
 فالبيع فاسد لوجود مبادلة ماٍل      ،خمر أو الخنزير    و مثال العقد الفاسد عند الحنفية بيع ال       

غير معتـرف بماليتـِه   :  و سبب الفساد أن محل العقد ليس ماالً متقوماً شرعاً أي  ،بمال
  ٣ .شرعاً

:  أي   –أما العقد الباطل عند الحنفية فهو ما كان النهي فيه منصب على أصـل العقـد                 
، بيـع الميتـة   : خلل واقعاً على أصـله     و مثال ما كان ال     ،أركان العقد و شروط انعقادهِ    

  ٤ .الدمو
 بينما العقد الفاسد يمكـن أن تترتـب   ،  و العقد الباطل هو عقد ولد ميتاً فليس له أي أثر 

 كما يمكن تصحيحه إذا كان      ،عليه بعض األحكام أو اآلثار عند تنفيذه في بعض الحاالت         
ة سبب الفساد في مجلـس       و تمت إزال   ، و لم يدخل في صلب العقد      ،سبب الفساد ضعيفاً  

   .و ال يتسع المقام لتفصيل هذا المعنى هنا٥ .العقد 
أما نظرية الفساد و البطالن في كتب القانون فقد تكلّم الدكتور السنهوري عـن نظريـة                

   .٦ ،الفساد و البطالن عند الحنفية و فصل الكالم عنها في كتابِه مصادر الحق
، نظريـة العقـد   : م البطالن قانوناً فـي كتابيـه          و تكلم الدكتور السنهوري عن مفهو     

 فذكر أن القانون الروماني لم يكن يعـرف إالَّ نوعـاً   ،الوسيط في شرح القانون المدني    و
 ثم بدأ يظهر التمييز بـين نـوعين مـن أنـواع     ، و هو البطالن المطلق،واحداً للبطالن 

                                         
، تحقيق محمد ٢٥٠ /١، اللباب في شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي، ٦٥٠ /٢التلويح على التوضيح،  ١

 . / م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ / بيروت–أمين النوادي، دار إحياء التراث العربي 
، اللباب فـي  ٦٥٠ /٢التلويح على التوضيح، . ، طبعة دار الكتب العلمية٢٩٩ /٥بدائع الصنائع،  لإلمام الكاساني،       ٢

 –، تحقيق محمد أمين النوادي، دار إحياء التراث العربـي           ٢٥٠ /١شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي،        
 . طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ٢٩٩ /٥، لإلمام الكاساني . / م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ /بيروت

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإلمام ابن نجيم، ٤٠٢ /٦، )على هامش فتح القدير ( رتي العناية على الهداية، للباب ٣
 . / م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ / )٣(  ط – بيروت – دار المعرفة – ٧٥ – ٧٤ /٦
  . ٦٥١ – ٦٥٠ /٢، التلويح، ٤٠٢ – ٤٠١ /٦فتح القدير مع العناية،  ٤
 ٣١٤نازل عنه صاحبه في مجلس العقد، ينظر كتابنا، نظرية العقد، ص و مثاله أن يكون سبب الفساد شرطاً فاسداً فيت ٥
– ٣١٥ .  
 .  و ما بعدها١٤٦ /٤مصادر الحق،  ٦



 

 )١٢٠٥(

لتمييـز بينهمـا فـي     حيث ظهـر ا    ، و البطالن النسبي   ،البطالن المطلق : البطالن هما   
 ومنـه  ،)القانون الفرنسي الجديـد  (  ثم انتقل إلى قانون نابليون       ،القانون الفرنسي القديم  

  ١ .انتقل إلى القانون المصري دون تحري الدقة في التمييز بين النوعين
  :   ثم ظهرت النظرية التقليدية في القانون التي اعتمدت التقسيم الثالثي  للبطالن و هي 

   . االنعدام– ١      
   . البطالن المطلق- ٢      
   . البطالن النسبي– ٣      
 أو  ،الرضـا (  هو العقد الذي نقص فيه ركن من أركان تكوينِه           ٢فالعقد المنعدم    - ١

 ٣ . و كذا التسليم في العقود العينية،) أو السبب ،المحل
ل ركن منها بـأن     هو أن توجد أركان العقد كلها لكن يخت       : أما البطالن المطلق     - ٢

 و مثاله أن يكون محلُّ العقـد مجهـوالً غيـر            ،لم يستوف الشروط الالزمة له    
مخالفاً للنظام العـام أو اآلداب  : أي  (  أو يكون سبب العقد غير مشروع        ،معين

  .ففي هذه الحالة يقع العقد باطالً بطالناً مطلقاً) العامة 
 و استوفى شروط تلـك      ،قد أركانه فيكون إذا استوفى  الع    : أما البطالن النسبي     - ٣

 أو ، لكن الرضا بالعقد كان غير صحيح كأن صدر من ناقص األهليـة  ،األركان
 ٤.)الغلط أو التدليس أو اإلكراه ( شابه عيب من العيوب الثالثة 

يظهر من خالل ما عرض من نظرية الفساد و البطالن أن القانون لم يميز بين               
 و يظهر بالمقارنة أن العقـد  ،سد كما فعل السادة الحنفيةالعقد الباطل و العقد الفا 

المنعدم في القانون يمكن أن يقابل العقد الباطل عند الحنفية مع خالف يسير في              
 و الباطل بنوعيه في القـانون يـشابه         ،ماهية األسباب التي تؤدي إلى البطالن     

                                         
                 من القانون المصري، و المـادة       ) ١٤٩ /٩٥المادة  (  البطالن المطلق    ٦٠٣ – ٦٠٢ /٢نظرية العقد، للسنهوري،     ١

 ) ١٥٩٩( من القانون المصري، و المادة     ) ٢٩١ /١٣١المادة  ( الن النسبي   من القانون الفرنسي، و البط     ) ١٦٠١( 
 . من القانون الفرنسي

 . ٦٠٤ /٢، نظرية العقد للسنهوري، ٥٣٤ /١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري،  ٢
تمامها عند المالكية، و هي العقود العينية في الفقه اإلسالمي هي العقود التي يشترط القبض للزومها عند الجمهور، أو  ٣

بيع األمـوال  : الهبة، و اإلعارة، و القرض، و الرهن، و اإليداع، كما أن هناك عقد يشترط التقابض لصحتِه و هو      : 
 . ٣٩ – ٣٨الربوية بجنسها أو بغير جنسها مع اتحاد العلة، ينظر كتابنا نظرية العقد، ص 

 . ٦٠٤ /٢ة العقد للسنهوري، ، نظري٥٣٥ /١الوسيط في شرح القانون المدني  ٤



– 

  )١٢٠٦(

 و البطالن شـرعاً      نظرية الفساد   و بالتالي هذا يظهر تميز     ،الفاسد عند الحنفية  
 كما أن القانون لم يتـأثر فـي هـذه النظريـة بالفقـه               ،عدم تأثرها بالقانون  و

   . فال يوجد تأثير أو تأثر بين الجانبين،اإلسالمي
دراسة نظرية الظروف الطارئة، و القوة القاهرة عند الدكتور عبـد           : المبحث السابع   

  : الرزاق السنهوري 
  : صورة النظرية 

صان على عقد و كان هذا العقد من العقود التي توفرت فيه ثالثـة        إذا تعاقد شخ  
  :شروط على النحو اآلتي 

 أو فوري لكنـه مؤجـل       ،أي عقد مستمر  (  أن يكون عقداً مرجأ التنفيذ       – ١  
   . و توريد السلَع، و اإلجارة، و المقاولة،كعقد العمل) التنفيذ 

 و معنى االحتمالي أن ال      ،و باالتفاق  أن ال يكون عقداً احتمالياً بطبيعته أ       – ٢  
  يعرف 

عند إبرامه مقدار الغرم بالنسبة للغنم بمعنى أن ال يكون من عقود الغرر كعقـد         
  ١التأمين  

 و ال يمكن دفعـه أو       ، أن يحدث حادث مفاجئ ال يمكن توقعه عند العقد         – ٣  
عقـد بحيـث    و يأثّر هذا الحادث على ال، و ليس من فعل أحد المتعاقدين      ،تجنبه

يصير تنفيذ االلتزامات العقدية الناشئة عنه مرهقة للمدين بحيث تهدده بخـسارة       

                                         
معنى كون عقد التأمين من عقود الغرر أنه ال يوجد توازن بين ما يدفع و ما يؤخذ مع جهالة العوض الثاني أي ما                        ١

يؤخذ من شركة الـامين ، ففي التأمين على المركبات مثالً يدفع المؤمن مبلغاً معلوماً في السنة لكن ال يعلم ما يأخـذ        
 يدفع لسنوات عديدة و ال يحصل له حادث فال يأخذ شيء مقابل ما يدفع، و قد يؤمن على المركبة و يدفع مقابل ذلك فقد

ساعة على إبرام عقد التـأمين فيأخذ تعويضاً من شـركة   ) ٢٤( القسط السنوي للتأمين فيحصل له حادث بعد مرور  
ى من علماء هذا العصر و مشايخه أفتت بتحريم هذا التأمين يساوي أضعاف ما دفع، لذلك يجد الباحث أن الغالبية العظم

  م، ١٩٦٨النوع من الـتامين التجاري و أشباهه، و بذلك أفتت كثير من الجان العلمية كلجنة الفتوى في األزهر عام                   
خ زه إال القلة النادرة من المـشاي       هـ و لم يفت بجوا     ١٣٩٧هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في عام          و

كالشيخ مصطفى الزرقاء و الشيخ علي الخفيف إذا خال من الربا، تنظر أسباب تحريم التـأمين التجاري في كتـاب                   
 –، دار الفكر دمـشق      ٢٦٨ – ٢٦٧ ص   – رحمه اهللا    –المعامالت المالية المعاصرة ألستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي        

 الهيئات العلمية في التأمين التجاري في كتاب التامين ، تنظر أقوال العلماء و/ م٢٠٠٨ – ١٤٢٩ / )٦(  ط  –بيروت  
 هـ ١٤٣٢ / )٢(  ط –، دار البشائر اإلسالمية، بيروت ١٦١ – ١٤٦ /١علي القره داغي،   . د. التكافلي اإلسالمي أ  

 . / م٢٠١١ -



 

 )١٢٠٧(

يسمى هذا الحادث عنـد      ( ١ال يشترط أن يصبح تنفيذ العقد مستحيالً        ، و فادحة
الحادث الفُجائي أو   :  و يسمى في القانون      ،الفقهاء المعاصرين الظرف الطارئ   

و قد اختلفت معايير القانونيين في التفريق        )  أو القوة القاهرة     ،الحادث الطارئ 
بين الحادث الفجائي أو الطارئ و بين القوة القاهرة فذكر الدكتور الـسنهوري             

 في التفريق بينهما أنه إذا صار تنفيـذ العقـد صـعباً و لـيس                - رحمه اهللا    –
  و إذا صار تنفيذ    ،الحادث الفجائي أو الطارئ   : مستحيال فالتسمية القانونية هي     

 و من فقهاء القانون مـن فـرق بينهمـا           ،٢العقد مستحيالً يسمى القوة القاهرة      
فاعتبر القوة القاهرة حادثاً خارجياً عن الشيء الـذي تتحقـق بـه المـسؤولية          

 و الحادث الفجائي حادث داخلي ينجم عن الـشيء ذاتـِه            ،؛كعاصفة أو زلزال  
تفريـق األول فـي     و بهذا يظهر بحـسب ال     . ٣كانفجار آلة أو انكسار عجلة        

عند علماء الشريعة   )الظروف الطارئة   (القانون أن المصطلح المشابه لمصطلح      
   .عند علماء القانون)   أو الحوادث الطارئة ،الحوادث المفاجئة(هو 

 أو حادث فجائي طارئ جعل تنفيذ العقد أمـراً صـعباً            ،فإذا حصل ظرف طارئ    -
 المساس بـالقوة الملزمـة للعقـد        عسيراً على المدين فهل يبيح ذلك القول بجواز       

بتعديل االلتزام العقدي إلعادة التوازن للبدلين في العقد بتحميل عـبء الخـسارة             
لطرفي العقد بدالً من أن يحملها طرف واحد هو المدين بسبب ظرٍف طـارئ ال               

 ٤ .يد له فيه تحقيقاً لمعنى العدالة
القانون الوضعي علـى    اتفق المعاصرون من علماء الشريعة مع فقهاء        : الجواب   -

 التي تجعل تنفيذ العقـد   - أو الحوادث المفاجئة الطارئة      ،اعتبار الظروف الطارئة  
 سبباً يبيح القـول بتعـديل االلتزامـات         –صعباً عسيراً بالشروط المذكورة سابقاً      

 كما يحدث مثالً في عقود المقاوالت       ،العقدية بتوزيع عبء الخسارة على العاقدين     
                                         

 هـ ١٤٠٥/)٤( ط – بيروت –، مؤسسة الرسالة ٣١٩ – ٣١٨وهبة الزحيلي، ص . د. نظرية الضرورة الشرعية، أ ١
، ٩٩٤،  ٧٠٤ /١، الوسيط في شرح القانون المدني،       ١٥٠ – ١٤٩الدريني، ص   . ، النظريات الفقهية، د   / م ١٩٨٥ -

 . ١١٤صالح العلي، ص . و د، باسل الحافي . نظرية العقد، د
 . ٩٩٤، ٧٠٥ /١ الوسيط في شرح القانون المدني، ،٢
 .٩٩٥ /١الوسيط في شرح القانون المدني،  ٣
                فتحـي الـدريني،   . د. ، النظريـات الفقهيـة، أ  ٣١٩ – ٣١٨د وهبة الزحيلي، ص . رورة الشرعية، أ نظرية الض  ٤

 . ١١٤، و ينظر كتابنا نظرية العقد، ص ٩٩٤، ٧٠٤ /١، الوسيط في شرح القانون المدني، ١٥٠ – ١٤٩ص 



– 

  )١٢٠٨(

دما يطرأ تضخم مالي جـامح بـسبب الكـوارث الطبيعيـة أو             طويلة األجل عن  
 فيؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الـشرائية للعملـة          ،الحروب و الثورات و نحوها    

 ،ألسعار مواد البنـاء   )  فاحشاً  ( انخفاضاً كبيراً جداً يلزم عنه ارتفاعاً كبيراً جداً         
 بتنفيذ العقد فـي هـذه       –) و هو المدين في هذا العقد        ( -فإننا لو ألزمنا المقاول     

 ففي هذه الحالة يـتم      ،الحالة لَلَِحقَ به خسائر فادحة ال يمكنه تحملها تنذر بإفالسه         
تعديل االلتزام العقدي بحيث تتحمل الجهة التي أعطته هذا المشروع جـزءاً مـن         

 و ذلك برفع مقدار األجرة التي تعطيها له بمقـداٍر يمكنـه مـن تنفيـذ              ،الخسارة
 ١ .أن تلحق به خسارة مع تحقيق شيء من الربح و لو كان يسيراًالمشروع دون 

و قد أعطى القانون القاضي سلطة تعديل االلتزامات العقديـة فـي هـذه الحالـة       -
 من القـانون    /١٤٧ / حيث نصت المادة   ،إلعادة التوازن للعقد تحقيقاً لمبدأ العدالة     

مة لم يكـن فـي      حوادث استثنائية عا  ( المدني المصري الجديد على أن حصول       
 و ترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقـدي و إن لـم يكـن                ،الوسع توقعها 

 جـاز للقاضـي تبعـاً       ،مستحيالً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة       
           االلتزام المرهق إلى الحـد للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد

 و قد ذكر الدكتور عبد الـرزاق        .)لى خالف ذلك     و يقع باطالً اتفاق ع     ،المعقول
:  أي   ٢ .السنهوري أن هذا النص مستحدث و لم يكن له نظير في التقنين القـديم             

لم يكن هذا النص في القانون المصري القديم و إنما هو نص مستحثٌ في القانون               
بـشكٍل  في القانون المدني السوري      ) ٢ /١٤٨( المصري الجديد و يقابله المادة      

 . ٣ .مطابق كما قال الدكتور السنهوري
و ذكر الدكتور السنهوري أن القانون الفرنسي ال يقر نظرية الظروف الطارئة ال              -

   ن قبل قليـل   – و تبعه في ذلك القانون المصري القديم         ،فقهاّ و ال قضاءكما تبي -  
 .بينما انبرى لتأييدها فقهاء المسلمين على أسس مختلفة

 هذه النظرية في القانون الدولي العام حيث اعتُبرت شـرطاً ضـمنياً             و ازدهرت  -
 ثـم بـدأت هـذه      ،مفروضاً في المعاهدات الدولية فهي تنقضي بتغير الظـروف        

                                         
  . المراجع السابقة بتصرف يسير ١
 . ٧٠٤ /١مدني، الوسيط في شرح القانون المدني، ال ٢
  ) حاشية  ( ٧٠٥ /١الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري،  ٣



 

 )١٢٠٩(

 ثم فـي التقنـين      ، ثم القانون اإليطالي الجديد    ،النظرية تظهر في القانون البولوني    
لعراقـي فـي المـادة               في التقنـين ا     ثم ، ثم في التقنين السوري    ،المصري الجديد 

 .١ . )٢ /١٤٧(  ثم في التقنين الليبي في المادة ، )٢ /١٤٦(
 أن فقهاء اإلسالم أسبق     – كما يشير إليه كالم الدكتور السنهوري        –و بهذا يظهر     -

في تقرير نظرية الظروف الطارئة من القانون الفرنسي الذي لم يقـر  بالنظريـة         
 و ال يعرف على وجه الدقة أيهما أسبق في تقرير هـذه النظريـة فقهـاء                 .أصالً

،  و القـانون البولـوني  ،الشريعة أم القانون المصري الجديد و كذا القانون الدولي       
إلخ و المفهوم من مقدمة كتاب الوسيط في القانون         ..... .القانون اإليطالي الجديد  و

 و ال نـدري  ،٢ م ١٩٣٦أ في عام  المدني المصري أن تعديل القانون المصري بد      
 ،على وجه الدقة متى تم إضافة نظرية الظروف الطارئة للقانون المصري الجديد           

 ، و بعض القوانين األوربية    ،و كذا متى تم ظهور هذه النظرية في القانون الدولي         
 و هذا يشكك في دقة الدعوى التي نقلها الدكتور هيثم الرومـي عـن               ،ثم العربية 

ي محمصاني في اعتبار نظرية الظروف الطارئة مـن النظريـات           الدكتور صبح 
 و لو فرضنا جدالً صحة هذه الدعوى و أن هذه النظريـة             ٣ .ذات المنشأ القانوني  

 و أن فقهاء المسلمين المعاصرين قد تـأثروا بالقـانون عنـد             ،ذات منشأ قانوني  
ـ             أثراً ظاهريـاً   صياغتهم لهذه النظرية فإننا نقول بأن الـتأثر ال يعدو أن يكون ت

محصوراً بالصياغة الظاهرية و الترتيـب المنطقـي الدراسـي لهـذه النظريـة           
 مع اختالف نظرية الظروف الطارئة في الفقه عن النظرية القانونية في            ،القانونية
 لالختالف بين النظريتين في األصول التشريعية و إن كان بينهما اتفاق            ،جوهرها

لذي يسمح بتعديل االلتزامات التعاقدية بـسبب تلـك   في الثمرة و النتيجة و المآل ا 
أصـوالً شـرعية   ٤ و قد ذكر بعض فقهاء اإلسالم المعاصرين         ،الظروف الطارئة 

 و بعـض    ، و بعض القواعـد الفقهيـة      ، مثل مسألة وضع الجوائح    ،لهذه النظرية 
الفتاوى الفقهية و هذه أصول ال عالقة للقانون بها ال من قريب و ال مـن بعيـد                  

                                         
 . ٢٤ – ٢١ /٦مصادر الحق، للدكتور السنهوري،  ١
 . ٧ /١الوسيط في شرح القانون المدني،  ٢
 . ٦٠٦ – ٦٠٥الصياغة الفقهية، د ز هيثم فهد الرومي، ص  ٣
 . ١٦٩ – ١٦٨الدريني، ص . النظريات الفقهية، د ٤



– 

  )١٢١٠(

قال أن هذه النظريات ذات منشأ قانوني بحت و أن فقهاء اإلسـالم تـأثروا        حتى ي 
 : بالقانون عندما وضعوا هذه النظرية وهذه األصول هي 

 :  و األصل الشرعي في هذه المسألة الفقهية ،مسألة وضع الحوائج -
 – رضي اهللا عنه     –  الحديث الذي رواه البيهقي بسنده عن جابر بن عبد اهللا             - ١ -

 ١ .)أمر بوضع الجوائح  ( بي أن الن
إذا بعـت مـن أخيـك ثمـراً     : (  قال  الحديث الذي رواه مسلم أن النبي      – ٢

  ٢ .)فأصابته جائحة فال يحّل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حقّ 
، و المقصود بالجوائح كّل آفِة ال صنع لآلدمي بها تصيب الثمر فتتلفـه كـالريح              

  ٣ . و نحو ذلك، و الحريق، و الجراد،السيل و ، و العطش، و البرد،الحرو
ذهب المالكية إلى أن البائع يضمن الجائحة من مالِه فتُحطّ عن مـشتري      : و عليه   

و وافهم الحنابلة فيما إذا تلف الثمر بالجائحة قبل أن يتمكّن المشتري مـن         ٤ ،الثمر
ع يعنـي ال   فإن تلف بعد التمكن كان الضمان عليه ال علـى البـائ    ،قطافه و أخذهِ  

إذا تلـف الثمـر قبـل       ٦ و قريب من ذلك مذهب الشافعية        ٥تُحطّ الجائحة عندئٍذ    

                                         
 –، طبعة دار الفكر ١٧٤ /٨، /١٠٧٨٦ /رقم{  كتاب البيوع، باب ما جاء في وضع الجوائح /السنن الكبرى للبيهقي ١

 –، طبعة دار الفكر ٢٦٥ /٧بيروت، بال تاريخ و رقم، ورواه النسائي في المجتبى، كتاب البيوع، باب وضع الجوائح، 
 . / م١٩٣٠ - هـ ١٣٤٨ /صورة عن طبعة  ) ١( (  ط –بيروت 

 –، طبعة دار إحياء التراث العربـي        ١١٩٠ /٣،  /١٥٥٤ /صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم        ٢
، و أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب وضع /١٩٥٥ - هـ  ١٣٧٥ /صورة عن طبعة   ) ١(  ط   –بيروت  

 – بيروت – دار الجنان و مؤسسة الكتب الثقافية ، تحقيق كمال يوسف الحوت، طبعة٢٩٨ /٢، /٣٤٧٠ /الجوائح،، رقم
 . / م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ / )١( ط 

سعيد أعراب، . محمد بو خبزة، و أ. محمد حجي، و أ. ، تحقيق د٢١٢ /٥الذخيرة، لإلمام أحمد بن إدريس القرافي،  ٣
 – بيروت – دار الفكر ، طبعة٩٢ /٢، مغني المحتاج للخطيب الشربيني، / م١٩٩٤ / )١(  بيروت، ط –دار الغرب  

 بـال  – بيروت –، طبعة دار الكتب العلمية   ٥٧ /٤بال تاريخ و رقم، الشرح الكبير على هامش المغني، البن قدامة،            
 . تاريخ و رقم

 . ٢١٥ – ٢١٢ /٥الذخيرة للقرافي،  ٤
، إعالم المـوقعين،  ٢٧٥ /٢، اإلقناع، لإلمام الحجاوي، ٢٥١ /٤، )على هامش المغني ( الشرح الكبير البن قدامة    ٥

 - هــ    ١٣٤٧ / )١(  ط   – بيروت   –، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الفكر         ٣٣٨ ٣٣٧ /٢للعالمة ابن القيم،    
 . / م١٩٥٥

 . / م١٩٩١ - هـ ١٤١٢ / )٣(  بيروت، ط –، المكتب اإلسالمي ٥٦٤ /٣روضة الطالبين، لإلمام النووي،  ٦



 

 )١٢١١(

 و يجب الضمان عندئٍذ علـى  ، أما إذا تلف بعد التخلية فال توضع الجائحة ،التخلية
  ١ .المشتري

، )الـضرر يـزال     ( كقاعـدة   : و من أسس هذه النظرية بعض القواعد الفقهية          -
الضرر األشد يـزال  (  و قاعدة   ،)ولى من جلب المصالح     درء المفاسد أ  ( قاعدة  و

 ٢ .)بالضرر األخف 
 رحمه  –٣و من أسسها أيضاً بعض الفتاوى كالفتوى الشهيرة للعالمة ابن عابدين             -

هي فتوى الصلح على األوسط التي ذكرها في مجموعة رسـائلِه ؛ فـي          و  -اهللا  
هذه الفتوى مـن األصـول       و قد عدت     ٤ .رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود     

، و ال مجال لعرض هذه النظرية في هـذا المقـام   ٥التي بنيت عليها هذه النظرية  
 و معلـوم أن العالمـة خاتمـة         ،لكنها تعد أصالً عملياً لنظرية الظروف الطارئة      

/               محمد أمين ابن عابدين عـاش مـا بـين عـامي            ،المحققين في مذهب الحنفية   
و هذا كان قبل تعديل القانون المـدني المـصري          . ٦ /هـ ١٢٥٢ – ـ ه ١١٨٩

الجديد و هو يشير إلى األسبقية التاريخية لظهور تطبيقـات نظريـة الظـروف              
 – . قبل ظهورها في القانون الوضـعي المعاصـرة        ،الطارئة في الفقه اإلسالمي   

  .-اهللا تعالى و

                                         
ن بإزالة كل العوائق التي تحول بينه و بين القبض و اإلذن له بالقبض، و التخلية              التخلية بين المبيع و المشتري تكو      ١

 – وزارة األوقاف و الـشؤون اإلسـالمية      – ٥٧ /١١تعد قبضاً عند الحنفية و الشافعية، الموسوعة الفقهية الكويتية،          
 . ابلة، و عليه يصبح قول الشافعية ككقول الحن./ م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ / )١(  ط –الكويت 

 . ١٦٦ – ١٦٥ينظر كيفية االستدالل بهذه النظرية في كتاب النظريات الفقهية ألستاذنا الدكتور فتحي الدريني، ص  ٢
هو العالمة، اإلمام، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، بن عابدين، الدمشقي، الحنفي، خاتمة المحققين في المذهب،  ٣

 هـ، من تصانيفه رد المحتار على الدر المختار ١٢٥٢ و توفي فيها سنة  هـ١١٩٨فقيه أصولي، ولد في دمشق سنة 
على تنوير األبصار، و الرسائل المشهورة، و العقود الدرية، و نسمات األسحار شرح المنار، في األصول، و غيرها،     

، األعالم، ٧٧ /٩، معجم المؤلفين، لرضا كحالة، ٣٦٧ /٦هدية العارفين، لكمال باشا في ذيل كشف الظنون،         : ينظر  
  . ٤٢ /٦للزركلي، 

 ، المكتبة األزهريـة للتـراث،  ١٠٨ – ١٠٧ /٢مجموع رسائل ابن عابدين، رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود،      ٤
 .بال تاريخ و رقم ) ١(  ط – القاهرة –الجزيرة للنشر و التوزيع و
، ١٥٠، ١٤٩ – ١٤٦تابه النظريـات الفقهيـة، ص   و قد ذكر ذلك األستاذان الجليالن الدكتور فتحي الدريني في ك          ٥
المنشور في مجلـة  ) انخفاض قيمة العملة و أثره على الديون السابقة ( الشيخ مصطفى الزرقاء في بحث له بعنوان      و

 . ١١٧و ينظر كتابنا نظرية العقد، ص . / هـ١٤٢٦ / بنك دبي اإلسالمي، ذو الحجة–االقتصاد اإلسالمي 
  . ٤٢ /٦للزركلي، األعالم، : ينظر  ٦



– 

  )١٢١٢(

  : الخاتمة و تشمل النتائج و التوصيات 
ث المختصر أقول إن ما كتبته في هذا الموضوع جهد المقـل              في ختام هذا البح   

 و أخطأتُ في بعـض األمـور   ،فإن أصبت فهو من توفيق اهللا و أحمده على ذلك      
   .فمن نفسي و من الشيطان و أستغفر اهللا على ذلك

  : نتائج البحث 
  : توصلت من خالل هذا البحث للنتائج اآلتية 

قه اإلسالمي قد تـأثر بالقـانون الرومـاني          بطالن الدعوى القائلة بأن الف     – ١  
   .القديم

   . ظهور أدلة و قرائن تشير إلى تأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي– ٢  
 تأثر القانون الوضعي المعاصرة بالفقه اإلسالمي في نظرية األهلية حيـث            – ٣  

   .أخذها التقنين المصري و كذا السوري بكاملها من الفقه اإلسالمي
عدم وجود تأثير أو تأثر بين الفقه اإلسالمي و القانون في نظرية الفـساد و                – ٤

 مع وجود شيء من التشابه بين النظرية الفقهية و النظرية القانونية فـي              ،البطالن
   .هذا الشأن

 بـل   ، عدم دقة المقولة القائلة بأن نظرية الظروف الطارئة ذات منشأ قانوني           – ٥
 ،هذه النظرية تدل على أنها ذات منشأ فقهي محـض       الدالئل و األصول الشرعية ل    

   .و ربما تأثر القانون بالفقه اإلسالمي في التنظير لهذه النظرية و ليس العكس
  : التوصيات 

لقد أجريت هذه المقارنة البسيطة على بعض النظريات الفقهيـة بمـا يتـسع لـه        
إني أوصي الباحثين    و لذلك ف   ، و توصلت إلى النتائج التي ذكرتها قبل قليل        ،المقام
  : بـ 
 عمل دراسات بحثية مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون أعم و أشـمل و            – ١  

   .أوسع في جميع النظريات الفقهية
 عقد الندوات و المؤتمرات التي تُعنى بالمقارنة بـين الفقـه اإلسـالمي و               – ٢  

   .قهية خصوصاً و في مجال التنظير أو النظريات الف،القانون الوضعي عموماً
  أن الحمد هللا رب العالمين :                  و آخر دعوانا 

  



 

 )١٢١٣(

  :ثبت المصادر و المراجع
 أحكام القرآن، للقاضي اإلمام، أبي بكر محمد بن عبد اهللا، المعروف بـابن العربـي، المـالكي،           - ١

  /. م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ )/ ١(  بيروت، ط –تحقيق عبد الرحمن المهدي، دار الكتاب العربي 
،  مع تهذيب الفروق للعالمـة  )على هامش الفروق للقرافي (  إدرار الشروق على أنواء الفروق     - ٢

محمـد رواس قلعـه جـي، دار        . ، تحقيق د  ٢٣٧/ ٣،  )على هامش الفروق    ( علي بن الشيخ حسن     
  .المعرفة بيروت بال تاريخ و رقم

يق الشيخ عادل عبد الموجود، و الشيخ  علي محمـد   األشباه و النظائر لإلمام التاج السبكي ، تحق  - ٤
  /. م١٩٩١ - هـ ١٤١١ )/ ١(  ط – بيروت –عوض، دار الكتب العلمية 

 أصول السرخسي، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،  تحقيق أبو الوفا األفغاني، دار       - ٥
  .   بال تاريخ و رقم– بيروت –المعرفة 

  /.  م٢٠٠٢ )/ ١٥(  ط – بيروت –زركلي  ، دار العلم للماليين  األعالم لخير الدين ال-٦
               – بيـروت  – إعالم الموقعين، للعالمة ابن القيم، تحقيق محي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر          - ٧

  /. م١٩٥٥ - هـ ١٣٤٧ )/ ١( ط 
 -  هـ ١٤١٣ )/ ١ (  إفاضة األنوار على أصول المنار، للعالمة عالء الدين علي الحصكفي،، ط- ٨

١٩٩٢./  
 –عبد اهللا التركـي، دار هجـر        .  اإلقناع لطالب االنتفاع، لإلمام موسى بن الحجاوي ، تحقيق د          - ٩

  / .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ )/ ١( القاهرة، ط 
                   )/ ٣(  ط – بيـروت  – البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإلمـام ابـن نجـيم، دار المعرفـة      - ١٠

  /. م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣
، طبعـة دار الكتـب      ) عالء الدين بن أبي بكر بن مسعود        ( ، بدائع الصنائع، لإلمام الكاساني      - ١١

  .  بال تاريخ و رقم– بيروت –العلمية 
 ١٤٢٢ )/ ١(  الرياض، ط    –أحمد العليان،  دار إشبيليا      .  تاريخ التشريع و الفقه اإلسالمي، د      - ١٢

  /. م٢٠٠١ -هـ 
                  )/ ٥(  ط – األردن – عمـان  –خ القانون، للـدكتور عبـاس العبـودي  ، دار الثقافـة          تاري - ١٣

  /. م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦
 )/ ٢(  ط   –علي القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت        . د.  التامين التكافلي اإلسالمي أ    - ١٤

  /. م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢
، للكمال بن الهمام، تحقيق )مع بين اصطالح الحنفية و الشافعية     الجا(  التحرير في أصول الفقه      - ١٣

  /. م٢٠١٥ )/ ١(  ط –محمد عبد الخالق، دار الكتب العلمية بيروت 



– 

  )١٢١٤(

محمد عبد الرحمن المرعـشلي،         .  التعريفات،لإلمام علي بن محمد الشريف الجرجاني،تحقيق د       - ١٤
  . /٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ )/ ٢(  ط - بيروت –دار النفائس 

  /. هـ١٣١٠/  التلويح على التوضيح، للعالمة السعد التفتازاني ، طبعة مطبعة صنايع العثمانية- ١٥
               تنبيه الرقود على أحكام النقود، رسالة للعالمة خاتمة المحققين محمد أمين بن عابدين الحنفـي                 - ١٦
 –اث، و الجزيرة للنـشر و التوزيـع         ، المكتبة األزهرية للتر   ) ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين      ( 

  .بال تاريخ و رقم ) ١(  ط –القاهرة 
               فـايز الدايـة،   .  التوقيف على مهمات التعاريف للحافظ محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق د            - ١٧
  /.  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ )/ ١(  ط – دمشق – بيروت –محمد رضوان الداية، دار الفكر . و د
مع الجوامع، لإلمام التاج السبكي، مع شرحِه المسمى تشنيف المسامع، لإلمام محمد بن بهادر   ج- ١٨

                  القـاهرة،   –سيد عبد العزيز،  طبعـة مؤسـسة قرطبـة           . عبد اهللا ربيع، و د    . الزركشي ، تحقيق د   
  /.  م٢٠٠٦ )/ ٢( ط 
                 محمـد بـو خبـزة،    . محمد حجـي، و أ . د الذخيرة، لإلمام أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق      - ١٩
  /.  م١٩٩٤ )/ ١(  بيروت، ط –سعيد أعراب، دار الغرب . و أ
        – بيروت   – رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لإلمام التاج السبكي ، دار الكتب العلمية               - ٢٠
  /. م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ )/ ١( ط 
  /  م١٩٩١- هـ١٤١٢ )/٣(  بيروت، ط –ووي ، المكتب اإلسالمي  روضة الطالبين، لإلمام الن- ٢١
                 )/ ٣(  ط   – بيـروت    – روضة الناظر، لإلمام ابن قدامة المقدسـي ، دار الكتـاب العربـي               - ٢٢

  /. م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧
 سنن أبي داود السجستاني، تحقيق كمال يوسف الحوت، طبعة دار الجنان و مؤسـسة الكتـب                 – ٢٣

  /. م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ )/ ١(  ط – بيروت –لثقافية ا
صورة عن طبعة  ) ١( (  ط – بيروت –، طبعة دار الفكر   )المجتبى  ( سنن النسائي الصغرى       - ٢٤
  /. م١٩٣٠ - هـ ١٣٤٨/ 

 بيروت، – السنن الكبرى، لإلمام ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  ، طبعة دار الفكر             - ٢٥
  . قمبال تاريخ و ر

مام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف         شرح الكوكب المنير، لإل    - ٢٦
 الرياض –نزيه حماد، مكتبة العبيكان . محمد الزحيلي، و د. ، تحقيق د٤٦٤/ ١بابن النجار الحنبلي ،   

  /. م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ )/ ٢(  ط –
 - هــ    ١٤٢٣ )/ ١(  ط   – بيروت   –ار ابن حزم     شرح النووي على صحيح مسلم،، طبعة د       - ٢٧

  /. م٢٠٠٢



 

 )١٢١٥(

 بيروت، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، – شعب اإليمان للبيهقي،، طبعة دار الكتب العلمية - ٢٨
  /. هـ١٤١٠ )/ ١( ط 
 صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ، تحقيق محمد زهير الناصر، طبعة  - ٢٩

  /. هـ١٤٢٢ )/ ١( نجاة، ط دار طوق ال
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار التراث - ٣٠

                    – بيـروت    –طبعة دار إحياء التراث العربـي       : ، نسخة ثانية    .بال تاريخ و رقم   _  بيروت   –العربي  
  / ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥/ صورة عن طبعة ) ١( ط 
                 – الريـاض  –هيثم فهـد الرومـي،، دار التدمريـة        .  الصياغة الفقهية في العصر الحديث، د      - ٣١
  /. م٢٠١٤ هـ ٢٤٣٥ )/ ٢( ط 
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام الحافظ  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، طبعـة                  - ٣٢

  /. م٢٠٠٦/  السعودية ط– األردن –بيت األفكار 
 – الفتح المبين في طبقات األصوليين، للشيخ عبد اهللا المراغي،، طبعة المكتبة األزهرية للتراث          - ٣٣

  /. م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧/ القاهرة
 )/ ٣١(  دمشق، ط –وهبة مصطفى الزحيلي ، طبعة دار الفكر        . د.  الفقه اإلسالمي و أدلته، أ     - ٣٤

  /. م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠
 - هـ   ١٤٢٩ )/ ١(  ط   – دمشق   –سل محمود الحافي ، طبعة دار النوادر        با.  فقه الطفولة، د   - ٣٥

  ).رسالة ماجستير /. (  م٢٠٠٨
د عبد اهللا بن محمد بن حسن الـسعيدي ، كرسـي األميـر    .  فقه النظرية و النظرية الفقهية ، أ     - ٣٦

  /. هـ١٤٣٥/ سلطان للدراسات اإلسالمية المعاصرة
نفية، للعالمة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، طبعة مطبعـة      الفوائد البهية في تراجم الح     - ٣٧

  /.  هـ١٣٢٤ )/ ١(  مصر، ط –السعادة 
 – ه ١٤١٢ )/ ٢(  ط – بيـروت  –علي أحمد الندوي، طبعـة دار القلـم   .  القواعد الفقهية، د  - ٣٨

  /.  م١٩٩١
 أحمد البخاري الحنفي،  كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لإلمام عالء الدين عبد العزيز بن      - ٣٩

  .  بال تاريخ و رقم– القاهرة –دار الكتاب اإلسالمي 
 كشف األسرار شرح المنار، لإلمام أبي البركات عبد اهللا بن أحمد النسفي ، طبعة دار الكتـب                  - ٤٠

  /. م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ )/ ١(  بيروت ط –العلمية 
عـدنان  . ي الكفوي الحنفـي  ، تحقيـق، د         الكليات للعالمة أبي البقاء أيوب بن موسى الحسين        - ٤١

  /.  م٢٠١١- هـ ١٤٣٢  )/٢ ٠ بيروت، ط -درويش، محمد المصري، طبعة مؤسسة الرسالة دمشق 



– 

  )١٢١٦(

 كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، للعالمة مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومـي،    – ٤٢
في الـذيل   ( فة، و معه إيضاح المكنون      الحنفي، الشهير بالمال كاتب الجلبي، و المعروف بحاجي خلي        

للعالمة إسماعيل باشا، و هدية العارفين في أسماء المؤلفين، إلسـماعيل باشـا،         ) على كشف الظنون    
  /.  م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢/ - بيروت –طبعة دار الفكر 
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  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا،            

  ونبينا محمد األمين، وبعد،
فمما أنعم اهللا تعالى به على عباده أن أنزل عليهم شرائعه علـى لـسان رسـله          

  . وِجدصلى اهللا عليهم وسلم ترتيبا للمعامالت بينهم، وقطعا ألسباب النزاع، وحله إن
وشرائعه سبحانه وتعالى جامعة لكل نواحي المعامالت البـشرية علـى نطـاق      
الفرد، واألسرة، والمجتمع، والدولة، واألمة، وهذه من أجل نعمه سبحانه وتعالى علـى             
عباده؛ ألن الشرع اإللهي له عظمة في القلب، وإذعان في الجوارح؛ لما له مـن صـفة        

  .ع سبحانه، وتعالىالقدسية المستمدة من عظمة المشر
ومن جوانب الشريعة الغراء ما شرعه اهللا لعباده في شئون تنظيم العالقة بـين              
الزوجين من لحظة التفكير في بنائها، وحتى انتهائها سواء كـان جبريـا بـالموت، أو                

  .اختياريا بالفرقة
وهذا الجانب الشرعي الذي اصطُِلح حديثا على تسميته بـاألحوال الشخـصية            

ستمداده الشرعي على مر العصور؛ ولعل غيـره مـن القـوانين تعـود إلـى             احتفظ با 
  .االستمداد الشرعي على المدى القريب إن شاء اهللا تعالى

ونظرا لهذا االستمداد الشرعي فإن المجالس النيابيـة، والحكومـات إذا كانـت             
لى بصدد البحث عن تجديد النصوص القانونية الخاصة باألحوال الشخصية فإنها تعهد إ           

رجال الشريعة للبحث، والتمحيص فيما سبق، والنظر فيما يستحسن تجديده، أو حذفـه،             
  .أو تعديله

 
 

 
 

 
  مدرس الشريعة اإلسالمية بكلية الحقوق

  ازيقجامعة الزق
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وقد صادف الوقت الحالي رغبة لدى الحكومة المـصرية فـي تعـديل قـانون      
األحوال الشخصية فأنشئت لجنة في مشيخة األزهر من ثلة مـن العلمـاء الـصالحين،               

ن سائر التخصصات الشرعية، ومن شيوخ العلماء،       نحسبهم كذلك وال نزكيهم على اهللا م      
  .وشبابهم

ومن فضل اهللا سبحانه وتعالى أن كان في هذه اللجنة بعض أصحابي، ومن في              
طبقتي من خريجي األزهر الشريف، وبعض شيوخي، ومن في طبقتهم من أساتذتي في             

ا البحـث  هذه الجامعة المنيفة فأردت باالستعانة بالمولى سـبحانه وتعـالى ألقـدم هـذ           
التفريق بين الزوجين بسبب سوء العشرة دراسة موازنـة بـين الفقـه اإلسـالمي               (

 ألضعه بين يدي اللجنة المباركة بإذن اهللا للنظر فيما يبديه من نتائج             )والقانون المصري 
  .وما يتمخض عنه من توصيات

 لهذا الموضوع ألضعه بين يدي اللجنة هو ما اعترت القوانين           و سبب اختياري  
منظمة لهذه الناحية من مالحظات أبداها بعض العلماء، والمحامين، والمستشارين على           ال

هذه القوانين فأردت إبداء الجانب الشرعي، وما تكلم الفقهاء فيه، مع موازنته بما نـص               
عليه القانون، وما درج عليه القضاء، عارضا ما يبدو لي من مالحظـات، ومـا أبـداه             

صيات للجنة المباركة بإذن اهللا لعلها تجد عندهم قبـوال،          غيري من اعتراضات مقدما تو    
  .واهللا أوال وآخرا الهادي إلى سواء السبيل

الذي أتناوله بالبحث واالستقصاء في هذا البحث بحوله تعالى         والجانب الرئيسي   
وقوته، هو مدى شرعية التطليق على الزوج، أو بمعنى آخر التفريـق بـين الـزوجين               

  .سبب سوء العشرة هذا من جانبجبرا بحكم القضاء ب
ومن جانب آخر أريد أن أضبط ماهية سوء العشرة الذي يتسبب عنه التفريـق              
قضاء، وهل من الممكن وضع ضابط له، وما هو صوره؟ وكل هذا مما يضبط الـنص                
القانوني أوال، ويعين القاضي ثانيا ليعرف به ما يستحق أن يكون سببا للتفريق، ومـا ال                

  . المبطل من المحقيستحق، ومن هو
كما أريد به أن أبحث في األسباب التي ذكرها الفقهاء سببا للفرقة، ومدى توافق              

  .القانون مع ما ذكره الفقهاء من أسباب
المنهج االستقرائي لما قاله الفقهاء، وما قـرره القـانون      وسلكت في هذا البحث     

  .الموازنة بينهافي هذه المسائل، كما سلكت المنهج التحليلي لهذه النصوص، و
والتفريق القضائي بين الزوجين بسبب سوء العشرة في مـصر يـدخل تحـت              
التطليق بسبب ضرر سوء العشرة وهذا عندما يكون سوء العشرة مـن قبـل الـزوج،                
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ويدخل تحت التفريق بسبب الشقاق وهذا في الصورة التي تكون فيها الدعوى لإلسـاءة              
و غيرها، والخلع وهي الـصورة التـي تكـون    دون وجود إثبات من شهادة، أو إقرار أ       

  .الزوجة فيها هي المسيئة للعشرة أو الكارهة لها
ولعرض هذه الجوانب الثالثة قسمت هذا البحث إلى مطلب تمهيـدي، وثالثـة             

  :مباحث وخاتمة
  :في التطليق القضائي، وفيه فرعان: المطلب التمهيدي
  . القضائي تعريف التطليق:الفرع األول                   
  . صور التطليق القضائي للضرر إجماال:الفرع الثاني                   

  :التطليق لضرر سوء العشرة، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول
  . تعريف الطالق لضرر سوء العشرة:المطلب األول        
  . الطالق لضرر سوء العشرة في الفقه اإلسالمي:المطلب الثاني        

 الطالق لضرر سوء العشرة في القانون، والموازنة بين         :المطلب الثالث         
  .الفقه اإلسالمي، والقانون
التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق، وفيـه ثالثـة            : المبحث الثاني 

  :مطالب
  . تعريف الشقاق:المطلب األول        
  .سالمي حكم الحكمين في الشقاق في الفقه اإل:المطلب الثاني        

 التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في القانون،         :المطلب الثالث         
  .والموازنة بين الفقه اإلسالمي، والقانون

  :المبحث الثالث التفريق بالخلع، وفيه ثالثة مطالب
  . تعريف الخلع:المطلب األول        
  .مي التفريق بالخلع في الفقه اإلسال:المطلب الثاني        
  . التفريق بالخلع في القانون، والموازنة بينه وبين الفقه:المطلب الثالث        

  .وتشمل أهم النتائج، والتوصيات: خاتمة
واهللا أسأل أن يوفقني إلى حسن العلم، والعمل، وأن ينفـع بهـذا البحـث، وأن                
 يجعله في ميزان حسنات قارئه، ومصنفه، إنه بكل جميل كفيل، وهـو حـسبي، ونعـم               

  .الوكيل



– 
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  المطلب التمهيدي
  .تعريف التطليق القضائي

الطالق والتطليق هو الفرقة بين الزوجين، واألصل فيه أنه يكون بيـد الـزوج،      
إال هناك حاالت تقتضي أن يتم التطليق قضاء جبرا على الزوج، ومن هـذه الحـاالت                

  .سوء العشرة موضوع هذا البحث
ى بصيرة من موضـع البحـث فـي    ولبيان معنى التطليق قضاء حتى نكون عل 

  :التفريق قضاء عقدت هذا المطلب التمهيدي في فرعين
  . تعريف التطليق القضائي:الفرع األول
  . صور التطليق القضائي للضرر إجماال:الفرع الثاني

  .تعريف التطليق القضائي: الفرع األول 
   :الطالق لغة

 ِمـن  الطـاِلقُ  وإرسـاله ف   رفع القيد، : الطالق، والتطليق كالسالم، والتسليم هو    
سمي حـل   و. الخلية وكَذَِلك علَيها، قَيد لَا الَِّتي ِهي: وِقيَل المرعى، ِفي طُِلقت الَِّتي: اِإلبل

 التَّخِْليـةِ  ِبمعنَى والْآخَر النِّكَاِح، عقْدة حلُّ َأحدهما: ِلمعنَييِن اطَالققيد النكاح عن الزوجة     
  )١(.واِإلرسال

 اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريف الطالق وإن كانت كلها تدور حول            :واصطالحا
  :حل قيد النكاح بين الزوجين

ِعبارةٌ عن حكٍْم شَرِعي ِبرفِْع الْقَيِد      : فعرفه الشيخ محمد البابرتي من الحنفية بأنه      
  )٢(.النِّكَاِحي ِبَألْفَاٍظ مخْصوصٍة

حلُّ الِْعصمِة الْمنْعِقـدِة    : الحسن المالكي من المالكية بأنه    وعرفه الشيخ علي أبو     
  )٣(.بين الزوجيِن

                                         
، ط دار صادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،        ٢٢٦/ ١٠ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور،        ) ١(

  . هـ١٤١٤
  .، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ٤٦٣/ ٣العناية شرح الهداية، اإلمام محمد بن محمد البابرتي، ) ٢(
كفاية الطالب الرباني وعليه حاشية العدوي، الكفاية للشيخ علي أبو الحسن المالكي، والحاشية للشيخ علـي                ) ٣(

  .١٩٩٤هـ، ١٤١٤ العدوي، بدون طبعة، الصعيدي
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حلُّ عقِْد النِّكَاِح ِبلَفِْظ الطَّالِق     : وعرفه الشيخ الخطيب الشربيني من الشافعية بأنه      
  )١(.ونَحِوِه

  )٢(. النِّكَاِح حلُّ قَيِد: وعرفه اإلمام موفق الدين بن قدامة من الحنابلة بأنه
  : ومما سبق يمكن تعريف الطالق بأنه

  .فرقة بين الزوجين بلفظ الطالق، أو ما يقوم مقامه
والطالق األصل فيه أنه يكون من الزوج ما دام أهال إليقاعه؛ ألنه مـن بيـده                
عقدة النكاح، إال أن هناك حاالت يكون فيها الطالق قضاء بمعنى إصداره من القاضـي،   

ض الزوج؛ كما لو فُِقد الزوج، أو كان به عيب يمنـع مـن حقـوق النكـاح                  ولو لم ير  
كالجب، والعنة، أو أعسر الزوج بنفقة زوجته على الخالف فـي ذلـك؛ فـإذا رفعـت                 
الزوجة األمر إلى القضاء طالبة الطالق، وثبت ما ادعته فـإن القاضـي يطلقهـا مـن               

  . الزوج
تفريق القاضـي بـين     : بأنهومما سبق يمكن تعريف التطليق القضائي للضرر        

  .الزوجين بطلب الزوجة لضرر واقع عليها
 ٢٥وقد كانت حاالت التطليق القضائي للضرر خمس وذلك في القـانون رقـم              

، إال أن هنـاك حالـة أضـيفت         ١٩٨٥ لـسنة    ١٠٠، والمعدل بقانون رقم     ١٩٢٩لسنة  
يـق قـضاء    وهي التفريق بالخلع، وهذه هي حـاالت التطل        ٢٠٠٠ لسنة   ١بالقانون رقم   

للضرر، وفي الفرع الثاني عرض لهذه الحاالت على سبيل اإلجمـال، ليحـسن بعـدها         
  .الحديث عن التفريق القضائي لضرر سوء العشرة تفصيال

  .صور التطليق القضائي للضرر إجماال: الفرع الثاني
وقـد يكـون مـن    وهو األصل، علمنا مما سبق أن الطالق قد يكون من الزوج  

والزوج له حق الطالق فـي أي حـال مـا دام أهـال     .  طلب الزوجة القاضي بناء على  
  .إليقاعه، أما القاضي فال يطلق الزوجة بناء على طلبها إال في حاالت محددة

وهذه الحاالت التي يمكن للقاضي فيها تطليق الزوجة بناء على طلبها اختلـف              
العيب الذي يمنـع مـن   فيها الفقهاء، فالسادة الحنفية ال يطلقون الزوجة قضاء إال بسبب           

                                         
، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األولـى،      ٤٥٥/ ٤مغني المحتاج إلى معرفة معاني وألفاظ المنهـاج،         ) ١(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨، ط مكتبة القاهرة، ٣٦٣/ ٧المغني، لإلمام موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة، ) ٢(



– 

  )١٢٢٤(

االستمتاع بالنكاح كالعيوب التناسلية، أما غير الحنفية فتوسعوا في الطالق الذي يملكـه             
  .، على ما يأتي بإذن اهللا تعالىالقاضي وأكثر المذاهب في ذلك المالكية، والحنابلة

لمرأة طلب الطالق استنادا    لوالقانون المصري وسع في الحاالت التي يحق فيها         
  )١(. إجمااله المذاهب، وفيما يلي بيان لهذه المواضعإلى هذ

  :التطليق لعدم اإلنفاق: الحالة األولى
اختلف الفقهاء في التفريق بسبب اإلعسار، فبينما ال يجعله سببا للتفريق الـسادة             
الحنفية، والظاهرية، فإن بقية المذاهب تثبت كونه سببا للتفريق، مع خالف بيـنهم هـل               

 بينونة صغرى إن لم يكن مكمال للثالث، أم يكون طالقا رجعيا يثبـت              يكون طالقا بائنا  
 والمعـدل  ١٩٢٥ لـسنة  ٢٥أخذ القانون و .للزوج حق الرجعة إن أيسر بالنفقة في العدة 

 بقول التفريق بسبب اإلعسار بالنفقة، وإن كان سبب اإلعـسار  ١٩٨٥ لسنة ١٠٠بقانون  
 إن  عود المطلقة لزوجها بزوال الـسبب     سجن الزوج، وأوقع هذا التفريق طالقا رجعيا ت       

   )٢(.كان الزوال في العدة وهو رأي السادة المالكية
  :التطليق بالعيب: الحالة الثانية

العيوب التي يطلق بها القاضي هي العيوب التي تذهب بالمقصود من النكـاح،             
  كما إذا كان هناك عيب فـي األجهـزة التناسـلية يمنـع تمـام        ؛وتمنع كمال االستمتاع  

 ال يرجى برؤه، وتتضرر الزوجة بالبقـاء مـع    ا مستحكم ااالستمتاع، أو أن هناك مرض    
  .، وكذا الزوج إن كان العيب في الزوجة هذا المرضوبهالزوج 

                                         
أحكـام  . ٢٠٠٥، ط دار الفكر العربي      ٣٢٨محمد أبو زهرة، ص     :  األحوال الشخصية، د   .١٨٥/ ٧: أنظر) ١(

، ط مكتبة دار الكتـب المـصرية،        ١٦٥األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، د عبد الوهاب خالف، ص           
زي، ص عاصم أحمد بسيوني حجـا  : البداية في النكاح وإنهائه، د    . م١٩٣٨هـ،  ١٣٥٧بالقاهرة، الطبعة الثانية،    

  .، طبعة خاصة بالمؤلف، بدون طبعة، وتاريخ١٨٦
 هـ،  ١٤١٥المدونة، لإلمام مالك بن أنس، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،            . ٣٨٩/ ٤العناية،  : أنظر) ٢(

، ١٤١٠، ط دار الفكـر، بيـروت،     ٩٨/ ٥األم، لإلمام محمد بن إدريس الـشافعي،        . ١٨٠،  ١٧٨/ ٢. م١٩٩٤
، ط دار الفكر بيروت، بـدون       ٢٥٤/ ٩المحلى باآلثار، لإلمام أبي محمد بن حزم،        . ٢٠٦ /٨المغني،  . م١٩٩٠

  .١١٦البداية في النكاح وإنهائه، . طبعة، وتاريخ



 

 )١٢٢٥(

وقد اختلف الفقهاء في هذه العيوب، وما يفسخ منها، وما ال يفسخ، وهل تكـون               
ه للرجل أيضا فله فسخ النكـاح       الفرقة فسخا أم طالقا، وكما أثبتوا هذا الحق للمرأة أثبتو         

  )١(.إن وجد عيبا، ويترتب عليه ما يترتب على الفسخ قبل الدخول، وبعده
 بمـذهب  ١٩٨٥ لـسنة  ١٠٠ والمعدل بقانون   ١٩٢٥ لسنة   ٢٥وقد أخذ القانون    
  .من قال بالتفريق بالعيب
  : سوء العشرة والتطليق للشقاقالتطليق لضرر: الحالة الثالثة

إذا إلى أنـه     ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠ والمعدل بقانون    ١٩٢٥نة   لس ٢٥القانون  ذهب  
ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الـذي ال يـستطاع              
 ،معه دوام العشرة بين أمثالها، كأن ادعت عليه أنه يضربها ضربا مبرحا، أو أنه يسبها              

 هذا الـضرر، فـإذا      وطلبت من القاضي تطليقها منه بناء على      ، أو يكرهها على محرم   
 الزوجـة وكـان مـن       ة أو بين  ،قرار الزوج إثبت الضرر الذي ادعته سواء كان ثبوته ب       

وعجز القاضي عن اإلصـالح    ، أنواع الضرر الذي ال تستطاع معه العشرة بين أمثالهما        
  )٢(.بينهما طلقها منه

حثـه  والقانون في هذه الحالة قد أخذ بمذهب المالكية في المسألة، وهو ما سيتم ب      
  .بالتفصيل في هذا البحث بإذن اهللا تعالى

وكما يكون الطالق للضرر إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقـع عليهـا، يكـون              
التطليق إذا وقع الشقاق بين الزوجين إلى أن وصل األمر إلى رفـع األمـر للقـضاء،                 
 فيطلق القاضي بعد أن يبعث حكمين يبحثان في الطرف المسيء للعشرة، وبناء على ما              

  .توصال إليه يكون الحكم على النحو الذي أبحثه في هذا البحث بإذن اهللا تعالى

                                         
 هـ،  ١٤٠٦، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،        ٣٢٢/ ٢بدائع الصنائع، لإلمام الكاساني الحنفي،      : أنظر) ١(

، ط دار الفكر، ٤٨٣/ ٣ خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر   . م١٩٨٦
، ط دار   ١٧٥/ ٣أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا بن محمد األنصاري،           . م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢

  .٣٥٨د أبو زهرة، . ١٨٥/ ٧المغني، . الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وتاريخ
 وفي هذا البحث بإذنه تعالى تفصيل دقيق لمـذاهب الفقهـاء فـي              .١٦٩أحكام األحوال الشخصية،    : أنظر) ٢(

  .المسألة



– 

  )١٢٢٦(

   :التطليق لغيبة الزوج، وحبسه: الحالتان الرابعة والخامسة
إذا غاب الزوج عن زوجه سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلـب               

ين فـأكثر جـاز     الطالق كما أنه إذا كان غائبا بسبب صدور حكم عليه لمدة ثالث سـن             
 لـسنة   ٢٥للزوجة طلب الطالق أيضا وذلك بناء على الخطوات التي حـددها قـانون              

١٩٢٩.  
والقانون في هذا الباب أخذ بمذهب اإلمامين مالك، وأحمد في جـواز التطليـق              

 فكان فتح البـاب     ،لهذا السبب ألن غياب الزوج قد يؤدي بالمرأة إلى الوقوع في الحرام           
  .لدفع هذا الضرر عنها جائز عندهمالرجوعها إلى القضاء 

واإلمام أحمد جعل المدة التي تنتظرها المرأة ستة أشهر، واختلف قول المالكيـة        
  .بين ثالث سنوات، وبين سنة، وهو ما أخذ به القانون

وإن لـم يكـن   في طلب التفريـق  والمالكية لم يشترطوا وجود العذر فلها الحق     
كسفر لتجارة، أو طلـب علـم، أو        عندهم   والعذر   ، الحنابلة السادةعذر، واشترط العذر    

  .رحلة عالجية، ونحو ذلك
  )١ (.وقاس القانون الحبس على السفر

  :التفريق بالخلع: الحالة السادسة
م، ولم يكن الخلع معمـوال      ٢٠٠٠ لسنة   ١وهذه هي الحالة المضافة بقانون رقم       

ضرر من قبل المـرأة ،      به في مصر إال تحت مظلة التفريق بسبب الشقاق إن بان أن ال            
  .إال أنه أضيف بالقانون سابق الذكر

والقانون المذكور أثار عاصفة من االنتقادات في مـصر، ومـا زال إلـى اآلن       
محل انتقاد، وهو من المباحث الرئيسية في هذا البحث سـأتناوله بالتفـصيل بـإذن اهللا                

  .تعالى
 

                                         
 ١٤٠٩، ط دار الفكر، بيروت،      ٢٠٥/ ٤منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن عليش،           : أنظر) ١(

 هــ،  ١٤٢٤، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة األولـى،     ٣٢٢/ ٥الفروع، لإلمام ابن مفلح الحنبلي،      . م١٩٨٩هـ،  
  .٣٦٧ د أبو زهرة، .م٢٠٠٣



 

 )١٢٢٧(

  المبحث األول
  .التطليق لضرر سوء العشرة

هو أول ما جعله القانون مناطا للحكم بـالتفريق بـين الـزوجين،             وهذا السبب   
ولبيان هذا السبب كما ورد به الشرع، وفصل أحكامه الفقه اإلسالمي، ومـا أخـذ بـه                 

  :القانون، ومدى المطابقة بينهما عقدت هذا المبحث في ثالثة مطالب
  . تعريف الطالق لضرر سوء العشرة:المطلب األول
  .ق لضرر سوء العشرة في الفقه اإلسالمي الطال:المطلب الثاني
 الطالق لضرر سوء العشرة في القانون، والموازنة بين الفقـه                                                                  :المطلب الثالث 

  .اإلسالمي، والقانون
  .تعريف الطالق لضرر سوء العشرة: المطلب األول

من مفـردتين؛ الطـالق، والـضرر؛ أمـا         الطالق لضرر سوء العشرة يتكون      
  . ويتبقى تعريف الضرر وهو موضوع هذا المطلب)١(الطالق فقد سبق تعريفه،

رالضرر في اللغة مصدر ض.  
: تَقـول  النُّقصان،: والضرر الْحال، وسوء الهزال: والضر: النَّفْع ِضد: الضرو

 فَهـو  بدٍن، ِفي وفقر ،حاٍل سوء من كَان ما كّلو. ، أي نقص   ماله ِفي ضرر علَيِه دخَل
را ضمو اً كَانللنّفع ِضد وفَه رض.   

  )٢( .أذى أو مكروها به ألحق :ضررا بهألحق و، ضرهو
فالمعنى اللغوي في اللغة للضرر يدور بين الـشيء غيـر النـافع أو المـؤذي           

مكروه، ومـا مـن شـأنه أن يـدخل        أو إلحاق الضرر بالغير أي األذى، أو ال       ) الضار(
  .النقصان على اإلنسان فهو ضرر

                                         
  . من هذا البحث٥أنظر ص ) ١(
ت، الطبعـة الثالثـة،              ، ط دار صـادر، بيـرو  ٤٨٢/ ٤لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور،        ) ٢(

ـ ١٤١٤ ، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت،       ٣١٤/ ١١تهذيب اللغة، محمد بن أحمد األزهري الهروي،        .  ه
 والتوزيـع  والنشر للطباعة النفائس دار،  ٢٨٣معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي،       . م٢٠٠١الطبعة األولى،   

  .، ط دار الدعوة٥٣٧/ ١المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة



– 

  )١٢٢٨(

وال يخرج المعنى االصطالحي للفقهاء في الـضرر عـن المعنـى اللغـوي،              
فالضرر هنا هو ما يلحقه الزوج بالزوجة من األذى، والمكروه، والنقص فـي حقـوق               

  .الزوجية
 بـين   التفريـق : ومما سبق يمكن تعريف التطليق لضرر سوء العشرة بأنه          

  .الزوجين بسبب ضرر سوء العشرة الحاصل من الزوج تجاه زوجته بغير حق
 ألن الطالق هنا يقع جبرا علـى الـزوج، وإن لـم             :فهو تفريق بين الزوجين   

  .يرض به على ما سأوضح إن شاء اهللا تعالى
فالضرر إذا كان من قبـل      : وسببه ضرر سوء العشرة من الزوج تجاه زوجته       

للضرر هنا مدخل بل األمر للزوج على ما أعطاه اهللا مـن حـق              الزوجة فليس للطالق    
  .التأديب، والطالق إن شاء

ألن هناك أضرارا أخرى قد تلحـق الزوجـة         سوء العشرة   وإنما قيدت بضرر    
من الزوج إال أنه ليس من قبيل سوء العشرة؛ كالضرر الحاصل بغيبة الزوج، وحبـسه،       

ة من الحصول على حقها الـشرعي كالعنَّـة،         وإعساره بالنفقة، والعيب الذي يمنع المرأ     
فهذه، وإن كانت أضرارا إال أن أحكامها ال تدخل تحت هذا الباب، وهي أضرار تبـيح                
للقاضي التفريق بين الزوجين عند طلب الزوجة، ومع مراعاة الخالف بين الفقهاء فـي              

  .التفريق بها، على النحو السابق إجماله في المطلب التمهيدي
ألن الضرر قد يكـون بحـق فيكـون         : بغير حق تقييد التعريف بكونه    وإنما تم   

ضررا لغة من حيث كونه مكروها للمرأة، وإن كان غير ضرر شرعا لكونه مشروعا؛               
كما لو نشزت الزوجة فأدبها زوجها بهجرها في الفراش، فالهجر في الفـراش ضـرر               

  .وجة وإصالحهابالمرأة، ولكنه ليس ضررا شرعا؛ ألنه مشروع للزوج لتأديب الز
  :وما سبق من تعريف للضرر هو المستقى من كالم فقهاء المالكية عن الضرر

 ،وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منـه         : قال الشيخ ابن فرحون   
  )١(.ت منه ، فإنها تطلق عليهصوكان شريرا يخاف عليها منه إذا اقت

                                         
مكتبـة  ، ١٩٦ /٢إبراهيم بن علي بن فرحون، : في أصول األقضية ومناهج األحكام ، الشيخ    تبصرة الحكام   ) ١(

  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، الطبعة األولى، الكليات األزهرية



 

 )١٢٢٩(

 شَـرعا  يجـوز  لَـا  ما هوو: وقال الشيخ الدردير عن الضرر المجيز للتطليق      
  )١(.كَذَِلك وضرِبها شَرِعي موِجٍب ِبلَا كَهجِرها

فقوله بال موجب شرعي يجعل الضرر بموجب شرعي كالهجر للنـشوز لـيس       
  .من الضرر

  .وسيأتي إن شاء اهللا حد الضرر من حيث الضابط، والماهية، والصور
  :قانونتعريف الطالق لضرر سوء العشرة في ال

إذا كان القانون لم يعرف التطليق للضرر إال أنه عرف الضرر بوضع قاعـدة              
ا ال يستطاع معـه  مضرار الزوج بإ"عامة للضرر الذي يبيح طلب الزوجة الطالق وهو        

  "دوام العشرة بين أمثالها
، والمعـدل بالقـانون   ١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم وهو المذكور في المادة السادسة من     

  . تحت عنوان الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر،١٩٨٥ لسنة ١٠٠رقم 
أن الـضرر  "وقد نُِسجت أحكام محكمة النقض بناء على هذا المعيار فقررت أن      

هـو إيـذاء    ١٩٢٩ لسنة ٢٥من القانون رقم  الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة
  ويستحيل معـه دوام ،ال ترى المرأة الصبر عليه  أو بالفعل إيذاء،الزوج زوجته بالقول

  )٢("ين أمثالهماالعشرة ب
ونصت أحكام المحكمة أيضا على ما سبق ذكره من كون التطليق للضرر إنمـا       

لنص فـي   ا "يكون إذا كان اإليذاء من قبل الزوج تجاه زوجته ال العكس فقد قررت أن               
 بـبعض أحكـام األحـوال    ١٩٢٩ لـسنة  ٢٥السادسة من المرسوم بقانون رقم  المادة

يدل على أن الشارع أوجب لكي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الـضرر أو   خصيةالش
  )٣("ين الزوجين مستحيلةالعشرة ب  وأن تصبح،واقعاً من الزوج دون الزوجة األذى

والخالصة أن القانون متوافق مع مصطلح الـسادة المالكيـة فـي التطليـق              
  .للضرر، واختصاصه بضرر سوء العشرة

  

                                         
الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير، وحاشية الدسوقي للشيخ محمد بـن     ) ١(

  .، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ٣٤٥/ ٢أحمد بن عرفة الدسوقي، 
  .١٨١ق  ٩٣٣ ص ٢ع  ٥٣ س ٢٠٠٢/٠٧/٠٦جلسة  ٧٠لسنة  ٩الطعن رقم ) ٢(
  .٦٠ق  ٢٨٨ ص ١ع  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٢/١٠جلسة  ٦٦لسنة  ٨٥لطعن رقم ) ٣(



– 

  )١٢٣٠(

  .الطالق لضرر سوء العشرة في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني
تبين في ما سبق أن التطليق للضرر هو طالق يوقعـه القاضـي إذا ثبـت أن                 

  .الزوج قد أضر بزوجته
وليعلم أن التفريق بين الزوجين بسبب الضرر الواقع من الزوج على الزوجـة             

  :قد تحدث عنه الفقهاء في صورتين
ق قضاء بسبب ضرر سوء العشرة الواقـع   طلب الزوجة الطال   :الصورة األولى 

  .عليها من الزوج
  . الطالق المحكوم به من الحكمين للشقاق بين الزوجين:الصورة الثانية

وتختلف الصورة األولى عن الثانية في أن األولى ال تكون عن شـقاق تـسوء               
م فيها العشرة بين الزوجين، ويختلط فيها األمر، مما يستدعي بعث الحكمين ممـا سـيت              

  .بيانه الحقا بحول اهللا تعالى
فالصورة األولى تدعي الزوجة ضرر سوء العشرة، وترفع األمر إلى القـضاء            
مباشرة وتثبت الضرر عند القاضي، فيقوم بالحكم لها بـالطالق مباشـرة دون إرسـال               
حكمين، بل ودون محاولة اإلصالح بين الزوجين على خالف سيأتي إن شاء اهللا تعالى،              

  .تلف مع الطالق للشقاق حيث يرسل الحكمان من أجل اإلصالحوهو هنا يخ
ومشروعية هذا األمر دون بعث الحكمين فيه خالف بين الفقهاء وهو ما سأبينه             

  :في هذا المطلب بحول اهللا تعالى، ولبيان هذا األمر قسمت هذا المطلب إلى ثالثة فروع
  . تحرير محل النزاع، وسبب الخالف:الفرع األول

  . مذاهب الفقهاء في المسألة:ثانيالفرع ال
  . أدلة المالكية على مذهبهم:الفرع الثالث
  .  الضرر المبيح لطلب التطليق في المذهب المالكي:الفرع الرابع

  .تحرير محل النزاع وسبب الخالف: الفرع األول
  :صورة المسألة

صورة هذه المسألة أن يتعدى الرجل، ويضر بزوجته فترفـع األمـر للقـضاء            
بة الطالق ومثبتة وقوع الضرر عليها، فهل يكون للقاضي جبر الزوج على الطـالق       طال

  أم ال؟



 

 )١٢٣١(

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على وجوب أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، واتفقـوا            
على حرمة نشوز الزوجة على زوجها، وحرمة ضرر الزوج بزوجته، وأن فاعل هـذا              

  . إلى اهللا ويكف عما يفعلآثم وأنه يجب أن يتوب
واختلفوا في أحقية المرأة في طلب الطالق من الرجل، وإجابتهـا لـه بـسبب               
ضرر سوء العشرة برفع ذلك إلى القضاء، وإثبات الضرر الحادث لها، فمنهم من أجاز              
مطلقا، وهم السادة المالكية في قول، ومنهم من لم يجزه مطلقا وهم سائر الفقهـاء غيـر         

  .منهم من شرطه باشتراط الزوج ذلك لها وهم السادة المالكية في قول آخرالمالكية، و
ومعنى اشتراط الزوج لها، أن يشترط لها أنه متى أضر بها فإن لها الحق فـي                
تطليق نفسها، فإذا أضر بها واختارت الطالق، فإنها تطلق نفسها منـه فكأنـه تفـويض         

لق على حالة اإلضـرار بـشرط       الطالق للزوجة مشروط بحالة اإلضرار، أو طالق مع       
  .إمضاء الزوجة له

وهذا المذهب كالجمهور في عدم إثبات الطالق بالضرر؛ ألنه في هذه الصورة             
  .إنما يثبت وقوع الشرط بإمضاء الزوجة له ال وقوع الطالق بالضرر

وإنما تعرضوا لجانب المرأة إذا أصابها الضرر، ولـم يتعرضـوا للرجـل إذا              
 الزوج يمكنه رفع الضرر عن نفسه بما شـرعه اهللا لـه مـن               نشزت عليه زوجه؛ ألن   

  .التأديب، فإذا أراد الطالق فاألمر له بخالف المرأة
  فإن قيل لم ال تخالع الزوجة إذا بدال من اللجوء إلى التطليق للضرر؟

كانت اإلجابة أن الخلع إنما يكون عند عدم مضارة الزوج لزوجته قـال تعـالى    
 أن اهللا نفـى   أي )١( يِقيما حدود اللَِّه فَال جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبـِه﴾          ﴿فَِإن ِخفْتُم َأال  

الجناح أي اإلثم عن الرجل في أخذه ماال من المرأة لتفتدي به نفسها بشرط الخوف مـن     
 وهي الحقوق الزوجية ال أن يكون ذلك عن مضارة الزوج للمـرأة        ،عدم إقامة حدود اهللا   

، بل إن جمهور الفقهاء قرروا بطالن الخلع القائم علـى مـضارة           نفسها منه  حتى تفتدي 
 مـا  ِبـبعضِ  ِلتَـذْهبوا  تَعـضلُوهن  وال﴿الزوجة حتى تفتدي نفـسها؛ لقولـه تعـالى          

                                         
  .٢٢٢ سورة البقرة، جزء من اآلية )١(



– 

  )١٢٣٢(

نوهتُميصح مع اإلثم، وهو ما سـيأتي بالتفـصيل         :  ومن قال منهم بصحته قال     )١(﴾آتَي
  . عن الخلعبحول اهللا تعالى عند الحديث

وبناء على ما سبق قيل بالتطليق للضرر حتى يفرق بين الـزوجين، وتأخـذ              
  .الزوجة حقوقها كاملة، ما دام الزوج هو المعتدي

  :سبب الخالف في المسألة
يعود سبب الخالف إلى أن اإلصالح بين الزوجين من الممكن تحـصيله بغيـر          

وج على ما يفعله مـن ضـرر        طريق الطالق من خالل النصح، والتوجيه، وعقوبة الز       
لزوجه مما يقتضي القصاص من خالل الرفع إلى القـضاء، وعلـى هـذا كـان رأي                 
الجمهور غير المالكية، فإذا فشلت محاوالت الصلح يكون التحكيم للشقاق على ما يـأتي              

  .بحوله تعالى
بينما رأى السادة المالكية أن الحياة ال يمكن أن تستمر مع وجـود الظلـم، وأن                

ر يجب رفعه، فإذا اختارت الزوجة التطليق للضرر، وأثبتته تجب إجابتهـا، وإذا             الضر
  .اختارت البقاء فلها ذلك مع دفع االعتداء عنها

والخالصة أن الفريقين اتفقا على أن الضرر يجب رفعه، فـرأى الجمهـور أن              
رر إذا  الرفع يكون بغير التفريق بين الزوجين، بينما رأى المالكية أنه يكون رفعا للـض             

  .طلبت المرأة الطالق، وأثبتت الضرر
  .مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني

  : المذهب األول
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنـه           
ال يجوز للقاضي تطليق الزوجة إذا ثبت أنه يضارها، بل يمنعه من اإلضرار، ويعاقبه              

  )٢(.ه إن استحق العقوبة، فإن كف، وإال أرسل الحكمينعلى ضرره بزوج
  :وسأنقل بعض النصوص لبيان مذاهب الفقهاء غير المالكية في هذه المسألة

                                         
  .١٩ سورة النساء، جزء من اآلية )١(
. م١٩٩٣ هــ،  ١٤١٤، ط دار الفكر، ٢٧١/ ٢ أحكام القرآن، لإلمام أبي بكر بن علي الرازي الجصاص،       )٢(

، ط المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، ٣٧٠/ ٧البين، وعمدة المفتين لإلمام يحيى بن شرف النووي،      روضة الط 
  .٢٤٦/ ٩المحلى، . ٣٢١/ ٧المغني، . م١٩٩١ هـ، ١٤١٢عمان، الطبعة الثانية، 



 

 )١٢٣٣(

  :عند السادة الحنفية: أوال
ال خالف أن الزوج لو أقر باإلسـاءة إليهـا لـم    : قال اإلمام أبو بكر الجصاص 

  )١(.ل تحكيم الحكمين ولم يجبره الحاكم على طالقها قب،يفرق بينهما
  : عند السادة الشافعية: ثانيا

 فَينْظَر، الرجُل، يتَعدى َأن: الثَّاِني الْحاُل: قال اإلمام النووي في روضة الطالبين     
ا ِإنهنَعا مقكَنَفَقٍَة ح ٍم، َأوقَس همَألْز اِكمةَ الْحِفيا تَوقِّهح .لَوو كَان ِسيءخُ ي ـا  لُقُـهْؤِذيهيو 

 »الـشَّاِملِ « وِفي )٢(.عزره عاد، فَِإن. ينْهاه الْحاِكم َأن »التَِّتمِة« فَِفي سبٍب، ِبلَا ويضِربها
  .تَقَاِرباِنم والنَّقْلَاِن التَّعدي، ِمن ويمنَعه ينْظُرهما، ِثقٍَة ِبجنِْب يسِكنُهما َأنَّه وغَيِرِه،

ِإنو ا لَا كَانهنَعما، يقلَا حا وْؤِذيهٍب يرِوِه، ِبضنَحو لَِكن هكْرا يتَهبحضٍ  صـرِلم 
ٍر، َأولَا ِكبا ووهعداِشِه، ِإلَى يِفر َأو مها، يفَلَا ِبطَلَاِقه  ءـهِ  شَـيلَيع  بتَحـسيـا  ولَه َأن 

تَرتَسهِك ِضيِض ِبتَرعا بقِّهح ٍم ِمنقَس كَذَا نَفَقٍَة، َأوو كَانَـتْ  لَو  ِهـي  تَـشْكُوه،  هتَكْـرو 
،تَهبحص نسحفَي ا َأنهربتَِميَل يسيا وها قَلْبِبم رستَي ٣(. أ هـ بتصرف يسير.لَه(  

  :عند السادة الحنابلة: ثالثا
 الْحاِكم نَظَر ِشقَاقٌ، بينَهما وقَع إذَا"دامة في المغني إن الزوجين      قال اإلمام ابن ق   

فَِإن انب لَه َأنَّه َأِة، ِمنرالْم وفَه ،نُشُوز ى قَدضم ،هكْم٤(ح( ِإنو انب  َأنَّـه  ـلِ  ِمـنجالر 
 كُـلِّ  ِمن بان إن وكَذَِلك. علَيها والتَّعدي ِبها، راِرالِْإض ِمن يمنَعه ِثقٍَة، جاِنِب إلَى َأسكَنَهما

 مـن  جاِنـبِ  إلَـى  َأسكَنَهما ظَلَمه، الْآخَر َأن ِمنْهما واِحٍد كُلُّ ادعى َأو تَعد، ِمنْهما واِحٍد
  )٥("الِْإنْصافَ ويلِْزمهما علَيِهما يشِْرفُ

  :السادة الظاهريةعند : رابعا
 الْحـاِكم  بعـثَ : وامرَأِتـهِ  الرجِل بين شَجر وِإذَا: قال اإلمام ابن حزم الظاهري 

 علَيـهِ  وقَفَا ما الْحاِكِم إلَى وينْهيا ِمنْهما، الظَّاِلِم حاِل عن َأهِلها ِمن وحكَما َأهِلِه، ِمن حكَما
                                         

  .٢٧١/ ٢ أحكام القرآن، للجصاص، )١(
:  انظر.له من العزر بمعنى الرد والردعوأص. عقوبة على ذنب ال حد فيه موكول قدرها إلى اإلمام: التعزير )٢(

  .١٧٦/ ٩المغني، . ٢٨٨/ ٢تبصرة الحكام، 
  .٣٧٠/ ٧ روضة الطالبين، )٣(
 نُشُوزا َأظْهرتْ فَِإن وعظَها، نُشُوزها معه يخَافُ ما ِمنْها ظَهر وِإذَا:  وهو شرحه لقول الخرقي في المختصر      )٤(

  .٣١٨/ ٧المغني، : أنظر. مبرحا يكُون لَا ضربا يضِربها َأن فَلَه وِإلَّا ها،َأردع فَِإن هجرها،
  .٣٢١/ ٧ المغني، )٥(



– 

  )١٢٣٤(

ِمن ذَِلك  قَّ ْأخُذَِليالْح نِمم وه ،لَهْأخُذَ قَبيلَى وع يدالظَّاِلِم، ي سلَيا وملَه قَـا  َأنفَري  نـيب 
  )١(.ِبغَيِرِه ولَا ِبخُلٍْع، لَا الزوجيِن،

ومما سبق من النصوص من الممكن تلخيص مذهب جمهور الفقهاء في حـل             
  :ل اآلتيمشكلة إيذاء الزوج لزوجته من خال

السادة الفقهاء غير المالكية، لم يذهبوا إلى أنه يجوز المرأة طلب التطليـق             ) ١(
  .للضرر بطريق الرفع إلى الحاكم من غير طريق التحكيم، وليس للحاكم أن يطلق

سبب هذا الحكم أن رفع الضرر عن المرأة ممكن من غير طريق التطليق،             ) ٢(
  .اإلضرار قضاء، وتعزيره على إيذاء زوجهوذلك من خالل إجبار الزوج على عدم 

أنه إذا فشلت محاوالت اإلصالح فإن الحاكم يذهب إلى طريـق التحكـيم             ) ٣(
  .ببعث حكم من أهله، وحكم من أهلها على ما يأتي إن شاء اهللا تعالى

  :المذهب الثاني
 إلى أن الزوجـة إذا ضـارها   ذهب السادة المالكية في القول المشهور عندهم      

إما أن ترض به أو ال، فإن رضيت به فلها ذلك، وإن لم تـرض بـه فلهـا أن               زوجها ف 
سواء شرط لها الـزوج  تطلب التطليق للضرر، ويجيبها الحاكم لذلك إذا أثبتت الضرر،      

، فإن لم تثبت الضرر وتكررت شكواها حاول اإلصالح فـإن اسـتمرت   ذلك لهـا أم ال  
  )٢(.الشكوى بعث الحكمين

  :لمالكية في ذلكوهاك بعض نصوص فقهاء ا
 قَـالَ  ِعلٍَّة ولَا ضرٍر ِلغَيِر الِْجماع تَرك َأو الِْعبادةَ يِريد من: ماِلكاإلمام   قَاَل) ١(

ا لَهِطْئت إمو ٣ (.طَلَّقْت َأو(  

                                         
  .٢٤٦/ ٩ المحلى، )١(
البيان والتحصيل والشرح التوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، اإلمام أبو الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد                 )٢(

 هـ، ١٤٠٨، ط دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،       ٣٠٧/ ٩الجد،  القرطبي الشهير بابن رشد     
، ط دار الكتب العلمية، الطبعة ٢٦٥/ ٥محمد بن يوسف المواق، : التاج واإلكليل لمختصر خليل، الشيخ. م١٩٨٨

بي العبـاس  أل) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك ألقرب المسالك     . م١٩٩٦هـ،  ١٤١٦األولى،  
شرح الزرقاني . ، ط دارالمعارف بدون طبعة وتاريخ٥١٢/ ٢أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 

، ط دار الكتب العلميـة بيـروت      ١٠٩/ ٤على مختصر خليل، للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني،            
  .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢لبنان، الطبعة األولى، 

  . ٢٦٥/ ٥ل، التاج واإلكلي) ٣(



 

 )١٢٣٥(

 والنفقة ،اإلصابة: وهي للزوجة حقوقًا يتضمن والنكاح: قال اإلمام اللخمي  ) ٢(
 اإلعذار بعد الوجوه هذه بأحد يوف لم إذا بالفراق تقوم أن ولها ة،العشر وحسن والكسوة

 عالمـة  الزوجة تكون أن إال عليه طلق يرج لم وإذا ،منه ذلك يرجى ممن كان إذا إليه
 تقـوم  أن لهـا  يكـون  فـال  الكـسوة،  أو ،النفقة أو ،اإلصابة عن بعجزه العقد حين به

  )١(.بالفراق
ضرب زوجه خمسين سوطا، فإنه ال يضربها       لو حلف بالطالق البائن أن ي     ) ٣(

وتطلق لعدم الوفاء باليمين على قول اإلمام مالك، فإذا ضربها، فإنه يبـر يمينـه، مـع                 
إساءته واستيجابه للعقوبة، وال تطلق عليه إال في حالة واحدة قال اإلمام ابن رشد الجـد                

 الحرائـر،  مـن  لهـا بمث مشتهر كثيرة آثار الضرر من بها يكون أن إال عليه تطلق ولم"
  )٢("وتفاحش ذلك تبين إذا للضرر عليه فتطلق

 من ذلك ترض ولم قبله من النشوز كان إذا وأما: قال اإلمام ابن رشد الجد    ) ٤(
 عليهـا  معه والبقاء ثرةباأل الرضا على ،يصطلحا أن إال يفارقها أن عليه فالواجب فعله
 الـصلح  وذلك ثرة،األ ترك على أو ،ثرةاأل على معه وتبقى يطلقها ال أن على تعطيه أو

 جنَـاح  فَـال  ِإعراضـا  َأو نُشُوزا بعِلها ِمن خَافَتْ امرَأةٌ وِإِن﴿ وجل عز اهللا قال الذي
  )٤(‘)٣(﴾الشُّح اَألنْفُس وُأحِضرِت خَير والصلْح صلْحا بينَهما يصِلحا َأن علَيِهما

 التَّعـدي  يتَكَـرر  لَم وِإن ثَبتَ إذَا ِبالتَّعدي التَّطِْليقُ ولَها: ديرقال الشيخ الدر  ) ٥(
ا، ِمنْههلَيع سلَيو ِر ِمنرا الضهنْعم اِم ِمنمِة الْحاهالنَّزا وهبرضا وبرض  ـرحٍ  غَيـربم 
 ِبـَأن  - ِمنْه َأو ِمنْها الضرر هْل يعلَم فَلَم - الَْأمر كََلَأشْ وِإن،  ونَحِوها الصلَاِة تَرِك علَى

 وتَكَـررتْ  الضرر، ِمنْهما كُلٌّ ادعى َأو ذَِلك تُثِْبتْ ولَم شَكْواها، وتَكَررتْ الضرر ادعتْ
ى ِمنْهالشَّكْو لَمو كُني نَةٌ لَهيكَنَ ،باَأسه اِكمالْح نيٍم بقَو اِلِحينص إن لَم تَكُن منَهي؛ب  ـرظْهِلي 

                                         
 األوقـاف  وزارة ، ط ٢٣٧٣/ ٥،   بـاللخمي  المعروف الحسن، أبو الربعي، محمد بن علي، لإلمام   التبصرة) ١(

  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ األولى،: قطرالطبعة اإلسالمية، والشؤون
لقرطبي البيان والتحصيل والشرح التوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ا              ) ٢(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨، ط دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ٣٠٧/ ٩الشهير بابن رشد الجد، 
  ب في .١٢٨ سورة النساء، جزء من اآلية )٣(
، ط دار ٥٥٦/ ١المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الجـد،                ) ٤(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨ي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، الغرب اإلسالم



– 

  )١٢٣٦(

ماُل، لَهوا الْحخِْبرفَي اِكمِر ِبِذي الْحرالض  ،ثُم إن رتَمالِْإشْكَاُل اس  اعالنِّـزـثَ  وعب  ـاِكمالْح 
  )١(أ هـ بتصرف يسير. َأهِلِهما ِمن حكَميِن

) التَّطِْليـقُ  (الزوجِة َأي) ولَها(: ل الشيخ عليش في شرحه لمختصر خليل      قا) ٦(
 كَلَاِمـهِ  كَقَطِْع لَها الزوِج ِمن) الضرِر (سبِب) ِب (ِبها تَِبين واِحدةً طَلْقَةً الزوِج علَى جبرا
 الْخَِلـيِج،  ِقطَـعِ  علَـى  وتَفَرٍج حماٍم، ِمن نِْعهام لَا الِْفراِش، ِفي عنْها وجِهِه وتَوِليِة عنْها

 وغُـسلِ  كَالـصلَاةِ  تَعـالَى  اللَّـهِ  حقِّ تَرِك علَى تَْأِديِبها َأو والْموِكِب، والِْكسوِة والْمحمِل
  )٢(.وتَكَرِرِه ِبالضرِر بينَةٌ شَِهدتْ إن علَيها والتَّزوِج والتَّسري ،الْجنَابِة

  :ومما سبق يمكن بيان مذهب المالكية في هذا القول في اآلتي
  .للزوجة إن ضارها زوجها طلب التطليق للضرر قضاء) ١(
  .يشترط للتطليق للضر إثباته بأحد طرق اإلثبات) ٢(
ال يكون التطليق للضرر إال بطلب الزوجة، فإن رضيت بـه ولـم ترفـع               ) ٣(

كما لـو   (للقضاء فال طالق، بل لها أن تصالح الزوج لالستمرار معه مع الضرر             األمر  
ولهـا أيـضا أن   ) تنازلت عن المبيت معها مقابل أن ال يطلقها، أو أعطته ماال على ذلك   

كما لو أعطاها الزوج ماال على أن تبقى معه مع عـدم            (تُصالَح على البقاء مع الضرر      
  )المبيت معها

متقدمين من المالكية، يتضمن اإلعذار إلى الزوج، واإلمهـال         كالم السادة ال  ) ٤(
 قبل الحكم بالطالق، ال أن يحكـم  )٣(له وأمره برفع الضرر في الصور التي تتحمل ذلك      

بالطالق مباشرة بمجرد رفع األمر إلى القضاء، وإثبات الـضرر، كمـا أثبتـه الـسادة            
  .متأخروا المالكية

كوى حـاول الحـاكم اإلصـالح، فـإن         إذا لم يثبت الضرر وتكررت الش     ) ٥(
  .استمرت أرسل الحكمين

والنقطة الخامسة هي الفارق في المسألة بين السادة المالكية، وباقي الفقهاء           
فالسادة المالكية يثبتون الحق للزوجة في الطالق مباشرة دون إرسال الحكمين، وإنما            

                                         
  .٥١٢/ ٢ الشرح الكبير مع حاشية الصاوي ، )١(
  .٥٥٠/ ٣ منح الجليل، )٢(
  . في الجمل التي تحتها سطر١٩انظر كالم اإلمام مالك، واإلمام اللخمي ص ) ٣(



 

 )١٢٣٧(

ل الزوج، أو عـدم     يرسل الحكمان في حالة تكرر الشكوى، وعدم إثبات الضرر من قب          
  .معرفة المعتدي منهما، أما باقي الفقهاء فال يثبتون ذلك إال من خالل التحكيم

  :المذهب الثالث
 ِإذَا نفسها تطلّق أن لها ليس  الزوجة ن إ :وهو القول الثاني عند السادة المالكية     

جب بذلك دِهشُ فإذا الضرر، تكرر تثبت الزوجة  حتىو ،لها ذلك يشترط لَمطانللـسل  و 
  )١(.علَيِه ويطلق لها النظر

  :تعليق على مذهب المالكية
  :بالنظر إلى مذهب السادة المالكية المثبتين للتطليق للضرر قضاء ألحظ اآلتي

أن المسألة فيها خالف بين السادة المالكية هل التطليـق للـضرر يكـون              ) ١(
  .باالشتراط أم ال

قدمين من فقهاء المالكيـة، ومـنهم       أنه حتى لو قلنا بعدم االشتراط فإن المت       ) ٢(
إمام المذهب، يثبتون اإلعذار ال التطليق مباشرة، وال شك أن قول المتقدمين مقدم علـى               
قول المتأخرين، وباإلعذار يقول جمهور الفقهاء، فيكون المذهب هنـا موافقـا لمـذهب              
الجمهور، إال أنه لو فشل اإلصالح وأصرت المرأة على الطـالق طلقـت علـى رأي                

  .لسادة المالكية، بينما يرى الجمهور إرسال الحكمين، واهللا أعلما
الناظر في مذهب السادة المالكية يرى في بعض نقولهم أنها ال تـستقيم إال              ) ٣(

 ثَبـتَ  إذَا ِبالتَّعـدي  التَّطِْليقُ ولَها: باألخذ بمذهب االشتراط عندهم، كقول الشيخ الدردير      
ِإنو لَم رتَكَريالتَّ يدع ا ِمنْههلَيفهذا ال يستقيم إال إذا كان قد شرط لها أنـه متـى              )٢(ع 

وإال فإن هفوة أو غضبة زوجية لمرة واحدة ال يمكن عقال، وال            . أضر بها طلقت نفسها   
فـي  شرعا أن تكون بمفردها مسوغا للفرقة بين الزوجين، ولذلك شرط الشيخ علـيش               

  . وهو المتعين، واهللا أعلم)٣(اإلثبات أن يكون للضرر، ولتكرره،

                                         
 غـازي  بـن  علي بن محمد بن حمدم بن أحمد بن محمد اهللا عبد  أبو شفاء الغليل في حل مقفل خليل، الشيخ       )١(

، العربية مصر جمهورية - القاهرة التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز، ط ٤٩١/ ١، المكناسي العثماني
  .٢٦٥/ ٥التاج، واإلكليل، . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة

  .٥١٢/ ٢ الشرح الكبير مع حاشية الصاوي ، )٢(
  .٥٥٠/ ٣ منح الجليل، )٣(



– 

  )١٢٣٨(

  أدلة فقهاء المالكية على إثبات الطالق: الفرع الثالث
  للضرر قضاء بطلب الزوجة

تبين مما سبق في المطلب الثاني أن غير المالكية من الفقهاء لم يثبتوا التطليـق               
للضرر إال بناء على حكم الحكمين، وأن من أثبت التطليق للضرر قضاء بطلب الزوجة              

  )١(.لسادة المالكية فقطهم ا
ونظرا لما سبق فإن السادة الفقهاء غير المالكية لم يتعرضوا لهذه المـسألة بـل             
تعرضوا للمسألة في الطالق بحكم الحكمين في الشقاق لما سبق من ذكر أقوالهم فـي أن        

  . ضرر الزوج يكون بإرسال الحكمين
  :ب، والسنةوقد استدل السادة المالكية على التطليق بالضرر بالكتا

  :الدليل من الكتاب
 تُمـِسكُوهن  ولَـا ﴿ تعالى   وقوله )٢(﴾ِبالْمعروِف وعاِشروهن﴿قول اهللا تعالى    

  )٣(﴾ِلتَعتَدوا ِضرارا

                                         
ر اإلمام الدكتور محمد أبو زهرة في كتابه األحوال الشخصية أن الحنابلة يشاركون المالكية فـي إثبـات      ذك )١(

التطليق للضرر قضاء، وبمراجعة كتب الحنابلة تبين أنهم ال يثبتون التفريق للضرر إال من خالل حكم الحكمين،                
  .ولم يثبتوه من خالل الحكم القضائي بناء على طلب الزوجة

اد الدكتور هو ما أثبته المالكية، والحنابلة من نفاذ حكم الحكمين بالتفريق للضرر، ولـو بغيـر رضـا          ولعل مر 
الزوجين، أو أحدهما، وهو ما سنعرض له إن شاء اهللا في المبحث اآلتي، والحنابلة هنا لم يثبتوا التطليق للضرر                 

  . إذا رأيا ذلك، ولو بغير رضا الزوجينقضاء بطلب الزوجة، إنما أثبتوا نفاذ حكم الحكمين بالتطليق للضرر
وبناء على ما تقدم يتقرر أن التطليق للضرر قضاء بغير طريق التحكيم هو مذهب المالكية فقط، ولم يوافقهم فيه                   

  .غيرهم من الفقهاء
 حيث نصت على أن أحكام التطليق للضرر في   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥وهذا ما نصت عليه المذكرة اإليضاحية للقانون        

  .لقانون مستقاة من مذهب اإلمام مالك، ولم تذكر أن في مذهب اإلمام أحمد ما يؤيد ذلكهذا ا
 علـى أن التطليـق   ١٩٨٥ لـسنة  ١٠٠بينما نصت المذكرة اإليضاحية لتعديالت قانون األحوال الشخصية رقم        

وخالف فى هذا مأخوذ من مذهب االمام مالك ومثله فى مذهب االمام احمد بن حنبل رضى اهللا عنهما،           " للضرر  
 "المبدأ اإلمامان ابو حنيفة والشافعى رضى اهللا عنهما

  .وهذا كما ذكرت مخالف لما عليه مذهب الحنابلة حيث ال يثبتون التطليق إال من خالل التحكيم
  . ٣٦٢األحوال الشخصية، اإلمام محمد أبو زهرة، ص . ٣٢١/ ٧المغني، : انظر

  .١٩ سورة النساء، جزء من اآلية )٢(
  .٢٣١ سورة البقرة، جزء من اآلية )٣(



 

 )١٢٣٩(

  :وجه الداللة
أن هاتين اآليتين أصل في مطالبة الزوج بحسن العشرة، ورفع الـضرر عـن              

 حـسن  ومـن  آكـد،  الزوجية بقاء مع فإنه تدةالمع فيالزوجة، واآلية الثانية وإن كانت      
 عليهـا،  له ذلك يوجب وجه لغير يضربها وال ،عنها مِبيته يقطع وال يهجرها أال العشرة

 وإذا ،ناحيتـه  تؤمن ال من عليها يدخل وال الجناية، توجبه ما فوق عقوبتها في يزيد وال
 طلـق  وإال ،انتهـى  فـإن  ،ُأمر باالنتهاء عن ذلـك     هجرها أو ،المبيت وترك بها أضر
  )١(.عليه

  :الدليل من السنة
ما رواه اإلمام أحمد، واإلمام ابن ماجه وغيرهما من حديث سيدنا عبد اهللا بـن               

  :عباس وسيدنا عبادة بن الصامت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
   )٢(»ِضرار ولَا ضرر لَا«

  :وجه الداللة
 نفى حل اإلضرار بالغير، وبنـاء عليـه فـإذا    أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

أضر الزوج بزوجته فإنه يجب رفع هذا الضرر فإن اختارت البقاء زجره الحـاكم، وإن       
 احتمـال  علَى لها كاإلجبار لكان ذلك للمرأة يكن لَم لواختارت الفراق فإنها تجاب ألنه      

  )٣(.الضرر
  :مناقشة استدالل السادة المالكية

دالل السادة المالكية بأن رفع الضرر، واسـتئناف المعاشـرة          يمكن مناقشة است  
بالمعروف ال يلزم منه الحكم مباشرة بتطليق الزوج من زوجته، بل يمكن تدارك األمـر         
من خالل محاولة اإلصالح والتحكيم، على أن اإلمام اللخمي، والذي أورد الدليل األول،             

 فـإن  ،ُأمر باالنتهاء عن ذلك    هجرها وأ ،المبيت وترك بها أضر  وإذا "ووجه داللته قال    

                                         
  .٢٣٧٤/ ٥، التبصرة )١(
 رواه اإلمام ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، عن السيدين عبادة بن الصامت رقم )٢(

  . ن عباس مسند سيدنا عبد اهللا ب٢٨٦٥ورواه اإلمام أحمد في مسنده رقم . ٢٣٤١، وعبد اهللا بن عباس رقم ٢٣٤٠
خالصـة  . (والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وحسنه اإلمام ابن الصالح، وهو من األحاديث التي يدور عليها الفقه                

  ) م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠، ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ٤٣٨/ ٢البدر المنير، اإلمام سراج الدين بن الملقن، 
ختصر خليل للخرشي، للشيخ محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي، هـ، ، ط دار الفكـر،    شرح م . ٥٥٠/ ٣ منح الجليل،    )٣(

  . ٤٩١/ ١شفاء الغليل في حل مقفل خليل، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني على مختصر خليل، . بدون طبعة، وتاريخ



– 

  )١٢٤٠(

 قبل الحكـم بـالطالق،      واألمر باالنتهاء يثبت محاولة اإلصالح    " عليه طلق وإال ،انتهى
وهو ما عليه متقدموا المالكية، وهو مذهب الجمهور إال أنهم إن فشل اإلصـالح بيـنهم                

رجاع الزوج عـن  أرسلوا للحكمين، بينما ذهب متقدموا السادة المالكية إلى أنه إن فشل إ           
  .الضرر فإنه يطلق عليه بطلب الزوجة

وسيأتي إن شاء اهللا تعالى مذهب الجمهور مفصال عند الحديث عـن التطليـق              
  .للشقاق بحكم الحكمين

  :والخالصة
السادة المالكية رضوان اهللا عليهم يثبتون للزوجة حق طلب التطليق للـضرر            

ثبت المتقدمون من السادة المالكيـة   إن أساء الزوج عشرتها، وأثبتت الزوجة ذلك، وأ       
رد الزوج عن ظلمه أوال قبل الحكم بالتطليق، فإن رد وإال حكم بالتطليق عليه بطلـب                
الزوجة، ولم يثبت هذا السادة المتأخرون، وال شك أن رأي المتقدمين أرجـح، وهـو               

ها فهـو  الموافق للدليل؛ ألن الشرع متشوف لإلصالح ال الفرقة، فإن تم اإلصالح بدون         
  .أولى، واهللا أعلى وأعلم

   .الضرر المبيح لطلب التطليق في المذهب المالكي: الفرع الرابع
هذا الفرع من األهمية بمكان إن لم يكن أهم فروع البحث على اإلطالق؛ وإنمـا        
كان هذا الفرع بهذه اإلهمية ألنه يبحث عن ماهية هذا الـضرر الـذي يتـيح للزوجـة           

  . القضاء طالبة التطليق من الزوجإمكانية رفع األمر إلى
فتحرير مفهوم الضرر، وضابطه، وصفته مما يتيح للمفتي، والقاضي تحديد ما           

  .إذا كان هناك ضررا يستوجب هذا اإلجراء بالفعل أم ال
كما أن تحديد هذا المفهوم يتيح للحكمين في الـشقاق إمكانيـة تقـدير موقـف                

ألة من حيث معرفـة المـِضر، وتحديـد         الطرفين من أجل الوصول إلى الحق في المس       
  .المسئولية الملقاة عليه بسبب ضرره

سبق ذكر أن السادة المالكية هم القائلون بمفردهم بجواز التطليق لضرر سـوء             
العشرة، والمذهب المالكي هو المعمول به في القانون المصري على ما سيأتي بمـشيئة              

ن في مطلب خاص في هذا المبحث وذلك        اهللا تعالى، ولذلك أخص المذهب المالكي بالبيا      
  :لآلتي



 

 )١٢٤١(

 أنهم أكثر من تكلموا في هذا الضرر بناء على مذهبهم في التطليـق بـه                :أوال
  .قضاء

 تحديد مفهوم المذهب المالكي في الضرر ألنـه هـو مـصدر القـانون،            :ثانيا
  .والقضاء، ومعيارهما لتحديد الضرر

  .لكي في حقيقة الضرر، ومعياره بيان مدى التزام القانون بالمذهب الما:ثالثا
  :ولبيان هذا األمر جليا قسمت هذا الفرع إلى غصنين

  . معيار الضرر المبيح لطلب التطليق:الغصن األول
  . صور الضرر المبيح لطلب اللتطليق:الغصن الثاني

  .معيار الضرر المبيح لطلب لتطليق: الغصن األول
 ما هو ضد النفع، ومـا فيـه   عرفنا فيما سبق في تعريف الضرر أنه شامل لكل    

  .اعتداء على اآلخر، واالنتقاص منه
والضرر بهذه الصورة تتعدد أحواله، وصـوره، فهنـاك الـضرر الخفيـف،             
والشديد، والقليل، والكثير، والواضح الذي ال اختالف فيه، والخفي الذي الذي ال اطـالع   

 الزمان، والمكـان،    عليه؛ كالضرر النفسي، بل وما يعد ضرر عرفا قد يختلف باختالف          
  .واألشخاص، والحاالت

 الـضررِ  ِقلَّـةِ  ِفي ِعنْدنَا ولَيس: ولذلك نقل السادة المالكية عن اإلمام مالك قوله 
  )١(. وال موقُوتٌ،معروفٌ شَيء وكَثْرِتِه

را حتَّـى ينْتَِهـي     ومعنَى ذَِلك َأنَّه ال يتَقَدر ِبحد ال يكُون ضر        : قال اإلمام الباجي  
  )٢(.ِمن تَكْراِرِه َأذَاه لَهاإلَيِه، وِإنَّما ذَِلك ِبقَدِر ما يعلَم َأنَّه مِضر ِبها 

 وال بين   ، وخفيف ،ال فرق بين شديد   وكون الضرر يختلف فإن هذا ال يعني أنه         
وهو يـدل  .  الشرعية كالكثير من الكليات،محال إلى العرف قوي وضعيف، إال أن ذلك

                                         
 التوضيح. ن تاريخ ، ط دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية بدو       ٦٤/ ٤المنتقى شرح الموطأ لإلمام الباجي،      ) ١(

، المصري المالكي الجندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل، ل  الحاجب البن الفرعي المختصر شرح في
 شرح في البهجة. م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ األولى، الطبعة، التراث وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز، ط ٢٨٦/ ٤

، بيـروت ،  لبنـان ،  العلميـة  الكتب دار، ط   ٤٨٠/ ١،  يالتُّسول الحسن أبو علي، بن السالم عبد بن علي، ل التحفة
 عبد يب، ألميارة بشرح المعروف الحكام تحفة شرح في واإلحكام اإلتقان. م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة

  . المعرفة دار، ط ١٩٤/ ١ الفاسي، محمد بن أحمد بن محمد اهللا،
  .المنتقى، المرجع السابق) ٢(



– 

  )١٢٤٢(

ال باالجتهـاد العرفـي إال أن   إ وال ينضبط ،المذهب ال حد له  في أصل الضررعلى أن
 )١(.حاولوا ضبطه من خالل األمثلة علماء المذهب

وليس هذا معناه أن الضرر المبيح للزوجة طلب التطليق بسببه ال يمكن وضعه             
، والصور التي ذكروها يـستطيع أن    في معيار بل الناظر في أقوال السادة فقهاء المالكية        

يستخرج منها معيارا ضابطا للضرر، كلي ينطبق على جميع جزئياته، وهو ما سأحاول             
  .القيام به في هذا الغصن بحول اهللا تعالى

قد ذكرت فيما مضى أن الضرر هنا هو ما يعد ضررا عرفا، ومن خالل هـذا                
  .نستطيع أن نستخلص جزءا من الضابط وهو تحديده عرفا

  : وهناك ثالثة قيود أخر ينبغي إضافتها مع تقييد الضرر بالعرف
 ما  أفصحت عنه صور السادة المالكية وعلى رأسهم إمام المذهب رحمه             أولها

أن يكون الضرر الذي صعبت معه العشرة بين الزوجين ال عذر للزوج            اهللا تعالى وهو    
ي هذه الحالة طلـب التطليـق       ، فإن كان له عذر فال يحق للزوجة ف        في إيقاعه بالزوجة  

  .للضرر
 وطء تـرك  ومـن : اهللا رحمـه  مالكاإلمام   ومما يدل على هذا االستثناء قول     

 ويتلَّـوم  يريد - يقضي وبذلك طلق أو وطئ فإما يترك، لم إيالٍء وال عذٍر لغير زوجته
 فكيـف  عليه، يطلق لم اإليالء أجل مقدار على حلف لو إذ أكثر أو اإليالء أجل مقدار له
  .يمين غير من ترك إذا

 وخلفوا بخُراسان غابوا قوم إلى العزيز عبد بن عمر كتب وقد: مالكاإلمام   قال
  .يطلقوا أو ،إليهم نساءهم لوايرح أو ،يقدموا أن إما: أمرائهم إلى فكتب أهليهم،

  .به يقضي أن وأرى رأي، وذلك: مالكاإلمام  قال
 مـن  لـه  حدث ثم مرة، فوطئها ثيباً وأ بكراً امرأة تزوج ومن: مالكاإلمام   قال

 عليـه،  يمين وال عليه، يقدر وهو ذلك يترك لم أنه وعلم الوطء، من منعه ما اهللا أمر
  )٢ (.أبداً وبينها بينه يفرق فال

                                         
 بن بية، ردا على سؤال له عن ضابط الضرر عند المالكية منـشور علـى موقـع                عبد اهللا : الشيخ الدكتور ) ١(

  . فضيلته على الشبكة العنكبوتية
 البحوث معهد ، ط ٩٠٠/ ١٠،  الصقلي التميمي يونس بن اهللا عبد بن محمد بكر أبو،  المدونة لمسائل الجامع) ٢(

 دار: توزيـع ،  )بطبعهـا  الموصى الجامعية سائلالر سلسلة (القرى أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمية
  .م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ األولى،: الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر



 

 )١٢٤٣(

وضح مما سبق من النقل عن اإلمام مالك أنه يشترط في الضرر الواقع علـى               
مد، وله عذر فال يحـق للزوجـة   الزوجة أن يكون متعمدا من الزوج، فإن كان غير متع         

  .أن تطلب التطليق للضرر في هذه الحالة
وهذا استثناء هام يجب اعتباره والتنبيه عليه على الحكام في قضايا التطليق            
للضرر سواء كان ذلك بالرفع إلى القضاء من قبل الزوجـة، أو مـن خـالل تحكـيم                  

 من الزوج، وهو معـذور      ، وهو أن الضرر الواقع على الزوجة غير المتعمد        المحكمين
فيه ال يحق للزوجة بناء عليه طلب التطليق للضرر؛ كالمثال الذي ذكره اإلمـام مالـك                
فيمن عجز عن الوطء بعد أن قادرا عليه، ومثال لو أن الزوج ضرب الزوجة فأصـابها                
بعاهة مستديمة فإن يحق لها طلب الطالق للضرر على ما يأتي إن شاء اهللا تعالى، أمـا                 

ابها بهذه العاهة عن طريق الخطأ كما لو كان حادث سيارة مثال، فإنه ال يجيـز                إذا أص 
للزوجة الطلب للطالق ، ومثله لو أن الزوج كان متكلما فأصابه داء جعله أبكم فهـذا ال                 
يبيح للزوجة طلب الطالق لسوء العشرة، مع أنه لو تعمد هجرانها فال يكلمهـا، وطـال                

ررا تستحق معه الزوجة طلب الطالق، وهكذا في كـل  ذلك منه، وتكرر فإن هذا يعد ض      
  .ضرر ال تعمد للزوج فيه، وهو معذور به فال يحق لها طلب التطليق

  :وقد يسأل سائل فيقول
ما ذنب الزوجة في العيش مع رجل ال تحسن معـه العـشرة لمجـرد كونـه               

  معذورا فيما يلحقه بالزوجة من ضرر سوء العشرة؟
ه ال ذنب لها، ومن الذي أجبرها على العيش معـه إن  وهنا تأتي اإلجابة وهي أن   

كانت ال تطيق هذه الحياة التي كانت طيبة، وجميلة إال أن الزوج أصابه ضـر فتحـول             
  .الجمال إلى سوء، والطيب إلى خبيث

غاية ما هنالك أن الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين أن تبقى مع الرجل علـى                
ء، وبين أن تخالعه فتطلب فراقه على أن تتنـازل          الضراء بعد أن كانت معه على السرا      

  .عن ما أعطاه لها مقابل الحياة الزوجية الدائمة
وقد يخف عليك األمر يا أيها السائل إذا ما عكسنا الصورة فنتصور أن الزوجة              
أصابها ضرر تسوء معه العشرة، كما لو أصابها مرض يمنع من وطئهـا، أو أصـابها                

صارت بكماء بعد أن كانت متكلمة فما حال الرجل فـي هـذه           داء ينفر الزوج منها، أو      
الحالة؟ هو بين خيارين إما أن يبقيها معه، ويصبر على عـشرتها فيكـون معهـا فـي             



– 

  )١٢٤٤(

الضراء كما كانت معه في السراء، وإما أن يريد الفراق فعليه في هذه الحالة أن يعطيها                
  .ما لها من حقوق مقررة من نفقة عدة، ومتعة، ومؤخر صداق

فاألصل في الحياة الزوجية أنها أبدية قائمة على حسن العشرة في الـسراء،             
والضراء، فإذا أصاب أحد الزوجين ضرر تسوء معه العشرة لم يستطع اآلخر تقبلـه              

  .فعلى من يريد الفراق أن يتحمل تبعات اختياره
 أن ال يكون الضرر مأذونا فيه شرعا، وهـذا كمـا لـو نـشزت                :القيد الثاني 

 فمارس حق التأديب عليها من الهجر، والضرب على الوجه المشروط شـرعا،             الزوجة
وهذا عند جميع الفقهاء، وكذا لو أدبها على ترك ترك الواجبات كالصالة، والغسل مـن               

  )١(.الجنابة على ما ذكره السادة المالكية
فهذه الصور وإن كان فيها ضرر إال أنه ضرر لغة ال شرعا؛ ألن مثـل هـذه                 

ما هي في الحقيقة نفع للمرأة ال ضرر من حيث حملها على أداء مـا وجـب                 األمور إن 
  .عليها تجاه الزوج، وتجاه ربها سبحانه وتعالى

والمطلوب إثباته أنه يشترط أن يكون الضرر غير مأذون فيه شرعا حتى يكون             
  .ضررا مبيحا طلب التطليق من قبل الزوجة

  زواج الزوج بثانية
لتنبيه عليها لما لها من أثر في الجانـب القـانوني           وفي هذا القيد صورة يجب ا     

عند الحديث عنه بحوله تعالى، وهي ما إذا تزوج الزوج بثانية فإن المالكية نصوا علـى         
 وال توجد زوجة ال تتضرر ولو نفسيا من زواج الـزوج عليهـا إال    )٢(أنه ليس ضررا،  

ا تضررت المرأة منه فـال      أنه غير معتبر؛ ألن الزوج قد فعل فعال مأذونا فيه شرعا فإذ           
  .اعتبار بهذا الضرر

يقول اإلمام ابن رشد في البيان والتحصيل معلال عدم كون الزواج مـن ثانيـة               
 لَكُـم  طَاب ما فَانِْكحوا ﴿ وجل عز بقوله وأباحه ذلك في أذن تعالى اهللا ألن: ضررا فقال 

اِء ِمنثْنَى النِّسثُالثَ مو اعبرا ﴿ وقوله )٣ (﴾وولَِّذين مه وِجِهمِلفُر اِفظُونلَـى  ِإال * حع 

                                         
  . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٧٢/ ٥البيان والتحصيل، ) ١(
  . ١٠٩/ ٤ شرح الزرقاني،. ٥٥٠/ ٣منح الجليل، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، ) ٢(
  . ٣سورة النساء جزء من اآلية ) ٣(



 

 )١٢٤٥(

اِجِهموَأز ا أولَكَتْ مم مانُهموال بمـسيء،  فليس له تعالى اهللا أباحه ما فعل ومن )١ (﴾َأي 
  )٢(.ذلك في عليه للمرأة حجة

إنه ينبغي على الحكم أو القاضي الناظر في قضايا التفريق بـين            : بقي أن يقال  
سبب سوء العشرة أن ال يحكم بالتفريق بحصول األذى مرة، أو مرتين بحيث             الزوجين ب 

يكون ردة فعل مثال في موقف ما؛ كأن يشتمها مـرة فـي غـضبة، أو يـضربها، أو                   
يهجرها؛ فإن هذا وأمثاله ال يخلو منه بيت، بل المراد أن يتكرر هذا بحيث تتعذر معـه                 

ما ال يـؤثر فـي العـشرة، بـل إن           العشرة وحدوث أمثال هذه األمور وعدم تكررها م       
العشرة تدوم بزواله وهذا نبه إليه اإلمام الباجي عند الحديث عن كون الضرر ليس لـه                

ومعنَى ذَِلك َأنَّه ال يتَقَدر ِبحد ال يكُون ضـررا حتَّـى            : حد من حيث القلة، والكثرة فقال     
  )٣(.ِمن تَكْراِرِه َأذَاه لَها ما يعلَم َأنَّه مِضر ِبها ينْتَِهي إلَيِه، وِإنَّما ذَِلك ِبقَدِر

قَاَل الْمتَيِطي  قول عند المالكية يثبت لها التطليق بالضرر وإن لم يتكرر؛            وهناك
ها وِإن لَـم تَـشْهد   ِقيَل إن لَها َأن تُطَلِّقَ نَفْس ، َ إذَا ثَبتَ َأنَّه يضر ِبزوِجِه ولَيس لَها شَرطٌ       : 

  )٤(.الْبينَةُ ِبتَكْراِر الضرِر
إنه يشترط ثبوت تكرر الـضرر؛ ألن الهجـوم علـى           : إال أن األولى أن يقال    

التفريق بطلب المرأة لغضبة عابرة مما ال يعقل شرعا، وال يرشد العقل إلى استحـسانه،    
ـ          ن نـرى عالقـة ال تمـر عليهـا          بل وال العرف،  وإال فأين اإلعذار، واالعتذار، وأي

عواصف الغضب، وريح االختالف؟ السيما أن هذا األمر فيه تردد عند المالكية، بـين               
أن يكون عدم اشتراط التكرار إنما هو في حال االشتراط ال حالة عدمه، مما يؤكد على                

  .اشتراط تكرر الضرر، واهللا أعلم
قد يكون هناك ضرر عرفا     أن يكون الضرر تتعذر معه العشرة، ف      : القيد الثالث 

إال أنه ال تتعذر معه العشرة فال يعتبر، ويظهر هذا في الـضرر الـذي ال عالقـة لـه              
بحقوق الزوجية من الوطء، والنفقة، وحسن العشرة، فهذا ال يعد ضررا؛ كما لو كانـت               

                                         
  . ٦، وجزء من اآلية ٥سورة المؤمنون اآلية ) ١(
  .٧٢/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .٦٤/ ٤المنتقى، ) ٣(
  .٥١٢/ ٢حاشية لصاوي ، : وانظر. ٢٦٢/ ٥التاج واإلكليل، ) ٤(



– 

  )١٢٤٦(

عالقته بأقارب الزوجة غير ملتئمة، أو كان الزوج ال يسعى في العـيش إال مـا يـأتي                  
  .لنفقة دون ما يزيد عليها من متطلبات الرفاهيةبكفاية ا

ومنها لو كان الزوج ال يقوم بما تقتضيه الحياة من حاجة إلى ترفيـه ونحـوه،                
فهذا من األمور التي ال تعد ضررا معتبرا تطلق المرأة عليه طالق للضرر، وهـو مـا              

،  الحمام  من  الزوجة منعنص عليه علماء المالكية حيث نصوا على أنه ليس من الضرر            
أو منعها من التنزه، أو بغض الزوجة حيث إنه قلبي ال يؤثر ما لم يتصل بعمل يـضر                  

  .وكل هذه األمور ال تؤثر في حقوق الزوجية )١(بالمرأة،
هذا الضرر وإن كان غير مؤثر في حقوق الزوجية، وال تتعذر معـه          : فإن قيل 

فلماذا ال ترفعوا عنها المشقة العشرة إال أن المرأة تجد مشقة في الحياة بهذه الطريقة          
  بالطالق للضرر؟

كانت اإلجابة أنه في هذه الحالة ال يعد الزوج مقصرا في حقوق الزوجية، فـال               
  .نطلب منه في أن يطلق، ويغرم كل ما يترتب على الطالق من حقوق للزوجة

ولكن الزوجة لو كرهت فال تستطيع الحياة كفافا، بل تريد الزيادة فـي المـال،               
  .نزه، فلها إذا أن تطلب الخلع على ما يأتي بحوله تعالىوالت

ولقد رأيت بعض النساء ممن يشتكين أزواجهن، ويهجرنهم بحجة أنه ال يعمـل             
طوال األسبوع على الرغم من أنه ال يقصر في النفقة، األمر كله أنها تريـده أال يقعـد                  

  .فية بنفقة أمثالهاعن جلب المال، مع أن هذا مما ال عالقة لها به طالما كانت مك
أن الضرر يشترط أن تتعذر معه العشرة، وأن يكون متعلقا بحقوق           : والخالصة

الزوجية، أما ما كان على غير ذلك فال يعطي الحق في التطليق للضرر، بـل الزوجـة          
في هذه الحالة التي تتحمل التبعات سواء كان بحكم الحكم عليها بـالخلع فـي التطليـق              

  .لخلعللشقاق، أو طلبها ل
وبناء على ما سبق فإنه يمكن وضع معيار ضابط للضرر المبيح للزوجة طلـب   

  : التطليق لسوء العشرة وهو
ما يعد ضررا عرفا تتعذر معه العشرة بين الزوجين بسبب تكرره، وال عـذر              

  .للزوج في إيقاعه، وال إذن فيه شرعا
                                         

. ٣٤٥/ ٢ الشرح الكبير على الدردير، .١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٦٤/ ٤المنتقى، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، 



 

 )١٢٤٧(

لكية في كتـبهم،    ويظهر تطبيق هذا الضابط على األمثلة التي ذكرها السادة الما         
وما ورد عليها من ردود ومناقشات، وهو ما سأعرضه بعون اهللا تعـالى فـي النقطـة                 

  .اآلتية
 أن كل ما سبق إنما يكون في حالـة االخـتالف القـضائي،              يبقى هنا أن أنبه   

بمعنى أن األمر قد رفع للقضاء أما إذا كان األمر بين الزوجين بالتراضـي فـإن كـل                  
لو أصاب الزوج ضرر تسوء معه العشرة فطلبت منـه الزوجـة            األمور متاحة؛ فمثال    

الطالق، فطلقها معطيا إياها حقوقها فال بأس به، بل ويثاب عليـه بـإذن اهللا تعـالى إن              
  .كانت له نية صالحة

وكذا إن أصاب الزوجة ضرر فـرأت أن تطلـب مـن زوجهـا أن يفارقهـا،       
  .هذا جائز حسنوتبرعت له بحقوقها عن رضا نفس منها، وطيب خاطر فكل 

غاية ما هنالك أننا نتحدث عن االختالف قضائيا بحيث إن الزوجة ترفع األمـر            
للقضاء أو التحكيم، ففي هذه الحالة يجب على القاضي، أو المحكـم، مراعـاة المعيـار        

  .المحدد للضرر الذي يصح معه للزوجة طلب الطالق
  .صور الضرر المبيح لطلب التطليق: الغصن الثاني

سادة المالكية رحمهم اهللا تعالى صورا للضرر المبـيح لطلـب الزوجـة             ذكر ال 
التطليق من الزوج بسببه بعضها يسلم لهم، وبعضها ترد عليه بعض المناقشات، ومـن              

  :هذه الصور
  :أن يلحق الزوج بالزوجة ضررا بدنيا فاحشا) ١(

يوجـب  الظاهر من أقوال السادة المتقدمين من المالكية أن الضرر المادي الذي            
أصابها بعاهة  (التطليق هو الضرر الفاحش الذي يقبح فعله، ويقبح أثره، كما لو مثَّل بها              

ال الضرر الخفيف الذي يراجع فيه الزوج، ويطالب منه عدم التكـرار مـرة              ) مستديمة
  :أخرى، ومما يدل على هذا المعيار من الصور ما يأتي

      فضربها، فإنـه  لو حلف بالطالق البائن أن يضرب زوجه خمسين سوطا ،
يبر، مع إساءته، واستيجابه للعقوبة، وال تطلق عليه إال في حالة واحدة قال اإلمام ابـن                

 مـن  بمثلهـا  مشتهر كثيرة آثار الضرر من بها يكون أن إال عليه تطلق ولم"رشد الجد   
  )١("وتفاحش ذلك تبين إذا للضرر عليه فتطلق الحرائر،

                                         
  .٣٠٧/ ٩البيان والتحصيل، ) ١(



– 

  )١٢٤٨(

       وكان شريرا يخـاف  ،اص لها منهإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القص 
 )١(.عليها منه إذا اقتضت منه ، فإنها تطلق عليه

  وإذا مثل الرجل بزوجته طلقت عليه: في تبصرة الحكامجاء.  
العاهـة  (والمثلة المقصودة هنا هو أن يفعل بها ما يسمى بعـصرنا الحاضـر              

ـ     وإفس ، كانت بإبانة عضو   أوبنار فأصابها،   كما لو ضربها    ) المستديمة  ااده، أو أنزل به
  )٢(. وال يعود لهيئته، ، وكان ذلك مما ال يزولا وساء منظرها،ما شوه خلقته

  :ترك الوطء بال إيالء) ٢(
فهـل  فإن تركه بغير يمين   )٣(يترتب عليه حكمه  الحلف على ترك الوطء إيالء       
  هو إيالء؟

  :اختلف الفقهاء في هذا إلى مذهبين
وذهبا إلـى أن     المسيب ويزيد بن األصم      ابن وهو مذهب سعيد     :المذهب األول 

  .وهذا شاذ مخالف: ، قال البدر العينيمن ترك جماع امرأته بغير يمين يصير موليا
  )٤ (. أنه ال يصير موليا وهو مذهب الجمهور:المذهب الثاني

                                         
  .١٩٦/ ٢تبصرة الحكام، ) ١(
  .١٩٩/ ٢تبصرة الحكام، ) ٢(
  . أو يبر فال يقربها، على ترك وطء الزوجة فإما أن يحنث فيقربهاالزوجإن حلف ) ٣(

  وجوب كفارة اليمين كسائر األيمان باهللا، وإن كان الحلف بالشرط والجزاء كالتعليقفيهنث فإن كان الحلف باهللا تعالى ف   فإن ح 
  .على الصدقة مثال أال يقرب الزوجة، فلزوم المحلوف به كسائر األيمان بالشروط واألجزية فتلزمه الصدقة

أشهر على ما قاله الجمهور، أو أقل من أربعة أشهر بيوم على ما قالـه  أما إذا بر فترك قربانها فال يطالب بشيء مدة أربعة      
  .الحنفية

  فإذا انقضت األربعة أشهر فهل تطلق المرأة منه مباشرة تطليقة بائنة، أم ال تطلق حتى ترفع األمر إلى القاضي؟
تُه إلَى الْحاِكِم، وقَفَه، وَأمره ِبالْفَيَئِة، فَِإن َأبى َأمره ِبالطَّلَاِق، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ِإذَا مضتْ َأربعةُ َأشْهٍر، ورافَعتْه امرأَ    

  .وهذا مروي عن كثير من الصحابة. فإن أبى طلق عليه القاضي، ولَا تَطْلُقُ زوجتُه ِبنَفِْس مِضي الْمدِة
ٍر، فَِهيةُ َأشْهعبتْ َأرضاِئنَةٌوقال الحنفية إذَا متَطِْليقَةٌ ب  .رمِن عابٍد، ويزو ،ِليعو ،انثْمع نع ذَِلك ِويرو.  
وهذا يدل على أن الطالق ال  ]٢٢٧البقرة، جزء من اآلية  [﴾وِإن عزموا الطَّلَاقَ  ﴿ والراجح رأي الجمهور ألن اهللا تعالى قال      

  .عزم، فمعنى اآلية أن المولي إن أبى العودة، وعزم الطالق، فإنه يؤمر بهيقع بمجرد انتهاء المدة، وإال فما فائدة ال
مـنح  . م١٩٨٦ هـ،   ١٤٠٦، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،        ١٧٥/ ٣بدائع الصنائع، لإلمام الكاساني الحنفي،      : انظر

  . ٥٥٣/ ٧المغني، . ٢٢٩/ ٢روضة الطالبين، . ١٩٦/ ٤الجليل، 
              ، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة األولـى،             ٤٨٨/ ٥ية، لإلمام بدر الدين العيني،      البناية شرح الهدا  ) ٤(

  .٥٣٦/ ٧المغني، . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠



 

 )١٢٤٩(

إال أنه يكون في هذه الحالة موقعا للـضرر بزوجـه سـواء فعلـه قاصـدا                 
ب التطليق لترك الجماع؟ اختلف الفقهاء في هذا على         إضرارها، أو ال فهل لها أن تطل      

  :النحو اآلتي
 وهو الظاهر عند المالكية أنه يطالب بالجماع وإال طلقت عليـه         :المذهب األول  

 وال ،من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضـرر    : قصد الضرر أو ال؛ قال اإلمام مالك      
  )١(.علة قال له إما وطئت أو طلقت

 بـذلك  وأراد ،حلفهـا  يمين بغير امرأته وطء من امتنع ومن: بقال ابن الجال   
 ذلـك  من االمتناع على أقام فإذا أخرى، بعد مرة عنها الضرر بإزالة أمر بها، اإلضرار

 أشـهر  أربعـة  أجـل  له يضرب قيل وقد. فيها له يضرب أجل لغير وبينها ،بينه فرق
  )٢(.منها المولي كالحالف

 إلى أن ترك الوطء ال يوجب شيئا على الـزوج           ذهب الشافعية : المذهب الثاني 
ولكنه يـسن   مطلقا، وذلك بناء على مذهبهم في أن الوطء من حقوق الزوج ال الزوجة،              

  )٣(.له فعله؛ ألن عدمه يؤدي إلى الفساد، وقد يؤدي إلى انحراف الزوجة
غير مضر بها؛ ذاهال، أو لعذر        تركه    ذهب الحنابلة إلى أنه إن     :المذهب الثالث 

  .ال شيء عليهف
 فروايتان في ضرب مـدة اإليـالء عليـه،           من غير عذر   مضرا بها فإن تركه   

. أصـح الـروايتين   وهـي   تضرب له مدته ، ويحكم له بحكمـه         : إحداهماوكأنه مول؛   
   . وال يحكم له بحكمه،ال تضرب له مدة اإليالء: والرواية الثانية 

ه تـضرب لـه مـدة       ؛ نص اإلمام أحمد على أن     وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر     
  .اإليالء

قصد اإلضرار خرج مخرج الغالب، وإال فمتى حـصل  الحنبلي  ابن عقيل   وعند  
، وإن كـان ذاهـال عـن قـصد          تضرب عليـه المـدة    إضرارها بامتناعه من الوطء     

  )٤(.اإلضرار

                                         
  .٢٦٥/ ٥التاج واإلكليل، ) ١(
، ٣٣/ ٢،  مالكيال الجلَّاب ابن القاسم أبو الحسن بن الحسين بن اهللا عبيد،  أنس بن مالك اإلمام فقه في التفريع )٢(

  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى،: الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية، الكتب دارط 
  .٢٣٠/ ٨ روضة الطالبين، )٣(
  .١٧٠-١٦٩اإلنصاف، ) ٤(



– 

  )١٢٥٠(

أن ترك الوطء من الضرر الذي يبيح للزوجة عند عدم رضـاها بـه     : والراجح
وطء من أهم آثار النكاح، وحقوقه، وتركـه ممـا يوقـع            رفع األمر للقضاء؛ ألن حل ال     

  .ضررا بالمرأة ينال من دينها، ودنياها ويعرضها للوقوع في الخطأ
  :ضرب الزوجة لغير التأديب) ٣(

إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لهـا            :  ابن سلمون  قال
 لها أن تطلق نفـسها حتـى        ليس:  وقيل   ،إذا كان ذلك شرطا   أن تطلق نفسها كما تفعل      

وشـرط   )٢(وقيد ابن فرحون الضرب بكونـه ضـربا مؤلمـا     )١(.يشهد بتكرر الضرر  
الضرب المجيز لطلب الطالق أن يكون بغير موجب شرعي وهو التأديب، فـإن كـان               

  )٣(.لموجب شرعي فال يبيح طلب الطالق
 عرضـي  ويالحظ هنا أن ابن سلمون قيد األمر بكونه شرطا، وهو ما أثبته عند           

لمذاهب الفقهاء في أن هناك رأيا للمالكية أن الطـالق للـضرر ال يكـون إال بالـشرط         
  .للزوجة

  :قطع كالم الزوجة وتحويل الوجه عنها) ٤( 
 أو حول وجهه عنها في فراشها فـذلك مـن   ،إذا قطع الرجل كالمه عن زوجته    

  )٤(.ولها األخذ بشرطهاالضرر بها 
فدل هذا على أنه إنما يكون ضررا تطلق بـه          وانظر عزيزي القارئ إلى القيد،      

إذا كان شرطا للزوجة، وإال فيشترط هنا ما يشترط في الـشقاق مـن أن يكـون ذلـك             
  .متكررا منه
  )٥ (.هجر الزوجة بغير موجب شرعي) ٥(

                                         
  .٢٦٥/ ٥التاج واإلكليل، ) ١(
  .١٧/ ٤مواهب الجليل، ) ٢(
              ومعـه حاشـية الدسـوقي،    الشرح الكبيـر . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك،    . ٦٤/ ٤المنتقى،  ) ٣(
٣٤٥/ ٢ .  
  .١٠٨/ ٤شرح الزرقاني، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٢٦٥/ ٥التاج واإلكليل، ) ٤(
  .٣٤٥/ ٢الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، ) ٥(



 

 )١٢٥١(

  :سب الزوجة، أو سب أبيها) ٦(
 كَِثيـرا  يقَع كَما الْملْعوِن ِبنْتَ يا الْكَاِفِر ِبنْتَ يا الْكَلِْب ِبنْتَ ياوذلك نحو أن يقول     

اِع ِمنعقال الشيخ الدردير   النَّاِس ر ،: بَؤديلَى وع ةً ذَِلكادلَى ِزيـا  التَّطِْليـقِ  عكَم  ـوه 
١(.ظَاِهر(  

  :الحلف بالطالق على عدم المبيت عند الزوجة) ٧(
يت عنـد امرأتـه     لو حلف بالطالق أن ال يبيت عند امرأته ليال، أو حلف أال يب            

  .أنا آتيها بالنهار، فهو ضار بها: أبدا، وقال
والضرر هنا هو أنه حلف أال يبيت عندها، وقد اختلف قول اإلمام مالـك فـي                

يتلوم له فإن أبى المبيت عندها طلق       : وقال أخرى . فقال مرة ال تطلق عليه    : هذه المسألة 
  .عليه

  .حقوقها الشرعية بالنهارأنه يأتيها بالنهار فله أن يعطيها : وجه األول
  .أن الليل جعله اهللا سكنا وفي عدم مبيته معها إضرار بها: ووجه الثاني

ويجب أن يالحظ هنا أن المسألة في من حلف فألزم نفسه، فيظهر أن من لـم              
  .يحلف ال يعد في هذه الحالة مضرا، والفرق أنه قد يبيت في أي وقت، بخالف األول

مقصود الحلف على أن ال يبيت معها في البيـت،          ويجب أن يالحظ أيضا أن ال     
 -دار في أو بيت في  معها وهو فراش في معها يبيت أال حلف فإن: قال اإلمام اللخمي  

  )٢(.حقها من ذلك وليس عليه، تطلق لم
وقد رجح اإلمام ابن رشد الجد، واإلمام اللخمي التطليق عليه إن أبـى المبيـت             

 حلفه، وإال كان من حقها طلب الطالق للـضرر،          عندها، وأنه يعطى مهلة للرجوع عن     
  :والعلة في ذلك

 فيـه  الرجل ليسكن سكنا الليل جعل وجل عز اهللا نما يدركها من الوحشة أل ) أ(
 ِإن َأرَأيـتُم  قُْل ﴿ تعالى فقال ربه، فضل من الرجل فيه ليبتغي مبصرا والنهار أهله، إلى
 تَـسكُنُون  ِبلَيٍل يْأِتيكُم اللَِّه غَير ِإلَه من الِْقيامِة يوِم ِإلَى مداسر النَّهار علَيكُم اللَّه جعَل
 ِفيـهِ  ِلتَسكُنُوا والنَّهار اللَّيَل لَكُم جعَل رحمِتِه وِمن ﴿ تعالى وقال )٣(﴾تُبِصرون َأفَال ِفيِه

                                         
  .٣٤٥/ ٢الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٢٣٧٦/ ٥لخمي، التبصرة ل) ٢(
  .٧٢القصص، اآلية ) ٣(



– 

  )١٢٥٢(

 مـن  ولتبتغـوا  الليل، في لتسكنوا تعالى يريد )١(﴾رونتَشْكُ ولَعلَّكُم فَضِلِه ِمن وِلتَبتَغُوا
 بهـا؛  مـضرا  امرأته عند يبيت أال حلفه في الرجل يكون أن فوجب بالنهار، اهللا فضل
 للـسكون،  وقتـا  اهللا جعلـه  الذي الحين في إليها ويسكن إليه لتسكن إال تتزوجه لم ألنها
  .الليل وهو

 مـن  النـساء  مـن  غيرهـا  عليه وه ما غير على وكونها ،العادة مخالفة) ب(
  )٢(.أزواجهن إليهن يأوي وغيرهن جيرانها

  :والراجح
أن هذا ليس من الضرر الذي يوجب للزوجة حق التطليـق للـضرر؛ ألنـه ال        
يبطل حقوق الزوجية، والسكن يكون نهارا كما يكون ليال، وال شك أن ترك المبيت عند               

ا األمر إال أنه كما قلـت ال يبطـل          الزوجة من األمور التي تخالف عرف الناس في هذ        
  .حقوق الزوجة المترتبة على العقد من الوطء، والنفقة، وغيرها

  :إيثار الضرة عليها، وعدم الوفاء للزوجة بحقها) ٨(
وذلك ألنه يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في المبيـت، والنفقـة لكـل               

 المبيت، أو أن يقـصر فـي   واحدة بما يليق بها، وال يجوز أن يفضل إحدى زوجاته في       
نفقة إحداهن إال إذا وافقت الزوجة على هذا التفضيل، وإال كان مضرا بها، وكـان لهـا        
: الحق في هذه الحالة أن ترفع األمر إلى القضاء للتطليق للضرر؛ قال اإلمـام البـاجي               

          ِباَألثَر ضتَر ا إذَا لَمهِبسحي َأن لَه وزجال ي َأنَّه ذَِلكو         ا ِمـنـِسكَهمي َأن ا لَهِإنَّما، وهلَيِة ع
فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَـسِريح  ﴿غَيِر إضراٍر ِبها ِبَأثَرٍة وال غَيِرها َأو يفَاِرقَها ِلقَوِلِه تَعالَى   

  )٣(﴾ِبِإحساٍن
  :االستيالء على مال الزوجة) ٩(

لوطء، والنفقة، والسكنى، ولحوق النـسب،      عقد الزواج يتعلق بآثاره من حيث ا      
والمعاشرة بالمعروف، أما مال الزوجة فإنه ليس موضوعا للعقد بل مالهـا لهـا لـيس                
لزوجها أخذه منها، فإن استولى الزوج على مال زوجته، وأخذه منها بغير رضاها فـإن              

  )٤(.هذا ضرر يبيح لها طلب الطالق بسببه

                                         
  .٧٣القصص، اآلية ) ١(
  .٢٣٧٦/ ٥التبصرة للخمي، . ٤٧٩ -٤٧٨/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .٦٤/ ٤وانظر المنتقى،. ٢٢٩سورة البقرة جزء من اآلية، ) ٣(
  .٦٤/ ٤انظر المنتقى،) ٤(



 

 )١٢٥٣(

  :الصور التي ال تعد من الضرر
 فقهاء المالكية صورا ال تعد ضررا، ومن الممكن أن نستـشف مـن هـذه       ذكر
ما كان من الرفاهية، أو كان من حقوق الزوج، أو كان مما يبيح الـشرع               الصور، أن   

 تطلق به المرأة على الزوج، والصور التي ذكروا أنهـا ليـست         فعله فإنه ال يعد ضررا    
  :من الضرر
  . من الحمام الزوجةمنع) ١(
  . من التنزهمنعها )٢(
  .تأديب الزوجة على ترك الواجبات كالصالة، والغسل من الجنابة) ٣(
  .زواج الزوج من ثانية) ٤(
قال . بغض الزوجة حيث إنه قلبي ال يؤثر ما لم يتصل بعمل يضر بالمرأة            ) ٥(

  )١(.ِفي الْمواِزيِةولَيس ِمن اِإلضراِر ِبها الْبغْض لَها قَالَه ابن الْقَاِسِم : اإلمام الباجي
ومما سبق ذكره من الصور التي عدها فقهاء المالكية ضررا، وتلك التي ال تعد              
ضررا يظهر ما تم تقريره في الضابط للضرر من أنه يشترط فيه أن يكـون مقـصودا                
من الزوج، ال إذن فيه شرعا، متكررا بحيث يعد ضررا، متعلقا بحقوق الزوجيـة، وأن               

 كالضرر لعذر، أو إذن، أو خارجا عنه كطلب الزوجة التوسـعة فـي     ما كان ضد ذلك،   
العيش، واإلكثار من المباحات كالسياحة، وغيرها فليس من الضرر الموجـب للتطليـق         

  .عند عدم رفعه واهللا أعلم
والموازنة بين الفقه اإلسالمي     الطالق لضرر سوء العشرة في القانون     : المطلب الثالث 

  .والقانون
لب أعرض لما اختاره واضعوا القانون في مسألة الطالق للضرر،          في هذا المط  

وأوازن بين ما اختاروه، وما سبق ذكره من مذاهب الفقهاء، مبينـا مواضـع االتفـاق،               
  .والخالف

  :ولبيان هذا قسمت هذا المطلب إلى فرعين
  . الطالق لضرر سوء العشرة في القانون:الفرع األول
فقه اإلسالمي والقانون في مسألة الطالق لـضرر         الموازنة بين ال   :الفرع الثاني 

  .سوء العشرة
                                         

. ٣٤٥/ ٢الشرح الكبير على الدردير، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٦٤/ ٤المنتقى، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، 



– 

  )١٢٥٤(

  .الطالق لضرر سوء العشرة في القانون: الفرع األول
حدد القانون اإلجراءات الواجبة عند استحكام الشقاق بين الزوجين، والخطوات          

إلـى   ٦الالزمة لمحاولة الصلح بينهما انتهاء إلى التطليق بالضرر، وذلك في المواد من             
  : وهذا بيانها١٩٨٥ لسنة ١٠٠ والمعدل بقانون ١٩٢٩ لسنة ٢٥ مكررا في القانون ١١

ضرار الزوج بها ال يستطاع معـه دوام العـشرة   إذا ادعت الزوجة إ) ٦المادة  (
 وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنـة       ،بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق        

 ، ثم تكررت الـشكوى    ،ذا رفض الطلب  إ ف ،هما وعجز عن اإلصالح بين    ،اذا ثبت الضرر  
، ٩،  ٨،  ٧ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبـين بـالمواد              

١١، ١٠.  
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")٧المادة (

ال فمـن   إ و ،مكـن أن  إهل الـزوجين    أن يكونا عدلين من     أيشترط فى الحكمين    
  .ما وقدرة على اإلصالح بينهما غيرهم ممن لهم خبرة بحاله

  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم    ")٨المادة (
ال أ علـى    ،يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهمـا         ) أ(

 وعليها تحليف كل من     ، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك     ،شهرأتجاوز مدة ستة    
  .عدل وأمانةالمحكمين اليمين بأن يقوم مهمته ب

خرى مرة واحدة ال تزيـد علـى   أ للحكمين مهلة    ين تعط أيجوز للمحكمة   ) ب(
  .ن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين إثالثة أشهر ف

  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")٩المادة (
حد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم      أال يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع        

  . إخطاره متى تم
 ويبـذال جهـدهما فـى       ،ن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين     أوعلى الحكمين   

  .ية طريقة ممكنة أاإلصالح بينهما على 
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم   ")١٠المادة (
ن كانت اإلساءة كلها من جانب الـزوج        إف) ١(ذا عجز الحكمان عن اإلصالح      إ

قة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة علـى      اقترح الحكمان التطليق بطل   
  .الزواج والطالق 



 

 )١٢٥٥(

ذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحـا التطليـق نظيـر بـدل       إو) ٢(
  .نه تلزم به الزوجةأمناسب يقدر 

ذا كانت االساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مـع             إو) ٣(
  .نسبة اإلساءة

  . جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدلنإو) ٤(
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")١١المادة (

ـ   لى المحكمة مشتمالً على األ    إن يرفعا تقريرهما    أعلى الحكمين     يسباب التى بن
حلفتـه   وقدرة علـى اإلصـالح و      ،ن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال        إ ف ،عليها

و لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سـارت         أذا اختلفوا   إ و ،٨اليمين المبينة فى المادة   
ن عجزت المحكمة عن التوفيق بـين الـزوجين وتبـين لهمـا             إ و ،المحكمة فى اإلثبات  

 وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق بينهمـا          ،استحالة العشرة بينهما  
و بعـضها وألزمـت بـالتعويض       أ ، حقوق الزوجة المالية كلهـا     بطلقة بائنة مع إسقاط   

  .ن كان لذلك كله مقتض إالمناسب 
  "١٩٨٥ لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم ) "ا مكرر١١المادة (

ذا كان متزوجا فعليـه    إن يقر فى وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ف       أعلى الزوج   
 ومحال إقامتهن وعلى    ، فى عصمته  و الزوجات الالتي  أن يبين فى اإلقرار اسم الزوجة       أ

ويجوز للزوجـة   . الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول        
و معنوى يتعـذر  أذا لحقها ضرر مادى     إن تطلب الطالق منه     أالتى تزوج عليها زوجها     

ـ أ ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد     ،معه دوام العشرة بين أمثالهم     . اال يتزوج عليه
 ويسقط حق الزوجة فـى     ،ذا عجز القاضى عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة         إف

ذا كانـت   إال  إ ،طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى          
  . ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى،و ضمناًأقد رضيت بذلك صراحة 

نه متزوج فلهـا    أنه متزوج بسواها ثم ظهر      أتعلم  ذا كانت الزوجة الجديدة لم      إو
  .ن تطلب التطليق كذلك أ



– 

  )١٢٥٦(

  :التعليق على القانون
  :ماهية الضرر ومعياره قانونا: أوال

  يطلق من أجله القاضي، وترك هذا للعرف       تيال،  ماهية الضرر القانون  لم يحدد   
  :والقضاء، ومن هذه األحكام المبينة لماهية الضرر ومعياره

مـن   ٦الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة      "  ألن  إيذاء قوال أو فعال    أن يكون  
إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء        ماهيته ١٩٢٩ لسنة ٢٥المرسوم بقانون رقم    

 وال تـرى  ، بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها   ،ًال يليق بمثلها  
  )١("الصبر عليها

إيذاء الزوج زوجتـه بمـا ال        مقصود الضرر " ألن    من الزوج  أن يكون متعمدا  
 متعمدا واقعا من الـزوج دون       – إيجابيا أم سلبيا     –وجوب أن يكون الضرر      يليق بمثلها 

  )٢("الزوجة
المستقر في قـضاء  " ألن  )٣(معيار الضرر شخصي وليس ماديا يقرره القاضي      

 لـسنة  ٢٥ من القـانون رقـم      هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المادة السادسة        
وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيالً أمـر موضـوعي           شخصي ال مادي،   ١٩٢٩

وتختلف باختالف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهمـا والوسـط          متروك لقاضى الموضوع،  
  )٥(. كما يختلف باختالف مكانة المضرور في المجتمع)٤("االجتماعي الذي بينهما

ال يشترط إلجابتهـا    " ألن طلب الزوجة للطالق للضرر    ال يشترط تكرر الضرر     
 بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها مـا تتـضرر              ،إلي طلبها أن يتكرر اإليذاء    

  )٦("منه ولو لمرة واحدة

                                         
  .٩/١٢/٢٠٠٠ جلسة – ق٦٦ لسنة ٨٠الطعن رقم ) ١(
  .٢١/٣/١٩٧٩ جلسة –ق ٤٧لسنة ١٤ الطعن رقم و. ١١/٦/٢٠٠١ جلسة –ق ٦٦لسنة  ٦٤٠الطعن رقم ) ٢(
  .١٩/١١/١٩٧٥لسة  ج– ق ٤٣ لسنة ١٣ الطعن رقم  )٣(
  .١/١١/١٩٧٨ جلسة -ق ٤٧لسنة ٢الطعن رقم  )٤(
  .٢٠/١/٢٠٠١ جلسة –ق ٦٦لسنة  ٧٩الطعن رقم  )٥(
  .١٥/١٢/٢٠٠٣ جلسة –ق ٧١لسنة  ٤٢٨الطعن رقم  )٦(



 

 )١٢٥٧(

هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو      "فالضرر  كون الضرر ضررا مستنده العرف      
ة الزوج لزوجته في العرف معاملـة شـاذة   الفعل إيذاء ال يليق بمثلها بحيث تعتبر معامل      

  )١("تشكو منها المرأة وال ترى الصبر عليها
  )٢(.اليشترط كون الزوجة مدخوال به لتحقق الضرر

  )٣(.المصدر التشريعي للطالق للضرر هو المذهب المالكي
لها السلطة التامـة فـي       محكمة الموضوع " ألنتقدير عناصر الضرر للمحكمة     

 ، وبحث األدلـة والمـستندات المقدمـة إليهـا         ، الموجبة للتطليق  تقدير عناصر الضرر  
حسبها أن تبين الحقيقـة      ، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه         

عدم التزامها بتتبع الخـصوم   . وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله    ،التي اقتنعت بها  
يقة التي اقتنعت بهـا وأوردت دليلهـا الـرد    في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحق       

  )٤("الضمني المسقط لكل حجة مخالفة
  :بعض صور الضرر قانونا: ثانيا

بناء على ما سبق ذكره من ضوابط في األحكام فإن هناك أحكاما تضمنت             ) ٣(
  :بعض صور الضرر منها

لى تعدد الخصومات القضائية، والتبليغ على الجرائم، وتبادل االتهامات دال ع         
 ف  )٥(.وإن كان التبليغ عن الضرر مباحا إال أنـه ال ينـافي وجـود الـضرر               الضرر  

  )٦("يتنافى مع كونه الحماية واألمن والسكن لها استعداؤه للسلطة ضدها"
قيم بـه  تيشكل ضرراً ال تـس "ألنه  إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث    

 ٢٥مادة الـسادسة مـن القـانون    الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته فى معنى ال    
وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما ال يستطاع معـه دوام    ،١٩٢٩لسنة  

  )٧("العشرة بين أمثالهما
                                         

  .٣/٧/٢٠٠٤ جلسة –ق  ٧٢ لسنة ٨٠٠الطعن رقم  )١(
  .١٣/١١/١٩٩٠ جلسة –ق  ٥٨لسنة  ٧٩الطعن رقم  )٢(
  .١٣/١١/١٩٩٠ جلسة –ق ٥٨لسنة  ٧٩الطعن رقم و. ٢٨/٧/٢٠٠٣ جلسة –ق ٧٠لسنة  ٤٤٦الطعن رقم  )٣(
  .٢٦/٢/٢٠٠١ جلسة –ق  ٦٦لسنة  ٣٥٠الطعن رقم  )٤(
  .١٣/١/٢٠٠٣ جلسة –ق  ٧٠لسنة  ١٨الطعن رقم و. ٤/٨/١٩٩٩ جلسة –ق  ٦٥لسنة  ٢٧٧الطعن رقم  )٥(
  .١٤/٧/٢٠٠١ جلسة –ق  ٦٧لسنة  ٥٤الطعن رقم  )٦(
  .٣/١١/١٩٧٦ جلسة –ق  ٤٥لسنة  ١٩ن رقم الطع )٧(



– 

  )١٢٥٨(

المقرر أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من صور اإلضـرار الموجـب   "الهجـر   
  )١("١٩٢٩لسنة  ٢٥للتفريق وفقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 

  :لتطليق لزواج الزوج بثانيةا
وبرغم هذا الترك للعرف إال أن القانون بين نوعا من أنواع الـضرر نختلـف               
معه فيه كليا وجزئيا، وهو طلب الزوجة الطالق من أجل زواجه بأخرى وهو المـذكور          

  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠ مكررا، والمضافة بقانون ١١في المادة 
  :جيناشتراط محاولة اإلصالح بين الزو: ثالثا

أثبت القانون في مادته السادسة أن الحكم بالطالق للضرر إذا أثبتتـه الزوجـة              
 مـن  ١٨إنما يكون بعد عجز القاضي عن اإلصالح بينهما، وهو أيضا مقتضى المـادة              

وفـي دعـاوى الطـالق      "أنـه    والتي نصت على     ٢ فقرة   ٢٠٠٠ لسنة   ١االقانون رقم   
 ،محاولة الصلح بين الـزوجين  كمة جهدا فيحن تبذل المأال بعد إوالتطليق ال يحكم بها 

قل عرض الصلح مرتين علي األ ن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمةإ ف؛وتعجز عن ذلك
  "وال تزيد عن ستين يوما،  تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما،بينهما

  الموازنة بين الفقه اإلسالمي، والقانون في مسألة : الفرع الثاني
  . سوء العشرةالطالق لضرر

  :بعد عرض مسألة الطالق لضرر سوء العشرة يظهر اآلتي
يثبت القانون المصري للزوجة حق طلب التطليق لضرر سوء العـشرة إن          ) ١(

  .أثبتته موافقا للمشهور من مذهب المالكية في المسألة
إن لم تثبت الزوجة الضرر، وتكررت الشكوى فإن المسألة تتحـول إلـى             ) ٢(

  .ق للشقاقإجراءات الطال
معيار الضرر راجع إلى ما يعد ضررا عرفا، وهو في هذا مطـابق لمـا               ) ٣(

  .جاء به الفقه المالكي
اشترط القانون محاولة اإلصالح بين الزوجين، وإن ثبت الضرر، وهو في           ) ٤(

هذا يخالف المشهور من مذهب المالكية وهو قول المتأخرين منهم، والـذي ال يـشترط               
دام الضرر قد ثبت، وهذا منحى محمود من واضعي القانون يوافق           محاولة اإلصالح ما    

                                         
  .٨/٣/٢٠٠٣ جلسة –ق  ٧١لسنة  ٢٠٤الطعن رقم  )١(



 

 )١٢٥٩(

به ما نقل عن متقدمي السادة المالكية؛ ألن المسألة ليست اغتنام فرصة للتفريـق بـين                 
  .الزوجين بل األصل هو محاولة اإلصالح، والجمع، ورفع الضرر

 نص القضاء على أن الطالق للضرر يثبت ويكون حقا للزوجة إن أثبتتـه            ) ٥(
وإن وقع مرة واحدة فقط وهو في هذا يخالف من قال مـن المالكيـة باشـتراط تكـرر           

  .اإلضرار بحيث يعد ضررا عرفا، وهو الراجح نقال كما سبق
وهذه النقطة يجب أن توضع في االعتبار فبناء على اختيار القضاء فإن الـزوج       

ال يتكـرر هـذا   لو غضب من زوجته مرة اعتدى فيها عليها، ولم يكن هذا من عادته، و   
منه، واستطاعت الزوجة إثبات هذه المرة الوحيدة، فإن لها أن ترفع األمر إلى القـضاء،     
وترفض الصلح، ويتم الحكم لها بناء على اإلثبـات، وهـذا ينـافي مقـصد واضـعي                 
المشروع؛ ألنه قصد رفع الضرر وليس هنا ضرر تم رفعه، بل بيت تم هدمه بغـضبة                

  .ها يد كبرىعابرة، قد يكون للزوجة في
على الرغم من نص القانون على أن مرجعه المـذهب المـالكي إال أنـه               ) ٦(

خالفه في مسألة نص فقهاء المالكية على أنها ليست من الضرر في شيء، وهي مـسألة            
  .الزواج من ثانية

والغريب أن واضع القانون خالف القانون نفسه في مسألة عدم تحديـد صـور              
يه العرف بنظر القضاء، وهو ما يعد غريبا في شأن وضـع            الضرر تاركا هذا لما يقتض    

القوانين فلم النص على هذا الضرر دون غيره من األضرار؟ ومن أين أصال اعتبـرتم               
  !هذا األمر ضررا

ولما كانـت مـشكلة     : وقد بررت المذكرة اإليضاحية للمشروع هذا األمر قائلة       
ن يكون  أى  أن المشروع ر  إ ف ؛هاكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين عالج      أالجمع بين   

خرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو فـى          أتضرر الزوجة من الزواج عليها ب     
ولى ضرر مـن الـزواج      ذا لحق الزوجة األ   إ ف - التطليق للضرر  -نطاق القاعدة العامة    

و أ ،دبيـا أو أ ،عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديـا    
 وما توجبه القاعدة الشرعية فـى الحـديث   ،تند هذا الحكم مذهب االمام مالك     ومس ،نفسيا

  )١("ال ضرر وال ضرار"الشريف 

                                         
  .٢٤ سبق تخريجه، ص )١(



– 

  )١٢٦٠(

وهذا الكالم في المذكرة ينافي الواقع فمن قال إن التعـدد مـشكلة إجتماعيـة؟               
المشكلة هو عدم قبول النساء للتعدد؟ والمشكلة االجتماعية الحقيقية هي ماليـين النـساء       

 إليه زوجـا بـسبب هـذا        س والمطلقات، واألرامل الالئي لم يجدن من يركن       من العوان 
 لم يكن كذلك لوجد هؤالء من يكفلهـن،         والعرف المجتمعي الذي قبح تعدد الزوجات، ول      

  .ويعفهن
فالقانون كان ينبغي عليه أن يعالج العرف المجتمعي الذي جعل معظـم النـساء        

  .ضين بأن يتخذ أزواجهن زوجاتيرضين بأن يتخذ أزواجهن عشيقات، وال ير
فأرى واهللا أعلم أن تحديد القانون لهذا األمر مجانب للصواب كلية وبخاصة أنه             
فتح الباب على مصراعيه ألي ادعاء للزوجة بالضرر فلم يقتصر على الضرر المـادي              

  .بل جاوزه إلى األدبي، والنفسي
ا لها لطلب الطالق،    فبناء على القانون يكون مجرد األذى النفسي للزوجة مسوغ        

ومن تلك التي ال تتأذى نفسيا بزواج زوجها مهما بلغت درجة حبها لزوجها، أو إيمانهـا       
  بربها؟

إن هذا القانون يريد تحريم تعدد الزوجات ولكن بطريقة غيـر مباشـرة وأراه              
  )١(.ينشئ مشكلة اجتماعية، وال يحلها

ميد كلية الحقوق بأسـيوط     وقد رد األستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق العطار ع        
في كتابه الجامع المانع تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية علـى هـذه الفقـرة ردا                

  )٢(:موسعا، فيما يزيد على أربعين صفحة أرى أن أهمها اآلتي
إن تعدد الزوجات من المباحات وما كان كذلك ال يعاقـب عليـه المـرأ؛            : أوال

با لجواز رفع الزوجة قضية تطليـق للـضرر،         فجعل مجرد زواج الزوج بثانية مستوج     
يترتب عليه أن يفارق زوجته األولى جبرا مع دفع كامل ما يتوجب على الطـالق مـن           

  .حقوق عقوبة على فعل مباح له
إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها ولم يصدر من الـزوج مـا              : ثانيا

لطالق للضرر، بل المرأة    يعكر عليها حسن عشرتها بعد الزواج فإنه ليس ثمت موجب ل          
                                         

  .١٨٨البداية في النكاح، وإنهائه، : انظر) ١(
، وما بعدها، الطبعة    ١٤٤عبد الناصر توفيق العطار، ص      : تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية، أد     : انظر) ٢(

  .دون طبعة، وتاريخ نشرالخامسة، ب



 

 )١٢٦١(

في هذه الحالة هي الكارهة، والمسيئة للعشرة، أو الخائفة أال تقيم حـدود اهللا مـع هـذه           
الحال وبناء عليه فلها أن تطلب من زوجها أن يخالعها بأن تفتدي نفـسها، ال أن تطلـق          

  .عليه فيعاقب بما ال دخل له فيه
ق للضرر صرحوا أنه ليس مـن       إن فقهاء المالكية الذين نصوا على الطال      : ثالثا

  .الضرر أن يتزوج على زوجه، وهذا قد ذكرته مفصال في الجانب الفقهي
وهو قول أنقله بنصه مع تصرف يسير من كالم الدكتور لنفاسته حيـث             : رابعا

يستنكر التقييد، والعقاب على فعل المباح على الرغم من عدم وجـود ذلـك فـي فعـل          
  :١٤٤الحرام فيقول في هامش صفحة 

ونكتفي هنا باإلشارة إلى أن النظام القانوني المصري أصبح متناقـضا تناقـضا     
غريبا، فقانون األحوال الشخصية يعاقب الزوج الذي يوثق زواجه بوثيقـة رسـمية، إذا          
أدلى ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محل إقامتهن، بينما ال يعاقبـه إذا عقـد                 

  !ج عن سائر زوجاتهزواجه بعقد عرفي وأخفى هذا الزوا
وقانون العقوبات الحالي ال يعاقب الزوج إذا زنا بغير متزوجة يزيـد عمرهـا              

بينمـا يعاقـب    ! على ثمانية عشر عاما طالما تم الزنا في مسكن غير مساكن زوجاتـه            
قانون األحوال الشخصية الزوج عندما يعقد بوثيقة رسمية زواجـا أحلـه اهللا ورسـوله             

 إذا أدلى للموثق ببيان غير صحيح عن زوجاته، ومحل إقامتهن،           وكافة علماء المسلمين،  
ولو لم يكن قد دخل بزوجته الجديدة، وقد يكون هذا الزوج قد أخفى زواجه الجديد عـن               
زوجاته األخريات بهدف أن تستمر المودة والرحمة بينه، وبينهن بعد أن شحن أنـصار              

  . لتعدد الزوجاتالعصر والحضارة وتحرير المرأة ذهن زوجاته بالعداء
أليس عجيبا وغريبا أن نرى الحالل يضيق على الناس فيه، والحـرام يوسـع               

  !!على الناس فيه
يتم نظر قضايا التطليق لضرر سوء العشرة، وما تـستتبعه مـن وجـوب              ) ٧(

 لـسنة  ١٠محاولة اإلصالح بين الزوجين أمام محاكم األسرة بموجـب القـانون رقـم              
ألسرة، وهذه المحاكم هي التي تنظم مسألة اإلصالح بين          الخاص بإنشاء محاكم ا    ٢٠٠٤

  .الزوجين



– 

  )١٢٦٢(

وقد أنشئت هذه المحاكم المختصة بنظـر قـضايا األحـوال الشخـصية لتـسريع               
إجراءات التقاضي في مسائل الطالق والتي كانت تستمر لـسنوات يـضيع فيهـا الحـق،                

  .ويستشري فيها الظلم
رة التقاضي والتـي كانـت تـسبب        فكان يعيب قانون التطليق للضرر طول أمد فت       

محكمـة   وقد رأيت من لطمت الخدود أمـام "العنت على طالبات الطالق يقول أحد المحامين 
، حتـى  "واسـتئناف  ابتدائي"استئناف بنها لتداول دعواها أكثر من سبع سنوات أمام المحكمة 

 التطليـق  أقمت دعـوى : بالحرف كادت المرأة تقبل يد القاضي لحجز الدعوى للحكم، وقالت
  )١(" عاما٤٦ عاما، واآلن عندي ٣٦وأنا وعمري 

  .بعد إنشاء محاكم األسرة قلت هذه الفترة للغاية، وذلك لسرعة إنهاء اإلجراءات
ومحاولة الصلح التي يختص بها بناء على هذا القانون مكتب تـسوية المنازعـات              

 مـن  ٨؛ فقد نصت المادة  يوما ١٥ويجب أن ينتهي المكتب منها خالل       ) ٩ إلى مادة    ٥مادة  (
يجب أن تنتهى التسوية خـالل خمـسة عـشر    " على أنه    ١قانون إنشاء محاكم األسرة فقرة      

  "يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وال يجوز تجاوز هذه المدة إال باتفاق الخصوم
كما أن القضايا التي تنظر أمام محاكم األسرة إذا استؤنف عليها ال تنظر بعد ذلـك                

مـع عـدم    " على أنـه     ٢٠٠٤ لسنة   ١٠ من قانون    ١٤لنقض فقد نصت المادة     في محكمة ا  
 من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة ، تكـون االحكـام             ٢٥٠االخالل بأحكام المادة      

  "والقرارات الصادرة من الدوائر االستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق  النقض
 إجـراءات التقاضـي فـي مـسائل     وبناء على ذلك فإن إنشاء محكمة األسرة يسر     

  .األحوال الشخصية، ومن ضمنها الطالق لضرر سوء العشرة
إال أن هناك مالحظة هامة على هذا القانون أثارت جدال حين إنشائه، وأرى واهللا              
أعلم أنها يجب أن تنظر بعين االعتبار عند إعادة النظر في قوانين األحوال الشخصية فـي        

  .مصر
وهي جهة الحكـم فـي قـضايا        (في تكوين محكمة األسرة     وهذه المالحظة تكمن    

وهي الجهة المنظمـة    ( وتكون مكاتب تسوية المنازعات      )األحوال الشخصية ومنها التطليق   
  )لمحاوالت اإلصالح بين الزوجين في قضايا التطليق وغيرها

                                         
/ ٨/ ٢١: التطليق بين الشريعة والقانون، لمحمد إبراهيم أحمد، نشر في جريدة عقيدتي بتاريخ           : مقال بعنوان ) ١(

٢٠١٢ .  



 

 )١٢٦٣(

فعلى الرغم من اإلجماع على أن مسائل األحوال الشخصية قانونـا مـستقاة مـن               
سالمية، وباالختيار من المذاهب الفقهية، إال أن تكوين محكمة األسرة، ومكاتـب            الشريعة اإل 

  !تسوية المنازعات ال يتضمن أعضاء مختصين في الشريعة اإلسالمية
تؤلـف محكمـة االسـرة     "٢٠٠٠ لسنة   ٤ من القانون    ١ فقرة   ٢فبناء لنص المادة    

كمــة االبتدائيـة، ويعــاون    من ثالثة قضاة يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس  بالمح         
 من هذا  القـانون خبـيران أحـدهما        ١١المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة        

من األخصائيين االجتماعيين، واالخر من األخصائيين النفسيين ، يكون  أحدهما على االقـل          
  "من النساء

مـا فـى     يكون حضور الخبيرين المنـصوص عليه      " المشار إليها هي     ١١والمادة  
 من هذا القانون جلسات محكمة االسرة وجوبياً فـى دعـاوى الطـالق والتطليـق                ٢المادة  

والتفريق الجسمانى، والفسخ وبطالن الزواج، وحضانة الصغير، ومسكن حضانته وحفظـه           
  .ورؤيته، وضمه واالنتقال به، وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة 

ئل االحـوال الشخـصية إذا رأت       وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسا        
  . ضرورة لذلك

  "وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه
 من قانون إنشاء محكمة األسرة علـى        ٥أما مكتب تسوية المنازعات فنصت المادة       

تنشـأ بدائـرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتـب أو أكثـر لتـسوية المنازعـات                " أن  
العدل ويضم عدداً كافياً من األخـصائيين القـانونيين، واالجتمـاعيين           األسرية، يتبع وزارة    

والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التـشاور مـع الـوزراء                
  .المعنيين 

ويـرأس كـل مكتـب أحد ذوى الخبرة مـن القـانونيين أو مـن غيـرهم مـن               
ل خاص يعد لذلك فـى وزارة العـدل،         المتخصصين فى شـئون االسرة، المقيدين فى جدو      

  "ويصدر بقواعد وإجراءات  وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل
وبالنظر إلى هذه المواد يظهر االقتصار على الخبـراء النفـسيين، واالجتمـاعيين،        
والقانونيين دون أي وجود لعلماء الدين، أو المتخصصين فـي الـشريعة، مـصدر قـوانين         

  .الشخصية، وأعلم الناس بموارد األحكام، وفقهها، وعللها، وحكمة مشروعيتهااألحوال 
والناظر في قواعد وإجراءات وزير العدل فيما يختص باختيار الخبراء في محكمـة          
األسرة يرى أنها لم تجعل لعلم الدين، أو الفقه، أو الشريعة ميزة، بل إنه يـدخل فـي بوتقـة     

  .ا يدل على أن هذا التخصص غير مراد لذاتهواحدة مع غيره من المؤهالت، وهذ



– 

  )١٢٦٤(

 م، الخـاص بقواعـد  ٢٠٠٤، لـسنة  ٢٧٢٤فالناظر في قرار وزير العدل رقـم  
 تـسوية  مكاتـب  والنفسيين، لعضوية واالجتماعيين القانونيين األخصائيين وإجراءات اختيار

 حاصـالً  يكون متزوجاً، وأن يكون المنازعات األسرية قرر في مادته األولى أنه يشترط أن
 علـم  أو أوالـشريعة  القانون مجال في العليا المعاهد أو الجامعات إحدى من عال مؤهل على

 سـنوات، وأال  خمـس  عن تخصصه مجال في خبرته مدة تقل االجتماع، وأال علم أو النفس
 بالـشرف  مخلفـة  جريمة في للحرية سالبة بعقوبة أو جنائيه بعقوبة عليه الحكم سبق قد يكون

 التسوية، ويجـوز  مكاتب تشكيل في اختياره على موافقته أو رغبته كتابة يبدى  وأنأواألمانة،
  .الخبرة مدة شرط عن التجاوز عند الضرورة العدل لوزير

هذا مجمل الشروط، وفيها كما يرى القارئ يوضع تخصص الشريعة مـع غيـره،             
  .فقد يوجد، وقد ال يوجد

انون في مجلس الـشعب علـى       ولقد كنت شاهد عصر على جلسات مناقشة هذا الق        
شاشات التليفزيون، ورصدت محاوالت بعض النواب ضم المختصين فـي الـشريعة إلـى              

وهذا األمـر ال  . خبراء المحكمة، أو مكاتب تسوية المنازعات إال أن محاوالتهم باءت بالفشل    
  .شك أنه فاسد نظريا وعمليا

نبغـي وجـود    أما نظريا فلما ذكرت من كون الشريعة هـي أصـل القـانون، في             
  .المختصين بها

وأما عمليا فلما هو معلوم بالمشاهدة في المجالس العرفية، والتحكـيم بـين النـاس،          
ومحاوالت اإلصالح بين الزوجين، حيث يكون عالم الدين، أو الواعظ، أو المتخصص فـي              
الشريعة ركنا هاما في هذه المجالس، وفي الغالب يكون هو الركن األهـم، أو رئـيس هـذه         

  . لساتالج
كما أن وجود المتخصصين في الدين له أهميته فـي تـذكير المتخاصـمين بـاهللا،            
وتخويفهم من عقابه، وترغيبهم في ثوابه، وتوضيح حكم الشرع لهـم، وهـذه وظيفـة لـن               

  .يستطيع أداءها غير عالم الدين، أو المتخصص في الشريعة
 المتخصصين فـي    وبناء على ذلك فخلو المحمكة ومكاتب المنازعات من األعضاء        

يؤثر وال شك على سير محاولة اإلصالح بين الزوجين في قضايا التطليـق لـسوء               الدين  
  .، واهللا أعلمالعشرة



 

 )١٢٦٥(

  المبحث الثاني
  .التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق

هذه هي الصورة الثانية التي يطلق القاضي فيها لضرر سوء العـشرة، وإنمـا              
 الشقاق بين الزوجين، وإن عرف من الذي صدر منـه           تكون هذه الصورة عند استحكام    

الضرر، إال أن المالكية أثبتوا حق الزوجة في التطليق إن أثبتت وقوع الـضرر عليهـا              
  .على النحو الذي بيناه من قبل

والتطليق للشقاق غالبا ما يكون عند اختالف الزوجين، واحتدام النزاع بينهمـا،            
 هذا النزاع، أو كـان النـزاع متـسبب عـن     مع عدم وضوح الصورة في المتسبب في  

  .تقصير من كل منهما
والكالم في هذا المبحث عن ماهية حكم القاضي إذا انتهى إلى التفريق بينهمـا،              
هل هو جبري، بمعنى أنه ينفذ على الزوج أو هو اختياري؟ كما أبحث بحوله تعالى في                

انون، ولبيان هذه األمور قـسمت  اإلجراءات المتبعة في التحكيم للشقاق عند الفقهاء، والق       
  :هذا المبحث إلى ثالثة مطالب

  . تعريف الشقاق:المطلب األول
  . التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في الفقه اإلسالمي:المطلب الثاني
 التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق فـي القـانون،             :المطلب الثالث 

  .والموازنة بينه وبين الفقه اإلسالمي
  .واهللا سبحانه المستعان، وعليه التكالن

  .تعريف الشقاق: المطلب األول
الشقاق لغة مصدر مشتق على صيغة فعال من الفعل شقَّ، وجميع معاني هـذا              
الفعل تدور حول وجود بعد، أو انفصال بين طرفين، ولعل هذا هو سـبب تـسمية مـا                

العالقة بينهم، وبعد فـي     يدور بين الزوجين من خالف شقاقا؛ ألنه عبارة عن شرخ في            
  .التفاهم

 بفتح الشين هو الصدع، أو الشرخ الذي يصيب الشيء فيصيره قطعتـين   الشَّقُّف
بعد أن كان قطعة واحدة، سواء كان هذا الشرخ تاما ففصل الشيء إلى جزئين، أو كـان      

  :شرخا جزئيا صدع الشيء إال أنه لم يقسمه قال ابن منظور



– 

  )١٢٦٦(

  )١(.عامةً الصدع هو: وِقيَل الْباِئِن، غَير: وِقيَل ِئن،الْبا الصدع: الشَّقُّ
، وكأن الشيء لما َأيضاً الشَّقِّ ِمنمأخوذ  والْجاِنب النَّاِحيةُ:  بكسر الشين الـشِّقُّ و

وجاء في الحديث   .  الشيء نصفه  قُِّشمنه في ناحية، فلذلك     ) ِشقٍّ(تصدع صار كل جزء     
  .تَمرٍة نصِف َأي )٢("طَيبٍة فَِبكَِلمٍة تَِجدوا، لَم فَِإن تَمرٍة ِبِشقِّ ولَو النار اتَّقُوا"الشريف 

وهذا يعبر به لغة عن الشق الحقيقي، والشق المعنوي؛ فكما يستخدم الشَق فـي              
التعبير عن الصدع الحادث في المحسوسات يستخدم في التعبير عن الصدع الحادث في             

 قَولُـه  وِمنْه انْشَقَّ، حتَّى ِبِه باطنُه امتَأل كََأنَّه الْغَضِب ِمن فُلَان انْشَقَّ قَِد: قَاُليالمعنويات؛  
والمعنـى أن اهللا     )٣(﴾الَْأنْفُِس ِبِشقِّ ِإلَّا باِلِغيِه تَكُونُوا لَم بلٍَد ِإلَى َأثْقَالَكُم وتَحِمُل﴿ تَعالَى

ثقالكم، والتي لم تكونوا تستطيعون حملها إال بمشقة شـديدة          خلق لكم األنعام التي تحمل أ     
  )٤(.كأنها تذهب بشق أنفسكم أي بنصف قوتكم

 كُـلَّ  َألن ِشـقاقاً  ذَِلك سمي اثْنَيِن، بين والخالفُ فَِريقَيِن بين العدواةُ :الشِّقاقُو
  )٥(.صاِحِبِه ِشقِّ يرغَ نَاِحيةً َأي ِشقا قَصد العدواة ِفرقَتَي ِمن فَِريٍق

 حيـث  تـصدعت هو التخاصم بينهما، فالعالقة بينهما      : فالشقاق بين الزوجين  
  )٦(. بعيدا عن صاحبهفي ناحيةصار كل واحد 

  :العالقة بين الشقاق والتطليق للضرر
التطليق للضرر يعد أثرا من آثار الشقاق؛ فإن الشقاق إذا حدث بين الـزوجين               

 ما سيأتي إن شاء اهللا، فينظران في حالهما فإن كان التعدي مـن              يتم بعث الحكمين على   
قبل الزوجة حكموا بالخلع، وإن كان من جانب الزوج حكموا بـالتطليق للـضرر، وإن               

                                         
  . هـ١٤١٤، ط دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٨١/ ١٠لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ) ١(
إلمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، رقم حديث متفق عليه؛ رواه ا) ٢(

ورواه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، وأنها حجاب                   . ١٤١٧
  .عندهما في مواضع أخروهو مروي . كالهما عن سيدنا عدي بن حاتم) ١٠١٦ (٦٨من النار، رقم 

  .٧ سورة النحل، جزء من اآلية )٣(
، ط دار الكلـم  ٢٠٤/ ٢مدارك التنزيل، وحقائق التأويل، تفسير النسفي، ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد النسفي،        :  انظر )٤(

  . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩الطيب، بيروت، الطبعة األولى، 
  .١٠٤/ ٨تهذيب اللغة، . ١٨١/ ١٠لسان العرب، :  انظر)٥(
             ، ٢٨٨/ ٤) الجمـل (حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بـن منـصور العجيلـي        . ٢١١/ ٤العناية،  :  انظر )٦(

  . ط دارالفكر بدون طبعة وتاريخ



 

 )١٢٦٧(

اشتبه األمر فلم يعلموا المتعدي فإما أن يحكما بالصبر على الزواج، أو الطالق على مـا     
  .               يأتي إن شاء اهللا

  .التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في الفقه اإلسالمي: انيالمطلب الث
الحديث في هذا المطلب يتضمن اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار الحكـم   
في التحكيم بسبب الشقاق، وعن نفاذ هذا الحكم على الزوج، ولذلك فقـد قـسمته إلـى                 

  :فرعين
ر الحكم في التحكيم بـسبب       اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدا     :الفرع األول 

  .الشقاق
  . نفاذ حكم الحكمين في الشقاق:الفرع الثاني
اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار الحكم في التحكيم بـسبب     : الفرع األول 

  .الشقاق
يمكن بيان اإلجراءات الواجب اتخاذها في الفقه اإلسالمي قبل إصدار الحكم في            

   :التحكيم على النحو اآلتي
  :اولة اإلصالح قبل إرسال الحكمينمح) ١(

ويكون ذلك بالنظر في المسيء منهما هل هو الـزوج، أو الزوجـة ومعاملـة               
الحال في كلٍّ بمقتضاه؛ فإن كان من المرأة فهو نشوز تدور فيه أحكامه، وإن كان مـن                 
الزوج ندبه إلى رفع الظلم عن الزوجة، وحاول االستعانة بأهـل الجـاه للـسعي فـي                 

 جانب الزوجين من أجل أن يرفع هذا الشقاق، ونفس األمر يكـون إن لـم          اإلصالح من 
يظهر من المسيء، وبالجملة فإنه يسعى إلى جمع كلمتهما دون إرسال لحكم، أو بحـث               

  )١(.في مسألة التفريق
وفي التطبيق المعاصر يمكن القول بأنه الدور الذي يقوم بـه المـصلحون اآلن              

ضا عمل مكاتب تسوية النزاعات في محاكم األسـرة         قبل وصول األمر للقضاء، وهو أي     
على ما سيأتي إن شاء اهللا تعالى، وهو ما ال يأباه الفقه اإلسالمي بل نص عليه اإلمـام                  

 ،جـاز  الْفُرقَِة دون الزوجيِن بين الِْإصلَاح الْحكَميِن ِإلَى الْحاِكم جعَل فَِإن"الماوردي قائال   
 ِمـن  َأنْفُِسِهما ِقبِل ِمن الْحكَماء فَعلَه َأو ،ِإلَيِه الزوجيِن تَرافُِع قَبَل مبتَِدًئا الْحاِكم علَهفَ لَو بْل

                                         
، ٦٠٢/ ٩الحاوي الكبير، اإلمام أبو الحسن الماوردي، . ٥٤٨/ ٣منح الجليل، . ٢٦٩/ ٢أحكام القرآن للجصاص، :  انظر)١(

  . ٣٢٠/ ٧المغني، . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة األولى، 



– 

  )١٢٦٨(

 َأمـر  مـن  ِإالِّ نَجواهم ِمن كَِثيٍر ِفي خَير الَ﴿ تَعالَى اللَّه قَاَل جاز ،لَهما الْحاِكِم ِإذِْن غَيِر
صقٍَةبد وٍف َأورعم الٍَح َأوإص ني٢(")١(﴾النَّاِس ب(  

ويفعل المصلحون ما فيه المصلحة لكال الزوجين قدر اإلمكان، وهو مما يختلف            
باختالف المكان، والزمان، واألشخاص، واألحوال، فلو كان الحل في انتقالهما نـصحا            

ما، أو حتى إن اقتضى األمـر أن        به، أو كان الحل إسكانهما بجوار أهلهما أو أهل أحده         
  .يتنازل أحد األطراف عن بعض حقوقه حتى يحافظ على رابطة الزوجية فال مانع

 فَال ِإعراضاً َأو نُشُوزاً بعِلها ِمن خافَتْ امرَأةٌ وِإِن﴿ويدل على ذلك قوله تعالى      
ناحِهما جلَيع ِلحا َأنصما ينَهيلْحاً بص لْحالصخَ ورتِ  يـِضرُأحو  الْـَأنْفُس  الـشُّح ِإنو 

  )٣(﴾خَِبيراً تَعملُون ِبما كان اللَّه فَِإن وتَتَّقُوا تُحِسنُوا
 صـلَّى  اللَِّه رسول يطَلِّقَها َأن سودة خَِشيت: قَاَل عباٍس ابِن عِن التِّرِمِذي روىو

ِه اللَّهلَيع لَّمسِسكِْني، تُطَلِّقِْني لَا: لَتْفَقَا وَأمْل وعاجِمي ووي اِئشَةَ، ِمنْكـلَ  ِلعلَـتْ  فَفَعفَنَز 
 مـن  علَيِه اصطَلَحا فَما )٤(﴾خَير والصلْح صلْحاً بينَهما يصِلحا َأن علَيِهما جناح فَال﴿

  )٥(.يبغَِر حسن حِديثٌ هذَا: قَاَل .جاِئز فَهو شي
 النَِّبـي  وكَـان « ِلعاِئـشَةَ  يومها وهبتْ زمعةَ ِبنْتَ سودةَ َأن عاِئشَةَ،السيدة   عنو

  )٦(»سودةَ ويوِم ِبيوِمها ِلعاِئشَةَ يقِْسم وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
 ِمـن  خافَـتْ  امرَأةٌ وِإِن﴿تعالى  في قوله   : عنْها اللَّه رِضي عاِئشَةَالسيدة   عنو

 َأو ِكبـرا  يعِجبه، الَ ما امرَأِتِه ِمن يرى الرجُل هو«: قَالَتْ )٧(﴾ِإعراضاً َأو نُشُوزاً بعِلها
،هرغَي ِريدا فَياقَهِسكِْني: فَتَقُوُل ،»ِفرَأم اقِْسمـا  ِلي وـأْ  فَـالَ «: قَالَـتْ  ِشـْئتَ،  مبِإذَا س 

  )٨(»تَراضيا

                                         
  .١١٤ سورة النساء، جزء من اآلية )١(
  .٦٠٢/ ٩الحاوي، :  انظر)٢(
  .١٢٨ سورة النساء، اآلية )٣(
  .١٢٨ سورة النساء، جزء من اآلية )٤(
  .٣٠٤٠رآن، باب سورة النساء، رقم  رواه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب تفسير الق)٥(
 رواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلـك، رقـم                   )٦(

٥٢١٢.  
  .١٢٨ سورة النساء، جزء من اآلية )٧(
 رقـم  )خَيـر  والـصلْح  صلْحا بينَهما يصالَحا َأن (تَعالَى اللَِّه قَوِل رواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب       )٨(

  .ولفظ اآلية هذا هو نص صحيح الخاري، وهو قراءة متواترة. ٢٦٩٤



 

 )١٢٦٩(

 كَانَـتْ  خَِديٍج بن راِفع َأن الْمسيِب بِن سِعيِد عن الزهِري عِن عيينَةَ ابن وروى
 هـا يطَلِّقَ َأن فََأراد غَيره، وِإما ِكبرا ِإما َأمِرها ِمن فَكَِره مسلَمةَ، بِن محمِد ابنة خولة تحته
  )١(.بذلك السنة فَجرِت ِشْئتَ، ما ِلي واقِْسم تُطَلِّقِْني لَا: فَقَالَتْ

وعلى هذا يكون السعي في اإلصالح وإن كـان ال يـستقيم إال بتنـازل أحـد                 
 َأنْـواع  َأن هذَا وِفي: قال علماؤنا: الطرفين لآلخر ما دام بالتراضي؛ قال اإلمام القرطبي    

 ِهي تُعِطي َأو ِهي، تَصِبر َأن علَى الزوج يعِطي ِبَأن النَّاِزلَِة، هِذِه ِفي مباحةٌ اكُلَّه الصلِْح
 الـصبرِ  علَى الصلْح يقَع َأو ِبالِْعصمِة، ويتَمسك يْؤِثر َأن علَى َأو الزوج، يْؤِثر َأن علَى

  )٢(.مباح كُلُّه فَهذَا عطَاٍء، غَيِر ِمن والَْأثَرِة
والخالصة أنه يشترط قبل اللجوء للتحكيم القضائي اللجـوء للتحكـيم العرفـي             

  .لإلصالح بين الزوجين بأية طريقة من طرق اإلصالح فيما ال يخالف الشرع
  :شروط الحكمين في التحكيم) ٢ (

 الطرفين على   إن لم تفلح محاوالت اإلصالح أرسل القاضي حكمين من كل من          
  :ما ذكرت اآلية الكريمة ويشترط فيهما اآلتي

  :، وذلك لآلتيعاِقلَيِن باِلغَيِن عدلَيِن مسِلميِن أن يكونا )الشرط األول(
  .ن الْوِكيَل إذَا كَان متَعلِّقًا ِبنَظَِر الْحاِكِم ، لَم يجز َأن يكُون إال عدالإ: أوال
   .ما لَو نُِصب وِكيال لَصِبي َأو مفِْلٍس على قياسا: ثانيا
  .العدالة نأمن بهما الجور في الحكم: ثالثا
. مفْتَِقر إلَى الـرْأِي والنَّظَـرِ   اإلصالح يكُونَا ذَكَريِن؛ َألن أن )الشرط الثـاني   (

  .وعند الشافعية ال تشترط الذكورة بل تسن
ن يكُونَا عاِلميِن ِبالْجمِع والتَّفِْريِق؛ َألنَّهما يتَصرفَاِن ِفـي         يعتَبر أَ  )الشرط الثالث (

  . ذَِلك، فَيعتَبر ِعلْمهما ِبِه
 َأن يكُونَا ِمن َأهِلِهما؛ َألمِر اللَِّه تَعالَى ِبـذَِلك، وَألنَّهمـا             يستحب )الشرط الرابع (

، فَِإن كَانَا ِمن غَيِر َأهِلِهما جاز؛ َألن الْقَرابةَ لَيستْ شَرطًا ِفي الْحكْـِم              َأشْفَقُ وَأعلَم ِبالْحالِ  
  .وال الْوكَالَِة، فَكَان اَألمر ِبذَِلك إرشَادا واسِتحبابا

                                         
، ط دار الكتب ٤٠٣/ ٥الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي، : وانظر .١٣٨١٨ السنن الكبرى للبيهقي رقم      )١(

  .١٩٦٤ـ،  ه١٣٨٤المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
  .٤٠٥/ ٥ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )٢(



– 

  )١٢٧٠(

وقال المالكية إن كان لهما أهل على الصفة المطلوبة فهما المعنيان وجوبا، فـإن     
  )١(.جنبيلم يوجد فاأل

  :قرار الحكمين) ٣(
بين الفقهاء رحمهم اهللا تعالى عمل الحكمين، ومن الممكن تلخيصه فـي النقـاط      

  :اآلتية
ينبغي أن يكون في نيتهما اإلصالح بين الـزوجين، ال التفريـق  بينهمـا،               ) أ(

 احاِإصـلَ  يِريـدا  ِإنفتكون إرادتهما متوجهة إلى الجمع ال التفريق؛ وذلك لقوله تعالى ﴿          
فينبغـي أن تتوجـه إرادتهمـا إلـى          )٢(﴾خَِبيـرا  عِليما كَان اللَّه ِإن بينَهما اللَّه يوفِِّق

  .اإلصالح لعل اهللا أن يوفقهما إليه
بعد أن تتوجه النيـة  (عليهما أن يبذال الجهد المادي لإلصالح بين الزوجين  ) ب(

 الترغيب، أو الزجر، وال يخص أحـدهما        باستخدام الرفق إن نفع، أو الترهيب، أو      ) إليه
  .بذلك؛ حتى ال يتغير أو يحمل في نفسه ما يحمله على الفراق

إن لم تفلح محاوالت اإلصالح بين الزوجين فللحكمين بعد ذلـك إصـدار             ) ج(
الحكم بناء على ما يريانه من بحثهما، فإما أن يكون الزوج هـو المـسيء للعـشرة، أو      

ء على ذلك فإنهما يحكمان بما يريا إمـا ببقـاء الزوجيـة، أو              الزوجة، أو كالهما، وبنا   
  )٣(.بطالق الزوج، أو خلع الزوجة

هل ينفذ هذا القرار مباشرة، أم أنه ال بـد  :  وهنا يرد السؤال في قوة هذا القرار      
من استئذان الزوج فيه، أو الزوجة إن كان خلعا، أم أنهما ينهيان ما يؤول إليه قرارهمـا      

  إلى القاضي؟
وإذا كان األمر هو إنهاء ما يريانه إلى القاضي فهل للقاضـي التفريـق بـين                
الزوجين بناء على هذا التقرير المرفوع من الحكمين، ولو بدون رضا الـزوجين أم أن               

                                         
نهاية المحتـاج فـي شـرح    . ٧/ ٤شرح الخرشي،   . ١١٤،  ٤المنتقى،  . ٢٦٦/ ٢المدونة  :  انظر فيما سبق   )١(

تحفـة  . م١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤، ط دار الفكر، بدون طبعـة،   ٣٩٢/ ٦المنهاج ، للشيخ محمد بن شهاب الرملي،        
. ، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة، وتاريخ      ٤٥٧/ ٧لشيخ ابن حجر الهيتمي،     المحتاج في شرح المنهاج، ل    

كشاف القناع عن متن اإلقناع، الشيخ منصور بن يونس البهـوتي،   . ٣٢١/ ٧المغني،  . ٢٤٠/ ٣أسنى المطالب،   
  .، ط دار الكتب العلمية٢١١/ ٥
  .٣٥سورة النساء، جزء من اآلية ) ٢(
  .٢١١/ ٥كشاف القناع، . ٧/ ٤لخرشي، شرح ا:  انظر فيما سبق)٣(



 

 )١٢٧١(

األمر يحتاج إلى رضا من عليه الحكم؛ زوجا كان أو زوجة؟ وهل يحتاج إلـى رضـا                 
  الحاكم أم ال؟

لبحث، وهو موضوع الفرع الثـاني مـن هـذا          هذا هو المقصود الرئيسي من ا     
  .المطلب

  نفاذ حكم الحَََََََكَمين في الشقاق: الفرع الثاني
  :تحرير محل النزاع

 وجِهلَـتْ  الزوجيِن بين التَّشَاجر وقَع ِإذَا الْحكَميِن بعِث جواِز علَى الْعلَماء اتَّفَقَ
 ِشـقَاقَ  ِخفْـتُم  وِإن ﴿ تَعالَى ِلقَوِلِه - الْمبِطِل ِمن الْمِحقَّ: يعني - ِرالتَّشَاج ِفي َأحوالُهما

 ِإن بينَهمـا  اللَّه يوفِِّق ِإصلَاحا يِريدا ِإن َأهِلها ِمن وحكَما َأهِلِه ِمن حكَما فَابعثُوا بيِنِهما
اللَّه ا كَانِليما ع١(﴾خَِبير(  

واوعملَى َأجيكون الحكمان    َأناستحباب   ع ِل ِمنِن َأهيجوا: الزمهدَأح ـلِ  ِمنِقب 
 ِمـن  فَيرسـلُ  ِلذَِلك يصلُح من َأهِلِهما ِفي يوجد لَا َأن ِإلَّا الْمرَأِة، ِقبِل ِمن والْآخَر الزوِج،

 قَولَهمـا  َأن علَى وَأجمعوا. قَولُهما ينْفُذْ لَم اخْتَلَفَا ِإذَا الْحكَميِن َأن علَى وَأجمعوا غَيِرِهما،
  .الزوجيِن ِمن تَوِكيٍل ِبغَيِر نَاِفذٌ بينَهما الْجمِع ِفي

 ِمـن  ِإذٍْن ِإلَـى  يحتَاج هْل ذَِلك علَى اتَّفَقَا ِإذَا بينَهما الْحكَميِن تَفِْريِق ِفي واخْتَلَفُوا
  )٢(ذَِلك؟ ِإلَى يحتَاج لَا َأو الزوِج

  :سبب الخالف
يرجع سبب الخالف إلى الخالف في صفة الحكمين في الشقاق بـين الـزوجين       
هل هما حاكمان مولَّيان من قبل الحاكم، أم هما شاهدان عند الحاكم بما يريانه من حـال            

 عن الزوجين؟ فمن رآهما حاكمين جعل حكمهما نافذا؛ بمعنـى   الزوجين، أم هما وكيالن   
أنه يلزم الزوج الطالق إن حكما بوجود الضرر، وينفذ عليه، وكذا علـى الزوجـة إن                
حكما بالخلع، ومن رآهما شاهدين جعل حكمهما موقوفا على تصديق الحاكم، أمـا مـن               

؛ ألن الوكيل ال ينفذ تصرفه      رآهما وكيلين لم يجعل حكمهما نافذا إال بإذن المحكوم عليه         
  .إال بإذن الموكل

                                         
  .٣٥سورة النساء، اآلية ) ١(
  .٣٢١/ ٧المغني، . ٢٤٠/ ٣أسنى المطالب، . ٧/ ٤شرح الخرشي، . ١١٧/ ٣بداية المجتهد، ) ٢(



– 

  )١٢٧٢(

  :مذاهب الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثالثة مذاهب

  :المذهب األول
 وهـذَا . ِبِإذِْنِهمـا  إلَّـا  التَّفِْريقَ يمِلكَاِن لَا ،للزوجين وِكيلَاِن َأنَّهماورأى أصحابه   

بذْهوقول عند المالكية، واألصح عند الشافعية، وروايـة        جمهور الفقهاء من الحنفية،      م
  )١(.عن اإلمام أحمد، والظاهرية

  .فليس للقاضي سلطة التفريق جبرا إال برضا الزوج: وبناء على هذا المذهب
وما الحال إذا بالنسبة لسوء العشرة، هل يجبران علـى اسـتمرار المعيـشة             

  عليها؟
، بل على القضاء في هذه الحالة أن        واإلجابة أنهما ال يجبران على سوء العشرة      

يسعى في معرفة المسيء، وأن يردعه عن إساءته، ويستوفي منه الحـق، بمـا يقـرره              
  .الشرع

 تَكُون الْفُرقَةُ كَما قَاَل علَماُؤنَا ِلوقُوِع       :ولكن اإلمام ابن العربي قال ردا على هذا       
إذَا ظَهر الظُّلْم ِمن الـزوِج      : فَِإن ِقيلَ .  وحسِن الِْعشْرةِ  الْخَلَِل ِفي مقْصوِد النِّكَاِح ِمن اُأللْفَةِ     

              قْدقَى الْعبيظْلُوِم وقُّ الْمالظَّاِلِم ح ْؤخَذُ ِمنْل يب ،نَاِفي النِّكَاحالظُّلِْم ال ي ورِة فَظُهجوالز َأو .
وِد اَألمواِل؛ فََأما عقُود اَألبداِن فَال تَِتم إال ِباالتِّفَـاِق          هذَا نَظَر قَاِصر، يتَصور ِفي عقُ     : قُلْنَا

والتَّآلُِف وحسِن التَّعاشُِر؛ فَِإذَا فُِقد ذَِلك لَم يكُن ِلبقَاِء الْعقِْد وجه، وكَانَـتْ الْمـصلَحةُ ِفـي     
  )٢(.الْفُرقَِة

  :وبناء على هذا المذهب
فعند الحنابلـة ال    ) يعني توكيل الحكمين  ( وامتنعا عن التوكيل     فإن حدث الشقاق،  

يجبران عليه، وال يعين القاضي حكمين إال بإذنهما؛ ألن التوكيل ال يكون جبـرا، بـل                
  )٣(.القاضي في هذه الحالة يسعى في معرفة الظالم ورده عن ظلمه على نحو ما سبق

                                         
. ٣٤٥/ ٢حاشية الدسـوقي،    . ، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ      ٢٤٤/ ٤فتح القدير، للشيخ الكمال بن الهمام الحنفي،        ) ١(

، ط دار الكتب العلمية،     ٣٩١/ ٨، لإلمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي،           )الشرح الكبير (زيز شرح الوجيز    الع
  .٢٤٨/ ٩المحلى باآلثار، . ٣٢١/ ٧المغني، . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األولـى،        ٥٤١/ ١العربي،   أحكام القرآن، اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهللا الشهير بابن             )٢(
  .بدون تاريخ

  .٢١١/ ٥ كشاف القناع، )٣(



 

 )١٢٧٣(

تحكم الـشقاق ، وإن كـان       أما عند الشافعية فاللجوء إلى الحكمين واجب إن اس        
حكمهما ال ينفذ إال برضا الزوجين، ولم تفلح محاوالت اإلصالح؛ وذلك ألمر اآلية بـه،          

  )١(.وألنه من باب دفع الظلم وهو من الفروض العامة على القاضي
   :المذهب الثاني

سواء ولِّيا من قبل الحاكم، أو من الزوجين، وسواء دخـل            أن الحكمين حاكمان  
 ولَـا  ِعوٍض، وغَيِر ِبِعوٍض وتَفِْريٍق، جمٍع ِمن يرياِن ما يفْعلَا َأن ولَهما أم ال،    بها الزوج 
، وال رضا الحاكم، ولهمـا أن يقيمـا حاكمـا     ِرضاهما ولَا الزوجيِن تَوِكيِل إلَى يحتَاجاِن

  .واحدا
 الشافعي في اإلمـالء،  وهو المشهور من مذهب اإلمام مالك، ويحكى عن اإلمام      

 عبِد بِن سلَمةَ وَأِبي ،عباٍس وابِن عِليالسادة   عنه  نَحو ورِويورواية عن اإلمام أحمد،     
  .والنَّخَِعي والشَّعِبي الرحمِن،

ال ينْفُـذُ مـا زاد علَـى    واشترط المالكية لنفاذ الحكم أال يحكما بأكثر من طلقة ف    
، وهـو    َألن الزاِئد خَاِرج عن معنَى اِإلصالِح الَِّذي بعثَا إلَيِه فَِللزوِج رد الزاِئـدِ             ؛ِحدٍةوا

وقال ابن القاسم وأصبغ ينفذ قولهما، واألول هو ما استقر          . قول مطرف وابن الماجشون   
  )٢(.األمر عليه عند المتأخرين

  : وبناء على هذا المذهب
لزم إن لم تفلح محاوالت اإلصالح أن يرسـل الحكمـين، وإن لـم              فالقاضي م 

  .يرض الزوجان، وينفذ حكمهما دون الرجوع إلى القاضي
أن هذا األمر عند المالكية في الحالة التي يشتبه فيها األمر فال يعلم             مع مالحظة   

من المسيء، أو ادعت الزوجة الضرر إال أنها لم تثبته، أو كـان الـضرر مـن قبـل                   
  . جة، أو كان الضرر من قبل الزوج وأثبتته إال أنها لم تطلب التطليق للضررالزو

أما لو كان الضرر من قبل الزوج، وأثبتته الزوجة، فلها في هذه الحالة طلـب               
  .التطليق للضرر على النحو الذي تم تفصيله في المبحث السابق

                                         
  .٣٩٢/ ٦نهاية المحتاج، . ٤٥٧/ ٧ تحفة المحتاج، )١(
. ٣٤٤/ ٢حاشية الدسوقي، . ٩/ ٤شرح الخرشي، . ٥٤٢/ ١أحكام القرآن البن العربي،  . ١١٤/ ٤المنتقى،  ) ٢(

  .٣٢١/ ٧المغني، . ٣٩١/ ٨الشرح الكبير للرافعي، 



– 

  )١٢٧٤(

   :وبناء على هذا المذهب
  : ثالث حاالتفإن تعذر اإلصالح بين الزوجين فلهما

 أن تكون اإلساءة من جانب الزوج فيحكم الحكمـان بـالطالق،            :الحالة األولى 
  .وبناء عليه فالزوجة تأخذ حقوقها المترتبة على الطالق كاملة

 أن تكون اإلساءة من الزوجة فإما أن يأتمناه عليها، بأن يـأمراه             :الحالة الثانية 
 الزوج متمسك بالفراق، أو أن الزوجـة        بالصبر عليها ومحاولة إصالحها، وإن رأيا أن      

لن تستقيم معه بحال حكما له بالخلع بالبدل الذي يريانه، وإن كان أكثر مـن الـصداق،                 
 افْتَـدتْ  ِفيمـا  علَيِهما جنَاح فَلَا اللَِّه حدود يِقيما َألَّا ِخفْتُم فَِإن﴿وهو معنى قوله تعالى     

  )١(﴾ِبِه
  :ن اإلساءة منهما معا فقوالن عند المالكية أن تكو:الحالة الثالثة

يحكمان بالطالق بال خلع، وبناء عليه تأخذ الزوجة كامل حقوقها، وذلك           : األول
  .في حالة عدم رضا الزوجة بالبقاء معه

أن يحكما بالخلع عليها إال أنه ال يكون مقابل كامل الـصداق، أو أكثـر               : الثاني
 بعوض أقل يقدره الحكمان حسب نظرهما في قـدر          منه كما في الحالة الثانية، بل يكون      

  )٢(.وعلى هذا أكثر أشياخ المالكية، وقيل بل أكثرهم على األول. اإلساءة من الطرفين
  :المذهب الثالث

 الْحـاِكم  ِبِه رِضي إذَا إلَّا طَلَاقُهما ينْفُذُ فَلَا عِلما ِبما الْحاِكِم ِعنْدالحكمان شاهدان   
نَفَّذَهوهذا المذهب كـسابقه إال أنـه        )٣(.وهو قول عند المالكية ذكره الشيخ الدسوقي       .و

  .يختلف في أن حكم الحكمين ال ينفذ إال بإنفاذ القاضي

                                         
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ١(
حاشية الـصاوي،  . ٣٤٥/ ٢حاشية الدسوقي، . ٩/ ٤شرح الخرشي، . ٥٤١/ ١أحكام القرآن البن العربي،     ) ٢(
٥١٤/ ٢.  
  .١٠/ ٤وانظر كالم العدوي في حاشيته على شرح الخرشي، . ٣٤٥/ ٢حاشية الدسوقي، ) ٣(



 

 )١٢٧٥(

  :أدلة المذاهب
  :دليل مذهب الجمهور

 يجـوز  فَلَـا  رِشـيداِن،  وهما حقُّها، والْماَل ، الزوج حقُّ الْبضع َأناستدل ب ) ١(
 الـزوجينِ  َأحـد  يدِعي قَد ِلَأنَّهو .علَيِهما ِولَايٍة َأو ِمنْهما، ِبوكَالٍَة إلَّا ِفيِه التَّصرفُ يِرِهمالَغَ
َأن ِة ِخلَافُ الطَّلَاقَ ذَِلكلَحص١(.الْم(  

  :مناقشة هذا الدليل
 يقْـِضي  كَمـا  الْحقِّ، َأداِء ِمن امِتنَاِعِه ِعنْد يِدالرِش علَى الِْولَايةُ تَثْبت َأن يمتَِنع لَا

نيالد نْهع اِلِه ِمنإذَا م ،تَنَعطَلِّقُ اميو اِكملَى الْحوِلي عإذَا الْم تَنَع٢(.ام(  
)٢(            ُل ذَِلـكفْعفَ يا فَكَياِلِهمم ِرَئ ِمنبال يطَلِّقَ وي اِكِم َأنِللْح سلَي   ـهـ .  نَاِئب ال ف

 ولَم يجِبره الْحاِكم علَى طَالِقهـا       ،ِخالفَ َأن الزوج لَو َأقَر ِباِإلساءِة إلَيها لَم يفَرقْ بينَهما         
  .قَبَل تَحِكيِم الْحكَميِن

م علَـى خُلْـٍع وال علَـى رد    وكَذَِلك لَو َأقَرتْ الْمرَأةُ ِبالنُّشُوِز لَم يجِبرها الْحـاكِ       
                 إيقَـاع ـوزجـا ال يِثِهمعب دعب ِن فَكَذَِلكيكَمِث الْحعَل با قَبمهكْمح كَذَِلك ا؛ فَِإذَا كَانِرههم

ِملِْكهـا ِمـن     وال إخْراج الْمهِر عن      ،الطَّالِق ِمن ِجهِتِهما ِمن غَيِر ِرضى الزوِج وتَوِكيِلهِ       
  )٣(.غَيِر ِرضاها

  :استدل اإلمام مالك، ومن وافقه في نفاذ حكم الحكمين بالكتاب، واألثر
   أما الكتاب

   )٤(﴾َأهِلها ِمن وحكَما َأهِلِه ِمن حكَما فَابعثُوا﴿ تَعالَى اللَِّه فقول
 الزوجيِن ِرضى يعتَِبر ولَم ،حكَميِن سماهما أن اهللا سبحانه وتعالى   : وجه الداللة 

قَاَل ثُم ﴿ا ِإنِريدا يالح٥(﴾ِإص( ِن فَخَاطَبيكَمالْح والوكيل ال يسمى حكماِبذَِلك ،.)٦(  

                                         
  .٣٢١/ ٧المغني، . ٣٩١/ ٨الشرح الكبير للرافعي، . ٣٤٥/ ٢ حاشية الدسوقي،) ١(
  .٣٢٢/ ٧المغني، ) ٢(
  .٢٤٤/ ٤فتح القدير، . ٢٧١/ ٢أحكام القرآن للجصاص، ) ٣(
  .٣٥سورة النساء، جزء من اآلية ) ٤(
  .٣٥سورة النساء، جزء من اآلية ) ٥(
الـشرح  . ٣٤٤/ ٢شـية الدسـوقي،     حا. ٥٣٩/ ١أحكام القـرآن البـن العربـي،        . ٢٤٤/ ٤فتح القدير،   ) ٦(

  .٣٢١/ ٧المغني، .٣٩١/ ٨الكبيرللرافعي ، 



– 

  )١٢٧٦(

 ِإن﴿بعود الضمير على الحكمين في قولـه تعـالى    القول: مناقشة هذا الـدليل  
: م؛ قال اإلمام القرطبي في المـراد باآليـة        على الحكمين ال يسلم لك     ) ١(﴾ِإصالحا يِريدا
 ِإصـلَاحا  الْحكَمـانِ  يـِردِ  ِإن َأي. وغَيِرِهما ومجاِهٍد عباٍس ابِن قَوِل ِفي الْحكَميِن، يعِني
 وِصـدقًا  ِإصـلَاحا  اِنالزوج يِرِد ِإن َأي الزوجاِن، الْمراد: وِقيَل. الزوجيِن بين اللَّه يوفِِّق
  )٢(.ِللَْأوِلياِء الِْخطَاب: وِقيَل. بينَهما اللَّه يوفِِّق الْحكَميِن ِبِه َأخْبرا ِفيما

  : وأما األثر
)١ (نةُ عِبيدع اِنيلْمقال الس : اءٌل ججَأةٌ ررامِإلَى و ِليع عاِحـدٍ  كُلِّ مـا  ومِمنْه 

 تَـدِريانِ  هْل علَيكُما ماذَا ُأعِلمكُما حتَّى رويدكُما" قَاَل الْحكَمين بعثَ فَلَما النَّاِس، ِمن امِفَئ
 َأقْبـلَ  ثُـم  فَرقْتُما، تُفَرقَا َأن رَأيتُما وِإن جمعتُما، تَجمعا َأن رَأيتُما ِإن ِإنَّكُما ؟علَيكُما ماذَا
 ثُـم  ،وِلي علَي اِهللا ِبِكتَاِب رِضيتُ نَعم: قَالَتْ »حكَما؟ ِبما رِضيِت قَد« فَقَاَل الْمرَأِة علَى
 ولَـا  يجمعـا  َأن َأرضـى  ولَِكن لَا :قَاَل »حكَما؟ ِبما رِضيتَ قَد« فَقَاَل الرجِل علَى َأقْبَل

 .»رِضـيت  الَّـِذي  ِبِمثْـلِ  تَرضى حتَّى تَبرح لَا واِهللا كَذَبتَ« عِلي فَقَاَل رقَايفَ َأن َأرضى
 ورواه: قـال الحـافظ ابـن حجـر        )٣(رواه اإلمام النسائي في السنن الكبرى، وغيره،      

اِئيى ِفي النَّسرالْكُب، قُطِْنيارالدو، ِقيهيالْبو ،هنَادِإسو ص٤(.ِحيح(  
 أي "تُِقر حتى" أن سيدنا عليا أجبره على قبول حكم الحكمين بقوله           :وجه الداللة 

  )٥(.انقادت كما تعالى، اهللا بحكم تنقاد أن عليك بل تمتنع، أن لك ليس
نوقش بأنه لم يجبر على حكمهما، بل إنـه اعتبـر إقـرار             : مناقشة هذا الدليل  

 تَبرح لَا"ما طلب اإلقرار، ولذلك قال اإلمام علي        الزوجين، فدل على عدم اإلجبار وإال ل      

                                         
  .٣٥سورة النساء، جزء من اآلية ) ١(
الـشرح  . ٣٤٤/ ٢حاشـية الدسـوقي،   . ١٧٥/ ٥الجامع ألحكام القرآن للقرطبـي،    . ٢٤٤/ ٤فتح القدير،   ) ٢(

  .٣٢١/ ٧المغني، .٣٩١/ ٨الكبيرللرافعي ، 
                ، ٤٢١/ ٤،  ٤٦٦١ئي الكبرى، كتاب المزارعة، باب الشقاق بين الـزوجين، رقـم            سنن اإلمام النسا  : انظر) ٣(

مصنف اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، كتاب      . م٢٠٠١ هـ،   ١٤٢١ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،       
  . هـ١٤٠٣ة، ، ط المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثاني٥١١/ ٦، ١١٨٨٣الطالق، باب الحكمين، رقم 

، دار الكتـب  ٤٣١/ ٣التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، اإلمام ابن حجـر العـسقالني،             ) ٤(
  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٩العلمية، الطبعة األولى، 

  .٢٤٤/ ٤فتح القدير، ) ٥(



 

 )١٢٧٧(

وكُلُّ ما ورد عن السلَِف َأن ِفعَل الْحكَميِن جاِئز علَيِهما          " رِضيت الَِّذي ِبِمثِْل تَرضى حتَّى
  )١(. ِرضا الزوجيِن إذْ لَم ينُصوا علَى َأنَّه جاِئز ِبغَيِر؛فَهو محموٌل علَى ِرضاهما

 َأن رَأيتُمـا  ِإن«: لَنَـا  فَِقيَل حكَميِن، ومعاِويةُ َأنَا بِعثْتُ: قَاَل عباٍس ابِن عِن) ٢(
 همـا بعثَ الَّـِذي  َأن وبلَغَِنـي : معمـر  قَاَل. »فَرقْتُما تُفَرقَا َأن رَأيتُما وِإن جمعتُما، تَجمعا
انثْم٢(. رواه اإلمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه.ع(  

  . نوقش هذا الدليل بنفس ما نوقش به الدليل السابق:مناقشة هذا الدليل
دليل المذهب الثالث القائل بأن الحكمين شاهدان، وحكمهما ينفـذ إن رضـيه             

  .الحاكم
له بأن التفريق بـين     ذكر هذا المذهب ولم يستدل له، وإن كان يمكن االستدالل           

الزوجين إنما يكون عن طريق القضاء، وبناء عليه فال يكون للحكمين إنفاذه إنما إنفـاذه               
  . إلى القاضي

ودور الحكمين هو محاولة اإلصالح، وإال فالنظر لمـا يـتم بـه رفـع الظلـم       
ه، ثـم  بالطالق، أو الخلع، أو البقاء، والنظر هنا من قبيل المساعدة للقاضي، أو التمهيد ل          

للقاضي بعد ذلك النظر فيما رفعاه من حكم، وما قدماه من معطيات ليرى هـل يحكـم                 
  .بمقتضاه، أو يكون له رأي آخر، واهللا أعلى، وأعلم

  :الراجح
بعد عرض أدلة الفقهاء أرى واهللا أعلم أنها جميعا لم تـسلم مـن المعارضـة،                

  .والمناقشة
لجمـع قـدر اإلمكـان بـين        والذي يطمئن إليه القلب أن الشرع يعمل علـى ا         

الزوجين، كما أن الشرع يدعو إلى رفع الظلم عن المظلوم، واألخذ علـى يـد الظـالم،         
وأيضا من المعلوم شرعا بالدليل القطعي الثبوت، والداللة أن الطالق بيد الـزوج، فـال               

  .نجعله بيد القاضي إال إذا دل الدليل على ذلك
القائلون بنفاذ حكـم الحكمـين علـى    وبناء على ما سبق فأرى أن ما استدل به          

الزوجين، أو نفاذ حكم القاضي بالتفريق عليهما ولو بال رضاهما مما ال تطمـئن إليـه                
  .النفس، بل يجب أن يرض المحكوم عليه بالحكم، وهو مذهب الجمهور

                                         
  .٣٩١/ ٨فعي، الشرح الكبير للرا. ١٧٧/ ٥الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي، . ٢٤٤/ ٤فتح القدير، ) ١(
  .١١٨٨٥مصنف اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الطالق، باب الحكمين، رقم ) ٢(



– 

  )١٢٧٨(

وبالرغم من ترجيحي لمذهب الجمهور بناء على ما دل عليه الشرع من كـون              
 الواقع الحالي يجعلنا نميل في التطبيق إلى مذهب اإلمام مالك،           الطالق بيد الزوج إال أن    

  .ولكن بعد استنفاذ الوسع والجهد في رد الظالم عن ظلمه
وإنما ذهبت إلى هذا نظرا لما يشهده الواقع من خراب للـذمم، وعـدم امتثـال               
 لرأي الدين، واحتراف كثير من الناس لألساليب الملتوية، والتي يمكن مـن خاللهـا أن              
يستغل الزوج هذا األمر ليضر الزوجة ويتركها كالمعلقة؛ مستغال اشتراط رضاه بحكـم             
الحكمين، فيتفادى هذا األمر بمحاولة اإلصالح، ورفع الظلم، وإجبار الزوج، أو الزوجة            

  .على البقاء، وإال حكم المحكمان
  :ولذلك أرى واهللا أعلم أن يكون العمل في الشقاق على النحو اآلتي

ن يعمل المصلحون إن لم يرفع األمر إلى القضاء، أو القاضي إن رفـع              أ) ١ (
إليه األمر على اإلصالح بين الزوجين، وإزالة أسباب الشقاق، ولو صلحا مـع تنـازل               

  .أحد الطرفين عن بعض حقوقه جمعا للكلمة، ودرءا للفرقة
  .إن لم تفلح محاوالت اإلصالح، أرسل القاضي الحكمين) ٢(
ى الخطوة السابقة حكم من الحكمين، ورضي به المحكوم عليه          إن ترتب عل  ) ٣(

  .زوجا، أو زوجة فبها ونعمت
أما إن لم يرض به الزوجان، كأن لم ترض الزوجة بالخلع، أو لم يرض الزوج               
به، أو لم يرض الزوج بالطالق ففي هذه الحالة يأخذ القاضي على يد المسيء، ويمنعـه            

ا يقتضي العقاب، فإن كان النشوز من قبـل المـرأة           من الظلم، ويعاقب عليه إن كان مم      
أمرها بالرد إلى الطاعة، وإن كان من قبل الزوج أمره بإعطاء المرأة حقوقها، وإن كان               
أحدهما قد ارتكب في حق اآلخر ما يقتضي العقاب كالسب والـشتم، أو الـضرب، أو                

  .غيره عزره بما يراه، وال يجبر الرافض للتحكيم على ما ال يرضاه
إن تكررت اإلساءة من نفس الشخص مرة أخرى أرسل القاضي الحكمـين          ) ٤(

مرة أخرى لإلصالح فإن تم فبها، ونعمت، وإال كان حكم القاضي على المـسيء بمـا                
  .يراه، طالقا، أو خلعا ويكون نافذا رفعا للضرر عن المضرور، واهللا أعلى وأعلم

  :نوع الطالق الذي يحكم به الحكمان
ن بالطالق، ونفذ سواء بإنفاذ الحاكم، أو برضا الـزوجين فهـل            إن حكم الحكما  

  يكون رجعيا أم بائنا؟



 

 )١٢٧٩(

  :قال اإلمام ابن العربي
  : إذَا حكَما ِبالِْفراِق فَِإنَّه باِئن ِلوجهيِن

 نَِويعم اآلخَرو ، ا كُلِّيمهدَأح .الْح نَفِّذُهفَكُلُّ طَالٍق ي ا الْكُلِّيَأماِئنب فَِإنَّه اِكم .  
َأن الْمعنَى الَِّذي َألجِلِه وقَع الطَّالقُ هو الشِّقَاقُ ، ولَـو شُـِرعتْ ِفيـِه               : الثَّاِني  

ـ                   عجـتْ الرتَنَعًئا ؛ فَامشَي ِفيدي ذَِلك كُني ٍة ، فَلَمفْعَل دَأو ا كَانالشِّقَاقُ ، كَم ادةُ لَععجةُ الر
  )١(.َألجِلِه

ويمكن مناقشة اإلمام ابن العربي في المعنى األول، فإن الطالق إلعسار الزوج            
بالنفقة يكون رجعيا عند المالكية، فإذا أيسر الزوج بها في فترة العدة فإن الزوج ترجـع                

  .إليه
فال يبقى إال المعنى الثاني، وهو أنه إن كان رجعيا لما حصل منـه المقـصود                

ر؛ إلمكانية أن يردها الزوج مرة أخرى إلى عصمته، وهو مضر بهـا، واهللا     برفع الضر 
  .أعلى وأعلم

التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق فـي القـانون،      : المطلب الثالث 
  .والموازنة بينه وبين الفقه اإلسالمي

 لـسنة  ٢٥الناظر في المواد الحاكمة للشقاق بين الزوجين فـي القـانون رقـم          
  )٢(: يتبين له اآلتي١٩٨٥ لسنة ١٠٠ل بقانون ، المعد١٩٢٩

 أن أحكام الشقاق تثبت إذا رفعت الزوجة طالبة الطالق للضرر، ولم يثبت             )١(
  )٦مادة . (الضرر، وتكررت شكواها رغم عدم الثبوت

 أخذ القانون بما أثبته سائر الفقهاء من وجـوب محاولـة اإلصـالح بـين             )٢(
  )٦مادة . (الزوجين

ون للحكمين أن يكونا من أهلهما ما أمكن وأن يكونا عـدلين، وأن   أثبت القان )٣(
  )٧مادة . (وهو مماثل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء. تكون لهما القدرة على اإلصالح

 حكم الحكمين نافذ بإنفاذ القاضي له، وهو في هذا مطابق لما ذهـب إليـه                )٤(
ضي ال يلزم بحكم الحكمين بـل       إال أن القا  . بعض المالكية على ما ذكره الشيخ الدسوقي      

 علـى  ٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون ١٩له أن يستعين بما قرراه، أو بغيره فقد نصت المادة         
                                         

  .٥٤٢/ ١أحكام القرآن البن العربي، ) ١(
  .٤٠انظر ص ) ٢(



– 

  )١٢٨٠(

 نأفي دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمـة  "أنه 
علـي    في الجلسة التالية– قدر االمكان – هتكلف كال من الزوجين بتسمية حكم من اهل

عينـت   و تخلف عن حضور هذه الجلسةأ ه،يهما عن تعيين حكمأن تقاعس إ ف–كثر اال
  . المحكمة حكما عنه

  ليقـررا مـا  ؛مام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهماأوعلي الحكمين المثول 
و أ قوالهمـا أ تسمع المحكمة ،يهما عن الحضورأو تخلف أ ، فان اختلف،خلصا اليه معا

  . بعد حلف اليميناقوال الحاضر منهما 
و بغير ذلـك ممـا      أيهما  أقوال  أو ب أ ،ن تاخذ بما انتهى اليه الحكمان     أوللمحكمة  

  "وراق الدعوىأتستقية من 
 يحكم الحكمان بالفرقة إن عجزا عن اإلصالح فإن كانـت اإلسـاءة مـن               )٥(

 الزوج فالطالق عليه، وإن كان من الزوجة فالخلع، وإن كان منهما معا اقترحا التطليـق             
  .بال بدل، أو ببدل يناسب نسبة اإلساءة، وهو في هذا يوافق السادة المالكية فيما قرروه

إال أن القانون أثبت حالة رابعة، وهي حالة عدم التوصل إلى المـسيء، وهنـا               
  )١٠مادة . (قرر القانون الطالق بال بدل

 بناء على القانون فإن زواج الزوج من ثانية يرجح كفـة الزوجـة علـى                )٦(
  .لزوج، ويعتبر الزوج مسيئا، وسبقت مناقشة هذا األمر فيما سبقا

 إذا اختلف الحكمان قرر القانون التزويد بثالث، فـإن اسـتمر االخـتالف،        )٧(
وعجزت المحكمة عن اإلثبات، واإلصالح وأصرت الزوجة على الفراق فإن المحكمـة            

عويـضا إن رأت    تحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة، مع سقوط حقوقهـا، بـل وتـدفع ت             
  )١١مادة . (المحكمة ذلك

ومن هنا يظهر أن الخلع كان قائما في قانون األحوال الشخصية قبل صـدور              
 في الحالة التي تكره فيها الزوجة العـشرة، وتـصمم علـى             ٢٠٠٠ لسنة   ١القانون  

  .الطالق على الرغم من أنه لم يثبت عليها ضرر
ويظهر أيضا أن القانون أثبت هذا الخلع جبرا على الزوج، بمعنى كونه تفريقا     
قضائيا، وهو في هذا األمر يستند إلى مذهب من قال بأن الزوج يجبر على الخلـع إن           
كانت الزوجة هي الكارهة، وهو مذهب بعض الفقهاء، وسيأتي تفصيله، ومناقشته إن            

  .مبحث الثالثشاء اهللا تعالى في المطلب الثاني من ال
 يختص بمحاولة اإلصالح بين الزوجين مكاتب تـسوية المنازعـات فـي             )٧(

محاكم األسرة، وتسبق مرحلة التقدم إلى مكاتب تـسوية المنازعـات مرحلـة إرسـال               



 

 )١٢٨١(

المحكمين، بحيث إذا فشل جهد مكتب التسوية في رفع الخالف يرفع األمر إلى المحكمة              
  )١(. إلى هذا األمر، واالنتقادات الموجهة إليهلتعيين المحكمين، وقد سبقت اإلشارة

  :الموازنة بين التطليق للضرر للشقاق بين الفقه والقانون
بالنظر إلى ما قرره القانون في مسألة الطالق للشقاق فإني أرى واهللا أعلم أنـه               

فالقـانون  . ال يوجد في أحكام القانون المنظمة للتطليق للشقاق ما يمكن أن يصادم شرعا            
 بالمذهب المالكي في المسألة من حيث وجوب إرسال الحكمين، ونفاذ حكمهما بإنفاذ             أخذ

كمـا أن شـروط الحكمـين،    . القاضي وهو رأي عند المالكية ذكره الـشيخ الدسـوقي        
  .واستحباب كونهما من أهل الزوجين إن أمكن كل هذا مما يوافق الفقه اإلسالمي

ازعات ممـا يؤيـده الـشرع،       ومحاولة اإلصالح من خالل مكاتب تسوية المن      
  .وينادي به الفقه

  :إال أن ثالثة أمور جديرة بالنظر
 ما ذكرناه من مالحظات على مسألة زواج الزوج من ثانيـة، وتـشكيل              :أولها

  .مكاتب تسوية المنازعات
 ما قرره القانون من حالة رابعة لم يذكرها الفقه وهي الحالة التي استقر              :ثانيها

  .ه ال يعرف المسيء حيث قرر القانون الحكم بالطالق على الزوجفيها الحكمان على أن
  لما لم يعرف المسيء فلماذا يعاقب الزوج إذا؟: وهنا يأتي السؤال

فأرى واهللا أعلم أنه في هذه الحالة ينبغي أال يحكـم علـى الـزوج، وال علـى       
 الزوجة بل يحكم ببقاء الزوجية، ويوقف األمر على ما يرضـاه أحـدهما؛ إن رضـي               

  .الزوج بالطالق فبها ، ونعمت، وإن رضيت الزوجة بالخلع فمثل ذلك
أما أن يعاقب الزوج، ولم نتأكد من إساءته فهذا ممـا ال أرى لـه مكانـا مـن               

  .النظر، والفقه، واهللا أعلى وأعلم
أبو زهرة، وهو أن التحكـيم ال يكـون إال فـي            :  وهو أمر أشار إليه د     :ثالثها

 الزوجة الضرر، بينما التحكيم يكون ألي خالف بين الـزوجين           الحالة التي ال تثبت فيها    
على ما ذكرته اآلية، فينبغي أن يكون التحكيم إذا كانت هناك شكوى من الزوج أيـضا                 

  )٢(.بناء على ما أجمع عليه الفقهاء ال قصره على حالة واحدة، واهللا أعلم

                                         
  .٤٩انظر ص ) ١(
  .٣٦٢انظر األحوال الشخصية للدكتور أبو زهر، ص ) ٢(



– 

  )١٢٨٢(

  المبحث الثالث
  .التفريق بالخلع

لمواضع التي يكون التفريق قضائيا فيهـا بـسبب         هذا هو الموضع الثالث من ا     
سوء العشرة، واألصل فيه أن يكون الكره من قبل المرأة، فلذلك تكون التبعات عليهـا،               

  .من حيث التنازل على حقوقها
وقانون الخلع في مصر قد أثار جدال واسعا قديما، وحديثا؛ من مطالب بتعديله،             

  .ريعة اإلسالمية، ومصرح بموافقته لهاومطالب بإلغائه، ومن قائل بمخالفته للش
  :ولبيان هذه األمور واالعتراضات عقدت هذا المبحث في ثالثة مطالب

  . تعريف الخلع:المطلب األول
  . التفريق بالخلع في الفقه اإلسالمي:المطلب الثاني
  . التفريق بالخلع في القانون، والموازنة بينه وبين الفقه:المطلب الثالث

  .تعريف الخلع :المطلب األول
  لغةالْخُلْع مِبِه:ِبالض يمس عالنَّز وها والْخَلِْع ِبفَتِْحه ِن  ؛ ِمنيجوالـز كُال ِمن َألن 

 فَكََأنَّه ِبمفَارقَِة اآلخَِر نَـزع  )١(﴾هن ِلباس لَكُم وَأنْتُم ِلباس لَهن    ﴿ ِلباس اآلخَِر قَاَل تَعالَى   
  )٢(. واخْتَلَعتْ ِمنْه ِبماِلها، خَالَعتْ الْمرَأةُ زوجها:اسم ِمن قَوِلِهم، وهو باسهِل

َأخْذ ماٍل ِمن الْمرَأِة ِبِإزاِء ِملْـِك       : عرفه الشيخ البابرتي من الحنفية بأنه      :وشرعا
  )٣(.النِّكَاِح ِبلَفِْظ الْخُلِْع

الطـالق  : حب المختصر من المالكية بأنـه     وعرفه الشيخ خليل بن إسحاق صا     
  )٤(.بعوض

فُرقَةٌ ِبِعوٍض مقْصوٍد راِجـٍع     : وعرفه الشيخ زكريا األنصاري من الشافعية بأنه      
  )٥(.إلَى الزوِج

                                         
  .٢٧٨ سورة البقرة، جزء من اآلية )١(
  .٢٤١/ ٣أسنى المطالب، . ٢١١/ ٤العناية، . ٢١٤/ ١ تهذيب اللغة، )٢(
  .٢١١/ ٤ العناية، )٣(
  .٢٦٧/ ٥ مختصر خليل مع التاج واإلكليل، )٤(
  .٢٤١/ ٣ أسنى المطالب، )٥(



 

 )١٢٨٣(

 فراق الزوجة بعوض بألفـاظ      :وعرفه الشيخ منصور البهوتي من الحنابلة بأنه      
  )١(.مخصوصة

  :ومما سبق يمكن تعريف الخلع بأنه
  .فرقة بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج

  :العالقة بين الخلع، والتطليق للضرر
يجتمع كل من الخلع، والتطليق للضرر في أن الفرقة فيهمـا تكـون لمـصلحة             

  .الزوجة، أو لرغبتها
ويفترقان في أن الخلع يكون بعوض من الزوجة، أو غيرها؛ ألن الـزوج لـم               

  .في الطالقيقصر في حق الزوجة بل هي الراغبة 
أما التطليق للضرر سواء أخذنا بمذهب من قال أنه يطبق جبرا على الزوج، أو              
أنه ال يكون إال بإذنه ال يترتب عليه أن يسقط حق من حقوق الزوجة من مهر، أو قائمة                  
منقوالت، أو غيرها؛ ألن التقصير من قبل الزوج باإلضرار بها فال يسقط لهـا حـق،                

  .لرغبة من الزوجة في الفراق لغير تقصير من الزوجوذلك بخالف الخلع حيث ا
     سونحن بصدد الحديث عن الخلـع، وهـو أن          وهذا فارق هام ينبغي أن يؤس 

الزوجة إذا كانت هي الطالبة للطالق من غير تقصير من الزوج، أو اإلضرار بها فـإن               
 قبـل   للزوج في هذه الحالة أن يطالب بالعوض؛ ألنها هي الراغبة ال هو، وقـد غـرم               

النكاح المهر ونفقات الزواج، وعليه أيضا غرم بسبب الطالق فال يتحمل هذا الغرم مـع           
  .عدم رغبته فيه، إنما يتحمله الراغب وهو الزوجة

وبناء عليه فال يصح أن يطالَب الزوج بالطالق وبكل ما يترتـب عليـه مـن                
لزوج  فلهـا  حقوق إذا لم يثبت ضرر، بل إذا أصرت الزوجة على الفراق، ولم يرض ا  

ذلك على أن تفتدي نفسها بإسقاط حقها من طريق الخلع إذا رضي الزوج، واهللا أعلى            
  .وأعلم

                                         
 الروض المربع شرح زاد المستقنع في شرح المقنع، الشيخ يونس بن منصور البهوتي، ط مكتبة دار البيان،              )١(

  .م١٩٩٩ـ،  ه١٤٢٠الطبعة الثانية، 



– 

  )١٢٨٤(

  .التفريق بالخلع في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني
 ويتبين .فرقة بين الزوجين بعوض راجع لجهة الـزوج سبق تعريف الخلع بأنه  

الق، في كون الزوج هنا هو الـذي  من هذا التعريف أن الفرقة في الخلع تختلف عن الط      
  .يحصل على العوض ال المرأة كما في الطالق

ويظهر من هذا أن الخلع على خالف األصل في الفرقة بين الزوجين، والـذي              
  .تحصل فيه المرأة على النفقة، والمتعة، وغيرها من حقوق المطلقات

 فهـي   وسبب ذلك الخالف أن الخلع يكون في األصل بسبب من قبل الزوجـة،            
التي تطلبه لتفارق زوجها، واألصل فيه أن الزوج ال يسيء عشرتها بل الحـال بينهمـا             
ملتئمة إال أنها ال تريد االستمرار في هذه الحياة لعدم قدرتها على معاشرته بـالمعروف               

 ما مقَابلَِة ِفي ِللْمرَأِة جِعَل ِإنَّما الِْفداء َأن والِْفقْه: ألنها كرهت الرجل؛ قال اإلمام ابن رشد      
 ِبيـدِ  الْخُلْع جِعَل الْمرَأةَ، فَرك ِإذَا الرجِل ِبيِد الطَّلَاقُ جِعَل لَما فَِإنَّه الطَّلَاِق، ِمن الرجِل ِبيِد

  )١(.الرجَل فَركَِت ِإذَا الْمرَأِة
ز الخلع إذا   وفي هذا المطلب عرض لحكم الخلع إذا توفر هذا السبب، وهل يجو           

كان الزوج هو الذي يسيء العشرة فبدال من أن تطلق المرأة للضرر وتأخـذ حقوقهـا،                
تتنازل عن حقوقها مع أن سوء العشرة ليس من قبلها، كما أتعرض فـي هـذا الفـصل            

ثم . لمدى جواز إجبار الزوج على الخلع، فيطلق عليه، ويأخذ العوض وإن لم يرض به             
  .ومدى موافقته لما ذكره الفقهاء من عدمهفي النهاية أعرض للقانون 

  :ولبيان ما سبق قسمت هذا المطلب إلى فرعين
  . حاالت جواز الخلع:الفرع األول
  . إجبار الزوج على الخلع:الفرع الثاني
  .حاالت جواز الخلع: الفرع األول

عرفنا من مقدمة هذا المطلب أن الخلع يكون في األصـل لـسبب مـن قبـل                 
لخلع قد يقع من الزوجة بسبب سوء عشرة الزوج، أو إضـراره بهـا              الزوجة، إال أن ا   

  حتى تختلع منه، فهل يصح الخلع في تلك الحاالت التي تكون اإلساءة فيها من الزوج؟
يمكن تلخيص أقوال العلماء في حاالت جواز الخلع إلى خمسة أقوال كما ذكـر              

  :اإلمام ابن رشد
                                         

  .٩٠/ ٣بداية المجتهد، ) ١(



 

 )١٢٨٥(

  . بن عبد اهللا المزني الخلع ال يجوز أصال، وهو قول بكر:األول
  . ال يجوز الخلع إال إذا شاهدها تزني، وهو قول ابن سيرين، وأبي قالبة:الثاني
  . ال يجوز الخلع إال إذا خافا أال يقيما حدود اهللا، وهو قول الظاهرية:الثالث

 يجوز الخلع في كل حال، ولو مع إضرار الزوج بالزوجة مع اإلثم في  :الرابـع 
  .ل الحنفيةحالة الضرر، وهو قو

 يجوز الخلع في كل حال إال في حالة الضرر، وهو قـول جمهـور               :الخامس
  )١(.العلماء

ويمكن بيان ما سبق مذاهب الفقهاء السابقة من خالل تقسيم حال الـزوجين             
إلى التقسيم بحسب سبب الخلع ألن هذا البحث يتركز على أسـباب الفرقـة لـسوء                 

ن، وما ال يفرق به، ولـذلك يمكـن تقـسيم           العشرة؛ لمعرفة ما يفرق به بين الزوجي      
  )٢ (:أسباب الخلع وبيان حكمها إلى ثالثة أقسام

                                         
  .٩٠/ ٣بداية المجتهد، : انظر) ١(
، ٣٨٣/ ٨عرض الشيخ عالء الدين المرداوي الحنبلي حاالت الزوج مع الزوجة في الخلع عرضا رائعا في اإلنـصاف     ) ٢(

  :ولروعته أنقله في هذا الموضع للفائدة؛ قال رحمه اهللا
لَماع ِة َأنخْتَِلعِللْم ما عِجهوز :دَأح شَرالًا عا. حهدَأح :َأن ةً تَكُونكَاِره ،ةً لَهِغضبخَلِْقِه، ِلخُلُِقِه مو ِر َأوِلغَي ذَِلك ِصفَاِتِه ِمن .

: الثَّاِني الْحاُل. تَقَدم ما علَى مستَحب، َأو مباح، ِلالْحا هذَا ِفي فَالْخُلْع. علَيها الْواِجبِة حقُوِقِه ِفي اللَِّه حدود تُِقيم لَا َأن وتَخْشَى
 نَّهَأ علَى: - اللَّه رِحمه -  َأحمد الِْإمام ونَص. تَقَدم كَما الْمباِح، ِفي الْقَاِضي َأدخَلَها فَهِذِه. ومحبةٌ إلَيها ميٌل ِللرجِل ولَِكن كَالَْأوِل،
 اِلاسِتحباِب طَِريِق علَى " تَصِبر َأن لَها ينْبِغي " َأحمد الِْإماِم قَوُل: الْقَاِضي قَاَل. تَصِبر وَأن ِمنْه، تَخْتَِلع لَا َأن لَها ينْبِغي

. الْمصنِِّف كَلَاِم ِفي الصورِة هِذِه دخُوُل ويحتَمُل. موِضٍع غَيِر ِفي واِزِهج علَى نَص قَد ِلَأنَّه الْكَراهةَ ِبهذَا يِرد ولَم. واِلاخِْتياِر
: فَالْمذْهب. ِقيمةٌمستَ والْحاُل يقَع، َأن: الثَّاِلثُ  الْحاُل.متَوجهةٌ هِذِه حقِّ ِفي الْخُلِْع وكَراهةُ: -  اللَّه رِحمه - الديِن تَِقي الشَّيخُ وقَاَل

هقُوعو عِة ماهالْكَر .نْهعو :مرحلَا يو قَعي .متَقَدو ا ذَِلكنِِّف كَلَاِم ِفي قَِريبصاُل. الْمالْح اِبعالر :ا َأنلَهضعي ا، َأوهظِْلمِلتَفْتَِدي ي 
ذَا. ِمنْهفَه امرِه حلَيع .الْخُلْعو اِطٌلب ضالِْعوو ،وددرةُ مِجيوالزا، واِلها ِبحنِّفُ قَاَل كَمصاُل. الْمالْح كَاَلَِّذي: الْخَاِمس ،لَها قَبلَِكنَّه 

 الْحاُل ". النِّكَاح؟ يفْسخُ: الْمرَأِة نَاِز هْل " الطَّلَاِق ِكتَاِب َأوِل ِفي ويْأِتي. الَْأصحاب ِبِه وقَطَع علَيِه نَص. ذَِلك فَيجوز. زنَتْ
اِدسالس :ا َأنهظِْلمي ا َأولَهضعِلتَفْتَِدي، لَا ي فَتَفْتَِدي .اِب فََأكْثَرحلَى: الَْأصِة عالْخُلِْع ِصح .مزجِد ِفي الْقَاِضي ِبِه ورجالْم .وهو 
نِِّف كَلَاِم ظَاِهرصالْم قَاَل. نَاهخُ والشَّي يِن تَِقيالد - هِحمر ِحلُّ لَا: -  اللَّهي لَا لَهو وزجاُل. يالْح اِبعالس :ا َأنهكِْرهِحلُّ فَلَا يي لَه .
ِه نَصلَياُل. عالْح الثَّاِمن :َأن قَعلِّ ِحيلَةً يِميِن ِلحفَلَا الْي قَعتَْأِتي. يَألَةُالْ وسنِِّف كَلَاِم ِفي مصاِب آِخِر ِفي الْماُل. الْبالْح التَّاِسع :َأن 

 عِليُلتَ: - اللَّه رِحمه - الديِن تَِقي الشَّيخُ قَاَل. يجوز: الْكَاِفي ِفي فَقَاَل ِلذَِلك فَتُخَاِلعه. ِلنُشُوٍز َأو فَرضا ِلتَرِكها ويْؤِذيها، يضِربها
. صِحيح وهذَا. ِمنْه نَفْسها ِلتَفْتَِدي يضِربها َأن لَه جاز: علَيِه نَشَزتْ لَو َأنَّها يقْتَِضي الْمصنِّفَ ِبِه يعِني محمٍد وَأِبي الْقَاِضي،

 الْحاِدي  الْحاُل.الْمخَالَعةُ تَِصح لَا َأن ويحتَمُل: قَاَل. الْمكْروِه ِقسِم ِفي لْحاِويا فَذَكَرها. منَافَرةً َأدنَى يتَنَافَرا َأن: الْعاِشر الْحاُل
شَرع :ا َأنهنَعماَل يتَاِع، كَمِتماِلاس ِلتَخْتَِلع .و فَذَكَركَاِت َأبرالْب :َأنَّه هكْرلَى يذَا عاِل هالْح.   



– 

  )١٢٨٦(

  :القسم األول
  .الخلع بسبب راجع لجهة الزوجة

قه، أو دينه، أو كبـره، أو ضـعفه، أو          لُقه، أو خُ  لْالمرأة إذا كرهت زوجها، لخَ    
ن يبغـضها فـال   أو خافـت أ نحو ذلك، وخشيت أن ال تؤدي حق اهللا تعالى في طاعته،  

  .جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منهيوفيها حقها 
 سـوء  وِإما خُلُِقِه، سوء ِإما ِمنْه تَكْره َأن فَهو الْكَراهةُ فََأما: قال اإلمام الماوردي  

 الْوجوِه هِذِه ِبَأحِد لَه ِلكَراهِتها فَتَرى قِّها،ِبح مِقيم وهو منْظَِرِه قُبح وِإما ِديِنِه ِقلَّةَ وِإما ِفعِلِه
َأن تَفْتَِدي ا ِمنْههنَفْس هفَتُخَاِلع كُونفَي ا ذَِلكاحبا. مَأمو زجالْع كُونةً  فَيـِزهِ  تَـارجـنِ  ِلعع 

 الْخُلْـع  فَيكُـون  الْعجِز ِلَأجِل فَتُخَاِلعه ِلاسِتمتَاِعا كَثْرِة عن الْعجز وَأما الْماِل، َأِو اِلاسِتمتَاِع
  .مباحا

وهذا كما قلنا هو األصل في الخلع وقد أجمع العلماء على صحة الخلـع فـي                
 ولم يخالف في هذا إال بكر بن عبد اهللا المزني زاعما أن الخلع منـسوخ،                هذه الصورة 

  )١ (.لخلع حتى يجد على بطنها رجالوقال ابن سيرين، وأبو قالبة ال يحل ا
  :الدليل على جواز وصحة هذه الصورة من الكتاب والسنة

فَِإن ِخفْتُم َأال يِقيما حدود اللَِّه فَال جنَاح علَيِهمـا          ﴿اللَِّه تَعالَى    فقول   أما الكتاب 
  )٢(﴾ِفيما افْتَدتْ ِبِه

ية أن يأخـذ منهـا شـيئا ممـا          حظر على الزوج بهذه اآل    أن اهللا   : وجه الداللة 
 قـال   )٣(﴾َأال يِقيما حدود اللَّـهِ    ﴿ قوله تعالى ، وهو   أعطاها إال على الشريطة المذكورة    

 فدل ذلـك علـى      "يعني فيما افترض على كل واحد منهما في العشرة والصحبة         " طاوس
  )٤(.الجواز إذا تحقق الشرط

 بـنِ  قَـيسِ  بِن ثَاِبِت امرَأةُ جاءتْ«: قَاَل عباٍس ابِن عن ف :أما الدليل من السنة   
 َأعِتـب  مـا  إنِّي اللَِّه رسوَل يا: فَقَالَتْ - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى - اللَِّه رسوِل إلَى شَماٍس
) ُأِطيقُـه  الَ ولَِكنِّـي  وفي روايـة  ( الِْإسلَاِم، ِفي الْكُفْر َأكْره ولَِكنِّي ِديٍن، ولَا خُلٍُق ِفي علَيِه

                                         
  .١١١/ ٩المحلى، . ٣٢٣/ ٧المغني، . ٥/ ١٠الحاوي، . ٦١/ ٤المنتقى، . ٢١١/ ٤فتح القدير، ) ١(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٣(
  .٥٣٣/ ١أحكام القرآن للجصاص، ) ٤(



 

 )١٢٨٧(

 فَقَـالَ  نَعـم، : قَالَتْ حِديقَتَه؟ علَيِه َأتَردين: - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى - اللَِّه رسوُل فَقَاَل
 اإلمـام    رواه »تَطِْليقَـةً  وطَلِّقْهـا  الْحِديقَةَ اقْبْل: - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى - اللَِّه رسوُل

   )١(.البخاري
 واضح حيث أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثابتا بالخلع، وأخذ            :وجه الداللة 

  .العوض، وأقر زوجته عليه بناء على عدم استطاعتها معاشرته بالمعروف
  :دليل بكر بن عبد اهللا، وابن سيرين، وأبي قالبة

 زوٍج مكَـان  زوٍج سـِتبدالَ ا َأردتُـم  وِإناستدل بكر بن عبد اهللا بقوله تعالى ﴿       
تُمآتَيو ناهدا ِإحتَْأخُذُوا فَلَا ِقنْطَار ًئا ِمنْهشَي تَانًا َأتَْأخُذُونَهها بِإثْمِبينًـا  وواآليـة   )٢(﴾م

  .حرمت أخذ ما أعطي للمرأة فدل على أنها ناسخة للخلع
 مـا  ِببعِض ِلتَذْهبوا تَعضلُوهن ولَاواستدل ابن سيرين وأبو قالبة بقوله تعالى ﴿       

نوهتُمِإلَّا آتَي َأن ْأِتيننٍَة ِبفَاِحشٍَة ييبحرمـت أخـذ شـيء إال إذا ثبتـت           فاآلية )٣(﴾م
  )٤(.الفاحشة

  :مناقشة هذا الدليل
رد اإلمام ابن قدامة في المغني على هذا االستدالل باآلية، والحديث المذكورين             

 قَوُل عمر وعثْمان وعِلي وغَيِرِهم ِمن الـصحابِة ،          : ل على الخلع وقال إنه    في االستدال 
لَم نَعِرفْ لَهم ِفي عصِرِهم مخَاِلفًا، فَيكُون إجماعا، ودعوى النَّسِخ ال تُسمع حتَّى يثْبـت               

  )٥(.ةَ متََأخِّرةٌ، ولَم يثْبت شَيء ِمن ذَِلكتَعذُّر الْجمِع ، وَأن اآليةَ النَّاِسخَ
والراجح هو ما ذهب إليه عامة العلماء من جواز الخلع لهذا السبب لما ذكـر           

  .من األدلة، ولضعف دليل المعارض
وهذا السبب هو السبب الرئيسي للخلع، وهو كراهيـة الزوجـة للـزوج، أو              

  .ذي ذكرته اآلية الكريمةخوفها من أن ال تقيم حدود اهللا، وهو ال
                                         

وسائر أحاديـث   ،  ٥٢٧٣صحيح اإلمام البخاري، كتاب الطالق، باب الخلع، وكيف الطالق فيه، رقم            : انظر) ١(
  .الباب

  .٢٠سورة النساء، اآلية ) ٢(
  .١٩سورة النساء، جزء من اآلية ) ٣(
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٤(
الجامع . ٥٠٧/ ٥البناية، . ٢١٢/ ٤فتح القدير للكمال ابن الهمام، . ٥٣٤/ ١أحكام القرآن للجصاص، : انظر) ٥(

  .٥١٢/ ٩المحلى، . ٣٢٧ /٧المغني، . ١٤٠/ ٣ألحكام القرآن لإلمام القرطبي، 



– 

  )١٢٨٨(

  :القسم الثاني
  .الخلع بسبب راجع لجهة الزوج

علم مما سبق أن اهللا سبحانه وتعالى شرع الخلع من أجل أن يكون فيه مندوحة               
للمرأة إذا كانت ال تستطيع العشرة بالمعروف مع الزوج، ولكن لما لم يكن للـزوج يـد                 

يحسن عشرتها كان من المناسـب أن ال        في هذه الحالة التي وصلت إليها الزوجة؛ ألنه         
  .يغرم ما دفعه للزوجة؛ ألنه ال يد له في هذا الجفاء الذي صار بينهما

إذا تقرر ما سبق ففي هذا القسم نبحث في حالة ما إذا كان الزوج هـو الـسبب         
في الجفاء بين الزوجين، فهل يجوز في هذه الحال أن تخالع الزوجة، وتغرم هـي مـع                

  سببة في ما صار بين الزوجين من الجفاء، وسوء العشرة؟أنها ليست المت
وقبل الخوض في هذه الحكم يجب أن نوضح أن العلماء أجمعوا على حرمـة              

: قال اإلمام القرطبـي رحمـه اهللا      المرأة إال إذا كان سوء العشرة من قبلها؛          أخذ مال 
  )١(.ِقبِلها ِمن الِْعشْرِة وفَساد ،النُّشُوز يكُون َأن ِإلَّا لَها ما َأخِْذ تَحِظيِر علَى وَأجمعوا

إذا تقرر هذا فالكالم هنا هل يصح الخلع إذا كان الـسبب هـو سـوء عـشرة                  
الزوج، مع االتفاق على حرمة أخذه المال في هذه الحالة؟ يمكن أن نجيب علـى هـذا                 

  :السؤال من خالل التفريق بين ثالثة صور
  .زوج عشرة الزوجة وهو ال يريد منها أن تخالعه أن يسيء ال:الصورة األولى
  . أن يكره الزوج الزوجة على الخلع بالتضييق عليها، وضربها:الصورة الثانية
 أن يكره الزوج الزوجة علـى الخلـع نظـرا لوقوعهـا فـي        :الصورة الثالثة 

  .الفاحشة
  .وفيما يلي بيان لكالم الفقهاء في هذه الصور

  :أما الصورة األولى
 وإنما  مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة،   لع يصح مع الكراهة على      فإن الخ 

 اسـِتبدالَ  َأردتُم وِإن﴿ تَعالَى ِلقَوِلِهكره نظرا ألنه مخالف لما ذكرته اآلية سببا للخلع، و         
 وِإثْمـا  بهتَانًـا  تَْأخُذُونَهَأ شَيًئا ِمنْه تَْأخُذُوا فَلَا ِقنْطَارا ِإحداهن وآتَيتُم زوٍج مكَان زوٍج

                                         
  .١٣٧/ ٣تفسيرالقرطبي، : انظر) ١(



 

 )١٢٨٩(

 وِلَأنَّـه ،  ِمنْـه  وكَوِنـهِ  نُـشُوِزها  عدِم ِعنْد ِمنْها الَْأخِْذ عناهللا تعالى    نَهىفقد   )١(﴾مِبينًا
  .الْماِل ِبَأخِْذ وحشَِتها ِفي يِزيد فَلَا ِباِلاسِتبداِل َأوحشَها

 يعـدم  فال اإليحاش، زيادة وهي غيره، في عنىلم النهي ألنوأما صحة الخلع ف   
  )٢(.وكره يجوز الجمعة يوم النداء وقت كالبيع عيتهومشر

وهكَذَا لَو ضربها ظُلْما؛ ِلـسوِء  : وال يفوت أن يذكر أنه آثم لظلمه قال ابن قدامة   
         ا، لَمهنَفْس تَفْتَِدي َأن ِبذَِلك ِريدِرِه، ال يغَي ا        خُلُِقِه َأولْهـضعي لَم ا؛ َألنَّهتُهخَالَعِه ملَيع مرحي 

  )٣(.ِليذْهب ِببعِض ما آتَاها ، ولَِكن علَيِه إثْم الظُّلِْم
 إلى أن الخلع ال يكون إال إذا لم يكن للزوج فيه يد مـن               وذهب السادة المالكية  

 ثبت بعد ذلك أنه كان يضر بها        حيث الضرر بالمرأة، فإن وقع الخلع في هذه الحالة، ثم         
فإنه يلزمه رد المال،    ) يعني اشتهر في الناس أن هذا الزوج يضر بزوجته        (ولو بالسماع   

 وِإنَّما دفَعتْه إلَيِه ِلتَتَخَلَّص ِبـذَِلك       ،فِْعِهدَألنَّها دفَعتْه إلَيِه غَير محتَاجٍة لِ     : قال اإلمام الباجي  
  ِرِه ورض ا           ِمنضي ِعودالتَّعِك الظُّلِْم ، ولَى تَرْأخُذَ عي َأن ِحلُّ لَهال يـذَا    ،ظُلِْمِه، ولَى هفَع 

 ويلزمه مع ذلك مقتضى الخلع، وهو أنهـا تبـين منـه؛ ألنـه أوقعـه      يرد ما َأخَذَ ِمنْها 
  )٤(.باختياره، وروي عن اإلمام مالك أنها رجعية ال بائنة

لمقصود في كالم السادة المالكية فليرجع فيه إلى التفصيل الذي          أما عن الضرر ا   
  )٥(.ذكرته قبل في ضابط الضرر

                                         
  .٢٠سورة النساء، اآلية ) ١(
  .٣٢٦/ ٧المغني، . ٦/ ١٠الحاوي، . ٥١١/ ٥البناية، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٢(
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٣(
 التنوخي البينة المطلوبة وقد فصل الشيخ قاسم. ٣٥٦/ ٢حاشية الدسوقي، . ٦٥ -٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ٤(

 ذكر وما لها ما وبجميع بل المذهب هو صداقها من بأكثر ولو تفتدي أن لها أن من ذكر ما: إلثبات الضرر فقال
 وإن ،والجيران الناس لفيف من وإن ،بالقطع الشهادة كانت إن ،أيضا كذلك هو يضرها كان إن عليه ترجع أنها

 الناس لفيف من ولو تقبل: فقيل المتيطي حكاها أقوال خمسة على كيفيتها في اختلف نعم فكذلك بالسماع كانت
 تجوز ال: وقيل الثقات من السماع يكون أن يكفي: وقيل القاسم، ابن قاله العدول من إال تقبل ال: وقيل والجيران،

 الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح (.مالك قاله الحدود معني في والطالق رجال مع إال النساء شهادة فيه
 بيروت العلمية، الكتب دار، ٨٤/ ٢، القيرواني التنوخي ناجي بن عيسى بن قاسم، للشيخ القيرواني زيد أبي البن

  )م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى،: الطبعة لبنان –
  .٢٧انظر ص ) ٥(



– 

  )١٢٩٠(

 عدم صحة الخلع في هذه الصورة؛ ألن الواجب على الزوج أن يحـسن      وأرجح
عشرة زوجته، وألن الواجب في هذه الحالة إما اللجوء إلى التحكيم، أو حتى اللجوء إلى               

لكية، على ما سبق، وذلك ألن الخلع في هذه الحالـة فيـه   الطالق للضرر على رأي الما   
  .ظلم للمرأة حيث ال تأخذ حقوقها مع أنه ال يد لها في سوء العشرة

أما وقوع الطالق فإن قلنا الخلع فسخ فال طالق؛ ألنه وقع على نحو غير مباح،               
ق المعلـق  وألن الزوج إنما أوقعه في مقابل البدل فلما لم يصح أخذه لم يقع، فهو كالطال              

على الحصول على البدل، فلما لم يحصل على البدل فقد فات المعلق عليـه فلـم يقـع                  
  . الطالق

أما إن قلنا الخلع طالق ففي هذه الحال يقع الطالق رجعيا؛ ألن البينونة كانـت               
  .في مقابل البدل فلما بطل البدل بطل ما يقابله وهي البينونة، وبقي الطالق الرجعي

لم أنه ال يبعد فقها أن يقال إن الطالق ال يقع وإن قلنـا إن الخلـع    وأظن واهللا أع  
طالق، بناء على فساد الفعل، وفساده يقتضي بطالنه، وهو ما أميل إليـه، واهللا أعلـى                

  .أعلم
  :وأما الصورة الثانية

وهي صورة إكراه الزوج زوجته على الخلع، بضربها، وأذاها، أو بالتـضييق             
منعها حقوقها من النفقة، والسكنى، والقسم؛ حتى تختلع منـه          عليها، وسوء معاشرتها، و   

  .فيفر من الحقوق الواجبة لها بالطالق
  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

الخلع، وهو مذهب جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة،            ال يصح : المذهب األول 
لع ال يصح إال فـي حالـة        والشافعية، الحنابلة، إضافة لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الخ         

رِوي ذَِلك عن ابِن عبـاٍس  وعطَـاٍء  ومجاِهـٍد             : وقال اإلمام ابن قدامة   . شقاق الزوجة 
والشَّعِبي والنَّخَِعي والْقَاِسِم بِن محمٍد وعروةَ وعمِرو بِن شُعيٍب  وحميِد بِن عبِد الرحمِن              

  )١(.يوالزهِر
ذهب الحنفية إلى أن الخلع يصح مع اإلثم الواقع على الـزوج،           : المذهب الثاني 
  )٢(.وخبث المال الذي يأخذه

                                         
  . ٣٢٧/ ٧المغني، . ٦/ ١٠الحاوي، . ٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ١(
  .٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٢(



 

 )١٢٩١(

فما ذكروه في استداللهم على جواز الخلع إذا كان النشوز من           أما دليل الحنفية    
  )الصورة األولى. (قبل الزوج، إال أنه لم يضارها، ويضيق عليها لتخالعه

: لمال حراما وخبيثا فيبينه قول اإلمام الكمال بن الهمـام رحمـه اهللا            وأما كون ا  
فَِإن اعملَى الِْإجِة عمراِل َأخِْذ حِلِم مسِر الْمقٍّ ِبغَيِفي حا واِكهسٍة لَا ،إمغْبْل ،ِلرا باررإض 

 وقَـالَ  ؛ذَِلـك من   معه ِفيها ِهي الَِّتي الشِّدِة ِمن خَلَاِصها مقَاِبلَِة ِفي مالَها ِليقْتَِطع وتَضِييقًا
 دِليـلٌ  فَهـذَا  )١(﴾نَفْسه ظَلَم فَقَد ذَِلك يفْعْل ومن ِلتَعتَدوا ِضرارا تُمِسكُوهن ولَا﴿ تَعالَى
لَى قَطِْعيِة عمرا َأخِْذ حاِلهم كَذَِلك كُونا فَيامر٢(.ح(  

  :ليل الجمهور؛ فالكتاب، والمعقولوأما د
وال يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإال َأن        ﴿قَوُل اللَِّه تَعالَى     ف أما الكتاب 

  )٣(﴾يخَافَا َأال يِقيما حدود اللَِّه
 كَرها وال تَعـضلُوهن ِلتَـذْهبوا       ال يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُوا النِّساء     ﴿ وقَاَل اللَّه تَعالَى  

نوهتُما آتَيِض مع٤(﴾ِبب(  
َألنَّه ِعوض ُأكِْرهن علَى بذِْلِه ِبغَيِر حقٍّ، فَلَم يستَحقَّ، كَالثَّمِن ِفي            ف :وأماالمعقول

  )٥(.الْبيِع، واَألجِر ِفي اِإلجارِة
  :اء على هذا الخلع الفاسدحكم الطالق الذي أوقعه الزوج بن

اتفق الجمهور على أن الفداء باطل، وعلى أنه يجب على الزوج رد المال الذي              
أخذه، أما بالنسبة للطالق الذي وقع بناء على هذا الفداء الباطل فـالجمهور فيـه ثالثـة                

  :مذاهب
وهو مذهب اإلمام مالك فـي      .  أنه يقع بائنا؛ ألنه أوقعه باختياره      :المذهب األول 

  .إن الخلع يصح بال بدل: المشهور عنه، والحنابلة بالتخريج على روايتهم القائلة

                                         
  .٢٣١سورة البقرة، جزء من اآلية ) ١(
  .٢١٦/ ٤فتح القدير، ) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٣(
  .١٩سورة النساء، جزء من اآلية ) ٤(
  .٣٢٧/ ٧المغني، ) ٥(



– 

  )١٢٩٢(

 أنه يقع رجعيا؛ ألن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فـإذا سـقط         :المذهب الثاني 
وهي رواية عن اإلمام مالك، ومذهب الشافعية، وروايـة عنـد   . العوض سقطت الرجعة 

  .لى أن الخلع طلقة بائنةالحنابلة بناء على رواية على مذهبهم تقوم ع
ال يقع شيء في هذه الصورة وهو رواية عند الحنابلـة بنـاء             : المذهب الثالث 

إنَّما رِضي ِبالْفَسِخ هاهنَا ِبـالِْعوِض،  على رواية في مذهبهم تقتضي أن الخلع فسخ؛ ألنه        
ضوعُل الْمصحال ي ، ضالِْعو ْل لَهصحي ١(.فَِإذَا لَم(  

  .ما رجحته في الصورة السابقة واهللا أعلم في هذه الصورةأرجح  و
  :الضرب على النشوز ليس من اإلكراه على الخلع

كل ما تم ذكره في هذه الصورة إنما هو في حالة ما إذا أكره الـزوج زوجتـه                  
بالضرب، وغيره بغير حق، أما إذا كانت الزوجة ناشزا فضربها، أو منع منهـا النفقـة             

 خالعت فإن الخلع في هذه الحالة ال يكون حراما؛ ألنه لم يكرهها عليه إنما               لنشوزها، ثم 
   :كان يفعل ما هو مأذون فيه شرعا يقول اإلمام ابن قدامة

 فََأما إن ضربها علَى نُشُوِزها، ومنَعها حقَّها، لَم يحرم خُلْعها ِلذَِلك؛ َألن ذَِلك ال              
  )٢(.ن ال يخَافَا َأن ال يِقيما حدود اللَّهيمنَعهما َأ

 عاِئشَةَ،السيدة  عنواستدل على ذلك اإلمام ابن قدامة بما رواه اإلمام أبو داود 
ةَ َأنِبيبٍل، ِبنْتَ حهكَانَتْ س ِن ثَاِبِت ِعنْدِس بِن قَياٍس با شَمهبرفَض را، فَكَسهضعفََأتَتْ ب 
سلَّى اللَِّه وَلرِه اُهللا صلَيع لَّمسو دعِح، ببالص ِه، فَاشْتَكَتْها ِإلَيعفَد لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع 

لَّمسخُذْ«: فَقَاَل ثَاِبتًا، و ضعا، باِلها مفَاِرقْهفَقَاَل ،»و :لُحصيو ا ذَِلكوَل يسقَاَل اللَِّه؟، ر :
»ما فَِإنِّي: قَاَل ،»نَعقْتُهدِن، َأصِديقَتَيا حمها، وِدهفَقَاَل ِبي لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو :
  )٣(.فَفَعَل ،»وفَاِرقْها خُذْهما«

  
                                         

، ط دار ٩/ ١٠البيان في مذهب اإلمام الشافعي لإلمام العمرانـي،       . ٢١٠/ ٥األم،  . ٦٤/ ٤المنتقى،  : انظر) ١(
، ط دار الكتب العلمية، الطبعة ٣٩٦/ ٨فتح العزيز شرح الوجيز، لإلمام الرافعي، . لمنهاج، جدة، الطبعة األولىا

  . ٣٢٧/ ٧المغني، . ٣٤٧/ ٧روضة الطالبين، . األولى
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٢(
صحيح لغيـره،  : لكتابوقال محقق ا. ٢٢٢٨رواه اإلمام أبو داود في سننه، كتاب الطالق، باب الخلع، رقم         ) ٣(

سنن أبي داود، بتحقيق شعيب األرنؤوط، ومحمد كامل قرة، ط دار الرسالة العالميـة،        : انظر. (وهذا إسناد حسن  
  )م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠الطبعة األولى، 



 

 )١٢٩٣(

  :الصورة الثالثة
  إكراه الزوجة على الخلع الرتكابها الفاحشة
 عليها، أو ضـربها لتفتـدي منـه         إذا أكره الزوج زوجته على الخلع بالتضييق      

  :بسبب ارتكابها لفاحشة الزنا فقد اختلف الفقهاء في هذا إلى مذهبين
أن الخلع ال يصح، والمال مردود عليه، وتقع طلقة بائنة، وهـو            : المذهب األول 

ى لَـم   ِفيمن عِلم ِمن امرَأِتِه ِبالزنَ    : مذهب المالكية روى اإلمام ابن القاسم عن اإلمام مالك        
     تَّى تَفْتَِديا حهارضي َأن لَه كُنهذا مذهب مالك،   : وقال اإلمام ابن رشد الجد رحمه اهللا      . ي

هو مذهب مـن قـال بعـدم          وبالطبع )٢(وهو قول لإلمام الشافعي،    )١(.وجميع أصحابه 
جواز الخلع إال في حالة نشوز المرأة حتى قال ابن حزم في المحلـى عـن الخلـع إذا                   

وهذَا ال معنًى لَه إذَا رَأى ذَِلك وِهـي محـصنَةٌ حـلَّ لَـه            : زوجته على الفاحشة  ضبط  
  )٣(.قَتْلُها

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة         : المذهب الثاني 
إلى أن الخلع يصح في هذه الصورة، وسبق ذكر أن أبا قالبة لم يجز الخلع إال في هـذه         

  )٤(.لصورةا
  :دليل الجمهور

  : استدل الجمهور بالقرآن والمعقول
   :أما القرآن فبقوله تعالى

 ِلتَـذْهبوا  تَعضلُوهن ولَا كَرها النِّساء تَِرثُوا َأن لَكُم يِحلُّ لَا آمنُوا الَِّذين ياَأيها﴿
  )٥(﴾مبينٍَة ِحشٍَةِبفَا يْأِتين َأن ِإلَّا آتَيتُموهن ما ِببعِض

   :وجه الداللة
 وحرم علَى اَألزواِج َأن يعضلُوا النِّساء ِليـذْهبوا         :الشَّاِفِعي رِحمه اللَّه  اإلمام  قَاَل  

  ا ُأوِتينِض معنَةٍ      ،ِببيبِبفَاِحشٍَة م ْأِتيني تَثْنَى إال َأناسِبفَاِحـشَ    ، و نِإذَا َأتَيو     ِهـينَـٍة ويبٍة م

                                         
  .٤٢/ ٥التاج واإلكليل، . ٢٣٣/ ٥البيان والتحصيل، . ٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ١(
  .١٠/ ١٠البيان، : انظر) ٢(
  .٥٢٢/ ٩المحلى، : رانظ) ٣(
  . ٣٢٨/ ٧المغني، . ١٢٦/ ٥األم، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٤(
  .١٩سورة النساء، جزء من اآلية ) ٥(



– 

  )١٢٩٤(

 ولَم تَكُن معـِصيتُهن  ، فََأعطَين ِببعِض ما ُأوِتين ِليفَاِرقْن حلَّ ذَِلك إن شَاء اللَّه تَعالَى ،الزنَا
  ِصينعي َأن ِمن نطَيا َأعنُِحلَّ م لَى َأنِر فَاِحشٍَة َأوِبغَي لَه ِجبا يِفيم جوالز   جوالـزو اللَّـه

  )١ (. أهـ.ِبالزنَا
  :مناقشة االستدالل بهذه اآلية

واآلية التي احتجوا بهـا، ال حجـة لهـم فيهـا؛ ألن     : قال اإلمام ابن رشد الجد  
الفاحشة المبينة فيها من جهة النطق أن تبذو عليه، وتشتم عرضه، وتخالف أمـره؛ ألن               

هي من جهة النطق، وكل فاحشة أتـت فيـه         كل فاحشة أتت في القرآن منعوتة بمبينة، ف       
 لكن إن نشزن عليكم،     :مطلقة، فهي الزنا، واالستثناء المذكور فيها منفصل، فمعنى اآلية        

وخالفن أمركم، حل لكم ما ذهبتم به من أموالهن، معناه إذا كان عن طيب أنفـسهن، وال              
  )٢(.يكون ذلك عن طيب أنفسهن إال إذا لم يكن منهم إليهن ضرر وال تضييق

بأنها نسخت باألمر باإلمساك في البيوت، ثم نـسخ ذلـك           ورد على اآلية أيضا     
  )٣(.بالجلد، والرجم

  :وأما المعقول
َألنَّها متَى زنَتْ ، لَم يْأمن َأن تَلْحقَ ِبِه ولَدا ِمن غَيِرِه ، وتُفِْسد ِفراشَـه ، فَـال                   ف

فَِإن ِخفْتُم َأال يِقيما حدود اللَِّه فَـال  ﴿، فَتَدخَُل ِفي قَوِل اللَِّه تَعالَى تُِقيم حدود اللَِّه ِفي حقِِّه      
  )٥(‘)٤(﴾جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه

  .وهذا استدالل حسن، ومتوجه
  :دليل اإلمام مالك

  استدل المالكية ومن وافقهم بالقرآن والمعقول
  :أما القرآن فبقوله تعالى

﴿ِإنو تُمداَل َأردِتبٍج اسوز كَانٍج موز تُمآتَيو ناهدا ِإحتَْأخُذُوا فَلَا ِقنْطَار  ِمنْـه 
  )٦(﴾مِبينًا وِإثْما بهتَانًا َأتَْأخُذُونَه شَيًئا

                                         
  .١٢٦/ ٥األم، : انظر) ١(
  .٢٣٤/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .١٠/ ١٠البيان، ) ٣(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٤(
  .٣٢٨/ ٧المغني، ) ٥(
  .٢٠ء، اآلية سورة النسا) ٦(



 

 )١٢٩٥(

  :وجه الداللة
أنه إذا ضيق عليها حتى تفتدى منه، فقد أخذ مالها بغير طيب نفس منهـا، ولـم    

فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء ِمنْه نَفْسا فَكُلُـوه هِنيًئـا   ﴿ ح اهللا ذلك إال عن طيب نفس منها     يب
  )٢(‘)١(﴾مِريًئا

من الممكن مناقشة هذا االستدالل بأن اآلية عامة، وقـد          : مناقشة هذا االستدالل  
 ولَـا  كَرهـا  النِّـساء  تَِرثُوا َأن لَكُم يِحلُّ لَا آمنُوا الَِّذين ياَأيهاخصصت بقوله تعالى ﴿   

نلُوهضوا تَعبِض ِلتَذْهعا ِببم نوهتُمِإلَّا آتَي َأن ْأِتيننَـةٍ  ِبفَاِحشٍَة ييبفتخـصص   )٣(﴾م
  .صورة إتيان المرأة بفاحشة من النهي عن أخذ ما أعطي النساء فال يرد عليها النهي

 حقهـا،  بمنـع  عليه أكرهت خلع ألنه المحظور؛ عالخل من نهفأل: وأما المعقول 
  )٤(.زنا غير من بذلك أكرهها لو كما فهو

  :والراجح في هذه المسألة
ما ذكره الجمهور لقوة أدلتهم، وحسن توجيهها، وعدم سالمة أدلة المالكية مـن             
المعارضة، ويؤيده من المعقول أن المرأة لو أفلتت من العقاب الرتكابها الفاحشة، لـستر    
الزوج عليها، ورأى الزوج مفارقتها فهل يحسن أن يطالب بدفع متعة، ونفقة، ومـؤخر              

فال أقل من أن يفارقها وال يعطي لها شـيئا          ! مهر المرأة لم تحفظ له فراشا، وال عرضا       
  .ردا على فعلها، واهللا أعلم

  :القسم الثالث
  .الخلع بال سبب

زوج العـشرة لزوجتـه بـل     كانت الحال بين الزوجين ملتئمة، وال يسيء ال        إذا
يؤدي حقوقها، ففي هذه الحالة إذا طلبت الزوجة الخلع بال سبب فقد اختلف العلماء فـي                

  :صحته إلى مذهبين

                                         
  .٤سورة النساء، جزء من االية ) ١(
  .٥٥٤/ ١المقدمات الممهدات، . ٢٣٤/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .١٩سورة النساء، جزء من اآلية ) ٣(
  .١٠/ ١٠البيان، ) ٤(



– 

  )١٢٩٦(

 إن الخلع يصح وهو قول أكثر أهل العلم إال أن الحنابلـة فـي               :المذهب األول 
  )١(.المشهور عندهم قالوا يصح مع الكراهة ، وقال الشافعية يصح وال يكره

الْخُلْـع  :  ال يصح الخلع وهو ظاهر قول اإلمام أحمد فإنه قـال           :لمذهب الثاني ا
    ذَا الْخُلْعفَه ،رهِطيِه الْمَل فَتُعجالر هلَةَ، تَكْرهِديِث سـذَا  : قال اإلمام ابن قدامـة . ِمثُْل حهو

 وهـو قـول ابـن المنـذر،         .لْحـالِ يدلُّ علَى َأنَّه ال يكُون الْخُلْع صِحيحا إال ِفي هِذِه ا          
 أهل عوام قال وبه: قال ابن المنذر  . والظاهرية، وحكي عن الزهري، وعطاء، والنخعي     

 روينـا  قبلهـا،  من النشوز يكون أن إال مالها من شيء أخذ الزوج على وخطروا العلم،
 والقاسـم  سيرين، وابن والنخعي، والشعبي، ومجاهد، وعطاء عباس، ابن عن ذلك معنى

 الـرحمن،  عبد ابن وحميد والزهري، الزبير، بن وعروة شعيب، بن وعمرو محمد، بنا
  )٢(.وهو اختيار اإلمام ابن قدامة. ا هـ. وقتادة

  :دليل مذهب الجمهور
  :استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى

﴿فَِإن نِطب لَكُم نٍء عشَي ا ِمنْهنَفْس ِنيًئا فَكُلُوهِريًئ ه٣(﴾ام(  
  :وجه الداللة

أن اآلية أباحت للزوج أخذ المهر كله أو بعضه من الزوجة إذا وهبته له؛ فـإذا                
  )٤(.كان هذا مباحا للزوج بدون مقابل، فإباحته بمقابل وهو الفرقة كما في الخلع أولى

  :مناقشة هذا الدليل
ـ          أن ال داللة فيما قلتم ألنه        ي ال يلزم من الجواز فـي غيـر عقـد، الجـواز ف

بغيـر  (وأباحه في الهبـة     ) وهو معاوضة (المعاوضة ؛ بدليل الربا، حرمه اهللا في العقد         
  )٥(.قاله اإلمام ابن المنذر) معاوضة

                                         
  . ٣٢٦/ ٧المغني، . ٧/ ١٠الحاوي، . ٦١/ ٤المنتقى، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ١(
، ط مكتبة مكـة الثقافيـة، رأس        ٢٥٩/ ٥مذاهب العلماء لإلمام أبي بكر بن المنذر،        اإلشراف على   : انظر) ٢(

  .٥١١/ ٩المحلى، . ٣٢٦/ ٧المغني، . م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥الخيمة، اإلمارات، الطبعة األولى، 
  . ٤سورة النساء، جزء من اآلية ) ٣(
  .٣٢٦/ ٧المغني . ٦١/ ٤المنتقى، . ٧/ ١٠الحاوي الكبير، : انظر) ٤(
  .٣٢٧/ ٧المغني . ٢٦٠/ ٥اإلشراف، : انظر) ٥(



 

 )١٢٩٧(

  )ال يجوز الخلع بال سبب(دليل المذهب الثاني 
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب، والسنة، والمعقول

  :أما الكتاب فقوله تعالى
 اللَِّه حدود يِقيما َألَّا يخَافَا َأن ِإلَّا شَيًئا آتَيتُموهن ِمما تَْأخُذُوا نَأ لَكُم يِحلُّ ولَا﴿

فَِإن ا َألَّا ِخفْتُمِقيمي وددفَلَا اللَِّه ح نَاحا جِهملَيا عتْ ِفيمِبِه افْتَد ِتلْك  ودـدفَلَـا  اللَّـهِ  ح 
  )١(﴾الظَّاِلمون هم فَُأولَِئك اللَِّه دودح يتَعد ومن تَعتَدوها

  :وجه الداللة
) اإلثـم (اآلية صريحة في التحريم إذا لم يخافا أال يقيما حدود اهللا، ونفي الجناح              

في حالة الخوف دليل على وجوده في حالة عدم الخوف، واآلية ختمت بـالتغليظ فـي                
  )٢(.الوعيد عما خالف ما جاء فيها

  :ن السنةوأما الدليل م
)١ (نع انبثَو ِضير اللَّه ،نْهوُل قَاَل: قَاَل عسـلَّى  اللَِّه رـهِ  اُهللا صلَيع  ـلَّمسو 

 راِئحـةَ  تُـِريح  َأن علَيهـا  اللَّه حرم بْأٍس، غَيِر ِمن الطَّلَاقَ زوجها سَألَتْ امرَأٍة َأيما«
  )٣(»الْجنَّةَ

  :ةوجه الدالل
في الحديث الوعيد الشديد على طلب الطالق لغير سبب، والخلع والحالة ملتئمة            

  )٤ (.من هذا الباب، فهو يدل على تحريم الخلع لغير حاجة
)٢ (نةَ، َأِبي عريرِن هع لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو  ـاتُ « قَـالَ  َأنَّـهنْتَِزعالْم 

  )٥(»الْمنَاِفقَاتُ هن والْمخْتَِلعاتُ

                                         
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ١(
  .٣٢٦/ ٧المغني : انظر) ٢(
ورواه اإلمام أحمـد فـي   . ٢٠٥٤رواه اإلمام ابن ماجه في سننه كتاب الطالق، باب كراهية الخلع للمرأة،             ) ٣(

، وقال صحيح علـى شـرط   ٢٨٠٩، رقم ورواه اإلمام الحاكم في مستدركه، كتاب الطالق      .٢٢٣٧٩مسنده رقم   
  .الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

  .٣٢٦/ ٧المغني، ) ٤(
وصححه األلباني فـي صـحيح      . ٥٦٢٦رواه اإلمام النسائي في سننه الكبرى، كتاب الطالق، باب الخلع،           ) ٥(

  . ط دار المكتب اإلسالمي١٩٣٨الجامع، رقم 



– 

  )١٢٩٨(

  :وجه الداللة
 شَـرِعي  عـذر  ِبلَـا  الزوج ِفراق على الِْعوض يبذلن اللَّاِتي َأي المختلعاتأن  

) المنافقـات  هن (ذكر كَما لَهم كَراهة َأزواجهن من َأنْفسهن الجاذبات َأي) والمنتزعات(
 عليهن حتـى    والتهويل الزجر الْمرادوأي يظهرن الطاعة ويبطن المعصية،       عملياً نفَاقًا

  )١(.ال يفعلن هذا
  .وقد حمل الجمهور هذين الحديثين على الكراهة ال الحرمة

إضرار ِبهـا وِبزوِجهـا ، وِإزالَـةٌ        الخلع بغير سبب    : وأما الدليل من المعقول   
     ِلِه عِلقَو مرٍة ، فَحاجِر حغَي اِلِح النِّكَاِح ِمنصـِه  ِلمالـصالة و لَي  لَامال  "  الـسو رـرال ض

ار٢("ِضر(  
  :الراجح

بعد عرض أدلة فقهاء المذهبين يظهر عندي أن الراجح المذهب القائـل بعـدم              
جواز الخلع إذا كان بال سبب، وذلك لما فيه من تفريق شمل األسر، وما ورد فيـه مـن    

تهض القياس الذي ذكره الجمهـور      الوعيد، وقبل كل ذلك ظاهر اآلية الكريمة الذي ال ين         
  .ليخصص هذا الظاهر

وبناء عليه فما دامت الحال ملتئمة بين الزوجين، فال يجوز للزوجة طلب الخلع             
  .من الزوج، وإذا طلبته فال يجوز للزوج إجابتها إليه، واهللا أعلم

والخالصة أن الخلع إنما يصح، ويكون مباحا إن خافت المرأة أال تقيم حـدود             
وكرهت العشرة مع الزوج لغير ما سبب منه وهذه هي الحالة التي ال خالف فيها               اهللا،  

  .عند أكثر أهل العلم
أما أن تخالع المرأة بسبب من جهة الزوج، أو بدون سبب فال شك أن هذا إن                
كان لظلم الزوج فهو ظلم للزوجة، حيث تظلم بسوء العشرة، ثم تظلم مرة أخرى بدفع               

عشرة السيئة، وأما أن تخالع بال سبب فهـذا ظلـم للـزوج،    المال للتخلص من هذه ال 
وظلم لألسرة، وتفريق للجمع، بنزوة طائشة من امرأة عاطفية توشك أن تعود، ولـذا              

                                         
، ط مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعـة      ٣٠٠/ ١لدين المناوي،   التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين ا     ) ١(

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الثالثة، 
  .٢٤سبق تخريجه ص ) ٢(



 

 )١٢٩٩(

فالراجح أنه ال يصح، وال تجاب المرأة إلى هذا الخلع، اللهم في الصورة التي تكـون                
  .هللا أعلى وأعلمهي متسببة فيها إذا أتت بفاحشة الزنا كما سبق تفصيله، وا

  .إجبار الزوج على الخلع: الفرع الثاني
بعد أن عرفنا الحاالت التي يصح فيها الخلع بال كراهة، والتـي يكـره فيهـا،                
والتي يحرم يجب أن نعلم اتفاق عامة الفقهاء على أن الخلع ال يكون إال برضا الـزوج،           

 يتكلموا على مسألة جبـره     وال يكون جبرا عليه حتى أن الفقهاء في كالمهم في الخلع لم           
هذه في أثناء كالمهم في الخلع، ولم يذكروا البتة أن الخلع يجبر عليه الزوج إن طلبتـه                 

: الْخُلْـع ، وهـو    : الزوجة، ومنهم من نص عليه، وهو اإلمام ابن حزم في المحلى قال           
ِفيه حقَّه، َأو خَافَتْ َأن يبِغـضها فَـال         االفِْتداء إذَا كَِرهتْ الْمرَأةُ زوجها، فَخَافَتْ َأن ال تُو        

         وه ِضير ا، إنطَلِّقَهيو ِمنْه تَفْتَِدي ا َأنا، فَلَهقَّها حوِفيهي  ،  وه ربجي ِإال لَمتْ  ،وِبـرال ُأجو 
ا،ِهياِضيِهمِبتَر وزجا ي١(. إنَّم(   

  )٢(.ة التحكيم والتي سبقت اإلشارة إليهافالزوج ال يجبر على الخلع إال في حال
  :ومما سبق ذكره فإن إجابة الزوجة للخلع يمكن تقسيمها إلى قسمين

 تكره، أو تحرم اإلجابة إليه بالنسبة للزوج، وذلك فـي الحـاالت             :القسم األول 
التي ال يكون النشوز فيها من قبل المرأة، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز إجبار الـزوج                 

  .الخلع في هذه الحالة، أما الصحة من عدمها فقد سبقت اإلشارة إليهاعلى 
 إجابة الزوجة إلى طلبها للخلع في حالـة نـشوزها، أو كرههـا              :القسم الثاني 

وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب لم أر من الفقهـاء          للزوج، أو خوفها أال تقيم حدود اهللا،        
ها للزوج إال السادة الحنابلـة حيـث   من تعرض لحكم إجابة الزوجة للخلع في حالة كره  

صرحوا بأن المذهب استحباب إجابة الزوجة لطلبها في حالة نشوزها، وكرهها لزوجها            
استدالال بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيـث أمـر ثابـت بقبـول الحديقـة                  
وتطليقها، وهو أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت أمر إرشاد ال أمـر إيجـاب؛                 

                                         
المحلـى،  . ٣٢٣/ ٧المغني، . ١٢١/ ٥األم،  . ٢٦٨/ ٥التاج واإلكليل،   . ٥٣٣/ ١أحكام القرآن للجصاص،    ) ١(
٥١١/ ٩.  
  .انظر صفحة سابقة) ٢(



– 

  )١٣٠٠(

 وعلَيـهِ . إلَيِه الِْإجابةُ لَه يستَحب َأنَّه: الْمذْهِب ِمن فَالصِحيح الزوج، وَأما: قال المرداوي 
ابح١(.الَْأص(  

وذهب اإلمام ابن تيمية في قول له إلى وجوب اإلجابة عليه، وألزم بـه بعـض       
  )٢(.حكام الشام المقادسة من الحنابلة

وجوب اإلمام الصنعاني حمال للحديث على ظاهره فقال في سـبل           وممن قال بال  
 كَـذَا  إيجاٍب لَا إرشَاٍد َأمر فَِإنَّه لَها ِبتَطِْليِقِه - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى - َأمره وَأما: السالم
 َأو ِبمعروٍف فَِإمساك﴿ تَعالَى قَوله لَه ويدلُّ الِْإيجاِب، ِمن َأصِلِه علَى بقَاُؤه والظَّاِهر ِقيَل،

ِريحاٍن تَسس٣(﴾ِبِإح( فَِإن ادرالْم ِجبِه يلَيع دِن، َأحيرنَـا  الَْأمهو  قَـد  ـذَّرتَع  اكـسالِْإم 
  )٤(.ِبِإحساٍن التَّسِريح علَيِه فَيتَعين ِللِْفراِق ِلطَلَِبها ِبمعروٍف

: الْفَتِْح ِفي قَاَل) الْحِديقَةَ اقْبْل: (قَولُه:  واإلمام الشوكاني أومأ إلى هذا، حيث قال      
وه رشَاٍد َأملَاٍح إرِإصاٍب لَا وإيج .لَمو ذْكُرا يلُّ مدلَى يِف عرِر صالَْأم نِقيقَِتِه ع٥(.ح(  

ى صرفه عن اإليجـاب إلـى   فقوله لم يذكر ما يدل على الصارف اعتراض عل       
  .الندب

وذهب الشيخ السيد سابق إلى جواز اإلجبار قضائيا عند عدم التراضي قال فـي   
 فللقاضي منهما التراضي يتم لم فإذا والزوجة، الزوج بتراضي يكون والخلع: فقه السنة  

 مـه وألز وسلم، عليه اهللا صلى للنبي أمرهما رفعا وزوجته ثابتا نأل ؛بالخلع الزوج إلزام
  )٦(.ويطلق الحديقة، يقبل بأن الرسول

  :والراجح واهللا أعلم
ما ذهب إليه عامة الفقهاء من كون الخلع ال يكون إال بالتراضـي، وال يجبـر                
الزوج على الخلع، وأما ما تمسك به اإلمام الصنعاني مـن أن الظـاهر مـن الحـديث           

                                         
  .٣٨٢/ ٨اإلنصاف، ) ١(
  .لمرجع السابقا) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٣(
  .، ط دار الحديث٢٤٥/ ٢سبل السالم لإلمام الصنعاني، ) ٤(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، . ، ط دار الحديث، الطبعة األولى٢٩٤/ ٦نيل األوطار لإلمام الشوكاني،  ) ٥(

  .هـ١٣٧٩عرفة، بيروت، لبنان، ، ط دار الم٥٢٢/ ١الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، 
هــ،  ١٣٩٧، ط دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،     ٢٩٩/ ٢فقه السنة، الشيخ السيد سابق،      ) ٦(

  .م١٩٧٧



 

 )١٣٠١(

ـ         ا يـصرف األمـر عـن    الوجوب لألمر به فال داللة فيه واهللا أعلم، وذلك ألن هناك م
الوجوب إلى االستحباب، وهو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إنما يأمر الـزوج فيمـا         
يملكه هو، وهو مختص به وهو فراق الزوجة، وما يملك المـرء ال يجـوز ألحـد أن                  
يتصرف فيه إال بإذنه، فأمره صلى اهللا عليه وسلم لثابت إنما هو شفاعة لزوجتـه فـي                 

 عـن نظير في السنة وهو ما رواه البخاري ومسلم في صـحيحيهما            قبول طلبها، ولهذا    
 فَارتَفَعـتْ  المـسِجِد،  ِفـي  علَيِه لَه كَان دينًا حدرٍد َأِبي ابن تَقَاضى َأنَّه ، بن مالك  كَعب

 حتَّى ِإلَيِهما فَخَرج بيِتِه، يِف وهو وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل سِمعها حتَّى َأصواتُهما
 ديِنك ِمن ضع«: قَاَل اللَِّه، رسوَل يا لَبيك: قَاَل »كَعب يا«: فَنَادى حجرِتِه، ِسجفَ كَشَفَ

 فقـد   )١(»اقْـِضهِ فَ قُـم « قَاَل اللَِّه، رسوَل يا فَعلْتُ لَقَد: قَاَل الشَّطْر، َأِي: ِإلَيِه وَأومَأ »هذَا
اتفق الشراح على أن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكعب إنما هـو مـن بـاب                   

 مع أن األمر للوجوب، إال أنه قد صرف بما ذكرت مـن كـون               )٢(الشفاعة ال القضاء،  
الدين ملكا للدائن فال يتنازل عنه إال بإذنه، وال يختلف الحال في حديث الخلع عن هـذا                 

طالق حق الزوج الخالص، فال ينتزع منه إال بإذنه، وال يجبر عليـه واهللا             الحديث ألن ال  
  .أعلم

إذا كان  وعلى كل فالفقهاء إنما اختلفوا في حكم إجبار الزوج على الخلع قضائيا             
فلم يقل أحد بـالخلع قـضائيا       أما في غير هذه الحالة      النشوز أو الكره من قبل المرأة       

  .، واهللا أعلى، وأعلمعلى الزوج
  التفريق بالخلع في القانون: لمطلب الثالثا

  .والموازنة بينه وبين الفقه
كثير من الدول العربية حيث تناوله القانون األردنـي فـي    كان الخلع مطبقًا في

م، وهو ما تأخذ بـه  ١٩٧٦من قانون األحوال الشخصية الصادر  ١١٢ إلى ١٠٢المواد 
لم يكن الخلع موجـودا فـي قـوانين    و المملكة العربية السعودية، المحاكم الشرعية في
حتـى صـدور    في مصر إال في حالة الشقاق، على ما سبق ذكره،           األحوال الشخصية   

  . فقرر الخلع في مادته العشرين٢٠٠٠ لسنة ١القانون 
                                         

ورواه اإلمام مسلم في صحيحه    . ٤٥٧رواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب التقاضي، رقم           ) ١(
  )١٥٥٨ (- ٢٠ب الوضع من الدين، رقم كتاب المساقاة، باب استحبا

  .٥٢٢/ ١فتح الباري، ) ٢(



– 

  )١٣٠٢(

وقد قامت عاصفة من االنتقادات لقانون الخلع حين إصـداره، وامتـدت بعـد              
ات وتأكدت بعد اهتمـام اإلدارة الـسياسية        إصداره إلى يومنا هذا، وتجددت هذه االنتقاد      

بالنظر في قوانين األحوال الشخصية إلصالح ما فيها من خلل، أو رفع مـا فيهـا مـن       
  .خالف

ولبيان القانون، وما ورد عليه من مالحظات، والموازنة بينه وبيين مـا قـرره              
  :الفقهاء عقدت هذا المطلب في فرعين

  .انون، واالنتقادات الموجهة إليه التفريق بالخلع في الق:الفرع األول
  . الموازنة بين التفريق بالخلع في الفقه اإلسالمي، والقانون:الفرع الثاني
  .الخلع في القانون، واالنتقادات الموجهة إليه: الفرع األول

للـزوجين أن   "  م على أن     ٢٠٠٠ لسنة   ١نصت المادة العشرين من قانون رقم       
، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبـه،          يتراضيا فيما بينهما على الخلع      

وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقهـا الماليـة الـشرعية، وردت        
  .عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه 

وال تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إال بعد محاولة الصلح بين الزوجين، ونـدبها             
ن لمواالة مساعى الصلح بينهما خالل مدة ال تجاوز ثالثة اشهر، وعلـى الوجـه               لحكمي

 مـن هـذا   ١٩، والفقرتين األولى، والثانية من المادة    ١٨المبين بالفقرة الثانية من المادة      
القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية بينهما، وتخـشى أال              

  .البغضتقيم حدود اهللا بسبب هذا 
وال يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حـضانة الـصغار، او أى حـق مـن                 

  .حقوقهم
  .ويقع بالخلع فى جميع األحوال طالق بائن

 غير قابل للطعن عليه بأى طريـق مـن          - فى جميع األحوال     -ويكون الحكم   
  "طرق الطعن

  :ومن الممكن من خالل النص السابق توضيح اآلتي
التراضي بين الزوجين، أيا كانت األسباب، حيث لـم         الخلع يصح إن وقعه ب    ) أ(

  .ينص القانون في حالة التراضي على اشتراط أن يكون سببه من قبل الزوجة



 

 )١٣٠٣(

 إن لم يحصل التراضي على الخلع، ورفعت الزوجة قضية بطلبـه فقبـل              )ب(
جـراء  إهـو  و ،تـسوية المنازعـات   اللجوء لمكتبالمضي قدما في حكم الخلع، يجب 

 ،الزوجين قبل السير فى الدعوى  التوفيق بينه والهدف من.قبل الدعوىضرورى حتى ت
 ،االسرية عن التوفيق فيما بـين الـزوجين   ذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعاتإف
 حرر المكتب محضر بـذلك ثـم   ،تكملة الدعوى و طالب التسوية علىأن اصر الطرفأو

  .مختصةالمحكمة ال يقوم صاحب المصلحة برفع الدعوى امام
 ٢٠٠٠ لـسنة    ١ من قـانون     ٢٠، من المادة    ٢فباإلضافة إلى ما قررته الفقرة      

نفـس   من ٢ فقرة ١٨المادة  والتي نصت على وجوب محاولة اإلصالح بين الزوجين، ف        
 أساس قانوني إللزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبـل الحكـم فـي               القانون

 الطالق والتطليق ال يحكم بهما إال بعد        وفى دعاوى " والتي نصت على أنه      دعوى الخلع 
ـ   أن تبذل المحكمة جهدا ن كـان  إفى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلـك، ف

المحكمة بعرض الصلح مرتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقـل    تلتزمدللزوجين ول
  " وال تزيد على ستين يوماً ،عن ثالثين يوما

تب تسوية المنازعات لجأت المحكمة إلـى    إن فشلت مساعي الصلح من مك      )ج(
فـي  "  والتي نصت على أنه٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون  ١٩الحكمين على ما قررته المادة      

تكلف كـال   نأدعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة 
 –كثـر  علـي األ   في الجلسة التالية– قدر االمكان – ههلأمن الزوجين بتسمية حكم من 

عينـت المحكمـة    و تخلف عن حضور هذه الجلسةأ هيهما عن تعيين حكمأن تقاعس إف
  .حكما عنه

  ليقـررا مـا  ؛مام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهماأوعلي الحكمين المثول 
و ،أ قوالهمـا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أو تخلف أ ،ن اختلفإ ف،خلصا اليه معا

  .  حلف اليميناقوال الحاضر منهما بعد
و بغير ذلك ممـا     أ ،يهماأقوال  أو ب أ ،ليه الحكمان إخذ بما انتهى    أن ت أوللمحكمة  

  "وراق الدعوىأتستقية من 
 ،ومـؤخر الـصداق   ،   والمتعة ، تسقط الحقوق المالية للزوجة مثل نفقة العدة       )د(

ق يؤثر الخلع بأى شكل على حقـو  ال، ووتقوم برد مقدم الصداق للزوج مقابل مخالعتها



– 

  )١٣٠٤(

ن يكـون مقابـل   أ وكذلك اليصح ،المسكن و حقهم فىأطفال من حيث النفقة بأنواعها األ
   .حقوقهم ى حق منأو أسقاط حضانة الصغار إالخلع 

ى ال  أ ؛بـى أم  أتحكم المحكمة بالتطليق للخلع سواء رضى الزوج ذلـك           )هـ(
  . و عدمه على الدعوىأه ؤيؤثر رضا
و أبـالقبول   فيـه   لقاضى سلطة تقديرية    حكم وجوبى ليس ل   في الخلع   الحكم   )و(

، وال استئناف فيـه، وال يـشترط فيـه إثبـات            الرفض كما فى دعوى التطليق للضرر     
ال التزام على المحكمة أن تحيل دعوى التطليـق         "الضرر فقد قررت محكمة النقض أنه       

ـ ، عليه أنه لم يضر بالزوجة المدعية ثمة ضررىالمدع خلعاً للتحقيق ليثبت الزوج ه  وأن
بالخلع النتقاء اإلضرار بها، ذلك أن مناط الحكم بالخلع تطليقـا لـيس    ال موجب للحكم

 ولكن بغض الزوجة لحياتهـا مـع   ،على النحو الوارد بدعاوى التطليق للضرر الضرر
  )١(" واستحالة العشرة بسبب هذا البغض، زوجها

 ،ق األخرىيميزها عن سائر دعاوى التطلي والثابت أن لدعوى التطليق خلعا ما"
 علـى المعنـي   ،دعوى التطليق للخلع ضـرر  فلم يشترط الشارع أن يلحق بالزوجة في

ن الدفع بـبطالن صـحيفة الـدعوى للتجهيـل     إف المحدد بدعاوى التطليق للضرر، وبذا
  )٢("اهر البطالنظ بالضرر الذي لحق بالمدعية يصير دفعا

 الـذى   ،يق للـضرر  و شروط معينة كما فى التطل     أسباب  أال يشترط للخلع     )ز(
نهـا تـبغض   أن تذكر الزوجة أيكفى  نما إن تثبت الزوجة الضرر الواقع عليهاأيشترط 

نها تـبغض  أ فيكفى ؛سبابدون التطرق لأل ال تقيم حدود اهللاأ وتخشى ،الحياة مع زوجها
   .كافى الحياة حتى ولو لم يكن هناك ضرر فهذا

لع فحكم التطليق هنا بات     اليجوز الطعن على الحكم الصادر فى دعوى الخ        )ح(
  .وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن

 ،نها بحسب االصل تعتبر ملكـا للزوجـة  الخلع قائمة المنقوالت أل اليشمل )ط(
  )٣(.خرى من نفقة ومؤخر صداقعلى التنازل عن الحقوق المالية األ فهو يقتصر فقط

                                         
  .٢/١٢/٢٠٠١ كلي قليوب جلسة ٢٠٠١ لسنه٤٩٢الدعوى ) ١(
  .٢٤/٤/٢٠٠٣ كلي جنوب الجيزة جلسة ٢٠٠١ لسنه ١١٩١الدعوى  )٢(
  .٢٠١٢/ ٤/ ٢٣الخلع وأثره على حقوق الزوجة واألطفال، مجلة الجمعة : مقال بعنوان) ٣(



 

 )١٣٠٥(

سبب الزوجية؛ كما لو كتـب   ال يشمل الخلع ما تنازل عنه الزوج لزوجته ب     )ي(
  .لها عقارا، أو منقوال دون مقابل نظرا للرابطة بينهما

ومن خالل ما سبق عرضه فيما يتعلق بقانون الخلع وما يترتب عليه من أحكام              
عـرض  : إيضاح الفرق بينه وبين التطليق لضرر سوء العـشرة، وثانيـا       : نستطيع أوال 

  .يه من أحكاماالعتراضات على هذا القانون، وما ترتب عل
  :الفرق بين التفريق في قانون الخلع، والتطليق في الشقاق بين الزوجين

صـدار  إعدم وجود طعـن فيـه، و  الطالق للشقاق، أو الضرر في   الخلعيفارق
 أشـهر،  ٨ إلـى  ٤تستغرق مـن  ؛ فقضايا الخلع الحكم على درجة واحدة دون استئناف   

خير تزيد مدة نظرها على عامين، كمـا        فقضايا األ ق،  وهذا هو الفرق بين الخلع والطال     
تقدم السيدة أسباباً لطلبها، وال يطلب القاضى معرفة أسباب   فال؛أن الخلع ليس له أسباب

 ويستحيل دوام العشرة مـع هـذا   ،وما تقوله فقط أنها تبغض الحياة معه اقامة الدعوى،
  )١(.البغض

  :االعتراضات على قانون الخلع
 إصداره وحتى يومنا هذا مـن االعتراضـات عليـه،           لم يسلم قانون الخلع منذ    

والمطالبات بإلغائه أو تعديله، وشارك في هـذه االعتراضـات كـل الطـرفين؛ مـن                
المتخصصين في الفقه اإلسالمي، أو القانون، ومن االعتراضات ما جاء عاما، ومنها ما             

مفتـي  (م  شوقي عال : جاء مسببا، ومن االعتراضات العامة ما صرح به فضيلة الدكتور         
) استـسهال (بأنه يجب إعادة النظر في قانون الخلع نظرا لدوره فـي            ) الديار المصرية 

 بالمئـة إلـى     ٦ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من       حاالت الطالق لدى النساء، وقد      
، وكان ذلك بإزاء رغبة سياسية للحد من ظاهرة انتشار الطالق بصورة غيـر     بالمئة ٤٠

  )٢(.الرجل أو المرأةمسبوقة، سواء من جانب 
  :وتمثلت هذه االعتراضات في اآلتي

  :عدم الحاجة إلى هذا القانون بعد إنشاء محكمة األسرة: أوال
 وذلك ألن طول فترة التقاضي في قضايا األحوال الشخصية صار غير واقـع             

المستـشار عبـداهللا    بعد إصدار قانون إنشاء محكمة األسرة، وتحديد اختصاصاتها يقول          
                                         

  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين إللغاء الخلع، الوفد : عنوانمقال ب) ١(
  .م٢٠١٧/ ٢/ ٢٠جريدة العرب، عدد ) ٢(



– 

  )١٣٠٦(

بـأن   "سرة بشبين الكوم وأحد المطالبين بإلغـاء الخلـع  األ  رئيس محكمة استئنافالباجا
طول المدة التى تنظر فيها المحكمة قضية الطالق العادية والتى كانت  سبب إقرار الخلع

سنوات، ألن حكم التطليق ال يكون نافذا إال بعد االستئناف والنقض، وهـذا   ٨تصل الى 
صدر القانون  ٢٠٠٤في عام  و.تعذيب غير المبرر للمرأةرهاق والفيه شىء من اإل كان
 الرابعـة عـشرة      الخاص بإصدار قانون إنشاء محاكم األسرة ونص فى مادته         ١٠رقم  

والتجارية،  من قانون المرافعات المدنية) ٢٥٠(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة "على أنه 
قابلة للطعن فيها بطريـق    غيرحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االستئنافيةتكون األ
المشكلة االساسية قبل صدور الخلـع    ألن؛ وهذا حل مشكلة الكثير من الزوجات"النقض

كون حكم الطالق علـى درجتـين ممـا     أو تعديل قانون االحوال الشخصية تمثلت فى
 ولكن بعد تعديل القانون أصـبحت  ،الطالق يستغرق الكثير من الوقت للفصل فى قضايا

 . ال تستغرق أكثر من عامينالقضايا
قـرار  إذلـك الـى    ، مرجعا%٨٠ زاد بنسبة ٢٠٠٠أكد أن الطالق بعد عام و

 واستعمال الزوجـة  ،األسرى  والتفكك،من عيوب الخلع زيادة نسبة الطالق: الخلع، قائال
  .دقائق ٦للقانون بشكل خاطئ لتصل حاالت الطالق الى حالة كل 

اللجـوء   دونكـاف   يق القـضائي للـضرر  التطلالباجا أن  المستشار وأوضح 
  )١(.للخلع

  ):عدم قبول حكم الخلع لالستئناف(إجبار الزوج على الخلع والمهر : ثانيا
البد أن يقبل الـزوج المهـر الـذى دفعـه           دفع المعترضون بأنه طبقا للقانون      

جبار الـزوج  إال يجوز الحق أنه و  كما أنه يجبر على الخلع،يقاع الطالق،إلزوجته قبل 
لمبرر، وهـذا ال يتـوفر فـى     جبار الزوج على التطليق إالإعلى الخلع، كما ال يجوز 

   .الخلع
هذا عيب يجب تالفيه، فالقضاة بشر وقد يقع خطأ من القاضي الحـاكم كـأن               و

تقوم بعض الزوجات برفع دعوى خلع أثناء سفر زوجها ويحكـم لهـا بـالخلع دون أن       
  )٢(.في هذه السلبياتفال بد من درجة تقاضي أعلى لتال. يعلم

                                         
  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين إللغاء الخلع، الوفد : مقال بعنوان) ١(
محمد سعد عبد : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتالعب بالشريعة الخاصة للمسلمين، أد          : مقال بعنوان ) ٢(

  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤ف، منشور بموقع أخبار السعيدة، اللطي



 

 )١٣٠٧(

وما هو أنكى شأنا أن الخلع من الممكن أن يصدر بغيبة الزوج بل إن الزوجات               
فى ظاهرة جديدة انتشرت بعد أن قامت نساء بالتحايل على القانون           "قد تتحايل على هذا     

الخلع سريعا عبر إعالم الزوج على عنوان خاطئ غير موطنه األصـلى   لتحصل على
  )١("عالنات عبر البريد أو المحضر لتلك الدعاوىله اإل لكى ال تصل

عبد الصبور شـاهين،    : وقد عارض هذا األمر من المعاصرين األستاذ الدكتور       
 واعترضوا أيضا بـأن الخلـع       )٢(منكرا أن يكون الخلع بغير رضا الزوج، وفي غيبته،        

، وال يخالف ما هو مقرر دستوريا من أن الحكم يمكن استئنافه فإن الحكـم يكـون باتـا         
  .يمكن للزوج أن يتدارك ما فاته باالستئناف

  :الحكم بالخلع أيا كانت األسباب: ثالثا
استسهال السيدات في استخدامه كسالح ضد الرجـل،        يعيب قانون الخلع القائم     

ن محاكم األسرة تعج بقضايا مـن هـذا   إغريب، حيث  باالنفصال عنه ألسباب بعضها
ى حرية ارتدائها مالبس مواكبة للموضـة لـذلك   التضييق عل النوع، مثل رفض الزوجة

تطالب باالنفصال ألن زوجها يفضل والدته عليها، وثالثة لجـأت   تريد تطليقه، أو أخرى
  )٣(.التدخين إلى خلعه بسبب

والناظر فيما تتداوله وسائل اإلعالم يوميا من قضايا مرفوعة للخلـع يـرى أن              
يا الخلع ألتفه األسباب، والمرير في األمـر       األمر بات هزال ال جدا، فالنساء يرفعن قضا       

أن القاضي ملزم بإجابة طلبها ال بحث هذه األسباب السيما إذا أصرت، ولم تفلح معهـا               
  .محاوالت الصلح

  :عدم المصداقية في بدل الخلع: رابعا
ويظهر ذلك في في أن القاضي يلتزم من حيـث مقـدم الـصداق، ومـؤخره                

 والذي يكون في الغالب أقل من الواقع من أجل التهـرب            بالمثبوت في الوثيقة الرسمية،   
رشـاد عبـده الطمـاوي     لمستـشار من الرسوم العالية إذا أثبت الرقم الحقيقي، يقـول ا 

 وهي تمثـل عقبـة   ،الجديد هناك اشكالية لم يحسمها قانون األحوال الشخصية: المحامي
 ،لزواج صورياً هو المهـر بوثيقة ا أمام القاضي الذي يبت في قضايا الخلع، فهل الثابت

القضية هي األكثر جدالً فكثير مـن األزواج   هذه! أم مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة؟

                                         
  .٢٠١٤ أغسطس ٢٠اليوم السابع، عدد األربعاء ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .م٢٠١٧/ ٢/ ٢٠جريدة العرب، عدد ) ٣(



– 

  )١٣٠٨(

كبيراً من المال، وهنا تحيل المحكمـة الـدعوى للتحقيـق     يدعي أنه دفع لزوجته مبلغاً
ض  وأن العـر ،الشهود الذين يقرون بأن الزوج دفع أمامهم مبلغ كذا وتستند فيها ألقوال

  .الزوجة صوري وغير مجز وترفض دعوى الخلع الذي عرضته
يتم الحكم بما هو ثابت في العقد وتعطـي   في بعض الدوائر القضائية: ويضيف

بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وهـذا فيـه    الزوج الفرصة أن يطالب بما يدعيه
واء كان جنيهاً يحكم للزوجة بالخلع على مبلغ صوري س ظلم للزوج، فهل من العدل أن

  )١(.يثبت الزوج حقه بعد وقوع الخلع  أو أقل من جنيه ثم،واحدا
وهناك مشكلة أخرى عاصرتها بعد إصدار هذا القانون، ولم تعالج فيه أيـضا،             
وهي أن الزوج في كثير من األحيان يلجأ إلى كتابة بعض ممتلكاته للزوجة، مـن بـاب    

أم أخطأت فتأتي المشكلة في أن الـزوج       ما بينهما من تراحم، أو ألسباب أخرى صحت         
يفاجأ بعد ذلك بالزوجة تخلعه، ويأخذ دريهماته التني أثبتت في وثيقة الـزواج، وتأخـذ               
هي شقته، وماله، وثمار جهده، التي فارق من أجلها البالد، وغـاب مـن أجلهـا عـن             

  .الزوجة، واألوالد
تـه الزوجـة، ألن   والقانون ال يكفل للزوج حق استرجاع هذه األمـوال إن خلع   

القانون إنما كفل له الحصول على ما أثبت في وثيقة الزواج من صداق مقدم، والبـراءة              
من الحقوق المتوقفة على الفراق من صداق مؤخر، ونفقة عدة، ومتعة، أما غيـر ذلـك             
فال، حتى قائمة المنقوالت الزوجية، والتي هي في عصرنا الحاضر فـي مـصر هـي            

وتجهيزات بيـت  ) شبكة(ا تشتمل على ما أتى به الزوج من ذهب     الصداق الحقيقي؛ ألنه  
الزوجية، ويكون معظمها في الغالب من كده، هذه القائمة ال تدخل تحت ما يرد له فـي                 

  !الخلع؛ ألنها صارت ملكا للزوجة، وليست من قبيل الصداق
هذا مجمل ما وفقني اهللا إلى الوصول إليه من اعتراضات على قانون الخلـع،     

التي تتلخص في عدم الحاجة إليه؛ ألن هناك في القانون ما يغني عنه، وفي كونـه                و
إجباريا على الزوج، مهما كانت أسباب الزوجة، ومع هذا غير قابـل للطعـن عليـه،         
وانتهاء بكون البدل في الخلع ال يطابق الواقع، وال يرد الحـق إلـى مـستحقه، واهللا           

  .أعلى وأعلم
  .بين التفريق بالخلع في الفقه اإلسالمي، والقانونالموازنة : الفرع الثاني

                                         
محمد سعد عبد اللطيـف،     : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتالعب بالشريعة الخاصة للمسلمين، أد          :  مقال بعنوان  )١(

  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤ بموقع أخبار السعيدة، منشور



 

 )١٣٠٩(

بعد عرض التفريق بالخلع في كل من الفقه اإلسالمي، والقانون المصري مـن             
  :الممكن أن أعرض الموازنة اآلتية

 أثبت القانون الخلع كسبب من أسباب الفرقة بين الـزوجين، إن تراضـيا              )١(
  .ريع الخلععليه، وهو ما يوافق الشريعة اإلسالمية في تش

 في حالة التراضي لم يبين القانون األسباب التي يصح فيهـا الخلـع مـع                )٢(
التراضي، وبناء عليه فالخلع بالتراضي يصح أيا كانت األسباب، وهو في هـذا يوافـق              

  .الفقه الحنفي
 إن لم يقع الخلع بالتراضي، اختار واضعوا القانون أن يكون الخلع جبريـا              )٣(

 يوافق ما قاله بعض الفقهاء على ما سبق ذكـره، إال أن القـانون             على الزوج، وهو هنا   
خالفهم في جعل الخلع جبريا مهما كانت األسباب، بينما قرر من قال بذلك من الفقهـاء                
أنه إنما يكون جبريا، إذا كان النشوز، أو البغض، أو الخوف من عدم إقامة حـدود اهللا                 

عامة العلماء علـى أنـه ال يكـون إال          من الزوجة، ال أن يكون ذلك ألي سبب كان، و         
بالتراضي، وهو الحق الذي ال أجد له مخالفا، فإن اختار واضع القانون مخالفة ما قـال                
به عامة العلماء إلى ما قاله بعضهم وجب عليه موافقة من اختار رأيهم إال أن هـذا لـم          

  .يحدث
عة إنمـا   وهذا ال شك أنه يبطل مقصود الشريعة من تشريع الخلع؛ ألن الـشري            

شرعته لرفع اإلصر عن الزوجة إن أبغضت زوجها بالتراضي معه، أما جعله جبريـا              
  .على الزوج، فإنه قد يتمخض عنه ظلم الزوجة أحيانا، وظلم الزوج أحيانا أخرى

أما ظلم الزوجة فيكون في تلك الحال التي يسيء الزوج فيه العشرة للزوجـة،              
ة للخلع في هذه الحالة، وإجابة المحكمة إليها        ويظلمها، ويهضم حقوقها، ففي رفع الزوج     

ظلم لها؛ ألنها تجمع عليها ظلمين؛ ظلم إساءة العشرة، وظلـم حرمانهـا مـن حقوقهـا       
السابقة، والالحقة، فينبغي في هذه الحالة أن تقوم المحكمة بتحويل القضية إلـى قـضية            

ن في رد الحـق     طالق للضرر، أو طالق للشقاق لتتمخض القضية إما عن نجاح الحكمي          
  .إلى مستحقه وبقاء الزوجية، أو رد الحق إلى مستحقه والتفريق بينهما

أما ظلم الزوج؛ فإن جعل الخلع جبريا، وتسهيل األمر على الزوجـة، وجعلـه              
غير قابل للنقض، مما يجعلها تحصل على الحكم فيما ال يزيد على سـتة أشـهر، بـل                  

ق بيد المرأة بكل ما تحمله الكلمة من معنـى          جعل الطال والتحايل لتخلع الزوج غيابيا،       
، وهو مناقض تماما لما قرره الشرع من جعل الطالق بيد الزوج            حتى أنها تفعله غيابيا   

األضبط عاطفة، واألبصر بعواقب األمور، ومن يتحمل الغرم األكبر في الطـالق ممـا           



– 

  )١٣١٠(

ـ    ل هـذه األمـور   يجعله ال يتخذ القرار ـ في الغالب ـ إال إذا كان األمر يستحقه، وك
غائبة في حق المرأة، فيحصل أن تقوم الزوجة بالخلع ألتفه األسـباب فتفـصم عـرى                
الزوجية، وتفرق ما جمعه اهللا، وهذه ليست دعوى بـل أروقـة المحـاكم، وصـفحات                

  .الجرائد مألى بمثل هذه الحوادث
 مع كون الخلع وجوبيا جعل القانون بدل الخلع وجوبيا أيضا، مقـدرا بمـا               )٤(

عه للزوجة مهرا فيما مضى، والبراءة من تبعات الطالق فيما يأتي، وفي هـذا ظلـم                دف
  .للزوج، ومخالفة للفقه

 فيكون في تلك الحالة التي تقوم فيها المرأة بـالخلع، وتحـصل             أما ظلم الزوج  
على كل ما يملكه كما ذكرنا من تلك األموال والعقارات التي تنـازل عنهـا للزوجيـة                 

 في تلك الحالة التي يخالف فيها المثبت في العقد، المدفوع في الحقيقـة      بينهما، كما يكون  
مما يترتب عليه أحيانا ضياع حق الزوج إن رأت المحكمة أن هذا األمر قضية أخـرى                

  .تحتاج إلى دعوى مستقلة
فإن الفقهاء اتفقوا على أن الزوج يأخذ في الفداء، أو الخلـع            وأما مخالفة الفقه    

وأقل مما أعطاه لها، وما أعطاه للمرأة ال يقتصر على الـصداق إنمـا         ما أعطاه للمرأة،    
  .يتجاوزه إلى غيره مما أعطاه لها بغير عوض، واألمر كله مربوط بالتراضي

واختلفوا في الزائد على ما أعطاها هل يجوز أم ال، والذي عليه أكثر أهل العلم أنـه       
ولَـم َأر َأحـدا     : حتى قال اإلمام مالك   يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها إن تراضيا عليه،           

             قَاَل اللَّه قَدا ، واِقهدص ِمن َأةُ ِبَأكْثَررالْم تَفْتَِدي َأن هكْرى ِبِه يقْتَدي نَأال     تعالى   ِمم ِخفْـتُم فَِإن﴿
 وهو مذهب الحنفيـة، والمالكيـة،    )٢(،)١(يِقيما حدود اللَِّه فَال جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه﴾        

والشافعية، والحنابلة، ومروي عن جمع من الصحابة منهم أسيادنا عمـر، وعثمـان، وابـن           
عمر، وابن عباس رضي اهللا عنهم، وقال الحنابلة بالصحة مع الكراهة، وهو قول القـدوري               

  .زيادةمن الحنفية، ونقل ابن حزم في المحلى عن اإلمام أبي حنيفة أنه يتصدق بال
وقال البعض بعدم الصحة؛ ويروى عن اإلمام علي إال أنه لم يصح عنه، وقـال       

 وليس الموضع موضع استقصاء     )٣(به بعض التابعين منهم عطاء، وطاوس، والزهري،      
  .أدلة الفريقين لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا الموضع

                                         
  .٢٢٢ سورة البقرة، جزء من اآلية )١(
  . ٢٤٥/ ٢ المدونة، )٢(
، ٢٦٨/ ٢.  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ط دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بدون تـاريخ         )٣(

  . ٥١٩/ ٩المحلى، . ٣٢٥/ ٧المغني، . ٣٨٩/ ٦نهاية المحتاج، . ٢٤٥/ ٢المدونة، 



 

 )١٣١١(

 مثـل مـا     ما نحن في حاجة إليه أن نثبت أن بدل الخلع، إما أن يكون أقل، أو              
أعطى الزوج، باإلجماع، أو بالزيادة في قول أكثر أهل العلم، وال تجوز الزيـادة عنـد                

  .وكل هذا في حالة التراضيبعضهم، 
فإذا أتينا إلى حالة الخلع بغير التراضي، والتي جعل القانون الحكم فيه جبريـا،              

 مثبت، وال   ووجوبيا وجدناه يقصر األمر على ما هو مثبت من صداق، دون ما هو غير             
ما كان من غير المهر ووصل إلى الزوجة بدون عوض بسبب الزوجيـة، وكـل هـذا                 
يخالف ما أجمع عليه العلماء على ما سبق في بدل الخلع، السيما وأنه ليـست للـزوج                 

  .مندوحة في طلب ما دفع
أن الخلع الجبري في القانون، خالف الخلع الجبري الذي ومما يزيد األمر غرابة   

نهاية المطاف عند الطالق للشقاق والذي فيه أنه إذا أصـرت الزوجـة علـى     يكون في   
الفراق فإن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة، مع سقوط حقوقهـا، بـل وتـدفع              
تعويضا إن رأت المحكمة ذلك، وهو ما يجعل للمحكمة القدرة على إعطاء الـزوج مـا                

   .هو ما ال يمكن بمقتضى قانون الخلعويستحق، حتى إن رأت أال تزيد على ما أعطاها، 
 في حالة عدم التراضي على الخلع أوجب القانون محاولة اإلصـالح بـين         )٥(

الزوجين قبل الحكم بالخلع، بل وإرسال حكمين، وهو ما لم يـذكره أحـد مـن فقهـاء                  
الشريعة اإلسالمية؛ نظرا الختالف الخلع في الشريعة عن الطالق للضرر، أو الطـالق             

 وإن كانت محاولة اإلصالح بين الزوجين مما ال تأباه قواعد الشريعة، أو الفقـه           للشقاق،
من حيث ندب القاضي إلى محاولة اإلصالح بـين الـزوجين، إال أن مـسألة إرسـال                 
الحكمين إنما تكون عند حدوث شقاق ال يعرف فيه المحق من المبطل عند المالكيـة، أو              

لع فاألمر مختلـف؛ ألن األصـل فيـه أن          حتى إن عرف ذلك عند غيرهم، أما في الخ        
الزوجة هي الكارهة، وهو كما ذكرت بسبب مخالفة القانون في النظر إلى الخلـع عـن          
نظرة الشريعة، حيث نظر إليه كتفريق قضائي جبري، ال عـن تـراض، وهـذا ممـا                 

  .تمخض عنه هذا االختالف
ما نـصت   ونظرا لما سبق ذكره في هذه الموازنة أرى أن قانون الخلع على             

 خرج عن المقـصود الـذي أرادتـه         ٢٠٠٠ لسنة   ١ من قانون رقم     ٢٠عليه المادة   
الشريعة من تشريع الخلع، وخالف ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي في كثير من أحكامه،              

  .واهللا أعلى وأعلم



– 

  )١٣١٢(

  :خاتمة
  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه، وسلم وبعد

 سبحانه وتعالى علي باالنتهاء من هذا البحث، أبدأ هذه الخاتمـة          فبعد أن من اهللا   
بشكر اهللا سبحانه وتعالى، وحمده بما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، بما من علـي          
في هذا البحث، وما فتح لي فيه من نظر، وما أكرمني به من خالل النظر في ما تركـه           

  .سلفنا من العلماء جزاهم اهللا عنا خير الجزاء
وبعد حمد اهللا تعالى، وشكره أعرض في هذه الخاتمة، ما توصلت إليه في هـذا       
البحث من نتائج، وما يمليه علي هذا البحث من توصيات، أسأل اهللا سبحانه وتعـالى أن        

  .ينفع بها قارءها، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يجعلها في ميزان قارئها وكاتبها، آمين
  .نتائج البحث: أوال

  :لنسبة للتفريق بسبب سوء العشرة إجماالبا) ١(
ذهب جمهور الفقهاء رضوان اهللا عليهم أجمعين إلى أن التفريق بين الـزوجين             

 فـال  ال يكون جبريا، وال ينفذ قضاء ال على الزوج، وال الزوجـة،           بسبب سوء العشرة    
  .يكون إال بالرضا سواء كان بالتحكيم، أو بالخلع

هور عندهم إلى أن الطالق يكون جبريـا علـى          وذهب السادة المالكية في المش    
الزوج في الطالق للضرر، إن رفعته الزوجة إلى القضاء، وأثبتـت الـضرر الواقـع                

  .عليها
وذهب السادة المالكية، والحنابلة في الطالق للشقاق بحكم الحكمين، إلـى نفـاذ             

خـض عنـه   حكم الحكمين على الزوج طالقا، أو الزوجة خلعا بما توصال إليه، وبما تم         
  .بحث التحكيم

وذهب اإلمام ابن تيمية في قول، وبعض الحنابلة، والشوكاني، والصنعاني إلـى          
أن الزوجة إذا كرهت الزوج، أو خافت أال تقيم حدود اهللا، وطلبت الخلع، فإنـه يجـب                 

  .على الزوج إجابتها، ويجبر عليه قضاء
التفريق بسبب   ذهب واضعوا القانون المصري إلى األخذ بمذهب من قال ب          )٢(

سوء العشرة، فأثبت الطالق للضرر إن أثبتته الزوجة، وجعل حكم القاضي ملزما علـى       
المحكوم عليه في حالة الشقاق بعد إرسال الحكمين، سواء كـان حكمـا علـى الـزوج             
بالطالق، أو الزوجة بالخلع، فالحكمان شاهدان عنده بمقتضى ما رأيا، وهو قـول فـي               



 

 )١٣١٣(

 إلى أن طلب الزوجة الخلع يوجب على الزوج اإلجابة ويجبر           مذهب المالكية، كما ذهب   
  .عليها قضائيا وهو قول بعض الحنابلة وغيرهم على نحو ما سبق

 مع ما اختاره واضعوا القانون على ما سبق ذكره إال أن القـانون خـالف                )٣(
  :مذاهب الفقهاء في اآلتي

 رفـع قـضية     جعل القانون زواج الزوج بثانية ضررا يثبت للزوجة حـق         ) أ(
طالق للضرر مع نص فقهاء المالكية على عدم كونه ضررا، وحكم محكمة النقض بأن              

  .الفقه المالكي هو مستند القانون والقضاء في مسائل الطالق للضرر
نص القانون على أن الحكمين إن لم يعرفا من المسيء من الزوجين فـي              ) ب(

ج بالطالق، وهي حالة لم تذكر عنـد        الشقاق، ولم يختلفا،  فإن المحكمة تحكم على الزو        
  .فقهاء المالكية، كما أن فيها حكما على الزوج بالظن

جعل القانون التحكيم في الشقاق عند عدم إثبات الزوجة الضرر، مـع أن              ) ج(
التحكيم عند جميع الفقهاء يكون عند حدوث الشقاق بـين الـزوجين أيـا كـان سـببه،         

  .ومصدره
ى التطليق الجبري القضائي عند عـدم التراضـي،         نحا القانون بالخلع منح   ) د(

وأنه يجبر الزوج على قبوله مهما كانت األسباب، وبغض النظر عـن المـسيء مـن                
الطرفين، وقد ترتب على ذلك أن قرر القانون أنه بعد محاولة اإلصالح يرسـل حكمـا                

النحـو  من أهله، وحكما من أهلها، وهذا خاص بالتفريق للشقاق ال الخلع، فالخلع علـى           
  :المقرر قانونا متداخل مع الطالق للشقاق إال أنه خالفه في اآلتي

  .ـ الحكمان لإلصالح ال الحكم في مصدر اإلساءة
  .ـ قرار الزوجة واجب النفاذ، وال مدخل للقضاء في رده

ـ الخلع نافذ مهما كانت األسباب، وإن كانت الزوجة هي المظلومة، وهي التي             
  .أسيئت عشرتها

  .الخلع غير قابل للطعنـ الحكم ب
ـ بدل الخلع محدد برد ما أثبت في الوثيقة من مهر، والبـراءة مـن حقـوق                 

  .الطالق دون ما أعطاه الزوج بدون بدل بسبب ما بينهما من الزوجية
  . ـ يمكن للخلع أن يكون غيابيا



– 

  )١٣١٤(

وهذا كله لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو نقل للخلع من كونه فـداء للمـرأة         
ن بغضت زوجها، إلى كونه تطليقا للمرأة لنفسها، فهو طالق بيد المرأة، مع             لنفسها إ 

  .أن الطالق في األصل بيد الرجل
من خالل النظر في ما ذكره السادة المالكية من صور، وضوابط للـضرر             ) ٤(

المبيح للتطليق توصل الباحث إلى معيار للضرر يجب وضعه في الحسبان عند الحكـم              
مـا يعـد    : النظر المحكمين أو المحكمة في الضرر الواقع، وهـو        بالطالق للضرر، أو    

ضررا عرفا تتعذر معه العشرة بين الزوجين بسبب تكـرره، وال عـذر للـزوج فـي               
  .إيقاعه، وال إذن فيه شرعا

وهذا المعيار المستقى من المذهب المالكي واجب التطبيق، كما بينت المذكرات           
  .محكمة النقض المصريةاإليضاحية للقانون المصري، وما قررته 

  .التوصيات: ثانيا
أوصي نفسي والمسلمين بتقوى اهللا تعالى، كما أوصي مـن اختـارهم اهللا             ) ١(

تعالى للنظر في قوانين األسرة في مصر أن يتقوا اهللا سبحانه وتعـالى فيمـا جعلـه اهللا     
، فإن كـان  بأيديهم، وأن يجعلوا ما يختارونه من أقوال الفقهاء منوطا بما صح دليله أوال            

الدليل محتمال فبما يصلح به الواقع ثانيا، مما ال يميز الزوجة على الزوج، وال الـزوج                
  .على الزوجة، بل يصلح أحوالهما، ويجمعهما قدر اإلمكان، ويقيم العدل بينهما

على ما سبق فتجب إعادة النظر في االختيارات الفقهيـة التـي بنـي               بناء) ٢(
 وهل فعال هي األصح دليال، أو األولى تطبيقا، فيتم تعديلها،           عليها ما سبق من القوانين،    

وبناء عليه أوصي بإعادة النظر في االختيارات الفقهية التي بنيت عليها قضايا التطليـق              
لضرر سوء العشرة على نحو ما بينته في النتائج، وكذا الخلع بالتراضـي أيـا كانـت                 

لزوج وخافـت أال تقـيم حـدود اهللا،         األسباب، وكذا الخلع الجبري إن كرهت المرأت ا       
وغيرها من القوانين محل النظر كالحضانة، ورؤية الطفل، فإن هـذه االختيـارات وإن              
وافقت بعض أقوال الفقهاء، إال أن هذه األقوال مما يضعف دليلها أمام دليل الجمهـور،               

يـق  وليست هذه دعوى أن الحق دائما مع الجمهور، بل هي دعوة إلى أن ال يكون الطر               
في وضع القوانين هو اختيار اآلراء الفقهية التي تتماشى مع هو مطلوب من المجتمـع،               

  .أو النخبة، بل اختيار ما صح دليله، وقوى مدركه



 

 )١٣١٥(

إذا كان التعديل واجبا على ما كان مبنيا على اختيار فقهي ضعيف، فإنـه               ) ٣(
فقهـي أصـال، بـل    يكون أكثر وجوبا على ما كان من القوانين غير مبني على اختيار        

خالف كل ما جاء عن الفقهاء، كالحكم بالخلع جبرا على الزوج مهما كانـت األسـباب،             
وجعل الزواج من ثانية ضررا، والحكم على الزوج بالطالق إن لم يعرف المسيء مـن               
الزوجين، وصحة الوصية لوارث وإن لم يجز الورثة، وتحديد سن الزواج بسن أعلـى              

 للنكاح، وإثبات الزواج بأية ورقـة دون شـهود، أو ولـي،             من سن البلوغ والصالحية   
  .وغيرها من المسائل التي لم يقل بها أحد من فقهاء أهل السنة

يجب إزالة المادة التي تجعل الزواج من ثانية ضررا تستحق بـه المـرأة              ) ٤(
الطالق للضرر، ألنه مخالف للفقه، وبمبدأ القانون في جعـل تحديـد الـضرر لنظـر                

  .العرفالقاضي و
  :يقترح الباحث أن يتم تعديل إجراءات الحكم بالشقاق على النحو اآلتي) ٥(
  .إحالة األمر إلى مكتب تسوية المنازعات) أ(
  .إن لم تفلح محاوالت اإلصالح، أرسل القاضي الحكمين) ب(
إن ترتب على الخطوة السابقة حكم من الحكمين، ورضـي بـه المحكـوم     ) ج(

  .ا ونعمتعليه زوجا، أو زوجة فبه
أما إن لم يرض به الزوجان، كأن لم ترض الزوجة بالخلع، أو لم يرض الزوج               
به، أو لم يرض الزوج بالطالق ففي هذه الحالة يأخذ القاضي على يد المسيء، ويمنعـه            
من الظلم، ويعاقب عليه إن كان مما يقتضي العقاب، فإن كان النشوز من قبـل المـرأة                 

ن كان من قبل الزوج أمره بإعطاء المرأة حقوقها، وإن كان           أمرها بالرد إلى الطاعة، وإ    
أحدهما قد ارتكب في حق اآلخر ما يقتضي العقاب كالسب والـشتم، أو الـضرب، أو                

  .غيره عزره بما يراه، وال يجبر الرافض للتحكيم على ما ال يرضاه
إن تكررت اإلساءة من نفس الشخص مرة أخرى أرسل القاضي الحكمـين            ) د(
ى لإلصالح فإن تم فبها، ونعمت، وإال كان حكم القاضي على المـسيء بمـا               مرة أخر 

  .يراه، طالقا، أو خلعا ويكون نافذا رفعا للضرر عن المضرور
 حتى ال ويلزم أن تكون الخطوات من أ إلى ج في مدة ال تزيد على ستة أشهر          

  .يزيد الضرر، واهللا أعلى وأعلم



– 

  )١٣١٦(

ين في كل شقاق أيـا كـان سـببه،          يجب تعميم حاالت التحكيم بين الزوج     ) ٦(
ومصدره، وأال يختص بالحالة التي ال تنجح فيها الزوجة في إثبات الـضرر كمـا هـو     

  .مثبت في القانون الحالي
قانون الخلع على وضعه الحالي يذهب بمعناه تماما، ويتداخل مع التطليـق            ) ٧(

بيد المـرأة بغيـر   للشقاق، ويكون ظلما للزوج أحيانا، وللزوجة أخرى، وهو طالق نافذ         
تفويض من الزوج، وبناء عليه أوصي بكونه على نحو مـا قـال بـه عامـة الفقهـاء                 
بالتراضي بين الزوجين في الحالة التي تكون فيه الزوجة هـي الكارهـة، فـإن تبـين                 

فتحول القضية إلى التطليق للشقاق بإرسـال الحكمـين         للمحكمة أن الزوج هو الظالم      
اء محكمة األسرة ذهب بما كان يشتكى منه سابقا مـن طـول             وفيه الكفاية، كما أن إنش    

  .فترة التقاضي
يجب إعادة النظر في تشكيل مكاتب تسوية المنازعات، والخبراء بمحكمـة          ) ٨(

األسرة، بما يوجب وجود متخصص في الشريعة اإلسالمية ضمن الخبـراء، وضـمن             
  .أعضاء مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم األسرة

 البحث فإني أحمد اهللا سبحانه وتعالى على منِّه علـي آخـرا،             وفي نهاية هذا  
كما حمدته عليه أوال، وأسأل اهللا أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهـه     
الكريم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله سبحانه أن ينفع بهـذا               

  .لعالمينالبحث المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب ا



 

 )١٣١٧(

  :مراجع البحث
  )كل فرع مرتب هجائيا(

  .القرآن الكريم: أوال
  :كتب التفسير وآيات األحكام: ثانيا

أحكام القرآن، اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهللا الشهير بابن العربي، ط دار الكتب العلمية،         ) ١(
  .الطبعة األولى، بدون تاريخ

 هــ،   ١٤١٤ الرازي الجصاص، ط دار الفكـر،        أحكام القرآن، لإلمام أبي بكر بن علي      ) ٢(
  .م١٩٩٣

 بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبواإلمام  ) القرطبي تفسير( القرآن ألحكام الجامع) ٣(
 الطبعـة ،  القـاهرة  – المصرية الكتب دار ، ط القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح

   .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،
ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد النـسفي،         ) تفسير النسفي ( وحقائق التأويل    مدارك التنزيل، ) ٤(

  . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩ط دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى، 
  :كتب السنة واآلثار وشروحها: ثالثا

 المكتـب  ، ط األلبـاني  الـدين  ناصر محمد،  السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء) ٥(
  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الثانية: الطبعة، روتبي – اإلسالمي

 اإلمام مكتبة: ، ط القاهري المناوي محمد الدين زين، الشيخ   الصغير الجامع بشرح التيسير) ٦(
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة، الطبعة، الرياض – الشافعي

الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى اهللا عليه، وسلم وسننه وأيامـه              ) ٧(
لإلمام محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري، ط دار طوق النجاة، الطبعة             ) حيح البخاري ص(

  . هـ١٤٢٢األولى، 
                ، عيـسى  أبـو  الترمذي، سورة بن عيسى بن محمد، اإلمام   الترمذي سنن،  الكبير الجامع) ٨(

  .م ١٩٩٨: النشر سنة، بيروت – اإلسالمي الغرب دارط 
البدر المنير، اإلمام سراج الدين بن الملقن، ط مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع،          خالصة  ) ٩(

  . م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠الطبعة األولى، 
 دار  ،ط إبراهيم أبو الصنعاني، إسماعيل بن محمد شرح بلوغ المرام، الشيخ      السالم سبل) ١٠(

  .تاريخ وبدون طبعة بدون، الحديث



– 

  )١٣١٨(

 أبيـه  اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد اهللا عبد بوأ ماجة ابنسنن ابن ماجه، لإلمام     ) ١١(
  .، ط دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبييزيد

سنن أبي داود، بتحقيق شعيب األرنؤوط، ومحمد كامل قرة، ط دار الرسـالة العالميـة،          ) ١٢(
  م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠الطبعة األولى، 

المزارعة، باب الشقاق بين الـزوجين، ط مؤسـسة         سنن اإلمام النسائي الكبرى، كتاب      ) ١٣(
  .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 بكـر  أبو الخراساني، الخُسروِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد،  الكبرى السنن) ١٤(
  .هـ ١٣٤٤، أباد حيدر، المعارف دائرة مجلس، ط البيهقي

 بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو ،وزياداته الصغير الجامع صحيح) ١٥(
  .اإلسالمي المكتب: ط ،األلباني األشقودري آدم، بن نجاتي

فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقالني، ط دار        ) ١٦(
  .هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، لبنان، 

 الكتب دار ، ط  اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو :، اإلمام الصحيحين على المستدرك) ١٧(
  .هـ١٩٩٠ – هـ١٤١١ األولى، الطبعة، بيروت – العلمية

، وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند) ١٨(
 – العربـي  التـراث  إحيـاء  دار، ط   النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلملإلمام  

  .وتبير
مصنف اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، ط المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعـة الثانيـة،             ) ١٩(

  . هـ١٤٠٣
  .محمد الشوكاني، ط دار الحديث، الطبعة األولىنيل األوطار، اإلمام محمد بن علي بن ) ٢٠(

  :كتب الفقه اإلسالمي: رابعا
 بن محمد اهللا، عبد يب، أل ميارة حبشر المعروف الحكام تحفة شرح في واإلحكام اإلتقان) ٢١(

  .المعرفة دار ط الفاسي، محمد بن أحمد
أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا بن محمد األنصاري، ط دار الكتـاب           ) ٢٢(

  .اإلسالمي، بدون طبعة وتاريخ
اإلشراف على مذاهب العلماء لإلمام أبي بكر بن المنذر، ط مكتبة مكـة الثقافيـة، رأس      ) ٢٣(

  .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥الخيمة، اإلمارات، الطبعة األولى، 



 

 )١٣١٩(

  .م١٩٩٠، ١٤١٠األم، اإلمام محمد بن إدريس الشافعي،  ط دار الفكر، بيروت، ) ٢٤(
دار إحيـاء التـراث     في معرفة الراجح من الخالف، لعلـي المـرداوي، ط           اإلنصاف  ) ٢٥(

  .ت.د-الطبعة الثانية-العربي
 رشـد  بـن  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو،  صدالمقت ونهاية المجتهد بداية) ٢٦(

  .م ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، القاهرة – الحديث دار ، طالحفيد رشد بابن الشهير القرطبي
               بدائع الصنائع، لإلمام الكاسـاني الحنفـي، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الثانيـة،             ) ٢٧(

  .م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦
ألبي العباس أحمـد  ) حاشية الصادوي على الشرح الصغير  (رب المسالك   بلغة السالك ألق  ) ٢٨(

  .بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي،  ط دارالمعارف بدون طبعة وتاريخ
البناية شرح الهداية، لإلمام بدر الدين العيني، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،       ) ٢٩(

  .م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠الطبعة األولى، 
 دار، ط   التُّـسولي  الحـسن  أبو علي، بن السالم عبد بن عليل ،  التحفة شرح في لبهجةا) ٣٠(

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة، بيروت، لبنان، العلمية الكتب
 سـالم  بـن  الخيـر  أبـي  بن يحيى الحسين أبو، اإلمام   الشافعي اإلمام مذهب في البيان) ٣١(

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ األولى، الطبعة،  جدة – المنهاج دار ، طالعمراني
 محمد الوليد أبو، اإلمام   المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان) ٣٢(

 هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة،  لبنان – بيروت اإلسالمي، الغرب دار،  القرطبي رشد بن أحمد بن
  .م ١٩٨٨ -
-دار الكتب العلمية  ،  )المواق(ري  محمد بن يوسف العبد     لمختصر خليل،  التاج واإلكليل ) ٣٣(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦-الطبعة األولى
مكتبة في أصول األقضية ومناهج األحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون،            تبصرة الحكام   ) ٣٤(

  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، الطبعة األولى، الكليات األزهرية
 وزارة ، ط  بـاللخمي  المعـروف  الحـسن،  أبو الربعي، محمد بن علي، لإلمام   التبصرة) ٣٥(

  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ األولى، الطبعة، قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ط دار الكتاب اإلسالمي، الطبعـة              ) ٣٦(

  .الثانية، بدون تاريخ



– 

  )١٣٢٠(

 تهذيب اللغة، محمد بن أحمد األزهـري الهـروي،  ط دار إحيـاء التـراث العربـي،         ) ٣٧(
  .م٢٠٠١بيروت،الطبعة األولى، 

 معهد ،  ط  الصقلي التميمي يونس بن اهللا عبد بن محمد بكر أبو،  المدونة لمسائل الجامع) ٣٨(
 الجامعيـة  الرسـائل  سلـسلة  (القـرى  أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمية البحوث

 - هـ١٤٣٤ األولى،: ةالطبع،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: توزيع،  )بطبعها الموصى
  .م ٢٠١٣

ط دارالفكر  ) الجمل(حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي           ) ٣٩(
  .بدون طبعة وتاريخ

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ط دار الفكـر ،   ) ٤٠(
  .بدون طبعة، وتاريخ

بي الحسن الماوردي، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت لبنـان،            الحاوي الكبير، لإلمام أ   ) ٤١(
  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الطبعة األولى، 

روضة الطالبين، وعمدة المفتين لإلمام يحيى بن شرف النووي، ط المكتب اإلسـالمي،             ) ٤٢(
  .م١٩٩١ هـ، ١٤١٢بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الثانية، 

 بـن  قاسـم ، للـشيخ    القيرواني زيد أبي البن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح) ٤٣(
 األولـى،  الطبعـة ،  لبنـان  – بيروت العلمية، الكتب دار،  القيرواني التنوخي ناجي بن عيسى
  .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

               شرح الزرقاني على مختصر خليل، للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمـد الزرقـاني،               ) ٤٤(
  .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢بنان، الطبعة األولى، ط دار الكتب العلمية بيروت ل

شرح مختصر خليل للخرشي، للشيخ محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي، ط دار الفكـر،      ) ٤٥(
  .بدون طبعة، وتاريخ

 بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد  أبوشفاء الغليل في حل مقفل خليل، الشيخ      ) ٤٦(
 - القـاهرة  التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه كزمر، ط   المكناسي العثماني غازي بن علي

  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة، العربية مصر جمهورية
 القاسـم  أبـو  محمد بن الكريم عبد، اإلمام   الكبير بالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز) ٤٧(

ـ  ١٤١٧ األولـى،  الطبعـة ،  لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، ط   القزويني الرافعي  - هـ
  .م ١٩٩٧



 

 )١٣٢١(

 .العناية شرح الهداية، اإلمام محمد بن محمد البابرتي، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ) ٤٨(
  .فتح القدير، للشيخ الكمال بن الهمام الحنفي،  ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ) ٤٩(

  .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الفروع، لإلمام ابن مفلح الحنبلي، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
  .كشاف القناع عن متن اإلقناع، الشيخ منصور بن يونس البهوتي، ط دار الكتب العلمية) ٥٠(
  .المحلى باآلثار، لإلمام أبي محمد بن حزم، ط دار الفكر بيروت، بدون طبعة، وتاريخ) ٥١(
 هــ،   ١٤١٥المدونة، لإلمام مالك بن أنس، ط دار الكتب العلمية، الطبعـة األولـى،              ) ٥٢(

  .م١٩٩٤
مغني المحتاج إلى معرفة معاني وألفاظ المنهاج، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األولـى،           ) ٥٣(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥
هــ،  ١٣٨٨المغني، لإلمام موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة، ط مكتبة القـاهرة،       ) ٥٤(

  .م١٩٦٨
لشهير بابن رشد الجد،    المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ا          ) ٥٥(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨ط دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
المنتقى شرح الموطأ لإلمام الباجي، ط دار الكتاب اإلسالمي، الطبعـة الثانيـة بـدون               ) ٥٦(

  .تاريخ
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن علـيش، ط دار الفكـر، بيـروت،              ) ٥٧(

  .م١٩٨٩هـ،  ١٤٠٩
  :كتب اللغة والمعاجم: خامسا

لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ط دار صـادر، بيـروت، الطبعـة                 ) ٥٨(
  . هـ١٤١٤الثالثة، 

  .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط دار الدعوة) ٥٩(
، والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار، د   ٢٨٣معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي،       ) ٦٠(

  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة
  :كتب فقهية معاصرة: سادسا

أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، د عبد الوهاب خـالف ط مكتبـة دار               ) ٦١(
  . م١٩٣٨هـ، ١٣٥٧الكتب المصرية، بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

   .٢٠٠٥ العربي محمد أبو زهرة، ط دار الفكر: األحوال الشخصية، د) ٦٢(



– 

  )١٣٢٢(

عاصم أحمد بسيوني حجازي، طبعـة خاصـة بـالمؤلف،    : البداية في النكاح وإنهائه، د   ) ٦٣(
  .بدون طبعة، وتاريخ

عبد الناصر توفيق العطار، الطبعة الخامسة،      : تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية، أد     ) ٦٤(
  .بدون طبعة، وتاريخ نشر

 الثالثـة،  الطبعـة ،  لبنان – بيروت العربي، الكتاب ردا، ط   سابق سيد، الشيخ   السنة فقه) ٦٥(
  .م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧
  :محتويات من على مواقع اإلنترنت: سابعا

محمـد  : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتالعب بالشريعة الخاصة للمـسلمين، أد           ) ٦٦(
  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤سعد عبد اللطيف، بموقع أخبار السعيدة، 

عة والقانون، مقال لمحمد إبراهيم أحمد، نشر فـي جريـدة عقيـدتي             التطليق بين الشري  ) ٦٧(
  .٢٠١٢/ ٨/ ٢١: بتاريخ

  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين إللغاء الخلع، تحقسق بجريدة الوفد ) ٦٨(
  .٢٠١٢/ ٤/ ٢٣الخلع وأثره على حقوق الزوجة واألطفال، تحقيق بمجلة الجمعة ) ٦٩(
محمد إبـراهيم   / المستشار  )  لمشكالت العملية فيها  منازعات التطليق وا  (قضايا التطليق   ) ٧٠(

  .عبد الصادق، المحامي العام بنيابة استئناف اإلسماعيلية بحث منشور على شبكة اإلنترنت
  .موقع الشيخ الدكتور عبد اهللا بن بية، سؤال له عن الطالق للضرر عند المالكية) ٧١(

  
 
  



 

 )١٣٢٣(

  
  
  

  
  

 
  

                                                                 
  
  

 :المقـدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سـيدنا محمـد     

 وبعد،،،... وعلى آله وصحبه ومتبعى هديه إلى يوم الدين 
أن ) معـضالت كشف المشكالت وإيـضاح ال    (فقد الحظت أثناء قراءتي لكتاب    

ـ ٥٤٣(مؤلفه جامع العلوم علي بن الحسين بن علي الضرير األصفهاني البـاقولي       )  هـ
يشير في بعض األحيان إلى بعض اآلراء الفقهية أثناء إعراب القرآن وخالل حديثه عن              
علل القراءات ، حيث إنه ينطلق من إعرابه للقرآن وعلل القـراءات وتوجيههـا ،إلـى              

قهية ،ويجعل من توجيهه للقراءة منطلقاً لتفضيل مـذهب فقهـي        تناول بعض المسائل الف   
  .على مذهب آخر، ويعتمد على القراءة القرآنية في استنباط اآلراء الفقهية

وفي ضوء ذلك فكرت في الوقوف على آراء الباقولي الفقهيـة  مـن خـالل                
 ،  التكشف المشكالت وإيضاح المعض   إعرابه للقرآن وتوجيهه لعلل القراءات في كتابه        

  :والذي شجعنى على هذه الفكرة أمران
 إن هذا الموضوع لم يطرق من قبل بالدراسة حيث إننى قمت بالبحث والتنقيـب    :أولهما

عن الدراسات التي تناولت الباقولي بالبحث والدراسة، فلم أجد دراسة واحـدة تناولـت              
 أو عـضالت كشف المشكالت وإيـضاح الم الجانب الفقهي عند الباقولي سواء من خالل  

  .غير ذلك من كتبه التي وصلت إلينا
التوجيـه  "    نعم هناك دراسات تناولت الباقولي من الناحية اللغويـة والنحويـة، مثـل        

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلـل القـراءات   "النحوي في  
ـ ٥٤٣( للباقولي   يـالي،  حنان محمود حسين، رسالة ماجستير، جامعـة د       / ،إعداد  )  ه

 
 

 
 

 
  المحاضر بقسم الدراسات اإلسالمية

  )بنات( كلية العلوم واآلداب بشرورة
  المملكة العربية السعودية–جامعة نجران 

 



– 

  )١٣٢٤(

.  م ٢٠١٢ هــ، تـشرين الثـاني        ١٤٣٣كلية التربية، قسم اللغة العربية، ذو الحجـة         
والقضايا النحوية والصرفية وشواهدها الـشعرية فـي كـشف المـشكالت وإيـضاح              
/ المعضالت في إعراب القرآن وعلل القراءات لإلمام الباقولي، رسالة دكتوراه، إعـداد        

امعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية اللغـات،       محيي الدين سليمان إبراهيم حسين، ج     
ـ ١٤٣٧قسم اللغة العربية،   إال أن هذه الدراسات لـم تتنـاول الجوانـب          .  م ٢٠١٦ - ه

  .الفقهية لدى الباقولي ،ولم تشر من قريب أو بعيد إلى آرائه الفقهية أو مذهبه الفقهي
قوف على آراء البـاقولي      الذي دفعنى لدراسة هذا الموضوع والو          أما الشيء الثاني  

 أننى قمـت بحـصر مؤلفـات        كشف المشكالت وإيضاح المعضالت   الفقهية من خالل    
الباقولي  فلم أجد فيها مؤلفاً في الفقه يحوي بين دفتيـه آراءه الفقهيـة رغـم إشـاراته                   
المتناثرة في مؤلفاته إلى ذلك ، ولذا فقد أصبحت هذه الدراسة ضرورية لكشفها عن هذا               

  .حنفي،حيث تعد إضافة لمراجع الفقه الحنفيالفقيه ال
لهذه األسباب ولغيرها فقد حاولت في هذا البحث أن أضـع يـدي علـى آراء                

 ، حيـث قمـت     كشف المشكالت وإيضاح المعـضالت    الباقولي الفقهية التي ذكرها في      
بقراءة هذا الكتاب كله والذي يتكون من جزأين عدا المقدمة والفهارس لجمع ورصد مـا      

الباقولي في علم الفقه فوجدته يتناول بعضاً من المسائل الفقهية من خـالل تحليلـه               قاله  
للقراءات القرآنية ، وبناء على ذلك أقمت هذه الدراسة علـى المـسائل التـي تناولهـا                 
الباقولي في ثنايا الكتاب موضوع الدراسة ،مع التوضيح في الوقت نفسه مـدى موافقـة      

لمسائل  ألصول مذهبه الحنفي الذي ينتسب إليه،ثم يـشير          الباقولي أو مخالفته في هذه ا     
  .البحث إلى موقف الفقهاء من المسألة من خالل الحديث عن التكييف الفقهي للمسألة 
 مـن   "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننى آثرت أن أطلق على بحثي هذا              

يست كلهـا، وسـتكون    ، ألنها تتضمن بعض آرائه الفقهية ولاآلراء الفقهية عند الباقولي 
 مدخالً لدراسة متكاملة فيما بعد تحوى بين دفتيهـا كـل آراء             -هذه الدراسة إن شاء اهللا    

الباقولي الفقهية واألصولية من خالل كل مؤلفاته، وذلك من خالل البحث والتنقيب فـي              
أصول الحنفية من المصادر التي تعين على جمع ورصد آراء الباقولي الفقهية والقيـام               

إلى أى مـدى تعـد آراء البـاقولي         : ستها لكي نستطيع أن نجيب عن هذا التساؤل       بدرا
  الفقهية مرآة صادقة تنعكس عليها أصول المذهب الحنفي؟

  :وتأسيساً على ما تقدم فإنه باإلمكان توضيح أهداف الدراسة وخطتها على النحو التالي



 

 )١٣٢٥(

  :أهداف البحث
ين بن علي الضرير األصـفهاني  الكشف عن شخصية جامع العلوم علي بن الحس ـ  ١

  . هـ،ومؤلفاته ٥٤٣الباقولي
  . ـ تحديد المذهب الفقهي للباقولي وموقفه من القضايا الفقهية المطروحة في مؤلفاته٢
 ـ جمع ودراسة المسائل الفقهية المتناثرة في مؤلفات البـاقولي النحويـة واللغويـة     ٣

  .ومؤلفاته في القراءات وتوجيهها
لباقولي من الفقهاء في المسائل المطروحة ،وكذلك بيان موقفـه مـن    ـ بيان موقف ا ٤

فقهاء المذهب الذي ينتمي إليه والتأكد من اآلراء الفقهية التي يشير إليها ومدى نـسبتها               
  .إلى أصحابها

 ـ بيان عالقة القضية الفقهية بالقراءة القرآنية من خالل كتـاب كـشف المـشكالت     ٥
  .وإيضاح المعضالت للباقولي

  :منهج البحث
ألن البحث   يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ،إضافة لالستقرائي الناقص،         

سيتخير مجموعة من القضايا وليست كل القضايا ،وسيتخير مؤلفاً واحداً وليـست كـل              
وقد أشرنا في المقدمة إلى أن ذلك ربما سيكون دراسة مـستقلة فيمـا               مؤلفات الباقولي، 

  .يستقبل 
ثم تعرض لـرأي البـاقولي محـددة     ن منطلق ما سبق فإن الباحثة ستحدد المسألة،    وم

وأدلته ،ثم تحلل المسألة من خالل التكييف الفقهي للمسألة بعـرض     رأيه ومذهبه الفقهي،  
 اآلراء المختلفة لفقهاء المذاهب وأدلتهم ،مع توضيح الراجح في المـسألة وأدلـة ذلـك،       

  :حقيق ذلكوسوف تتبع الخطوات التالية لت
 ـ عرض موقف الباقولي من المسألة الفقهية في  كتاب كشف المـشكالت وإيـضاح    ١

  .المعضالت
  . ـ التكييف الفقهي للمسألة من خالل عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ٢
  . ـ بيان الراجح في المسألة وأدلة ذلك٣
القـراءات   ـ تخريج اآليات والقراءات واألحاديث من الكتب المعتمدة فـي الفققـه و   ٤

  .والحديث وعلومه
  :خطة البحث

  ).خطة البحث– منهج البحث - أهداف البحث-مقدمة عن الموضوع(:مقدمة البحث
  )مذهبه الفقهي– مؤلفاته - كنيته- لقبه-اسمه(األصفهاني الباقولي: المبحث األول



– 

  )١٣٢٦(

  ). التكييف الفقهي للمسألة-رأي الباقولي(اإليالء : المبحث الثاني
  جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها قبل االغتسال عنـد أبـي حنيفـة،             :المبحث الثالث 

  ). التكييف الفقهي للمسألة-رأي الباقولي.(وعند الشافعي أنه ال يجوز إال بعد االغتسال
  ). التكييف الفقهي للمسألة-رأي الباقولي(أنت طالق ثالثاً : المبحث الرابع 

 التكييـف  -رأي البـاقولي  (ن إال واحـدة أنت طالق ثالثاً إال اثنتي:  المبحث الخـامس   
  ).الفقهي للمسألة

 التكييـف الفقهـي   -رأي البـاقولي (الطواف بين الصفا والمـروة      :  المبحث السادس   
  ).للمسألة

  .نتائج البحث وتوصياته
  .قائمة المصادر والمراجع



 

 )١٣٢٧(

  )مذهبه الفقهي– مؤلفاته- كنيته- لقبه-اسمه(األصفهاني الباقولي: المبحث األول
  : كنيته- لقبه-سمها

ولـه   يكنى بأبي الحسن،      هو علي بن الحسين بن علي الضرير األصفهاني النحوي،        
عدة ألقاب ،فهو يلقب بالباقولي ،كما أنه يلقـب بجـامع العلـوم ،كمـا يلقـب بعمـاد                   

أمـا   .ولم تشر كتب التراجم إلى معاني هذه األلقاب وأسباب تلقيبـه بهـا             .)١(المفسرين
لعلوم وعماد المفسرين فال إشكال فيهما ،ويبـدو أن تالميـذه وأصـحابه     بالنسبة لجامع ا  

والهتمامـه بعلـوم     وأقرانه أطلقوا عليه جامع العلوم إللمامه بكثير من علوم عـصره،          
يقـول أحـد     القرآن خاصة من تفسير وقراءات وإعراب أطلق عليه عماد المفـسرين،          

بذلك ،وإن كنت أظن أن ذلـك نـسبة      أما الباقولي فلم أقف على سبب تسميته         :"الباحثين
  )٢(".إلى المكان الذي عاش فيه األصفهاني

وأشار إلى اسمه ولقبه     وقد حدد الزركلي تاريخ وفات الباقولي، ولم يحدد تاريخ ميالده،         
 نحـو   - ٠٠٠=  هــ    ٥٤٣ نحـو    - ٠٠٠(الباقُولي :"يقول:وكنيته وبعضاً من مؤلفاته   

حسن األصبهاني الباقولي، ويقال لـه جـامع        علي بن الحسين بن علي، أبو ال      ) م ١١٤٨
" و"علـل القـراءات  "و"البيان في شواهد القـرآن   "من كتبه   . ضرير .عالم باألدب  :العلوم

  .)٣("الجواهر في شرح جمل عبد القاهر"في النحو، سماه  "شرح الجمل
    ويتضح من البحث في معظم كتب التراجم أن  كتب التراجم اقتضبت ترجمة جامع               

وشاح (في كتابه   ) هـ٥٦٥(وأقدم من ترجم له أبو الحسن البيهقي        اقتضاباً شديداً،  العلوم
الذي ذكر فيه من ذكره من شعراء عصره وشيئاً من أشعارهم،وفرغ مـن            ) دمية القصر 

 هـ،فهو قد ترجم لصاحبنا جامع العلوم وهو حـي،ولم ينتـه إلينـا              ٥٣٥تصنيفه سنة   

                                         
 ،والبلغة في   ٢١١ونكت الهميان    ، ٢٤٩-٢٤٧/ ٢ ،وإنباء الرواة    ١٦٧-١٣/١٦٤معجم األدباء / انظر ترجمته في    )١(

أبي الحسن  :شرح اللمع : وراجع. ٦٠٣ ،وكشف الظنون    ١٦١-١٦٠/ ٢ ،وبغية الوعاة    ١٥٥تاريخ أئمة النحو واللغة     
 ١٤١١ الجزء األول   -إبراهيم بن محمد أبو عبادة    / د: هـ تحقيق ودراسة   ٥٤٣علي بن الحسين الباقولي المتوفى سنة       

 عمـادة   - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      - وزارة التعليم العالي   - السعودية  المملكة العربية  - م ١٩٩٠-هـ  
  .٥٤البحث العلمي،ص

  .٥٤شرح اللمع،الجزء األول ،ص:راجع )٢(
،دار العلـم   ) هـ١٣٩٦: المتوفى(األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي              )٣(

  .٤/٢٧٩ م،٢٠٠٢مايو /  أيار -ة عشر الخامس: للماليين،الطبعة



– 

  )١٣٢٨(

قوت الحمـوي والقفطي،وعنهمـا أخـذ أكثـر         البيهقي فيما أعلم،ونقل بعض كالمه يـا      
  )١(.الناس

      والمتفق عليه أنه علي بن الحسين بـن علـي األصـفهاني البـاقولي،يكنى أبـا                
وبنـور الـدين أيـضاً،وكان ضـريراً،فعرف         الحسن،ويلقب بجامع العلوم،أو الجامع،   

 هان،فنسبة إلـى أصـف    -واألول أشهر –أما األصفهاني بفتح الهمزة وكسرها       .بالضرير
وأما جامع العلوم أو الجامع     .وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعالم مدن فارس وأعيانها        

ومنهـا   فظاهر أنه لقب عرف به لجمعه بين عدة من العلوم وإتقانه لها واشتهاره بهـا،              
وأما الباقولي فإني لم أصب لهذه النسبة ذكـراً فيمـا        .التفسير والقراءات والنحو وغيرها   

كوز ال  )الباقول(و.لكتب المصنفة في األنساب وال في غيرها من المظان        انتهى إلينا من ا   
وهـذا لـم    )٢(.فهل كان جامع العلوم ألسرة تعرف بصناعة البواقيل أو بيعها؟          عروة له، 

  .يثبت لدي من خالل اطالعي وقراءاتي في مؤلفات الباقولي
  : مولده ووفاته

 وإسـماعيل باشـا البغـدادي،      هـ،ذكر ذلك حاجي خليفة      ٥٤٣توفي جامع العلوم سنة     
الذي ترجم لجـامع    )الوشاح(وعنهما أخذ الزركلي ،وفات ياقوتاً والقفطي ألنهما نقال من        

  ،أما تاريخ مولده فقد     ولم يقفا على خبر عند غيره فيه تعيين سنة وفاته،          العلوم وهو حي
رنا قول جامع   غاب عن الجميع،وليس بين أيدينا ما يعين على تعيينه ،بيد أننا إذا ما اعتب             

فـإن  :"...وهو آخـر مـصنفاته    )كالت وإيضاح المعضالت  شكشف الم (العلوم في كتابه    
،وأنـه قـد    ..."ووفقنا للصواب  راجعنا درس الكتاب بعد هذه السنة وهي سنة العشرين،        

كـشف المـشكالت    "تمت له إذ ذاك أدوات العلم فتصدر ودرس وألف عدة كتب قبـل              
 ه ـفي  ٥٢٠ناً أنه ربما كان إذ ذاك ،أي في سنة أمكن أن نظن ظ" وإيضاح المعضالت

فإذا صح ذلك كان مولده في العقد السادس مـن المائـة             حدود العقد السادس من عمره،    
  )٣(. الخامسة للهجرة

                                         
                  كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،جامع العلوم أبو الحسن علي بن الحـسين األصـفهاني البـاقولي                : راجع  )١(

 -١٩٩٥محمد أحمد الدالي،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمـشق،       /  هـ، ،حققه وعلق عليه ووضع فهارسه،د      ٥٤٣
 .٧ص . هـ،١٤١٥

عـادل  » من صدر اإلسالم وحتى العـصر الحاضـر       «ومعجم المفسرين   /. ١٠-٩كشف المشكالت ص    : راجع  )٢(
مفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت         : نويهض،قدم له 

  .١/٣٥٩ م،١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  لبنان،الطبعة–
 .١١-١٠كشف المشكالت ،مقدمة المحقق ص : راجع )٣(



 

 )١٣٢٩(

كان حيـاً  (علي الباقولي   " هـ ،  ٥٣٥    وقد أشارت كتب التراجم إلى أنه كان حياً عام          
ـ ٥٣٥ الـضرير،ويعرف   الصفهاني، الباقولي، علي بن الحسين بن علي ا     )م١١٤١) ( ه

  .)١(بالجامع أبو الحسن نحوي
   هذا هو كل ما ذكرته الكتب عن نسب األصفهاني فال نعرف عنه غير هذا ،فما كتب                
عن حياته ال يتجاوز بضعة أسطر تناقلها المؤرخون الالحق عن الـسابق فقـد ضـنت             

 ه وتالميذه ورحالته وتنقالتـه،    علينا المراجع بما نريده من حياة الرجل وسيرته وشيوخ        
  :ولم تورد إال النذر اليسير ،ولعل السبب في ذلك في تقديري يعود إلى أمرين

 ـ أن إقامة الرجل كانت في إصفهان فقد ولد فيها ونشأ وتعلم ،ولـم يغادرهـا إلـى     ١
المدن المشهورة كبغداد وغيرها فلو دخل بغداد لكان له نـصيب كبيـر مـن الـشهرة                 

  .لمترجمون بشكل آخرولتناوله ا
 ـ يبدو أن في طبع الرجل شيئاً من الحدة والغلظة وهذا األمر ظـاهر فـي مؤلفاتـه     ٢

وواضح كل الوضوح ولعل هذا مما صرف عنه المؤرخون خوفاً من شراسته وسـالطة   
  )٢ (.لسانه

  :مؤلفاته
   لقد ترك األصفهاني بعد وفاته ثروة عظيمة تدل على فضل الرجل وعلمه وانقطاعـه             

ومن نظر في تصانيفه علم أنه الحق سبق        :" يقول ياقوت في معجمه    للدرس والتحصيل، 
وله غير ذلك من التصانيف في العربيـة ومـن وقـف          :"....ويقول القفطي  ،.."السابقين

  )٣ (.."عليها علم فضله
وقد تنوعت آثاره تنوعاً يدل على سعة اطالعه وتعدد مواهبه ولم نقف إال علـى النـذر         

والكشف فـي نكـت المعـاني واإلعـراب وعلـل            ن مصنفاته كشرح اللمع،   اليسير م 
أما بقية آثاره فال نعلم عنها       والجواهر وهو إعراب القرآن المنسوب للزجاج،      القراءات،

  )٤ (.شيئاً 

                                         
  .٤/٢٧٩األعالم،) ١(
  .٦٠مقدمة شرح اللمع ص :حول ذلك ينظر) ٢(
  ووإنباه ١٣/١٦٦.  هـ١٤٠٠ ،ومعجم األدباء لياقوت الحموي ،بيروت ،الطبعة الثالثة،٦٠شرح اللمع ،ص: راجع )٣(

  .٢/٢٤٩. هـ١٣٦٩لفضل إبراهيم ،الطبعة األولى،مصر،محمد أبو ا:الرواة إنباه الرواه لعلي بن يوسف القفطي،تحقيق
  .٦١شرح اللمع ،ص: راجع )٤(



– 

  )١٣٣٠(

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت فـي علـل        : من تصانيفه :"يقول عمر رضا كحالة   
هر في شرح جمل عبد القاهر، الكشف في نكـت  القرآن، البيان في شواهد القرآن، الجوا    

  )١ (.المعاني واإلعراب وعلل القراءات المروية عن األئمة السبعة، والمجمل
وله من التصانيف شرح اللمع كتاب كـشف المعـضالت وإيـضاح            :"ويقول الصفدي   

القراءات وكتاب الجواهر وكتاب المجمل وكتاب االسـتدراك علـى          )المشكالت في علل  
  .)٢("كتاب البيان في شواهد القرآنأبي علي و

اِلاسـِتدراك  من تـصانيفه    :" وقد فصلت بعض كتب التراجم في مؤلفاته ،يقول البغدادي        
الْجواِهر الْمجمـل  .شرح اللمع ِلابِن جنى.الْبيان ِفي شَواِهد الْقُرآن.على ابى على الفارسى   

المعضالت ِفي نكـت الْمعـاِني      كشف المشكالت وإيضاح    .ِفي شرح الْجمل لعبد القاهر    
  .)٣(واإلعراب وعلل القراءات المروية عن األئمة السبعة

  :مذهبه الفقهي
   يبدو للناظر في مصنفات األصفهاني أنه حنفي المذهب لكثرة ورود رجال المـذهب             
 :الحنفي فيها ولكونه ال يورد إال آراءهم وال يستشهد إال بـأقوالهم ومـن أمثلـة ذلـك                 

 ،"وإذا كان من قولهم فالن يرى رأي أبي حنيفة فإنه يتعدى إلى مفعول واحد             ".... :يقول
فمن قال المرأته أنت طالق من واحدة إلـى ثـالث تطلـق      :"... ويقول في موضع آخر   

ثنتين،ألن األول لما كان البتداء الغاية دخل في الفعل ،واآلخر خرج عنه خروج الليـل               
 نه يخرج الغاية األولى واآلخـرة مـن الكـالم،         تطلق واحدة أل  )زفر(وعند من الصوم، 

وهنـاك أمثلـة أخـرى تؤكـد مـذهب       ،"وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنه يقـع ثالثـاً         
  .)٤(.األصفهاني

                                         
 -،مكتبة المثنى )هـ١٤٠٨: المتوفى(معجم المؤلفين ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )١(

  ٧/٧٥بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت،
أحمد األرنـاؤوط  : ،المحقق) هـ٧٦٤: المتوفى(ن أيبك بن عبد اهللا الصفدي     الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل ب     )٢(

و نكث الهميان في نكت العميان،  .٢١/١٠م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت،–دار إحياء التراث : وتركي مصطفى،الناشر
ار مصطفى عبد القادر عطـا،د : ،علق عليه ووضع حواشيه ) هـ٧٦٤: المتوفى(صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي       

  .١٩٦-١/١٩٥ م،٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان،الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 
: المتـوفى (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي       )٣(

دار إحياء : ،أعادت طبعه باألوفست١٩٥١،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ) هـ١٣٩٩
  .١/٦٩٧ لبنان، –التراث العربي بيروت 

 .٥٨-٥٧شرح اللمع ،ص:راجع )٤(



 

 )١٣٣١(

  ). التكييف الفقهي للمسألة-رأي الباقولي(اإليالء : المبحث الثاني
  :رأي الباقولي في مسألة اإليالء

  هــ،  ٥٤٣بن الحسين األصفهاني البـاقولي           تناول جامع العلوم أبو الحسن علي       
للذين يؤلون من نسائهم تـربص      :" الحديث عن اإليالء من خالل تفسيره لقول اهللا تعالى        

   .)١("أربعة أشهر
       وقد أشار الباقولي إلى أن المقصود في اآلية هو أن اإليالء يكون علـى النـساء                

بالظرف ،أي للمـؤمنين مـن نـسائهم        يتعلق   "من نسائهم :"فقول اهللا تعالى   وليس منهم، 
آلى فـالن   :،ألن اللغة تحكم أن يقال      "يؤلون "تتعلق ب "من"وليست   .تربص أربعة أشهر  

وقـول  :"يقول  آلى من،:وقد أشار إلى وهم من قال بأن المقصود في اآلية         على امرأته، 
:( الى يقـول  لما سمع اهللا تع    آلى فالن من امرأته وهم إنما توهمه من هذه اآلية؛         :القائل  

آلـى  " كتاب اإليالء "فكرروا في    ،"يؤلون"تتعلق ب "من"ظن أن   ) للذين يؤلون من نسائهم   
  .   )٢("وآلى من امرأته من نسائه،

     وقد يكون مفيداً أن نشير إلى أن الباقولي أشار في اآلية الكريمة إلى هـذه الفائـدة                 
أو مدتـه أو عالقتـه بـالطالق        ولم يتطرق إلى تعريف اإليالء أو أحكامه         اللغوية فقط، 

ثـم   وغير ذلك مما عرضت له كتب الفقه والتفسير على اختالف مشاربها واتجاهاتهـا،         
صـحيح أن   فالن من امرأته وهم توهمه من سمع هـذه اآليـة،         ) آلى(إنه أشار إلى أن     

قد ) من(،لكن ما ذهب إليه الباقولي من أن وهم من عداه ب          )على(يتعدى ب )آلى  (الفعل  
فبالرجوع إلى كتب الفقه واألصول ،وكتب التفسير رأيـت مـا ذكـره               الصواب، جانبه

الباقولي قد ورد عند فقهاء وعلماء قرآن ومفسرين غيره،وقد نص أهل العلـم علـى أن             
حمالً على المعنى وهو االمتناع من الدخول،ومن فـي اآليـة           )من(يتعدى ب )آلى(الفعل  

ِللَّـِذين  : (قوله:"يقول الكرماني .ى االمتناع على جهة تضمين اإليالء معن    )يؤلون(تتعلق ب 
 من معنى االسـتقرار،   " الالم"متعلق بما في    " ِمن)"يْؤلُون ِمن ِنساِئِهم تَربص َأربعِة َأشْهرٍ     

أن :والغريـب .لي من األمير الرزق وله منـي الـدعاء       :كما تقول  وهو أي استقر منهن،  

                                         
  .٢٢٦سورة البقرة،آية ) ١(
  .١٦٤كشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ص ) ٢(



– 

  )١٣٣٢(

والعجيب مـن جعلـه     .،تقدم فانتصب على الحال   ) َأشْهرٍ تَربص َأربعةِ :(يكون صفة لقوله  
  )١ (.متصالً باِلإيالء، وفيه بعد وعنه استغناء

فإن : يقسمون من نسائهم  :"    وقد ذكر  الزمخشري تفسيراً لتعدية الفعل في اآلية ،يقول         
قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى       :كيف عدى بمن، وهو معدى بعلى؟قلت     : قلت

ويجوز أن يراد لهم من نـسائهم  . يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين   : ه قيل البعد، فكأن 
  )٢(".لي منك كذا:تربص أربعة أشهر كقوله

: أو)فـي :(بمعنـى )مـن :(   وحكي ابن األنباري عـن بعـض اللغـويين أنـه قـال            
مـا  : على وطء نسائهم، فحذف الوطء، وأقام النساء مقامه، كقوله تعالى         :،والتقدير)على(

يؤلـون،  : في الكالم حـذف، تقـديره  : وقيل. على ألسنة رسلك :نا على رسِلك، أي   وعدتَ
وال يكون مؤلياً إال إذا حلـف بـاهللا ال يـصيب         .االنتظار:والتربص.يعتزلون من نسائهم  

وهذا . زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون، لم يكن مؤلياً              
  )٣(.قول مالك، وأحمد، والشافعي

أن يـراد لهـم     :األول:     وتأسيساً على ما تقدم فإن اإلجابة عن ذلك األمر من وجهين          
أنه ضمن في هذا القـسم      : لي منك كذا والثاني   :من نسائهم تربص أربعة أشهر،كما يقال     

   )٤(.يبعدون من نسائهم مولين أو مقسمين: معنى البعد، فكأنه قيل
،وفات الباقولي اإلشارة إليها فكثيرة  نذكر هاهنـا         أما األحكام التي تضمنتها اآلية   

  :بعض ما دلت اآلية عليه من مسائل
كل زوج يتصور منه الوقاع، وكان تصرفه معتبراً في الـشرع، فإنـه             : المسألة األولى 

يصح منه اإليالء، وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً؛ أما الطرد فهو أن كل من كان كـذلك      
                                         

 ويعـرف بتـاج   غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني،       ) ١(
                   بيـروت،  – جدة، مؤسسة علـوم القـرآن        -دار القبلة للثقافة اإلسالمية     : دار النشر )هـ٥٠٥نحو  : المتوفى(القراء  

١/٢١٤.  
: المتـوفى (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار اهللا                 ) ٢(

  .١/٢٨٦ هـ،١٤٠٧ -الثالثة :  بيروت،الطبعة–ي دار الكتاب العرب)هـ٥٣٨
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد    : زاد المسير في علم التفسير،المؤلف    : انظر حول ذلك  ).٣(

 -األولـى   :  بيروت، الطبعة  –دار الكتاب العربي    : عبد الرزاق المهدي،الناشر  : المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
  .١٩٧-١/١٩٦ هـ،١٤٢٢

: المتـوفى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي                ) ٤(
                 -األولـى  :  بيـروت، الطبعـة  –محمد عبد الرحمن المرعـشلي،دار إحيـاء التـراث العربـي      : المحقق)هـ٦٨٥

  .١/١٤٠ هـ،١٤١٨



 

 )١٣٣٣(

يصح إيالء الذمي، وهو قول أبي حنيفة رضي        : ه أحكام ،األول  صح إيالؤه، ويتفرع علي   
ال يصح إيالؤه باهللا تعالى ويصح بالطالق والعتـاق         : اهللا عنه، وقال أبو يوسف ومحمد     

، وهـذا العمـوم يتنـاول       "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر      :"ألن قوله تعالى  
  .الكافر والمسلم
مدة اإليالء ال تختلف بالرق والحرية فهـي        :  عنه قال الشافعي رضي اهللا   : الحكم الثاني 

أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين، أو أحدهما كان حراً واآلخر رقيقـاً،               
وعند أبي حنيفة ومالك رضي اهللا عنهما تتنصف بالرق، إال أن عند أبي حنيفة تتنصف               

:  أن ظـاهر قولـه تعـالى   برق المرأة، وعند مالك برق الرجل، كما قاال في الطالق لنا     
للذين يؤلون من نسائهم يتناول الكل، والتخصيص خالف الظاهر، ألن تقدير هذه المـدة              
إنما كان ألجل معنى يرجع إلى الجبلة والطبع، وهو قلة الصبر على مفارقـة الـزوج،                

  .فيستوي فيه الحر والرقيق، كالحيض، ومدة الرضاع ومدة العنة
ال يصح إال في حال     : في حال الرضا والغضب، وقال مالك     يصح اإليالء   : الحكم الثالث 

  .الغضب لظاهر هذه اآلية
يصح اإليالء من المرأة سواء كانت في صلب النكاح، أو كانـت مطلقـة              : الحكم الرابع 

نـسائي  : طلقة رجعية، بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه، بدليل أنه لو قال             
:  ثبت أنها من نسائه دخلت تحت اآليـة لظـاهر قولـه   طوالق، وقع الطالق عليها، وإذا  

وهو أن من ال يتصور منـه الوقـاع ال          . أما عكس هذه القضية   .للذين يؤلون من نسائهم   
  :يصح إيالؤه، ففيه حكمان

إيالء الخصي صحيح، ألنه يجامع كما يجامع الفحل، إنما المفقود في حقه            : الحكم األول 
  .ل تحت عموم اآليةاإلنزال وذلك ال أثر له وألنه داخ

المجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يجامع به صح إيالؤه وإن لم يبق ففيـه                : الحكم الثاني 
أنـه  : أنه ال يصح إيالؤه وهو قول أبي حنيفة رضي اهللا عنـه، والثـاني      :قوالن أحدهما 

  .يصح لعموم هذه اآلية، ألن قصد المضارة باليمين قد حصل منه
واهللا ال أجامعك ثم نكحها لم يكـن مؤليـا          : اً،فلو قال ألجنبية  أن يكون زوج  : القيد الثاني 

يفيد أن هذا الحكم لهـم ال       " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر      :"ألن قوله تعالى  
  )١ (. أي لكم ال لغيركم)١(لكم دينكم ولي دين: لغيرهم، كقوله

                                         
 .٦: الكافرون) ١(



– 

  )١٣٣٤(

ه، فإن كـان بـاهللا كـان        المحلوف به والحلف إما أن يكون باهللا أو بغير        : المسألة الثانية 
مولياً،ثم إن جامعها في مدة اإليالء خرج عن اإليالء،وهل تجـب كفـارة اليمـين فيـه            

الجديد وهو األصح، وقول أبي حنيفة رضي اهللا عنه أنه تجب كفـارة اليمـين،               : قوالن
واهللا : والقديم أنه إذا فاء بعد مضي المدة أو في خالل المدة فال كفارة عليه، حجة القـول  

واهللا ال أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القـديم قولـه           :  أقربك ثم يقربها، وبين أن يقول      ال
أن الكفـارة لـو   : فإن فاؤ فإن اهللا غفور رحيم واالستدالل به من وجهين أحدهما         : تعالى

كانت واجبة لذكرها اهللا هاهنا، ألن الحاجة هاهنا داعية إلى معرفتها، وتأخير البيان عن              
أنه تعالى كما لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سـقوطها           : يجوز،والثاني وقت الحاجة ال  

فإن فاؤ فإن اهللا غفور رحيم،والغفران يوجب ترك المؤاخذة ولألولين أن يجيبـوا             : بقوله
إنما ترك الكفارة هاهنا ألنه تعالى بينها في القرآن وعلـى لـسان رسـول اهللا                : فيقولوا

  )٢ (.عصلى اهللا عليه وسلم في سائر المواض
غفور رحيم فهو يدل على عدم العقاب، لكن عدم العقاب ال ينـافي وجـوب          :   أما قوله 

الفعل، كما أن التائب عن الزنا والقتل ال عقاب عليه، ومع ذلـك يجـب عليـه الحـد                   
إن وطأتـك فعبـدي     : والقصاص، وأما إن كان الحلف في اإليالء بغير اهللا كما إذا قال           

إن وطأتـك فللـه   : طالق، أو ألزم أمراً في الذمة، فقـال حر، أو أنت طالق، أو ضرتك      
  علي عتق رقبة، أو صدقة أو صوم، أو حج، أو صالة، فهل يكون مولياً؟

ال يكون مولياً، وبه قال أحمـد فـي         : قال في القديم  :     للشافعي رضي اهللا عنه قوالن    
معهود الجاهلية فـي  ظاهر الرواية، ودليله أن اإليالء معهود في الجاهلية، ثم قد ثبت أن     

من حلف فليحلف   : هذا الباب هو الحلف باهللا، وأيضاً روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال            
باهللا،فمطلق الحلف يفهم منه الحلف باهللا،وقال في الجديد،وهو قول أبي حنيفـة ومالـك              

ين وجماعة العلماء رحمهم اهللا إنه يكون مولياً ألن لفظ اإليالء يتناول الكل، وعلق القـول             
فيمينه منعقدة فإن كان قد علق به عتقاً أو طالقاً، فإذا وطئها يقع ذلك المتعلق،وإن كـان                 

أن عليـه   :المعلق به التزام قربة في الذمة فعليه ما في نذر اللجاج، وفيه أقوال أصـحها              
                                                                                                     

،أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن ) التفسير الكبير( مفاتيح الغيب : مزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظرلل)١(
دار إحياء التراث العربي : ،الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 ٤٣٣-٦/٤٢٨ هـ،١٤٢٠ -الثالثة : بيروت،الطبعة
أبو البركات عبد   : المؤلف)مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي   : زيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر      للم)٢(

يوسف علي بديوي،راجعه وقدم    : حققه وخرج أحاديثه  )هـ٧١٠: المتوفى(اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي         
 .١/١٨٨ م،١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى، :محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت،الطبعة: له



 

 )١٣٣٥(

أنه يتخير بين كفارة اليمين وبـين       : عليه الوفاء بما سمى، والثالث    : كفارة اليمين والثاني  
ء بما سمى، وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا إنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر                الوفا

  )١(.ال يكون مولياً ال يضيق عليه األمر: يضيق األمر عليه حتى يفيء أو يطلق وإن قلنا
قول ابن عباس أنـه ال      : اختلفوا في مقدار مدة اإليالء على أقوال فاألول       : المسألة الثالثة 
قـول الحـسن البـصري      :حتى يحلف على أن ال يطأهـا أبـدا، والثـاني          يكون مولياً   

إن أي مدة حلف عليها كان موليا وإن كانت يوماً، وهذان المذهبان فـي غايـة          :وإسحاق
قول أبي حنيفة والثوري أنه ال يكون مولياً حتى يحلف علـى أنـه ال               : التباعد، والثالث 

: شافعي وأحمد ومالك رضي اهللا عـنهم      قول ال : يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد، والرابع      
إنه ال يكون مولياً حتى تزيد المدة على أربعة أشهر وفائدة الخالف بـين أبـي حنيفـة                  
والشافعي رضي اهللا عنهما أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعـة، وهـذه                 

 فإن امتنـع    المدة تكون حقاً للزوج، فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بالطالق،           
إذا مضت أربعة أشهر يقع الطـالق       : الزوج منهما طلقها الحاكم عليه، وعن أبي حنيفة       

  :بنفسه، وحجة الشافعي من وجوه
فإن فاؤ فإن اهللا غفور رحيم، وإن عزموا الطالق فـإن  : أن الفاء في قوله: الحجة األولى 

نقـضاء األربعـة   اهللا سميع عليم تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عـن ا      
 وإن عزموا الطالق تفـصيل      ...فإن فاؤ   : ما ذكرتموه ممنوع ألن قوله    : أشهر،فإن قيل 

أنا أنزل عندكم هـذا     :للذين يؤلون من نسائهم والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول        : لقوله
للـذين  : الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم وإال ترحلت عنكم؛فهذا ضـعيف ألن قولـه            

فـإن فـاؤ ورد   :  تربص هذه المدة يدل على األمرين والفاء في قولـه يؤلون من نسائهم 
عقيب ذكرهما، فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب اإليالء،وعقيب حصول التربص فـي            

أنا أنزل عندكم فإن أكرمتمـوني بقيـت        : هذه المدة بخالف المثال الذي ذكره وهو قوله       
 أما هاهنا فالفاء مـذكورة عقيـب   وإال ترحلت، ألن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول، 

ذكر اإليالء وذكر التربص، فال بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه واقعـاً عقيـب هـذين            
  )٢ (.األمرين، وهذا كالم ظاهر

                                         
البحر المحيط في التفسير،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن :للمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر)١(

     :  بيروت،الطبعـة –دار الفكـر   : صدقي محمد جميل،الناشـر   : المحقق)هـ٧٤٥: المتوفى(حيان أثير الدين األندلسي     
  .٤٤٩- ٢/٤٤٧ هـ،١٤٢٠

 ٤٣٣-٦/٤٢٨،) التفسير الكبير( مفاتيح الغيب : للمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر)٢(



– 

  )١٣٣٦(

وإن عزموا الطالق صريح في أن وقوع       :للشافعي رضي اهللا عنه أن قوله     : الحجة الثانية 
حنيفة رضـي اهللا تعـالى عنـه يقـع        الطالق إنما يكون بإيقاع الزوج، وعلى قول أبي         

فـالمراد مـن    . اإليالء الطالق في نفسه   : فإن قيل .الطالق بمضي المدة ال بإيقاع الزوج     
وإن عزموا الطـالق ال     : وإن عزموا الطالق اإليالء المتقدم، وهذا بعيد ألن قوله        : قوله

 يقتـضي  وإن عزم الذين يؤلون الطالق، فجعل المؤلي عازماً،وهـذا :بد وأن يكون معناه 
أن يكون اإليالء والعزم قد اجتمعا، وأما الطالق فهو متعلـق العـزم، ومتعلـق العـزم        
متأخر عن العزم،فإذا الطالق متأخر عن العزم ال محالة، واإليالء إما أن يكون مقارنـاً               
للعزم أو متقدماً،وهذا يفيد القطع بأن الطالق في هذه اآلية مغاير لذلك اإليالء وهذا كالم               

  )١( .ظاهر
، يقتـضي أن    "وإن عزموا الطالق فإن اهللا سـميع علـيم        :"أن قوله تعالى  : الحجة الثالثة 

يصدر من الزوج شيء يكون مسموعا، وما ذاك إال أن نقول تقدير اآلية فـإن عزمـوا                 
لـم ال يجـوز أن      :الطالق وطلقوا فإن اهللا سميع لكالمهم، عليم بما في قلوبهم،وقد يقال            

  .يع لذلك اإليالءيكون المراد إن اهللا سم
     وهذا بعيد ألن هذا التهديد لم يحصل على نفس اإليالء، بل إنما حصل على شـيء               

  .حصل بعد اإليالء، وهو كالم غيره حتى يكون فإن اهللا سميع عليم تهديدا عليه
  : الحجة الرابعة

ظاهره التخييـر بـين األمـرين، وذلـك         "  وإن عزموا  ...فإن فاؤ   :"     أن قوله تعالى  
  .يقتضي أن يكون وقت ثبوتهما واحداً، وعلى قول أبي حنيفة ليس األمر كذلك

  : الحجة الخامسة
      أن اإليالء في نفسه ليس بطالق، بل هو حلف على االمتناع مـن الجمـاع مـدة                 
مخصوصة إال أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان، وذلك ألن الرجل قد يتـرك         

ن ال بسبب المضارة، وهذا إنمـا يكـون إذا كـان الزمـان              جماع المرأة مدة من الزما    
قصيراً، فأما ترك الجماع زماناً طويالً فال يكون إال عند قصد المـضارة، ولمـا كـان                 
الطول والقصر في هذا الباب أمراً غير مضبوط، بين تعالى حداً فاصالً بـين القـصير                

ب البتة وقـوع الطـالق،   والطويل، فعند حصول هذه تبين قصد المضارة، وذلك ال يوج  
بل الالئق بحكمة الشرع عند ظهور قصد المضارة أنه يؤمر إمـا بتـرك المـضارة أو           
بتخليصها من قيد اإليالء، وهذا المعنى معتبر في الشرع في ضرب األجـل فـي مـدة          

                                         
  .٤٤٩- ٢/٤٤٧البحر المحيط في التفسير ،: للمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر)١(



 

 )١٣٣٧(

العنين وغيره، حجة أبي حنيفة رضي اهللا عنه أن عبد اهللا بن مسعود قـرأ، فـإن فـاؤ                   
  )١ (.فيهن

الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة ألن كل ما كان قرآنا وجب أن يثبت بـالتواتر                    و
فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة، فإنـه بهـذا                 

القرآن، وأيضا فقد بينا أن اآلية مـشتملة علـى    الحرف تمسك في أن التسمية ليست من    
لفيئة ال تكون في المدة، فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفـة          أمور ثالثة دلت على أن هذه ا      

  .)٢ (.لها وجب القطع بفسادها
جواز وطء الحائض إذا انقطـع دمهـا قبـل االغتـسال عنـد أبـي                : المبحث الثالث 

 التكييف الفقهـي  -رأي الباقولي. (حنيفة،وعند الشافعي أنه ال يجوز إال بعد االغتسال     
  ).للمسألة

  :رأي الباقولي
    أشار الباقولي إلى مسألة جـواز وطء الحـائض أثنـاء حديثـه عـن قـول اهللا                    

،وفسر "يطْهرن"و"يطَّهرن" ،وهما)يطهر(،وقد ذكر قراءتين في الفعل    "حتى يطهرن :"تعالى
القراءتين على أن من قرأ بالقراءة األولى ،وهي قراءة التشديد وهم حمـزة والكـسائي               

يغتسلن،وأصله يتطهرن،فأدغم التـاء فـي الطـاء        :عندهموأبو بكر عن عاصم،فالمعنى     
 قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر،وعاصم فـي روايـة        لقرب مخرجيهما،و 

ينقطـع دمهن،وكالهمـا    :،فمعناه  "يطْهرن" من قال  بسكون الطاء وضم الهاء   :حفص عنه 
٣ (.حسن(  

ة عند اإلمام أبي حنيفة،ألن عنده يجـوز    ،حج"يطْهرن"   ثم جعل الباقولي القراءة الثانية      
أن تجامع المرأة إذا انقطع دمها قبل االغتسال،وأما القراءة األولى،يطَّهرن،يجعلها حجـة        

:" ال تجامع المرأة إال بعد أن تغتسل،ثم يعقـب البـاقولي بقولـه         :عند الشافعي ألنه يقول   
،وقد يكون الوقف علـى     )٤("قراءةفالقراءتان بمنزلة اآليتين يحتج كل واحد من الفريقين ب        

الفعل من العوامل المؤثرة في تفسير المعنى ،فقد فات الباقولي أنه ال يجب للقـاريء أن             
في قراءة من خففه لئال يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولـم     " يطهرن"يقف على   

                                         
 .وما بعدها .٤٤٩- ٢/٤٤٧البحر المحيط في التفسير ،: للمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر)١(
مدارك ( ،وتفسير النسفي ٤٣٣-٦/٤٢٨ـ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب : يد من تفصيل القول حول ذلك ينظرللمز) ٢(

  .٤٤٩- ٢/٤٤٧ ،والبحر المحيط في التفسير،١/١٨٨،) التنزيل وحقائق التأويل
  .١٦٢-١٦١كشف المشكالت وإيضاح المعضالت،ص : حول ذلك ينظر)٣(
  .١٦٢نفسه،ص :حول ذلك ينظر)٤(



– 

  )١٣٣٨(

ـ :"فأما من قرأه بالتـشديد، فـالوقف عليـه حـسن ألن معنـاه             . تتطهر بالماء  رن يتطه
   )١(.وقربها بعد التطهر بالماء إجماع"بالماء

  :التكييف الفقهي للمسألة
   وبالرجوع إلى مصادر الفقه واألصول نالحظ أن الباقولي قد أشار إلى جـزء مـن               
رأي أبي حنيفة والشافعي،وترك بقية الرأي ،ولم يفصل القول في المسألة علـى النحـو             

اء في الحائض متى يحّل وطؤهـا، فقـال أبـو    اختلف الفقهالذي ورد في كتب الفقه،فقد  
إذا حاضت المرأة بعشرة أيام حّل وطؤها دون أن تغتسل، فإن طهرت            : حنيفة وصاحباه 

أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقـت        : لما دون العشرة لم يحّل وطؤها إلّا بإحدى ثالث        
ا عند عدم   الصالة، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصالة في زمنها أو تيمم            

  .الماء
إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق، فـإن          :    وقال مجاهد وطاوس وعطاء   

  .غسلت فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز
ال يحّل وطء الحائض إلّا بحين انقطاع الدم واالغتـسال،وهو قـول            :     وقال الشافعي 

 والليث بن سعد وزفر     سالم ابن عبد اهللا وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب           
إذا وطيء الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليـه            : ،وقال الحسن البصري  

بالتشديد فهو حجـة    ) حتَّى يطْهرن (من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض، فمن قرأ           
ز للمبيحين، والدليل على أن وطأها ال يجوز ما لم تغتسل أن اهللا عز وجل علّـق جـوا                 

: وقولـه ) حتَّى يطْهـرن  ( قوله عز وجل  :وطئها بشرطين فال تحل قبل حصولهما،وهما     
) نر( ،أي اغتسلن دليله قوله   ) فَِإذا تَطَه : ِرينتَطَهالْم ِحبيوال يجهد اإلنسان علـى      ) و ،

لـه  ما ال صنع له فيه،واالغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من فعلها، ويدّل عليه أيضا قو              
فَِإذا تَطَهرن فَْأتُوهن   (والمقصود  االغتسال،  ) وِإن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا   (في النساء والمائدة    

                                         
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومـه،أبو               :  حول ذلك ينظر   )١(

: المتـوفى (محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبـي المـالكي          
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -الكتاب والسنة مجموعة بحوث : الشاهد البوشيخي،الناشر: د. بإشراف أ)هـ٤٣٧

  .١/٧٣٣ م،٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، :  جامعة الشارقة،الطبعة-



 

 )١٣٣٩(

   اللَّه كُمرثُ َأميح أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، قالـه مجاهـد             ) ِمن
  )١ (.وإبراهيم وقتادة وعكرمة

 تحـريم وطء الحـائض،وهو معلـوم مـن ضـرورة               وال خالف بين أهل العلم في     
إلـى أن الحـائض ال      : فذهب الجمهور وبسبب اختالف القراء اختلف أهل العلم،       .الدين

: وقال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير       . يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء     
وقـال مجاهـد    . إذا طهرت الحائض وتيممت حيث ال ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل           

إن انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن تتوضأ وقال أبو حنيفـة وأبـو يوسـف               : عكرمةو
إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغـسل، وإن كـان           : ومحمد

وقد رجـح ابـن     . انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصالة           
إن اهللا سبحانه جعل للحل غايتين كمـا        :  يقال واألولى أن . جرير الطبري قراءة التشديد   

إحداهما انقطاع الدم، واألخرى التطهر منه، والغاية األخرى مشتملة         : تقتضيه القراءتان 
وقد دل أن الغايـة األخـرى هـي      . على زيادة على الغاية األولى، فيجب المصير إليها       

 المعتبـر التطهـر، ال      فإن ذلك يفيـد أن    )فإذا تطهرن :(المعتبرة في قوله تعالى بعد ذلك     
وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة اآليتين، فكما أنه يجب الجمـع بـين             . مجرد انقطاع الدم  

اآليتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كـذلك يجـب الجمـع بـين                
  )٢(. القراءتين

  :والراجح هو عدم إتيان المرأة إال بعد االغتسال وذلك لألدلة التالية
  :    ألدلة من الحديثا
كانت اليهود إذا حاضت المرأة مـنهم  :( قال- رضي اهللا عنه - ـ عن أنس بن مالك  ١

 صـلى اهللا عليـه      -لم يؤاكلوها  ولم يشاربوها،وأخرجوها من البيت؛فسئل رسول اهللا          

                                         
: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق : الكشف والبيان عن تفسير القرآن،المؤلف: حول ذلك ينظر)١(

دار إحيـاء التـراث   : األستاذ نظير الـساعدي،الناشر : عة وتدقيقاإلمام أبي محمد بن عاشور،مراج  : تحقيق)هـ٤٢٧
  .٢/١٥٩ م،٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األولى :  لبنان،الطبعة–العربي، بيروت 

،دار ابـن  )هـ١٢٥٠: المتوفى(فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني : حول ذلك ينظر )٢(
، ولبـاب التأويـل فـي معـاني      )١/٢٥٩ هـ، ١٤١٤ -األولى  : وت،الطبعة دمشق، بير  -كثير، دار الكلم الطيب     

: المتـوفى (التنزيل،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي أبـو الحـسن، المعـروف بالخـازن                    
،ونيل ١٥٥-١/١٥٤ هـ،١٤١٥األولى، :  بيروت، الطبعة–محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية     : تصحيح)هـ٧٤١

من تفسير آيات األحكام،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا الحسيني البخاري الِقنَّوجي المرام 
  .٧٢-١/٧١ أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،-محمد حسن إسماعيل : ،تحقيق)هـ١٣٠٧: المتوفى(



– 

  )١٣٤٠(

قل هو أذى فـاعتزلوا     ،ويسألونك عن المحيض  { عز وجل  -فأنزل اهللا   " عن ذلك    -وسلم  
وال تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمـركم           ،حيض  النساء في الم  

 صلى اهللا عليه وسـلم      -فأمرهم رسول اهللا    }إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين     ،اهللا  
مـا  ، وأن يكن معهم في البيوت، وأن يفعلوا كل شـيء           ، وأن يشاربوهن   ،أن يؤاكلوهن 

د هذا الرجل أن يدع مـن أمرنـا شـيئاً إال            ما يري : فقالوا، خال النكاح فبلغ ذلك اليهود      
يا رسول اهللا إن اليهود تقـول       : وعباد بن بشر فقاال   ، خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير       

 - صلى اهللا عليه وسلم      -كذا وكذا، أفال نجامعهن في المحيض؟ فتغير وجه رسول اهللا           
               إلـى رسـول اهللا      فقاما فخرجا، فاستقبلتهما هديـة لـبنٍ      ، حتى ظننا أن قد وجد عليهما     

  )١ (. فأرسل في آثارهما  فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما- صلى اهللا عليه وسلم -
 ـ عن أبى هريرة رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مـن أتـى    ٢

مـد عليـه    حائضا أو امرأةً فى دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد بريء بما أنزل اهللا على مح              
  )٢ (.الصالة والسالم

هي :قال، ـ عن الحسن أنه قال في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل ٣
  )٣ (.وله أن يراجعها ما لم تغتسل،وعليه الكفارة ،حائض ما لم تغتسل 

ال يقربهـا زوجهـا حتـى    : قـال ،  ـ عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم  ٤
  )٤(.تغتسل

                                         
ـ ٣٠٣: المتوفى(ائي السنن الكبرى،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النس )١( حققـه وخـرج   )هـ

عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي، مؤسـسة         : شعيب األرناؤوط،قدم له  : حسن عبد المنعم شلبي،أشرف عليه    : أحاديثه
  .٩٠٤٩،رقم الحديث ٨/٢٢٨ م،٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، :  بيروت،الطبعة–الرسالة 

باني ومعه بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشي)٢(
  .٢/١٥٥الثانية،: دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الناشر) هـ١٣٧٨: المتوفى(الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 

 عبد الصمد   أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن           )سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ     )٣(
دار المغني للنشر والتوزيع، : حسين سليم أسد الداراني،الناشر: تحقيق)هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي 

 ).١١٢٤( رقم ١/٧١٢ م،٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : المملكة العربية السعودية،الطبعة
نيل األوطار،محمد بن علي بن     :.وينظر) ١١١٧( رقم الحديث  ١/٧١٠) سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ     )٤(

: عصام الدين الصبابطي،دار الحديث، مصر،الطبعة    : تحقيق)هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني       
،والفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ           ٣٥٥-١/٣٥٠م،١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣األولى،  

ـ ١٣٧٨: المتوفى(فتح الرباني،أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي     األماني من أسرار ال    ، دار إحيـاء  ) هـ
 .٢/١٥٥الثانية،: التراث العربي،الطبعة



 

 )١٣٤١(

  :لة من أقوال الفقهاءاألد
وجملتـه أن وطء  ) فإن انقطع دمها، فال توطـأ حتـى تغتـسل   (:  ـ قول ابن قدامة ١

: المنـذر  قال ابـن  . الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم           
  .ال أعلم في هذا خالفاً: وقال أحمد بن محمد المرذوي. هذا كاإلجماع منهم

  :األدلة من القرآن
وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمـركم  {:  ـ  قول اهللا تعالى ١
: هكذا فسره ابن عباس؛ وألن اهللا تعـالى قـال فـي اآليـة             . يعني إذا اغتسلن   . )١(}اهللا
فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به،وفعلهم هـو     . )٢(}ويحب المتطهرين {

انقطاع الدم، واالغتسال، فال    : ، فشرط إلباحة الوطء شرطين    االغتسال دون انقطاع الدم   
ويـسَألُونَك عـِن    {: يباح إال بهما، وقد قال ابن جرير الطبري في معنى قولـه تعـالى             

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فـاعتزلوا جمـاع   : فتأويل اآلية إذا  : قال. }الْمِحيِض
ن فيتطهـرن مـن حيـضهن بعـد     تقربوهن حتى يغتـسل نسائكم في وقت حيضهن وال  

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنـستم         {وقياس اآلية على آية اليتامى      .انقطاعه
لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشـد         . )٣(} منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم    

لم يبح وطؤهـا    كذا هاهنا؛ وألنها ممنوعة من الصالة لحدث الحيض، ف        . لم يبح إال بهما   
وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع ألقل الحيض؛          . كما لو انقطع ألقل الحيض    

  )٤ (.وألن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فال يصح قياسه عليه
  )علم الطب(األدلة من العلم الحديث

    وخالف ما ذكر من أدلة فإن ما ذكره أهل الطب أن األذى هو أضرار طبية تلحـق                 
بالطرفين في القرب سواء في الحيض أو قبل الغسل؛ فاألعضاء التناسية تكون في حالة              
احتقان، واألعصاب تكون في حالة اضـطراب؛ بـسبب إفـرازات الغـدد الداخليـة،               
فاالختالط الجنسي يضرها وربما يمنع نـزول الحـيض، كمـا يحـصل كثيـرا مـن                 

                                         
  .٢٢٢: البقرة)١(
 .٢٢٢: البقرة)٢(
 .٦: النساء)٣(
عيلي المقدسـي ثـم     أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما            (المغني البن قدامة،  :راجع  ) ٤(

 -هــ   ١٣٨٨: ،مكتبـة القاهرة،تـاريخ النـشر     )هـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي       
 مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحـوث        -مجلة البحوث اإلسالمية    : ،وينظر٢٤٦-١/٢٤٥م،١٩٦٨

 .٢٤٤-٤٣/٢٤٣ إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،الرئاسة العامة



– 

  )١٣٤٢(

يكفي أنـه يـسبب     . اء التناسلية االضطراب العصبي، وقد يكون سببا في التهاب األعض       
العقم، وذكر من أضراره حمل البكتريا إلى داخل المهبل وما تسببه من أمراض، وذكـر      
من أضراره أنه من أهم األسباب المهيئة لتعفن الرحم الذي يسبب العقم واآلالم الـشديدة             

كر للمرأة، وتحدث عن منابع العدوى، ثم تحدث عن األضرار التي تصيب الرجل، ثم ذ             
وهذا هو السبب   .أن الحيض ال إنبات فيه    : تقوية اإلرادة، وثانيهما  : ِحكْمتين للمنع؛ أولهما  

  )١ (.في أن الطبيب األخصائي ال يكشف على مرضاه من النساء وقت المحيض
  ). التكييف الفقهي للمسألة-رأي الباقولي(أنت طالق ثالثاً : المبحث الرابع 
  :رأي الباقولي 
ومن يرغب  :"قولي ،الحديث عن  الطالق،من خالل تفسيره لقول اهللا تعالى             تناول البا 

يكـون بإسـقاط    ) نفـسه (،حيث أشار إلى أن نصب      "عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه      
،أي مـن قومـه،وقال     ) واختار موسى قومه  : (سِفه في نفسه،كقوله تعالى   :،والتقدير  "في"

): سـفه (معنـى   :  سفَّه نفسه ،وقـال قـوم        إال من : سفَّه ،كأنه قال    ):سفه(معنى  : قوم  
    )٢ (.أوبق،أي إال من أوبق نفسه

حيث رأى الفراء أن    ) سِفه نفسه (     وقد خطأ الباقولي الفراء في تحليله لقول اهللا تعالى        
،يقول البـاقولي   "طاب زيد نفساً  :وهو بمنزلة قولك  :"على التمييز ،قال الفراء   )نفسه(نصب

فيه نكرة  ) نفساً(وهذا الذي ذكره خطأ،ألن قولهم طاب زيد نفساً،       :"معلقاً على رأي الفراء   
  ).٣"(معرفة،وال يجوز أن يكون التمييز معرفة)سفه نفسه(في ) نفسه(،و

    وتأسيساً على موقف الباقولي من الفراء،ينطلق إلى المسألة الفقهية ،وهي أن الرجل            
لى الظرف،وال يجـوز أن ينتـصب       ع) ثالثاً(ينتصب" أنت طالقٌ ثالثاً  :"إذا قال المرأته    

أنـت طـالق الـثالثَ ،فعرفهـا        : على التمييز كما يقول أصحاب الشافعي؛ألنه لو قال       
أنت طالق ثالثاً ،وإذا عرفها بالكالم لم يكن إال ظرفاً دون التمييز ،ألن             :بالالم،كان معناه 

التمييز ال يكون إال نكرة،وإذا لم يـصح نـصبه علـى التمييـز كـان نـصبه علـى                    
أنـت  : وإذا كان التقدير هكذا كـان إذا قـال        .أنت طالق ثالث مرات   : ظرف،والتقدير  ال

طلقـة  ) أنت طالق : (نويت به ثالث طلقات لم يسمع منه،وإنما يقع بقوله        : طالق،ثم قال   
                                         

طبع بإذن  : فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي،الناشر      . د. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر،أ     : راجع  ) ١(
 وتـاريخ   ٥/ ٩٥١رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد في المملكة العربيـة الـسعودية بـرقم                

 .٦٢١-٢/٦٢٠م، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٧األولى : ، الطبعة٥/٨/١٤٠٦
  .١٠١-١٠٠كشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ص : حول ذلك راجع)٢(
  .١٠١نفسه، ص : حول ذلك راجع) ٣(



 

 )١٣٤٣(

إنه ينبغي أن يجوز أن ينوي به ثالثاً ألنه لـو           :واحدة،وال تصح نية الثالث إال به،فقولهم     
تفسيراً وتمييزاً يبطل قولهم إنه تفسير وتمييـز بمـا          ) ثالثاً( كان   )أنت طالق ثالثاً  :( قال

  ).١(."إنه تمييز) سفه نفسه(ذكرنا،كما أبطلنا قول الفراء في قوله
    وما أشار إليه الباقولي من رأي حول وقوع الطالق واحدة أو ثالث،خالف ما عليـه        

فهي طلقة واحـدة    ) نت طالق أ:(الناس جميعاً ،فال اختالف بينهم في أن من قال المرأته         
إن لم تكن له نية ،فإن نوى أكثر من ذلك فله ما نوى،فليس ما ذكره الباقولي من جـواز              
نية الثالث به مذهب أصحاب الشافعي،بل هو مما اتفق عليه الناس،وقـد ذكـر محقـق           
كتاب كشف المشكالت وإيضاح المعضالت أن الباقولي ربما وهم فيما قالـه ،وإمـا أن               

  .)٢("الفاً للفقهاء وفيهم أبو حنيفة وأصحابه وهو حنفييكون مخ
ويمكـن  .كذلك لم يفسر الباقولي هل هذا الذي ذهب إليه للمطلقة المدخول بها أم لغيرهـا   

  .تفصيل القول في هذه المسألة التي أجملها الباقولي على نحو ما سيأتي
  :التكييف الفقهي للمسألة

أنت طالق ثالثاً، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفـة         :    اختلف الفقهاء فيمن قال المرأته    
ال : يقع ثالثاً، وقال طاوس وبعض أهل الظـاهر       : وأحمد والجمهور من السلف والخلف    

يقع إال واحدة،وقال ابن مقاتل، وفي رواية عن ابن إسحاق أنه ال يقـع شـيء واحـتج                  
  :الجمهور بما يأتي

  :ـ من القرآن 
ود اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا يحدث بعـد ذلـك              ومن يتعد حد  {:قول اهللا تعالى    

يعني المطلق ثالثاً قد يحدث له ندم، فال يمكنه التدارك لوقوع البينونة،فلو كانـت            )٣(}أمرا
  .الثالث ال تقع، فال يقع إال رجعيا فال يتوجه هنا التهديد

  :ـ من الحديث 
 واهللا ما   - صلى اهللا عليه وسلم      - له النبي : أنه طلق امرأته البتة فقال    " ـ حديث ركانة    

فهذا دليل علـى أنـه لـو أراد الـثالث     " واهللا ما أردت إال واحدة: أردت إال واحدة قال  
لوقعت، وإال فلم يكن لتحليفه معنى، وأما الجمع بين التطليقات الـثالث بدفعـة فلـيس                

وزاعي وأبـو   بحرام عندنا لكن األولى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك واأل            

                                         
  .١٠٢-١٠١كشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ص : حول ذلك راجع)١(
  .١٠٢نفسه، هامش ص : حول ذلك راجع) ٢(
 .١: القالط)٣(



– 

  )١٣٤٤(

 جـل   - تعـالى    -فال يتوجه هذا التهديد وهـو قولـه         : هو بدعة، أقول  : حنيفة والليث 
حجة عليه حيث لـم يقـل بـالتحريم، واآليـة           }ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه      {جالله

   )١ (.والحديث دال عليه
ن      وفي حديث ركانة دليل على أن يمين الحكم ال تحسب قبل استحالف الحاكم، فـإ              

: واهللا ما أردت إال واحدة أعاد إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقـال        : ركانة، لما قال  
واهللا ما أردت إال واحدة، فحلفه بعد ما كان حلف من قبل تحليفه، وفيه أن اليمين باسـم                  
اهللا سبحانه وتعالى كافية على التجريد من غير أن يضم إليه شيئا من الصفات، ويجـوز        

طلـق رجـل امرأتـه البتـة إن     :  على الشروط، وكذلك العتاق، قال نافع      تعليق الطالق 
إن خرجت، فقد بتت منه، وإن لم تخرج، فليس بشيء، وقـال            : خرجت، فقال ابن عمر   

إذا حملت، فأنت طالق ثالثا، يغشاها عند كل طهر مـرة، فـإن اسـتبان           : إذا قال : قتادة
  )٢ (.حملها، فقد بانت

بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صـلى اهللا                وقد جاء في حديث ركانة      
تعالى عليه وسلم ما أردت اال واحدة فقال واهللا ما أردت اال واحدة فهذا يدل على أنه لو                  
أراد الثالث لوقعت وإال لم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع               

الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثالث فـي    الثالث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في         

                                         
: المتـوفى (مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الـشيباني                 )١(

د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسـسة الرسـالة،       :  عادل مرشد، إشراف   -شعيب األرنؤوط   : المحقق)هـ٢٤١
 السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد          ،و شرح السنة، محيي    ١/٨١ م، ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢١األولى،  : الطبعة

 -محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسـالمي  -شعيب األرنؤوط: تحقيق)هـ٥١٦: المتوفى(بن الفراء البغوي الشافعي     
،ومرقاة المفاتيح شرح مـشكاة   )٢٣٥٤(  رقم الحديث ٩/٢١٥م،١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الثانية،  : دمشق، بيروت، الطبعة  

ـ ١٠١٤: المتوفى(محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري         ) انسلط(المصابيح،علي بن    ،دار الفكـر،   )هـ
 والترمذي ٣٤١/ ٤فرواه أبو داود : والحديث رواه  .٥/٢١٤٥م،٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان،الطبعة–بيروت 

والبغوى فـي معجـم    ٣٣٨/ ٣ والبخاري في التاريخ  ١٤٤/ ٢ وأبو يعلى    ٣٧٤/ ١ وابن سعد في الطبقات      ٢٤٧/ ٤
من طريق محمد بن ربيعة عن أبي       :٤٥٢/ ٣ والحاكم في المستدرك     ٧١/ ٥ والطبراني في الكبير     ٤٠٤/ ٢الصحابة  

الحسن العسقالنى عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصرعه 
إن فرق ما بيننا وبين : "سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: انةالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال رك 

حديث حسن غريب   : "والحديث ضعفه المصنف في الجامع إذ قال      . والسياق للترمذي " المشركين العمائم على القالنس   
 وقال أبو أحمد الحاكم ٥٢١ و ٥٢٠/ ١وانظر اإلصابة . اهـ". وإسناده ليس بالقائم وال نعرف أبا الحسن وال ابن ركانة

 ".لم يثبت حديثه "٥٤/ ٣كما في الكنى 
  .٩/٢١٥شرح السنة محيي السنة،)٢(



 

 )١٣٤٥(

الحديث على الثالث المتفرقة لغير المدخول بها وإذا طلق غيـر المـدخول بهـا ثالثـا          
متفرقة تقع األولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الـثالث              

ل التوفيق بين هذا    ترد إلى الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع االشكال عن الجمهور وحص          
الحديث وبين ما يقتضي وقوع الثالث من األدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث اال أنـه                
ال يوافق ما جاء في هذا الحديث ان عمر بعد ذلك أمضى الثالث إذ هـو مـا أمـضى                    
الثالث المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثالث دفعة للمدخول بها وغير المـدخول              

 فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشـية أبـي               بها فليتامل 
  )١ (.داود

  :مناقشة األدلة السابقة 
ومن يتَعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نَفْسه لَا تَدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعـد ذَِلـك            {:     قوله تعالى 

ه ندم فال يمكنه تالفيه لوقوع البينونـة فلـو كانـت            يعني أن المطلق قد يحدث ل     }  َأمرا
  .الثالث ال تقع أصالً لَم يكن طالق يبتدأ يقع إال رجعيا فال معنى للندم

 صـلى اهللا  -أنه طلّق امرأته البتة فأتى رسـول اهللا        : "     وأما حديث ركانة فصحيحه   
 صلى اهللا عليـه     -قال  . واهللا: آِهللا؟ قال : قال. واحدة: ما أردت؟ قال  :  فقال -عليه وسلم   

وهـذه  . فلو كانت الثالث ال تقع لم يكن لتحليفـه معنـى          ". هو على ما أردت   : -وسلم  
ألنها رواية أهل بيت ركانة وهم      " أن ركانة طلق امرأته ثالثا    "الرواية أصح من روايتهم     

ـ . وإنما روى الرواية األخرى بنو رافع ولم يسمعوا    . أعلم بقصة صاحبهم   معوا ولعلهم س
أنه طلّقها البتة وهم يعتقدون أن البتة هي الثالث كرأي مالك فيها فعبـروا عـن ذلـك                  

  )٢ (.طلقها ثالثا العتقادهم أن البتة هي الثالث: بالمعنى وقالوا
  :ـ من المعقول 

     وقد اختلف العلماء فيمن أوقع الطالق الثالث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثـالث    
 فهل تلزمه الطلقات الثالث، فال تحل له زوجته إال بعد أن تنكح زوجاً              لم يتخللها رجعة،  

غيره، وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة، له رجعتها مادات في العدة، وبعـد العـدة                 
                                         

محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين الـسندي     )مطبوع مع السنن  (حاشية السندي على سنن النسائي      )١(
  .١٩٨٦،٦/١٤٦ – ١٤٠٦لثانية، ا:  حلب،الطبعة–مكتب المطبوعات اإلسالمية )هـ١١٣٨: المتوفى(
: المتـوفى (المعلم بفوائد مسلم،أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المـازري المـالكي                : حول ذلك ينظر  )٢(

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر،المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر،المؤسسة      : المحقق)هـ٥٣٦
. م١٩٩١ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ       ١٩٨٨الثانية،  : رجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، الطبعة     الوطنية للت 

١٩٢- ٢/١٩١. 



– 

  )١٣٤٦(

يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟، وعذب من أجل القول بالرجعة بها جماعـة مـن                 
  )١ (. ابن تيميه، وبعض أتباعهاألئمة والعلماء، منهم شيخ اإلسالم،

وكأن مـن خـرج     . وما ذلك إال ألن القول بوقوعها، هو المشهور من المذاهب األربعة          
  . عنها لقوة دليل أو التباع إمام من سلَِف األمة ليس على الحق

إلـى  :       ذهب جمهور العلماء، ومنهم األئمة األربعة، وجمهور الصحابة والتـابعين         
ولو لـم  ) بكلمات(ونحوه أو ) أنت طالق ثالثا(الث بكلمة واحدة إذا قال    وقوع الطالق الث  
  )٢ (.يكن بينهن رجعة

فأخبر النبي صـلى اهللا عليـه       ) أنه طلق امرأته البتة   (ودليلهم حديث ركانة بن عبد اهللا       
) واهللا مـا أردتُ إال واحـدة     : (قال ركانة ".واهللا ما أردتَ إال واحدة؟      : " وسلم بذلك فقال  

ووجه الداللة من الحديث، استحالفه صلى اهللا عليه وسلم للمطلق أنه لـم             .ه ثالثاً يستحلف
  .يرد بالبتة إال واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر، لوقع ما أراده

أن رجال طلق امرأتـه ثالثـاً،    "     واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري عن عائشة         
، حتـى   "ال:"أتحل لألول؟قـال  : عليه وسلم فسئل رسول اهللا صلى اهللا      ".فتزوجت فطلقت 

ولو لم تقع الثالث لم يمنع رجوعها إلـى األول إال بعـد             " يذوق عسيلتها كما ذاق األول    
  )٣( .ذوق الثاني عسيلتها

                                         
تيسير العالم شرح عمدة األحكام،أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمـد                ) ١(

محمد صبحي بن حسن حالق،مكتبـة      : ديثه وصنع فهارسه  ،حققه وعلق عليه وخرج أحا    )هـ١٤٢٣: المتوفى(البسام  
روح :  ،وانظر٥٨٥-١/٥٨٣ م،٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦العاشرة، :  مكتبة التابعين، القاهرة،الطبعة-الصحابة، األمارات 

: المتوفى(شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي : المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،المؤلف
  ،٣٢٨- ١٤/٣٢٧ هـ،١٤١٥األولى، :  بيروت،الطبعة–علي عبد الباري عطية،دار الكتب العلمية : المحقق)هـ١٢٧٠

ابن نور «وتيسير البيان ألحكام القرآن،محمد بن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ  
ـ ٨٢٥: المتوفى(» الدين ـ  ١٤٣٣األولى،: دار النوادر، سوريا،الطبعة  عبد المعين الحرش،  : ،بعناية) ه   م ٢٠١٢- هـ

،٤٣-٢/٣٢.  
                 ،وتيـسير البيـان ألحكـام القـرآن،    ٣٢٨-١٤/٣٢٧روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ـ، )٢(
٤٣-٢/٣٢.  
هير بن ناصر الناصر،دار طوق محمد ز: صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،المحقق      )٣(

 رقـم  ٧/٤٣هــ، ١٤٢٢األولـى،  : الطبعة)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  (النجاة  
   ).٣٥٦٤( رقم ٤٢/٣٨٦و مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )٥٢٦١( الحديث



 

 )١٣٤٧(

  واستدلوا أيضاً بعمل الصحابة،ومنهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهم علـى إيقـاع              
  )١ (.وكفى بهم قدوة وأسوة. لقالثالث بكلمة واحدة ثالثاً، كما نطق بها المط

  .ولهم أدلة غير ما سقْنَا، ولكن ما ذكرنا، هو الصريح الواضح لهم
إلى أن موقع الطالق الثالث بكلمة واحدة، أو بكلمـات لـم   :   وذهب جماعة من العلماء 

وهو مروي عن الصحابة،والتابعين، وأربـاب  .يتخللها رجعة،ال يقع عليه إال طلقة واحدة      
  .المذاهب

فمن الصحابة القائلين بهذا القول،أبو موسـى األشـعري،وابن عباس،وعبـد اهللا بـن               
ومـن التـابعين، طـاوس،      .مسعود، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف،والزبير بن العوام       

وعطاء، وجابر بن زيد، وغالب أتباع ابن عباس، وعبد اهللا بن موسـى، ومحمـد بـن                 
بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعـض      ومن أرباب المذاهب،داود وأكثر أصحابه،و    .إسحاق

أصحاب مالك،وبعض أصحاب أحمد، منهم المجد عبد السالم بن تيميه، وكان يفتي بهـا           
يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وقد عذِّب مـن          ) ابن تيميه (سراً، وحفيده شيخ اإلسالم     

  .أجل القول بها، هو وكثير من أتباعه
فقد ] أعالم الموقعين [و] الهدى[اً في كتابيه       ومنهم ابن القيم الذي نصرها نصراً مؤزر      

  .أطال البحث فيها، واستعرض نصوصها، ورد على المخالفين بما يكفى ويشفى
أن أبـا   [فأما النص، فما رواه مـسلم فـي صـحيحة           .واستدل هؤالء بالنص، والقياس   

 ألم تعلم أن الثالث كانت تجعل واحدة على عهـد رسـول اهللا   : الصهباء قال البن عباس   
ترد إلى  [وفي لفظ   ] نعم: صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال           

  )٢ (] .نعم: واحدة؟ قال
  .فهذا نص صحيح صريح، ال يقبل التأويل والتحويل

                                         
ابن « الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ       تيسير البيان ألحكام القرآن،محمد بن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم بن           ) ١(

ـ ٨٢٥: المتوفى(» نور الدين   - هــ    ١٤٣٣األولـى،   : عبد المعين الحرش،دار النوادر، سوريا،الطبعة    : ،بعناية) ه
  .٤٣-٢/٣٢ م،٢٠١٢

لمطلبي المسند ، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ا)٢(
 ، والمعجم الكبير،سليمان بن ١/١٩٢ هـ،١٤٠٠ لبنان،–دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 

حمدي بن عبـد المجيـد   : ،المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني         
  ).١٠٩١٧( رقم الحديث١١/٢٣ية، الثان:  القاهرة،الطبعة–السلفي،مكتبة ابن تيمية 



– 

  )١٣٤٨(

:      وأما القياس، فإن جمع الثالث محرم وبدعة، والنبي صلى اهللا عليه وسـلم يقـول              
 وإيقاع الثالث دفعة واحدة ليس مـن أمـر          )١ (]و رد من عمل عمال ليس عليه أمرنا فه      [

  .الرسول، فهو مردود مسدود
  )٢ (.وأجاب هؤالء عن أدلة الجمهور بما يأتي

وفـى  ) واحـدة (وفى لفظ   ) أنه طلقها ثالثاً  (أما حديث ركانة، فقد ورد في بعض ألفاظه         
  .إنه مضطرب: ولذا قال البخاري) البتة(لفظ 

في سنده مجهول، وفيه مـن هـو        : ها ضعيفة، وقال بعضهم   طرقه كل : وقال اإلمام أحمد  
  )٣ (.ضعيف متروك

وحديث ركانة ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والبخاري         :      قال شيخ اإلسالم  
وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط، وأما حـديث عائـشة       

ا بالثالث نهاية ما للمطلق من الطلقـات       فاالستدالل به غير وجيه، إذ من المحتمل مراده       
الثالث، وإذا وجد االحتمال بطل االستدالل، وهو مجمل يحمل على حديث ابن عبـاس              

  )٤ (.المبين كما جاء في األصول
  .وأما االستدالل بعمل الصحابة، فما أوالهم باالقتداء واالتباع

 واحـد بكلمـة واحـدة أو        وإن طلقها ثالثاً في طهر    :       قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا    
أنت طالق ثم طالق ثـم  (أو ) أنت طالق وطالق وطالق (أو  ) أنت طالق ثالثاً  (كلمات،مثل  

أو عـشر   . أنـت طـالق   : أنت طالق، ثم يقـول    : أنت طالق، ثم يقول   : أو يقول ) طالق
فهذا للعلماء من السلف والخلـف فيـه        . طلقات، أو مائة طلقة، ونحو ذلك من العبارات       

  .، سواء كانت مدخوال بها أو غير مدخول بهاثالثة أقوال
                                         

                   ،رقم الحـديث   ٢/١٣٤٣،وصحيح مسلم    )٢٥٤٧٢(  رقم الحديث  ٤٢/٢٩٩ ،ومسند أحمد    ٣/٦٩صحيح البخاري   )١(
 )١٧١٨(  
  .٤٣-٢/٣٢، ،وتيسير البيان ألحكام القرآن٣٢٨-١٤/٣٢٧ ،ير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس)٢(
 ١٤٤/ ٢ وأبو يعلى ٣٧٤/ ١ وابن سعد في الطبقات    ٢٤٧/ ٤ والترمذي   ٣٤١/ ٤فرواه أبو داود    : ديث  رواه    الح)٣(

 والحـاكم فـي   ٧١/ ٥ والطبراني في الكبيـر  ٤٠٤/ ٢ والبغوى في معجم الصحابة      ٣٣٨/ ٣والبخاري في التاريخ    
 جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقالنى عن أبي          :٤٥٢/ ٣المستدرك  

سمعت رسول : أن ركانة صارع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ركانة                
. والـسياق للترمـذي   " إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القالنـس         : "اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول      

حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم وال نعرف أبا الحسن وال ابـن         : " المصنف في الجامع إذ قال     والحديث ضعفه 
 ".لم يثبت حديثه "٥٤/ ٣ وقال أبو أحمد الحاكم كما في الكنى ٥٢١ و ٥٢٠/ ١وانظر اإلصابة . اهـ". ركانة

  .٣٢٨-١٤/٣٢٧روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ،)٤(



 

 )١٣٤٩(

أنه طالق مباح الزم، وهو قول الشافعي وأحمد فـي الروايـة القديمـة عنـه،                : أحدها
  .اختارها الخرقي

قول مالك وأبي حنيفـة وأحمـد، اختارهـا أكثـر       . أنه طالق محرم الزم، وهو    : الثاني
  .لصحابة والتابعينأصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من ا

أنه محرم وال يلزم منه إال طلقة واحدة، وهذا القول منقـول عـن طائفـة مـن          : الثالث
السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول بعـض       

  .أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد
كتـاب والـسنة مـا      وليس في ال  .هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة     ) الثالث(وهذا القول   

بل إنمـا   . يوجب اإللزام بالثالث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد            
وعلـى هـذا    . في الكتاب والسنة اإللزام بذلك من طلق الطالق الذي أباحه اهللا ورسوله           

يدل القياس واالعتبار بسائر أصول الشرع وال نزاع بين المسلمين أن الرسـول صـلى           
لم معصوم فيما يبلغه عن اهللا تعالى، فهو معصوم فيما شرعه لألمة بإجماع             اهللا عليه وس  

  )١ (.المسلمين، وكذلك األمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضاللة
     ويمكن التفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها في هذه المسألة ،فقد روى أبـو         

:  واحد فهي واحدة، ومنهم من قال      إذا قال أنت طالق ثالثاً بفم     : داود عن ابن عباس، قال    
في المدخول بها تقع ثالثة وفي غيرها واحدة، لما في مسلم وأبي داود والنسائي أن أبـا                 

أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثالثـاً         : الصهباء كان كثير السؤال البن عباس قال      
إذا طلـق   بل كان الرجـل     : قال ابن عباس  «قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، الحديث،        

 - صلى اهللا عليه وسـلم  -امرأته قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اهللا           
وأبي بكر وصدراً من خالفة عمر، فلما رأى الناس قد تتـابعوا فيهـا قـال أجيـزوهن             

هذا لفظ أبي داود، وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعـدهم مـن أئمـة               » عليهم
، ومن األدلة في ذلك مـا فـي مـصنف ابـن أبـي شـيبة                المسلمين إلى أنه يقع ثالثاً    

يا رسول اهللا أرأيت لو طلقتهـا ثالثـاً،         : حديث ابن عمر المتقدم قلت    «والدارقطني من   
: وفي سنن أبي داود عن مجاهـد قـال      . » إذا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك      : قال

فسكت، ظننـت أنـه   : إنه طلق امرأته ثالثاً، قال  : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال      
يا ابـن عبـاس،وإن اهللا عـز        : يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول     : ردها إليه ثم قال   

                                         
  .٤٣-٢/٣٢ ،وتيسير البيان ألحكام القرآن ،٣٢٨-١٤/٣٢٧نفسه ،)١(



– 

  )١٣٥٠(

وفـي  .  عصيت ربك وبانت منك امرأتك     )١(}ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا     {:وجل يقول 
إني طلقت امرأتـي    : الموطأ ما تقدم وفيه أيضا بلغه أن رجالً جاء إلى ابن مسعود فقال            

هـو مثـل مـا      .صـدقوا :قال. بانت منك :قيل لي : ما قيل لك؟ فقال   :فقالثماني تطليقات   
يقولون، وظاهره اإلجماع على هذا الجواب وفي سنن أبي داود وموطأ مالك عن محمد              

طلق رجل امرأته ثالثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحهـا              : بن إياس بن البكير، قال    
ال نـرى أن  : باس وأبـا هريـرة، فقـاال   فجاء يستفتي، فذهبت معه فسأل عبد اهللا بن ع       

إنـك  : فإنما طالقي إياها واحدة؟ فقال ابن عبـاس     : تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك، قال     
أرسلت بين يديك ما كان لك من فضل،وهذا يعارض ما تقدم من أن غير المدخول بهـا                 
إنما تطلق بالثالث واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس، وفي موطأ مالـك مثلـه                

 وأما إمضاء عمر الثالث عليهم فال يمكن مـع عـدم        - رضي اهللا عنه     -عن ابن عمر    
مخالفة الصحابة له مع علمه بأنها كانت واحدة إال وقد اطلعوا في الزمان المتأخر علـى          
وجود ناسخ، هذا إن كان على ظاهره، أو لعلمهم بانتهاء الحكم لـذلك لعلمهـم بإناطتـه       

من المتأخر، فإنا نرى الصحابة تتابعوا على هذا وال يمكـن        بمعان علموا انتفاءها في الز    
وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبدا، فمن ذلك ما أوجـدناك                
: عن عمر وابن عباس وأبي هريرة وروي أيضا عن رجل إلى علي بن أبي طالب فقال               

. سـائرهن علـى نـسائك     بانت منك بثالث واقسم     : إني طلقت امرأتي ألفا فقال له علي      
: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقـال : وروى وكيع أيضا عن معاوية بن أبي يحيى قال   

عن عبادة بـن الـصامت   «طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثالث، وأسند عبد الرزاق   
 صلى اهللا عليه    -أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق عبادة فسأله، فقال رسول اهللا              

                                         
) سـلطان (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،علي بن       : وللمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر      . ٢: الطالق)١(

ولى، األ:  لبنان،الطبعة –،دار الفكر، بيروت    )هـ١٠١٤: المتوفى(محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري         
 ،وفتح المنعم شرح صحيح مـسلم،األستاذ الـدكتور موسـى شـاهين الشـين،دار               ٥/٢١٤٧م،٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢

 ،والفروق،أسعد بن محمد بن الحسين، أبو ٧٥-٦/٧٢ م،٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(األولى : الشروق،الطبعة
عبـد  . د: محمد طموم،راجعه . د: ،المحقق)هـ٥٧٠: المتوفى(المظفر، جمال اإلسالم الكرابيسي النيسابوري الحنفي       

 ،و فتح القـدير،كمال     ١/١٦٥م،١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢األولى،  : وزارة األوقاف الكويتية،الطبعة  : الستار أبو غدة،الناشر  
 ،و بدائع الصنائع    ٣/٤٨٣،دار الفكر، )هـ٨٦١: المتوفى(الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام          

ـ ٥٨٧: المتـوفى (ئع،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفـي            في ترتيب الشرا   ،دار الكتـب  )هـ
 ،والبحر الرائق شرح كنز الدقائق،زين الدين بن إبـراهيم بـن            ٣/١٥٣م،١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦العلمية،الطبعة الثانية،   

 بـدون  -الثانيـة  : مي،الطبعةدار الكتاب اإلسـال  : ،الناشر)هـ٩٧٠: المتوفى(محمد، المعروف بابن نجيم المصري      
  ٣/٢٧٨تاريخ،



 

 )١٣٥١(

 وبقي تسعمائة وسبع وتـسعون عـدوان        - تعالى   -بانت بثالث في معصية اهللا      : وسلم
، وقول بعض الحنابلة القـائلين بهـذا المـذهب    » وظلم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  

 عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عـن           - صلى اهللا عليه وسلم      -توفي رسول اهللا    
ث بفم واحد، بل لو جهدتم لم تطيقوا        هؤالء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثال        

فإجماعهم ظاهر، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنـه          : نقله عن عشرين نفسا باطل، أما أوال      
خالف عمر حين أمضى الثالث، وليس يلزم في نقل الحكم اإلجماعي عن مائة نفـس أن   

ن العبرة في   فإ: يسمي كال، ليلزم في مجلد كبير حكم على أنه إجماع سكوتي، وأما ثانياً            
 صـلى اهللا  -نقل اإلجماع نقل ما عن المجتهدين ال العوام، والمائة الذي تـوفي عـنهم          

كالخلفاء والعبادلـة،  :  ال يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين       -عليه وسلم   
وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأنس، وأبي هريرة، وقليل، والباقون يرجعـون إلـيهم               

نهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثالث، ولـم يظهـر لهـم               ويستفتون م 
ألنه ال  ؛ مخالف، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثالث بفم واحد واحدة، لم ينفذ حكمه                

يسوغ االجتهاد فيه فهو خالف ال اختالف، والرواية عن أنـس بأنهـا ثـالث أسـندها                 
ير كبيع أمهات األوالد أجمع على نفيـه وكـن   الطحاوي وغيره وغاية األمر فيه أن يص    

في الزمن األول يبعن، هذا، وإن حمل الحديث على خالف ظـاهره دفعـاً لمعارضـة                
إجماع الصحابة على ما أوجدناك من النقل عنهم واحداً واحداً، وعدم المخالف لعمر في              

ي الـزمن   أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة ف        : إمضائه فتأويله أن قول الرجل    
األول، لقصدهم التأبيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمـر ذلـك            
لعلمه بقصدهم، وأما المقام الثالث وهو كون الثالث بكلمة واحدة معصية أوال، فحكـي              

ال جنـاح علـيكم   {: فيه خالف الشافعي استدل باإلطالقات من نحو قوله تعالى جل شأنه 
أن عويمرا العجالني لما العـن امرأتـه        « وما روي    )١(}لم تمسوهن إن طلقتم النساء ما     

 صـلى  -، ولم ينكر عليـه  » قال كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فهي طالق ثالثاً 
 وطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر ثالثا في مرضه وطلق الحـسن             -اهللا عليه وسلم    

 جـل  - تعالى - موت علي ولنا قوله    بن علي امرأته شهباء ثالثاً لما هنأته بالخالفة بعد        
فلزم أن ال طالق شرعا إال كذلك،       )٣(} فإن طلقها {:  إلى أن قال   )٢(}الطالق مرتان {جالله  

                                         
 .٢٣٦: البقرة)١(
 .٢٢٩: البقرة)٢(
 .٢٣٠: البقرة)٣(



– 

  )١٣٥٢(

ألنه ليس وراء الجنس شيء، وهذا من طرق الحصر، فال طالق مشروع ثالثـا بمـرة                
واحدة وكان يتبادر أن ال يقع شيء كما قالت اإلماميـة، لكـن لمـا علمـت أن عـدم                    

 لـه كـذلك     - سبحانه   -شروعيته كذلك لمعنى في غيره، وهو تفويت معنى شرعيته          م
وإمكان التدارك عند الندم وقد يعود ضرره على نفسه، وقد ال، ولنا أيضا ما قدمنا مـن                 

، وما قدمناه من مسند عبد      "عصيت ربك   : " قول ابن عباس الذي طلق ثالثا وجاء يسأل       
 بانت بـثالث    - صلى اهللا عليه وسلم      -يث قال   الرزاق في حديث عبادة بن الصامت ح      

جاء رجل إلـى ابـن      : في معصية، وكذا ما حدث الطحاوي عن مالك بن الحارث قال          
إن عمـك عـصى اهللا، فـأثم، وأطـاع     : إن عمي طلق امرأته ثالثا، فقال: عباس، فقال 

الشيطان فلم يجعل له مخرجاً،وأما ما وقع في بعض كتب الفقـه مـستندا إلـى بعـض         
  )١ (.ائنا أن البكر إذا طلقت ثالثا ال يقع إال واحدة فخطأ فاحش نبه عليه ابن الهمامعلم

 التكييف الفقهي -رأي الباقولي(أنت طالق ثالثاً إال اثنتين إال واحدة       :المبحث الخامس 
  ).للمسألة

  :رأي الباقولي
ـ              ِإلَّـا آَل   {الى     أشار الباقولي إلى هذه المسألة الفقهية من خالل حديثه عن قول اهللا تع

،فقد ذكر الباقولي أنهـم     )٢(} لُوٍط ِإنَّا لَمنَجوهم َأجمِعين ِإلَّا امرَأتَه قَدرنَا ِإنَّها لَِمن الْغَاِبِرين         
جعلوا هذه اآلية دليالً على أن االستثناء من اإلثبات نفي ومن النفي إثبـاتٌ،وبنوا علـى               

أنت طالق ثالثاً إال اثنتـين  :"إن رجالً لو قال المرأته : اأنهم قالو :هذا األصل مسائل،منها  
أنت طالق ثالثاً إال اثنتين ،وقعـت عليهـا         :"إال واحدة،وقعت عليها طلقتان،ألنه لما قال       

" إال واحدة "واحدة ألن اثنتين استثناء من ثالث،وموجب الثالث إال ثنتين واحدة،فلما قال            

                                         
 ،وفتح المنعم شـرح     ٥/٢١٤٧مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،     : للمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر      ) ١(

ـ ١٤٢٣،)لدار الشروق (األولى  : صحيح مسلم،األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين،دار الشروق،الطبعة         م ٢٠٠٢- ه
: المتوفى( ،والفروق،أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال اإلسالم الكرابيسي النيسابوري الحنفي ٧٥-٦/٧٢،

األولـى،  : وزارة األوقاف الكويتية،الطبعة  : عبد الستار أبو غدة،الناشر   . د: محمد طموم،راجعه . د: ،المحقق)هـ٥٧٠
 ،و فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعـروف بـابن الهمـام                ١/١٦٥م،١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢

 ،و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  ٣/٤٨٣،دار الفكر، )هـ٨٦١: المتوفى(
 ،والبحر الرائق ٣/١٥٣م،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،دار الكتب العلمية،الطبعة الثانية،     )هـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي   

دار : ،الناشـر )هـ٩٧٠: المتوفى(شرح كنز الدقائق،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري             
  ٣/٢٧٨ بدون تاريخ،-الثانية : الكتاب اإلسالمي،الطبعة

 .٦٠ - ٥٩: الحجر)٢(



 

 )١٣٥٣(

ثالث،كانـت واحـدة ثابتة،فتـصير مـع األولـى          والثنتان منفيتان مـن ال     بعد الثنتين، 
  .)١(".طلقتين

  :التكييف الفقهي للمسألة
حكى بعض العلماء االتفاق على أن االستثناء من اإلثبات نفي، وأن الخالف إنما هو في               

  االستثناء من النفي هل يكون إثباتاً؟
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين

  :ناء من النفي ليس إثباتا، واحتجوا بما يليأن االستث: ـ مذهب الحنفية١
ال يقبل اهللا صالة    «: أنه لو كان االستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله صلى اهللا عليه وسلم            

يثبت الصالة بثبوت الطهور، وليس كـذلك باتفـاق؛ إذ يمكـن وجـود              )٢(»بغير طهور 
ال يقبل اهللا صـالة      «:وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم     . الطهور مع عدم وجود الصالة    

فاالستثناء من اإلثبـات نفـي، وبـالعكس،        .  ونحوه من األحاديث   )٣(»حائض إال بخمار  
  .)٤(خالفًا ألبي حنيفة

وال . أنت طالق ثالثاً إال اثنتين إال واحدة ،فيصح االستثناء مـن االسـتثناء    :      أما في 
أنت طالق ثالثاً إال    :ولهيصح منه في الطالق إال مسألة واحدة،على اختالف فيها، وهي ق          

فكيـف  : فإن قيل. فإنه يصح إذا أجزنا استثناء النصف، فيقع به طلقتان. اثنتين إال واحدة  
ألنه لم يسكت عليهما،بل وصلهما     : أجزتم استثناء االثنتين من الثالث، وهي أكثرها؟ قلنا       

ال ثالثـاً إال    أنت طالق ثالثاً إ   : وإن قال .بأن استثنى منها طلقة، فصار عبارة عن واحدة       

                                         
  .٦٦٩كشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ، ص ) ١(
و سنن ابن ماجه،ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيـد القزوينـي،          ) ٧١٣( ،رقم الحديث  ٥٣٩/ ١ مسند الدارمي )٢(

 فيـصل  -دار إحياء الكتب العربيـة  : محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر  : تحقيق)هـ٢٧٣: المتوفى(وماجة اسم أبيه يزيد     
  .٢٧٣ رقم الحديث  ١/١٠٠عيسى البابي الحلبي،

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابـن     مسند إسحاق بن راهويه،   )٣(
 المدينـة   -مكتبـة اإليمـان     : عبد الغفور بن عبد الحـق البلوشي،الناشـر       . د: المحقق)هـ٢٣٨: المتوفى(راهويه  

ح ابن حبان،محمد و اإلحسان في تقريب صحي )١٢٨٤(  رقم الحديث١٩٩١،٣/٦٨٧ – ١٤١٢األولى، : المنورة،الطبعة
األمير : ترتيب)هـ٣٥٤: المتوفى(بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ،معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 

ـ ٧٣٩: المتوفى(عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        : شعيب األرنؤوط،الناشـر  : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه    ) ه
 ).١٧١١(  رقم٤/٦١٢ م،١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األولى، :مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن »المختصر«تيسير الوصول إلى منهاج األصول من المنقول والمعقول     ) ٤(
ـ ٨٧٤: المتوفى(» ابن إمام الكاملية  «المعروف بـ    عبد الفتاح أحمد قطـب الدخميـسي، ،دار   . د: دراسة وتحقيق) ه

  .٣/٣٤٥ م،٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى، :  القاهرة،الطبعة–ديثة للطباعة والنشر الفاروق الح



– 

  )١٣٥٤(

لم يصح؛ ألن استثناء االثنتين من الثالث ال يصح؛ ألنهمـا أكثرهـا، واسـتثناء               .اثنتين
لم يصح،  . ثالثاً إال ثالثاً إال واحدة    : وإن قال . الثالث من الثالث ال يصح؛ ألنها جميعها      

ووقع ثالث؛ ألنه إذا استثنى واحدة من ثالث، بقي اثنتان، ال يـصح اسـتثناؤهما مـن                 
  .ث األولى، فيقع الثالثالثال

    وذكر أبو الخطاب فيها وجهاً آخر، أنه يصح؛ ألن االسـتثناء األول يلغـو؛ لكونـه           
واألول . إال واحدة إلى الثالث المثبتة، فيقع منهـا طلقتـان  : استثناء الجميع، فيرجع قوله 

ث المنفيـة   أولى؛ ألن االستثناء من اإلثبات نفي، ومن النفي إثبات، فإذا استثنى من الثال            
. طلقة، كان مثبتاً لها، فال يجوز جعلها من الثالث المثبتة؛ ألنه يكون إثباتاً مـن إثبـات                

   )١ (.وال يصح االستثناء في جميع ذلك إال متصال بالكالم، وقد ذكر في اإلقرار
أن االستثناء من النفي إثبات، واستدلوا باإلجمـاع علـى أن مـن    : ـ مذهب الجمهور ٢

ال اهللا، فقد آمن، وأثبت األلوهية هللا وحده، ولو لم يكن االستثناء من النفـي               ال إله إ  : قال
كما استدلوا بعرف الناس وما يتبادر إلى الـذهن         .إثباتاً لما كان الناطق بهذه الكلمة مؤمنا      

  .ومذهب الجمهور هو الراجح بال تردد.عند سماع االستثناء من النفي
، ونحـوه  »ال يقبل اهللا صالة بغير طهـور «:يث     وقد أجيب عن استدالل الحنفية بحد  

من األحاديث، بأن القاعدة ال تناقض المعنى الذي حمل عليه هذا الحديث؛ ألن الحـديث               
يدل على أن الصالة ال تكون مقبولة إال بطهور؛ ألن الطهور شرط الـصالة وال يلـزم               

  .من وجود الشرط وجود المشروط
االستثناء مـن النفـي   : يستثنى منها الشروط، فيقال  واختار القرافي أن القاعدة ينبغي أن       

  .إثبات إال في الشروط
أنه ال حاجة إلى هذا االستثناء؛ ألن النفي في أول الحديث يـدل علـى     :    والذي يظهر 

أن الصالة ال تكون مقبولة بغير طهور،واالستثناء يثبت نقيضه وهو أن الـصالة تقبـل               
ا،وال يلزم منه ضـرورة حـصولها مقبولـة إذا          أن الطهور ال يمنع قبوله    : بالطهور،أي

  .وجدت الطهارة، بل يحتمل عدم قبولها باختالل شرط آخر أو غير ذلك
يفيـد أن  » ال يقبل اهللا صـالة حـائض إال بخمـار   «: وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم     

الصالة بغير خمار غير مقبولة، وبالخمار ال يمتنع قبولها ألجل الخمار، وال يمتنـع أن               

                                         
 ،والشرح الكبير على متن المقنع،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـي         ٧/٤٢٢المغني البن قدامة ،   ) ١(

 .٨/٣٥٣التوزيع،،دار الكتاب العربي للنشر و)هـ٦٨٢: المتوفى(الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 



 

 )١٣٥٥(

وقد يشكل فهم مذهب الحنفية على بعض الدارسـين، ويـستبعد   .فسد أو ترد بسبب آخر    ت
  .أن يذهب إليه ذاهب، فيحتاج إلى زيادة إيضاح

أن المستثنى مسكوت عن حكمه، وعلى المجتهد أن يطلبـه مـن            :    وخالصة مذهبهم 
ليس : دليل آخر، وهو عندهم من باب مفهوم المخالفة، كمفهوم الشرط والصفة، فلو قال            

ال يدل على أنه أقر بالمائة، وإنما معنى كالمـه نفـي مـا زاد علـى       . له علي إال مائة   
المائة، وأما المائة فإنه ال يثبتها وال ينفيها، وقد يكون ناسياً أو شاكاً في بقائها في ذمتـه،    

إنه يدخل بهـا فـي اإلسـالم؛ألنه ال         :وأما الشهادة فقد قالوا   .فال نوجب عليه شيئاً بالشك    
وجد من تُدعى ألوهيته إال اهللا أو غيره، فإذا نفى ألوهية غير اهللا ثبتت ألوهية اهللا جـل                  ي

  )١ (.وعال
  :ثمرة الخالف

ينبني على هذا الخالف اختالف في كثير من مـسائل اإلقـرار والوصـايا واأليمـان                
  .والنذور

 مقرا بالمائـة    ليس له علي إال مائة، فإن الحنفية يقولون ال يكون         : إذا قال : ومنها... ـ  
والجمهـور يقولـون هـذا      .وإنما هو ناف ما عداها، فيسأل عن المائة ليقرها أو ينكرها          

لم أعتق من عبيدي إال غانمـاً،  : إذا قال: إقرار بالمائة فال ينفعه إنكارها بعد ذلك ،ومنها       
  .ال يكفي لعتقه على القول األول، ويكفي على القول الثاني

لم أطلق إال فالنة، ال يعد إقراراً بـالطالق علـى األول، ويعـد              : إذا قال : ومنها... ـ  
  .إقرارا بالطالق على القول الثاني

  :سبب الخالف
:     يرجع سبب الخالف إلى أن الجمهور يرون أن جملة االستثناء عبارة عن جملتـين             

دة وأن المستثنى مـسكوت     إحداهما مثبتة واألخرى منفية، والحنفية يرون أنها جملة واح        
عنه، وإثبات حكم له مخالف لحكم المستثنى منه من باب المفهـوم وهـو لـيس حجـة         

  .عندهم
   والجمهور منهم من يجعله من باب المفهوم، ومنهم من يقول إنه من باب المنطـوق،               

  )٢ (.وعند الفريقين هو ثابت

                                         
 .٨/٣٥٣ ،والشرح الكبير،٧/٤٢٢المغني ،) ١(
دار التدمريـة،  : أصوُل اِلفقِه الذي ال يسع الفَِقيِه جهلَه،عياض بن نامي بن عوض السلمي،الناشر  :  انظر حول ذلك  )٢(

  .٣٤٥-١/٣٤٤ م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، :  المملكة العربية السعودية،الطبعة-الرياض 



– 

  )١٣٥٦(

يقتضي االستثناء عندهم نفيـا     فيقولون باإلطالق؛ فال           وأما المتأخرون من الحنفية   
ومن أصحابه المتـأخرين مـن يحكـي        : وال إثباتًا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله       

  )١ (.التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إال
وقد علل أبو حنيفة لرأيه بأن االستثناء من النفي ال يكون إثباتًا؛ ألن بين الحكـم بـالنفي     

ثبات واسطة وهي عدم الحكم، فمقتضى االستثناء بقاء المستثنى غير محكوم           والحكم باإل 
  .عليه ال بالنفي وال باإلثبات

االسـتثناء مـن    : واختلف النقل عنه في االستثناء من اإلثبات، فقال اإلمام فخر الـدين           
اإلثبات نفي إجماعا حكاه في المعالم، وسألت عظماء الحنفية وكبار مشائخهم عن ذلـك              

البابان عندنا سواء واالستثناء من اإلثبات نفي كاالسـتثناء مـن النفـي             : لوا بأجمعهم فقا
االسـتثناء  : إثبات، واالستثناء في الحالين غير محكوم عليه بشيء، وأشد من ذلك قـالوا  

  .زيد غير محكوم عليه باإلثبات: قالوا) ما قام إال زيد: (المفرغ، كذلك أيضا نحو قولنا
، فال يخلـو ِمـن   ] في عدد الطالق[ي المسألة أنَّه إذا كان االستثناء     وخالصة الخالف ف   

  :أربعة أوجه
  .أن يستثنى جميع العدد: أحدهما
. أن يستثنى من المـستثنى    : والرابع. أن يستثنى أقله  : والثالث. أن يستثنى أكثره  :والثانى

لق ثالثًا إال ثالثًـا  ، مثل أن يقول لها أنت طا   ] امرأته[فإن استثنى جميع العدد الذي طلَّق       
] عليه بينـة [فإن كانت :أو لم تكن] عليه بينة[أو واحدة إال واحدة، فال يخلو ِمن أن تكون       

أنَّه يلزمه جميـع العـدد   : أحدهما:،هل يلزمه الطالق أم ال؟ فالمذهب يتخرج على قولين     
ال شىء عليه: والثانى.الذي طلّقه أنَّه.  

                                         
: المتوفى(ع النِّقَاِب عن تنِقيح الشّهاِب،أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السماللي                 رفْ)١(

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، : عبد الرحمن بن عبد اهللا الجبرين،الناشر. َأحمد بن محمد السراح، د. د: المحقق)هـ٨٩٩
  .١٣٠-٤/١٢٧ م،٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ى، األول: دية،الطبعة المملكة العربية السعو-الرياض 



 

 )١٣٥٧(

مـن  [الف في طالق الهزل، وذلك أن اسـتثناء الجميـع           وهذا الخالف يتخرج على الخ    
  )١ (.قد أتى فيِه بما ال يشبه فال يقبل منه] الجميع

وإنَّمـا  ] تكن عليه بينـة   [وكقولِه إن شاء هذا الحجر، هل يعد ذلك منه ندم أم ال؟فإن لم              
  .غير نيةجاء مستفتيا فال شىء عليِه، وال يلزمه ِمن الطالق شىء، ألنَّه طالق ب

هـل  " اثنان إال واحدة"أو " أنت طالق ثالثًا إال اثنين] "لها[فإن استثنى أكثره ِمثل أن يقول  
  :ينفعه االستثناء أو ال ينفعه؟فالمذهب على قولين

وهـو قـول محمـد بـن        [أنَّه ينتفع بذلك ويصح استثناُؤه وتلزمه طلقةً واحدة         : أحدهما
  ].المواز
  . ال يصح استثناؤه ويلزمه جميع ما طلَّق، وهو مشهور المذهبأنَّه: والثاني

اختالف األصوليين في استثناء أكثر الجملة هل يجوز أو ال يجوز؟فمن           : وسبب الخالف 
  .إن ذلك صحيح في اللفظ وقليٌل في االستعمال: منعه قال

لواله النتظمـه، وهـذا     يخرج ِمن الكالم ما     ] أن[فإن موضع االستثناء    : ومن جوزه قال  
وكونه قبيحا في نفسه أو قليلًا فـي االسـتعمال ال       .حاصل في الكثير كحصولِه في القليل     

  .يؤثِّر، ألن الكالم في الصحة ال في الحسن والقُبح
فال خالف فـي    " أنت طالق ثالثا إال واحدة    : "   فإن استثنى أقل الجملة مِثل أن يقوَل لها       

  .االستثناء ] عنده شروط[فع بذلك االستثناء، وتلزمه تطليقتان إذا حصلت المذهب أنَّه ينت
فلـستُ  " أنت طالق ثالثًا إال اثنتين إال واحدة      "     فإن استثنى ِمن االستثناء مثل أن يقول      

أعرف في المذهب في هذه المسألة نصا،والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنَّه يلزمه اثنتـان،   
 فَما خَطْبكُم َأيها الْمرسلُون  قَالُوا ِإنَّا ُأرِسلْنَا ِإلَى قَوٍم مجِرِمين  ِإلَّـا آَل                قَاَل{:كقوله تعالى 

                                         
       : دراسة وتحقيـق ) هـ٦٨٢ - ٦٢٦(العقد المنظوم في الخصوص والعموم،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي     ) ١(
 ،والتحصيل مـن  ٢٢٩-٢/٢٢٦ م،١٩٩٩ - هـ   ١٤٢٠األولى،  :  مصر،الطبعة –أحمد الختم عبد اهللا،دار الكتبي      . د

الدكتور عبد الحميد علـي  : دراسة وتحقيق)  هـ٦٨٢: المتوفى(،سراج الدين محمود بن أبي بكر األرموي  المحصول
                    - هــ    ١٤٠٨األولـى،   :  لبنان،الطبعـة  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت         : أبو زنيد،الناشر 

: المتوفى(ن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا المالكي           ،ومنح الجليل شرح مختصر خليل،محمد ب      ١/٣٧٧ م، ١٩٨٨
  .١٠٩-٤/١٠٦م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النشر بيروت،تاريخ –دار الفكر : ،الناشر)هـ١٢٩٩



– 

  )١٣٥٨(

      َأتَهرِإلَّا ام  ِعينمَأج موهنَجفـي         } لُوٍط ِإنَّا لَم كـالم [فاستثنا ِمن االستثناء، وذلك جـائز [
  )١ (.العرب

ِإال {)٢(}قَالُوا ِإنَّا ُأرِسلْنَا ِإلَى قَـوٍم مجـِرِمين  {: وِلِه تَعالَى ويصح االستثناء من االستثناء؛ ِلقَ    
ِعينمَأج موهنَج{)٣(}آَل لُوٍط ِإنَّا لَمَأتَهر٤(}ِإال ام(   

طلقت طلقتين؛ ألنه أثبت ثالثاً ثـم نفـى   .. أنت طالق ثالثاً إال اثنتين إال واحدة : فإذا قال 
دة مثبتة، ثم أثبت من الطلقتين اللتين نفى واحـدة، فـصار مثبتـا      منها اثنتين فبقيت واح   

  :ففيه ثالثة أوجه.. أنت طالق ثالثاً إال ثالثاً إال اثنتين: وإن قال.الثنتين، فوقعتا
يقع عليها ثالث طلقات؛ ألن االستثناء األول باطل فسقط، والثـاني عائـد إليـه              : أحدها

  .وتابع له، فسقطا
لقة؛ ألن االستثناء األول باطل فسقط، ونفى الثاني فكان عائداً إلـى           يقع عليها ط  : والثاني

  .ثالثاً إال طلقتين: اإلثبات، فكأنه قال
فأما . يقع عليها طلقتان؛ألن استثناء الثالث من الثالث ال يصح إذا اقتصر عليه           : والثالث

ـ            .. إذا تعقبه استثناء آخر    ت اثنتـين   بني عليه، فكأنه أثبت ثالثاً ونفـى ثالثـا، ثـم أثب
إنا أرسـلنا إلـى   " ويصح االستثناء من االستثناء لقوله عز وجل :، قال النووي  )٥(.فوقعتا

فاستثنى آل لوط من المجـرمين      " قوم مجرمين إال آل لوط لمنجوهم أجمعين إال امرأته          
وإذا قال أنت طالق ثالثاً إال طلقتين إال طلقة طلقت طلقتـين   .واستثنى من آل لوط امرأته    

  .يره أنت طالق ثالثاً إال طلقتين فال يقعان إال طلقة فتقعالن تقد

                                         
منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في شَرِح المدونة وحلِّ مشِكالتها،أبو الحسن علي بن سـعيد الرجراجـي                 ) ١(
                األولـى،  : دار ابـن حزم،الطبعـة  :  أحمد بن عليالناشـر -أبو الفضل الدمياطي : ،اعتنى به )هـ٦٣٣ بعد: المتوفى(

أبو محمد جالل : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،: وللمزيد انظر . ٣١٥-٤/٣٠٩ م،٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
حميد بن . د. أ: ،دراسة وتحقيق)هـ٦١٦: المتوفى( المالكي الدين عبد اهللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي       

  .٢/٥٣١ م،٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان،الطبعة–دار الغرب اإلسالمي، بيروت : محمد لحمر،الناشر
  .٥٨: الحجر)٢(
 .٥٩: الحجر)٣(
  .٦٠ - ٥٨:  ، الحجر٦٠: الحجر)٤(
: المتـوفى (ى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الـشافعي           البيان في مذهب اإلمام الشافعي،أبو الحسين يحي      ) ٥(

ـ ١٤٢١األولـى،  :  جدة،الطبعـة –دار المنهاج : قاسم محمد النوري،الناشر : ،المحقق)هـ٥٥٨                /١٠ م،٢٠٠٠ - هـ
١٢٩- ١٢٨.  



 

 )١٣٥٩(

  :وإن قال أنت طالق خمساً إال ثالثاً ففيه وجهان
أنها تطلق ثالثاً النه ال يقع من الخمس إال ثالث، فصار كما لـو قـال أنـت                  ):أحدهما(

  .طالق ثالثاً إال ثالثاً
وإن قـال   .علم أنه قصد الحساب   أنها تطلق طلقتين، ألنه لما وصل باالستثناء        ):والثانى(

أنت طالق خمساً إال اثنتين، طلقت على الوجه األول طلقه، وعلى الوجه الثـاني تطلـق       
يقع الـثالث   ) أحدها(وإن قال أنت طالق ثالثاً إال ثالثاً اال اثنتين، ففيه ثالثة أوجه             .ثالثاً

فرع عليه فسقط وبقـى  ألن االستثناء األول يرفع المستثنى منه فيبطل، واالستثناء الثاني      
تطلق طلقتين النه لما وصله باالستثناء صار كأنه أثبت ثالثا ونفى ثالثا            )والثانى(الثالث،

تقع طلقه الن االستثناء االول ال يصح فـسقط وبقـى االسـتثناء             ) والثالث(أثبت اثنتين   
  )١ (.الثاني فيصير كما لو قال أنت طالق ثالثا إال طلقتين

 التكييـف الفقهـي     -رأي البـاقولي  (اف بين الصفا والمروة     الطو:  المبحث السادس 
  ).للمسألة

  :رأي الباقولي
،يـذكر  "فال جناح عليـه أن يطـوف بهمـا     :"      من منطلق حديثه عن قول اهللا تعالى      

               الباقولي أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بفرٍض عند أبـي حنيفة،وعنـد الـشافعي
،ثـم  )عليه أن يطوف بهما   (،ثم يبتديء   )جناح(ه  فرض،فعلى قوله يقف القاريء على قول     

هو واجب وليس بفرض،وإنمـا قـال       :ونحن نقول :"يذكر الباقولي رأيه في المسألة يقول     
،ألن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بهمـا لمـا          "فال جناح عليه أن يطوف بهما     "

عليـه أن  "  قولـه  إن:ومن قال .فرفع اهللا تعالى الجناح عنهم.كانوا رأوا فيه من األصنام    
وإنمـا جـاء هـذا فـي الخطـاب دون           .كلمة اإلغراء )عليه(،ابتداء ،جعل "يطوف بهما 
وال يجوز هذا في الغيبة إال على الـشذوذ،وكتاب اهللا          :عليك زيداً،قال سيبويه  :الغيبة،نحو

      )٢(".ال يحمل على الشذوذ

                                         
: المتـوفى (رف النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش))مع تكملة السبكي والمطيعي ((المجموع شرح المهذب    )١(

الكافي في فقه اإلمام أحمد،أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بـن            : ،وراجع ١٤٦-١٧/١٤٥دار الفكر، : ،الناشر)هـ٦٧٦
: المتـوفى (أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمـشقي الحنبلـي، الـشهير بـابن قدامـة المقدسـي             

  .٣/١٢٦ م،١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ األولى، :دار الكتب العلمية،الطبعة: الناشر)هـ٦٢٠
  .١١٤كشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ص )٢(



– 

  )١٣٦٠(

  :التكييف الفقهي للمسألة
قـصد أو عمـل أو مـشى أو عـدا،قال           أي  :من سعى يـسعى سـعياً     :السعي في اللغة  

والصفا جمع صفاة وهي الصخرة والحجـر       .)١(}فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع     {:تعالى
والمراد بالصفا والمروة الجبالن الصغيران اللـذان       .األملس، والمروة حجر أبيض براق    

  . التوسعةعلى مقربة من الكعبة وقد أصبحا اآلن ضمن بناء المسجد بعد
قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابا وإيابا بعـد      : وفي االصطالح الشرعي  

  .وقد دل على مشروعية السعي الكتاب والسنة.طواف في نسك حج أو عمرة
يـتَ  ِإن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه فَمن حـج الْب {:فمن القرآن قوله تعالى  : أما الكتاب 

  . )٢(}َأِو اعتَمر فَلَا جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما ومن تَطَوع خَيرا فَِإن اللَّه شَاِكر عِليم

 أنه سـعى بـين الـصفا        - صلى اهللا عليه وسلم      -فمنها ما ثبت عن النبي      : وأما السنة 
سـعي  قد شرع السعي على مثال      و.)٣("اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي     : "والمروة وقال 

السيدة هاجر أم إسماعيل فقد سعت بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب المـاء البنهـا            
 في هذا الوادي ونفد ما عندها من ماء حتى جاءها           -عليه السالم -عندما أسكنها إبراهيم    

   .الغوث من اهللا حيث نبع ماء زمزم
فـذلك سـعى   : "- صلى اهللا عليه وسلم - قال النبي -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس    

  .)٤("الناس بينهما
  :مذاهب العلماء في حكم السعي

  : اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة،وبيانه على النحو التالي
 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن الـسعي ركـن مـن                - ١

مذهبنا أنه ركن من أركان الحـج  :"يقول النووي . هأركان الحج والعمرة ال يصحان بدون 
والعمرة ال يتم واحد منهما إال به وال يجبر بدم، ولو بقي منه خطوة لم يتم حجـه، ولـم     

                                         
 .٩: الجمعة)١(
 .١٥٨: البقرة)٢(
الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن )ترتيب سنجر( ،و مسند اإلمام الشافعي ٢٢٦/ ٢٤المعجم الكبير للطبراني )٣(

سنجر بن : رتبه)هـ٢٠٤: المتوفى( مناف المطلبي القرشي المكي العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد     
مـاهر ياسـين   : حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٧٤٥: المتوفى(عبد اهللا الجاولي، أبو سعيد، علم الدين     

  .٢/٢٦٤ م،٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،الطبعة: فحل،الناشر
 ).٣٣٦٤(  رقم الحديث٤/١٤٢ري صحيح البخا) ٤(



 

 )١٣٦١(

يتحلل من إحرامه وبه قالت عائشة ومالك واسـحق وأبـو ثـور وداود وأحمـد فـي                  
  .)١("رواية

ب في الحج والعمـرة، مـن       وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن السعي واج         - ٢
   .)٢(وقال أبو حنيفة هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه. تركه وجب عليه الدم

وقال أحمد في رواية ليس بركن ،وال دم في تركه، واألصح عنه أنه واجب ليس بـركن    
فيجبر بالدم، وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبيـر وأنـس وابـن                 

  .بركن وال واجب وال دم في تركهسيرين هو تطوع ليس 
      وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري أنه يجب فيه الدم وعن طاوس أنـه              
قال من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نـصف                 
صاع وليس هو بركن وهو مذهب أبو حنيفة،وعن عطاء رواية أنه تطوع ال شيء فـي                

ية فيه الدم،قال ابن المنذر إن ثبت حديث بنت أبي تجراة الذى قـدمناه أنهـا                تركه وروا 
فهـو ركـن   ) اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي(سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول   

   . )٣(قال الشافعي وإال فهو تطوع قال وحديثها رواه عبد اهللا بن المؤمل وقد تكلموا فيه
  .أخرى إلى أن السعي سنة ال يجب بتركه شيء وذهب الحنابلة في رواية - ٣

  :األدلة
  : استدل الجمهور بما يأتي- ١
 - صلى اهللا عليه وسلم      -طاف رسول اهللا    : " قالت -رضي اهللا عنها  - حديث عائشة    -أ

وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم اهللا حج مـن لـم      
  .)٤("يطف بين الصفا والمروة

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        -حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت سمعت رسول اهللا           -ب
  .)٥("اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي: "يقول

                                         
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي          : المؤلف)مع تكملة السبكي والمطيعي   (المجموع شرح المهذب    )١(
  .٨/٧٧دار الفكر،: الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(
  .٨/٧٧المجموع شرح المهذب ،)٢(
  .٨/٧٧نفسه ،)٣(
بن خزيمة،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة        و صحيح ا   ) ١٢٧٧( رقم الحديث  ٢/٩٢٨صحيح مسلم   )٤(

 –محمد مصطفى األعظمي،المكتب اإلسـالمي  . د: المحقق)هـ٣١١: المتوفى(بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  
 ).٢٧٦٩(  رقم الحديث ٤/٢٣٥بيروت،

 .الحديث سبق تخريجه)٥(



– 

  )١٣٦٢(

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        - أن السعي نسك في الحج والعمرة حيث فعله النبي           -جـ  
  .ووصله بالطواف فكان ركنا فيها كالطواف

  :ي واستدل الحنفية ومن معهم بما يأت- ٢
ِإن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَلَـا جنَـاح               {: قوله تعالى  -أ

          ِليمع شَاِكر اللَّه ا فَِإنرخَي عتَطَو نما وفَ ِبِهمطَّوي ِه َأنلَيجـاء فـي قـراءة ابـن     .)١(}ع
هي ال تدل على القول بالركنية للسعي ألن ذلك غير قـاطع            و} أال يطوف بهما  {:مسعود

في اإلثبات للركنية وإنما أكثر ما فيها الداللة على الوجوب ال على كونه ال يـتم الحـج           
  .إال به

وأمـا حـديث    .     وأجابوا عن قول عائشة بأنه معارض بقول من خالفه من الصحابة          
يرويه عبد اهللا بن المؤمل وقـد تكلمـوا   ": حبيبة فقد ضعفه بعض العلماء قال ابن المنذر    

  ".في حديثه
} فَلَا جنَاح علَيِه َأن يطَّـوفَ ِبِهمـا       {:    واستدل من قال بالسنية بما جاء في قوله تعالى        

فنفى الحرج عنه دليل على عدم وجوبه، وإنما هو رتبة المباح وتثبـت الـسنية بقولـه                 
  .}ِمن شَعاِئِر اللَِّه{:تعالى
إن الصفا والمروة من شـعائر اهللا فمـن حـج           (ج القائلون بأنه تطوع بقوله تعالى       واحت

فـال  (وفي الشواذ قراءة ابـن مـسعود   ) البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما       
ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنـه مبـاح ال            ) جناح عليه أن ال يطوف بهما     

  )٢ (.واجب
ية بنت شيبة من بني عبد الدار أنهن سمعن من سول اهللا               واحتج أصحابنا بحديث صف   

يا أيها الناس اسعوا فإن الـسعي       (صلى عليه وسلم وقد استقبل الناس في المسعى وقال          
عن اآلية ما أجابت عائشة رضي اهللا عنها لما سألها عـروة            ) والجواب) (قد كتب عليكم  

نصار كـانوا يتحرجـون مـن       إنما نزلت اآلية هكذا ألن األ     (بن الزبير عن هذا فقالت      

                                         
 .١٥٨: البقرة)١(
. د. عبد اهللا بن محمد الطيار، أ. د. الِفقه الميسر،أ: ن تفصيل القول ينظر ، وللمزيد م٨/٧٧المجموع شرح المهذب،)٢(

 المملكـة العربيـة     -مدار الوطن للنَّشر، الريـاض      : محمد بن إبراهيم الموسى،الناشر   . عبد اهللا بن محمد المطلق، د     
  م٢٠١٢ - هــ  ١٤٣٣لثانيـة،   ا: ، باقي األجـزاء   ٢٠١١/ ١٤٣٢األولى  : ١٣ - ١١ و   ٧جـ  : السعودية،الطبعة

) هـ٦٢٤: المتوفى( ،العدة شرح العمدة،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي            ٥٧-٤/٥٤،
  .١/٢٢٧ م،٢٠٠٣هـ ١٤٢٤،دار الحديث، القاهرة،



 

 )١٣٦٣(

الطواف بين الصفا والمروة أي يخافون الحرج فيه فسألوا النبي صلى اهللا عليـه وسـلم           
  .)١ ()عن ذلك فأنزل اهللا تعالى اآلية

  :الراجح في المسألة
الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ال يتم الحج إال به لما ورد من قـول                  

فَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَلَا جنَـاح علَيـِه   ِإن الص{:اهللا تعالي  
 صلى اهللا   -،ولما ثبت عن النبي     } َأن يطَّوفَ ِبِهما ومن تَطَوع خَيرا فَِإن اللَّه شَاِكر عِليم         

اسـعوا فـإن اهللا كتـب علـيكم          ":والمـروة وقـال    أنه سعى بين الصفا      -عليه وسلم   
سعي السيدة هاجر أم إسماعيل فقد سعت بين الصفا         وقد شرع السعي على مثال      ".السعي

 فـي هـذا     -عليه السالم -والمروة سبع مرات لطلب الماء البنها عندما أسكنها إبراهيم          
   .الوادي ونفد ما عندها من ماء حتى جاءها الغوث من اهللا حيث نبع ماء زمزم

                                         
  .١/٢٢٧، والعدة شرح العمدة ،١٣ – ١١ و ٧ ، والِفقه الميسر، جـ ٨/٧٧المجموع شرح المهذب،)١(



– 

  )١٣٦٤(

  . البحث وتوصياتهنتائج
  : أ ـ النتائج 

  : ـ يرجح البحث السبب في عدم اإلفاضة في ترجمة الباقولي إلى أمرين هما١
أ ـ  أن إقامة الرجل كانت في إصفهان فقد ولد فيها ونشأ وتعلم ،ولـم يغادرهـا إلـى     
المدن المشهورة كبغداد وغيرها فلو دخل بغداد لكان له نـصيب كبيـر مـن الـشهرة                 

  . المترجمون بشكل آخرولتناوله
ب ـ يبدو أن في طبع الرجل شيئاً من الحدة والغلظة وهذا األمر ظاهر فـي مؤلفاتـه    
وواضح كل الوضوح ،ولعل هذا مما صرف عنه المؤرخون خوفاً من شراسته وسالطة             

  . لسانه
 ـ  يبدو للناظر في مصنفات األصفهاني أنه حنفي المـذهب لكثـرة ورود رجـال     ٢  

في فيها ولكونه ال يورد إال آراءهم وال يستشهد إال بـأقوالهم ومـن أمثلـة               المذهب الحن 
وإذا كان من قولهم فالن يرى رأي أبي حنيفة فإنه يتعدى إلـى مفعـول          :".... يقول:ذلك

فمن قال المرأته أنت طالق من واحدة إلـى ثـالث           :"... ،ويقول في موضع آخر   "واحد
لغاية دخل في الفعل ،واآلخر خرج عنه خروج        تطلق ثنتين ،ألن األول لما كان البتداء ا       

تطلق واحدة ألنه يخـرج الغايـة األولـى واآلخـرة مـن             )زفر(الليل من الصوم،وعند  
،وهناك أمثلـة أخـرى تؤكـد مـذهب         "الكالم،وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنه يقع ثالثاً       

  .األصفهاني
يتطـرق إلـى تعريـف     ـ أشار الباقولي في آية اإليالء إلى الفائدة اللغوية فقط،ولم  ٣

اإليالء أو أحكامه أو مدته أو عالقته بالطالق وغير ذلك مما عرضت له كتـب الفقـه                 
والتفسير على اختالف مشاربها واتجاهاتها،ثم إنه أشار إلى أن آلى فالن مـن امرأتـه               

،لكن مـا ذهـب     )على(يتعدى ب )آلى  (وهم توهمه من سِمع هذه اآلية،صحيح أن الفعل         
فقد جانبه الصواب،فبالرجوع إلى كتب الفقـه       )من(من أن وهم من عداه ب     إليه الباقولي   

واألصول ،وكتب التفسير رأيت ما ذكره الباقولي قد ورد عند فقهـاء وعلمـاء قـرآن                
حمـالً علـى    )مـن (يتعدى ب )آلى(ومفسيرين غيره،وقد نص أهل العلم على أن الفعل         

على جهـة تـضمين     )يؤلون( ب في اآلية تتعلق  ) من(المعنى وهو االمتناع من الدخول،و    
  .اإليالء معنى االمتناع

 ـ أشار الباقولي إلى مسألة جـواز وطء الحـائض أثنـاء حديثـه عـن قـول اهللا        ٤ 
،وفسر "يطْهرن"و"يطَّهرن" ،وهما)يطهر(،وقد ذكر قراءتين في الفعل    "حتى يطهرن :"تعالى

ديد  حمزة والكـسائي وأبـو   القراءتين على أن من قرأ بالقراءة األولى ،وهي قراءة التش 



 

 )١٣٦٥(

يغتسلن،وأصله يتطهرن،فأدغم التاء في الطـاء لقـرب        :بكر عن عاصم،فالمعنى عندهم     
 قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفـص             مخرجيهما،و

ثـم   .ينقطع دمهن،وكالهما حـسن  :،فمعناه"يطْهرن" من قال  بسكون الطاء وضم الهاء   :عنه
،حجة عند اإلمام أبي حنيفة،ألن عنـده يجـوز أن          "يطْهرن"باقولي القراءة الثانية    جعل ال 

تجامع المرأة إذا انقطع دمها قبل االغتسال،وأما القراءة األولى، يطَّهرن،يجعلهـا حجـة             
ال تجـامع المـرأة إال بعـد أن تغتـسل،ثم يعقـب البـاقولي               :عند الشافعي ألنه يقول     

وقد يكـون الوقـف   ،"نزلة اآليتين يحتج كل واحد من الفريقين بقراءة   فالقراءتان بم :"بقوله
على الفعل من العوامل المؤثرة في تفسير المعنى ،فقد فات الباقولي أنه ال يجب للقـارئ   

في قراءة من خففه لئال يبيح وطء الحائض إذا انقطـع عنهـا             " يطهرن  " أن يقف على    
يتطهـرن  : " شديد، فالوقف عليه حسن ألن معناهفأما من قرأه بالت. الدم ولم تتطهر بالماء  

   .وقربها بعد التطهر بالماء إجماع" بالماء 

 ـ رجح البحث  عدم إتيان المرأة إال بعد االغتسال وذلك لتوفر األدلة مـن القـرآن    ٥
الكريم والحديث الشريف ومما ذكره أهل الطب على النحو الذي فصلنا فيه القـول فـي        

  .ثنايا البحث
ومـن  :"ول الباقولي الحديث عن  الطالق ، من خالل تفسيره لقـول اهللا تعـالى   ـ تنا ٦

يكـون  ) نفـسه (،حيث أشار إلى أن نـصب       "يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه       
  .،أي من قومه) واختار موسى قومه: (سِفه في نفسه،كقوله تعالى:،والتقدير "في"بإسقاط 

حيث رأى الفـراء أن  ) سِفه نفسه(قول اهللا تعالى ـ  خطأ الباقولي الفراء في تحليله ل  ٧
،يقول البـاقولي   "طاب زيد نفساً  :وهو بمنزلة قولك  :"على التمييز ،قال الفراء   )نفسه(نصب  

فيه نكرة  ) نفساً(وهذا الذي ذكره خطأ،ألن قولهم طاب زيد نفساً،       :"معلقاً على رأي الفراء   
  ".مييز معرفةمعرفة،وال يجوز أن يكون الت)سفه نفسه(في ) نفسه(،و

علـى  ) ثالثـاً (ينتصب" أنت طالقٌ ثالثاً:" ـ يرى الباقولي أن الرجل إذا قال المرأته  ٨
أنت : الظرف،وال يجوز أن ينتصب على التمييز كما يقول أصحاب الشافعي؛ألنه لو قال           

أنت طالق ثالثاً ،وإذا عرفها بالالم لـم يكـن إال           :طالق الثالثَ ،فعرفها بالالم،كان معناه    
اً دون التمييز،ألن التمييز ال يكون إال نكرة،وإذا لم يصح نصبه على التمييـز كـان    ظرف

طلقة واحدة،وال تصح نيـة الـثالث    ) أنت طالق : (نصبه على الظرف، ،وإنما يقع بقوله     
  .إال به

 ـ ما أشار إليه الباقولي من رأي حول وقوع الطالق واحدة أو ثالث،خالف ما عليـه   ٩
فهي طلقة واحدة   ) أنت طالق : (تالف بينهم في أن من قال المرأته        الناس جميعاً ،فال اخ   



– 

  )١٣٦٦(

إن لم تكن له نية ،فإن نوى أكثر من ذلك فله ما نوى،فليس ما ذكره الباقولي من جـواز              
نية الثالث به مذهب أصحاب الشافعي،بل هو مما اتفق عليه الناس،وقـد ذكـر محقـق           

 ربما وهم فيما قالـه ،وإمـا أن         كتاب كشف المشكالت وإيضاح المعضالت أن الباقولي      
يكون مخالفاً للفقهاء وفيهم أبو حنيفة وأصحابه وهو حنفي.  

  . ـ لم يفسر الباقولي هل هذا الذي ذهب إليه للمطلقة المدخول بها أم ال١٠
من خالل حديثـه عـن    أنت طالق ثالثاً إال اثنتين إال واحدة: ـ أشار الباقولي إلى  ١١

،فقد } َل لُوٍط ِإنَّا لَمنَجوهم َأجمِعين  ِإلَّا امرَأتَه قَدرنَا ِإنَّها لَِمن الْغَاِبِرين           ِإلَّا آ {قول اهللا تعالى  
ذكر الباقولي أنهم جعلوا هذه اآلية دليالً على أن االستثناء من اإلثبات نفي ومن النفـي                

أنـت  :قـال المرأتـه   إن رجالً لو    : أنهم قالوا :إثباتٌ،وبنوا على هذا األصل مسائل،منها    
أنت طـالق ثالثـاً إال   :"طالق ثالثاً إال اثنتين إال واحدة،وقعت عليها طلقتان،ألنه لما قال        

اثنتين ،وقعت عليها واحدة ألن اثنتين استثناء مـن ثالث،وموجـب الـثالث إال ثنتـين             
بعد الثنتين،والثنتـان منفيتـان مـن الثالث،كانـت واحـدة           " إال واحدة "واحدة،فلما قال   

  .ابتة،فتصير مع األولى طلقتينث
،يـذكر  "فال جناح عليه أن يطوف بهمـا :" ـ  ومن منطلق حديثه عن قول اهللا تعالى ١٢

               الباقولي أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بفرٍض عند أبـي حنيفة،وعنـد الـشافعي
،ثـم  )عليه أن يطوف بهما   (،ثم يبتديء   )جناح(فرض،فعلى قوله يقف القاريء على قوله       

هو واجب وليس بفرض،وإنمـا قـال       :ونحن نقول :"ر الباقولي رأيه في المسألة يقول     يذك
،ألن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بهمـا لمـا          "فال جناح عليه أن يطوف بهما     "

عليـه أن  " إن قولـه  :ومن قال .فرفع اهللا تعالى الجناح عنهم.كانوا رأوا فيه من األصنام    
  .وإنما جاء هذا في الخطاب دون الغيبة.لمة اإلغراءك)عليه(،ابتداء ،جعل"يطوف بهما

  :.ب ـ التوصيات 
  . ـ توصي الدراسة بتتبع المسائل الفقهية في جميع مؤلفات الباقولي١
 ـ توصي الدراسة بضرورة اإلفادة من البحوث الطبية الحديثـة المتعلقـة بـالحيض     ٢

  .والنفاس وغير ذلك



 

 )١٣٦٧(

  .قائمة المصادر والمراجع
فهـد بـن عبـد الـرحمن بـن سـليمان            . د. تفسير في القرن الرابع عـشر،أ     اتجاهات ال   ١

رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشـاد فـي المملكـة            : الرومي،الناشر
ـ ١٤٠٧األولـى  : ، الطبعـة ٥/٨/١٤٠٦ وتـاريخ  ٥/ ٩٥١العربية السعودية بـرقم     - هـ

  .م١٩٨٦
ن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ،معبـد،  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،محمد ب        ٢

األمير عالء الدين علي بـن  : ترتيب)هـ٣٥٤: المتوفى(التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي   
ـ  ٧٣٩: المتـوفى (بلبان الفارسي    شـعيب  : حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه         ) هـ

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨األولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األرنؤوط،الناشر
دار : مي،الناشرأصوُل اِلفقِه الذي ال يسع الفَِقيِه جهلَه،عياض بن نامي بن عوض الـسل              ٣

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، :  المملكة العربية السعودية،الطبعة-التدمرية، الرياض
 :المتوفى(األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،الزركلي الدمشقي               ٤

  . م٢٠٠٢مايو / أيار-الخامسة عشر : ،دار العلم للماليين،الطبعة) هـ١٣٩٦
أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بـن عمـر بـن محمـد                   ٥

محمد عبد الـرحمن المرعـشلي،دار      : المحقق)هـ٦٨٥: المتوفى(الشيرازي البيضاوي 
  . هـ١٤١٨ -لى األو:  بيروت، الطبعة–إحياء التراث العربي 

البحر المحيط في التفسير،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر                  ٦
 –دار الفكـر    : صدقي محمد جميل،الناشر  : المحقق)هـ٧٤٥: المتوفى(الدين األندلسي   
  . هـ١٤٢٠: بيروت، طبعة

 الكاسـاني   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين،أبو بكر بن مسعود بن أحمـد             ٧
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،دار الكتب العلمية،الطبعة الثانية، )هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي

البيان في مذهب اإلمام الشافعي،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم العمرانـي             ٨
 –دار المنهاج   : قاسم محمد النوري،الناشر  : ،المحقق)هـ٥٥٨: المتوفى(اليمني الشافعي 

  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١لى، األو: جدة،الطبعة
ـ ٦٨٢:المتوفى(رموي  التحصيل من المحصول،سراج الدين محمود بن أبي بكر األ          ٩  ) ه

مؤسسة الرسـالة للطباعـة     : الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد،الناشر     : دراسة وتحقيق 
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، :  لبنان،الطبعة–والنشر والتوزيع، بيروت 

أبو البركات عبد اهللا بن أحمـد       : المؤلف)مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي     ١٠
يوسف علـي   : حققه وخرج أحاديثه  )هـ٧١٠: المتوفى(بن محمود حافظ الدين النسفي      



– 

  )١٣٦٨(

األولـى،  : محيي الدين ديب ، دار الكلم الطيب، بيروت،الطبعة       : بديوي،راجعه وقدم له  
   ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

لقرآن،محمد بن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم بن الخطيـب اليمنـي      تيسير البيان ألحكام ا     ١١
ـ ٨٢٥: المتوفى(» ابن نور الدين  «الشافعي المشهور بـ     عبـد المعـين    : ،بعنايـة ) ه

  .م-٢٠١٢ هـ  ١٤٣٣األولى، : الحرش،دار النوادر، سوريا،الطبعة
حمن بن صالح بن  تيسير العالم شرح عمدة األحكام،أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الر             ١٢

،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه      )هـ١٤٢٣: المتوفى(حمد بن محمد بن حمد البسام       
 مكتبـة  -محمد صبحي بن حسن حالق،مكتبة الـصحابة، اإلمـارات         : وصنع فهارسه 

  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦العاشرة، : التابعين، القاهرة،الطبعة
كمال الدين محمد   »المختصر«عقول  تيسير الوصول إلى منهاج األصول من المنقول والم         ١٣

دراسة ) هـ٨٧٤: المتوفى(» ابن إمام الكاملية  «بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ        
عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي،دار الفاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر        . د: وتحقيق

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى، : القاهرة،الطبعة
ين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم المـصري           الرائق شرح كنز الدقائق،زين الد      ١٤

  . بدون تاريخ- الثانية : دار الكتاب اإلسالمي،الطبعة: ،الناشر)هـ٩٧٠: المتوفى(
رفْع النِّقَاِب عن تنِقيح الشّهاِب،أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن طلحـة الرجراجـي ثـم       ١٥

عبـد  . َأحمد بن محمد السراح، د    .  د :المحقق)هـ٨٩٩: المتوفى(الشوشاوي السماللي   
 المملكـة   -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض      : الرحمن بن عبد اهللا الجبرين،الناشر    

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : العربية السعودية،الطبعة
شهاب الدين محمود بن    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،المؤلف          ١٦

علي عبد البـاري عطيـة،دار   : المحقق)هـ١٢٧٠: المتوفى(هللا الحسيني األلوسي    عبد ا 
  . هـ١٤١٥األولى، :  بيروت،الطبعة–الكتب العلمية 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن       : زاد المسير في علم التفسير،المؤلف      ١٧
 دار الكتـاب    :عبد الرزاق المهدي،الناشـر   : المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  . هـ١٤٢٢ -األولى :  بيروت، الطبعة–العربي 
: المتـوفى (السنن الكبرى،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي      ١٨

شـعيب  : حـسن عبـد المـنعم شلبي،أشـرف عليـه         : حققه وخرج أحاديثه  )هـ٣٠٣
:  بيروت،الطبعة –لة  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسا       : األرناؤوط،قدم له 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، 



 

 )١٣٦٩(

سنن ابن ماجه،ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيـه يزيـد                   ١٩
 -دار إحياء الكتب العربيـة      : محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر   : تحقيق)هـ٢٧٣: المتوفى(

  .فيصل عيسى البابي الحلبي
 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي             شرح السنة، محيي السنة،     ٢٠

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

الشرح الكبير على متن المقنع،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي                  ٢١
ـ ٦٨٢: المتوفى(لحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين      ا ،دار الكتـاب العربـي للنـشر       )هـ

  .والتوزيع
 هــ تحقيـق     ٥٤٣شرح اللمع ،أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي المتـوفى سـنة               ٢٢

 المملكة  - م ١٩٩٠- هـ   ١٤١١ الجزء األول    -إبراهيم بن محمد أبو عبادة    / د:ودراسة
 - جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية        -يم العالي  وزارة التعل  -العربية السعودية 

  .عمادة البحث العلمي
العدة شرح العمدة،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الـدين المقدسـي                 ٢٣

  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤،دار الحديث، القاهرة،) هـ٦٢٤: المتوفى(
 جالل الدين عبد اهللا بن نجم بن        أبو محمد : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،        ٢٤

. د. أ: ،دراسـة وتحقيـق   )هـ٦١٦: المتوفى(شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي       
األولـى،  :  لبنان،الطبعة –دار الغرب اإلسالمي، بيروت     : حميد بن محمد لحمر،الناشر   

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣
 - ٦٢٦(س القرافـي    العقد المنظوم في الخصوص والعموم،شهاب الدين أحمد بن إدري          ٢٥

ـ ٦٨٢ األولى، :  مصر،الطبعة –أحمد الختم عبد اهللا،دار الكتبي      . د: دراسة وتحقيق ) ه
  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الـدين                ٢٦
قبلـة للثقافـة    دار ال : دار النشر )هـ٥٠٥نحو  : المتوفى(الكرماني، ويعرف بتاج القراء     

  . بيروت– جدة، مؤسسة علوم القرآن -اإلسالمية 
الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني من أسرار                ٢٧

ـ  ١٣٧٨: المتـوفى (الفتح الرباني،أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي           ، ) هـ
  .ةدار إحياء التراث العربي،الطبعة الثاني

  



– 

  )١٣٧٠(

: المتـوفى (محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمنـي            : فتح القدير،المؤلف   ٢٨
  .هـ١٤١٤-األولى: بيروت،الطبعة دمشق،-يبدار الكلم الط،دار ابن كثير،)هـ١٢٥٠

: المتـوفى (فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام         ٢٩
  .ر،دار الفك)هـ٨٦١

فتح المـنعم شـرح صـحيح مـسلم،األستاذ الـدكتور موسـى شـاهين الشـين،دار               ٣٠
  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(األولى : الشروق،الطبعة

الفروق،أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال اإلسالم الكرابيسي النيـسابوري              ٣١
عبـد الـستار أبـو      .  د :محمد طموم،راجعـه  . د: ،المحقق)هـ٥٧٠: المتوفى(الحنفي  

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢األولى، : وزارة األوقاف الكويتية،الطبعة: غدة،الناشر
محمـد  .عبد اهللا بن محمد المطلق، د     . د. عبد اهللا بن محمد الطيار، أ     . د. الِفقه الميسر،أ   ٣٢

ة الـسعودية،    المملكة العربي  -مدار الوطن للنَّشر، الرياض     : بن إبراهيم الموسى،الناشر  
الطبعـة الثانيـة،    : ، باقي األجزاء  ٢٠١١/ ١٤٣٢ الطبعة األولى    ١٣ - ١١ و   ٧جـ  

  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣
الكافي في فقه اإلمام أحمد،أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة                   ٣٣

دار :ناشرال)هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،الشهير بابن قدامة المقدسي        
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األولى، :الكتب العلمية،الطبعة

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري              ٣٤
  .هـ١٤٠٧ -الثالثة : بيروت،الطبعة–دار الكتاب العربي )هـ٥٣٨: توفىالم(جار اهللا 

بو الحـسن علـي بـن الحـسين         كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،جامع العلوم أ        ٣٥
محمـد أحمـد    /  هـ،حققه وعلق عليه ووضـع فهارسـه،د       ٥٤٣األصفهاني الباقولي   

  . هـ١٤١٥ -١٩٩٥الدالي،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق،
أحمد بن محمد بن إبـراهيم الثعلبـي، أبـو          : الكشف والبيان عن تفسير القرآن،المؤلف      ٣٦

: ام أبي محمد بـن عاشـور،مراجعة وتـدقيق        اإلم: تحقيق)هـ٤٢٧: المتوفى(إسحاق  
األولى : دار إحياء التراث العربي، بيروت  لبنان،الطبعة      : األستاذ نظير الساعدي،الناشر  

  . م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢
لباب التأويل في معاني التنزيل،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي          ٣٧

محمد علـي شـاهين، دار   : تصحيح)هـ٧٤١: المتوفى(أبو الحسن، المعروف بالخازن  
  . هـ١٤١٥األولى، :  بيروت، الطبعة–الكتب العلمية 

  



 

 )١٣٧١(

أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن       )مع تكملة السبكي والمطيعي   (المجموع شرح المهذب    ٣٨
  .دار الفكر: ،الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

محمد، أبو الحسن نور الـدين      ) نسلطا(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،علي بن         ٣٩
األولى، :  لبنان،الطبعة –،دار الفكر، بيروت    )هـ١٠١٤: المتوفى(المال الهروي القاري    

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
مسند إسحاق بن راهويه،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلـي                 ٤٠

عبد الغفور بن عبد    .  د :المحقق)هـ٢٣٨: المتوفى(المروزي المعروف بـ ابن راهويه      
   .١٤١٢األولى، :  المدينة المنورة،الطبعة-مكتبة اإليمان : الحق البلوشي،الناشر

مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد                     ٤١
د عبد  :  عادل مرشد، إشراف   -شعيب األرنؤوط   : المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  

  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١األولى، : لرسالة، الطبعة عبد المحسن التركي، مؤسسة ااهللا بن
أبو محمد عبد اهللا بن عبـد الـرحمن بـن           )سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ       ٤٢

: المتـوفى (الفضل بن بهـرام بـن عبـد الـصمد الـدارمي، التميمـي الـسمرقندي           
المغني للنشر والتوزيع، المملكة    دار  : حسين سليم أسد الداراني،الناشر   : تحقيق)هـ٢٥٥

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : العربية السعودية،الطبعة
: عادل نويهض، قـدم لـه  » من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر«معجم المفسرين    ٤٣

مفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمـة           
  .  م١٩٨٨- هـ ١٤٠٩الثالثة، :ان،الطبعة لبن–والنشر، بيروت 

: المتـوفى (معجم المؤلفين عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق            ٤٤
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-،مكتبة المثنى ) هـ١٤٠٨

مقدسي المغني ،البن قدامة،أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ال                ٤٥
ـ ٦٢٠: المتـوفى (ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـابن قدامـة المقدسـي            ،مكتبـة  )هـ

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: القاهرة،تاريخ النشر
،أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي            )التفسير الكبير (مفاتيح الغيب   ٤٦

حياء التراث العربي   دار إ :،الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي    
 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت،الطبعة

منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في شَرِح المدونة وحلِّ مـشِكالتها،أبو الحـسن               ٤٧
أبو الفضل الدمياطي ، أحمد     :،اعتنى به )هـ٦٣٣بعد  : المتوفى(علي بن سعيد الرجراجي   

 . م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨ األولى، :بن علي  دار ابن حزم،الطبعة



– 

  )١٣٧٢(

منح الجليل شرح مختصر خليل،محمد بن أحمد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد اهللا                    ٤٨
ــالكي ــوفى(الم ـــ١٢٩٩:المت ــر)ه ــشر :،الناش ــاريخ الن ــروت، ت : دار الفكر،بي

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
: المتـوفى (نكث الهميان في نكت العميان ،صالح الدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي               ٤٩

مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتـب العلميـة،     : ليه ووضع حواشيه  ،علق ع ) هـ٧٦٤
  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان،الطبعة–بيروت 

: المتـوفى (نيل األوطار،محمد بن علي بن محمد بـن عبـد اهللا الـشوكاني اليمنـي                  ٥٠
األولـى،  : عصام الـدين الـصبابطي،دار الحـديث، مـصر،الطبعة       :تحقيق)هـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

نيل المرام من تفسير آيات األحكام،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن                 ٥١
ـ ١٣٠٧: المتوفى(لطف اهللا الحسيني البخاري الِقنَّوجي       محمـد حـسن    : ،تحقيـق )هـ

  . أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية-إسماعيل 
، وأحكامه، وجمل مـن فنـون       الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره          ٥٢

علومه،أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثـم               
: الشاهد البوشيخي،الناشر : د. بإشراف أ )هـ٤٣٧: المتوفى(األندلسي القرطبي المالكي    

 جامعـة   - كلية الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية         -مجموعة بحوث الكتاب والسنة     
  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : طبعةالشارقة،ال

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بـن ميـر                 ٥٣
،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلـة فـي        )هـ  ١٣٩٩: المتوفى(سليم الباباني البغدادي    

 العربـي   دار إحياء التـراث   : ،أعادت طبعه باألوفست  ١٩٥١مطبعتها البهية اسطانبول    
  . لبنان–بيروت 

ـ ٧٦٤: المتوفى(الوافي بالوفيات صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي              ٥٤ ) هـ
ــصطفى،الناشر : ،المحقـــق ــي مـ ــاؤوط وتركـ ــد األرنـ ــاء :أحمـ دار إحيـ

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠التراث،بيروت،
  



 

 )١٣٧٣(

  
  
  

  
  

 
  :تقديم

إن الهدف الرئيسي للغة هو نقل المعاني من المتكلم إلى السامع، أو من الكاتب 
ومن ثم فإن المعنى يمثل مكانة كبيرة في اللغة؛ ألنه أساس عملية التخاطب . إلى القارئ

بين البشر، وكل قول يصبح غير مفيد مالم يشر إلى معنى، لذا فقد اهتم علماء العربية 
فاظ اللغة وتوضيح معانيها في الكالم، وقد ظهر هذا االهتمام منذ زمن الخليل بتفسير أل

يحرص الحرص كله على أن يصحح المعنى قبل أن يصحح " وسيبويه، فقد كان سيبويه
اإلعراب، وكانت عنايته بالمعنى قبل عنايته باللفظ، ولو تعارض أقوى الرأيين إعرابا 

لى األقوى مادام المعنى يأتلف به ويطرد مع المعنى الذي يقتضيه الحال، رجع إ
  .)١("معه

وجدير بالذكر أن المعنى المقصود هنا ليس للكلمات مفردة، بل للعبارات 
وقد خصص سيبويه في كتابه أبواباً لدراسة المعنى والداللة، وطرح . والجمل أيضاً

واإلحالة في باب االستقامة : قضايا المعنى والداللة طرحاً مباشراً، ومن هذه األبواب
مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، :" الكالم، وفيه يقسم الكالم إلى

والنصوص اللغوية شعراً كانت أو نثراً ال تستقيم إال بمعرفة ما . )٢("وما هو محال كذب
تشير إليه من معاٍن، لذلك اهتم المبدعون بإبراز معاني النصوص وتوضيحها بكل ما 

ائل، وهم في سبيل إبرازهم للمعاني وتوضيحها يحتاطون ويحترزون أوتوا من وس

                                         
، منشورات الكتاب ١/٣٠٦مل،  أبوعبداهللا، المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية العاعبد العزيز.  د)١(

  .م١٩٨٢-هـ ١٣٩١، ١والتوزيع، طرابلس، ط
  .م١٩٨٨، ٣ هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السالم. أ: ، تحقيق٢٦- ١/٢٥ سيبويه، الكتاب، )٢(
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  جامعة المنصورة - كلية التربية 
 



– 

  )١٣٧٤(

 الذي يجعل المبدع )١( باستعمال وسائل يوفرها لهم النظام اللغوي، تمكنهم من االحتياط
  .مطمئناً إلى إيصال المعنى للمتلقي بالصورة التي أرادها

ى، وقد خصص ابن جني باباً في خصائصه تناول فيه وسائل االحتياط للمعن
اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكَّنته، :" باب في االحتياط، ذكر في مطلعه: أسماه

... تكرير األول بلفظه: أحدهما: فمن ذلك التوكيد، وهو على ضربين. واحتاطت له
ومنه االحتياط في ...ومن ذلك االحتياط في التأنيث...تكرير األول بمعناه: والثاني

لم يقم زيد، جاءوا فيه بلفظ المضارع وإن كان معناه : قولهمومنه ...إشباع معنى الصفة
ومن ... إن قمتَ قمتُ، فيجيء بلفظ الماضي والمعنى المضارع: وكذا قولهم...المضي

مررت بزيٍد وبعمرو، فهذا أوكد : فالعطف نحواالحتياط إعادة العامل في العطف والبدل، 
 مررتُ بقومك بأكثرهم، فهذا أوكد :مررت بزيد وعمرو، والبدل بقولك: معنى من قولك
مررتُ بقومك أكثرهم، ووجوه االحتياط في الكالم كثيرة، وهذا طريقها : معنى من قولك

  .)٢("فتنبه عليها
: الجملة العربية والمعنى باباً سماه: فاضل السامرائي في كتابه. كما عقد د

ثبيت معنى من المعاني وأرادت إن العرب إذا أرادت ت:" ، صدره بقوله)٣( االحتياط للمعنى
تمكينه في النفس احتاطت له، واحتاطت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بسياج يمنع 
المخاطَب من أن يقع في الوهم أو أن ينصرف ذهنُه إلى معنى آخر، أو أن ينوب عليه 

بن وقد فصل القول في طرق االحتياط للمعنى على نحو ما ذكره ا. )٤("شيء من المعنى
  .جني في الخصائص وزاد عليه، مستشهداَ على كل طريقة بشواهد من الذكر الحكيم

                                         
أخذ : أخذ في أموره باألحزم، واحتاط الرجُل لنفِسِه؛ أي: احتاط الرجُل: االحتياط في اللغة مأخوذ من قولهم)١(

صانه وكأله : وحاطَه اهللا حوطاً وحياطةً، واالسم الِحيطَةُ والحيطَةُ؛ أي. االحتياطُ: والحوطَةُ والحيطَةُ. بالثقة
. وأحاط باألمر إذا أحدق به من جوانبه كلِّه. حيطان: الجدار؛ ألنه يحوط ما فيه، والجمع: والحائط. ورعاه

 .لسان العرب، مادة ح و ط. اِئِهم مِحيطٌ﴾﴿واهللا ِمن ور: ومنه قوله تعالى
محمد علي النجار، الهيئة المصرية :  تحقيق،١١١ -٣/١٠١الخصائص، ،)هـ٣٩٢(أبو الفتح عثمان : ابن جني )(٢

 .م١٩٩٩، ٤العامة للكتاب، القاهرة، ط
، ١نـان، ط  ، دار ابـن حـزم، بيـروت، لب        ١٦٢ -١٤٢فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص     .  د )(٣

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
  .١٤٢السابق، ص )٤(



 

 )١٣٧٥(

  :ويهدف هذا البحث إلى
 الوقوف على أنماط االحتياط للمعنى التي وردت في ديوان عنترة بن شداد.  
  بيان أهم الخصائص النحوية والداللية لوسائل االحتياط للمعاني الواردة في شعر

  .عنترة
  : البحث فيوتكمن أهمية

  يجمع البحث بين الدرس النظري والدرس التطبيقي معتمداَ على ديواٍن شعرٍي من
  .العصر الجاهلي، والشعر الجاهلي مصدر من مصادر اللغة

 يعتبر موضوع االحتياط من أهم موضوعات دراسة المعنى.  
 تنوع صور االحتياط للمعنى في شعر عنترة. 

  :أما عن المنهج المستخدم في البحث
إن طبيعة البحث اقتضت أن يستعمل الباحث المنهج الوصفي : فيمكن القول

التحليلي، فأقوم بتحديد الشاهد كما ورد في ديوان عنترة، ووصفه وصفاً تاماً وإبراز معناه، 
وبيان ما به من وسائل احتياط للمعنى، ثم أتناوله بالتحليل في ضوء ما ورد في كتب 

  .اللة البيت في سياقه من جهة ثانيةاللغويين من جهة وما تقتضيه د
  :وقد وقع اختياري لديوان عنترة دون غيره من الدواوين لألسباب اآلتية

  لغة الشعر عند عنترة لغة عالية المقام، يدل على ذلك استحسان الرسول صلى اهللا
 ،)١("ما وِصفَ لي أعرابي قطُّ فأحببت أن أراه إال عنترة:" عليه وسلم لشعره؛ إذ قال
  : قول عنترةوذلك لما سمع الرسول 

   ــه ــوى فََأظَلُّ ــى الطَّ ــتُ علَ َأِبي ــد   ولَقَ
  

ــلِ   ــِريم الْمْأكَ ــِه كَ ــاَل ِب ــى َأنَ   حتَّ
  

 يقوم شعر عنترة على استعمال قوالب لغوية تتالءم مع أنظمة اللغة وقواعدها.  
 حظي شعر عنترة باستشهاد النحاة به.  
  المفردات السهلة المألوفة، ومن ثم ال يجد الباحث يغلب على شعر عنترة استعمال

  .صعوبة في فهم أشعاره
 تميز شعر عنترة بحسن التصرف في مفردات اللغة وتطويعها للفكرة.  

                                         
عبدالستار أحمـد فـراج، دار      : ، تحقيق ٨/٢٤٣ األغاني،   ،) هـ٣٥٦: ت(الحسين   علي بن    أبو الفرج : صفهانياأل )(١

 .م١٩٦٠ المصرية العامة للكتاب، والهيئةالكتب المصرية، 



– 

  )١٣٧٦(

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، ثم ثبت 
  .بالمراجع

ته في بيان المعنى، أما المقدمة فتناولت فيها االحتياط في العربية وأهمي
وذكرت ما بدا لي في الحقل اللغوي من دراسات في وسائل االحتياط للمعنى، ثم 
تحدثت عن أهداف البحث وأهميته، وعن المنهج المستخدم في البحث، وعن أسباب 

  .اختيار ديوان عنترة دون غيره من الدواوين الشعرية
ي بوضع الظاهر موضع االحتياط للمعنى النص: أما المبحث األول، فعنوانه

االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ : المضمر، وتناولت فيه
للتفخيم والتعظيم، واالحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتهديد 
والوعيد، واالحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ إلزالة اللبس، 

وضع الظاهر موضع المضمر؛ للتقرير والتوكيد، واالحتياط واالحتياط للمعنى النصي ب
للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ إلدخال المهابة والخوف في نفس 
المخاطَب، واالحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتحقير من شأن 

  .تلذذ بذكرهالمذكور نفسه، واالحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ لل
االحتياط للمعنى النصي من خالل النص : أما المبحث الثاني، فكان عنوانه

االحتياط للمعنى النصي باإلعراب عن طريق : على الوجه اإلعرابي، وتناولت فيه
حذف المبتدأ أو حذف الخبر، االحتياط للمعنى النصي باإلعراب عن طريق ذكر البدل 

صي باإلعراب عن طريق ذكر الحال مفرداً كان أو جملةً، المطابق، االحتياط للمعنى الن
االحتياط للمعنى . االحتياط للمعنى النصي باإلعراب عن طريق ذكر المفعول معه

  . النصي باإلعراب عن طريق ذكر الالم المقحمة بين المتضايفين
االحتياط للمعنى النصي بأساليب توكيد متنوعة، : وتناولت في المبحث الثالث

االحتياط للمعنى النصي بالتوكيد المعنوي، واالحتياط للمعنى النصي بالتوكيد : ومنها
الفظي، واالحتياط للمعنى النصي بالمفعول المطلق المؤكِّد لعامله، واالحتياط للمعنى 
النصي باستعمال التراكيب المتضادة، واالحتياط للمعنى النصي باستعمال الحروف 

د، ولقد، ونون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة، إن، وأن، وق: المؤكدة؛ نحو
    .  واالحتياط للمعنى النصي عن طريق ذكر حرف الباء الزائد قصداً للتوكيد
  .وأردفت ذلك بخاتمة توضح أهم النتائج، ثم ثبت بمراجع البحث



 

 )١٣٧٧(

  االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر : المبحث األول
في عنوان هذا المبحث إلى التصريح باالسم، بينما يشير ) اهرالظ(يشير مصطلح 

العناية بذكر االسم " إلى الكناية عن هذا االسم، والعرب إذا أرادت ) المضمر(مصطلح 
الظاهر وبيان أن الحكم معلَّقٌ به ذَكَرتْه وَأعادتْ ِذكْره احتياطاً للمعنى، وذلك أنَّه إذا 

عده كالم فقد يكون المخاطب لم يسمع االسم أو ينصرف ذهنه إلى ذُِكر االسم ثم جاء ب
غيره، فتحتاط لذلك بأن تكرره، لتقوية المعنى وتثبيته، وإزالة اللبس عنه، ورفع احتمال 

فاألصل في لغة العرب أن يأتي االسم في الكالم ظاهراً، وإذا أردتْ . )١("التوهم فيه 
 استغناء عنه بالظاهر السابق، غير أنه قد ذكر هذا االسم مرة أخرى أتيت به مضمرا

  .يرد في سياق الكالم ما يدفع إلى الخروج عنه، فيعاد ذكر االسم ظاهراً دون إضمار
واعلم أن األصل في األسماء أن تكون ظاهرة، وأصل المحدث : " قال الزركشي

ر السابق، عنه كذلك، واألصل إنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمراً لالستغناء عنه بالظاه
، وقد ساق الزركشي )٢(..."كما أن األصل في األسماء اإلعراب، وفى األفعال البناء

أسبابا عديدة للخروج على خالف األصل، أي بإعادة ذكر االسم الظاهر دون المضمر، 
قصد التعظيم، وقصد اإلهانة والتحقير، والتلذذ بذكره، وزيادة التقدير، وإزالة : )٣( منها

ا إذا كان الضمير يوهم أنَّه غير المراد، وتربية المهابة وإدخال الروعة اللبس خصوص
وقد تعددت صور االحتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر . في ضمير السامع

  :في ديوان عنترة، وتعددت أسبابها كذلك، ويمكن العرض لها على النحو التالي
  : مضمر؛ للتفخيم والتعظيم االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع ال– ١

  :)٤( ويمكن التمثيل لهذا النوع بقول الشاعر
غَبِش َأريا كُنْتُ ِفي الْعلَى مال الْعلَوو       نُّبالتَّجلَى ِمنِّي الِْقلَى وِر الْعِلغَي  

                                         
  . ١٤٣فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص . د) ١(
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيق٢/٤٨٤بدر الدين محمد بن عبد اهللا، البرهان في علوم القرآن، : زركشيال) ٢(

  . مكتبة دار التراث، القاهرة
  . ٤٩٨ – ٤٨٤ / ٢السابق : ينظر) ٣(
 مجيد: ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه٢٦، صشرح ديوان عنترة،): هـ٥٢٠ت (التبريزي، زكريا يحيى بن علي )٤ (

ـ ١٤١٢، ١طراد، دار الكتاب العربي، لبنان، ط     .م١٩٩٢- ه



– 

  )١٣٧٨(

ففي هذا البيت يبين عنترة أنه ال يبتغى غير العلى، وأي شيء غيره يبغضه 
في الشطر الثاني من ) العلى(اله ما رغب في العيش، وقد كرر كلمة ويتجنبه، بل لو

ولواله ما كنت في : البيت، وكان باستطاعته اإلحالة إليها باستعمال الضمير، فيقول
العيش أرغب، لكنه احتاط للمعنى الذي يريده بإعادة ذكر االسم الظاهر من باب التفخيم 

:" نا إشارة لطيفة للدكتور حماسة، يقول فيهاوالتعظيم لما يريده في حياته، ويحضرني ه
اختيار الشاعر للكلمات المعينة والصيغ : واألمور التي ينبغي أن تُالحظَ وترصد هي

الخاصة بها والوظائف النحوية التي تشغلها، ويالحظ في ذلك كله الكيفية التي وردت بها 
 الكيفية، وما عالقة ذلك فلماذا اختار الشاعر هذه. في الجملة ومحاولة التعليل لهذا

بالغرض الذي سيقت له؟ أو ما الغرض منها؟ وهل يتالءم ذلك مع السياق الذي وردت 
  .)١("فيه أو يعارضه؟ وما داللة هذا التالؤم أو هذا التعارض في البناء الكلى للقصيدة؟

ويالحظ في البيت السابق أن الشاعر أعاد ذكر االسم في الشطر الثاني بلفظه 
 به في الشطر األول دونما تغيير وهذا أمر حسن في لغة العرب، إذ لو كرره الوارد

بغير لفظه لكان مستقبحا مستهجنًا، وكان األولى حينئٍذ أن يحيل إليه بضميره ال بغير 
  .لفظه

  :ومن ذلك قوله: "يقول ابن جنى
  يواُل الهشَكَتْ         ِحبةَ َأوخْشَ الكَِريهي لَم ا إذَا المرءتَقْطَّع نَى ِبالْفَتَى َأن  

وهذا عندهم قبيح، وهو إعادة الثاني مظهرا بغير لفظه األول، وإنما سبيله أن يأتي مضمراً، 
زيد مررت به، فإن لم يأت مضمراً وجاء مظهراً فأجود ذلك أن يعاد لفظ األول ألبتة، : نحو
  ﴾الْقَاِرعةُ ما الْقَاِرعةُ،﴿ ﴾ الْحاقَّةُ ما  الْحاقَّةُ﴿ :زيد مررت بزيد، كقول اهللا سبحانه: نحو

 :وقوله
 .)٢("ال َأرى الموتَ يسبقُ الموتَ شَيء           نَغَّص الموتُ ذَا الِغنَى والْفَِقيرا

  : االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتهديد والوعيد– ٢
  :)٣(  ويمكن التمثيل لهذا النوع بقول عنترة
ــب      ِإن كُنْتَ تَعلَـم يـا نُعمـان َأن يـِدي           ــام تَتَقَلَّ فَاَألي ــك ــِصيــــرةٌ عنْ   قَ

                                         
  . م١٩٩٢، ١، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط٣٣محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، ص . د) ١(
 .٣/٣٥٣الخصائص،  )٢(

  . ٢٥الديوان، ص) ٣(



 

 )١٣٧٩(

         فَتَــى َأي ـانمـا نُعي لَـمتَع موالي  
  

  بــصالع هــر ــد غَ ــِذي قَ ــاك الَّ   يلْقَــى َأخَ
ه أنَّه إذا كانت يده قد فالشاعر في هذين البيتين يخاطب النعمان بن المنذر مبيناً ل  

قصرت فيما مضى عنهم، فإنَّه قد حان وقت اللحاق بهم وسيعلمون قوته مهما كانت 
عصبتهم وجماعتهم، وقد كرر اسم المخاطب في البيت الثاني احتياطًا لمعنى أراده، 
وهو توعدهم وقت النزال والمواجهة والحط منهم، وكان بإمكانه أن يترك ذكره في 

ني مكتفيا بما ذكره في البيت األول، ولكن حتى ال يظن ظان أنه أراد شخصا البيت الثا
  . آخر فكرر االسم نفسه دون اإلشارة إليه بضميره

وال يخفى علينا قيمة تكرار االسم داللياً، إذ يسهم في تماسك النص، ونظير ذلك في 
ومن يتَِّبع    تَتَِّبعوا خُطُواِت الشَّيطَاِن َأيها الَِّذين آمنُوا لَا يا ﴿:القرآن الكريم قوله تعالى

ـِٰئك ِحزب الشَّيطَاِن ﴿:وقوله تعالى) ٢١: النور(﴾ خُطُواِت الشَّيطَاِن َألَا ِإن ِحزب   ُأولَ
ويالحظ في الشاهد الشعري المذكور أن االسم المعاد ذكره . )١ ()١٩: المجادلة( ﴾ الشَّيطَاِن

ى غير الجملة التي ورد فيها االسم األول، وهو أمر مستحسن عند وقع في جملة أخر
  .النحاة

اعلم أن االسم الظاهر متى اُحِتيج إلى تكريره في جملة واحدة، :" قال السيرافي
. زيد ضربته، وزيد ضربت أباه، وزيد مررت به: كان االختيار ذكر ضميره، نحو

ا إذا أعدت لفظه في جملة أخرى فذلك ويجوز إعادة لفظه بعينه في موضع كنايته، أم
اللَّـه   لَن نُّْؤِمن حتَّٰى نُْؤتَٰى ِمثَْل ما ُأوِتي رسُل اللَّـِه ﴿:جائز حسن، نحو قوله تعالى

لَمَأع الَتَهُل ِرسعجثُ يي٢(﴾ح(.  
  : االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ إلزالة اللبس– ٣

تياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر هدفه إزالة اللبس قد يكون االح
  .والغموض من الكالم، وخصوصاً إذا كان التصريح بالضمير يوهم أنه غير المراد

  :)٣(  ويمكن التمثيل لذلك من شعر عنترة بقوله
  َأقْربوللِحلِْم َأوقَاتٌ وِللْجهِل ِمثْلُها         ولَكن َأوقَاِتي ِإلَى الِْحلِْم 

                                         
   .٢/٤٨٦البرهان في علوم القرآن، : ينظر) ١(
  ). هامش (١/٦٢الكتاب ) ٢(
  . ٢٦لديوان، صا) ٣(



– 

  )١٣٨٠(

ولكن : في الشطر الثاني، وكان باستطاعته أن يقول) الحلم(فكرر الشاعر كلمة 
أوقاتي إليه أقرب، لكن المخاطب قد يظن مع وجود الضمير أنه عائد إلى أقرب 

وحتى ال يلتبس األمر على المخاطب، فقد احتاط الشاعر لذلك ) الجهل(مذكور، وهو 
كما يعتاد (أن الجهل هنا ليس مقابال لكلمة العلم بتكرار اللفظ نفسه، وجدير بالذكر 

وإنما يشير إلى معنى اإلغالظ في القول، والحمق والحدة، ومن ) الناس في ذكر معناه
  .ثم كان مقابالً للِحلْم في البيت المذكور

  : االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتقرير والتأكيد– ٤
ى بوضع الظاهر موضع المضمر في ديوان عنترة قد يكون االحتياط للمعن

  :)١( الغرض من التقرير والتأكيد على معنى يريده الشاعر دون غيره، ومن ذلك قوله
بذَرم اِء الْكَفِّ قَلْبرا           فَِلي ِفي وهاعب ا تُطَاِوعكَفِّي م تَك لَِئن  

وهو تكرار احتاط به ) لكفا(كرر الشاعر في الشطر الثاني من البيت كلمة 
فلي في :(لمعنى التقرير والتوكيد الذي يريده، إذ كان بإمكانه أال يكرره متكفيا بالقول

، مستغنيا بالضمير عن ذكر االسم الظاهر مرةً ثانيةً، لكن التعبير بالضمير ينتفى )ورائه
حتاط للداللة على هذا معه ما يريده الشاعر من الداللة على التقرير والتأكيد، ومن ثم ا

فكان أمكن وأثبت، خصوصاً على مستوى العالقات ) الكف(المعنى بتكرار الظاهر 
محمد حماسة بالمعاني النحوية األفقية للقصيدة، . األفقية في القصيدة، أو ما يسميه د

وهذا التحليل يدفعني إلى القول بأن عنترة كان يقصد ما يقوله من األلفاظ قصداً في 
 الذي ورد فيه، ولم يكن ورود الكلمات والجمل عنده مجرد قوالب مرصوصة، المكان

المبدع " وإنما لتؤدي معاني مخصوصة، وهذا القول يتفق مع ما عرف سلفاً من أن 
يتعامل مع لغته تعامالً انتقائيا، سواء كان ذلك في دائرة المفردات أو في دائرة 

عراف اللغِة تضع أمام المبدع جملةً من أ:" ، إضافة إلى ذلك فإن)٢("التراكيب
االحتماالت لقول الشَّيِء نفِسه بطريقٍة صحيحٍة، وعليه أن ينتقي من هذه االحتماالت 
أوفرها دقةً وأكثرها مواءمةً للسياق ولبنية العمل ككل، وفى هذه المواءمة، كثيرا ما 

 اللغويةُ إلى مستوى ينتقل باللغة الشعرية من مستوى الصحة الذي تفرضه األعرافُ
الجماِل الذي يفترضه األسلوب األدبي، كما أن في مبدأ االختيار الذي يعتمد عليه ما 

                                         
  . ٢٦الديوان، ص) ١(
  . م١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ٣٠محمد عبد المطلب، هكذا تكلم النص، ص . د) ٢(



 

 )١٣٨١(

يمنح دارس العمِل الشعري مساحةً عريضةً يتحرك فيها؛ لكي يحدثَنَا عن سر هذا 
  .)١("االختياِر وطبيعِته، ووظيفِته

ضمر؛ للتقرير والتأكيد قول ومن االحتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع الم
  :)٢( عنترة

بِقياِن رملَى الزكََأنِّي عباً          وِبيى حوهي انمالز فَكََأن  
في الشطر الثاني من البيت احتياطاً للمعنى ) الزمان(فقد كرر الشاعر كلمة 

: أال يكرره، ويقولالمراد وتثبيتًا له، وهو معنى التقرير والتوكيد، إذ كان باستطاعته 
وكأني عليه رقيب، باإلتيان بالضمير، غير أن اإلتيان بالمضمر دون المظهر هنا ال 

 – أيضا –يؤدي إلى تثبيت المعنى في ذهن المخاطب، وربما التبس على المخاطب 
؛ لذا احتاط للمعنى الذي يريده )حبيب(عود الضمير على أقرب مظهر له وهو كلمة 

ر دون المضمر، ومن ثم فإن ما قام به الشاعر في البناء اللغوي بتكرار االسم المظه
عبثا، ولكنَّه يجِري أثناء بناِء قصيدته موازنةً دقيقةً بين عدد " لقصيدته ال يمكن أن يكون

من التراكيب، ويكون في ذهنه عدد من البدائل اللغوية وأنماطٌ متعددةٌ من التراكيب، 
عا ما يرتضيه ويقدمه في قصيدته، فهو يعني ما يقول، وفى النهاية يختار منها جمي

ويقصده على الهيئة التي جاء بها في مواءمٍة فذٍَّة بين النظام اللغوي واإلبداع الشعري 
، وفي هذا كله دليٌل على أن االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع )٣("الخاص

 لها الشاعر إلقامة الوزن المضمر لم يكن من باب الضرورة الشعرية التي يلجأ
  .العروضي ألبياته، بل هو من خصائص لغة الشعر عند عنترة

ومن االحتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر للتقرير والتوكيد قول 
  :)٤( الشاعر

دجم ا لَهم ناٌل ِلملَا مو ثَنَاء         لُهنَي كا َأفَاداَل ِإلَّا ملَا مو  

                                         
، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني والعشرون، العددان الثالث ٥٢محمد فتوح أحمد، جدليات النص، ص . د) ١(

  . م١٩٩٤ون واآلداب، الكويت، والرابع، المجلس الوطني للثقافة والفن
  . ٢٧الديوان، ص) ٢(
  . م١٩٩٠، ١، مكتبة الشروق، القاهرة، ط٢٥٠محمد حماسة، بناء الجملة العربية، ص . د) ٣(
  . ٥٥الديوان، ص) ٤(



– 

  )١٣٨٢(

في الشطر الثاني من البيت بعدما سبق له ذكرها في ) مال(الشاعر كلمة فقد كرر 
الشطر األول، وذلك احتياطا للمعنى الذي يريد تقريره وتوكيده، وهو أن المال ال قيمة 
له إن لم يصنع لصاحبه مجداً وثناء، وكان باستطاعة الشاعر أن يستغني عن االسم 

وال هو لمن ماله : د عليه من ضمير، فيقولبما يعو) مال(الظاهر في الشطر الثاني 
مجد، لكن هذا اإلضمار لن يبلغه المعنى المراد الذي يريد تقريره وتوكيده، وربما 

، )ثناء(التبس على المخاطب أمر الضمير، فظن أنه يعود على األقرب ذكرا وهو كلمة 
  .لذلك كله احتاط الشاعر، فأعاد ذكر االسم الظاهر دون ضميره

حتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر للتقرير والتوكيد قول ومن اال
  :)١(الشاعر

ــَل ــا عبي !            ــه ــم ِمــن جحفَــٍل فَرقْتُ كَ
ــاِدٍر ــطْوةَ غَ س رهــد ــي ال ــسطَا عل   فَ

   

                 ــدــاُل تَِميالِْجبو دــوَأس ــووالْج
    ــودجيةً وخَــُل تَــاربي رهوالــد  

  
في الشطر الثاني من البيت الثاني محتاطا بها للمعنى ) الدهر(فكرر الشاعر كلمة 

الذي يريد تقريره وتوكيده، وهو أن الدهر ال يستقر على حاٍل مع الناس، فقد يجود 
عليهم مرة ويبخل عليهم أخرى، وقد كان باستطاعة الشاعر أن يستعمل ضمير الغائب 

وهو يبخل : لدهر، فيقول في الشطر الثاني من البيت الثانيالمفرد العائد على كلمة ا
تارة ويجود، غير أنه بحس الشاعر المجيد أدرك أن التعبير بالمضمر ال يفي بالمعنى 

جهد خفي ال يعانيه إال الشاعر " المراد، فقرر أن يستعمل االسم المظهر، وفي هذا 
اء اللغوي للقصيدة على الوجه الذي وحده، غير أن الذي يظْهر لنا في النهاية هو البن

قرر الشاعر أن تَظْهر عليه، سواء رضي النَّاس عنه أو سخطوا عليه، ولو سئل 
الشاعر نفسه أن توضع له كلمة أخرى لما رضي بما جاء به بديال، وقد ال يستطيع 

 دون  فاختيار الشاعر لالسم الظاهر)٢("تعليل ذلك، وليس ذلك مطلوبا منه على كل حال 
  .ضميره ال يكون اعتباطا وإنما عن قصد ودراية ألداء معنى يريده ويهدف إليه

                                         
  . ٥٦الديوان، ص) ١(
  . ٢٥٠محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص . د) ٢(



 

 )١٣٨٣(

االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ إلدخال المهابة والخوف في  – ٥
  :ضمير المخاطب

قد يكون االحتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر، إلدخال المهابة 
أمير المؤمنين يأمرك بكذا، : ل الخليفة لمن يأمره بأمركما يقو" وترويع المستمع، 

               ِإن اللَّـه يْأمركُم َأن تَُؤدوا الَْأمانَاِت ِإلَٰى ﴿ :وقوله تعالى... أنا آمرك بكذا: مكان
  .)١ ()"٥٨: النساء(  ﴾َأهِلها

  :)٢( وقد ورد هذا النوع من االحتياط في ديوان عنترة، وذلك قوله
  خُِلقْتُ ِمن الْحِديِد َأشَد قَلْباً        وقَد بِلي الْحِديد وما بليتُ

فكرر الشاعر كلمة الحديد في الشطر الثاني من البيت احتياطا للمعنى المراد، 
 وهو من أشد –وهو إدخال المهابة والخوف في قلب المخاطب، فإن كان الحديد 

إن قلبه ال يبلى، وفى إعادة االسم الظاهر دون ضميره إبراز  يبلى، ف–المعادن صالبةً 
لقوة الشاعر، وقد كان باستطاعته التعبير بالمضمر دون المظهر في البيت السابق، غير 
أنه أدرك أن اإلتيان بالضمير لن يؤدي المعنى المراد، فاحتاط لذلك بذكر االسم 

ن الشاعر يبذل جهدا مضنيا في إ: الظاهر، ولما كان األمر كذلك، فإنه يمكن القول
ينقب " التنقيب عن الكلمات المناسبة التي يحتاط بها للمعاني التي يريدها، ويبدو كأنه 

عن الكلمة المالئمة بين ركام التراكيب الجاهزة، وأكوام األلفاظ المتقاربة في الظاهر، 
د الكلمة وتََأبيها حتى يصل إلى كلمة بعينها، يشعر أنها تحقق له ما يريد بالضبط، وعنا

  .)٣("ومراوغتها أمر يعرفه كل من مارس الكتابة األدبية 
ومن ثم فإن االختيار الصحيح للكلمات يسهم في تمكين البناء النحوي من التوافق 

  .مع النسج الشعرى، ليأتي المعنى على النحو الذي يريده المبدع
لظاهر موضع المضمر؛ ومن الشواهد التي ورد فيها احتياط للمعنى بوضع ا

  :)٤( إلدخال المهابة والخوف في نفس المخاطب قول عنترة

                                         
  .٢/٤٩٠البرهان في علوم القرآن، ) ١(
  . ٣٨الديوان، ص) ٢(
، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ٢٧٩، ص "دراسة في التراث النقدي " جابر عصفور، مفهوم الشعر . د) ٣(

  .م١٩٨٢، ٢ط
  . ٥٢الديوان، ص ) ٤(



– 

  )١٣٨٤(

ــِه                        ــري فيـ ــةَ الْعمـ ــتُ جريـ تَركْـ
ــِه                       ــاح ِبجاِنبيــ ــع الرمــ ِإذَا تَقَــ

  فَـــِإن يبـــرْأ فَلَـــم َأنْفُـــثْ علَيـــِه 
ــةُ َأن ــدِري جريـ ــْل يـ ــي وهـ    نَبِلـ

  

                          دــِديتَــِدٌل سعــِر مالِعي دشَــِدي
             ودـــدلَّى قَاِبعـــاً ِفيـــِه صتَـــو

                    ــود ــه الفُقُ ــقَّ لَ فَح ــد وِإن يفْقَ
  ــد ــُل النَِّجي ــا الْبطَ هِفيرج ــون   يكُ

  
وهـو اسـم رجـل      ) ريـة ج(يالحظ أن الشاعر في البيت الرابع كـرر كلمـة           

من بني عمرو بن الهجيم، احتياطاً لمعنى أراده، وهـو إنـزال الخـوف فـي قلـوب                  
أفراد قبيلـة عمـرو، وكـان باسـتطاعة الـشاعر أن يعبـر عـن االسـم المظهـر                    

جريـة، فلـم يِعـده      : فـإن يبـرأ، أي    : بالضمير كما حدث في البيت السابق له، فقال       
الغائب المستتر؛ ألن المقـام لـيس مقـام تخويـف أو            مظهرا وإنما عبر عنه بضمير      

إنزال مهابة في نفس عدو، وإنما مقام حكاية عن حـال عمـرو بـن الجهـيم، ولكـن                   
في البيت الرابع لما كان المقام يحتاج إلى إدخال المهابـة فـي نفـس عـدوه، أعـاد                   

ـ : " الظاهر بنفسه دون المضمر، وهنا يمكننـي االسـتئناس بقـول القائـل             ا حـين   إنن
نقرأ اللغة وموادها قراءة شـاعرية، أو حـين نتأمـل صـياغتها ونظمهـا وطريقـة                 
تأليفها تأمالً يفيد في توضيح جمالياتها، ال نـستطيع أن نتغاضـى عـن هـذا النـسيج                 
المبهم مـن اإليحـاءات األدبيـة، والمواقـف الرمزيـة، أو نتجاهـل هـذه المزايـا                  

 )١("و تعـرض فـي كـالم دون كـالم           الموضعية التي تتأتى في مقـام دون مقـام، أ         
  .فاحتياط الشاعر لمعنى معين يدفعه الختيار ألفاظ دون غيرها

 االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتحقير من شأن – ٦
  :المذكور

قد يحتاط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر للداللة على التحقير من شأن 
ومن   َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَتَِّبعوا خُطُواِت الشَّيطَاِنيا﴿ :المذكور، ومن ذلك قوله تعالى

ـِٰئك ِحزب الشَّيطَاِن ﴿:وقوله تعالى) ٢١: النور(﴾الشَّيطَاِنيتَِّبع خُطُواِت  َألَا ِإن  ُأولَ
ِإن الشَّيطَان   غُ بينَهم الشَّيطَان ينز ِإن﴿:وقوله تعالى) ١٩: المجادلة( ﴾ِحزب الشَّيطَاِن

                                         
  .م١٩٨٣، ١ دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط١٢٦تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص . د) ١(



 

 )١٣٨٥(

وقد ورد هذا النوع من االحتياط للمعنى . )١()٥٣: اإلسراء(﴾ كَان ِللِْإنساِن عدوا مِبينًا
  :)٢( في ديوان عنترة في قوله

هنْكَرالْم تَغُونبي بكَع مالْقَوو      هفَرقَاُلوا س ِن الْقَومقُلْتُ م  
على حراسة قومه وهم نزول على بني كعٍب وقد توقع من بني فعنترة يسهر 

نحن قوم مسافرون، في حين أنهم : من أنتم؟ فقالوا: كعٍب الغدر، فلما أبصرهم، سألهم
كانوا من بني كعب ويريدون الغدر ببني عبس قبيلة عنترة، وقد كرر الشاعر لفظ 

وهم :  يعبر بالضمير، فيقولفي الشطر الثاني من البيت وكان باستطاعته أن) القوم(
يبتغون المنكره، لكنه لما أراد أن يعبر عن معنى التحقير وذلك لنقضهم العهد 

 عدل عن الضمير إلى –ومحاولتهم الغدر بأضيافهم من بني عبس، لما كان األمر كذلك 
الظاهر احتياطًا للمعنى المراد، وقد زاد عنترة بعد أن فطن لخداعهم وحقر من شأنهم 

  :فخاطبهم محذراً
 هــِصر بــِشي م امو ــب ــا كع ــي ي   تَعلَِّم

  
  هــِذر ــوِني ح ــي وكُ ــي ِمنِّ ــم ارهِب   ثُ

  
إن التحليل النحوي الجمالي يعني أن :" تامر سلوم. و يحضرني هنا قول د

الظاهرة النحوية ليست أداةً أو صورةً محسنة، ليست زينةً أو طالء أو تلويناً، وإنما هي 
 لمعناها، هي موقفٌ حي يتفاعل باستمرار مع المواقف األخرى التي يتضمنها خالقةٌ

السياق، وتفاعلها هذا هو ما نعنيه بعبارة تفاعل الدالالت أو فاعلية النحو أو نظام 
الرمز، ومن ثم تصبح فكرة التحليل الجمالي التي تنطوي في داخلها على مبدأ تفاعل 

 المعنى أو في خلق اللغة، يصعب صياغته في الدالالت نشاطًا خاصا في عملية
  .)٣("تعبيراٍت منطقية أو قياسية على نظام عقلي قاس مكرر

                                         
   .٢/٤٨٦البرهان في علوم القرآن، ص : ينظر) ١(
  . ٧٣الديوان، ص ) ٢(
  . ١٤٥تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص ) ٣(



– 

  )١٣٨٦(

  : االحتياط للمعنى النصي بوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتلذذ بذكره– ٧
قد يحتاط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر، للتلذذ بذكر المظهر، ومن ذلك 

إن كان الحق الثاني هو ) ١٠٥: اإلسراء(﴾ نَزَلنزلْنَاه وِبالْحقِّ  وِبالْحقِّ َأ﴿:قوله تعالى
  . )١ ()١٠: فاطر(﴾ جِميعامن كَان يِريد الِْعزةَ فَِللَّـِه الِْعزةُ ﴿:األول، وقوله

  :)٢( وقد ورد هذا النوع من االحتياط للمعنى في ديوان عنترة في مواضع منها
ــا  اهثَنَاي نــي تْ                وبمــس ــا تَب ِإذَا م

  شَكَا نَحرهـا ِمـن ِعقْـِدها متَظَلِّمـاً        
  

ــزج الــراح ِبالــشَّهِد                     مــداٍم يم ــِديرم
ــِد ــِر والِْعقْ النَّح ــك ــن ذَِل ــا ِم   فَواحرب

  
ذكر فالشاعر هنا في موقف يصف فيه مفاتن محبوبته، وهو في البيت الثاني ي

جمال نحرها لدرجة أن عقدها شكا هذا الجمال، ولما كان األمر كذلك  كرر كلمة 
في الشطر الثاني من البيت الثاني احتياطاً لمعنى يقصده وينص عليه وهو ) النحر(

إظهار جمال النحر والتلذذ بذكره، وقد كان باستطاعته أن يعبر عن االسم الظاهر 
ا منه والعقد، لكنه عدل عن التصريح بالضمير إلى فواحرب: بضميره، فيقول) النحر(

ذكر االسم الظاهر تلذذاً بذكر الظاهر، وكأني بالشاعر يحاول أن يشِْرك القارئ معه في 
أن الكاتب ال يكتب عن " التلذذ بنحر محبوبته على النحو الذي وصفه به، ومعنى هذا 

لقرائه، ويدعوهم إلى االفتتان نص إال إذا وقع في فتنته، والنص الجيد ينصب شراكا 
به، وإذن الكتابة عن النص تعبير عن الفتنة به والوقوع في أسر محبته، وليست كل 
كتابة عن النص استجابةً لهذه الفتنة، ولكن الكتابة التي أعنيها هي الكتابةُ المتمحصةُ 

  . )٣("للتعبير عن هذه العالقة الحميمة بين النص وقارئه
ول ـياط للمعنى بذكر الظاهر دون المضمر للتلذذ بذكر المظهر قومن االحت

  :)٤( عنترة
يا عبَل ِإن هـواِك قَـد جـاز الْمـدى                

  ي مع دِميـحبِك ِفي ِعظَاِم! يا عبَل
وَأنَا الْمعنَّـى ِفيـِك ِمـن دوِن الْـورى               

  ىد جرـلَما جرتْ روِحي ِبِجسِمي قَ

                                         
  . ٢/٤٨٧البرهان في علوم القرآن، ) ١(
  .٦١الديوان، ص )٢(
  . م٢٠٠٨ع، القاهرة، ، دار غريب للنشر والتوزي٨ – ٧محمد حماسة عبد اللطيف، فتنة النص، ص . د) ٣(
  . ٧٢الديوان، ص) ٤(



 

 )١٣٨٧(

فالشاعر يتحدث عن عشقه لمحبوبته عبلة، ويخبرنا أن حبها يجري في جسده كما 
في ) عبل(يجري الدم فيه، وهو في سبيل تلذذه بذكر محبوبته، كرر االسم الظاهر 

مطلع البيت الثاني محتاطا للمعنى الذي يريده، ولما كان الشاعر يريد أن يشرك المتلقي 
كز عليه وسلط الضوء في القصيدة تجاهه بإعادة ذكره لشعره في هذا المعنى، فقد ر

، وفى ) تكرار اسم المحبوبة(دون مضمره، فقدم الدليل اللغوي على ما يراه ويشعر به 
وقد يتفق متلقو الشعر على مرتكز ضوئي واحٍد : " محمد حماسة. هذا المعنى يذكر د

راه اآلخر، المهم في ذلك في القصيدة، وقد يرى كل منهم مرتكزاً ضوئيا غير الذي ي
كله أن يقدم كلٌّ منهم الدليل اللغوي على ما يراه، ويبين قدرة مرتكزه المختار على 
الكشف واإلنارة، ومهمة المرتكز الضوئي إذا كان هناك توفيق في اختياره من 
القصيدة، تكمن في أن كل عناصر القصيدة قد تفسر من خالله سلبا أو إيجابا، أو سلبا 

يجابا معاً، وتمرداً أو استجابة، أو تمرداً واستجابة معا، فهو إذن مجهر يكبر وإ
  .)١("اإلشارات الصغيرة ويسلكها في نظام العمل كله بالتفافها حوله

  :)٢( ومن االحتياط للمعنى بذكر الظاهر موضع المضمر، للتلذذ بذكره قول عنترة
ــَل بــا ع ــِدي ! ي ــي كَِب ــراِم ِف ــار الْغَ          نَ

ــلَ  بــا ع ــي             ! ي ــاُل يطْرقُِن ــا الخَي لَولَ
ــلَ  بــا ع ــا                      ! ي ــتُ ِبه ــٍة بِلي ــم ِفتْنَ كَ

ــا    ــِك ولَـ ــاِت ِفيـ ــع الْحاِدثَـ   ُأداِفـ
  

ــشَّرِر                    ــهِم ال ــَؤاِدي ِبَأس ــي فُ تَرِم
ــسهِر   ــالنَّوِح وال ــي ِب قَــضيتُ لَيِل

ــذَّكَِر                    ــِد الـ ــضتُها ِبالْمهنَّـ وخُـ
ــدِر   ــضاِء والْقَ ــع الْقَ ــقُ دفْ ُأِطي  

  
والشاعر هنا يتحدث عن شوقه لمحبوبته عبلة وشدة حبه لها وغرامه بها، وهو 
مقام يتطلب التلذذ بذكر اسم محبوبته، ولما كان األمر كذلك فقد كرر ذكر اسم محبوبته 

اهراً غير مضمر في مطلع البيت الثاني وكذلك الثالث دون إضمار احتياطا بذلك ظ
للمعنى الذي يريده، وهو التلذذ بذكر محبوبته، إذ أيقن أن استعمال الضمير أو أي لفظ 
آخر يشير به إلى محبوبته لن يؤدي إلى المعنى المراد، ومن ثم احتاط له وركَّز عليه 

  :)٣( لك قوله في موضع آخربذكر االسم الظاهر، ومثل ذ

                                         
  . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، دار الشروق، ١٧٦محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والداللة، ص . د) ١(
  . ٨٣الديوان، ص ) ٢(
  . ٨٤الديوان، ص ) ٣(



– 

  )١٣٨٨(

ــا               ــاِلب َألْبابنَ ــِك س بــَل ح بــا ع ي
ــاِظِري              ــا َأن َأراِك ِبنَ ــَل لَولَ بــا ع ي

  يــا عبــَل كَــم ِمــن غَمــرٍة باشَــرتُها
   

وعقُولَنَــا فَتَعطَِّفــي ال تَهجــِري                  
 منْكَـِر                ما كُنْـتُ َألْقَـى كُـلُّ صـعبٍ        

ــمِر    اِئِم َأســو ــلْب الْقَ ــٍف ص   ِبمثَقَّ
  

فحب عبلة قد سلب لبه وعقله، ومن أجلها يلقى الصعاب ويصبر عليها، وذلك 
مقام يدعو إلى التلذذ بذكر اسمها وإعادة ذكره مرة بعد مرة، وهو ما نراه في مطلع 

نى الذي أراده، وفى هذا سعي من الشاعر األبيات الثالثة المذكورة احتياطًا منه للمع
وحرص على التحام أجزاء الكالم وتماسكه شكالً وداللة، وجعله كالسلسلة الخطية يتبع 

ومن ثم فإنه على قارئ الشعر بصفة عامة وقارئ .  )١( الالحق منه السابق شكالً وداللةً
يحقق له العصمة هذه األبيات بصفة خاصة أال يجعل قراءاته للشعر مقصورة على ما 

من الخطأ والمألوف من نظام العبارة وتكوينها النحوي، وفى هذا المعنى يقول الدكتور 
والحق أن النحو ال يستطيع بأدواته القريبة، أن يواجه الخلق الخيالي في : " تامر سلوم

إن الشعر نشاط لغوي، ال نعني أن الشعر ينبغي أن يقرأ في : الشعر، وحينما نقول
 المفاهيم النحوية، وإنما نعني أن هناك قوى مستمرة في قلب العبارة الشعرية ضوء هذه

ال نستطيع أن نتجاهلها، تلك القوى التي تعدل هذه المفاهيم أو تعمل على هدمها أو 
  .)٢("تخلق منها ما تشاء 

  :)٣(ومن االحتياط للمعنى بوضع الظاهر موضع المضمر للتلذذ بذكره قول عنترة
  َل مبا عـا         يـا   يِإنَّمو ماما َأخْشَى اِلح

  عبــَل لَــا يحزنْــِك بعــِدي وابــِشِري
  

َأخْشَى علَـى عينَيـِك وقْـتَ بكَـاِك                  
ــاِكي  ــِشِري ِبفَكَ تَباسِتي ولَامــس   ِب

  
فعنترة يخاطب محبوبته مظهراً شدة خوفه عليها وعدم خوفه على نفسه، وقد 

طلع البيت الثاني تلذذا بذكره، وقد صرح باالسم الظاهر دون كرر اسم محبوبته في م
وأنت ال : ضميره احتياطاً للمعنى المراد، وكان باستطاعته أن يأتي بالضمير، فيقول

                                         
عة ، مجلة جام٥٩، ص )التكرار، الضمير، العطف(مراد حميد عبد اهللا، من أنواع التماسك النصي . د: ينظر) ١(

  . م٢٠١٠ذي قار، العدد الخاص، الجزء الخامس، 
  . ١٥٥نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص ) ٢(
  . ٢١١، ص ٢١٠، ص ٦٤ص : ، وينظر١١٠الديوان، ص ) ٣(



 

 )١٣٨٩(

ال تحزني بعدي وابشري، ولكنه عدل عن تلك الصيغة إلى أخرى : يحزنك، أو يقول
إن بنية : ك، فإنه يمكن القوليصرح فيها باالسم الظاهر للتلذذ بذكره وتأسيساً على ذل

انعكاساً مباشراً لفكرة التوضيح أو الزينة، أو " النحو فضال عن بنية الشعر ليست 
التحسين وما يشبهها من الدالالت القريبة التي نُجمُل بها صورة التشكيل النحوي على 

 صورة هزيلة – من غير شك –نحو ما نجدها في الموروث النقدي القديم، وهي 
 أعمق مما يجري على أقالمنا – أي الجمالي –احبة، ألن النشاط النحوي االستاطيقي ش

  .)١(" وافر الحظ من العمق والثراء–حتى اآلن، أو هو فيما نتوهم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . ٥٢تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص . د) ١(



– 

  )١٣٩٠(

  االحتياط للمعنى من خالل النص على الوجه اإلعرابي: المبحث الثاني
 اإلعراب والمعنى، وتناولوها في أدرك النحاة منذ القدم العالقة الوثيقة بين

، "تجاذب المعاني واإلعراب: " مؤلفاتهم، فقد عقد ابن جنى في خصائصه باباً سماه
 يعتاده، ويِلم – رحمه اهللا –هذا موضع كان أبو علي : " وكان مما قاله في هذا الباب

 تجد في كثيٍر من كثيرا به، ويبعثُ على المراجعِة له، وإلطاِف النظِر فيه، وذلك أنَّك
المنثوِر والمنظوِم اإلعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمٍر، وهذا يمنعك منه، 

  .)١("فمتى اعتورا كالماً ما أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح اإلعراب
والموقع اإلعرابي للكلمات في الجمل يكشف عن طبيعة العالقة بين هذه الكلمات 

الموقع " ا على المعنى المراد من جهة أخرى، إذ من المعلوم أن كالً من من جهة ويدلن
اإلعرابي والحالة اإلعرابية جانب تجريدي، تصطنعه الدراسة؛ لتفسير بناء الجملة 
والكشف عن عالقاتها، وهي في الوقت نفسه نابعةٌ من فهم معنى العالقة بين األجزاء، 

  .)٢("نى المعجمي للمفرداتتلك العالقة التي يسهم في نشأتها المع
 اإلعراب هو الفارقُ بين المعاني المتكافئِة في اللفِظ، وبه " وال يخفى علينا أن

يعرفُ الخبر الذي هو أصُل الكالم، ولواله ما ميز فاعٌل من مفعوٍل، وال مضافٌ من 
  .)٣("منعوٍت، وال تعجب من استفهاٍم، وال صدر من مصدٍر، وال نعتٌ من تأكيٍد

ولما كان األمر كذلك، فقد تنبه عنترةُ بن شداد للمعنى الذي يريده من أبياته، 
وذلك من خالل النص على الوجه اإلعرابي الدال على المعنى المراد، حتى ال يفهم 
المتلقي خالف ما أراده الشاعر، وقد تعددت صور االحتياط للمعنى باإلعراب عند 

تياط للمعنى باإلعراب عن طريق حذف المبتدأ وذكر االح: عنترة بن شداد، فمنها
الخبر، ومنها االحتياط للمعنى باإلعراب عن طريق ذكر البدل المطابق، وكذلك 
االحتياط للمعنى باإلعراب من خالل ذكر الحال، أو ذكر جملة الحال أو ذكر المفعول 

م المقحمة بين معه، وقد يحتاط للمعنى بالنص على الوجه اإلعرابي من خالل ذكر الال
  :المتضايفين لتأكيد معنى اإلضافة، ويمكن العرض لهذه الصور على النحو التالي

                                         
  .٣/٢٥٥ابن جني ، الخصائص،  )١ (
  .١٩٧بناء الجملة العربية، ص : د اللطيفمحمد حماسة عب. د )٢(
، ١عمر الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط. ، تحقيق د٧٥ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص  )٣(

  .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤



 

 )١٣٩١(

  ) عن طريق حذف الخبر(أو ) عن طريق حذف المبتدأ( االحتياط للمعنى باإلعراب – ١
يكْثُر حذفُ المبتدأ في لغة العرب، وذلك في جواب االستفهام، وبعد فاء الجواب، 

ه في المعنى، ويجيزون الحذف إذا دلَّ عليه دليٌل، وقد فصل النحاةُ وبعد الخبر صفة ل
القوَل في مواضع جواز حذفه، وكذلك مواضع وجوب حذفه بما يغني عن ذكِرها هنَا، 
والحذفُ سواء أكان جوازاً أم وجوباً فإنَّه ال يتم إال بوجود قرينٍة مقاليٍة أو مقاميٍة تومُئ 

يه، ومن أشعار عنترة التي احتاط فيها للمعنى عن طريق حذف إلى المحذوف وتشير إل
  :)١( المبتدأ قوله

      ودكٍَة ُأسرعم موي اديتُ األعإذا الْتَقَي
ــم    لَه ــوب ال نُي ــن ــاٍب ولَِك   غَ
ــضمرةٌ   ــاتٌ م ِجيوُأع ــم ــدو ِبِه تَع  

  

             ــب نْتَهي ورــر ــم المغْ هعمــتُ ج ترك
ــا ــضب                         إلَّ ــةُ القُ ــنَّةُ والِهنِْدي  األِس

      ـبـا القَبنَاِقهاحيِن فـي أعرِمثُْل الـس  
  

يعود على ) هم: (في البيت الثاني خبر لمبتدأ محذوٍف تقديره) أسود(فكلمة 
إن المبتدأ المحذوف هنا يمكن تقديره بالضمير : أعدائه، وال يجوز لقائل أن يقول

، وذلك ألن سياق األبيات يحول بينه وبين هذا التقدير، وقد احتاط الشاعر لهذا )نحن(
صريحةً في البيت األول، ) األعادي(أنه ذكر كلمةَ : التقدير بأكثر من وجه، األول

الصفات التي خلعها الشاعر على هؤالء األعداء، فهم أسود بال أنياب، : والوجه الثاني
.  القوائم، وهم ذئاب أصيبت بضمور في أعناقهاوهم فرسان يمتطون خيال معوجة

فاإلعراب هنا مظهر من مظاهر االحتياط للمعنى، ألنه يبين المعاني ويكشف عنها، وقد 
أال ترى : " نبه ابن جنِّى على ما يجب اتباعه عند اختالف المعنى واإلعراب، إذ يقول

مر بك شيء من هذا عن إلى فرٍق ما بين تقدير اإلعراب وتفسير المعنى، فإذا 
أصحابنا، فاحفظ نفسك منه وال تسترسل إليه، فإن أمكَنَك أن يكون تقدير اإلعراِب على 
سمت تفسير المعنى فهو ما ال غايةَ وراءه، وإن كان تقدير اإلعراب مخالفاً لتفسير 

  .)٢("المعنى، تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححتْ تقدير اإلعراِب 
فاإلعراب وثيق الصلة بالمعنى، إذ توجد أساليب في العربية ال يصل إلى المراد 
منها إال من خالل الوقوف على إعرابها، كما أنه ال يمكن لنا أن نُقدر وجها إعرابيا 

                                         
  . ٢٥الديوان، ص )١(
  . ٢٨٤ – ١/٢٨٣الخصائص،  )٢(



– 

  )١٣٩٢(

يعطى المتكلم سعة في التعبير، وحرية في : "بعينه دون معرفة المعنى، فاإلعراب
ون لبس، إذ يبقى الكالم مفهوما، وذلك ألن المفردةَ تحمُل معها الكالم، فيقدم ويؤخر د

ما يدلُّ على وظيفِتها اللغوية، وهذا يتضح في العربية فيما ال يتبين فيه إعراب، وليس 
ثمة قرينة تدل على المعنى الذي يفتقد، فالبد أن تسير على ترتيب معين ال تحيد عنه، 

 تُقَدم الفاعَل على المفعول وإال الْتَبس الكالم ضرب موسى عيسى، فالبد أن: وذلك نحو
أن تخضع للمعاني ال أن تخضع المعاني لها؛ ألن "، كما أن الصنعة النحوية يجب )١("

مقصود المتكلم واحد ال يختلف، وأما وجوه اإلعراب فتحمل معاني متعددة وهو عمل 
  .)٢("د ما يريده المعِرب النحوي، وال ينبغي أن نُلِْزم القائل بأن يقِْص

  :)٣ ( قول عنترة– أيضا –ومن االحتياط للمعنى باإلعراب 
      ا ِإنتَِسمبِب مرالْح ارِغم خُوضي فَتَى

           هاِربــض ــالَتْ م س هــاِرم ــلَّ ص س
  والخَيُل تَـشْهد ِلـي َأنِّـي ُأكَفِْكفُهـا        

   

تَــِضب   وينْثَِنــي وســنان الــرمِح مخْ  
       ـبجالْح وانْـشَقَّتْ لَـه وقَ الْجَأشْرو
         ـبلْتَهاِر النَّـاِر يِمثْـُل شَـر نوالطَّع  

  
أنا فتى، فحِذفَ : حِذف مبتدؤه، والتقدير) فتى(أورد الشاعر في البيت األول خبرا 
 المحذوف بضمير إنه يمكن أن نقدر المبتدأ: المبتدُأ لعلم المخَاطَِب به، وقد يقول قائل

وهذا قوٌل صحيح من جهة التركيب والنحو، لكنه تقدير خاطئ ) هو فتى(غائب، فيكون 
من جهة المعنى والسياق؛ إذ إن سياقَ األبياِت يدلُّ داللةً قاطعةً على أن المقصود بكلمة 

 ال بضميِر الشاعر نفسه دون غيره، لذلك حسن أن نُقَدر المحذوفَ بضميِر متكلٍم): فتى(
غائٍب، ومن أجل أال يختلط األمر على المخاطب، فقد احتاط الشاعر لذلك، فذكر في 

أن المبتدأ المحذوف في ) الياء(فدلَّ استعماله لضمير المتكلم ) لي(البيت الثالث قوله 
، وزاد من االحتياط للمعنى )هو(ال الغائب ) أنا(مطلع البيت األول هو ضمير المتكلم 

وهو بذلك يحتاط للمعنى ويثبته في ) أن(لحرف التوكيد ) الياء(ير المتكلم بإضافة ضم

                                         
  . ٤٧فاضل السامرائي ، الجملة العربية والمعنى، ص . د )١(
، منشورات الكتاب ١/٣١٣المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية العامل، : عزيز أبو عبد اهللاعبد ال. د )٢(

  . م١٩٨٢، ١والتوزيع، ليبيا، طرابلس، ط
  .٢٥الديوان، ص  )٣(



 

 )١٣٩٣(

إن الفائدة وتمام المعنى، ووضوحه : النفس، ولعل هذا األمر يدفع الباحث إلى أن يقول
  .هو الهدف الرئيسي في البحث النحوي بصفة خاصة والبحث اللغوي بصفة عامة

ت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، إن األسماء لما كان: "يقول الزجاجي
ومضافة ومضافاً إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلةً على هذه المعاني، بل كانت 

ضرب زيد عمرا، : مشتركةً جِعلَتْ حركاتُ اإلعراِب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا
: لى أن الفعل واقع به، وقالواع) عمراً(على أن الفعل له، وِبنَصِب ) زيد(فدلُّوا برفع 

هذا : ضِرب زيد، فدلوا أن الفعل ما لم يسم فاعله، وأن المفعول قد ناب منابه، وقالوا
غالم زيد، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغالم إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه 

دوا ذلك، أو المفعول الحركات دالئل عليها، ليتسعوا في كالمهم، ويقدموا الفاعل إن أرا
  . )١("عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني

وقد يأتي المبتدأ محذوفاً في شعر عنترة رغبةً منه في التركيز على الخبِر 
  :)٢( واالحتياِط لمعنى معين يريده دون غيره، ومن ذلك قوله

      وِلباِنِه حتَّى تَسربَل ِبالدِمما ِزلْتُ َأرميِهم ِبثُغْرِة نَحِرِه         
نحره : والتقدير) تسربل بالدم(حذفَ الشاعر المبتدَأ في هذا البيت وصرح بالخبر 

تسربل بالدم، وقد احتاط بهذا الحذف للتركيز على المعنى المراد إثباته للخبر، فالمراد 
م، فحذف المبتدأ احتياطاً لهذا من الشاعر أن يبرز أن جسد فرِسه كلَّه قد تسربل بالد

المعنى، إذ إن ذكره قد يوحي للمخَاطَِب بأن الدم قد غطى نحر جواده  دون بقية جسده، 
وهذا المعنى غير مراد عنده، ولكن المراد أن يظهر أن الدم قد غطَّى فرسه كلَّه دون 

ما (خره، فبدأ بعبارة أن يثبت المعنى للنحر فقط، وبذلك يستقيم معنى البيت أوله مع آ
التي تدل على المطاولة في إجهاد فرس الشاعر وإقحامه في صوالت ) زلتُ أرميهم

فإن الشاعر ) الثغر والنحر(القتال، ولما كان ذكر المبتدأ يقلص ويحجم مساحة الدم بـ 
جسمه (احتاط لذلك وعدل عن ذكر المبتدأ، وجعله غير محدد، وكأن اإليحاء المقدم 

؛ أي إن جسم الجواد كلَّه قد تغطى بالدم، وهو مازال يناضل ويكافح )دمتسربل بال

                                         
. د: ، تحقيق٦٩، اإليضاح في علل النحو، ص )هـ٣٤٠ت (الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  )١(

  . م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ٣ائس، بيروت، طمازن المبارك، دار النف
  . ١٨٣الديوان، ص )٢(



– 

  )١٣٩٤(

 على النَّص الداللة التي توغل في – بذلك –ويطيع فارسه في اقتحام األعداء ليضف
  .وصف جواد الشاعر وتفرده

  :)١ (ومن مواضع حذف المبتدأ لالحتياط لمعنى معين في شعر عنترة قوله
    لَةَ ِبـالجبع ارواِء تَكَلَِّمـي          يا د

  دار آلِنسٍة غَـِضيض طَرفُهـا     
  

وِعِمى صباحاً دار عبلةَ واسـلَِمي          
ــاِق لَِذيــذَِة المتَبــسِم    طَــوع العنَ

  
. هذه دار: وحذف المبتدأ، والتقدير) دار(ففي البيت الثاني، صرح الشاعر بالخبر 

بته، وهو يريد أن يضفي حالة من التعظيم والشاعر في هذين البيتين يصف بيت محبو
) هذه(على الشيء المحذوف، وقد احتاط لهذا المعنى بحذف المبتدأ المعرفة اسم اإلشارة 

وجعلها نكرة، وكأنَّها شيء مبهم غير خاضٍع للوصف، ألنها ) دار(والتصريح بالخبر 
ويتبين لنا هنا أن . قعائدة إلى محبوبته التي هي األخرى غير خاضعة للمقياس الساب

اإلعراب وسيلة من وسائل إظهار المعنى وإيضاحه، يهدف إلى اإلفصاح عن قصد 
 في – مظهر من مظاهر الدقَِّة في البيان؛ ألن تركيب األلفاظ – أيضا –المتكلم، وهو 

 قد يكون فيه داللةٌ كافيةٌ على المعنى، وإيضاح لمضموِن الكالِم وقصِد –حد ذاته 
كلم، ونالحظُ كذلك في األمثلة السابقة أن اإلعراب خاضع للمعنى خضوعاً مطلقاً، المت

فيكشفُ عن الفاعليِة والمفعوليِة، والهيئِة، والعلَِّة، والزماِن، والمكاِن، واالستفهام، 
وقد نجد اإلعراب خاضعا لمؤثٍر لفظي ال يجاري . والتعجب، والنداء، وغير ذلك

نْه، بل يخضع للعالقات اللفظية في التركيب، ويرجع ذلك إلى المعنى وال يعبر ع
النزعِة الشكليِة في نظام العربية، كما في تبادل حركات اإلعراب، أو المجاورة، أو 

  :)٣( ومن الشواهد الواردة في شعر عنترة قوله. )٢( السببية، أو الشرطية، وغير ذلك
ةُ الْحومضهطَاِف مةُ اَألعنَّحرشَا م    ةُ الْقَداِئساِف مةُ اَألطْرمنَعم  

فالشاعر يصفُ خصال محبوبته ويعددها، فلجأ إلى تتابع جمل اسمية محذوفة 
هي مرنحةٌ، وهي مهضومةٌ، وهي منعمةٌ، وهي مائسةٌ، فهي تتمايل : المبتدأ والتقدير

نى المقصود، وهو أن كبراً، وهي منعمة األطراف، ناعمة القد، وقد احتاط الشاعر للمع
                                         

  . ١٤٩ – ١٤٨الديوان، ص )١(
  .م١٩٨٦، ٢، دار الرائد العربي، بيروت، ط٦٨مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص . د: ينظر )٢(
  . ٦١الديوان، ص  )٣(



 

 )١٣٩٥(

المدح أو الوصف في األبيات بحق المحبوبة دون غيرها، وكان احتياطه بقرينة لفظية 
  :في أبيات سابقة على هذا البيت، فقال

ولَوال فتاةٌ ِفـي الِْخيـاِم مِقيمـةٌ                      
  مهفْهفَةٌ والسحر ِمـن لَحظَاِتهـا     

  

داِر يوما علَى الْبعـِد     لَما اخْتَرتُ قُرب ال     
ــِد  الَّلح ــن ــوم ِم ــاً يقُ ــتْ ميت ِإذَا كَلَّم  

  
فدلَّ بذلك على أن المبتدأ المحذوف يعود على محبوبته، والغاية من حذف المبتدأ 
وذكر الخبر التفخيم والتعظيم لشأِن المحذوف، والحذف هنا جائز، لوجود قرينة مقالية 

ذا عدمت القرينة لفظية كانت أو معنوية، امتنع الحذف، تدلُّ على المحذوف، فإ
ولإلعراب دور كبير في إعطاء الكلمات حرية في التراكيب من حيث التقديم والتأخير 
دون أن تفقد الكلمة وظيفتها، وهي مزية للعربية على غيرها من اللغات غير المعربة 

 كبيراً من المرونة التي يمنحها لها التي تلتزم فيها الكلمة رتبة واحدة، وبذلك تفقد جزءاً
وقد ذكر ابن جنى أن اإلعراب يبين عن المعاني باأللفاظ دون أن يحدثَ . اإلعراب

أكرم : اإلعراب هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ، أال ترى أنك إذا سمعت: "لبس، فقال
 من المفعول، سعيد أباه، وشكر سعيداً أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل

فالتقديم والتأخير، . )١("واحداً الستبهم أحدهما من صاحبه) نوعا(ولو كان الكالم شرجا 
وكذلك الحذف والذكر من المزايا التي أتاحها اإلعراب للعربية، ولوال ذلك ما استطاع 

  .الدارس التمييز بين الفاعل والمفعول
اعل واحد ليس إال، وأما المبتدأ الرفع علم الفاعلية، والف:" وقد ذكر الزمخشري أن

وخبره وخبر إن وأخواتها، وال التي لنفى الجنس، واسم ال، وما المشبهتين بليس 
فملحقات الفاعل على سبيل التشبيه، والتقريب، وكذلك النصب علم المفعولية، والمفعول 

  .)٢("خمسة أضرب، وبقية المنصوبات ملحقات به، والجر علم اإلضافة 
  :)٣( نترة قولهومن شواهد ع

بطٌَل، كََأن ِثيابه ِفـي سـرحٍة         
                  هـدتُ ُأِريدقَـص آِني قَدا رلَم

يحذَى ِنعاَل السبِت لَيس ِبتَـوَأِم                 
ــسِم             ــِر تَب ِلغَي ــذَه ــدى نَواِج َأب

                                         
  . ١/٣٦الخصائص،  )١(
   .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١/٧٢يعيش بن علي، شرح المفصل، أبو البقاء موفق الدين : ابن يعيش )٢(
  . ١٧٨ – ١٧٧الديوان، ص  )٣(



– 

  )١٣٩٦(

      تُـهلَوع ِح ثُـممِبـالر نْتُهفَطَع  
   

ِة ِمخْـذَِم       ِبمـدِديـاِفي الْحنٍَّد صه  
  

يصف الشاعر معركةً يواجه فيها بطال، يخلع عليه الشاعر من صفات الشجاعة 
واإلقدام ما يجعله فارساً مغواراً تهاب الفرسان مواجهته، وقد حذف المبتدأ في مطلع 

هنا ليس تعظيماً ، والحقيقة أن الحذف )هو بطل: (البيت األول وصرح بالخبر، والتقدير
من شأِن المحذوف وإن كان يمتلك حقيقةً صفات الفرسان، وقد احتاط الشاعر لذلك 
بقرينة لفظية، وهي أن الشاعر أظهر شجاعته هو، فانقض على هذا الفارس فطعنه 
برمحه ثم اعتاله بمهنده، وكأنه بذكره لصفات عدوه يعظم من قوة نفسه وشجاعته 

  .وبسالته هو
تُميز المعاني، ويوقَفُ على أغراض : " بن فارس أن باإلعرابوقد ذكر ا

غير معرب، أو ضرب عمرو زيد، " ما أحسن زيد : " المتكلمين، وذلك أن قائال لو قال
ما : ما أحسن زيد، أو: ما أحسن زيداً، أو: غير معرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال
ذي أراده، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها، أحسن زيٍد، أبان باإلعراب عن المعنى ال

، فحركات اإلعراب تحمل دالالت )١("فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني
فالمخاطب ال يستطيع استيعاب هذه الجمل، وال يمكنه . للكلمات في التراكيب المختلفة

رب ومن ضرب عمر زيداً، لفهم من الضا: فهم المقصود منها دون إعراب، فلو قيل له
المضروب، والفضل في ذلك يعود إلى اإلعراب، الذي يساعد على إزالة الغموض 

 مظهر من – باإلضافة إلى ذلك –واللبس الذي يمكن أن يحدث في اللغة لواله، وهو 
 اإلعراب الذي –العرب :  أي–ولها : " يقول ابن قتيبة. مظاهر الدقة والجمال في اللغة

ليةً لنظامها وفارقًا في بعض األحوال بين الكالمين المتكافئين جعله اهللا وشيا لكالمها وح
والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، ال يفرق بينهما إذا تساوت حاالتهما في إمكان 

هذا قاتٌل أخي، : الفعل أن يكون لكل واحد منهما إال باإلعراب، ولو أن قائالً قال
إلضافة؛ لدلَّ التنوين على أنَّه لم يقتلْه، ودلَّ هذا قاتُل أخي، با: بالتنوين، وقال آخر

  .، فلوال اإلعراب الختل المعنى)٢("حذف التنوين على أنَّه قد قتله

                                         
  . ٣٠٩الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، ص : ابن فارس )١(
  .٢، دار التراث، القاهرة، ط١٤محمد بن عبد اهللا بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، ص : ابن قتيبة )٢(



 

 )١٣٩٧(

وقد يكون االحتياط للمعنى باإلعراب عن طريق ذكر المبتدأ وحذف الخبر، 
وحذف الخبر وارد عن العرب، ويحذف وجوبا أو جوازا إذا دلَّ عليه دليل، فيحذف 

لوال : خرجت فإذا السبع، ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره، نحو: وازا نحوج
، وحذف الخبر من عادة العرب في كالمها، وله مواضع عندهم، )١( اإلسالم لهلك الناس

  . بعد إذا الفجائية، وفى جواب االستفهام: منها
  :)٢( ومن حذف الخبر والتصريح بالمبتدأ في شعر عنترة قوله

  ةَ ثَاِبـتٌ       فَِإناعِفي قُـض ِعز كي
  كَتَاِئب شُهباً فَـوقَ كُـلِّ كَِتيبـةٍ       

  

ــقِف                     وَأس ــان حرحــا ِبر ــإن لَنَ ف
  ِلواء كَِظـلِّ الطَّـاِئِر المتَـصرِف       

  
لواء : لواء كظل الطائر، والتقدير: فحذف الخبر احتياطاً لمعنى الثبات في قوله

  .مرفرف
أن اللواء الموحي بمعنى العز والرفعة ثابت راكز في الكتيبة ال يتحرك وال ينزل، وك

وقد احتاط الشاعر بحذف الخبر للداللة على معنى الثبات واللزوم من جهة ومعنى 
الشجاعة والفخار من جهة أخرى، فقواعد اإلعراب التي تكسب اللغة تنظيمها الدقيق، 

 في أصوات مد قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدل يتمثل معظمها" وتماسك عناصرها 
على وظيفة الكلمة في العبارة وعالقتها بما عداها من عناصر الجملة، وهذا النظام ال 
يوجد له نظير في أي أخت من أخواتها السامية اللهم إال بعض آثار ضئيلة بدائية في 

  .)٣("العبرية، واآلرامية، والحبشية 
  :)٤(  في ديوان عنترة قوله–كذلك  –ومن شواهد حذف الخبر 

  عِجبتْ عبيلَةُ ِمن فَتَـى مبتَــِذلِ      
  

  عاِري اَألشَـاِجِع شَـاِحٍب كَالْمنْـصلِ      
  

  لَا يكْتَِسي إلَّا الْحِديـد ِإذَا اكْتَـسى       
  

  وكَــذَاك كُــلُّ مغَــاِوٍر مسـتَبــِسـِل
   

                                         
  .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، مطبعة اآلداب، العراق، ٩٤المنتخب من كالم العرب، ص : محمد جعفر. د :ينظر )١(
   ١٠٣ الديوان، ص)٢(
  .٨، دار نهضة مصر، القاهرة، ط٢١٠علي عبد الواحد وافي، في فقه اللغة، ص . د )٣(
  . ١٢٠الديوان، ص )٤(



– 

  )١٣٩٨(

كذاك حال كل مغاور، وقد : قديركذاك كل مغاور، والت: فَحِذفَ الخبر في قوله
احتاط بهذا الحذف للتأكيد على معنى أن حالته هذه طبيعةٌ وال حاجة له بذكرها، 
والحذف هنا أبلغ من الذكر، وعن العالقة بين معانى الكلمات في العربية واإلعراب 

يان، إن العرب إنَّما قَصدتْ بلغِتها اإلفصاح والب: " يقول األستاذ على النجدي ناصف
فذلك هو المقصد األصيُل باصطناع اللغة في التعبير، وأنها لذلك زودت الكثرة الغالبة 
من كلماتها باإلعراب، يالزمها ويبين عن معانيها، ثم أقبلت على القلة التي حرمت 
مزية اإلعراب يعوضها في لفظها أو في مواطن استعمالها، أو فيهما جميعا مما يبين 

   )١(..."عن معانيها
  ):عن طريق ذكر البدل المطابق( االحتياط للمعنى باإلعراب – ٢

احتاط الشاعر للمعنى المراد عن طريق حذف المبتدأ وذكر الخبر، وكذلك حذف 
  . الخبر وذكر المبتدأ، فقد احتاط للمعنى المراد بذكر البدل المطابق

  :)٢( ومما ورد في شعر عنترة قوله
  س مدامةٌ          تَرى حبباً ِمن فَوِقها ِحين تُمزجيطُوفُ علَيِهم خَنْدِري

فَِذكْر . التي تطوف عليهم) الخمر المعتقة(وقد احتاط الشاعر للمعنى الذي أراده 
وهي بدل مطابق قد يؤدي إلى اللبس ) مدامة(وحدها دون ذكر كلمة ) خندريس(كلمة 

الخمر القديمة، : تعني لغةً) خندريس(مة والغموض وتعيين معنى لم يرده الشاعر، فكل
تمر خندريس، وقد تكون وصفًا للحنطة :  وصفاً للتمر القديم، أي– أيضا –وقد تكون 

القديمة، أي حنطة خندريس، ولما كان األمر كذلك فقد احتاط للمعنى المراد، وهو 
  :)٣( ، وزاد األمر بيانا بذكره أوصافا لها، فقال)مدامة(الخمر، بذكره 

ــشَاِربٍ  ــدواء ِل ــم ال ــا ِنع ــا ِإنَّه   َألَ
  

           ـا أنْـتَ تخـرجـَل ما قبقيِنهَألَا فَاس  
  

  :)٤( وقد حسم األمر بأنها الخمر دون التمر أو الحنطة بقوله
ــبهج     فَنُضِحي سـكَارى والمـدام مـصفَّفٌ       ــام الْمطَ ــا والطَّع ــدار علَينَ ي  

                                         
  . م١٩٥٧نهضة مصر، القاهرة، ، مكتبة ٢٦علي النجدي ناصف، من قضايا اللغة والنحو، ص . د )١(
  . ٤١الديوان، ص  )٢(
  .السابق، نفسه )٣(
  .السابق، نفسه )٤(



 

 )١٣٩٩(

    
ود باإلعراب الذي يحتاط به للمعنى، فاإلعراب ومن المفيد هنا توضيح المقص

ليس مجرد العالمة اإلعرابية التي تتغير بتغير أواخر الكلمات والتي هي مقابلة 
لمصطلح البناء؛ ألن تغيير حركات أواخر الكلمات ال يتعدى نقل الكلمة من المبتدأ إلى 

 بمفهومه األوسع الذي الخبر، ومن الفاعلية إلى المفعولية، لكن المقصود هنا اإلعراب
يرتبط بالمعنى بصورة أوثق وأكبر، فاإلعراب المشار إليه إذن هو الموقع، أي الموقع 
اإلعرابي للكلمات في التراكيب، والعالمة اإلعرابية تتداخل اصطالحاً مع مصطلح 

 إن المتكلم يعرب كالمه؛: " الموقع اإلعرابي، ويمكن اإلشارة إلى هذا التداخل بالقول
يأتي بعالمات اإلعراب والبناء في عبارته، والنحوي يعرب كالم المتكلم، أي : أي 

. )١("يعين الدوائر التي تقع فيها الكلمات، ومنحى وقوع كل كلمة في دائرتها الخاصة
ومن شواهد االحتياط للمعنى باإلعراب عن طريق ذكر البدل المطابق في شعر عنترة، 

  :)٢( قوله
 ــدعتُ الْجوــانٍ كَـسِنــي أبب ـدعج   

  
ــضاحِ     ــرٍي وافِْت ع ــد عــلَاِحي ب   ِس

  
بعد أن عري من سالِحه، ) الجعد(فالشاعر هنا يوضح أنه قد أعار سالحه لعدوه 

وحتى ال يختلط األمر على المخاطب وتتداخل معاني األسماء عنده، فقد احتاط الشاعر 
لقد . ك احتياط بذكر البدل المطابقجعد بن أبان، وذل: لذلك محددا لالسم المراد وهو

احتاط الشاعر هنا ِلما أراد من معنى، ومن ثَم مكَّنَه في نفس المتلقي ونص عليه من 
إن : خالل ذكر البدل المطابق، وفى بيان عالقة ذلك االحتياط بالمعنى يمكن القول

عالقة األلفاظ تحديد الموقع اإلعرابي لكل لفظ في التركيب هو السبيل المتاح لبيان 
وال يكون ذلك بطبيعة الحال إال "وطرق اتصالها ببعضها من أجل أداء المعنى المراد، 

المعنى المعجمي، والصيغة، واإلسناد، والمطابقة، والربط، (بتوظيف جميع القرائن 

                                         
، مجلة جامعة ١٨العالقة بين المعنى واإلعراب في الدرس النحوي، ص : محمد سعيد صالح الغامدي. د )١(

  . الطائف لآلداب والتربية
  .٤٨الديوان، ص )٢(



– 

  )١٤٠٠(

وعدم االكتفاء بالعالمة اإلعرابية وحدها، بل إن اإلعراب بهذا المعنى ) إلخ... والرتبة
لدور العالمة المحدود بالضرورةهو الم م١("تَم(.  

اإلعراب بمفهومه :  ويجب أن نأخذ في االعتبار أن المقصود باإلعراب هنا
، فاإلعراب حين يقف عند العالمة اإلعرابية، فإنه يقف عند )العالمة والموقع(الشامل 

ى الموقع، تعيين الرفع والنصب والجر، وحينئٍذ فإنه يحتاج إلى تضافر اإلعراب بمعن
لتعيين دائرة أخرى، وهي نوع المرفوع، ونوع المنصوب ونوع المجرور، وبهذا يبنَى 
النظام التركيبي في العربية على العالقة والموقع، ويتصف بذلك بالشمولية، وفى هذا 

إن النظام اإلعرابي الذي جعل المبتدأ مبتدأ، : "يذكر الدكتور محمد صالح الغامدي
بِني على المعنى الوظيفي الذي يقع فيه كلُّ واحد منهما، وقد بني المعنى والفاعل فاعال 

الوظيفي أصال على المعنى الداللي، ثم يلتقي في اللفظ الواحد كلٌّ من اإلعراب والمعنى 
  .)٢("حينًا، ويتفارقان حينًا آخر

:" وقد نبه ابن جني في خصائصه إلى هذه العالقة بين اإلعراب والمعنى، فقال
هذا الموضع كثيرا ما يستهوي من يضعفُ نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة، 

الْحقْ أهلك قبل الليِل، فربما دعا ذاك : أهلَك والليَل، معناه: وذلك قولهم في تفسير قولنا
الْحقْ أهلَك وساِبق : فيجره، وإنما تقديره)  أهلَك والليِل: (من ال دربة له إلى أن يقول

زيد قام، ربما ظن بعضهم أن زيدا هنا فاعل في الصنعة كما أنه : لليَل وكذلك قولناا
سرني : سرِني قيام هذا وقعود ذاك، بأنه: فاعل في المعنى، وكذلك تفسير معنى قولنا

أن قام هذا وأن قعد ذاك، ربما اعتقد في هذا وذاك أنهما في موضع رفع؛ ألنهما 
  .)٣("فاعالن في المعنى

  ):عن طريق ذكر الحال مفرداً كان أو جملة( االحتياط للمعنى باإلعراب – ٣
قد يحتاط للمعنى باإلعراب بذكر الحال مفرداً كان أو جملة اسمية أو فعلية، 

  :)٤( ومما ورد في ديوان عنترة وقد احتاط للمعنى فيه بذكر الحال المفرد، قوله
ــستَطَارا  ر    متَى ما تَلْقَِنـي فَـردين تَرجـفُ      ــك وتُ تَيــفُ َألْي   واِن

                                         
  . ٢٢ة بين المعنى واإلعراب في الدرس النحوي، ص العالق: محمد سعيد صالح الغامدي. د )١(
  .٢٤السابق، ص )٢(
  . ٢٨١ – ١/٢٨٠الخصائص : ابن جنى )٣(
  . ٦٩متى ما نلتقي، ينظر الديوان، ص : ، ومطلع البيت رِوي٦٩الديوان، ص )٤(



 

 )١٤٠١(

    
عندما نلتقي منفردين أنا وأنت : فالشاعر يوجه كالمه لمالقيه في الحرب، قائال
منصوبة، ونصبها على ) فردين(في الحرب ستضطرب خوفا وجبنا، وقد وردت كلمة 

حال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى، وهي حال من الفاعل : الحال، فهي
أنا فرد وأنت فرد، والنحاة يجيزون تعدد الحال : عول معا، وتقدير المعنى آنذاكوالمف

  .مع تعدد صاحبها وإن اختلف إعرابهما
حال من ضميري الفاعل والمفعول الذين في : تلقني فردين:" قال الحضرمي

لقيته مصعداً منحدراً، فالحال : منفردين أنا وأنت، ومثل هذا نظير قولهم: أي) تلقني(
، وقد احتاط الشاعر للمعنى )١( )لقيت(ا لبيان هيئة الفاعل والمفعول، والعامل فيهما هن

الذي يريده وهو إظهار شجاعته وتفوقه على عدوه، وذلك بورود الحال المنصوبة، وقد 
لجأ الشاعر إلى تعدد صاحب الحال؛ ألن المعنى يتطلب إظهار الشجاعة في مواجهة 

  )٢(. الحالالعدو، ويلزم لذلك تعدد صاحب
ويبدو اإلعراب في هذا الشاهد وسيلة من وسائل إظهار المعنى وإيضاحه، 
يراد منه اإلفصاح عما يقصده المتكلم، وهو بذلك مظهر من مظاهر الدقة في البيان، 
ألن تركيب األلفاظ في حد ذاته يكون داللة كافية على المعنى، وإيضاحا مغنيا لمضمون 

 أشار السامرائي إلى أن اإلعراب يمنح الدقة في المعنى وقد. الكالم وقصد المتكلم
وغناء في التعبير ويمكِّن المتَكَلِّم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدها مما ال نجد 

  .)٣( نظيره في اللغات المبنية
ومن االحتياط للمعنى باإلعراب عن طريق ذكر الحال المفرد ما ورد في قول 

  :)٤( عنترة
ِتـي       نُبمشَـاِكِر ِنع ـرراً غَيمــنِْعمِ     ْئتُ ع ــنَفِْس الْم ــةٌ ِل ــر مخْبثَ   والْكُفْ

                                         
على : ق، تحقي٢٨مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلية، القسم السادس، ديوان عنترة، ص : الحضرمي )١(

  . م١٩٩٥-هـ ١٤١٦، ١الهروط، منشورات جامعة مؤتة، ط
فخر صالح قدارة، دار : ، تحقيق٧٩أبو القاسم جار اهللا بن عمر، المفصل في علم العربية، ص  :الزمخشري )٢(

  . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ١عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
  . م١٩٩٠، دار الحكمة، بغداد، ٣٩ – ١/٣٨فاضل السامرائي، معاني النحو، . د: ينظر )٣(
  .١٨٠الديوان، ص )٤(



– 

  )١٤٠٢(

    
فقد أخبر الشاعر أن عمرا ال يعترف بنعمته، ونكران النعمة ينفر نفس المنعم 

من كفر النعمة : ، والمعنى عندئذ)المنعم(عن اإلنعام، ويروى البيت بفتح العين في 
) أخبرت(بمعنى ) نبئت(إن كانت : " د ذكر أبو حيان األندلسيوق. فذلك مخبثة لنفسه

لمفعولين إذا كانت بمعنى ) نبئت( وهو بذلك يشير إلى تعدي )١("حاال ) غير(كانت 
ويميل الباحث إلى ترجيح هذا الرأي، فهو من االحتياط للمعنى الذي ال يسمح ) أخبرت(

معنى ) نبئت(إعطاء كلمة معه لذهن المخاطب أن ينصرف إلى أمر آخر، ولعل في 
وذلك كله . نوعا من التضمين، وإشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطَى حكمه) أخبرت(

يدفعنا إلى القول بأن المعنى يسهم إلى حد كبير في تحديد الوظيفة النحوية، والجهل به 
عدم وضوح : أمن اللبس؛ أي: يؤدي إلى تجاهل قاعدة أساسية في النحو العربي، وهي

  .لةالدال
) غير(وحينئذ تكون ) أعلمت(قد تكون بمعنى ) نبئت(وقد ذهب أبو حيان إلى أن 

يكونان بمعنى الخبر، فيتعديان إلى مفعولين، ) أنبأ(و ) نبأ(مفعوال ثالثا، وذلك ألن 
من ) نبأ(أما سيبويه فقد جعل . )٢("ويكونا بمعنى العلم، فيتعديان إلى ثالثة مفاعيل

ثة مفاعيل، ولم يجز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثالثة، األفعال التي تتعدى لثال
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثالثة مفعولين وال يجوز أن تقتصر على : " فقال

مفعول منهم واحد دون الثالثة؛ ألن المفعول ههنا كالفاعل في الباب األول الذي قبله في 
يداً أباك، ونبأت زيداً عمراً أبا فالن، وأعلم اهللا أرى اهللا ِبشْراً ز: المعنى، وذلك قولك

وقد أشار الحضرمي إلى الرأيين في تعليقه على بيت عنترة، . )٣("زيداً عمراً خيراً منك 
التي ) ُأعلمت(عمراً، وغير، معموالن لنبئت على مذهب من اعتقد أنها بمعنى : " فقال

) أنبأ(فـ . )٤("داها إلى مفعولينتتعدى إلى ثالثة مفاعيل، ومن جعلها بمعنى خبرت ع
 يأتيان بمعنى الخبر، وحينئذ يتعديان إلى مفعولين أحدهما – عند أبي حيان –) نبأ(و

      :بحرف الجر، وقد يحذف الجار، فيتعدى الفعل بنفسه، فينصب ومن ذلك قوله تعالى
                                         

عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق٤٧٤أبو حيان محمد بن يوسف، تذكرة النحاة، ص : األندلسي )١(
  . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ١بيروت، ط

  .٤٧٤ تذكرة النحاة، ص )٢(
  . ١/٤١الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان، : سيبويه )٣(
  . ١٩كل إعراب األشعار الستة الجاهلية، ص مش )٤(



 

 )١٤٠٣(

ـٰذَا﴿  ه َأكَأنب نا ِبِه قَالَتْ مَأها نَبوقد زاد األندلسي . بهذا: أي) ٣ :التحريم(﴾ فَلَم
  .)١("كل ما وقع في القرآن من النبأ، فهو بمعنى الخبر : " القول وضوحاً، فجزم بأن

  :)٢( ومن االحتياط للمعنى عن طريق ذكر الحال المفرد في ديوان عنترة قوله
  ِفيها اثْنَتَـاِن وَأربعـون حلُوبـةً      

  
ــ    اِب اَألســر ــِة الغُ ــوداً كخَاِفي ِمسح  

  
يذكر الشاعر أن في إبلهم اثنتين وأربعين منها حلوبا، ووصفها بالسواد ليخبر           

وقد احتاط . عن كثرتهم وكثرة إبلهم، وشبهها بخوافي الغراب ألنها أشد بريقا وألين
الشاعر للمعنى المراد وهو إظهار كثرة إبلهم وخصوصا الحلوب منها بذكر الحال 

ذه الحال قد تكون حاال من العدد المذكور، وقد تكون حاال من كلمة ، وه)سودا(المفرد 
إما حال من العدد، أو : لتمييز العدد، وسودا: فحلوبة: "قال ابن هشام. النكرة) حلوبة(

من حلوبة، أو صفة، وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى؛ ألن حلوبة بمعنى 
  .)٣("حالئب، فلهذا صح أن يحمل عليها سوداً

نعتا، وإذا روعي المعنى كانت حاال، وقد نقل ) سودا(فإذا روعي اللفظ، كانت 
الصبان عن العيني أنه يجوز في نعت تمييز العدد مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، 

سودا، فإنه نعتٌ لحلوبة مع جواز مراعاة : والشاهد هنا أن الشاعر قد راعى اللفظ بقوله
عندي عشرون درهما : يقول. لباب رعاية اللفظ والمعنىويجوز في هذا ا:" المعنى فقال

ونقل التبريزي عن األعلم . )٤("وازناً، على اللفظ، وعشرون درهما وازنة، على المعنى
، وهو حال من نكرة، ويجوز "اثنتان وأربعون: " حال من قوله" سودا :" الشنتمري قوله

 إذ كانت تمييزا للعدد، وسودا رفعه على النعت وال يكون نعتا للحلوبة؛ ألنها مفردة
على الحال كان مراعاة للمعنى، ) سودا(فإذا حملت . )٥(" جمع وال ينعت الواحد بالجمع

  .وإن حملت على النعت كان مراعاة للفظ
                                         

  . ٤٧٥-٤٧٤تذكرة النحاة، ص : ينظر )١(
  .١٥٤الديوان، ص )٢(
، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، )هـ٧٦١: ت(أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف : ابن هشام )٣(

   .م٢٠٠٤، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطالئع، القاهرة: ، تحقيق٢٧٦ص 
شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح (، حاشية الصبان )هـ١٢٠٦ت(محمد بن على : الصبان )٤(

  . طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة. د: ، تحقيق٤/٩٩الشواهد للعيني، 
  . ١٥٥شرح ديوان عنترة، ص  )٥(



– 

  )١٤٠٤(

  :)١( ومن االحتياط للمعنى عن طريق ذكر الحال جملة ما ذكره عنترة في قوله
        رتَـد ـوتُ ولَـمَأم خَِشيتُ ِبَأن لَقدو  

  
  ِللْحرِب داِئـرةٌ علَـى ابنَـي ضمـضمِ          

  
فالشاعر يخشى الموت قبل أن يلقى ابني ضمضم في الحرب ويدير عليهما 
الدائرة، وقد احتاط الشاعر للمعنى الذي يريده وهو الخوف من الموت قبل أن تدور 

وقد جاء وهي جملة حالية، ) ولم تدر(دائرة الحرب عليهما، وذلك بذكره لجملة الحال 
النافية الجازمة مقرونا بواو الحال التي تمثل الرابط ) لم(الفعل المضارع مسبوقا بـ 

إن هذا النوع من االحتياط : الذي اشترطه النحاة في وقوع الحال الجملة، ويمكن القول
حافظ على المعنى النصي ألبيات الشاعر، وأفاد في ) ذكر الحال مفردا كان أو جملة(

  .المقصود من األبيات دون لبس أو غموضإيصال المعنى 
  :)٢(  قول الشاعر– أيضا –ومن االحتياط للمعنى بذكر جملة الحال 

ــا  كََأنَّه ــاح موالر ــر ــدعون عنْتَ ي  
  

  َأشْطَان ِبْئـٍر ِفـي لَبـاِن الْـَأدهمِ          
  

 في هذا البيت يفخر عنترة بنفسه، فقومه ينادونه ليتقدم الصفوف لمالقاة العدو
خصوصا بعدما أبصروا رماح العدو وقد كثرت وأشرعت في صدر فرسه، وقد احتاط 

في إبراز هذا المعنى حتى ) والرماح كأنها(بجملة الحال االسمية التي في محل نصب 
ال يتصور أن المقصود بالتقدم لمالقاة العدو شخص آخر غيره، وقد ارتبطت جملة 

لَِئن َأكَلَه  ﴿: ذلك ما ورد في قوله تعالىالحال بصاحبها بالواو دون الضمير، ونظير
 –ومثله .  فارتبطت جملة الحال بصاحبها بالواو) ١٤: يوسف( ﴾الذِّْئب ونَحن عصبةٌ

  :)٣(  قول عنترة–أيضا 
        هـاءس كَـان قَـدو رهالفَتَى د رسي  

  
          ـدبـا علَه ـوهو ـاماَألي همتَخْدو  

  
  .برابط واحد وهو الواو) األيام(بصاحبها ) هو لها عبد(لحال فارتبطت جملة ا

                                         
  . ١٨٦الديوان، ص  )١(
  . ١٨٢الديوان، ص  )٢(
  . ٥٥لديوان، ص ا )٣(



 

 )١٤٠٥(

  :)١(  قول عنترة– كذلك – ومن االحتياط للمعنى بذكر جملة الحال 
ــا  همــُل قَو ــاً وَأقْتُ ــا عرض لِّقْتُهع  

  
  زعماً ورب البيـِت لَـيس ِبمـزعمِ         

  
نه ال سبيل له في أن حبها قد اعترضه من غير تعمد منه، غير أ: والمعنى

) علقتها(جملة حالية من التاء في ) وأقتل قومها(الوصول إليها، ألنه يقتل قومها، وجملة 
وهي مقترنة بالواو مع المضارع المثبت، وقد منع النحاة اقتران الواو بالمضارع 

واو المضارع ال تدخل على الفعل :" وذكر ابن هشام. )٢( المثبت إذا كان جملة حالية
  :)٤(  وذكر ابن مالك في ألفيته)٣()"قد(رع المثبت الخالي من المضا

ــتْ ــضارٍع ثَبـ ــدٍء ِبمـ   وذَاتُ بـ
  

  حوتْ ضـِميراُ وِمـن الْـواِو خَلَـتْ          
  

وقد اختلف النحاة في هذه الواو؛ فمنهم من ذهب إلى أنها وردت في البيت 
مؤول بالماضي، ضرورة، ومنهم من قال إنها عاطفة وليست واو الحال والمضارع 

وقتلت قومها، فعدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع قصداً لحكاية : والتقدير حينئذ
الجملة الواقعة حاال إن صدرت بمضارع : " وذكر ابن عقيل أن. )٥(الحال الماضية 

وقد أورد الجرجاني علة . )٦("مثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل ال ترتبط إال بالضمير
كل جملة وقعت حاال ثم امتنعت من الواو، فذلك ألجل : " و أو إثباتها، فقالمنع هذه الوا

أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها، فضممته إلى الفعل األول في إثبات واحد، 
وكل جملة جاءت حاال ثم اقتضت الواو، فذلك ألنك مستأنف بها خبرا، وغير قاصد إلى 

  .)٧("اتأن تضمها إلى الفعل األول في اإلثب
                                         

  . ١٥٢الديوان، ص  )١(
محمد : ، تحقيق١/٦١٣خالد بن عبد اهللا، شرح التصريح بمضمون التوضيح في النحو، : األزهري: ينظر )٢(

  . م٢٠٠٠، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
حمد علي حمد اهللا، دار مازن المبارك، م: ، تحقيق٢/٦٧٠مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، : ابن هشام )٣(

  . الفكر، دمشق
  . هـ١٤٠٤، مكتبة النهضة، بغداد، ٢٥صباح عباس السالم، ص : ألفية ابن مالك، راجعها: ابن مالك )٤(
  . م١٩٩٤، المكتبة العصرية، بيروت، ٢/٣٨٥أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، : ابن هشام )٥(
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٢ ط، دار الفكر، بيروت،٢/٥٢١شرح ابن عقيل،  )٦(
محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، وجدة، : ، تحقيق٢١٣عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص : الجرجاني )٧(

  . م١٩٩٢-هـ ١٤١٣، ٣ط



– 

  )١٤٠٦(

إن هناك مبتدأ : وقد أوَل بعض النحاِة جملةَ الحال في مثل هذا الشاهد، فقالوا
وأنا أقتل، والفعل المضارع حينئذ في محل رفع خبر المبتدأ، : محذوفا، والتقدير
في محل نصب حال، والواو السابقة هي واو الحال الرابطة ) أنا أقتل(والجملة االسمية 

ومن األمثلة على ذلك ما ). التاء في علقتها(سمية وصاحب الحال بين جملة الحال اال
  .)١( وأنا أصك عينه: قمت وأصك عينه، والتقدير: نقله ابن عقيل من قولهم

  ):عن طريق ذكر المفعول معه( االحتياط للمعنى باإلعراب – ٤
من صور االحتياط للمعنى المراد باإلعراب في ديوان عنترة ذكره للمفعول معه 

  :)٢( بيتاً لما يريده، ومن ذلك قولهتث
  ومن يك سـاِئالً عنِّـي فَـِإنِّي       

  
    ــار ــا تُع ــرود ولَ ــروةَ ال تَ   وِج

  
اسم لفرس أبيه شداد : وهي اسم لفرس عنترة وقيل) جروة(وردت كلمة 

أنها مفعول معه، والواو حينئذ تفيد المعية، : منصوبة، وفى نصبها وجهان، الوجه األول
أنها معطوفة على اسم إن المنصوب، وقد رجح الحضرمي الوجه : وجه الثانيوال

) إن(األول، وهو أنها منصوبة على المعية، وأنكر أن تكون معطوفة على الضمير في 
 أن يأتي بخبر عن المنصوبين – أي الشاعر–ألن ذلك لو كان للزمه :" وعلل ذلك بقوله

فلما لم . )٣(فإني مع جروة : مسد الخبر؛ بمعنىجميعا، ولكن لما جعلها مفعوال معه سد 
يأت بخبر عن المنصوبين، وأتى بالمفعول معه، فقد احتاط للمعنى الذي يريده وهو 

ال تجول، وال : إرادة جمع صفتين له ولناقته ليصور الشاعر شدة ارتباطهما معاً، وهما
  .تعطى آلخر

) مع: (نترة السابق بمعنى أما األعلم الشنتمري، فذهب إلى أن الواو في بيت ع
، ومعنى الواو )إن(عطفا على المنصوب بـ ) جروة(نصب :" ولكنها عاطفة، إذ قال

كما كان في االبتداء لعدم ) إن(إال أن ما بعدها محمول على ما قبلها في ) مع(فيه معنى 
بات وإث) إن(فاختار األعلم الشنتمري العطف على الضمير المنصوب بـ . )٤ ()الفعل

                                         
  . ٢/٦٧٠مغنى اللبيب، : ، وينظر٥٢١ / ٢: شرح ابن عقيل )١(
  . ٧٧الديوان، ص  )٢(
  . ٧١مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلية، ص) ٣(
: ، تحقيق٢٠١األعلم، تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، ص : الشنتمري) ٤(

  . م١٩٩٥-هـ ١٤١٥، ٢زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط



 

 )١٤٠٧(

معنى المعية للواو، وفي هذا الوجه احتياط للمعنى أيضاً لسريانه في فلك المعنى السابق 
  .نفسه

وجوب : " وقد ذكر ابن هشام خمس حاالت لالسم الواقع بعد الواو، وهي عنده
كجاء زيد وعمرو، ووجوب المفعول : كل رجل وضيعته، ورجحانه: العطف، كما في

علفتها تبنًا : قمت وزيدا، وامتناعهما، كقولهم: ه كقولكمالك وزيدا، ورجحان: معه نحو
 ١("وماء(.  

امتناع العطف، ووجوب المفعول معه، : والرأي الراجح عندي في هذا البيت
من جهة المعنى، إذ يقتضي المعنى في البيت : وذلك لضعف العطف من وجهين، األول

والوجه . ة والمفعول معهوجود عنترة دائماً مع فرسه، وقد احتاط لذلك بواو المعي
من جهة الصنعة؛ ألن العطف على اسم إن المنصوب قبل مجيء الخبر فيه : الثاني

  .ضعف
عن طريق ذكر الالم المقحمة بين المتضايفين لتأكيد معنى (االحتياط للمعنى باإلعراب  – ٥

  ): اإلضافة
حمة بين من الصور الوارد ذكرها لالحتياط في ديوان عنترة، ذكر الالم المق

  :)٢( المتضايفين، لتأكيد المعنى، ومن ذلك قوله
ــَأنَِّني  ــوفَ كَ ــوفُِني الحتُ ــرتْ تُخَ بكَ

ــا ــٌل                : فََأجبتُهـ ــةَ منْهـ ِإن الْمِنيـ
  فَاقْنَي حياءِك لَا َأبـا لَـِك واعلَِمـي        

  

َأصبحتُ ِمن غَرِض الحتُـوِف ِبمعـِزِل         
َأن ــد ــِل           لَاب نْهــْأِس الْم ــقَى ِبكَ ُأس 

ــِل  ــم ُأقْتَ ــَأموتُ ِإن لَ ٌؤ ســر َأنِّــي ام  
  

في البيت الثالث، يطلب الشاعر من محبوبته أن تلتزم الحياء، وأن تعود عن 
، حيث وردت الالم مقحمة بين متضايفين، وقد )ال أبا لك: (لومه، والشاهد هنا في قوله

 والكوفيون الفصل بين المتضايفين بالظروف وحروف الجر أجاز النحاة البصريون
، وقصره البصريون على الشعر دون غيره، في حين توسع فيه الكوفيون )شبه الجملة(

وقد احتاط عنترة في البيت الثالث . )٣( فجعلوه غير مقصور على شبه الجملة في الشعر
                                         

  . ٢/٢٤٣أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، : ابن هشام) ١(
  . ١٢٨الديوان، ص) ٢(
لبركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين أبو ا: األنباري: ينظر) ٣(

  . هـ١٣٨٠، ٤محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: البصريين والكوفيين، تحقيق



– 

  )١٤٠٨(

؛ إذ إن وجود )الكاف( إليه والمضاف) أبا(لمعنى اإلضافة بالالم الفاصلة بين المضاف 
  . التنكير: الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والثاني: الالم دليٌل ألمرين، األول

 والمضاف ) أبا(تلحق بين المضاف ) ال أبا لك(الالم في " وذهب القيسي إلى أن
ن جهة تبياناً لمعنى اإلضافة وتوكيداً، وهي مقحمة غير معتد بها م) كاف الخطاب(إليه 

) ال(فيه، فـ ) ال(، ومعتد بها من جهة أنها هيأت االسم لتعمل )أب(ثبات األلف في 
وقد اختلف النحاة في االسم المجرور بعد . )١("النافية للجنس ال تعمل إال في النكرة 

الالم، فذهب فريقٌ إلى أنَّه مجرور باإلضافة، وذهب آخرون إلى أن االسم مجرور 
 الرأي الثاني مخالفاً بذلك رأي سيبويه الذي رآها )٢( وقد رجح ابن هشامبالالم المقحمة، 

: " قال سيبويه معلال رأيه. مقحمة بين متضايفين، وأن االسم بعدها مجرور باإلضافة
) أبا(في حين يرى أبو بكر األنباري أن . )٣("ألن الالم أقرب، وألن الجار ال يعلق 

قام أباك، : خبرها، أو أنها مبنية على لغة الذين يقولون) لك(و) ال(منصوب بـ 
 ولما كان )٤("وأكرمت أباك، ومررت بأباك، والحركة في جميعها مقدرة على األلف

االحتياط لمعنى اإلضافة سبباً في أن يأتي الشاعر بالالم المقحمة بين المتضايفين، فإن 
  .يكون مجرورا باإلضافةاالسم الواقع بعد هذه الالم يرجح فيه أن 

                                         
حمد بن م: ، دراسة وتحقيق١/٢٨٠أبو علي الحسن بن عبد اهللا، إيضاح شواهد اإليضاح، : القيسي (١)

  . م١٩٨٧، ١حمود العجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط
  . ٢٨٦ / ١مغني اللبيب  (٢)
  . ٢/٢٠٧ الكتاب، (٣)

عبد السالم : ، تحقيق٢٨٨أبو بكر محمد بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص : ابن األنباري) ٤(
  . ٢محمد هارون، دار المعارف، مصر، ط



 

 )١٤٠٩(

  االحتياط للمعنى النَّصي بأساليب توكيد متعددة : المبحث الثالث
التوكيد أحد أساليب العربية التي يلْجُأ إليها لتقوية الكالم في نفس المخاطَب، وله 
أحوال تقتضيه وتتطلبه بحيث إذا خال منه الكالم في هذه األحوال، كان هناك خلٌل في 

سواء أكان الخلل في بالغته أم في صحة تركيبه وبنيته النحوية، وللتوكيد ارتباطٌ الكالم 
قوي بمقاصد الكالم أو أهدافه من جهة، وارتباط قوى بهواجس النفس ومثيراتها من 

حين يستشعر أن مراده لم يستبن لمخاطبه كما يريد هو، أو حين " فالمتكلم. جهة ثانية
 وقت التلقي، أو واقعا تحت تأثير عوامل تجعله غير مهتم يعتقد أن المخاطَب كان غافالً

... بما يلْقَى إليه، أو تجعله يتظاهر بأنه ال يبالي بما يسمع أو يتجاهل قصد المتكلم
يبين به عن حقيقة ) التوكيد(المتكلم حين يستشعر شيًئا من هذا ال يجد أمامه إال التكرار 

لمخاطَب تَِعلَّةً أو تَِحلَّةً يتحلل بها من تبعات ما ُألِْقي مقصودة، ويقرره تقريراً، ال يترك ل
عليه أو يتعلل بها حين تكون استجابته غير متكافئة لما عليه موقف المتكِلم من عناية 

  . )١("واهتمام
: وقد تعددت صور االحتياط للمعنى بالتوكيد في ديوان عنترة، ومن هذه الصور

حتياط بالتوكيد اللفظي، واالحتياط بالمفعول المطلق االحتياط بالتوكيد المعنوي، واال
المؤكِّد لعامله، واالحتياط بإثبات الشيء ونفي ضده، واالحتياط بنفي الشيء وإثبات 

الم االبتداء، وقد، ولقد، وإن، وأن، : ضده، واالحتياط باستخدام الحروف المؤكِّدة، نحو
.  للمعنى النصي بالباء الزائدة المؤكدةونون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، واالحتياط

  :ويمكن عرض هذه الصور على النحو التالي
  : االحتياط للمعنى النصي بالتوكيد المعنوي– ١

التوكيد أحد التوابع في النحو، وهو نوعان، لفظي ومعنوي، ويقصد من التوكيد 
ة الشبهة عما إزالة الشك وإماط: تمكين الشيء في النفس وتقويته، وفائدته: المعنوي

رفع توهم المبالغة في المتبوع أو المجاز، أو السهو، أو : أنت بصدده، والغرض منه
النسيان، وباستقراء شعر عنترة تستوقفنا شواهد استَعمَل فيها التوكيد المعنوي محتاطًا 

  :)٢( به لمعنى يقصده ويهدف إليه، ومن ذلك قوله

                                         
  .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٨، ٢، دار األدب اإلسالمي للنشر، ط٨٣يم الخولي، التكرار بالغة، صإبراه. د )١(
  . ٤٢الديوان، ص ) ٢(



– 

  )١٤١٠(

              فَدونَكُم يـا آَل عـبٍس قَـِصيدةً        
  َأال إنَّهــا خَيــر الْقَــصاِئِد كُلِّهــا 

  

                   لَـجِح َأببالص ِمن ءوا ضلَه لُوحي
       جنْـسيٍب وا كُـلُّ ثَـوُل ِمنْهفَصي  

  
هذان البيتان في سياق حديِث الشاعر عن استعداده لحماية قبيلته طوال حياته 

شد قصيدةً هي خير من القصائد كلِّها، وقد استخدم حتى موته، ومن أجل قبيلته أن
أال إنها خير القصائد كلها، بلفظ من األلفاظ الرافعة : الشاعر التوكيد المعنوي في قوله

إال إنها خير القصائد : ، وبيان ذلك أنه لو قال)كلها(لتوهم عدم إرادة اإلحاطة والشمول 
بعضها اآلخر، وهو ما ال يريده لتوهم المخاطب أنها أفضل من بعض القصائد دون 

الشاعر وال يقصده، لذلك احتاط للمعنى الذي يريده بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي يفيد 
) كلها(، فاستعمال كلمة )القصائد(الشمول والعموم مضاٍف إلى ضمير يعود على المؤكد 

فهم لديه في مؤكداً معنوياً أزال أي احتماٍل يمكن أن يرد في ذهن السامع، وحصر ال
  .معنى واحد، وهو األفضلية المطلقة لهذه القصيدة على غيرها من القصائد كافة

  :)١( ومن استعماله للتوكيد المعنوي محتاطاً به للمعنى النَّصي المراد قوله
وسـِلي ِلكَيمـا تُخْبـِري ِبِفعاِلنَـا             
والْخَيُل تَعثُر ِبالْقَنَـا ِفـي جـاِحٍم                

  وَأنَا الْمجرب ِفي الْمواِقـِف كُلِّهـا   
   

ِعنْد الْـوغَى ومواِقـِف الْـَأهواِل                 
ــاِل             جــلَّ م ــن كُ ــِه ويجلْ ــو ِب تَهفُ

  ِمن آِل عـبٍس منْـِصِبي وِفعـاِلي        
  

على فاستعمل الشاعر في البيت الثالث لفظا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال 
، وقد )المواقف(المقترن بضمير يعود على المؤكد ) كلها(اإلحاطة والشمول، وهو لفظ 

احتاط عنترة بالتوكيد المعنوي لتوصيل معنى يريده، وهو أن قومه لما قصدوه في 
المواقف كلها لم يخذلهم، فهم لم يقصدوه في موقف دون آخر، وإنما في كل ما 

: ي أي موقف قصدوه فيه، وكان باستطاعته أن يقوليعترضهم، وهو لم يخذلهم أبداً ف
وأنا المجرب في المواقف، دون أن يذكر لفظ التوكيد المعنوي، لكن خوفه من أن يفهم 
المتلقي أنهم جربوه في موقٍف دون آخر أتى بلفظ التوكيد المعنوي لإلحاطة والشمول، 

راز الدالالت التي يرمي إليها، وفى هذا دليٌل على أن الشاعر يختار كلماته بعناية إلب

                                         
  . ١١٧الديوان، ص) ١(



 

 )١٤١١(

وليس األمر عنده مجرد ألفاظ متراصة إلقامة الوزن وضبط القافية، وإن كان ذلك مهما 
  .أيضا

بأن اللغة تنطوي على قوى ذاتية توجه خلْقَها : "  وهذا أمر يمكننا من القول
ريتها، وأن هذه وفاعليتها، وأن لها إيحاءات بعيدة، تكيف دالالت مهمة في نموها وشاع

، وهذا )١("الفاعلية أو الشاعرية كثيراً ما تظهر في اختيار الكلمات والتراكيب والصور
 يدفعني إلى القول بأننا – احتواء اللغة على قوى ذاتية توجه خلقها وفاعليتها –األمر 

في حاجة إلى البحث عن جماليات التركيب النحوي في شعرنا العربي بصورة جديدة، 
 إال في ضوء القوانين التي تكفل له – وال يفْهم أحيانًا –ن الشعر ال يقْرُأ وذلك أل

العصمة من الخطأ، وأن مدلوله الحيوي ال يتَذَوقُ إال في ضوء المألوف من نظام 
  .)٢(العبارة وتكوينها النحوي

  :)٣( ومن االحتياط للمعنى باستعمال التوكيد المعنوي في شعر عنترة قوله
ــر ٍة             بــر ــلُّ مِغي ــالْعينَيِن كُ ح ِب

  ُأماِرس ِفيها ابنَـي قُـشَيٍر ِكلَيِهمـا        
  

                      مدِم تَـرقَـاِني الـد ا ِمـنَأِسنَّتُه
       مالـد املَـهـلَّ عتَّى بح ِحيمِبر  

  
ر، إن الذي دفعه للسهر هو إغارة خيل شيبان وصعصعة ابني قشي: يقول عنترة

واستبانة أسنتها للدم حتى قطر من أطرافها، وقد دافع هذه الخيل حتى ظفر بابني قشير 
والمعنى الذي يرمي إليه من البيتين هو أنه ظفر بابني قشير . كليهما وبّل رمحه بدمهما

مجتمعين غنيمة واحدة وليس أحدهما دون اآلخر، ولما كان األمر كذلك فقد احتاط 
ابني (المضاف إلى الضمير العائد على المؤكد ) كليهما(د المعنوي للمعنى بذكر التوكي

أمارس فيها ابني قشير، غير أن المخاطب قد : المثنى، وكان بإمكانه أن يقول) قشير
، ومبدع )كال(يظن أنه ظفر بأحدهما دون أخيه، فاحتاط لذلك بذكر التوكيد المعنوي

 ويجذبه إليه بطريقة –ن قارئ النص أن يفت" النص سواء أكان شاعرا أم كاتبا يحاول 

                                         
  . ١٢٦تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص . د) ١(
  . ١٥٥: السابق، ص) ٢(
  . ١٤٠-١٣٩الديوان، ص) ٣(



– 

  )١٤١٢(

ما، وال يستطيع أحد أن يقف أمام نص من هذه النصوص إال إذا كان هذا النص جذبه 
  .)١(..."إليه، واستولى عليه وحصره، بحيث ال يجد عنه فكاكًا وال منه مهربا

  : االحتياط للمعنى النصي بالتوكيد اللفظي– ٢
 المراد تقريره وتثبيته لدى المخاطَِب، ويجري يكون التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ

واللفظ الذي يقع في الكالم توكيدا . في الكالم كله، على األسماء واألفعال، والحروف
لفظيا ال تؤثر فيه العوامل النحوية، وتسري عليه األحكام اإلعرابية التي تكون للفظ 

  .المؤكَّد
ن يكون لفظة واحدة أو تركيبا المكرر يمكن أ" إبراهيم الخولي أن . وقد ذكر د

 جمل تضامت – ويمكن أن يكون جملة تامة أو أطول منها – بعض جملة –غير تام 
 ووحدة التكرار بهذا الضبط يمكن أن تحدد لنا أطر السياق –حتى صارت كالً ال يتجزأ 

التي تضعها على الوجه الذي يجعلها تكرارا مقصودا لغرض من األغراض التي 
، وقد ورد استعمال التوكيد اللفظي في شعر عنترة احتياطًا )٢("يقها بالتكراريتوسل لتحق

  :)٣( يقول عنترة: للمعاني التي أرادها الشاعر، ويمكن العرض لذلك على النحو التالي
  فَِبــاِهللا يــا ِريــح الِحجــاِز تَنَفَّــِسي     
ويا برقُ ِإن عرضـتَ ِمـن جاِنـِب الِْحمـى         

ـــدخَم ِإنوِهنـــاًولَـــةَ مبع انـــرتْ ِني  
   

علَى كَبـٍد حـرى تَـذُوب مـن الوجـِد                   
         ِديعلَـِم الـسلَـى العٍس عبِني عب يفَح
  فَكُن َأنْـتَ ِفـي َأكْنَاِفهـا نَيـر الْوقْـدِ          

  
) أنت(فكن أنت، حيث أتى بضمير المخاطب : والشاهد في البيت الثالث في قوله

في محل رفع وخبرها ) كان(وهو اسم ) أنت(داً به ضمير المخاطب المستتر وجوبا مؤك
ألن استتار الضمير ) كن(اسماً لـ ) أنت(وال يجوز أن يكون الضمير الظاهر ) نير(

هنا واجب، لكون الفعل فعل أمر، ومن ثم رجح التوكيد اللفظي، وقد صرح به احتياطًا 
طبة البرق مؤمالً منه أن يظلَّ في إنارته خدمةً لمحبوبته، للمعنى الذي يريده من مخا

وكان باستطاعة الشاعر أن يستغني عن الضمير المذكور اكتفاء بالمستتر، لكنه أدرك 
أن استغناءه عن الضمير المذكور لن يخدمه في تأدية المعنى المراد من مناشدته للبرق 

                                         
  . ٧، ص )بحوث ودراسات(نة النص فت: محمد حماسة عبد اللطيف. د) ١(
  . ٧٢التكرار بالغة، ص ) ٢(
  . ٦٦الديوان، ص) ٣(



 

 )١٤١٣(

د أن خمدت نار عبلة بعد دون غيره بأن يظل على حاله من اإلنارة خصوصا بع
  . منتصف الليل

هذا وقد أثبت التحليل النحوي التركيبي المقترن بالتحليل الداللي لمثل هذه األبيات 
استراتيجية قادرة على اكتناه األشكال النصية بحثاً " على نحو ما سبق أن النحو يمثل 

 وبهذا يستطيع النحو عن السلطات المتحكمة بمنظومة العالقات التي يحتكم إليها النسق،
وفق هذا المفهوم أن يفتح أفقًا واسعا على تدارس مستويات النص بحثًا عن تموضعات 
األبنية وفك رموزها، ويقرأ العالقات المتشابكة الكتشاف التجليات الجمالية الناتجة عن 

  .)١("تشكالت النسق واكتناه عالقة الدال بمدلوله 
  :)٢( عمال التوكيد اللفظي في ديوان عنترة قولهومن االحتياط للمعنى النصي باست

   نْتَرنِّي َأنَِّني َأنَا عك عخِْبرِدي       يِفي ي اِنينْدواله شِْرفيِل المس  
أنني أنا عنتر، فقد أكد لفظيا بضمير المتكلم المفرد : والشاهد في قول الشاعر

ى اإلتيان بالتوكيد اللفظي احتياط الناصبة، وف) أن(ضمير المتكلم المتصل بـ ) أنا(
وتأكيد للمعنى المراد؛ وهو الفخر بنفسه وبقوته للدرجة التي جعلت السيوف على 

  .اختالف مصادرها تعرفه
  :)٣(  ومن التوكيد اللفظي المحتاط به للمعنى النصي قول عنترة

وقُلْتُ ِلمهِري والْقَنَـا يقْـرع الْقَنَـا                 
  : مهِري الْكَِريم وقَـاَل ِلـي       فَجاوبِني

  

ــاِعِس             تَنَبــه وكُــن مــستَيِقظاً غَيــر نَ
  َأنَا ِمن ِجياِد الْخَيِل، فَكُن َأنْـتَ فَاِرِسـي        

   
إنه من أجود الخيل، : فالشاعر ينبه فرسه أن يكون مستيقظًا وقت اللقاء، فيجيبه

موضع الشاهد في اإلتيان بالضمير المنفصل للمفرد وما عليه إال أن يكون هو فارسه، و
، وقد احتاط الشاعر )كن(مؤكداً لفظيا للضمير المستتر في الفعل األمر) أنت(المخاطب

معنى الذي يريده وهو أن فرسه مستيقظ غير ناعس، وأنه هو للبذكر التوكيد اللفظي 
وقد أتى الشاعر بالضمير من باب التوكيد اللفظي تقوية للمعنى . الفارس المغوار وقت اللقاء

                                         
العلوم (، مجلة دراسات ٥عبد اهللا عنبر، النحو مفتاح الكتناه عالم التخفي النصي عبر مزايا التجلي، ص. د) ١(

  . م٢٠٠٥، الجزء الثاني والثالثون، العدد الثاني، األردن، )اإلنسانية واالجتماعية
  . ٨٠الديوان، ص) ٢(
  . ٨٨الديوان، ص) ٣(



– 

  )١٤١٤(

المراد من الكالم وهو التوكيد أو االختصاص، فاالختصاص يراد به إثبات معنى لشيء 
، وأتى بالضمير كذلك إلمكان ) دون غيرهوهو هنا إثبات قيادة الفرس لعنترة(دون غيره 

العطف على الضمير المرفوع ورفع اللبس، وهذا هو الضمير الذي يؤتى به لتأكيد الضمير 
) ٣٥: البقرة(﴾ اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ﴿: المستتر، وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى

، ومثله قوله )أنت(يده بالضمير بعد تأك) اسكن(على الضمير المستتر في ) زوجك(فعطف 
  ). ٢٤: المائدة(﴾ فَاذْهب َأنتَ وربك فَقَاِتلَا ِإنَّا هاهنَا قَاِعدون﴿: تعالى

أن يدفع المتكلم : " وقد ورد في الكافية أن التأكيد في العربية له أحد أغراض ثالثة
فإذا قصد المتكلم أحد هذين األمرين ضرر غفلة السامع عنه، وأن يدفع ظنَّه بالمتكلِم الغلط، 

فالبد أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه، أو ظن أن السامع ظن به الغلطَ فيه، 
ضرب زيد زيد، أو ضرب ضرب زيد، وال ينجع ههنا التكرير : تكريراً لفظياً، نحو

  . )١("ه تَجوزاًأن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامِع ب: والغرض الثالث... المعنوي
  :)٢( ومن االحتياط للمعنى باستعمال التوكيد اللفظي قول عنترة

                    لَـه ـنمِن وـريـثُ الْعِإنِّي َأنَـا لَي
  ِإنِّي لََأعجب كَيـفَ ينْظُـر صـورِتي        

  

قَلْــب الْجبــاِن محيــر مــدهوشُ              
يو ــاِرز بــاِل م ــوم الِْقتَ شُيــي   ِع

  
) إني(والشاهد في هذا البيت أنه أكد الضمير المتصل المنصوب في قوله 

توكيداً لفظيا، وقد احتاط الشاعر بذلك التوكيد للمعنى المراد ) أنا(بالضمير المنفصل 
ويحضرني هنا قول للزمخشري يبين جدوى التأكيد في مثل . وهو إبراز قوته وشجاعته
 وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق : "هذه التراكيب، يقول فيه

به في نفس السامع ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلة أو 
  . )٣("ذهابا عما أنت بصدده فأزلته

                                         
، ٣٥٨ – ٢/٣٥٧، شرح الرضي على الكافية، )هـ٦٨٨ت (رضي الدين محمد بن الحسن : األستراباذي) ١(

  . م١٩٩٦، ٢يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ط: تحقيق
  . ٨٩الديوان، ص ) ٢(
  . ١١٢ – ١١١الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص ) ٣(



 

 )١٤١٥(

  :ومن صور االحتياط للمعنى النصي باستعمال التوكيد اللفظي قول عنترة
تَِضب نَا َأنينَا َأبياَأباِطيواِء عِشفَاٍت كَالظِّبرعلى م          ١( ِلثَاتُكُم(  

النساء الطوال، : والمعنى أن عنترة وقومه منعوا نساءهم من أعدائهم والمرشفات
الظباء تمد أعناقها وتنظر وتمد أيديها وهي قائمة على أرجلها لتناول : وأصل المعنى

في مطلع البيت بجملة فعلية مثلها ) أبينا(لية والشاهد هنا هو توكيد الجملة الفع. الثمر
تماما، وقد احتاط الشاعر بالتوكيد اللفظي للمعنى النصي الذي أراده، وهو التأكيد على 
رفضهم التام تسليم نسائهم لعدوهم والمحافظة عليهن وإكرامهن، ويالحظ على هذا 

ستعماله، على نحو ما الشاهد أن التوكيد اللفظي لم يقترن بعاطف كما هو األكثر في ا
) ٤ – ٣التكاثر (﴾ ثُم كَلَّا سوفَ تَعلَمون كَلَّا سوفَ تَعلَمون﴿: ورد في قوله تعالى

، وقوله )٣٥ – ٣٤: القيامة(﴾ ثُم َأولَٰى لَك فََأولَٰى  َأولَٰى لَك فََأولَٰى﴿: وقوله تعالى
) ١٨ –١٧: االنفطار(﴾ م ما َأدراك ما يوم الدِّيِنثُ وما َأدراك ما يوم الدِّيِن﴿:تعالى

فأكدت الجمل في اآليات الكريمة توكيدا لفظيا مع وجود العاطف، في حين وردت في 
  . بيت عنترة بدون عاطف

ال الجملة لعدم ) تكرير المفرد(وقد عد الرضي مثل بيت عنترة من توكيد المفرد 
  :ى ذلك بقول الشاعروجود حرف العطف، واستشهد عل

  )٢(فَأين ِإلَى َأين النَّجاء ِببغْلَِتي       أتَاك َأتَاك الَّالِحقُون احِبِس احِبِس
: " قال) فاصل(وقد أجاز البغدادي أن يكرر المضارع دون وجود حرف عطف 

 –كيد  تو–على أن المستقبل يجوز تكريره بال فصل، والظاهر أن المراد أنه من تكرير 
: المفردات ال الجمل، وهو الظاهر أيضا من كالم ابن جنِّي في إعراب الحماسة، قال

وقال ابن . أول البيت توكيد االستفهام، وفى الثاني توكيد الخبر، وفى آخره توكيد األمر
إلى أين تذهب إلى أين : هذا البيت فيه تكرير ثالث جمل، أراد: الشجري في أماليه
  .)٣("لالحقون، احبس احبستذهب أتاك أتاك ا

                                         
  . ٢١٥ ص الديوان،) ١(
  . ٢/٣٦٦شرح الرضي على الكافية، : ينظر) ٢(
عبد السالم هارون، : ، تحقيق وشرح٢/٣٥٣، خزانة األدب، )هـ١٠٩٣:ت(عبد القادر بن عمر: البغدادي) ٣(

  . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨، ٤مكتبة الخانجى، القاهرة، ط



– 

  )١٤١٦(

  : االحتياط للمعنى النصي بالمفعول المطلق المؤكِّد لعامله– ٣
. يأتي المفعول المطلق في العربية مؤكداً لعامله، أو مبينًا للنوع، أو مبينًا للعدد

وقد سمي المصدر بعد فعله في الجملة بالمفعول المطلق؛ ألن الفاعل يحدثه ويخرجه 
الوجود، وصيغة الفعل تدل عليه، واألفعال متعدية إليه سواء كانت تتعدى من العدم إلى 

فإذا ما وجد الفعل مع . الفاعل أم ال تتعداه، فينْصب هذا المصدر بالفعل أو بمثله
المصدر في جملة أو عبارة، فإن الفعل أو الحدث كأنَّه كُرر مرتين؛ أي ذكر الحدث 

  .)١( لمصدر، وهذا التكرار مراد به التوكيدمرة في الفعل ومرة أخرى في ا
: وينقسم المفعول المطلق من حيث أدائه لوظيفة تركيبية داللية إلى قسمين، األول

ضربت ضربا، فالمفعول المطلق هنا لمجرد توكيد الحدث المفهوم من : مبهم، نحو
 وهذا ، فالحدث ذكر مرتين، مرة في الفعل وأخرى في المفعول المطلق،)ضرب(الفعل 

هو المعنى المراد من العبارة فقط، وال يفهم من هذه العبارة معنى آخر كبيان نوع 
  .)٢ (إنه مبهم: الضرب وكيفيته وكميته، ولهذا قالوا عنه

الذي يدل على الكيفية، : مؤقت؛ أي: والقسم الثاني من قسمي المفعول المطلق هو
 ألنه لم يقصد به توكيد الحدث الذي والكمية، والنوع، وهذا النوع ال يعد مؤكدا للفعل،

  .)٣( يدل عليه الفعل، وإنَّما يْؤتَى به لبيان الكيفية أو الكمية أو العدد
وقد استعمل عنترة المفعول المطلق في عدة أبيات شعرية محتاطا به للمعنى 

  : )٤( قال عنترة: النصي الذي يريده، ويمكن العرض لذلك على النحو التالي
حــرب والَْأبطَــاُل حــوِلي           وردتُ الْ

وخُضتُ ِبمهجِتـي بحـر الْمنَايـا                 
  وعــدتُ مخَــضبا ِبــدِم الَْأعــاِدي

   

تَهــز َأكُفُّهــا الــسمر الــصعادا                    
ــادا           ــد اتِّقَـ ــرِب تَتَِّقـ ــار الْحـ ونَـ

    كِْض قَـدالـر بكَرا     وادـوالْج بخَـض   
  

فهذه األبيات يلِْقي فيها عنترةُ الظالَل على خوضه للحرب ومن حوله األبطال 
وإقدامه شجاعةً على أعدائه في ذروة المعركة، ثم عودته وقد ظفر بهم وخُضب بدمهم، 

                                         
  . ت.، مكتبة لبنان، د٨١- ٨٠أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص : محمد حسين أبو الفتوح. د: ينظر) ١(
  . ٨١أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ، ص : ينظر) ٢(
  . ٨٤ أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص )٣(
  . ٤٩الديوان، ص) ٤(



 

 )١٤١٧(

: كما خُضب فرسه بدمهم كذلك، وقد استعمل المفعول المطلق في البيت الثاني في قوله
ونار الحرب تتقد اتقادا، فاحتاط به للمعنى الذي يريده، وهو خوضه للحرب وشدتها 

ونار الحرب تتقد، لكنه أكد : فيقول) تتقد(وعدم تردده، وقد كان يكفيه التعبير بالفعل 
، ليؤكد أن الفعل حدث حقيقة ال توهما وال خياالً ردا )المفعول المطلق(الفعل بالمصدر 

ه ليس على حقيقته، وقد أكد الحدث في البيت بذكره مرتين، مرة عن على من يتوهم أن
  ). اتقاداً(، ومرة أخرى عن طريق المفعول المطلق)تتقد(طريق الفعل 

  :)١( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر المفعول المطلق قول عنترة
  كُم جلَدي وصبِري          ظَنَنْتُم يا بِني شَيبان ظنا            فأخْلَقَ ظَنَّ

فظن بني شيبان السيئ في قوة عنترة قد تحطَّم على صخرة جلَِده وصبره في 
  .مواجهتهم

المؤكد لعامله ) ظنًا(وقد احتاط الشاعر للمعنى الذي يريده بالنص على المفعول المطلق 
 لو ، ومن ثم فإن المراد من المفعول المطلق هنا توكيد الحدث بذكره مرتين، إذ)ظن(

ذكر الفعل لكان تكراراً للجملة، فالفعل يحتاج إلى فاعل، كما أنه يدل على زمن وحدث، 
وبهذا تكون الجملة هي التي كررت، فأتى بالمصدر عوضا عن هذا كله، وعوضا عما 

  .ال حاجة إليه في الكالم
  :)٢( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر المفعول المطلق المؤكد لعامله قول عنترة

ــا        الِقنَاع ــك ــان لَ مــشَفَ الز ِإذَا كَ
ــا    نَهالْقَيــةَ و ِنيــشَ الْم ــال تَخْ   فَ

  

ومد ِإلَيـك صـرفُ الـدهِر باعـا               
  وداِفع ما اسـتَطَعتَ لَهـا ِدفَاعـا       

  
فالشاعر يوجه حديثه لمن أصيب بأهوال الدهر ونوائبه ناصحا إياه بأال يخشى 

وت، وليدافع عن نفسه ويدفع عنها الموت ما استطاع إلى ذلك سبيال، وقد أتى من الم
محتاطاً به للمعنى النصي المراد وهو ) دافع(المؤكد لعامله ) دفاعا(بالمفعول المطلق 

، وكان باستطاعة الشاعر أن يأتي بكلمة أخرى )الدفاع عن النفس(التأكيد على الحدث 
ستقيم ) سبيالً(افع ما استطعت لها سبيالً، وكانت كلمة غير المفعول المطلق، فيقول ود

وكذلك القافية، لكنها لن تعطي داللة التأكيد على الحدث كما هو ) من الوافر(الوزن
                                         

  . ٨٦الديوان، ص ) ١(
  . ٩٠الديوان، ص ) ٢(



– 

  )١٤١٨(

، ولما كان األمر في البيت موجهاً للتركيز على )دفاعا(الحال مع ذكر المفعول المطلق 
، والمفعول )دافع(ؤكدين، الفعل األمر الحدث المراد وهو دفع الموت، فقد أكد الحدث بم

  ).دفاعا(المطلق 
  :)١(ومثله قول عنترة 

  َأال يا عبـَل لَـو َأبـصرِت ِفعِلـي         
  سِلي سيِفي ورمِحـي عـن ِقتَـاِلي       

  

ــا                ــُل الْمــوِت تَنْطَِبــقُ انِْطباقَ خَيو
  هما ِفي الْحرِب كَانَـا ِلـي ِرفَاقَـا        

  
تنطبق انطباقا، فقد أكد الحدث الواقع : د في البيت األول في قول الشاعروالشاه

انطباقا، احتياطا للمعنى النصي المراد ) المصدر(بالمفعول المطلق ) تنطبق(مع الفعل 
. من البيت الشعري؛ وهو إظهار شجاعة عنترة وقت احتدام األمر وشدته في الحرب

 قمت قياما، وجلست جلوسا، فليس في هذا :إنك لو قلت: "ذكر ابن السراج في أصوله
، واالحتياط بالمفعول المطلق في هذا )٢("أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك مصدره

 أيضا –ومثله . الشاهد والشواهد السابقة عليه غرضه توجيه سمع المخاطَب إلى الحدث
  : )٣(  قول عنترة–

ولَقَد حملْتُ علَـى األعـاِجِم حملَـةً               
ــال  ــي الْفَ ــوِني ِف ــا َأتَ لَم متُهــر   فَنَثَ

  

ضجتْ لَهـا األمـالك ِفـي الْـَأفْالِك                         
ــفَّاِك     ا سمــد ــٍح ِلل مــِسنَاِن ر   ِب

  
حملت على األعاجم حملةً، فقد أكد : الشاهد في البيت األول في قول الشاعر

طًا للمعنى النصي المراد وهو تأكيد احتيا) حملة(بمصدره ) حمل(الحدث في الفعل 
واإلتيان بالمفعول المطلق هنا تأكيد لوقوع الحدث، إذ يمكن له أن . الهجوم على العدو

حملةً، مصرحا : حملت على األعاجم، ولم يحمل عليهم حقيقة، لكنه لما قال: يقول
هنا قول ابن بالمفعول المطلق دلَّ ذلك على وقوع الحدث حقيقةً ال مجازا، ويحضرني 

: والذي يراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدر، نحو قولك:" عصفور

                                         
  .١٠٤الديوان، ص) ١(
عبد المحسن الفتلي، مطبعة . د: حقيق، ت١/١٦٠، األصول في النحو، )هـ٣١٦(أبو بكر : السراجابن ) ٢(

  . م١٩٧٣، ١النعمان، العراق، ط
  . ١١١الديوان، ص ) ٣(



 

 )١٤١٩(

مات فالن مجازا، وإن لم : مات زيد موتًا، وقتلت عمرا قتالً، وذلك أن اإلنسان قد يقول
يمت، أي كاد يموت، وكذلك قتلت زيدا، قد يقوله ولم يقتله، أي بلغت به القتل، فإذا 

، فذكر المفعول )١(" عمر موتًا، وقتلت زيدا قتالً كان الموت والقتل حقيقيينمات : قال
المطلق احتياطًا لوقوع الحدث المراد وتوكيداً له وإزالة ما قد يقع من شك في ذهن 

  .المخاطب
  :)٢( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر المفعول المطلق قول عنترة

  نَكْبةً          لَما طَعنْتُ صِميم قَلِْب اَألخْيِلولَقَد نَكَبتُ بِني حريقَةَ 
فقد أكد وقوع . نكبة... نكبت : والشاهد في البيت في الشطر األول في قوله

وذلك عن طريق المفعول المطلق المؤكد لعامله ) نكب(الحدث المعبر عنه بالفعل 
و تأكيد وقوع الحدث حتى ، وقد احتاط بذلك المفعول المطلق للمعنى المراد؛ وه)نكبة(

ال يظن ظان أن الفعل الذي ذكره الشاعر ال يشترط أن يكون حدثَه قد وقع، فأتى 
بالمفعول المطلق إلزالة هذا الظن وتأكيد وقوع الحدث، وقد اشترط بعض النحاة في 

أن يكون استعماله مقصوراً على الحالة التي يكون فيها " المفعول المطلق المؤكد لعامله 
معنى عامله موضع غرابة أو شك، فيزيل المصدر المبهم تلك الغرابة وذلك الشك، فال 

شربت شربا، وأكلت أكالً، ونحوهما؛ ألن الفعل ليس موضع غرابة، في : يقال مثال
طارت السمكة طيرا، حسن فيه المجيء بالمصدر المؤكد لغرابة : حين نجد أن مثل

  .)٣( "عامله وتشكك السامع في صحته 
  :)٤( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر المفعول المطلق قول عنترة

  فَهنَاك َأطْعن ِفي الْوغَى فُرسانَها        طَعناً يشُقُّ قُلُوبها وكُالها
ليؤكد به ) طعنًا(طعنًا، فقد أتى بالمفعول المطلق ... أطعن: والشاهد في قوله

 وهو حدث الطعن، وقد احتاط بالمفعول المطلق )أطعن(وقوع الحدث الوارد في الفعل 
المؤكد لعامله بوقوع الحدث، فقد يذكر أنه طعن ولم يقع منه طعن، ولكن إتيانه 

                                         
صاحب . د: ، تحقيق١/٢٦٣، شرح جمل الزجاجي، )هـ٦٦٩ت (علي بن مؤمن بن محمد : ابن عصفور) ١(

  . م١٩٧١ن، .أبو جناح، د
  . ١٣٤الديوان، ص ) ٢(
  .٢/٢٠٨النحو الوافي، عباس حسن، ) ٣(
  ٢١١وان، صالدي )٤(



– 

  )١٤٢٠(

بالمفعول المطلق بعده يغلق الباب أمام كل احتماٍل غير الطعن، ويؤكد أن الطعن وقع 
  .)١( على سبيل الحقيقة ال محالة

اط للمعنى النصي في شعر عنترة باستعمال ومن الالفت للنظر كثرة صور االحتي
المفعول المطلق، األمر الذي يدفعني للقول بأن هذا األمر يعد ملمحا من مالمح التماسك 

الذي نلحظ معه الترابط الداللي بين البيت والذي يليه، " النصي في شعره، ذلك التماسك 
 وحدة واحدة مترابطة، وبين البيت والبيت السابق عليه، حتى تشعر أن القصيدة كلها

ومع هذا فإن االعترافَ بنصيه القصيدة ال يلغي الدراسات التحليلية، وال تغني 
الدراسات التحليلية عن االعتراف بالنصية، وفى تراثنا العربي ما يشير إلى الجمع بين 

 ، ودراسة األبيات الشعرية وفق هذا المعيار من الترابط بين النحو والداللة)٢("المنهجين
تخلق بنية النص، هذه البنية ال يمكن أن تكون مجرد تتابع للعالمات، ولكنها تملك " 

  .)٣("تنظيما خاصا من داخلها ورؤية داللية من ذاتها تخصها 
  : االحتياط للمعنى النصي باستعمال التراكيب المتضادة– ٤

مالية يحفل شعر عنترة بكثير من األبيات الشعرية الناشئة عن ضرورة نفسية وج
، وهذه األبيات يرد فيها صور )المخاطَب(لها قدرة كبيرة على التأثير في نفس المتلقي 

لالحتياط للمعنى النصي المراد من الشاعر عن طريق إثبات الشيء ونفي ضده، أو عن 
فالشاعر يدرك القيمة الجمالية الكامنة في اللفظة . طريق نفي الشيء وإثبات ضده

ما أوتي من بيان محاوال بذلك إثارة وعي المتلقي وإدراكه، الواحدة، فيبرزها بكل 
ويزداد وعي المتلقي وتزداد إثارته إذا ضمن الكالم بألفاظ تحمل في طياتها داللة 

إال إذا ُأدخل في بنية النص، ليخلق قيمته " التضاد، وقيمة التضاد الجمالية ال تبرز 
ور، عن طريق اإلبانة الخاطفة عن وجهي الفنية المتمثلة في قدرته على استنطاق الشع

  .)٤("الحياة أو األشياء، وفى هذه اإلبانة تتآزر مختلف وسائل التركيب اللغوي
                                         

، ٨٦، ص ٨١من صور االحتياط للمعنى النصي بذكر المفعول المطلق، يمكن االطالع على الديوان، ص ) ١(
  . ١١٧، ص ١٠٣ص 

تمام حسان، . د: ، ترجمة)تمام حسان/ د .مقدمة أ (٤روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص) ٢(
  . م١٩٨٨، ١عالم الكتب، القاهرة، ط

، ١، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط٩٧نحو النص؛ اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص : عفيفيأحمد . د) ٣(
  . م٢٠٠١

  . ، منشأة المعارف، اإلسكندرية٢١٦رجاء عيد، فلسفة البالغة بين التقنية والتطور، ص . د) ٤(



 

 )١٤٢١(

هذا وقد وردت شواهد شعرية كثيرة في شعر عنترة تبرز هذا النمط من االحتياط 
للمعنى النصي، األمر الذي يشير إلى إدراك الشاعر لطبيعة هذا النمط من االحتياط 

  :)١( ووظيفته الداللية، وقدرته على توصيل المعاني المرادة للمتلقي، ومن ذلك قوله
لَِئن َأك َأسـوداً فَالِْمـسك لَـوِني               

ــي   ــشَاء عنِّ الْفَح ــد عتَب ــن   ولَِك
  

ــِدي ِمــن دواِء                ــسواِد ِجلْ ــا ِل مو
   كَبعِد اَألرِض عـن جـو الـسماءِ       

  
 ا عن لونه غير المرغوب فيه من قبيلته، فسواديبدو عنترة في هذين البيتين مدافع
اللون ال يعيبه وال يضره في شيء، وهو منزه عن كل فحش ورذيلة، وقد استثمر 

محتاطًا بها للمعنى النصي ) السماء(، )األرض(الشاعر بنية التضاد في البيت الثاني 
وإن كان أسود اللون، فإنه عفيفُ النفس شريفُها، والناس ال أنه : الذي يريده، وهو

يتفاضلون بألوان أجسادهم وإنما بفعالهم وحسن أخالقهم، فأعداؤه إن كان يعيبون عليه 
  . سواد لونه، فإن فعالهم الموصوفة بالخبث والفحش أسود من لون جلده

  :)٢( ومنه كذلك قول عنترة
  ِجلْدي        وِبيض خَصاِئِلي تَمحو السواداتُعيرِني الِْعدى ِبسواِد 

، وقد احتاط الشاعر )بيض خصائلي(و) سواد جلدي(والتضاد قائم في البيت بين 
إظهار قلة اهتمامه بما يعير به من أعدائه، وهذا النوع : بالتضاد هنا لمعنى يريده، وهو

 كل شيء من شقيه المتضادين أو قيام: " التضاد المركب ونعني به: من التضاد يسمى
أحد شقيه على عنصرين متقابلين أو أكثر، مما يجعله يؤدي دوراً مزدوجاً، به تتبين 

وما أكثر أبنية التضاد المركب في شعر عنترة لكثرة . )٣("حاالت التوتر والصراع
  .حاالت التوتر والصراع التي عايشها

  :)٤( عنترة قولهومن التضاد المحتاط به للمعنى النصي في شعر 
ولَج الْيـوم قَومـِك ِفـي عـذَاِبي                     أال يــا عبــَل قَــد زاد التَّــصاِبي                 

                                         
  . ٢٢الديوان، ص) ١(
  . ٤٩الديوان، ص) ٢(
، مجلة العلوم العربية ٥٦٨ضاد في شعر عنترة بن شداد، ص السيد عبد السميع حسونة، أبنية الت. د) ٣(

  . هـ١٤٣٢م، رجب ٢٠١١، يوليو)٢(، العدد )٤(واإلنسانية، جامعة القصيم، المجلد 
  . ٣٤الديوان، ص ) ٤(



– 

  )١٤٢٢(

وظــلَّ هــواِك ينْمــو كُــلَّ يــوٍم              
  والقَيتُ الِْعـدى وحِفظْـتُ قَومـاً       

  

كَما ينْمـو مـِشيِبي ِفـي شَـباِبي                  
  َأضاعوِني ولَـم يرعـوا جنَـاِبي       

  
والشاعر هنا يشكو قومه لمحبوبته، مكثراً من صور التضاد، ففي البيت الثاني 

) أضاع(، و)حفظ(، وفى البيت الثالث يأتي التضاد بين )شبابي(و) مشيبي(التضاد بين 
از أن الحياة وقد احتاط الشاعر بالتراكيب المتضادة للمعنى الذي يريده، وهو إبر

  .صارت مداراً للصراع بين األضداد
  :)١( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر التراكيب المتضادة قول عنترة

             ـاِن ذُنُـوبمالز نَاِتي ِعنْـدـسح
 ــاد ــِب بع ِبيــن الْح ــِصيِبي ِم   ونَ

  

              ــوب ــةٌ وعيـ ــاِلي مذَمـ وِفعـ
ــدنو ِم ــِري ال ِلغَيو بــِصي ــه نَ   نْ

  
فالشاعر في هذين البيتين يشكو زمانه من جهٍة، ومحبوبته من جهٍة ثانيٍة، ففي 
الوقت الذي تبخُل عليه بحبها وقربها، فإنها تدنو من غيره وتقترب، وقد وردت تراكيب 

، وفى البيت )ذنوب(و ) حسنات(ففي البيت األول التضاد قائم بين . متضادة في البيتين
بحالة يأسه " ، وهذه الثنائيات المتضادة تبوح لنا )دنو(و) بعاد(التضاد قائم بين الثاني 

النفسي على نحو من االعتراف الضمني الذي ال يستطيع أن يصمد أمامه التماسك 
... الزائف والبطولة المزعومة، والثبات المشكوك فيه، فلم تكن هذه الثنائيات المتضادة 

فالشاعر احتاط للمعنى النصي المراد . )٢("لذي يعيشه الشاعرإال تعميقا للصراع النفسي ا
  .وهو إظهار الصراع النفسي الذي يعيشه ويحيا في قلبه باستعمال التراكيب المتضادة

تكتيكًا " إن حرص عنترة على استعمال التراكيب المتضادة في شعره يمثل 
تباين الواقع، فجاء أسلوبيا ساعده في الكشف على جدية تباينية في النص تدل على 

أسلوب التضاد ضمن بنية متشابهة لحمل هذا التباين وبثه بثًا متوهجا، يخِْرج الحدثَ من 
ومن جهة أخرى يؤثر في قدرة المتلقي من حيث إثارة إقباله . المتوقع إلى الالمتوقع

الفضولي عليه؛ ألنه بحكم طبيعته المجبولة على الطموح المعرفي، يحب الوقوف على 

                                         
  . ٢٧الديوان، ص) ١(
  . ٥٦٧أبنية التضاد في شعر عنترة بن شداد، ص ) ٢(



 

 )١٤٢٣(

التحوالت العجيبة بين النقائض، سواء كان ذلك في جماد الطبيعة، أوحيها، أو 
  .)١("المعقوالت، أو األخالق من رذائل وفضائل

  :)٢( ومن االحتياط للمعنى باستعمال التراكيب المتضادة في شعر عنترة قوله
واخْتَر ِلنَفْـِسك منْـِزالً تَعلُـو ِبـِه               

ــ نِْجيتُ ال يوــالْم ــِه       فَ ــن آفَاِت ك ِم
          لَـه ـرِه خَيتُ الْفَتَى ِفـي ِعـزوم  

  

َأو متْ كَِريماً تَحـتَ ِظـلِّ الْقَـسطَِل                
ــدِل              ــيدتَه ِبالْجنْ ــو شَ ــصن ولَ ِح

  ِمن َأن يِبيـتَ َأِسـير طَـرٍف َأكْحـِل          

  
ألبيات، ففي البيت األول جاء وقد أتت التراكيب المتضادة متعاقبة في هذه ا

و كلمة ) الموت(، وفى البيت الثاني بين كلمة )تحت(وكلمة ) تعلو(التضاد بين كلمة 
، وكلمة )عزة(التي هي رمز للهروب من الموت، وفى البيت الثالث بين كلمة ) حصن(
ي رمز الذلة، والتضاد القائم بين هذه الكلمات يسهم في االحتياط للمعنى النص) أسير(

إبراز المخالفة وحسب، " المراد، والشاعر ال يهدف من وراء هذه البنى المتضادة إلى 
فالتضاد في بنيته يحمل دالالت عميقة تتناسب وما يحمله الشاعر من صراعات 
وتناقضات جعلته يعيش في قلق دائم، وكأنه قد حمل هذه المتضادات وبدا بمحاكاتها عن 

  .)٣("طريق تضاداته اللغوية 
  :)٤( ن االحتياط للمعنى النصي بذكر الثنائيات المتضادة في شعر عنترة قولهوم

ــاِره           ِديــى و ــى الِْحم ــاِزلين علَ ــا نَ ي
قَد طَـاَل ِعـزكُم وذُلِّـي ِفـي الْهـوى                 

ال تَـــسِقني مـــاء الحيـــاِة ِبِذلَّـــٍة             
ــنَّمٍ  ــٍة كَجهـ ــاِة ِبِذلَّـ ــاء الْحيـ   مـ

   

ــي                ــدياِر تَقَلْقُِل ــي ال ــتُم ِف َأيــا ر هلَّ
ــذَلُِّلي             ــزكُم وتَ ــِب ِع ــن الْعجاِئ وِم

بْل فَاسـِقِني ِبـالِْعز كَـْأس الْحنْظَـِل                      
ــِزِل    ــب منْ َأطْي ــالِْعز ــنَّم، ِب هجو  

  
األبيات األربعة، ففي البيت الثاني ورد يالحظ تعدد التراكيب المتضادة في هذه 

التضاد بين عزهم في الهوى وذله فيه، وفى الشطر الثاني من البيت نفسه ورد التضاد 

                                         
  .م١٩٦٨داب، بيروت، ، دار اآل٦٤رئيف خوري، األدب المسئول، ص ) ١(
  . ١٣٤الديوان، ص ) ٢(
  . ٥٦١أبنية التضاد في شعر عنترة بن شداد، ص ) ٣(
  . ١٣٥الديوان، ص ) ٤(



– 

  )١٤٢٤(

بين عزهم وذله، وفى البيت الثالث التضاد موجود بين عيش بذلة، وعيش بعز، وفى 
لمتناقضة نوعا وقد أحدثت هذه التراكيب ا. البيت األخير قائم بين حياة ذليلة وجهنم بعز

من الصراع النفسي والتوتر القوي في نفس الشاعر، وقد تعددت التراكيب المتضادة في 
وضع صورة مأساوية للحالة التي يمر بها : " البيت الواحد إبرازا لضرورة نفسية وهي

الشاعر، فهي متضادات متوالية غرضها إحداث تأثير في نفس المتلقي، يتسم بالفورية 
ألن هذه البنى المتضادة بسيطة ال تحتاج إلى إعمال الذهن لمعرفة مواضعها والمباشرة؛ 

  . )١("أو إدراك دالالتها 
  :)٢( ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر التراكيب المتضادة قول عنترة

ِ في الِْقتَـاِل َأمـتْ عزيـزاً               دعوِني
ــتٍ  ــلَّ وقْ ــاِمع كُ عنَا الْمــتَذْكر س  

  

ــ   ــوتُ الِْع ــاِة            فَم يح ــن ــر ِم خَي ز
  علَى طُـوِل الْحيـاٍة ِإلَـى الْممـاتِ        

  
ذكر الشاعر في البيت األول صورة للبنى التركيبية المتضادة، فأتى بالموت 

، )الحياة(، وعكس المتضادات في البيت الثاني )حياة لذل(و ) موت لعز(والحياة 
نى النصي الذي أراده، وهو الحرص على محاوالً بذلك أن يحتاط للمع) الممات(و

الموت في عز، وعدم رغبته في حياة ذليلٍة، والشاعر من خالل هذه المتناقضات ينقل 
على إماطة اللثام عن تباين الواقع "لنا الحياة بكل صراعاتها، وهذه التناقضات قادرة 

ر على بلورة المعيش واألمل المنشود، فهي التي تكشف سلبيات الواقع وتساعد الشاع
  .)٣(..."موقفه الفكري الذي يحمل تطلعاته نحو أفق مشرق

وقد يرد التضاد عند عنترة عن طريق ذكر الشيء وتأكيده بنفي ضده، ومن ذلك 
  :)٤(قوله

  خُِلقْتُ ِمن الْحِديِد َأشَد قَلْباً         وقَد بِلي الْحِديد وما بِليتُ

                                         
  . ٥٦٢أبنية التضاد في شعر عنترة بن شداد، ص ) ١(
  . ٣٩الديوان، ص) ٢(
  . م٢٠٠٥، ١ط، دار صفاء للنشر والتوزيع، ٩٩عاصم محمد أمين، لغة التضاد في شعر أمل دنقل، ص . د) ٣(
  . ٣٨الديوان، ص ) ٤(



 

 )١٤٢٥(

ونفاه ) الحديد(لغيره) بلي(، فأثبت الفعل)ما بليت(و) ديدبلي الح(فالتضاد قائم بين 
النافية، احتياطاً لمعنى نصي يريده، وهو إثبات قوته وشجاعته ) ما(عن نفسه باستعمال

  :)١( ومنه كذلك قوله. وصموده على الدوام
  فَذَاك الذِّكْر يبقَى لَيس يفْنَى      مدى الَْأياِم ِفي ماٍض وآِت

، )ليس(المنفى بـ ) يفنى(و) يبقى(، وكذلك بين )آِت(و) ماٍض(ضاد قائم بين فالت
وهو احتياط للمعنى بالتأكيد على بقاء الذكر وعدم فنائه، ويبدو هذا النوع من التضاد 
متناقضا مع سياقه الوارد فيه؛ وذلك بهدف السخرية واالستهانة من العدو بطريق غير 

  .مباشر
  :)٢( ط بها للمعنى في شعر عنترة قولهومن صور التضاد المحتا

            ولَهـدخَى سُل َأرالليا وتُ ِبهولَه
       لُـجمِفيـِه د اِعدا سِتي ِمنْهوتَح  

  

            لَّجـباِح الْمبالـص ءوا ضدب إلَى َأن
       لُـجمِفيـِه د ِقي آخَـرفَوو ،ِضيءم  

  
ل وضوء الصبح، وقد احتاط به الشاعر والتضاد معقود في البيت األول بين اللي

لمعنى يريده وهو تبدُل الحال وتغيره ما بين الليل والنهار، فإذا كان الليل هو زمن 
فالدهر ذلك المدمر الباقي، ما هو إال " اللهو، فإن النَّهار زمن اإلعالن وفضح األفعال، 

حضر لزوميته، تداوُل ليٍل ونهار، بمعنى حركة األضداد، فالضد الغائب يست
إنها تداولية دائرية، وفى هذه ... وباالستحضار هذا يغيب الحاضر ويحضر الغائب

 اإلصباح والضوء – أيضا –التداولية تكون الظلمة بدالالتها المباشرة والعميقة، ويكون 
في الشطر ) تحتي(، ويظهر التضاد في البيت الثاني بين لفظتي )٣("باختالف دالالته 

إصراره : في الشطر الثاني، وقد احتاط بهما الشاعر لمعنى نصي هو) يفوق(األول، و
مع محبوبته على إعالن حبهما، وهذا النوع من التضاد سماه الدكتور أحمد مختار 

  .)٤(التضاد االتجاهي أو العمودي: عمر

                                         
  .٣٩الديوان، ص ) ١(
  . ٤١الديوان، ص ) ٢(
  . م٢٠٠٤ وما بعدها، عالم الكتب الحديثة، األردن، ١٢٢محمد خليل الخاليلة، بنية اللغة الشعرية عند الهذليين، ص . د) ٣(
  . م١٩٨٨، ٢، عالم الكتب، القاهرة، ط١٠٢أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص . د: ينظر) ٤(



– 

  )١٤٢٦(

وأخلص من هذا العرض إلحدى صور االحتياط للمعنى في شعر عنترة إلى 
ة من صور االحتياط للمعنى قد شاعت في شعر عنترة أكثر من بأن هذه الصور: القول

غيرها، ولعل السبب في ذلك يكمن من ارتباطها بحالة الشاعر النفسية التي تتآزر فيها 
المشاعر المتضادة وتتفاعل، ولم يكن سوق الشاعر للتراكيب المتضادة في أشعاره 

يمة هذه التراكيب دالليا، فاستطاع لمجرد إقامة وزن وقافية، ولكنه كان على وعٍي تاٍم بق
  .بذلك أن يحِسن توظيفها على مستوى الكلمة والجملة داخل القصيدة

  : االحتياط للمعنى النصي باستخدام الحروف المؤكدة– ٥
من المسائل اللغوية الالفتة للنظر كثرة استعمال الحروف المؤكدة في شعر عنترة 

إن، وأن، وقد، ولقَد، ونون التوكيد الخفيفة، : حروفاحتياطاً للمعنى النصي، ومن هذه ال
  :ونون التوكيد الثقيلة، ويمكن العرض الستعمال هذه األدوات على النحو التالي

  :احتياطًا للمعنى النصي) أن(و ) إن( التوكيد باستعمال –أ 
  :)١(ةمن صور االحتياط للمعنى النصي التوكيد باستعمال إن، وذلك في قول عنتر

  ِإنِّي امرٌؤ ِمنِّي السماحةُ والنَّدى          والْبْأس َأخْالقٌ َأصبتُ لُبابها
المؤكدة في مطلع البيت محتاطاً بها لمعنى نصي يريده ) إن(فاستعمل الشاعر 

إثبات صفات السماحة والكرم، وشدة البأس، وقد كان باستطاعة الشاعر أن يقيم : وهو
لكن هذا االستعمال لن يؤدي المعنى ... أنا امرٌؤ) مثال(ه بكلمة أخرى، فيقول وزن بيت

المؤكدة المضافة إلى ضمير المتكلم، ومعلوم أن ) إن(المراد له كما يؤديه باستعمال 
المكسور الهمزة له صدر الجملة، ووظيفته تثبيت الحكم حين يكون ) إن(حرف التوكيد 

إن كان طلبه أشد بأن كان حاكما بخالف ما في نفس المتكلم، المخاطب طالباً ذلك، ف
ومن التوكيد باستخدام . بمؤكد آخر، وهو الالم المؤكدة، أو الالم ولفظ القسم) إن(قويت 
  :)٢( قول عنترة) إن(القسم و

لَعمرك ِإن الْمجد والْفَخْـر والْعـال     
      اتَهـرسـا وطَالَهلْتَِقـي َأبي نا ِلم  

  

ونَيَل اَألمـاِني وارِتفَـاع الْمراِتـِب                    
  ِبقَلٍْب صبوٍر ِعنْد وقْـِع الْمـضاِربِ      

  

                                         
  . ٢٤الديوان، ص ) ١(
  .٣٧الديوان، ص) ٢(



 

 )١٤٢٧(

) إن(و) لعمرك(فاستعمل الشاعر في البيت األول أكثر من مؤكد، القسم في قوله 
مكسورة الهمزة، وذلك احتياطاً لمعنى نصي يريده وهو إثبات صفات المجد والفخر 

. العلى وارتفاع المرتبة لمن يلتقي أبطال تلك المآثر والمحامد المذكورة بقلب صبورو
احتياطاً للمعن، ) إن(ومن صور استعمال. مع القسم لتوكيد معنى الكالم المراد) إن(و

  :)١( قول عنترة
لَى العٍس عبآَل ع رَأنْصِمي         وقَو ضِمي ِعرَأح موِإنِّي الْياِةود   

المضافة إلى ضمير المتكلم احتياطاً للمعنى المراد، وهو إثبات ) إن(فاستعمل 
شجاعته في حماية أعراض قومه ونصرتهم على عدوهم، وكان باستطاعته أن يعبر 

لكن هذه الصورة ال تصل بالمعنى ... وأنا اليوم: عن هذا المعنى بقول آخر يقول فيه
 الشاعر، وحتى يتمكن المعنى في نفس المتلقي استعمل للمتلقي على الوجه الذي أراده

  :)٢( والالم المؤكدة قول عنترة) إن(ومن التوكيد باستعمال ). إن(حرف التوكيد 
وِإنِّــي لَحمـــاٌل ِلكُــلِّ مِلمـــٍة              

  وِإنِّي لََأحِمي الجار ِمـن كُـلِّ ذَلَّـةٍ        
   

وتُــزعج             تَِخــر لَهــا شُــم الِْجبــاِل   
   ــجهَأبِم وِقـيِف الْميِبالــض حَأفْـرو  

  
والشاعر في هذين البيتين يفخر بأوصافه، فهو يتحمل الشدائد ويحمي الجار 
ويفرح بمقدم الضيوف، وهي المعاني التي أراد أن يحتاط لها، فاستعمل لذلك التوكيد 

ة الواقعة في الخبر، وقد دخلت الالم هنا لزيادة ، وكذلك الالم المؤكد)إن(بحرف التوكيد 
في الكالم لضرب من االستحسان، وهو إرادة الفصل بينها ) إن(التأكيد، وتَُؤخَّر عن 

التفاقهما في معنى واحد أال وهو التأكيد، وكرهوا الجمع بين حرفين بمعنى ) إن(وبين 
مثل قوله تعالىواحد، ففرقوا بينهما، فهي إما أن تدخل في خبر إن ، :﴿ لَغَفُور اللَّـه ِإن

ِحيموذلك بأن يكون الخبر )١٨:النحل(﴾ ر ،إذا فُِصَل بينه وبين إن أو على اسم إن ،
: ظرفًا أو جاراً ومجرورا، ثم يقدم االسم، فيجوز دخولها على االسم، مثل قوله تعالى

                                         
  . ٣٩الديوان، ص ) ١(
  . ٤٢الديوان، ص ) ٢(



– 

  )١٤٢٨(

قول ) إن(ومن االحتياط للمعنى باستعمال . )١ ()١٣: آل عمران(﴾ِإن ِفي ذَِٰلك لَِعبرةً﴿
  :)٢(عنترة

راتً َأخْبِلما تَْأِتي الْمِإنِّي ِبمفْتُه       ورا علم رهِعنِْدي الد انه لَقَد  
المؤكدة في صدر الشطر الثاني من البيت محتاطًا بها للمعنى الذي ) إن(فاستعمل 

) إن( التامة بملمات الدهر وأحداثه، ومن استعماله لـ أراده وهو التأكيد على معرفته
  :)٣( كذلك قوله

ال تَخْشَي علَي ِمـن الِْعـدى       ! يا عبلَ 
ــةٌ   حوــةُ د ــا عبيلَ ــةَ ي ِنيالْم ِإن  

   

يوماً ِإذَا اجتَمعتْ علَـي جموعهـا                
  وَأنَا ورمِحـي َأصـلُها وفُروعهـا      

   
مكسورة الهمزة في مطلع البيت الثاني لالحتياط لمعنى نصي ) إن(فاستعمل 

يريده، وهو التأكيد على عدم خوفه من الموت، فإن كان الموت يشبه شجرة، فإنه 
موافقة ألصل استعمالها وهو التأكيد، فال ) إن(ورمحه كاألصل والفروع لها، فأتت 
ومن مواطن استعمال . ي مضمون الجملة بعدهايحتاج إليها إذا كان المخاطب ال يشك ف

)٤( في شعر عنترة احتياطاً لمعنى النص قوله) إن(:  
  ِبحقِّ الْهوى ال تَعِذلُوِني وَأقِْصروا       عِن الَّلوِم ِإن الَّلوم ليس ِبنَاِفِع

ال إن في الشطر الثاني من البيت، ويالحظ على استعم) إن(فقد استعمل الشاعر 
المؤكدة في هذا البيت أن الشاعر قد احتاط بها لمعنى التعليل، فهي علةٌ لما قبلها، 
وكأنها جواب عن سؤال تضمنته الجملة السابقة لها، فكأن الجملة السابقة مفادها 

وحسن التوكيد هنا؛ ألن . " ألن اللوم ال ينفع: لم ال نلومك؟ فكان الجواب: السؤال
، وعلماء البيان )إن(الذي يشك في الخبر، لذلك أكدت الجملة بـ السائل نزل منزلة 

عليها مما قبلها منزلة الجزء؛ ألنها ) إن(يوجبون هنا الفصل؛ لتنزيل الجملة التي دخلت 
قد اشتملت على السؤال عنها، ويسمون هذا شبه كمال االتصال، أو كمال االتصال، 

  .)٥("صفة من الموصوف أو التأكيد مع المؤكدلتنزيلها بالنسبة إلى ما قبلها منزلة ال
                                         

  . ١٣٣ – ١٣٢أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص : محمد حسين أبو الفتوح. د) ١(
  .٧٨الديوان، ص ) ٢(
  . ٩٢الديوان، ص ) ٣(
  .٩٨الديوان، ص ) ٤(
  . ١٣٤ ص أسلوب التوكيد في القرآن الكريم،) ٥(



 

 )١٤٢٩(

  :)١( ومن شواهد هذه الصورة قول عنترة
  َأثِْني علَي ِبما عِلمِت فَِإنَِّني         سمح مخَالَقَِتي ِإذَا لَم ُأظْلَِم

المفيد للتعليل احتياطًا للمعنى النصي الذي يريده، ) إن(فاستعمل حرف التوكيد 
  .لمعاشرة إذا لم ينل بظلم وذلوهو أنه سمح ا

  :)٢( مفتوحة الهمزة احتياطاً للمعنى النصي قول عنترة) أن(ومن صور استعمال 
نْتَرنِّي َأنَِّني َأنَا عع كخِْبرِفي ِيِدي       ي واِنينْدالْه ِفيشْرِل المس  

حة الهمزة في المشددة مفتو) أن(فالشاعر في معرض فخره بنفسه، وقد استعمل 
الشطر الثاني من البيت محتاطا بها للمعنى المراد، وهو تأكيد مضمون الجملة وبيان 

وأنهما تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه، إال أن ) أن(و) إن(تحققه، وقد جمع النحاة بين 
 المكسورة الهمزة تبقى معها الجملة على استقاللها بفائدتها، والمفتوحة تقلبها إلى حكم

أي ما ذكره من أنها تقع في (المفتوحة كذلك ) أن(وليست :" المفرد، ذكر ابن يعيش
بل تقلب معنى الجملة إلى اإلفراد، وتصير في مذهب ) الصلة ويحسن السكوت عليها

بلغني : المصدر المؤكد، ولوال إرادة التوكيد لكان المصدر أحق بالموضع، وكنت تقول
يخبرك عني : وأرى أن التوكيد الواقع في قول عنترة. )٣( "بلغني قيام زيد: أن زيدا قائم

فحسب، وإنما في تركيب الجملة متضمنا معه ) أن(أنني أنا عنتر، ال يكمن في استعمال 
)أن.(  

  :)٤( مفتوحة الهمزة احتياطا للمعنى النصي قول عنترة) أن(ومن صور استعمال 
نَـا                     واسَأْل حذَيفَـةَ ِحـين َأرشَ بينَ      

ــانُنَا    ســتْ فُر ــتَعلَمن ِإذَا الْتَقَ   فَلَ
  

ــقُ                 ــوِت تَخْفُ ــا ِبم هاِئبــاً ذَو حرب
ــقُ   مَأح ــك ــرِة َأن ظَنَّ يى النُّجــو   ِبِل

  
فظنه أحمق وقد ) لوى النجيرة(أن من يظن أنه سينجو منا بموضع : المعنى هو

بو الفتوح إلى أن التأكيد المستفاد في مثل هذه المواضع ليس محمد حسين أ. ذهب د
أداة وصل وواسطة تعبير، تستخدم "المفتوحة، وإنما للسياق، ألنها عنده ) أن(الستخدامنا 

                                         
  . ١٦٧الديوان، ص ) ١(
  . ٨٠الديوان، ص) ٢(
  . ٥٩ / ٨شرح المفصل، : ابن يعيش) ٣(
  . ١٠٦الديوان، ص) ٤(



– 

  )١٤٣٠(

لتصنع من الجملة التي لم تكن في تركيبها وهيئتها لتكون مبتدًأ أو فاعالً أو مضافًا إليه، 
حاالً، فتوصلت اللغة ) قائم( يصح أن يقال إال على جعل أعجبني محمد قائما، ال: فمثال

) أن(واسطة لجعل هذه الجملة فاعالً، وعلى هذا؛ هذه هي وظيفة ) أن(إلى استخدام 
 فهي عنده عملها لغوى وهو الوصل، أما أن تكون للتوكيد فأمر )١("وهي وظيفة لغوية 

 أنه يالحظ من – أيضا –ؤيد ذلك ومما ي: " وقد أكد على هذا المعنى بقوله. غير وارد
ظننت أنك مسافر، فهل : استعماالتها إذ تجيء بعد أفعال تدل على الظن أو الشك، نحو

 أن – واهللا أعلم –، أعتقد !توكيداً عندما تسبق بما يفيد الظن أو الشك؟) أن(نجد في 
ا الكالم على ، وبتطبيق هذ)٢(..."هناك تعارضا واضحا بين الشك والظن، وبين التأكيد

حرف صلة، سوغَ ) أن ظنك أحمق:(في قوله) أن(إن : بيت عنترة السابق، فيمكن القول
طلب الجملة بعده لتكون مفعوالً له، والتأكيد المستفاد في البيت وارد من ) تعلم(للفعل 

  ).أن(السياق وليس من وجود 
  :)٣( قول عنترة) أن(ومن االحتياط للمعنى النصي بذكر 

  وإن عابتْ سواِدي فَهو فَخِْري          لََأنِّي فَاِرس ِمن نَسِل حاِم
في الشطر الثاني من البيت احتياطا لمعنى أراده، وهو ) أن(فاستعمل الشاعر 

التأكيد على شرف أصله، وأن سواد لونه ال يعيبه أبداً، وقد تضافرت في البيت عدة 
وقوع جملة جواب الشرط اسمية، واستخدام : ، منهامؤكدات لتأدية الغرض المراد

  ).أن(والتأكيد بـ ) الالم(التعليل 
  :)٤(  ومنه كذلك قول عنترة

  الشَك ِللْمرِء َأن الدهر ذُو خَلٍَف         ِفيِه تَفَرقَ ذُو ِإلٍْف ومْألُوفُ
راده وهو أن الدهر في الشطر األول ليحتاط للمعنى الذي أ) أن(استعمل الشاعر 

ال : لتوكيد هذا المعنى، ومنه قوله) أن(ذو خلف، وقد تضافرت عناصر أخرى مع 

                                         
  . ١٣٩أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص : محمد حسين أبو الفتوح. د) ١(
  . ١٣٨السابق، ص ) ٢(
  . ١٨٨الديوان، ص ) ٣(
  . ١٠٠الديوان، ص) ٤(



 

 )١٤٣١(

، وهذا يؤكد لنا أن التوكيد المراد )تفرق ذو إلف ومألوف(شك، وكذلك إتيانه بمسلمات 
  :)١( ومنه كذلك قول عنترة. مستفاد من سياق البيت كله

ع موي ا َأنْل َأتَاهتَشْتَِفي َألَا ه كَانَت النَّفْس قَماً لَواِعٍر      شَفَى سر  
ليؤكد بها معنى يحتاط له، وهو أن يوم عراعر شفى ما كان في ) أن(فاستعمل 

  .قلوبهم من بني حنيفة اليمنيين، ومع ذلك فلهم آمال تطمح نفوسهم إليها وتهتم بها
  : النصياحتياطًا للمعنى) لقد(و) قد( التوكيد باستعمال –ب 

حرف من الحروف التي اختصت بدخولها على األفعال، وهي كالجزء من ) قد(
على التأكيد من حيث إنه ) قد(الفعل ال تنفصل عنه إال بالقسم، وقد وردت داللة الحرف 

حرف ال يفارقه التحقيق، ففي أي استعمال ترد فيه تدل على أن ما بعدها في حكم المتحقق 
: الجزء من الفعل؛ ألنها تدل على معنى فيه، وهذا المعنى هوفهي ك.  المتحدثمنه لدى

وذلك إذا دخلت ) وهو الزمن الحالي(ثبوت الفعل وتحققه، وقد تشير إلى زمن الفعل 
  .على الفعل الماضي

تدخل على الفعل المضارع وحينئٍذ فإنَّها تفيد ) قد( ومن المعلوم في كتب النحو أن
" يد التحقيق والتقريب، وما بين التقليل والتقريب التقليل، وتدخل على الماضي، فتف

مناسبة قوية، وذلك ألن كل تقريب تقليل، فالتقريب فيه تقليل للمسافة، وتقريب الزمن 
وتدل على التكثير، أي ) قد(وعلى عكس هذا تأتي . من الحال فيه تقليل للزمن والوقت

هذه ) قد( إن المضارع بعد :تكرر حدوث الفعل بعدها، ولذلك قال بعض العلماء فيها
بمعنى الماضي؛ ألن تكثير الفعل وتكراره البد أن يكون في الماضي، إذ كيف يكثر 

وقد تعددت األسماء التي . )٢("ويتكرر ويكون المضارع بعدها ال يدلُّ على الماضي
، )٤( وعند آخرين حرف توقع.)٣(فهي عند بعضهم حرف تقريب) قد(أطلقها النحاة على 

  . في الكالم الذي ترد فيه) قد(اء مستنبطة من داللة وهي أسم
في ديوان عنترة في مواضع كثيرة، منها ما وردت فيه ) قد(وقد ورد استعمال 

مع الفعل الماضي وهذه الصورة هي األكثر استعماال في شعره، ومن الصور ما ) قد(

                                         
  . ١٠١الديوان، ص) ١(
  . ١٦٤ – ١٦٣محمد حسين أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص . د) ٢(
  . ٣١٦المفصل، ص ) ٣(
 . ٤/٤٤٣شرح الكافية للرضى، ) ٤(



– 

  )١٤٣٢(

) قد(د تأتىمنفردة، وق) قد(مستعملة مع الفعل المضارع، وقد تأتى) قد(وردت فيه 
  :)١( قال عنترة: مقترنة بالالم، ويمكن العرض لبعض من هذه الصور على النحو التالي

ورنَتْ فَقُلْـتُ غَزالَـةٌ مـذْعورةٌ                
  وبدتْ فَقُلْـتُ الْبـدر لَيلَـةَ ِتمـهِ        

   

                       ـالءـطَ الْفَـالِة بسـا وهاعر قَد
نُج ــه ــد قَلَّدتْ ــوزاءقَ ــا الْج هوم  

   
في البيتين السابقين مع الفعل الماضي؛ احتياطاً ) قد(فاستعمل الشاعر الحرف

توقع حدوث بالء وقع مع محبوبته، وفي : لمعنى نصي أراده، وهو في البيت األول
في البيتين يفيد ) قد(التأكيد على جمال محبوبته ووضاءتها، والحرف: البيت الثاني
قد فعل، كالم لقوم ينتظرون :" إن البر متوقع حدوثه، وقد ذكر سيبويهالتوقع؛ أي 

في الكالم تختلف باختالف الفعل ) قد(وداللة التوقع المستفادة من استعمال. )٢("الخبر
مع المضارع فالتوقع يكون من المتكلم، وإذا استعملت مع ) قد(المستعمل، فإذا استعملت

قد حرف توقع إذا دخلت على :" ال أبوحيانالماضي فالتوقع يكون من المخاطب، ق
مستقبل الزمان، كان التوقع من المتكلم، وإذا كان ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي، 

  .)٣("فالتوقع كان عند السامع، وأما المتكلم فهو موجب ما أخبر به
إن حقيقة الفعل الماضي يدل على أن الحدث قد وقع، فكيف :" وقد يسأل سائل

تدل على أنه كان متوقعاً ) قد(أن معنى التوقع فيه أن : ع وقد حدث؟ والجوابيتَوقَّ
منتظراً، فإذا استعملت فيما يترقب فإنها مؤكدة للفعل بعدها سواء أكان ماضياً أم 

  .)٤("مضارعاً
  :)٥(في شعر عترة قوله) قد(ومن استعمال 

        مـالَهـى ِجمعى َأرـضا ممكُنْتُ ِفي قَد  
  

  لْيوم َأحِمـي ِحمـاهم كُلَّمـا نُِكبـوا       وا  
  

ــسلُوا   ــد نَ ــبٍس لَقَ ــي ع   ِمن الَْأكَاِرِم مـا قَـد تَنْـسُل الْعـرب             ِهللا در بِن
                                         

  . ٢١الديوان، ص ) ١(
 .٢/٣٠٧الكتاب، )٢(
 أحمد عبد الموجود، والشيخ علي معوض، دار الكتب: ، تحقيق٤/١١٠أبوحيان األندلسي، البحر المحيط،  )٣(

 .م١٩٩٣، ١العلمية، بيروت، ط
  . وما بعدها١٦٤محمد حسين أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص. د )٤(
  .٢٥الديوان، ص )٥(



 

 )١٤٣٣(

    
مطلع البيت األول، وقد احتاط : في ثالثة مواضع؛ األول) قد(استعمل الشاعر الحرف

تاط بها للمعنى نفسه في الشطر األول من بها الشاعر إلفادة معنى التحقيق والتوكيد، واح
، )نسلوا(المقرونة بالالم وبعدها الفعل الماضي) قد(لقد نسلوا، فاستعمل: البيت الثاني في قوله

قد تنسل، كل ذلك احتياطاً : واحتاط بها كذلك في الشطر الثاني من البيت الثاني في قوله
قبل ) قد(وقد ذُِكر أن استعمال. ي العربأصالة بني عبس ف: للمعنى المراد التأكيد عليه وهو
  :)٢(في شعر عنترة قوله) قد( ومن استعمال )١(.المضارع يصرفه إلى الماضي

ــاً اِكبٍس كَوــب ــي آِل ع ــتُم ِف ــد كُنْ   لَقَ
  

          كَـبكَو الح كَـبـا كَوِمنْه ِإذَا غَاب  
  

اضي، وقد احتاط المقرونة بالالم في مطلع البيت وبعدها الفعل الم) قد( فاستعمل 
الشاعر بهذا التركيب لمعنى مراد، وهو التأكيد والتقرير لحقيقة كان عليها ابن زياد في 

استطعنا الوقوف على البون الكبير بين ) قد(آل عبس، وإذا قرأنا البيت دون وجود 
بالفعل بعدها مضارعا كان أو ) قد(ونالحظ في الشواهد السابقة اقتران. وجودها وعدمها

، وذلك ألنها تدل على معنى في الفعل وعلى زمن من أزمانه، لذا فإنها تصبح ماضياً
وهذا المعنى الذي تدل عليه هو معنى خاص بثبوت وتحقق هذا الفعل، " كالجزء منه،
على أحد أزمان الفعل، وهو الزمن الحالي، وذلك إذا دخلت على - أحياناً–كما أنها تدل 
   ).٣("الفعل الماضي

  :)٤( في شعر عنترة قوله) قد(ومن استعمال 
  يا حمام الْغُـصوِن لَـو كُنْـتَ ِمثِْلـي         

  
ــبِطير نغُــص قْــكري اِشــقاً لَــمع  

  
  ــب ــوى ِلمِح والْه ــد ك الوجــاتْر   فَ

  
 بــِذي ــه التَّعـ ــد َأذَابـ ــه قَـ   قَلْبـ

  

                                         
 .٤/١١٠ينظر البحر المحيط،  )١(

 .٢٦الديوان، ص )٢(

 .١٦٣محمد حسين أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص. د )٣(

  .٢٧الديوان، ص )٤(



– 

  )١٤٣٤(

فعل في الشطر الثاني من البيت الثاني وأتى بعدها ال) قد( فاستعمل الشاعر
وقد احتاط بذلك لمعنى أراده، وهو التأكيد على انفطار قلبه على ) أذاب(الماضي 

  . محبوبته لدرجة أذابت القلب من كثرة وجده
  :)١(في شعر عنترة قوله) قد(ومن مواضع استعمال 

ــراً    ــي خَِبي ــَل عنِّ يبــا ع ــاِئِلي ي س  
  

  وبــر الح تْهبــي ــد شَ ــجاعاً قَ   وشُ
  

   َأن ِفـــي حـــد ســـيِفيفَـــسينِْبيِك
  

  ــب ــا يِغي ــر لَ ــوِت حاِض الْم ــك   ملَ
  

احتياطًا لمعنى يريده وهو التأكيد ) شيب(المقرونة بالفعل الماضي ) قد(فاستعمل 
على شجاعته في الحروب، وقد دلَّ سياق البيت التالي على هذا المعنى وساهم في 

  .إبرازه
  :)٢(المقرونة بالم االبتداء قول عنترة) قد(ومن االحتياط للمعنى النصي باستعمال 

                 ـامموِن حِفـي الْغُـص نَـاح لَقَدو
ــٍد  ِعياقَ ِإلْــٍف بــر   بــاتَ يــشْكُو ِف

  

              ــب ــه والنَِّحيـ ــشَجاِني حِنينُـ فَـ
   ــب الْغَِري ــد ِحيــا الْو ــاِدى َأنَ   وينَ

  
تداء في صدر البيت األول، وأتى بعدها المقرونة بالم االب) قد(فاستعمل الشاعر 

احتياطًا لمعنى يريده، وهو تأكيد إثارة شجون الشاعر بمجرد ) ناح(الفعل الماضي 
المقترنة ) قد(سماعه لصوت الحمام على األغصان، ويالحظ أن الم االبتداء دخلت على 

اضي بالفعل الماضي المتصرف، وذلك ألن هذه الالم ال تدخل بنفسها على الم
؛ وذلك )قد(المتصرف، فإذا أردنا تأكيد الفعل بالالم المؤكدة سبقت هذه الالم بحرف 

تقرب الفعل الماضي من داللة الحال، وحينئذ يشبه المضارع، باإلضافة إلى ) قد(ألن 
  .)٣(معنى التحقيق والتوكيد) قد(تناسب معنى الالم، وقد، ففي الالم معنى التوكيد، وفى 

                                         
 .٢٧ ، صالديوان)١(

  . السابق، نفسه) ٢(
  . ٤/٣١٠الرضى، شرح الكافية، : ينظر) ٣(



 

 )١٤٣٥(

  :)١( احتياطًا للمعنى في ديوان عنترة قوله) دق(ومن استعمال 
   وقَد طَلَبتُ ِمن الْعلْياِء منِْزلَةً           ِبصاِرِمي ال ِبُأمي ال وال ِبَأِبي

في صدر البيت األول احتياطًا للمعنى ) طلب(على الفعل الماضي ) قد(فدخلت 
ها لم تكن باالنتساب إلى أمه أو إلى المراد، وهو التأكيد على أن منزلته التي ارتقى إلي

  :)٢( أبيه، وإنما كانت بساعده وسيفه، ومثله في تأكيد المعن، قول عنترة
  وِإنِّي قَد شَِربتُ دم اَألعاِدي          ِبَأقْحاِف الرؤوِس وما رِويتُ

تأكيد نصرته على : احتياطا لمعنى أراده وهو) شرب(على الماضي ) قد(فدخلت 
  :)٣( عدوه وشربه من دمائهم، ومنه كذلك قوله

                لَقَد عاديتَ يا ابن الْعم لَيثاً           شُجاعاً لَا يملُّ ِمن الطِّراِد
المقرونة بالم التوكيد، احتياطًا للمعنى المراد، وهو التأكيد ) قد(فاستعمل الشاعر 

لهجوم على األعداء، ويشبه نفسه في هذا المعنى بالليث على شجاعته، وأنه ال يملُّ من ا
  . الذي ال يملُّ من مطاردة أعدائه

  :)٤( ومنه كذلك قول عنترة
  قَد َأطْعن الطَّعنَةَ النَّجالء عن عرٍض     تَصفَر كفُّ َأِخيها وهو منْزوفُ

عنى الذي أراده ، احتياطًا للم)أطعن(وبعدها الفعل المضارع ) قد(فاستعمل 
الشاعر، وهو أن الطعن فعله ودأبه على الدوام، ويمكن االستدالل بهذا البيت على أن 

ومنه كذلك . مع المضارع تفيد التحقيق، وهي حينئٍذ تجعل معنى المضارع ماضيا) قد(
  :)٥( قوله

   كَِريم الْمْأكَِلولَقَد َأِبيتُ علَى الطَّوى وَأظَلُّه             حتَّى َأنَاَل ِبِه
المسبوقة بالم التوكيد، وبعدها الفعل المضارع، احتياطا للمعنى ) قد(فاستعمل 

على ) قد(ودخول . المراد، وهو التأكيد على صبره على الجوع حتى ينال كريم المأكل

                                         
  .٣٦الديوان، ص) ١(
  . ٣٨الديوان، ص) ٢(
  . ٥٨السابق، ص ) ٣(
  . ١٠٠الديوان، ص) ٤(
  . ١٢٧الديوان، ص) ٥(



– 

  )١٤٣٦(

) قد(ومن االحتياط للمعنى باستعمال . المضارع هنا يفيد التحقيق والتأكيد للمعنى المراد
   :)١(  عنترةقول

  خُِلقْتُ ِمن الِْجباِل َأشَد قَلْباً          وقَد تَفْنَى الِْجباُل ولَستُ َأفْنَى
احتياطًا ) تفنى(في الشطر الثاني من البيت، وبعدها المضارع ) قد( فاستعمل 

على المضارع هنا يفيد ) قد(للمعنى المراد، وهو التأكيد على قوته وشجاعته، ودخول 
  .تقليلال

  :في ديوان عنترة ما يلي) قد( ويالحظ على استعمال 
  وبعدها الفعل الماضي، وهذه الصورة أكثر الصور دورانًا في الديوان، ) قد(تأتي

مع الفعل الماضي ) قد(والفعل الماضي بعدها كان متصرفا غير جامد، ووقوع 
 .يفيد التحقيق، والتقريب، والتأكيد

  قد(د في بعض المواضع ولم تفد معنى أكثر مما تفيده بالم التوكي) قد(قد تقترن (
 .من التأكيد والتحقيق

  وبعدها الفعل المضارع في مواضع قليلة بالديوان، وهي حينئذ تفيد) قد(وردت :
 .وقد تقترن قد مع المضارع بالالم. التأكيد والتوقع، والتقليل

  فعلية لتأكيدها، في الديوان، فقد تأتي في صدر جملة) قد(تنوعت أماكن ورود 
وقد تأتي في صدر جملة الصفة، وقد تأتي في صدر جملة في محل رفع خبر، 

أما الصورة التي ذكرها النحاة ولم أقف لها . وهي صور ذكرها النحاة في كتبهم
في صدر جملة جواب الشرط ) قد(على شاهد في ديوان عنترة، فهي وقوع 

 .مقترنة بالفاء
   :؛ احتياطاً للمعنى النصي)الخفيفة والثقيلة( لتوكيد التوكيد باستعمال نوني) ج(

نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة من حروف المعاني التي تستعمل في العربية 
لتوكيد المعنى، واستعمالهما يغني عن تكرار الفعل المضارع أو األمر إذا أريد 

ا على الفعل ويؤكد بهما كل ما فيه معنى الطلب؛ لذلك ال يجوز دخولهم. توكيدهما
الماضي؛ لخلوه من معنى الطلب، وكذلك ال يؤكد بهما المضارع الدال على الحال؛ إذ 

                                         
، ٣٥، ٣٣، ٢٨: في الديوان، ينظر الصفحات) قد(، ولالطالع على مواضع أكثر الستعمال ١٩٥الديوان، ص) ١(

٨٨، ٨٦، ٨٥، ٧٧، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٥ ،
  . إلخ... ، ١١٢، ١١١، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٨٩



 

 )١٤٣٧(

: ال يؤكد الفعل وقت حدوثه، فالطلب يعني وقوع الفعل في المستقبل، ذكر ابن جني
باب النونين، وهما خفيفة وثقيلة، والثقيلة أشد توكيداً من الخفيفة، والفعل قبلهما مبني "

وقد ورد التوكيد بالنون خفيفة أو ثقيلة في ديوان عنترة في .  )١("تح معهماعلى الف
  :)٢( قال عنترة: مواضع قليلة يمكن العرض لها على النحو التالي

ــاءِ   لْيــى الْع ــاً ِإلَ ــتُ مرتَِقي ــا ِزلْ م  
  

ــوزاءِ   ى الجــى ذُر ــتُ ِإلَ ــى بلَغْ   حتَّ
  

ــي ــن المِن ــى م ــِوي علَ ــاك ال َألْ   فَهنَ
  

ــاءِ   يــِة اَألح ــاِت وفُرقَ مفَ الْمــو   خَ
  

  فَُألغْـــِضبن عـــواِذِلي وحواِســـِدي
  

ــى وجــواءِ    ــى ِقلً ــِبرن علَ لََأصو  
  

ــي َأِرى  ــاِء ِلكَ ــى الِّلقَ ــدن علَ هلََأجو  
  

ــضاِئي    ــين قَ ــِه َأو يِح ــا َأرتَِجي م  
  

ــهواِتها  ــن شَ ع ــنَّفْس ــَأحِمين ال   ولَ
  

فَـــاءِ  حوـــٍة وى ذَا ِذمتَّـــى َأر  
  

يتحدث الشاعر في هذه األبيات عن تطلعه الدائم لمعالي األمور وأنها دأبه،    
وفي سبيلها ال يخشى الموت، وكي يؤكد هذا المعنى ويحتاط له فقد أتى بأفعال 

، )ألجهدن(، و)ألصبرن(، و)ألغضبن: (مضارعة أكدت بالنون الثقيلة، وهي
استعمال الشاعر لنون التوكيد الثقيلة دون الخفيفة لزيادة التأكيد واالحتياط و). ألحمين(و

للمعنى المراد، وكان بإمكانه أن يأتي بهذه األفعال دون تأكيدها، لكنه لما كان يريد أن 
. يوصل معنى معينا للمخاطب فقد أكدها بالنون، وزاد في تأكيدها بأن جعلها نوناً ثقيلة

ع نون التوكيد الثقيلة ورد مبنيا على الفتح، ولما كانت األفعال ويالحظ أن المضارع م
الواردة في األبيات المسندة إلى نون التوكيد متنوعة؛ فمنها الصحيح ومنها المعتل، 

إن الصحيح منها ورد مسندا إلى المفرد غير متصل بضمير في آخره، : فيمكن القول
 (توكيد الثقيلة، وذلك مع األفعالومن ثم ورد مفتوح اآلخر عند إسناده إلى نون ال

                                         
  .م١٩٨٨، دار مجد الوي للنشر، عمان، أبو مغليسامح : ، تحقيق١٣٢ص اللمع في العربية،:  ابن جني)١(
  .٢٢يوان، ص الد)٢(



– 

  )١٤٣٨(

المعتل اآلخر بالياء، فقد بقيت ) أحمي(، أما مع الفعل )أجهد(، و)أصبر(، و)أغضب
  .الياء على حالها وحركت بالفتح عند إسناد الفعل إلى نون التوكيد الثقيلة

  :)١( ومن استعماله لنون التوكيد الثقيلة احتياطاً للمعنى قوله
   ِفـراِق غَـضوبِ    قَلَّ صـبِري علَـى    

  
  وهو قَـد كَـان عـدِتي واعِتمـاِدي        

  
  وكَــذا عــروة وميــسرة حــا   

  
  ِمي ِحمانَـا ِعنْـد اصـِطداِم الِْجيـادِ        

  
ــن قَِريــبٍ    م عهــر َأس ــن   ألفُكَّ

  
ــسادِ  الْحاِء وــد ــاِدي اَألع َأي ــن   ِم

  
المضارع، ) أفك(ة لتوكيد الفعلففي البيت الثالث استعمل الشاعر النون المشدد

وقد احتاط الشاعر بتوكيد الفعل هنا لمعنى أراده، وهو سعيه الدائم وتأكيده على فك 
وقد اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع الصحيح اآلخر . أسر عروة وميسرة

لتبس المسند إلى الواحد، غير المتصل بالضمير، ومن ثم فقد فُِتح آخره؛ وذلك لئال ي
  .المذكر بالمؤنث

  :)٢( ومن استعمال المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة احتياطاً للمعنى قول عنترة
  ما سـاءِني لَـوِني واسـم زِبيبـةٍ        

  
ــداِئي ِتــي َأعِهم ــنتْ عرِإذْ قَــص  

  
ــاً  ــنَعن عجاِئب ــتُ َألص ــِئن بِقي   فَلَ

  
الغَـــةَ الْفُـــصب ـــنِكمُألباِءوح  

  
في صدر الشطر الثاني من البيت الثاني ) أبكم(فقد أكد الشاعر الفعل المضارع    

بنون التوكيد الثقيلة؛ احتياطاً للمعنى الذي يريد الوصول إليه، وهو أن لونه األسود، 
واسم أمه زبيبة ال يعيبانه، فهو صانع العجائب عند مالقاة األعداء، ومصيب البلغاء 

، )أصنع(ورتهم، وهذان هما مجاال التفاخر، من أجل ذلك أكد الفعلينبالبكم عند محا
احتياطاً للمعنى المراد، وقد أسندت نون التوكيد الثقيلة في الموضعين لفعلين ) أبكم(و

  .صحيحين مسندين للواحد غير متصل بهما ضمير، ومن ثم أتى آخرهما مفتوحاً
                                         

 .٦٠ الديوان، ص)١(
  .٢٢ الديوان، ص)(٢



 

 )١٤٣٩(

  :)١(كيد الثقيلة كذلك قول عنترةومن االحتياط للمعنى النصي باستعمال نون التو
ــا ــين َأرشَ بينَنَ ــةَ ِح ــَأْل حذَيفَ واس  

  
ــقُ   ــوٍت تَخْفُ ــا ِبم هاِئبــاً ذَو   حرب

  
  فَلَـــتَعلَمن ِإذَا الْتَقَـــتْ فُرســـانُنَا

  
ــقُ  مَأح ــك ــرِة َأن ظَنَّ يى النُّجــو   ِبِل

  
احتياطا للمعنى الذي ) لمنتع(فاستعمل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة

يؤيده وتأكيدا له، وهو أنهم إذا التقت فرسانهم بلمى النجيرة ظهر عنترة عليهم وأذاقهم 
وقد اتصلت نون . كأس الهزيمة، وسيثبت لعدوه أن ظنه في الظفر بعنترة طن أحمق

  :)٢( التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الخفيفة قول عنترة
نَح       ـنَّحـُل جاِء والْخَيبالـشَّه ا فَاِرس  
  

  علَى فَـاِرٍس بـين اَألِسـنَِّة مقْـصدِ        
  

ــبحتْ  ــا ألص ــه ِمنَّ ــد نَالَتْ ــوال ي   ولَ
  

  ِسباع تَهـادى ِشـلْوه غَيـر مـسنَدِ        
  

  فَــال تَكْفُــر النُّعمــى وَأثْــِن ِبفَــضِلها
  

ـ          ي غَـدِ  وال تَْأمنَن ما يحـِدثُ اَهللا ِف
  

في البيت الثالث بنون التوكيد الخفيفة، احتياطا ) تأمن(فأكد المضارع الصحيح 
اال ) دريد بن الصمة(للمعنى المراد وهو التأكيد على من يخاطبه بهذه األبيات، وهو 

وقد اتصلت نون . يكفر إنعامهم عليه عند لقائه بهم، فربما كان لقاء فتمكنوا منه وعاقبوه
يفة بالمضارع الصحيح المسند للواحد، غير المتصل بالضمير، ومن ثم فتح التوكيد الخف

  . آخره
  :ويالحظ على استعمال نوني التوكيد في ديوان عنترة ما يلي

 مواضع استعمالهما قليلة إذا قورنت بالمؤكدات األخرى. 
 استعمال نون التوكيد الثقيلة أكثر من استعمال الخفيفة في الديوان. 
  استعمال المضارع المؤكد بالنون الثقيلة أو الخفيفة في الديوان، لم تتعدد صور

المضارع الصحيح المسند إلى نون التوكيد الخفيفة : وإنما ورد في نمطين، وهما
                                         

  .الرايات: هيج الحرب، والذوائب: وأرشَ. ١٠٦الديوان، ص) ١(
  .٦٨-٦٧الديوان، ص) ٢(



– 

  )١٤٤٠(

أو الثقيلة، أو المضارع المعتل اآلخر بالياء المسند إلى نون التوكيد الثقيلة، ولم 
 . مفتوحايسند أي منهما إلى ضمير، ومن ثم كان آخر الفعل

  :عن طريق زيادة حرف الباء؛ قصداً للتوكيد(االحتياط للمعنى . د
من أنماط االحتياط للمعنى التي وردت في ديوان عنترة ورود حرف الباء زائداً 

  :)١( للتوكيد ومن ذلك قوله
ض نَيلَى ابةٌ عاِئرِب درِللْح        رتَد لَموتَ وَأم َأنخَِشيتُ ب لَقَدِموضم  

، ومن عالمة زيادة الباء في هذا )بأن أموت(وردت الباء زائدة في قول الشاعر 
الباء دخلت على شيٍء لو لم تدخل : " الموضع أن سقوطها ال يخلُّ بالمعنى، قال سيبويه

حسبك هذا، وبحسبك : أال ترى أنهم يقولون... عليه لم يخل بالمعنى ولم يحتج إليها
معنى، وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء، ألن بحسبك في هذا، فلم تغير الباء 

  .)٢("موضع ابتداء 
وليس معنى زيادة الباء هنا أنها وردت لغير معنى، ولكن وردت زائدة توكيدا 
للمعنى الذي أراده الشاعر، وهو خوفه من أن يلقى الموت قبل أن يالقي ابني ضمضم 

ر ابن األنباري هذا البيت معلقاً على مجيء الباء وذك. في المعركة ويدير عليهما الدائرة
 مؤكدةٌ للكالم، ألن سقوطها ال يخل بالمعنى، أال –الباء :  أي–وهي : " زائدة، قائال

خشيت أن أموت، كان سائغا حسنا، والحرف الزائد إنما جيء به : ترى أنك لو قلت
عر احتاط بها لتوكيد المعنى الذي ، فالباء وإن كانت زائدة إال أن الشا)٣("توكيدا للكالم 

: الباء في: " وقال ابن هشام. يريده؛ وهو الخوف من الموت قبل مواجهة ابني ضمضم
  .)٤("زائدة : بأن أموت

  : )٥( ومن األبيات التي وردت فيها الباء زائدة، قول عنترة
ِاحِبي يصنَا            ِبِسيٍف والْتَقَي مواِحِبي يتَ ِبصالْكَِثيِبَألَس مو  

                                         
  . ١٨٦الديوان، ص ) ١(
  .٦٨ – ١/٦٧الكتاب، ) ٢(
  . ٣٦٣شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات، ص ) ٣(
  . ١١٦ – ١/١١٢مغني اللبيب، ) ٤(
  . ٣٣ديوان، صال) ٥(



 

 )١٤٤١(

زائد للتوكيد، وقد احتاط بزيادة الباء ) بصاحبي(فحرف الجر الباء في قوله 
للمعنى الذي يرمي إليه، وهو إثبات مصاحبته لسيفه في الموضعين المذكورين في 

  ). يوم الكثيب(، و )يوم اللقاء بمكان اسمه سيف: (البيت، وهما
  :)١( ومن ذلك أيضا قوله

  .دنْيا لَنَا ِبمِطيعٍة         ولَيس ِلخَلٍْق ِمن مداراِتها بدوما هِذه ال
، وغرضه التوكيد )بمطيعة(زائداً في قول الشاعر ) الباء(فقد ورد حرف الجر 

للمعنى المراد من الشاعر، فهو يريد أن يخبر أن الدنيا غير مطيعة لإلنسان، وإلثبات 
ومنه . ياط لهذا المعنى أتى بحرف الجر الباء الزائد للتوكيدعدم طاعتها واحتياجه لالحت

  :)٢(أيضا قول عنترة
  ولَستُ ِبباٍك إن َأتَتِْني مِنيِتي        ولَِكنَِّني َأهفُو فَتَجِري مداِمِعي

وزيادته للتأكيد، وقد ) بباك(فقد ورد حرف الجر الباء زائدا في قول الشاعر 
 الجر الزائد للمعنى الذي يريد إثباته؛ وهو أن بكاءه ليس بسبب احتاط الشاعر بحرف

خوفه من الموت وإنما يبكي لكثرة أخطائه وزالته، ولما كان األمر كذلك فقد احتاط لما 
  .يريده بزيادة حرف الجر في خبر ليس

  :)٣(  ومنه كذلك قوله في البيت التالي لهذا البيت
  وِشدِتي       وقَد شَاع ِذكِْري ِفي جِميِع الْمجاِمِع ولَيس ِبفَخٍْر وصفُ بْأِسي   

لتوكيد المعنى المراد؛ وهو أن ) بفخر(فورد حرف الجر الباء زائدا في قوله 
وصف قوته وشدته ليس فخرا له، ألن ذكره شاع في كل مكان، وقد احتاط لهذا المعنى 

 ).ليس(في خبر ) الباء(وأكَّده بحرف الجر الزائد 
  
  
  
  
  

                                         
  .٥٥الديوان، ص) ١(
  . ٩٨الديوان، ص ) ٢(
  . ٩٨الديوان، ص ) ٣(



– 

  )١٤٤٢(

  :خاتمة البحث
اهتم عنترة بن شداد في شعره بتصوير حالته النفسية والظلم الواقع عليـه مـن     
قبيلته ورغبته الملحة في التخلص من ذل العبودية، كما اهـتم بـإبراز معـاني القـوة                 
والفروسية والمروءة، وهو في سبيل إبراز هذه المعاني والتأكيد عليها استعمل وسـائل             

وضع الظاهر موضع المضمر، وقد تعـددت أهدافـه فـي    : متنوعة، منهااحتياط لغوية  
ما جاء للتفخيم والتعظيم، وما جـاء       : استعمال الظاهر موضع المضمر في شعره؛ فمنها      

وغيـر  ... للتهديد والتخويف، وما جاء إلزالة اللبس، وما جاء للتلذذ بـذكر المظهـر،              
إلعرابي، وقد تنوعت صوره؛ فمنهـا      وقد احتاط للمعنى أيضاً بالنص على الوجه ا       . ذلك

حذف المبتدأ أو الخبر، ومنها ذكر البدل المطابق، أو ذكر الحال مفرداً كان أو جملـة،                 
واحتاط للمعنى أيضاً بأسـاليب     . وغير ذلك من الصور التي وردت في ثنايا البحث        ... 

 بالتوكيـد   االحتياط للمعنى بالتوكيد المعنـوي، االحتيـاط للمعنـى        : توكيد متعددة؛ منها  
إن، وأن، وقد، ولقـد، ونـون   : اللفظي، االحتياط للمعنى باستعمال حروف التوكيد، نحو     

  . وغير ذلك من الصور التي وردت بالديوان... التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة، 
وقد استبان للباحث من خالل تحليل النصوص الشعرية المختلفة فـي ديـوان             

ده لم يكن مجرد عالمة إعرابية تتغير بتغير أواخر الكلمات؛ لكنه           عنترة أن اإلعراب عن   
مرتبط عنده بالمعنى، فبعض التراكيب ال يتوصل إلـى إعرابهـا إال بـالوقوف علـى                

كما تتبن لي أن الشاعر كان على وعٍي تام بالمعنى التي يريدها، وقـد احتـاط                . المعنى
  .لهذه المعاني وسائل متعددة

االحتياط للمعنى النصي في شعر عنترة لم يكـن لمجـرد           إن  : كما يمكن القول  
خدمة وزن عروضي أو ضبط قافية قصيدة شعرية، وإنما كان االحتياط خدمة للمعنـى              

وقـد  . المراد وهو في سبيل تحقيق ذلك نجح في توظيف القرائن مقالية كانت أو مقامية             
دف إلى التأكيد على    شكلت وسائل االحتياط المتنوعة في ديوان عنترة صورة متكاملة ته         

  . المعاني التي أرادها، والرؤية التي رغب في تشكيلها
ولما كان الشاعر قد قصد قصداً إلى ظاهرة االحتياط للمعنى مستخدماً وسـائل             

اإلتيان بالكلمات والجمل المركبة في ديوان عنترة لم يكـن مجـرد   : متعددة فيمكن القول 
ى بها الشاعر ألداء معان مقصودة، فاالحتيـاط  قوالب متراصة ال يربطها رابط، وإنما أت     



 

 )١٤٤٣(

كما أنه أسـلوب منهجـي سـلكه        . عنده بوسائله المختلفة يعد من خصائص لغة شعره       
  .الشاعر للكشف عن المعاني التي يهدف إليها ويرمي إلى تحقيقها



– 

  )١٤٤٤(
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   اهللا الرحمن الرحيمبسم
 ،  أو    لـدول  ا منهـا  المـالي المعاصـر تـستفيد        فقه في ال  يسة رئ أداة الضريبة

 قـدر مـن     كبـر  واالقتصادي على نحو يحقـق أ      الجتماعيالمجتمعات لتعديل الهيكل ا   
 متباينة ، منهـا مـا   صور خالل من ذلك فئات المجتمع ، و لمختلف االقتصاديةالرفاهية  

 أو زيادة هذا العبء للتأثير في القـوة الـشرائية أو       ،فيض عبء الضرائب  يقوم على تخ  
ـ          منهاحجم المعامالت ، و     مختلـف   ين ما يقوم على التمييز في المعامالت الـضريبية ب

الثروات والدخول  لتحقيق أهداف اجتماعية أو بقصد إعادة توزيع الدخل عنـدما يعـاد               
 صـورة خـدمات عامـة       في لممولينا التي تستقطع من دخول      ئبإنفاق حصيلة الضرا  

  .يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة بالجانب األكبر منها
 الوعي الضريبي سمة بارزة من سـمات االقتـصاديات المعاصـرة ،             وارتفاع

 ، لضعف وجـوه الـدخل   بالسيما االقتصاديات التي تعتمد بصورة كبيرة على الضرائ       
  .القومي األخرى
 النامية ، فالـضريبة فـي هـذه         قتصادياتاال أهمية الوعي الضريبي في      وتعظم

 من أدوات التأثير في اإلنتاج وفي االستهالك ، وفـي االدخـار   - اعتبارلها–الدول أداة   
 القومي ، وملخـصاً تـشكل       خل ، وهي أيضاً أداة ال بأس بها في إعادة توزيع الد           كذلك

  .عية من أدوات السياسة االقتصادية والسياسة االجتمامهمة أداة الضريبة
لتـصبح  " بالضريبة الوظيفية " على هذه الوظيفة للضريبة ظهر ما يسمى         وترتيباً

ـ              اإلنفـاق العـام     يأداة من أدوات السياسة المالية المعوضة ، أي تصبح أداة للتحكم ف
 لتحقيـق   اةوالطلب الفعلي ، وفي مستوى الناتج القومي ، وفي توزيعه ، أو لتـصبح أد              

  .قتصادي االنموالتوازن االقتصادي وال

 
 

  ) لمساعدا(أستاذ المالية العامة واالقتصاد
  بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

  أسيوط   -جامعة األزهر
 



– 

  )١٤٥٠(

 المالية األخرى لمحاربة التقلبـات      لسياسة الضريبة ضمن أدوات ا    دم تستخ وهكذا
االنكماشية والتضخمية في البالد المتقدمـة ، ولتكـوين المـدخرات وتمويـل             (الدورية  

االستثمارات العامة ، وتشجيع االستثمارات الخاصة ، وحمايتها وتوجيهها فـي الـبالد             
  )١().اآلخذة في النمو

 الممـولين   ن بي العامة إلى ما تقدم أن الضريبة وهي تقوم بتوزيع األعباء           فيضا
 ، إذ تـستخدم الـضريبة       مي من أدوات سياسة إعادة توزيع الدخل القو       مةتشكل أداة مه  

ـ  رغبـة في ،وذلـك للحد من التفاوت بين الطبقات االجتماعية المختلفة          التـضامن  قتحق
في تحقيق أهداف اقتصادية معينـة ، ويكـون       أو رغبة    ،) االجتماعي افلالتك(االجتماعي

ذلك بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول الكبيرة ، وبإعفاء الدخول             
  .المنخفضة من الضرائب ، أو بتخفيض عبئها عليها

 كانت الضريبة تصيب اإلنسان في شيء عزيز عليه ، وهو المال الذين زين حبـه                ولما
ولين يحاولون التهرب منها بأساليب شـتى ، حتـى الـذين            للناس ، فإن الكثير من المم     

 ما يتجـردون مـن هـذه        ،كثيراًيتحلون بخلق األمانة في معاملة األشخاص الطبيعيين        
  .لحكومة ااملةالصفة في مع
 التهرب يرجع معظمه إلى عوامل نفـسية متعـددة كحـب الممـول أن               وسبب

ـ          في يديه ، أو العتقاده أن الضريبة غير عا         قىمالهيب  عدلة ، أو ألنه ال يرى مبلـغ النف
الذي يعود عليه من نشاط الدولة ، أو العتقاده أن الحصيلة تنفق في غير الصالح العـام                 
، أو العتقاده أن الدولة تطلب منه أكثر مما تعطيه ، أو ألن بعض الناس يتهربون مـن                  

 من ضـريبة     مثلهم لتكون هناك مساواة بينهم ، أو ألنه يعوض بالتهرب          يفعلالضريبة ف 
  .إلى غير ذلك من األسباب... معينة ما تحمله ظلماً في ضريبة أخرى 

 المـالي فـي     الوعي أثر" ما تقدم فقد آثرت أن يكون بحثي هذا تحت عنوان          لكل
 معالم هذا الوجه في النظام المالي       إلى- أمكن ما–مع اإلشارة   "  الضريبية إليراداتوفرة ا 

  .اإلسالمي  
  :لموضوع اأهمية

ذا الموضوع أهمية كبرى ،في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولـة إلـى      ه يشكل - ١
موارد تمويل غير تضخمية ،مـن شـأنها أن ترهـق كاهـل الميزانيـة مـن                  

 . الممول من جانب آخر كاهلجانب،و

                                         
 .م١٩٧٥ العربية النهضة ، ط دار ١/٢٨٣ المحجوب ، المالية العامة ، فعتر./ د: انظر) ١(



 

 )١٤٥١(

 مبلغاً عظيما في مالية بعض الـدول      بلغ من ظاهرة التهرب الضريبي الذي ي      الحد - ٢
 الدولة معه إلى تقرير سياسـات ماليـة          مما تضطر  – هو الشأن في مصر      كما–

 .واقتصادية من شأنها اإلضرار باالقتصاد الوطني
 االقتـصادية  لخطورة  الحالة المواطن شأن ارتفاع الوعي المالي زيادة إدراك  من - ٣

المتعثرة على السياسة العامة للدولة ،حيث تقع الدولة فريسة لموجات تـضخمية            
 . تارة أخرى - واألجنبيةليةالمح–تارة ،وزيادة حجم المديونية 

  : البحث خطة
  . ثالثة ،وخاتمة ومباحث ،وتمهيد هذا البحث من مقدمة يتكون

  .ه ،وأهميته ،وسبب اختياروع التعريف بالموضفي:المقدمة
  . بيان األهداف المشروعة للضريبة في:التمهيد

 وفيـه أهم األسباب المؤدية إلى ضعف الوعي بماليـة الدولـة           : األول المبحث، 
  :مطلبان 

 وسالمة النفقـات    امة األعباء الع  بمشروعيةعدم اقتناع الممول    :  األول المطلب 
  .العامة

 اإلعفاءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية أوجه قلة: ني  الثاالمطلب .  
 وفيـه  المالي في المجال الـضريبي ،      الوعي مظاهر غياب    أهم: الثاني المبحث 

  :لبانمط
 ي الضريبالتهرب: األولالمطلب.    
 التجنب الضريبي:  الثانيالمطلب.  
 في وفرة اإليـرادات     أثره الدولة في زيادة الوعي المالي و      ورد: الثالث   المبحث 

  : مطالب ثالثةوفيه ، ةالضريبي
 مكافحة التهرب الضريبييزيادة وشفافية جهود الدولة ف: األولالمطلب  .  
 انتهاج سياسة ضريبية متوازنة:الثاني المطلب.  
 ضبط سياسة اإلعفاء الضريبي بما يضمن التوازن بـين حـق           : الثالث   طلبالم

 .الدولة وحق الممول



– 

  )١٤٥٢(

   تمهيديمبحث
   للضريبةعة المشرواألهداف بيان في

فريضة إلزاميـة ، يلتـزم الممـول        :  كما عرفها علماء المالية العامة     الضريبة
 تعود عليـه    يالمنافع الت  عن   النظربأدائها إلى الدولة ، تبعاً لمقدرته على الدفع ، بغض           

من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة ، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقـات           
 وغيرهـا   السياسية واالجتماعية و  االقتصاديةالعامة من ناحية ، وتحقيق بعض األهداف        

  .  ، والتي سبقت اإلشارة إليها خرى تحقيقها من ناحية أالدولةمن األغراض التي تنشد 
 أحد مظاهر التضامن االجتماعي الذي يتحتم علـى        هي المعنى ،    بذلك والضريبة

كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الـضمانات االجتماعيـة              
 عامـة والسياسية واالقتصادية للسلطة العامة ، ودون إخالل بالتوازن بـين المـصالح ال            

معبرة عن السالم االجتماعي الذي يتمثـل فـي    تأتي الضريبة ،بحيثوالمصالح الفردية   
مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمة الجماعة وفقاً لقـدرات              

على وجوب فرضـها  ) السلطة النيابية ( السلطة التشريعية    موافقةكل منهم وبشرط توافر     
  )١(.وهو ما يعبر عنه بمبدأ الرضا بالضريبة

 هاين يؤدون الضرائب لتستعين الدولة بحـصيلت       بخاف أن جمهور الممول    وليس
 من وراء إنفاقها بعض النفع ، فـإذا شـعر           م يعود عليه  التيعلى تغطية النفقات العامة     

 بل يضيع جـزء منـه       ف يؤخذ منه ال يخصص لتحقيق هذا الهد       يالممول أن المال الذ   
إلـى اسـتيائه    موظفي اإلدارة المالية أدى ذلـك  علىوهو في سبيله إلى الخزانة العامة    

  )٢(. وتذمره ، ولن يلبث أن يحمل لواء العصيان ، ويتهرب من دفع الضريبة مستقبالً
                                         

 ، ٥ ، محاضرات في الضريبة الموحـدة ، ص       الواحدالسيد عطية عبد  ./  د – اصرزين العابدين بدوي ن   ./ د) ١(
 دراسة لالقتصاد العام ،     – ، المالية العامة     مولىالالسيد عبد ./ م ، د  ١٩٩٥/م١٩٩٤دار النهضة العربية    : ط

 ، مطبعة ٩٤علي لطفي ، اقتصاديات المالية العامة ، ص ./ م ، د١٩٨٦ ، مطبعة جامعة القاهرة ٣٠٤ص  
دار النهضة العربية   :  ، ط  ٣٠رفعت المحجوب ، المالية العامة ، ص        ./ م ، د  ١٩٨٦ القاهرة   –عين شمس   

 .م١٩٧٥

./ ، د ١٩٨ ص   - مـة  مبادئ علم المالية العا    - ناصر   بدوىزين العابدين   ./ د: راجعل  لمزيد من التفاصي  ) ٢(
./  ، د٩٦ص - اقتصاديات المالية العامة - ي لطفيعل./  ، د ٢٤٦ العامة ص        المالية - يزكريا محمد بيوم  

 مبادئ علـم  -م  إبراهيفؤاد محمد./ ، د٣٦٤ص  - لالقتصاد العام اسة در- المالية العامة   - المولىالسيد عبد 
 . وما بعدها٢٦٧ ص -المالية العامة 



 

 )١٤٥٣(

 أي حصول الدولة علـى حـصيلة        - المعلوم أن الهدف المالي للضريبة       ومن
 أحد األهداف المشروعة لفـرض      -ضريبية تمكنها من مواجهة نفقاتها العامة المتزايدة        

ريبية الفردية والقومية تحد كثيراً من نطاق هذا الهـدف ،           الضريبة ، بيد أن الطاقة الض     
 المقدرة التكليفية للفـرد     أو ونطاق الطاقة الضريبية     رإذ يجب أن تظل الضريبة في إطا      

 أعباء النفقات العامـة علـى       لتوزيع تحولت الضريبة من كونها وسيلة       ،وإالوالمجتمع  
 حكمـة باية ، وقـد جـرى قـضاء الم   المواطنين وفقاً ألسس عادلة ، إلى كونها أداة للج  

  :الدستورية العليا في تناوله ألغراض فرض الضريبة بأن
 فرض الضريبة مخالفاً للدستور كلما كـان معـدلها ، وأحـوال فرضـها ،         يقع .١

 ينبغي أن تقوم عليهـا مجـاوزاً        ي ، مناقضاً لألسس الموضوعية الت     اوتحديد وعائه 
  )١(. لألغراض المقصودة منها

 يتـوخى   ي من وراء إقرار تنظـيم تـشريع       ترتجى مشروعةة   ثمة مصلح  ليس .٢
 الشكلية أو ال    لبها تنمية موارد الدولة ، من خالل تقرير ضريبة تفتقر إلى قوا           جردم

تتوافر في أركانها ودوافعها األسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها ، وذلـك            
، بل يتعين أن تكون هـذه        ذاتها ال تعتبر هدفاً يحميه الدستور        فيأن جباية األموال    

  )٢(.  وفق قواعده وبالتطبيق ألحكامهبايةالج
 هدفها ، بل يتعين أال تعوق       اية مجرد الجب  يكون أال   ينبغي الضرائب بوجه عام     .٣

 أن يـصح  ،فـال  للعدالة االجتماعيـة  افلة ، وأن تكون حافزاً لالدخار ، ك       ستثماراال
  )٣(. فقدها مبرراتها مقبول ، وال تخالطها عشوائية تغيرتكون عبئاً 

 مجال رقابتها القضائية على دسـتورية القـوانين         في المحكمة الدستورية العليا     .٤
الضريبية قد بسطت رقابتها وواليتها على غاية أو غرض المـشرع مـن فـرض               

  .الضريبة وعلى وسيلتها إلى ذلك ، بما يحقق مشروعية الغاية والوسيلة معاً
واحد من أخطر القـضايا فـي الفكـر          عن الضرائب هو حديث عن       والحديث

 مجرد مورد للخزانة العامة ، بل إنها األسـاس فـي   ليست فهي  ، واالقتصادي   سياسيال

                                         
 .٣٤١ ص ٢مجلد  / ٥ ج-مجموعة األحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا ) ١(

 .٣٣٥ ص -المرجع السابق ) ٢(

 - ٦/١٢/١٩٩٣جلـسة   - قضائية دستورية    ١٣ لسنة   ٤٣حكم المحكمة الدستورية العليا ففي القضية رقم        ) ٣(
 .٢٣/١٢/١٩٩٣ في ٥١ العدد -سمية الجريدة الر



– 

  )١٤٥٤(

 فضالً عـن أنهـا      ، مجتمعه   تجاه الفرد ومسئوليته    ةتحديد دور الدولة وحدوده ، ومكان     
 أداة أساسـية مـن أدوات الـسياسة         -كثيراً ما كانت باإلضافة إلى النفقـات العامـة          

  .االقتصادية
 أي الحق في استخدام وسائل القهر المـشروع         لطة في جوهرها هي الس    فالدولة

إللزام الفرد بقواعد السلوك من ناحية ، مع واجب الطاعة واالنصياع من ناحية أخـرى            
 المالية المناسبة لإلنفاق على عمال      وارد، واستخدام السلطة بهذا الشكل يتطلب توفير الم       

  )١(. داء الخدمات العامة وضمان احترام قرارات وأوامر السلطةالدولة وموظفيها أل

                                         
 .١/٩/١٩٩٣ د عد- جريدة األهرام - المالية دارة واإلجباية الضرائب بين ال- بالويحازم الب./ د) ١(



 

 )١٤٥٥(

   األولالمبحث
   المؤدية إلى ضعف الوعي بمالية الدولةاألسباب أهم

  : مطلبان وفيه
 ـ    األعباء بمشروعية الممول   اقتناع عدم:  األول المطلب  ات العامة وسالمة النفق

  .العامة
 دف إلى تحقيق العدالة الضريبية  اإلعفاءات التي تهأوجه قلة: ني  الثاالمطلب.  

   األول المطلب
   وسالمة النفقات العامةعامة األعباء البمشروعية الممول اقتناع عدم
 الدولة ومشروعيتها يتوقف إلـى حـد       جود األهمية بمكان التأكيد على أن و      من

ـ   فيبعيد على سالمة اإليرادات العامة ومشروعيتها ، فالدولة           مـا تـوفره     ر نهاية األم
لمواطن من خدمات ومنافع ، وهى ال تتمكن من ذلك إال بقدر ما يتوافر لها من مـوارد       ل

مالية ، وهذه الموارد المالية إنما هي في حقيقتها أموال مجموع األفراد يتم اسـتقطاعها               
 أو من بيده السلطة من تقديم ما يتوجـب        الحكومةمن ثرواتهم أو من مدخراتهم  لتتمكن        

  .راد  لألفخدماتعليها من 
 معقولية ما يفرض علـيهم     في أن يتوافر االقتناع     ضروري من ال  كان ومن هنا   

 الموارد المالية على مختلف     همن أعباء من ناحية ، وفى جدوى ما يتم استخدامه من هذ           
 يتوافر من ثقة واقتناع بقدر مـا يتـوافر          اوبقدر م .  من ناحية أخرى   مأوجه اإلنفاق العا  

  . وقبول عامةللدولة ونشاطها من مشروعي
 يكن من الغريب ، والحال كذلك ، أن يكون تطور نظم الحكم إلى أشـكال                ولم

 للسلطة وثيق الصلة بتطور أسـاليب فـرض         امالديمقراطية وتوافر االقتناع والقبول الع    
 الحكـم  فـي  بالديمقراطية والمشاركة    باتالضرائب واستخدامها ، فقد كانت بداية المطال      

 البرلمان مما أدى إلـى      فيائب بدون موافقة الشعب أو ممثليه       المطالبة بأال تفرض ضر   
 Noال ضـرائب بـدون تمثيـل    : " عرف بأنهالذي النيابية ، وهو األمر لمجالسقيام ا

taxation without representation.  
 الشعبية على فرض الضرائب ، بـل        لموافقة يقتصر األمر على ضرورة ا     ولم

ى اإلنفاق العام ، ومن هنا أصـبحت الموازنـة العامـة            البد وأن تتم المراقبة أيضاً عل     



– 

  )١٤٥٦(

 للتأكد من سـالمة  ةتفرض بقانون ، كما تعرض على المجالس النيابية الحسابات الختامي       
  )١(.  الشعبممثلي ارتاهااللتزام بما 

 الـشكلية   legality ليست مجرد تـوافر الـشرعية        legitimacyوالمشروعية
 نهاية األمر قضية اجتماعيـة      في هيورية الشكلية ، بل      القانونية والدست  اعدبمراعاة القو 

ـ              ةتتحقق بتوافر اإلقناع العام لدى المواطنين بسالمة أساليب فرض األعباء العامة المالي
 وإن المـالي  موأشكال اإلنفاق العام ، فإذا لم يتوافر هذا االقتناع العام فال مشروعية للنظا 

  .يةتوافرت الشروط الشكلية للشرعية القانون
 ال  - يقتصر أثر االقتناع العام بمشروعية األعباء العامة وسالمة النفقـات            وال

يقتصر أثر ذلك على حفز األفـراد والمـشروعات علـى االسـتثمار ودفـع النـشاط                
 باالنتماء والحرص على المـال العـام     ر الشعو في بل له أثر بالغ األهمية       - االقتصادي

 يقتنع فيها األفراد بسالمة وعدالة نظـام        التيدول   ال في ،أنه المالحظات المعروفة    ،فمن
 م حماية المـال العـا  على- نفس الوقت في- األفراد   حرص يزدادالضرائب والنفقات ،    
 حـدث  العامـة ، وي    موال تبديد واختالس األ   ،أو الضرائب   من بوتقل فيه جرائم التهر   

ح األموال العامة ، كما      فتهدر أو تستبا   المالي سالمة نظامهم    في الثقة   تفتقدالعكس عندما   
  .يكثر التهرب من دفع األعباء العامة

  : اآلثار المترتبة على عدم مشروعية األعباء العامةأهم
 مما يوجـب الحكـم      المشروعية توافر   -الضرائب– تفتقد األعباء العامة     أحياناً

بعدم دستوريتها ، وهناك حاالت كثيرة قضت فيها المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم         
  : الضريبة ومن هذه الحاالتروعيةمش

 مكرر  ٣ والمادة   )٢( مكرر   ٣ بعدم دستورية نص الفقرة األولى من المادة         الحكم .١
 بإنشاء صـندوق تمويـل مـشروعات اإلسـكان     ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ من القانون  )٣(

                                         
 .١٩٩٩ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٨٩/٩٠ ص - قتصاد دور الدولة في اال- بالويحازم الب./ د) ١(

 لـسنة   ٣٤ والمضافة إليه بموجب القانون      ١٩٧٦ لسنة   ١٠٧ن القانون    مكرر م  ٣الفقرة األولى من المادة     ) ٢(
 لمرافق الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة با         ي تنص على أن تفرض على األراض      ١٩٧٨

 مياه ومجارى وكهرباء ، والتي ال تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على نالعامة األساسية م  
 .من قيمة األرض الفضاء% ٢ان الزراعية ، ضريبة سنوية قدرها األطي

 هذا القانون على أسـاس القيمـة        ميتم تحديد قيمة األراضي الفضاء الخاضعة ألحكا      : " ونص هذه المادة    ) ٣(
=   هذه القيمـة علـى أسـاس تقـدير مـصلحة           توجد عقود مسجلة يتم تحديد       مالواردة بالعقود المسجلة وإذا ل    



 

 )١٤٥٧(

 فيما قررته مـن     ١٩٨٤ سنة ل ١٣ و   ١٩٧٨ لسنة   ٣٤ ونين المعدل بالقان  ياالقتصاد
 المنـاطق   في األرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن        فرض ضريبة سنوية على   

  .بالمرافقالمتصلة 
 ضريبة علـى مرتبـات    ض بفر ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٩ بعدم دستورية القانون     الحكم .٢

 قضي ولقد نعت المحكمة على القانون المذكور والم       )١(المصريين العاملين بالخارج    
    ،  )٥( ٦١ ،   )٤( ٤٠ ،   )٣( ٣٨ ،   )٢( ٤ دستوريته بأنه يخـالف أحكـام المـادة          عدمب

  )٧(.م ١٩٧١ الدائم لسنة ي ، من الدستور المصر)٦( ١١٩

                                                                                                     
 التقدير أو التسجيل    لى ع مض ت الم م وذلك أرض فضاء    عناصرهاعناصر التركة إذا كان من بين       الضرائب ل =

% ٧ ، على أن تزاد قيمة األرض بواقع لقانون المنصوص عليها في هذا ابةخمس سنوات على استحقاق الضري
. شرة على استحقاق الضريبةسنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التقدير أو التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مبا            

وفى الحاالت التي ال تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة األرض الفضاء وفقاً لثمن المثل فـي                  
منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على اسـتحقاق           % ٧ ، مع زيادة سنوية مقدارها       ١٩٧٤عام  

 ".الضريبة

 خـالل ضريبة على الدخل الناتج عن العمل للعاملين المصريين في الخارج مـن             نظم المقنن المصري ال   ) ١(
  : رئيسيين همانينقانو
 المقـضي  ٢٠/٧/١٩٨٩ يف) أ( تابع ٢٩ الرسمية العدد يدة نشر بالجري والذ ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٩ رقم   نون القا -

  .تورية قضائية دس١٣ لسنة ٤٣ رقمبعدم دستوريته في القضية 
 والمعمول بـه  ١٨/٦/١٩٩٤ مكرر فى ٢٤ العدد رسمية المنشور بالجريدة ال ١٩٩٤سنة   ل ٢٠٨ القانون رقم    -

 .حالياً

األساس االقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام االشتراكي الديمقراطي القائم علـى            " ومضمونها  ) ٢(
يكفل عدالـة توزيـع     الكفاية والعدل ، بما يحول دون االستغالل ، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، و               

 ".األعباء والتكاليف العامة

 " على العدالة االجتماعيةييقوم النظام الضريب" ومضمونها ) ٣(

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم فى             "ومضمونها  ) ٤(
 "ذلك

 "ب وفقاً للقانونأداء الضرائب والتكاليف العامة واج " ومضمونها) ٥(

ـ      ، وال  نإنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاءها ال يكون إال بقانو       " ومضمونها  ) ٦(  ييعفى أحد مـن أدائهـا إال ف
 "األحوال المبينة من القانون

 المالية واالقتصاد المترتبـة علـى األحكـام      اآلثار صقر-الحليمعطية عبد ./ د: لمزيد من التفاصيل أنظر   ) ٧(
 . وما بعدها٨٢ ص-ل الضرائبالدستورية فى مجا



– 

  )١٤٥٨(

 والمبـادئ ، ومـن      حكام هذا الصدد قررت المحكمة الدستورية العليا الكثير من األ         وفى
  :ذلك
 قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن فرض الضريبة يقع مخالفاً للدسـتور            جرى .١

 التـي  وتحديد وعائها مناقضاً لألسس الموضوعية       كلما كان معدلها وأحوال فرضها    
ـ      قصودة أن تقوم عليها مجاوزاً األغراض الم      ينبغي  مـن   رض منها ، ولو كان الغ

  )١(" فرضها زيادة موارد الدولة
 فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمـا لهـا مـن            أنها الضريبة   في األصل   إن .٢

اريخيـة بوجـود المجـالس       ، وقد ارتبط فرض الضرائب مـن الناحيـة الت          يادةس
 مالية تقتطع من ثـرواتهم      بأعباء  من تحميل المكلفين بها    ه علي ينطوالتشريعية ، لما    

 فـي  توضـع ، مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها ، لـذلك    
 العامـة   ئب الضرا ءإنشا: " أن ،مفادها تضبط فرض الضرائب     قاعدة عادة الدستور

 األحـوال  فـي  يعفى أحد من أدائها إال  ا ال يكون إال بقانون ، وال      وتعديلها أو إلغائه  
 وإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات           ٢".. القانون فيالمبينة  

 أنه ال يجـوز أن تفـرض الـضريبة          ،إالالعامة على المواطنين وفقاً ألسس عادلة       
وضة عليه كلية ، أو االنتقاص      ويحدد وعائها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفر        

 ، وما قـصد الدسـتور أن   الضريبةمنه بدرجة جسيمة ، فما لذلك الغرض شرعت       
 أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئهـا ،          لى نهاية مطافها إ   في  الضريبة يتؤد

 أجـل  النهاية إلى فقدان وعائها أو االنتقاص الجسيم منه ، ومـن             فيليؤول تنفيذها   
علـى  - يـشكل    ي هو الذ  - طبيعة متجددة ودورية     من باعتباره   -خل  ذلك كان الد  

 عن المقـدرة  الرئيسي هو التعبير ،إذ للضريبة األساسي الوعاء -اختالف مصادره   
التكليفية للممول ، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميلياً للضرائب ، ال يلجأ المشرع              

 ال أو لفترة محـدودة ، بحيـث   ، الضريبة عليه إال استثناء ولمرة واحدة    ضإلى فر 
 ، أو تمتص جانباً جسيماً منه ، وقـد يـرى المـشرع              كلياً الضريبة بوعائها    يتؤد

أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخالً ، ويراعـى أن يـتم الوفـاء بهـذه          
 المال الخاضع للضريبة ، أما فرض ضـريبة علـى رأس            رأسالضريبة من دخل    

                                         
 .١٩٩٣ يونية ١٩جلسة - قضائية ١٠ لسنة ٥حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم :راجع ) ١(
 .م٢٠١٤ من دستور ٣٨ والمادة ٢٠١٢ من دستور ٢٦ والمادة ١٩٧١من دستور  ) ٢



 

 )١٤٥٩(

 حكميـة  ، ولفترة غير محدودة مع زيادة        ة دورية متجدد  مال ال يغل دخالً وبطريقة    
 قيمة الضريبة السنوية المـستحقة     في قيمة رأس المال تؤدى إلى زيادة        فيمفترضة  

 من الدستور   ٣٤ لنص المادة    مخالفة على عدوان على الملكية بال     ينطويعليه ، فإنه    
الدسـتور علـى     من   ٣٨ نصت المادة    التي، كما يناقض مفهوم العدالة االجتماعية       

  )١(" ٠٠٠ على أساسها الضريبيقيام النظام 
  -: وأهمهاسلبية ويرتب الحكم بعدم دستورية الضرائب الكثير من اآلثار الهذا
 يقع على الخزانة العامة ، ليس فقـط مـن حرمانهـا مـن               ي الذ ي السلب التأثير .١

بعـدم   المقـضي  كان من المقرر جبايتها من نوع الضريبة      التيالحصيلة الضريبية   
 تفرض بمقتضاه ، وإنما أيضاً من جـراء مطالبتهـا           الذي القانونيدستورية النص   

 فـي  األمـر    اقم ، ويتف  الدستوري غير   صبرد ما سبق لها تحصيله بموجب هذا الن       
 لسنوات طويلة قبل    الدستوري حالة ما إذا طبق النص غير        في األخير   ياألثر السلب 

مطالبة الواقع على الخزانة العامة بزيـادة   الحكم بعدم دستوريته ، حيث يزيد حجم ال       
 الفترة الزمنية الواقعة بين إصدار الـنص أو        أيسنوات تطبيق النص المشار إليه ،       

 لذلك فإن الخزانة المصرية قد خسرت       طبيقاً ، وت  توريتهالقانون وبين الحكم بعدم دس    
ـ  ١٩٨٩ لسنة ٢٢٩من جراء الحكم بعدم دستورية القانون       علـى  ريبة بفـرض ض

 حصيلة هـذه الـضريبة لمـدة مائـة وسـبع      ارجمرتبات المصريين العاملين بالخ 
 بعدم دسـتورية هـذه      لحكم لنشر ا  التاليوسبعون يوماً وهى المدة الواقعة بين اليوم        

 إلصـدار القـانون     التالي م واليو ٢٤/١٢/١٩٩٣ في الجريدة الرسمية    يالضريبة ف 
لت ذمتها برد ما حصلته مـن   على حين أن الخزانة قد شغ      ١٨/٦/١٩٩٤ فيالجديد  

 طبـق فيهـا   التـي هذه الضريبة لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف وهى الفترة        
 غايـة اإلزعـاج لمـصلحة       فـي وهـو أمـر     ..  بعدم دستوريته    المقضيالقانون  

  )٢(الضرائب
 صدر خاللها الحكـم     التي على برنامج تنفيذ الميزانية العامة للسنة        اآلني التأثير .٢

ـ            المرحليتأثير   ، وال  الدستوري  ت على برامج اإلنفاق العام للدولـة ، فإنـه إذا كان
 صورة أرقام متوقعـة لحجـم إيـرادات الدولـة           يالموازنة العامة للدولة توضع ف    
                                         

 .حكم المحكمة الدستورية العليا السابق) ١(

 .٢٣٩ ص - مرجع سابق - صقر الحليمعطية عبد./ د) ٢(



– 

  )١٤٦٠(

 كل إيراد عام لتغطية جوانـب       يلةونفقاتها العامة خالل سنة مقبلة ، مع توجيه حص        
 تقـدير الحـصيلة     إنفاق معينة ، ولم يكن يدور في ذهن واضـع الميزانيـة عنـد             

الضريبية المتوقعة خالل العام القادم أن المحكمة الدستورية سـوف تقـضى بعـدم       
 وضعت حصيلتها في االعتبـار عنـد وضـع         التيدستورية بعض أنواع الضريبة     

 على تطبيقه منع حـصيلة    رتب من المحكمة سوف يت    الصادرالميزانية ، وأن الحكم     
 علـى  يجـب يله من الممولين ومن ثـم        إضافة إلى رد ما سبق تحص      ريبةهذه الض 

 المالي البديل لما توقف تحصيله من ضريبة ، ولمـا      االعتمادواضع الميزانية تدبير    
تطالب به الخزانة العامة من رده للمولين عن السنوات التي تم فيها تحـصيل هـذه          

 أو الضريبة ، وقد ينعكس ذلك على برامج اإلنفاق العام للدولة للسنة المالية الحاليـة    
 ال تحتمـل فـرض   يـة لعدة سنوات مقبلة ، خاصة إذا كانت الطاقة الضريبية القوم    

  .ضرائب جديدة
 بمجـرد نـشر     إنه عمل مصلحة الضرائب ، حيث       برنامج على   ي السلب التأثير .٣

الحكم بعدم دستورية ضريبة معينة في الجريدة الرسـمية يجـب علـى مـصلحة               
صيل لهذه الضريبة ، وأن تبدأ فـي        الضرائب أن توقف فوراً إجراءات الربط والتح      

النظر في رد ما دفعه إليها ممولو هذه الضريبة ، وبالقطع فإن هذا الوضـع غيـر                 
المستقر في التشريعات الضريبية ينعكس سلباً على العمل واألداء داخـل مـصلحة             

  )١(. الضرائب
ثـار   ذلك فإن الحكم بعدم دستورية بعض المسائل الضريبية يرتب الكثيـر مـن اآل    ومع

  :اإليجابية والتي أهمها
  . أصحاب رءوس األموال على ملكيتهم الخاصةطمأنة ) ١
 فكلمـا كانـت     ، قـانون الـضريبة      في أمام المستثمرين    الثقة لتوفير مناخ   خلق ) ٢

 الضريبية غير مأمونة الجانب ، كلما هربت رءوس األموال إلى حيث تجد             قوانينال
 مأمونة الجانب فـإن احتمـال زيـادة         األمان لها ، وبالعكس إذا كانت تلك القوانين       

 .رؤوس األموال المستثمرة هو الغالب

                                         
 .المرجع السابق) ١(



 

 )١٤٦١(

 ثم رقابة القضاء على القوانين الضريبية يساعد بقـدر ال بـأس فـي تـوفير                 ومن
 األموال مما يعود أثرة على      حابالطمأنينة وتثبيت الثقة بين قطاع المستثمرين وأص      
  .بية مستقبالً تحسن الحالة االقتصادية ثم زيادة الحصيلة الضري

    الثانيالمطلب
   اإلعفاءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبيةأوجه قلة

 في توزيع العـبء الـضريبي زيـادة         لعدالة الضريبية التي تحقق ا    اإلعفاءات شأن   من
 في تحقيق أكبر منفعة ممكنـة ألكبـر عـدد ممكـن مـن        أثرهاالوعي بمالية الدولة ،و   

 في اقتـصاديات الـدول التـي تتمتـع        جليا ذلك يظهر ،ق  المواطنين بال عنت أو إرها    
  . نظامها المالي وزيادة وجوه الرقابة والمساءلة والمحاسبة شفافيةب

  : أهم وجوه اإلعفاء فيما يليوتتحدد
  Subsistence level:  الحد األدنى من المعيشةء إعفا-أ

 جميـع   في)المشرع(قنن لتشريعات الضرائب على أن الم     ة الدراسة المقارن  تدل
الدول يراعى عند فرض الضريبة إعفاء جزء من دخل كل فرد يسمح لـه بالحـصول                

 األساسية لضمان تحقيق الحد األدنى من المعيـشة أو حـد            الحاجات من   يلزمهعلى ما   
 أيفال يجوز إلـزام    " المقدرة على الدفع  " والواقع أن هذا اإلعفاء يستند إلى مبدأ         ،الكفاف
 مقومات  سرته وأل سه أعباء النفقات العامة قبل أن يكفل لنف       فيم   المجتمع باإلسها  فيفرد  

  .الحياة األساسية من سلع وخدمات
  )١(: ي العامة هذا اإلعفاء بما يلمالية وكتاب اليون االقتصادويبرر

 مـساعدة  لـى  الحد األدنى للمعيشة ستضطر الدولة إإعفاء على  القانونينص لم  إذا - ١
 بذلك ترد لهم ما سـبق أن        أنهاإلعانات لهم ، وك   أصحاب الدخول الضعيفة بتقرير ا    

  . منهمتهأخذ
 تكـون   التـي  مباشـرة  أصحاب الدخول الصغيرة يخضعون للضرائب غيـر ال        أن - ٢

أو المـستوردة  ) رسم إنتـاج (مفروضة على بعض السلع الضرورية المنتجة محلياً       

                                         
 - صـر زين العابـدين نا ./  وما بعدها ، د١٢٩ ص   - اقتصاديات المالية العامة     - يعلى لطف ./ د: أنظر) ١(

 ٢٤٦ ص - المالية العامـة  ي الوجيز ف - ي بيوم ريازك./  وما بعدها ، د    ١١٢ ص - لعامةمبادئ علم المالية ا   
 . وما بعدها٢٥٧ص- مبادئ المالية العامة - صدقيعاطف ./ ، د. بعدهاوما 



– 

  )١٤٦٢(

ء لذلك فإن مبادئ العدالة الضريبية تقضى بإعفـاء هـؤال         ) رسم وارد (من الخارج   
  .األفراد من الضرائب المباشرة واالكتفاء بما يدفعونه من ضرائب غير مباشرة

 تحصيل الضريبة المفروضة على الدخول الصغيرة نفقات عاليـة تـستنفذ           يستدعى - ٣
 قررت  فإذا تلتهم الحصيلة بأكملها ،      ان بعض األحي  ىجزءاً كبيراً من حصيلتها ، وف     

دافعيها لتنفق على محصليها ، وفى ذلـك        الدولة مثل هذه الضريبة فكأنها تأخذ من        
  .إسراف ال يتفق وقواعد الضرائب ومنها قاعدة االقتصاد

 أن تحديد الحد األدنى للمعيشة تكتنفه بعض الصعوبات ألن هذا الحـد             والواقع
 الختالف طرائق معيشتهم ،     لكيتفاوت بين األفراد رغم حصولهم على نفس الدخل ، وذ         

 على الرغم من ذلك     ولكنالف التقاليد والعادات وغير ذلك ،        أفراد األسرة ، واخت    وعدد
 ذلك بـبعض االعتبـارات االقتـصادية    في دولة الحد األدنى للمعيشة مستعينة   كلتحدد  

  )١(. واالجتماعية
 عـدم :  هذا المجـال هـو       في  الضريبي قانون أهم ما يجب أن يراعيه ال      ومن

بصفة مـستمرة ، ذلـك ألن نفقـات          معين   حد وقوفه عند    ،أياستمرار اإلعفاء جامداً    
 االستهالك األساسـية ،  لع مستويات أسعار س ر تتغير نتيجة لتغي   ،بلالمعيشة ليست ثابتة    

 إعفاء الحد األدنـى     في على السلطة المختصة بوضع القانون ، إعادة النظر          نبغيلذلك ي 
 يـزداد حـد      أن نبغـي  المعيشة ، وتطبيقاً لـذلك ي      نفقة ل القياسيللمعيشة مستعيناً بالرقم    

 أن يهـبط حـد اإلعفـاء        نبغي لنفقة المعيشة ، كما ي     القياسي عندما يرتفع الرقم     اءاإلعف
  . لنفقة المعيشةالقياسيعندما ينخفض الرقم 

   Family Responsibility:   إعفاء نتيجة تزايد األعباء العائلية-ب
 تقـع   التـي  شك أن مقدرة األفراد على دفع الضرائب تتأثر باألعباء العائلية            ال

على عاتق كل منهم ، فمن يعول أربعة أشـخاص مـثالً ال يـستطيع أن يتحمـل مـن       
الضرائب ما يمكن أن يتحمله شخص أعزب يحصل على نفس الـدخل ، ولـذلك فـإن           
العدالة الضريبية تقتضى إعفاء جزء من المادة الخاضعة للضريبة وذلك بالنسبة لـبعض      

 وهـو مـا يتـوافر فـي         مثالهم، زائدة عن أ   مالية أعباءالممولين الذين يكونون مثقلين ب    
  .األعباء العائلية الزائدة ، كاألسرة كثيرة العدد 

                                         
 .١٣٠ ص- مرجع سابق - يعلى لطف./ د)١(



 

 )١٤٦٣(

 العائلية هـو تحقيـق   باء من اإلعفاء نتيجة تزايد األع   األساسي كان الهدف    وإذا
 على زيـادة    ،التشجيع ، فقد يكون الهدف منه كذلك        لضريبية توزيع األعباء ا   يالعدالة ف 
 يمنح اإلعفاء للمواطنين دون األجانب ويكـون بنـسبة عـدد            الحالةذه   ه ي وف )١(النسل  

  .األطفال أو بنسبة أكبر من ذلك
 - بعض الدول األوربيـة      في أجريت   التي كما تدل على ذلك التجارب       والواقع

 لتحقيق هذا الغـرض     الضريبي استخدام اإلعفاء    أن -وال سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا      
  : المرجوة وذلك لسببين إلى النتائجؤدىال ي
 أن صاحب األسرة ال يشعر بأهمية اإلعفاء ، وال يستطيع أن يقـدر قيمتـه تقـديراً       -١

  .صحيحاً
 أن معدل الخصوبة يتأثر بعوامل أخرى أكثر عمقاً وأكثـر أهميـة مـن اإلعفـاء                 -٢

  .الضريبي
  : إعفاء تكاليف الحصـول على الدخل-ج

اليف الحصول عليه ، فعندما يحـصل        التفرقة بين استعماالت الدخل وتك     تجب
الفرد على دخله يقوم بإنفاقه للحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات ، وقـد يـدخر                 

 يـدفعها الممـول ،   التيجزءاً منها وهذه كلها استعماالت للدخل ، ومنها كذلك الضريبة    
  . سبيل الحصول على دخلهي ينفقها الفرد فالتي المبالغ فهيأما التكاليف 

 يحـصل عليـه   الـذي  اإلجمـالي ك أن هذه التكاليف تخصم من الربح أو الدخل         ش وال
  )٢(.  بعد ذلكي ينتهي الذالصافيالممول ، وال تفرض الضريبة إال على 

 ، إعفاء أعباء الديون ، فمثالً إذا قـام          يبية الضر القوانين تقرها   التي أهم اإلعفاءات    ومن
 نـشاطه ، فـإن سـداد القـرض          صاحب المشروع باالقتراض لدعم مشروعه وتوسيع     

 خصمها من ربح الممول قبل خضوعه للـضريبة ،          جب تعتبر من التكاليف الوا    هوفوائد
 أن هذه السياسات تؤدي إلى زيادة الثقة في مالية الدولة ،ومن ثـم العمـل                يومن البديه 

  . المالية العامة الثابتة في ذمة الممول تجاه الدولة تعلى الوفاء بااللتزاما

                                         
 أي دون الواحد الصحيح أو عندما ضاً تشجيع النسل عندما يكون معدل التوالد الصافي منخف     إلى لتعمد الدو ) ١(

 .تواجهها ظروف سياسية وحربية خاصة تستدعى ذلك

 .١٣٣ ص- المرجع السابق - يعلى لطف./ د) ٢(



– 

  )١٤٦٤(

 لإلعفاءات من الوظائف المالية أو الضرائب في نفوس الممـولين فـإن              ألهميةو      
 بمـا يناسـب     لـضبطها  قاعدة في اإلعفاءات شـاملة       وضعالفقه اإلسالمي الحنيف قد     

أن كل مال مشغول بالحاجـة األصـلية         : (مضمونها : دولة وحقوق ال  مولظروف الم 
الخضوع للزكاة طالما كـان صـاحبه   وبهذا يظل المال معفي من  ) هلإلنسان ال زكاة في  

 والتعليم والـصحة    والمسكنيحتاجه لقضاء حاجته األصلية كالمأكل والمشرب والملبس        
وغيرها ، وهذا من شأنه اطمئنان أصحاب األموال ووثوقهم في إدارة األمـوال العامـة          

 إلى عدم التهرب من أداء ما هو مفروض عليهم من وظائف            ه يحملهم هذا التوج   ثمومن  
 الوظـائف  ببقية   ق يقتضي األخذ بهذه القاعدة أيضاً فيما يتعل       القياس ومن ثم فإن     ،مالية  

 .  المالية كالضرائب وغيرها



 

 )١٤٦٥(

   الثانيالمبحث
   مظاهر غياب الوعي المالي في المجال الضريبيأهم

 في آثارها على مالية الدولة،لكنها مـن المؤكـد مـن أهـم              وتتباين هذه المظاهر    تتعدد
 م من عجز الموازنة العامة،وعد    يصطحبها في الحصيلة الضريبية ،وما      مؤثرةالعوامل ال 

 باب االستدانة أو    غلق-حينئذ- باإلمكان   ليسقدرتها على تمويل النفقات العامة ،ومن ثم        
فرض ضرائب جديدة ،أو رفع الضرائب الموجودة بالفعل ،أو اللجوء إلى مـا يـسمى               

   .خميبالتمويل التض
كل عبئاً على الممول ، فإنه يعمل على مقاومتها ، وذلك إما             أن الضريبة تش   وبما

  .بالتخلص منها ، وإما بإلقاء عبئها على شخص آخر
 قانوناً بأدائها من عـدم دفعهـا،       المكلف من الضريبة أن يتمكن      بالتخلص ويقصد

  . آخرص على شخهابطريقة أو بأخرى دون أن يلقى عبأ
  : التخلص من الضريبة على نوعينويكون

بتجنـب   "يـسمى  أحكام القانون ، وهـو مـا         فتخلص مشروع ال يتم على خال     : ولهاأ
  ".الضريبة
بالتهرب "تخلص غير مشروع ، يتم على خالف أحكام القانون ، وهو ما يسمى              : وثانيها

  .، وهي ظاهرة خطيرة من شأنها تحقيق نتائج سيئة ضارة باالقتصاد" الضريبي
 أو الممول وبين الدولة ، هي       مكلفقة بين ال  أن أداء الضريبة عال   :  هذا يعلم  ومن

 الواجبة، وهي التي تملـك      سبةالتي تسنها ، وهي التي تطالب بها ، وهي التي تحدد الن           
أن تنقصها ، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معين ، ولسبب خاص أو على الـدوام ،                  

تـأخرت فـي   بل تملك إلغاء ضريبة ما ، أو الضرائب كلها إن شاءت ، فإذا أهملت أو              
  .المطالبة بالضريبة فال لوم على المكلف ، وال يطلب منه شيء

 للفائدة يمكن اإلشارة إلى أمرين من الخطورة بمكان في مجال الدراسة موضـوع              وتتمة
  :البحث ،وهما

 . الضريبيالتهرب - ١
 . الضريبيالتجنب - ٢
  : ذلك في مطلبينوبيان



– 

  )١٤٦٦(

  األول المطلب
   العامة وآثاره الضريبي التهرب

 ، إليه ، وهـو المـال        محبب شيء في  اإلنسان تصيب الضريبةلثابت أن    ا من
 فـي ولهذا يحاول كثيرون التهرب منها بأساليب شتى ، حتى الذين يتحلون بخلق األمانة       

 معاملـة الحكومـة   فيمعاملة األشخاص الطبيعيين ، كثيراً ما يتجردون من هذه الصفة         
  . غير محسوس معنويوهى شخص 

عبارة عن عدم قيـام الممـول    ) Fwtedevant limpet (الضريبي والتهرب
 توافرت فيه شروط الخضوع للضريبة بالوفاء بها ، بالمخالفة لنـصوص قـوانين              يالذ

 وطرق احتياليـة    ل ذلك بوسائ  في الغير ، مستعيناً     إلى أها عب ينقلالضرائب ، ودون أن     
لغش بـا " خـالل مـا يعـرف        مـن  ي إلى   التهرب الضريب     يهدف على غش    تنطوي

  : للفائدة يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فروع وإتماماً )١("الضريبي
   األولالفرع

   التهرب الضريبي وأساليبهأسباب
  : التهــرب بأسبــا: أوال

 ، كحـب الممـول أن       تعددة إلى عوامل نفسية م    معظمها جع التهرب كثيرة ، ير    أسباب
 ، أو ألن بعـض      يه أكثر مما تعط   يبقى ماله بين يديه ، أو العتقاده أن الدولة تطلب منه          

الناس يتهربون من الضريبة فيفعل مثلهم لتكون هناك مساواة بينهم ، أو ألنـه يعـوض                
 إلـى غيـر ذلـك مـن      ، أخرى   بة ضري فيبالتهرب من ضريبة معينة ما تحمله ظلماً        

  .األسباب
لتها مـن    بعدا للمكلفين ة قناع تتوفر كانت الضريبة ثقيلة ، ولم       ما نطاق التهرب كل   ويتسع

  )٢(.  لم يطمئنوا إلى حسن إنفاقها من جهة أخرىأوناحية، 
                                         

  : لمزيد من التفاصيل راجع) ١(
 توراه رسالة دك- مكافحتها ودور الشرطة في مالحقتها - ظاهرة التهرب الضريبي - شمس ي فوزمالج./ د-

  . ١٩٨٣مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس 
  .١٩٧٢ ط دار النهضة العربية - ٤٤٧ - ٤٢٨ ص- العامة لمالية مبادئ ا-عاطف صدقي ./  د-
 . المعارف باإلسكندريةشأة من- ٢٢٩ ص- االقتصاد المالي ي دراسات ف-محمد دويدار ./  د-

 النهضة المصرية بة ط مكت- مبادئ النظرية العامة للضريبة -حسن خالف ./  د - الرفاعي   الحكيمعبد./ د) ٢(
 .١٠٢ مرجع سابق ص - المالية العامة صاديات اقت- يعلى لطف./ ، د



 

 )١٤٦٧(

  : التهرببأسالي: ثانيا
 قـانون   فـي فقد يعمد الممول إلى ما      :  شتى وسائل- الحياة العملية    في- لتهرب ا ويأخذ

" التهرب المشروع  "ليه منها إلى غرضه ، وهذا ما يطلق ع        فذالضرائب من ثغرات ، فين    
 تحت طائلة القانون ، وقد يكون التهرب بتقـديم إقـرار غيـر               ال يقع صاحبه   ي الذ أي

ـ        تقدير متيصحيح يتضمن بيانات خاطئة ، ل       اع الضريبة على أساسه ، وقد يكون باالمتن
 بـضريبة   تكون مطالبته  أن رجال اإلدارة أو     مله أن يه  في عن تقديم هذا اإلقرار ، أمالً     

 من قيمتها ، وقـد      رالك اآلالت بأكث  أقل مما يجب أن يجبى منه ، وقد يكون بتقدير استه          
  )١(. ريبةيكون بإخفاء الشخص المادة الخاضعة للض

 يكشف عنها ما هـو مـشاهد   التي الضريبي باختصار ذكر بعض صور التهرب    ويمكن
  :العملي الواقع في
  . والصناعية بخدمتهاجارية نطاق الضريبة على األرباح التفي) ١

 و إمساك دفاتر فعالً واالمتناع عن تقديمها الممول بدفاتر مطلقاً أمساك إعدم.  
 للمنشأة يقوم   الحقيقي المالي أنواع متعددة من الدفاتر يمثل بعضها المركز         إنشاء 

  . للمنشأةالمالي تبين حقيقة المركز ال التي فاتر بإخفائه وتقديم الدالممول
 من وعاء الضريبة بصورة مبالغ فيهاالخصم التكاليف الواجبة تقدير .  
 حـاالت السمـسرة     فـي كمـا   ( مركز أعمال محـدد      في ممارسة النشاط    عدم 

  ).والمقاوالت
 شركاء صوريين لتفتيت األرباح ، وتقسيم الشركة إلـى عـدة شـركات              إدخال 

  .فرعية بهدف التهرب من الضريبة التصاعدية على األرباح
 الممول ألمواله الضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة عليه إلى الخارجتحويل .  
 المنشأة أو التنازل عنها للغير قبل المحاسبة الـضريبية ، ثـم مزاولـة               تصفية 

  . دائرة اختصاص مأمورية ضرائب أخرىفيالنشاط نفسه أو نشاط آخر 
  : غير التجاريةالمهن للضريبة على أرباح النسبةب) ٢

 متها األتعاب بأقل من قيقيد.  
 بجميع المبالغ المحصلةصاالت إعطاء إيعدم .  

                                         
عـاطف  ./ ، د . ٢٤٨ مرجع سـابق ص    - فن المالية العامة     -أحمد جامع   ./ د: أنظرلمزيد من التفاصيل    ) ١(

 .٤٤٠ص - مرجع سابق - مبادئ المالية العامة -صدقي 



– 

  )١٤٦٨(

 وذلك بإضافة مصروفات وهمية أو مصروفات مبالغ فيهـا       اتمصروف ال تضخيم 
  .مؤيدة بمستندات غير حقيقية

  :بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة) ٣
 يحصل  والتي اإلبالغ عن إيرادات القيم المالية األجنبية الخاضعة للضريبة          عدم 

  .عليها المصريون
 يقـل  فائدة سعر مع المدينين ، أو ذكر       مبرمة العقود ال  في فائدة ال سعر ذكر   عدم 

  . الحقيقيةالقيمةعن 
 الشفويةالعقود .  

  : على إيرادات الثروة العقاريةضريبةبالنسبة لل) ٤
 حـدود   فـي  الـدخول    بقصد وزوجه ل الملكية بتوزيعها على أبناء الممو     تفتيت 

  .ءاإلعفا
 يجارية اإلتها قيمفي التالعب وي اإلبالغ عن المبانعدم.  

  ثاني الالفرع
  الضريبي المالية للتهرب اآلثار

 بالخزانة العامة للدولة ، حيث تقل حصيلة الضرائب ، وهو ما يـؤدى        اإلضرار ) ١
 ي نفقاتها العامة ، األمـر الـذ       غطية ت في تعتمد عليها الدولة     التيإلى عجز الموارد    

 فرض ضرائب جديـدة أو      في تمثل ت ،قديدفعها إلى العمل على تدبير موارد جديدة        
 العبء على الممـولين     زيادةة أسعار الضرائب الموجودة ، وهو ما يؤدى إلى          زياد

  . قانوناً ، الذين لم يتهربوا من دفع الضريبةملتزمينال
 شأن نقص حصيلة الضرائب نتيجة التهرب دفع الحكومة إلى االقتـراض أو   من ) ٢

إليه من   الجديد بما قد يصاحبهما من مخاطر ، نتيجة لما قد يؤديان             النقدياإلصدار  
 بلهيب ارتفاع األسعار ، باإلضافة إلـى مـا يـصاحب            تمعتضخم ، واكتواء المج   

 واالقتـصادي  الـسياسي القروض الخارجية من ضغوط سياسية قد تهدد االستقالل         
 الـة  فضالً عما يؤدى إليه التمويل بـالعجز مـن إخـالل بقواعـد العد            هذا. للدولة



 

 )١٤٦٩(

والمحدودة بمزيد من العـبء نتيجـة    االجتماعية ، وتحميل أصحاب الدخول الثابتة       
  )١(. التضخم وارتفاع األسعار

 سبيل مكافحة التهرب الكثير من النفقات العامة بـدالً مـن            في تتحمل الدولة    قد ) ٣
 تعـود  التـي توجيهها إلى تحقيق المزيد من الخدمات العامة والمشروعات العامـة           

  .نبالنفع على عموم المواطني
   الثالثالفرع

  )٢: (ي لظاهرة التهرب الضريبقتصاديةاال اآلثار أهم
 سـبيل تحقيـق التنميـة    فـي  أحد المعوقـات الهامـة   الضريبي التهرب   يعتبر ) ١

 فـإن  ثـم  النمو ، ومن في بالنسبة للدول اآلخذة   - سيما ال-االقتصادية واالجتماعية   
 يؤدى إلى إضعاف قـدرة   هرب الضريبية نتيجة للت   حصيلة يطرأ على ال   يالنقص الذ 

تمويل االستثمارات الالزمة للتنمية ، كما يؤدى إلى إضعاف فاعليـة           الحكومة على   
 إلى المسار السليم بما يخدم أغراض       االقتصادي النشاط   لتوجيه ماليةالضريبة كأداة   

ـ         يالتنمية وتحقيق العدالة ف     اح توزيع الدخول وتقليل الفوارق بين الطبقات وكبح جم
  . التنمية يصاحب عمليةي التضخم الذمحاربةاالستهالك و

 لـى  نوع معين مـن األنـشطة االقتـصادية إ        في تفشى التهرب وشيوعه     يؤدى ) ٢
اجتذاب األفراد واألموال إلى هذا النشاط ، وقد ال يكون ذلك النشاط مفيداً بالنـسبة               

 لما يتميز بـه مـن إمكانيـة         للمجتمع ، ومع ذلك يتجه األفراد لالستثمار فيه نظراً        
  .طاالتهرب من الضريبة في هذا النش

 إلى اإلخالل بشروط المنافسة بين المشروعات ، حيـث  ي التهرب الضريب  يؤدى ) ٣
 ممـا   الـضريبي تكون الفرصة أكبر بالنسبة للمشروعات األكثر قدرة على التهرب          

 تمتثـل للقـانون وتقـوم    التييجعلها تسيطر على السوق وتتفوق على المشروعات   
وعات األكثـر كفـاءة أو      بدفع ما عليها من ضرائب ، وبعبارة أخرى فإن المـشر          

 والتـي  القومياألحسن تنظيماً أو األفضل تجهيزاً أو األكثر فائدة بالنسبة لالقتصاد           

                                         
 -رفعت المحجـوب    ./  ، د  ٣٩٧ص- مرجع سابق    - ناصر   لعابدينزين ا ./ د: لمزيد من التفاصيل أنظر   ) ١(

 .٥١١ ص- سابق جع مر-المالية العامة 

 .المراجع السابقة: تفاصيل انظرلمزيد من ال) ٢(



– 

  )١٤٧٠(

 تنـافس   أن من التزامات ضريبية لخزانة الدولة لـن تـستطيع           هاتقوم بأداء ما علي   
  .المشروعات األقل منها واألكثر قدرة على التهرب من الضرائب المفروضة عليها

 ي أيـد  فـي المتاح  ) القوة الشرائية ( إلى زيادة حجم النقد    الضريبي التهرب   يؤدى ) ٤
 اإلقبـال  يدفعهم ذلك إلى     االستهالكي،وربماالمتهربين مما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم       

 القـضاء  ب هدد الداخل مما ي   في ة تنافس السلع المنتج   التيعلى شراء السلع األجنبية     
 في المتاح)القوة الشرائية (زيادة النقد    ، هذا باإلضافة إلى أن       لوطنيةعلى الصناعة ا  
 إلـى زيـادة     يـؤدى  قـد  ، مما    ي إنفاقهم االستهالك  يادة إلى ز  يؤدىيد المستهلكين   

  .التضخم وارتفاع األسعار وتدهور قيمة النقود
قـد يـدفع    - الضرائب بما يؤدى إليه من انخفاض حصيلة        - الضريبي التهرب ) ٥

 أو فرض ضرائب جديـدة ، ممـا قـد    الدولة إلى زيادة أسعار الضرائب الموجودة     
يؤدى إلى أن تتجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع ، وما يترتب على ذلك مـن آثـار                

 مجـال  في ، وخاصة إضعاف الحافز على االستثمار    القوميسيئة بالنسبة لالقتصاد    
  .اإلنتاج

 عند هذا الحد بل إنه يـؤدى أيـضاً       الضريبي هرب تقف اآلثار االقتصادية للت    ال ) ٦
 المـصري  أصابت االقتـصاد     التيخلق األزمات االقتصادية ، كأزمة السيولة       إلى  

 ضـعف   فـي  الضريبي ، حيث أسهم التهرب      ٢٠٠٠خالل النصف األول من عام      
 بطء سدادها لمستحقات الشركات لديها ، ممـا         في وبالتالياإليرادات العامة للدولة    

 ضـريبي إجراء إصالح    لذا عمدت الحكومة إلى      )١(، بين الطرفين  ة أزمة سيول  لقخ
 المجتمـع  ئاتشامل من خالل منظومة وقانون جديد يوفر العدالة الضريبية لجميع ف         

 من خالل تـشديد العقوبـات       الضريبي من فرص التهرب     قلل، وفى نفس الوقت ي    
  .على المتهربين

 بشكل مباشر   الجمركي مجال الضرائب والرسوم الجمركية ساهم التهرب        وفى
 ١٢١ على المادة    ي الحكومة نحو إجراء تعديل تشريع     ت ، لذا سع   لة خلق أزمة السيو   في

 كـان   حيـث  ،   الدسـتورية  بعدم   عليه طعن   ي الذ ١٩٣٦ لسنة   ٦٦من قانون الجمارك    
 البينة علـى مـن      ن الجمارك والمباحث على أساس أ     ال بالضبطية القضائية لرج   محيس

                                         
 ١٧ حجم المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة والتي تزيد على تزايد عن- ذلك الوقتفي– التقارير أشارت) ١(

  .٦ ص- ٥/٥/٢٠٠٠ عدد - جريدة األهرام -مليار جنيه



 

 )١٤٧١(

 أن يثبت أنه    التاجر  أن على رجال الضبطية إثبات أنه لم يسدد ، وليس على           أيادعى ،   
  )١(.  تعديل المادة بما يتمشى مع الدستور وبما يمنع التهربتمسدد ، لذلك 

   الرابعالفرع
  الضريبي االجتماعية للتهرب اآلثار

 ،٢ االجتماعيـة    بالعدالـة  الضريبي النظام على ارتباط    عادة الدستور في ينص
 ، فإذا كـان     عليه ، و  لقوميا االجتماعي أحد مظاهر التضامن     هي الضريبة   فإنومن ثم   

 ، فإن التهرب منها  يرتـب عـدة          االجتماعيةألداء أثر في تحقيق بعض صور العدالة        
  :جتماعية،أهمها في صالح العدالة االليستآثار 
 أساس فرض الضرائب ، حيث يـؤدى        هي التي" االجتماعية العدالة "قاعدة إهدار ) ١

 بين أفراد األمة الواحدة     اعياالجتم إلى إضعاف رابطة التضامن      الضريبيالتهرب  
 فـي   االجتمـاعي  ، ويمس السالم     السياسي الرضا مستوى   ضعفبما ينعكس على    

  .ركن خطير من أركانه 
 طابعاً شمولياً ، بمعنـى      لتهرب ل إن إلى مزيد من التهرب ، حيث        لتهرب ا يؤدى ) ٢

فالتهرب مـن   (  يؤدى إلى التهرب من ضريبة أخرى        دأن التهرب من ضريبة ما ق     
والتهـرب  )ة نوعية مثالً يؤدى إلى التهرب من الضريبة العامة على الـدخل    ضريب

الواقع من أحد الممولين يؤدى إلى تهرب ممول آخر نتيجة للترابط بين أعمال كـل               
  .منهما

 إلى فقد الممـولين     ؤدى ما يفسد األخالق ، ي     الضريبي ذيوع التهرب والغش     في ) ٣
 فيهم روح األنانية ومحاولة التهـرب        ، ويقوى  الضريبي الجهاز   فيالشرفاء لثقتهم   

 أبنـاء   بـين  االجتمـاعي من الضريبة أسوة بغيرهم ، مما يوهن عالقات التضامن          
المجتمع ، ويضر إضراراً كبيراً بقدرة الدولة على استخدام الضريبة كأداة أساسـية             

  .واالجتماعي االقتصاديلتوزيع األعباء القومية بين المواطنين بما يحقق االستقرار 
كمـا سـبق    - األسعار   في تفاع فإن التهرب بما يؤدى إليه من تضخم وار        كذلك ) ٤

 بين طبقات المجتمـع  االجتماعي يؤدى إلى اختالل االستقرار والتوازن -وأن رأينا  

                                         
 .٦ ص - ٥/٥/٢٠٠٠ - األهرام -مدحت حسانين ./ د) ١(
 .   ،م ٢٠١٢،٢٠١٤، ١٩٧١ من الدستور المصري ٣٨المادة  )٢



– 

  )١٤٧٢(

 مـستوى معيـشة أصـحاب الـدخول الثابتـة      في، لما يحدثه التضخم من تدهور    
  )١(.يرة والمتخلفةوالمحدودة ، وهم الغالبية العظمى من سكان الدول الفق

 وعـدم نجـاح اإلدارة      الـضريبي  التهـرب  أخطر النتائج المترتبة على      ولعل ) ٥
 أمام مواطنيها بما يزيد من      لدولة إضعاف هيبة ا   هي منعه أو الحد منه      فيالضريبية  

 ، فضالً عـن النتـائج الخطيـرة         االجتماعيانتشار التهرب ، ويعكر صفو السالم       
  .م القائالسياسيبالنسبة للنظام 

  ي الثانالمطلب
  ضريبي الالتجنب

  :وفيه فروع 
  الفرع األول 

  حقيقة التجنب الضريبي
امتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشئة لهـا     :  تعريف تجنب الضريبة بأنه    يمكن

  . اإلفادة من الثغرات القائمة في صياغة القانون ، أو قصد المشرع لههأو محاولت
  )٢(: عدة أشكال منهاذة قد يأخ ما تقدم أن تجنب الضريبومؤدى

 قد يتحقق تجنب الضريبة بامتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشئة لها ، ومن ثـم                -١
  . أية واقعة تنشئ الضريبة في ذمتهثال يتحقق بالنسبة له حدو

 ذلك االمتناع عن استهالك السلع المفروضة عليها ضرائب االسـتهالك ،        ومثل  
ـ      لسلعأو تصدير ا  واالمتناع عن استيراد      الجمركيـة ، أو     وم المفروضـة عليهـا الرس

االمتناع عن توجيه النشاط أو األموال إلى فروع النشاط المفروضة عليها الـضرائب أو       
  .المفروضة عليها الضرائب المرتفعة

 قد يتحقق تجنب الضريبة عن طريق قيام الممول مـن االسـتفادة مـن الثغـرات                 -٢
 الملغـي  ضريبة التركات    قانون في: ضريبة ، فمثالً    الموجودة في نصوص قانون ال    

 خضوع الهبات للضريبة ، فيعمد أحـد األفـراد إلـى            على ال ينص فيه     كان)مثالً(

                                         
ـ  ./  ، د ٤٥٠ سـابق ص     مرجـع  - مبادئ المالية العامة     -عاطف صدقي   ./ د: انظر) ١(  - يعـزت البرع

 .٢٨٧ص-محاضرات في مبادئ االقتصاد المالي 

 الغني عبدالمنعمعبد./  د– صرزين العابدين نا./  ، د٣١٨رفعت المحجوب ، المالية العامة ص   ./ د: انظر) ٢(
  .٣٤٦الية العامة والتشريع الضريبي ص ، أصول الم



 

 )١٤٧٣(

توزيع أمواله على ورثته حال حياته عن طريق الهبة ، حتـى يتجنـب الخـضوع                
ا في   عليه ، وكل م    العتداء التركات ، فهنا لم يقم بالخروج على القانون أو ا          ريبةلض

األمر أنه حاول االستفادة من نقص في التشريع أو ثغرة قائمة فيه غابت عن ذهـن                
الشارع حين وضع القانون ، ويمكن استخدام نفس الوسيلة عند وجود فرصـة فـي               

  .قانون ضريبي آخر 
 قد يكون هذا التوجيه الذي يقوم به الممول الستهالكه أو لنشاطه أو ألموالـه تجنبـاً       -٣

وداً من المشرع ، فكثيراً ما يكون القصد من الضرائب خفـض نـوع     للضريبة مقص 
معين من االستهالك ، أو من االستيراد ، أو من التصدير ، أو من االستثمار تحقيقـاً       

  .ألغراض اقتصادية واجتماعية معينة
 يدخل في نطاق تجنب الضريبة أيضاً ما يلجأ إليه البعض من نقل أموالهم أو محال                -٤

 أخف وطـأة مـن      ضريبية مقر نشاطهم إلى دول أخرى حيث المعاملة ال        إقامتهم أو 
  .دولهم

 الضريبة منظماً من قبل القانون نفسه إلرضـاء بعـض الطبقـات             تجنب قد يكون    -٥
 مثال ذلك تقريـر المـشرع الفرنـسي صـراحة       – لسياسياالجتماعية ذات النفوذ ا   

حكـام هـذه الـضريبة       فئة معينة للضريبة في نفس الوقت الذي ينظم فيه أ          ضاعإخ
 هذه الفئة من التخلص منها كلها أو بعضها ، وهذا ما اتبعه بالنـسبة      تمكن مابطريقة  

دخـل  "ألرباح االستغالل الزراعي إذ أخضعها على أساس دخـل مفتـرض هـو              
  )١(. أقل من الدخل الحقيقيادةالذي يكون ع" المساحة

   الثانيالفرع
  لضريبة اب مشروعية حق الفرد في محاولة تجنمدى

 مـن  رفنـا  ع حـسبما -الظاهر وصف الممول في حال تجنب الضريبة        يصعب
 الوصف يصدق فقـط علـى   هذا ألن سيء النية ،   ه أن - لتجنب الضريبة  ةالصور السابق 

التهرب من الضريبة ، والتجنب ليس بتهرب ، وإنما هو تنظيم للعالقة الضريبية علـى               
ومن ثم أراد تنظيم هذه العالقة علـى      النص القانوني ،   واضعصورة ارتضاها المقنن أو     

                                         
)١ (Voir: Alain Mareau: "Dossier F. Comme Fraude Fiscail ١٩٧٥ P. مشار إليه بالمرجع .١٠٣ 

 .السابق



– 

  )١٤٧٤(

وجه يخرج بعض الصور من الخضوع لهذه الضريبة ، وأيمـا كـان األمـر ، فـإن                  
  : يمكن النيل منه لسببينال الضريبة بتجنب لتصرفا

 للمكلفين حق تنظيم أعمـالهم    بأن قد يستند إلى القاعدة القائلة       ة تجنب الضريب  أن: أولهما
حيـث يـدفعون أقـل ضـريبة أو ال يـدفعون ضـريبة             وثرواتهم ومستوى معيشتهم ب   

 قاعـدة  أال يخالفوا في ذلك األحكام القانونية المقررة ، وقد كانـت هـذه ال              بالمرة،بشرط
 إذا كـان هنـاك طريقـان    أنه:  به عندهم المسلم من كان ،إذ عهد الرومان    فيمعروفة  

ـ              الطريـق   اختيـار  قللوصول إلى الغرض الذي يرمي المكلف إلى تحقيقه فإن لـه ح
  )١(.المؤدي إلى دفع الضريبة األقل

 ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من التسليم بحق الفـرد مـن              :ثانيهما
اإلفادة من نقص في صياغة نصوص القانون ، أو عدم إحكامها ، وذلك عمـالً بمبـدأ                 

لمشرع سوى  ، ومن ثم ال يكون هناك سبيل أمام ا        " التفسير الضيق للنصوص الضريبية   "
 علـى  يفـوت  وسد الثغرات التي تتخللها من أحكامها وضبطها حتـى           وصتعديل النص 

المتجنبين للضريبة قصدهم السيئ أحياناً من استغالل عدم اإلحكام أو عدم الشمول فـي              
الصياغة ، ويحفظ للخزانة العامة حقها في الضرائب التي ينصرف إليها قصد المـشرع        

  )٢(.تماماً
   الثالثالفرع

   بين تجنب الضريبة والتهرب منهاالفرق
 الضريبة هو أن يتخلص الشخص من دفع الضريبة دون ارتكـاب أيـة              تجنب

 القيـام بالواقعـة أو      نكأن يمتنع الشخص ع   .  القائم الضريبيمخالفة لنصوص التشريع    
 تفرض على أساسه الضريبة ، بأن يمتنع عن استيراد الـسلع األجنبيـة              يالتصرف الذ 

 إلى أوجه النشاط    االقتصاديداء الضريبة الجمركية ، أو أن يوجه نشاطه         حتى يتجنب أ  
 أن يـستغل الثغـرات      ،أوالمعفى من الضريبة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سـعراً         

  )٣( لإلفالت من دفع الضريبة الضريبي التشريع فيالموجودة 

                                         
 ، ٣٤٦ ، أصول المالية العامة والتشريع الـضريبي ص  الغني عبدالمنعمعبد./  د–زين العابدين ناصر   ./ د)١(

٣٤٧. 

 .٢٠٩ ، ٢٠٨ ، مبادئ المالية العامة والتشريع الضريبي ، ص الغنيد عبالمنعمعبد./ د) ٢(

 .٣١٨ ص- مرجع سابق - المالية العامة -رفعت المحجوب ./ د) ٣(



 

 )١٤٧٥(

 أمثلة ذلك قيام الشخص بنقل ملكية أمواله إلى الورثة أثنـاء حياتـه عـن          ومن
 إذ وفاتـه ،     بعـد )مثالً(طريق الهبة وذلك تفادياً لخضوع هذه األموال لضريبة التركات          

 مثـل هـذه التـصرفات       خضوع على   صراحة فيه نص التركات ال    ريبةكان قانون ض  
 شكل أسهم مجانيـة     فيى المساهمين   للضريبة ، وكذلك قيام الشركة بتوزيع األرباح عل       

 في المقررة على هذه األرباح ، استناداً إلى عدم وجود نص صريح             ضريبةتجنباً لدفع ال  
 تـوزع علـى   التي جانية يقضى بفرض هذه الضريبة على األسهم الم  الضريبيالتشريع  

   الخ…اهمينالمس
ضريبية  مثل هذه الحاالت وغيرها يتعين على المشرع تعديل النصوص ال          وفى

وأحكام صياغتها لسد ما بها من ثغرات ، حتى ال يتمكن بعض الممولين من اسـتغالل                
هذه الثغرات والتملص من دفع الضرائب المستحقة لخزانـة الدولـة ، ويـسمح مبـدأ                

 ، إذ وفقاً لهذا المبـدأ   الضريبيبالحد من هذا النوع من التهرب       " المالي انوناستقالل الق "
 القانونيـة العامـة ، وإنمـا      ات عند فرضه للضريبة بالتعريف    ريبيالضال يلتزم المشرع    
ترتكـز علـى مواقـف مرتبطـة         منها تعريفات أخرى من عنده       دالًيستطيع أن يقدم ب   

  )١(.بالواقع
 المشروعة ، بالرغم من توافر سوء       بصفته حتفظاً الضريبة يظل دائماً م    وتجنب

 ،  لقـانون  لم تتحقق طبقاً ل    للضريبةة   بعض الحاالت ، وذلك ألن الواقعة المنشئ       فيالنية  
 الـضريبي وقـد يكـون التجنـب       .  للفرد لم ينشأ أصالً    الضريبي فإن االلتزام    وبالتالي

مقصوداً من جانب المشرع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ، مثل ضغط االستهالك            
لة المنتجـة   البديلسلعبالنسبة لسلعة معينة ، أو الحد من استيراد بعض السلع ، وتشجيع ا        

  الخ٠٠٠ بعض المجاالتفيمحلياً ، أو خفض االستثمار 
 يسمى تجنب الضريبة أو الـتخلص منهـا   ض الصورة أن البع  ه هذ في ونالحظ

والواقع أن التهرب ال يمكن وصفه بأنه مشروع باعتبـاره مخالفـاً            " بالتهرب المشروع "
 يقوم بها   التيك العمليات   يجب أن يقتصر على تل    " هربالت"ألحكام القانون ، لذا فإن لفظ       

الممول للتخلص من الضريبة بالمخالفة ألحكام القوانين والتـشريعات الـضريبية ، وأن           
 يحـاول فيهـا الممـول       التييطلق على الحاالت    " تفادى الضريبة "أو  " تجنب"اصطالح  

 القانون لتجنب دفع الضريبة كلما أمكـن ، وهـو أمـر             فياستغالل الثغرات الموجودة    
                                         

 . ط دار النهضة- ٥١٣ ص- مبادئ علم المالية العامة -مصطفى حسنى مصطفى ./ د) ١(



– 

  )١٤٧٦(

 فرنسا وفى مصر ؛ ألنه ال يمثل انتهاكاً للقـانون مـن             فيقره الفقه والقضاء    مشروع ي 
 ، وأنـه  ي الضيق لنصوص التشريع الضريب   فسيرالناحية الشكلية ، وذلك تمسكاً بمبدأ الت      

 يحقـق صـالح     ذي عليه أن يسلك الطريق ال     مفروضاًفالفرد ليس   "  ضريبة إال بنص   ال"
 يؤدى به إلى دفع ضريبة ممكنة ، أو         ي الطريق الذ  خزانة الدولة ، وإنما عليه أن يختار      

 ذا من ذلك ، وعلـى المـشرع إ  ه مكني هو الذ  لقانون ، ما دام أن ا     ةحتى تجنب الضريب  
 بتالفي صياغته بما يسد الثغرات أو       مأراد أن يمنع ذلك ، أن يقوم بتعديل القانون وإحكا         

  )١(.النقص الموجود به
  :يبي وتجنبها وجوه التفرقة بين التهرب الضربعض

  : تجنب الضريبة من عدة وجوهعن  التهرب الضريبي يختلف
 شروط الخضوع لهـا     يهالتهرب من الضريبة هو امتناع الممول الذي توافرت ف        : األول

 بها ، مستعيناً في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة ، ولذلك فعادة               فاءعن الو 
  ".ريبيبالغش الض"ما يعرف التهرب من الضريبة 

 التخلص من الضريبة غشاً حينما يشتمل على مخالفة نص من نصوص القانون             ويصبح
 يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعـض              د، وق 

 بمناسـبة المادة الخاضعة للضريبة، أو حينما يقدم إقراراً غير صحيح ، كمـا قـد يـتم      
الممول بإخفاء أمواله ليفوت على اإلدارة الماليـة اسـتيفاء   تحصيل الضريبة حينما يقوم    

  .حقها منه
 صوراً متعددة ومختلفة ، وهي صور تختلـف مـن           الضريبة يتخذ التهرب من     :الثاني

 التـي   صـر  طبيعـة العنا   الفالضرائب المباشرة إلى غير المباشرة ، وذلك نظراً الخت        
  .يفرض عليها هذان النوعان من الضرائب

تقدير الدخل المفروض عليه الـضريبة     :  المباشرة ضرائبر التهرب من ال    أهم صو  ومن
بأقل من حقيقته ، والمبالغة في تقدير التكاليف الواجبة الخصم من وعـاء الـضريبة ،                

  .وإخفاء المظاهر والعالمات الخارجية فيما يتعلق بالضرائب التي تفرض على أساسها
فاء المادة المفروضة عليها الـضرائب ،    بإخ رة التهرب من الضرائب غير المباش     ويكون

ومثل ذلك إخفاء السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتجة أو المبيعة ، أو بإعالن هـذه                

                                         
 . السابقمصدرال) ١(



 

 )١٤٧٧(

ـ       بإخفـاء طبيعـة   ضاًالسلع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ، كما قد يكون التهرب منها أي
  . للتهرب من الضريبة قانونالتصرف ال
 الدولة ، ذلك أنه يفـوت علـى   ةريبي اإلضرار بمالي الضربمن شأن الته : الثالـث 

الدولة جزءاً من حصيلة الضرائب ، وأنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية ، ولذلك تعمل              
  )١(.الدولة سواء في المجال الداخلي أو في المجال الدولي على مكافحة هذه الظاهرة

  الرابع الفرع
   تجنب الضريبة اآلثار المالية واالقتصادية المترتبة علىأهم

 فيما مضى أن تجنب الضريبة قد يكون مقصوداً من جانب المشرع لضغط             رأينا
 أو من التصدير أو مـن االسـتثمار تحقيقـاً           الستيرادنوع معين من االستهالك أو من ا      

  هذا من جانب. ألغراض اقتصادية واجتماعية معينة
ر عنـصر سـوء    مع توف– جانب ثان فإن الممول قد يتعمد تجنب الضريبة          ومن

 ومن شأن ذلك اإلضرار بخزانة الدولة ، ونقصان الحصيلة الضريبية ، ومن ثم              –النية  
لجوء الدولة إلى مصادر أخرى تمويلية ، قد تكون ضارة باالقتصاد القـومي ، كرفـع                
أسعار الضرائب القائمة ، أو االقتراض الداخلي أو الخارجي ، ومن شـأن ذلـك كلـه                 

  .يادة العبء الماليإرهاق مالية الدولة وز
  وقد تعمل الدولة من خالل هذه الوسيلة على تحقيق بعض اآلثار االيجابيـة لتحقيـق                

  : ذلك،ومن واجتماعية معينةيةأغراض اقتصاد
 التي تتفق مع الـسياسة      وجهة استخدام السياسة الضريبية كأداة لتوجيه االستثمارات ال       -

أن تعفي من الضرائب االسـتثمارات التـي   االقتصادية للدولة ، إذ يمكن للدولة مثالً    
تريد تشجيعها ، أو تخفض سعرها عليها ، كما يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على               

  . بقصد تقليلها أو منعها ااالستثمارات التي ترغب في ضغطه
أي دخـول االسـتثمارات   ( الرأسمالية   ول فرض الضريبة على الدخ    ب من شأن تجن   -٢

  .ارتفاع الميل لالدخار وانخفاض الميل لالستهالك) الريعو٢وهي األرباح والفوائد 

                                         
 المنعمعبد./  د –زين العابدين ناصر    ./  ، د  ٣١٩ع سابق ص    رفعت المحجوب ، المالية العامة ، مرج      ./ د) ١(

 .٣٤٧ ، أصول المالية العامة والتشريع الضريبي ص الغنيعبد

 .الفوائد عامل غير معتبر في االقتصاد اإلسالمي ، ويجب التخلص منه بالكلية (٢)  



– 

  )١٤٧٨(

 دي في حالة المعاملة الضريبية لألرباح الموزعة ، إذ يـؤ   الضريبة يظهر أثر تجنب     -٣
 أو للقيام باالستثمارات الجديـدة إلـى        اتإعفاء المبالغ المخصصة لمقابل االستهالك    

 رفـع الـضرائب علـى    - العكس من ذلكوعلى-عدم توزيع األرباح ، بينما يؤدي    
  . توزيع األرباحعلى إلى تشجيع المشروعات الموزعةاألرباح غير 

 تشجيع بعض أنواع االستثمارات التي تقدر الدولة أنها ضرورية لعمليـة التنميـة ،             -٤
 على الـدخول أو عـن طريـق         وضةوذلك عن طريق إعفائها من الضرائب المفر      
  .السلع الالزمة لهاإعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على 



 

 )١٤٧٩(

   الثالثالمبحث
   الضريبييرادات في وفرة اإلثره الدولة في زيادة الوعي المالي وأدور

  : مطالب ثالثةوفيه
 زيادة وشفافية جهود الدولة فـي مكافحـة التهـرب          : األول المطلب

  . الضريبي
 انتهاج سياسة ضريبية متوازنة:الثاني المطلب.  
 اء الضريبي بما يضمن التـوازن      ضبط سياسة اإلعف  : الثالث   المطلب

 .بين حق الدولة وحق الممول
   األولالمطلب

   وشفافية جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي زيادة
 ،وأن  ي على الدولة زيادة جهودها في مجال مكافحة التهـرب الـضريب           يتعين

ولـة،ومن  تكون هذه األدوات من الشفافية بمكان ،مما يزيد من  قناعة الممول بمالية الد             
ثم المبادرة بالوفاء بااللتزامات المالية، ومضاعفة الجهود التنموية ،وغيرها ممـا يزيـد             

  . في مالية الدولة
  : التشريعات المالية الحديثة عدة ضمانات لمكافحة التهرب منهاوتقرر

 اإلجـراءات الـضريبية وعـدم       تبسيط للضريبة ، وذلك ب    النفسي العبء   تخفيف - ١
 امـة  ، واالهتمـام بإق    ي ، وتالفى االزدواج الـضريب     رائبلض فرض ا  فيالمغاالة  

 تطبيق طريقـة الحجـز   في  والتوسع ية واإلرادة الضريب  لينجسور الثقة بين الممو   
 لـسنة   ٩١ ، وقد ظهر ذلك جلياً في القـانون رقـم            الضريبةعند المنبع لتحصيل    

  ).الدخل على الضرائبقانون (م ٢٠٠٥
ها وعدم إدخال تعديالت متالحقة عليها ،        التشريعات الضريبية واستقرار   وضوح - ٢

 ، والتعرف على التزاماتهم     ي فهم قواعد التشريع الضريب    ممولينحتى يسهل على ال   
 يتأكد حتى اآلن ، فما زالـت التعـديالت   لم  وهذا ما  ،الضريبية بكل دقة ووضوح     

م كـان   ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١المتكررة تتوالى على قانون الضريبة على الدخل رقـم          
  .م ٢٠١٧لسنة٧٦لتعديل رقم آخرها ا

 في خاصة   صفة لدى المواطنين ، وبيان أهمية الضرائب ب       الضريبي ي الوع تنمية - ٣
 الخيـر  قـق  االقتصادية بمـا يح التنميةاإلنفاق على الخدمات العامة وتمويل عملية   



– 

  )١٤٨٠(

 ويلزم القول أنه ليس المقصود عقد المؤتمرات أو الندوات العلمية           ،والرخاء للجميع 
ن والباحثين والدارسين فقط ، بل إن األمر يتعدى ذلـك إلـى كافـة               بين المختصي 

المواطنين عن طريق التثقيف والتطبيق الصحيح للقوانين خـصوصاً فـي حالـة             
  .اإلنفاق العام وقوانين الضرائب كافة 

 ، ورفع مستوى فاعلية     البذخي عن اإلسراف واإلنفاق     والبعد العام   فاق اإلن ترشيد - ٤
 مجـاالت  فـي  تنفق  نما الضرائب أن أموالهم إ    عواامة ليرى داف  وإنتاجية النفقات الع  

 وعـيهم   ويرتفـع  الحكام ويـشتد انتمـاؤهم       فينافعة ومفيدة ، وحينئذ تزداد ثقتهم       
  .يالضريب

 مستوى كفاءة اإلدارة الضريبية من خـالل االسـتعانة بأفـضل العناصـر              رفع - ٥
 األجهـزة  مـن اسـتخدام       تمكن التي الفنية ، مع توفير اإلمكانيات المادية        داريةاإل

  . توفر الوقت والجهدالتيالحديثة 
 الـضريبية   دارة تحسين أوضاع العـاملين بـاإل      ل سبي في تدخر الدولة جهداً     أال - ٦

 مـوظفي وخاصة رفع مستويات األجور والحوافز المالية والمعنويـة ، واختيـار            
  وحـسن التـصرف ،     ي األمانة والنزاهة والضمير الح    همالضرائب ممن تتوافر في   

ـ             بعـض  عومما ال يعطى فرصة للبعض من ذوى النفوس الـضعيفة بـالتواطؤ م
 التطبيـق بـدون    في فأفضل النظم الضريبية لن تنجح       ،الممولين إلهدار حق الدولة   

 ظـام  الن فـي  ال يكمـن     األساسي وبالجملة فإن العيب     ، كفء ونزيه  ضريبيجهاز  
  )١(.الضريبي إدارة النظام في نفسه بقدر ما يكمن الضريبي

 للدولة ، وضـرورة   اإلداري وسائر الجهاز    الضريبي از بين الجه  ربط ال ضرورة - ٧
التعاون واالتصال المستمر بين مأموريات الضرائب المختلفـة حتـى ال يـستطيع         

  . محاسبتهمت الضريبية وتعدد جهاوعيتهمالممولون تفتيت أ
لـى   ويـؤدى إ فـات  نظام دقيق للرقابة والمتابعة بما يمنع من وقوع المخال   وضع - ٨

 الرقابية أن تمارس واجباتها     ات حالة وقوعها ، وعلى الجه     يسرعة الكشف عنها ف   
  . الحزم والفعاليةقتضى المتابعة والرقابة بمفي

 المتعلقـة  الممول ووثائقـه   ت رجال اإلدارة المالية حق االطالع على ملفا       إعطاء - ٩
  . المالية ولهبثروته ودخ

                                         
 .٢٤٣ ص - مرجع سابق - مبادئ االقتصاد العام - دراز المجيدحامد عبد./ د) ١(



 

 )١٤٨١(

  . مكافآت للملتزمين بآداء الضريبة  منح -١٠
 أموال المدين بالضريبة تتقدم به على غيرها مـن          في حق امتياز للخزانة     ريرتق -١١

  )١(. دائنيه
 غرامات مالية وجنائية على المتهربين تناسب قيمة التهرب إذا ثبت سـوء             توقيع -١٢

  .النية لديهم 
 ما يعلنون عن عجزهم عـن       -كثيراً– الضريبية دارة هذا كله فإن رجال اإل     ومع
 يمكن إخفاؤها كلهـا أو بعـضها ؛ ألن          عينةبالنظر ألمور م   ، وخاصة    ربمحاربة الته 

  . ضمير الفرد أوالً قبل نص القانونفيعالج هذه القضية 
 إلى ذلك فكثيراً ما تتعاون الدول معاً عن طريق عقد اتفاقـات دوليـة       باإلضافة

 هـذه   فـي  تفيـد    التي المعلوماتعلى مكافحة التهرب من الضرائب ، وخاصة بتبادل         
  )٢( .فحةالمكا

  الثاني المطلب
   متوازنةة سياسة ضريبيانتهاج

 به في الفقه المالي أن السياسة المالية الراشـدة تهـدف إلـى حمايـة          مسلم ال من
االقتصاد العام ، والموازنة بين حقوق الممول وواجباته ، وتمكين الدولـة مـن تـدبير                

  . بال إفراط وتفريطالعامةالتمويل الالزم إلشباع الحاجات 
انت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من المكلف قسراً إن لم يؤدها طوعاً ،              ك ولما

 بعض المبـادئ والقواعـد التـي        عى ، أن ترا   ليين والما صاديينفقد نادى كثير من االقت    
 يجعـل أمـر فرضـها       تنظيماًتحول دون الجور والعسف ، وأن تنظم أحكام الضريبة          

 الممول ،   قي أوقات مالئمة ، حتى ال يره       ف هاموافقاً لقواعد العدالة ، كما يجعل تحصيل      
 يتعين على المشرع من ناحية أن يدخلها فـي تقـديره ،   لتيإلى غير ذلك من األصول ا     

 أن  – من ناحيـة أخـرى       –عند وضع التشريع الضريبي ، ويتعين على اإلدارة المالية          
  .تراعيها من جانبها كلما عمدت إلى ربط الضريبة وتحصيلها

قدم فإن الدولة مطالبة بانتهاج سياسة ضريبة متوازنة تحول بين           على ما ت   وزيادة
  :الممول وبين التجنب الضريبي ، ويأتي في مقدمة هذه السياسات ما يلي

                                         
 .٣٢٠ص - مرجع سابق - المالية العامة -رفعت المحجوب ./ د) ١(

 .المرجع السابق) ٢(



– 

  )١٤٨٢(

 وضوح التشريع الضريبي بالصورة التي تجعل الممول يعرف على وجه اليقـين             -أوال
ء ، وبيـان الـسعر ،        من حيث تحديد الوعا    اءاألحكام والقواعد المتعلقة بالضريبة ، سو     

وطريقة التحصيل وميعاده إلى غير ذلك من األمور التي تيسر العالقـة بـين الممـول                
واإلدارة المالية ، وتحول دون الجور والتعسف ، فضالً عن مراعاة الظروف الشخصية             

 ، حد الكفـاف كمـا هـو شـائع           ية،وليس يتطلبه ذلك من إعفاء حد الكفا      ماللممول ، و  
دخل ، ورفع التكاليف والنفقات ، وأخذ الضريبة من صافي الـدخل ،           ومراعاة مصدر ال  
  .الخ... والديون العائليةومراعاة األعباء 

 أن أكثـر أسـباب التجنـب    ظتقوية الوعي الضريبي لدى الممـولين ، فـالمالح       : ثانياً
 أهمية أداء هـذا العـبء   اليدرك الحس الضريبي الذي انعدام أو قلةالضريبي تعود إلى  

 ، وانعدام الشعور بالمسؤولية العامة ، وهي ظاهرة ملموسة في سلوك الممول فـي        العام
الدول النامية أو الفقيرة أو المتخلفة ، خالفاً لما عليه الحال في الـدول المتقدمـة التـي                  

 فـضالً عـن تـوافر الـشعور العـام      وأدائهـا يزداد فيها الحس العام بأهمية الضريبة    
   . وخطورتهاامةبالمسؤولية الع

 ثمرة هذه السياسة أنه كلما قوي اإلحساس بوحدة المصلحة وكانـت الدولـة       ومن
 هؤالء تماماً بقيمة المساهمة التي يؤديهـا        وشعر األفراد ،    خدمةتؤدي دورها كامالً في     

  .في البنيان العام لمجتمعهم من مختلف جوانبه ، فإن ظاهرة التجنب تزول تدريجياً
ة بوضع القاعدة الضريبية بضرورة أال تـؤدي الـضريبة           الجهات المختص  توعية: ثالثاً

 المال ذاته ، وإنما يفـضل أن تكـون          أسعلى رأس المال إلى اقتطاع جزء كبير من ر        
 عن رأس المال ، فتستوفى منه حصراً        الناشئ في نسبتها بحيث تقف عند الدخل        ةمعتدل

  )١(.دون أن تتعرض إلى رأس المال في ذاته
 الضريبة ال يجب على الدولة أن تتخطاه وإال أتى بنتائج           لفرض حد أقصى    وضع: رابعاً

  .٢عكسية مثل التهرب ، وقتل الحافز على اإلنتاج والكسب
االقتصاد في تكاليف الجباية ، واالبتعاد عن اإلسراف ، وبصفة خاصـة تلـك              : خامساً

تقديم إقـرارهم،   الممولون في انتقالهم إلى مقر اإلدارة المالية سواء ل   تكبدهاالنفقات التي ي  
 الحساب ، أو لرفع تظلماتهم والطعن في القرارات اإلدارية          قشتهمأو لسماع أقوالهم ومنا   

                                         
 . ط ثانية٣٥٥رشيد الدقر ، علم المالية العامة ، ص ./ د) ١(
 .يالحظ أن الطاقة الضريبية في الفقه اإلسالمي أعلى منه في النظم المالية الحديثة  )٢



 

 )١٤٨٣(

إلى غير ذلك من األمور التي تستدعي انتقالهم ، وتضيع عليهم جـزءاً مـن أوقـاتهم ،      
  .وتكبدهم بعض النفقات

ها  الضرائب لتستعين الدولـة بحـصيلت      ون يؤد لممولين بخاف أن جمهور ا    وليس
على تغطية النفقات العامة التي يعود عليهم من وراء إنفاقها بعض النفع ، فـإذا شـعر                 
الممول أن المال الذي يؤخذ منه ال يخصص لتحقيق هذا الهدف ، بل يضيع جزء كبيـر         
منه وهو في سبيله إلى الخزانة العامة على موظفي اإلدارة الماليـة ؛ أدى ذلـك إلـى                  

 أن يحمل لواء العصيان ، ويتهـرب مـن دفـع الـضريبة              استيائه وتذمره ، ولن يلبث    
  )١(.مستقبالً

   الثالثالمطلب
  الممول سياسة اإلعفاء الضريبي بما يضمن التوازن بين حق الدولة وحق ضبط

 جميع الدول على منح بعـض اإلعفـاءات ، ولمـا        في قوانين الضرائب    تنص
من حيـث   (، فيمكن تقسيمها     أهدافها   فيكانت هناك أنواع كثيرة من اإلعفاءات مختلفة        

  : ثالث مجموعاتإلى)غرض اإلعفاء
  . تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبيةإعفاءات .١
  . تهدف إلى تحقيق أغراض اقتصاديةإعفاءات .٢
 .  تهدف إلى تحقيق أغراض أخرىإعفاءات .٣

 :إعفاءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية  :أوالً
 الـذي  النـشاط  ب متصالً  اإلعفاء  هذه الحالة أن يكون الغرض من      في ويشترط

  )٢يزاوله الممول

                                         
 .١/٢٦٦لمالية العامة ، محمد فؤاد إبراهيم ، مبادئ علم ا./ د) ١(

 في كل نفقة توجـه  اأما االتجاه فيحدد نطاقه:  موسعخرهناك اتجاهان بخصوص تحديد التكاليف مضيق وآ     ) ٢(
 علـى   للحـصول  لم توجه النفقة     يانة،فإذامباشرة للحصول على الدخل أو المحافظة عليه وتعهد مصدره بالص         

ية التي تتحملها المنشأة لتحقيق الربح والمحافظة عليه فال         الدخل أو لم تكن من المصروفات الضرورية والحقيق       
وقد أخذت بعض أحكام القضاء بهذا االتجاه ، من ذلك ما قضت به محكمة اإلسكندرية بأن لفظ " يجوز خصمها 

 ى المبادئ القانونية ف   -كمال الجرف   ./ د: أنظر. ١٩٣٩ لعام   ١٤ من القانون    ١٣٩التكاليف الواردة فى المادة     
 محاضـرات فـي الـضريبة    -زين العابدين ناصر ./  ، د  ٣٨٩ ص - الثامنة   جموعة الم -كام الضريبية   األح

  =                 .١٩٠ ص-الموحدة 



– 

  )١٤٨٤(

 لـسنة   ٩١القـانون   ( الضريبة الموحـدة     نون من قا  ٢٣ وقد حددت المادة     هذا
   -:التالي على النحو اإلجماليم التكاليف واجبة الخصم من اإليراد ٢٠٠٥

 القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها ، وذلك بعد خـصم العوائـد          عوائد - ١
  . المعفاة منها قانوناً،أوة غير الخاضعة للضريبة الدائن

  . ألصول المنشأة اإلهالكات - ٢
 التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممـول طبقـاً            والضرائب الرسوم - ٣

  .لهذا القانون 
 العاملين ولـصالحة    لصالح التأمين االجتماعي المقررة على صاحب المنشأة        أقساط - ٤

  .ماعي للتأمين االجتميةئة القو للهيؤها يتم أدالتيوا
 الـصناديق   اب التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحـس          المبالغ - ٥

% ) ٢٠(الخاصة للتوفير أو االدخار أو المعاش أو غيرها ، وذلك بما ال يجـاوز               
  .من مجموع مرتبات وأجور العاملين  بها 

 أو  مبلـغ و وفاته أو للحصول على       التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أ       أقساط - ٦
  .جنيه في السنة ٣٠٠٠ ال تجاوز قيمة األقساط بحيث إيراد

 المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرهـا مـن األشـخاص            التبرعات - ٧
  . كان مقدارهااالعتبارية العامة أياً

  واإلعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المـصرية المـشهرة         التبرعات - ٨
 شـراف طبقاً ألحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإل          

                                                                                                     
 االتجاه الموسع في تحديد التكاليف فهو اتجاه يذهب إلى أنها تشمل األعباء الحقيقية التي تتحملها المنـشأة              أما=

الخاضعة للضريبة أو بصفة غير مباشرة للمحافظـة علـى           يراداتبصفة مباشرة فى سبيل الحصول على اإل      
 المنشأة وأموالها حتى ولو لم يتوافر االرتباط ن أو تنميتها ، وفى سبيل المحافظة على كيااداتمستوى تلك اإلير

 وجودها بوجود المنشأة ونشاطها تبطالمباشر بالحصول على الدخل أو المحافظة عليه ، فتشمل بذلك كل نفقة ير    
ومن أمثلة األحكام القضائية التي تبنت هذا االتجاه ما قـضت بـه محكمـة        .  في سبيل مصلحتها العامة    وتنفق

 فعالً في الحدود المعقولة    نفقكل مصروف ي  : " بأن ٢٠/٦/١٩٤٩االستئناف المختلط في حكمها الصادر بتاريخ       
خل ضمن التكاليف واجبة الخـصم   يديها أرباحها أو المحافظة علزيادة د يعود على المنشأة بمنفعة أو بقص   يلك

التزاماتها بهدف المحافظة على رأسـمالها  " من األرباح الخاضعة للضريبة ، والراجح في تعريف التكلفة أنها       
 .١٩١ص- المرجع السابق -زين العابدين ناصر / د.أ" . وضمان استمرار استثماره



 

 )١٤٨٥(

 حمـن الـرب   %) ١٠( ال يجاوز    االحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بم     
  .السنوي الصافي للممول

  . المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسؤوليته العقدية الجزاءات - ٩
  :إلى تحقيق أغراض اقتصاديةإعفاءات تهدف ) ٢(
 يهدف المشرع من تقرير اإلعفاءات إلى تحقيق بعض األغراض االقتصادية الهامة ،             قد

  .كتشجيع بعض القطاعات االقتصادية الضرورية للمجتمع 
  : يلى بعض األمثلة على ذلكوفيما

جديـدة   إذا كانت إحدى الدول تتجه نحو التصنيع فيمكنها أن تشجع إقامة الصناعات ال   -أ
 مثالً ، نـص     ، مصر   يفف.  معينة من الزمن   ترة لف ضريبية، وذلك بمنحها إعفاءات     

 والصناعية  التجارية اح األرب ضريبة على اإلعفاء من     ١٩٥٣ لعام   ٤٣٠القانون رقم   
 ودعمه ، وذلك لمـدة سـبع سـنوات          القوميللمشروعات الالزمة لتنمية االقتصاد     

 للمشروعات القائمة وقـت     نسبة سنوات بال  بالنسبة للمشروعات الجديدة ولمدة خمس    
  .إصدار القانون

 مـن الـضريبة علـى       األراضـي  أرباح منشآت أو استصالح أو استزراع        فاء إع -ب
 اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط       سنواتاألرباح التجارية والصناعية لمدة عشر      

 والحكمة مـن    ،م  ٢٠٠٥ لسنة٩١ القانون   من١  فقرة٣١، وذلك إعماالً لنص المادة      
 الصحراء وتعميرهـا لمـا      و األفراد على غز   تشجيع:  فيتقرير هذا اإلعفاء تتمثل     

  . من فوائد عظيمة يعود خيرها على كل الناسذلكل
 المواشـي  تربيـة  وتربية النحل  وحظائر      جني مشروعات اإلنتاج الدا   أرباح اء إعف -ج

 ،  يد الص مراكب  ومزارع األسماك وأرباح مشروعات    مصايدوتسمينها ومشروعات   
ـ ٢فقـرة  ٣١المـادة  (وتعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط      ن م

والحكمة من تقرير هذا اإلعفـاء أن       ). م٢٠٠٥ لسنة٩١قانون الضريبة الموحدة رقم     
 ،  يوانيـة الدولة تستورد كميات كبيرة من اللحوم والطيور وغيرها من المنتجات الح          

 مـن النقـد     ميات إلى توفير ك   ،ويحتاجفي الميزان التجاري     يزيد من العجز     ماوهو  
 الزمة لإلسراع   ة ربما تكون الدولة في حاجة ماسة إليها في أنشطة اقتصادي          بياألجن

  .بعملية التنمية 



– 

  )١٤٨٦(

 من سد حاجـات     الذاتي ما يقتضيه االكتفاء     مع-زيادة استيراد المواد الغذائية   - يتنافى كما
 أن تصدر الـبالد     الصادرات تقتضى سياسة تشجيع     البالد من هذه المنتجات ، كذلك     

  )١(.المنتجات الحيوانية وسواها إلى الخارج
 مـن جميـع     فـائهم  السندات الحكومية وذلـك بإع     في على االكتتاب    األفراد تشجيع   -د

 هذه السندات ال يستفيدون من هذا اإلعفـاء  حامليالضرائب أو بعضها ، والواقع أن       
 السوق ، أما إذا كان سعر    في األقل مساو لسعر الفائدة      على٢إال إذا كان سعر فائدتها      

 السوق ، فهذا يعنى أن إعفاء السندات فيفائدة السندات الحكومية أقل من سعر الفائدة 
 إذا أصدرت الحكومة سندات الفعلى سبيل المث. من الضرائب ليس إال إعفاءاً ظاهرياً

 السوق للـسندات    فيلفائدة السائد   مع إعفائها من الضريبة ، وكان سعر ا       % ٤بفائدة  
فهـذا يعنـى أن   % ٢٠ على فوائد السندات     بةوكان سعر الضري  % ٥غير الحكومية   

إعفاء فوائد السندات الحكومية من ضريبة القيم المنقولة ليس إعفـاءاً حقيقيـاً ، وال               
  :ي من المثال التاليتضح كما إلعفاءيستفيد حاملو السندات الحكومية من هذا ا

 نهايـة   في سندات حكومية بمبلغ مائة جنيه ألنه سيحصل         فيكتتب أحد األفراد     ا إذا  
، وإذا اكتتب بـنفس      ) ١٠٠ ÷ ٤ × ١٠٠(العام على فوائد مقدارها أربعة جنيهات       

ـ          فيالمبلغ    ٥ × ١٠٠ ( ضاً سندات غير حكومية فإنه يحصل على أربعة جنيهات أي
 ÷٣( ) ١٠٠ ÷ ٢٠ × ٥ = ١٠٠(  

  . بإعفائها من بعض أو جميع أنواع الضرائبذلك التعاونية ، و الجمعياتع تشجي-هـ
  : تهدف إلى تحقيق أغراض أخرىاتإعفاء) ٣(

 لتحقيق أهداف اجتماعية أو علمية أو رياضية ، وذلك بإعفاء الجمعيـات             وذلك
 الرياضية من بعـض أو جميـع أنـواع الـضرائب        النوادي والهيئات العلمية و   لخيريةا

  )٤(. يحاول المجتمع الوصول إليهاالتيء رسالتها وتحقيقاً لألغراض تشجيعاً لها على أدا

                                         
-مرجـع سـابق     - وحـدة  محاضرات في الضريبة الم    - الواحدالسيد عطية عبد  ./ د-زين العابدين بدوى ناصر     / د  )١(

 .٢٢٩ص
الفائدة على السندات الحكومية تدخل ضمن الزيادة على رأس المال بدون مقابل وهذا يجعلها من الربا المحرم ال تحل إال ) ٢

 .لمضطر 
 ١٥٨ص. مرجع سابق- يعلى لطف./ د) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



 

 )١٤٨٧(

  : اإلعفاءات الضريبةتنظيم الحاجة إلى أهمية
 منح المزايـا الـضريبية      في اإلفراط   المصري الضريبي على النظام    المالحظ

ـ   دبمناسبة قوانين خاصة بعيداً عن قوانين الضرائب العامة ، فق           االسـتثمار   انون كان ق
 بنص المـادة الثالثـة مـن مـواد       ءات هذه اإلعفا  وألغيتزايا ضريبية خاصة ،     يمنح م 

م وتـم تنظيمهـا بمـا يتـواءم مـع اإلعفـاءات       ٢٠٠٥ لسنة ٩١اإلصدار من القانون   
 قوانين المجتمعات الجديـدة ، فـضالً عـن    وكذاالمنصوص عليها في القانون الجديد ،       

القوانين الخاصة ببعض المؤسـسات     وفى نفس الوقت فإن العديد من       . قانون سوق المال  
أو األنشطة توفر مزايا ضريبية خاصة لهذه األنشطة أو تلك المؤسـسات بعيـداً عـن                

  . للضرائبةالقوانين العام
 التهوين من شأنها وذلـك      ينبغي أخطاء وإضرار ال     التشريعي على هذا السلوك     ويترتب

  )١(:التاليعلى النحو 
ـ      اياالمز ح من في يع والتوز نوع الت يؤدى ) ١  القـوانين   ي واإلعفـاءات الـضريبية ف

 األعبـاء  لموضـوع  وتـشتيتها  النظرة الكلية الـشاملة     ياب غ لىالخاصة المتفرقة إ  
 قد يرتبط معها مـن أشـكال        بما تتغلب النظرة الجزئية     لكوالمزايا الضريبية ، وبذ   

  .التناقض والتعارض وأحياناً التشويه
 على مختلـف القـوانين الخاصـة     شأن بعثرة المزايا واإلعفاءات الضريبية     من ) ٢

 ال يكفـى  ثم ألهم عناصره وهو الوضوح واالستقرار ، ومن      الضريبيفقدان النظام   
 فـي  خالل الدخول من الضرائب إال مصلحة للممول  مع  يلمعرفة الموقف الضريب  

  . العامي قانونية لمعرفة المركز الضريبمنازعات
اصـر اقتـصاد الـسوق هـو         األهمية بمكان التأكيد على أن أحد أهم عن        ومن

 دون  االقتـصادي  تحكم النـشاط     التيوضوح المراكز القانونية وسهولة معرفة القواعد       
  :  غابة من القوانين والتشريعات المتفرقة هذا من جانبفيالضياع 

 أن السياسة الضريبية قد عمدت إلى استخدام الحـوافز          الحظ جانب آخر ي   ومن
 نفـس  فـي  إفراطاً وتفريطـاً  المبالغةى قدر من  علينطويواإلعفاءات الضريبية بشكل   

 أسـعار   فـي  اإلعفاءات الضريبية من ناحيـة ، والمبالغـة          فيالوقت ، وذلك بالتوسع     
 أن عـدو  ال ي- كما سـبق - أسعار الضرائب فيالضرائب من ناحية أخرى ، والمبالغة   

                                         
 .٧٩ ص-ي االقتصاد  دور الدولة ف- يحازم الببالو./ د) ١(



– 

  )١٤٨٨(

ط  والتحايل وظهـور أشـكال النـشا       بالغش ولو الضرائب   من إلى التهرب    ةيكون دعو 
  . الحقيقي غير االقتصادي

 العملة ، والوجه اآلخر هو زيادة       ي وجه أحد الضريبية ليست سوى     فاإلعفاءات
 ظـر ولذلك فإنه يجـب الن    . األعباء الضريبية على من ال يتمتعون بمثل هذه اإلعفاءات        

 ،  لدرجـة  لبعض الممولين ، فإنهـا وبـنفس ا        زايادائماً إلى أن اإلعفاءات وهى تقرر م      
  .ء وعقوبات مالية أخرى على طائفة أخرى من الممولينتفرض أعبا
 تحمل األعباء العامة ، بـل إن لـه          في يتعلق األمر فقط باعتبارات العدالة       وال

 على اإلنتاج ، فضالً عن التأثير على حـصيلة       والحوافز فايةصلة مباشرة باعتبارات الك   
 ال تتمتـع  التـي نـشطة   أسعار الضرائب علـى األ فيالخزانة العامة نفسها ، فالمبالغة      

 باالستثمارات  لقيام تؤدى غالباً إلى االنصراف عن ا      - األغلبية   تمثل وهى   -باإلعفاءات  
 وقت تكاد تزول فيه الحواجز بين البلـدان ،  فى األنشطة القائمة ،    في أو التوسع    دةالجدي

  . تتمتع بأسعار ضرائب معتدلة تكون عادة أكثر جذباً لالستثمارالتيفإن الدول 
  : دائمء اإلعفاء المؤقت إلى إعفاتحول

 منح اإلعفاءات الضريبية كثيراً ما ال يراعى اعتبارات التدرج والتوقيـت ،             في اإلفراط
  .فهناك صور لإلعفاء الدائم ألنشطة أو دخول بعينها بال قيود زمنية ، فهو إعفاء مؤبد

 فهـو   -وقد يمتد إلى عـشر سـنوات   - يأخذ المشرع باإلعفاء المؤقت  وعندما
 عليها يليه خضوع كامل للـضريبة بـال تـدرج ،           المنصوص الفترة طوال   كاملإعفاء  

 فـي فالمشروع قد يتمتع باإلعفاء لعشر سنوات ال يدفع عنها ضريبة ما ، وفجأة يـدفع                
  .السنة الحادية عشر كامل الضرائب بال تدرج

د انتهاء فترة    نشأ عن هذه السياسة أالعيب قانونية بتصفية النشاط القائم بع          ولقد
 لهـا األربـاح ،      تحـول اإلعفاء ، أو بإنشاء شركات صورية جديدة تتمتع بإعفاء جديد           

 لنـشاط  من شركة إلـى شـركة وا  ،ينتقلوهكذا يتحول اإلعفاء المؤقت إلى إعفاء أبدى        
  .واحد ال يتغير

  : على االستثمارالضريبيمدى تأثير اإلعفاء * 
 عمـد إلـى إعفـاء       ي، اإلعفاء الضريب  في أخذ المشرع بفلسفة المبالغة      عندما

 األرباح من ضرائب الدخل ، مما اضطر السياسة الضريبية إلـى االلتجـاء              والدخول أ 
 مـا   -كثيراً– التيإلى مزيد من الضرائب غير المباشرة وغيرها من األعباء األخرى ،            



 

 )١٤٨٩(

ـ    مما  اإلنتاج ،  يفتؤدي إلى زيادة تكال     علـى   وإضـافة اج يجعلها  تمثل عبئاً على اإلنت
  .التكلفة 

 أقل  -عادة- فإنها   ية على مستوى الدخول الصاف    ت وإن أثر  فهي أما الضرائب المباشرة    
تأثيراً على تكلفة اإلنتاج ، فالعديد من الضرائب غير المباشرة مـن رسـوم جمركيـة                
وضريبة مبيعات وضريبة دمغة ، فضالً عن أعباء التأمينات وغيرهـا مـن الرسـوم               

 تؤثر على القـدرة التنافـسية       وبالتالي - إلى تكلفة اإلنتاج     افض ت -األخرى اإلضافية   
.  الدوليـة فـسة  القدرة على التصدير والمنازيادة البد فيه من وقت في المصرفيلإلنتاج  

 علـى قـدرة المنـتج       رورةويترتب على ما سبق أن زيادة تكلفة اإلنتاج تـؤثر بالـض           
  .  المنافسة الدوليةالمصرفي

 ، فإن المـستثمر قـد ال        األجنبيعلى استقطاب االستثمار     يتعلق بالقدرة    وفيما
 نتيجـة زيـادة   -يلقى باالً كبيراً إلى إعفاء أرباحه من الضرائب إذا كانت تكلفة اإلنتاج      

 يهـم  فالـذي .  ال تترك له أرباحاً كافية     - تكلفة اإلنتاج    وبالتالي المباشرة   رالضرائب غي 
 من ضرائب الدخل ، بقدر مـا هـو العائـد       المستثمر ليس مبدأ اإلعفاء أو عدم اإلعفاء      

 أو غير مباشرة ، وفى غير قليـل مـن األحـوال             ت بعد الضرائب مباشرة كان    الصافي
يفضل المستثمر أن يدفع ضرائب عن أرباح حقيقية متحققة بدالً من تآكل هذه األربـاح               

   .قتحق تكلفة اإلنتاج واالستمتاع بوهم اإلعفاء على أرباح لم ت)١(نتيجة لزيادة 

                                         
 .٨١ ص- المرجع السابق - يحازم الببالو./د) ١(



– 
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  :الخاتمة
 هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم علـى مـن استـضاءت              الحمد

  :بنوره األرض والسماوات ،وبعد 
 بعد هذا العرض الموجز ندرك أهمية هذه المعالجـة وأثرهـا فـي تـوفير                فإنه

 حصيلة الضريبة ، وقد لوحظ أن األمـر مـرده   خالل العامة من    تالتمويل الالزم للنفقا  
ى قلة الوعي الضريبي وسلبية اإلدارة الضريبية، وقصور الدور الذي يمكن أن تقـوم              إل

به وسائل اإلعالم في سبيل توضيح ماهية النظام الضريبي السائد ، ومـدى ضـرورة               
مساهمة األفراد فيه ، وترسيخ االقتناع لدى الجمهور بأن أداء الضريبة واجب وطنـي ،     

) الضرائب( المالية الوظائف  الفرصة لفرض  تتيح سالماإل العامة في شريعة     القواعدوأن  
  .لة نفقات الدولتغطية) والجزيةجالزكاة والخرا (الميةإذا لم تكف اإليرادات اإلس

  : أهمهامور على هذه الحقائق فإن البحث يوصي بجملة أوتفريعاً
نهـا   الخدمات العامـة ، وأ     مويلتنمية الوعي لدى الممولين بأهمية الضرائب في ت       : أوالً

جزء من قانون متكامل من التضامن االجتماعي ، وأن الضريبة العادلـة تقرهـا          
الزكـاة  ( عليهـا    المنصوص عجزت اإليرادات    ذاالشريعة اإلسالمية وتأمر بها إ    

  .عن تغطية النفقات العامة) والخراج والجزية
قتصادية تبسيط إجراءات التحصيل ، وتوسيع قاعدة اإلعفاء الضريبي لمبرراته اال         : ثانياً

  .واالجتماعية بصورة ال ترهق كاهل الممول
 ا أثره مول الم يدرك  المنافع العامة التي   تحقيق في   يبةحسن استخدام حصيلة الضر   : ثالثاً

في حياته العامة ، وبصورة تجعله يبادر بأداء الضريبة في حينهـا ألن آثارهـا               
  . مختلف جوانب الحياة العامةفيبدت واضحة 

ر اإلعفاء الضريبي الخاص بتحقيق العدالة االجتماعية لما لها مـن أثـر        زيادة قد  :رابعاً
 أعبـاء   حيث الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة ،       صاًفي نفوس الممولين خصو   

   .ة تزداد على هؤالء زيادة كبيرمعيشةال
 وسـيلة للتهـرب     اتخاذهـا  عـدم  اإلعفاء الضريبي بما يـضمن       قواعدضبط   :خامساً

  .الضريبي



 

 )١٤٩١(

 شعور الممـول بالمـصداقية فـي        ي والبذخ الحكومي بما ينم    افتحجيم اإلسر  : سابعاً
اإلنفاق العام فال ينحو نحو التهرب منها ، وهذا عامل رئيس في زيـادة الـوعي             

  .الضريبي ومن ثم وفرة الحصيلة الضريبية 
على تحسين العالقة بين الممول واإلدارة الضريبية وتطورها بمـا          -دائماً-العمل   : ثامناً

  وعدم افتراض سـوء النيـة        صل هو األ  الممول النية في    سنيضمن اعتبار ح ، 
  . تثبت بيقين حتى
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  )١٤٩٢(

  : المصادر والمراجعأهم
 .م٢٠٠٣ النهضة العربية ،،دار االقتصاد الماليبادئ محاضرات في م- يعزت البرع .١
 – ولـى أ ط ١٠٣٤ التعليق على نصوص قانون الضريبة الموحدة ص       – المنجي   إبراهيم .٢

 ..١٩٩٧منشأة المعارف اإلسكندرية 
  .١٩٧٠ جامع ، علم المالية العامة ، دار النهضة العربية أحمد .٣
 .م٥/٥/٢٠٠٠ عدد - األهرام جريدة .٤
 - مالحقتها   ي ف طة  مكافحتها ودور الشر    ي التهرب الضريب  ،ظاهرة شمس   ي فوز جمال .٥

  .١٩٨٣ رسالة دكتوراه مقدمة لحقوق عين شمس -./ د
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جلـسة  - قضائية دستورية    ١٣ لسنة   ٤٣ المحكمة الدستورية العليا ففي القضية رقم        حكم .٧
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 يونيـه  ١٩جلـسة  - قضائية ١٠ لسنة  ٥ القضية رقم    في المحكمة الدستورية العليا     حكم .٨

١٩٩٣.  
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 .١٩٧٢ ط دار النهضة العربية ،ة العامة مبادئ المالي- صدقي عاطف .١٥
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ـ  عبدالمنعم .١٨ ـ    يـة ل ، مبـادئ الما    دالغني عب                ، ٢٠٨ الـضريبي ، ص  شريع العامـة والت
 م١٩٩٩/٢٠٠٠ط 

 فـي  المشروعات االستثمارية    في المعاملة الضريبية    في الكريم،محاضرات  عبد عصمت .١٩
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  :مقدمة

وأفضل الصلوات ، لما وصل منتهاه، الذي لو لم يبدأ به عمل،    بسم اهللا خير األسماء
، وعلى آله وصحبه، الزكي، العلي،  النبيمحمد، سيدنا وحبيبنا، على سيد ولد عدنان

  :وبعد، أجمعين
، النقدوكثير هم الذين يتعرضون لها بالدراسة و، كثيرة هي الظواهر األدبية     ف

 تمجه ،تكرار محض إبداع خاص، ومنها ما هو  فمنها ما هو،ات الدراستلكوتتفاوت 
  . ليضيف إليه ويكمله؛ومنها ما ينطلق مما سبق، ويعافه الطبع السليم،  السويةالنفس

 ، إمكانية اإلضافة لجهود سابقة، وأبرزها، ولعل أهم سمة في الدراسات األدبية   
 وال جديتها؛ ذلك أنها تعرض ، ال تفقد جمالها،في حلقة متصلةتتسلسل فيها المحاوالت 

 فضال عن انعكاس معطيات العصر وثقافة ، تختلف عما سبق،الموضوع من زاوية
 ، في حالة تجدد، مما يجعل هذا النوع من الدراسات؛الكاتب وشخصيته على كل دراسة

  . وإن حملت ذات العنوان،مستمر
 وتضطرب،  تتصارع فيه القيم، في زمن،العطاء السخي وتراثنا األدبي قادر على   

ويضيع  اإلحساس ، فتضيع الكلمة، وتتناقض األهداف، وتتضارب المواقف، المفاهيم
 في مثل هذا الزمن ! فما أحوجنا، الصادق بها في خضم هذا التصارع واالضطراب

وتسعى ، رزها تستشف الفضيلة وتب..إلى قراءة، وفهم جديد لتراثنا، إلى قراءة جديدة
 اللذين ، عمادها الوضوح والصدق..إلى قراءة، التوحد في الشعور والموقف حثيثا نحو

طالما فقدناهما في معظم األعمال األدبية والنقدية المتأثرة باألساليب الحديثة الملتوية 
  .فكرا وأسلوبا

تشرف  تس،يمان على اإل، مفطورة،إن الوضوح والصدق ال يتأتيان إال من نفس     ف
، وإحساسها الدائم بإعجاز كونه،   ودقيقها من قاعدة إيمانها بالخالق، جليلها،الحياة

 
 

 
  قسم اللغة العربية- مساعدال  األدب والنقدأستاذ

   جامعة الملك فيصل- كلية اآلداب
 



– 
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 - القرآن الكريم- هوف،  وقوتهاهاديها وسر انطالقها  متخذة من القرآن الكريم،ومخلوقاته
،  وصدق الرؤية،وأساليب فن القول، الذي  يمنحنا بدوره التعرف على صنوف البالغة

  .ديد بين المضمون والشكلوااللتحام الش
 ؛ الذي ال ينضب، قد فطنوا إلى هذا المنهل الثر،مما ال مراء فيه أن أدباءنا القدماء   و

  . فظهر أثر هذا في شعرهم ورؤاهم؛ فكان لهم ما أرادوا؛ يتزودون،فأقبلوا عليه
ة والثقاف،  الذين تمثلوا روح القرآن الكريم، الشعراء أولئكابن الرومي من    ف 

إلى شعره  بل امتد،  التي نظمها في الزهد فحسب، ولم يظهر هذا في قصائده،اإلسالمية
وفي الشكوى ، وفي الرثاء، وفي الهجاء، في المديح: المنظوم في شتى األغراض

  .والعتاب
اضطلع المدخل لبيان أصل ، تلته ثالثة مباحث،    وقد برز بحثنا هذا في مقدمة ومدخل

 التأثير  :ثم جاء أول مباحثنا، وثقافته وعصره، زلته الشعريةومن، شاعرنا ونشأته
ومن بعده بؤرة ، أثر اإلسالم في األدب: ومن بعده المبحث الثاني، األدب في والتأثر

  .أثر اإلسالم في شعر ابن الرومي: بحثنا هذا  أال وهو المبحث الثالث
 يبين أثر ،الرومي جديد في شعر ابن ، أكشف عن اتجاه، الدراسةبتلكم   ولعلي 

وأن نكون فاتحة ،  والتوفيق راجية من اهللا السداد،وأسلوبه، اإلسالم في تكوين رؤيته
لسان ، خير دراسات معمقة عن ذلك المنحى الجليل من مناحي شعرائنا الفضالء

  .        ومفسريها، العربية



 

 )١٤٩٧(

                                                      :مدخل
 علي بن العباس ،أبوالحسن و إذ هونشأته ابن الرومي أصلتناول هنا الحديث عن    سن

 مولى عبيد اهللا بن عيسى بن ، المعروف بابن الرومي، وقيل جورجيس،بن جريج
 جده ––جعفر بن المنصور بن محمد بن علي بن عبداهللا بن العباس بن عبدالمطلب 

وقد ، ينسب نفسه إلى اليونان مرارا ،إذ نراه في شعره،  كان يوناني األصل،ريجج
  : يسميهم الروم من مثل قوله

   حجـى  لنـا  قـوم  اليونـان  بنـو  ونحن
 

ــد  ــدان ومج ــالب وعي ــاجم ص   )١(المع
  

  :وقد يفخر بنسبه العريق من قبل أبيه وأمه كما في قوله، مه فارسيةأكانت و
   والفـرس  الدنيـة  علـى  أغـضي  كيف

 
  أعمـــامي هـــم والـــروم خـــؤلي 
  

وتوفي يوم األربعاء ، ولد ابن الرومي ببغداد سنة إحدى وعشرين ومائتيند    ولق
 وقيل ست ، وقيل أربع وثمانين،لليلتين بقيتا من جمادى األولى سنة ثالث وثمانين

  )٢(.ودفن في مقبرة باب البستان، وسبعين ومائتين
 التي ،صائصأوجز ابن خلكان في وفياته مجموعة الخفلقد ، منزلته الشعرية   أما عن 

وغوص على المعاني ، وتوليد غريب، يتحلى بها شعر ابن الرومي من نظم عجيب
  مهمة وهي ظاهرة،وأكد ابن خلكان على خصيصة، النادرة الستخراجها من مكامنها
 في عباراته القصيرة معظم ما في ذلك قد أجمَل وهو، االستقصاء في شعر ابن الرومي

  . نيةاشتهر به ابن الرومي من سمات ف
لذا كان لزاما علينا أن نقدم ومضة ،   ونعتقد أن اإلنسان وليد انعكاس لثقافته وعصره

  .إضاءة على ثقافته وعصره
، ـه٢٣٢ العباسي سنة ،بدأ العصر العباسي الثاني بخالفة المتوكل على اهللا  فقد 

 لتسلط ؛وقد سمي بالعصر التركي، ـه٣٣٤وينتهي بظهور الدولة البويهية سنة 
  .تراك فيه على أمور الدولةاأل
 الذي سبقه ،أما العصر، وأول من استكثر منهم وقدمهم في الدولة الخليفة المعتصم  

  لقد شهد )٣(.العربنظيره من  لتغلب العنصر الفارسي فيه على ؛فارسي الطابع فهو



– 

  )١٤٩٨(

، والمنتصر، والمتوكل، والواثق، المعتصم: هم، ابن الرومي تسعة خلفاء عباسيين
  .والمعتضد، والمعتمد، والمهتدي، والمعتز، ستعينوالم

وعدم االستمرار في ، التغير السريع  هو،لعل أهم ما يميز حكم هؤالء الخلفاء    و
 مما وصم ،تشب فتنة في عصره أو، يقتل أو، يخلع أو،  إذ قد يعزل الخليفة؛الحكم

،  واالهتزاز،فشى االضطراب فيه والزعزعةيتف، وعدم االستقرار، العصر بالفوضى
 الخلفاء  منري إلى أن كث،شوقي ضيف هذا التدهور في الخالفة العباسية.وقد أرجع د

  )٤(. وأولهم المتوكل،ومتاع الدنيا، والترف انغمست في اللهو
، وعلى المستوى الثقافي نجد أن القرن الثالث الهجري جامع ألشتات الثقافة بفروعها   

   )٥(.كثير المعنيين باألشعار، كثير الشعر، كثير اآلداب والعلوم
 ،وعلوما نهل ابن الرومي من معين هذه الثقافة المتنوعة لغة وأدبا ونحوا،   ولقد 

 يتصل بهذه المنقوالت من أساطير  والنجوم وما، والطبيعيات، تتعلق بالمنطق والفلسفة
هذه  كلاستطاع  باقتدار أن يسخر كما ، ومرويات الهند  ،وحكايات الفرس، اليونان

، أساليب المنطق حافال بما شاع فيها من،  بهابضا فجاء شعره نا؛ شعره وفنه الثقافة في
  .وأقيسة الفلسفة

  : يقول ابن الرومي عن الخمرف
   وشـــربه النبيـــذ العراقـــي أحـــل
ــال ــازي وق ــشرابان الحج ــد ال    واح

   طرفيهمــا قوليهمــا مــن ســآخذ
 

ــال  ــان: وق ــة الحرام ــسكر المدام   وال
ــت  ــا فحل ــي لن ــا نب ــر اختالفهم   الخم
ــارق ال وأشــربها  ــوازر ف ــوزر ال   )٦(ال
 

فيه استخدام جيد للمنطق : " قائال األبياتشعر هذهاألنوار على  محمد أبو. يعلق د   و
وفيما يعرف بتساوي األضالع المتناظرة في  ،والرياضة فيما يعرف بقياس التساوي

عني النفاذ من قول أبي حنيفة بحل والقياس الفقهي ي، متقابلين في مثلثين  أو،مثلث واحد
والخمر  ،إذ النبيذ مختلف فيه بين الطرفين، القول بحل الخمر عند مخالفيه النبيذ إلى

  .كالنبيذ في الحرمة سواء بسواء إذن فهما متساويان في العلة
وبالتالي ،  فيكون اآلخر مثله خاضعا لنفس الخالف؛وأحدهما مختلف في حله وحرمته  

وذلك كقولنا في المقوالت ، عمال بالقياس على النبيذ، بالحل في الخمريمكن القول 



 

 )١٤٩٩(

وما ينطبق ، بد أن يكون مقوال بحله ال )ب : وأ مقول بحله إذن، ب= أ : (المنطقية
   )٧(."على أحد المثلين يلزم لآلخر

  : وقوله في الغزل
ــرت ــصدت نظ ــؤاد فأق ــا الف    بلحظه
   أعرضـت  هـي  وإن نظـرت  إن فالموت

 

  يهــيم فظــل عنــه ثنــتان ثــم 
ــيم ونـــزعهن الـــسهام وقـــع    ألـ
  

على   التي تدل،الفلسفة  نحو،أدرك أبوالعالء المعري هذا الميل عند ابن الرومي  ولقد 
أدبه كان أكثر من  إن: أحد من يقال وأما ابن الرومي فهو": تشعب ثقافته حين قال

     )٨(."وكان يتعاطى علم الفلسفة، عقله
تمثلها تمثال  وعلى قدرته على، يف على تشعب ثقافة ابن الروميشوقي ض. ويؤكد د   

  .قصائده يعني بذلك حسن توظيف ابن الرومي لهذه الثقافة في فنه وبناء وهو )٩(.نادرا
  يمتطيها، وسيلة تعبيريةوال، القرآن لفظا مقتبسا في شعر ابن الرومي  ولم يكن 

  . على فنه وإبداعهفتنعكس،  تسري في روحه ودنياه،بل حياة، للوصول
ووصموه ،  الذين ضلوا طريقهم في دراسة  شعره،عجب من أولئك الباحثينألي نإن  و

مبدع الهجاء  وهو، القادر على إضحاك الناس رغم بؤسه وفقره وهو، بالطيرة والتشاؤم
وانطبعت ثقافة العصر على  ،الذي أتقن الوصف وهو، الكاريكاتيري في الشعر العربي

الذي استطاع أن يحول تجربته الشعرية إلى تجربة  وهو، يرية والتصويريةألوانه التعب
  .تتجاوز حدود الزمان والمكان، إيجابية، إنسانية

 ويشتد عجبي حين يقرأ شعره منفصال عن ذاته المقبلة على الحياة القادرة على    
، وبرؤيته، لقد أسعدنا ابن الرومي بفنه، الخلق والتجدد والشمولية في إدراك ما حولها

، وعلمنا كيف نتعالى على حماقات الناس، وجعلنا نحسن التكيف مع ظروف الحياة
 الذي يتغلغل في ، هذا الشعر! فما أحوجنا إلى دراسة شعره من جديد، وسفاسف األمور

  .وتزدان الحياة،  فتتجلى الرؤى؛ويسبر أغوارها، خفايا الروح



– 

  )١٥٠٠(

  .األدب في والتأثر التأثير: األول المبحث
 مواقف عبر تتكون التي والرؤى ،الفكرية الحاجات عن للتعبير طبيعية نتيجة األدب  

 لها يحقق الذي ،المعيار هو األدبية اآلثار هذه صدق وإن، وللقومية للوطن اجتماعية
  .التاريخي الوطني الوعي في تتجذر ،األدبية اآلثار تلك كون والخلود ،الديمومة صفة

 ،الكاتب بين المشتركة واالجتماعية ،النفسية واآلالم ،ماللآل الصادق النقل وإن   
 األدب يكون أن بالضرورة تقتضي والجماهير األديب بين العالقة وهذه والمجتمع

 محدودية تعني األدب خصوصية فإن ،هنا ومن محدود ال واسع نطاق على منفتحاً
 يصبح وبذلك لتعميموا ،الشمولية صفة اكتسب ،انتشاره دائرة اتسعت وكلما ،انتشاره
 أم كان شعراً اإلبداعي تأليفه في األدب يحملها وبصمة عالمية صفة والتأثير التأثر
  .نثراً
 بها كتب التي األم واللغة والوطن الذات دائرة من خروجه من تتأتى األدب فعالمية   
 األدب يكون وبذلك أخرى لغات إلى انتقاله خالل من أرحب وأفق أوسع مدى إلى

 الجغرافية وحدوده االجتماعي بمعناها المواطنة ومن اآلخر إلى الذاتية نطاق من اًخارج
 فكري تالقح عبر األخرى الشعوب آداب في ليؤثر العالمي البعد على اشتمالها إلى

  .األخرى الحضارات ركب يساير وهو ،اكتماالً األدب ليزداد ؛والتأثير التأثر بعملية
 التأثر وهذا باآلخر الذات انصهار خالل من وجودي ،بفعل محققة بذرة فاألدب   

 التأثير ازداد وكلما. مدى أوسع على ثقافة ثمر وينتج معرفة خصب يثمر ،والتأثير
 العمومية صفة واكتسب ،الوجودية دائرته واتسعت األدب عالمية ازدادت ،والتأثر

  .لمجتمع صورة األدب ألن ؛والعالمية
 معتمداً األشمل بامتداده القومي والبعد القطرية بخصوصية جينت فإنه األدب يكن وأياً    

  .معه ويتكامل به فيكمل بطابعه ويطبعه به ليتمثل الخارج من يأتيه ما على
 التأثر (العامالن وهذان وتطورها اآلداب رقي في يسهمان عامالن والتأثير فالتأثر     

 تأثير بال وجود وال تأثر بال حياة فال، الوجودية األشياء خصوصية من هما) والتأثير
 إنما الفكرية نهضاتها أن تثبت الطويل تاريخها عبر للشعوب اإلبداعية التجارب وإن

 تحقق أن بد ال وتأثير تأثر عملية فكل باآلخر التأثر عملية فرضتها حتمية نتيجة كانت
 فيما. يتقّدمل مجتمع أي يحتاجهما اللذين ،والتطور التقدم من المزيد لتحقق ؛فكرية نهضة



 

 )١٥٠١(

 وهذه اللغة مقومات وعلى األصالة على المحافظة خصوصية وللوطنية للقومية تبقى
  .ومستورد جديد هو ما كل من واإلفادة االنتفاع ضرورة بدورها تلغي ال المحافظة

  .أثر اإلسالم في األدب: المبحث الثاني
 والمجتمع الفرد حثُّت التي ،اإلسالمية العقيدة أدب هو إسالمي منظور من األدب إن  

 العبارة فن هو واألدب شيء، كل في بالحق والشهادة الحق، وقول الحق، اتباع على
 وأفعاله ومعامالته سلوكه في يلتزم أن المسلم على لزاما كان ولذا الصادقة، الكلمة ذات

 ءباستجال تامة عناية يعنى إسالمي منظور ِمن األدبي والنقد خير، هو ما وأقواله
  .خبِثها ِمن صالحها فيخرج النقدي الِمجهر تحت ليضعها ؛األدبية النصوص

 -  أدركوا حين اإلسالمي األدبي العطاء في النظر إدامة اإلسالميون النُّقاد الزم ولقد   
 وأخالقهم معتقداتهم خالل ِمن الناس بإصالح الكفيل هو اإلسالم أن -  تامة قناعة عن

 ناقد كل على يتعين اإلسالمي األدبي النقد في المنهج هذا اللخ ومن األدبي، وعطائهم
 الكتاب ذلك الكريم، القرآن هو األدب هذا مصادر أول نيقر بأ أن منِصف بصير واٍع

 الناس وعلَّم السماء، إلى األرض ِمن النظر ورفع العربية، العقلية غير الذي السماوي
 وأرض ونجوم وجبال ونبات إنسان ِمن تلفةالمخ فصوله في الطبيعة كتاب يقرؤوا أن

  .واألرض السموات نور هو العالَمين فوق إلٍه ِمن الطبيعة بعد ما يقرؤوا وأن وسماء،
 ِمن العالم إلى فنظرت حديدا بصرها فأصبح غطاءها العيون عن القرآن كشف وبذلك  

 القرآن وأعلن - لىتعا - اهللا إلرادة كلها تخضع األجزاء متناِسقة وحدة ورأته أعلى،
 ِمن وغيرهم الجاِهلون بها ينظر كان التي األرضية المادية النظرة على الثورة الكريم

 ال "كلمة فدوت الجديد النظر إلى دعوةً األصنام في المعول ضربة فكانت األرض، أمم
 القرآن في هذا كان المادية، وعبادة الوثنية ضياع معلنةً العرب جزيرة في" اهللا إال إله

 والشعراء الشِّعر نظرة وخاصة األدب، نظرة تتغير أن لزاما وكان هذا، ِمن وأكثر
 -  روحي جانب له يكون وأن عقيدته، في ارتفاعه اإلسالمي الشاعر نظر ليرتفع
 المدح، في المبالغة عن الشاعر ليكف العزة، إلى يدعو القرآن يرى -  المادي كجانبه
 القرآن ويرفع الهجاء، في اإلقذاع عن ويتحرج الشاعر ليكفَّ اللسان، عفَّة إلى ويدعو

 عن الكالم إلى جسدها عن الكالم في فيتسامى الشاعر قصيدة في لتعظم المرأة شأن من
  .وخلُقًا وعفَّة أمانة روحها



– 

  )١٥٠٢(

 غير إماما له يتخذ لم األدب تاريخ من الزمنية الحقبة في اإلسالمي الشعر ولكن   
 في فجدة جديد هناك كان وإن مادته، ومادته وموضوعاته قالبه، فقالبه الجاهلي؛ الشعر

 بدل اللفظ رقَّة تتجاوز ال جدة المضمون، في ال الشكل في الجوهر، في ال العرض
 اكثير يخص وإنما عاما، ليس حكم الحكم وهذا ابتكاره، بدل المعنى وتحوير خشونته،

  .شعراءال ِمن
 جديد باتجاه انفردوا الشعراء من عدد بوجود يشهد العربي الشعر واقع ألن    وذلك

 الفتوح معارك فيصور اإلسالمي الجهاد ِشعر عن يعبر اإلسالمية العقيدة نحو
 ونفيس غاٍل بكل الفداء إلى داعيا اإلسالم بميزان اإلسالمية الفضائل ويزن اإلسالمية،

 اليد، وسخاء األريحة، وسماحة النسيب، وعفَّة الروح، وسمو األخالق كريم إلى داعيا
 اإلسالمي الشعر ِمن المقطوعة هذه في الخصائص هذه ِمن شيء كل على ولنقف

 العصور مختلف في الشعراء إلهامات ِمن اإلسالمية الفضائل وِرث الذي المعاصر
  .وشُعورها لِشعرها محرابا والسنة القرآن اتخذت التي اإلسالمية

 القرآن نزول في ذلك ويتمثل، واللغة األدب في أثر اإلسالم أن يهف شك ال مما  و   
 للحديث أن كما، والحفظ والديمومة االنتشار سرعة لها أتاح مما، العربية باللغة الكريم
 اللغة انتشار في الكريم القرآن عاون نهإ حيث، كليهما واللغة األدب في أثره النبوي
  .التاريخية الكتابة نشأة يأه أنها كما، وبقائها،وحفظها العربية

 اإلسالم ظهور كان النثر مجال ففي، والشعر النثر في أثر   وإن اإلسالم أيضا قد 
 أن كما الدين إلى للدعوة أداة  الرسول اتخذها إذ، الخطابة في واسع بتطور إيذانا

 بيالعر الشعر وتطور نمو في الواضح األثر لهما كان المطهرة والسنة الكريم  القرآن
 القرآن  فلوال ،وجمعه الشعر رواية في فيتضح الشعر في للقرآن المباشر غير األثر أما

  .الرواة به اهتم وما الشعر جمع ما الكريم
نلحظ أنه كان ،      وعندما نتعرض لموقف اإلسالم من األدب عامة والشعر خاصة

 القرآن خالل من بوضوح تجلى فقد والشعراء الشعر من اإلسالم موقف  أماو"محددا 
  النبي ونزه، شعرا يكون أن من نفسه نزه ولكنه، الشعر أويحرم يمنع لم فهو ،الكريم

 وبين الرشيد المجتمع ألسس المقوض المتفلت الشعر بين وفرق، شاعرا يكون أن من
 الغاويين الشعراء بين فرق وأيضا ، والمسلمين اإلسالم عن يدافع الذي الفضيلة شعر



 

 )١٥٠٣(

 بقيم الملتزمين الذاكرين الصالحين المؤمنين الشعراء وبين، لفسادوا الباطل دعاة
  )١٠(."اإلسالمي المجتمع

 يتعاطاه أن للمسلم يجوز القول من فن هو حيث من الشعر عن يتحدث لم القرآن إن  ف
 بين وللتفريق بنفسه للتعريف الشاعر أو الشعر لفظة أورد وإنما، عليه ذلك يحرم أو

  .فحسب الشعر وبين
 يحارب لم القرآن إن، تفصيل إلى يحتاج ال معروف العلم تشجيع من اإلسالم وقفوم

 منهج والشعراء الشعر عليه سار الذي المنهج حارب وإنما األحكام هذه في لذاته الشعر
 أصحابها تشغل التي المفهومة األحالم ومنهج لها ضابط ال التي واالنفعاالت األهواء

  )١١(.تحقيقها عن
، الشعراء من فريقين بين ميز قد القرآن أن نستنتج أن يمكن العرض اهذ وبعد     
 القرآن حاربه الذي، المعيب الفريق فهو، وآدابه الدين هدى ينافي فيما فنه استغل فريق

 الفريق فهو، وجد أنى الحق نصرة وإلى، الجميل الخير العمل إلى بشعره اتجه وفريق
  .قوة بكل هوأيد، العام الوصف ذلك من أخرجه الذي

 ذاته الشعر في وليست ،واألغراض المعاني من الشعراء يتناول فيما إذن فالقضية   
 فهو منه الحق وافق فما، مؤلف كالم الشعر إنما: " الرسول قال حدين ذو سالح ألنه

 حسنه الكالم بمنزلة الشعر: ويقول. )١٢(فيه خير فال منه الحق يوافق لم وما حسن
  )١٤( )١٣("الكالم كقبيح وقبيحه الكالم كسحن

، الشعرمن  الرسولأما عن موقف ،    فكان ما مر عن موقف القرآن من الشعر
 ونيعد ،قوم بين وترعرع ونشأ، العربية الجزيرة في  الرسول ولدفنحب أن ننوه أن 

 الكلمة يعشقون ..قوم ،مآثرهم تخليد ووسيلة ،مفاخرهم وسجل ،فضائلهم ديوان الشعر
 سماع لمتعة تحقيقا والمواسم ،األسواق ويقيمون ،العذب اللحن لسماع ربونويط ،الحلوة
  .الشعر

 داخلهم في ويعيش معهم يولد، نفوسهم في متأصلة وسجية عليها فطروا جبلة لهم فهو
 تدع حتى الشعر العرب تدع ال:  الرسول هذا يقول أن غرو فال ألسنتهم على ويجري

   )١٥(.الحنين اإلبل



– 

  )١٥٠٤(

 شأن ذلك في شأنه ،له واستماعه ،به وعنايته ،لشعر ل الرسول تقبل نكا هنا ومن   
 للشعر استجابته حيث من الرسول وبشرية الرسالة بين تناقض ال إذ .آخر عربي أي
ـٰهكُم َأنَّما ِإلَي يوحٰى مِّثْلُكُم بشَر َأنَا ِإنَّما قُْل { ـٰه ِإلَ   ]١١٠: الكهف[}  واِحد ِإلَ

 سمع أنه روي فقد ،الشعر ليسمع عكاظ سوق والدته مع يحضر النبوة قبل كان قدو    
   )١٦(المشهورة معلقته ينشد بعكاظ وهو كلثوم بن عمرو الشاعر

 من كثير من  اهللا رسول إلى أحب الشعر كان الفراهيدي أحمد بن الخليل وقال   
 أن السكري روى فقد راءالشع لمقاصد إدراكا وأكثر فهما أدق كان ولذلك  )١٧(؛الكالم
  : زهير بن كعب قول سمع لما  النبي

ــاء ــي وجن ــا ف ــصير جرتيه ــا للب   به
  

ــين عتــق   ــسهيل الخــدين وفــي مب   ت
  

 جريان كيفية معرفة إلى يتوق وكان  )١٨(،الكرم إلى نسبهما أذناها هما النبي قال   ف
 الشعر؟ ما :رواحة بن اهللا عبد شاعره يسأل نراه ولذلك ،الشعراء لسان على الشعر
   )١٩(.شعرا لسانه على فيخرجه الرجل صدر في يختلج شيء: رواحه ابن فيجيبه

 والشعراء الشعر عن  النبي فيها يتحدث النبوية األحاديث من كثير إلينا وصل وقد  
 بن للعالء أبيات على تعليقا" لحكما الشعر من وإن، لسحرا البيان من إن: "قوله ذلك من

 بيانه بسحر وإقرار الشاعر بحكمة إعجاب  اهللا رسول قتعلي وفي. الحضرمي
    )٢٠(.وأسره الشعر لتأثير وتوضيح

 استعمال لمواطن توضيحية قيمة الشعر تعطي أخرى بصورة الحديث وروي   
 فالتمسوه ،القرآن من شيء عليكم ألبس فإذا ،لحكمة الشعر من إن": روي فقد الكلمات

    )٢١(".عربي فإنه ؛الشعر في
  .أثر اإلسالم في شعر ابن الرومي: حث الثالثالمب

 في أثره تتناول ثم الرومي ابن شعر في اإلسالم تأثير قوة عن بفقرة بتمهيد يبدأ وإنما
  ذلك ونحو  ومعانيه الفاظه

، ومعانيه، ألفاظه، حثنا الثاني مسألة تأثير اإلسالم في األدبب   عرضنا فيما سبق بم
، مفرداته، مي خاصةمدى تأثيره في شعر ابن الروونبسط هنا القول عن ، وأخيلته

 ، ال يظهر في ألفاظه عنده والقرآني،سريان األثر الدينيومن الجلي أن ، وموضوعاته



 

 )١٥٠٥(

 فمن عالقاته االجتماعيةوعالوة عليها في ، وتوجهاته الفنية، بل في معانيه، فحسب
  :ذلك

ــى ــى أن اهللا أب ــشيء أطغ ــه ب    وليت
   كلهـم  سالنـا  علـى  أطغى أن شئت ولو

 

  والقــبض البــسط ذو اهللا بــأن وعلمــي 
  والعـرض  الطـول  واسـع ، بمجد طغوت 
  

  ]٢٤٥ :لبقرةا[ } تُرجعون وِإلَيِه ويبسطُ يقِْبض واللَّـه:}  يقولو
فتند عنه في أكثر األغراض الشعرية ، وتتشبع روح ابن الرومي بألفاظ القرآن    

  : إذ قالخصوصية كالمديح
ــواد    عطــاؤه الهــاربين ينــادي ج

 
ــي؟ أيــن إلــى  ــاص حــين الت  من   من
  

  ]٣:ص[} منَاٍص ِحين والتَ فَنَادوا قَرٍن مِّن قَبِلِهم ِمن َأهلَكْنَا كَم :} ويقول 
وفي هذا التمثل الجميل لعصا موسى إبداع خاص يرتقي فيه عن المديح المألوف 

  :فيقول
   أننــي وذلــك موســى عــصا مــديحي

   الـصفا  بـه  ضـربت  إن شعري ليت فيا
   يابـسا  البحـر  ثـرى  أبـدت  التي كتلك

   لعلــه البــاخلين بعــض ســأمدح
 

  فتضحـضحا  النـدى  بحـر  بـه  ضربت 
ــث  ــي أيبع ــه ل ــداول من ــيحا ج   س
  ســفحا الحجــارة فــي عيونــا وشــقت 
ــاس اطـــرد إن    يتـــسمحا أن المقيـ
 

 بِّعصاك اضِرب فَقُلْنَا ِلقَوِمِه موسٰى استَسقَٰى وِإِذ  {:يشير في ذلك إلى قوله  وهو 
رجتْۖ  الْحرفَانفَج ةَ اثْنَتَا ِمنْهشْرنًا عيع ۖ قَد ِلمُأنَاٍس كُلُّ ع مهبشْر٦١ :البقرة[} م[  

، منساب العبارة وهو،  يعقد مقارنة بين غيث الممدوح وغيث اهللا،وفي مديحه البن بلبل
  :فنيا رائعا واألحداث استغالال، تغالل األشكال واأللوانقادر على اس، لماح الرؤية

   بالنــدى الغيــث ســبقك نفــسي رجــت
ــن ــا فك ــث ثاني ــان إذ للغي ــا ك    بادئ

 

ــم  ــضاء فح ــث اهللا ق ــسبق للغي   بال
  الخلـق  واحـد  يـا  الـشأوين  تسبق وال 
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   : فيقول متكئا على قصة يوسف ،ويعاتب أبا الفضل
ــا ــضل أبـ ــب ال الفـ ــي تحتجـ    إننـ

ــي ــم إذا وإنـ ــد لـ ــاحبي يجـ    صـ
ــت ــت أمنـ ــال أمنـ ــ فـ    ـتحفلـ

 

  عــافي للوعــد المخلــف عــن صــفوح 
ــدواه  ــه بجــ ــاف قابلتــ   بالعفــ
ــ  ــي نـ ــاختالف ل ــصراف وال ب   ان
   

  :وعن سبب عتابه، ويكشف عن سر موقفه
   فــــاحتجز  حاجــــة ال ســــألتك

 
ــي ت  ــالبتني منـ ــاف وطـ   بالكفـ
   

  :بسخرية مرة فيقول ويعلو 
ــأني ــألتك كـ ــوت سـ ــادا قـ    لعبـ

 
ــي  ــنة فـ ــرات سـ ــاف البقـ   العجـ
   

  يصافح قلوبنا،في مدحه ورثائه إنسان، ابن الرومي في شكواه وعتابه هذا هو
  :بصراحته وسخريته المرة من تناقض المجتمع وأفراده

   وأنـتم  خماصـا  يمـسوا  أن الحـق  أفي
 

ــاد  ــوكم يكـ ــه أخـ ــبعج بطنـ   يتـ
   

 يخفى اطالعه ومعرفته بأحاديث فال، شك في ثقافة ابن الرومي المتشعبة وال  
يرزق الطير تغدوا خماصا  أنكم توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما لو: "الرسول

  .]والنسائي وابن ماجه رواه اإلمام أحمد في المسند والترمذي[ .")٢٢(وتروح بطانا
 بل هي روافد،  التي غزت العصر العباسي، أثر الثقافات األجنبية أيضاال يخفىو   

، اليونانية  واألدبية على السواء تستوي في ذلك الثقافة،في بناء الثقافة العربية مهمة
  :يقول ابن الرومي مادحا، والفارسية، والهندية
ــل ــل ب ــرف يفع ــين الع ــه ح    يفعل

 
ــوهر  ــرف لجـ ــه ال العـ   ألعراضـ
   

  . ومعجمهم الخاصوالجوهر والعرض من كالم أهل الفلسفة   
   أشعلتها جذوة، الذين تميزوا بمعاني خاصة،عراء القالئلوابن الرومي من الش   

  : عما ألفناه حين قال، مغايرا، فريدا، إذ وقف من الموت موقفا؛قريحتهم
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   فــأكثروا الحيــاة مــدحوا إذ قلــت قــد
ــه ــان فيـ ــه أمـ ــه لقائـ    بلقائـ

 

ــوت  ــف للم ــضيلة أل ــرف  ال ف   تع
  ينــصف ال معاشــر كــل وفــراق 
   

  .وظاهرة التعليل والتحليل من أهم خصائص أسلوب ابن الرومي الفنية   
قابلتنا قصائد ، وإذا تجاوزنا هذه القرائن على حسن إسالم ابن الرومي وقربه من اهللا   

عن حقائق  بل هي تأمالت مسؤولة،  ال تنتمي إلى غرض شعري بارز،أخرى خالصة
  :ا هو يقولفه، وسنن إلهية تندرج تحتها المخلوقات، كونية

ــو ــفيت ول ــان ص ــفى ك ــا أص    له
ــوال ــدرة ولـــ ــة مكـــ    رنقـــ

ــد وال ــرء بـ ــن للمـ ــة مـ    محنـ
 

ــن  ــا ولكـ ــى دنيـ ــه الفتـ   جافيـ
ــا  ــدرت لمـ ــدرها قـ ــافيه قـ   صـ
ــة  ــه لفتنـــ ــه نعمائـــ   نافيـــ
   

   .فلوال المنغصات ما عرفنا طعم السعادة والصفاء، الحياة من كدر حقا ال تخلو   و
  : من النعمويجعل ابن الرومي العافية نعمة   

ــددت إذا ــة جــ ــر نعمــ    ئالمــ
ــشكر ــدر وبالــ ــدها قــ    تجديــ

 

ــا  ــدة فتكميلهــ ــه جــ   العافيــ
  شـــــافيه يـــــد بعـــــد وهللا 
   

  .والعافية العفو  الدائم بطلب،في ذلك لم يبعد عن دعاء الرسول وهو   
  : عميقا بالقدر والمكتوب فيقول،اويؤمن ابن الرومي إيمان   
ــي اهللا أذن إذا ــة فــــ    حاجــــ
 

ــاك  ــاحا أتـ ــا لنجـ ــركض بهـ   يـ
   

  .التسليم المريح مهما اشتدت العواقب هذا هوف
   بتوفيقــــــه إال رشــــــد وال

   غيــــره يــــديرنا ذا ومــــن
   نـــوره يـــزل لـــم مـــن تبـــارك

 

ــض وإن  ــرأي مح ــن ال ــض م   يمح
ــنقض؟ األمـــر يبـــرم ومـــن    أويـ
ــد  ــا يزيــ ــض وال  بيانــ   يغمــ
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  : التي ال حد لنهايتها  قوله،ومن تأمالته
ــزت ــب ع ــادن مطال ــل ي    أدب ذي ك

ــدر ــا اهللا وقــ ــذللها أن فيهــ    يــ
   وتجربـــة ذوعلـــم ينفـــك فلـــيس

 

ــان  ــب وه ــا مطل ــوك دني ــرق األن   الخ
  الحـــق للجاهـــل مطلبهـــا فهـــان 
ــن  ــل م ــشب مأك ــشرب ج ــق أوم   رن
   

  :وقال أيضا
   بلهنيـــة فـــي منهـــا الجهالــة  وذو

ــارك ــدل تب ــا الع ــين فيه ــسمها ح    يق
   

ــن  ــسمع م ــسن م ــر أو ح ــق منظ   أن
ــين  ــةال ب ــسما بري ــر ق ــق غي   متف
     

بل ابحث عن ، لفظ مقتبس ال تبحث في شعر ابن الرومي عن معنى أو   وعليك أ
والمعنى من ، ويصوره فنه بما يشعل اللفظ  فيها من وهج،  تجسده رؤيته، تكامل فني

  .وداللة، عمق
؛ ةإن الدنيا بما فيها من ملذات ورغبات تتضاءل في عيني ابن الرومي إزاء الجن  و

  :فنراه يقول
ــى ــرت مت ــا غم ــا دني ــا أخاه    بمائه

   ظاللهـــا يـــزول ال بـــدار عليـــك
ــا ــغ فم ــي يبل ــاه الراض ــة رض    ببلغ

 

  غريــق غيــر أروتــه وإن فلــيس 
ــأذى وال  ــا يتــ ــضيق أهلهــ   بمــ
ــع وال  ــصادي ينق ــداه ال ــق ص   بري
   

 ، فيجسد أحالمها؛ في دواخل النفس اإلنسانية، الذي يعيش بفنه،إنه الشاعر    ف
  .طموحها وعشقها للحياةو، نهزامهاوا
  بل يتجاوزها إلى،سالم في شعر ابن الرومي على مجرد األلفاظوال يقتصر أثر اإل   

بهذا يخالف ما ألفناه  والعالقات وهو، المعاني وحسن التمثل في السلوكيات والمواقف
 في مديح قصيدة ابن الرومي ومن أمثلة ذلك، ألنه ينبثق من رؤية شاملة، عند الشعراء

شاكرا ،  معددا نعمه،ها بحمد اهللا في سبعة أبياتؤ يبد،الحسن بن عبيداهللا بن سليمان
  : آالءه
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   وثنـــــاء نيـــــة اهللا أحمـــــد
ــل ــا، ب ــين جميع ــك، وب ــدا ذل    حم

ــا جـــالال مـــستعظم حمـــد   عظيمـ
ــك   المــو مــن الحيــاة يقــدح مل

ــاغنا ــم صـ ــا ثـ ــا قاتنـ   ووقانـ
ــن ــاء مـ ــا، ،بنـ ــوس يكننـ   ولبـ

ــم ــدى ث ــا أه ــه لن ــتى الفواك    ش
 

ــدوة  ــل غ ــشية ب ــل ع ــساء ب   م
ــديا  ــق أبـــ ــاء يطبـــ   اآلنـــ
ــن  ــك، مــ ــاكرا مليــ   آالء وشــ
  األحيـــاء بفـــضله يويكفـــ تـــى، 
ــالتى  ــ بـ ــا ينتقـ ــواء بهـ   األسـ

ــارب ،ودواء   األدواء يحـــــــــ
  !عطـــاء ذاك جـــل والتحيـــات،

 
  : ثم يخص من الفواكه الموز، فيصف منزلته قائال  

   وجلـــت األيـــادى تلكـــم عظمـــت
ــا ــوز إنم ــين الم ــن ح ــه تمك    من

ــذا ــده وكـ ــز فقـ ــا العزيـ   علينـ
ــو ــوز فه ــا الف ــده مثلم ــو فق   الم

  

ــاذكر    األشــياء واتــرك المــوز، ف
ــمه  ــدال كاس ــن مب ــيم م ــاء الم   ف
ــمه  ــدال كاس ــن مب ــزاى م ــاء ال   ت
  خفــاء  ال فــضله، بــان لقــد ت، 
 

  : ثم ينتقل إلى المديح  
ــي ــق إننـ ــشبع للحقيـ ــسا بالـ    الـ

ــن ــا م ــي عطاي ــد أب ــ محم    ـالمح
   

  مــاء  كــان وإن أكلــه مــن ئــغ 
ــود  ــا مـ ــة ظرفـ ــخاء وحكمـ   وسـ
     

  : يستهلها بالدعاء للممدوح، مادحة،وفي قصيدة  
ــاب إذا ــاهى أو داع خـ ــاؤه تنـ   دعـ

ــرئ دعــاء ــت، ام ــالعرف أحيي ــسه ب   نف
ــك أدام ــارم اهللا لــ ــال المكــ   والعــ

  مـــدحهم يهـــدون للمـــداح وأبقـــاك
   

ــإني  ــه داع فــ ــب واإللــ   مجيــ
ــاء وذاك  ــاد ال دعــ ــب يكــ   يخيــ

ــا ــي فإنهمـ ــك ءشـ ــب إليـ   حبيـ
ــك ــى إليـ ــم علـ ــب  عالتهـ   وتثيـ

     
 إال اللجوء إلى ،فال يجد عزاء،  صعبة من األخالء،ويتعرض ابن الرومي لمواقف    

  :اهللا فحسبه من نصير
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ــت ــالء رأيـ ــي األخـ ــا فـ    دهرنـ
   مـــــــرة ألخ حـــــــشدوا إذا

   بــــه حــــسبي اهللا سأستنــــصر
 

ــدر  ــة وأجــ ــا أن بنائبــ   تنوبــ
ــوه  ــن أظلـ ــودا للمـ ــا عـ   ركوبـ
  حـــسيبا فحـــسبي وإال انـــصير 
   

  :  زاجرا له عن الكذب في مديحه،بل يجعل ابن الرومي اإلسالم   
   أثبتنــي عمــا األقــوام سيــسألني
   شـــكية وهـــي بـــالحق أأخبـــرهم

ــرأ وإن ــاع ام ــاء ب ــن الثن ــرئ م   ام
 إذا كاذبا شهدت  وأطريك الجدوى أتحرمني

 كتمـت  وهبني ،بناء ظالم من  لنفسي أني
  غيـــــره قلـــــت أو الحـــــق

  نـاطق  الوجـه  فـي  الـسر  أن ذاك أبى
  مجلـس  كـل  فـي  شـكواى  من وحسبك

ــى وصــمتى ــاجبي ومط ــاحتي ح    وإش
 

ــه  ــاذا، ب ــت فبم ــاى أن ــر؟ إي   آم
ــك أم  ــالم اإلف ــن فاإلس ــر ذاك ع   زاج
ــر وإثـــم بحرمـــان فبـــاء    لخاسـ
ــى  ــقى فتحظ ــذي وأش ــا بال   وازر؟ أن
  جـــائر ذاك كلفتنـــي إن وأنـــك 

  الــسرائر؟ العقــول أهــل علــى أتخفــى
  ظــاهر العــين فــي قلــبال ضــمير وأن

ــى ــى نئيم ــك وأنفاس ــر علي   الزواف
ــي ســمي إذا بــوجهي ــر اســمك ل   ذاك

 
 لجحدهم ؛لذا كثرت شكواه منهم، ابن الرومي صاحب موقف جاد من ممدوحيه   و
  :حقه
ــا أال ــي أبلغ ــالء عن ــن الع ــاعد ب    ص

ــإن ــز ف ــاهللا تحتج ــم ف ــاؤه ج    عط
   

  هلوعهــا قليــل نفــس ذى رســالة 
ــب وإن  ــشمس تحتج ــم فال ــا ج   طلوعه
     

  : فيتسامى على جروحه، ورغم ذلك يتملكه الكبرياء    
   أبتغـى  كنـت  مـا  كـل  عـن  عزفت فقد

   ســجودها بــذلت نفــس مــن ســأظلف
   كلــه الـدهر  عـن  أغنتهــا نفـس  هـي 

 

ــديك ــاء فأمــسى ل   خــضوعها كبري
ــان ــا وك ــصان أن حقيق ــا ي   ركوعه

  قنوعهـــا يفتهـــا لـــم إذا قناعتهـــا
   

ومن نادر شعر أبي الحسن في هذا : د بن عبيداهللا بن عمارقال أبوالعباس أحم    "
، وما ينصرم من أعمارهم، ووصف إتعاب الشعراء بدءوبهم في صناعتهم، المعنى قوله
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كان رغبة منهم إلى ربهم كان  وأن إلحاحهم في طلب ما في أيدي من أسلفوه مديحهم لو
رف إلى توبيخ من مدحه ثم انح، ونجح طلبتهم، وأقرب من درك بغيتهم، أجدى عليهم

  :فقال، وأرضى استعارة، فحرمه بأحسن عبارة
ــاس ــا للنـ ــون فيمـ ــارم يكلفـ    مغـ
ــارم ــشعراء ومغ ــي ال ــعارهم ف   أش
  مكاســب  ورفــض لــذات وجفــاء

 مـن  يزل شهدت  لم رب ذكر عن وتشاغل
 لـذلك  أفما كتمت معشر تشاغل بخدمته لو

ــة ــة حرمــــــ   مرعيــــــ
ــم ــسب ل ــك أحت ــواب في ــدحتي الث   بم
ــو ــان ل ــم حــسبة شــعري ك   أكــسه ل

ــبلن ال ــدح تقـ ــم المـ ــه ثـ   تعافـ
  دنـــستهم إذا معـــرتهم واحـــذر

  ينـــصفوا لـــم إذا بـــأنهم واعلـــم
ــة ــادي وجناي ــيهم الع   تنقــضي عل

  

ــد  ــرام عن ــا الك ــضاء له ــام ق   ذم
ــاق  ــار إنفـ ــر أعمـ ــام وهجـ   منـ
ــو  ــت ل ــت حولف ــن حرس ــدام م   اإلع
  اإلنعــام ســابغ الــصنائع حــسن 
  الخـــدام علـــى أجـــدى خـــدموكم 

ــرام إن ــر إذا الكــ ــرام لغيــ   كــ
  األقـــوام أكـــارم بــن  يـــا إيــاك 
  األيتـــام مـــن بـــه أحـــق أحـــدا

ــام ــشعراء فتنـ ــر والـ ــام غيـ   نيـ
ــم ــدأ فلهـ ــرة شـ ــرام معـ   العـ
  الحكـــام علـــى ألنفـــسهم حكمـــوا

  )٢٣("األيــام مــع يبقــى وعقــابهم
 

أم ، األخالقي  متعددة سواء على المستوى،تشتمل القصيدة الماضية على جماليات   
  قضية اإلبداع ،الشاعر األزلية ا ابن الرومي قضيةإذ عرض فيه، على المستوى الفني

 ال ،ومشقة عقلية راقية، وإنفاق أعمار، قريحة وشحذ، الشعري  وما يتخللها من معاناة
  .وال يثاب، ومع هذا ال يقدر عملهم، عليها إال فحول الشعراء يجسر

 وإن، نهانصرف هذا الجهد إلى ذكر اهللا وعدم التشاغل ع الرومي لو  فيتمنى ابن  
حذر ابن الرومي  األيتام هم أحق الناس بالكساء ويقصد به الشعر من غيرهم؛ لذلك

، وعقابهم يبقى مع األيام، عليهم تنقضي ممدوحيه من معرة الشعراء؛ ألن جناية العادي
 فقصة زهير بن أبي، وذهاب ما يثاب عليه الشعراء، خلود الشعر يشير بهذا إلى وهو

وبقي ما ، أعطوه إذ ذهب ما، وهرم بن سنان شائعة، بن عوفسلمى في مديح الحارث 
  .أعطاهم
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  :إذ يقول في الهجاء، ويلقانا ابن الرومي بوجه مضيء آخر
ــدونك ــا فـ ــه مـ ــه حاولتـ    فبلغتـ

ــد ــت فق ــسيا كن ــس ال ن ــرى وال تح   ت
ــتروى ــشعر رواة س ــك ال ــصائدا في   ق
ــوارد ــى ال ش ــب يثن ــريدها المهي   ش

  وجهـة  كـل  فـي  الـريح  هبـوب  تهب
ــداه ــك اس ــي مخازي ــد الت ــا ق   علمته

  خلتهــا بــسمعك مــرت إذا قــواف
ــا ــات له ــي هزم ــرءوس ف ــا ال   كأنه
ــت وإن ــوك ال كنـ ــالم إال أهجـ   كحـ

ــك ــدوم ألنـ ــود معـ ــا الوجـ   وإنمـ
ــإن ــت ف ــيئا كن ــا ش ــاءة ثابت   فهب

   

  تــصدر لــك إخــا ال ولكــن وردت
ــا ــويال زمان ــبر ط ــذكر اآلن فاص   ت
ــى ــا يغن ــا به ــودي م ــر اهللا: ن   أكب

ــاهى وال ــي غربهــا يتن   يزجــر نح
ــد ــا عباديـ ــد منهـ ــور منجـ   ومغـ

  المحبـــر  الكـــالم منـــى ولحمتهـــا
ــيس ــا مالط ــانيق تزجيه ــر مج   تخط

  يـسبر  لـيس  غورهـا  عـاد  ابـن  ركايا
ــرى ــا ي ــراه م ــائمون  ي ــر الن   فيهج

ــك ــى يرينيـ ــا ظنـ ــدبر ريثمـ   أتـ
ــضاءل ــي ت ــين ف ــين ع ــصغر اليق   وت

 
 في نشر وأهميته، ال يتخلص ابن الرومي حتى في هجائه من إيمانه بدور الشعر   

  : المثالب والمناقب على حد سواء
ــسوم ــائي ي ــي هج ــوه ك ــمه ين   باس

   
ــي  ــسب وف ــر ال ــيم ذك ــر للئ   ومفخ
     

يعرف  لذا؛ واألحاسيس في الكشف عن المشاعر خطير دور والعين عند العرب لها   
  :قال ابن الرومي في أعمى ،اإلنسان من عينيه

ــف ــو كي ــاء يرج ــه الحي ــديق من   ص
   

ــان  ــا ومكـ ــه ءالحيـ ــراب؟ منـ   خـ
     

يحذر  فهو ،الفني  واضحا في توجه ابن الرومي،ونرى أثر القرآن بألفاظه ومعانيه  
  :من التعرض لهجائه فيقول

   األهـــاجي قبـــل أننـــي تـــر ألـــم
  يتلــو ثــم المــسامع فــي لتخــرق

  غيــث إثــر فــي أتــت كــصاعقة
ــت ــن عجب ــرس لم ــي تم ــرارا ب   اغت

  النـــسيبا ئلهـــاأوا فـــي أقـــدم
ــائي ــا هجـ ــوي محرقـ ــا يكـ   القلوبـ
ــحك ــيض وضـ ــه البـ ــا تتبعـ   نحيبـ

ــاح ــسه أتـ ــهما لنفـ ــصيبا سـ   مـ
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ــأرهق ــن س ــرض م ــي تع ــعودا ل    ص
   

ــوي ــن وأكـ ــمي مـ ــا مياسـ   الجنوبـ
     

   :إذ يقول، وبذل مديحه لمن ال يستحقه، ويستغفر ابن الرومي ربه ألنه ارتكب إثما   
  نائلـــه ببـــذل عنـــي ضـــن مـــن

ــاهللا ــي ال تـ ــة تلتقـ ـــ الثالثـ   وصـ
  وثنًـــا كامـــشر بـــاهللا كنـــت قـــد

ــتغفر ــن اهللا أســ ــادتهم مــ   عبــ
ــت ــالتي طالـ ــم صـ ــدها لهـ   ورافـ

ــتغفر ــم اهللا أسـ ــم، كـ ــل وكـ   رجـ
ــم ــت ثــ ــه تبينــ ــرض أنــ   غــ
  تــسأله حــين الكــف جامــد مــن

ــاحك ــي وضـ ــيس بـ ــضحكه ولـ   يـ
ــضحك ــن ي ــل م ــا ك ــت م ــه بكي   ل

ــو ــا ل ــل فــي احتججن   لــدرى محف
ــح ال واهللا ــاطني صــــ   ألخ بــــ

   

  أيـــامي ببـــذل عنـــه ضـــننت
ــليه ــراؤه ـــ ــدامي وإثــ   وإعــ

ــزال ــركي فـ ــح شـ ــالمي وصـ   إسـ
  آثــــامي عظــــيم مــــن فإنهـــا 
ــومى ــن ص ــا م ــم م ــي له   وإحرام

  إعظـــامي  دون وهـــو !أعظمتـــه
ــيس ــن ل ــي م ــصد الالئ ــي يق   الرام

ــائن ــل وخـ ــد الحبـ ــصامي عنـ   إعـ
  الـــدامي ظلفـــي أن ســـوى شـــيء

  بـــــآالمي لذاتـــــه كـــــأن
ــيس أن ــه لــ ــإلزامي إلزامــ   كــ

ــصحه ــد اهللا يــ ــقامي عنــ   إســ
     

  :فيقول ساخرا،ن حمد الناس وحمد اهللاويدرك ابن الرومي البون الشاسع بي   
  المعـــالي مــن  حللــت  قــد  كأنــك 
ــإن ــى اهللا فـ ــك أعلـ    جـــدا منـ

   

  المنيـــر والقمـــر الـــشمس بحيـــث 
ــيه  ــن ويرضـ ــد مـ ــسير الحمـ   اليـ
     

وهذا ، قابلنا ابن الرومي بهذه الروح اإليمانية الشجية، وإذا انتقلنا إلى الرثاء   
    :  يقول في أمه، االستسالم الراقي

ــد ــزي يري ــرء المع ــي ب ــه كلم   بوعظ
  وحــده والــصبر الــسلوان الواهــب هــو

   

ــم  ــك ول ــر ي ــرئ اهللا غي ــا يب ــم م   كل
  الـسقم  لـذي  الشفاء والمهدي الرزء لذي 
     

  : إلى دائرة العزاء حين يرثي أخاه فيقول،ويخرج ابن الرومي عن دائرة الرثاء   
ــي وال   لـــوعتي  أن ال األيـــام وتـــسليني ــشيء حزن ــسي كال ــزب ين   فيع
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ــن ــاني ولكـ ــسليا كفـ ــا مـ   ومعزيـ
   

ــأن  ــدى ب ــي الم ــك بين ــرب وبين   يق
     

 َأموالُكُم ِإنَّما  {:تعالى قوله فيذكر ، بهديه في نفس ابن الرومي وشعره،القرآن ويؤثر  
كُملَادَأوِفتْنَةٌ و ۚ اللَّـهو هِعند رَأج ِظيمه في رثاء أحد أبنائ]١٥: التغابن[} ع:  
  فننـــا  فـــارقتني حـــسرتا يـــا

ــد ــسلي ولقـ ــب تـ ــه القلـ   ذكرتـ
ــا ــتم أوالدنــ ــا أنــ ــتن لنــ   فــ

   

  الفـــنن لـــي يثمـــر ولـــم، غـــضا
  مــــرتهن ألقــــاك بــــأن أنــــي

  محــــن وفــــأنتم وتفــــارقون
     

 هو فها،  بمشيئة اهللا في الحياة والموت،وينطلق ابن الرومي من قاعدة إيمانه الراسخ  
  : متمنيا،يقول

  بلــه ق قــدمت  كنــت أنــي  بــودي
ــن ــي ولك ــاء رب ــر ش ــشيئتي غي   م

   

ــا وأن  ــه المناي ــمدت دون ــمدي ص   ص
ــرب  ــضاء ولل ــشيئة إم ــد ال الم   العب
     

  : يبرر لنا منزلة األوالد،وبعقلية أهل الجدل والحوار   
ــا ــل وأوالدنـ ــوارح مثـ ــا الجـ   أيهـ

ــل ــان لكـ ــسد ال مكـ ــه يـ   اختاللـ
  مكانــه تكفــي الــسمع بعــد العــين هــل

   

ــدناه ــان فق ــاجع ك ــ الف ــد ينالب   الفق
ــان ــه مك ــي  أخي ــزوع ف ــد وال ج   جل

  تهـدي؟  كمـا  يهـدي ، العين بعد السمع أم
     

  : يعزي القاسم عن مولود له،ومن نماذجه الفريدة في التعزية قوله   
ــل ــود تعجـ ــل مولـ ــد ليمهـ   والـ

ــد ــع لق ــود داف ــك المفق ــسه عن   بنف
ــن ــت وم ــه قبل ــالي من ــداءه اللي   ف

   

ــدع وال ــد ب ــي ق ــشيرة يحم ــد الع   واح
  فاقــد  أنــك  يحزنــك  فــال  عرامــا 
  حامــد وهــو يلقينــه بــأن فحــق

     
 فمولود القاسم ؛بل يقدم لنا تعليال لذلك، وال يكتفي ابن الرومي بالتعزية مثل غيره  

 فيمضي معه ابن الرومي مقنعا إياه ،وعلي بن المسيب يفقد ابنته، دافع عنه ليبقى هو
  :بطريقته اآلسرة

ــاك  بنوبـــة علـــي أعـــزز ثقـــة أخـــا ــا من ــرف به ــضاء ص ــدر الق   المق
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ــبت ــا أص ــد وم ــن للعب ــم ع ــه حك   رب
  مثلــه الــدهر يخلــف ال مــن مــات وقــد

  وأقــــارب  بــــرة أم بعــــد أب
ــت ــم فنم ــر ول ــرابك تهج ــدهم ش   بع

ــت ــن تعزيـ ــك عمـ ــه أثمرتـ   حياتـ
   

  وأقهــر أعلــى اهللا وأمــر محــيص،
ــك ــن علي ــالف م ــق، األس ــر والح   يبه
  تزهـر  الليـل  ظلمـة  فـي  سـرجا  مضوا
ــم ــر وك ــنفس تهج ــزالل ال ــسهرو ال   ت

ــك ــزي ووش ــن التع ــارك ع ــد ثم   أج
     

ولهم ، وهم من األسالف الذين بنوا وربوا، كئإذا تعزيت عن أمك ووالدك وأقربا ،نعم  
  ؟تتعزى في ابنة لك فكيف ال ،تاريخ أضاء حياتك

  :وينصحه ابن الرومي ويعظه  
ــال ــن ف ــا تهلك ــى حزن ــة عل ــة ابن   جن

ــل ــذي لع ــاك ال ــتر أعط ــا س   حياته
   

ــدت  ــي غ ــد وه ــى اهللا عن ــر تحب   وتحب
ــذي اللحــد مــن كــساها    أســتر هــو ال
     

  :فيختم قصيدته بها ،ويفيض شعر ابن الرومي بالحكم والمواعظ   
  إقامـــة بـــدار الـــدنيا هـــذه ومـــا

 
ــا  ــدنيا ولكنمـ ــاز الـ ــر مجـ   ومعبـ
   

  : لنرى حقيقة الموت؛وبأفقه المتسع، وينقلنا بتأمالته الرحبة    
  كلــه الــدهر يخلــد أن آمــال فيــا

ــد رســـم المـــوت أن يخبـــرك   مؤبـ
ــت ــل رأي ــر طوي ــل العم ــصيره مث   ق

   

  إرم أختهـا  وعـن  عـاد  عـن  الـدهر  سل
  رسـم  الـذي  القـديم  الرسـم  تعـدو  ولـن 

ــان إذا ــضاه ك ــى مف ــة إل ــؤم غاي   ت
     

  : ليقف بنا زاجرا؛وتمتد مساحة تأمالته  
ــى ــى حت ــشتري مت ــا ن ــآخرة دني   ب

  تخادعنـــــا بآمـــــال معللـــــين
   

  بالـــدون الفـــوق ونبيـــع ســـفاهة 
  موصـون؟  العـيش  غـرور  من وزخرف 
     

وانتشرت في ،  التي تناولها ابن الرومي في شعره،ومن الموضوعات االجتماعية   
فيرد عليهم مبرزا تسليمه بالقضاء ، الذي قد يعاب به بعض الناس) الفقر(مجتمعه 

  :والقدر



– 

  )١٥١٦(

ــا ــر وم ــا الفق ــا عيب ــل م ــه تجم   أهل
ــب وال ــب إال عي ــن عي ــك م ــى يمل   الغن
  فقيـــرهم العـــائبين لعيـــب جبـــتُع
   

ــم ــسألوا ولـ ــدواة إال يـ ــه مـ   دائـ
ــع ــل ويمن ــر أه ــضل الفق ــه ف   ثرائ
  ســمائه مــن ربــه قــضاه بــأمر

     
،  يألم لما يؤلم الناس،شاعر إيجابي فهو، لم ينشغل ابن الرومي بذاته عن مجتمعه   

  :يقولفنراه يرسم صورة لبخيل طغت عليه شهوة جمع المال ف، ويعيش معهم مشاكلهم
  وجدتـــه البخيـــل المـــال غمـــر إذا

ــيس ــا ولـ ــه ذاك عجيبـ ــه منـ   فإنـ
   

ــد  ــه يزي ــسا ب ــن وإن يب ــب ظ   يرط
  تــصلب لحجــارةا المــاء غمــر إذا 
     

فيزداد صالبة بصورة ،  الذي يغمره ماله،لقد قرب ابن الرومي إلينا صورة البخيل    
  .فيزداد تصلبا، الحجر الذي تغمره المياه

  :مصادر ابن الرومي
  :نتبين بعد هذه الدراسة أن ابن الرومي اتكأ على مصادر أهمها

 وقصص، ومواعظ، ونصائح ، وما يشتمل عليه من قيم أخالقية، القرآن الكريم
  .وتبني شخصية المسلم، ن تهذب السلوكأإيمانية من شأنها 

 الشعر العربي.  
 تجربته الخاصة الفريدة من نوعها.  
 المجتمع العباسي التي ازدان بها ،ثقافته المتشعبة.  

  :نتائج البحث
، مما رصدناه عن عظيم تأثير اإلسالم في أشعار مبدعنا،   ونخلص من كل ما سبق

وسلط عليها مزيدا من ، التى توصل إليها بحثنا، ابن الرومي إلى عدد من النتائج
  : وكان منها، الضوء

ة إسالمية ابن الرومي من أوائل الشعراء الذين صدروا في شعرهم عن رؤي: أوال
  .وما يتطلبه من تمثل كامل لمبادئه ثقافة وسلوكا، تنطلق من مفهوم األدب اإلسالمي

فشعره ، من جانب توضيحي وتعليلي إن قصائد ابن الرومي ومقطوعاته ال تخلو: ثانيا
فإذا ، والتشعيب، التفريع: معتمدا على جانبين، يقوم على إبانة المعنى من جميع أطرافه

  .واضح في موضوعه كما هو، لوضوح في ألفاظهواضح أشد ا هو



 

 )١٥١٧(

لم يبدع ابن الرومي في غرض شعري دون آخر مثل بقية الشعراء إذ نجد تفاوتا : ثالثا
ال نجده  وهذا ما، لديهم، فإذا برع أحدهم في غرض اضمحلت مقدرته الفنية في آخر

أم في ،  غزلهفشعره طبقة واحدة من االستواء الفني الرائق سواء في، عند ابن الرومي
  .     رثائه أم في شكواه

وهي الطبيعة التي تجعل فن الشاعر (إن صدور ابن الرومي عن طبيعة فنية : رابعا
ونعني ، جعلت شعره يكتسب قدرا عظيما من الصدق والواقعية)  صورة لحياته

: أما الواقعية فهي، واالعتراف حتى بنقائصها،  الكشف عن مكنونات الذات: بالصدق
رة على نقل التجربة الشعرية إلى المتلقي بصدق ال يتعارض مع وجودها في القد

  .الحقيقة
وهما سمتان تنبعان من ، من سمات ابن الرومي األسلوبية البساطة والسهولة: خامسا

  .ونفس قد اكتملت لها أدوات التعبير والفن، تدفق شعري ال يعرف النضوب
فتأتي المحسنات ، ر الشكل والمضمونيزاوج ابن الرومي في فنه بين عناص: سادسا

فال نشعر بأن البيت مصنوع من ، البديعية في شعره ملتحمة بالمعنى في نسيج واحد
  .أجل المحسنات وحدها

يحتل ابن الرومي منزلة شعرية بارزة في الشعر العربي حال غياب ديوانه عن : سابعا
 إذ ترك أثرا كبيرا في ؛ارسينوالد المكتبة العربية دون معرفتها لدى كثير من الباحثين

هذا األثر ال ، وحاولوا النسج على منواله،  الذين ترسموا خطاه،كثير من الشعراء
بل وجد في شعراء عظماء معروفين مثل ، ناشئين ينحصر في شعراء مغمورين أو

  .ولعلي بهذه الدراسة أفتح مجاال لتتبع هذا األثر، المتنبي والمعري
،  وقيمه ينبغي أال تنفصل عن رؤية الشاعر وتجربته  الخاصة،مإن أخالقيات اإلسال   ف
، فيعبر عن أنفسنا حين يعبر عن نفسه، يتخذ من الشعر أداة للتعبير والتصوير فهو

  .فنعيش فنه روحا وخلقا ساميا، فتمتزج ذاتنا بذاته



– 

  )١٥١٨(

  :هوامش البحث
                                         

  ٢٥ص، ٢٠٠٣، ١ط، القاهرة ، القومية والوثائق الكتب دار مطبعة، نصار حسين: تحقيق: الرومي ابن ديوان )١(
) ط.د(، بيروت صادر دار، عباس إحسان. د: تحقيق، خلكان بن بكر أبو، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات )٢(
  ١٢٣/ ٢ج، )ت.د(
  .٤٦٠ص، ١ط، ١٩٨٣، لبنان بيروت، الحياة مكتبة دار منشورات، زيدان جيجر، العربية اللغة آداب تاريخ )٣(
 ١٩ص ،)ت.د (،٤ط المعارف دار، ضيف شوقي. د، الثاني العباسي العصر، العربي األدب تاريخ )٤(
 .٣٨ص١٩٨٤ هـ١٤٠٤ بيروت صيدا، ،العصرية المكتبة،العقاد عباس محمود ،شعره من حياته الرومي ابن )٥(
  ٧٥، ١ج، ٢٠٠٢، ٣ط، بيروت، العلمية الكتب دار، بسبح حسن أحمد: األستاذ: شرح، الرومي بنا ديوان )٦(
  .٣٩٧ص ١٩٨٧ المعارف دار ،٢ط أبواألنوار، محمد  الفنية وقيمه تطوره العباسي الشعر )٧(
  .٤٧٧،،٤٧٦ص )ت.د(،٦المعارف،ط دار عبدالرحمن، عائشة تحقيق،المعري الغفران، رسالة )٨(
 .  ١٩٨ص، الثاني العباسي العصر،العربي األدب تاريخ )٩(
  والفنون للثقافة الوطني المجلس ٦٦ عدد المعرفة عالم سلسلة العاني مكي سامي. د : والشعر اإلسالم )١٠(

  ٣٥ص ١٩٩٦ أغسطس، الكويت واألداب
  ٢٣/ ١ج ،)ت.د(،١ط، القاهرة، دارالشروق، قطب سيد، القرآن ظالل في )١١(
، الرياض، الصديق دار، األلباني، بتخريجات، البخاري أبوعبداهللا الحافظ، النبوية لآلداب جامعال المفرد األدب )١٢(

 ١٢٥ص، ٢٠٠٠، ٢ط
 عبد الدين محي محمد: تحقيق، القيرواني رشيق بن الحسن أبوعلي، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة )١٣(

  ٧٨/ ١ج، ١٩٨١، ٥ط، بيروت الجيل دار، الحميد
، بيروت، الرسالة مؤسسة، وآخرون األرنؤوط: تحقيق، الدارقطني عمر بن علي الحافظ، قطنيالدار سنن )١٤(
  ٣/٤٩٠ج، )ط.د) (ت.د(
 ٣٠/ ١ج العمدة )١٥(
 ١٧١/ ٩ج، ١٩٥٢، ١ط،القاهرة، المصرية الكتب دار، األصفهاني الفرج أبو، األغاني )١٦(
، ١ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، التركي اهللا عبد. د: تحقيق، القرطبي اهللا عبد أبو، القرآن ألحكام الجامع )١٧(

  ٥٢/ ١٥ج، ٢٠٠٦
، ٢٠١٤، ١ط،  القاهرة، للجامعات النشر دار، عكاشة محمود. د: تحقيق، هشام البن، سعاد بانت شرح )١٨(

 ١٣١ص
 التراث لجنة، الشنقيطي  التالميد ابن محمود محمد: بتصحيحات، السيوطي الدين جالل، المغني شواهد شرح )١٩(
 ٢٩٣/ ١ج، )ت.د(، )ط.د(، )ك.د(، عربيال
 ٤٢ص والشعر اإلسالم )٢٠(
 )شعر (مادة، هـ١٣٠١، ١ط، بيروت، صادر دار، منظور ابن، العرب لسان )٢١(
، الحضارة دار، علفه أبي صبري بن رائد:تحقيق، الترمذي الضحاك ابن محمد عيسى أبو، الترمذي سنن )٢٢(

  ٢٣٤٤ حديث، ٢٠١٥، ٢ط، الرياض



 

 )١٥١٩(

                                                                                                     
، العصرية المكتبة، الهواري الدين صالح. د: له قدم، القيرواني إسحاق أبو، األلباب وثمر، داباآل زهر )٢٣(

  ٨٠/ ١ج، ، ٢٠٠١، ١ط، بيروت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٥٢٠(

                                                                                                     
  :مصادر البحث ومراجعه

 المجلس ٦٦ عدد المعرفة عالم سلسلة العاني مكي سامي. د : والشعر اإلسالم .١
  .م١٩٩٦ أغسطس، الكويت ابواألد والفنون للثقافة الوطني

، األلباني، بتخريجات، البخاري أبوعبداهللا الحافظ، النبوية لآلداب الجامع المفرد األدب .٢
  .م٢٠٠٠، ٢ط، الرياض، الصديق دار

  .م١٩٥٢، ١ط،القاهرة، المصرية الكتب دار، األصفهاني الفرج أبو، األغاني .٣
 المعارف دار، ضيف شوقي. د، الثاني العباسي العصر، العربي األدب تاريخ .٤

  ).ت.د(،٤ط
 بيروت، الحياة مكتبة دار منشورات، زيدان جرجي، العربية اللغة آداب  تاريخ .٥

  .م١٩٨٣، ١ط، لبنان
 مؤسسة، التركي اهللا عبد. د: تحقيق، القرطبي اهللا عبد أبو، القرآن ألحكام الجامع .٦

  .م٢٠٠٦، ١ط، بيروت، الرسالة
 ، القومية والوثائق الكتب دار مطبعة، نصار حسين: تحقيق: الرومي ابن ديوان .٧

  .م٢٠٠٣، ١ط، القاهرة
، بيروت، العلمية الكتب دار، بسبح حسن أحمد: األستاذ: شرح، الرومي ابن ديوان .٨

  .م٢٠٠٢، ٣ط
  ).ت.د(،٦المعارف،ط دار عبدالرحمن، عائشة تحقيق،المعري الغفران، رسالة .٩
 بيروت صيدا،، العصرية ةالمكتب،العقاد محمود عباس، شعره من حياته الرومي ابن .١٠

  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤
 الدين صالح. د: له قدم، القيرواني إبراهيم إسحاق أبو، األلباب وثمر، اآلداب زهر .١١

  .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، العصرية المكتبة، الهواري
، وآخرون األرنؤوط: تحقيق، الدارقطني عمر بن علي الحافظ، الدارقطني سنن .١٢

  ) ط.د) (ت.د(، بيروت، الرسالة مؤسسة
 أبي صبري بن رائد:تحقيق، الترمذي الضحاك ابن محمد عيسى أبو، الترمذي سنن .١٣

  .م٢٠١٥، ٢ط، الرياض، الحضارة دار، علفه



 

 )١٥٢١(

                                                                                                     
، للجامعات النشر دار، عكاشة محمود. د: تحقيق، هشام البن، سعاد بانت شرح .١٤

  .م٢٠١٤، ١ط، القاهرة
 التالميد ابن حمودم محمد: بتصحيحات، السيوطي الدين جالل، المغني شواهد شرح .١٥

  ).ت.د(، )ط.د(، )ك.د(، العربي التراث لجنة، الشنقيطي
  .م ١٩٨٧ المعارف دار ،٢ط أبواألنوار، محمد الفنية وقيمه تطوره العباسي الشعر .١٦
: تحقيق، القيرواني رشيق بن الحسن أبوعلي، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة .١٧

  .م١٩٨١، ٥ط، يروتب الجيل دار، الحميد عبد الدين محي محمد
  )ت.د(،١ط، القاهرة، دارالشروق، قطب سيد، القرآن ظالل في .١٨
  .هـ١٣٠١، ١ط، بيروت، صادر دار، منظور ابن، العرب لسان .١٩
، عباس إحسان. د: تحقيق، خلكان بن بكر أبو، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .٢٠
 )ت.د) (ط.د(، بيروت صادر دار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٥٢٢(

                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 )١٥٢٣(

  
  
  
  
  

   :المقدمة
 والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سـيدنا محمـد،           ،الحمد هللا رب العالمين   

   وعلى من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، وبعد،،،،وعلى آله وصحبه
فإن المحدثين لم يتركوا وسيلة لضبط الحديث وسالمة نقله إالَّ استخدموها، ولم يـدعوا               

حديث، وتنقيته إالَّ سلكوها، والناظر في مصطلح الحديث وضوابط         سبيالً إلى تمحيص ال   
 متكاملـة   ،روايته يجد أن تلك الوسائل التي استخدمها العلماء تقوم على قواعـد دقيقـة             

تعمل في مجموعها على المحافظة على الحديث من التحريف والوهم والخطـأ، وتبقيـه       
  .نقيا صافيا

ـ ن ضمن هذه القواعد ما يعر     وكان م   والمتتبع لها   ،"طرق تحمل الحديث وأدائه    " ف بـ
 وقـد قـام علمـاء الحـديث         ، وتعددت تبعا لتطور طرق التعلـيم      ،يجد أنَّها قد تنوعت   

السماع :   فبلغت ثمان طرق هي      ، وحصرها ،واألصول ببيان عدد طرق تحمل الحديث     
 ، والوصـية  ،عالم واال ، والمكاتبة ، والمناولة ، واإلجازة ، والقراءة على الشيخ   ،من الشيخ 
  .والوجادة 

 وكـان  ،"المناولـة  "  أال وهي ،ولقد تناولت في هذا البحث الحديث عن الطريقة الرابعة     
الدافع إلي الكتابة في هذا الموضوع ما وجدته في هذا الباب من مادة علمية طيبة تبـين                 

بحـاث   كمـا أن معظـم األ      ،أهمية هذه الطريقة في نقل الحديث والمحافظة علي السنة        
 وكان يكتفي بذكر المناولة عند الحـديث عـن الطريقـة            ،جاءت مختصةً بباقي الطرق   

  ".اإلجازة المقرونة بالمناولة "  وخصوصا ،"اإلجازة " الثالثة 
  : هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة 

  .تعريف المناولة لغة و اصطالحا : المطلب األول 
  . مشروعية المناولة أدلة: المطلب الثاني 
  .أنواع المناولة وصورها: المطلب الثالث 

 
 

 
  



– 

  )١٥٢٤(

  .حكم المناولة : المطلب الرابع 
  .ألفاظ األداء عن المناولة : المطلب الخامس 

  .وقد ذكرت فيها أهم النتائج: الخاتمة 
  . اللهم آمين، بأن يكون هذا البحث نافعا ألهل العلم وطلبته، أدعو اهللا ،وأخيرا

  
  
  
  
  
                                   
  



 

 )١٥٢٥(

  المطلب األول
   واصطالحا،تعريف المناولة لغة

  : لغةًالمناولة) أ(
فالنون والواو والالم أصٌل صحيح يـدلُّ       : "نول" من   )١(اإلعطاء باليد  : أصل المناولة لغةً  

 مـن يـده شـيئاً ِإذا     ِإذا عاطَيته وتناولْتناولْت فالناً شيئاً مناولةً  :  يقال   ،)٢(على إعطاءٍ 
  .)٣(أخذه وتعاطاه:  أي ،تَعاطيته وناولْته الشيء فتناوله

 نُـولَ   النَِّبى َأن :"َأِبيِه عن الْبراِء بِن يِزيد عن جنَاٍب َأِبى عن عيينَةَابن  : ي حديث   وف
موا الِْعيِد يسقَو ِه فَخَطَبلَي٤("ع(.  

                                         
 ٨٨٥ت(لعالء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي الحنبلـي    :  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه   )١(
 – الرياض –أحمد السراح الناشر مكتبة الرشد . عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. قيق د، تح٢٠٦٣/ ٥ج):ه

 ).م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(السعودية 
عبد السالم محمد هارون، دار / ، تحقيق ٥/٢٧٢ج:ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :  معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ( لبنان– بيروت -الفكر
 لبنان، الطبعة – بيروت –، دار صادر ١١/٦٨٣ج:لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري :  لسان العرب )٣(

دار ، ٢/٩٦٤ج:إلبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار:المعجم الوسيط ، )ت.د(األولى 
 بيروت –مكتبة لبنان  ،بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيمحمد ل :مختار الصحاح ،مجمع اللغة العربية/ الدعوة تحقيق 

   .٥/٢٧٢ج:معجم مقاييس اللغة، )١٩٨٦( لبنان –
ألبـى داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني       :سـنن أبـي داود  : أخرجه أبـو داود فـي سـننه، انظـر        )٤(
ثه وآثاره، وعلق    حكم علي أحادي   ،)١١٤٥(باب يخطب على قوس ح    ) ٢٤٩(كتاب الصالة   ) ٢)(١٩٦ص:()هـ٢٧٥(

قـال الـشيخ   ).هـ١٤٢٤)(٢( السعودية، ط – الرياض   –محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف       : عليه المحدث 
 يزيد عن أبي جناب عن عيينة ابن أخبرنا: الرزاق عبد ثنا: علي بن الحسن حدثنا: حسن، إسناده حديث: قلت:( األلباني

 ، وهـو  -حيـة  أبـي  بـن  يحيى واسمــــه -جناب أبي غير ثقات؛ رجاله دإسنا وهذا: قلت .أبيه عن البراء بن
 أخرجـه  حـسن، والحـديث    فالحـديث  يـأتي ؛   كمـا  بالتحديث صرح تدليسه،ولكنه قد  لكــثرة ضعيــــف

 جلوساً كنا :ولفظه منه؛ أتم به... عازب بن البراء بن يزيد ثنا :الكلبي جناب أبي عن زائدة طريق من) ٣/٣٠٠(البيهقي
 فتقدم: قال " . الصالةُ هذا يوِمكُم منْسِك أول إن:" قال الناس ثم على فسلم ، اهللا رسول فأتانا أضحى، يوم المصلى في

 إسناد وأثنى عليه، وهذا اهللا فحِمد عليه، فاتكأ عصاً، أو قوساً وُأعطي بوجهه، الناس استقبل سلم، ثم ثم ركعتين، فصلى
 ، مؤسـسة  ٣٠٦- ٣٠٥/ ٤ج: )هـ١٤٢٠ ت (األلباني الدين ناصر لعالمة محمد ل: داود   أبي صحيح. انظر  ) حسن

 ).م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣)(١(الكويت، ط ، والتوزيع للنشر غراس



– 

  )١٥٢٦(

   .)١(عليه متوكئ وهو فخطب قوسا ُأعطي: أي المناولة، من" نُوِوَل: " فقوله
  : المناولة اصطالحا ) ب(

  : العلماء للمناولة اصطالحا على ضربينجاءت تعريفات 
الطالـب   إعطاء الشيخ :" مطلقة بدون ذكر شروط معينة ؛ حيث عرفت بأنها        : األول  * 

  . )٣("تلميذه صحيفة الشيخ يناول نأ وهى المناولة:" ، وأيضا )٢( " شيئاً من مروياته
  . واكتفيا بمجرد االعطاء،وبالنظر لهذين التعريفين نجد أنَّهما لم يشترطا  شرطًا معينًا

  :  بشرط معين وهو األذن بالرواية  مقيدة :الثاني *
 مـع  مرويــاته  مــن  شيئــا  الطالب إعطـاء:"  فقــد عرفـها العلماء بأنَّـها    -

ـً به له إجـازته    . )٥("كناية أو )٤(اصريح

                                         
ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى     :  شرح سنن أبي داود    )١(
 هـ ١٤٢٠)(١( الرياض، ط –ر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد أبو المنذ: ، تحقيق٤/٤٩٠ج) :هـ٨٥٥ت (
 ). م ١٩٩٩-
ألبي الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهللا بن :  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(

 -يـة والـدعوة واإلفتـاء   إدارة البحوث العلم: ، نشر٤٠٣ص ) : هـ١٤١٤ت (حسام الدين الرحماني المباركفوري    
 ). م١٩٨٤- هـ١٤٠٤)( ٣( بنارس الهند، ط-الجامعة السلفية 

ـ ١٢٥٠ت(لمحمد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني      : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول   )٣(   ):هـ
لدين صالح الشيخ خليل الميس والدكتور ولي ا     :  كفر بطنا قدم له    -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق      : المحقق،١/١٦٩ج

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩)( ١(دار الكتاب العربي، ط فرفور،
المناولة هي اإلعطاء "  : ؛ حيث قال ذنالتصريح باإل) رحمه اهللا ( وقد أشترط اإلمام المحدث ابن حجر العسقالني )٤(

الـساري  هدى  : انظر ."باإلذن على الصحيح   وفي االصطالح إعطاء الكتاب للطالب ليرويه عنه ويشترط أن يصرح         
عبد الرحمن بن / ، تعليق الشيخ ١/٤٨٣ج): ه ٨٥٢ت (للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني : مقدمة فتح الباري 

 ).م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦)( ١( السعودية، ط – الرياض –أبو قتادة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة : ناصر البراك، حققه 
دراسة ،٢/٤٦٣ج:)ه٩٠٢ت ( الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويشمسللعالمة : شرح ألفية الحديثبفتح المغيث   )٥(

 -محمد بن عبد اهللا بن فهيد آل فهيد، دار المنهـاج  / عبد الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الخضير، د        / د.وتحقيق  
ن صالح أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل ب: تنقيح األنظار تأليف ، توضيح األفكار لمعاني  )هـ  ١٤٢٦)(١(طالرياض،  

أبو عبد الرحمن صالح بن محمد : ، دراسة وتحقيق٢/٢٠٣ج) : هـ ١١٨٢ت (الصنعاني بن محمد المعروف باألمير
لعلي بن محمد بن  :التعريفات: ، وانظر)م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧)(١( لبنان، ط- بيروت -عويضة، دار الكتب العلمية    بن

المعتمد ،)ه١٤٠٥)( ١( لبنان، ط– بيروت –اب العربي  دار الكت،إبراهيم األبياري :، تحقيق٢٩٨ص : علي الجرجاني
 –دار الكتب العلمية  خليل الميس،: ، تحقيق٢/١٧١ج:ألبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري: في أصول الفقه

 .٥/٢٠٦٣ج:الفقه  أصول في التحرير شرح ، التحبير)هـ١٤٠٣) (١(  لبنان، ط-بيروت



 

 )١٥٢٧(

المناولـة  فـي     " :بقوله هذا التعريف مجمل، وهناك من عرفها من العلماء تعريفًا مفصالً           و
عنـد شـيخه     اصطالح أصول الحديث أن يدفع الشيخ كتابه الذي فيـه األحاديـث وقـرأه             

أو يحضر الطالـب     وصححه أو يدفع ما يقوم مقام ذلك الكتاب من المنقول الصحيح للطالب           
صورتي الرفع واإلحـضار   للطالب في   الكتاب الذي ملكه بالهبة أو الشراء ويقول الشيخ        ذلك

   . )١(" أو أجزت لك روايته عني عني فالن فأروه هذه روايتي عن فالن أو سماعي عن
   المطلب الثاني                              

  أدلة مشروعية المناولة                           
رحمـه   ( البخاريه ذكرما: ل العلماء على صحة االستدالل بالمناولة بأدلة منها      لقد استد 

  : في المناولة)٢(واحتج بعض أهل الحجاز:"  العلماء  حيث قال؛ )اهللا 
 حيثُ كَتَب   حِديِث النَِّبى   في صحيحة  من     ) رحمه اهللا   ( بما رواه اإلمام البخاري   ) ١(

ا بلَـغَ ذَِلـك   ـ فَلَم. »)٤(الَ تَقْرْأه حتَّى تَبلُغَ مكَان كَذَا وكَذَا    « :ابا وقَاَل    ِكتَ )٣(السِريِة َألِميِر
   .)٥( النَِّبى  ِرـرهم ِبَأمـــ وَأخْب،الْمكَان قَرَأه علَى النَّاِس

                                         
  =للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب : في اصطالحات الفنون دستور العلماء أو جامع العلوم)١(

 -الكتـب العلميـة    حسن هاني فحص دار: ، حققه  و عرب عباراته الفارسية        ٣/٢٨٣ج:الرسول األحمد نكري     = 
 .) م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١)( ١(  لبنان، ط -بيروت

دي شيخ البخاري ؛ ذكر ذلك في كتاب النوادر هذا المحتج هو الحمي):" رحمه اهللا (  قال اإلمام ابن حجر العسقالني)٢(
، ١/٢٧٤ج): ه ٨٥٢ت  (للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني        : فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : انظر.." له  

 السعودية، – الرياض – دار طيبة ،أبو قتادة نظر محمد الفاريابي: عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه/ تعليق الشيخ  
 ).م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦)( ١(ط 
 وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعـة   ،وأمير السرية اسمه عبد اهللا بن جحش األسدي أخو زينب أم المؤمنين           " )٣(

 والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش وكانوا أثنـى عـشر رجـال مـن                     ،بدر
  ).٢٧٥-١/٢٧٤ج:ح البخاري البن حجر فتح الباري بشرح صحي:( انظر" المهاجرين

له إذا سـرت    :" ه قال  هكذا في حديث جندب علي اإلبهام وفي رواية عروة أنَّ          "حتى تبلغ مكان كذا وكذا    " :قوله(  )٤(
 "افتأتينا من أخبار قريش وال تستكرهن أحد        ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة         :" قاال "يومين فافتح الكتاب  

 فرجع رجالن ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلـوه               :يث جندب قال في حد  
فكان أول مقتول من الكفار في اإلسالم وذلك في أول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة في اإلسالم 

 ) . } ٢١٧اآلية / سورة البقرة { ِفيِه ِقتَاٍل الْحراِم هِرالشَّ عِن يسَألُونَك :فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل اهللا تعالى     
  .١/٢٧٥ج : فتح الباري البن حجر 

ـ ٢٥٦ت(ألبي عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري       : الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهللا         )٥( ) هـ
= / قام بنشره وتحقيقـه العلم  إلى البلدان، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم ب        ) ٧(كتاب العلم   ) ٣)(١/٤٠ج:(



– 

  )١٥٢٨(

  بن سعٍد عن صاِلٍح عـِن ابـنِ         ِإسماِعيُل بن عبِد اللَِّه قَاَل حدثَِنى ِإبراِهيم       :وحديث  ) ٢(
َأخْبره َأن   ِشهاٍب عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ بِن مسعوٍد َأن عبد اللَِّه بن عباسٍ               

فَدفَعـه عِظـيم   ، ِم الْبحريِن وَأمره َأن يدفَعه ِإلَى عِظي،)١( بعثَ ِبِكتَاِبِه رجالً  رسوَل اللَِّه   
علَـيِهم   فَحِسبتُ َأن ابن الْمـسيِب قَـاَل فَـدعا   .  فَلَما قَرَأه مزقَه  ،)٢(الْبحريِن ِإلَى ِكسرى  

  . )٣(َأن يمزقُوا كُلَّ ممزٍق رسوُل اللَِّه 
ا بدون أن يقـرأه      ناول أمير السرية كتاب    بي   الن أن: األولالحديث  ووجه الداللة في    " 

  .عليه فجاز له اإلخبار بما في الكتاب بمجرد المناولة 
 ناول رسوله الكتاب ولم يقرأ عليه فجاز أن يـسند            النبي    أن :ووجه الداللة في الثاني   

لـو   ما فيه إليه ويقول هذا كتاب رسول اهللا وتقوم الحجة به على المبعوث إليـه كمـا                
أن  لـه  جـاز  ذلك أن الشيخ إذا ناول الطالب كتابـا        على بذلك وينبني  ههم النبي   شاف

  .)٤(" عنه ما فيه يروي

                                                                                                     
قال ). هـ١٤٠٠)(١( القاهرة، ط–محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية /محيى الدين الخطيب، ورقم كتبه وأبوابه      =

والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصوالً في هذا الكتاب وهو صحيح وقد وجدته               : " )رحمه اهللا   (اإلمام ابن حجر    
 مرسلة ذكرها بن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن    إحداهمايقين  من طر 

 موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن ثـم  واألخرىالزهري كالهما عن عروة بن الزبير       
فتح : انظر  ....." لطرق يكون صحيحا  وجدت له شاهدا من حديث بن عباس عند الطبري في التفسير فبمجموع هذه ا             

، وال سيما "المختارة "ولذا جزم البخاري به إذ علقه، وأورده الضياء في   :( قال اإلمام السخاوي  . ٢٧٤/ ١ج: الباري  
 .٢/٤٦٥ج: فتح المغيث للسخاوي ..) من طريق عبداهللا بن عباس " التفسير " وله شاهد عند الطبري وغيره في 

الجـامع  : انظـر "  بن حذافة السهمي كمـا سـماه البخـاري فـي هـذا الحـديث فـي المغـازي                هو عبد اهللا  ")١(
 )٤٤٢٤( إلي كسري وقيصرباب كتاب النبي ) ٨٢(كتاب المغازي) ٦٤)(٣/١٨٠ج:(الصحيح

وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن انوشـروان                   ")٢(
 .١/٢٧٥ج:فتح الباري : انظر ". قال هو انوشروانووهم من

باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى ) ٧(كتاب العلم ) ٣)(١/٤٠ج:( أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
 ).٦٤(البلدان

بـة  عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكت   :  تحقيق ٤٨٥،/١ج:لطاهر الجزائري الدمشقي: توجيه النظر إلى أصول األثر   )٤(
 .١/٢٧٥ج:، فتح الباري البن حجر العسقالني )م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦)( ١( حلب، ط–المطبوعات اإلسالمية 



 

 )١٥٢٩(

  ):رحمه اهللا ( وهناك دليل ثالث وهو ما ورد في موطأ اإلمام مالك 
 كَتَبـه  الَّـِذي  تَاِبالِْك ِفي حزٍم َأن  بِن بكِْر َأِبي بِن اللَِّه عبِد عن ماِلك عن يحيى حدثَِني* 

 ِلمـن  ِبالْوضـوءِ  الَْأمِر باب طَاِهر ِإلَّا الْقُرآن يمس لَا َأن حزٍم بِن  ِلعمِرو  اللَِّه رسوُل
سم آن١(الْقُر(.  

 وصحة في الكتب  وتحصينه العلم كتابة في أصل هذا):" رحمه اهللا   ( قال اإلمام الباجي    
  .)٢("فيه  بما بالعمل وأمره إليه  دفعه ألنَّه المناولة وجه على الرواية

                                 

                                         
: ، حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه       ٢/١٣٧ج  ) : هـ١٧٩ت  ( إلمام دار الهجرة مالك بن انس       :  الموطأ   )١(

وهذَا مرسل وقد ). " م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( دبي –أبو أسامة سليم بن عيد الهاللي السلفي، مجموعة الفرقان التجارية 
، والنَّساِئي، والدارقُطِْني، وابن حبان من ِرواية الزهِري عن أبي بكر بن محمد    "الْمراِسيل  " رواه َأحمد، وَأبو داود ِفي      

الصِحيح َأنه سلَيمان بن َأرقم وهو : ن بن داود الْخَولَاِني، وقيل   بن عمرو عن َأِبيه عن جده وراِويه عن الزهِري سلَيما         
 -١/١٢٣ج): هـ٧٤٤ت  (لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي          : المحرر في الحديث    : انظر" متْروك
 –بي، دار المعرفـة  يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الـذه      . ، تحقيق د  ١٢٤

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١)(٣( لبنان، ط–بيروت 
إن هذا الحديث معلول؛ ألنه من ورواية سليمان بـن داود،      :  وإنما قال المصنف   ":)رحمه اهللا   (وقال اإلمام الصنعاني    

 بل هـو    وهو متفق على تركه، كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك؛ فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني، وليس كذلك                   
وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ، واليماني  سليمان بن داود الخوالني، وهو ثقة، أثنى عليه أبو زرعة،

 إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له: قال ابن عبد البر. هو المتفق على ضعفه، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول  
)  هـ١١٨٢ت (لإلمام محمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني : بلوغ المرامسبل السالم شرح    :انظر   "ولـبالقب

 ).م١٩٦٠-هـ١٣٧٩) ( ٤( مصر، ط–، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١/٧٠ج:
، دار  ٢/١٠ج) : هـ١١٢٢ت(لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني      :  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك      )٢(

لإلمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي : ، أوجز المسالك إلي موطأ مالك )هـ١٤١١( لبنان – بيروت –الكتب العلمية 
                دمـشق،   –تقـي الـدين النـدوي، دار القلـم          / د. ، اعتنى به، وعلـق عليـه أ       ٤/٢١٧ج): هـ١٤٠٢ت  (المدني  

 .٢/١٥٨ج: المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح ، مرعاة)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤)(١(ط 



– 

  )١٥٣٠(

  المطلب الثالث
  أنواع المناولة وصورها

  .ومجردة عنها،  مقرونة باإلجازة: نوعين على هي،المناولة
  :النوع األول ) أ(

 لما فيهـا مـن      ،)١(طالق وهي أعلى أنواع اإلجازة على اإل      ، المناولة المقرونة باإلجازة  
؛ ) رحمـه اهللا    ( خالفًا البن األثيـر      )٢(التعيين والتشخيص بال خالف بين المحدثين فيه      

 درجـة   أعلى عندهم وهي ،اإلجازة قبل المناولة يرتبون الحديث وأصحاب:" حيث قال   
 مـن  أحـوط  المناولـة  أن والظـاهر  ،السماع من أوفى أنها إلى ذهب من  ومنهم ،منها

 الشيخ يعلم ،بعينه كتاب في محصورة مخصوصة إجازة أنها درجاتها أقل ألن ،اإلجازة
  .)٣(."،اإلجازة بخالف ،اليقين من قريبا أو ،يقينًا فيه ما
 ليس بجيـد فإنهـا وإن كانـت    .." :عليه بقوله) رحمه اهللا   (ب اإلمام السخاوي    وقد عقَّ  

والتخـصيص أبلـغ فـي       د ضـبط بـل    ا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزي        غالب 
  .)٤("..الضبط

   
                                         

                 لإلمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصالح          : معرفة أنواع علم الحديث    )١(
ماهر ياسين / عبد اللطيف الهميم، والشيخ / ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور٢٧٨ص ):ه ٦٤٣ت( 

، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير )م٢٠٠٠٢_ه ١٤٢٣)(١( لبنان، ط– بيروت -الفحل، دار الكتب العلمية  
 :      محمد عثمـان الخـشت، دار   / ، تقديم وتحقيق وتعليق    ٦١ص  ):ه٦٧٦ت  (لإلمام محيي الدين بن شرف النووي

وقد نقل كالً من اإلمامين الـسخاوي و بـدر الـدين         ،  )م١٩٨٥-ه١٤٠٥) (١( لبنان، ط    – بيروت   –الكتاب العربي   
عن أصحاب الحديث حيث ؛ " المستصفى" لهذا الرأي في ) رحمه اهللا (، حكاية اإلمام الغزالي )رحمهما اهللا ( كشيالزر
لإلمام بدر : ، النكت على مقدمة ابن الصالح ٢/٥٦٥ج: فتح المغيث للسخاوي : انظر " وهي عندهم أعلى منها :" قال 

زين العابدين بن محمد بال ، أضواء      / د: ، تحقيق ٣/٥٣٢ج: بهادر الدين أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدين عبد اهللا بن          
: انظـر .المستـصفى المطبـوع   == ، وهذه العبارة ال توجد في )م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩)( ١( الرياض، ط –السلف  

محمد عبد الـسالم عبـد      : ، تحقيق ١٣١ص  : لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي       :المستصفى في علم األصول   
 ).ه١٤١٣) (١( بيروت، ط–ر الكتب العلمية الشافي، دا

 .٥٦٥/ ٢ج:  فتح المغيث للسخاوي )٢(
                    لإلمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ابـن األثيـر     :  جامع األصول في أحاديث الرسول )٣(
 مكتبـة دار البيـان،      -مطبعة المالح   -عبد القادر األرنؤوط، مكتبة الحلواني    : ، تحقيق ٨٦ -١/٨٥ج): هـ٦٠٦ت  (
 ). م ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩)(١(ط
  .٤٦٦ -٢/٤٦٥ج: فتح المغيث )٤(



 

 )١٥٣١(

  : متعددة في العلو وتحت هذا النوع صور
 ويقـول هـذا   )١(ا به ا مقابلً أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرع        :  أعالها )١(

سماعي أو روايتي عن فالن فاروه أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه له أو يـأذن لـه             
  . )٢(في نسخه ويقابله به 

مكّـن الـشيخ   ها تحتوي على شرطًا مهمـا وهـو أن ي  ظر إلى هذه الصورة نجد أنَّ   وبالن
  . لينقل عنه ويقابل عليه ثم يرده)٣( أو عارية، أو الهبة،الطالب على أصله تمليكًا بالبيع

 أو  ،أعلى هذه الرتبة أن يملكه الـشيخ الكتـاب هبـةً          ):" العراقي  : أي  ( قال زين الدين  
  .)٤(..."  كتابه يقابل عليه، أو ينقل منه بالقيمة ويليها عاريته

المناولة المقرونة باإلجازة مع التمكين مـن       : لذا تسمى هذه الصورة من صور المناولة        
  :النسخة، ومن أمثلتها

                                         
نبه بذلك على أن الشيخ لو سمع نسخة من كتاب مشهور، فليس له أن يشير إلى           :"  قال اإلمام الزركشي في نكته       )١(

النكت ( انظر  .." لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة     سمعت هذا ؛ ألن النسخ تختلف ما        : نسخة أخرى من ذلك الكتاب، ويقول       
 ).٣/٥٣٣ج:على مقدمة ابن الصالح 

 للنـووي  ، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النـذير      ٢٧٨ص  :  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح        )٢(
د اهللا بن ــعب: ، تحقيق٣٢٥ص:سراج الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري: ،المقنع في علوم الحديث٦٢-٦١ص

،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث      )هـ  ١٤١٣)(١(عودية، ط ــــ الس –ر  ــيوسف الجديع دار فواز للنش    
 –محيي الدين عبد الرحمن رمـضان، دار الفكـر          / د. ، تحقيق ٨٨ص: لإلمام محمد بن إبراهيم بن جماعة     : النبوي

، ٢/٣٠٤ج) :هـ١٠٣١ت(لعبد الرؤوف المناوي : حجر،اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن )ه١٤٠٦) (٢(دمشق، ط 
لإلمام : ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي      )م  ١٩٩٩(  الرياض –المرتضي الزين أحمد، مكتبة الرشد      / تحقيق

 الريـاض،  –عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرياض الحديثـة        : ، تحقيق ٢/٤٥ج:عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     
                 :لإلمام علي بن عبد الكـافي الـسبكي       : المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي       اإلبهاج في شرح    

،البحر المحيط في ) هـ١٤٠٤)(١( لبنان، ط–  بيروت –جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية   : ، تحقيق   ٢/٣٣٤ج  
 تحقيق ضبط نصوصه وخرج ٣/٤٤٨ج): هـ ٧٩٤ت (أصول الفقه بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي   

،كشف األسرار )م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١( لبنان-  بيروت –محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية . د: أحاديثه وعلق عليه
ـ ٧٣٠ت(لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الـدين البخـاري          : عن أصول فخر اإلسالم البزدوي     ، ٣/٦٨ج):هـ

، توجيه النظر إلى أصول )م١٩٩٧-هـ١٤١٨)(١(بيروت، ط–حمد عمر،  دار الكتب العلمية عبد اهللا محمود م:المحقق
  .٤٨٥/ ١ج : األثر

فـتح   .." ثم يرده إليه،ه قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك بأن يناوله إياه عارية ليحدث به منه               ثم إنَّ "  )٣(
   .٢/٤٦٧ج: المغيث للسخاوي 

 .٢/٢٠٤ج:ي تنقيح األنظار توضيح األفكار لمعان)٤(



– 

  )١٥٣٢(

حدثنا يحيى بن الزبير بن عباد بن حمزة بن عبـد اهللا  :  ما رواه إبراهيم بن المنذر قال  -
ة أحاديث أبيه قال فاخرج الي دفترا، فقـال فـي   بن الزبير قال طلبت من هشام بن عرو    

هذا أحاديث أبي صححته وعرفت ما فيه، فخذه عني وال تقل كما يقول هـؤالء حتـى                 
  .)١("أعرضه 

إلَـى   الطَّاِلـب  يِجـيء  َأن :"وهي"  األولى   دون الصورة  "وهي  : الصورة الثانية   ) ٢(
 ويقُوُل إلَيِه يِعيده ثُم الْمتَيقِّظُ الْعاِرفُ الشَّيخُ فَيتََأملَه يهعل فَيعِرضه حِديِثِه من ِبجزٍء الشَّيِخ
 عـن  وهو مـسموِعي   نَاولْتَِنيِه ما علَي ثَبتَ أو فُلَاٍن عن حِديِثي وهو فيه ما على وقَفْت
  . )٢("عنِّي فَارِوِه فُلَاٍن
 تـسمى  الـشيخ  على كما أن القراءة  ، اعرض الحديث أئمة من واحد غير هذا سمى وقد

  : ومن أمثلتها ،)٣(المناولة عرض يسمى األول أن إالَّ أيضا عرضا
 ألبـي  الوصـية  كتاب في وجدت (:)رحمه اهللا (الحافظ ابن حجر العسقالني    ما قاله (*) 
ـَنِ  عبـدِ  َأِبـي  إلـى  )٤(حصـحي  له بسنـد اريالبخ طريق من مندة بن مالقاس  الرحمـ

                                         
خليل المنصور، دار الكتـب     : ، تحقيق ٣/١١٧ج):هـ٣٤٧ت  (ألبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي      :المعرفة والتاريخ  )١(

 بكر أبو ثابت بن علي بن لإلمام الحافظ المحدث أحمد: الرواية علم في معرفة أصول  ،الكفاية)ت.د( لبنان – بيروت   –العلمية  
 –أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل نجيح الدمياطي، دار الهـدى          : ، تحقيق وتعليق  ٢/٢٨٦ج):ه٤٦٣ت(البغدادي   الخطيب

 ).م٢٠٠٣-ه١٤٢٣)(١( مصر، ط-ميت غمر
، الشذا الفياح مـن علـوم ابـن    ٦١ص : ، التقريب والتيسير للنووي٢٧٨ص :  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح  )٢(

 بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسـحاق األبناسـي، ثـم القـاهري، الـشافعي                إلبراهيم): رحمه اهللا تعالى  (الصالح  
، البحر المحيط في    )م١٩٩٨-ه  ١٤١٨)(١( الرياض، ط    –صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد      : ، تحقيق ٣١٢ص): هـ٨٠٢ت(

 كشف األسرار ،٢/٣٣٤ج:، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول٣٤٤٨ج:أصول الفقه للزركشي 
: ، تحقيق٣/٦٨ج):هـ٧٣٠ت(للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري: عن أصول فخر اإلسالم البزدوي 

 ).م١٩٩٧-ه ١٤١٨)(١( لبنان، ط – بيروت –عبد اهللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية 
 . انظر المراجع السابقة )٣(
سان ثَنَا َأبو النَّضر محمد بن َأحمد ابن النَّضر ثَنَا محمد بن ِإسماِعيل البخَاِري ثَنَا يحيى بن سلَيمان               َأنا محمد بن أبي خُرا     )٤(

ابن عمرو حدثِني ابن وهب َأخْبرِني يحيى بن َأيوب عن عبد اهللا بن جنَادة عن أبي عبد الرحمن الحبلى َأنه َأتَى عبد اهللا يعِني             
ِبِكتَاب ِفيِه َأحاِديث فَقَاَل أصلحك اهللا انْظُر ِفي هذَا الْكتاب فَما عرفت ِمنْه تركته وما لم تعرفه محوته فَنظر ِفيِه قَاَل فعرضـت   

تغليق التعليـق علـى   : انظر ".  وهذَا ِإسنَاد صِحيح):"رحمه اهللا(قال ابن حجر  ،  "علَيِه حتَّى فرغت ِمنْه ثم دعا بغدائه فتغدى       
ـ ٨٥٢ت(لإلمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقالني  : صحيح البخاري    ، ٢/٧٢ج):هـ

 ).ه١٤٠٥) (١( األردن، ط– عمان -دار عمار،  بيروت -سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمي : تحقيق 



 

 )١٥٣٣(

منـه   عرفت فما الكتاب، في  انظر :فقال أحاديث فيه بكتاب )٢(اهللا عبد أتى أنَّه )١(حبِليالْ
 عـرض  فـي  أصـل  وهـو ):"رحمـه اهللا  (قال ابن حجر   ،.."لم تعرفه امحه   وما اتركه

  .)٣()المناولة
إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة عن عبيد اهللا بن عمـر بـن               ما ورد عن    (**) 

د على ابن شهاب أنه كان يؤتى بالكتاب من كتبه، فيتصفحه وينظر فيه             أشه: حفص قال 
  .)٤(هذا حديثي أعرفه خذه عني: ثم يقول

 يمـسكه  ثـم  ،عنه روايته له ويجيز كتابه الطالب الشيخ يناول َأن: الصورة الثالثة ) ٣(
 حملـه ت مـا  على الطالب احتواء لعدم سبق عما يتقاعد فهذا منه يمكنَّه وال ،عنده الشيخ

 الروايـة  به وتصح الصنيع هذا صح فقد):" ... رحمه اهللا(، قال السخاوي  )٥(عنه وغيبته
  .)٦("والعمل

وبالنظر إلي هذه الصورة نجد أنَّها تشير إلي وجود المناولة مع عدم تمكين الطالب مـن           
  . النسخة

                                         
يروى عن أبي أيوب األنصاري، وعبـد اهللا بـن      . أبا عبد الرحمن  : اِفري ثم الحبلي؛ يكَنّى    عبد اهللا بن يزيد المع     )١(

عقْبة بن مسلم، وعبد اهللا بـن       : ، روى عنه  عمٍرو، وعبد اهللا بن عمر، وعقْبة بن عاِمر، وفُضالة بن عبيد وغيرهم           
للحافظ أبـي   : تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس    :  انظر   . سنة مائة  تُوفّي بإفريقية : هبيرة، وعياش بن عباس، يقال    

 –، تحقيـق عـزت العطـار الحـسيني، مطبعـة المـدني       ١/٢٥٠ج) :ه٤٠٣ت (الوليد عبد اهللا بن محمد بن يونس 
 ).م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(القاهرة،

حتمل أن يكون ابـن عمـرو بـن     وعبد اهللا يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي سمع منه وي            ")٢(
 ) .١/٢٧٤ج:فتح الباري البن حجر ".( العاصي فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه

 .١/٢٧٤ج: فتح الباري البن حجر العسقالني )٣(
، أخبار المكيين مـن     ٢/٢٨١ج: ، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي      ٣/١١٧ج: المعرفة والتاريخ للفسوي     )٤(

، تحقيق إسماعيل   ٣٦١ رقم   ٣٥٩ص  ) : ه٢٧٩ت( ألحمد بن زهير بن حرب    : الكبير البن أبي خيثمة     كتاب التاريخ   
 ).م١٩٩٧( الرياض -حسن حسين، دار الوطن

، المقنع في علـوم الحـديث لـسراج الـدين           ٦٢ص  : ، التقريب للنووي    ٢٧٩ص  : معرفة أنواع علم الحديث      )٥(
                    :، المنهل الروي البـن جماعـه        ٣/٦٨ج  : سالم البزدوي ، كشف األسرار عن أصول فخر اإل      ٣٢٦ص: األنصاري

 .٨٨ص 
 .٢/٤٧٦ج: فتح المغيث للسخاوي )٦(



– 

  )١٥٣٤(

 روايتـك  هـذا  : ويقـول  ،جزٍء أو ،بكتاٍب الطالب يَأتيه وهي َأن : الصورة الرابعة ) ٤(
  . )١(لروايته وتحقيق فيه نظر غير من إليه فيجيبه روايته وأجزني ،فَنَاِولِْنيِه

  :النوع الثاني من أنواع المناولة ) ب(
 هذَا : قَوِلِه علَى ويقْتَِصر الِْكتَاب الطَّاِلب الشَّيخَ ينَاِول كََأن اْإلجازِة عِن الْمجردةُ الْمنَاولَةُ

  .)٢(ِروايتَه عنِّي لَك َأجزتُ َأو ،عنِّي ارِوِه : يقُول والَ . سماعاِتي ِمن َأو ،حِديِثي نِم
ـ    ن يناول الشيخ الطالب شيئً     بأَ ؛إن خلت من إذن   فالمناولة     أو عاريـةً   ،اا من مرويه ملكً

 ثـم   ، معرفته  وينظر فيه مع   ، من حديثه فيتصفحه   بشيء أو يأتي إلى الشيخ      ،لينتسخ منه 
 في الصور كلها هذا من رواياتي على الحكم المشروح في النـوع             :يدفعه إليه ويقول له   

  .)٣(األول لكن ال يصرح له باإلذن برواية عنه
  المطلب الرابع

  اولةـكم المنـح
 هذا ولكـٍل    ، ومجردة عن اإلجازة   ،مقرونة باإلجازة : سبق وأن بينَّا أن المناولة نوعين       

  :ند العلماءمنهما حكمه ع
  :حكم المناولة المقرونة باإلجازة : أوالً

 فإن لكل صورة منها حكم عنـد العلمـاء          ،نظرا لتعدد صور المناولة المقرونة باإلجازة     
  :نبينه فيما يلي 

  :الصورتان األولى والثانية ) ١(
 مـع  ،ة عنهأن يأذن الشيخ للتلميذ بالرواي : كما ذكرنا آنفًا أن المدار في هاتين الصورتين       

 حيث سماها العلماء بالمناولة المقرونة باإلجازة مـع التمكـين مـن           ،تمكينه من النسخة  
 فقد حكى االتفاق على صـحتها القاضـي   ،النسخة، وال خالف بين العلماء على صحتها   

 وهـى روايـة صـحيحة عنـد معظـم األئمـة       :" ، وعبارته فيها )رحمه اهللا( عياض  

                                         
، المقنع في علـوم الحـديث لـسراج الـدين           ٦٢ص  : ، التقريب للنووي    ٢٨٠ص  : معرفة أنواع علم الحديث      )١(

               :، المنهل الروي البـن جماعـه        ٣/٦٩ج  : ، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي       ٣٢٦ص: األنصاري
 .٣/٥٣٧ج:، النكت على مقدمة ابن الصالح ٨٩ص 

: ، توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار للصنعاني٦٣ص : ، التقريب للنووي٢٨٠ص : معرفة أنواع علم الحديث)٢(
 .٨٩ص: ديث، المنهل الروي في مختصر علوم الح٣٢٧ص:، المقنع في علوم الحديث ٢/٢٠٥ج
 .٢/٤٧٩ج:  فتح المغيث للسخاوي )٣(



 

 )١٥٣٥(

لخالف في هل هي أفضل من السماع ؛ أم السماع أفضل منهـا،              وإنَّما ا  ،)١("والمحدثين  
  : وتوضيح ذلك كاآلتي ، ومساوية له،أم أنها موازية للسماع

  : مساواتها للسماع ) أ(
  :، منهم )٢("  وجماعة من العلماء ،)رحمه اهللا ( اإلمام مالك " وهذا ما ذهب إليه

 ، والزهـري  ، وحيوة بن شريح   ، العمري  والحسن، وعبيد اهللا   ،يحيي بن سعيد األنصاري   
  .  وابن جريج ،وهشام بن عروة

اإلجازة والمناولـة عنـدي   :" ؛ حيث قال ) رحمه اهللا(  وهو ما ذهب إليه ابن خزيمة        -
  .)٣(" كالسماع الصحيح 

 ، ومجاهـد ، وعكرمـة ،أبي بكر بن عبد الـرحمن : "  عن) رحمه اهللا( وحكاه الحاكم  -
 ومـصر   ،وجماعة من أئمة المدينة، والكوفة، والبصرة     .... دة   وقتا ، والنخعي ،والشعبي
 "......)٤(.  

 بن إسماعيل ثنا قال الشافعي بكر ؛ في ذلك ما رواه عن أبي      )رحمه اهللا ( وعمدة الحاكم   
 : فقـال  ؟ هو أسماع : حديثه عن مالك سئل قال أويس أبي ابن ثنا قال القاضي إسحاق

  .)٥(السماع مـن عندنا نىبأد العرض وليس عرض ومنه سماع منه

                                         
، ٨٠ص  ): ه٥٤٤ت  ( للقاضي عياض بن موسى اليحـصبي     :  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع         )١(

 ).م١٩٧٠ –ه ١٣٨٩) (١( تونس، ط – القاهرة، المكتبة العتيقة –السيد أحمد صقر، دار التراث / تحقيق 
: في علوم الحديث، المقنع ٦٢ص:، التقريب والتيسير للنووي   ٢٧٩ ص :ث البن الصالح     معرفة أنواع علم الحدي    )٢(

ـ  ـ، المنه ٣٢٦ص ـ ٨٨ص: ديثـل الروي في مختصر علـوم الح  للزركـشي  الـصالح   ابـن =ت علـى ـ، النك
: ، فتح المغيـث للـسخاوي     ٤٦ /٢ ج :وطيــ، تدريب الراوي للسي   ٢/٣٠٤ج:،اليواقيت والدررللمناوي ٣/٥٣٧ج:
 .٢/٤٦٩ج
 .٣/٤٤٩ج: ، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٢/٢٩٥ج: الكفاية في علم الرواية )٣(
لإلمام المحدث أبي عبد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا الحـاكم     : معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه  :  بتصريف من    )٤(

 – بيـروت    –م  أحمد بن فارس السلوم، دار بن حز      / ، شرح وتحقيق    ٦٧٣ -٦٧٢ص  ) : هـ٤٠٥ت  (النيسابوري  
 ).م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤)(١(لبنان، ط 

جامع األصول في أحاديث الرسول البن األثيـر        : ، وانظر   ٦٧٦ص: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم        )٥(
ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المـروزي احنفـي              : ، قواطع األدلة في األصول      ١/٨٥ج:

هـ ١٤١٨)(١( لبنان، ط – بيروت –محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية / ، تحقيق ٢٥٣ص): هـ٤٨٩ت (الشافعي 
لإلمام أبي بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي      : ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )م١٩٩٩-
 ).هـ١٤٠٣(  السعودية – الرياض -محمود الطحان، مكتبة المعارف . د: ، تحقيق ١/٢٨٣ج:



– 

  )١٥٣٦(

 مـن  ،) رحمه اهللا ( وتجدر اإلشارة أن بعض العلماء ذهب إلي أن ما نسب لإلمام مالك             
 :"قـال  أويس أبي بن تنزيل هذه المناولة  منزلة السماع معارض بما ُأسند عن اسماعيل          

 اءةقـر  ثـم  المحـدث،  قـال   أو ،العالم على قراءتك فقال السماع أصح عن مالكًا سألت
  .)١(.."عني هذا أرو فيقول كتابه اليك يدفع أن ثم عليك، المحدث

 لكنه مـشعر    ،بانحطاط درجتها عن القراءة   ) رحمه اهللا   (فهذا تصريح من اإلمام مالك      " 
 فـاختلف   ،بتسميتها سماعا ليكون مطابقًا للسؤال إالَّ أن يكون زاد في الجواب، وحينئـذٍ            

إن لم يكن الخلل من الحاكم       .... ،لمجرد العطف " ثم  "  إالَّ أن تكون     ،المروي عن مالك  
بعـض  ) الحاكم: أي ( إن في كالمه ) : رحمه اهللا()٢( فقد قال ابن الصالح،في النقل عنه 

 بمـا ورد فـي عـرض    ،التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة 
  .)٣(" وساق الجميع مساقًا واحدا،المناولة

لى مقدمة ابن الصالح بعد أن أورد دليل الحاكم الذي أستند عليـه             قال صاحب النكت ع   
 تـسمية  يقتـضي  مـا  الرامهرمزي رواية وفي القراءة عرض على حمله يمكن وهذا:" 

 األئمـة  هـؤالء  وكـأن  أصح السماع  عن جواب الترتيب ألن ؛ سماعا المناولة عرض
  .)٤("شيء كل في السماع منزلة نزلوها أنَّهم إالَّ بها الرواية جوزوا عنهم المحكي

 بين جمع بعضهم ":" النكت" معقبا على ما قاله صاحب    ) رحمه اهللا ( قال اإلمام السخاوي    
 الخـالف  فصار والتحقيق في التفصيل  وعدمها واإلجمال الحكم في المثلية بأن المذهبين

  .)٥(" لفظيا الحقيقة في
  :أنَّها أعلى من السماع ) ب(

   .)٦(إلى أنَّها أعلى من السماع فقد ذهب بعض العلماء 

                                         
للقاضي الحسن بن : ، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ٢/١٩٨للخطيب البغدادي ج: كفاية في علم الرواية  ال)١(

 لبنان،  – بيروت   –محمد عجاج الخطيب، دار الفكر      . د: ، تحقيق ٤٣٨ص  ): هـ٣٦٠ت(عبد الرحمن الرامهرمزي    
 .٨٠ص:، اإللماع في معرفة السماع للقاضي عياض )هـ١٤٠٤)(٣(ط
 .٢٧٩ص: رفة أنواع علم الحديث البن الصالح  مع)٢(
 .٢/٤٧٣ج:  فتح المغيث للسخاوي )٣(
 .٥٣٥-٣/٥٣٤ج: النكت على ابن الصالح للزركشي)٤(

 .٢/٤٧٥ج:  فتح المغيث للسخاوي )٥(
 .٢/٤٧١ج:، فتح المغيث للسخاوي ٢/٤٧ج:، تدريب الراوي للسيوطي ٢/٣٠٤ج: اليواقيت والدرر للمناوي)٦(



 

 )١٥٣٧(

: ؛ حيـث قـال   " جـامع األصـول   " مـة   في مقد ) رحمه اهللا (وهذا ما نقله ابن األثير      
  ومـنهم  ،منها أعلى درجة  عندهم وهي ،اإلجازة قبل المناولة يرتبون الحديث وأصحاب"

  .)١(......"السماع من أوفى أنها إلى ذهب من
 مالـك  عن الضحاك بن قاضي عياض من حديث محمد    وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده ال      

 ابـن  أحاديـث  مـن  أحاديث له فكتبت األنصاري سعيد بن يحيى كلمني:" قال أنس بن
 ،)٢( "ذلـك  من أفقه كان هو: " قال ؟ منك سمعها اهللا عبد يا أبا : لمالك قائل فقال شهاب

  . )٣("بها وحدث عنى أخذها بل:" وفى لفظ 
 مـن  أكثـر  إذنه مع بكتابه الثقة ألن بين وهذا:" عقبه  ) هللارحمه ا (قال القاضي عياض    

  .)٤("والمسمع  السامع على الوهم من يدخل لما واثبت بالسماع الثقة
  :أنّها منحطة عن السماع ) ج(

 ؛ حيـث  )٥(عن مجموعة من العلمـاء    " معرفة علوم الحديث    " وهذا ما حكاه الحاكم في      
 العـرض  يـر  لم من فيهم فإن والحرام الحالل في أفتوا الذين اإلسالم فقهاء وأما:" قال

 الـشافعي  قال وبه ؟ ال أم أخبار أهو : المحدث على القراءة في أيضا  واختلفوا ،سماعا
 ،)٦(حنيفـة  أبو  و ،بمصر المزني  و ،البويطي  و ،بالشام األوزاعي  و ،بالحجاز المطلبي

                                         
 .١/٤٨٧ج: ، توجيه النظر إلى أصول األثر١/٨٦ج:صول البن األثير جامع األ)١(
، المحدث الفاصـل بـين الـراوي والـواعي  للقاضـي             ٢/٣٤٣للخطيب البغدادي ج  :  الكفاية في علم الرواية      )٢(

 .٢/٤٧١ج:، فتح المغيث للسخاوي ٨٠ص:،اإللماع في معرفة السماع للقاضي عياض٤٣٨ص : الرامهرمزي
 .٨١ص: ،اإللماع في معرفة السماع للقاضي عياض٤٣٨ص : فاصل بين الراوي والواعي المحدث ال)٣(
  .٨١ص:  اإللماع في معرفة السماع للقاضي عياض)٤(
، ٢/٤٧ج:، تدريب الراوي    ٨٨ص:،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث       ٣٢٦ص  : المقنع في علوم الحديث    )٥(

، البحر المحيط ٢/٣٣٤ج:،االبهاج شرح المنهاج ٤٧٢/ ٢ج:للسخاوي، فتح المغيث ٣/٥٣٧ج:النكت على ابن الصالح 
 .٣/٤٥٠ج:
فإن من عدا أبى حنيفة     أبي حنيفة مع المذكورين،     اعترض على المصنف بذكر     ():رحمه اهللا   (قال اإلمام العراقي   )٦(

إذا :" صاحب القنية ؛ فقـال ، وانَّها دون السماع، وأما أبو حنيفة فال يرى صحتها أصالً كما ذكره       يرى صحة المناولة  
أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه، فعند أبي حنيفة ومحمد ال يجوز روايته، وعند أبي                     

ولم يكتف صاحب القنية في نقله عن أبي حنيفة لعدم الصحة بكونه لم يسمعه فقط بل زاد على                 : ، قلت   "يوسف يجوز 
عائدا على المجاز، وهو الظاهر لتتفق الضمائر، فمقتضاه أنَّه " يعرفه "  فإن كان الضمير في "ولم يعرفه :" ذلك بقوله 

الصالح  ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد: انظر.." إذا عرف المجاز ما أجيز له أنَّه يصح بخالف ما ذكر المعترض 
 محمـد  الرحمن عبد: وتحقيق  دراسة ١٩٢ص  )  :هـ ٨٠٦ ت( العراقي الحسين بن الرحيم عبد الدين لإلمام زين : 

=    وعليه يكون المـشهور عـن أبـي حنفيـة         ).م١٩٦٩-هـ١٣٨٩)(١(المنورة، ط    المدينة- السلفية عثمان، المكتبة 



– 

  )١٥٣٨(

 ،يحيى بن يحيى ، و  المبارك بن اهللا عبد  و ،بالعراق حنبل بن أحمد  و ،الثوري وسفيان
  .)١(.."بالمشرق  راهويه بن إسحاق و

  :على ذلك ) رحمه اهللا ( )٢(هذا وقد أحتج الحاكم
 ِمنًـى  ِمن ِبالْخَيِف  اللَِّه رسوُل قَام : قَاَل َأِبيِه عن مطِْعٍم بِن جبيِر بِن بما رواه محمدِ  *

 ِفقْـهٍ  حاِمِل فَرب يسمعها لَم من ِإلَى َأداها ثُم فَوعاها مقَالَِتى سِمع بداًع اللَّه نَضر«  :فَقَاَل
  .)٣(....."ِمنْه َأفْقَه هو من ِإلَى ِفقٍْه حاِمِل ورب ،لَه ِفقْه الَ
 تَـسمعون:  »  اللَّـهِ  سوُلر قَاَل :قَاَل عباٍس ابِن عِن جبيٍر بِن سِعيِد: وما رواه   * 

عمسيو ِمنْكُم عمسيو نِمم ِمعس ٤( »ِمنْكُم(.  
   فدل على أفضليته،فإنَّه لم يذكر فيهما غير السماع

 المناولة تنزيل امتناع يقتضي ال ذلك إن :البلقيني قال لكن):" رحمه اهللا (قال السخاوي 
 ما كالمهم صريح من أجد لم أني علي :قال القوة في السماع منزلة تقدم ما على

  .)٥("يقتضيه 
على ما ذهب إليه العلمـاء مـن انحطـاط          ) رحمه اهللا   ( وقد أكد اإلمام ابن الصالح       -

 وأنَّـه  السماع محل حال غير ذلك أن : والصحيح: "  وذلك بقوله    ،درجتها عن السماع  

                                                                                                     
تجويز المناولة باإلجازة بشرط سماع الطالب ما في الكتاب المجاز به، وبشرط معرفة الشيخ بما في الكتاب، وهـذا         =

  .بعدم جوازهام صاحب القنية، وبه يتم الجمع بين القولين المشهور عن أبي حنيفة والقول اآلخر مفهوم المخالفة من كال
 عـن  الخاليـة  اإلجازة صحة يمنعان إنما يوسف وأبو حنيفة أبو يكون أن ويجوز :" )رحمه اهللا   (قال اإلمام العراقي    

 بصحة القول النظر أهل من والتحقيق اآلراءو النقل أهل كافة عن اإللماع كتاب في عياض القاضى حكى فقد المناولة
 ).١٩٣ص :التقييد وااليضاح : انظر(."باإلجازة المقرونة المناولة

 .٦٧٥ص :  معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه)١(
 .٦٧٧ص: المرجع السابق  )٢(
 بن عبدالرحمن بـن    لإلمام الحافظ أبي محمد عبداهللا    ) : سنن الدارمي (مسند الدارمي  المعروف بـ      :  ُأخرج في    )٣(

حـسين  / ، تحقيق )٢٣٤(باب االقتداء بالعلماء ح  ) ٢٤(١/٣٠٢ج): هـ٢٥٥ت  (الفضل بن بهرام الدارمي، التميمي      
 ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١) (١( السعودية، ط – الرياض –سليم أسد الدارني، دار المغني 

، وقال األلباني )٣٦٥٩( نشر العلم حباب فضل) ١٠(أول كتاب العلم ) ١٩)(٦٥٨ص :( أخرجه أبو داود في سننه )٤(
 ".صحيح: "
 ".وفيه نظر ولم يبين وجهه) : " رحمه اهللا(، قال السخاوي٢/٤٧٢ج: فتح المغيث للسخاوي )٥(



 

 )١٥٣٩(

، وتبعه في ذلـك اإلمـام  النـووي          )١(" قراءةً واإلخبار لفظًا التحديث درجة عن منحط
  .)٢("والصحيح انَّها منحطة عن السماع والقراءة :" ؛ حيث قال )رحمه اهللا (
وعليه عهـدنا   :" ، بعد عزو هذا الرأي للعلماء السالفي الذكر         )رحمه اهللا ( وقال الحاكم    -

  . )٣(" وإليه نذهب ، وإليه ذهبوا،أئمتنا
  : الصورة الثالثة ) ٢(

مع تمكينه  عنده إمساكه ثم عنه روايته له وإجازته كتابه ناولة  الشيخ الطالبوهي م
 – وهي ما سماها العلماء بالمناولة المقرونة باإلجازة مع عدم التمكين من النسخة –منه 

 وهي ،عنه وغيبته تحمله ما على الطالب احتواء لعدم سبق عما مناولة تتقاعد فهذه" 
 كتاب وقوع بعد لكن ،تقدم ما على والعمل الرواية بها أيضا مناولة صحيحة تصح

  أو،بكتابه أمكنه متى كتابه تصحيح أو ،منه نسخه انتساخه  أو،بعينه للطالب ذلك الشيخ
 هو ما على اإلجازة تناولته لما بموافقته معه يثق وجه منه على بمقابلتها وثق بنسخه
 يظهر يكاد ال هذا مثل في المناولة إن ثَّم المناولة عن المجردة اإلجازات في معتبر

 غير صار وقد ،مناولة غير من كذلك معين في الواقعة اإلجازة على بها مزية حصول
 أهل شيوخ أن غير ؛ فائدة وال لها تأثير ال أنَّه إلى واألصوليين الفقهاء من واحد

 زيةم لذلك يرون - منهم عنه ذلك حكي من أو -  والحديث ديمـــالق في الحديث
  .)٤(معتبرة

  : الصورة الرابعة ) ٣(
 ،روايته لي وأجز فناولنيه روايتك هذا: فيقول جزء أو ،بكتاب الشيخ الطالب يأتي أن

وال  يجوز ال فهذا ،لجميعه روايته ويتحقق فيه ينظر أن غير من ذلك إلى فيجيبه
 وكان ،كذل في عليه االعتماد جاز ومعرفته بخبره موثوقًا الطالب كان ، فإن)٥(يصح

                                         
 .٢٧٩ص :  معرفة انواع علوم الحديث البن الصالح )١(
 .٦٢ص : التقريب والتيسير للنووي )٢(
 .٦٧٧ص:  معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه)٣(
معرفة انـواع علـوم     ،  ٨٣-٨٢ص:اإللماع إلي معرفة أصول الرواية والسماع للقاضي عياض         : بتصرف من    )٤(

 ، المنهـل ٣٢٦ص: المقنع في علوم الحـديث ، ٦٢ص:التقريب والتيسير للنووي  ،  ٢٨٠ص  : الحديث البن الصالح    
 ٨٩ص: الروي

التقريـب  : انظـر   " فهـذا باطـل      :" بقـولهم ) رحمهـم اهللا  (النووي، وابن جماعـة، والـسيوطي         ووصفها )٥(
 .٤٩ /٢ج :الراوي ، تدريب٨٩ص: ،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث٦٢ص:والتيسير



– 

  )١٥٤٠(

 هو يكون حتى الطالب على االعتماد الشيخ على القراءة في جاز كما جائزة إجازة ذلك
  . )١(ودينًا معرفةً به موثوقًا كان إذا األصل من القارئ

لما ) رحمه اهللا ( عن اإلمام أحمد) رحمه اهللا(  وهذا ما حكاه اإلمام الخطيب البغدادي -
 في ما يدريه وما حديثه المحدث يعرف حتى هذا ما أدري ما :قال:" سئل عن المناولة

  .)٣(...." يعجبني ال وأنا ،)٢(هذا الى يذهبون مصر وأهل...... الكتاب 
 ذلك أن عليه يعتمد من بخبر ذلك بعد تبين ثَّم به موثوق غير والطالب ذلك فعل فإن
  .السابقين؟ والمناولة بصحة اإلجازة يحكم فهل مروياته من كان
 ال فإنَّه ومعرفِتِه، بخبِرِه موثوقاً الطالب يكِن لم وإن):" رحمه اهللا( ام العراقي قال اإلم-

وال ،المناولةُ هذِه تجوز اإلجازةُ وال ،تصح فإن ناولَه هوَأجاز، ثُم نتبي بعد بخبِر ذلك 
 بصحِة يحكَم فهل مروياِته ِمن أو الشيِخ سماِع من كان ذلك َأن : عليه يعتمد ثقٍة

 كالمِه وعموم ،الصالِح ابن صريحاً هذِه علَى ينُص لَم ؟ السابقتَيِن واإلجازة المناولِة
 الخطيِب كالِم عموِم في إالَّ ،غيِرِه كالِم في أيضاً أره ولَم . يصح ال ذَِلك أن : يقتضي
 وزاَل ،وأجازه ناولَه لما الشيِخ سماِع صحةُ ذلك بعد تبين َألنَّه ؛ الصحةُ والظاهر،اآلتي

  .)٤(" .أعلم واُهللا المخِْبِر، ثقِة عدِم من نخشى كنَّا ما
 الغلط من براءتي مع حديثي من كان إن عني الكتاب هذا في بما حدث الشيخ قال ولو

   فما حكمه؟،والوهم
 عنِّي الكتاِب هذا في بما دثْح : قاَل لو): " رحمه اهللا( قال اإلمام الخطيب البغدادي -
إن كان ِثي ِمنِديتي مع ،حبراء ِم الغَلَِط ِمنهوالو، كان ٥( " حسناً جائزاً ذلك(.  

                                         
 .٦٣-٦٢ص:، التقريب والتيسير للنووي ٢٨٠ص :  معرفة انواع علوم الحديث البن الصالح )١(
عني المناولة للكتاب، وإجازة    :  إلي هذا    وأهل مصر يذهبون  : وأراه في قوله  ): " رحمه اهللا   ( قال اإلمام الخطيب     )٢(

: الكفاية في علم الرواية للخطيـب البغـدادي   : انظر . روايته من غير أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم ال ؟  
 .٢/٣٠٠ج
 .٢/٣٠٠ج:  المرجع السابق )٣(

): ه٨٠٦ت(الحـسين العراقـي   لإلمام الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بـن      :  شرح التبصرة والتذكرة     )٤(
ماهر ياسـين الفحـل، دار   /  الشيخ –عبد اللطيف الهميم . د/ ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه، وعلق عليه  ١/٤٤٢ج

 .٢/٤٩ج: ، تدريب الراوي للسيوطي )م٢٠٠٢-ه١٤٣١) (١( لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 
 .٢/٣٠١ج:  الكفاية فب علم الرواية للخطيب البغدادي )٥(



 

 )١٥٤١(

 من كان إذا ما : الصورتاِن الخطيِب كالِم في ويدخُل):" رحمه اهللا (  قال اإلمام العراقي  
أحضر كان إذا وما ؛ معتمداً ثقةً الكتاب به وثوٍقم غير . فإن الروايـةُ  جازِت ،ثقةً كان 

 به يوثَقُ من بخبِر اإلجازِة بعد تَبين ثُم بِه موثوٍق غير كان وإن ،واإلجازِة المناولِة بهذِه
الذي ذلك َأن الشيخُ ناولَه كان اِتِه ِمنجازتْ ؛ مروي ١("بذلك روايتُه(  

  :باإلجازة المناولة غير المقرونة : ثانيا 
 بَأن اإلجازة عن المناولةُ تجردِت إذا ما وهو : المناولِة نوعي من الثاني النوع هذا

نَاولَهي ،هذا : ويقول الكتاب ِثي ِمنِدياتي من أو ،حاعميقوُل وال ،س ِوِه : لهعنِّي ار، 
   .)٢(ذلك ونحو ،روايتَه لك َأجزتُ وال
 ومنهم مـن    ، وإجازة الرواية بها   ، فمنهم من رأى صحتها    ،ها بين العلماء  في اخْتُِلفَ وقِد. 

  : بها، وتفصيل ذلك كاآلتي  الروايةُ تجوز ال ،رأى أنها إجازة مختلة
 صـححوها  أنَّهـم " :العلـمِ  أهـلِ  من طائفٍة عن )رحمه اهللا   (الخطيب البغدادي   حكى -

  .)٣("بها الروايةَ وَأجازوا
 وعابهـا  ،بهـا  الروايةُ تجوز ال ،مختلةٌ إجازةٌ هذِه " :)رحمه اهللا (ِح  الصال ابن  وقالَ - 

واحٍد غير الفقهاِء ِمن على واألصوليين نِثيدالمح نغُوا    الَِّذيـوالروايـةَ  َأجازوهـا، وس 
  .)٤("ِبها

 رحمـه ( ومن هؤالء األصوليين الذين عابوا على المحدثين إجازتهم لها اإلمام الغزالي            
 عنـي،  بـه  وحدث الكتاب هذا خذ يقول أن )المناولة: أي ( وصورته :"  فقد قال  ،)اهللا  
 اللفـظ  هـذا  وجد وإذا ،له معنى ال اللفظ هذا دون المناولة  ومجرد ،فالن من سمعته فقد
  .)٥("فائدة  بال المحدثين بعض أحدثه تكلف زيادة فهو ،للمناولة معنى فال
-   حكاية البطالن عن الفقهاء وأصحاب األصول؛ حيث       )   رحمه اهللا (   وقد أطلق النووي

 وعـابوا   ،األصوِل وأصحاب ،الفقهاء قَالَه الَِّذي الصحيِح علَى ِبها الروايةُ تجوز ال:" قال
  .)٦("المحدثين المجوزين 

                                         
 .١/٤٤٣ج:  شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )١(
 .٢٨٠ص :  معرفة انواع علوم الحديث البن الصالح )٢(

 .١/٣١٦ج: الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )٣(
 .٢٨٠ص : نواع علوم الحديث البن الصالح أ معرفة )٤(
 .١٣١ص:  المستصفى للغزالي )٥(
 .٦٣ص :  التقريب والتيسير للنووي )٦(



– 

  )١٥٤٢(

 ،)رحمه اهللا (هو مقتضى كالم اإلمام اآلمدي      ) رحمه اهللا   ( وما ذهب إليه اإلمام النووي      
 إذ الروايـة  لـه  تجز لم اإلجازة لفظ دون الكتابة أو المناولة على اقتصر ولو:" ال  فقد ق 
 فـي  الحديث على صحة  وال عنه الرواية تسويغ على يدل ما والمناولة الكتابة في ليس

  )١("نفسه 
 نجد أن اإلمام    ،)رحمهما اهللا   ( والنووي   ،وبالنظر لما قاله كالً من اإلمامين ابن الصالح       

وعابهـا غيـر    : " الح لم يعمم رفض الفقهاء واألصوليين لها ؛ حيـث قـال             ابن الص 
 وأصـحاب  ،الفقهاء قَالَه الَِّذي:" ...  بينما عمم اإلمام النووي ذلك ؛ حيث قال          ،.."واحٍد

  " .األصوِل
، )رحمه اهللا (علي ما قاله االمام النووي ) رحمه اهللا ( وقد عقَّب اإلمام العراقي -  

 لكالِم مخالفاً كونِه مع األصوِل وأصحاب الفقهاء قالَه َأنَّه من أطلقَه ما : تُ قل[:بقوله 
 من أهِل جماعةٌ قاله لما مخاِلفٌ فهو ،واحٍد غيِر عن لذلك حكايتِه في الصالَِح ابِن

 إذا بْل ،المناولةَ وال بْل اإلذن، يشترِط لَم فإنَّه ،)٢("المحصوِل "صاحب ِمنْهم ،األصوِل
ذَا: كتاٍب، وقاَل ِإلَى الشيخُ أشاراعي همفالٍن من س، جاز لمن هأن سمع هيروي  ،عنه
سواء لبعِض خالفاً ؟ ال أم َأناولَه وسواء ،نِثيدقاَل المح ِوِه لهعنِّي ار ٣(]....ال أم(.  

ح عدم التعمـيم أحـسن      ولكن صنيع ابن الصال   ) :" رحمه اهللا ( وقال اإلمام السخاوي     -
  .)٤(..."لعدم اشتراط جماعة من األصوليين منهم الرازي في المحصول 

 إلـي أن    ،"تدريب الراوي   "  و   ،"الصالح   ابن علوم من الفياح الشذا" وقد ذهب صاحبا    
 وذلك في تعقيبهما على كالمه ؛ حيـث         ،يرى جوازها ) رحمه اهللا ( اإلمام ابن الصالح    

 أن الـشيخ الطالـب    بمجرد إعالم  الرواية أجاز من  قول  اهللا شاء إن وسنذكر:" قال  

                                         
سيد الجميلي، دار . د: ، تحقيق ٢/١١٣ج:لإلمام أبي الحسن علي بن محمد اآلمدي    : حكام في أصول األحكام      اإل )١(

 ).هـ١٤٠٤)(١( لبنان، ط – بيروت –الكتاب العربي 
المناولة وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في ) :" رحمه اهللا( فقد قال اإلمام الرازي )٢(

: انظـر  ..." الكتاب فإنه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره أن يروي عنه سواء قال له أروه عني أو لم يقل له ذلك               هذا  
طـه جـابر فيـاض    : د .، تحقيق٤/٦٤٨ج:لإلمام  محمد بن عمر بن الحسين الرازي    :المحصول في علم األصول     

 ).هـ١٤٠٠) (١( الرياض، ط –العلواني، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
  .٤٤٤-١/٤٤٣ج:  شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )٣(
 .٢/٤٨١ج: فتح المغيث للسخاوي )٤(



 

 )١٥٤٣(

  فإنَّهـا  ،المناولة من فيه بما ويترجح ،ذلك على يزيد  وهذا ،فالن من سماعه الكتاب هذا
  .)١("الرواية  في باإلذن إشعار من تخلو ال
 اختـاره  الذي وهو جوازها، المصنف كالم ومقتضى:"  فقد قال صاحب الشذا الفياح       -

  .)٢(....."المحصول في اماإلم
 على يدالن القسم أول السابقان واألثر والحديث :قلت:"  وقال صاحب تدريب الراوي      -

 قـال  حيث ذلك فيه البخاري علقه الذي الحديث نعم باإلذن تصريح فيهما ليس  فإنه ،ذلك
  .)٣("تقرأه  ال

  . باإلجازة وغير المقرونة،هذه هي أحكام المناولة بنوعيها المقرونة باإلجازة
  المطلب الخامس

  ألفاظ األداء عن المناولة
الصيغ والعبارات التي تُروي بهـا األحاديـث        اختلف األئمة من المحدثين وغيرهم في       

  :المتحملة بطريق المناولة على مذهبين 
  " :في الرواية بالمناولة "  وأخبرنا،حدثنا:" جواز اطالق : المذهب األول ) ١(

  "حدثنا و أخبرنا :"  ومن بعدهم أنَّهم جوزوا اطالق،لمتقدمينفقد حكى عن قوم من ا
  . )٤( وغيرهما، ومالك،في الرواية بالمناولة ؛ حكي ذلك عن اإلمامين الزهري

 يـرى  ال كان أنَّه ):"رحمه اهللا   ( فقد روى الرامهرمزي بإسناده عن الحسن البصري         -
 حـدثني :  يقول أن ؛ يسعه  فيه ام جميع عني أرو :ويقول ،كتابه المحدث يدفع أن بأسا
  .)٥(" فالن  عن فالن

 ،قـراءة  بعـضه  الكتـاب  روى فيمن ):"رحمه اهللا ( حنبل ابن  وما روي اإلمام أحمد    -
  .)٦(.."أخبرنا  كله في :يقول أنَّه أجازةً ؛ وبعضه ،مناولةً وبعضه تحديثًا، وبعضه

                                         
 .٢٨١ص:  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح )١(
 .١/٣١٦ج: الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )٢(
 .٢/٥٠ج:  تدريب الراوي للسيوطي )٣(
 .٢/٤٨٣ج:، وفتح المغيث للسخاوي ١٢٨ص : عياض  اإللماع إلي معرفة أصول السماع للقاضي )٤(
 .٤٣٥ص:  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )٥(
 .٢/٤٨٣ج: فتح المغيث للسخاوي )٦(



– 

  )١٥٤٤(

العـرض   -وأن ذكرنـا     كما سبق    – اإلطالق الئق بمذهب من يرى       :أي،وهذا المذهب 
  .)١(في المناولة كعرض السماع 

  : التقييد باستخدام صيغ دالة علي طريقة التحمل :المذهب الثاني ) ٢(
والعبارات التي تُروى بها األحاديث المتحملـة       ،ويرى أصحاب هذا المذهب، أن الصيغ     

 يجوز أن يقول     ودالةً على طريقة التحمل، فال     ، ينبغي أن تكون مشعرةً    ،بطريقة المناولة 
 ، والقـراءة ،، بغير تقييد لِئال تشترك مع صيغة الروايـة بالـسماع  " أو أخبرنا  ،حدثنا:" 

  : ولكن يقول ، بإحدى هاتين الطريقتين،فيظن أن هذا مما تحمله الراوي
:  أو ،مناولـةً  أخبرنـا :  أو ،إجـازة  أخبرنا: أو ،وإجازةً مناولةً فالن حدثنا: أو أخبرنا" 

: يقول عنه، أو  روايته لي أطلق فيما:  أو ،فيه لي أذن فيما:  أو ،إذنه في:  أو ،إذنًا أخبرنا
 مـن  ذلـك  أشـبه  ومـا  فـالن  ناولني:  أو ،وكذا كذا فالن أجازني: أو ،فالن لي أجاز

  .)٢(" العبارات
من  المنع والورع التحري وأهل الجمهور عليه الذي المختار وهذا المذهب هو الصحيح   

  .)٣(بها ريشع بما ذلك وتخصيصها

                                         
 .٦٣ص:، التقريب والتيسير للنووي ٢٨١ص:  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح )١(

، المقنع في علوم الحديث     ٦٣ص:يسير للنووي   ، التقريب والت  ٢٨٢ص:  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح        )٢(
  .٣٢٨ص: البن الملقن 

، المقنع المنهل الروي في     ٦٣ص:، التقريب والتيسير للنووي     ٢٨٢ص:  معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح        )٣(
 .٨٩ص : مختصر علوم الحديث البن جماعة 



 

 )١٥٤٥(

  اتمةــالخ
 وخلـص   ،لقد قدم البحث تصورا تفصيليا عن المناولة كطريقة من طرق تحمل الحديث           

  :إلي النتائج اآلتية 
)١ (  لهـا  ،هي أعلى أنواع اإلجازة على اإلطـالق      ؛  المناولة المقرونة باإلجازة    أن وأن 

  . ولكل صورة منها شرطًا معينًا،في العلو،صورا متعددة
 واحد من  ن الصورتين األولى والثانية من المناولة المقرونة باإلجازة سماهما غير         أ) ٢(

 هـذا  عرضاً، وللتفريق بينهما فليسم  علي الشيخ تسمى   القراءة عرضاً، وأن  الحديث أئمة
  .القراءة عرض وذاك المناولة عرض

التـي المـدار فيهـا    تبين لنا اختالف العلماء في حكم المناولة المقرونة باإلجازة، و     ) ٣(
أنَّهـا  :  فمـنهم مـن رأى       ، مع تمكينه من النسخة    ،على أذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه     
أنّهـا  :  ومـنهم مـن رأى   ،أنَّها أعلى من الـسماع    : مساوية للسماع ؛ ومنهم من رأى       

  . وهذا هو الرأي الراجح عند العلماء،منحطة عن السماع
 فمنــهم من   ، المناولة غير المقرونة باإلجازة    تبيــن لنا اختــالف العلماء في    ) ٤(

  . ومنهم من رأى بطالنها وهو األرجح عند العلماء ،رأى صحتها
 أو ،كحـدثنا مناولـة  : تبين لنا أن التقييد باستخدام صيغ دالة على طريقة التحمـل       ) ٥(

ـ             ،أخبرنا مناولة  ن  أو ناولني فالن هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهـور م
  .العلماء 

 وأن يلهمنـي  ،وفى الختام أسال اهللا العظيم أن أكون قد وفقت في عرض هـذا البحـث           
 ، وييسر حفظها  ، من التبديل والتحريف    وأن يحفظ سنة نبيه      ،السداد في القول والعمل   

  . إنَّه سميع مجيب، والعمل بها لكل المسلمين،وروايتها



– 

  )١٥٤٦(

  :المصادر والمراجع
لإلمام علـي    :هاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي        اإلبهاج في شرح المن    -١

                   لبنـان،  – بيـروت  –العلميـة    دار الكتب،جماعة من العلماء:  تحقيق،بن عبد الكافي السبكي  
  ). هـ ١٤٠٤)(١(ط 
سـيد  . د:  تحقيق   ،لإلمام أبي الحسن علي بن محمد اآلمدي      :  اإلحكام في أصول األحكام      -٢
  ).هـ١٤٠٤)(١( ط ، لبنان– بيروت – دار الكتاب العربي ،لجميليا

                     ألحمد بـن زهيـر بـن حـرب    :  أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير البن أبي خيثمة   -٣
  ).م١٩٩٧( الرياض -، تحقيق إسماعيل حسن حسين، دار الوطن)ه٢٧٩ت( 
                لمحمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني    :ألصول  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم ا       -٤
الـشيخ خليـل    :  كفر بطنا قدم له    - دمشق   ،الشيخ أحمد عزو عناية   : المحقق ،)هـ١٢٥٠ت  (

  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩)( ١( دار الكتاب العربي، ط،الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور
                للقاضي عياض بن موسـى اليحـصبي   :  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع    -٥
                 ، تـونس  – المكتبة العتيقـة     ، القاهرة – دار التراث    ،السيد أحمد صقر  / ، تحقيق   )ه٥٤٤ت  ( 
  ).م١٩٧٠ –ه ١٣٨٩)(١(ط 
                 لإلمـام المحـدث محمـد زكريـا الكانـدهلوي المـدني       :  أوجز المسالك إلي موطأ مالك     -٦
                   ، دمـشق  – دار القلـم     ،تقـي الـدين النـدوي     / د.  وعلق عليه أ   ،، اعتنى به  )هـ١٤٠٢ت  (

  ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤)(١(ط 
          للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبـد اهللا الزركـشي            :  البحر المحيط في أصول الفقه     -٧
محمد محمد تامر، دار    . د: ليه، تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق ع       )هـ  ٧٩٤ت  (

  ).م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( لبنان-  بيروت –الكتب العلمية 
                  للحافظ أبي الوليد عبد اهللا بن محمـد بـن يـونس           :  تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس     -٨
ـ ١٤٠٨( القـاهرة،   – مطبعـة المـدني      ،عزت العطار الحـسيني   / ، تحقيق )ه٤٠٣ت  (  -هـ

  ).م١٩٨٨
لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي        :  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه      -٩

أحمد الـسراح   . عوض القرني، د  . عبد الرحمن الجبرين، د   . د/ ـ تحقيق ): ه ٨٨٥ت(الحنبلي  
  ).م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( السعودية – الرياض –الناشر مكتبة الرشد 



 

 )١٥٤٧(

لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي،         : ي تدريب الراوي في شرح تقريب النواو      -١٠
 . الرياض –عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرياض الحديثة : تحقيق

 دار الكتـاب    ،إبراهيم األبيـاري  :  تحقيق ،لعلي بن محمد بن علي الجرجاني     :  التعريفات -١١
  ).ه١٤٠٥)( ١( ط، لبنان– بيروت –العربي 

 لإلمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد           : تغليق التعليق على صحيح البخاري     -١٢
المكتب ،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي    : ، تحقيق   )هـ٨٥٢ت(بن أحمد بن حجر العسقالني      

  ).ه١٤٠٥) (١( األردن، ط– عمان -دار عمار،  بيروت -اإلسالمي 
النـووي  لإلمام محيي الدين بن شرف       :  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير        -١٣

 – بيـروت  – دار الكتاب العربـي  ،محمد عثمان الخشت/ ، تقديم وتحقيق وتعليق     )ه٦٧٦ت  (
  ).م١٩٨٥-ه١٤٠٥) (١(لبنان، ط 

عبـد  :  تحقيـق    ٤٨٥،/١ج:لطاهر الجزائري الدمـشقي   : توجيه النظر إلى أصول األثر       -١٤
  )م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦)( ١( حلب، ط– مكتبة المطبوعات اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة

أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صـالح        :  توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار تأليف      -١٥
أبـو عبـد الـرحمن      : ، دراسة وتحقيق  )هـ  ١١٨٢ت  (بن محمد المعروف باألمير الصنعاني    

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧)(١( ط، لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية،صالح بن محمد بن عويضة
  لإلمام مجد الدين أبو السعادات المبارك: حاديث الرسول جامع األصول في أ-١٦

- مكتبة الحلـواني ،عبد القادر األرنؤوط: ، تحقيق)هـ٦٠٦ت (ابن األثير     بن محمد الجزري  
  ). م ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩)(١( ط، مكتبة دار البيان-مطبعة المالح 

بـن إسـماعيل    ألبي عبد اهللا محمـد       : الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهللا         -١٧
محمـد  / ورقم كتبه وأبوابه     ،محيى الدين الخطيب  /  قام بنشره وتحقيقه   ،)هـ٢٥٦ت(البخاري  

  ).هـ١٤٠٠)(١(ط، القاهرة– المطبعة السلفية ،فؤاد عبد الباقي
لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب  :  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع   -١٨

  ).هـ١٤٠٣(  السعودية – الرياض - مكتبة المعارف ،الطحانمحمود . د:  تحقيق،البغدادي
للقاضي عبد رب النبي بن عبـد       :  دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون        -١٩

حسن هاني فحـص دار الكتـب       :  حققه وعرب عباراته الفارسية      ،رب الرسول األحمد نكري   
  ).م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١)( ١( ط ،  لبنان- بيروت-العلمية 



– 

  )١٥٤٨(

        لإلمام محمد بن إسماعيل األمير الكحالنـي الـصنعاني         :  سبل السالم شرح بلوغ المرام     -٢٠
 ).م١٩٦٠-هـ١٣٧٩)(٤( مصر، ط–، مكتبة مصطفى البابي الحلبي )هـ١١٨٢ت (

، حكم علي أحاديثه    )هـ٢٧٥(ألبى داود سليمان بن األشعث السجستاني       : سنن أبي داود     -٢١
 – الريـاض  – مكتبـة المعـارف   ،محمد ناصر الدين األلبـاني    : لمحدثوآثاره، وعلق عليه ا   

  ).هـ١٤٢٤) (٢( ط ،السعودية
إلبراهيم بن موسى بـن أيـوب،       ): رحمه اهللا تعالى  ( الشذا الفياح من علوم ابن الصالح        -٢٢

صالح فتحـي    :، تحقيق )هـ٨٠٢ت(برهان الدين أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي         
  ).م١٩٩٨-ه ١٤١٨)(١( ط ، الرياض–لرشد  مكتبة ا،هلل
لإلمام الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحـسين           :  شرح التبصرة والتذكرة     -٢٣

 –عبد اللطيـف الهمـيم      . د/  وعلق عليه    ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه    ،)ه٨٠٦ت(العراقي  
  )م٢٠٠٢-ه١٤٣١) (١( لبنان، ط– بيروت – دار الكتب العلمية ،ماهر ياسين الفحل/ الشيخ 

لمحمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف            :  شرح الزرقاني على موطأ اإلمـام مالـك        -٢٤
 ).هـ١٤١١( لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية ،)هـ١١٢٢ت(الزرقاني

ـ   )هـ١٤٢٠ت  (للعالمة محمد ناصر الدين األلباني    :  صحيح أبي داود     -٢٥ راس ، مؤسسة غ
  ). م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣)(١(ط ، الكويت،للنشر والتوزيع

                 للحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني            : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٢٦
أبـو قتـادة نظـر محمـد        : عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه     / ، تعليق الشيخ    )ه٨٥٢ت  (

  ).م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦)( ١(ط  ، السعودية– الرياض – دار طيبة ،الفاريابي
للعالمة شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن             : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث     -٢٧

عبد الكريم بن عبد اهللا بن عبـد الـرحمن الخـضير،            / د.،دراسة وتحقيق   )ه٩٠٢ت(السخاوي
  ).هـ ١٤٢٦)(١( الرياض، ط- دار المنهاج ،محمد بن عبد اهللا بن فهيد آل فهيد/د

ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابـن أحمـد            : دلة في األصول    قواطع األ  -٢٨
 – دار الكتـب العلميـة       ،محمد حسن محمد  / ، تحقيق   )هـ٤٨٩ت  (المروزي احنفي الشافعي    

  ).م١٩٩٩-هـ ١٤١٨)(١( ط ، لبنان–بيروت 
للشيخ عبد العزيز بـن أحمـد بـن         : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي         -٢٩
 دار الكتـب  ،عبد اهللا محمود محمـد عمـر     : ، تحقيق )هـ٧٣٠ت(د، عالء الدين البخاري   محم

  ).م١٩٩٧-ه ١٤١٨)(١( ط ، لبنان– بيروت –العلمية 



 

 )١٥٤٩(

   لإلمام الحافظ المحدث أحمد بن علي: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية -٣٠
 إبـراهيم بـن     أبـي إسـحاق   : ، تحقيق وتعليق  )ه٤٦٣ت(ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي       بن

  ).م٢٠٠٣-ه١٤٢٣)(١( ط، مصر- ميت غمر– دار الهدى ،مصطفى آل نجيح الدمياطي
 – بيـروت  – دار صادر  ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري      : لسان العرب    -٣١

  ).ت.د( الطبعة األولى ،لبنان
هرمـزي  للقاضي الحسن بن عبد الـرحمن الرام : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي       -٣٢

) ٣( ط ، لبنـان – بيـروت   – دار الفكـر     ،محمد عجاج الخطيـب   . د:  تحقيق   ،)هـ٣٦٠ت(
  ).هـ١٤٠٤(

طـه  : د . تحقيق،لإلمام  محمد بن عمر بن الحسين الرازي:المحصول في علم األصول      -٣٣
) ١( ط   ، الريـاض  – جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية             ،جابر فياض العلواني  

  ).هـ١٤٠٠(
 – بيـروت    – مكتبة لبنـان     ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي      ل  :ر الصحاح مختا -٣٤

  ) .١٩٨٦(لبنان 
ألبي الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بـن          : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       -٣٥

إدارة :  نـشر  ،)هـ١٤١٤ت  (خان محمد بن أمان اهللا بن حسام الدين الرحماني المباركفوري           
ـ  ١٤٠٤)( ٣( بنـارس الهنـد، ط     - الجامعة السلفية    -العلمية والدعوة واإلفتاء  البحوث   - هـ
  )م١٩٨٤

محمـد  :  تحقيق ،لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي      : المستصفى في علم األصول      -٣٦
  ).ه١٤١٣) (١( بيروت، ط–عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية 

لإلمام الحافظ أبي محمد عبداهللا بن عبـد       ) : لدارميسنن ا (مسند الدارمي  المعروف بـ       -٣٧
حـسين سـليم أسـد      /  تحقيق   ،)هـ٢٥٥ت  (الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، التميمي        

  ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١) (١( ط ، السعودية– الرياض – دار المغني ،الدارني
خليل : تحقيق ،ألبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري       : المعتمد في أصول الفقه    -٣٨

  ).هـ١٤٠٣) (١(  لبنان، ط- بيروت–الميس، دار الكتب العلمية 
عبد السالم محمد   /  تحقيق   ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      : معجم مقاييس اللغة     -٣٩

  ).م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( لبنان – بيروت - دار الفكر،هارون



– 

  )١٥٥٠(

 ،د عبد القادر ـ محمد النجار إلبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حام  :المعجم الوسيط  -٤٠
  .مجمع اللغة العربية/ دار الدعوة تحقيق 

لإلمام الحافظ أبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن              : معرفة أنواع علم الحديث      -٤١
، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليـه        )ه٦٤٣ت  ( الشهرزوري المعروف بابن الصالح   

 – بيـروت    - دار الكتب العلمية       ،سين الفحل ماهر يا /  والشيخ   ،عبد اللطيف الهميم  / الدكتور
  ).م٢٠٠٠٢_ه ١٤٢٣)(١( ط،لبنان
لإلمام المحدث أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم       : معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه     -٤٤

 – بيروت   – دار بن حزم     ،أحمد بن فارس السلوم   /  شرح وتحقيق    ،)هـ٤٠٥ت  (النيسابوري  
  ).م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤)(١( ط ،لبنان
خليـل  :  تحقيـق ،)هـ٣٤٧ت (ألبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : المعرفة والتاريخ  -٤٥

  ).ت.د( لبنان– بيروت – دار الكتب العلمية ،المنصور
 ،٣٢٥ص: سراج الدين عمر بن علي بن أحمـد األنـصاري         : المقنع في علوم الحديث      -٤٦

  ).هـ ١٤١٣)( ١(سعودية، ط  ال–عبد اهللا بن يوسف الجديع دار فواز للنشر : تحقيق 
: لإلمام محمد بن إبراهيم بـن جماعـة  : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي      -٤٧
  ).ه١٤٠٦)(٢( دمشق، ط–رمضان،  دار الفكر محيي الدين عبد الرحمن / د.  تحقيق،٨٨ص
 حققه وضبط نصوصه وخـرج  ،)هـ١٧٩ت ( إلمام دار الهجرة مالك بن انس      : الموطأ -٤٨
                 دبـي  – مجموعـة الفرقـان التجاريـة    ،أبو أسامة سليم بن عيد الهاللـي الـسلفي      : اديثه  أح
  ).م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(

لإلمام بدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدين عبـد  : النكت على مقدمة ابن الصالح  -٤٩
               )١( الريـاض، ط  –لـسلف   أضـواء ا ،زين العابدين بن محمد بال     / د: اهللا بن بهادر، تحقيق   

  ).م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( 
، )ه  ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني       للحافظ  :  هدى الساري مقدمة فتح الباري       -٥٠

 دار طيبة   ،أبو قتادة نظر محمد الفاريابي    :  حققه   ،عبد الرحمن بن ناصر البراك    / تعليق الشيخ   
 ).م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦)( ١( السعودية، ط – الرياض –

ـ ١٠٣١ت(المنـاوي  الـرؤوف  لعبد : حجر ابن نخبة شرح في والدرر  اليواقيت -٥١  ،)هـ
  . )م١٩٩٩ ( الرياض – الرشد مكتبة، أحمد الزين المرتضي/  تحقيق

 



 

 )١٥٥١(

  
  
  

  
  
  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

  :أما بعد. والمرسلين ؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
ما قال النبي صلى  فإن مقام التابعين مقام عظيم في هذه األمة، وحقبة مباركة خيرة، ك

وفضل . )١ ()خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( اهللا عليه وسلم في الحديث 
هذه الطبقة على أمة محمد فضل عظيم، إذ هم حملة هذا الدين عن أصحاب رسول اهللا 

السيما الذين أكثروا من الرواية عن الصحابة . صلى اهللا عليه وسلم، ونَقَلَتُه إلينا
 - مما ليس فيهم-فِحفْظُ مقامهم ومعرفةُ فضائلهم واإلجابة عما قيل فيهم . لمالزمة لهموا

  .من حقهم على من عرف فضلهم ممن أتى بعدهم
ومن هؤالء التابعين األجالء عكرمة مولى عبد اهللا بن عباس  رضي اهللا عنه، اإلمام 

ام بقول الخوارج؛ وأنه قال فقد رمي هذا اإلم. الكبير، العالم بعلم حبر األمة وترجمانها
. من الخوارج وقيل األباضية وقيل البيهسية بقول نجدة بن عامر وقيل بقول الصفرية 

 ابن ، وصنّف في الدفاع عنهوقد نفى ذلك عن عكرمة رحمه اهللا عدد من أهل العلم
  .وغيرهموالمنذري جرير الطبري والمروزي وابن عبد البر  

قق من صحة هذه النِّسبة، وبيان منشأها، واإلجابة عنها وفي هذا البحث أسعى إلى التح
ومردها إلى الرأي الصحيح المبذول في هذا البحث الذي أسأل اهللا أن ينفع به ويكتب 

  .والحمد هللا رب العالمين  .قبوله والتوفيق فيه

                                         
  .من حديث عمران بن حصين رضي اهللا عنه متفق عليه ) ١(

 
 
 

 
  في مسار العقيدة-تاذ مساعد أس

  بقسم الثقافة اإلسالمية بجامعة حائل
 



– 

  )١٥٥٢(

  :موضوع البحث
خوارج إلى الموضوع الذي يتناوله هذا البحث هو دراسة األقوال التي نَسبتْ رأي ال
  .عكرمة، وبيان صحتها من ضعفها، وأقوال العلماء الذين نفوا عنه هذا الرأي

  :أسئلة البحث
 وهل الروايات الواردة دون إسناد ما هي صحة نسبة القول بقول الخوارج إلى عكرمة؟

إلى أي فرقة من فرق الخوارج ف وإذا صح عنه ذلك محمولة على الصحة أم الضعف؟
 هي المقاالت التي قالها حتى ينسب له ذلك ؟ وكيف نجمع بين من نفى نُسب إليها؟ وما

  .عنه ذلك مع ما نُسب إليه لو صح؟
  :مشكلة البحث

تقع مشكلة البحث في نسبة رأي الخوارج إلى عكرمة هو في شهرة هذا الرأي عند من 
  .ترجم لعكرمة، وأكثر هذه الروايات جاءت بال سند

  :أهمية البحث
 البحث والتحقيق في هذه المسألة من أهمية هذه النِّسبة إلى عكرمة، تظهر أهمية هذا

 في الكتب والمصادر إال وينسب له هذا - رحمه اهللا-حيث لم تخُل ترجمة لعكرمة 
وقّل أن تُذكر ترجمته . ويذكر مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض. القول

 تفصل هذه الشبهة الواردة على لهذا كان من األهمية بمكان أن. ويفصل القول فيها
  .رجل في مقام عكرمة في بحث كهذا

  :أهداف البحث
جمع األقوال واآلراء في نسبة هذا القول لعكرمة، ودراستها والتحقق من صحة  - ١

 .نسبتها لمن قالها
 . والترجيح بينها-  من أثبت ومن نفى–النظر في أقوال الفريقين  - ٢
 تابعي جليل وتصحيح ما ورد في كتب إبراز هذه المسألة المتعلقة في عقيدة - ٣

  .التراجم عنها
  :حدود البحث

 –هي األقوال الواردة في كتب التراجم والتاريخ والفرق وغيرها عن نسبة هذا القول 
  . إلى عكرمة وجمع ما قيل في ذلك ، مع الدراسة والتحقيق- قول الخوارج

  : الدراسات السابقة



 

 )١٥٥٣(

على أن ما اتُّهم به عكرمة رحمه اهللا قد . -ي حسب علم–لم تُفرد هذه المسألة ببحث 
ابن جرير الطبري، ومحمد بن نصر : صنَّف فيه المتقدمون مصنفات دفاعا عنه، وهم

المروزي، وأبو حاتم بن حبان البستي، وأبو عبد اهللا بن منده، وابن عدي، وابن عبد 
 ألفه المنذري في جزء غير أن هذه المصنّفات فقدت ولم يصلنا منها شيء، إال  ما. البر

أما الدراسات الحديثة . ذكر حال عكرمة مولى عبد اهللا ابن عباس وما قيل فيه: أسماه
اآلثار الواردة عن عكرمة : فلم أجد شيًئا مع البحث، سوى رسالة ماجستير بعنوان

  .وهي ال تزال قيد البحث والدراسة. مولى ابن عباس في العقيدة جمعا ودراسة
  :منهج البحث

  .سرت في هذا البحث على المنهج االستقصائي، مع التحليل والنقد
  :خطة البحث

  :يتكون هذا المبحث من تمهيد وثالثة مباحث
أصله ومنشأه، مكانته وحياته العلمية ، روايته : ترجمة عكرمة رحمه اهللا: التمهيد

  .للحديث وما قيل فيها، وفاته
  :وفيه مطلبان. إلى عكرمةاألقوال في نسبة رأي الخوارج : المبحث األول
  .من نسب رأي الخوارج إلى عكرمة: المطلب األول
  .من نفى عن عكرمة رأي الخوارج وأبطله: المطلب الثاني
  .المقالة المنسوبة إلى عكرمة من مقاالت الخوارج: المبحث الثاني
  .الترجيح والتوجيه في هذه المسألة: المبحث الثالث

   .صيات وفيها النتائج والتو:الخاتمة
  .المراجع
  .الفهارس

  
  
  
  
  



– 

  )١٥٥٤(

  :التمهيد
أصله ومنشأه، مكانته وحياته العلمية مع ابن عباس : ترجمة عكرمة رحمه اهللا 

  .)١(وبعدها، وفاته
  .أصله ومنشأه: أوالً

جاء . هو عكرمة بن عبد اهللا، يكنى بأبي عبداهللا، وأصله من البربر من أهل المغرب
مملوكًا لحصين بن الحر العنبري، فوهبه البن عباس كان . إلى العرق من تلك النواحي

  .رضي اهللا عنهما حين ولي البصرة لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
  .مكانته العلمية: ثانيا

 روى عن ابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة، وعنه الشعبي وعطاء ومجاهد 
بن عباس سعيد بن وكان من أقرانه عند ا. والزهري وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم

  .جبير وطاووس وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد
اجتهد ابن عباس في تعليمه وتحفيظه القرآن والعلم حتى أصبح أعلم الناس بعلم حبر 

كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني القرآن : يقول عكرمة. األمة ابن عباس
زيد مسائل أسأل عنها عكرمة دفع إلي جابر بن : وقال عمرو بن دينار. ويعلمني السنة

وكان أبو الشعثاء . هذا عكرمة هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه: وجعل يقول، 
  .هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس: يقول

مات ابن عباس وعكرمة عبد، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد اهللا بن 
 ، -ابن عبد اهللا بن عباس–فأتى عليا ، كرمة فبلغ ذلك ع، عباس بأربعة آالف دينار 

أما إنه ما خير لك؛ بعت علم أبيك : قال. نعم: بعتني بأربعة آالف دينار؟ قال: فقال
  .بأربعة آالف دينار فراح علي إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه

ان وك. طلبتُ العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار: يقول عكرمة
  .انطلق فأفت الناس وأنا لك عون: ابن عباس يقول له

                                         
، )١٢-٢/٥(، المعرفة والتاريخ    )٧/٤٩(، التاريخ الكبير    )٥/٢٨٧،٢٨٨(الطبقات الكبرى   : مصادر الترجمة ) ١(

جزء فيه ذكر حال عكرمة، للمنذري      ). ٤١-٢/٢٧(د البن عبد البر     ، التمهي )٦/٤٦٩(الكامل في ضعفاء الرجال     
، )٣٦-٥/١٢(، سير أعالم النبالء )٢٠/٢٦٤(، تهذيب الكمال )٣/٢٦٥(، وفيات األعيان )٣٥-٣٣، ٢٠-١٥ص(

  ).٢/٣٢(شذرات الذهب 



 

 )١٥٥٥(

كنتُ جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة، : وقال عثمان بن حكيم
ما حدثكم عني عكرمة : يا أبا أمامة أذكرك اهللا هل سمعت ابن عباس يقول: فقال

  .نعم: فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة
ما بقي : وقال الشعبي. نعم، عكرمة: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: ن جبيروقيل لسعيد ب

  .أحد أعلم بكتاب اهللا من عكرمة
اجتمع حفاظ ابن عباس فيهم سعيد بن جبير وعطاء وطاوس على : قال أيوب السختياني

وكلما حدثهم حديثا، قال : عكرمة، فقعدوا فجلسوا يسألونه عن حديث ابن عباس، قال
  .- بعقد أصابعه ، إشارة على جودة حفظه– هكذا، فعقد ثالثين سعيد بن جبير

نعم، يحتج : يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: قلت ألحمد بن حنبل: قال أبو بكر المروذي
  .به

فعكرمة أحب إليك عن ابن عباس : قلت ليحيى بن معين: وقال عثمان بن سعيد الدارمي
فعكرمة أو سعيد بن جبير؟ : قلت. يركالهما، ولم يخ: أو عبيد اهللا بن عبد اهللا؟ فقال

  .ثقة وثقة، ولم يخير: فقال
  .عبيد اهللا أجل من عكرمة: قال عثمان

إذا رأيت إنسانا يقع في : وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، عن يحيى بن معين
  .عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على اإلسالم

م على االحتجاج بحديث عكرمة قال أبو عبد اهللا المروزي قد أجمع عامة أهل العل
واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى بن معين ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن 

  .االحتجاج بحديثه فقال لي عكرمة عندنا إمام الدنيا وتعجب من سؤالي إياه
كيف هو؟ : سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس:  حاتم وقال عبد الرحمن بن أبي

والذي أنكر عليه يحيى . نعم إذا روى عنه الثقات: يحتج بحديثه؟ قال: قلت. ثقة: قال
كريب : فموالي ابن عباس؟ فقال: بن سعيد األنصاري ومالك فلسبب رأيه، قيل ألبي

ة وسعيد بن جبير وسئل أبي عن عكرم: قال. وسميع وشعبة وعكرمة، وعكرمة أعالهم
  .أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة: أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال

  .ليس أحد من أصحابنا إال احتج بعكرمة: قال البخاري 



– 

  )١٥٥٦(

وما ثمنه يا أبا عبد : قالوا. إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه:  رحمه اهللامن أقوال عكرمة* 
  .هثمنه أن يضعه عند من يحسن حفظه، وال يضيع: اهللا؟ قال

أيحفظ هذا من حديثك شئيا؟ : لقيت عكرمة ومعه ابن له، فقلت له: وقال سليمان األحول
  .إن أزهد الناس في عالم أهله: إنه يقال: فقال

 وهو –توفي عكرمة رحمه اهللا سنة أربع ومائة ، وقيل خمس ومائة : وفاته -
في معه في وتو. ، وقيل ست ومائة، وقيل سبع ومائة، وهو ابن ثمانين سنة- األشهر

مات أفقه الناس ومات أشعر :  ، فقيل-وهو متشيع–اليوم نفسه الشاعر كُثير عزة 
  . الناس



 

 )١٥٥٧(

  :وفيه مطلبان. األقوال في نسبة رأي الخوارج إلى عكرمة: المبحث األول
  من نسب رأي الخوارج إلى عكرمة: المطلب األول

  :عطاء بن أبي رباح: أوالً
  .)١(كان عكرمة إباضيا: اءقال عمر بن قيس المكي، عن عط

  :التعليق
أخرج هذا األثر ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى عمر بن قيس، عن عطاء، 

ضعيف متروك الحديث، قال عنه . وهو عمر بن قيس الملقّب بسندل مولى آل الزبير
فهذا . اإلمام أحمد متروك الحديث، واستنكر يحيى بن معين حديثه عن عطاء وغيره

  .)٢(ر عن عطاء في عكرمة ضعيف لضعف عمر بن قيساألث
  :عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي: ثانيا

يعني ابن –سمعت عليا : نقل يعقوب بن سفيان عن شيخه محمد بن عبد الرحيم قال
وقف عكرمة على باب المسجد :  وحكى عن يعقوب الحضرمي عن جده قال- المديني

  .)٣(عكرمة يرى رأي األباضيةوكان : قال. ما فيه إال كافر: فقال
  :التعليق

يعقوب الحضرمي ؛ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا الحضرمي، صدوق عند 
ليس هو عندهم بذاك الثبت، يذكرون أنه حدث عن : أحمد وأبي حاتم، وقال ابن سعد

  .، فهو علة هذا األثر)٤(هـ٢٠٥الرجال، لقيهم وهو صغير، توفي سنة 
اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي، من أئمة اإلقراء واللغة روى عن أنس بن وجده هو عبد 

مالك، و كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل، وكان معه أبو عمرو بن العالء، 
  .)٥(هـ١٢٩توفي سنة . ذكره ابن حبان في الثقات

  .وفي هذا األثر يعقوب الحضرمي، فهو مطعون فيه كما سبق
  

                                         
  ).٢١/٣٧٨(، تهذيب الكمال )٤١/١٢٠(تاريخ دمشق ) ١(
  ).٧/٤٩٠(هذيب التهذيب ، ت)١٠-٦/٩(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
  ).٢٠/٢٧٨(، تهذيب الكمال )٤١/١١٨(، تاريخ دمشق )٢/١٢(المعرفة والتاريخ ) ٣(
  ).٣٢/٣١٤(، تهذيب الكمال )٧/٣٠٤(الطبقات الكبرى ) ٤(
  ).١٤/٣٠٥(، تهذيب الكمال )٢/١٠٤(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )١/١٤(طبقات فحول الشعراء ) ٥(



– 

  )١٥٥٨(

   :عبد اهللا الزبيريمصعب بن : ثالثًا
  .)١(كان عكرمة يرى رأي الخوارج: وقال مصعب بن عبد اهللا الزبيري

  :التعليق
أخرج هذا األثر ابن سعد في الطبقات، وأخرجه ابن عساكر بسنده إلى ابن سعد 

كان يرى رأي الخوارج، فطلبه بعض : وقال مصعب بن عبد اهللا الزبيري: ( وتمامه
  ).اود بن الحصين حتى مات عنده والة المدينة، فتغيب عند د

ومصعب هذا هو ابن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام 
كان أوجه : القرشي، العالم النسابة، أفقه قرشي في النسب، قال ابن أخيه الزبير بن بكار

 في توفي. وثقه أحمد والدارقطني وغيرهم. قريش مروة وعلما وشرفا وبيانا وقدرا
  .)٢(هـ٢٣٦شوال سنة 

  :  اإلمام أحمد بن حنبل: رابعا
حدثنا أبو طالب أحمد : حدثنا ابن أبي عصمة، قال: -في الكامل-قال ابن عدي  - ١

كلما قال محمد بن : قال خالد الحذاء: سمعت أحمد بن حنبل يقول: بن حميد، قال
 يسمي لم يكن: )٣(قلت. سيرين نبئت عن ابن عباٍس فإنما رواه عن عكرمة

ال، محمد ومالك ال يسمونه في الحديث إالَّ أن مالكًا قد سماه في : عكرمة؟ قال
كان من أعلم الناس ولكنه كان يرى : حديث واحد، قلت ما كان شأنه به؟ قال

رأي الخوارج؛ رأي الصفرية، ولم يدع موضعا إالَّ خرج إليه؛ خراسان والشام 
أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة ويقال إنما أخذ . واليمن ومصر وإفريقية

 .)٤(لما قدم عليهم
  : التعليق

 –هذا األثر ال علة ظاهرة في إسناده، فشيخ ابن عدي هو عبد الوهاب بن عصام 
 بن الحكم الشيباني أبو صالح العكبري، المتوفى سنة - المعروف بابن أبي عصمة

                                         
  ).٢٩٠، ٢٠/٢٧٩(، تهذيب الكمال )٤١/١٢١(، تاريخ دمشق )٥/٢٩٣(ى الطبقات الكبر) ١(
  ).١٠/١٦٢(انظر تهذيب التهذيب ) ٢(
  .القائل هو أبو طالب أحمد بن حميد، وسؤاله لإلمام أحمد) ٣(
  ).٦/٤٧٠(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(



 

 )١٥٥٩(

طالب أحمد بن حميد وشيخه أبو . )١(هـ، حدث ببغداد، ولم يذكر فيه تجريح٣٠٨
: المشكاني هو صاحب اإلمام أحمد، قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل

وأبو طالب صحب أبا عبداللَّه قديما إلى أن مات، وكان أبو عبد اللَّه يكرمه ويقدمه، 
وكان رجالً صالحا فقيرا صبورا على الفقر، فعلمه أبو عبد اللَّه مذهب القنوع 

. ، ومات قديما بالقرب من موت أبي عبد اللَّه، فلم تقع مسائله إلى األحداثواالحتراف
  .فاإلسناد ظاهره الصحة. )٢(هـ٢٤٤توفي سنة 

ورأي اإلمام أحمد في نسبة قول الخوارج إلى عكرمة جاء هنا مجزوما به، وبتحديد 
  .قول الصفرية من الخوارج، وكذا في المواضع التي خرج إليها عكرمة

  .ثر لإلمام أحمد هو أقوى طريق يتهم به عكرمة باألخذ برأي الخوارجوهذا األ
كان : سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة، قال: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - ٢

كان : قلت ألحمد بن حنبل: قال. إنه كان صفريا: يقال: يرى رأي األباضية، فقال
 .)٣(ى األمراء يأخذ منهمنعم، وأتى خراسان يطوف عل: عكرمة أتى البربر؟ قال

 :التعليق
. هذا األثر أخرجه ابن عساكر بسنده ذكره المزي في تهذيب الكمال عن الجوزجاني

وفيه أن اإلمام أحمد جزم بنسبة قول عكرمة بقول الخوارج، لكن تحديد القول الذي قاله 
ست جاء غير مجزوم به، ذكر أنه يرى رأي األباضية ثم ذكر أنه قيل الصفرية ولي

كما أن فيه إثبات خروجه إلى بالد إفريقية وهي بالد البربر، وهو ما ذكره . األباضية
وفيه أيضا ِذكْر ما ُأِخذ على عكرمة من أنه . في األثر السابق وذكره غيره كما سيأتي

  .يتعرض لهدايا األمراء وعطاياهم
  :أبو األسود: خامسا

الصيقل، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا حدثنا عالن : -  في الكامل– قال ابن عدي - ١
كنتُ أول من سبب لعكرمة الخروج إلى : عمي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي األسود قال

                                         
  ).١٢/٢٨٦(تاريخ بغداد ) ١(
  ).٥/١٩٨(تاريخ بغداد ) ٢(
  ).٢٠/٢٧٨(، تهذيب الكمال )٤١/١٢١(تاريخ دمشق ) ٣(



– 

  )١٥٦٠(

المغرب وذاك أني قدمت من مصر إلى المدينة فلقيني عكرمة وسألني عن أهل المغرب 
 .)١(فأخبرته بغفلتهم، قال فخرج إليهم فكان أول ما حدث فيهم رأي الصفرية

  :التعليق
هذا األثر هو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو األسود روى له الجماعة 

رواه عنه عبد اهللا بن . )٢(هـ١٣٢هـ وقيل ١٣٧ووثقه جمع من المحدثين، توفي سنة 
لهيعة، وابن لهيعة مختلف فيه بين المحدثين، منهم من يحمل صحة حديثه إذا روى عنه 

يكتب حديثه : يضعفه في كل حال كأبي حاتم وأبي زرعة، وقاالالعبادلة، ومنهم من 
ال نور على : لالعتبار، ويرى ضعفه ابن مهدي ويحيى بن سعيد، وقال الجوزجاني

  .)٣ (حديثه وال ينبغي أن يحتج به
وأحمد بن سعد بن أبي مريم محدث روى عنه بقي بن مخلد، وعمه سعيد بن الحكم بن 

وعالن . )٤(محدثين كأبي حاتم وابن معين والنسائي وغيرهمأبي مريم وثقه جمع من ال
الصيقل هو علي بن أحمد بن سليمان المصري إمام ثقة وأحد كبراء العدول كما قاله 

  .)٥(ابن يونس
  . وهذا األثر عن أبي األسود ضعيف لضعف ابن لهيعة على قول أكثر المحدثين

وجه للدعوة، ألن أبا األسود لم وفيه بيان أن سبب خروج عكرمة إلى إفريقية هو خر
يكن متأثرا برأي الخوارج، وإنما بين له غفلة أهل المغرب، أي عن العلم والدين، 
فخرج إليهم داعيا فكان بعدها ظهور رأيه برأي الصفرية؛ هذا ما يفهم من كالم أبي 

بب وفي األثر القادم فيه أن أبا األسود كان هو س. -على فرض صحة األثر- األسود 
  .خروج عكرمة إلى مصر ثم إلى المغرب

حدثنا ابن أبي : حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثَنا محمد بن يحيى بن آدم، قال- ٢
أنا أول من أقدم عكرمة مصر، : حدثَنا ابن لهيعة، عن أبي األسود قال: مريم، قال

                                         
  ).٢٠/٢٧٧(، تهذيب الكمال )٦/٤٧١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  ).٢٥/٦٤٧(تهذيب الكمال ) ٢(
  ).٤/١٦٨(، ميزان االعتدال )٢٥/٦٢٤) (١٥/٤٨٧(تهذيب الكمال ) ٣(
  ).١٤/٤٩٦) (١٢/٣١١) (١٠/٣٢٧(، وانظر سير أعالم النبالء )١/٢٩) (٤/١٨(تهذيب التهذيب ) ٤(
  ).١٤/٤٩٦(سير أعالم النبالء  ) ٥(



 

 )١٥٦١(

م مصر ثُم خرج إلى فقد:  قال-قال وكان جليسا له- جعلت أطري له مصر، : وقال
  .)١(المغرب 
  : التعليق

هذا األثر فيه ابن لهيعة وهو ضعيف؛ يرد روايته جمع من المحدثين كما سبق ذكره في 
وقول أبي األسود .  ثم للمغربوفيه أن خروج عكرمة كان لمصر أوالً. األثر السابق

  .أي أدلُّه على الذهاب إليها) جعلت أطري له مصر (
 عن عبد )٢(رمة إلى مصر ثم إلى المغرب أخرج ابن عدي بسندهوحول خروج عك
 من عكرمة ولم - يعني عيسى–قلت البن لهيعة كيف سمع أخوك : الغفار بن داود قال

كان أخي أكبر مني ومر بنا عكرمة إلى إفريقية وأنا بن سبع : تسمع أنت منه، قال
  .وابن لهيعة مصري. سنين

 بحكاية أخرى من طريق ابن )٣(ضا في تهذيب الكمالوقد جاء هذا األثر عند المزي أي
أنا : أنا أول من هيج عكرمة على السير إلى أفريقية، قلت له: لهيعة عن أبي األسود قال

هو ذا عكرمة يتجهز : فلقيني جليس له، فقال: قال أبو األسود. أعرف قوما لو أتيتهم
ليل العقل خفيفا كان قد سمع وكان ق: فلما قدم عليهم اتهموه، قال: قال. إلى أفريقية

الحديث من رجلين، وكان إذا سئل حدث به عن رجل ثم يسأل عنه بعد ذلك، فيحدث به 
ما أكذبه، فشكوا ذلك إلى إسماعيل بن عبيد األنصاري، : عن اآلخر، وكانوا يقولون

كيف : ال بأس به أنا أشفيكم منه، فبعث إليه، فقال له: وكان له فضل وورع، فقال
صدقت سألت : كذاو كذا، فقال إسماعيل: بن عباس يقول في كذا وكذا، فقالسمعت ا

وكان يحدث برأي نجدة الحروري، وأتاه : قال ابن لهيعة. هكذا: عنها ابن عباس، فقال
  .فأقام عنده ستة أشهر، ثم أتى ابن عباس فسلم عليه فقال ابن عباس، قد جاء الخبيث

ا اتُهم به عكرمة في رأيه وروايته؛ ففيه وهذا األثر يحمل الجواب في نفسه على م
ضعف سنده ألن مدار رواية أبي األسود على ابن لهيعة وهو : أوالهما: علتان في سنده

  .مردود الحديث كما تقدم

                                         
  ).٦/٤٧٣(الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  ).٦/٤٧١ (المصدر السابق) ٢(
  ).٢٠/٢٧٧(تهذيب الكمال ) ٣(



– 

  )١٥٦٢(

أن إسماعيل بن عبيد األنصاري لم يسمع من ابن عباس، وهو لم يوثقه إال : وثانيهما
  . )١(ابن حبان، وقال الذهبي مقبول لم يترك

ففيه نكارة، حيث إن اتهام عكرمة في عقله وروايته ترده مكانة عكرمة عند : وأما متنه
عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، وعند أقرانه، وقبولهم روايته وكثرة اآلخذين عنه، 

فكيف يمكن أن تُقابل هذه المكانة . وشهرته العلمية التي أطبق عليها الرواة واإلخباريون
ة ضعيفة فيها نكارة وتناقض كما في األثر نفسه، إذ في المتن نفسه رد برواية واهي

، -إذا قبلنا سماع إسماعيل بن عبيد من ابن عباس–على من قدح في رواية عكرمة 
حيث إن ما حدثهم به عكرمة قد صدقه إسماعيل بن عبيد وصححه، فكيف يكون كالم 

كارته، وضعف سند األثر كاٍف فاضطراب المتن ون. أبي األسود مستقيما في عكرمة
  .في رد هذا األثر

وسيأتي في مطلب الترجيح ما ينقض اتهام ابن األسود لعكرمة على فرض صحة 
  .روايته

  :يحيى بن بكير: سادسا 
قدم عكرمة مصر، وهو يريد المغرب، : سمعت ابن بكير يقول: قال يعقوب بن سفيان

ار ابن بكير، وخرج إلى المغرب، ونزل هذه الدار، وأومأ إلى دار إلى جانب د
  .)٢(فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا

  :التعليق
ابن بكيٍر هذا هو يحيى بن عبد اهللا بن بكير المخزومي، موالهم، روى له البخاري، 

 هـ٢٣١توفي سنة . ضعيف: وقال النسائي. يكتب حديثه وال يحتج به: وقال أبو حاتم

والبخاري لم يخرج له إال . مواضع كثيرة من تاريخهروى له يعقوب بن سفيان في . )٣(
فروايته في هذ األثر ليست عاضدة للروايات األخرى، وإنما . )٤(ما وافقه عليه الثقات

  .يتوقف صحتها على صحة الروايات األخرى

                                         
  ).١/٢٤٨(، الكاشف، للذهبي )٦/٢٨(الثقات، البن حبان ) ١(
  ).٢٠/٢٧٧(، تهذيب الكمال )٢/٧(المعرفة والتاريخ ) ٢(
  ).٣١/٤٠١(، تهذيب الكمال )٩/١٦٥(الجرح والتعديل ) ٣(
  ).١/٤٥٢(ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة فتح الباري ) ٤(



 

 )١٥٦٣(

  :يحيى بن معين: سابعا 
ن أنس إنما لم يذكر مالك ب: سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبو بكر بن أبي خيثمة

  .)١(عكرمة، ألن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية
  :التعليق

يحيى بن معين الغطفاني موالهم، إمام الجرح والتعديل، كتب بيده ألف ألف حديث، كان 
وهو هنا يحكي ما . )٢(هـ٢٣٣توفي سنة . أعلم الناس بالرجال: أحمد يستثبته ويقول

، وإال فسيأتي رأي ابن معين حكاه اإلمام أحمد عن سبب عدم تسمية مالك لعكرمة
  .مخالفًا لهذه الرواية

  :علي بن المديني: ثامنًا
كان عكرمة يرى رأي نجدة : قال علي بن المديني: قال يعقوب بن سفيان الفسوي

  .)٣(الحروري
لم يسم مالك عكرمة في شيء من : سمعت أبي يقول: وقال محمد بن علي بن المديني

 عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله، يعني وهو كتبه إال في حديث ثور عن عكرمة
يصوم ويهدي، فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج، وكان يقول في : محرم، قال

  .)٤(رجل: كتبه
  :التعليق

كان : هـ، قال عنه أبو حاتم ٢٣٤علي بن المديني اإلمام الحافظ الثقة، المتوفى سنة 
وكان أحمد ال يسميه إنما يكنيه تبجيال علي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، 

  .)٥(له، وما سمعت أحمد سماه قط
وفي هذه الحكاية لعلي بن المديني يتضح االختالف فيما نسب إلى عكرمة من رأي 

  . الخوارج، أهو قول نجدة الحروري أم قول األباضية
  

                                         
  ).٢٠/٢٧٧(، تهذيب الكمال )٢/١٩٤(التاريخ الكبير ) ١(
  ).٣١/٥٤٣(تهذيب الكمال ) ٢(
  ).٢٠/٢٧٧(، تهذيب الكمال )٢/٧(المعرفة والتاريخ ) ٣(
  ).٢٠/٢٨٣(، تهذيب الكمال )٤١/١١٦(تاريخ دمشق ) ٤(
  ).٢١/٥( تهذيب الكمال )٥(



– 

  )١٥٦٤(

  من نفى عنه نسبة رأي الخوارج وأبطلها: المطلب الثاني
  .ينيحيى بن مع: أوالً

قال يحيى وبلغنا عن عكرمة أنه كان ال يقول هذا وهذا : قال أبو العباس الدوري
  .)١(باطل

  :التعليق
سبق ذكر ما روي عن ابن معين في قول عكرمة بقول الخوارج، وهذا األثر الوارد؛ 

: ( ذكره الدوري بعد نفي يحيى ابن معين رأي الخوارج عن جابر بن زيد، قال الدوري
يقول في حديث جابر بن زيد الذي يرويه أبو هالل عن جابر بن زيد أنه سمعت يحيى 

، ثم نفى ابن معين عن )دخل عليه فقال له في رأى الخوارج فقال إني أبرأ إلى اهللا منه 
  .عكرمة

  .العجلي: ثانيا
عكرمة مولى بن عباس مكي تابعي ثقة وهو بريء مما : (  قال أبو الحسن العجلي

  .)٢ () الحرورية ، وهو تابعي يرميه الناس به من
  : التعليق

العجلي هو أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا، من األئمة الحفاظ، صاحب كتاب الثقات، يقول 
  .هـ٢٦١توفي سنة . كنا نعده مثل أحمد ويحيى ابن معين: الدوري

  .ابن جرير الطبري: ثالثًا
كرمة من مذهب الصفرية،  إليه عبِسوأما ما نُ: ( قال ابن جرير الطبري رحمه اهللا 

 عليه ما ادعي )٣(فإنه لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة نحلة ثبت
 ؛ يجب علينا إسقاط عدالته وإبطال شهادته وترك االحتجاج بروايته؛هلَِحعليه من ذلك ونُ

 أحد لزمنا ترك االحتجاج برواية كل من نقل عنه أثر من محدثي األمصار كلها، ألنه ال
  .)٤ () له آخرون منهم إال وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب به عنه قوم ويرتضيه

                                         
  ).٣/١٠٦(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) ١(
  ).٢/١٤٥(الثقات ) ٢(
  ).١/٤٢٨(وصححها المحقق من نص فتح الباري ) لم تثبت عنه ( في األصل : قال المحقق) ٣(
  ).٣٨ص (جزء فيه ذكر حال عكرمة، للمنذري ) ٤(



 

 )١٥٦٥(

  :التعليق
نقل المنذري هذا النص عن اإلمام المفسر المشهور محمد بن جعفر بن جرير الطبري 

هـ في الدفاع عن عكرمة فيما نُسب إليه، وقد قال هذا الكالم على فرض ٣١١ت 
  .ي ممن ألف في الدفاع عن عكرمة رحمه اهللاومعلوم أن الطبر. التسليم
  .ابن عبد البر: رابعا

عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء ال يقدح فيه كالم : ( قال أبو عمر ابن عبد البر
من تكلم فيه ألنه ال حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية 

 يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه عنه ألنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان
  .)١ ()وكل ذلك باطل عليه إن شاء اهللا من رأي الخوارج، 

  :التعليق
ابن عبد البر هو أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي من أئمة المالكية، ومن 

ين أبطل رحمه اهللا اتهام عكرمة بقول الخوارج، وب. هـ٤٦٣أعلم الناس بقول مالك، ت
  .وقد علل عدم ذكر رواية مالك عنه. أنه ال حجة لمن اتهم عكرمة بذلك

  .ابن حجر: خامسا
ألنه لم يكن داعية مع أنها فأما البدعة فإن ثبتت عليه فال تضر حديثه : ( قال ابن حجر
  .)٢ ( )لم تثبت عليه

رون أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكث:  وقال في شرحه لقول ابن عباس
يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو سواد المشركين على عهد رسول اهللا 

؛ قال  مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت  يضرب فيقتل فأنزل اهللا 
وفي هذه القصة داللة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأى : ابن حجر

وسيأتي . )٣(يقاتلهمالخوارج؛ ألنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من 
  .الكالم على هذا الحديث في مبحث الترجيح

  
  

                                         
  ).٢/٢٧(التمهيد ) ١(
  ).١/٤٢٥(فتح الباري ) ٢(
  ).٨/٢٦٣ (المصدر السابق) ٣(



– 

  )١٥٦٦(

  المقالة المنسوبة إلى عكرمة من مقاالت الخوارج: المبحث الثاني
تعددت األقوال في مقالة الخوارج التي نُسبت إلى عكرمة كما سبق في الروايات، فقد 

ه اإلمام أحمد إلى ، ونسب)١(نسبه عطاء وعبد اهللا بن إسحاق الحضرمي إلى األباضية
وكذا قال أبو . يقال إنه كان صفريا: ، وسئل عن انتحاله األباضية فقال)٢(الصفرية

. )٣(ونسبه علي بن المديني إلى انتحال رأي نجدة الحروري. األسود ويحيى بن معين
كان عكرمة : سمعت أبا مريم يقول: وجاء عن الحسن بن عطية القرشي الكوفي قال

  .)٥)(٤(بيهسيا
وهذا االختالف في ماهية القول الذي قال به عكرمة يدل على ضعف هذه النسبة التي 

فبين هذه المذاهب الخارجية من االختالف في قتل المخالف األمر الواضح . نُسبت إليه
ونرى أن أكثر ما نُسب إلى عكرمة هو قول الصفرية؛ قال به أحمد وأبو األسود . البين

وهذا االختالف . )٦(ون قتل أطفال ونساء وشيوخ المخالفينوابن معين، والصفرية ال ير
على ما نُسب إلى عكرمة يخالف ما سبق ذكره عن الحضرمي أنه وقف على باب 

                                         
توقفوا في أطفال المشركين، افترقت إلى عدة فرق كالحفـصية       . أتباع عبد اهللا بن أباض، من فرق الخوارج       ) ١(

، ١/١٣٥(، الملـل والنحـل      )٥٨ص(، التبصير في الدين     )١٠٣،  ١/١٠٢(انظر مقاالت اإلسالميين    . والحارثية
١٣٦.(  

وقد افترقوا إلى فـرق     . زارقة بأنهم ال يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم       أتباع زياد بن األصفر، خالفوا األ     ) ٢(
انظر مقـاالت اإلسـالميين   . وافقوا فيها بعض مقاالت الخوارج األخرى كالقول بأن المقام عليه الحد ليس بكافر 

  )١/١٣٢(، الملل والنحل )٥٤، ٥٣ص(، التبصير في الدين )٦٢، ٦١ص (، الفرق بين الفرق )١/١٠١(
أجمع النجدات على أنه ال حاجة للنـاس        .أتباع نجدة بن عامر الحنفي، أشهرهم أبو فديك وعطية بن األسود          ) ٣(

وقد استحّل نجدة دماء المقيمين في دار التقية، وأكفروا من قال بكفر القعـدة              . باإلمام إذا تناصف الناس الحقوق    
انظر . إلصرار على الكبائر معصية ليس بكفرمنهم عن الهجرة ويرون أن اإلصرار على الصغيرة كفر، وعدم ا    

، الملـل والنحـل     )٥٣-٥٢(، التبصير في الدين     )٦٠-٥٨(، الفرق بين الفرق     )٩٢-١/٩٠(مقاالت اإلسالميين   
)١٢٣-١/١٢٢.(  
  ).٢٠/٢٧٨(تهذيب الكمال ) ٤(
يهـسية أن   وتـرى الب  . وكان قد كفّر رجالً من األباضية     -وقيل جابر –أصحاب أبي بيهس هيصم بن عامر       ) ٥(

انظر مقاالت . صاحب الذنب ال يكفَّر حتى يقيم الحاكم عليه الحد، وقال بعضهم إن الحاكم إذا كفر كفرت الرعية               
  )١٢٦، ١/١٢٥(، الملل والنحل )٧٤ص (، الفرق بين الفرق )١/١١٤(اإلسالميين 

الملـل  ، )٥٤، ٥٣ص (دينالتبصير في ال  ،  )٦٢،  ٦١ص   (الفرق بين الفرق  ،  )١/١٠١ ( مقاالت اإلسالميين  )٦(
  ).١/١٣٢ (والنحل



 

 )١٥٦٧(

دخل علينا : المسجد فقال ما فيه إالكافر، وكذلك ما روي عن عن خالد بن أبي عمران
 اليوم بالموسم، وددت أني: عكرمة مولى ابن عباس بأفريقية في وقت الموسم، فقال

فأعترض بها من شهد الموسم، قال : بيدي حربة أضرب بها يمينا وشماال، وفي رواية
  .)١(فمن يومئذ رفض به أهل أفريقية: خالد

                                         
  ).٥/٢٢(، سير أعالم النبالء )٢٧٩-٢٠/٢٧٨(تهذيب الكمال  )١(



– 

  )١٥٦٨(

  الترجيح والتوجيه في هذه المسألة: المبحث الثالث
بعد عرض األقوال التي نسبت رأي الخوارج إلى عكرمة، واألقوال التي برأته من 

رض هنا الترجيح في هذه المسألة بعد أن أذكر التوجيه واإلجابة عما سبق من ذلك، أع
  .األقوال

األقوال التي نسبت رأي الخوارج إلى عكرمة بينها تباين في الصحة والحكاية، فمنها 
ومنها ما يبين أنه كان داعيةً إلى رأي الخوارج عامالً . الصحيح ظاهرا ومنها الضعيف

وإليك أوجه التفصيل .  ينسب إليه على وجه الصيغة والتمريضبه مكفرا، ومنها ما
  :فيها

 ، ال يثبت لضعف عمرو بن قيس، كما تقدم، إذ هو متروك الحديث، ولهذا فقول عطاء
  .ال يعتمد على هذا القول في نسبة رأي الخوارج إلى عكرمة

ه ابن ؛ ففيه يعقوب الحضرمي طعن فيوأما قول عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي
والراوي عن يعقوب هو علي بن المديني الذي نسب في رواية أخرى . سعد وغيره

فال .  إلى عكرمة-  وليس األباضية كما في رواية الحضرمي –رأي نجدة بن عامر 
  .يمكن االعتماد على هذه الرواية في تصحيح هذه النسبة إلى عكرمة

يعة، وجاءت بروايات منكرة  فهي ضعيفة واهية لضعف ابن لهوأما رواية أبي األسود
  .متنا وسندا وقد سبق الكالم واإلجابة عنها في موضعه

فهاتان . ؛ فيحيى ال يحتج بحديثه، وال يكتب كما قال أبو حاتموأما رواية يحيى بن بكير
 ال يصح االعتماد عليهما في نسبة رأي الخوراج إلى - أبو األسود ويحيى-الروايتان
  .عكرمة

 فهي منقوضة بروايته الثانية التي يبرأ فيها عكرمة كما بن معينوأما رواية يحيى 
  .سبق في مبحث الذين نفوا هذه النسبة إلى عكرمة 

  .كل هذه الروايات السابقة ال تستقل بصحة نسبة هذا الرأي إلى عكرمة
أما رواية اإلمام أحمد ومصعب الزبيري وعلي بن المديني، فهي أصح ما في هذه 

  :ح ذلك كما يلي، وتوضيالنسبة
رواية مصعب الزبيري رواية صحيحة السند رواها ابن سعد عنه، ليس في ظاهرها 
مطعن، والزبيري وإن كان معدودا فيمن يتساهل في الروايات واألخبار في كتابه نسب 



 

 )١٥٦٩(

فلم ينفرد . ، إال أن روايته هنا جاءت موافقة لما نقله أحمد وابن المديني وغيره)١(قريش
  . حتى تُرد حكايتهبهذا الخبر 

ورواية اإلمام أحمد جاءت من طريقين صحيحين كما سبق توضيح صحتهما، األول 
  .مسندة صريح في النِّسبة لعكرمة والثاني ال سند لها جاءت بصيغة التمريض

وأما رواية علي بن المديني التي تنسبه إلى رأي نجدة بن عامر، فهي تخالف حكايته 
ه إلى األباضية من جهة االضطراب في النسبة للمقالة، عن يعقوب الحضرمي في نسبت

لكنها تبقى مقبولة وإن لم تكن مسندة ألنها جاءت موافقة للروايات الكثيرة المشهورة في 
  .نسبة رأي الخوارج لعكرمة على وجه العموم

لهذا أصح ما في هذه النسبة لعكرمة هي رواية مصعب الزبيري واإلمام أحمد وابن 
عضد ذلك ما كان من عمل اإلمام مالك من أنه لم يحتج بحديثه لمذهبه، كما وي. المديني

احتج أحمد، ويحيى، والبخاري، والجمهور : ( نص على ذلك ابن ناصر الدين حيث قال
، وجعل ابن عبد البر هذا )٢ ()بما روى، وأعرض عنه مالك لمذهبه، وما كان يرى 

  .ا أخرج له في موضع واحد في موطأهاحتماالً، بل هو السبب الصحيح، ألن مالكً
وهذه الروايات الصحيحة التي تسند الروايات الضعيفة هي رواياتٌ تجعل نسبة رأي 

  . الخوارج إلى عكرمة نسبةً مشهورة في كتب التراجم
  :لكن هذه الشهرة يقف أمامها عدة أمور 

وارج؛ السيما  ما يخالف األخذ بأصول الخ-  رحمه اهللا–ثبت عن عكرمة : األمر األول
في مسألة تكفير الناس وقتالهم، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد 

قُِطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة، : الرحمن أبو األسود، قال
أن : ( أخبرني ابن عباس: مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال

ن كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، على عهد رسول اهللا ناسا من المسلمي
 فأنزل اهللا-)أو يضرب فيقتل - ، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم، فيقتله  :رت 
 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت

                                         
  .٤٤٥منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ص ) ١(
  ).٢/٣٣(شذرات الذهب ) ٢(



– 

  )١٥٧٠(

أي أنَّهم ُألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وكان ذلك في . )١(]٩٧: النساء[ ىق
وفي : (  الزبير على مكة ؛ قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديثخالفة عبد اهللا بن

هذه القصة داللة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأى الخوارج؛ ألنه بالغ في 
 .)٢()النهى عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم 

، لثبوتها إذا قبلنا هذه الروايات التي تَنسب رأي الخوارج إلى عكرمة: األمر الثاني
وصحتها، فهي مقابلَة أيضا بروايات تنفي عن عكرمة هذا الرأي، من أئمة معتبرين، 

ابن عبد البر وابن حجر قد نفوا هذه التهمة الطبري وفهذا يحيى ابن معين والعجلي و
فإن لم تترجح هذه الروايات النافية على المثبتة فهي مساوية لها . على وجه الخصوص

  . مع النافين علم وتفصيل كما أن مع المثبتين علم وتفصيلفي العلم، فإنه
تشدده في غاية ما يمكن أن يحمل عليه اتهام عكرمة برأي الخوارج هو : األمر الثالث

 )٣(وقال أبو العرب: ( ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد قال بعض الفتاوى، من مثل 
ية يرسلون إلى المغرب يطلبون جلود سمعتُ قدامة بن محمد يقول كان خلفاء بني أم

الخرفان التي لم تولد بعد العسلية، قال فربما ذبحت المائة شاة فال يوجد في بطنها إال 
واحد عسلي كانوا يتخذون منها الفراء فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول هذا كفر، هذا 

لهذا :  عمرفأخذ ذلك عنه الصفرية واإلباضية فكفروا الناس بالذنوب، قال أبو. شرك
  .)٤ ()يزعمون أن عكرمة مولى ابن عباس أضل المغرب : كان سحنون يقول

فهذا نص مهم من ابن عبد البر في خبر اتهام عكرمة بنشر رأي الخوارج في المغرب، 
يفيد هذا النص أن عكرمة كان يستنكر هذه األفعال التي يقوم بها الوالة، ويصفها بالكفر 

ه أراد تكفيرهم وإخراهم من الملّة لمجرد هذه المنكرات، حيث والشرك، وال يقطع بأن
وقد يحمل على عكرمة مثل هذه اآلراء، وهو . أراد أنها من أعمال الكفار والمشركين

                                         
إن الذين توفاهم المالئكة، حـديث رقـم        : كتاب تفسير القرآن، باب قوله اهللا     : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ١(

  .٧٠٨٥باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، حديث رقم : ، وكتاب الفتن٤٥٩٦
  ).٨/٢٦٣(فتح الباري ) ٢(
كان جده تمام بن تميم، من أمراء إفريقية، سمع من مـن            . محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي         ) ٣(

توفي سنة . شارك في قتال بني عبيد. هكان ثقة من أبصر أهل وقت. جماعة أصحاب سحنون، وأكثر رجال إفريقية
  ).١٥/٣٩٤ (سير أعالم النبالء، )٣٢٥-٥/٣٢٣ (ترتيب المداركانظر . هـ٣٣٣

  ).٢/٣٢(التمهيد ) ٤(



 

 )١٥٧١(

هذا غاية ما يمكن حمُل نسبة رأي الخوارج . التشديد في اإلنكار واإلتيان بألفاظ محتملة
  .إلى عكرمة

أنه أفتى لمن سأله عن نبيذ الجر بأن : تراجم في ترجمتهومثله يقال فيما أورده أهل ال
  .)١( ومثله أيضا ما قيل عنه أنه يكفِّر بالنظرة. كل شربة منه كفرة

 له مقام رفيع عاٍل بسبب علم ابن عباس وأخذه – رحمه اهللا –أن عكرمة : األمر الرابع
له مقام ا بين أقرانه وتالمذته، فال عنه وإجازته له الفتيا كما سبق في ترجمته، كما أن

يقبل أن يكون عكرمة داعية إلى رأي الخوارج أو منتحالً لها بسبب رواياٍت أثبتها 
البعض ونفاها البعض، فمقامه وعلو كعبه مرجح لنفي هذه التهمة، فعكرمة أرفع مقاما 

  .من مقام كل من اتهمه بهذا األمر
الكذب، وأخذ المال من : اتُِّهم بثالثة أمور – رحمه اهللا - أن عكرمة : األمر الخامس

فاألولى ال تثبتُ عليه وقد نفاها جمع من أهل  . -  رأي الخوارج–األمراء، والبدعة 
والثانية . العلم ومقامه من ابن عباس وكثرة روايته وثناء خصومه عليه تنفي ذلك عنه

ذ من الناس شيًئا إنما آخذ أنا ال آخ: ( قد اعترف بها وبين أنه يسعى لرزق بناته، وقال
. ، ولو رد لهذا السبب لما قُبلت روايات عدد من المحدثين واألئمة)٢ ()من األمراء 

فهاتان لم تثبت عنه، فكان عكرمةُ محال أن ال تثبت عليه الثالثة وهي اتهامه برأي 
ي الخوارج، بجامع أن عكرمة أصبح محالً التهام األقران، وأشار ابن عبد البر ف

التمهيد إلى هذا ونقل عن المروزي ما كان بين سعيد بن المسيب وعكرمة، وأنه ال 
  .)٣(يقبل كالم أهل العلم بعضهم في بعض

إذا رأيت إنسانًا يقع في : قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، عن يحيى بن معين
فإن ما : وقال ابن القطان الفاسي. )٤(عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على اإلسالم

قيل في عكرمة هو في الحقيقة شيء ال يلتفت إليه، وال يعرج أهل العلم عليه، فالحديث 
  .)٥(على أصله ينبغي أن يكون صحيحا، فاعلم ذلك

                                         
  ).٢٠/٢٩٢(، تهذيب الكمال )٣٢، ٣٠ص (جزء فيه حال عكرمة ) ١(
  ).٢٠/٢٨٥(تهذيب الكمال ) ٢(
  ).٢/١١٠١(، وانظر جامع بيان العلم وفضله )٢/٢٨(التمهيد ) ٣(
  ).٥/٣١(سير أعالم النبالء للذهبي ) ٤(
  ).٥/٤٠٩(بيان الوهم واإليهام ) ٥(



– 
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  ملخص البحث
  :وبعد.. الحمد هللا 

جاء في هذا البحث عرض األقوال التي نسبت إلى عكرمة التابعي الجليل تلميذ ابن 
لقول برأي الخوارج، كما فيه عرض األقوال التي برأته من عباٍس رضي اهللا عنه ا

ذلك، مع دراسة هذه اآلثار وتوضيحها، وذكر االختالف على الرأي المنسوب إليه من 
  .آراء الخوارج، ثم التوجيه والترجيح بين هذه األقوال المتعارضة

  :وجاء نتائح البحث على النحو اآلتي
لى عكرمة، قول مشهور في بطون الكتب والتراجم، القول بنسبة رأي الخوارج إ: أوالً

وأصح ما في هذه اآلثار . وال تكاد تخلو ترجمة له في كتاٍب من ذكره أو اإلشارة إليه
  .ما جاء عن مصعب الزبيري  واإلمام أحمد وعلي بن المديني

أنه جاء ما يناقض نسبة هذه اآلثار ونفي قوله بقول الخوارج عن ابن معين : ثانيا
  .، ونفاها أيضا من المتأخرين ابن عبد البر وابن حجروالطبري عجلي وال

أن مقام عكرمة واستفاضة مكانته العلمية بين التابعين سبب رئيس في عدم : ثالثًا
وقد اتُهم عكرمة بغير ذلك، كاتهامه بالكذب . ترجيح هذه الرواية المشهورة، وردها

، ولم يردوا روايته، بل قبولها، واحتجو على ابن عباس، ومع هذا نفاه أهل العلم عنه
  .مع ما جاء من االختالف في تحديد الفرقة التي نُسب قول عكرمة إليها. بها

حمُل ما ورد من ذلك على تشدد عكرمة في بعض الفتاوى كما ذكر ابن عبد : رابعا
  .البر في التمهيد

تالمذة الصحابة -ء التوصية بدراسة اآلراء المنسوبة إلى التابعين األجال: ختاما
 والتي هي في األصل آراء ألهل الفرق المخالفة، وبيان حالها سندا ومتنًا وما - األخيار

ورد في الجواب عنها، وكيف نُسبت إليهم، لما في ذلك من النفع والفائدة والذب عن 
  .أئمة السنة والسلف الصالح

حمد هللا رب العالمين ، والصالة والواَهللا أسأل أن يهدينا للحق والعلم النافع المبارك، 
  .والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

  
  
  



 

 )١٥٧٣(

Research Summary 
This search displays the narrations which accused the dignified follower 
](Altabe'I Algalil) Ekrima, the student of Ibn Abbas (my Allah be pleased 
him)[ that he adapted the revolution on the ruling (Alkhorog), the search 
includes, too, the opinions which Acquitted him from this accusation, that 
all with studying these all opinions, and explaining them. My method in 
that is mentioning the opinion, after that, the refutation of this opinion, 
and explaining the cause of preponderance one opinion on the other. 
The research results were: 
١- the allegation that Ekrima one of the (Khawarig) is a famous opinion, 
and you will find that opinion in all biographies books, and the best 
narrations in that which was narrated by Mos'ab Alzobairi, Imam Ahmad 
ibn Hanbal, and Ali ibn Almadini. 
٢-the other opinion which refuses attributing this accusation to Ekrima, 
Ibn Ma'een, Al'egli, Altabari refused these allegations, and Ibn Abdolbar 
and Ibn Hagar refused them too. 
٣-the rank and the reputation of Ekrima are a main reason in refusing and 
refuting these famous opinion. Ekrema too was accused that he lied on 
Ibn Abbas, but the scholars refute this opinion, and accept his narration 
upon Ibn Abbas, and consider it as a proofs. 
٤-Ibn Abdolbar mentioned that the reason in accusing Ekrem was his 
rigorism in Al Fatwa,  
٥- The researcher recommends to study the opinions which were related 

to the Followers (Altabeen, the student of the companions of the prophet), 

especially these opinions which the contrary sects depend on them, that 

recommending studying should be by criticism the Sanad (Narrators 

series) and the Matn (the original text) of that narrations, and discussing 

these narrations, for the defense of the good Ancestors. 
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  :المراجع
، ١هـ، المكتبة العصرية، ط٦٤٦إنباه الرواة بأنباه النحاة، أبو الحسن علي القفطي ت  - ١

 .هـ، بيروت١٤٢٤
 بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان الفاسي  - ٢

 .هـ١٤١٨ ،١هـ، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة، ط٦٢٨ت
هـ، تحقيق أحمد محمد نور ٢٣٣ رواية الدوري، يحيى بن معين ت–تاريخ ابن معين  - ٣

 .هـ، مكة المكرمة١٣٩٩، ١سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، ط
هـ، تحقيق عمرو بن غرامة ٥٧١تاريخ دمشق، علي بن الحسن ابن عساكر ت - ٤

 .هـ١٤١٥العمري، دار الفكر، 
هـ، تحقيق بشار عواد ، دار ٤٦٣مد بن علي البغدادي ت تاريخ مدينة السالم، أح - ٥

 .هـ، بيروت١٤٢٢، ١الغرب، ط
هـ، دائرة المعارف العثمانية، ٢٥٦التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري ت - ٦

 .الدكن-حيدر آباد 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تأليف طاهر بن محمد  - ٧

هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار عالم الكتب، الطبعة األولى ٤٧١تاإلسفراييني 
 .هـ، بيروت١٤٠٣

ترتيب المدارك وتقريب المسالك في أعالم مذهب اإلمام مالك، القاضي عياض  - ٨
 .المغرب. هـ، تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرين، مطبعة فضالة٥٤٤اليحصبي ت

هـ، ٤٦٣أبو عمر يوسف ابن عبد البر تالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،  - ٩
تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 .هـ، المغرب١٣٨٧
هـ، دائرة المعارف العثمانية، ٨٥٢تهذيب التهذيب، أحمد ابن حجر العسقالني ت -١٠

 .هـ، الهند، حيدر آباد الدكن١٣٢٦األولى 
بشار .هـ، د٧٤٢جال، أبو الحجاج يوسف المزي ت تهذيب الكمال في أسماء الر -١١

 .هـ، بيروت١٤٠٠، ١عواد، مؤسسة الرسالة، ط
 هـ، ١٣٩٣هـ، دائرة المعارف العثمانية، ٣٥٤الثقات، محمد بن حبان البستي ت -١٢

 .الهند
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جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، أبو عمر يوسف ابن عبد البر  -١٣
 .هـ١٤٢٤، ١رلي، دار ابن حزم، طهـ، تحقيق فواز زم٤٦٣ت

صحيح =  وأيامه  وسننه اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -١٤
هـ، تحقيق محمد زهير الناصر، دار ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري ت

 .هـ١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط
عارف هـ، دائرة الم٣٢٧الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ت -١٥

 هـ، ١٢٧١، ١العثمانية ، ط
جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد اهللا بن عباس وما قيل فيه، عبد العظيم بن عبد  -١٦

              . هـ، تحقيق نظام يعقوبي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت٦٥٦القوي المنذري ت 
 .١٤رقم ) سلسلة لقاء العشر األواخر من رمضان ( 

هـ، مجموعة من ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تسير أعالم النبالء،  -١٧
هـ، ١٤٠٥المحققين بإشراف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 .بيروت
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي ت  -١٨

 .هـ١٤٠٦، ١هـ، تحقيق محمد وعبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، ط١٠٨٩
هـ، تحقيق محمود شاكر، دار ٢٣٢طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمحي ت  -١٩

 .المدني، جدة
، ١هـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ط٢٣٠الطبقات الكبرى، محمد ابن سعد ت -٢٠

 .م بيروت١٩٦٨
هـ، تحقيق ٨٥٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد ابن حجر العسقالني ت -٢١

 .لمكتبة السلفيةمحب الدين الخطيب، ا
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي  -٢٢

 .م، بيروت١٩٧٧هـ، دار اآلفاق الجديدة، الطبعة الثانية، ٤٢٩اإلسفراييني ت 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  -٢٣

 .هـ، جدة١٤١٣، ١مة ومحمد نمر الخطيب، دار القبلة ،طهـ، محمد عوا٧٤٨ت
هـ، تحقيق عادل عبد ٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد اهللا بن عدي ت -٢٤

 .هـ، بيروت١٤١٨، ١الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، ط



– 
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صحيح مسلم ،  =  اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -٢٥
هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ٢٦١الحجاج ت مسلم بن 

 .العربي، بيروت
هـ، تحقيق أكرم ضياء العمري، ٢٧٧المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي ت -٢٦

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠١، ٢ط
مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري  -٢٧

 .هـ، تحقيق هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي٣٢٤ت
هـ، تحقيق محمد بن ٥٤٨الملل والنحل ، تأليف محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت  -٢٨

 .فتح اهللا بدران، الطبعة األولى، مطبعة األزهر
منهج كتابة التاريخ اإلسالمي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية  -٢٩

              محمد بن صامل السلمي ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، .  د،الث الهجريالقرن الث
 . هـ١٤٢٩ ، ١ط 

هـ، تحقيق ٧٤٨ميزان االعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت -٣٠
 .هـ، بيروت١٣٨٢، ١علي البجاوي، دار المعرفة، ط

هـ، ٦٨١حمد بن خلّكان البرمكي توفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن م -٣١
 .تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت

 
  
  
  

 
 



 

 )١٥٧٧(

  
  
  

  
  
  
  

                                                                 
  المقدمة

الحمد هللا رب العالين، وأصلي وأسلم على من بعثه اهللا رحمة للعالمين، وحجـةً علـى                
الخلق أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنّته إلى يوم              

  :الدين، أما بعد
لمتأمل لهذا العصر الذي نعيشه، ومع توافر وسائل التواصل الحديثة التي قاربـت             فإن ا 

بين أطراف العالم، ليرى وقوع نوازل حديثة ومـسائل ومعـامالت جديـدة لـم يكـن                 
للمسلمين بها عهد من قبُل، مما يحتّم على فقهاء األمة وحملة الـشريعة االجتهـاد فـي                

  .في ذلك مأجورون إن شاء اهللا تعالىالنظر فيها، وبيان الحكم فيها، وهم 
وال ريب أن شريعة اهللا تعالى كاملة شاملة، ال يعوزها نقص، وال يعيبها قـصور، وهللا                

فليست تنزل بأحد من أهل دين اهللا نازلـة إال وفـي   «: إذ يقول  -رحمه اهللا -در الشافعي   
  .)١(»كتاب اهللا الدليل على سبيل الهدى فيها

زل في هذا العصر، والتي وفدت إلى بالد المـسلمين مـن بـالد    ومن تلك المسائل النوا   
، ولقد تناول فقهـاء هـذا   »التسويق الشبكي«الغرب، ولم يكن للمسلمين بها عهد؛ مسألة      

العصر هذه المسألةَ بالبحث والتحرير، واختلفت أنظارهم فيها بين مـانع وبـين مجيـز      
 بحاجة إلـى تحريـر القـول فيهـا،       مطلقًا أو بقيود، وإني أرى أن هذه المسألة لم تزل         

وتكييفها التكليف السليم؛ إلعطائها الحكم المناسب، فرغبت أن أبحث هذه المـسألة فـي              

                                         
 .٢٠: الرسالة، الشافعي، ص) ١(

 
 

 
   تخصص الفقه–قسم الشريعة محاضر ب

   جامعة أم القرى-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
  المملكة العربية السعودية

 
  



– 

  )١٥٧٨(

، وأسأل اهللا   » دراسة تأصيلية تطبيقية   -حكم التسويق الشبكي  «: هذا البحث، تحت عنوان   
  .تعالى أن يرزقني العون والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب

  : في الموضوعالدراسات السابقة
  :أبرز البحوث والكتابات المستقلة في موضوع التسويق الشبكي: أوالً

 .أسامة األشقر. التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د ) ١
صفحة، ضمن مجلة الزرقاء للبحـوث والدراسـات،        ) ٢٢(وهو بحث يقع ملخصه في      
  .م٢٠٠٦العدد األول، المجلد الثامن، 

 .محاميدشويش ال. السمسرة الهرمية، د ) ٢
وهو بحث مقدم لمؤتمر قضايا مالية معاصرة من منظور إسالمي، في كليـة الـشريعة               

  .م٢٠٠٤بجامعة الزرقاء األهلية باألردن، 
 .أحمد سمير قرني.  دراسة فقهية قانونية مقارنة، د- حكم التسويق بعمولة هرمية ) ٣

  . صفحة) ١٨٠(وهذا البحث طبعته دار النفائس باألردن، ويقع في 
 .محمد حزواني. يق الشبكي، دالتسو ) ٤

  .م٢٠٠٦كتاب طبعته دار النهضة بدمشق، عام 
 .تعريف عقالء الناس بحكم معاملة بزناس، علي الحلبي ) ٥

  .صفحات تقريبا، وفيها إشارة يسيرة إلى التحريم) ١٠(وهي رسالة موجزة، في 
 .التسويق الشبكي من وجهة نظر إسالمية، خالد الجهني ) ٦

صفحة، واشتمل على فصلين، تكلم فـي الفـصل األول   ) ٤٠(وهو بحث موجز يقع في      
عن تعريف التسويق الشبكي وصورته، والخـصائص المـشتركة لـشركات التـسويق         

  .الشبكي، وتكلم في الفصل الثاني عن الحكم الفقهي للمسألة
وينتقد على البحث قصوره في عرض األقوال واألدلة بشكل تام وموضوعي، كما ينتقـد    

ا عدم التوثيق في كثير من المواضععلى البحث أيض.  
 .التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر بلفقيه ) ٧

صفحة، تكلم فيه عن تعريف التسويق الشبكي ونـشأته،         ) ٢٠(وهو بحث موجز يقع في      
  . ثم عرض األقوال في المسألة وأدلتها ومناقشاتها من غير ترجيح



 

 )١٥٧٩(

 .صقر الذيابيالتسويق الشبكي، تكييفه وأحكامه الفقهية، بندر بن 
يوسـف  . وهو بحث تكميلي لمرحلة الماجستير بالمعهد العـالي للقـضاء، بإشـراف د            

  . صفحة) ١٢٣(، ويقع في ه١٤٢٦-١٤٢٥الشبيلي، عام 
 .محمد عبد العزيز يمني. تكييف التسويق الشبكي والهرمي وحكمه، د ) ٨

لتميز البحثـي  وهي ورقة بحثية قدمها الباحث لندوة التسويق الشبكي التي عقدها مركز ا           
في جامعة اإلمام، وجاء هذا البحث في مبحثين، تكلم في األول منهمـا عـن تعريـف                 

  .التسويق الشبكي وصوره ونشأته، وفي الثاني عن تكييفه وحكمه
  .والبحث موجود على شبكة االنترنت

 حكم التسويق الشبكي في ضوء مقاصد البيوع، وصفي أبو زيد ) ٩
شبكة االنترنت، تكلم فيه بشكل موجز عن تعريـف         هو بحث موجز جدا، منشور على       

التسويق الشبكي، ثم عرض األقوال واألدلة بشكل موجز، ثم بين دور مقصد العقد فـي               
  .اختيار القول األرجح

شركة جولـد كويـست وشـركة       (التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي       ) ١٠
 .، للشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير)بزناس

صفحة، منشور على شبكة االنترنـت، وهـو بحـث          ) ١٦(ع في   وهو بحث موجز، يق   
 . تطبيقي على هاتين الشركتين، حيث درس عقودها وصورة عملها

  :أبرز البحوث والكتابات غير المستقلة في موضوع التسويق الشبكي: ثانيا
 .علي محمد أبو العز. التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د ) ١

م، وطبعتـه دار النفـائس،   ٢٠٠٦ير من جامعة آل البيت باألردن عام وهو بحث ماجست  
صفحة، وقد عقد الباحث مبحثًا بحث فيه صورا تطبيقية لعقد التجـارة            ) ٣٧٤(ويقع في   

اإللكترونية، وذكر ثالث صور، منها صورة التسويق الشبكي، تكلم عنهـا فـي حـدود          
 . هيصفحة، عرف به وبنشأته، وتكلم عن تكييفه الفق) ٢٢(

 .حسين بن معلوي الشهراني.  التسويق التجاري وأحكامه في الفقه اإلسالمي، د ) ٢
وهي رسالة دكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة، بجامعة اإلمام، أشرف عليها الـشيخ              

  .ه١٤٢٩عبد الرحمن األطرم، عام . د
  .واشتملت الرسالة على مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة



– 

  )١٥٨٠(

تـسويق  : ن على تطبيقات معاصرة للتسويق التجاري، من أهمهـا وتكلم في الفصل الثام  
وتسويق بطاقات االتـصال مـسبقة الـدفع،        ، المؤلفات، وبرامج الحاسب اآللي ونحوها    

وتسويق القنوات الفضائية، والتـسويق الـشبكي أو الهرمـي، والتـسويق الهجـومي،              
  .والتسويق بالخصم لصالح الجهات الخيرية

عبـد اهللا   .  دراسـة فقهيـة مقارنـة، د       - تها العصرية نظرية السمسرة وتطبيقا   ) ٣
 .الحمادي

وهي رسالة دكتوراه من جامعة محمد بن عبد اهللا بالمغرب، وطبعته مكتبة الرشـد فـي    
صفحة، ويقع البحث في بابين أحـدهما       ) ١٣٠٠(، ويقع في حدود     ه١٤٣٣مجلدين عام   

قديمة والعصرية، واآلخـر    يتكلم عن بنيان عقد السمسرة وتخريجه الفقهي مع تطبيقاته ال         
 .عن فقه مسائل نظرية السمسرة التطبيقية القديمة والعصرية

من صـور عقـود   : أحكام النوازل المستجدة : ومن فصول الباب األخير فصل عنوانه 
السمسرة العصرية، بحث فيه سعي السمسار لجمع أكبر عدد مـن أسـماء األشـخاص               

  .لعوض على ذلكلتسجيل األسهم بأسمائهم صوريا وأخذه ا
عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا        . المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة، د      ) ٤

 .الخميس
وهي رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بجامعة اإلمام، طبعتها دار كنوز إشـبيليا، ويقـع     

  .صفحة) ٥٦٩(الكتاب في 
يـة، وهـي   وقد قام بدراسة تأصيلية لنظرية المخاطرة، ثم تكلم عن أربع معـامالت مال          

األسواق المالية، والتأمين التجاري، والتسويق الشبكي، والتجارة االلكترونية، وتكلم عن           
  .جانب المخاطرة في معاملة من هذه المعامالت

 .سعد الخثالن. فقه المعامالت المالية المعاصرة، د ) ٥
معاملـة  ) ١٥(وهذا كتاب مطبوع في دار الصميعي للنشر والتوزيع، وتكلم فيـه عـن              

  .صفحة) ١٢(ية معاصرة، منها معاملة التسويق الشبكي، تكلم فيها في مال
  :منهج البحث

  :سلكت في هذا البحث منهجا يتحدد في األمور التالية
أجمع مادة البحث مما أستطيع االطالع عليه، والوصوَل إليـه مـن المـصادر         - ١

 .والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع



 

 )١٥٨١(

 ما اتُِّفق عليه من صورها إن وجد اتفـاق،          أحرر المسألة مورد البحث، وأذكر     - ٢
 .ومحلَّ الخالف إن كان في المسألة خالفٌ

أذكر أدلة األقوال وتعليالِتها بعد عرض جميع األقـوال، ثـم أذكـر مناقـشةَ                - ٣
واعتراض صاحب كل قول على دليل القول اآلخر، واإلجابةَ على اعتراضه، ثـم             

 .أرجح فيما يظهر لي وجه ترجيحه
لنقوالت التي أستفيدها من المراجع أو المـصادر؛ إذا نقلـت مـن             في توثيق ا   - ٤

المصدر أو المرجع بالنص من غير تصرف فيـه فـإني أضـعه بـين عالمتـي             
، وإن احتجتُ إلى إضافة كلمة في سياق النص ليتضح المراد           « »: تنصيص هكذا 

ـ [ ]فإني أضعها بين معقوفتين هكذا     صدر ، ثم أشير في الحاشية إلى المرجع أو الم
الذي نقلت منه النص، وإذا نقلت النص بالمعنى، أو بتصرف فيه فال أضـعه بـين     

 فـي الحاشـية إلـى       -بعد انتهاء النقل  -عالمتي تنصيص، وإنما أكتفي باإلشارة      
 .»ينظر«: المصدر أو المرجع بقولي

أعزو اآليات إلى موضعها من كتاب اهللا تعالى، بذكر السورة ورقم اآلية، مـع               - ٥
 .لرسم العثماني في كتابتهاااللتزام با

أخرج األحاديث النبوية وأعزوها إلى مصادرها بذكر من خرجها، مـع اسـم              - ٦
الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، فإن كان الحديث في الـصحيحين أو أحـدهما           
اكتفيت بتخريجه؛ إذ الحديثُ المخرج فيهما أو في أحدهما قد عبر قنطرة النقد عند              

ان الحديث في غيرهما من كتب السنّة خرجته مع بيان درجتـه            أهل األثر، وإن ك   
 .بما ذكره النُّقاد وأئمة الحديث

 .ال أترجم لألعالم الذين ورد ذكرهم في صلب البحث - ٧
  .   أتبعت البحث بثَبٍت للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات - ٨

  :ِخطة البحث
  : وبيانها كما يلييشتمل البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس،

ذكرت فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومـنهج البحـث، وِخطـة            : المقدمة
  .البحث

  :تعريف التسويق الشبكي: المبحث األول
  .تعريف التسويق لغة واصطالحا: المطلب األول



– 

  )١٥٨٢(

  .»التسويق الشبكي«بيان معنى : المطلب الثاني
  .نشأة التسويق الشبكي: المبحث الثاني

  .حكم بيع المنتج في نظام التسويق الشبكي: لمبحث الثالثا
  :حكم تسويق المنتج في نظام التسويق الشبكي بعمولة معينة: المبحث الرابع

  .تحرير محل النزاع: المطلب األول
  .األقوال في المسألة: المطلب الثاني
  .أدلة األقوال في المسألة: المطلب الثالث
  .الترجيح: المطلب الرابع

  .وتتضمن أبرز النتائج: اتمةالخ
  .تشمل ثَبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات: الفهارس



 

 )١٥٨٣(

  :تعريف التسويق الشبكي: المبحث األول
  :تعريف التسويق لغة واصطالحا: المطلب األول

» سوق«مصدر قياسي للفعل سوّق يسوق تسويقًا، وهذا الفعل         : التسويق في لغة العرب   
إذا » سوق الشجر تـسويقًا   «:  يستعمل الزما، ومتعديا، فمن الالزم قولهم      على وزن فعل  

  .)١(إذا قلَّده إياه» سوق فالنًا أمره«: صار ساق، ومن المتعدي قولهم
وهذه الكلمة بسائر استعماالتها أعادها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو حـدو الـشيء،               

ساقه يـسوقه   : ، وهو حدو الشيء، يقال    أصل واحد : السين والواو والقاف  «: حيث يقول 
والسوقُ مشقة من هذا؛ لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسـواق، والـساق        .. سوقًا

  .)٢(»لإلنسان وغيره، والجمع سوقٌ، إنما سميت بذلك؛ ألن الماشي ينساق عليها
 كلمـة  ،-اآلتـي ذكـره  -بالمعنى المعروف اليـوم   » التسويق«ومن هنا يتبين أن كلمة      

مولَّدة، ليست من صميم كالم العرب، وإنما صيغت في هذا العصر، مشتقَّةً من السوق،              
  . )٣(وهي موضع بياعات الناس وتعاملهم

معجـم اللغـة العربيـة      «وأما معنى التسويق بالمعنى المعروف اليوم، فقد جـاء فـي            
 مـا يـؤدي إلـى      أوجد لها مشترين في السّوق، قام بكلِّ      : سوق البضاعةَ «: »المعاصرة

عرضـه للبيـع، أرسـله إلـى األسـواق          : سرعة بيعها في السوق، سوق مستحضرا     
  . »التجارية

جميع أوجه النشاط التي تيـسر      «: والتسويق في اصطالح أهل علم االقتصاد عرِّف بأنه       
ن إلى المستهلكين، وذلك تلبية لرغبـاتهم، إ    ) السلع، األفكار، الِخدمات  (وصول المنتجات   

  .)٤(»وجدت، أو بتحفيز وإثارة هذه الرغبات إن لم توجد
  :»التسويق الشبكي«بيان معنى : المطلب الثاني

نظام التسويق الشبكي نظام شاع وانتشر في هذه اآلونة األخيـرة، اتبعتـه عـدد مـن                 
ويتلخَّص نشاطها في أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص بشراء السلعة،           «الشركات،  

                                         
 ).٢٥/٤٨١(تاج العروس، الزبيدي : ينظر) ١(

 ).٣/١١٧(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(

 ).٢٥/٤٧٦(؛ تاج العروس، الزبيدي )٦/٥٢٦(المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده : ينظر) ٣(

 .٢٧: مد سمير قرني، صحكم التسويق بعمولة هرمية، أح) ٤(



– 

  )١٥٨٤(

الء آخرين فله عمولة معينة علـى كـل عميـل، وكلَّمـا زادت طبقـات                وإن أتى بعم  
المشتركين حصل األولون على عموالت أكثر، وقد تبلغ آالف الرياالت، وبهذا فإن كـل       

  .)١(»مشترك يسعى إلقناع من بعده باالشتراك مقابل هذه العموالت الكبيرة
ـ   «: وقد عرف نظام التسويق الشبكي بأنه      صل فيـه المـسوق علـى       برنامج تسويق يح

عموالت، أو حوافز مالية؛ نتيجة لبيعة المنتج أو الخدمة، إضافةً لحصوله على عموالت             
من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق، وفق أنظمـة وبـرامج عمـوالت                

  .)٢(»خاصة
هذا؛ وتختلف هذه الشركات، التي تتخذ نظام التسويق الشبكي، فـي تفاصـيل طريقـة               

أن : ولكن القدر المشترك في جميعهـا     «ذا النظام، وفي الشروط التي تفرضها،       العمل به 
بيع المنتَج مصحوب بنظام للتسويق يدخل فيه المشترون، ويلتمسون مشترين آخـرين،            

  .)٣(»ويفوزون في بعض الحاالت المشروطة في النظام بمبالغ أو أشياء ثمينة

                                         
 .٢١٣: سعد الخثالن، ص. فقه المعامالت المالية المعاصرة، د) ١(
 ).بحث منشور على شبكة االنترنت (٣: أسامة األشقر، ص. التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د) ٢(

 ).٢/٨١٢(فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني ) ٣(



 

 )١٥٨٥(

  :نشأة التسويق الشبكي: المبحث الثاني
لحديث عن النشأة، من المهم التفريق بين نظام التسويق الشبكي، الذي تكـون فيـه              قبل ا 

يراد تسويقها، وبين النظام الهرمي الـذي ال تكـون فيـه           ) منتج أو خدمة  (سلعة حقيقية   
  .سلعة

أما نظام التسويق الشبكي، فإن أول من استخدمه أحد التجار األمريكيين الـذين عاشـوا             
انت لديه سلعة حقيقية يقوم بتسويقها، وهي أدوية لتخفـيض         م، وك ١٩١٧في الصين عام    

الوزن، فطلب هذا التاجر من زمالئه أن يسوقوا سلعته، مقابل عمولـة محـددة ونظـام         
خاص، فنجح في هذا األسلوب من التسويق، ونتيجة لنجاحه نقَـل هـذه الفكـرة إلـى                 

قت مـن خاللهـا ماليـين       الواليات المتحدة األمريكية، وتبنتها كثير من الشركات، وحق       
  .)١(الدوالرات سنويا

وأما النظام الهرمي الذي ال تكون فيه سلعة، فإن أول من أنشأه شخص إيطـالي هـاجر      
، وتقوم فكرة هذا النظام علـى اسـتخدام         )تشارلز بونزي (إلى الواليات المتحدة، يدعى     

القدامى فـي   أموال مجموعة من المنضمين للهرم، ثم وضع تلك األموال تحت تصرف            
أعلى الهرم، وذلك الستثمارها أو المقامرة بها، فليست هناك سلعة تباع، وال عمـوالت              
وحوافز، وإنما يقوم المسوق األقدم في الشبكة بتجميع اشـتراكات ماليـة، مـع وعـود       

، وقد كان بونزي يِعد من ينضم إليه من أفراد المجتمع األمريكي بأرباح             )٢(بأرباح طائلة 
من األرباح إلى المستثمرين األوائل، مما دفع النـاس      % ٥٠، وبادر بدفع    %٥٠ مقدارها

إلى التهافت على نظامه الهرمي، غير أنه في نهاية المطاف قُبض عليه، ووجهـت لـه               
  . )٣( سنوات١٠تهمة التغرير واالحتيال، وحكم عليه بالسجن لمدة 

  . )٤(كثر قوانين دول العالموهذا النظام الهرمي، الذي ال توجد فيه سلعة، تمنعه أ
هذا، ونظام التسويق الشبكي انتشر انتشارا كبيرا في العـالم، ولقـد غـزت شـركات                
التسويق الشبكي البالد العربية واإلسالمية مع انتشار شبكة االنترنت، فظهـرت أولـى             

                                         
 ).بحث منشور على شبكة االنترنت (٤: أسامة األشقر، ص. بكي من المنظور الفقهي، دالتسويق الش: ينظر) ١(

 .المصدر السابق: ينظر) ٢(
 .٣٠: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص: ينظر) ٣(
اهب ؛ فقه البيوع على المذ    )صيد الفوائد : موقع(سامي السويلم   . حكم التعامل مع شركة بزنس كوم، د      : ينظر) ٤(

 ).٢/٨١٥(األربعة، محمد تقي العثماني 



– 

  )١٥٨٦(

م، ثم تتابعت بعـد  ٢٠٠١عام ) بزناس دوت كوم(شركات التسويق الشبكي، وهي شركة  
كات كثيرة في المنطقة، إال أن كثيرا من هذه الشركات لم تسلم من المالحقـات               ذلك شب 

  .)١(القضائية واإلجراءات الحكومية
فيتبين من هذا أن نظام التسويق الشبكي يتلخَّص في وجود منتج، ترغب الـشركة فـي                
تسويقه، وتقنع الشخص بشرائه، وإذا أتى بعمالء آخرين فله عمولة معينة علـى ذلـك،              

  .بحسب النظام والشروط التي تقررها كل شركة
  :فيظهر في نظام التسويق الشبكي أمران

  .عملية بيع المنتج: أحدهما
  .عملية تسويق المنتج عن طريق الشخص المشتري بعمولة معينة: واآلخر

فال بد من بيان حكم كل واحد من هاتين العمليتين على حـدة، وذلـك فـي المبحثـين                   
  .التاليين

  

                                         
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٦٤: علي أبو العز، ص. التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د    : ينظر) ١(

 .٣٠: هرمية، أحمد سمير قرني، ص



 

 )١٥٨٧(

  :حكم بيع المنتج في نظام التسويق الشبكي: الثالثالمبحث 
  :بيع المنتَج في نظام التسويق الشبكي ال يخلو من حالتين

أن يدخل المشتري في شبكة     : أن يشترط البائع على المشتري لبيع المنتج      : الحالة األولى 
  .التسويق، فإذا قبل المشتري بهذا الشرط باعه المنتج، وإال لم يبعه له

 بيعا فاسـدا غيـر      -والحالة هذه -رط فاسد، ويفسد به البيع، فيكون بيع المنتَج         فهذا الش 
، وألنه اشترط في البيع عقدا آخر، وهـو عقـد           )١(صحيح؛ الشتراط ما ال يقتضيه العقد     

 نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا       ملسو هيلع هللا ىلصالسمسرة، وهو منهي عنه، ففي الحديث أن النبي         
  .)٢(مام أحمدداخل في معنى الحديث كما قال اإل

أن ال يشترط البائع على المشتري دخوله في شبكة التسويق، بل لـه أن              : الحالة الثانية 
  .يشتري المنتَج وإن لم يدخل في شبكة التسويق

أن يكـون المبيـع     : فهذا البيع صحيح، إذا استوفى شروط البيع الباقية، ومـن أهمهـا           
  .)٣(مباحا

                                         
 ).٢/٨١٢(فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ١(

 ).٧/٣٩٨(القناع، البهوتي كشاف : ينظر) ٢(

 ).٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ٣(



– 

  )١٥٨٨(

  :ظام التسويق الشبكي بعمولة معينةحكم تسويق المنتج في ن: المبحث الرابع
  :تحرير محل النزاع: المطلب األول

 اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تسويق المنتج إذا كان محرّما شرعا، وذلـك              :أولًا
  .)١(كالمخدرات والمسكرات، والمجالت الفاضحة، ونحوها

يه شروط البيع األخـرى،     إذا كان المنتَج مباحا شرعا، وتوافرت ف      :  محل الخالف  :ثانيا
  .فاختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم األصلي في تسويق المنتج بعمولة معينة

  :األقوال في المسألة: المطلب الثاني
اختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم األصلي في تسويق المنتج بعمولة معينة، إذا كـان          

  :خرى على قولينالمنتَج مباحا شرعا، وتوافرت فيه شروط البيع األ
  .أن هذه المعاملة محرّمة شرعا: القول األول

، وبه أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث         )٢(وهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين      
، )٤(، ومجمع الفقه اإلسـالمي بالـسودان      )٣(العلمية واإلفتاء في المملكة العربية السعودية     

قضايا فقهية معاصـرة مـن      ( الزرقاء األهلية    ومؤتمر كلية الشريعة السادس في جامعة     
  .)٦(، ودار اإلفتاء األردنية)٥()ه١٤٢٥منظور إسالمي 

                                         
؛ )بحث منشور على شبكة االنترنت     (٨: أسامة األشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ١(

  ). شبكة االنترنتبحث منشور على (١٣: التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم بلفقيه، ص
بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٢: أسامة األشـقر، ص   . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٢(

؛ حكم التسويق بعمولة ٢٦٩: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د    )االنترنت
؛ المخاطرة  ٢١٥: سعد الخثالن، ص  . ية المعاصرة، د  ؛ فقه المعامالت المال   ٦٥: هرمية، أحمد سمير قرني، ص    

 . ٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. في المعامالت المالية المعاصرة، د
، فتـوى   )٢٣٨: ص(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة الثالثة، المجلد الثاني           : ينظر) ٣(

 .٢٢٩٣٥: رقم
المخاطرة : نقلًا عن (قالء الناس بحكم معاملة بزناس، للشيخ علي الحلبي         الفتوى منشورة في كتاب تعريف ع     ) ٤(

 )٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. في المعامالت المالية المعاصرة، د
 .٦٥: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص: ينظر) ٥(
  موقع دار اإلفتاء األردنية على شبكة االنترنت : ينظر) ٦(

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=٦٤٤ 



 

 )١٥٨٩(

  .أن هذه المعاملة جائزة شرعا: القول الثاني
وتُكيف المعاملة عندهم على أنها عقد      وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين،        

  .سمسرة
ى ذلك ذهبت لجنة الفتوى باألزهر، حيث ألحقـت         ، وإل )١(ثم منهم من أطلق الجواز فيها     

ما تقوم به الشركة مـن وسـاطة        «هذه المعاملة بالسمسرة، ونصّت في الفتوى على أن         
بين المنتج والمستهلك لترويج السلعة يدخل في باب السمسرة، والسمسرة، كمـا يقـول              

 ما أخذه الوسـيط     الفقهاء جميعا، إذا لم تقم على غش أو تدليس أو ظلم أو خيانة، يكون             
  .)٢(»حالل ال شبهة فيه

  :ومن المعاصرين من قيّد الجواز فيها بقيود، واختلفوا في تلك القيود
 بأن تكون فيه سلعة حقيقية مقـصودة، وليـست          فمنهم من قيد جواز التسويق الشبكي     

  .)٣(سلعة صورية غير مقصودة
  :ومنهم من قيد جواز التسويق الشبكي بشرطين

  .يع الشركة المنتج بسعر السوقأن تب: أحدهما
  .)٤(أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه: واآلخر

  :ومنهم من قيد جواز التسويق الشبكي بثالثة شروط
  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معين: والثاني

                                         
؛ )بحث منشور على شبكة االنترنت     (٨: أسامة األشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ١(

؛ حكم التسويق بعمولة هرميـة،      ٢٧٩: علي أبو العز، ص   . التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د      
؛ المخـاطرة فـي   ٢١٥: سعد الخـثالن، ص . المعامالت المالية المعاصرة، د؛ فقه ٥٥: أحمد سمير قرني، ص 

 .٤٥٦: عبد الرحمن الخميس، ص. المعامالت المالية المعاصرة، د
 .٥٥:  حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص)٢(
 وأحكامها فـي الفقـه     التجارة االلكترونية : ينظر. (خالد المصلح . سلمان العوده، ود  . د: ممن ذهب إلى هذا   ) ٣(

خالـد  . حكم التسويق الشبكي، الشيخ د    : مقطع بعنوان : ؛ موقع اليوتيوب  ٢٧٩: علي أبو العز، ص   . اإلسالمي، د 
 ).المصلح

 .، ولم يذكر من قال بهذا القول٢١٥: سعد الخثالن، ص. فقه المعامالت المالية المعاصرة، د: ينظر) ٤(



– 

  )١٥٩٠(

  .)١(أن ال يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث
  :سبب الخالف في المسألة

ما مقصود الشراء في عمليـة التـسويق        : لعل من أقوى أسباب الخالف في المسألة هو       
، )٢(الشبكي؛ هل المقصود المنتَج، أم المقصود العمولة التي يحـصل عليهـا المـسوق؟             

  .-إن شاء اهللا-دلة األقوال وسيأتي بيان ذلك عند عرض أ
  :أدلة األقوال في المسألة: المطلب الثالث

  :أدلة القول األول* 
استدل أصحاب القول األول، القائلون بتحريم التسويق الشبكي، بعدة أدلة، أبرزهـا مـا              

  :يلي
ربـا الفـضل، وربـا    :  أن معاملة التسويق الشبكي تتضمن الربا بنوعيـه  :الدليل األول 

وذلك أن المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود              النسيئة،  
بنقود، مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بنوعيه، وأما المنتج الـذي تبيعـه               
الشركة، فهو منتج صوري وغير مقصود للمشتري، وما هو إال ستار للمبادلـة، فهـي               

 رجل باع من رجل حريرة بمئة، ثم اشتراها منـه           وقد سئل عن  - كما قال ابن عباس     
، والتـسويق   )٣(»دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهمـا حريـرة       «:  فقال   -بخمسين؟

الشبكي مثل هذه المعاملة؛ إذ هي مبلغ يكسب به مبلغًا أعلى منـه وأضـعافه، وبينهمـا       
ـ                  أخيرا سلعة صورية، فهذا هو ربا الفضل، ويجتمع معـه ربـا النـسيئة؛ ألن فيـه ت

  .)٤(للقبض

                                         
فقـه  : ينظر(عبد اهللا السلْمي . ني، إال أنه جعل الشرطين األولين شرطًا واحدا، ود     ذهب إلى هذا الشيخ محمد تقي العثما      ) ١(

. حكم التسويق الشبكي، الشيخ د: مقطع بعنوان: ؛ موقع اليوتيوب)٢/٨١٣(البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني       
 ).عبد اهللا السلْمي

 ).بحث منشور على شبكة االنترنت (١٣: بلفقيه، صالتسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم : ينظر) ٢(

مجهول؛ إلبهام الراوي : ، علَّق عليه الشيخ الشثري    )١١/٢٨٩(هذا األثر في مصنف ابن أبي شيبة، باب من كره العينة            ) ٣(
 .عن ابن عباس

؛ التجـارة   )النترنتبحث منشور على شبكة ا     (١٥: أسامة األشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٤(
: ؛ حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص٢٧٠: علي أبو العز، ص. االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د

سـامي  . حكم التعامل مع شركة بزنس كـوم، د : ، فتوى٢١٧: سعد الخثالن، ص. ؛ فقه المعامالت المالية المعاصرة، د   ٦٦
 .٤٥٣: عبد الرحمن الخميس، ص. ؛ المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة، د)وائدفي موقع صيد الف(السويلم 



 

 )١٥٩١(

بأنه قد يسلَّم وجود بعض الشركات التي تجعـل المنـتج         : ويمكن مناقشة هذا االستدالل   
صوريا، وستارا لمبادلة مال بمال، ولكن من أين لنا أن جميع شركات التسويق الـشبكي        

، هذه دعوى ال بد من إقامـة دليـل          !هذا هدفها، وليس لديها منتج حقيقي تريد تسويقه؟       
ا، ومن غير السائغ إعطاء حكم عام على جميع شركات التـسويق الـشبكي؛ بنـاء      عليه

  !.على وجود الخلل في بعض الصور
ثم إنه يمكن معرفة كون المنتج حقيقيا أو صوريا بوضع بعض الضوابط والقيود، بـأن               
يشترط مثلًا عدم إلزام الشخص بشراء المنتج للدخول فـي التـسويق، أو عـدم إلـزام                 

 بدفع مال للدخول في التسويق، فهذا الضابط يكـشف عـن مقـصد الـشركة                الشخص
  !.الحقيقي، وهل تريد تسويق المنتج، أم أن هذا المنتج ستار للمبادلة الربوية

 أن معاملة التسويق الشبكي من الغرر المحرم شـرعا، كمـا جـاء فـي             :الدليل الثاني 
المجهول العاقبة،  : ر المحرم ، وأصل الغر  )١( نهى عن بيع الغرر    ملسو هيلع هللا ىلصالحديث أن النبي    

وهو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده، أو عدم تحققه علـى النحـو        
الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما، وهـذا       : ، ولذلك يقول الفقهاء   )٢(المرغوب

 المال،  ينطبق على نظام التسويق الشبكي؛ فإن الذي ينضم إلى هذا النظام يدفع مبلغًا من             
من أجل الحصول على أرباح يغلب على الظن عدم تحققها، فإن التسويق الشبكي مهمـا             
استمر؛ فإنه ال بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، وال يدري الداخل في هـذا النظـام            
هل سيكون في الطبقات العليا من النظام فيكون رابحا، أو سيكون في الطبقـات الـدنيا                

  .)٣(واقع يشهد أن معظم الداخلين في نظام التسويق الشبكي خاسرونفيكون خاسرا؟، وال
بأنه يمكن الخروج من هذا اإلشـكال بوضـع قيـود           : ويمكن أن يناقش هذا االستدالل    

وضوابط على شركة التسويق الشبكي، بأن يشترط على الشركة عدم إلـزام الـشخص              

                                         
 ).٣٨٨١: ح (غرر فيه الذى والبيع الحصاة بيع بطالن بابأخرجه مسلم، ) ١(

 ).٢٩/٢٢(مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : ينظر) ٢(

بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٨: ر، ص أسامة األشـق  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٣(
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٧٧: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د    )االنترنت

حكم : ، فتوى٢١٧: سعد الخثالن، ص. ؛ فقه المعامالت المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
؛ المخاطرة فـي المعـامالت الماليـة        )في موقع صيد الفوائد   ( سامي السويلم    .التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

 .٤٥٠: عبد الرحمن الخميس، ص. د            المعاصرة، 



– 

  )١٥٩٢(

وال يكون باذلًا مالًـا فـي       بدفع مال للدخول في التسويق، فهنا نخرج من إشكال الغرر؛           
معاملة فيها مخاطرة ويغلب على الظن الخسارة فيها، وبذلك تصح المعاملة، واألصـل              
أن يسعى إلى تصحيح العقود والمعامالت بقدر اإلمكان، بدلًا من إطالق القول بـالتحريم        

  .فيها؛ إذ األصل في العقود والمعامالت اإلباحة
أن في معاملة التسويق الشبكي أكلًا ألموال الناس بالباطل، إذ هي داخلـة              :الدليل الثالث 

أن يدخل اثنان في معاملة ويكون أحدهما رابحا وال         : في القمار أو الميسر المحرم، وهو     
، فهذا النظام ال يمكـن أن       )١(بد، وأحدهما خاسرا وال بد، وال يشتركان في الغنم والغرم         

 يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمـو أم لـم يتوقـف،              ينمو إال في وجود من    
فالخسارة وصف الزم للمستويات األخيرة في جميع األحوال، وبدونها ال يمكن تحقيـق             
العموالت الكبيرة جدا للمستويات العليا، والخاسرون هم األغلبية الساحقة، والرابحـون            

أن القلـة كـسبوا     :  اقتسام الربح، أي   هم القلة، وال يشتركون جميعا في تحمل الغرم، أو        
مال األكثرية بدون حق، وهذا هو أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى اهللا تعـالى عنـه               

 وهو الميسر   ]٢٩: النساء [﴾يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطلِ         ﴿:في قوله 
يا َأيها الَِّذين آمنُـوا ِإنَّمـا الْخَمـر والْميـِسر            ﴿: لى في قوله  والقمار الذي نهى عنه تعا    

ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع ِمن سِرج الماَألزو اباَألنص(٢).]٩٠: المائدة [﴾و   
ن توضـع شـروط      بما نوقش به االستدالل السابق، بأ      ويمكن أن يناقش هذا االستدالل    

وقيود على الشركة؛ تمنعها من أكل أموال الناس بالباطل، بأن يشترط مثلًا عـدم إلـزام              
الشخص بشراء المنتج للدخول في التسويق، أو عدم إلزام الشخص بدفع مـال للـدخول        
في التسويق، وحينئذ فليس هناك أكل ألموال الناس بالباطل؛ ألنهم لم يدفعوا شيًئا مقابـل         

  . نظام التسويق الشبكيدخولهم في

                                         
 ).٢٩/١٠٨(المصدر السابق :  ينظر)١(

بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٨: أسامة األشـقر، ص   . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٢(
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٧٦: علي أبو العز، ص. رة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د   ؛ التجا )االنترنت

حكم : ، فتوى٢١٨: سعد الخثالن، ص. ؛ فقه المعامالت المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
 فـي المعـامالت الماليـة       ؛ المخاطرة )في موقع صيد الفوائد   (سامي السويلم   . التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

  .٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. المعاصرة، د



 

 )١٥٩٣(

 أن معاملة التسويق الشبكي تشتمل عى الغش والتدليس والتلبـيس علـى             :الدليل الرابع 
الناس، وذلك أن هذه الشركات تظهر المنتَج وكأنها تقصد تسويقه، وهي في الحقيقة لـم               

غري تضعه إال ستارا وهميا، يحميها من المالحقة القانونية، وأيضا، فإن هذه الشركات ت            
الناس بالعموالت الكبيرة التي ال تتحقق غالبا، وتغررهم، وتجعلهـم يحلمـون بـالثراء              
السريع، مقابل مبالغ محددة يبذلونها، وفي النهاية تدخل هذه المبالغ الكبيرة في جيـوب              

، وهـذا هـو   )١(!أصحاب هذه الشركات، وال يجني الداخلون في النظام سوى الـسراب        
  .)٢(»من غشَّ فليس منا«:  في قولهملسو هيلع هللا ىلصنه النبي الغش المحرم الذي نهى ع

  .ويمكن مناقشة هذا االستدالل بما نوقش به االستدالل األول
  :أدلة القول الثاني* 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز التسويق الـشبكي إمـا مطلقًـا أو بقيـود                
  :وضوابط
  :رزها ما يليالقائلون بجواز التسويق الشبكي مطلقًا استدلوا بأدلة أب -

أن األصل في العقود والمعامالت الصحة واإلباحة، فاألصل فـي هـذه المعاملـة               ) ١
 .الصحة واإلباحة؛ لعدم ما يدل على حرمتها

 ال يسلم باالستدالل بهذا األصل؛ وذلك لوجود عدة أدلة تنقل معاملـة التـسويق               :نوقش
 .)٣(الشبكي عن هذا األصل، سبق بيانها في أدلة القول األول

ن المشترك في هذه الشركة يعد سمسارا لها ومسوقًا لمنتجاتها، فما يأخـذه مـن                أ ) ٢
 .)٤(عموالت إنما هي مبنية على حق السمسار، وعقد السمسرة عقد صحيح شرعا

                                         
 .المصادر السابقة: ينظر) ١(
 ).٢٩٥: ح(، » منا فليس غشنا من « ملسو هيلع هللا ىلص النبى قول بابأخرجه مسلم، ) ٢(

سعد . ؛ فقه المعامالت المالية المعاصرة، د     ٦٣: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص       : ينظر) ٣(
 .٤٥٦: عبد الرحمن الخميس، ص. ؛ المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة، د٢١٥: ن، صالخثال

بحـث منـشور علـى شـبكة      (٩: أسامة األشـقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : : ينظر) ٤(
م التسويق بعمولة ؛ حك٢٨٢: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د    )االنترنت

حكم : ، فتوى٢١٥: سعد الخثالن، ص. ؛ فقه المعامالت المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
؛ المخاطرة فـي المعـامالت الماليـة        )في موقع صيد الفوائد   (سامي السويلم   . التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

 .٤٣٨: عبد الرحمن الخميس، ص. المعاصرة، د



– 

  )١٥٩٤(

بأنه ال يسلم بكون التسويق الشبكي عقد سمسرة صحيح؛ لما بينهما من الفـروق         : نوقش
  :أهمها

مالية؛ ليتسنَّى له التسويق، أمـا فـي التـسويق    أن السمسار ال يلزم بدفع مبالغ     -
الشبكي فإنه يلزم بدفع مبالغ مالية للدخول في نظام التسويق، إما عن طريـق              

  .اإللزام بشراء المنتج، أو بزيادة المنتج عن قيمته السوقية
أن السلعة في السمسرة حقيقية ومقصودة، أما السلعة في التسويق الشبكي فهي              -

 .)١(ر التسويق الشبكيصورية في غالب صو
أن المشترك في التسويق الشبكي يعمل أجيرا لدى الشركة، لتـسويق منتجاتهـا     ) ٣

 .)٢(مقابل مبلغ معيّن من المال، واإلجارة جائزة باإلجماع
 بأنه ال يسلم بكون التسويق الشبكي عقد إجارة، وذلك ألن اإلجارة يشترط لهـا               :نوقش

ل معلوما، وهذان مجهوالن جهالة فاحشة في نظـام        أن تكون األجرة فيها معلومة، والعم     
 .)٣(التسويق الشبكي

القائلون بجواز التسويق الشبكي بشرط أن تكون فيه سلعة حقيقية مقصودة،            -
  :وليست سلعة صورية غير مقصودة

استدلوا على جواز التسويق الشبكي بهذا القيد؛ بأنه إذا لم يوجد هذا القيد ترتبـت عـدة                 
  .)٤( من الربا والغرر وغير ذلك مما ذكر في أدلة القول األولمحاذير شرعية،

بأنه غير كاٍف في ضبط المعاملة شـرعا، فقـد    : ويمكن أن يناقش هذا القيد أو الشرط      
، وتدعي بأن السلعة التي تبيعها مقـصودة        -بطريقة ما -تتحايل الشركة على هذا الشرط    

  !.، وحينئذ لم نتخلص من المحاذير الشرعية!للناس
  :القائلون بجواز جواز التسويق الشبكي بشرطين -
  .أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق: أحدهما
  .أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه: واآلخر

                                         
 .المصادر السابقة: ينظر) ١(
 .المصادر السابقة:ينظر) ٢(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٣(
 .٢١٥: سعد الخثالن، ص. فقه المعامالت المالية المعاصرة، د: ينظر) ٤(



 

 )١٥٩٥(

 بأنه إذا لم يوجد هذا القيدان ترتبت عدة محاذير شرعية، كالربا والغرر وغيـر               استدلوا
ل األول، فال بد من تقييد الشركة بأن تبيع المنتج بـسعر    ذلك مما سبق بيانه في أدلة القو      

السوق؛ ألنه لم لو يكن بسعر السوق فإن الثمن الزائد يكون قد أخذ بغيـر وجـه حـق،        
دراهم بدراهم متفاضلة وبينهما    «، أو من باب     )١(فيكون رشوة للدخول في نظام التسويق     

، وهو كون المشتري محتاجـا      ونفس المحذور يترتب لو لم يوجد القيد اآلخر       ، !»حريرة
  .)٢(إلى السلعة

 في ضبط المعاملة شـرعا،      -أيضا- بأنهما غير كافيين     ويمكن أن يناقش هذان القيدان    
، !»دراهم بدراهم متفاضلة وبينهما حريـرة     «فالقيد األول ال يخرج المعاملة عن محذور        

ن الصعب منـع    والقيد الثاني غير ضابط، فحاجات الناس أمر خفي، وغير منضبط، وم          
  .الناس من سلعة بدعوى عدم حاجتهم إليها، فال بد من التقييد بأمر ظاهر منضبط

  :القائلون بجواز التسويق الشبكي بثالثة شروط -
  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معين: والثاني
  . أن ال يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق:والثالث
 بأنه إذا لم توجد هذه القيود ترتبت عدة محاذير شرعية، كالربا والغرر وغيـر               استدلوا

ذلك مما سبق بيانه في أدلة القول األول، فتقييد نظام التسويق الـشبكي بعـدم اشـتراط              
دراهم بـدراهم   «ا ومسألة   شراء المنتج، وبعدم دفع مبلغ معين نخرج به من إشكال الرب          

، إذ إن الداخل في النظام حينئذ لم يـدفع شـيًئا فـي مقابـل                »متفاضلة وبينهما حريرة  
الحصول على العموالت، ونخرج به من إشكال الغرر والقمار، فالـداخل فـي النظـام               

  .حينئذ إما غانم وإما سالم
 إشـكال أكـل أمـوال       والتقييد بعدم كون السلعة زائدة عن قيمتها السوقية نخرج به من          

  .)٣(الناس بالباطل

                                         
 ).٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ١(

 .٢١٦: الخثالن، صسعد . فقه المعامالت المالية المعاصرة، د: ينظر) ٢(
حكم : مقطع بعنوان: ؛ موقع اليوتيوب)٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني  : ينظر) ٣(

 .عبد اهللا السلْمي. التسويق الشبكي، الشيخ د



– 

  )١٥٩٦(

  :الترجيح: المطلب الرابع
قبل الترجيح بين هذه األقوال في المسألة، يحسن بي أن أنبه إلى عدة أمور بـين يـدي                  

  :الترجيح
 أنه ليس المقصود من بحث هذه المسألة الحكم على صورة من صور التـسويق               :أحدها

لمقصود إبراز نموذج لمعاملة تـسويق شـبكي   الشبكي الموجودة في الواقع فحسب، بل ا 
سليمة من المحاذير الشرعية، والحيل المحرمة، وِمن ثَم تُحاكَم إليها بقية صور التسويق             
الشبكي الموجودة في الواقع، وفي هذا إبراز لمحاسن الشريعة اإلسالمية، وقدرتها علـى     

  .الوفاء بجميع متطلبات الناس في سائر العصور
كون شركات التسويق الشبكي الموجودة في الواقع ال تلتزم بقيود المعاملة           : نياألمر الثا 

الصحيحة، وأن قصدها أخذ عموالت الناس وليس هدفها الحقيقي التـسويق؛ ال يعنـي              
تحريم معاملة التسويق الشبكي رأسا، وإنما يقتضي هذا العارض تحريم هـذه الـصورة          

لطارئ في تغيير الحكم األصـلي للمعاملـة، وإن         المعينة فقط، وال يؤثّر هذا العارض ا      
فهـذا  » السياسة الشرعية «كان قد يقتضي هذا العارض منع هذه المعاملة رأسا من باب            

باب آخر، ومنع المعاملة سياسةً شرعية ونظاما، ال يقتـضي كـون حكمهـا األصـلي             
لحكم عند تنزيلـه    التحريم، ففرق بين األمرين، وفرق بين حكم المعاملة األصلي، وبين ا          

على صورة معينة في الواقع، فهذا التنزيل له فقه خاص، وهو ما يسمى بتحقيق المناط،               
وال بد فيه من النظر إلى الظروف المحيطة بالواقعة، فقد يكون لها أثر في تغيير الحكـم       

  .)١(األصلي للمعاملة
 هي محرمـة أصـال      أن معاملة التسويق الشبكي ليست من المعاملة التي       : األمر الثالث 

ورأسا، كمعاملة الربا الصريح مثلًا، بل هي من المعامالت التي لهـا صـور وأشـكال                
متعددة، فقد تكون في بعض صورها خالية من المحاذير الشرعية، وقد تكون في صور              
أخرى مشتملة على محاذير شرعيٍة، وِمن ثم فتوخِّي الدقّة في البحث الفقهـي يقتـضي               

  . م في هذه المسألة دون تفصيلعدم إطالق الحك
 بناء على ما ذُكر في األمر الثاني؛ يرى الباحث أن كثيرا ممن بحث هـذه           :األمر الرابع 

المسألة وأورد فيها أقوال أهل العلم بتحريم التسويق الشبكي مطلقًا، أن هذا يحتاج إلـى               

                                         
 ).٤/٦٤(الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي : ينظر) ١(



 

 )١٥٩٧(

التـسويق الـشبكي    شيء من التحرير والدقّة، فكثير من أهل العلم ممن نُِقل عنه تحريم             
مطلقًا إنما ُأِخذ قوله من فتياه في صورة من صور التسويق الشبكي، والتسويق الـشبكي            
له صور وأشكال متعددة، فعرضت عليه صورة فيها محاذير شرعية جلية فأفتى بتحريم             
خصوص هذه الصورة؛ لتحقُّق مناط التحريم فيها عنده، ولو عرضـت عليـه صـورة               

  !.ف ذلك؛ لعدم تحقق مناط التحريم فيهاأخرى فقد يفتي بخال
  وبعد هذا؛ فالذي يظهر للباحث في مسألة التسويق الشبكي هو ترجيح قول مـن قـال                

  :بأن األصل جوازها بثالثة شروط؛ بناء على كونها عقد سمسرة
  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معينأن ال يكون الدخول في : والثاني
  .أن ال يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث

وبهذه القيود في المعاملة نخرج من المحاذير الشرعية، كالربا والغـرر وأكـل أمـوال               
  .الناس بالباطل

وأما من اشترط بأن تكون السلعة مقصودة للمشتري، فهذا الشرط غير منـضبط، وهـو    
ويغني عنه الشرط األول، فتقييد الجواز بعدم اشتراط شراء المنتج يظهر بأن            أمر خفي،   

الشركة ال تقصد عموالت المشتركين والتكسب بها ولم تضع المنتَج ستارا وهميا تجنـي      
من خالله العموالت، بل يظِهر بأن الشركة تقصد تسويق المنـتج حقيقـةً، واهللا تعـالى            

  .أعلم
  
  
  



– 

  )١٥٩٨(

  الخاتمة
  :تائج التي أسجلها في خاتمة هذا البحث ما يليأبرز الن

برنامج تسويق يحصل فيـه المـسوق علـى         «: نظام التسويق الشبكي يعرف بأنه     ) ١
عموالت، أو حوافز مالية؛ نتيجة لبيعة المنتج أو الخدمة، إضافة لحـصوله علـى              
عموالت من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق، وفق أنظمة وبرامج             

 .» خاصةعموالت
نظام التسويق الشبكي يفترق عن النظام الهرمي، بأن التسويق الشبكي فيـه سـلعة          ) ٢

يراد تسويقها، سواء كانت مقصودةً أم ال، أما النظام الهرمي فال توجد فيه سـلعة                
 .يراد تسويقها

يجوز شراء المنتَج في نظام التسويق الشبكي إذا لم يكن مشروطًا بالـدخول فـي                ) ٣
استوفى شرائط البيع األخرى، ويحرم شراؤه إذا كان مـشروطًا          عملية التسويق، و  

 .بالدخول في عملية التسويق الشبكي
اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تسويق المنتج إذا كان محرّما شرعا، وذلـك              ) ٤

كالمخدرات والمسكرات، والمجالت الفاضحة، ونحوها، واختلفوا إذا كان المنـتَج          
 فيه شروط البيع األخرى، في الحكم األصلي في تـسويقه           مباحا شرعا، وتوافرت  

 .بعمولة معينة
  :الراجح مسألة التسويق الشبكي جوازه بثالثة شروط؛ بناء على كونها عقد سمسرة ) ٥

  .أن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها
  .نأن ال يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معي: والثاني
  .أن ال يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث

  هذا؛ وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات



 

 )١٥٩٩(

  :ثَبت المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم - ١
 .دار الهداية: تاج العروس، مرتضى الزبيدي، ط - ٢
: دار النفـائس  : علي أبو العـز، ط    . ها في الفقه اإلسالمي، د    التجارة االلكترونية وأحكام   - ٣

 .ه١٤٣٤األردن، الطبعة األولى 
بحث منشور علـى شـبكة       (١٣: التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم بلفقيه، ص        - ٤

 ).االنترنت
بحث منشور على شبكة  (٣: أسامة األشقر، ص . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د      - ٥

 ).االنترنت
األردن، الطبعة األولى   : دار النفائس :  التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ط       حكم - ٦

 .ه١٤٣٣
 ).صيد الفوائد: موقع(سامي السويلم . حكم التعامل مع شركة بزنس كوم، د - ٧
 .أحمد شاكر: الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق - ٨
 .القطريةوزارة األوقاف : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ط - ٩
 .أحمد عبد الرزاق الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب -١٠
باكـستان  : فقه البيوع على المذاهب األربعة، محمد تقي العثماني، مكتبة معارف القرآن           -١١

 .ه١٤٣٦
بعة سعد الخثالن، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الط    . فقه المعامالت المالية المعاصرة، د     -١٢

 .ه١٤٣٣األولى 
 .وزارة العدل: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي، ط -١٣
 -سورية: دار النوادر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، ط        -١٤

 . الكويت-لبنان
عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،       : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع وترتيب        -١٥

 .لك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةمجمع الم: ط
 .دار الكتب العلمية: المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن ابن سيده، ط -١٦
دار : عبد الرحمن بن عبد اهللا الخميس، ط      . المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة، د      -١٧

 .ه١٤٣٤السعودية، الطبعة األولى : كنوز إشبيليا



– 

  )١٦٠٠(

 .دار كنوز إشبيليا: سعد الشثري، ط. د: بة، تحقيقالمصنف، البن أبي شي -١٨
 .عالم الكتب: أحمد مختار عبد الحميد، ط. معجم اللغة العربية المعاصرة، د -١٩
عبـد الـسالم هـارون،    : مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق         -٢٠

 .، دار عالم الكتبه١٤٢٠
 .دار ابن القيم، دار ابن عفان: ي، طالموافقات في أصول األحكام، أبو إسحاق الشاطب -٢١
  
  
  



 

 )١٦٠١(

  
  
  
  
  

 
  
  
  

  :ملخص البحث
ريحان بن سعيد عن عبـاد      (تناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية لسلسلة إسناد         ي

؛ حيث عللت هذه السلسلة بما ذكره النـسائي مـن   )بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة 
أن ريحان ليس بقديم السماع عن عباد وأنه تغير بأخرة؛ باإلضافة مـا ذكـره العجلـي             

أو أن ريحان منكـر الحـديث عـن        كون مرويات هذه السلسلة مناكير،      والبرديجي من   
 وقد عرض البحث في مبحثه األول ألقوال المجروحين والمعدلين لريحان وعباد،            ،عباد

وتحليلها في ضوء قواعد علم الجرح والتعديل مع وضع بعض الـضوابط التـي مـع                
ض هذا المبحـث ترجمـة      مراعاتها تنضبط أقوال العلماء ويتضح المراد منها، كما عر        

 ؛ رحمهما اهللا تعـالى -علماء عليهماوافية أليوب السختياني وأبي قالبة مع عرض ثناء ال    
ثم عرض البحث في مبحثه الثاني لدراسة تطبيقية بجمع أحاديث هذه السلسلة وتخريجها             

جمـع  : األول: على المدار؛ مع سبرها بالمتابعات والشواهد من خالل ثالثـة مطالـب           
جمـع  : والمطلب الثـاني  ، هذه السلسلة مما كان له متابعات قوية وشواهد قوية        أحاديث  

أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبة والتي لهـا متابعـات ضـعيفة؛ أمـا       
فهو أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبـة التـي انفـرد               : المطلب الثالث 

  .بروايتها ولم يتابع عليها
ريحان عن عبـاد  ( عدد األحاديث التي رويت بهذا اإلسناد     :وتبين للبحث مايلي    

  .ستة وعشرون حديثًا) بن منصور عن أيوب السختياني، عن أبي قالبة

 
 

 
  أستاذ مساعد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية        

  جامعة سيناء
  كلية الشريعة وأصول الدين-  أستاذ مشارك الحديث وعلومه

  جامعة نجران
  



– 

  )١٦٠٢(

عدد األحاديث التي أخرجت فيه مما لها متابعات وشواهد قوية خمـسة عـشر                - أ 
  .حديثًا، وكلها صحيحة

نهم صـححهما    أربعة أحاديث، اثنان م    التي لها متابعات ضعيفة   عدد األحاديث     -ب 
األئمة، وواحد فيه اضطراب شديد يمنع الحكم بصحته، ولكن ليس بسبب تفـرد    
ريحان، وواحد لم يحكم عليه العلماء بشيء، وكلها توبع فيها ريحان متابعـات             

  .ضعيفة
 عدد األحاديث التي انفرد بروايتها ولم يتابع عليها سبعة أحاديث، تفرد بهـا       - أ

مسة أحاديث صحيحة وقويـة مـن وجـوه         خ: ريحان ولم يتابع عليه، منها    
  .أثر واحد تفرد بهوأخرى، وواحد خولف فيه وهو منكر من جهته، 

 حديثًا بمتابعـات وشـواهد      ٢٠: كاآلتي   حديثًا صحيحا،    ٢٢والحاصل أن منها    
 حديثان حكم عليهما األئمة بالصحة ولريحـان متابعتـان عليهـا            وقوية وطرق أخرى،  

، ولم يحكم عليهمـا      عليهما   يثان تفرد بهما ولم يتابع     حد  ويضاف على ما سبق      ضعيفة
وحديث واحد منكر من جهته، حيث خولف في        ، - واهللا أعلم    -األئمة على قدر اطالعي   

 دقّـة  كما ،وأثر تفرد به ريحان في تفسير ابن أبي حاتم ، روايته، خالفه جمع من الثقات 
د بصري كتب عنـه أهـل       وريحان بن سعي  : " حكم البزار على رواية ريحان عن عباد      

علي بن المديني، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، وإبراهيم بن سعيد الجوهري            : الحديث
وغيرهم، وحدث بأحاديث كثيرة عن عباد عن أيوب لم يحدث بها عنه غيره واحتملـت               

هدف الدراسة العام الذي يرد بـه       فوضح، )١(" عنه على تفرده بها من غير إنكار عليه         
 –  باب االجتهاد والبحث والتقصي في تصحيح األحاديـث وتعليلهـا          على دعوى غلق  

   -واهللا أعلم 

                                         
  ).٦٧٧١(عقب حديث ) ٢٥٢/ ١٣( البزار مسند) ١(



 

 )١٦٠٣(

  المقدمة
  : توطئة

علم علل األحاديث من أجل علوم الحديث وأدقها؛ إذ به يستعان على تمييـز               يعد
ومن أهم أنـواع العلـوم      " : " هـ  ٦٧٦ت  " قال النووى   ، صحيح األحاديث من سقيمها   

؛ أعني معرفة متونها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبهـا         معرفة األحاديث النبويات  
ومشهورها وغريبها وعزيزها ومتواترها وآحادها وأفرادها؛ معروفها وشاذها ومنكرهـا     

 هـ  ٧٩٥ت" وقال ابن رجب  ، )١("...ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها    
 والمعرفة والـسنة والجماعـة      أما أهل العلم  : " في بيان أهمية هذا الفن في حفظ السنة       " 

فإنما يذكرون علل األحاديث نصيحة للدين وحفظًا لسنة النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم                
؛ لـذا نجـد     )٢(" وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم          ، وصيانة لها 

ألن أعرف علة حديث أحب إلى      " : " هـ  ١٩٨ت  " تفسيرا لقول عبدالرحمن بن مهدي      
  . )٣("  أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي من

وفي الحقيقة أن معرفة هذا العلم تخضع للممارسة العملية التطبيقيـة وهـذا مـا               
تعرف جودة الدينار بالقيـاس إلـى   : " حيث قال" هـ ٣٢٧ت " صرح به ابن أبي حاتم  

غيره فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء وعلم أنه مغشوش ويعلـم جـنس الجـوهر                 
اس إلى غيره فإن خالفه بالماء والصالبة علم أنه زجاج ويقـاس صـحة الحـديث                بالقي

ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد مـن      ، بعدالة ناقليه وأن يكون يصلح أن يكون من كالم النبوة         
  .)٤( " -واهللا أعلم-لم تصح عدالته بروايته؛ 

                                         
ه، دار إحياء ٦٧٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ) ١(

  .)٣/ ١(هـ ١٣٩٢ بيروت، الثانية، -التراث العربي
           لسالمي البغدادي، الدمشقي الحنبلي، شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ا) ٢(

هـ، ١٤٠٧" ، تحقيق د همام عبدالرحيم سعيد، ط مكتبة المنار، الزرقا، األردن، األولى، "هـ ٧٩٥" ت 
  ). ٨٩٤/ ٢" (م١٩٨٧

       لمنذر التميمي الحنظلي الرازي، العلل البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن ا) ٣(
خالد الجريسي، ط مطابع . ود، سعد بن عبد اهللا الحميد. ، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د" هـ ٣٢٧ت "

  .)٣٨٨/ ١(م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الحميضي، األولى 
الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ط مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الدكن، الهند، دار إحياء ) ٤(

  .)٣٥١/ ١" (م ١٩٥٢هـ، ١٢٧١" روت، األولى  بي-التراث العربي



– 

  )١٦٠٤(

ه إلـى  وال يجب تفسير أقوال العلماء في اتقان جهابذته بتفسيرات سطحية يصل ب       
؛ لذا يتوجب على الباحث قبل الحكم على الحديث         )١(حد الكهانة واألحكام غير المنطقية      

  .بتصحيح أو تعليل أن يجمع طرقه ويبالغ في استقصائها
الباب إذا لم تجمع طرقه لـم       : " - رحمه اهللا    -" هـ  ٢٣٤ت  " قال ابن المديني    

  .)٢(" يتبين خطؤه
  : منطلق هذا البحث
ارة إليه كمنطلق نظري وتطبيقـي لهـذا البحـث أن مـستوى             ومما تجدر اإلش  

 أحد مستويات رد الحديث، وهذا ما يثبته الواقـع التطبيقـي،            - إن صح التعبير   -التعليل
فجميع قواعد التعليل تعود إلى مستويات أدنى تتكامل مع المـستويات األعلـى فتعـود               

عود إلى اختالل شرط من     أن االختالط ي  : ومثال ذلك . جميعها إلى أبواب علم المصطلح    
 واحتراق الكتب   - أي ضبط الصدر   -شروط الحديث الصحيح وهو الضبط بنوعه األول      

ثم إن أسباب العلل في المجمل ال تخرج عن         ، )٣(يعود إلى اختالل ضبط الكتاب والسطر     

                                         
 أن ملكة الجهابذة ممن يشتغل بتعليل األحاديث إنما هي حصاد رحلة طويلة من - رحمه اهللا-أكد المعلمي) ١(

  .الطلب والسماع والكتابة وإحصاء أحاديث الشيوخ وغير ذلك مما يطول شرحه
قاد ذهبي عصره العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي النكت الجياد المنتخبة من كالم شيخ الن: "انظر في ذلك

 م ٢٠١٠هـ، ١٤٣١ألبي أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، األولى، " اليماني
)١٢٧/ ١(.  
هـ ١٤٠٣الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، ت محمود الطحان، ط مكتبة المعارف، ) ٢(
)٢١٢/ ٢ .(  
          مقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح : ينظر) ٣(
:  بيروت، سنة النشر-دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر. نور الدين عتر، ط: ، تحقيق)هـ٦٤٣ت (

ين أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدين ، والنكت على مقدمة ابن الصالح، بدر الد)١٢ص(م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
أضواء السلف، الرياض، السعودية، .زين العابدين بن محمد بال فريج، ط. د: عبد اهللا بن بهادر الزركشي، تحقيق

، والنكت على مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن )١/٩٧(م١٩٩٨هـ، ١٤١٩األولى 
عمادة البحث العلمي بالجامعة . ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط:  تحقيق،)هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني 

، وتدريب الراوي، )١/٢٣٤(م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، األولى 
ض، مكتبة الرياض الحديثة، الريا. عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق

. عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، وقفو األثر، رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي، تحقيق)٢/٦٣(السعودية 
= ، والمقنع في علوم الحديث، سراج)١/٤٩(هـ ١٤٠٨مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، الثانية 



 

 )١٦٠٥(

انقطاع السند، أو جرح الرواة، بل إن جميع أسباب تضعيف الحـديث ورده             : أحد سببين 
فاالنقطاع؛ الجهالة، وسوء حال الراوي من أسباب تعليل الحـديث   : طار العلة تدخل في إ  

وهي على الجانب اآلخر من أقسام الحديث الضعيف كالمضطرب والمرسل والمـدلس            
والمدرج؛ ثم تأتي مستويات أخرى وهي أعلى دقة وأشد تثبتًا وأوعر مسلكًا وهو جـرح          

ون أساسي من مكونات الـنص الحـديثي،      وتعديل الرواة واثبات وتتبع أحوالهم، فهم مك      
فدراسة الجرح والتعديل والتواريخ مستويان مهمان تمر بهما مرحلـة التعليـل ويكـون         
هذان المستويان منطلقًا للمستوى الرابع األكثر تعقيدا من مراحل إعمال النقـد الحـديثي         

سند، فتجمع  بعد االجتهاد في معرفة المصطلحات، ودرجة الراوي، والتأكد من حلقات ال          
بإعمـال االجتهـاد فـي    : المتابعات والشواهد، ثم االجتهاد التطبيقي في تعليل األحاديث    

  .سائر المستويات السابقة
قد يعلل الحـديث باالنقطـاع أو اإلرسـال أو اإلعـضال أو     : " يقول همام سعيد  

 اإلدراج أو القلب أو االضطراب؛ ولكن الذي يميز علم العلل عن هذه الفروع هـو مـا                
تتضمنه العلة من الخفاء إذ يقع اإلرسال أو االنقطاع أو اإلدراج فـي حـديث الثقـات                 
ويصعب تمييزه والحكم عليه وينطلي على أكثر المحدثين حتى يتنبه جهابذتهم ونقـادهم             

وأما ما نجده في كتب العلـل مـن         : " ويقول أيضا " إلى هذا القادح الذي يتميز بالخفاء       
 يقال في أحد رواتها متروك أو منكر الحـديث أو ضـعيف             أحاديث أعلت بالجرح كأن   

فيمكن حمل هذه القوادح على علم العلل وإلحاقها به إذا وردت في أحاديث الثقات وقـد                
يلتبس أمر راٍو ما على أحد الحفاظ النقاد فيروي عنه ويكون معلولًا بجهالة أمـر هـذا                 

 بمعرفة كبار النقاد وهذا تخـريج       الراوي أو بنكارته وال تدرك هذه الجهالة والنكارة إال        
  . )١(" لوجود مثل هذه القوادح التي ذكرت في كتب العلل

                                                                                                     
دار فواز للنشر، السعودية، .لجديع، طعبد اهللا بن يوسف ا: الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري، تحقيق=

محيي الدين عبد الرحمن . د: ، والمنهل الروي، محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق)٤١ص(ه ١٤١٣األولى 
، وقواعد التحديث، محمد جمال الدين بن )٣٣ص(هـ ١٤٠٦دار الفكر، دمشق، سوريا، الثانية .رمضان، ط

  ).٧٩ص( بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية. ، ط)هـ١٣٣٢ت (محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي 
  ).٩ص(مقدمة شرح علل الترمذي البن رجب، ) ١(
  



– 

  )١٦٠٦(

من هنا يظل باب االجتهاد في تصحيح وتعليل األحاديث مفتوحا ويؤسس ألساس            
عقالني تطبيقي الختالف النقاد ودرء العلة على المستوى التطبيقي؛ حيث إنه لم يوجـد              

ضا لم ينتقد في قول أو مذهب أو رأي؛ وبذلك تكـون عمليـة    أحد من العلماء والرواة أي    
التصحيح والتعليل اجتهادية وتقوم عملية درءها بنفس الوسائل ذاتهـا ببـذل المجهـود              

  . ومراجعة الخطوات السابقة بمستوياتها المتعددة والمتدرجة
  : موضوع البحث وأهميته

ـ      : ومن خالل ما سبق    ديثي ألحاديـث سلـسلة     يتناول هذا البحث إعادة النقد الح
مـن  " ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة             : " إسنادية، وهي 

خالل إعمال مستويات النقد الحديثي المتعددة المشار إليها آنفًا لتحليل ونقد ما وجه إليها               
من تعليل مع وضع قواعد تطبيقية تصلح كمنطلق تطبيقي لدراسة مثل هـذه األسـانيد                

  . ة عللهاودراس
وتعود أهمية هذا الموضوع إلى اندراج هذه السلسلة تحت قسم مهم أشار إليه ابن              

ذكر األسانيد التي ال يثبت منها شيء أو ال يثبت منها إال شيء يسير              : " رجب حيث قال  
قتادة عن الحسن عن أنس عـن       : " ومثل لها بقوله  " . مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك         

  .)١("نها حديث أصلًا من رواية الثقاتيه وسلم؛ هذه السلسلة ال يثبت مالنبي صلى اهللا عل
كما أن توجيه التعليل واألخذ به كحكم نهائي يغلق خيرا كبيرا في االستدالل بمـا          
يروى من جهة هذه السلسلة فيحاول هذا البحث تكوين رؤية حول مثل هـذه الـسالسل                

يل وتصحيح األسانيد لالسـتفادة بهـا فـي    اإلسنادية مفادها النظر بأصول علمية في تعل    
  . الدالالت واألحكام

  : أهداف البحث
  :  يهدف البحث إلى سبب رئيس ومجموعة أسباب فرعية مهمة

  : أما الهدف الرئيس فهو
جمع أحاديث سلسلة أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عـن أيـوب               

 .عللين لهاعن أبي قالبة، وتخريجها، وتحليلها، ونقد أقوال الم

                                         
  ). ٨٤٥/ ٢(شرح علل الترمذي ) ١(



 

 )١٦٠٧(

  : ومن األهداف الفرعية
 مناقشة أقول المجرحين والمعدلين لريحان بن سعيد وعباد بن منـصور مـن              -

 .خالل قواعد الجرح والتعديل؛ للوصول لدرجة قبولهما، أو ردهما
 .  بيان وإعمال ضوابط تطبيقية لدراسة مثل هذه األسانيد وعللها -
عليل بناءا على قواعد وأصول علـوم       بيان فتح باب االجتهاد في التصحيح والت       -

 .الحديث بمستوياته المتعددة
  : الدراسات السابقة

ال أعلم في حدوِد بحثي دراسةً أو بحثًا وقَفَ وقْفَةً خاصةً لدراسة هذه السلـسلة                
اإلسنادية من خالل بحث شمولي تحرر فيه األقوال، باالعتماد على التتبـع واالسـتقراء     

لعلمي الدقيق من جهة أخرى، مع الموازنة بين اآلراء واالجتهادات          من جهة، والتحليل ا   
  .في كل مسألة من مسائل باإلضافة إلى وضع القواعد التطبيقية

  : منهج البحث وخطوات الدراسة
حـصري   ال )١(اقتضت طبيعـة الدراسـة اعتمادهـا علـى المـنهج التـاريخي            

  :  اآلتيةمن خالل الخطوات )٤(التحليلي )٣(الوصفي )٢(االستقرائي
 جمع أقول المجرحين والمعدلين لريحان بن سعيد وعباد بن منصور من خالل             -

قواعد الجرح والتعديل واخضاعها للمنهج التحليلي النقدي للوصول لدرجة قبولهمـا أو             
 .ردهما

                                         
أبجديات البحث في العلوم الشرعية : يعتمد على التوثيق والتفسير للحقائق التاريخية، ينظر: المنهج التاريخي) ١(
  ). ٦١ص (م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧فرقان، األولى، الدار البيضاء ذو القعدة فريد األنصاري، منشورات ال. د
هو أساس البحوث؛ فهو الذي يكشف جزئيات قد تكون غامضة على كثير من : المنهج الحصري االستقرائي) ٢(

: ينظر. الناس، فهو عملية مالحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات كلية
  ).٩٤ص (م ١٩٩٥/ هـ١٤١٥محمد التوبخي، عالم الكتب، . ج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، دالمنها

منهج يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها، وتحليلها، وتفسيرها للوصول : المنهج الوصفي هو) ٣(
  ).٦١ص (د األنصاري فري. ينظر كتاب أبجديات البحث في العلوم الشرعية د. إلى تعميمات مقبولة

يعتمد على استيعاب المسألة أو القاعدة، ثم استيعاب موضوعها ثم محاولة تحليلها على : المنهج التحليلي هو) ٤(
ضوء معطيات هذه القاعدة؛ الكتشاف مدى وفائها للقاعدة، أو مدى التصويب أو التخطيء أو التحويل، كل ذلك 

كتاب أبجديات البحث في العلوم الشرعية، : ينظر. نسق الذي انطلق منهدون خروج في التحليل على القاعدة أو ال
  ).٦٤ -٦٣ص(فريد األنصاري . د



– 

  )١٦٠٨(

 توضيح إشكالية رواية ريحان بن سعيد عن عباد بـن منـصور ومناقـشتها               -
  .ديلهمابحسب نتائج ما ذكر في تجريحهما وتع

 جمع أحاديث سلسلة أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب              -
 . عن أبي قالبة وتخريجها وتحليل ونقد أقوال المعللين لها

  : الطريقة المتبعة في تخريج األحاديث
تخريج الحديث على المدار، ومدار األحاديث األساسي هـو ريحـان بـن             : أولًا

  .من روى الحديث عن ريحان بن سعيدكل حيث استقصى البحث سعيد، 
فإن انتهينا من ذكر من روى الحديث عن ريحان، نذكر من تـابع ريحـان          : ثانيا

  .في روايته عباد بن منصور، ونستقصي في ذكرهم
فإن انتهينا من ذكر من تابع ريحان على روايته عن عباد بـن منـصور،               : ثالثًا

أيـوب الـسختياني، ونستقـصي فـي     نذكر من تابع عباد بن منصور على روايته عن     
  .ذكرهم

فإن انتهينا من ذكر من تابع عباد في روايته عن أيوب، نستقـصي مـن               : رابعا
  .تابع أيوبا السختياني على روايته عن أبي قالبة

  .فإن انتهينا من ذكر من تابع أيوبا، نذكر من تابع أبا قالبة على روايته: خامسا
مـن  ممن تابع أبا قالبة، نذكر الشواهد من الصحابة         فإن انتهينا من ذكر     : سادسا

 .تابعوا صاحب الحديث في روايته عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  : خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث ومنهج دراسته تقسيمه إلى مقدمة و مبحثين، ويلـي ذلـك              
  : الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات على النحو التالي

ان أهمية الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، وأهـداف          اشتملت على بي  : المقدمة
والدراسات السابقة، وعرض عام لخطة البحث، وذكر الضوابط المنهجية التي          ، الدراسة

  .اتبعها الباحث
ريحان بن سعيد، وعباد بن منصور، وأيوب الـسختياني، وأبـو           : المبحث األول 

  : قالبة بين الجرح والتعديل ويشتمل على المطالب اآلتية
 اسـتقراء وتحليـل ونقـد    -ريحان بن سعيد بين الجرح والتعديل : لب األول المط

  .ومقارنة



 

 )١٦٠٩(

 استقراء وتحليـل ونقـد      -عباد بن منصور بين الجرح والتعديل     : المطلب الثاني 
  .ومقارنة

  .إشكالية رواية ريحان عن عباد: المطلب الثالث
  . أيوب السختياني وثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

  .أبو قالبة وثناء العلماء عليه: امسالمطلب الخ
فوائد وضوابط من ترجمتي ريحان بـن سـعيد وعبـاد بـن             : المطلب السادس 

  .منصور
  أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور بين القبول والرد: المبحث الثاني

  : ويشتمل على المطالب اآلتية
 ممـا لهـا     أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبـي قالبـة          : المطلب األول 
  .متابعات وشواهد قوية
أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبـي قالبـة ممـا لهـا              : المطلب الثاني 

  .متابعات ضعيفة
أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبة التـي انفـرد             : المطلب الثالث 

  .بروايتها ولم يتابع عليها
وفهـرس  ، ثم الخاتمـة وأهـم النتـائج والتوصـيات، والمـصادر والمراجـع            

  .الموضوعات
 ..وبعد

فقد بلغت قصارى جهدي في كتابة هذا البحث، وحرصت على االلتزام بما أخذته             
 فإن أكن قد أصبت فيما عملت فهذا من توفيـق اهللا        - ما استطعت  -على نفسي من منهج   

وأسـأل اهللا تعـالى أن      وعونه سبحانه وتعالى وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ،          
ث في ميزان حسناتي، وأن يغفر ما وقع فيه من زالت، وأن يفيدنا به في               يجعل هذا البح  

الدنيا واآلخرة، وندعو اهللا لمن ينصحنا فيه ويقوم اعوجاجه ويحسن ويجود مـا اخـتلط           
  .فيه علينا صوابه؛ أن يغفر له اهللا ذنبه و يعفو عن زللـه، وأن يهديه الصراط المستقيم



– 

  )١٦١٠(

 والسالم على خاتم المرسلين محمد األمـين      والحمد هللا رب العالمين، والصالة      
ورضى اهللا عن صحبه الكرام، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ورضي اهللا عـن               

  .أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن له فضل علينا أحسن اهللا إليهم في الدنيا واآلخرة
  كتبـه

  أشرف خليفة عبدالمنعم عبدالمجيد. د
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٦١١(

  المبحث األول
  ريحان بن سعيد، وعباد بن منصور، وأيوب السختياني، 

  وأبو قالبة بين الجرح والتعديل
ريحان بن سعيد بين الجرح والتعديل؛ اسـتقراء وتحليـل ونقـد            : المطلب األول 

  ومقارنة
  :  اسمه ولقبه وكنيته ونسبته وشهرته ووفاته -

ريحان بن سـعيد بـن المثنـى بـن ليـث بـن معـدان بـن زيـد بـن                   : هو
ان بن الحارث بـن حارثـة بـن مالـك بـن سـعد بـن عبيـدة بـن الحـارث               كُزم

؛ وهـو الـسامي     )١(بن سـامة بـن لـؤي بـن غالـب القرشـي الـسامي النـاجي                

                                         
، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، )٢٩٩/ ٧( الكبرى الطبقات: انظر ترجمته في) ١(

 بيروت، األولى، - صادردار. ، تحقيق إحسان عباس، ط)هـ٢٣٠ت (البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 
        ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )٤٢٢/ ٩(تاريخ بغداد ،  م١٩٦٨

هـ، ١٤٢٢ بيروت، األولى، -دار الغرب اإلسالمي. الدكتور بشار عواد معروف، ط: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت (
ن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد ، عبد الكريم ب)٩٨/ ١١(، األنساب للسمعاني  م٢٠٠٢

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر . عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ط: ، تحقيق)هـ٥٦٢ت (
، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن )٢/١١٥( م، العلل ومعرفة الرجال ١٩٦٢ هـ، ١٣٨٢آباد، األولى، 
الرياض، الثانية، ، دار الخاني. وصي اهللا بن محمد عباس، ط: ، تحقيق)هـ٢٤١ت ( الشيباني هالل بن أسد

، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد )١/٢/٣٣٠( م، التاريخ الكبير ٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢
محمد عبد المعيد خان، الكنى : ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، طبع تحت مراقبة)هـ٢٥٦ت (اهللا 

 أبو ِبشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي ،)٢/٧٣٧(واألسماء للدوالبي 
 هـ، ١٤٢١لبنان، األولى، /  بيروت-دار ابن حزم. أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط: ، تحقيق)هـ٣١٠ت (

، )هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، )١/٦٤٣(، الكنى واألسماء لمسلم م٢٠٠٠
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة . عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط: تحقيق

ث ، أبو داود سليمان بن األشع)٢٣٥(، سؤاالت اآلجري ألبي داود م١٩٨٤/هـ١٤٠٤العربية السعودية، األولى، 
عبد العليم عبد العظيم : ، تحقيق)هـ٢٧٥ت (بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجستاني 

، الثقات )٢/١/٥١٧(ه ـ، الجرح والتعديل البن أبي حاتم ١٤١٥مكتبة دار اإلستقامة، األولى، سنة . البستوي، ط
          لتميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، ا)٨/٢٤٥(
الدكتور محمد عبد المعيد : وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: ، طبع بإعانة)هـ٣٥٤ت (

=   ،  ه١٣٩٣دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، األولى، . خان مدير دائرة المعارف العثمانية، ط



– 

  )١٦١٢(

؛ وهـو منـسب إلـى بنـي ناجيـة وهـم عـدد كثيـر مـن بنـي           )١(وليس الشامي  
 مــات بالبــصرة ســنة )٣(؛ كنيتــه أبــو عــصمة البــصري )٢(ســامة بــن لــؤي 

 وجـزم ابـن قـانع       )٤(فـي خالفـة عبـد اهللا بـن هـارون            ثالث أو أربع مـائتين      
  . )٥(أن وفاته كانت في سنة أربع ومائتين 

  : أقوال العلماء في ريحان -
اختلفت أقوال العلماء في ريحان بين معدل له مطلقًا، ومجرح له مطلقًـا، وبـين               
من جرحه في روايته عن عباد خاصة، وسنذكر في هذا المطلـب أقـوالهم فيـه، مـع          

  .يل والنقدالتحل

                                                                                                     
، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر المعروف )٣٠ص(سؤاالت البرقاني للدارقطني م، ١٩٧٣=

كتب خانه جميلي، الهور، باكستان، . عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط: ، تحقيق)هـ٤٢٥ت (بالبرقاني 
سعود بن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن م، )٤/١٩٩٠(، المؤتلف والمختلف هـ١٤٠٤األولى، 

دار الغرب . موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط: ، تحقيق)هـ٣٨٥ت (النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
، أبو حفص عمر بن أحمد بن )١٣١ص (، تاريخ أسماء الثقات م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ بيروت، األولى، -اإلسالمي

صبحي : ، تحقيق)هـ٣٨٥ت ( ابن شاهين عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ
، سعد الملك، أبو نصر )١٧١/ ٧(م، اإلكمال ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الدار السلفية، الكويت، األولى، . السامرائي، ط

هـ، ١٤١١ بيروت، لبنان، األولى -دار الكتب العلمية. ، ط)هـ٤٧٥ت (علي بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال 
ت (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، )١/٢٨٩(م، الضعفاء البن الجوزي ١٩٩٠
  . هـ١٤٠٦ بيروت، األولى، -دار الكتب العلمية. عبد اهللا القاضي، ط: ، تحقيق)هـ٥٩٧

  ".من أهل الشام ): "١/٢٨٩(قال ابن الجوزي في الضعفاء ) ١(
  ).١٣/٥(األنساب للسمعاني انظر ) ٢(
  . )١/٦٤٣(، الكنى واألسماء لمسلم )٢/٧٣٧(للدوالبي الكنى واألسماء انظر ) ٣(
، السمعاني في )٤٢٢/ ٩(، ونقله عن ابن سعد الخطيب في تاريخ بغداد )٢٩٩/ ٧(الطبقات الكبرى انظر ) ٤(

يوسف بن عبد الرحمن : ، المؤلف)٢٦١/ ٩(، والمزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال )٩٨/ ١١(األنساب 
            : ، تحقيق)هـ٧٤٢ت (ج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي بن يوسف، أبو الحجا

   .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠ بيروت، األولى، -مؤسسة الرسالة. بشار عواد معروف، ط. د
  )٤٢٢/ ٩(انظر تاريخ بغداد ) ٥(



 

 )١٦١٣(

  : أقوال المعدلين لريحان مطلقًا: أولًا
سئل يحيى وأنـا أسـمع عـن        ): " هـ٢٩٠: ت(قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل        

ما تقول فيه ؟ فحرك رأسه      : فقيل له . حدث عن عباد بن منصور    : ريحان بن سعيد فقال   
  .)٢(" )١(ما أرى به بأسا: ثم قال

:  سعيد بصري كتب عنه أهل الحـديث       وريحان بن ): " هـ٣٠٠ت  (قال البزار   
علي بن المديني وإبراهيم بن محمد بن عرعرة وإبراهيم بن سعيد الجـوهري وغيـرهم     
وحدث بأحاديث كثيرة عن عباد عن أيوب لم يحدث بها عنه غيره، واحتملت عنه علـى    

  .)٣(" تفرده بها من غير إنكار عليه 
  . )٤(" ليس به بأس): " : هـ ٣٠٣ت (وقال النسائي 

  .)٥(" ريحان بن سعيد بصري يحتج به): " هـ٣٨٥ ت(وقال الدارقطني 

                                         
مرفوعة، وحقها أن ": به بأسما أرى :"  مطبوعة العللفيالمثبت من الجرح والتعديل، وثقات ابن شاهين، و) ١(

جه على أنه جاء هنا على لغة ربيعة؛ فإنهم ال يبدلون من يتكون بألف نصب على أنها مفعول به، ويمكن تخر
التنوين في حال النصب ألفا، كما يفعل جمهور العرب، بل يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ 

ونا في حال الوصل؛ غير أن األلف ال تكتب؛ ألن الخط مداره على كالمرفوع والمجرور، والبد من قراءته من
كثير جدا في : أن هذا غير الزم في لغة ربيعة؛ فالوقف على المنصوب المنون باأللف: والظاهر. الوقف

ولم يحك سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها : "قال ابن جني. أشعارهم؛ فكأن الذي اختصوا به هو جواز اإلبدال
أبو : ، المؤلف)٢/٩٧" (الخصائص. "اهـ". أبو الحسن األخفش، وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين: الجماعة

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب، الرابعة. ، ط)هـ٣٩٢ت (الفتح عثمان بن جني الموصلي 
الجرح والتعديل  ، ونقله عنه ابن أبي حاتم في )٢٢/ ٣( ومعرفة الرجال ألحمد، رواية ابنه عبد اهللا العلل) ٢(
)٥١٧/ ٣.(  
  ).٦٧٧١(عقب حديث ) ٢٥٢/ ١٣( البزار مسند) ٣(
  ).٢٦١/ ٩( الكمال في أسماء الرجال تهذيب) ٤(
، إكمال )٩٨/ ١١(، األنساب للسمعاني )٤٢٢/ ٩(، تاريخ بغداد )٣٠: ص( البرقانى للدارقطني سؤاالت) ٥(

 اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، مغلطاي بن قليج بن عبد: ، المؤلف)٥/١٧(تهذيب الكمال 
الفاروق . أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد أسامة بن إبراهيم، ط: ، تحقيق)هـ٧٦٢ت (عالء الدين 

  . م٢٠٠١،    هـ١٤٢٢الحديثة للطباعة والنشر، األولى، 



– 

  )١٦١٤(

ـ ٦٣٦ ت(، وابـن خلفـون      )١(في الثقات ) هـ٤٠٦ت  (وذكره ابن شاهين     ، )هـ
  .)٢(»المستدرك«وخرج الحاكم حديثه في 

قال . صدوق" : " المغني" وقال في   . )٣(" صدوق  ): " هـ٧٤٨ ت(وقال الذهبي   
  .)٤("  ليس بالمتقن :قلت. ليس بحجة: أبو حاتم

، )٥(وذكره في تاريخ اإلسالم مرتين في األولى ذكر قول يحيى بن معـين فقـط              
  .)٦(ليس به بأس: وفي الثانية ذكر قول النسائي، وغيره

 وكان صدوقًا   -ريحان بن سعيد الناجي     ): " هـ٨٤٢ ت(وقال ابن ناصر الدين     
 ")٧(.  

  .)٨("  أخطأ صدوق ربما): " هـ٨٥٢ ت(وقال الحافظ ابن حجر 
  : خالصة قول المعدلين 

صدوق، في حديثـه    : " يمكن تلخيص حال ريحان بن سعيد عند المعدلين له بأنه         
  . وهذا يوافق قول الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى " بعض الخطأ 

                                         
  ).٨٨: ص(تاريخ أسماء الثقات ) ١(
  ).٥/١٧(إكمال تهذيب الكمال ) ٢(
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان :  في معرفة من له رواية في الكتب الستة، المؤلفالكاشف) ٣(

دار القبلة للثقافة اإلسالمية، . محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (بن قَايماز الذهبي 
  ).٣٩٩/ ١( م ١٩٩٢ هـ، ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن، جدة، األولى، 

ت (، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي )٢٣٤/ ١(في الضعفاء  المغني) ٤(
  ) .٢٣٤/ ١(الدكتور نور الدين عتر: ، تحقيق)هـ٧٤٨

ت (، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي )١١٠٣/ ٤( اإلسالم تاريخ) ٥(
  . م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، األولى، . الدكتور بشار عواد معروف، ط: ، تحقيق)ـه٧٤٨

  ).٥/٧٤( اإلسالم للذهبي تاريخ) ٦(
بن محمد ابن أحمد بن مجاهد ) أبي بكر(محمد بن عبد اهللا :  اآلثار في السير ومولد المختار، المؤلفجامع) ٧(

أبو يعقوب نشأت كمال، : ، تحقيق)هـ٨٤٢ت ( ناصر الدين القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن
  . م٢٠١٠ هـ، ١٤٣١دار الفالح، األولى . ط
، )هـ٨٥٢ت (، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )٢١٢ص( التهذيب تقريب) ٨(

  .م١٩٨٦، ١٤٠٦دار الرشيد، سوريا، األولى، . محمد عوامة، ط: تحقيق



 

 )١٦١٥(

  : أقوال المجرحين لريحان مطلقًا: ثانيا
  .)١("  وال يحتج به شيخ ال بأس به، يكتب حديثه،): " هـ٢٧٧ ت(قال أبو حاتم 

ال يحـتج   : " قول أبـي حـاتم    " فاءالضع" في  ): هـ٥٩٧ ت(ونقل ابن الجوزي    
فقط، وفي هذا من القصور الكثير مما سيعلم بعد، وقد عد مـن عيـوب كتـاب                 . )٢("به

قال ذلك الذهبي ووافقـه     . ويسكت عن التعديل  ، الضعفاء البن الجوزي أنه يسرد الجرح     
  .)٣(ابن حجر

  " : شيخ ال بأس به، يكتب حديثه، وال يحتج به: " ول أبي حاتمتحليل ق
وقول أبي حاتم هذا يحتاج منا إلى تحليل؛ فهو من األقوال المركبـة مـن عـدة                 

  : أقوال
  : " شيخ : " قوله: أولًا

وهي منزلة ال يترك فيها حديث الراوي مطلقًا، ولكن يكتب حديثه وينظر في هذا              
الشواهد، فإن أتى بحديث غير منكر، وقد توبع عليه يقبـل       الحديث من حيث المتابعات و    

منه، وإن أتى بحديث منكر، لم يتابع عليه، مخالف ألصول اإلسالم وقواعده العامة، رد              
  .عليه، ولم يقبل، وعد هذا الحديث من المنكرات

فهـو بالمنزلـة   ، شـيخ : وإذا قيل: " قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل    
  .)٤(" إال أنه دون الثاني ، كتب حديثه وينظر فيهالثالثة ي

وقد قال أبو حاتم في ترجمة عبد الرحمن بن عطاء المديني قال عبد الرحمن ابن               
أدخلـه البخـاري فـي كتـاب     : قلت. شيخ:  عنه فقال- يعنى أباه -سألته : " أبي حاتم 

  .)٥(" يحول من هناك: الضعفاء؛ فقال

                                         
  ).٥١٧/ ٣(لتعديل البن أبي حاتم الجرح وا) ١(
  ).٢٨٩/ ١( والمتروكون الضعفاء) ٢(
: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي )١٦/ ١( االعتدال ميزان) ٣(

            ، لسان الميزان )م١٩٦٣ هـ، ١٣٨٢ بيروت، لبنان، األولى، -دار المعرفة للطباعة والنشر. علي محمد البجاوي، ط
. عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت ( بن أحمد بن حجر العسقالني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد)٢٠١/ ١(

  .م٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، األولى، 
  ).٣٧/ ٢(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٤(
  ).٢٦٩/ ٥(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٥(



– 

  )١٦١٦(

فليس بتعريف بشيء   . شيخ: أما قول أبي حاتم   ف): " هـ٦٢٨ ت(قال ابن القطان    
  .)١(" من حاله إال أنه مقل، ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه

محله الـصدق، وال    : ولم أتعرض لذكر من قيل فيه      ): " هـ٧٤٨ت(قال الذهبي   
؛ هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ        : ال بأس به، وال من قيل     : من قيل فيه  

: فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق، فأعلى العبارات في الرواة المقبـولين              
ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة، ثم ثقة صدوق، وال بأس به، ولـيس بـه             
بأس، ثم محله الصدق، وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسـط، وشـيخ حـسن               

  .)٢(" و ذلك الحديث، وصدوق إن شاء اهللا، وصويلح، ونح
ولكن كالم الخليلـي فـي تفـرد الـشيوخ،          ): : " هـ٧٩٥ ت(وقال ابن رجب    

والشيوخ في اصطالح أهل هذا العلم عبارة عمن دون األئمة والحفاظ، وقد يكون فـيهم               
  .)٣(" الثقة وغيره
   " :ال بأس به : " قوله: ثانيا

أو محلـه   ،  صدوق إنه: وإذا قيل : " قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل       
  .)٤(" وهي المنزلة الثانية ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، أو ال بأس به، الصدق

  : قوله يكتب حديثه: ثالثا
فهـو  ، أو ال بأس به، أو محله الصدق، إنه صدوق: وإذا قيل: " قال ابن أبي حاتم 

 بالمنزلة الثالثـة    فهو، شيخ: وإذا قيل ، وهي المنزلة الثانية  ، ممن يكتب حديثه وينظر فيه    
فإنه يكتب حديثه   ، صالح الحديث : وإذا قيل ، إال أنه دون الثانية   ، يكتب حديثه وينظر فيه   

فهو ممن يكتـب حديثـه وينظـر فيـه          ، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث     ، لالعتبار

                                         
، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو )٤/٦٢٧(بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ) ١(

هـ، ١٤١٨دار طيبة، الرياض، األولى، ،الحسين آيت سعيد، ط. د: ، تحقيق)هـ٦٢٨ت (الحسن ابن القطان 
  .م١٩٩٧

 ).٣/ ١(ميزان االعتدال ) ٢(

  ).٦٥٨/ ٢( شرح علل الترمذي )٣(
  ).٣٧/ ٢(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٤(



 

 )١٦١٧(

وإذا ، فهو بمنزلة األول في كتب حديثه إال أنـه دونـه          ، ليس بقوي : وإذا قالوا ، اعتبارا
  .)١(" فهو دون الثاني ال يطرح حديثه بل يعتبر به ، ضعيف الحديث: لواقا

قد علمت باالستقراء التام أن أبا حـاتم الـرازي إذا            ): " هـ٧٤٨ت(قال الذهبي 
  .)٢(" أنه عنده ليس بحجة " يكتب حديثه : " قال في الرجل

  " : ال يحتج به : " قوله: رابعا
ـ ١٩٨ت  (حمن ابن مهدي    قال ابن أبي حاتم نقلًا عن عبد الر        حيـث قـسم    ) هـ

احفظ عن الرجل الحافظ المتقن، فهذا ال يختلف فيه، وآخـر           : " الرواة ثالثة أقسام؛ فقال   
يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا ال يترك حديثه، لو ترك حديث مثل هذا لـذهب                

ال :  يعنـي -حديث الناس، وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يتـرك حديثـه            
  .)٣( "يحتج بحديثه 
تفسير من ابن أبي حاتم لهذا القول مـن ابـن           " ال يحتج بحديثه    : يعني: " وقوله

مهدي، فهل هذا االصطالح خاص بابن مهدي، أم إنه اصطالح عام عند علماء الحديث              
  ومنهم أبو حاتم؟

: سمعت أبي يقـول   : " بين ابن أبي حاتم بين عن أبيه معنى هذا القول حيث قال           
إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريـب               

قلـت  . بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، وال يحتج بحديثهم           
كانوا قوما ال يحفظون فيحدثون بما ال يحفظون،        : ما معنى ال يحتج بحديثهم؟ قال     : ألبي

  .)٤(" با ما شئت فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرا
النعمان الصائدي بعد أن ذكـر   في شريح بن) هـ٦٤٣ ت(قال الضياء المقدسي 

مـا أقربهمـا،   : شريح بن النعمان الصائدي وهبيرة بن يريم، قـال : " قول أبي حاتم فيه  

                                         
  ).٣٧/ ٢(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ١(
             ، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي )٦/٣٦٠( أعالم النبالء سير) ٢(
مؤسسة الرسالة، الثالثة، . ناؤوط، طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األر: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (

  ).م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥
  ).٣٨/ ٢(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٣(
  ).٢/١٣٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٤(



– 

  )١٦١٨(

وكذا عادة أبـي حـاتم      : " قال. ال، هما شبيهان بالمجهولين   : يحتج بحديثهما؟ قال  : قلت
ال يحتج به، وال يبين الجرح، فـال  : روى له أصحاب الصحيح  ممنيقول في غير واحد

  .)١(" الجرح  نقبل إال ببيان
: وقول أبي حـاتم : " وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في ترجمة بهز بن حكيم  

  . )٢(" ال يحتج به، ال ينبغي أن يقبل منه إال بحجة 
ال يحتج به، ال يلتفـت      : يهوقول أبي حاتم ف   : " وقال في ترجمة أيوب أبي العالء     
  .)٣(" إليه إذا لم يفسره، كسائر الجرح المجمل 

فغيـر  " ال يحتج به  : "وأما قول أبي حاتم    ): " هـ٧٤٤ ت(وقال ابن عبد الهادي     
قادح فيه أيضا، فإنَّه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجاٍل كثيرين مـن    

  .)٤(" ت األثبات من غير بيان السبب، كخالد الحذَّاء وغيره أصحاب الصحيح من الثِّقا
إذا وثق أبو حاتم رجلًا فتمسك بقوله، فإنـه   ): " هـ٧٤٨ت(وقال الحافظ الذهبي    

ال يحـتج بـه، فتوقـف    : ال يوثق إال رجال صحيح الحديث، وإذا لين رجال، أو قال فيه   
ى تجريح أبي حاتم، فإنه متعنـت     حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فال تبن عل           

 ليس بحجة، لـيس بقـوي، أو نحـو    :في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح      
  . )٥("ذلك

فقول الضياء وابن القطان وابن عبد الهادي والذهبي يتبين منه أن قول أبي حـاتم     
 حجتـه  ، من الجرح غير المفسر، الذي ال يقبل حتى يبين قائله        "ال يحتج به  : "في الراوي 

في هذا القول، فهذا يوجب تحوطًا في االحتجاج بحديث من وصف بهـا حتـى تـزول           
                                         

، دراسة )هـ٦٤٣ت (، ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي )١١٤/ ٢( األحاديث المختارة )١(
 بيروت، لبنان، - دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع. الملك بن عبد اهللا بن دهيش، طالدكتور عبد : وتحقيق
  ).٣٣٤/ ٤(الجرح والتعديل البن أبي حاتم :  م، وينظر٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠الثالثة، 

  ).٥٦٦/ ٥( بيان الوهم واإليهام )٢(
  ).٤٠٢/ ٥( بيان الوهم واإليهام )٣(
سامي : ، تحقيق) هـ٧٤٤ت (حمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ، شمس الدين م)٢٠٧/ ٣(تنقيح التحقيق ) ٤(

 هـ، ١٤٢٨أضواء السلف، الرياض، األولى، : بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني، دار النشر
  . م٢٠٠٧

  ).٢٦٠/ ١٣( سير أعالم النبالء )٥(



 

 )١٦١٩(

الشبهة، وذلك بتحقق سالمة حديثه المعين من الخطأ، شأن ما يـشترط لقبـول حـديث                
  ).الصدوق(

: وقول أبي حاتم في شريح بن النعمان الصائدي وهبيرة بن يريم عندما سأله ابنه             
؛ يدل على أن هذا القول منه يعني        " هما شبيهان بالمجهولين    ال،  : يحتج بحديثهما؟ قال  " 

ال يحتج بحديثهما ابتداء، أي يجب النظر في حديثه من قال فيه هذا القـول، ال أنـه ال                   
همـا  : " يحتج به مطلقًا، وهذا باعتبار القرينة الداخلية، وهي اقتران هذا القول مع قوله            

فهذا هو تفسير قول أبـي حـاتم فـي          ،  وأعلم ، واهللا تعالى أعلى   " شبيهان بالمجهولين   
ريحان، ومن الواجب التنبيه على أن تفسير هذه األقوال حال كونها مجردة عن القـرائن       
الدالة على معنى مخصوص، سواء كانت هذه القرائن داخلية في نص اإلمام نفـسه، أو               

  .من القرائن الخارجية من نصوص أخرى لإلمام أو من أقوال األئمة اآلخرين
وفي حالتنا هذه هناك قرينة داخلية؛ وذلك أن اإلمام أبا حاتم تكلم علـى ريحـان                

  .بعدة ألفاظ في جملة واحدة، وعليه فيجب أن يحلل قول أبي حاتم مركبا
من " شيخ ال بأس به، يكتب حديثه، وال يحتج به          : " قول ابن أبي حاتم   : خامسا

  : الناحية التركيبية
قـال  : "  قول أبي حاتم في محمد بن طلحة التيمـي )هـ٧٢٨ ت(فسر ابن تيمية  

ومعنى هذا الكالم أنه يـصلح      : قال. "محله الصدق، يكتب حديثه وال يحتج به      : أبو حاتم 
حديثه لالعتبار واالستشهاد به، فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به، وال يحـتج بـه                 

  .)٢( " )١(على انفراده

                                         
الجرح : التعديل وال تهذيب الكمال، وينظر؛ زيادة غير موجودة بمطبوعة الجرح و"على انفراده : " قوله )١(

  ).٧/٢٩٢(والتعديل البن أبي حاتم 
، )٧٢٨:ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )١٠٨٠/ ٣( الصارم المسلول )٢(

من للتوزيع، دار رمادي للنشر، المؤ: محمد كبير أحمد شودري، دار النشر، محمد عبد اهللا عمر الحلواني: تحقيق
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الرياض، السعودية، األولى 



– 

  )١٦٢٠(

تب حديثه وال يحتج به، فأبو حـاتم يقـول          يك: وأما قول أبي حاتم   : " وقال أيضا 
مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجـة               

  .)١(" في اصطالحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم 
والفرق بينه وبين قـول  ، " فكأنه لم يرضه : " تحليل قول اآلجري عن ريحان   -

  : سجستاني فلم يرضهوسئل عنه أبو داود ال" السمعاني 
عن ريحان بن سعيد    ) هـ٢٧٥ ت(سألت أبا داود    ): " هـ  ٣٦٠ت  (قال اآلجري 

  .)٢(" فكأنه لم يرضه 
  .)٣("وسئل عنه أبو داود السجستاني فلم يرضه ): " هـ٥٦٢ت (وقال السمعاني 

، وقـول الـسمعاني واضـح،       " فكأنه لم يرضـه     : " والفرق بين قول اآلجري   
دم رضى أبي داود لريحان، وكأن أبا داود لينه وضـعفه تـضعيفًا             فاآلجري لم يجزم بع   

  .خفيفًا، لما فيه من كالم
كما أن عدم رضى أبو داود عن الراوي ال يخرجه عن االحتجاج بحديثـه، قـال    

ال : وهذا كقول من قال   " : " ال يحتج به    : " ابن تيمية لما تكلم عن قول أبي حاتم السابق        
  . )٤(" ضي أنه ليس عندهم من الطبقة العالية أعلم أنهم رضوه، وهذا يقت

ومن الممكن استعارة تفسير ابن عبد الهادي لعدم رضى يحيى بـن سـعيد              : قلت
وقـال عبـد   ،وعدم رضى أبي داود عن الراوي غير قادح فيـه     : عن راو هنا بأن نقول    

  ).٥(ضعيف: الباقي بن قانع

                                         
، )هـ٧٢٨ت (، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )٣٥٠/ ٢٤( مجموع الفتاوى )١(

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: تحقيق
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦:  السعودية، عام النشرالعربية

  ).٢٣٥: ص( أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل سؤاالت) ٢(
  ).٩٧/ ١١( للسمعاني األنساب) ٣(
  ).٣٥١/ ٢٤(مجموع الفتاوى ) ٤(
  ).٣٠١/ ٣(، تهذيب التهذيب )٥/١٦(إكمال تهذيب الكمال ) ٥(



 

 )١٦٢١(

  : عن عباد بن منصورأقوال المجرحين له في رواية ريحان بن سعيد : ثالثًا
  .)١(" ريحان الذي يروى عن عباد منكر الحديث: ")هـ٢٦١ت (قال العجلي 

فأما حديث ريحان بن سعيد عـن       : "، تأليفه »المراسيل«وقال البرديجي في كتاب     
  .)٢("عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة، فهي مناكير

 اسـتدل بـه البيهقـي       والسند الثاني الذي  : " )هـ٧٥٠ت   (قال ابن التركماني  و
لم يرضه يحيى بن سـعيد،      : ضعيف؛ فيه عباد بن منصور، قال ابن الجوزي في كتابه         

ضـعيف،  : متروك، وقال النـسائي   : ليس بشيء، وقال على بن الجنيد     : وقال ابن معين  
ال يحـتج بـه،     : ورواه عن عباد ريحان بن سعيد، قال أبو حاتم الرازي         . وقد كان تغير  

ديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة             أحا: وقال البرديجي 
  .)٣(" عن أنس مناكير

تحليل قول العجلي في ريحان وأهمية الرجوع إلى المـصدر األسـاس وبيـان            
أهمية جمع مخطوطات الكتاب قبل التحقيق مع إثبات ما في المخطوط كما هو وأخطاء              

  : الدريس والمدخلي
 التي حققها عبد العليم عبد العظيم البستوي، أما في          هذا النص موجود في الطبعة    

الطبعة التي حققها القلعجي فلم يذكر، وكالم العجلي موجود في إكمال تهـذيب الكمـال               
، مما يدل على ثبـوت هـذا عـن    )٥(، ونقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب    )٤(لمغلطاي  

                                         
، )هـ٢٦١ت ( أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى ،)٤٨٧(رقم ) ٣٦٥/ ١ (الثقات) ١(

  ).م١٩٨٥، ١٤٠٥مكتبة الدار، المدينة المنورة، السعودية، األولى، . عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط: تحقيق
  ).٣٠١/ ٣(، تهذيب التهذيب )٥/١٦( تهذيب الكمال إكمال: ينظر) ٢(
عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو : ي، المؤلف النقي على سنن البيهقالجوهر) ٣(

  ).٣٣٤/ ٣(دار الفكر . ، ط)هـ٧٥٠ت (الحسن، الشهير بابن التركماني 
 ).١٧/ ٥(إكمال تهذيب الكمال ) ٤(

، )هـ٨٥٢ت (، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )٣٠١/ ٣( التهذيب تهذيب) ٥(
  .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، األولى، . ط



– 

  )١٦٢٢(

وي سبب سقوط بعض التـراجم      ، وقد بين الدكتور عبد العليم عبد العظيم البست        )١(العجلي
من طبعة القلعجي، بأن القلعجي اعتمد في تحقيق الكتاب على مخطوطة واحدة، وهـي              
ترتيب الهيثمي لكتاب الثقات للعجلي، أما البستوي فقد اعتمد مع هذه المخطوطة علـى              
مخطوطة لترتيب الثقات بترتيب السبكي، وعلى قطعة من الثقات نفسه غير كاملة، وفي             

بيه على أهمية جمع مخطوطات الكتاب قبل تحقيقـه، فلعـل مـن يعتمـد علـى               هذا تن 
  .مخطوطة واحدة تكون سقيمة مليئة بالسقوطات التي تضيع معها فائدة الكتاب

  : قاعدة إثبات ما في المخطوط كما هو، وأخطاء الدريس والمدخلي
تعامـل  من الفوائد الهامة التي نخرج بها من ترجمتي ريحان وعباد هو كيفيـة ال             

مع تحقيق المخطوطات، وهو إثبات ما في المخطوط، وعدم التدخل فيهـا بالتـصحيح              
والتعديل بما يخرج به المحقق بفهمه للكالم؛ فإن متن الكتاب بين أمانتين، كمـا يقـول                 

أمانة األداء التي تقتضيها أمانة التاريخ، فإن       : " الشيخ عبد السالم هارون شيخ المحققين     
لى المؤلف، وحكم على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخيه لهـا           متن الكتاب حكم ع   

حرمتها، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له وحده حق               
  .)٢(" التبديل والتغيير

وهذه الفائدة خرجنا بها من تصرف الدكتور ربيع بن هادي المدخلي وتابعه على             
في كتاب الحديث الحسن لذاته، أن قول الترمذي        ذلك الدكتور خالد بن منصور الدريس       
ورأيت محمدا يستغرب أحاديث ريحـان بـن   : " الذي قاله عن البخاري في العلل الكبير  

  " .سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب، ويرضى به 

                                         
وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي ):" ٨/ ١( الحافظ ابن حجر في مقدمة تهذيب التهذيب قال) ١(

ا وإنم، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله" تهذيب الكمال"جمعه اإلمام العالمة عالء الدين مغلطاي على 
  ".فما وافق أثبته وما باين أهملته ، وكشفت األصول التي عزا النقل إليها في اآلجل، استعنت به في العاجل

مؤسسة الحلبي . ، ط)هـ١٤٠٨ت (، عبد السالم محمد هارون )٤٤: ص(تحقيق النصوص ونشرها ) ٢(
  .م١٩٦٥= هـ ١٣٨٥وشركاه للنشر والتوزيع، الثانية 



 

 )١٦٢٣(

وقد نبه فضيلة الدكتور ربيع بن هادي على أمر مهـم هنـا،   : " قال خالد الدريس  
: " من المطبوعة، ولم تظهر لي في المخطوطة، ولعل أصـلها         " يرضى به "وكلمة  : فقال

  .)١(" فسقطت ال، فإنها ال تنسجم مع الكالم إال على هذا الوجه " وال يرضى به 
والذي حققه الدكتور ربيع وتابعه عليه خالد الدريس وهم، بل الذي ينـسجم             : قلت

وعة، وذلـك ألن قـول      مع أقوال األئمة أن تكون العبارة كما هي في المخطوط والمطب          
علـي  : وريحان بن سعيد بصري كتب عنه أهل الحديث       : " البزار يدل عليه، قال البزار    

بن المديني وإبراهيم بن محمد بن عرعرة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم وحدث             
بأحاديث كثيرة عن عباد عن أيوب لم يحدث بها عنه غيره، واحتملت عنه على تفـرده                

  .)٢(" ر عليه بها من غير إنكا
يدل على أنهم   " واحتملت عنه على تفرده بها من غير إنكار عليه          : " فقول البزار 

رضوا بها، ما أن سياق كالم الترمذي والبخاري يدل أيـضا علـى صـحة مـا فـي                   
  .واهللا تعالى أعلى وأعلم. المطبوعة

                                         
أضواء . خالد بن منصور الدريس، ط. ، د)٢/٦٨٥(لحديث الحسن لذاته ولغيره ، ا)٥٢ص(تقسيم الحديث ) ١(

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦السلف، السعودية، األولى 
  ).٦٧٧١(عقب حديث ) ٢٥٢/ ١٣( البزار مسند) ٢(



– 

  )١٦٢٤(

  المطلب الثاني
  د ومقارنة  استقراء وتحليل ونق-عباد بن منصور بين الجرح والتعديل

  : اسمه ومولده ولقبه وكنيته ونسبته وشهرته ووفاته
 بن عباد بن سامة بن الحارث بن قطن بن مدلج بن أحـزم              هو عباد بن منصور   

وتُوفّي سـنة   .)١ (ولي قضاء البصرِة. النَّاجي أبو سلمة بن ذهل، من بني سامة بن لؤي،     
  . )٢(اثنتين وخمسين ومائة

                                         
بالباء الموحدة من تحت، وقال مغلطاي متعقبا المزي في ذكر " الباجي ):" ٢/٥٩٠(في الكنى للدوالبي ) ١(

: كذا ذكره المزي مشيا على ما في الذهن ولو أمعن النظر لرأى في كتاب أبي محمد الرشاطي: "لنونالناجي با
الداجي في شامة بن لؤي ينسب إلى داجة بن مالك بن عبيدة بن شامة بن لؤي بن غالب الراجي من دجا الليل 

 بالبصرة، وكذلك قال الزبير منهم عباد بن منصور الداجي القاضي: دجوا أي ألبس كل شيء بظلمة، قال الكلبي
ومن ولده عباد بن منصور وكان من فقهاء أهل : من ولد مالك بن عبيدة داجية، قال: في أنساب قريش قال

، مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو )١٨٢/ ٧(إكمال تهذيب الكمال ". البصرة 
         أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد أسامة بن إبراهيم، : ق، تحقي)هـ٧٦٢ت (عبد اهللا، عالء الدين 

، وقول مغلطاي هذا تركه برمته الحافظ ) م٢٠٠١،    هـ١٤٢٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، األولى، . ط(
  .مما يدل على خطئه فيه) ١٠٥، ٥/١٠٣(في تهذيب التهذيب 

، أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن )١/١٧١(ي جمهرة النسب والدليل على هذا الخطأ قال ابن الكلبي ف
بدون، . محمود فردوس العظم، ط: ، تحقيق-رواية محمد بن حبيب عنه-(،)هـ٢٠٤ت (السائب ابن بشر الكلبي 

عالم الكتب، الطبعة األولى . ناجي حسن، ط: رواية السكري عن ابن حبيب، تحقيق)(١١٥ص) (الثانية
  .أحزم وبكرا: فولد داجية. داجية ومالكا وذهال: وولد مالك بن عبيدة): " م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧

". منهم سمان وضوء ابنا الرشيد، رأسا وعباد بن منصور الناجي قاضي البصرة في خالفة أبي جعفر المنصور
  .فقال عباد الناجي

بي شيبة لعلي بن محمد بن عثمان بن أ)(٥٢ص (سؤاالت ابن أبي شيبة، و)٢٧٠/ ٧(الطبقات الكبرى ) ٢(
موفق عبد اهللا عبد : ، تحقيق)هـ٢٣٤ -١٦١(علي بن عبد اهللا بن جعفر المديني أبو الحسن، : المديني، المؤلف

، )١٢٨، ١٠٣/ ٤ (-رواية الدوري-، تاريخ ابن معين، )هـ١٤٠٤: مكتبة المعارف، سنة النشر. ط( القادر،
أحمد . د: حياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، تحقيقمركز البحث العلمي وإ. ط(يحيى بن معين أبو زكريا، 
، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )٣٩/ ٦(، التاريخ الكبير للبخاري )م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩محمد نور سيف، األولى، 

ثروت : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت (، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )٤٨٢/ ١(، المعارف )٣٨٢/ ١(
، أبو جعفر محمد )١٣٢/ ٣(، الضعفاء ) م١٩٩٢يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الثانية، اله. ط(عكاشة، 

 -دار المكتبة العلمية. ط(عبد المعطي أمين قلعجي، : ، تحقيق)هـ٣٢٢ت (بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
=     لخليفة بن خياط، الطبقات)٥٩٠/ ٢(، الكنى واألسماء للدوالبي )م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بيروت، األولى، 



 

 )١٦٢٥(

  : أقوال العلماء في عباد
         نـيٍح له مطلقًـا، وبٍل مطلقًا، ومجراختلف العلماء في عباد بن منصور بين معد

، وسيتم عرض ما ذكره العلماء      من جرحه في شيوٍخ خاصة؛ أيوب السختياني وعكرمة       
   .فيه، مع التحليل والنّقد
  : أقوال المعدلين

نبغي أن يتـرك    عباد بن منصور ِثقةٌ، ليس ي     ): "هـ١٩٨ت  (قال يحيى بن سعيد     
وقال . ال بأس به يكتب حديثه    ): " هـ٢٦١ ت(وقال العجلي   . )١("حديثُه لرأٍي أخطأ فيه   

حدثنا محمد بن حميد الـرازي،      ): " هـ٢٧٩ ت(قال الترمذي    .)٢("جائز الحديث : مرةً
صلَّى -، أن النّبي    )٣(حدثنا أبو داود، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس           

وزعـم أن   " . اكتحلوا باإلثمِد فإنّه يجلُو البصر وينبت الـشّعر       : "  قال - عليه وسلَّم  اهللا
  كْتحل بها كلَّ ليلٍة ثالثةً في هذه وثالثـةً             -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -النَّبيكانت له مكحلةٌ ي 

                                                                                                     
أبي : رواية-، )هـ٢٤٠ت (، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )٣٨٠: ص(=

، -) هـ٣ت ق (، محمد بن أحمد بن محمد األزدي ) هـ٣ت ق (عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري 
، تاريخ )م١٩٩٣ هـ، ١٤١٤: ، سنة النشردار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط(د سهيل زكار، : تحقيق

، )هـ٢٤٠ت (، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )٤٢٦: ص(خليفة بن خياط 
، الكامل في )هـ١٣٩٧بيروت، الثانية، ، مؤسسة الرسالة، دمشق، دار القلم. ط(أكرم ضياء العمري، . د: تحقيق

مازن محمد : ، تحقيق) هـ٣٦٥: ت( عبد اهللا بن عدي الجرجاني، أبو أحمد)٧/٢٦٥(ضعفاء الرجال 
/ ٦(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )م٢٠١٣ هـ، ١٤٣٤مكتبة الرشد، الرياض،ـ األولى، . ط(السرساوي، 

ت (، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )١٠٩: ص(، االشتقاق )١٦٥/ ٢(، المجروحين البن حبان )٨٦
 هـ، ١٤١١ بيروت، لبنان، األولى، -دار الجيل. ط( عبد السالم محمد هارون،:  وشرح، تحقيق)هـ٣٢١

  ).٢٩١: ص(، تقريب التهذيب )م١٩٩١
  ).٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ١(

 ).١٨/ ٢(الثقات : ينظر) (٢

 حديث حسن غريب هذا: ، وقال)٢٠٤٨(، والترمذي في السنن )٢٨٠٣(الحديث بهذا اإلسناد عند الطيالسي ) ٣(
، والطبري في تهذيب اآلثار مسند ابن عباس )٥٠، ٤٩(ال نعرفه إال من حديث عباد بن منصور، وفي الشمائل 

هذا أصح ما روي في اكتحال : وقال) ٢٦١/ ٤(الجملة الثانية، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٩ رقم ١/٤٧٢(
متن األول قد رواه أيضا عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن ، وقال ال)٦٠٠٨( والشعب -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 والمتن الثاني من أفراد عباد بن منصور عن -صلى اهللا عليه وسلم-سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
  ).٧٦٦(عكرمة، واآلداب 



– 

  )١٦٢٦(

هـو حـديثٌ محفـوظٌ،      :  عن هذا الحديث فقال    - هو البخاري    -سألت محمدا . في هذه 
وقد روى ابن المبـارك  ): " هـ٣٦٥ ت(وقال ابن عدي  .)١("باد بن منصور صدوق   وع

عن الثَّوري عن عباد بن منصور، ورواه عن عباد جماعةٌ مـن الثقـات، وعبـاد بـن             
                  كتـبملـة مـن يوغيره غير ما ذكرت، وهو في ج منصور له من الحديث عن أيوب

رِمي بالقدر، وكان يـدلِّس، وتغيـر   صدوقٌ، : " )هـ٨٥٢ ت(وقال ابن حجر  ، )٢("حديثُه
  .)٣("بأخرة 

  : أقوال المضعفين
اختلفت أقوال العلماء في ذلك أيضا، فمنهم من خفَّف الضعف فيه، ومـنهم مـن               

  : شدده
  : أقوال من لين الضعف في عباد -

وكان قاضيا بالبصرة، وهو ضعيف، له أحاديـث        : " )هـ٢٣٠ ت(قال ابن سعد    
         قلـت ليحيـى بـن سـعيد        ): هـ٢٣٤ ت (-يعني ابن المديني  -ال علي   وق، )٤("منكرة  

ال أدري إال أنّا حين رأيناه نحـن كـان ال           : عباد بن منصور تغير؟ قال    ) هـ١٩٨ت  (
  .)٥(ولم أر يحيى يرضاه. يحفظ

وعدم رضى يحيى بن سعيٍد عن الراوي غير قادٍح فيه، فيحيـى شـرطه               : قلت
قـال  -. لو لم أرِو إلَّا عمن أرضى لم أرو إلَّا عن خمسةٍ          : الشديد في الرجال، وكذلك ق    

         وقـال يحيـى بـن معـين        ، )٦(-ذلك ابن عبد الهادي في ترجمة معاوية بـن صـالح          
عباد بن راشد، وعباد بن منصور، وعباد بن ميسرة المنقري، وعبـاد            ): " هـ٢٣٣ت  (

                                         
 ).٥٢٨(العلل الكبير ) (١
 ).٢٧١/ ٧( الكامل في ضعفاء الرجال )(٢
 ).٢٩١: ص(تقريب التهذيب ) (٣

دار . ط(إحسان عباس، :  هـ، تحقيق٢٣٠، محمد بن سعد أبو عبد اهللا البصري )٢٧٠/ ٧(الطبقات الكبرى ) ٤(
  ). م١٩٦٨، ١ بيروت، -صادر

  ).١٣٥/ ٣(، الضعفاء للعقيلي )٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٥(
  ).٢٠٧/ ٣(تنقيح التحقيق البن عبد الهادي ) ٦(



 

 )١٦٢٧(

عباد بن منصور ليس    : "وقال أيضا ، )١("تَببن كثير، كلُّهم ليس حديثهم بالقوي ولكنّها تُكْ       
: كيف حديث عباد بـن منـصور؟ قـال    : " -وقد سئل -وقال أيضا   ، )٢("بشيٍء؛ ضعيف 
وقال ابن أبـي  ، )٤(" هذا رجل ليس بالقوى في الحديث  : "وقال أيضا ، )٣("ضعيف الحديث 

ـ : عن عباد بن منصور فقال   ) هـ٢٣٤ ت(وسألت عليا   ): " هـ٢٩٧ ت(شيبة   عيف ض
ـ ٢٥٩ ت (وقال الجوزجـاني   ،)٥("عندنا، وكان قدريا، وكان قاضيا على البصرة       ): هـ

 وكان سيء الحفـظ فيمـا   -رأي البصريين :  يعني-عباد بن منصور كان يرى برأيهم    "
  .)٦("سمعه، وتغير أخيرا

ـ ٢٧٧ ت(سألت أبي   : ")هـ٣٢٧ت(وقال ابن أبي حاتم      عـن عبـاد بـن     ) هـ
 الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنّه أخذ هذه األحاديث عن ابـن   كان ضعيف : منصور قال 

  .)٧("أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس
:  عن عباد بن منصور فقـال      )هـ٢٦٤ ت(سئل أبو زرعةَ    : "وقال ابن أبي حاتم   

 نلي قـال أبـو داود   . )٩("عباد ليس بقوي الحديث   :")هـ٢٧٧ ت(قال أبو حاتم  .)٨("بصري
عباد بن منصور وِلي قضاء البصرِة خمس مراٍت وليس هـو بـذاك،             : ")هـ٢٧٥ ت(

                                         
  ).٣٣٨/ ٤(، الكامل في ضعفاء الرجال )١٣٢/ ٣(، الضعفاء )١٠٣/ ٤(رواية الدوري  -تاريخ ابن معين) ١(
ولم يذكر ضعيف، ) ١٣٦/ ٣(، ورواه العقيلي في الضعفاء للعقيلي )٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٢(

  ".ليس بشيء في الحديث ):"١٦٦/ ٢(وفي المجروحين البن حبان 
، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن )٤١٤: ص(سؤاالت ابن الجنيد ) ٣(

مكتبة الدار، المدينة المنورة، : دار النشر(أحمد محمد نور سيف، : ، تحقيق)هـ٢٣٣ت (المري بالوالء، البغدادي 
  ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األولى، 

 زكريا يحيى بن معين بن عون بن ، أبو)٢٢٠/ ٢ (-رواية ابن محرز-معرفة الرجال عن يحيى بن معين ) ٤(
مجمع . ط(محمد كامل القصار، : ، تحقيق)هـ٢٣٣ت (زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 

  ).هـ١٤٠٥اللغة العربية دمشق، األولى سنة
 ).٥٢: ص( سؤاالته لعلي بن المديني )(٥
 ).١١٢: ص(في أحوال الرجال ) (٦

  ).٨٦/ ٦( أبي حاتم الجرح والتعديل البن) ٧(
  ).٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٨(
  ).٢٤٦٣(العلل ) ٩(



– 

  )١٦٢٨(

ضـعيف،  : " )هــ   ٣٠٣ت  (وقال النَّسائي   ، )١("وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا تغير     
عباد بن منصور ليس بحجـٍة فـي الحـديث،     : " وقال أيضا ، )٢("وقد كان أيضا قد تغير    

ـ ٣٨٥ ت(وقال الدارقطني   . )٣("  السماع منه  إن ريحان ليس بقديم   : وقيل لـيس  : " )هـ
           وقـال الحـافظ ابـن حجـر         ، )٥("ضـعيف : " )هـ٧٤٨ ت(قال الذهبي   ، )٤("بالقوي  

  ).٤٥٧: ص(مقدمة فتح الباري البن حجر " فيه ضعف وكان يدلّس : " )هـ٨٥٢ ت(

  :  أقوال من شدد الضعف في عباد بن منصور
وقـول  ، )٦(" عباد بن منصور ليس بشيء      ): " هـ٢٣٣ت  (ن  قال يحيى بن معي   

يحيى هذا يجب أن يحمل على الروايات األخرى التي رويت عنه كما سبق في أقـوال                
وذكر ابن القطـان    : " )هـ٨٥٢ ت (وقال الحافظ ابن حجر   ، من لين الضعف في عباد    

يعنـي أن أحاديثـه    " ليس بشيء: " الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات  
  .)٨( وتابعه على نسبة هذا البن القطان الفاسي السخاوي ،)٧(" قليلةٌ جدا

                                         
  ).١٣٦/ ٣(العقيلي في الضعفاء للعقيلي ) ١(
: النسائي، تحقيق: ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، شهرته)١٧٤: ص(الضعفاء والمتروكين ) ٢(

 بيروت،  الطبعة األولى، سنة -مؤسسة الكتب الثقافية: دار النشر(بوران الضناوي، وكمال يوسف الحوت، 
  ).م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥: الطبع

  ).٣٦٢/ ٥(السنن الكبرى للنسائي ) ٣(
  )(.٢٢: ص(سؤاالت الحاكم للدارقطني ) ٤(

 ).٥٣٢/ ١( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة )(٥

  ).١٨٢، ١٤٢، ٨٦/ ٤(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) ٦(
، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، رقّم كتبه )٤٢١/ ١(هدي الساري البن حجر ) ٧(

محب الدين الخطيب، عليه : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأبوابه وأحاديثه
  ).هـ١٣٧٩روت،  بي-دار المعرفة. ط( عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،: تعليقات العالمة

، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي )١٢٧/ ٢(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) ٨(
مكتبة السنة، مصر، األولى، . ط(علي حسين علي، : ، تحقيق)هـ٩٠٢ت (بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤



 

 )١٦٢٩(

، )١(وقد جاء عن غير واحٍد أن هذا من ابن معين يعني أنّه لم يرو حـديثًا كثيـرا            
وقال َأبو عبد الرحمن النَّـسائي      ، )٢("متروك قدري : ")هـ٢٩١ ت(وقال علي بن الجنيد     

 ت(وقـال ابـن خلفـون       ، "ليس بحجٍة في الحديث   : عباد بن منصور  : ")هـ  ٣٠٣ت  (
ـ ٦٣٦ كان على قضاء البصرة زمن أبي جعفر، وقد تُكلّم فيه، ونُسب إلى القدر،  : " )هـ

 .)٣("وكان مدلِّسا، وليس هو ممن يحتج به

  : أقوال من ضعفَ عبادا في شيوٍخ خاصة
ر النّاجي، في روايته عن عكرمة، وأيوب       عباد بن منصو  : "قال َأبو حاتم الرازي   

   .)٥("لم يسمع عباد من عكرمة : " -وقال البزار ، )٤("ضعف
  : أقوال من رماه بالتّدليس، وتَقْعيد أهمية الرجوع إلى المصادر األصيلة

ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه طبقات المدلّسين عباد بن منصور فـي الطبقـة               
بخاري، والنـسائي، والـساجي، وغيـرهم بالتـدليس عـن           ذكره أحمد، وال  : " الرابعة

  .)٦("الضعفاء
وسيتبين معنا خطأ إطالق الوصف بتدليس عباد بـن منـصور، وأن الـصواب              
تقييده بروايته عن عكرمة فقط؛ ونوع التدليس الّذي رمي به عبادا مـا يـسمى تـدليس             

 ضعيف، عن ثقة، فيسِقط الـضعيفَ   التَّسِوية، وهو أن يروي عن شيٍخ له ثقة، عن رجلٍ         
  .)٧(من الوسط

                                         
  ).٢١٢ص(، والرفع والتكميل )٣/٨١٢(التعريف برجال الموطأ البن الحذاء ) ١(
  ).٧٦/ ٢(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ٢(
، مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد )١٨٥/ ٧( إكمال تهذيب الكمال )٣(

              إبراهيم، أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد أسامة بن: ، تحقيق)هـ٧٦٢ت (اهللا، عالء الدين 
  ). م٢٠٠١،    هـ١٤٢٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، األولى، . ط(
  .)٨٦/ ٦( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٤(

 ).٣٠٣٢(» كشف األستار«كما في ) (٥

: ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقالني، تحقيق)٥٠: ص(طبقات المدلسين ) ٦(
  ).ت. مكتبة المنار، األردن، األولى د. ط(اصم بن عبد اهللا القريوني، ع.د
  .)٢/٨٢٥( شرح العلل )٧(



– 

  )١٦٣٠(

أهمية ن أيوب السختياني وبيان خطأه و     ِذكر من وصف عبادا بالتّدليس ع      - ١
  : قراءة مقدماِت الكتب لمعرفة مراد العلماء من أقوالهم

لم يرد عن أحٍد من العلماء وصفُ عباد بالتّـدليس عـن أيـوب الـسختياني إال               
  : ، ويتضح خطؤه فيما يلي-سبته إلى الساجي خطأ وفي ن-الساجي فقط،

فيه ضـعف ويـدلس عـن أيـوب روى أحاديـث            ):" هـ٣٠٧ت(قال الساجي   
  .)١("مناكير

  : إال خطأ؛ وذلك لسببين" ويدلِّس عن أيوب : " ما أظن قول الساجي: قلت
، قـال   " عن أيوب   : " وقد نقل ابن القطان قول الساجي ولم يذكر       : السبب األول 

ضعيفٌ يدلِّس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى        : وقال فيه الساجي  : " بن القطان ا
  .)٢("القدر

أن العلماء ذكروا أن عبادا يدلِّس عن عكرمة فقط، ولم يـذكروا            : والسبب الثَّاني 
  . تدليسه عن أيوب

 بـن   ونرى أنّه أخذ هذه األحاديث عن ابن أبي يحيى عـن داود           : " قال أبو حاتم  
   .)٤("لم يسمع عباد من عكرمة : " وقال البزار، )٣(" حصين عن عكرمة عن ابن عباس

وكان قدريا داعيا إلى القدر، وكان على قـضاء      : " )هـ٣٥٤ ت(وقال ابن حبان    
البصرة، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبـي يحيـى عـن داود بـن               

ابن رجب في شرح العلل تحت نـوع تـدليس           وذكر   ،)٥("الحصين، فدلَّسها عن عكرمة   
ومنها رواية عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقـد قيـل        : " التسوية فقال 

وله حديث فـي    . إنّها كلها مأخوذة عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة            
 أخـرى   ثم ذكره مـرة   ، )٦("إنَّما رواه عن ابن أبي يحيى     : قال أحمد . الِّلعان عن عكرمة  

                                         
  .)١٨٤/ ٧( إكمال تهذيب الكمال )١(
  .)٤٦٧/ ٤(بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  ).٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٣(

  .)٣٠٣٢( كشف األستار ) (٤

  .)١٦٦/ ٢(المجروحين ) ٥(
  .)٢/٨٢٦(العلل  شرح )٦(



 

 )١٦٣١(

قد ضعف رجال واختلف فـيهم، ولكـن        : قواعد في علم الجرح والتعديل    :" تحت عنوان 
منهم من روايته عن بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره، ومـنهم مـن روايـة          

فمنهم عباد بن منصور، قاضـي      : " وذكر" بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض      
إنَّه أخذها عن ابن أبـي يحيـى        : اليق. ضعفوه، وأضعف رواياته عن عكرمة    : البصرة

  . )١("عن داود بن الحصين عنه
ثم هناك سبب ثالث يتبين منه أن النَّقل عن الساجي خطأ، وهـو  : السبب الثّالـث  

عدم ذكر ابن حجر مقولة الساجي في التهذيب، وكان شرطه أن يذكر كل ما ذكره ابـن               
وقد انتفعتُ في   : " ل في مقدمة التّهذيب    فقا - إن كان صحيح النقل    -مغلطاي في اإلكمال  

" هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه اإلمام العالمة عالء الدين مغلطـاي علـى               
، وإنَّما استعنتُ بـه فـي العاجـل   ، مع عدم تقليدي له في شيٍء مما ينقله  " تهذيب الكمال 

؛ )٢("بتُّه وما باين أهملتُـه    فما وافق أث  ، وكشفت األصول التي عزا النَّقل إليها في اآلجل       
وبما أن ابن حجر لم يذكر مقولة الساجي فهي علَى هذا مباِينـةٌ للـصواب، وإن كـان                  

ضـعيف  : وقال الـساجي  : "  مقولةَ الساجي هذه بلفظ    )٣(الذهبي ذكر في ميزان االعتدال    
  " .مدلس 

  : ِذكر من وصف عبادا بالتّدليس عن الضعفاء - ٢
اء وصفُ عباد بالتَّدليس عن الـضعفاء، ولـم يحـدد ذلـك             نُقل عن بعض العلم   

  .بروايته عن عكرمة
كانت أحاديثه منكـرة، وكـان قـدريا، وكـان          : " قال مهنا بن يحيى، عن أحمد     

وقد يكون مراد أحمد من قوله هذا كانت أحاديثه مناكير أن أحاديثه ال يتـابع               ، )٤("يدلّس
  . )١(عليها

                                         
  .)٢/٨٧٣( شرح العلل )١(
  .)٨/ ١( مقدمة تهذيب التهذيب )٢(
  .)٣٧٦/ ٢(ميزان االعتدال ) ٣(

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم :  المدلسين، المؤلف،)٥/١٠٥" ( تهذيب التهذيب) (٤
نافذ حسين . فعت فوزي عبد المطلب، دد ر: ، تحقيق)هـ٨٢٦ت (المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي 

= :لتبيين ألسماء المدلسين، المؤلف ا،)٦١ص) (٣٢(رقم ) م١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الوفاء، األولى . ط(حماد، 



– 

  )١٦٣٢(

  : دمناقشة قول أحمد في تدليس عبا -
أما وصف أحمد عبادا بالتّدليس مطلقًا، فقد ورد عنه أنَّه يدلِّس عن عكرمة؛ سبق              

إنَّمـا  : قال أحمـد  . وله حديث في الِّلعان عن عكرمة     : " ذكر ذلك عن ابن رجب أن قال      
مما يدلُّ على أن أحمد إنَّما قصد بهذا القول الذي نقله مهنَّـا       " . رواه عن ابن أبي يحيى      

  .ته عن عكرمة خاصةعنه رواي
أهمية حمل المطلق علَى المقيد عند تعارض الجـرح والتّعـديل فـي الـرواة،       

  : وأثرها في بيان تدليس عباد بن منصور 
 حين يِرد نصّ مطلـقٌ مـن     - القاعدة التي يطلقها العلماء    أهمية إعمال وهنا تظهر 

، فإنَّما يتعامل مـع الروايـات       "يد  حمُل المطلق علَى المق   : " ، وهي -الشَّرع، ونصّ مقيد  
، وعلى هذا تُحمل رواية مهنّا التي أطلـق فيهـا القـول             )٢( عن األئمة بمنطق أنّها أدلّة    

وهذه من القواعد المهمـِة     ، بتدليس عباد على الرواية التي قيد ذلك بروايته عن عكرمة         
رض الجرح والتعديل فـي   إذا تعا : " في التَّعامل مع نصوص األئمة في الجرح والتَّعديل       

،  "الرواة من إمام من األئمة فإذا أمكن الجمع بين النُّصوص فال يصار إلى التَّـرجيح              
أو من باب اختالف الفُتيـا بـاختالف   ، بتقييد المطلق، أو تخصيص العام   : والجمع يكون 

  .األحوال واَألشخاص واَألزمان، ونحو ذلك من وجوه الجمع

                                                                                                     
دار الكتب . يحيى شفيق حسن، ط: أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الشافعي، تحقيق=

 .)٣٥: ص ( م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦ بيروت، األولى - العلمية
  ).١/٤٥٤(، وشرح علل الترمذي )٦١١ص(ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي هدي الساري : ينظر) (١

إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن اإلمام نَصا، أو تنبيها فللفقيه في تنقيح "  : قال الشيخ بكر أبو زيد)٢(
الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على : ن أمامه دليالنالمذهب، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر، كما لو كا

المقيد، والعام على الخاص، أو من باب اختالف الفتيا باختالف األحوال واَألشخاص واَألزمان، ونحو ذلك من 
ير وجوه الجمع المعلومة أولًا، فإن لم يكن الجمع، فالترجيح، فإن لم يكن الجمع وال الترجيح، وعلم التاريخ، فاألخ

وفي هذا النوع خالف . مذهبه، فإن جهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل، أو قواعد مذهبه
 بكر ،)٢٩١/ ١(المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد : ينظر" في بعض مراحله، وتفصيالت، وشروط وضوابط 

دار العاصمة، . ، ط)هـ١٤٢٩ت (بن يحيى بن عبد اهللا أبو زيد بن محمد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان 
  . هـ١٤١٧مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، األولى، 



 

 )١٦٣٣(

تدليس عباد عن النَّسائي، وعدم االعتماد على النَّقل عـن  ِصحةُ نسبِة القول ب    -
  : المصادر الفرعية

               فلم أر ا قول النَّسائياِجي بتدليس عباد، وأمم معنا الكالم على قول أحمد والستقد
أحدا ذكر ذلك عن النَّسائي، فإن كان ابن حجر لم يخطْئ في نسبِة ذلك للنَّسائي فال أظنُّه                 

ه يصف عبادا بالتَّدليس عن عكرمة خاصة كما هو قول العلماء، وإال فـإن نـسبة                إال أنَّ 
  .القول بالتَّدليس عباد مطلقًا للنّسائي خطأ

مناقشة قول البخاري في تدليس عباد، وأهمية عالمات التّـرقيم فـي فهـم               -
  : النص

  ا قول البخاريعـن عكرمـة،     عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود،       : "  أم 
 ؛ وقد حمل قول البخاري هذا أن عبادا هنا هو عباد            )١("وربما دلّسها فجعلها عن عكرمة    

بن منصور، وذكر غير واحٍد أن البخاري قصده بذلك القول، إلَّـا أن محققـي التـاريخ     
، )١٦٢٢(الكبير وضعوا رقما جديدا لهذا التّرجمة بعد رقم عباد بن منصور الذي هـو               

  .، فهذا خطأ من محققي الطَّبعة الهندية)١٦٢٣(ورقم هذه الترجمة هو 
      ا عن تحليِل قول البخاريى -أمد ذلك بروايته عن إبراهيم بـن     -فكما ترفإنّه حد 

أبي يحيى عن داود، عن عكرمة، فيسقط عباد إبراهيم وداود ويجعلها عن عكرمة، هـذه    
  .واحدة

، فلم يكـن    "  دلَّسها فجعلها عن عكرمة      )٢(وربما: " لبخاري قال فإن ا : أما الثَّانية 
يفعل ذلك كثيرا، ولم تكن عادته، وهذا يفسر تصحيح البخاري عندما سأله الترمذي عن              

            النّبي حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن-   صلَّى اهللا عليه وسلَّم- 
صـلّى اهللا  -وزعم أن النّبـي     " . جلو البصر وينبت الشعر   اكتحلوا باإلثمد فإنَّه ي   : " قال

: " فقـال .  كانت له مكحلة يكتحل بها كّل ليلٍة ثالثةً في هذه وثالثةً في هذه             -عليه وسلّم 
  " .وعباد بن منصور صدوق هو حديثٌ محفوظ، 

                                         
  .)٦/٤٠( التاريخ الكبير ) (١

إنما : وقال البخاري:" قول البخاري هذا بلفظ) ٣٦: ص(وقد نقل سبط ابن العجمي التبيين ألسماء المدلسين ) ٢(
  .ا مما يدل على وجوب الرجوع إلى المصادر األصيلة، وهو خطأ ال شك، وهذ"دلس عباد عن عكرمة 



– 

  )١٦٣٤(

حث بعد جمع أقوال العلماء في تدليس عباد بن منـصور        اتبين للب  :والخالصة أنّه 
  : ليما ي
إطالق القول بأن عباد بن منصور يدلِّس مطلقًا، وهو المنقول عـن اإلمـام أحمـد      - ١

  : والبخاري والنسائي يجاب عنه بما يلي
  .أحمد لم يصح عنه القول بتدليس عباد مطلقًا، وإنّما حدده بعكرمة - ٢
  .كما أن البخاري خص ذلك بعكرمة كما في تاريخه الكبير - ٣
  . لم يوجد قول بتدليسه، إلّا ما قاله ابن حجر عنه، والظّاهر خطاؤهأما النَّسائي ف - ٤
القول بتدليس عباد عن أيوب، وهو المنقول عِن الساجي غير صـحيٍح، وإنّمـا إن               - ٥

صح نسبة ذلك للساجي إما أن يحمل على عموم تدليسه حيث إنَّه لم يقيده بمعـيٍن،                
 .كما قيده العلماءوالصواب تقييد التّدليس بعكرمة 

صحةُ القول بتدليس عباد في روايته عن عكرمة، وأن ذلك يقع منـه مـن حـيٍن                  - ٦
 .آلخر، لصحة قول البخاري ربما دلّس عن عكرمة

وتظهر هنا خطورةُ النَّقل عن المصادر الفرعية بدون الرجـوع إلـى المـصادر               - ٧
 ابن حجر مع جاللته وتقدمـه      األصيلة، فإطالق القول بتدليس عباد كما نقله الحافظ       

في هذا العلم خطاء محض، وبالرجوع إلى المصادر األصلية تبين أن هـذا كلّـه               
  .راجع إلى روايته عن راٍو بعينه

  : تحليل قول من جرح عبادا باالختالط وأنَّه تغير بأخرة -
قبل أن  : بةحدثنا شعبة، عن عباد بن منصور، قال شع       : " قال أبو الوليد الطيالسي   

؛ وقول شعبة من الممكن أن يحمل على إظهار القول بالقدر والدعايِة له، ومـن               )١("ينْكَر
الممكن كذا أن يحمل على أن عبادا قد تغير بأخرة، ولكن الجزم بأحد األمـرين بـدون                 

، )٢("لوا تغيـر  وقـا : " وأما قول أبي داود في تغيره فقد نقله بقول        ، دليٍل تحكٍُّم في النَّص   
   ا قول النَّسائيا  : ")هـ٣٠٣ت (ولم يجزم بتغيره واختالطه؛ وأمضعيف، وقد كان أيـض

                                         
  ).٣/١٣٤(ضعفاء العقيلي ) ١(
  ).١٣٦/ ٣(العقيلي في الضعفاء للعقيلي ) ٢(



 

 )١٦٣٥(

فهذا يثبت جزم النّسائي بهذا االختالط؛ أما كون رواية ريحان عنـه قبـل              . )١(" قد تغير 
:  وقيل عباد بن منصور ليس بحجة في الحديث،      : " االختالط أم بعده، فلم يجزم بها، قال      

وهذا قاله بصيغة التّمريض التي ال يحـتج بمـا          ، )٢(" إن ريحان ليس بقديم السماع منه     
  . بعدها، وإن كان يوضع في االعتبار

 -رأي البـصريين  :  يعني-عباد بن منصور كان يرى برأيهم   : " قال الجوزجاني 
ن المديني عن يحيـى     وما حكاه علي ب    ، )٣("وكان سيء الحفظ فيما سمعه، وتغير أخيرا      

ال أدري : عباد بن منصور تغيـر ؟ قـال   ) هـ١٩٨ت  (قلت ليحيى بن سعيد     : بن سعيد 
فعلى صـحة القـول    ، )٥ (.)٤(ولم أر يحيى يرضاه   . إال أنّا حين رأيناه نحن كان ال يحفظ       

بأن عبادا قد اختلط، فإن رواية ريحان عنه تظل روايـة صـحيح، وال يـشوبها قـول                  
حيث لم يجزم بها، على أن علي بـن المـديني وأبـا داود لـم يجزمـا بهـذا          النسائي  
  .)٦(االختالط

  : خالصة القول في عباد
بعد عرض كالم العلماء في عباد بن منصور جرحا وتعديلًا يمكننـا اسـتخالص              

صدوق، رِمي بالقدر، وكان يدلِّس عـن عكرمـة،        : أحكامهم فيه بقول مختصر وهو أنّه     
  .أخرةتغير ب: وقيل

صدوق رمي بالقدر   : " وهذا القول يشبه قول الحافظ ابن حجر في عباد حيث قال          
إال أنني غيـرت القـول بالتـدلّيس مطلقًـا، ولـم أجـزم              ". وكان يدلِّس وتغير بأخرة     

  . واهللا تعالى أعلم.باختالطه
                                         

  ).١٧٤: ص(الضعفاء والمتروكين ) ١(
  ).٣٦٢/ ٥(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

 .)١١٢: ص( أحوال الرجال )(٣

  ).١٣٥/ ٣(فاء للعقيلي ، الضع)٨٦/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٤(
، برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن )١٨١: ص(االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ) ٥(

نهاية (عالء الدين علي رضا، وسمى تحقيقه : ، تحقيق)هـ٨٤١ت (خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي 
دار . ط(و دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم على الكتاب وه) االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط

  ).م١٩٨٨الحديث، القاهرة، األولى، 
  ).٢٩١: ص(تقريب التهذيب ) ٦(



– 

  )١٦٣٦(

  المطلب الثالث
  إشكالية رواية ريحان عن عباد

  : عيد، عن عباد بن منصور في إشكاليتينتتمثل إشكالية رواية ريحان بن س
ما قاله النَّسائي من أن ريحان ليس بقديم السماع مـن عبـاد،             : اإلشكالية األولى 

: ويدخل في هذه الجهة قول ابن حبان      ، وفي هذا إشارةٌ من النسائي إلى تغير عباد بأخرة        
: المزي على أنَّه قال   واقتصر  ، )١("يعتبر حديثه من غير روايته عن عباد بن منصور          " 
  .)٢(" وذكره ابن حبان في كتاب الثقات " 

بقيةُ كالم ابن حبان في الثقات يعتبر حديثه مـن  : " وتعقَّبه الحافظ ابن حجر بقوله  
  .)٣(" غير روايته عن عباد انتهى 

وما سبق يتبين أهمية الرجوع إلى المصادر األصلية في الجرح والتّعديل، فلعـل             
ل، لم يذكر قيدا مهمّا في كالم النَّاقد، أو أنَّه نقل الكالم بما فهمه منه، أو غير ذلـك                   النَّاق

  .من األسباب التي تكون سببا في عدم وضوح الرؤية كاملة، أو فهم النَّص كما ينبغي
  : الرد علَى هذه اإلشكالية

 النّـسائي لـم   فإنوقد ناقش هذا البحث هذه اإلشكالية في القول باختالط عباد،          
فـال يلتفـت إليـه إال       . وقيل: يجزم بهذا الحكم علَى ريحان، وأورده بصيغة التّمريض       

  .بدليل
ما قاله الِعجلي من أن ريحان الذي يرِوي عن عبـاد منكـر             : اإلشكالية األخرى 

  .الحديِث
بـن  فأما حديث ريحـان     : " -تأليفه-،  »المراسيل«البرِديجي في كتاب    كذا قول   

  .)٤("سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة، فهي مناكير

                                         
 ).٢٤٥/ ٨( الثقات ) (١

  ).٢٦١/ ٩( في أسماء الرجال الكمالتهذيب ) ٢(
  ).٣٠١/ ٣ (التهذيبتهذيب ) ٣(
  ).٣٠١/ ٣(، تهذيب التهذيب )٥/١٦( تهذيب الكمال إكمال) ٤(



 

 )١٦٣٧(

 قواعد تطبيقية فـي الجـرح والتَّعـديل         بيان أهمية الرد علَى هذه اإلشكالية و    
  : عليلتوالتَّصحيح وال

يكمن الرد على إشكالية نَكَارِة أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب في عدِة أمـور       
  : يل تطبيقها قبل األخذ بكالم األئمة، أو رده وهييجب على الباحث تفع

  ًالة معرفة اصطالحات األئمة: أوأهمي :  
لمعرفة معنى اصطالح منكر الحديث عند العجلي يجب أن نجمـع كـلَّ الـرواة        

: " الثقـات  الّذين قال فيهم العجلي منكر الحديث، ولم أقف على هذا القول للعجلي إال في      
ومـن  . )١(" د بن سلَيمان نزيل الْمداِئن روى حِديثًا منْكرا ِفـي الطَّـالق             الزبير بن سعي  

  .المعلوم أن هذا حكم على الحديث وليس على الراوي
فأما حديث ريحان بن سعيد، عن عباد بن منـصور، عـن     « : أما قول البرديجي  

عند البرديجـي يطلـق     فإن المنكر من الحديث     ، )٢(»أيوب، عن أبي قالبة، فهي مناكير     
بلغنا عن أبي بكر أحمـد  : " قال ابن الصالح. على الفرد الذي لم يرِو إلّا من واحد واحد   

الحديث الذي ينفرد به الرجل وال يعرف متْنَه من غير          : بن هارون البرديجي الحافظ أنّه    
الح هذا فيـه  وقول ابن الص.)٣(" روايته، ال من الوجه الذي رواه منه، وال من وجه آخر      

وقد فـصل قـول   . من الغموض ما يجعل من يفسره ويشرحه عرضةً للوقوع في الخطأ  
ولم أقـف ألحـٍد مـن       : " البرديجي هذا ابن رجب في شرح العلل وجاء به مجودا قال          

المتقدمين على حد المنكر من الحديث، وتعريفه إلّا على ما ذكره أبو بكـر البرديجـي                 
أن المنكر هو الـذي يحـدثُ بـه         : من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل     الحافظ، وكان   

الرجل عن الصحابة، أو عن التّابعين، عن الصحابة، ال يعرف ذلك الحديث، وهو مـتن          
ذكر هذا الكالم في سياق ما إذا انفـرد         ، الحديث، إلّا من طريق الذي رواه فيكون منكرا       

                                         
          وهذا القول أيضا ال يوجد في طبعة الباز، ونقله عنـه إكمـال تهـذيب الكمـال             ) ٣٦٧/ ١(الثقات للعجلي   ) ١(
  .)٣١٥/ ٣(، والحافظ في تهذيب التهذيب )٤٤/ ٥(
  ).٥/١٦(إكمال تهذيب الكمال :  انظر)٢(
مرو، تقي الدين المعروف بابن عثمان بن عبد الرحمن، أبوع: المؤلف) ١٦٩: ص( مقدمة ابن الصالح )٣(

 هـ، ١٤٢٣:الطبعة األولى، سنة النشر(فحل، عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين ال: ، تحقيق)هـ٦٤٣ت (الصالح 
  ). م٢٠٠٢



– 

  )١٦٣٨(

ام الدستوائي بحديٍث عن قتادة، عـن أنـس، عـن         شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هش       
وهذا كالتّصريح بأن كل ما ينفرد به ثقةٌ عـن ثقـٍة وال             ، -صلّى اهللا عليه وسلّم   -النّبي  

؛فجعل البرديجي تفرد شعبة وسـعيد بـن   " يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر  
فأما أحاديث  : جي بعد ذلك  قال البردي . أبي عروبة وهشام الدستوائي من األفراد المناكير      

قتادة التي يرويها الشُّيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، واألوزاعي، ننظـر فـي               
           أو  -صلّى اهللا عليه وسـلَّم    -الحديث فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النّبي 

                  عرف عـن أحـد عـن النّبـيدفع، وإن كان ال يعن أنس بن مالك من وجٍه آخر؛ لم ي         
 وال من طريق عن أنس إلّا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان              -صلّى اهللا عليه وسلّم   -

 إذا  -وهم من كبار الحفاظ   -فعد البرديجي تفرد حماٍد وهمام وأبان واألوزاعي        ". منكرا  
               د هذا التّفرد بقيد مهمره  لم يتابعهم أحد على روايته عن قتادة من المناكير، إلّا أنّه قيفس ،

  .في القول التّالي
إذا روى الثِّقة من طريق صحيح عن رجـل مـن           : وقال أيضا : " قال ابن رجب  

   صاب إال عند الرجل الواحد لم يضره          -صلى اهللا عليه وسلم   -أصحاب النّبيحديثًا ال ي 
  " .أن ال يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفًا، وال يكون منكّرا وال معلولًا 

الحـديث  : هذا النّص من البرديجي يوضح ما هو المنكر المردود عنـده، وهـو    ف
الذي ينفرد بروايته راٍو وكان متن الحديث غير معروف، وال يكون معلولًـا، والمثـال               

  .اآلتي يوضح هذا أكثر
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق           : " قال ابن رجب  

إنِّي أصبت حـدّا   : " -صلّى اهللا عليه وسلَّم   -لًا قال للنّبي    بن أبي طلحة عن أنس، أن رج      
 من عمرو بن عاصـم           : الحديث " فأقمه علي مهوهو عندي و ،نْكرهذا عندي حديثٌ م .

وهذا الحديث مخرج   . هذا حديث باطل بهذا اإلسناد    : ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنّه قال       
سلم معناه أيضا من حديث أبـي أمامـة عـن           وخرج م ، في الصحيحين من هذا الوجه    

لحديث أنس؛ ولعلَّ أبا حاتم والبرديجـي إنّمـا            -صلَّى اهللا عليه وسلّم   -النّبي فهذا شاهد 
أنكرا الحديث ألن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محّل من يحتمل تفـرده بمثـل                 



 

 )١٦٣٩(

لـم يبـين   : " ى قول البرديجي  ؛ قال الحافظ في تعِقيبه علَ     )١( " -واهللا أعلم -هذا اإلسناد،   
تسمية ما ينفـرد بـه الـراوي        وجه الوهِم، وأما إطالقه كونه منكرا فعلى طريقته في          

  .)٢(" منكرا إذا لم يكن له متابع 
والكالم على توجيه القول بنكارة هذا الحديث والرد على هذا مما يخرج البحـث              

يهمنا هـو أن مـن معـاني النَّكـارة عنـد       عن مقصوده فال نُطيل في ذكره، إلّا أن ما          
البرديجي أن يتفرد الراوي برواية حديث لم يتابع عليه سواء من نفس الطّريق، أو مـن                

  . طريق ُأخرى، وأن الحديث ال يكون معروفًا
       ة ما قاله التِّرمذيد على هذه اإلشكاليا يـستغرب      : " ومن الرورأيـت محمـد

  .)٣(" عن أيوب ويرضى به ،  عن عباد بن منصور،أحاديث ريحان بن سعيد
 اوب: ثانياد عن أيقاعدة اختصاص الراوي بشيخه وتوضيح حال رواية عب :  

إن الختصاص الراوي بشيخه أهمية كبرى، وفائدة عظمى، تظهر هذه األهميـة            
 وتلك الفائدة عند تعارض الروايات عن الشّيخ الذي يروي عنه هذه الروايـات، فيـؤثر              
هذه االختصاص في قبول الزيادة أو ردها، كما يؤثر فـي التَّـرجيح بـين الروايـات                 
المضطربة رفعا أو وقفًا، كما تؤثر في هذه الحالة التي معنا وهي التفـرد عـن الـشيخ       

 -بروايات لم يروها إلّا أحد التالميذ، ولم يروه غيره، ومن مظاهر هـذا االختـصاص              
  :  حالتان-يخهاختصاص الراوي بش: أعني

  . لشيخه- الراوي-طول مالزمة التلميذ: الحالة األولَى
 بأشياء ال يطلع عليها غير هذا       - الراوي -أن يخص الشّيخُ التِّلميذَ   : الحالة الثّانية 

  .الراوي، لمحبة الشيخ للتلميذ أو ألموٍر ُأخرى بينهما
  .نيةوحالة عباد مع أيوب السختياني من هذه الحالة الثّا

                                         
  ).٦٥٥، ٦٥٣/ ٢( شرح علل الترمذي )١(
  ).١٣٤/ ١٢( فتح الباري البن حجر )٢(
ت (رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سو:  الترمذي الكبير، المؤلفعلل) ٣(

محمود ، أبو المعاطي النوري، صبحي السامرائي: أبو طالب القاضي، تحقيق: ، رتبه على كتب الجامع)هـ٢٧٩
- ٣٢٨: ص ()هـ١٤٠٩ بيروت، الطبعة األولى، -مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب. ط(خليل الصعيدي، 

  ).ترتيبه



– 

  )١٦٤٠(

سِمعتُ يحيى يقُول حدثِني وهب بن جرير قَاَل كَـان عبـاد بـن              : " قال الدوري 
منْصور صديقًا أليوب فَلَما وِلي عباد بن منْصور الْقَضاء عرض علَيِه أيـوب راِحلَـة               

 قَاَل نعـم قَـاَل      وغُلَاما وَأن يخرج ِإلَى مكَّة قلت ليحيى أيوب الَِّذي عرض علَيِه الراِحلَة           
  .)١(" يحيى وقَاَل وهب بن جرير يذهب أيوب ِإلَى قدري خَِبيث يعرض علَيِه 

يدلُّ على أن بينهما من المعرفـة       " كان عباد بن منصور صديقًا أليوب       : " فقوله
على أقلِّ األحوال ما يخوله أن يخصه بأشياء ال يخُص أحدا بها، وهو ما جعله يعـرض       

يه راحلة وغالما، مما جعل وهب يعترض علـى هـذا الفعـل مـن أيـوب؛ فهـذا             عل
االختصاص ما كان السبب الرئيس في انفراد عباٍد عن أيوب الـسختياني بروايـات ال               
يرويها غيره من الرواة عن أيوب، ويفسر المناكير التي وقعـت فـي روايتـه وهـي                 

  .-واهللا تعالى أعلم-االنفرادات، 
 ة علىعام ابقةردوداإلشكاالت الس  :  

  : تتمثل هذه الردود في أمرين كاآلتي
  ًالاد عند الشّيخين: أوة رواية ريحان عن عبقو :  

مما يدّل على قوة رواية ريحان عن عباد عنـد الـشّيخين قـول الحـاكم فـي                  
 أن سبب عدم إخراجهما لهذا الحديث من رواية وهيب، أن رواية ريحـان              )٢(المستدرك
 تعلله، فهذا يدلُّ على قوة رواية ريحان عن عباد، وأنّها ليست بمنكـرة عنـد                عن عباد 
 عند الحاكم على األقلِّ، وهذا يدلُّ على صـحة قولنـا فـي        -البخاري ومسلم -الشيخين  

: القسم النّظري أن البخاري يرضى رواية ريحان عن عباد، وأن من صحح زيادة قـول          
  .مذي الكبير جانَبه الصوابفي علل التر" ال يرضى " 

 ااد: ثانيهقي روايةَ ريحان عن عبترجيح البي :  
ترجيح البيهقي رواية ريحان عن عباد عن أيوب على رواية موسى بن إسماعيل             
عن وهيب عن أيوب، يدلُّ على أن هذه السلسلة ليست منكرة تُرد، بل قد تُـرجح علـى       

                                         
  ).٤١٤ص(وهو في سؤاالت ابن الجنيد ، )٢٥١/ ٤( رواية الدوري  تاريخ ابن معين،)١(
دار . ط(، ) هـ٤٠٥(اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري :  على الصحيحين، المؤلفالمستدرك )٢(

  ).١٢٣٨(رقم) ٣٣٣/ ١ (-الكتاب مصور عن الهندية-يوسف المرعشلي، . د: بإشراف) ت. بيروت د-المعرفة



 

 )١٦٤١(

بن إسماعيل المنقري، موالهم، أبو سـلمة التبـوذكى         رواية غيره من الثِّقات، وموسى      
البصرى، ثقة ثبت، ووهيب هو وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي ثقة ثبت لكنه تغيـر                

  ..قليلًا بأخرة، ينظر حديث قَِبيصةَ الهاللي أن الشَّمس كَسفَتْ
  المطلب الرابع

  أيوب السختياني وثناء العلماء عليه
  : لقبه وكنيته ونسبته وشهرته ووفاتهاسمه ومولده و

 السختياني، أبو بكر البصري، مـولى       - واسمه كيسان  -بن أبي تميمة  أيوب  : هو
مولى جهينة، ومواليه حلفاء بني الحريش، وكان منزله في بني الحـريش            : عنزة، ويقال 

بقـة  ، من الط)هـ١٣١(، وتوفِّي سنة  )هـ٦٨(سنة  : ، وقيل )هـ٦٦(بالبصرِة، ولد سنة    
  .)١ (الخامسة

  : بعض ثناء األئمة عليه
-  ا. )٢("هذا سيد الفتيان: " قال الحسن البصريأيوب سيد شباب أهـل  : "وقال أيض
أيـوب سـيد   : "وقـال شـعبة  ، )٤("الثّبـت الثّبـت  : "وقال محمد بن سيرين   ، )٣("البصرة
ا رأيـتُ مثـل     م: "وقال أيضا  ، )٦("أيوب سيد المسلمين  : "وفي موضع آخر  . )٥("الفقهاء

                                         
، أبو نعيم أحمد )١٤، ٣/٣(، وحلية األولياء )٢٤١، ٢/٢٣١(المعرفة والتاريخ : رجمة موسعة له فيانظر ت) ١(

السعادة، بجوار محافظة . ط(، )هـ٤٣٠ت (بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 
، وسير أعالم )٦٢١، ٣/٦١٨(، وتاريخ اإلسالم )٤٦٣، ٣/٤٥٧(، وتهذيب الكمال )م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤مصر، 
  ).١٣٢، ١/١٣٠(، وتذكرة الحفاظ )٢٤، ٦/١٥(النبالء 

، )٢/٢٣٢(، والمعرفة والتاريخ )٣٠٦٩ و٣٠٦١(، والعلل ومعرفة الرجال )٩/٢٤٦(الطبقات الكبير : انظر) ٢(
  ).٢/٨٣٧(والكنى واألسماء للدوالبي 

، وحلية األولياء )١/٦٠( والكامل ،)٢/٢٦٠(، والمعرفة والتاريخ )٤٩٢٩(العلل ومعرة الرجال : انظر) ٣(
)٣/٣.(  
  ).١/٣٦٦(، والتعديل والتجريح )٢/٢٥٥(الجرح والتعديل : انظر) ٤(
، والجرح والتعديل )٢/١٠٩(، والمعرفة والتاريخ )٤/٢٦٢ (- رواية الدوري-تاريخ ابن معين، : انظر) ٥(
  ).٢/٢٥٥ و١/١٣٣(
  ).١/٤٠٩(التاريخ الكبير : انظر) ٦(



– 

  )١٦٤٢(

كان أيوب عنـدي   : "وقال حماد بن زيد   ، )١("أيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد      
كان أيوب ثقة ثبتًـا فـي   : "وقال ابن سعد، )٢("من أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة  

ال يـسأل   ثقة  : "وقال أبو حاتم الرازي   ، )٣("الحديث، جامعا عدلًا ورعا، كثير العلم، حجة      
وكان ممن اشتهر بالفضل والعلم والفقه والنُّسك والحفـظ         : "وقال السمعاني ، )٤("عن مثله 

  .)٥("واإلتقان والصالبة في السنة والقمع ألهل البدع
  المطلب الخامس

  أبو قالبة وثناء العلماء عليه
  : اسمه ومولده ولقبه وكنيته ونسبته وشهرته ووفاته

، أبـو ِقالبـة الجرمـي    -ابـن عـامر  :  ويقال- بن عمرو عبد اهللا بن زيد  : هو
، وقيل بعدها بقليـل، مـن الطبقـة        )هـ١٠٤(توفّي سنة   . البصري، أحد األئمة األعالم   

  . )٦(الثالثة
  : بعض ثناء األئمة عليه

: وقال أيـضا  . )٧("-إن شاء اهللا  -أبو قالبة رجل صالح     : " قال محمد بن سيرين    -
لكـان  ، لو كان أبو قالبة من العجم     : "وقال مسلم بن يسار   ، )٨("بة ثقة قد علمنا أن أبا قال    "

كـان واهللا مـن الفقهـاء ذوي        : "وقال أيـوب  ، )٩("قاضي القضاة : موبذ موبذان؛ يعني  

                                         
  .)٣/٣٩(، وحلية األولياء )١/١٤٥(رح والتعديل الج: انظر) ١(
  .)١/٣٦٧(التعديل والتجريح :  انظر)٢(
  ).٩/٢٤٦(الطبقات الكبير ) ٣(
  ).٢/٢٥٦(الجرح والتعديل : انظر) ٤(
  ).٧/٥٣(األنساب ) ٥(
، وتهذيب )٣١٢، ٢٨/٢٨٣(، وتاريخ دمشق )٢٨٩، ٢/٢٨٢(حلية األولياء : انظر ترجمة موسعة له في) ٦(

، وسير أعالم النبالء )١/٩٤(، وتذكرة الحفاظ )١٩٦، ٣/١٩٣(، وتاريخ اإلسالم )٥٤٨، ١٤/٥٤٢(ال الكم
)٤٧٥، ٤/٤٦٨.(  
  ).٥/٩٢(التاريخ الكبير : انظر) ٧(
  ).٥/٥٨(الجرح والتعديل : انظر)٨(
  ).٢/٢٨٤(، وحلية األولياء )٢/٦٥(، والمعرفة والتاريخ )٩/١٨٣(الطبقات الكبير : انظر)٩(



 

 )١٦٤٣(

وقـال  ،)٢("كان ثقةً، كثير الحديث، وكـان ديوانـه بالـشام         :" وقال ابن سعد  ، )١("األلباب
ثقةٌ  : العجلي تابعي أبـو  : وقلت لـه  : سمعت أبي يقول  :" ل ابن أبي حاتم   وقا، )٣("بصري

وأبو قالبة ال يعـرف  جميعا ثقتان، : قالبة عن معاذة أحب إليك أو قتادة عن معاذة؟ فقال       
  .)٤("له تدليس
  : »ال يعرف له تدليس«:  معنى قول أبي حاتم-

 مثلًـا  -أنّه إذا روى شيًئا عن عمر أو أبي هريـرة           : معنى هذا «: قال الذهبي - 
مرسلًا، ال يدري من الذي حدثه به، بخالف تدليس الحسن البصري؛ فإنَّه كان يأخذ عن               

أبو قالبة عبد اهللا بـن  : "وقال ابن حبان،)٥(»كل ضرب، ثم يسقطهم، كعلي بن زيد تلميذه  
كان من سادات أهـل    : " وقال السمعاني  ،)٦("زيد الجرمي من عباد أهل البصرة وزهادهم      

  .)٧("ها وعبادةً وورعا وزهادةالبصرة فق

                                         
  ).٥/٩٢(، والتاريخ الكبير )٩/١٨٢(الطبقات الكبير : ظران) ١(
  ).٩/١٨٢(الطبقات الكبير ) ٢(
  ).٨٨٨(معرفة الثقات ) ٣(
  ).٥/٥٨(الجرح والتعديل ) ٤(
يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم، «): ٢/٤٢٦(وقال في ميزان االعتدال ). ٤/٤٧٣(سير أعالم النبالء ) ٥(

في المرتبة األولى، وهي ) ١٥" (طبقات المدلسين" وذكره ابن حجر في .»وكان له صحف يحدث منها ويدلس
  .خاصة بمن لم يوصف بذلك إال نادرا

  ).٥/٢(الثقات ) ٦(
  ).٣/٢٣٥(األنساب ) ٧(



– 

  )١٦٤٤(

  المبحث الثاني
  أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور بين القبول والرد

  المطلب األول
  أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبة مما لها متابعات وشواهد قوية

  : الحديث األول
يم بن سِعيٍد، حدثَنَا ريحان بـن       حدثَنَا ِإبراهِ : )١(قال أبو يعلى الموصلي في مسنده     

قَاَل رسوُل اللَّـِه  : سِعيٍد، عن عباِد بِن منْصوٍر، عن َأيوب، عن أبي ِقلَابةَ، عن َأنٍَس، قَالَ        
   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـشْ       « : صيو ،ميـرم نى ابِتي ِعيسُأم اٌل ِمنِرج ِركديِقتَـاَل  س ونده

  .»الدجاِل 
حدثنا إسماعيل بن إبـراهيم بـن       : الترمذي في العلل الكبير  قال     : وأخرجه أيضا 

سمعان الصيرفي، حدثنا محمد بن حسان األزرق، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عبـاد              
 وحـدثنا : والبزار في  مسنده قال    ، )٢("ويشهدوا قتال الدجال    : " ... بن منصور، ولفظه  

إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منـصور، بالجملـة               
  . )٣(األولى

، ومـن   )٤(" إتحـاف المهـرة   "  كما في    -في الفتن   " صحيحه" وابن خزيمة في    
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيـى،        : طريق ابن خزيمة الحاكم في المستدرك     

  .)٥(حدثنا اإلمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: قاالوأبو محمد بن زياد الدورقي 
                                         

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي : مسند أبي يعلى، المؤلف )١(
، )م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، األولى، . ط(ن سليم أسد، حسي: ، تحقيق)هـ٣٠٧ت (
)١٩٨/ ٣)/ (٢٨٢٠(.  

 ).ترتيبه-٦٠٥: ص(العلل الكبير  ) (٢
 ).٦٧٧٣(مسند البزار ) (٣

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، المؤلف) ٤(
راجعه -مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر : ، تحقيق)هـ٨٥٢ت (ي حجر العسقالن

، ومركز خدمة السنة )بالمدينة(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ط، ووحد منهج التعليق واإلخراج
  .)١٢٧٤(رقم ) ٨٦ -٢/٨٥(  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥والسيرة النبوية بالمدينة،  الطبعة األولى، 

 ) .٨٦٣٤(رقم ) ٤/٥٤٤(مستدرك الحاكم ) (٥



 

 )١٦٤٥(

حدثنا إسماعيل بن إبـراهيم بـن سـمعان       : " وأحال على : وابن عدي في الكامل   
الصيرفي، حدثنا محمد بن حسان األزرق، حدثنا ريحان بن سعيد، حـدثنا عبـاد بـن                

   .)١(..."منصور
  : أقوال العلماء في الحديث

، واستحـسنه جـدا   ،  عن هذا الحديث فلم يعرفـه      )٢(ت محمدا سأل: " قال الترمذي 
، ويروى عـن ريحـان    : - أي البخاري    -قال. عن ريحان بن سعيد   ، حدثنا علي : وقال

قـال أبـو    . وال أراها عند علي وقد فاتتـه      . عن عباد بن منصور أحاديث بهذا اإلسناد      
 سعيد، عن عباد بن     ورأيت محمدا يستغرب أحاديث ريحان بن     : - أي الترمذي    -عيسى

وهذا الحـديث ال نعلمـه رواه عـن    : " قال البزار" . منصور، عن أيوب، ويرضى به   
وهذه األحاديث التي أمليتها عـن أيـوب ال أعلـم           : " وقال ابن عدي  ، " أيوب إال عباد    

منكر، وفيه عباد بـن منـصور، وهـو    : " وقال الذهبي، " يرويها إال عباد بن منصور     
  . )٣(" ضعيف

  : متابعة أنيس بن سوار لعباد بن منصور
ولم ينفرد عباد بن منصور برواية هذا الحديث عن أيوب السختياتي، بـل تابعـه    

نـا أبـو    : حدثنا علي قال  : أخرجه الطبراني في األوسط  قال     ، في ذلك أنيس بن سوار    
ـ        : األسود معاوية بن واهب بن سوار الجرمي قال        وب نا عمي أنيس بن سوار، عـن أي

أنا « : - صلّى اهللا عليه وسلّم    -قال رسول اهللا  : السختياني، عن أبي قالبة، عن أنس قال      
أول من يدخل الجنة يوم القيامة وأشفع، وسيدرك رجال من أمتي عيسى ابن مـريم،               

  .)٤(»ويشهدون قتال الدجال 

                                         
 ).١١٢٧٨(برقم ) ٢٦٨/ ٧(الكامل البن عدي ) (١

يقصد بمحمد هنا محمد بن إسماعيل البخاري وهو شيخ الترمذي كما هو معروف، وجلُّ أحاديث العلل  )٢(
  .أجوبتها منه

          أحمد الشافعي المصري ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن)٣٤٤٣/ ٧(مختصر تلخيص الذهبي  )٣(
سعد بن عبد اهللا بن عبد : ٧، ٣عبد اهللا بن حمد اللحيدان، جـ : ٢، ١جـ : ، تحقيق ودراسة)هـ٨٠٤ت (

  . هـ١٤١١دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  الطبعة األولى، . العزيز آل حميد، ط
 ).٤١٦٠( المعجم األوسط للطبراني) (٤



– 

  )١٦٤٦(

وعلي شيخ الطبراني هو علي بن سعيد بن بشير بن مهران أبو الحسن الـرازي               
 )١(ليس في حديثه كذاك، فإنّما سـمعتُ   : "، قال حمزة عن الدارقطني    بعليكفظ يعرف   الحا

بمصر أنّه كان والي قرية، وكان يطالبهم بالخراج، فما كانوا يعطونه، فجمع الخنـازير              
قد حدث بأحاديث لم يتابع     : كيف هو في الحديث؟ فقال    : إنّما أسأل : في المسجد، فقلت له   

 هـو كـذا   :  منه، وقد تكلّم فيه أصحابنا بمصر، وأشار بيده وقالعليها، ثم قال في نفسي 
وكان "،  )٤("كان حسن الفهم يفهم ويحفظ    : " )٣(وقال ابن يونس  ، )٢("-وكذا كأنه ليس بثقة   -

  .)٥("من المحدثين األجلَّاء، تكلَّموا عنه، وكان صحب السلطان، ويلي بعض العماالت
  سألت عنه أبا عبد اهللا بـن أبـي     : قولوسمعت أحمد بن نصر ي    : "وقال ابن عدي

تكلمـوا  : قال ابن يونس  :" وقال الحافظ ، )٦("عشت إلى زمان ُأسأل عن مثله     : خيثمة فقال 
لعل كالمهم فيه مـن جهـة دخولـه فـي أعمـال       : - أي الحافظ ابن حجر      -فيه، قلت 

                                         
هذه إحالة على مجهول ال يعرف حاله من الثقة وغيره، وكيف يستقيم أن يؤخذ في تجريح راو ثبتت ثقته ) ١(

بمثل هذه الرواية في مثل هذه األفعال التي ال يفعلها إال الفجار، كما أنه قد يكون نسب إليه هذا الفعل حسدا 
  وحقدا، وكم يفعل الحسد بأهله ؟ 

، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني )٢٤٤: ص(ني سؤاالت حمزة للدارقط) ٢(
، ١٤٠٤مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى، . موفق بن عبد اهللا بن عبدالقادر، ط: ، تحقيق)هـ٤٢٧ت (

  ).٥٤٣/ ٥(، لسان الميزان )٩٨٧/ ٦(، تاريخ اإلسالم )٥١٢/ ٤١(م، تاريخ دمشق ١٩٨٤
) ٦/٢١٨(قال الحافظ في تهذيب التهذيب . أعلم بأهل مصر من غيره، ووصفه بالفهم والحفظابن يونس ) ٣(

ال أعرفه، أن هذا الرجل مجهول ال تقبل معرفة غير ابن : معقبا على كالم ابن عدي في قول ابن معين في رجل
الثقة وللعدالة وعرفه غيره وهو ال يتمشى في كل األحوال فرب رجل لم يعرفه بن معين ب:" معين له قال الحافظ

فضلًا عن معرفة العين ال مانع من هذا وهذا الرجل قد عرفة بن يونس واليه المرجع في معرفة أهل مصر 
  ". والمغرب 

، عبد الرحمن بن أبي بكر، )٣٥٠/ ١(الميزان ولسانه السابقان، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) ٤(
دار إحياء الكتب العربية، عيسى . ط(محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيق)هـ٩١١ت (جالل الدين السيوطي 

  ). م١٩٦٧ هـ، ١٣٨٧البابي الحلبي وشركاه، مصر، الطبعة األولى 
         في شرح أسامي رجال معاني اآلثارفي كتاب تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر كما في مغاني األخيار) ٥(
، )هـ٨٥٥ت (أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفي بدر الدين العيني ، أبو محمد محمود بن )٣٥٢/ ٢(

 لبنان، الطبعة األولى،  بيروت،-دار الكتب العلمية. ط(محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : تحقيق
  ). م٢٠٠٦هـ،١٤٢٧

  ).٥٤٣/ ٥(لسان الميزان ) ٦(



 

 )١٦٤٧(

لمة وقال مس . السلطان، وحكى حمزة األكفاني أن عبدان بن أحمد الجواليقي كان يعظّمه          
رواه : وقـال مـرة  . )٢(ضـعيف :" وقال الهيثمـي ، )١("كان ثقةً عالما بالحديث : بن قاسم 

الطبراني في األوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بـشير وهـو حـافظ، وقـال فيـه                   
: علي بن سعيد بن بشير وهو حافظ رحال، قيل فيـه          : "ومرة. )٣("ليس بذاك : الدارقطني
علي بن سعيد بن بشير وهو لـين، وقـد          :" ومرة. )٥(" لين فيه: "وقال مرة  .)٤("ليس بذاك 

 :ومـرة . )٧("علي بن سعيد، وهو حسن الحديث     :" ومرة .)٦("نقل ابن دقيق العيد أنّه وثِّقَ     
  .)٩("فيه كالم ال يضر:" وقال مرة. )٨("علي بن سعيد بن بشير، وفيه لين، وهو حافظ"

وال غيره، ويظهر من تتبع هذه      وذكره أيضا في غير موضع ولكنّه كان يحكي أق        
األقوال للهيثمي في شيخ الطبراني علي بن سعيد علَيك أنّه خلص فيه إلى أنّـه حـافظ                 

وهو يـسأل الـدارقطني    وتُكُلِّم فيه بما ال يضره في الرواية، لذلك شدد حمزة بن يوسف  
بأحاديـث لـم    قد حدث   : كيف هو في الحديث؟ فقال    : إنّما أسأل : " عن حاله أن يقول له    
هو : في نفسي منه، وقد تَكلَّم فيه أصحابنا بمصر، وأشار بيده وقال          : يتابع عليها، ثم قال   

، إلّا أن إجابة الدارقطني تدلُّ على أنَّه ال يرضاه فـي دينـه،              " كذا وكذا كأنَّه ليس بثقة      
زير ولذلك كأنَّه أعرض عن الجواب، وقد تكلمت على رواية الدارقطني في جمع الخنـا             

في المسجد وإعراض حمزة السهمي عنها، كما أعرض عنها الحافظ ابن حجـر حيـث             
ه مـن جهـة دخولـه فـي أعمـال           لعل كالمهم في  : " التفَتَ إلى سبب تكلُِّمِهم فيه بقوله     

  . "السلطان
                                         

  ).٥٤٣/ ٥(لسان الميزان ) ١(
            ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )١٣١/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٢(
  ). م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر. ط(حسام الدين القدسي، : ، تحقيق)هـ٨٠٧ت (
  ).٣١٩/ ٦(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٣(
  ".قيل :" لمرة يورد التجريح بصيغة التمريض، ويالحظ هذه ا)٤٥/ ٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٤(
  ).٣٧٩، ٣٢، ١٠/٢٨(و) ٩/٣٥٧(و)١٠٥، ١٠٣، ١٠٢/ ٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٥(
  ).١٣٧/ ٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٦(
  ).٥٧/ ٩(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٧(
  ).١٨٧/ ٩(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٨(
  ).١١٠/ ١٠( ومنبع الفوائد مجمع الزوائد) ٩(



– 

  )١٦٤٨(

حافظ، لكنّـه  : مع األسف: "  قول المعلِِّمي اليماني-في رأيي-وأفضل ما قيل فيه  
  .)٢("ي اللسان له ترجمة ف)١(فاجر

وإن كنت ال أرضى اتّهامه بالفجر بمثل تلك الرواية التي نقلها الدارقطني،            :  قلت
؛ مثل روايتـه عـن أبـي        "أنّه ثقة، تفرد بروايات لم يتابع عليها      : " فخالصة القول فيه  

األسود معاوية بن واهب بن سوار الجرمي، ووقع في بعض األسانيد معاوية بن عمران              
: وار لم أعرفه بعد طول بحث، وفي المتفق والمفترق للخطيب البغدادي          بن واهب بن س   

معاوية بن عمرو بن وهب الجرمي البصري، يروي عن أنيس بن سوار، ولم يـذكر               " 
فيه جرحا وال تعديلًا، وال أعلم هل هو صاحبنا أم ال؛ وأنيس بن سوار أخو قتـادة بـن                   

  .)٣("من علمهما عندي : "سوار، قال أبو داود وقد سئل عنه
   ٤(ولم يذكر فيه البخاري( ا وال تعديلًا، وكذلك ابن أبي حاتمجرح )لكنّه أفاد أنّـه  )٥ ،

  . روى عنه أيضا ابن مقَدم، وخليفة بن خياط، وحميد بن مسعدة
  :  مسألة رواية الثِّقات عن راٍو تنفعه

يرو ما ينكـر، وهـذا      رواية الثقات عن راٍو ما يقوي هذا الراوي، خاصة إذا لم            
بشرط أن يكون هذا الراوي من الرواة غير المتكلَّم فيهم، وإن لم يكن مـنهم فـروايتهم                 

باب فـي روايـة     : " الجرح والتعديل وقد عنْون ابن أبي حاتم في مقدمة        ، عنه ال تنفعه  
: ؛ ثم قـال   )٦("الثقة عن غير المطعون عليه أنّها تقويه، وعن المطعون عليه أنّها ال تقويه            

إذا كـان معروفًـا     : سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قـال            " 
سـألت  : وقال، " بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثِّقة عنه             

                                         
  .قال ذلك بسبب الرواية التي نقلها الدارقطني، وتقدم الكالم عليها ) ١(
          ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )٣٥٧: ص(هامش الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ) ٢(
  ).ت.د( بيروت، لبنان، - العلميةدار الكتب. عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، ط: ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت (
  ).٨٢/ ٢(سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ٣(
  ).٤٣/ ٢(التاريخ الكبير ) ٤(
  ).٣٣٥/ ٢(في الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٥(

 ) .٢/٣٦( الجرح والتعديل )(٦



 

 )١٦٤٩(

الكلبـي  : إي لعمري، قلت  : أبا زرعة عن رواية الثّقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال          
  " .إنّما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلَّم فيه : ، قال!الثوري روى عنه 

فهذان عالمان من أئمة علماء الجرح والتعديل يبينان أن رواية الثِّقات عن رجـل              
وإن من ارتفع عنه اسم الجهالـة       : " ... وقال ابن قطلوبغا  ، إذا كان مجهوَل الحال تنفعه    

  .)١(" ه ولم يعرف فيه مقاٌل يكون حديثه حسنًابرواية اثنين عن
وأنيس بن سوار ال يعرف وقد روى عن ثقاٍت كما تقدم، فرواية هؤالء الثّقـات    

  .عنه تنفعه
  : سبب تكرار ابن حبان ألنيس بن سوار في الثقات

ومما يقوي حال أنيس بن سوار ذكر ابن حبان له في الثقات، قال ابن حبان وقـد         
أنـيس بـن سـوار      : " ثِّقات في طبقة أتباع التابعين الذين رووا عن التّابعين        ذكره في ال  

الجرمي، يروي عن أبيه عن مالك بن الحويرث، روى عنه أبو بكر عبد اهللا بـن أبـي                  
ثم أعاد ذكره في طبقة من روى عن أتباع التابعين، إال أنه عند ذكره فـي                 . )٢("األسود

ن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، عـن أسـامة       أورد له رواية ع    )٣(الطبقة الثالثة 
ما تركت بعدي فتنة أضـر علـى        : " صلّى اهللا عليه وسلّم   -قال رسول اهللا  : بن زيد قال  

، وهو حديث مشهور عن سليمان التيمي رواه عنه سفيان وشـعبة            " الرجال من النِّساء  
ثقات ابن حبان أنّـه     ومعتمر بن سليمان وغيرهم، وأفادتنا هذه الرواية سبب دخوله في           

توبع على روايته عن التيمي تابعه كبار أصحاب التيمي، مما يدّل على حفظه واستقامته              
رواه الطبرانـي فـي   : " في الرواية؛ ولذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد عند حـديث         

 ؛ومن تتبع كالم الهيثمي على الرواة في مجمع الزوائد  يجـد     )٤("، ورجاله ثقات  )الثالثة(

                                         
، ) هـ٩٠٢، الحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة )٢٥٦/ ١(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ) ١(

شادي : ، دراسة وتحقيق)هـ٨٧٩ت (أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبغَا السودوِني الجمالي الحنفي : المؤلف
مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، . بن محمد بن سالم آل نعمان، ط

  . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢اليمن، األولى، 
 ).٦/٨٢(لثقات ا) (٢
 ).٨/١٣٤(الثقات ) (٣
 ).٧/١٣٤( مجمع الزوائد )(٤



– 

  )١٦٥٠(

 عن إسناد فيه أنـيس  )١(نّه يعتمد توثيق ابن حبان، ويعمل به؛ وقال ابن منده في التوحيد     أ
  ".وهذا إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما: " بن سوار

يشير إلى أنّه حسن على شـرط       : " )٢(قال األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة     
   " .-إن شاء اهللا تعالى-؛ وهو كما قال " لسنن ا" أبي عيسى الترمذي وسائر أصحاب 

فكل هذا يقوي من حال أنيس بن سوار، فعلى هذا فمتابعة أنيس بن سوار لعبـاد                
  .بن منصور قوية

  :  الحديث)٣(شواهد
ومما يدفع نَكَارةَ هذا الحديث، وأنَّه مقبول، أن يكون له شـواهد، وشـواهد هـذا     

مريم آخر الزمان من المتفق عليه فـي عقيـدة أهـل         الحديث كثيرة، فنزول عيسى ابن      
السنة والجماعة، وشهود ُأمة اإلسالم له وقتالهم معه أيضا من المعلوم، فمعنى الحـديث              
غير منكر، وال يتسنَّى لنا أن نحكم عليه بالنَّكارة وإن تنفرد به ريحان عن عبـاد عـن                  

منصور، فكيـف وإن كثـرت      منصور عن أيوب، فكيف وقد تُوبع من رواية أنيس بن           
  .الشواهد على معنى الحديث

                                         
أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق :  وصفاته على االتفاق والتفرد، المؤلف-عز وجل- التوحيد ومعرفة أسماء اهللا ) ١(

الدكتور علي بن محمد : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه)هـ٣٩٥ت (بن محمد بن يحيى بن منْده العبدي 
مكتبة العلوم . ناصر الفقيهي األستاذ المشارك في قسم الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ط

  ).٢٣٢/ ١( م،٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة األولى، 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف) ٢(

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، . ، ط)هـ١٤٢٠ت (الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 
  ).٩٨٦/ ٧( األولى

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث . الشاهد أن يروى حديثٌ بمعنى حديث ال بلفظه فيكون شاهدا له) ٣(
، أبو عبد اهللا، محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين )٥٩: ص(النبوي 

  ). هـ١٤٠٦دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، . ط( محيي الدين عبد الرحمن رمضان،. د: ، تحقيق)هـ٧٣٣ت (



 

 )١٦٥١(

  : الحديث الثّاني
حدثنا إبراهيم بن سـعيد الجـوهري، حـدثنا         :"  )١(قال البزار في البحر الزخار    

عن أيوب، عن أبي قالبـة، عـن أنـس؛ أن          ، ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور      
حـب اهللا   :  قـال  " .ت لهـا ؟   وما أعـدد  : " يا رسول اهللا متى الساعة؟ قال     : رجلًا قال 
كـان مـن   :  قال أنـس -ونظر إلى غالم : قال ". فأنت مع من أحببت  : " قال. ورسوله
 "  فال يرجع الهرم حتّى تقوم الـساعة       -:  أحسبه قال  - إن يعش هذا  : "  فقال -أسناني  

حدثنا أبو محمد بـن حيـان، ثنـا عبـد      :  قال )٢(وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة     .
: قال البـزار . به...ن محمد بن حماد، ثنا محمد بن حسان، ثنا ريحان بن سعيد  الرحمن ب 

بل لم ينفـرد  " .وهذا الحديث ال نعلم رواه عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس إال عباد      " 
  .به عباد عن أيوب كما قال البزار، وإنّما تابعه أنيس بن سوار

 :  عباد)٣(أنيس بن سوار يتابع -

 - )٥("فتح البـاري "  ، و  )٤("اإلصابة"  كما في    -" الصحابة " أخرجه البارودي في  
  " رواه أنيس بن سوار عن أيوب مثله: " وقال أبو نعيم. عنه عن أيوب به

                                         
 ).٦٧٧٢(رقم ) ٢٥٢/ ١٣(البحر الزخار  ) (١

 أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني :معرفة الصحابة، المؤلف) ٢(
 هـ، ١٤١٩دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى . ط(عادل بن يوسف العزازي، : ، تحقيق)هـ٤٣٠ت (

  .)٣١٨٨(رقم ) ١٢٦٧/ ٣(، ) م١٩٩٨
  .نوهي نوعا. المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث) ٣(
  .وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول اإلسناد: ، متابعة تامة١
، أبو )١٧٨: ص(تيسير مصطلح الحديث . وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء اإلسناد: ، متابعة قاصرة٢

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة العاشرة . حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، ط
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

 ).٤/٣١٤(اإلصابة ) (٤
 ) .١٠/٥٥٦(فتح الباري ) (٥



– 

  )١٦٥٢(

  : ذكر من تابع أبا قالبة على رواية الحديث
ولم ينفرد أبو قالبة برواية الحديث عن أنس بشقّيه، بل تابعه أكثر من واحٍد على               

ورواه عبدان عن أبي حمزة عن قيس بـن وهـب          : " قال أبو نعيم  : املًارواية الحديث ك  
  " .عن أنس نحوه

: ورواية قيس بن وهب الهمداني عنه، وفيه قصة السؤال عن الساعة وقوله           : قلت
 صـلى اهللا عليـه      - رسـول اهللا     ومر سعد فقال  : وقوله" . ؟  أين السائل عن الساعة   " 

   ".عمره؛ لم يبقَ منكم عين تطرفإن هذا عمر حتّى يأكل : " -وسلم
وللحديث طريق أخرى عن أنس يرويه الحسن       . )١(أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف    

". حدثنا عمـران القطـان    : حدثنا عبد الصمد، قال   : "  قال  )٢(البصري عنه أخرجه أحمد   
حدثنا مبارك بـن    : حدثنا عفان، قال  :" وقال. )٣("حدثنا المبارك : حدثنا هاشم، قال  :" وقال
حدثنا حفص بن غياث، عـن      : حدثنا َأبو هشام الرفاعي، قال    : "والتِّرِمذي قال . )٤("الةفض

  . )٥("أشعث
حدثنا محمـد   : "وقال .)٦("حدثنا مبارك : حدثنا هدبة بن خالد، قال    : "وَأبو يعلى قال  

أخبرنـا أحمـد   :"  وابن ِحبان قال)٧("حدثنا حفص، عن أشعث: بن عبد اهللا بن نمير، قال    
حـدثنا المبـارك بـن    : حدثنا هدبة بن خالد، قـال : ، قال )َأبو يعلى (ن المثنى   بن علي ب  

حدثنا هدبـة بـن خالـد       : أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال      : "وقال، )٨("فضالة
  . )٩("حدثنا مبارك بن فضالة: القيسي، قال

                                         
 ).٧/١٠٤/٤٠٤٩(مسند أبي يعلى ) (١
 ).١٣٢٥٦) (٢١٣/ ٣(مسند اإلمام أحمد ) (٢
 ).١٣٣٩٥) (٢٢٦/ ٣(مسند اإلمام أحمد) (٣
 ) .١٤٠٥٧) (٢٨٣/ ٣(مسند اإلمام أحمد ) (٤
 ).٢٣٨٦(سنن الترمذي  ) (٥
 ).٢٧٥٨(مسند أبي يعلى  ) (٦
 ).٢٧٧٧(مسند أبي يعلى ) (٧
 ).٢٩٩١ و٥٦٤(الثقات ) (٨
 ) .٢٩٨٨(الثقات ) (٩



 

 )١٦٥٣(

عن الحـسن بـن أبـي الحـسن     ) عمران، والمبارك، وأشعث بن سوار (ثالثتهم  
 عـن قيـام     -صلّى اهللا عليـه وسـلَّم     -أن أعرابيا سأل رسول اهللا      : ولفظهالبصري به   

   اعة؟ فقال له النّبيلَّم-السليه وسلّى اهللا عال، إال أنِّـي  : قـال  »  ما أعددت لها؟«: -ص
 »  أين السائل عن الـساعة؟ «: ، ثم قال  »المرء مع من أحب   «: ُأحب اهللا ورسوله، قال   

  . » إن يعش هذا، فلن يبلغ الهرم، حتى تقوم الساعة«: فقالوثم غالم، : قال
متى الساعة؟ فقـال    : -صلّى اهللا عليه وسلّم   -أن رجلًا قال للنّبي     : وفي رواية  -

مـا  : قـال  »  أما إنّها قائمة، فماذا أعددت لها؟      «: -صلّى اهللا عليه وسلّم   -رسول اهللا   
 : -صلّى اهللا عليه وسـلَّم    -ورسوله، قال رسول اهللا     أعددتُ لها كبيرا، إال أنِّي أحب اهللا        

والذي !  تسألونني عن الساعة؟   «: ، ثُم قال  »فأنت مع من أحببت، ولك ما احتسبتَ        « 
فصلّى : ، قال »نفسي بيده، ما على األرض نفس منفوسة اليوم، تأتي عليها مئة سنة           

فجـيء   »الـسائل عـن الـساعة؟      أين   «: ، ثم قال  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -رسول اهللا   
 إلى غالم مـن دوس،      -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -بالرجل ترعد فرائصه، فنظر رسول اهللا       

وأنـا  : قال أنـس  . » إن يعش هذا ال يهرم حتّى تقوم الساعة        «:  فقال -سعد: يقال له -
  .يومئذ قدر الغالم

بـن مالـك،   هذا حديث حسن غريب، من حديث الحسن، عن َأنس   : قال التِّرِمذي 
   لَّم   -عن النَّبيليه وسلَّى اهللا عص-            هذا الحديث من غير وجه، عن النّبـي ِويوقد ر ،-

  .-صلى اهللا عليه وسلَّم
: حدثنا جعفـر، قـال    :   قال  )١(وتابعهما عبد العزيز بن صهيب أخرجه َأبو يعلى       

ـ  : حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن َأنـس، قـال                 ول اهللا خـرج رس
يا رسول اهللا، متى تقـوم      :  إلى الصالة، فعرض له رجل، فقال      -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -

فأنـت مـع    : ال، غير أنِّي أحب اهللا ورسوله، قال      : وما أعددت لها؟ فقال   : الساعة؟ فقال 
 عـن  أين السائل:  الصالة قال-صلى اهللا عليه وسلَّم   -من أحببت، فلما قضى رسول اهللا       

وغالم من دوس أنا وهو سواء، فقـال        : يا هذا، قال أنس   : فجاء فقام، فقال  : الساعة؟ قال 
إن يطل بهذا الغالم العمر فلم يمت هرمـا حتّـى           : " -صلّى اهللا عليه وسلَّم   -رسول اهللا   

                                         
 ).٣٩٢٠(مسند أبي يعلى ) (١



– 

  )١٦٥٤(

؛ فثبت بهذا أن القصة كاملة لم يتفرد بها ريحان عن عباد عن أيوب عن               "تقوم الساعة   
 عن أنس، فلعباد متابع عن أيوب، وألبي قالبة متابعون عن أنس، وليس فيهـا            أبي قالبة 

  .من األلفاظ ما ينكر
  : بيان من تابع أبا قالبة على رواية قصة المحبة -

  )٢( على رواية الحديث، فقد أخرج البخـاري       )١(وقد توبع أبو قالبة متابعة قاصرة     
، ومسلم عن إسحاق بن عبد اهللا بـن         )٤( وعن سالم بن أبي الجعد     )٣(عن ثابت وعن قتادة   

أبي طلحة، والزهري، وثابت البناني، وسالم بن أبي الجعد، وقتادة، كلهـم عـن أنـس                
  .)٥(بجملة المحبة فقط

  : الحديث الثالث
قرئ على أيوب،   :  حدثنا عارم، حدثنا حماد، قال     -: )٦(قال البخاري في صحيحه   

 عن  -قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب        منه ما حدث به ومنه ما        -من كتب أبي قالبة،     
وقـال عبـاد بـن      ، أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيـده           : أنس

صـلَّى  -أذن رسول اهللا    «: منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس بن مالك، قال          
: قـال أنـس   . » ألهل بيت من األنصار أن يرقوا مـن الحمـة واألذن           -اهللا عليه وسلَّم  

 حي، وشهدني أبو طلحـة   -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -كويت من ذات الجنب، ورسول اهللا       «
؛ كذا رواه البخاري معلقًـا، وقـد        »وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني        

  . أخرج أبو يعلى الموصلي أوله موصولًا

                                         
  ).١٧٨: ص(تيسير مصطلح الحديث . أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء اإلسناد: المتابعة القاصرة هي) ١(

محمد :  وسننه وأيامه، المؤلف- وسلم صلى اهللا عليه-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا) (٢
مصورة -دار طوق النجاة . محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقيق

 ).٣٦٨٨ (،هـ١٤٢٢ بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، األولى، -عن السلطانية
 ) .٦١٦٧(صحيح البخاري ) (٣
 ) .٧١٥٣، ٦١٧١(صحيح البخاري ) (٤
 ).١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١/ ٢٦٣٩(صحيح مسلم ) (٥

  ).٥٧١٩( صحيح البخاري) ٦(



 

 )١٦٥٥(

بـن   حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحـان          )١(قال أبو يعلى الموصلي   
صلَّى اهللا  -أذن رسول اهللا    «: سعيد، عن عباد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس، قال          

. » ألهل بيت من األنصار أن يرقوا من الحمة، وأذن برقية العين والـنفس             -عليه وسلَّم 
  . )٢ (ومن طريق أبي يعلى أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 

كـواني أبـو    : وبإسناده؛ قال : ما حديثين قال   فجعله )٣(وأخرجه البزار في مسنده   
.  حي وحضر ذلك غير واحد من األنـصار        -صلى اهللا عليه وسلم   -طلحة ورسول اهللا    

 ألهل بيت من األنصار في      -صلّى اهللا عليه وسلّم   -رخَّص رسول اهللا    : ؛ قال )٤(وبإسناده
م بـن سـعيد     حـدثنا إبـراهي   : وإسناده الذي أحال عليه هـو     . الرقية من الحمة والنملة   

  الجوهري، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور؛ 
وهذا الحديث ال نعلم رواه أيـضا إال  : " -تعليقًا على الحديث الثاني -وقال البزار   

  " .عباد
أخبرنا محمد بن عبد اهللا الحـافظ، أخبرنـا بكـر بـن محمـد               : )٥(وقال البيهقي 

حدثنا على بن عبد اهللا، حدثنا ريحان بن        الصيرفي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي،       
  .سعيد، حدثنا عباد بن منصور بالحديث كاملًا

  : ذكر متابعة ألبي قالبة عن أنس
  .وقد توبع أبو قالبة على روايته عن أنس تابعه يوسف بن عبد اهللا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، عـن          : )٦(قال مسلم في صحيحه   
ني زهير بن حرب، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا حسن وهو ابـن   سفيان، ح وحدث  

                                         
 ).٢٨١٩(مسند أبي يعلى ) (١

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر :  تغليق التعليق على صحيح البخاري، المؤلف)٢(
،  بيروت-دار عمار، إلسالميالمكتب ا. سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، ط: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت (العسقالني 

  ).٤٥/ ٥(هـ ١٤٠٥عمان، األردن، األولى، 
 ).٦٧٧٤(مسنده ) (٣
 ).٦٧٧٥( مسند البزار) (٤
 ).٣٤٢/ ٩( السنن الكبرى )(٥
 ).٥٨/ ٢١٩٦(صحيح مسلم ) (٦



– 

  )١٦٥٦(

رخّـص رسـول   « : صالح، كالهما عن عاصم، عن يوسف بن عبد اهللا، عن أنس، قال  
  .» في الرقية من العين، والحمة، والنملة-صلّى اهللا عليه وسلَّم-اهللا 

  : ه وسلّمصلّى اهللا علي-بيان أن اكتواء أنس كان في حياة رسول اهللا 
 حـي،  -صلّى اهللا عليـه وسـلّم  -هذا وقد كان اكتواء أنس بن مالك ورسول اهللا  

كواه أبو طلحة ولم ينْه عن ذلك، وهو أمر مشهور رواه عنه أخـص أصـحابه، فيفيـد          
    صلى -كويت من ذات الجنب، ورسول اهللا       «: قال أنس : " رواية عباد التي في البخاري

وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحـة             حي،   -اهللا عليه وسلم  
 حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا عمران، عن قتادة، عـن           )١(قال أحمد في مسنده   . »كواني

فمـا نهيـت   " كواني أبو طلحة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أظهرنا،  : أنس قال 
" وأخرجه الطحـاوي    ، )٢( مسنده وسليمان بن داود هو الطيالسي وقد أخرجه في       ،" عنه  

، وأخرجه أبو نعيم األصـفهاني فـي        )٤(، والحاكم في المستدرك   )٣(" شرح معاني اآلثار  
قـال  ، من طريق عمرو بن مرزوق الباهلي، عن عمـران القطـان بـه    )٥(الطب النبوي 

  " .هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه : " الحاكم

                                         
 ).١٢٤١٦(مسند اإلمام أحمد ) (١

، )هـ٢٠٤ت (رود الطيالسي البصرى أبو داود سليمان بن داود بن الجا:  مسند أبي داود الطيالسي، المؤلف)٢(
  ).٢١٢٧( م، ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩دار هجر، مصر، األولى، . الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط: تحقيق

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري :  شرح معاني اآلثار، المؤلف)٣(
محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، راجعه : قه وقدم له، حق)هـ٣٢١ت (المصري المعروف بالطحاوي 

. ط(د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، : ورقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه
  ).٤/٣٢١)  ( م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤عالم الكتب، األولى، 

  ).٤/٤١٧( المستدرك على الصحيحين )٤(
ت (أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني :  المؤلف الطب النبوي،)٥(

) ٥٢٦/ ٢( م ٢٠٠٦دار ابن حزم، الطبعة األولى، . مصطفى خضر دونمز التركي، ط: ، تحقيق)هـ٤٣٠
  ).٥٢١(رقم



 

 )١٦٥٧(

حدثنا ابن مهدي،   :-)١(في المصنف -ي شيبة   ورواه ثابت البناني أيضا قال ابن أب      
  .كواني أبو طلحة، واكتوى من اللقوة: عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال

 حدثَنا محمـد بـن أحمـد بـن     )٢(وأخرجه أبو نعيم األصفهاني في الطب النبوي  
  . بن مهدي بهالحسن، حدثَنا محمد بن عثمان، حدثَنا عمي أبو بكر، حدثَنا عبد الرحمن

كما أن للحديث شاهد صحيح في الرقية من الحمة         : وله شاهد من حديث عائشة    
رخّص رسـول   : "   من طريق األسود عن عائشة، قالت       )٤( ، ومسلم  )٣(أخرجه البخاري 

  " . ألهل بيت من األنصار في الرقية من الحمة-صلّى اهللا عليه وسلّم-اهللا 
  : يثرد شبهة النّكارة في هذا الحد

مما سبق يتبين أن أبا قالبة لم ينفرد برواية الحديث عن أنس بشطريه، وذلك لما               
  : يلي

رواية عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس بن مالك فـي               : أولًا
اكتواء أنس وحضور عدد من الصحابة له، تابع عباد فيها حماد عنـد البخـاري فـي                 

الرواية الكاملة لها أصلصحيحه، وهذا مما يدّل على أن .  
 في الرقية توبـع فيهـا أبـو         -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -رواية رخصة النّبي    : ثانيا

  .قالبة، تابعه يوسف بن عبد اهللا بن الحارث كما سبق في صحيح مسلم
أين النكارة التي تأثر في روايـة الحـديث ؟ اللهـم إال إذا    : السؤال الهام بعد هذا 

  .ارة هنا التَّفرد وهذا ال ينكرأريد بالنَّك
هذا مع العلم أن هذا الحديث رواه عن ريحان علي بن المديني كمـا سـبق فـي         

  .رواية البيهقي، وقد رضي عن أحاديث ريحان عن عباد وقبلها

                                         
        بن خواستي العبسي أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان :  المصنف، المؤلف)١(
            ة، ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة األولى ـــدار القبل: نشر(محمد عوامة، : ، تحقيق)هـ٢٣٥ت (

  ).٢٤٠٧٨(، رقم )ـة هـ١٤٢٧سنـ
 .- ): ٥٢٠(رقم) ٥٢٦/ ٢(الطب النبوي ) (٢
 ).٥٧٤١(صحيح البخاري ) (٣
 ).٥٧٤١(صحيح مسلم ) (٤



– 

  )١٦٥٨(

  : الحديث الرابع
: نا علي بن المديني قال    : حدثنا إبراهيم قال  : )١(قال الطبراني في المعجم األوسط    

:  بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنـس قـال                نا ريحان 
 سيؤيد هذا الدين بـأقوام  -عز وجلَّ-إن اهللا «: -صلّى اهللا عليه وسلّم -قال رسول اهللا    

  .»ال خالق لهم
 وبإسناده وزاد وحدثناه سلمة بـن شـبيب، حـدثنا           )٢(وأخرجه البزار في مسنده   

عن أيوب، عن أبي قالبـة، عـن        ، عن معمر ، حدثنا رباح إبراهيم بن خالد الصنعاني،     
:  قـال  -صلَّى اهللا عليه وسـلَّم    -أن النّبي   : يتقاربان في حديثهما واللفظ لفظ معمر     ، أنس

: ؛ ويقصد البـزار بقولـه     "إن اهللا تبارك وتعالى ليؤيد هذا الدين برجال ال خالق لهم            "
لجوهري، حدثنا ريحان بن سـعيد، حـدثنا    وحدثنا إبراهيم بن سعيد ا    : " قوله" وبإسناده  "

  " .عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس ، عباد بن منصور
لم يرو هذا الحديث عن أيوب إال عباد ومعمر بن راشد، تفـرد             : " قال الطبراني 

وهـذا الحـديث ال     : " وقال البزار ، " رباح بن زيد    : ريحان، وعن معمر  : به عن عباد  
 - وعباد بن منصور، وال نعلم رواه عن معمر إال ربـاح      نعلم رواه عن أيوب إال معمر     

  " .ورباح يماني ثقة وإبراهيم بن خالد ثقة 
ومن هذين القولين يتبين عدم تفرد عباد عن أيوب برواية هذا الحديث، وقـد              

  .شاركه معمر في روايته
رواه البزار، والطبراني في األوسط، وأحد أسانيد البزار ثقـات          «: )٣(قال الهيثمي 

وقد أخرج حـديث معمـر      . ويقصد الهيثمي بأحد أسانيد البزار طريق معمر      . »الرجال
حـدثنا عبـد    :  أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر، قال       )٤(أيضا النَّسائي في السنن الكبرى    

                                         
 ) .٢٧٣٧(رقم ) ١٤٢ /٣(المعجم األوسط ) (١
 .-)٦٧٧٦(مسند البزار رقم ) (٢
 ) .٥/٣٠٢( مجمع الزوائد )(٣

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : ، المؤلف)المعروف بالسنن الكبرى( السنن )٤(
 م ٢٠١٢  ه،١٤٣٣دار التأصيل، القاهرة، األولى، . مركز البحوث بدار التأصيل، ط: ، تحقيق)هـ٣٠٣ت (
  ).٨٨٣٤(رقم ) ٥٤٩/ ١٠(



 

 )١٦٥٩(

 )١(وابن حبان في صـحيحه    ، أخبرنا رباح بن زيد، عن معمر بن راشد به        : الرزاق، قال 
: حدثنا إسحاق بن زريق الرسعني، قال     :  بواسط، قال  أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين     

  .حدثنا رباح بن زيد به: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، قال
أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بـن عبـد          :  قال )٢(وأخرجه الخالل في العلل   

، الكريم، حدثنا حنبل، حدثنا أبو عبد اهللا، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر              
إن : " -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -قال رسول اهللا    : عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس، قال       

ليس هـذا   : )٣(قال أبو عبد اهللا    " . اهللا سيؤيد هذا الدين برجال ليس لهم عند اهللا خالق         
  .مرفوعا

  : طرق أخرى للحديث عن أنس
  : وقد روي الحديث من طرق أخرى عن أنس

  : ي عن أنسرواية الحسن البصر
حدثنا حبان بـن    ، حدثنا محمد بن بشار   :  قال )٤(أخرجه الترمذي في العلل الكبير    

عن النبي  ، عن أنس بن مالك   ، عن الحسن ، عن مالك بن دينار   ، حدثنا أبو خزيمة  ، هالل
؛ سألت محمدا عـن     »إن اهللا ليؤيد الدين بالرجل الفاجر     «:  قال -صلَّى اهللا عليه وسلّم   -

واسم . قال أبو عيسى  . وقد حدثناه محمد بن المثنى    ، هو حديث حسن  : فقال. هذا الحديث 

                                         
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، : اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف) ١(

           عالء الدين علي بن بلبان الفارسياألمير : ، ترتيب)هـ٣٥٤ت (التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 
 بيروت، الطبعة - شعيب األرنؤوط، ط، مؤسسة الرسالة: وعلق عليه، حققه وخرج أحاديثه ) هـ٧٣٩ت (

  ).اإلحسان-٤٥١٧(رقم ) ٣٧٦/ ١٠( م، ١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨األولى، 
                أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي : المنتخب من العلل، المؤلف) ٢(
الفاروق . أبو عمر محمد بن علي األزهري، ط: ن قدامة المقدسي، تحقيقموفق الدين اب: ، انتخاب)هـ٣١١ت (

  ).٩٧( م، برقم ٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، األولى، 
  .هو أحمد بن حنبل) ٣(
             محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى :  علل الترمذي الكبير، المؤلف)٤(
، أبو المعاطي النوري، صبحي السامرائي: أبو طالب القاضي، تحقيق: ، رتبه على كتب الجامع)هـ٢٧٩ت (

  .هـ١٤٠٩ بيروت، األولى، -مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب. محمود خليل الصعيدي، ط



– 

  )١٦٦٠(

حدثنا محمد بن بشار، حـدثنا حبـان   :   قال  )٢(والبزار في مسنده  ، )١("أبي خزيمة يوسف  
  .بن هالل به

وهذا الحديث ال نعلم رواه عن الحسن، عن أنـس إال مالـك بـن               : " قال البزار 
ن، وقد روى هذا الحديث ابن نبهان، عن        دينار، وأبو خزيمة هذا بصري حدث عنه حبا       

  " .مالك بن دينار بهذا اإلسناد 
حدثنا أحمـد   :   قال  )٤( ، وفي األوسط   )٣(وأخرجه والطبراني في المعجم الصغير    

نـا  : نا حماد بن زيد قـال     : نا خالد قال  : نا هدبة بن خالد قال    : بن عمرو القطراني قال   
  . )٥(اني الضياء في المختارةومن طريق الطبر. المعلى بن زياد، عن الحسن

لم يرو هذا الحديث عن المعلى بن زياد إال حمـاد بـن زيـد،        : " وقال الطبراني 
حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمـد        :   قال  )٦(وأبو نعيم في الحلية   " .هدبة  : تفرد به 

بن إبراهيم، ثنا محمد بن الفضل بن موسى، ثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن زيـد، عـن        
وابن بـشران   ، " غريب من حديث حماد والمعلى عن الحسن        : " وقال، المعلى بن زياد  

وأخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن الحـسن،  :   قال )٧(في أماليه الحديثية أمالي ابن بشران     
ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو سلمة، ثنا الحارث بن نبهان الفراء، عن مالك بن دينـار،                 

                                         
 ).ترتيبه- ٧١٧(العلل الكبير ) (١
 ) .٦٦٤٨(رقم ) ١٩٣/ ١٣(مسند البزار ) (٢
 ).١٣٢(برقم ) (٣
 ).١٩٤٨(برقم ) (٤

 األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، )٥(
معالي األستاذ : ، دراسة وتحقيق)هـ٦٤٣ت (ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي : المؤلف

 بيروت، لبنان، الثالثة، - دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع.الدكتور عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، ط
  ).١٨٦٣(رقم ) ٢٣١/ ٥( م ٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠

 ) .٦/٢٦٢(الحلية ) (٦
 ).٢٣٩(رقم ) ١١٤: ص(أمالي ابن بشران ) (٧



 

 )١٦٦١(

 عـن   )١( جعفر الرزاز في الجزء الحادي عشر مـن فوائـده          وأخرجه أبو ، عن الحسن 
وسئل عـن   : " )٢(قال الدارقطني في العلل   . إسحاق بن الحسن عن أبي سلمة المنقري به       

إن اهللا ليؤيـد الـدين   : "-صلَّى اهللا عليه وسلَّم-حديث الحسن، عن أنس، قال رسول اهللا    
لمعلى بن زياد، عن الحـسن، عـن   يرويه مالك بن دينار، وا: ؛ فقال"بأقوام ال خالق لهم   

عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحـسن،         : وقيل. قاله حماد بن زيد، عن معلى     . أنس
قالـه حمـاد بـن    . ورواه يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اهللا بن مغفل          . عن أنس 

  .)٣( " -واهللا أعلم-سلمة، ولعل الحسن أخذه عنهما، 
  : رواية حميد عن أنس

:   قـال   )٤( الحديث أيضا حميد عن أنس أخرجه البزار في مـسنده          وقد روى هذا  
عـن  ، حدثنا القاسم بن يحيي المروزي، حدثنا يزيد بن مهران، حدثنا أبو بكر بن عياش             

      النّبي اهللا تبارك وتعـالى ليؤيـد       : " قال -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -حميد، عن أنس؛ أن إن
  ".الدين بأقوام ال خالق لهم

  : ديثشواهد الح
:  )٥(وقد روى هذا الحديث صحابة غير أنس، منهم أبو هريرة أخرجه البخـاري             

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح وحدثني محمود بن غيالن، حدثنا عبد              
وحدثنا حبـان   ، الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة          

 معمـر، عـن الزهـري، عـن سـعيد بـن             بن موسى، أخبرنـا عبـد اهللا، أخبرنـا        
                                         

أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن :  مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، المؤلف)١(
بيروت / دار البشائر االسالمية، لبنان . نبيل سعد الدين جرار، ط: ، تحقيق)هـ٣٣٩ت ( البغدادي الرزاز سليمان

  )).٨٦ (-  ٥٨٢( م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، الطبعة األولى، )]١(ضمن سلسلة مجاميع األجزاء الحديثية [
 ) .٢٤٢٧) (١٢/٦٩(العلل للدراقطني ) (٢

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن :  المؤلفالعلل الواردة في األحاديث النبوية،) ٣(
محفوظ الرحمن زين اهللا : ، تحقيق وتخريج١١، ١، المجلدات )هـ٣٨٥ت (النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

محمد : ، علق عليه١٥، ١٢ م، والمجلدات ١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى . السلفي، ط
  . هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى، . ح بن محمد الدباسي، طبن صال

 ).٦٦٤١(برقم ) (٤
 ).٣٠٦٢(برقم ) (٥



– 

  )١٦٦٢(

  وحدثنا محمد بن رافع، وعبد بن حميد، جميعا عن عبد الـرزاق،              )٢(ومسلم،)١(المسيب
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المـسيب، عـن       : قال ابن رافع  

  " .وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: " أبي هريرة في حديث طويل وفي آخره
أن عبادا لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أيوب، بل تابعه عليه معمر،             والحاصل  

وهذا يرد على انفراد عباد برواية هذا الحديث، وبالتالي يرد على دعوى نكارتـه، كمـا    
  .أن له شواهد قوية مخرجة في الصحيحين، مما يدلُّ على عدم نكارته

  : الحديث الخامس
حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ريحان بن سعيد، حـدثنا          : )٣(هقال البزار في مسند   

كان النّبي صلَّى اهللا عليه     :" عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس، قال       ، عباد بن منصور  
  ."وسلَّم يسافر فيطيل الغيبة فيصلِّي ركعتين حتَّى يرجع

 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بـن سـمعان الـصيرفي،         :  قال )٤(وأخرجه ابن عدي  
حدثنا محمد بن حسان األزرق، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منـصور عـن                

كان رسول اهللا صلَّى اهللا عليـه       :" وبإسناده؛، قال ... أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس قال      
  ".وسلَّم يطيل الغيبة فال يصلِّي إال ركعتين حتَّى يرجع

  : وقد خُوِلفَ عباد بن منصور في لفظه
 حدثنا قتيبـة،    )٥(فيما أخرجه البخاري  :  هاب بن عبد المجيد الثقفي    خالفه عبد الو  

 حدثنا به ابـن     )٧(، والطبري في تهذيب اآلثار مسند عمر      )٦(والشافعي في السنن المأثورة   

                                         
 ) .٦٦٠٦(برقم ) (١
 ) .١٧٨/١١١(صحيح مسلم ) (٢
 ).٦٧٨٥(رقم ) ٢٥٩/ ١٣(مسند البزار ) (٣
 ).٥٤٦/ ٥( الكامل في ضعفاء الرجال )(٤
 ).١٥٤٧(البخاري رقم ) (٥

، )هـ٢٦٤ت (إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني :  المأثورة للشافعي، المؤلفالسنن) ٦(
  ).١٤( رقم ،هـ١٤٠٦ بيروت، األولى، -دار المعرفة. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. د: تحقيق

 ).١٢٩٠(رقم ) ٩١٣/ ٢: (ينظر) (٧



 

 )١٦٦٣(

  )٢(  حدثنا سليمان بن حرب، ومـسلم       )١(وحماد بن زيد عند البخاري    . بشار، ثالثتهم عنه  
 )٣(راني، وقتيبة بن سعيد، والنسائي في المجتبـى   حدثنا خلف بن هشام، وأبو الربيع الزه      

 )٦( حدثنا إسحاق، والبزار في مـسنده      )٥(  أخبرنا قتيبة بن سعيد، وأبو يعلى       )٤(، والكبرى 
  )٧(ووهيب عند البخـاري . حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، أربعتهم عن حماد بن زيد   

 حدثنا عفان، وأبو    )٩(ي المسند  حدثنا سهل بن بكار، وأحمد ف      )٨(حدثنا موسى بن إسماعيل   
حدثنا عفـان، والطحـاوي   :  حدثنا أبو خيثمة، وجعفر بن محمد، قاال   )١٠(يعلى في مسنده  

ثنا حبان، ثالثتهم عن    : حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال    : "  قال  )١١(في شرح معاني اآلثار   
  ".وهيب

ـ    )١٣(، وأحمد في المسند   )١٢(وسفيان عند الحميدي في المسند     . فيان، كالهما عن س
  حـدثنا أبـو خيثمـة،        )١٥( ، وأبو يعلى في مـسنده      )١٤(وإسماعيل عند أحمد في المسند    

                                         
 ).٢٩٥١(و) ١٥٤٨(رقم ) (١
 ).٦٩٠/١٠(صحيح مسلم ) (٢
 ).٦٩٠/١٠(برقم ) (٣
 ).٣٤٠( برقم ) (٤
 ) .٢٨١٢( مسنده رقم )(٥
 ).٦٧٦٣(برقم ) (٦
 ).١٥٥١(برقم ) (٧
 ).١٧١٤(برقم ) (٨
 ).١٣٨٣١( برقم )(٩

 ).٢٨٢١(برقم ) (١٠
 ).٢٤٠٥(برقم ) ١/٤١٧ ()(١١

المكي أبو بكر عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي األسدي الحميدي : مسند الحميدي، المؤلف) ١٢(
دار السقا، دمشق، سوريا، الطبعة . ط(حسن سليم أسد الداراني، : ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه)هـ٢١٩ت (

  ).١٢٢٦(، رقم ) م١٩٩٦األولى، 
 ).١٢٠٨٣( برقم )(١٣
 ).١٢٩٣٤(برقم ) (١٤
 ).١٢٩٣٤( برقم )(١٥



– 

  )١٦٦٤(

  حدثني يعقوب بـن إبـراهيم، ثالثـتهم عـن        )١(والطبري في تهذيب اآلثار مسند عمر     
  .عبد الرزاق، أخبرنا معمر)٢(ومعمر عند عبد الرزاق في المصنف. إسماعيل ابن علية

أن : " ن أنس بن مالك رضي اهللا عنـه بلفـظ         كلهم عن أيوب، عن أبي قالبة، ع      
  ا، وصلّى العصر بذي الحليفة       -صلّى اهللا عليه وسلَّم   -النّبيصلّى الظهر بالمدينة أربع 
  ".ركعتين

  : شهرة قول أنس بما يوافق رواية ريحان عن عباد
أما مسألة القصر بغير تحديد مدٍة فهي مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء، فأنس             

بن عباس يريان أنَّه يصلِّي قصرا إلى أن يرجع إلى بيته، ما دام مـسافرا ولـم ينـو                   وا
  .اإلقامة

حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن مغيـرة،          : )٣(قال ابن المنذر في األوسط    
إن أقمت في بلدة خمـسة أشـهر فاقـصر    « : عن سماك بن سلمة، عن ابن عباس، قال 

حمد، ثنا أبو بكر، ثنا عبد األعلى، عن يونس، عن الحسن،           حدثنا يحيى بن م   . »الصالة  
أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يـسلم، ثـم يـصلي           « : أن أنس بن مالك   

  .)٤(»ركعتين
وهذا يدل على صحة رواية ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب،              

  .عن أبي قالبة، عن أنس في هذا المعنى
  : ة تُوبع على روايته عن أنسبيان أن أبا قالب

رضـي اهللا  -والدليل على صحة هذا أن أبا قالبة تُوبع على روايته عـن أنـس              
  : -عنه

                                         
 ) .١٢٨٨(رقم ) ٩١٣/ ٢() (١

: ، تحقيق)هـ٢١١ت (ام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن هم: المصنف، المؤلف) ٢(
 بيروت، الطبعة الثانية، -المكتب اإلسالمي: المجلس العلمي، الهند، يطلب من. ط(حبيب الرحمن األعظمي، 

  ).٤٣١٥(، رقم )هـ١٤٠٣
 ).٢٢٧٦(برقم) ٤١٧/ ٤(األوسط البن المنذر ) (٣
 ).٢٢٧٧ (برقم) (٤



 

 )١٦٦٥(

حدثنا يحيـى   : حدثنا عبد الوارث، قال   : حدثنا أبو معمر، قال   : )١(أخرجه البخاري 
 مـن   -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -خرجنا مع النّبي    : سمعت أنسا يقول  : بن أبي إسحاق، قال   

أقمـتم  : المدينة إلى مكة، فكان يصلِّي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قلـت            
  .أقمنا بها عشرا: بمكة شيًئا؟ قال
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن يحيـى بـن أبـي              : )٢(ومسلم

 عليـة،   ، حدثنا أبو عوانة، ح وحدثناه أبو كريب، حدثنا ابن         )٣(إسحاق به، وحدثناه قتيبة   
           بمثـل   -صلَّى اهللا عليه وسـلَّم    -جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، عن النّبي 

حدثني يحيى بـن    : حديث هشيم، وحدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، قال           
  . أبي إسحاق

  : شواهد حديث أنس
 فقـد   -يه وسـلّم  صلّى اهللا عل  -كما أنَّه لم ينفرد أنس بن مالك برواية فعِل النّبي           

  : تابعه غير واحٍد من الصحابة
  : رواية ابن عمر

: حدثنا أبو عمرو األزدي أو العبـدي، قـال        :   قال  )٤(أخرج الطيالسي في مسنده   
أو تأخـذ  : سألت ابن عمر عن الصالة في الـسفر، فقـال  : حدثنا أبو عمرو الندبي، قال 

 إذا خرج من هذه المدينـة  -مصلّى اهللا عليه وسلّ-كان رسول اهللا   « عني إن حدثتك؟    
  . »لم يزل يصلي ركعتين حتى يرجع إليها

 حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا بـشر           )٥(وأخرجه أحمد في مسنده   
  . بن حرب

: وأيضا حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الحارث بن عبيد، حدثنا بشر بن حرب قال             
تأخذ إن حـدثتك؟   : لصوم في السفر؟ قال   قلت ما تقول في ا    : سألت عبد اهللا بن عمر قال     

                                         
 ) .١٠٨١(برقم ) (١
 ).١٥/ ٦٩٣(يح مسلم صح) (٢
 ).٦٩٣(برقم )  (٣
 ).١٩٧٥(برقم ) (٤
 ).٦٠٦٣(  برقم )(٥



– 

  )١٦٦٦(

 إذا خرج من هـذه المدينـة   -صلّى اهللا عليه وسلّم-كان رسول اهللا : " نعم، قال : قلت
  . )١("قصر الصالة، ولم يصم حتّى يرجع إليها

حدثنا عن أحمد بن عبدة، عن حمـاد    : )٢(وأخرج المرفوع منه ابن ماجه في سننه      
  . بن زيد به

حدثنا يحيى، عن عيسى بن حفـص بـن         : نا مسدد، قال   حدث )٣(وأخرج البخاري 
صـحبت رسـول اهللا صـلى اهللا        «: أنّه سمع ابن عمر، يقول    : حدثني أبي : عاصم، قال 

عليه وسلم فكان ال يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمـر، وعثمـان كـذلك          
ى بـن    وحدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، حـدثنا عيـس     )٤(ومسلم. »رضي اهللا عنهم  

  . حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه
 مما سبق أنّه ال نكارة في لفظ الحديث، وأن للحديث متابعـات وشـواهد               فيتبين

  . قوية مخرجة في الصحيحين وغيرهما
  : الحديث السادس

، -ٍد  هـو ابـن سـِعي    -َأخْبرنَا مجاِهد بن موسى، حدثَنَا ريحان       : )٥(قال الدارمي 
   ادبثَنَا عدوٍر     -حنْصم ناب وةَ       - هِطيع نةَ، عأبي ِقلَاب نع ،وبَأي نةَ   : ، عِبيعر ِمعس َأنَّه

ِلتَنَم عينُك، ولْتَسمع ُأذُنُك،    :  فَِقيَل لَه  -صلّى اهللا عليِه وسلّم   -ُأِتي نَِبي اهللا    : الْجرِشي يقُولُ 
سـيد  : فَِقيَل ِلـي  : فَنَامتْ عيِني، وسِمعتْ ُأذُنَاي، وعقََل قَلِْبي، قَالَ      : " قَاَل، يعِقْل قَلْبك وِل

                 َأكَـَل ِمـنو ،ارخَـَل الـدد اِعيالد ابَأج نا، فَماِعيَل دسَأرةً، وبْأدم نَعا، فَصارنَى دب
ه السيد، ومن لَم يِجِب الداِعي لَم يدخُِل الـدار، ولَـم يطْعـم ِمـن        الْمْأدبِة، ورِضي عنْ  

اِإلسلَام، : محمد، والدار : السيد، والداِعي : فَاُهللا: " قَاَل " . وسِخطَ علَيِه السيد  ، الْمْأدبِة

                                         
 ).٥٧٥٠(برقم ) (١

ت (ابن ماجة، وماجة اسم أبيه يزيد، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه، المؤلف) ٢(
دار الرسالة . يف حرز اهللا، طشعيب األرنؤوط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبد اللّط: ، تحقيق)هـ٢٧٣

  ).١٠٦٧( م ٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠العالمية، األولى، 
 ).١١٠٢(برقم ) (٣
 ).١١٠٢(برقم ) (٤
 ).١١(رقم) ١/١٦٠(سنن الدارمي ) (٥



 

 )١٦٦٧(

حـدثَنَا  :  قـال  )١(محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة      وأخرجه  " .الْجنَّةُ  : والْمْأدبةُ
  . بهَأحمد بن ِإبراِهيم الدورِقي، ثنا ريحان بن سِعيٍد

حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي، ثنـا        :    قال  )٢(والطبراني في المعجم الكبير   
أبو بكر بن أبي النـضر  عبد الرحمن بن محمد بن سالم، ح وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا          

حدثنا محمد بن محمـد  :   قال)٣(وأبو نعيم في حلية األولياء. ثنا ريحان بن سعيد به    : قاال
ثنـا عبـد   : ثنا محمد بن عبد اهللا الحـضرمي، قـال  : بن أحمد أبو جعفر البغدادي، قال   

  .الرحمن بن سالم
ريحـان  حديث غريب من حديث أيوب وأبي قالبة لم نكتبه إال من حديث             : وقال

حدثنا أبو جعفر محمد بـن محمـد بـن    : )٤(وقال، بن سعيد، عن عباد بن منصور عنه    
أحمد المقرئ، ثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي، ثنا عبد الرحمن بن سـالم، ح وحـدثنا           
محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، ثنا علي بن عبد الحميد الحلبي، ثنـا مجاهـد بـن                  

حدثنا محمد بن محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عبـد   : ال ق )٥(وفي معرفة الصحابة  . موسى
  . من رواية من السابقة وزاد من طريق الطبراني)٦(وفي صفة الجنة، اهللا الحضرمي به

  : أقوال العلماء في هذا الحديث
  .)٧(ذكر البغوي هذا الحديث في قسم األحاديث الحسان في كتابه المصابيح

                                         
 ).١٠٦( برقم )(١
 ).٤٥٩٧(رقم ) ٥/٦٥(المعجم الكبير ) (٢
 ) .٢٨٩-٢/٢٨٨(الحلية ) (٣

 ).٦/١٠٦(الحلية ) (٤
  ).٢٧٦٧(رقم ) ١٠٩٦/ ٢(معرفة الصحابة، ) ٥(
، )هـ٤٣٠ت (أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني : صفة الجنة، المؤلف) ٦(

  ).١(رقم ) ت. سوريا، د-دار المأمون للتراث، دمشق . ط(علي رضا عبد اهللا، : تحقيق
 ٥١٦ت (بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، محيي السنة، أبو محمد الحسين )١٥٧/ ١(مصابيح السنة ) ٧(

دار المعرفة . ط(الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، : ، تحقيق)هـ
خريج ، وينظر كتاب كشف المناهج والتناقيح في ت) م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧ بيروت، لبنان، األولى، -للطباعة والنشر والتوزيع

، محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المنَاِوي ثم القاهري، الشافعي، صدر الدين، أبو المعالي )١٣٨/ ١(أحاديث المصابيح 
الدار العربية . الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، ط: محمد ِإسحاق محمد إبراِهيم، تقديم. د: ، ِدراسة وتحقيق)هـ٨٠٣ت (

  .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥ت، لبنان، األولى،  بيرو- للموسوعات



– 

  )١٦٦٨(

   .)١("ناد حسنرواه الطبراني بإس: " قال الهيثمي
وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عنـد         : " وقال الحافظ ابن حجر   

   .)٢("الطبراني فإنّه ينحو سياقه وسنده جيد
اإلمام أحمـد بـن   : »الصحابة«وربيعة الجرشي في صحبته نظر، وقد ذكره في        

غوي الكبيـر،   حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، ومحمد بن أبي عمر العدني، والب            
وأبو القاسم الطبراني، وأبو منصور الباوردي، وابن منده، والـدوالبي، والبرقـي فـي              

، وأبو أحمد العسكري، وأبو القاسـم البغـوي، وأبـو الفـرج ابـن               »تاريخه الصغير «
، وذكره ابن حجر في القسم األول من كتابه اإلصابة، وهـذا يـدل           )٣(الجوزي، وغيرهم 

  .)٤(على أنه رجح أن له صحبة
  : ذكر من ضعف الحديث

وسنده ضعيف، وربيعة الجرشي مختلف في      : " )٥(قال األلباني في تحقيق المشكاة    
  " .صحبته 

  : الرد على من ضعف الحديث
يتبين مما سبق أن من ضعف الحديث ضعفه لضعف عباد فقط، ال مـن نكـارة                

ى ما سـبق فـي   رواية ريحان عن عباد، على أن ضعف عباد ليس بالضعف الشديد عل          
ترجمته، بل يحتمل هذا الضعف، واألولى أن يحكم على الحديث كما حكم عليه الهيثمي              

  .وابن حجر كما سبق عنهما، خاصة وأن للحديث شواهد تقويه
                                         

 ).٢٦٠/ ٨( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )(١
 ).١٣/٢٥٦( فتح الباري )(٢

، مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو )٣٥٩/ ٤(ينظر إكمال تهذيب الكمال ) ٣(
. ل بن محمد، أبو محمد أسامة بن إبراهيم، طأبو عبد الرحمن عاد: ، تحقيق)هـ٧٦٢ت (عبد اهللا، عالء الدين 

  . م٢٠٠١،    هـ١٤٢٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، األولى، 
 ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )٣٩٣/ ٢(اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
 بيروت، األولى، -ار الكتب العلميةد. ط(عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، : ، تحقيق)هـ٨٥٢ت (

  ). هـ١٤١٥
            محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدين، التبريزي : مشكاة المصابيح، المؤلف) ٥(
  ).١/٥٧(م ١٩٨٥ بيروت، الثالثة، -المكتب اإلسالمي. محمد ناصر الدين األلباني، ط: ، تحقيق)هـ٧٤١ت (



 

 )١٦٦٩(

  : مخالفة معمر لعباد في روايته عن أيوب فأرسله
،  أبـي ِقلَابـةَ   عـن ، عن َأيوب ، عن معمرٍ :  قال )١(أخرج عبد الرزاق في تفسيره    

ولْتَـسمع  ، ولْيعِقْل قَلْبك ، ِقيَل ِلي ِلتَنَم عينُك   : " يرفَعه ِإلَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ       
ِني  ، ُأذُنُكيتْ عقََل قَلِْبي ، قَاَل فَنَامعو ، تْ ُأذُنَايِمعسِقيَل ِلـي   ، و ـ   : ثُم ، ى دارا سـيد ابتَنَ

وَأكََل ِمن الْمْأدبـِة ورِضـي      ، وَأرسَل داِعيا فَمن َأجاب الداِعي دخََل الدار      ، وصنَع مْأدبةً 
 ديالس نْهع ،      ارخُِل الددي لَم اِعيِجِب الدي لَم نمةِ   ، وبْأدالْم ْأكُْل ِمني لَمو ،  ع ضري لَمو  نْـه

ديالس ،ديالس فَاللَّه ،لَامالِْإس ارالدنَّةُ، وةُ الْجبْأدالْمو ،ص دمحاِعي مالدولَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع".  
حدثنا محمد بن   :  قال )٢(وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور عند الطبري في تفسيره         

  .ن معمر بهثنا محمد بن ثور، ع: عبد األعلى، قال
  : شواهد الحديث

  : لهذا الحديث شواهد كثيرة عن عدٍة من الصحابة، منها
  : حديث جابر بن عبد اهللا

صلَّى -قال البخاري في صحيحه كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا            
  ـ            : )٣(-اهللا عليِه وسلَّم ى حدثنا محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد، حدثنا سليم بن حيـان، وأثن

جـاءت  : "  جابر بن عبد اهللا، يقـول      - أو سمعت    -عليه، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا       
    مالئكة إلى النّبي-   إنّـه نـائم، وقـال    :  وهو نائم، فقال بعـضهم     -صلّى اهللا عليه وسلَّم

إن لصاحبكم هذا مثلًـا، فاضـربوا لـه         : إن العين نائمة، والقلب يقظان، فقالوا     : بعضهم
مثلـه  : نائمةٌ، والقلب يقظان، فقالوا    إن العين : بعضهم إنه نائم، وقال  : ممثلًا، فقال بعضه  

                                         
                 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني :  الرزاق، المؤلفتفسير عبد) ١(
 بيروت، األولى، سنة -دار الكتب العلمية. ط(محمود محمد عبده، . د: ، دراسة وتحقيق)هـ٢١١ت (

  ).١١٥٤(، رقم )هـ١٤١٩
                  بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: تفسير الطبري، المؤلف) ٢(
الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات : ، تحقيق)هـ٣١٠ت (

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، األولى، . ط(اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، 
  ).١٢/١٥٤(، ) م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢

 ).٧٢٨١( برقم )(٣



– 

  )١٦٧٠(

كمثل رجل بنى دارا، وجعل فيها مأدبةً، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخـل الـدار                
: وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل مـن المأدبـة، فقـالوا             

إن العين نائمة، والقلب يقظـان،      : نه نائم، وقال بعضهم   إ: أولوها له يفقهها، فقال بعضهم    
صـلَّى  -، فمن أطاع محمدا     -صلّى اهللا عليه وسلّم   -فالدار الجنة، والداعي محمد     : فقالوا

 فقد عـصى    -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   - فقد أطاع اهللا، ومن عصى محمدا        -اهللا عليِه وسلَّم  
  " . بين الناس  فرق -صلّى اهللا عليه وسلّم-اهللا، ومحمد 

تابعه قتيبة، عن ليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هالل، عن جابر، خرج علينـا    
  قـال  )١( ؛ ومتابعة قتيبة أخرجها الترمذي في الـسنن        -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -النّبي  :- 

يِد بِن أبي ِهالٍَل، َأن جاِبر بـن  حدثَنَا اللَّيثُ، عن خَاِلِد بِن يِزيد، عن سعِ : حدثَنَا قُتَيبةُ، قَالَ  
: "  يوما فَقَـالَ   -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   -خَرج علَينَا رسوُل اِهللا     : عبِد اِهللا اَألنْصاِري، قَالَ   

          لَيِرج ِميكَاِئيَل ِعنْدْأِسي ور ِريَل ِعنْدِجب نَاِم كََأنتُ ِفي الْمَأياِحِبهِ   ِإنِّي را ِلصمهدقُوُل َأحي  :
اسمع سِمعتْ ُأذُنُك واعِقْل عقََل قَلْبك، ِإنَّما مثَلُك ومثَُل ُأمِتك كَمثَـِل  : اضِرب لَه مثَلًا، فَقَالَ 

 عب ةً ثُماِئدا مَل ِفيهعج تًا ثُميا بنَى ِفيهب ا ثُمارِلٍك اتَّخَذَ دِإلَـى     م و النَّـاسعـدـولًا يسثَ ر
                ـالَماِإلس ارالـدو ِلـكالْم ـوه فَاللَّه ،كَهتَر نم مِمنْهوَل وسالر ابَأج نم ماِمِه، فَِمنْهطَع

َل اِإلسالَم دخَـَل  والبيتُ الجنَّةُ وَأنْتَ يا محمد رسوٌل، فَمن َأجابك دخََل اِإلسالَم، ومن دخَ         
  ". الجنَّةَ، ومن دخََل الجنَّةَ َأكََل ما ِفيها 

صلَّى اللَّـه  -وقَد رِوي هذَا الحِديثُ ِمن غَيِر هذَا الْوجِه عِن النَِّبي  : " قال الترمذي 
 لَّمسِه ولَيذَا    -عه ِمن حنَاٍد َأصِبِإس  .  سرِديثٌ مذَا حه        اِبرج ِركدي أبي ِهالٍَل لَم نب ِعيدٌل، س

  حدثنا   )٢(وقد توبع قتيبة على هذا الوجه فيما أخرجه الطبري في التفسير          ،" بن عبِد اللَِّه    
  .ثني حجاج، عن ليث به: ثنا الحسين، قال: القاسم، قال

                                         
 ) .٢٨٦٠( برقم )(١
 ) .١٢/١٥٥(تفسير الطبري ) (٢



 

 )١٦٧١(

وخالف عبد اهللا بن صالح قتيبة بـن سـعيد وحجاجـا فأخرجـه الحـاكم فـي                  
طاهر بـن يحيـى     : حدثنا أبو الطيب  :  قال )٢( وعنه البيهقي في دالئل النبوة     )١(المستدرك

حدثنا : حدثنا خالي الفضل بن محمد البيهقي، قال      : البيهقي بها من أصل كتاب خاله، قال      
حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بـن أبـي          : حدثني الليث، قال  : عبد اهللا بن صالح، قال    

واُهللا يـدعوا   «عفر محمد بن علي بن الحسين، وتال هذه اآليـة           سمعت أبا ج  : هالل، قال 
حـدثني جـابر بـن عبـد     : فقال. »إلَى داِر السّالِم ويهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيمٍ 

فجعله متصلًا بـذكر أبـي      ، »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه     «: قال الحاكم ...اهللا
  .سين بين سعيد وجابرجعفر محمد بن علي بن الح

أخبرنـي  :  قال )٣(ولعبد اهللا بن صالح وجه آخر فيه أخرجه الحاكم في المستدرك          
إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، ثنا عبد اهللا بن صالح، حدثني الليث،               
عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هالل، عن عطاء، أن جابر بن عبد اهللا األنصاري                 

  .»هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«: قال الحاكم... -عنهمارضي اهللا -
  : وللحديث شاهد آخر عن أنس

حدثَنَا َأبو حاِتٍم عبد الصمِد بن محمِد بـِن       :  قال )٤(أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة     
ي، ثنا َأحمد بن محمِد بِن الْخَنَاِجِر، ثنا        ِإبراِهيم الْخَِطيب الِْإسِتراباِذي، ثنا َأبو نُعيِم بن عدِ       

قَاَل رسوُل اللَّـِه  : عن َأنَِس بِن ماِلٍك، قَاَل، موسى بن داود، ثنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبتٍ    
-    لَّمسآِلِه وِه ولَيع لَّى اللَّهاتَّخَ    : " -صا وارنَى دا بديس ِإن   ـابَأج نا فَماِعيثَ دعبةً وبْأدذَ م

             ،ـلَامالِْإس ارالـدو ،اللَّـه ديفَالـس ،ديى السضَأرِة، وبْأدالْم َأكََل ِمنو ،ارخََل الدد اِعيالد
 دمحاِعي مالدنَّةُ، وةُ الْجبْأدالْمآِلِه-وِه ولَيع لَّى اللَّهصلَّمسو - ."   

                                         
 ).٣٢٩٩(برقم ) (١

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي : دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، المؤلف) ٢(
  ).١/٣٧٠( هـ ١٤٠٥وت، األولى،  بير-دار الكتب العلمية. ، ط)هـ٤٥٨ت (الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 ).٨١٨٨( برقم )(٣
 ).٢( برقم )(٤



– 

  )١٦٧٢(

وأخبرنا محمـد التميمـي، أن      :  قال )١(وأخرجه الضياء المقدسي في صفة الجنة     
محمد بن رجاء أخبرهم، أخبرنا أحمد الذكواني، أخبرنا أبو بكر بـن مردويـه، حـدثنا               
محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أحمد بن راشد، حدثنا حمدون بن عمـارة،                 

أحسبه عن أنـس    :  بن أمية، حدثنا حماد بن سلمة به إال أنه قال          حدثنا عبد اهللا بن عمرو    
أخبرنـا الحـافظ    :   قال  )٢(ونجم الدين النسفي في القند في ذكر أخبار سمرقند        ، بن مالك 

أخبرنـا الـشيخ أبـو      : أبو محمد الحسن بن أحمد القاسمي الكوجميثني السمرقندي قال        
:  بن القاسـم الكـسبوي قـال    حفص عمر بن محمد بن أبي النضر بن محمد بن جبريل          

حدثنا أبو نعيم عبد الملك بـن محمـد ابـن           : حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل قال       
: حدثنا موسى بـن داود قـال      : حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قال      : عدي الجرجاني قال  

  .حدثنا حماد بن سلمة به
ـ              ن وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعود وابن عباس ومرسل عن الـضحاك ب

  .مزاحم أو غيره، وفيما ذكرناه غنية
ظهر أن الحديث ليس فيه نكارة متنية، حيـث إن مـتن      يوالحاصل أنه مما سبق     

الحديث قد روي من طريق صحابة آخرين، وأحد هذه الطرق في صحيح البخاري فهي              
متابعة قوية، أما طريق ربيعة الجرشي فالراجح فيها أنّها مرسلة ليس فيها ذكر ربيعـة               

جرشي، بل هي عن أبي قالبة مرسلًا، كما رواه معمر عن أيوب، وهـذا مـن بـاب                  ال
  .-واهللا أعلم-ترجيح رواية على أخرى، ال من باب أن الرواية األخرى منكرة، 

  : الحديث السابع
حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ريحان بن سـعيد،         :  قال )٣(قال أبو داود في السنن    

ر، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن هالِل بـِن عـامر أن قَِبيـصةَ               حدثنا عباد بن منصو   

                                         
:  هـ، تحقيق٦٣٤: ضياء الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى: صفة الجنة، المؤلف) ١(

  ). م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢جامعة الملك سعود، الرياض، األولى، . ط(محمد بن تركي التركي، 
 ).٤٨١: ص(أخبار سمرقند ) (٢
 ) .١١٨٦( برقم )(٣



 

 )١٦٧٣(

كـذا  ، حتى بـدِت النُجـوم  : الهاللي حدثه أن الشمس كَسفَتْ، بمعنى حديِث موسى، قال   
  .أحاله على حديث سابق عنده 

أخبرنا أبو علـي الروذبـاري، أنبـأ       : " قال )١(ومن طريق أبي داود رواه البيهقي     
حدثنا محمد بن فضيل    :"  قال )٢(وأخرجه ابن أبي عاصم   ".  أبو داود به   محمد بن بكر، ثنا   

 نا ريحان بـن سـعيد، عـن عبـاد بـن            - وكان قاطنًا بمكة     -أبو عبد اهللا البزار ثقة      
رضـي  -منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن هالل بن عامر، عن قبيصة الهاللي              

 حتى  -صلّى اهللا عليه وسلّم   -كسفت الشمس على عهد رسول اهللا       :  حدثهم قال  -اهللا عنه 
، فصلَّى بنـا  -صلّى اهللا عليه وسلّم -بدت النجوم، وأنا يومئذ بالمدينة، فخرج رسول اهللا         

 -عز وجـلّ -إن كسوف الشمس والقمر تخويف من اهللا « : فأطال الصالة فلما فرغ قال    
  .»إن رأيتموه فصلوا مثل أحدث صالة صليتموها 

دثَنَا الْحسين بن ِإسحاقَ التُّستَِري، ثنا ِإبراِهيم بـن          ح -:  قال )٣(وأخرجه الطبراني 
               ـنع ،اِنيخِْتيأيوب الس نوٍر، عنْصم نب ادبِعيٍد، ثنا عس نب انحيثنا ر ،ِريهوِعيٍد الْجس

كَسفَِت الشَّمس علَى   : ِرٍق الِْهلَاِلي، قَالَ  أبي ِقلَابةَ، عن ِهلَاِل بِن عاِمٍر، عن قَِبيصةَ بِن مخَا         
 -صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم     - فَخَرج رسوُل اللَِّه     -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   -عهِد رسوِل اللَِّه    

اِت اللَّـِه يخَـوفُ ِبِهمـا    ِإن الشَّمس والْقَمر آيتَاِن ِمن آي   «: فَِزعا حتَّى دخََل الْمسِجد وقَالَ    
حدثنا عبدان بن أحمد، ثنـا  : وقال» ِعباده، فَصلُّوا كََأحدِث صلَاٍة صلَّيتُموها ِمن الْمكْتُوبِة   

مجاهد بن موسى، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة،                
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا       «:عن هالل بن عامر، عن قبيصة بن مخارق، قال        

  .)٤(»صلى اهللا عليه وسلم فذكر مثله

                                         
 ).٦٣٣٩(رقم ) ٤/٤٦٤( السنن الكبرى )(١
 ) .١٤٤٤(رقم) ١٢٢/ ٣( اآلحاد والمثاني )(٢
 ).٢٢١٧(برقم) ٦٠٨: ص( الدعاء للطبراني )(٣
 ).٩٥٨) (٣٧٥-٣٧٤/ ١٨( المعجم الكبير )(٤



– 

  )١٦٧٤(

حدثنيه إبراهيم بن سعيد    : أخبرنا عبد اهللا قال   : )١(وقال البغوي في معجم الصحابة    
  . نا ريحان بن سعيد به: الطبري، قال

  : متابعة أنيس بن سوار لعباد
أخرجه الطبراني في   وقد توبع عباد على روايته عن أيوب تابعه أنيس بن سوار            

حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا معاوية بن عمران الجرمي، ثنا أنـيس           :   قال  )٢(المعجم الكبير 
بن سوار الجرمي، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن هالل بن عمرو، أن قبيصة الهاللي،               

 وهـو بالمدينـة     -صلّى اهللا عليه وسلّم   -حدثه أن الشمس انكسفت على عهد رسول اهللا         
 قام فصلَّى ركعتين أطال فيهـا  -صلّى اهللا عليه وسلّم -دت لهم النجوم، وأن النّبي      حتى ب 

إذا رأيتم شيًئا من هذه اآليات، فإنّمـا   « : القيام فلما قضى صالته أقبل على الناس فقال       
 »  فإذا رأيتموها، فصلوا مثل أحدث صالة صـليتموها -عز وجّل-هو تخويف من اهللا   
وحدثنا محمد بن عبد    : )٣(طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها    وقال أبو الشيخ في     

  .ثنا أنيس بن سوار به : ثنا معاوية، قال: اهللا بن رستة، قال
وأخبرنـا  : - أي أبو موسى الحـافظ  -قال:  قال)٤(وقال ابن األثير في أسد الغابة  

 جدي، أخبرنـا    به صحيحا أبو العباس أحمد بن الحسين بن أبي ذر الصالحاني، أخبرنا           
أبو الشيخ الحافظ، حدثنا محمد بن عيسى بن رستة، حدثنا معاوية بن عمران بن واهـب    
بن سوار الجرمي، حدثنا أنيس بن سوار الجرمي، حدثنا أيوب، عن أبي قالبـة، عـن                
     هالل بن عاصم بن قبيصة الهاللي حدثه، أن الشمس كسفت علـى عهـد رسـول اهللا                 

                                         
رزبان بن سابور بن شاهنشاه أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن الم: معجم الصحابة، المؤلف) ١(

مكتبة دار البيان، الكويت، الطبعة األولى، . محمد األمين بن محمد الجكني، ط: ، تحقيق)هـ٣١٧ت (البغوي 
  ).٦٠/ ٥( م ٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١

 ) .٩٥٧(رقم ) ٣٧٥-٣٧٤/ ١٨(المعجم الكبير ) (٢

عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، المؤلف) ٣(
         عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، : ، تحقيق)هـ٣٦٩ت (األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني 

  ).٤٦٦-٤٦٥/ ٣(م١٩٩٢هـ، ١٤١٢ بيروت، الطبعة الثانية، -مؤسسة الرسالة. ط
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أبو الحسن علي : أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف) ٤(

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد : ، تحقيق)هـ٦٣٠ت (عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 
  ).٣٨٤/ ٥(م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، سنة النشر. الموجود، ط



 

 )١٦٧٥(

كـذا فـي   : قال ابن األثير.  بالمدينة، حتّى بدِت النُّجوم، الحديث   -صلّى اهللا عليه وسلّم   -
  .هالل بن عامر، عن قبيصة: الرواية عاصم بن قبيصة، وإنّما هو
  : ذكر من خالف عبادا وأنيسا

  : وقد خالف غير واحد عباد بن منصور وأنيس بن سوار
ا أيوب، عن أبي    حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثن    :   قال  )١(فأخرج أحمد في مسنده   

 -صلّى اهللا عليـه وسـلّم     -انكسفت الشمس، فخرج رسول اهللا      : قالبة، عن قبيصة، قال   
إن الشّمس والقمر آيتان من آيات      : " فصلّى ركعتين، فأطال فيهما القراءة، فانجلت، فقال      

  ". اهللا يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلُّوا، كأحدث صالة صليتموها من المكتوبة 
من طريق عبد بن أحمد أخرجه الحرفي في فوائد أبي القاسم الحرفـي روايـة               و

حـدثنا  : حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه النجاد قـال       :   قال  )٢(األنصاري
حدثنا أبو سعيد مولى بنـي هاشـم، حـدثنا          :   قال  )٣(وأحمد، عبد اهللا بن أحمد بن حنبل     

  . وهيب
 الحرفي في فوائد أبي القاسم الحرفـي روايـة          ومن طريق عبد بن أحمد أخرجه     

  )٥(حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أبو عبد الرحمن، أخرجـه أبـو داود       :   قال  )٤(األنصاري
  من طريـق  )٦(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وابن األثير في أسد الغابة        : قال

رنا أبـو عبـد اهللا      أخب:   قال  )٧(والحاكم في المستدرك  ،موسى بن إسماعيل، عن وهيب      
محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا موسى بن إسـماعيل، حـدثنا               

  . وهيب

                                         
 ).٢٠٦٠٧(رقم ) ٣٤/٢١٠: (ينظر) (١
 ) .٢٧(رقم ) ٧٢: ص(وائد أبي القاسم الحرفي  ف)(٢
 ) .٢٠٦٠٨(رقم ) ٣٤/٢١٠: (ينظر) (٣
 ).٢٧(عقب رقم ) ٧٢: ص: (ينظر) (٤
 ) .١١٨٥(برقم ) (٥
 ).٤/٣٨٤: (ينظر) (٦
 ).١٢٣٨(رقم) ٣٣٣/ ١: (ينظر) (٧



– 

  )١٦٧٦(

  . )١(وعن الحاكم البيهقي في السنن الكبرى
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي          : " قال الحاكم 

 عن أيوب، عن أبي قالبـة،      أنهما علّاله بحديث ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور،         
عن هالل بن عامر، عن قبيصة، وحديث يرويه موسى بن إسماعيل، عـن وهيـب ال                

وأخبرنا إبـراهيم بـن   :   قال)٢(وأخرجه النسائي في السنن،" يعلله حديث ريحان وعباد    
  . حدثنا عمرو بن عاصم، أن جده عبيد اهللا بن الوازع حدثه: يعقوب، قال

ثنـا  : حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قاال     :   قال  )٣( اآلثار والطحاوي في شرح معاني   
: وأخبرنا أبو القاسـم   :   قال  )٤(والبيهقي في السنن الكبرى   ، ثنا عبيد اهللا    : ابن معبد، قال  

عبد الرحمن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا الحرفى ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه حـدثنا                 
  . لحجاج حدثنا عبد الوارث بن سعيدإسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ا

وهذا أيضا لم يسمعه أبو قالبة عن قبيصة، إنّما رواه عـن رجـل    : " قال البيهقي 
حدثنا عبد اهللا بن محمـد، نـا أبـو      :  قال )٥(وابن قانع في معجم الصحابة    ،" عن قبيصة   

  .الربيع، نا عبد الوارث
ع وعبيد اهللا بن عمـرو      عبد الوهاب الثقفي ووهيب وعبيد اهللا بن الواز       (خمستهم  

وقول البيهقي السابق هذا يدلُّ على      ،عن أيوب السختياني    ) الرقي وعبد الوارث بن سعيد    
  .أنّه يرجح رواية ريحان عن عباد على هذه الرواية

                                         
 ).٣/٣٣٤: (ينظر) (١
 ).١٤٨٦(رقم ) ١٤٤/ ٣: (ينظر) (٢
 ).١٩٤٨(رقم) ٣٣١/ ١: (ينظر) (٣
 ) .٣٣٤/ ٣( :ينظر) (٤

          أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي : معجم الصحابة، المؤلف) ٥(
مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، الطبعة األولى، . صالح بن سالم المصراتي، ط: ، تحقيق)هـ٣٥١ت (

  ).٣٤٤/ ٢(هـ ١٤١٨



 

 )١٦٧٧(

  : متابعة قتادة أليوب كما في رواية عباد وأنيس
خرج النّـسائي فـي     أ: وقد تابع قتادة أيوبا على رواته هذا الحديث عن أبي قالبة          

: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قـال      : أخبرنا محمد بن المثنى، قال    :   قال  )١(السنن النسائي 
  )٢(والرويـاني فـي مـسنده   ، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قالبة، عن قبيصة الهاللي         

حدثني أبي عن قتادة، إال أنّه نـسبه        : حدثنا عمرو بن علي، ثنا معاذ بن هشام قال        : قال
ثنا بخبر قبيصة محمد بن بشار، ثنا معاذ        : قال:  قال )٣(وابن خزيمة في صحيحه   ، لبجليا

حدثنا أبـو حـازم     :   قال  )٤(والطحاوي في شرح معاني اآلثار    ، بن هشام، ونسبه البجلي   
  )٥(وابن قانع في معجـم الـصحابة  ، ثنا محمد بن بشار  : قال، عبد الحميد بن عبد العزيز    

أبو معمر، نا المفضل بن عبيد اهللا، نا عمر بن عـامر، عـن              حدثنا المطوعي، نا    : قال
  .قتادة

  : خالصة الحكم على الحديث
يتبين مما سبق أن عبادا لم ينفرد برواية الحديث عن أيوب، وأنَّه قد تابعه أنـيس               
بن سوار على هذه الرواية، وأن قول البيهقي يميل فيه إلى ترجيح رواية ريحـان عـن              

ما أن أيوبا لم ينفرد به بل تابعه عليه قتادة وهي متابعة قويـة، ممـا                عباد عن أيوب، ك   
  .ينفي عن رواية ريحان عن عباد عن أيوب النكارة
  : قوة رواية ريحان عن عباد عند الشيخين

مما يدل على قوة رواية ريحان عن عباد عند الشيخين قول الحاكم أن سبب عدم               
ن رواية ريحان عن عباد تعلله، فهـذا يـدل          إخراجهما لهذا الحديث من رواية وهيب، أ      

على قوة رواية ريحان عن عباد، وأنها ليست بمنكرة عند الشيخين البخاري ومسلم عند              

                                         
 ).١٤٨٧(رقم ) ١٤٤/ ٣: (ينظر) (١
 ).١٥٢٣(رقم) ٤٩٣/ ٢: (ينظر) (٢

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي : صحيح ابن خُزيمة، المؤلف) ٣(
          الدكتور محمد مصطفى األعظمي، : ، حققه وعلّق علَيه وخَرج أحاديثه وقدم له)هـ٣١١ت (النيسابوري 

  ).١٤٠٢(رقم ) ٦٨٥/ ١( م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤لمكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، ا. ط
 ).١٩٤٧(رقم ) ٣٣١/ ١: (ينظر) (٤
 ).٣٤٢/ ٢: (ينظر) (٥



– 

  )١٦٧٨(

  على األقل، وهذا يدل على صحة قولنا في القسم النظـري أن              )١(الحاكم في المستدرك  
فـي  " ال يرضـى ": البخاري يرضى رواية ريحان عن عباد، وأن من صحح زيادة قول       

  . علل الترمذي الكبير جانبه الصواب
  : الحديث الثامن

حدثنا منتصر بن محمد بن المنتصر، ثنـا         : )٢(قال الطبراني في المعجم األوسط    
إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عـن          

إذا سلم عليك أحـد     «: - عليه وسلَّم  صلَّى اهللا -قال رسول اهللا    : أبي قالبة، عن أنس قال    
لم يرو هذا الحديث عن أيوب إال عباد بـن منـصور،            » وعليك: من أهل الكتاب، فقل   

منتصر بن محمد بن المنتـصر شـيخ الطبرانـي لـه     : قلت، ريحان بن سعيد  : تفرد به 
جوهري، وإبراهيم بن سعيد ال   ، )٣(ترجمة في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا وال تعديلًا         

  .)٤(ثقة حافظ تكلم فيه بال حجة: أبو إسحاق بن أبي عثمان البغدادي، قال الحافظ
  : ذكر من تابع أبا قالبة

ولم ينفرد أبو قالبة برواية هذا الحديث عن أنس بن مالك بل تُوِبع عليه مـن                
  : غير واحٍد

ـ :  قـال  )٥(تابعه عبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس عند البخاري في صـحيحه             دثنا ح
عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس، حدثنا أنس بـن           

إذا سلَّم عليكم أهـل  : " -صلّى اهللا عليه وسلّم-قال النّبي  : ، قال -رضي اهللا عنه  -مالك  
 عن شيخيه يحيى بن يحيى و إسماعيل بن سالم، عـن        )٦(ومسلم" وعليكم: الكتاب فقولوا 

  .هشيم به

                                         
 ).١٢٣٨(رقم) ٣٣٣/ ١: (ينظر) (١
 ).١٢٣٨(رقم) ٣٣٣/ ١: (ينظر) (٢

  ).٣٦٢/ ١٥(تاريخ بغداد ) ٣(
  ).٨٩: ص(تقريب التهذيب ) ٤(

 ).٦٢٥٨(برقم ) (٥
 ).٢١٦٣/٦(رقم  ب) (٦



 

 )١٦٧٩(

 وفيـه   )١(وتابعه أيضا هشام بن زيد بن أنس بن مالك عند البخاري في صحيحه             
حدثنا محمد بـن مقاتـل أبـو        :  قال -صلّى اهللا عليه وسلَّم   -ذكر سبب قول رسول اهللا      

سمعت : الحسن، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، قال              
السام عليك،  :  فقال -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -رسول اهللا   مر يهودي ب  : أنس بن مالك، يقول   

صلَّى اهللا عليـه    -فقال رسول اهللا    . »وعليك«: -صلّى اهللا عليه وسلّم   -فقال رسول اهللا    
يا رسول اهللا، أال نقتلـه؟ قـال       : قالوا" . السام عليك : أتدرون ما يقول؟ قال   : " -وسلَّم :

حدثنا :  قال )٢(وتابعهم قتادة عند مسلم    " وعليكم: ولواال، إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فق      "
عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثني يحيى بن حبيب، حـدثنا خالـد يعنـي ابـن                   

 - واللفـظ لهمـا      -حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار          : الحارث، قاال 
 يحـدث عـن أنـس، أن    سمعت قتـادة، : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال     : قاال

   صلّى اهللا عليه وسلَّم   -أصحاب النّبي-    صلَّى اهللا عليـه وسـلّم إن أهـل  : -، قالوا للنّبي
  .»وعليكم: قولوا«: الكتاب يسلِّمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال

  : ذكر شواهد الحديث
  : وقد روى هذا الحديث غير أنس صحابة آخرون

  : رواية عبد اهللا بن عمر
 قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أخبرنا مالك، عـن           )٣( ابن عمر عند البخاري    رواه

صلَّى اهللا  -أن رسول اهللا    : -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر          
: الـسام عليـك، فقـل     : إذا سلّم عليكم اليهود، فإنّما يقول أحـدهم       :"  قال -عليه وسلَّم 

 -يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجـر           حدثنا  :  قال )٤(ومسلم" وعليك
 حدثنا إسـماعيل  -: أخبرنا وقال اآلخرون  : يحيى بن يحيى  : واللفظ ليحيى بن يحيى قال    

                                         
 ).٦٩٢٦( برقم ) (١
 ).٢١٦٣/٧(رقم : ينظر) (٢
 ) .٦٢٥٧( برقم ) (٣
 ) .٢١٦٤/٨(رقم : ينظر) (٤



– 

  )١٦٨٠(

وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، كالهمـا           . -وهو ابن جعفر  -
  .)١(عن عبد اهللا بن دينار به

  : رواية جابر بن عبد اهللا
حدثني هارون بن عبد اهللا، وحجاج بن       :  قال )٢(ابر بن عبد اهللا عند مسلم     ورواه ج 

أخبرني أبـو الزبيـر، أنّـه     : قال ابن جريج  : حدثنا حجاج بن محمد، قال    : الشاعر، قاال 
سلم ناس من يهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،           : سمع جابر بن عبد اهللا، يقول     

وغضبت ألم تسمع مـا     : فقالت عائشة » وعليكم«: فقالالسام عليك يا أبا القاسم،      : فقالوا
  .»بلى، قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم وال يجابون علينا«: قالوا؟ قال

  : رواية عائشة
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا    :   قال )٣( عند البخاري  -رضي اهللا عنها  -وروته عائشة   

دخـل  : ، قالت -اهللا عنها رضي  -أخبرني عروة، أن عائشة     : شعيب، عن الزهري، قال   
السام عليـك، ففهمتهـا    :  فقالوا -صلّى اهللا عليه وسلّم   -رهط من اليهود على رسول اهللا       

مهلًا يا عائـشة،    «: -صلّى اهللا عليه وسلَّم   -عليكم السام واللعنة، فقال رسول اهللا       : فقلت
وا؟ قـال   يا رسول اهللا، أولم تسمع مـا قـال        : فقلت» فإن اهللا يحب الرفق في األمر كله      

   " .وعليكم: فقد قلت: " - صلّى اهللا عليه وسلّم-رسول اهللا
:  قـاال  - واللفظ لزهير    -وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب       :  قال )٤(ومسلم

  .حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري به
حدثناه حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد، جميعا، عن يعقوب بـن             : )٥(قال

حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الـرزاق،             إبراهيم بن سعد،    
حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عـن        : )٦(وقال، أخبرنا معمر كالهما، عن الزهري    

                                         
 ) .٢١٦٤/٩(رقم: ينظر) (١
 ).٢١٦٦/١٢(رقم  :ينظر) (٢
 ).٦٢٥٦(رقم : ينظر) (٣
 ).٢١٦٥/١٠(رقم : ينظر) (٤
 ).٢١٦٥/١٠(رقم : ينظر) (٥
 ).٢١٦٥/١١(رقم : ينظر) (٦



 

 )١٦٨١(

صـلَّى اهللا عليـه   -أتـى النّبـي   : األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت       
: قالـت عائـشة  » وعليكم«: أبا القاسم قال السام عليك يا    :  أناس من اليهود فقالوا    -وسلَّم

 يـا عائـشة ال      «: -صلّى اهللا عليه وسلّم   -قلت بل عليكم السام والذّام، فقال رسول اهللا         
أوليس قـد رددت علـيهم الـذي        : " ما سمعت ما قالوا؟ فقال    : فقالت. »تكوني فاحشة 

ـ          " . وعليكم  : قالوا، قلت  د، حـدثنا   حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يعلـى بـن عبي
  ...األعمش
أن ريحان تفرد برواية هـذا الحـديث مـن هـذا     : خالصة الحكم على الحديث و

الطريق، لكن قد توبع أبو قالبة على روايته الحديث عن أنس، تابعه غير واحد متابعات               
قوية، كما أن الحديث رواه غير واحٍد من الصحابة غير أنس، وهذه شواهد قوية، فهـو                

وف مشهور، فليست النَّكارة في متنه، فهو متن معروف، ولكن النّكارة فـي             حديث معر 
-اإلسناد، على أن النكارة هنا تبين أنَّها االنفراد برواية هذا الحديث من هـذا اإلسـناد،    

  .-واهللا أعلم
  : الحديث التاسع

حدثنا ريحان عـن عبـاد      : حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال    : )١(قال البزار في مسنده   
، وسئل رسـول  -رضي اهللا عنه-عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء عن ثوبان،   

ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده أربعون ذراعـا         : "  قال -صلّى اهللا عليه وسلّم   -اهللا  
  " .بذارع الجبار

وهذا الحديث ال نعلم رواه عن أيوب إال عباد بن منصور، وال عن             : " قال البزار 
ن بن سعيد، وقد حدث أهل العلم عن ريحان مثل على بن المديني، وابـن               عباد إال ريحا  

:    قـال   )٢(وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النـار       " عرعرة وإبراهيم بن سعيد وغيرهم      
ضرس الكـافر   : "حدثنا ريحان بن سعيد، ولفظه    : حدثنا محمد بن الصباح الدوالبي، قال     

 "  وعرض جلده أربعون ذراعا    - جبل   : قال أبو عصمة   -مثل أحد، وفخذه مثل ورقان      
  .وأبو عصمة هو ريحان

                                         
 ).٤١٨٩(رقم : ينظر) (١
 ).٢٠(رقم) ٢٨: ص: (ينظر) (٢



– 

  )١٦٨٢(

  : أقوال أهل العلم في الحديث
رواه البزار، وفيه عباد بن منصور، وهو ضعيف، وقد وثـق،           : " )١(قال الهيثمي 
  ". وبقية رجاله ثقات 

  .»هو عندي إسناد حسن«: )٢(قال ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار
البزار عن ثوبـان مـولى      : " )٣(سير بشرح الجامع الصغير   وقال المناوي في التي   

  " .المصطفى بإسناد حسن 
  : ذكر الشواهد

قد وردت عن غير واحٍد من الصحابة روايات تؤيد وتشهد لهذا الحـديث وهـي             
  : كما يلي

  : وله عن أبي هريرة طرق: ذكر حديث أبي هريرة
س، حدثنا حميد بن عبـد     حدثني سريج بن يون   :   قال  )٤(أخرجه مسلم في صحيحه   

الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي حازم، عن أبي هريـرة،               
ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحـد  «: -صلَّى اهللا عليه وسلَم-قال رسول اهللا    : قال

: حدثنا أبو كريب، قـال    :  قال )٥(وأخرجه مختصرا الترمذي  ، »وغلظ جلده مسيرة ثالث   
 بن المقدام، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عـن أبـي هريـرة،                حدثنا مصعب 

ولـه طـرق   ، هذا حديث حـسن : وقال الترمذي، "ضرس الكافر مثل أحد   : " رفعه قال 
  .أخرى عن أبي هريرة

                                         
 ).٣٩٢/ ١٠(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ينظر) (١

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، المؤلف) ٢(
 الكتب الثقافية بيروت، مؤسسة. صبري عبد الخالق أبو ذر، ط: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت (أحمد بن حجر العسقالني 

  ).٢٢٤٥( م١٩٩٢هـ، ١٤١٢األولى 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن : التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف) ٣(

مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة، . ، ط)هـ١٠٣١ت (زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
  ).١١٠/ ٢(م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

 ).٢٨٥١/٤٤: (ينظر) (٤
 ).٢٥٧٩(رقم : ينظر) (٥



 

 )١٦٨٣(

ذكر حديث أبي سعيد الخدري :  
حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حـدثنا دراج، عـن   :  قال)١(أخرج أحمد في مسنده 

مقعد : "  قال -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اهللا         أبي الهيثم، 
الكافر في النّار مسيرة ثالثةُ أياٍم، وكل ضرس مثل ُأحد، وفخذه مثل ورقـان، وجلـده       

  " سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعا 
  .  من طريق الحسن بن موسى، بهذا اإلسناد)٢(أخرجه أبو يعلى

  من طريق عمرو بن الحارث، عـن دراج،          )٣("المستدرك" وأخرجه الحاكم في    
  !ووافقه الذهبي. صحيح اإلسناد: قال الحاكم. به

وله ، )٤(" رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه ابن لهيعة، وقد وثِّق على ضعفه            : " وقال الهيثمي 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة       : عن أبي سعيد طريق أخرى أخرجها الطبراني قال       

ثنا عمرو بن عطية العوفي، عن أبيه، عن أبـي          : أحمد بن طارق الوابشي، قال      نا :قال
ضرس الكافر في النار مثـل      «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : سعيد الخدري قال  

  .)٥(»ُأحد
  : ذكر حديث ابن عمر

حدثنا وكيع، حدثني أبو يحيى الطويل، عن أبي يحيى القتـات،           : أخرج أحمد قال  
يعظم أهل النـار فـي   «:  عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال        عن مجاهد، 

النار، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عـام، وإن غلـظ                 
  . )٦(»جلده سبعون ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد

                                         
 ).١١٢٣٢(رقم : ينظر) (١
 ).١١٢٣٢(مسند أبي يعلى برقم ) (٢
 ).٤/٥٩٨: (ينظر) (٣

 ).١٠/٣٩١" (مجمع الزوائد" ) ٤(

 ).٥٥٠٩( المعجم األوسط رقم ) ٥(

 ).٤٨٠٠(مسند أحمد رقم ) ٦(



– 

  )١٦٨٤(

؛ من طـرق، عـن أبـي        )٣( ، والبيهقي  )٢( ، والطبراني  )١(وأخرجه عبد بن حميد   
  .؛ بهيحيى الطويل

، وفي أسانيدهم أبو    " رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط       : " وقال الهيثمي 
وهنـاك شـواهد   ، " يحيى القتات، وهو ضعيف، وفيه خالف، وبقية رجاله أوثق منـه            

  . )٤(" أخرى لم نذكر لشدة ضعفها 
  : خالصة الحكم على الحديث

 شواهد أخرى قوية، منهـا      مما سبق يتبين أن الحديث ليس بمنكر اللفظ، حيث له         
، وإنما النكارة هي االنفراد برواية هـذا الحـديث مـن هـذا     "صحيح مسلم " شاهد في  

  .الطريق
  : الحديث العاشر

حدثنا ريحان بـن سـعيد،      : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال     : " قال البزار 
 ثوبـان؛   عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبي، عن             

إذا كان يوم القيامة جاء أهل      «: أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم عظم شأن المسألة قال          
ربنـا  : الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى فيقولون         

. لم ترسل إلينا رسولًا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولًا لكنا أطـوع عبـادك                
فيأمرهم أن يعمـدوا  . نعم: فيقولون. أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني    : همفيقول لهم رب  

جهنم فيدخلونها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظًا وزفيرا، فرجعوا إلـى            
ألم تزعمـوا أنـي إن      : فيقول لهم . ربنا أخرجنا منها، أو أجرنا منها     : ربهم فيقولون 

. اعمـدوا لهـا فادخلوهـا     : ك مواثيقهم، فيقول  أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذل     
ربنا فرقنـا منهـا، وال نـستطيع أن        : فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا، فقالوا      

                                         
 ).٨٠٨(مسند عبد بن حميد ) (١
 ).١٣٤٨٢(المعجم الكبير برقم  )(٢
 ) .٦٢٧(و) ٦٢٥( البعث برقم )(٣

 ).١٠/٣٩١(  المجمع  )٤(



 

 )١٦٨٥(

لو دخلوها أول   : فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . ادخلوها داخرين : ندخلها؛ فيقول 
  .)١(» مرة كانت عليهم بردا وسالما

أحكـام  "  كما فـي  -" الرد على ابن قتيبة" في أخرجه محمد بن نصر المروزي    
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن الصباح، ثنـا ريحـان بـن              :  قال )٢(" أهل الذمة 
  .سعيد؛ به

  : ذكر متابعة يحيى بن أبي كثير أليوب
حـدثنا إسـحاق بـن      : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال      : أخرج البزار، قال  

يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبـة، عـن أبـي      حدثنا أبان بن    : إدريس، قال 
وهذا الحديث عن ثوبان ال نحفظه إال مـن هـذا           : " أسماء عن ثوبان بنحوه؛ قال البزار     

الطريق الذي ذكرناه، وال نعلم رواه عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبـي أسـماء عـن              
 نعلم حدث بحـديث     ثوبان إال عباد بن منصور، وال عن عباد إال ريحان بن سعيد، وال            

أبان إال إسحاق بن إدريس، وهو غريب عن أيوب، وعن يحيى بن أبي كثيـر، وهـذا                 
  .)٣ ("الحديث فمتنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غير معروف إال من هذا الوجه 

وهذا الحديث فمتنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            : " وقول البزار : قلت
، ليس بصحيح؛ فللحديث شواهد كثيرة تدل على أن له          " الوجه   غير معروف إال من هذا    

  . أصلًا، بل بعضها صححه األئمة
فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان          : وأخرجه الحاكم، قال  

... القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بـن أبـي كثيـر                
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه        : " ل الحاكم قا، وساقه الحاكم مطولًا  

بهذه السياقة، وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي قالبـة، عـن                

                                         
 ).٤١٦٩" (مسند البزار  " )١(

                محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم الجوزية : ، المؤلف"أحكام أهل الذمة) " ٢(
رمادى للنشر، الدمام، الطبعة . ط(اكر بن توفيق العاروري، يوسف بن أحمد البكري، ش: ، تحقيق)هـ٧٥١ت (

  ).٢/١١٤٦) (م١٩٩٧هـ، ١٤١٨األولى، 
 ).٤١٧٠" (مسند البزار " )٣(



– 

  )١٦٨٦(

رواه البـزار بإسـنادين   : " قال الهيثمـي  ، )١ ("أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مختصرا       
  .)٣(وإسحاق بن إدريس كذاب. )٢ ("ضعيفين 

إن : "  الحاكم حديث طويل فيه عدة أحاديث بهذا السند، ومنها حديث          حديث: قلت
ربي زوى لي األرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهـا، وأعطـاني الكنـزين األحمـر               
واألبيض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني سألت ربـي ألمتـي أن ال                 

         ا من غيرهم فأعطانيها،    يهلكها بسنة عامة فأعطانيها، وسألته أن ال يسلط عليهم عدو
يا محمد إني إذا قضيت قضاء      : وسألته أن ال يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، وقال        

لم يرد، إني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكها بسنة عامة، وال أظهـر علـيهم عـدوا مـن       
غيرهم فيستبيحهم بعامة، ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكـون بعـضهم هـو يهلـك       

  ."بعضابعضا، هو يسبي 
حدثنا أبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، كالهمـا         :  قال )٤(وهو في صحيح مسلم   

، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبـي           - واللفظ لقتيبة    -عن حماد بن زيد     
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ به: أسماء، عن ثوبان، قال
  : شواهد الحديث

 الحديث تفيد ما يفيده من امتحان أهل الفتـرة يـوم         ذكر ابن القيم شواهد لهذا    
  : القيامة، ومن هذه الشواهد

  : حديث األسود بن سريع
حـدثني  : حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا معاذ بن هشام، قـال          : أخرجه أحمد، قال  

أبي، عن قتادة، عن األحنف بن قيس، عن األسود بن سريع؛ أن نبي اهللا صلى اهللا عليه                 
رجل أصم ال يسمع شيًئا، ورجل أحمق، ورجل هـرم،          : أربعة يوم القيامة   : "وسلم قال 

وأمـا  . رب، لقد جاء اإلسالم وما أسمع شيًئا    : ورجل مات في فترة؛ فأما األصم فيقول      
                                         

 ).٨٣٩٠(رقم ) ٤٥٠-٤/٤٤٩" (المستدرك " )١(

 ).٣٤٧/ ١٠(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  " )٢(

، )٢١٣/ ٢(البن أبي حاتم " عديلالجرح والت " ،)٢٤/ ٢" (التاريخ الكبير" ، )٢٤/ ٢" (تاريخ ابن معين) " ٣(
  ).٣٢٨/ ١" (الكامل" ، )١٣٥/ ١" (المجروحين"

 ).٢٨٨٩/١٩(رقم : ينظر) (٤



 

 )١٦٨٧(

: وأما الهرم فيقـول   . رب، لقد جاء اإلسالم والصبيان يحذفوني بالبعر      : األحمق فيقول 
رب، ما أتاني  : ما الذي مات في الفترة فيقول     وأ. رب، لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيًئا      

فوالذي نفس  : فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال        . لك رسول 
  .)١( " محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما

، )٣( ، ومن طريقه أخرجه ابـن حبـان        )٢(وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده     
 ، والضياء المقدسـي فـي       )٥(معرفة الصحابة "  ، وأبو نعيم في      )٤(بيروالطبراني في الك  

من طريق محمـد    ) زوائد()٦(ورواه البزار . ، عن معاذ بن هشام؛ به     )١٤٥٦" (المختارة"
. بن المثنى، عنه، عن أبيه هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن األسود بـن سـريع؛ بـه          

  .يسمع من األسودفأدخل الحسن في اإلسناد بدل األحنف، والحسن لم 
  : حديث أبي هريرة

: حدثنا علي، حدثنا معاذ بـن هـشام، قـال         : أخرجه أحمد عقب الحديث السابق    
حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ مثل هذا، غير أنـه                 

  .)٧(" فمن دخلها كانت عليه بردا وسالما، ومن لم يدخلها يسحب إليها: " قال في آخره
وأخرجـه  .   من طريق اإلمـام أحمـد       )٨(أخرجه الضياء المقدسي في المختارة    و

وأخرجه إسحاق بن راهويه في     .   من طريق علي بن المديني؛ به       )٩(البيهقي في االعتقاد  
  من طريق عبيد اهللا بن عمر، كالهما عـن           )١( ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان      )١٠(مسنده

  ".ا إسناد صحيح وهذ: " قال البيهقي. معاذ بن هشام؛ به
                                         

 ).١٦٣٠١(رقم " مسند أحمد " ) ١(
 ) .٤١( رقم )(٢
 ) .٧٣٥٧(رقم ) (٣
 ) .٨٤١(رقم ) (٤
 ).٩٠٠(رقم ) (٥
 ).٢١٧٤(رقم  ) (٦

 ). ١٦٣٠٢(رقم " مسند أحمد  " )٧(
 ).١٤٥٥(رقم  )(٨
 ).١١١ص: (ينظر) (٩

 ).٤٢( رقم )(١٠



– 

  )١٦٨٨(

يتبين أن متن الحـديث معـروف، روي مـن    أنه : خالصة الحكم على الحديث و
وجوه كثيرة تدل على أن الحديث له أصل عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، وإن                 
كان رواية عباد عن أيوب تفرد بها ريحان، فقد تابع أيوب يحيى بن أبي كثير، كمـا أن               

  .)٢( ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمةله شواهد قوية، ويراجع كالم
  : الحديث الحادي عشر

حـدثنا  : أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سالم الطرسوسي، قال      : " قال النسائي 
حدثنا عباد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبـي،            : ريحان بن سعيد، قال   

: يحتجم في رمـضان، فقـال     عن ثوبان؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر برجل            
  .)٣ ("»أفطر الحاجم والمحجوم«

  : ذكر من تابع أيوب على روايته
ولم ينفرد أيوب بروايته هذا الحديث عن أبي قالبة من هذا الوجـه، فقـد تابعـه        

  : عليه
  ، )٦( ، وعبـد الـرزاق     )٥( ، والطيالـسي   )٤(؛ أخرجه أحمـد   يحيى بن أبي كثير   

 ، وابـن    )١٠( ، وابـن الجـارود     )٩("الكبرى" لنسائي في    ، وا  )٨( ، وأبو داود   )٧(والدارمي
  .)١٣( ، والحاكم)١٢("الكبير" ، والطبراني في )٨( ، وابن األعرابي )١١(قانع

                                                                                                     
 ) .٢/٢٥٥: (ينظر) (١
  ). ١١٥٨، ٢/١١٣٧" (أحكام أهل الذمة) " ٢(
 ). ٣٣٢٥(رقم " السنن الكبرى " )٣(

 ) .٢٢٣٨٢( برقم )(٤
 ).٩٨٩(برقم ) (٥
 ).٧٥٢٢(برقم ) (٦
 ) .١٧٣١(برقم ) (٧
 ).٢٣٦٧(برقم ) (٨
 ).٣١٣٧(برقم ) (٩

  .)٣٨٦(برقم ) (١٠
 ).١/١١٩(برقم ) (١١
 ).١٤٤٧(برقم ) (١٢
 ).١/٤٢٧(برقم ) (١٣



 

 )١٦٨٩(

  : ذكر من تابع أبا قالبة على روايته
  : ولم ينفرد أبو قالبة بروايته هذا الحديث عن أبي أسماء، فقد توبع عليه، تابعه

  )١("الكبـرى " أخرجـه النـسائي فـي       : عانيأبو المهلب راشد بن داود الـصن      
: ومكحـول ، )٤("مسند الـشاميين "  ، والطبراني في     )٣( والبيهقي )٢("الكنى" والدوالبي في   

، الطبرانـي فـي     )٣١٣٥(برقم  " برىالك" والنسائي في   ) ٢٣٧١(أخرجه أبو داود برقم     
حول في روايتـه     ، وقد اختلف على مك     )٦("التاريخ"  ، والخطيب في     )٥("مسند الشاميين "

أخرجه الطبراني فـي  مـسند       : وأبو األشعث شراحيل بن آدة الصنعاني     ، لهذا الحديث 
  .، واختلف عليه فيه)٨٩٩، ٦٦٦(الشاميين برقم 

  : رواية ريحان على وجه آخر
عن ) ٣١٢٩(أخرجه النسائي في الكبرى برقم      : وقد رواه ريحان على وجه آخر     

عيد، عن عباد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن         عبد الرحمن بن محمد، عن ريحان بن س       
صـلّى اهللا   -أبي األشعث؛ أن شداد بن أوس، حدثه أنه بينما هو يمشي مع رسـول اهللا                

صلّى اهللا عليه وسلّم آخذ بيد شـداد؛ إذ  - بالمدينة في رمضان، ورسول اهللا       -عليه وسلّم 
فطـر الحـاجم    أ«: -صلّى اهللا عليـه وسـلّم     -أتى على رجل يحتجم، فقال رسول اهللا        

  .»والمحجوم
  : ذكر متابعة لعباد على هذا الوجه
 مـن طريـق   )٧(، والحاكم في المستدرك )٢٣٦٩(أخرجه أبو داود في  سننه برقم      

  من طريق حماد بن زيـد، معمـر    )٩("الكبير"  ، والطبراني في     )٨(أخرجه أحمد . وهيب

                                         
 ).٣١٣٦(برقم  ) (١
 ) .١٣٥/ ٢: (ينظر) (٢
 ).٢٦٦/ ٤: (ينظر) (٣
 ) .١٠٨٤(برقم ) (٤
 ).٣٥١٨، ٣٥١٧، ١٥١٩، ٢٠٨(برقم ) (٥
 ) .١١٤ - ١١٣/ ٥: (ينظر) (٦
 ).١/٤٢٨: (ينظر) (٧
 ) .١٧١١٩(برقم ) (٨
 ).٧١٤٨(برقم ) (٩



– 

  )١٦٩٠(

، )١٧١١٧(، وعن عبـد الـرزاق أحمـد رقـم      )٧٥١٩(بن راشد أخرجه عبد الرزاق      
عن أيوب، عن أبـي     ) وهيب وحماد ومعمر  (ثالثتهم  ، )٧١٤٧" (الكبير" والطبراني في   

  .قالبة، عن أبي األشعث، عن شداد بن أوس
  : ذكر متابعة أليوب على هذا الوجه

أخرجـه  : خالـد الحـذاء   : ولم ينفرد أيوب بروايته على هذا الوجه، فقد تابعه        
، وعبـد الـرزاق فـي مـصنفه         )١٧١١٢( ، وأحمـد بـرقم       )١(الشافعي في مـسنده   

، )٣١٥٣،  ٣١٥٢،  ٣١٥١،  ٣١٥٠،  ٣١٣٨(، والنسائي في الكبرى بـرقم       )٧٥٢١(برقم
، ٧١٢٤(، والطبراني بـرقم  )٣٥٣٤( ، وابن حبان     )٢(والطحاوي في شرح معاني اآلثار    

: وعاصم األحـول  ). ١٧٥٩(، والبغوي في شرح السنة برقم       )٧١٣٠،  ٧١٢٩،  ٧١٢٨
 ، والنسائي فـي الكبـرى   )٤( ، والدارمي)٣(، ابن أبي شيبة  )١٧١١٩(أخرجه أحمد برقم    

) ٧١٥١" (الكبيـر "  ، والطبرانـي فـي       )٥(، والبيهقي فى السنن   )٣١٤٨،  ٣١٤٧(برقم  
  ). ٧١٥٢(و

، )٣١٥٥(بـرقم " الكبـرى " ، النسائي فـي     )١٧١٢٥(أخرجه أحمد برقم  : وقتادة
قتادة ال نعلم سمع مـن      : " ، قال النسائي  )٧١٥٤،  ٧١٥٣(برقم  " الكبير" والطبراني في   
  ".أبي قالبة شيًئا

بـرقم  " الكبرى" ، والنسائي في    )١٧١٢٩(أخرجه أحمد برقم    : وداود بن أبي هند   
خالـد الحـذاء، وعاصـم      (أربعتهم  ). ٧١٥٠(برقم  " الكبير" ، والطبراني في    )٣١٤٥(

 عـن  عن أبي قالبة، عن أبي األشعث الـصنعاني،     ) األحول، وقتادة، وداود بن أبي هند     
  .أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس؛ به

                                         
 ) .بترتيب السندي-١/٢٥٥: (رينظ) (١
 ).٢/٩٩: (ينظر) (٢
 ).٣/٤٩(المصنف ) (٣
 ).٢/١٤: (ينظر) (٤
 ) .٤/٢٦٥: (ينظر) (٥



 

 )١٦٩١(

  : أقوال العلماء في الحديث
ليس فـي  :  عن هذا الحديث، فقال- هو البخاري -وسألت محمدا : " قال الترمذي 

كيف بما فيـه مـن      : وثوبان؛ فقلت له  ، هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس        
، أبي كثير روى عن أبي قالبة     كالهما عندي صحيح؛ ألن يحيى بن       : االضطراب؟ فقال 

عن شـداد بـن أوس، روى الحـديثين         ، عن ثوبان، وعن أبي األشعث    ، عن أبي أسماء  
حديث شـداد بـن     : أنه قال ، وهكذا ذكروا عن علي بن المديني     : جميعا؛ قال أبو عيسى   

           من أصـح حـديث عـن النبـي      : " وقال أحمد بن حنبل   ، )١(" وثوبان صحيحان   ، أوس
حديث شداد بن أوس وثوبـان؛       " أفطر الحاجم والمحجوم  : " - اهللا عليه وسلّم      صلّى -

قد صح عنـدى    : " وقال عثمان بن سعيد الدارمي    ، )٢(" ألن شيبان جمع الحديثين جميعا      
بحديث ثوبان وشداد بن أوس، وأقول به، وسـمعت      . »أفطر الحاجم والمحجوم  «: حديث

وقال إسحاق بن   ، )٣(" ده حديث ثوبان وشداد     أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عن        
هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة، وهذا الحديث صـحيح          : إبراهيم لحديث شداد بن أوس    

  . )٤(بأسانيد، وبه نقول
هؤالء من كبار علماء الحـديث؛ علـي بـن          أن  : خالصة الحكم على الحديث   و

ى الوجهين من روايـة  المديني والبخاري وأحمد والدارمي، يصححون رواية الحديث عل    
يحيى، واللتين تابع فيهما أيوب؛ فهذا إن دل فإنما يدل على صحة رواية ريحـان عـن                 
عباد عن أيوب لهذا الحديث من الوجهين، وإن ضعف بعض العلماء رواية الحديث عن              
الوجهين؛ فما ذلك لرواية ريحان عن عباد، وال لروايـة عبـاد عـن أيـوب، وإنمـا                  

ي رواية هذا الحديث من وجوه كثيرة ال دخل لريحان وال لعباد            لالضطراب الذي وقع ف   
  .فيها، على أن للحديث متابعات وشواهد قوية تنفي عنه النكارة

                                         
  ).١٢٢: ص(ترتيب علل الترمذي الكبير  -العلل الكبير)  ١(
  ).٢٦٧/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي )  ٢(
محمد حامد : ، تحقيق)هـ٥٢٦ت ( محمد ، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن)١٨٥/ ١" (طبقات الحنابلة) " ٣(

  . بيروت-دار المعرفة. الفقي، ط
محمد حامد : ، تحقيق)هـ٥٢٦ت (، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )١٨٥/ ١" (طبقات الحنابلة) " ٤(

  . بيروت-دار المعرفة. الفقي، ط



– 

  )١٦٩٢(

  : الحديث الثاني عشر
حـدثنا محمـد بـن علـي        : )١("غريـب الحـديث   " قال إبراهيم الحربي فـي      

 السرخسي، حدثنا ريحان، عن عباد بن منـصور، عـن أيـوب، عـن أبـي قالبـة،                 
وأحـال علـى    . عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه، نحـوه              

إن اهللا زوى لي األرض، أو إن ربـي زوى لـي األرض، فرأيـت مـشارقها                 : " لفظ
: ومغاربها، وإن أمتـي سـيبلغ ملكهـا مـا زوي لـي منهـا، وأعطيـت الكنـزين                  

 وأن ال   األحمر واألبيض، وإنـي سـألت ربـي أن ال يهلـك أمتـي بـسنة بعامـة،                 
يـا  : يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيـضتهم، وإن ربـي قـال لـي        

محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنـه ال يـرد، وإنـي أعطيتـك ألمتـك أن ال أهلكهـا                    
بسنة بعامة، وال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفـسهم، فيـستبيح بيـضتهم، ولـو                

حتـى يكـون بعـضهم يهلـك     اجتمع عليكم من بـين أقطارهـا، ومـن بأقطارهـا،        
وإنمـا أخـاف   : " قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       " . بعضا، وبعضهم يسبي بعضا   

على أمتي األئمة المضلين، وإذا وضع الـسيف فـي أمتـي لـم يرفـع إلـى يـوم                    
القيامة، وال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل مـن أمتـي بالمـشركين، وحتـى تعبـد                 

  ".قبائل من أمتي األوثان
أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بـن عبـد اهللا الزاهـد، حـدثنا              : "لحاكم قال وأخرجه ا 

إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا ريحان بـن سـعيد مـن                
طريق ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبـة، عـن أبـي            

لن تقوم الـساعة    «: ولأسماء، عن ثوبان؛ أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق           
  .)٢("»على أمتي حتى تلحق قبائل منها بالمشركين، وحتى تعبد قبائل منها األوثان

                                         
سليمان إبراهيم . د: ، تحقيق]٢٨٥، ١٩٨[إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق : ، المؤلف"غريب الحديث) " ١(

  ).٩٥٧-٣/٩٥٦(هـ، ١٤٠٥جامعة أم القرى، مكة المكرمة، األولى، . محمد العايد، ط
 ).٨٣٨٤(رقم ) ٤/٤٤٨" (المستدرك ")٢(



 

 )١٦٩٣(

  : ذكر متابعة لريحان
  : ولم ينفرد ريحان برواية هذا الحديث عن عباد، فقد توبع عليه

، حدثنا عبد اهللا بن بكـر،       )١(حدثنا علي بن شعيب   : " أخرج إبراهيم الحربي، قال   
اد بن منصور، قرأت في كتاب أبي قالبة، فعرضته على أيـوب، فـزعم أنـه         حدثنا عب 

 رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه،     سمعه من أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عـن          
  .)٢("نحوه

  : ذكر متابعة لعباد
  : وقد توبع عباد على روايته، تابعه حماد بن زيد

، )٥(، وأبو داود فـي سـننه       )٤( ، وأحمد في مسنده    )٣(أخرجه الطيالسي في مسنده   
، وابن أبي   )٧( ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في أحديث أيوب        )٦(والترمذي في  جامعه   

 ، والبيهقـي فـي دالئـل    )٩( ، وأبو نعيم في دالئل النبـوة      )٨(عاصم في اآلحاد والمثاني   
  من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبي،                )١٠("النبوة

  أصل الحديث لكنه لـم يـذكر موضـع    )١١(وأخرجه مسلم في صحيحه   . ن ثوبان؛ به  ع
  .»هذا حديث حسن صحيح«: وقال الترمذي. الشاهد

                                         
، وهو علي بن سعيد بن جرير النسائي، وهو المعروف "علي بن سعيد: " كذا في المطبوع، ولعل الصواب) ١(

  . بن بكر، وإن لم أجد إلبراهيم الحربي رواية عنهبالرواية عن عبد اهللا
 )٩٥٧-٣/٩٥٦" (غريب الحديث ")٢(

 ) .١٠٨٤(برقم  ) (٣
 ).٢٢٤٥٢، ٢٢٣٩٥(رقم ) ١١٧، ٣٧/٧٨: (ينظر) (٤
 ) .٤٢٥٢(برقم ) (٥
 ) .٢٢١٩ (برقم) (٦
 ).١٩(برقم ) (٧
 ) .٤٥٧، ٤٥٦(برقم ) (٨
 ).٤٦٤(برقم ) (٩

 ).٦/٥٢٧(برقم ) (١٠
 ).٢٨٨٩ (برقم) (١١



– 

  )١٦٩٤(

  : ذكر شواهد الحديث
: حـدثنا يـونس قـال   : " وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الطيالسي قال        

صلَّى -ة؛ أن النبي    حدثنا موسى بن مطير، عن أبيه، عن أبي هرير        : حدثنا أبو داود قال   
ال تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان يعبـدونها         «:  قال -اهللا عليه وسلَّم  
  .)١("» من دون اهللا

رواه أبو داود الطيالسي عـن موسـى بـن مطيـر، وهـو              : " قال البوصيري 
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهـري،        : " وأخرجه البخاري، قال  . )٢("ضعيف

صـلَّى  -قال سعيد بن المسيب، أخبرني أبو هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا              : قال
ال تقوم الساعة حتَّى تضطرب أليات نـساء دوس علـى ذي            «: ، قال -اهللا عليه وسلَّم  

: ومسلم قـال  . )٣ ("وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية        . »الخلصة
 -حـدثنا   : أخبرنا، وقال ابن رافـع    :  قال عبد  - حميد   حدثني محمد بن رافع، وعبد بن     

  .)٤(عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري؛ به
حدثنا أبو كامل الجحدري، وأبو     : "  عن عائشة، أخرجه مسلم قال     وله شاهد آخر  

حدثنا خالد بن الحارث، حـدثنا      :  قاال - واللفظ ألبي معن     -معن زيد بن يزيد الرقاشي      
سمعت : ر، عن األسود بن العالء، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت          عبد الحميد بن جعف   

ال يذهب الليل والنهار حتـى تعبـد الـالت      «:  يقول -صلَّى اهللا عليه وسلَّم   -رسول اهللا   
هو الَِّذي َأرسَل رسـولَه  {: يا رسول اهللا، إن كنت ألظن حين أنزل اهللا    : ، فقلت »والعزى

أن ذلـك  ] ٣٣: التوبة[} ِهره علَى الديِن كلِّه ولَو كَِره المشِْركُونِبالهدى وِديِن الحقِّ ِليظْ 
إنه سيكون من ذلك ما شاء اهللا، ثم يبعث اهللا ريحا طيبة، فتوفى كل مـن                «: تاما، قال 

                                         
 ).٢٦٢٣(رقم " مسند الطيالسي " )١(

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المؤلف) ٢(
فضيلة الشيخ الدكتور : ، تقديم)هـ٨٤٠ت (إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 

دار : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف: م، تحقيقأحمد معبد عبد الكري
  . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠الوطن للنشر، الرياض، األولى، 

 ). ٧١١٦(رقم " صحيح البخاري  " )٣(

 ).٢٩٠٦/٥١(رقم " صحيح مسلم ) " ٤(



 

 )١٦٩٥(

في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من ال خير فيـه، فيرجعـون إلـى ديـن                   
  .)١("»آبائهم

أن ريحان لم ينفرد بالرواية عن عبـاد، وكـذلك          : الحديثخالصة الحكم على    و
عباد لم ينفرد بالرواية عن أيوب، وقد تابعه عليه حماد بن زيد، وهو أثبت النـاس فـي             

مما ينفي عنه   " الصحيحين" أيوب، وهي متابعات قوية؛ كما أن للحديث شواهد قوية في           
  .النكارة

  : الحديث الثالث عشر
أخبرنا أحمد، حـدثنا علـي بـن محمـد بـن لؤلـؤ،              : )٢(قال أبو طاهر السلفي   

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن ناجيـة، حـدثنا إبـراهيم بـن سـعيد الجـوهري، حـدثنا         
ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عـن أبـي قالبـة، عـن أبـي                   

لـم تقـل امـرأة      : " قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         : أسماء، عن ثوبان، قال   
   " .فتجد رائحة الجنة أبدا.  طلقني:لزوجها

  : ذكر من تابع عباد على روايته عن أيوب
وأحمـد  .   من طريـق حمـاد بـن سـلمة          )٣(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه     

ــسنده  ــي م ــننه  )٤(ف ــي س ــدارمي ف ــننه  )٥(، وال ــي س ــو داود ف                       ، )٦( ، وأب
ــننه    ــي س ــه ف ــن ماج ــحاق الق  )٧(واب ــن إس ــماعيل ب ــي ، وإس                      ، )٨(اض

                                         
 ).٢٩٠٧/٥٢(" صحيح مسلم ) " ١(

دين، أبو طاهر السلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسلَفَه صدر ال: الطيوريات، انتخاب) ٢(
، )هـ٥٠٠ت (أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري : ، من أصول)هـ٥٧٦ت (األصبهاني 

 ١٤٢٥مكتبة أضواء السلف، الرياض، األولى، . دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، ط: دراسة وتحقيق
  ).٤٢٥( م رقم ٢٠٠٤ هـ،

 ).١٩٦٠٤(برقم  ) (٣
 ) .٢٢٤٤٠ رقم ٣٧/١١٢: (ينظر) (٤
 ).٢٣١٦(برقم ) (٥
 ).٢٢٢٦ (برقم) (٦
 ).٢٠٥٥(برقم ) (٧
 ).١٢( أحاديث أيوب برقم )(٨



– 

  )١٦٩٦(

؛ مـن طريـق   )٤(، وابـن حـزم  )٣(، وابـن المنـذر    )٢( ، وابن جريـر    )١(وابن الجارود 
 ؛  )٧( ، والبيهقـي   )٦(، وابـن حبـان    )٥(وإسماعيل بن إسـحاق القاضـي     . حماد بن زيد  

عـن  ) حماد بـن سـلمة، وحمـاد بـن زيـد، ووهيـب             (ثالثتهممن طريق وهيب،    
صـلّى  –قـال رسـول اهللا      :  أسماء، عن ثوبـان قـال      أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي     

أيما امرأة سألت زوجهـا طالقًـا فـي غيـر مـا بـأس؛ فحـرام          «: -اهللا عليه وسلّم  
ورواه ابن علية وعبد الوهـاب الثقفـي فأبهمـا الـراوي عـن              ، »عليها رائحةُ الجنَّة  

  . ثوبان
  .   عن إسماعيل بن علية)٨(وأخرجه أحمد في مسنده

، والروياني في   )١٠(، والترمذي )٩(سنده كما في إتحاف الخيرة    وابن أبي عمر في م    
  .   من طريق عبد الوهاب الثقفي)١١(مسنده

عن أيـوب،   ) ابن علية، والثقفي  ( ؛ كالهما    )١٢("تفسيره" وجمعهما ابن جرير في     
وقد يكون الراوي المبهم هنا هو أبو أسـماء         . عن أبي قالبة، عمن حدثه، عن ثوبان؛ به       

هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث      «: قال الترمذي .  الرواية السابقة  الرحبي؛ كما في  
عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيـوب بهـذا           

  .»اإلسناد، ولم يرفعه

                                         
 ) .٧٤٨( المنتقى برقم )(١
 ).٤/١٥٢( تفسير الطبري )(٢
 ) .٧٧٢٧( األوسط برقم )(٣
 ) .١٠/٢٣٦( المحلى )(٤
 ) .١٣(أيوب برقم  أحاديث )(٥
 ) .٤١٨٤( صحيح ابن حبان برقم )(٦
 ).٧/٣١٦( السنن الكبرى )(٧
 ).٢٢٣٧٩ رقم ٣٧/٦٢(مسند اإلمام أحمد ) (٨
 ).٤/١٤١: (ينظر) (٩

 ).١١٨٧(جامع الترمذي برقم ) (١٠
 ).٦٥٩(برقم ) (١١
 ) .٤/١٥١: (ينظر) (١٢



 

 )١٦٩٧(

  : بيان من خالف في روايته عن أيوب
أخرجـه  : وقد خالف معمر والثوري فروياه عن أيوب، عن أبي قالبة؛ مرسـلًا          

 من طريق   )٣( ، وابن أبي شيبة    )٢(  عن معمر، وعبد الرزاق     )١("مصنفه" بد الرزاق في    ع
عن أيوب، عن أبي قالبة؛ أن النبي صلى اهللا عليـه           ) معمر، والثوري (الثوري؛ كالهما   

أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس؛ فحرام عليهـا رائحـة              «: وسلم قال 
  ).أيوب(بـ ) خالد الحذاء: (وقرن الثوري في روايته. »الجنة

أن رواية من رواه موصولًا أولى بالقبول، وذلـك         : خالصة الحكم على الحديث   و
لكثرة رواتها، وثقتهم، كما أن فيهم من هو أثبت الناس في أيوب، ومن هـذا يتبـين أن                  
عبادا لم ينفرد بروايته عن أيوب، بل توبع فيه من عدد من أصحاب أيـوب متابعـات                  

  . يدل على أنه حفظ هذا الحديث عن أيوب، وليس فيه ما ينكرقوية، مما
  : الحديث الرابع عشر

حـدثنا  : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، قـال        : " قال الخطيب البغدادي  
حـدثني  : حدثنا القاسم بن زكريا المطرز، قـال : عمر بن محمد بن علي الصيرفي، قال      

حدثنا عباد هو ابن منصور، عـن       :  سعيد، قال  حدثنا ريحان بن  : إبراهيم بن سعيد، قال   
 :ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال   أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ع         

المرض؛ فهـو فـي مخرفـة الجنـة حتـى           : إذا عاد الرجل أخاه من الوصب، يعني      "
  .)٤("يرجع

  : ذكر من تابع عباد
 )٥( أخرجـه مـسلم    : بن زيد  حمادتابعه  : وقد توبع عباد على روايته عن أيوب      

 يعنيـان ابـن     -حدثنا حماد   : حدثنا سعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، قاال       : قال
  . عن أيوب-زيد 

                                         
 ).١١٨٩٢(برقم مصنف عبد الرزاق ) (١
 ).١١٨٩٣( مصنف عبد الرزاق )(٢
 ).١٩٦٠٣( مصنف ابن أبي شيبة )(٣

 ).٤٢٢/ ٩(  تاريخ بغداد )٤(
 ) .٢٥٦٨/٣٩( برقم )(٥



– 

  )١٦٩٨(

حـدثنا إبـراهيم بـن      : "  قال )١(وتابعه أيضا قتادة وعبد الوارث؛ أخرجه البزار      
 عـن أبـي     حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة،     : حدثنا محمد بن بكار، قال    : المستمر، قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي اهللا عنه، قال         
  . »إن عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع«: وسلم

حدثنا عبد الوارث عن أيوب، عـن أبـي         : " حدثنا أحمد بن مالك، قال    : )٢(وقال
  ".  وسلم، بنحوهقالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي صلى اهللا عليه

حدثنا أبو زرعة، ثنا محمد بن بكار، ثنا سـعيد بـن بـشير؛              : " والطبراني قال 
  . )٣("به

وهذا الحديث عن ثوبان ال نعلمه يروى عن غير ثوبان بهذا اللفـظ             : "قال البزار 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسناده حسن، وال نعلم روى حديث قتادة إال سعيد                

 روى أهل العلم عن سعيد بن بشير، واحتملوا حديثه، على أن في أحاديثه              بن بشير، وقد  
  ". أحاديث لم يتابعه عليها غيره

  : ذكر من تابع أيوب
أخرجـه  : ولم ينفرد أيوب في روايته عن أبي قالبة، فقد تابعه خالـد الحـذاء             

رحبي، ، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء ال       خالد الحذاء ؛ من طريق    )٥(، والترمذي )٤(مسلم
  .عن ثوبان؛ به

 عن شعبة، وثابت أبـو زيـد، عـن       )٦(أخرجه الطيالسي : عاصم األحول وتابعهم  
: عاصم، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال           

على أنه روي عن عاصـم عـن أبـي          ، »عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع      «
حـديث ثوبـان    «: قال الترمـذي  .  أسماء، عن ثوبان   قالبة، عن أبي األشعث، عن أبي     

                                         
 ).٤١٨٤(مسند البزار برقم ) (١
 ) .٤١٨٥(مسند البزار رقم ) (٢

 ).٢٦٨٨(رقم "   مسند الشاميين)٣(
 ).٢٥٦٨(صحيح مسلم برقم ) (٤
 ).٩٦٧(جامع الترمذي : ينظر) (٥
 ).١٠٨١( مسنده الطياليسي )(٦



 

 )١٦٩٩(

حديث حسن، وروى أبو غفار، وعاصم األحول هذا الحديث عن أبي قالبة، عـن أبـي           
وسـمعت  . األشعث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ نحوه            

قـال  . من روى هذا الحديث، عن أبي األشعث، عن أبي أسماء؛ فهو أصح    : محمدا يقول 
وأحاديث أبي قالبة إنما هي عن أبي أسماء؛ إال هذا الحديث، فهو عنـدي عـن                : محمد

  .»أبي األشعث، عن أبي أسماء
 ؛ من طريق يزيد بن هارون ومروان بن معاوية، عن عاصم األحـول؛              )١(مسلم

ورواية يزيد ومروان أصح؛ فقد رواه أبو غفار أيضا عن أبي قالبة،            «: قال البيهقي . به
وهذا القول من البخاري والبيهقي يعارضه قول       ، )٢(» ي األشعث، عن أبي أسماء    عن أب 

أبو قالبة وقع إلى الشام، وهو يروي عن أبي األشـعث وأبـي أسـماء،               «: اإلمام أحمد 
  .)٣(»وأراه قد سمع منهما، وروى أيضا عن أبي األشعث، عن أبي أسماء

رواية عن أيوب، بـل توبـع       أن عبادا لم ينفرد بال    : خالصة الحكم على الحديث   و
، كما أن أيوب لم ينفرد به، فقد توبع علـى           "صحيح مسلم " عليه، وهي متابعة قوية في      

روايته عن أبي قالبة، أما قول البخاري والبيهقي بأصحية رواية من روى الحديث عـن     
أبي قالبة، عن أبي األشعث، عن أبي أسماء؛ فيعارضه قول اإلمام أحمد، وهو مما يدل               

  . أن الحديث من الوجهين صحيحعلى
  : الحديث الخامس عشر

حدثنا ريحان بن سـعيد،     : أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال     : " قال النسائي 
) ح(حدثنا عباد، وهو ابن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبـي صـالح                : قال

ن أيوب، عن   حدثنا ريحان، عن عباد، ع    : وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سالم، قال       
أبي قالبة؛ أنه زعم أنه حدثه أبو صالح الحارثي، عن النعمان بن بـشير؛ أن نبـي اهللا                  

                                         
 ).٢٥٦٨(صحيح مسلم برقم ) (١

 ).٣/٣٨٠" (السنن الكبرى " )٢(

، أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر )٢٨٩/ ٣" (المعلم بفوائد مسلم" ، )٣/٩٢٣" (تقييد المهمل: " ينظر) ٣(
للنشر، الدار التونسية . فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، ط: ، تحقيق)هـ٥٣٦ت (التَِّميمي المازري المالكي 

المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، الطبعة الثانية، 
  .م١٩٩١ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٨٨



– 

  )١٧٠٠(

إن اهللا كتب كتابا قبل أن يخلـق الـسماوات واألرض   : " صلى اهللا عليه وسلم قال يوما     
؛ فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك         -بألفي عام   :  وقال إبراهيم  -بألفي سنة   
  . )١(" ختم بهما سورة البقرة، وإن الشيطان ال يلج بيتًا قرئتا فيه ثالث ليالالكتاب آيتين

، )٣(للطبرانـي " المعجم الصغير "  ، و  )٢("المعجم األوسط " وأخرجه الطبراني في    
نا إبراهيم بـن سـعيد      : حدثنا أحمد بن محمد الصباح أبو عبد اهللا البصري، قال         : " قال

  ". الجوهري
قرأت على  : حدثنا عبدان بن أحمد، قال    : " ، قال  )٤(لطبرانيل" المعجم الكبير "وفي  

  ". إبراهيم بن سعيد الجوهري
أخبرنـا أبـو    : " والبيهقي، قال . )٥(ومن الطريق األولى للطبراني أخرجه المزي     

عبد اهللا الحافظ، حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل، حدثنا جدي محمـد بـن        
 عبد اهللا الصيدالني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلـي،          إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو    

  . )٦ ("حدثنا ريحان بن سعيد؛ به
  ".ريحان: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إال عباد، تفرد به: " قال الطبراني

  : ذكر من تابع عباد
  : وقد توبع عباد على روايته، تابعه

يق عبـد األعلـى بـن        ؛ من طر   )٧("القدر"أخرجه الفريابي في    : وهيب بن خالد  
  .حماد، عنه

                                         
 ).١٠٩١٣( السنن الكبرى برقم )١(

 ).١٣٦٠(رقم) ٩٣/ ٢: (ينظر) (٢
 ).١٤٧(رقم ) ١٠٤/ ١: (ينظر) (٣
 ).٢١٠(رقم) ١٦٩/ ٢١(: ينظر) (٤

 ).٣٣/٤١٦( تهذيب الكمال )٥(

 ).٢١٨٠(رقم ) ٦١/ ٤( شعب اإليمان )٦(
 ).٨٩( برقم )(٧



 

 )١٧٠١(

 ؛ من طريق خالـد بـن        )١(أخرجه البزار في المسند   : محمد بن يوسف الحداني   
يوسف، عن يوسف بن خالد بن عمير، عن أبي رجاء محمد بن يوسف الحداني، عـن                 
، أبي قالبة، عن أبي صالح األشعري، عن النعمان بن بشير؛ فنسب أبا صـالح أشـعريا     

نعلم أسند أبو رجاء عن أبي قالبة غير هذا الحديث، وال رواه عنـه إال    وال  ": قال البزار 
  . "يوسف بن خالد

 ، ابـن  )٢("فـضائل القـرآن  " أخرجه المستغفري في : أبو قحذم النضر بن معبد  
 ، من طريق كثيـر      )٤(، وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة        )٣(عدي في الكامل  

  من طريق أبو الوليد الطيالـسي؛  )٥(المحدث الفاصل " بن هشام، الرامهرمزي تعليقًا في  
كالهما عن أبي قحذم النضر بن معبد، عن أبي قالبة، عن أبي صالح الخـوالني، عـن         

  . النعمان بن بشير؛ فنسب أبا صالح خوالنيا
فكلهم متفقون على أن الراوي عن النعمان بن بشير هو أبو صالح، واختلفـوا              

  . الخوالني: األشعري، وقيل: الحارثي، وقيل: في نسبه؛ فقيل
  : مخالفة حماد بن سلمة لهؤالء

 ، )٦("فـضائل القـرآن  " وخالف كل هؤالء حماد بن سلمة، فأخرجه أبو عبيد في         
           ،  )٩(، والترمـذي فـي جامعـه      )٨(مي فـي مـسنده     ، والدار  )٧(واإلمام أحمد في المسند   

                 ، والفريـابي  )١١( ، وابـن الـضريس فـي  فـضائل القـرآن            )١٠(والبزار في مـسنده   

                                         
 ).٣٢٩٦( رقم )(١
 ).٧٣٤( رقم )(٢
 ) .٢٦٤/ ٨(الكامل في الضعفاء ) (٣
 ).٧٦٠٣(  رقم)(٤
 ).٢٩٣ص: (ينظر) (٥
 ).٢٣٢ص: (ينظر) (٦
 ).١٨٤١٤ رقم ٤/٢٧٤: (ينظر) (٧
 ) .٣٤٣٠(برقم ) (٨
 ) .٢٨٨٢(برقم  ) (٩

 ) .٣٢٩٦(برقم ) (١٠
 ) .١٦٧(برقم ) (١١



– 

  )١٧٠٢(

شـرح  "  ، وفـي     )٣("تفـسيره "  ، والبغوي فـي      )٢(، والنسائي في  الكبرى    )١(في القدر 
 ، والحـاكم فـي   )٦(  األوسـط  ، والطبراني في  )٥("صحيحه"  ، وابن حبان في      )٤("السنة

 ؛ من طرق عن حمـاد  )٩(، وفي األسماء والصفات)٨( ، والبيهقي في الشعب  )٧(المستدرك
بن سلمة، عن األشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قالبة، عـن أبـي األشـعث                 

: قال ابن أبـي حـاتم  .  عليه وسلمالصنعاني، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى اهللا      
ا زرعة عن حديث رواه ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيـوب               وسألت أب "

أن : السختياني، عن أبي قالبة؛ أنه حدثه أبو صالح الحارثي، عن النعمـان بـن بـشير           
  ـا قبـل أن يخلـق         -عز وجل -إن اهللا   «:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -النَّبيكتب كتاب 

من ذلك الكتاب آيتين خـتم بهمـا        السموات واألرض، وهو عنده على العرش، أنزل        
  .)١٠(" »سورة البقرة؛ فإن الشيطان ال يلج بيتًا قرئتا فيه ثالث ليال

ورواه حماد بن سلمة، عن األشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عـن أبـي              : قلت
صلّى اهللا عليه   –، عن النعمان بن بشير، عن النّبي        )١١(قالبة، عن أبي األشعث الصنعاني    

ال «: "وقـال الطبرانـي   ". حديث حماد بن سـلمة      : الصحيح: " زرعةقال أبو   ، -وسلّم
وقـال  . »حمـاد بـن سـلمة     : يروى هذا الحديث عن النعمان إال بهذا اإلسناد، تفرد به         

هذا «: وقال ابن حجر في   ، »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه       «: الحاكم

                                         
 ).٨٩ و٨٨(برقم ) (١
 ) .١٠٨٠٣(برقم ) (٢
 ).١/٢٧٥: (ينظر) (٣
 ) .١٢٠١(برقم ) (٤
 ).٧٨٢(برقم ) (٥
 ).١٩٨٨(برقم ) (٦
 ).٢/٢٦٠ و١/٥٦٢: (ينظر) (٧
 ).٢١٨٠(برقم ) (٨
 ).٤٩٠(برقم ) (٩

 ).١٦٧٨(رقم " العلل " )١٠(

، وفي )٤٥، ٣٣/٤٤" (تهذيب الكمال"، وعده المزي في "أبي األشعث الجرمي: " قع في سنن الترمذيو) ١١(
  .من أوهام الترمذي، ولم يتابعه أحد عليه) ١١٦٤٤ رقم٩/٣٠" (تحفة األشراف"



 

 )١٧٠٣(

البـة، بينـه    وفي تصحيحه نظر؛ الختالف وقـع فيـه علـى أبـي ق            ... حديث حسن 
  .)١(»النسائي

أن عبادا لم ينفرد برواية هذا الحـديث مـن هـذا    : خالصة الحكم على الحديث  و
الوجه عن أيوب، بل توبع عليه، مما يدل على عدم نكارة الحديث من روايـة ريحـان                 

  .عن عباد، وفي الحديث اختالفات أخرى، وفيما ذكر كفاية
  المطلب الثاني

  ن أيوب عن أبي قالبة بها متابعات ضعيفةأحاديث ريحان عن عباد ع
  : الحديث األول
حـدثنا ريحـان   : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال   : حدثنا الفريابي قال  : )٢(قال اآلجري 

عن خالد بن اللجالج؛    ، عن أبي قالبة  ، عن أيوب ، حدثنا عباد بن منصور   : بن سعيد قال  
 وسلم غدا يوما على أصـحابه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: أن عبد اهللا بن عباس حدثه    

إن ربي عز وجل أتاني الليلـة فـي         : " فقال لهم ، مستبشرا يعرفون في وجهه السرور    
هل تعلم فـيم يختـصم      : لبيك ربي وسعديك؛ قال   : يا محمد؛ قلت  : فقال، أحسن صورة 

يختصمون في الكفارات؛ المشي علـى األقـدام إلـى          ، نعم يا رب  : المأل األعلى؟ قلت  
من فعل ذلك عاش    ، صدقت يا محمد  : إسباغ الوضوء في السبرات؛ فقال    و، الجماعات

  ".بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه
  : ذكر من تابع ريحان

 ،  )٣(فأخرجه ابـن قـانع فـي  معجـم الـصحابة           : وقد توبع عباد بن منصور    
 ، وأبـو الـشيخ فـي طبقـات          )٤( كما في بيان تلبيس الجهمية     -والطبراني في  السنة     

                                         
 ).٢٧٦-٣/٢٧٥" (نتائج األفكار " )١(

الدكتور : ، تحقيق)هـ٣٦٠ت (ي البغدادي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلجر: ، المؤلف"الشريعة) " ٢(
 هـ، ١٤٢٠السعودية، الطبعة الثانية، / دار الوطن، الرياض . ط(عبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، 

  ).١٠٤٠(رقم ) ١٥٤٩/ ٣(م، ١٩٩٩
 ) .٢/١٠٢: (ينظر) (٣
 ).٣٥٣-٧/٣٥٢: (ينظر) (٤



– 

  )١٧٠٤(

 ؛ من طريق أنيس بن سوار الجرمي، عن أيوب، عن أبي قالبـة،              )١(دثين بأصبهان المح
عبـد  : (ووقع عند ابن قانع والطبراني. عن خالد بن اللجالج، عن عبد اهللا بن عباس؛ به      

  ).اهللا بن عائش
  : ذكر من تابع أيوب

، وابـن أبـي عاصـم فـي         )٢(وقد توبع أيوب على هذا الوجه؛ أخرجه الترمذي       
، )٧( ، واآلجـري   )٦( ، والطبراني فـي الـدعاء      )٥( ، وابن خزيمة   )٤( وأبو يعلى  ،)٣(السنة

 ؛ من طرق عن معاذ بن هشام، ثنا أبي عن قتادة عن أبي قالبة عن خالد                 )٨(والدارقطني
  .بن اللجالج عن ابن عباس

:  على وجوه كثيرة، قال محمد بـن نـصر         )٩(وهذا الحديث اضطرب في إسناده    
لرواة في إسناده على ما بينا، وليس يثبت إسناده عنـد أهـل      هذا حديث قد اضطربت ا    «

  .والكالم على هذا الحديث واختالف طرقه يطول جدا، )١٠(»المعرفة بالحديث
، وتلخيص المتـشابه    )١٢(للدارقطني" العلل" ، و )١١(البن خزيمة " التوحيد: "  انظر

رجب رسالة مـستقلة    وللحافظ ابن   . )١٥(، وتهذيب التهذيب  )١٤( ، واإلصابة  )١٣(في الرسم 

                                         
 ).٣/٤٦٥: (ينظر) (١
 ).٣٢٣٤(رقم : ينظر) (٢
 ) .٤٧٨(رقم : ينظر) (٣
 ).٢٦٠٨: (ينظر) (٤
 ) .٥٣٨/ ١: (ينظر) (٥
 ).١٤٢٠: (ينظر) (٦
 ).١٠٣٩(رقم : ينظر) (٧
 ).٢٤٣ و٢٤٢ و٢٤١: (ينظر) (٨

  ).١٤١: ص" (تيسير مصطلح الحديث. " ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة: المضطرب هو) ٩(
 ).مختصر/٥٦ص(  قيام الليل )١٠(

 ).٥٤٦-٢/٥٣٣: (ينظر) (١١
 ).٢٤٠ و١٢/١٣٦ و٥٧-٦/٥٤: (ينظر) (١٢
 ).٣٠٢-١/٣٠١: (ينظر) (١٣
 ).٥١٠-٦/٥٠٤: (ينظر) (١٤
 ).٥٢١-٢/٥٢٠:(ينظر) (١٥



 

 )١٧٠٥(

اختيار األولى، في شرح حـديث      : " في شرح هذا الحديث والكالم على طرقه، عنوانها       
  " .اختصام المأل األعلى

هذا الحديث رواه ريحان عن عبـاد، وتابعـه         أن  : خالصة الحكم على الحديث   و
 على ألوان كثيرة، ال يمكـن       هعليه أنيس متابعة ضعيفة، والحديث اضطرب في روايات       

ها الحكم بصحته، وليس هذا بسبب نكارة رواية ريحان عن عباد عـن أيـوب، بـل               مع
  .بسبب االضطراب الواقع من الرواة جميعا في روايتهم لهذا الحديث

  : الحديث الثاني
: حدثنا ريحان بن سعيد، قـال     : حدثنا محمد بن حسان األزرق، قال     : " قال البزار 

بي أسماء، عن ثوبان رضي اهللا عنـه؛ أنـه   حدثنا عباد عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أ    
ال ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إال         «: سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

  .)١( " »أعيد في مكانها مثالها
حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ثنا ريحان          : " وأخرجه الطبراني قال  

  . )٢ ("بن سعيد؛ به
 حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، ثنا علـي             : "وأبو نعيم، قال  

  . )٣ ("بن عبد الحميد، ثنا مجاهد بن موسى، ثنا ريحان بن سعيد؛ به
أخبرنا أبو عبد اهللا بن فنجويه، حـدثنا عبـد اهللا بـن             : "والثعلبي في تفسيره قال   

ـ              رازي، حـدثنا   يوسف بن أحمد بن مالك، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن زياد الطيالسي ال
  . )٤( "محمد بن حسان األزرق؛ به

أخبرني ابن فنجويه، حدثنا ابن شيبة، حدثنا محمد بن أحمـد بـن             : " وقال أيضا 
  . )٥(وتحرف فيه عباد بن منصور إلى عباد بن كثير". إبراهيم؛ به

                                         
 ). ٤١٨٧(  مسند البراز رقم )١(

 ).١٤٤٩(رقم ) ١٠٢/ ٢(  المعجم الكبير )٢(

 ).٣٤٥(  صفة الجنة رقم )٣(

 )٣٤٤/ ٨(تفسيرالثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ) ٤(

 ).٢٠٨/ ٩(تفسير الثعلبي  )  ٥(



– 

  )١٧٠٦(

  : متابعة يحيى بن أبي كثير أليوب
، فقد تابعه يحيى بن أبي كثير،       ولم ينفرد أيوب برواية هذا الحديث عن أبي قالبة        

 أيـضا   )١(وأخرجه البـزار  ، "ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبة         : " قال أبو نعيم  
حدثنا أبـان،   : حدثنا إسحاق بن إدريس، قال    : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال      : قال

ه، عن  عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي اهللا عن               
فحدثنا أبو العباس محمد بن     : " وأخرجه الحاكم، قال  . النبي صلى اهللا عليه وسلم، بنحوه     

يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا أبان بـن يزيـد،                
فـذكر عـدة    ... حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو قالبة عبد اهللا بن زيـد الجرمـي              

  .)٢(" ذا الحديثأحاديث، من ضمنها ه
  : أقوال العلماء في الحديث

وهذا الحديث عن ثوبان ال نعلمه يروى عن النبي صـلى اهللا عليـه          : "قال البزار 
وسلم من وجه متصل عنه بأحسن من هذا اإلسناد، وال نعلم روى حديث أيوب إال عباد                

كثيـر  بن منصور، وال رواه عن عباد إال ريحان، وال نعلم روى حديث يحيى بن أبـي        
  ". إال إسحاق بن إدريس عن أبان 

ال أعلم أنه روي إال من هذا الطريق، وعباد تكلـم فيـه    «: وقال الضياء المقدسي  
  . )٣(»بعض العلماء

  . )٤(»ورجال الطبراني، وأحد إسنادي البزار ثقات«: وقال الهيثمي
  .)٥( "طب وكذا الحاكم والبزار عن ثوبان بأسانيد بعضها صحيح: " وقال المناوي

أن الحديث لم ينفرد به عباد عن أيوب، وقد تابعه          : خالصة الحكم على الحديث   و
على روايته يحيى بن أبي كثير، وإن كان راويه كذاب؛ فإن العلماء حكموا على روايـة              

                                         
 ).٤١٨٨(مسند البزار رقم ) (١

 ).٨٣٩٠" (المستدرك " )٢(

: ، تحقيق)هـ٦٤٣ت (ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي : ، المؤلف"صفة الجنة) " ٣(
  ).٧٤(، ) م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣دار بلنسية، الرياض، الطبعة األولى . ط(صبري بن سالمة شاهين، 

 ).١٠/٤١٤" (مجمع الزوائد" ) ٤(

 ). ٢٨٣/ ١" (التيسير بشرح الجامع الصغير " )٥(



 

 )١٧٠٧(

ريحان عن عباد بأنها صحيحة، وهذا الحديث رواه علي بن المديني عن ريحان، وعلي              
وي إال عن ثقة عنده، وليس في مـتن الحـديث معنًـى             إمام كبير، وعالم نحرير، ال ير     

  . منكر
  : الحديث الثالث

نا ريحان عن عباد عن أيوب، عـن        : حدثنا إبراهيم بن سعيد قال    : " )١(قال البزار 
قال رسـول اهللا صـلى اهللا       : أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي اهللا عنه، قال          

  ." وكل ما يوعدون في مئة سنة: " عليه وسلم
ورواه ، وهذا الحديث ال نعلمه يروى بهذا اللفظ إال عن ثوبان وحـده  : "قال البزار 

عن أبي قالبـة،  : غير واحد عن أبي قالبة، منهم قتادة وأيوب، إال معمرا أخطأ فيه فقال           
  ".عن أبي أسماء عن شداد بن أوس، والصواب هو عن ثوبان، والخطأ من معمر

  : أقوال أهل العلم في الحديث
  . )٣("صحيح: " وقال الحافظ، )٢("رواه البزار وإسناده حسن: "  الهيثميقال
ورواه ابن الجـوزي    : " وقال المناوي . مختصر من حديث طويل في مسلم     : قلت

  .)٥(وضعفه األلباني؛ لضعف عباد عنده، )٤( " وأعلّه
  : متابعة يحيى بن أبي كثير أليوب

 بن يعقوب، حدثنا محمد بن سـنان    فحدثنا أبو العباس محمد   : " أخرج الحاكم، قال  
القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حـدثنا               

  . فذكر عدة أحاديث، من ضمنها هذا الحديث)٦ (..."أبو قالبة عبد اهللا بن زيد الجرمي
  . وإسحاق كذاب كما تقدم في الحديث العاشر من المطلب األول

                                         
 ).٤١٧٥(مسند البزار رقم ) (١

 ).٧/٢٥٧" (مجمع الزوائد" )٢(

 ).١٦٤٣(، رقم )١٧٦/ ٢" (مختصر زوائد مسند البزار " )٣(

 ).٢٩/ ٥" (فيض القدير " )٤(

 ).٢٦٠٧" (الضعيفة " )٥(

 ). ٨٣٩٠" (المستدرك " )٦(



– 

  )١٧٠٨(

  .لبزار يتبين أن قتادة تابع أيوب على روايتهومن كالم ا
أن ريحان لم ينفرد عن عباد برواية هذا الحـديث،  : خالصة الحكم على الحديث  و

، وخالفهم معمر فـي     - وإن كانت روايته ال يعتمد عليها        -فقد تابعه يحيى بن أبي كثير     
ن عن عبـاد    روايته، وحكم على روايته البزار بالخطأ، مما يدل على صحة رواية ريحا           

على األقل في نظر البزار، وأن مخالفة معمر له ضعيفة، كما تبين أن أيوب لـم ينفـرد       
  . بهذا الحديث عن أبي قالبة، بل تابعه فيها قتادة

  : الحديث الرابع
أخبرنا ريحان بن سعيد،    : وأخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال     : " قال البزار 

يوب، عن أبي قالبة، عن النعمـان بـن بـشير           ، عن أ  - يعني ابن منصور   -عن عباد   
إذا أراد أحدكم أن يـصلي      «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : رضي اهللا عنه، قال   

من الليل، فليأخذ قبضة من تراب فليضعها عنده، فإذا انتبه فليحصب بها عن يمينـه،            
  . )١ ("»وعن شماله

ن الحـسين بـن إسـماعيل       أخبرنا أحمد بن عبد اهللا ب     : " وأخرجه الخطيب، قال  
حدثنا محمد بن عبـدة جـار يعقـوب      : وجدت في كتاب جدي بخط يده     : المحاملي، قال 
وهذا الحـديث ال نعلمـه      : ")٣(قال البزار . )٢ ("حدثنا ريحان بن سعيد؛ به    : الدورقي، قال 

  ". يروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد
  : ذكر من تابع أيوب

  : ولم ينفرد به أيوب عن أبي قالبة بروايته، فقد تابعه يحيى بن أبي كثير
نا : نا محمد بن بكار قال    : حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، قال       : " قال الطبراني 

عنبسة بن عبد الواحد، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبة، عن                 
إذا نام أحدكم وهـو يريـد أن        «:  اهللا عليه وسلم   قال النبي صلى  : النعمان بن بشير قال   

يصلي من الليل؛ فليضع عن يمينه قبضة من تراب، فإذا انتبه فليقبض منه بيمينـه،               

                                         
 ).٣٢٩٣(رقم ) ٢٣٤/ ٨( مسند البزار  )١(

 ). ٦٥٨/ ٣(  تاريخ بغداد  )٢(
 ) .٣٢٩٣(رقم ) ٢٣٤/ ٨(مسند البزار ) (٣



 

 )١٧٠٩(

 ، و جـامع  )٢( كما في سير أعالم النـبالء -أخرجه أبو يعلى . )١ (»فليحصبه عن شماله  
حدثنا عبـد اهللا    : "  قال –  )٤(،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية      )٣(المسانيد والسن 

، وابـن   )٦(وأخرجه ابن حبان فـي  المجـروحين         . )٥(" بن عمر بن إبان، حدثنا عبسة     
لـم يـرو هـذا      : " قال الطبرانـي  .  من طريق أبي يعلى    )٧ (الجوزي في  الموضوعات   

  ".عنبسة بن عبد الواحد: الحديث عن يحيى بن أبي كثير إال أيوب بن عتبة، تفرد به
رواه الطبراني في األوسط والكبير، والبزار، وفيـه أيـوب بـن            : " يقال الهيثم 

عتبة، وثقه أحمد في رواية، وكذلك ابن معين، وضعفاه في رواية، وضـعفه البخـاري               
  . )٨ ("ومسلم وجماعة

   .رواية البزار ليس فيها أيوب بن عتبة: قلت
، )٩( "رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف أيوب بـن عتبـة          : " وقال البوصيري 

  . باطل، أيوب ليس بشيء:  عن ابن حبان قوله)١٠(ونقل ابن الجوزي والسيوطي

                                         
 ).٢٠٥(رقم ) ٢١/١٥٩(، و الكبير )٤٣٢٦(  المعجم األوسط رقم )١(

 ).٣٢٠/ ٧: (ينظر) (٢

   الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو : جامع المسانيد والسنَن الهادي ألقوم سنَن، المؤلف) ٣(
دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبع على . عبد الملك بن عبد اهللا الدهيش، ط. د: ، تحقيق)هـ٧٧٤ت (

  ).٣١٢/ ٨( م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٩نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 
 ).٥٨٨٠(رقم ) ٤٠٠/ ٤: (ينظر) (٤
  ".بن عبد الواحد: " عنبسة عن عبد الواحد، والصواب:  وقع في المطبوع) ٥(
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف) ٦(

هـ ١٣٩٦دار الوعي، حلب، الطبعة األولى، . محمود إبراهيم زايد، ط: ، تحقيق)هـ٣٥٤ت (أبو حاتم، الدارمي، البستي 
)١٧٠/ ١.(  
عبد : ، ضبط وتقديم وتحقيق)هـ٥٩٧ت (جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : ، المؤلف"الموضوعات) " ٧(

 هـ، ٢:١٣٨٦، ١نورة، الطبعة األولى، جـ لممحمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة ا. الرحمن محمد عثمان، ط
  ).١٠٨/ ٢( م ١٩٦٨ هـ، ١٣٨٨: ٣ م، جـ ١٩٦٦

 ).٢٦٤/ ٢" (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " )٨(

 ).٣٧٤/ ٢" (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة " )٩(
              ، جالل الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر)٢٩/ ٢" (الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة) " ١٠(
 هـ، ١٤١٧ بيروت، األولى، -دار الكتب العلمية. أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، ط: ، تحقيق)هـ٩١١ت (

  .م١٩٩٦



– 

  )١٧١٠(

" أيوب روى له ابن ماجه، وقال الحـافظ ابـن حجـر فـي               : " وقال ابن عراق  
ثقة، وعن ابن عـدي     : ضعيف، ونقل في التهذيب عن أحمد؛ أنه قال فيه مرة         ": التقريب
  .)١("-واهللا أعلم-ى حديثه بالوضع، يكتب حديثه؛ فمثله ال ينبغي الحكم عل: أنه قال

أن الحديث تفرد به ريحان عن عباد عـن أيـوب           : خالصة الحكم على الحديث   و
  .عن أبي قالبة، وأن متابعة يحيى بن أبي كثير ال تثبت

  :المطلب الثالث
أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبة التي انفرد بروايتها ولم يتابع       

  عليها
   :الحديث األول

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحان بن سعيد، حـدثنا           : )٢(قال البزار 
عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس، عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم            ، عباد بن منصور  

  ". إذا صليت فلم تدر شفع انصرفت أم على وتر؛ فاسجد سجدتين: "قال
س إال من هذا الوجه، وال رواه       وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن أن      : " قال البزار 

عن أيوب إال عباد بن منصور، وال عن عباد إال ريحان بن سعيد، وريحان بـن سـعيد          
علي بن المديني، وإبراهيم بن محمـد بـن عرعـرة،           : بصري كتب عنه أهل الحديث    

وإبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم، وحدث بأحاديث كثيرة عن عباد عن أيـوب لـم               
وقـد فـات    ، "ره، واحتملت عنه على تفرده بها من غير إنكار عليـه          يحدث بها عنه غي   

، وهـو علـى شـرطه    "كشف األستار" و" مجمع الزوائد" الهيثمي ذكر هذا الحديث في    
  .فيهما

                                         
نور الدين، علي بن محمد بن علي بن : ، المؤلف"تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة) " ١(

عبد اهللا محمد الصديق ، عبد الوهاب عبد اللطيف: ، تحقيق)هـ٩٦٣ت (بن عراق الكناني عبد الرحمن ا
  ).٨٢/ ٢( هـ، ١٣٩٩ بيروت، األولى، -دار الكتب العلمية. الغماري، ط

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا : ، المؤلف)البحر الزخار(مسند البزار المنشور ) ٢(
، وعادل )٩ إلى ١حقق األجزاء من (محفوظ الرحمن زين اهللا : ، تحقيق)هـ٢٩٢ت (عروف بالبزار العتكي الم
مكتبة العلوم . ، ط)١٨حقق الجزء (، وصبري عبد الخالق الشافعي )١٧ إلى ١٠حقق األجزاء من (بن سعد 

  .)٦٧٧١(رقم ) ٢٥٢/ ١٣(م ٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت -والحكم، المدينة المنورة، الطبعة األولى 



 

 )١٧١١(

  .وقد ورد معنى هذا الحديث عن أنس موقوفًا عليه
حدثنا ابن أبي عـدي، عـن       : حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قاال     : ")١(قال الطبري 

ينتهـي إلـى   : " في الذي ال يدري ثالثًا صلى أو أربعا؟ قال: يد، عن قتادة، عن أنس  سع
  ".وهمه، ويسجد سجدتين

سمعت أنسا يقـول    :  قال )٢ (...حدثنا:  حدثني مخلد بن محمد المهلبي، قال      - ٥٣
  ".يسجد سجدتي الوهم: " في الذي يسهو فال يدري زاد أو نقص؟ قال

حدثنا حماد، عن قتـادة، عـن       : دثنا الحجاج، قال  ح:  حدثني المقدمي، قال   - ٥٤
إن شك في ثالث أو أربع؛ فإنـه يـسجد سـجدتي            : " أنس بن مالك والحسن، أنهما قاال     

  .)٣("الوهم
  : الرد على شبهة في هذا الحديث

أال تؤثر رواية الحديث موقوفًا على أنس على روايته مرفوعا، فيكـون            : فإن قيل 
  ن عباد في روايته هذا الحديث؟هذا دليلًا على وهم ريحان ع

نعم تؤثر، وتدل على وهم ريحان في ذلك، لكن بشرط أن تكون هـذه              : فالجواب
الرواية من نفس السند الذي روى به ريحان هذا الحديث عن عباد، والحالة هنـا غيـر                 
ذلك؛ فهو سند آخر غير سند ريحان، غاية هذا أن يكون ريحان تفـرد بالروايـة عـن                  

باد بروايته عن أيوب، وهذا التفرد ال يضر ريحان، وقـد روى األئمـة              عباد، وتفرد ع  
  .عنه، واحتملوا تفرداته عن عباد من غير إنكار عليه؛ كما قال البزار

  : الحديث الثاني
:  ؛ قـال   )٤("الخامس من الفوائد الصحاح العوالي واألفراد والحكايـات       " قال في   

بزاز، حدثنا يحيى بن صـاعد، حـدثنا        أخبرنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمد ال        "

                                         
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر : ، المؤلف)الجزء المفقود(تهذيب اآلثار  )١(

سوريا، / دار المأمون للتراث، دمشق . ط علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا،: ، تحقيق)هـ٣١٠ت (الطبري 
  .)٥٢: ٤٩: ص(م ١٩٩٥هـ، ١٤١٦الطبعة األولى، 

  .ل المخطوط، كما قال المحققبياض في األص )٢(
  .؛ من طريق علي بن عبد العزيز عن حماد؛ به)٤٧٢/ ٣" (األوسط" وأخرجه أيضا ابن المنذر في  )٣(

 ).٢٢(رقم : ينظر) (٤



– 

  )١٧١٢(

سعد بن يحيى القراطيسي، حدثنا ريحان، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبـي               
قالبة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أنه انطلق مع أبيه حتى سأل                 

لقنـا  فانط. يفطـر : أبا هريرة عن الرجل إذا أراد الصيام فأصبح جنبا؛ فقال أبو هريرة           
كان رسول  : حتى أتينا عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، فسأالها عن ذلك، فقالت            

  . )١(" اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من احتالم ثم يصوم
الحديث غريـب  ... من أصبح جنبا: أن أبا هريرة قال   : حديث: ")٢(قال الدارقطني 

قال فـي   . فَرد بِه المعتمر بن سلَيمان عنه     من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد، تَ        
غريب من حديث ابن أبي الزناد، عن أبي بكر بن عبد الـرحمن، تفـرد               : موضع آخر 

تَفَـرد  : وقال في موضع آخر، ناجية بن بكر عنه، وتَفَرد بِه عبد اهللا بن وهب عن ناجية        
  ". ريحان بن سعيد عنهبِه عباد بن منصور، عن أيوب السختياني، تَفَرد بِه

  : متابعات ألبي قالبة
وقد توبع أبو قالبة في روايته هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الـرحمن بـن            

  : الحارث
أخرجـه  : سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحـارث والزهـري           تابعه  
ـ              : " البخاري قال  د حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عب

كنـت  : الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة؛ أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، قال     
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شـعيب، عـن        . أنا وأبي حين دخلنا على عائشة، وأم سلمة ح        

أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هـشام؛ أن أبـاه عبـد                : الزهري، قال 
وأم سلمة أخبرتاه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  الرحمن أخبر مروان؛ أن عائشة   

  .كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم

                                         
؛ "غير: "في المخطوط، ولم يكتب في الهامش شيًئا، ولعله سقط من المخطوط" من" وضعت عالمة لحق فوق ) ١(

  .، لتوافق روايات الحديث من غير هذا الطريق"من غير احتالم: " فيكون
أبو الفضل محمد بن طاهر بن : لمحمد بن طاهر القيسراني، المؤلف" أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني) " ٢(

          جابر بن عبد اهللا السريع، : ، تحقيق)هـ٥٠٧ت (علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني 
  ).٢/٤٩٤( م ٢٠٠٧التدمرية، األولى، دار . ط



 

 )١٧١٣(

أقسم باهللا لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان       : وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث     
فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمـع بـذي            : يومئذ على المدينة؛ فقال أبو بكر     

إني ذاكر لك   : يفة، وكانت ألبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن ألبي هريرة          الحل
: أمرا، ولوال مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك؛ فذكر قول عائـشة وأم سـلمة، فقـال                 

  .)٢( )١("كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم
ني حـدث : "  أخرجه مـسلم قـال  :عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن  وتابعه  

 -محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثني محمد بـن رافـع،          
 حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبـي            -واللفظ له   

سمعت أبا هريرة رضـي اهللا عنـه، يقـص،     : بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال       
، فذكرت ذلك لعبد الـرحمن بـن        »با فال يصم  من أدركه الفجر جن   «: يقول في قصصه  

؛ فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنـا علـى             - ألبيه   -الحارث  
: فكلتاهما قالـت : عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال         

فانطلقنا : ، قال » يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم       -صلَّى اهللا عليه وسلّم   -كان النبي   «
عزمت عليك إال مـا     : حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن؛ فقال مروان          

فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضـر       : ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول، قال        
: نعـم؛ قـال  : أهما قالتاه لك؟ قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة : ذلك كله؛ قال  

ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العبـاس، فقـال أبـو                  . هما أعلم 
فرجـع  : سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ قال : هريرة

كذلك كان  : في رمضان؟ قال  : أقالتا: أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك         
  .وقد روي من غير هذا الطريق، )٤( )٣("يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم

                                         
 )١٩٢٦ و١٩٢٥(رقم " صحيح البخاري ") ١(

أبو الفضل محمد بن طاهر بن : لمحمد بن طاهر القيسراني، المؤلف" أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني) " ٢(
           السريع، جابر بن عبد اهللا: ، تحقيق)هـ٥٠٧ت (علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني 

  . م٢٠٠٧دار التدمرية، األولى، . ط
 ).١١٠٩/٧٥(رقم " صحيح مسلم " )٣(

  . ، لمحمد بن طاهر القيسراني"أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني) " ٤(



– 

  )١٧١٤(

يتبين مما سبق عدم تفرد أبي قالبة برواية هذا         أنه  : خالصة الحكم على الحديث   و
الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، والحديث معروف ومشهور عن أبي              
هريرة وعائشة رضي اهللا عنهما؛ فالحديث صحيح، وال نكارة إذًا من حيث اللفظ، ولكن              

ارة هنا يقصد بها تفرد ريحان عن عباد عن أبي قالبة، وال يقصد بها النكارة التـي                 النك
  .تدل على الضعف، إنما هي التفرد، وقد صرح الدارقطني بذلك التفرد

  : الحديث الثالث
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن سمعان الصيرفي، حدثنا محمد         : " )١(قال ابن عدي  

ن بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي           بن حسان األزرق، حدثنا ريحا    
، ولكن منعهم   )٢(لم يسِب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر         : قالبة، عن َأنَس قال   

إسماعيل بن إبراهيم بن محمد، أبو علي المعروف بسمعان         . ثم أرسلهم، وأمسك الماشية   
 لـم   )٣("تاريخ بغداد " جمه الخطيب في    ، وتر "الكامل" الصيرفي، أكثر عنه ابن عدي في       

  .يذكر فيه جرحا وال تعديلًا
 أبـو جعفـر البغـدادي التـاجر،     ومحمد بن حسان بن فيروز الشيباني األزرق،    

  :)٤("ثقة

                                         
 ).١٠٩٨٥(رقم ) ٣٠٩/ ٧" (الكامل في ضعفاء الرجال " )١(

  .كما سيأتي" األحكام الوسطى" ، وهو خطأ، والمثبت من "حنين: "في طبعة الكامل) ٢(
              ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )٢٩٢/ ٧" (تاريخ بغداد) " ٣(
هـ، ١٤٢٢ بيروت، األولى، -دار الغرب اإلسالمي. الدكتور بشار عواد معروف، ط: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت (

، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز )٣٠١/ ٢٣" (تاريخ اإلسالم" م، وينظر ٢٠٠٢
 هـ، ١٤١٣ بيروت، الثانية، -دار الكتاب العربي. عمر عبد السالم التدمري، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (الذهبي 
  . م١٩٩٣

(  تهذيب الكمال –) ١٥٥٧٦ رقم ٩/١٢٩(  ثقات ابن حبان –) ١٤٤٧ رقم ٤٠٢ص ( ثقات العجلي  )٤(
٢٥/٥٢(  



 

 )١٧١٥(

  : مخالفة هذا الطريق لمن هو أولى منه
وذكر أبو أحمد من حديث عباد بن منـصور، عـن           : ")١(قال عبد الحق اإلشبيلي   

 صـلى اهللا عليـه   -لم يسِب رسول اهللا : ، عن أبي قالبة، عن أنس قال     أيوب السختياني 
  . ثم أرسلهم وأمسك الماشية)٢( يوم خيبر، لكن منعهم-وسلم 

. رواه عن عباد ريحان بن سعيد، وقد مر ذكر عباد بن منصور وذكر من ضعفه              
  . والصحيح حديث مسلم رحمه اهللا

  : فقط لمخطأ عبد الحق اإلشبيلي في نسبة الحديث لمس
وقد أخطأ عبد الحق اإلشبيلي في نسبة هذا الحديث لمـسلم فقـط، وإنمـا رواه                

حدثنا إسماعيل بـن عليـة،      : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال    : " قال) ٣٧١(البخاري رقم   
حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 : قال

صالة الغداة بغلس؛ فركب نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم          وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها      
وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـي                 
زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم حسر اإلزار عـن                 

م، فلمـا دخـل القريـة    فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي اهللا صلى اهللا عليه وسل 
 }فـساء صـباح المنـذرين     { اهللا أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بـساحة قـوم          : " قال

محمد، قـال عبـد   : وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا    : قالها ثالثًا، قال  ]" ١٧٧: الصافات[
فأصبناها عنوة، فجمع   : قال. - يعني الجيش    -والخميس  : وقال بعض أصحابنا  : العزيز

ـ   : اء دحية الكلبي رضي اهللا عنه، فقال      السبي، فج  ي اهللا، أعطنـي جاريـة مـن       يـا نب
  "....السبي

  .)٣("حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية: " ومسلم قال

                                         
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن : ، المؤلف"األحكام الوسطى من حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم) " ١(

حمدي : ، تحقيق) هـ٥٨١ت (الحسين بن سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف بابن الخراط 
: رياض، المملكة العربية السعودية، عام النشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ال. السلفي، صبحي السامرائي، ط

  ).٥٦/ ٣( م ١٩٩٥ هـ، ١٤١٦
  ". متعهم: " في طبعة األحكام) ٢(

 ) .١٣٦٥/٨٤( رقم )(٣



– 

  )١٧١٦(

  : خالصة الحكم على الحديث
تبين مما سبق أن هذا الحديث خالف ما هو أولى، وهو رواية الثقات عن أنـس؛                

 وسلم أخذ السبي، وعليه فمتن الحديث منكر من رواية ريحـان            أن النبي صلى اهللا عليه    
  .من حيث هذه المخالفة
  : الحديث الرابع

حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، ثنا ريحان بن سـعيد، ثنـا             : " قال ابن أبي عاصم   
قال لنا رسـول    : عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن بشير، عن ابن عمر            

إني رأيت المالئكة عليهم السالم في المنام، أخذوا        «: لم ذات يوم  اهللا صلى اهللا عليه وس    
  . )١(" » عمود الكتاب فعمدوا به إلي الشام، فإذا وقعت الفتن؛ فإن اإليمان بالشام

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن أبو عبد اهللا البزار، نا ريحان بـن سـعيد            : وقال
البة، عن بشير، عن عبيد اهللا بن       أبو عصمة، نا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي ق          

  .)٢(عمر رضي اهللا عنه، رفعه إلي النبي صلى اهللا عليه وسلم في عمود الكتاب، مثله
أخبرنا أبو الحسن عبـد الوهـاب بـن جعفـر     : قال وأخرجه أبو الحسن الربعي  

قرأت علـى  : حدثنا الحسن بن علي بن عمر العنسي، حدثنا أبو محمد قال  : الكالبي، قال 
وجعله من مسند عبد اهللا بـن       ... )٣(ر بن جعفر، حدثنا يحيى بن محمد بن السكن        أبي بك 
وقد وضع ابن أبي عاصم هذا الحديث في ترجمـة          ، )٥(ومن طريقه ابن عساكر   . )٤(عمر

                                         
 ).٧٥٣(رقم ) ٥٩/ ٢" (اآلحاد والمثاني " )١(

 )٧٥٤" (اآلحاد والمثاني" ) ٢(

  . وقع سقط في مطبوعة الفضائل، واستدركته من تاريخ دمشق) ٣(
علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي، أبو الحسن، ويعرف بابن أبي : ل الشام ودمشق، المؤلففضائ) ٤(

م ١٩٥٠مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، األولى . صالح الدين المنجد، ط: ، تحقيق)هـ٤٤٤ت (الهول 
  ).٢٢رقم (
، )هـ٥٧١ت (عروف بابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الم: ، المؤلف"تاريخ دمشق) " ٥(

 م ١٩٩٥ هـ، ١٤١٥: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر. عمرو بن غرامة العمروي، ط: تحقيق
)١/١١٠.(  



 

 )١٧١٧(

ورواه محمد بن حسان األزرق، عن ريحـان؛ إال أنـه           ، عبيد اهللا بن عمر بن الخطاب     
  .)١(عله من حديث عبد اهللا بن عمرأخرجه ابن عساكر، وج: أسقط منه أبا قالبة

  : ذكر من خالف عباد
  : وقد خولف عباد في روايته عن أيوب، خالفه

  من طريق مؤمل بـن       )٣( ، وفي  األوسط    )٢(أخرجه الطبراني في  الكبير    : معمر
إسماعيل، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن عبـد اهللا بـن                 

رأيت في المنام أنهم أخذوا عمود الكتـاب      «:  عليه وسلم قال   عمرو؛ أن النبي صلى اهللا    
  )!فاألمن: (كذا فيه. »فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتنة، فاألمن بالشام

لم يرو هذا الحديث عن أيوب إال معمـر، وال عـن معمـر إال               «: قال الطبراني 
  .»محمد بن ثور، تفرد به مؤمل

  : ذكر مخالفة قتادة أليوب
 ، وابـن    )٤(ف قتادة أيوب في روايته، أخرجه أحمد في  فضائل الصحابة          وقد خال 

  من طريق قتادة، عن أبي قالبة؛ أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    )٥(جرير في تفسيره  
؛ رأيت فيما يرى النائم كأن المالئكة حملت عمود الكتاب فوضعته بالـشام           «: وسلم قال 

  .»امفأولته أن الفتن إذا وقعت فإن اإليمان بالش
  ".تاريخ دمشق" وللحديث شواهد أخرى ذكرها ابن عساكر في : شواهد الحديث

  : خالصة الحكم على الحديث
مما سبق يتبين أن الحديث من هذا الوجه لم يروه إال ريحان، وقد خولـف فـي                 
روايته عن عباد، مع مخالفة قتادة أليوب، إال أن متن الحـديث لـه شـواهد أخـرى،                  

  .اله حسنفالحديث على أقل أحو

                                         
 ).١/١١٠" (تاريخ دمشق " )١(

 ).١٤٥١٤ رقم ١٣/٥٩٨: (ينظر) (٢
 ).٢٦٨٩(برقم ) (٣
 ) .١٧١٦(برقم ) (٤
 ).١٦/٣١٢: (ينظر) (٥



– 

  )١٧١٨(

وهـذه طـرق يقـوي بعـضها     «: -بعد أن ذكر بعـض طرقـه     -قال ابن حجر  
  .)١(»بعضا

  : الحديث الخامس
أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي، أنا أبو القاسم عبـد            : " قال ابن عساكر  

، أنا محمد بن إسحاق، وأبو منـصور محمـد بـن            )٢(الرحمن وأبو عمرو عبد الوهاب    
أنا إبراهيم بن عبد اهللا بن      : نت أحمد بن الحسن بن سهلُويه، قالوا      أحمد، وأم العالء هي ب    

، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن بحر هو القراطيـسي، نـا              )٣(خُرِشيد قُولة 
: ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنـس قـال                

الحديبية وعمرته والحج والفـتح وحنينًـا       -صلى اهللا عليه وسلم   -شهدت مع رسول اهللا     
  . )٤ ("وخيبر

أبو القاسم عبد الرحمن وأبو عمرو عبد الوهاب ابنا ابن منده، ومحمد بـن              : قلت
وقد أورد المزي هـذا     . إسحاق هو أبوهما أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن منده الحافظ           

، ولم  "والطائف  : " زاد، و "تهذيب الكمال " الخبر عن عباد في ترجمة أنس بن مالك من          

                                         
 ).١٢/٤٠٣(ي  فتح البار)١(

، بزيادة واو بين أبو عمرو وعبد الوهاب، وهو هو؛ فعبد الوهاب "وأبو عمرو وعبد الوهاب: " في المطبوع) ٢(
  .كنيته أبو عمرو

، أبو الفضل أحمد بن علي )١٠٥/ ٢(نزهة األلباب في األلقاب : لقب إلبراهيم بن عبد اهللا بن خرشيد، ينظر) ٣(
مكتبة . عبد العزيز محمد بن صالح السديري، ط: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت (الني بن محمد بن أحمد بن حجر العسق

، شمس الدين أبو عبد )١٢٠: ص( المعين في طبقات المحدثين ، م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الرشد، الرياض، األولى، 
دار . همام عبد الرحيم سعيد، ط. د: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 

، محمد بن محمد بن عبد الرزاق )٣٠٠/ ٣٠(هـ، تاج العروس ١٤٠٤رقان، عمان، األردن، الطبعة األولى، الف
  .ةدار الهداي. مجموعة من المحققين، ط: ، تحقيق)هـ١٢٠٥ت (الحسيني، أبو الفيض، الملقَّب بمرتضى الزبيدي 

 ).٣٦١/ ٩(  تاريخ دمشق )٤(



 

 )١٧١٩(

ولم يذكر ذلك أحد    : " يعقب عليه بشيء، كما عقب على خبر حضور أنس يوم بدر فقال           
  .)١(" من أصحاب المغازي 

  : غزوات أنس مع النبي صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا إسـحاق   : وقال لنا موسى بن إسماعيل    ": "التاريخ الكبير " قال البخاري في    

: كم غزا النبي صلى اهللا عليه وسـلم؟ قـال         : موسى بن أنس  بن عثمان الكالبي، سألت     
. سبعا وعشرين غزوة، ثمان غزوات يقيم فيها األشهر، وتسع عشرة يقيم فيهـا األيـام              

وأخرجـه  . )٢(" ثمان غـزوات  : كم غزا أنس مع النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ قال         : قلت
 خزيمة، ثنا موسـى بـن       حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السري بن        : " الحاكم، قال 

  .)٣ ("إسماعيل، ثنا إسحاق بن عثمان؛ به
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو عمرو بن الـسماك،           : " وأخرجه البيهقي 

حـدثنا أبـو    : حدثنا أبو عبد اهللا، وهو أحمد بن حنبل، قال        : حدثنا حنبل بن إسحاق، قال    
  .)٤ ("ثمان؛ بهسعيد مولى بني هاشم، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ع

  .)٥(ومن طريق آخر إلى أحمد بن حنبل، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق
  : خالصة الحكم على الحديث

تبين مما سبق أن المتن ليست فيه نكارة، وأن الحديث صحيح، وأن النكارة فـي               
هذا الحديث من جهة انفراد ريحان عن عباد بهذا الطريق، وهـي ال توجـب ضـعف                 

بت أن أنسا رضي اهللا عنه قد غزا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ثمـاني                الحديث؛ فقد ث  
  .غزوات، بدون ذكر لها، ورواية ريحان عينت بعض هذه الغزوات

                                         
، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين )٣٦٨/ ٣(ل تهذيب الكمال في أسماء الرجا) ١(

مؤسسة . بشار عواد معروف، ط. د: ، تحقيق)هـ٧٤٢ت (ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
  .م١٩٨٠ هـ، ١٤٠٠ بيروت، األولى، - الرسالة

، )هـ٢٥٦ت (البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة : التاريخ الكبير، المؤلف) ٢(
  .محمد عبد المعيد خان: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، طبع تحت مراقبة

 ).٦٤٥٧(، رقم )٦٦٥/ ٣(  المستدرك على الصحيحين )٣(

 ).٤٦١/ ٥(  دالئل النبوة )٤(
 ).٩/٣٦٢: (ينظر) (٥



– 

  )١٧٢٠(

  : الحديث السادس
وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنبأ بشر اإلسفراييني، ثنـا           : " قال البيهقي 

ا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بن منـصور،         أبو جعفر بن الحذاء، أنبأ علي بن المديني، ثن        
أن الموبـق  «عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبي، حدثني عمرو البكالي،       

الذي ذكر اهللا في القرآن في سورة الكهف واٍد في النار بعيد القعر، يفرق بـه يـوم                   
  .)١ ("»القيامة بين أهل اإلسالم وبين من سواهم من الناس

  : البكاليمتابعة عن عمرو 
: وقد روي من وجه آخر عن عمرو البكالي، أخرجه الطبري في تفـسيره قـال              

ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبـي أيـوب، عـن               : حدثنا ابن بشار، قال   
واٍد عميق فصل به بين أهـل       : ، قال ]٥٢: الكهف[} وجعلنا بينهم موبقًا  {: عمرو البكالي 

  .)٢(، وأهل النارالضاللة وأهل الهدى، وأهل الجنة
وخولف ابن أبي عدي في روايته؛ خالفه يزيد بن زريـع، وروح بـن عبـادة؛                

وذُِكر لنا أن عمرا البكالي حدث، عـن  : فروياه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال  
واد في النار عميق، فرق يوم القيامـة بـين   «: ، قال}موبقًا{: عبد اهللا بن عمرو في قوله    

 ؛ من طريـق يزيـد بـن         )٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره    . »ل الضاللة أهل الهدى وأه  
  .  من طريق روح بن عبادة)٤(زريع، وأخرجه البيهقي في البعث والنشور

  : خالصة الحكم على الحديث
ومما سبق يتبين أن رواية ريحان لهذا الحديث من هذا الوجه لم يتابع عليـه، إال                

 كان منقوله هو، أو من روايته عن عبد اهللا بن           أن المتن عن عمرو البكالي ثابت، سواء      
  .عمرو

                                         
 ).٤٧٦(رقم ) ٢٧٥: ص(  البعث والنشور )١(

 ).٢٩٧/ ١٥(ير الطبري  تفس) ٢(
 ).١٥/٢٩٧: (ينظر) (٣
 ).٤٧٣: (ينظر) (٤



 

 )١٧٢١(

  : الحديث السابع
واألغالل التي كانـت    {: في تفسير قول اهللا تعالى    " تفسيره" قال ابن أبي حاتم في      

ذكره محمد بن حسان األزرق، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بـن        : الوجه الثاني : }عليهم
} واألغالل التـي كانـت علـيهم   {: ي إدريسمنصور، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أب    

  .)١(هي ما تركوا من كتاب اهللا: قال
محمد بن حسان األزرق، هو محمد بن حسان بن فيروز الشيبانى األزرق، أبـو              

  .جعفر البغدادى التاجر، مولى معن بن زائدة؛ ثقة
لم يتابع ريحان في روايته هـذا األثـر عـن           أنه  : خالصة الحكم على الحديث   و

  .بل هو إسناد فرد، ولم يرد هذا األثر عن أبي إدريس من طريق أخرىعباد، 

                                         
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، : تفسير القرآن العظيم، المؤلف) ١(

مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية . أسعد محمد الطيب، ط: ، تحقيق)هـ٣٢٧ت (الرازي، ابن أبي حاتم 
  ).٨٣٥٢(رقم ) ٥/١٥٨٤( هـ ١٤١٩لسعودية، الطبعة الثالثة، ا



– 

  )١٧٢٢(

  الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات
ريحان بن سعيد عن عبـاد      (تناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية لسلسلة إسناد         

؛ حيث عللت هذه السلسلة بما ذكره النـسائي مـن   )بن منصور عن أيوب عن أبي قالبة 
م السماع عن عباد وأنه تغير بأخرة؛ باإلضافة مـا ذكـره العجلـي          أن ريحان ليس بقدي   

والبرديجي من كون مرويات هذه السلسلة مناكير، أو أن ريحان منكر الحديث عن عباد              
 وقد عرض البحث في مبحثه األول ألقوال المجروحين والمعدلين لريحـان وعبـاد،              ،

ض الـضوابط التـي مـع       وتحليلها في ضوء قواعد علم الجرح والتعديل مع وضع بع         
مراعاتها تنضبط أقوال العلماء ويتضح المراد منها، كما عرض هذا المبحـث ترجمـة              

        رحمهمـا اهللا    -وافية أليوب السختياني وأبي قالبة مع عرض ثنـاء العلمـاء عليهمـا            
  . -تعالى

وكان ما سبق دراسة نظرية حلل فيها البحث أقوال النقاد، وقعد بعـض القواعـد        
  .  في الحكم على األسانيدالمهمة

ثم عرض البحث في مبحثه الثاني لدراسة تطبيقية بجمع أحاديث هـذه السلـسلة              
: األول: وتخريجها على المدار؛ مع سبرها بالمتابعات والشواهد من خالل ثالثة مطالب          

: والمطلـب الثـاني   ، جمع أحاديث هذه السلسلة مما كان له متابعات قوية وشواهد قوية          
ث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبة والتي لها متابعات ضعيفة؛ أمـا              جمع أحادي 

فهو أحاديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قالبـة التـي انفـرد               : المطلب الثالث 
  .بروايتها ولم يتابع عليها

  : ومما سبق ذكره وصل البحث لمجموعة من النتائج، كالتالي
  : باد، وهي كاآلتيالنتائج الخاصة بترجمتي ريحان وع: أولًا

أنه بمجمل دراسة أقوال المجروحين والمعدلين لكليهما؛ تبين أنهما علـى درجـة         - أ 
 . وعباد صدوق رمي بالقدر، صدوق؛ فريحان صدوق في حديثه بعض الخطأ

مقصود البرديجي من مصطلح المنكر الذي ينفرد به الرجل وال يعـرف متنـه        -ب 
 .إال من الوجه الذي رواه منه



 

 )١٧٢٣(

شيخ ال بأس بـه، يكتـب حديثـه وال    : " حاتم من قوله في ريحان   ال يعني أبو      - ج 
ترك حديث الراوي مطلقًا، بل يكتب حديثه وينظر فيـه مـن حيـث              " يحتج به   

  .المتابعات والشواهد
  ". فهي مناكير: " ثبت للبحث خطأ النقل عن العجلي في مروياته عن عباد، بقوله  - د 

  : حيح والتعليلضوابط تعين على دراسة األسانيد والتص: ثانيا
 . أهمية الرجوع إلى المصادر األصلية في نقل أقوال المجروحين والمعدلين  - أ 

 . أهمية جمع المخطوطات في دراسة أقوال النقاد قبل الحكم على الرواة  -ب 

أهمية قراءة مقدمات الكتب في توضيح منهجية الناقد فـي نقـده وتـصحيحه                - ج 
 .وتعليله

  . صودهاأهمية ضبط ومعرفة مصطلحات األئمة ومق  - د 
تفعيل قاعدة حمل المطلق على المقيد عند تعارض الجرح والتعديل، وغيرها من             - ه 

  .القواعد النظرية
  : النتائج الخاصة بالدراسة التطبيقية وجمع األحاديث، وهي كاآلتي: ثالثًا

يوضح الرسم البياني التالي نتائج الدراسة التطبيقية بتخريج األحاديـث الخاصـة       
  : بهذه السلسلة
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  )١٧٢٤(

  : ومما سبق يتضح اآلتي
ريحان عن عباد بن منصور عن أيوب       ( عدد األحاديث التي رويت بهذا اإلسناد       - ج 

  .ستة وعشرون حديثًا) السختياني، عن أبي قالبة
عدد األحاديث التي أخرجت فيه مما لها متابعات وشواهد قويـة خمـسة عـشر                - د 

  .حديثًا، وكلها صحيحة
 أربعة أحاديث، اثنان مـنهم صـححهما        التي لها متابعات ضعيفة   عدد األحاديث     - ه 

األئمة، وواحد فيه اضطراب شديد يمنع الحكم بصحته، ولكن ليس بسبب تفـرد             
ريحان، وواحد لم يحكم عليه العلماء بشيء، وكلها توبع فيها ريحـان متابعـات              

  .ضعيفة
 عدد األحاديث التي انفرد بروايتها ولم يتابع عليها سبعة أحاديث، تفرد بهـا               -  ب

خمسة أحاديث صحيحة وقوية من وجوه أخرى،       : لم يتابع عليه، منها   ريحان و 
  .أثر واحد تفرد بهووواحد خولف فيه وهو منكر من جهته، 

 حديثًا بمتابعـات وشـواهد      ٢٠: كاآلتي   حديثًا صحيحا،    ٢٢والحاصل أن منها    
 حديثان حكم عليهما األئمة بالصحة ولريحـان متابعتـان عليهـا            وقوية وطرق أخرى،  

، ولم يحكم عليهمـا      عليهما    حديثان تفرد بهما ولم يتابع      ويضاف على ما سبق      ةضعيف
وحديث واحد منكر من جهته، حيث خولف في        ، - واهللا أعلم    -األئمة على قدر اطالعي   

وبمـا  ،وأثر تفرد به ريحان في تفسير ابن أبـي حـاتم   ، روايته، خالفه جمع من الثقات    
 العام الذي يرد به على دعوى غلق بـاب          سبق ذكره من نتائج يتضح هدف الدراسة      

  .االجتهاد والبحث والتقصي في تصحيح األحاديث وتعليلها
بتأسيس مجمع حديثي تتـواله المؤسـسات    ومن خالل ما سبق يوصي البحث       -

الدينية الرسمية في البالد اإلسالمية؛ لدراسة األسانيد المختلف في تصحيحها، وتعليلهـا            
 عليها؛ إلزالة اللبس حول حديث النبي صـلى اهللا عليـه            من خالل قواعد ضابطة متفق    

 . وسلم
 
  

  



 

 )١٧٢٥(

  :أهم المصادر والمراجع
، منـشورات   ٦١فريـد األنـصاري، ص      : أبجديات البحث في العلـوم الـشرعية، د        - ١

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الفرقان، األولى، الدار البيضاء، ذو القعدة 

 أبـو العبـاس شـهاب    :إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المـسانيد العـشرة، المؤلـف          - ٢
الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بـن قايمـاز بـن عثمـان البوصـيري                 

فـضيلة الـشيخ الـدكتور أحمـد معبـد        : ، تقديم )هـ٨٤٠: المتوفى(الكناني الشافعي   
أبـو تمـيم ياسـر بـن        : دار المشكاة للبحث العلمي، بإشـراف     : عبد الكريم، المحقق  
 هــ  ١٤٢٠األولـى،  : ن للنـشر، الريـاض، الطبعـة   دار الوط : إبراهيم، دار النشر  

 . م١٩٩٩ -

أبـو الفـضل أحمـد    : إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العـشرة، المؤلـف      - ٣
ـ ٨٥٢: المتـوفى (بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العـسقالني             : ، تحقيـق  )هـ

راجعـه  (زهيـر بـن ناصـر الناصـر         . د: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشـراف     
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف       : ، الناشـر  )نهج التعليق واإلخراج  ووحد م 

: ، الطبعـة  )بالمدينـة ( ومركز خدمة الـسنة والـسيرة النبويـة          -) بالمدينة(الشريف  
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األولى، 

األحاديث المختـارة أو المـستخرج مـن األحاديـث المختـارة ممـا لـم يخرجـه                   - ٤
ضـياء الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن         : البخاري ومسلم في صحيحيهما، المؤلف    

ـ ٦٤٣: المتـوفى (عبد الواحد المقدسـي      معـالي األسـتاذ    : ، دراسـة وتحقيـق    )هـ
دار خـضر للطباعـة والنـشر       : الدكتور عبد الملك بن عبد اهللا بن دهـيش، الناشـر          

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثالثة، :  لبنان، الطبعة-والتوزيع، بيروت

ياء الدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد الواحـد               ض: األحاديث المختارة، المؤلف   - ٥
الـدكتور عبـد الملـك بـن عبـد اهللا      : ، دراسة وتحقيق)هـ٦٤٣: المتوفى(المقدسي  

 لبنـان،   -دار خـضر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت          : بن دهيش، الناشـر   
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثالثة، : الطبعة

بـن حبـان بـن أحمـد بـن      محمـد  : اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف     - ٦
: المتـوفى (حبان بن معاذ بـن معبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي                  

        : المتـوفى (األميـر عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي          : ، ترتيب )هـ٣٥٤



– 

  )١٧٢٦(

ـ ٧٣٩ : شـعيب األرنـؤوط، الناشـر     : ، حققه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه         ) ه
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨لى، األو: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

عبـد  : ، المؤلـف  - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -األحكام الوسطى من حديث النبـي        - ٧
الحق بن عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن الحـسين بـن سـعيد إبـراهيم األزدي،                 

ـ  ٥٨١: المتـوفى (األندلسي األشـبيلي، المعـروف بـابن الخـراط           : ، تحقيـق  ) هـ
تبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع،        مك: حمدي السلفي، صـبحي الـسامرائي، الناشـر       

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦:  المملكة العربية السعودية، عام النشر-الرياض 

محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين               : أحكام أهل الذمة، المؤلف    - ٨
ـ ٧٥١: المتـوفى (ابن قيم الجوزيـة            يوسـف بـن أحمـد البكـري     : ، المحقـق )هـ

األولـى،  :  الـدمام، الطبعـة    -رمادى للنـشر  : ر شاكر بن توفيق العاروري، الناش     -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد            : أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف      - ٩
بن محمد بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن                    

 عـادل أحمـد عبـد       -علي محمـد معـوض      : ، المحقق )هـ٦٣٠: المتوفى(األثير  
هــ  ١٤١٥: األولـى، سـنة النـشر     : دار الكتب العلمية، الطبعـة    : موجود، الناشر ال
 . م١٩٩٤ -

: المتـوفى (أبو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد األزدي               : االشتقاق، المؤلف  -١٠
دار الجيـل،   : عبـد الـسالم محمـد هـارون، الناشـر         : ، تحقيق وشـرح   )هـ٣٢١

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١األولى، :  لبنان، الطبعة-بيروت

أبـو  : ف الغرائب واألفراد للدارقطني، لمحمد بن طـاهر القيـسراني، المؤلـف           أطرا -١١
الفضل محمد بن طاهر بن علي بـن أحمـد المقدسـي الـشيباني، المعـروف بـابن                 

: جـابر بـن عبـد اهللا الـسريع، الناشـر          : ، المحقـق  )هـ٥٠٧: المتوفى(القيسراني  
 . م٢٠٠٧األولى، : دار التدمرية، الطبعة

برهـان الـدين الحلبـي أبـو        : ي من الرواة بـاالختالط، المؤلـف      االغتباط بمن رم   -١٢
الوفا إبراهيم بـن محمـد بـن خليـل الطرابلـسي الـشافعي سـبط ابـن العجمـي               

نهايـة  (عالء الـدين علـي رضـا، وسـمى تحقيقـه          : ، المحقق )هـ٨٤١: المتوفى(



 

 )١٧٢٧(

، وهـو دراسـة وتحقيـق وزيـادات فـي           )االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط     
 .م١٩٨٨األولى، :  القاهرة، الطبعة-دار الحديث:  على الكتاب، الناشرالتراجم

مغلطاي بن قليج بـن عبـد اهللا البكجـري المـصري            : إكمال تهذيب الكمال، المؤلف    -١٣
ـ ٧٦٢: المتـوفى (الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الـدين          أبـو  : ، المحقـق  )هـ

الفـاروق  : ، الناشـر   أبو محمد أسـامة بـن إبـراهيم        -عبد الرحمن عادل بن محمد      
 . م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢األولى، : الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة

مغلطاي بن قليج بـن عبـد اهللا البكجـري المـصري            : إكمال تهذيب الكمال، المؤلف    -١٤
ـ ٧٦٢: المتـوفى (الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الـدين          أبـو  : ، المحقـق  )هـ

الفـاروق  : مة بـن إبـراهيم، الناشـر       أبو محمد أسـا    -عبد الرحمن عادل بن محمد      
 . م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢األولى، : الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة

سعد الملك، أبو نصر علي بن هبـة اهللا بـن جعفـر بـن مـاكوال             : اإلكمال، المؤلف  -١٥
ـ ٤٧٥: المتوفى( : لبنـان، الطبعـة   -بيـروت -دار الكتـب العلميـة      : ، الناشـر  )هـ

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة األولى 

عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منـصور التميمـي              : ألنساب للسمعاني، المؤلـف   ا -١٦
ـ ٥٦٢: المتوفى(السمعاني المروزي، أبو سعد      عبـد الـرحمن بـن      : ، المحقـق  )هـ

مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر          : يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر    
 . م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢األولى، : آباد، الطبعة

علي بـن محمـد بـن عبـد الملـك           : م في كتاب األحكام، المؤلف    بيان الوهم واإليها   -١٧
ـ ٦٢٨: المتـوفى (الكتامي الحميـري الفاسـي، أبـو الحـسن ابـن القطـان               ، )هـ

األولـى،  :  الريـاض، الطبعـة  -دار طيبـة  : الحسين آيت سعيد، الناشـر    . د: المحقق
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

يني، أبـو الفـيض،   محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـس         : تاج العروس، المؤلف   -١٨
ـ ١٢٠٥: المتــوفى(الملقَّـب بمرتــضى الزبيــدي   مجموعــة مــن : ، المحقــق)هـ

 .دار الهداية: المحققين، الناشر

يحيـى بـن معـين أبـو زكريـا،          :  روايـة الـدوري، المؤلـف      -تاريخ ابن معين     -١٩
 مكـة المكرمـة،     -مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث اإلسـالمي             : الناشر
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ نور سيف، الطبعة األولى، أحمد محمد. د: تحقيق



– 

  )١٧٢٨(

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمـان بـن أحمـد بـن              : تاريخ أسماء الثقات، المؤلف    -٢٠
: المتـوفى (محمد بـن أيـوب بـن أزداذ البغـدادي، المعـروف بــابن شـاهين                 

ـ ٣٨٥  الكويــت، -الـدار الـسلفية  : صـبحي الــسامرائي، الناشـر  : ، المحقـق )هـ
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤األولى، : الطبعة

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن               : تاريخ اإلسالم، المؤلف   -٢١
ـ ٧٤٨: المتوفى(قَايماز الذهبي    الـدكتور بـشار عـواد معـروف،        : ، المحقـق  )هـ

 . م٢٠٠٣األولى، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: الناشر

مـد بـن عثمـان بـن        شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أح       : تاريخ اإلسالم، المؤلف   -٢٢
ـ ٧٤٨: المتـوفى (قَايماز الذهبي    عمـر عبـد الـسالم التـدمري،        : ، المحقـق  )هـ

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، : دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الناشر

تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر كمـا فـي مغـاني األخيـار فـي شـرح أسـامي                    -٢٣
بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد           أبو محمد محمود    : رجال معاني اآلثار، المؤلف   

ـ ٨٥٥: المتـوفى (بن حسين الحنفي بدر الدين العيني        محمـد حـسن    : ، تحقيـق  )هـ
:  لبنـان، الطبعـة    -دار الكتـب العلميـة، بيـروت      : محمد حسن إسماعيل، الناشـر    

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى، 

محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري،             : التاريخ الكبير، المؤلف   -٢٤
ـ ٢٥٦: المتـوفى (و عبد اهللا   أب دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر     : ، الطبعـة )هـ

 .محمد عبد المعيد خان:  الدكن، طبع تحت مراقبة-آباد

أبو بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي                  : تاريخ بغداد، المؤلف   -٢٥
الـدكتور بـشار عـواد معـروف،        : ، المحقق )هـ٤٦٣: المتوفى(الخطيب البغدادي   

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األولى، : بيروت، الطبعة- دار الغرب اإلسالمي:الناشر
أبو بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي                  : تاريخ بغداد، المؤلف   -٢٦

الـدكتور بـشار عـواد معـروف،        : ، المحقق )هـ٤٦٣: المتوفى(الخطيب البغدادي   
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األولى، : بيروت، الطبعة-دار الغرب اإلسالمي: الناشر

أبو عمرو خليفة بـن خيـاط بـن خليفـة الـشيباني             : اريخ خليفة بن خياط، المؤلف    ت -٢٧
ـ ٢٤٠: المتـوفى (العصفري البصري    أكـرم ضـياء العمـري،      . د: ، المحقـق  )هـ



 

 )١٧٢٩(

ــم: الناشــر ــة، : بيــروت، الطبعــة،  دمــشق-مؤســسة الرســالة ، دار القل الثاني
 .هـ١٣٩٧

هللا المعـروف بـابن     أبو القاسم علي بن الحـسن بـن هبـة ا          : تاريخ دمشق، المؤلف   -٢٨
: عمـرو بـن غرامـة العمـروي، الناشـر         : ، المحقـق  )هـ٥٧١: المتوفى(عساكر  

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر

أبو الوفا إبـراهيم بـن محمـد بـن خليـل سـبط              : التبيين ألسماء المدلسين، المؤلف    -٢٩
ـ   : ابن العجمي الشافعي، المحقق     -دار الكتـب العلميـة    : سن، الناشـر  يحيى شفيق ح

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى : بيروت، الطبعة

: المتـوفى (عبـد الـسالم محمـد هـارون         : تحقيق النصوص ونـشرها، المؤلـف      -٣٠
الثانيـة  : مؤسسة الحلبي وشـركاه للنـشر والتوزيـع، الطبعـة         : ، الناشر )هـ١٤٠٨
 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥

عبـد  /بكـر الـسيوطي، تحقيـق     عبـد الـرحمن بـن أبـي         : تدريب الراوي، تأليف   -٣١
 .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية. الوهاب عبد اللطيف، ط

أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن            : تغليق التعليق على صحيح البخاري، المؤلف      -٣٢
ـ ٨٥٢: المتـوفى (محمد بن أحمد بن حجر العسقالني        سـعيد عبـد    : ، المحقـق  )هـ
،  بيـروت  -دار عمـار    ، ميالمكتـب اإلسـال   : الرحمن موسـى القزقـي، الناشـر      

 .هـ١٤٠٥األولى، :  األردن، الطبعة-عمان

محمد بن جرير بن يزيد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي،               : تفسير الطبري، المؤلف   -٣٣
ـ ٣١٠: المتـوفى (أبو جعفر الطبري     الـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد         : ، تحقيـق  )هـ

هجـر،  المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات اإلسـالمية بـدار             
دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع     : الدكتور عبد السند حسن يمامـة، الناشـر       

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، : واإلعالن، الطبعة

أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد بـن إدريـس بـن             : تفسير القرآن العظيم، المؤلف    -٣٤
ـ ٣٢٧: المتـوفى (المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حـاتم          : ، المحقـق  )هـ

 المملكـة العربيـة     -مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز         : أسعد محمد الطيب، الناشـر    
 . هـ١٤١٩ -الثالثة : السعودية، الطبعة



– 

  )١٧٣٠(

أبو بكر عبد الرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري              : تفسير عبد الرزاق، المؤلف    -٣٥
ـ ٢١١: المتـوفى (اليماني الـصنعاني     محمـود محمـد    . د: ، دراسـة وتحقيـق    )هـ

 .هـ١٤١٩األولى، سنة :  بيروت، الطبعة-لكتب العلميةدار ا: عبده، الناشر
أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن              : تقريب التهذيب، المؤلف   -٣٦

ـ ٨٥٢: المتـوفى (حجر العسقالني    دار : محمـد عوامـة، الناشـر     : ، المحقـق  )هـ
 .م١٩٨٦ -١٤٠٦األولى، :  سوريا، الطبعة-الرشيد

نـور الـدين،    : لشنيعة الموضـوعة، المؤلـف    تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار ا      -٣٧
: المتـوفى (علي بن محمد بـن علـي بـن عبـد الـرحمن ابـن عـراق الكنـاني                    

ـ ٩٦٣ عبـد اهللا محمـد الــصديق   ، عبــد الوهـاب عبـد اللطيــف  : ، المحقـق )هـ
 . هـ١٣٩٩األولى، :  بيروت، الطبعة-دار الكتب العلمية: الغماري، الناشر

 محمد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي الحنبلـي              شمس الدين : تنقيح التحقيق، المؤلف   -٣٨
ـ ٧٤٤: المتوفى( سامي بن محمـد بـن جـاد اهللا وعبـد العزيـز بـن               : ، تحقيق ) ه

         األولــى، :  الريــاض، الطبعــة-أضــواء الــسلف: ناصــر الخبــاني، دار النــشر
 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن              : تهذيب التهذيب، المؤلف   -٣٩
ــوفى(جــر العــسقالني ح ــارف : ، الناشــر)هـــ٨٥٢: المت ــرة المع مطبعــة دائ

 .هـ١٣٢٦الطبعة األولى، : النظامية، الهند، الطبعة

يوسف بن عبـد الـرحمن بـن يوسـف،          : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف      -٤٠
أبو الحجاج، جمال الـدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي                   

ـ ٧٤٢: المتـوفى ( مؤســسة : بــشار عـواد معـروف، الناشـر   . د: محقـق ، ال)هـ
 .م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠األولى، :  بيروت، الطبعة-الرسالة

يوسف بن عبـد الـرحمن بـن يوسـف،          : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف      -٤١
أبو الحجاج، جمال الـدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي                   

ـ ٧٤٢: المتـوفى ( مؤســسة : معـروف، الناشـر  بــشار عـواد  . د: ، المحقـق )هـ
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠األولى، :  بيروت، الطبعة-الرسالة

: التوحيد ومعرفة أسماء اهللا عز وجـل وصـفاته علـى االتفـاق والتفـرد، المؤلـف         -٤٢
: المتـوفى (أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بـن يحيـى بـن منْـده العبـدي                   



 

 )١٧٣١(

ـ   : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه      )هـ٣٩٥ ي بـن محمـد ناصـر       الـدكتور عل
الفقيهي األستاذ المشارك في قسم الدراسـات العليـا بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة               

مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، دار العلـوم والحكـم،              : المنورة، الناشر 
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى، : سوريا، الطبعة

ـ           : تيسير مصطلح الحديث، المؤلف    -٤٣ ن محمـود   أبـو حفـص محمـود بـن أحمـد ب
الطبعـة  : مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع، الطبعـة         : طحان النعيمي، الناشـر   

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥العاشرة 

الحـافظ شـمس الـدين الـسخاوي،     : الثقات ممن لم يقع في الكتب الـستة، المؤلـف      -٤٤
ـ ٩٠٢المتوفى سنة   ( أبـو الفـداء زيـن الـدين قاسـم بـن قُطْلُوبغَـا        : ، المؤلف ) ه

ـ ٨٧٩: المتـوفى (الي الحنفي   السودوِني الجم  شـادي بـن    : ، دراسـة وتحقيـق    )هـ
مركز النعمـان للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية         : محمد بن سالم آل نعمان، الناشر     

 - هــ    ١٤٣٢األولـى،   : وتحقيق التراث والترجمـة، صـنعاء، الـيمن، الطبعـة         
 . م٢٠١١

في أبو الحـسن أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح العجلـي الكـو                 : الثقات، المؤلف  -٤٥
مكتبـة  : عبد العليم عبـد العظـيم البـستوي، الناشـر         : ، المحقق )هـ٢٦١: المتوفى(

 .م١٩٨٥ -١٤٠٥األولى، :  السعودية، الطبعة- المدينة المنورة-الدار 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن معبـد، التميمـي،                : الثقات، المؤلف  -٤٦
ـ ٣٥٤: المتوفى(أبو حاتم، الدارمي، البستي      وزارة المعـارف   : طبـع بإعانـة   ،  )هـ

الـدكتور محمـد عبـد المعيـد خـان مـدير            : للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة    
دائرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن،           : دائرة المعارف العثمانية، الناشر   

 .م١٩٧٣ -   ه١٣٩٣األولى، : الهند، الطبعة
) أبـي بكـر   (حمـد بـن عبـد اهللا        م: جامع اآلثار في السير ومولد المختار، المؤلف       -٤٧

بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمـشقي الـشافعي، شـمس الـدين، الـشهير                 
ـ ٨٤٢: المتـوفى (بابن ناصر الدين     أبـو يعقـوب نـشأت كمـال،        : ، المحقـق  )هـ

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى : دار الفالح، الطبعة: الناشر

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن        : ؤلـف جامع المسانيد والسنَن الهادي ألقوم سـنَن، الم        -٤٨
ـ ٧٧٤: المتـوفى (عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم الدمـشقي                   : ، المحقـق  )هـ



– 

  )١٧٣٢(

دار خـضر للطباعـة والنــشر   : عبـد الملـك بـن عبـد اهللا الـدهيش، الناشـر      . د
 لبنان، طبع على نفقة المحقـق ويطلـب مـن مكتبـة النهـضة               -والتوزيع، بيروت   

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثانية، : ة مكة المكرمة، الطبع-الحديثة 
الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                   -٤٩

محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد اهللا البخـاري الجعفـي،               : وسننه وأيامه، المؤلف  
مـصورة  (دار طـوق النجـاة      : محمد زهير بن ناصـر الناصـر، الناشـر        : المحقق

األولـى،  : ، الطبعـة  )مـد فـؤاد عبـد البـاقي       عن السلطانية، بإضـافة تـرقيم مح      
 .هـ١٤٢٢

ــسامع -٥٠ ــراوي وآداب ال ــدادي-الجــامع ألخــالق ال ــب البغ ــود :  ت- الخطي محم
 .هـ١٤٠٣مكتبة المعارف، :  ط-الطحان

مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر      :  ط– البن أبي حاتم  -الجرح والتعديل  -٥١
ـ ١٢٧١ األولـى،    -يـروت  ب - الهند، دار إحياء التراث العربـي      - الدكن -آباد  -هـ

 . م١٩٥٢

أبـو المنـذر هـشام بـن محمـد          : جمهرة النسب، السكري عن ابن حبيب، المؤلف       -٥٢
ـ ٢٠٤: المتـوفى (أبي النضر ابن السائب ابن بـشر الكلبـي           نـاجي  : ، تحقيـق  )هـ

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧: عالم الكتب، الطبعة األولى سنة: حسن، الناشر

أبـو المنـذر هـشام بـن       :  المؤلـف  جمهرة النسب، رواية محمد بن حبيـب عنـه،         -٥٣
ـ ٢٠٤: المتـوفى (محمد أبي النضر ابن السائب ابـن بـشر الكلبـي             : ، تحقيـق  )هـ

 .بدون، الطبعة الثانية: محمود فردوس العظم، الناشر

عـالء الـدين علـي بـن عثمـان بـن            : الجوهر النقي على سنن البيهقي، المؤلـف       -٥٤
: المتـوفى (بن التركمـاني   إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحـسن، الـشهير بـا          

 .دار الفكر: ، الناشر)هـ٧٥٠

: خالـد بـن منـصور الـدريس، الناشـر         /د: الحديث الحسن لذاته ولغيره، المؤلـف      -٥٥
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: أضواء السلف، السعودية، الطبعة األولى سنة

عبـد الـرحمن بـن أبـي       : حسن المحاضرة في تاريخ مـصر والقـاهرة، المؤلـف          -٥٦
ـ ٩١١: المتـوفى (طي  بكر، جالل الدين السيو    محمـد أبـو الفـضل    : ، المحقـق )هـ



 

 )١٧٣٣(

 - عيـسى البـابي الحلبـي وشـركاه        -دار إحياء الكتـب العربيـة       : إبراهيم، الناشر 
 . م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧األولى : مصر، الطبعة

أبو نعيم أحمد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن                  : حلية األولياء، المؤلف   -٥٧
ـ ٤٣٠: المتـوفى (موسى بن مهران األصبهاني       بجـوار   -الـسعادة   : ، الناشـر  )هـ

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤محافظة مصر، 

ـ ٣٩٢: المتـوفى (أبو الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي         : الخصائص، المؤلف  -٥٨ ، )هـ
 .الرابعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الناشر

أحمـد بـن الحـسين بـن      : دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـشريعة، المؤلـف         -٥٩
ــ  : المتــوفى(ى الخُــسروِجردي الخراسـاني، أبــو بكــر البيهقــي  علـي بــن موس

ـــ٤٥٨ ــر)ه ــة : ، الناش ــب العلمي ــة -دار الكت ــروت، الطبع ــى :  بي           -األول
 . هـ١٤٠٥

أبـو عبـد    : سلسلة األحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، المؤلـف             -٦٠
دري الرحمن محمد ناصر الدين، ابن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، األشـقو                 

ـ ١٤٢٠: المتـوفى (األلباني   مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع،        : ، الناشـر  )هـ
 .األولى: الرياض، الطبعة

أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب           : ، المؤلف )المعروف بالسنن الكبرى  (السنن   -٦١
ـ ٣٠٣: المتـوفى (بن علي الخراساني، النـسائي       مركـز البحـوث    : ، المحقـق  )هـ

ـ  : بدار التأصيل، الناشر    - هــ  ١٤٣٣األولـى،  :  القـاهرة، الطبعـة    -يلدار التأص
 . م٢٠١٢

 أبـو عبـد اهللا   - وماجـه اسـم أبيـه يزيـد     -ابن ماجـه    : سنن ابن ماجه، المؤلف    -٦٢
ـ ٢٧٣: المتـوفى (محمد بن يزيـد القزوينـي                شـعيب األرنـؤوط    : ، المحقـق  )هـ

ر دا:  عبـد اللَّطيـف حـرز اهللا، الناشـر         - محمد كامل قره بللـي       - عادل مرشد    -
 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الرسالة العالمية، الطبعة

إسماعيل بن يحيى بـن إسـماعيل، أبـو إبـراهيم           : السنن المأثورة للشافعي، المؤلف    -٦٣
: عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، الناشـر         . د: ، المحقق )هـ٢٦٤: المتوفى(المزني  

 .هـ١٤٠٦األولى، :  بيروت، الطبعة-دار المعرفة



– 

  )١٧٣٤(

علـي بـن    : ن بن أبي شيبة، لعلـي بـن المـديني، المؤلـف           سؤاالت محمد بن عثما    -٦٤
، ٢٣٤سـنة الوفـاة     / ١٦١عبد اهللا بن جعفر المديني أبـو الحـسن، سـنة الـوالدة              

: مكتبـة المعـارف، سـنة النـشر       : موفق عبـد اهللا عبـد القـادر، الناشـر         : تحقيق
 .هـ١٤٠٤

بـن  أبو زكريا يحيى بن معين بـن عـون بـن زيـاد              : سؤاالت ابن الجنيد، المؤلف    -٦٥
ـ ٢٣٣: المتـوفى (بسطام بـن عبـد الـرحمن المـري بـالوالء، البغـدادي               ، )هـ

 المدينـة المنـورة،     -مكتبـة الـدار     : أحمد محمد نور سـيف، دار النـشر       : المحقق
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األولى، : الطبعة

أبو داود سـليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق      : سؤاالت اآلجري ألبي داود، المؤلف   -٦٦
ـ ٢٧٥: المتـوفى ( األزدي السِجـستاني     بن بشير بن شداد بن عمرو      : ، المحقـق  )هـ

الطبعـة  : مكتبـة دار االسـتقامة، الطبعـة      : عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشـر      
 .ـة ه١٤١٨األولى، سنـ

أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن غالـب، أبـو            : سؤاالت البرقاني للدارقطني، المؤلف    -٦٧
عبـد الـرحيم محمـد أحمـد        : حقق، الم )هـ٤٢٥: المتوفى(بكر المعروف بالبرقاني    

األولـى،  :  الهـور، باكـستان، الطبعـة      -كتـب خانـه جميلـي       : القشقري، الناشر 
 .هـ١٤٠٤

أبو القاسـم حمـزة بـن يوسـف بـن إبـراهيم             : سؤاالت حمزة للدارقطني، المؤلف    -٦٨
ـ ٤٢٧: المتـوفى (السهمي القرشي الجرجاني     موفـق بـن عبـد اهللا    : ، المحقـق )هـ

 -١٤٠٤األولـى،   :  الريـاض، الطبعـة    -كتبـة المعـارف   م: بن عبد القادر، الناشر   
 .م١٩٨٤

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان              : سير أعالم النبالء، المؤلف    -٦٩
ـ ٧٤٨: المتـوفى (بن قَايماز الـذهبي      مجموعـة مـن المحققـين،      : ، المحقـق  )هـ

 الثالثـة، : مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة     : بإشراف الشيخ شعيب األرنـاؤوط، الناشـر      
 .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥

 عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحـسن الـسالمي                 -شرح علل الترمذي   -٧٠
همـام عبـد الـرحيم      . د: ، تحقيـق  "هــ   ٧٩٥"  ت   -البغدادي، الدمشقي الحنبلـي   

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ األردن، األولى، - الزرقا-مكتبة المنار.  ط-سعيد



 

 )١٧٣٥(

 سـالمة بـن عبـد     أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن         : شرح معاني اآلثار، المؤلف    -٧١
: المتـوفى (الملك بن سـلمة األزدي الحجـري المـصري، المعـروف بالطحـاوي              

مـن  )  محمـد سـيد جـاد الحـق        -محمد زهري النجار    : (، حققه وقدم له   )هـ٣٢١
يوسـف عبـد   . د: علماء األزهر الشريف، راجعه ورقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه           

عـالم  : نـة النبويـة، الناشـر      الباحث بمركز خدمة السنة بالمدي     -الرحمن المرعشلي   
 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -األولى : الكتب، الطبعة

أبو بكر محمد بـن الحـسين بـن عبـد اهللا اآلجـري البغـدادي                : الشريعة، المؤلف  -٧٢
الدكتور عبد اهللا بـن عمـر بـن سـليمان الـدميجي،             : ، المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(

 - هــ    ١٤٢٠لثانيـة،   ا: الـسعودية، الطبعـة   /  الريـاض    -دار الـوطن    : الناشر
 . م١٩٩٩

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة              : الصارم المسلول، المؤلف   -٧٣
محمـد كبيـر أحمـد      ، محمد عبد اهللا عمر الحلـواني     : ، المحقق )٧٢٨: ت(الحراني  

دار رمادي للنشر، المـؤمن للتوزيـع، الريـاض، الـسعودية،           : شودري، دار النشر  
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧: ةاألولى، سن: الطبعة

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بـن إسـحاق بـن موسـى                : صفة الجنة، المؤلف   -٧٤
ـ ٤٣٠: المتـوفى (بن مهران األصـبهاني      علـي رضـا عبـد اهللا،       : ، المحقـق  )هـ

 .سوريا/  دمشق -دار المأمون للتراث : الناشر

لمقدسـي  ضياء الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن عبـد الواحـد ا             : صفة الجنة، المؤلف   -٧٥
 -دار بلنـسية  : صبري بن سـالمة شـاهين، الناشـر       : ، المحقق )هـ٦٤٣: المتوفى(

 . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣األولى : الرياض، الطبعة

ضياء الدين أبي عبد اهللا محمـد بـن عبـد الواحـد المقدسـي               : صفة الجنة، المؤلف   -٧٦
جامعـة الملـك   : محمد بـن تركـي التركـي، الناشـر    :  هـ، المحقق ٦٣٤: المتوفى
 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الطبعة األولى، : الرياض، الطبعة -سعود

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي،             : الضعفاء والمتروكين، المؤلف   -٧٧
بـوران الـضناوي، وكمـال يوسـف الحـوت، دار      : النـسائي، المحقـق  : شـهرته 

: األولـى، سـنة الطبـع     : بيـروت، الطبعـة   : مؤسسة الكتب الثقافية، البلـد    : النشر
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥



– 

  )١٧٣٦(

أبو جعفر محمد بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد العقيلـي                : الضعفاء، المؤلف  -٧٨
دار المكتبـة   : عبد المعطـي أمـين قلعجـي، الناشـر        : ، المحقق )هـ٣٢٢: المتوفى(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤األولى، :  بيروت، الطبعة-العلمية
جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد                 : الضعفاء، المؤلف  -٧٩

دار الكتـب   : عبـد اهللا القاضـي، الناشـر      : ، المحقـق  )هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
 .هـ١٤٠٦األولى، :  بيروت، الطبعة-العلمية

أبو نعيم أحمد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن                 : الطب النبوي، المؤلف   -٨٠
ـ ٤٣٠: المتـوفى (موسى بن مهران األصبهاني      مـصطفى خـضر    : ، المحقـق  )هـ

 . م٢٠٠٦األولى، :  حزم، الطبعةدار ابن: دونمز التركي، الناشر

الطبقات الكبرى، أبو عبـد اهللا محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بـالوالء،                     -٨١
ـ ٢٣٠ت  (البصري، البغدادي المعروف بابن سعد       إحـسان عبـاس،    : ، تحقيـق  )هـ

 .  م١٩٦٨ بيروت، األولى، -دار صادر/ ط
ـ     : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهـا، المؤلـف        -٨٢ د اهللا بـن    أبـو محمـد عب

محمد بـن جعفـر بـن حيـان األنـصاري المعـروف بـأِبي الـشيخ األصـبهاني                 
: عبد الغفور عبـد الحـق حـسين البلوشـي، الناشـر           : ، المحقق )هـ٣٦٩: المتوفى(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، :  بيروت، الطبعة-مؤسسة الرسالة

أبو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر               : طبقات المدلسين، المؤلف   -٨٣
مكتبـة  : عاصـم بـن عبـد اهللا القريـوني، الناشـر       .د: كناني العسقالني، المحقـق   ال

 .األولى:  األردن، الطبعة-المنار

أبـو عمـرو خليفـة بـن خيـاط بـن خليفـة              : الطبقات لخليفة بن خياط، المؤلـف      -٨٤
ـ ٢٤٠: المتوفى(الشيباني العصفري البصري     أبـي عمـران موسـى      : ، روايـة  )هـ
ـ ٣ق  ت  (بن زكريا بن يحيى التستري       ، محمد بـن أحمـد بـن محمـد األزدي           ) ه

ـ ٣ت ق   ( دار الفكـر للطباعـة والنـشر       : سهيل زكـار، الناشـر    . د: ، المحقق ) ه
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤: والتوزيع، سنة النشر

صدر الدين، أبو طاهر السلَفي أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد               : الطيوريات، انتخاب  -٨٥
ـ ٥٧٦: فىالمتـو (بن محمد بن إبراهيم ِسلَفَه األصـبهاني     أبـو  : ، مـن أصـول  )هـ

ـ ٥٠٠: المتـوفى (الحسين المبارك بـن عبـد الجبـار الـصيرفي الطيـوري              ، )هـ



 

 )١٧٣٧(

مكتبـة  : دسمان يحيى معـالي، عبـاس صـخر الحـسن، الناشـر           : دراسة وتحقيق 
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : أضواء السلف، الرياض، الطبعة

بـن موسـى بـن    محمـد بـن عيـسى بـن سـورة           : علل الترمذي الكبير، المؤلف    -٨٦
ـ ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبو عيسى      : ، رتبـه علـى كتـب الجـامع        )هـ

محمـود  ، أبـو المعـاطي النـوري     ، صبحي السامرائي : أبو طالب القاضي، المحقق   
:  بيـروت، الطبعـة    -مكتبة النهـضة العربيـة    ، عالم الكتب : خليل الصعيدي، الناشر  

 .هـ١٤٠٩األولى، 

أبو الحسن علي بـن عمـر بـن أحمـد           : النبوية، المؤلف العلل الواردة في األحاديث      -٨٧
: المتـوفى (بن مهدي بن مسعود بـن النعمـان بـن دينـار البغـدادي الـدارقطني                 

ــدات )هـــ٣٨٥ ــق وتخــريج١١-١، المجل ــن اهللا : ، تحقي ــرحمن زي ــوظ ال محف
 م،  ١٩٨٥ - هــ    ١٤٠٥األولـى   :  الريـاض، الطبعـة    -دار طيبة : السلفي، الناشر 

: محمد بن صـالح بـن محمـد الدباسـي، الناشـر           : لق عليه ، ع ١٥-١٢والمجلدات  
 . هـ١٤٢٧األولى، :  الدمام، الطبعة-دار ابن الجوزي

 أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر                -العلل البن أبي حاتم    -٨٨
، تحقيـق فريــق مــن البــاحثين،  " هـــ ٣٢٧ت  " -التميمـي الحنظلــي الــرازي 

ــد اهللا الحم/ بإشــراف د ــن عب ــدســعد ب ــسي/ ود، ي ــد الجري ــابع .  ط-خال مط
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ األولى، -الحميضي

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـالل              : العلل ومعرفة الرجال، المؤلف    -٨٩
ـ ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشيباني     وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس،       : ، المحقـق  )هـ

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الثانية، : الرياض، الطبعة، دار الخاني: الناشر

 - ١٩٨[إبـراهيم بـن إسـحاق الحربـي أبـو إسـحاق             : غريب الحديث، المؤلـف    -٩٠
 -جامعـة أم القـرى      : سليمان إبراهيم محمـد العايـد، الناشـر       . د: ، المحقق ]٢٨٥

 .هـ١٤٠٥األولى، : مكة المكرمة، الطبعة

شمس الدين أبو الخيـر محمـد بـن عبـد           : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، المؤلف      -٩١
: المتـوفى ( محمد بن أبـي بكـر بـن عثمـان بـن محمـد الـسخاوي                  الرحمن بن 

:  مـصر، الطبعـة    -مكتبـة الـسنة   : علي حسين علي، الناشـر    : ، المحقق )هـ٩٠٢
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤األولى، 



– 

  )١٧٣٨(

علي بن محمد بـن صـافي بـن شـجاع الربعـي،             : فضائل الشام ودمشق، المؤلف    -٩٢
ـ ٤٤٤: المتـوفى (أبو الحسن، ويعرف بابن أبـي الهـول          صـالح  : حقـق ، الم )هـ

: مطبوعـات المجمـع العلمـي العربـي بدمـشق، الطبعـة           : الدين المنجد، الناشـر   
 .م١٩٥٠األولى، 

محمـد بـن علـي بـن محمـد      : الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، المؤلف   -٩٣
ـ ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني   عبـد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي          : ، المحقـق  )هـ

 . بيروت، لبناندار الكتب العلمية،: اليماني، الناشر

عبـد  / رضي الدين محمد بن إبـراهيم الحلبـي الحنفـي، تحقيـق           : قفو األثر، تأليف   -٩٤
مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلـب، سـوريا، الطبعـة الثانيـة،           . الفتاح أبو غدة، ط   

 .هـ١٤٠٨: سنة

محمد جمال الدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـالق       : قواعد التحديث، المؤلف  -٩٥
 .لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٣٢ :المتوفى(القاسمي 

شـمس الـدين أبـو      : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب الـستة، المؤلـف             -٩٦
ـ ٧٤٨: المتـوفى (عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قَايمـاز الـذهبي            ، )هـ

دار القبلـة للثقافـة     : محمد عوامة أحمـد محمـد نمـر الخطيـب، الناشـر           : المحقق
 - هــ    ١٤١٣األولـى،   :  مؤسـسة علـوم القـرآن، جـدة، الطبعـة          -المية  اإلس

 . م١٩٩٢

أبـو أحمـد عبـد اهللا بـن عـدي الجرجـاني       : الكامل في ضعفاء الرجال، المؤلـف     -٩٧
ـ ٣٦٥: ت(  -مكتبـة الرشـد   : مـازن محمـد الـسرساوي، الناشـر       : ، المحقق ) ه

 .  هـ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤األولى، : الرياض، الطبعة

أبو ِبشْر محمد بن أحمـد بـن حمـاد بـن سـعيد      : والبي، المؤلف الكنى واألسماء للد   -٩٨
ـ ٣١٠: المتـوفى (بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي       أبـو قتيبـة    : ، المحقـق  )هـ

األولـى،  : لبنـان، الطبعـة   /  بيـروت  -دار ابن حزم    : نظر محمد الفاريابي، الناشر   
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

لحـسن القـشيري النيـسابوري     مسلم بـن الحجـاج أبـو ا       : الكنى واألسماء، المؤلف   -٩٩
: عبـد الـرحيم محمـد أحمـد القـشقري، الناشـر           : ، المحقـق  )هـ٢٦١: المتوفى(



 

 )١٧٣٩(

عمادة البحث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة            
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤األولى، : السعودية، الطبعة

 بـن أبـي     عبـد الـرحمن   : الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضـوعة، المؤلـف        -١٠٠
ـ ٩١١: المتـوفى (بكر، جالل الدين السيوطي      أبـو عبـد الـرحمن      : ، المحقـق  )هـ

:  بيـروت، الطبعـة    -دار الكتـب العلميـة    : صالح بن محمد بن عويـضة، الناشـر       
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر            : لسان الميزان، المؤلف   -١٠١
دار : عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر         : ، المحقـق  )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  

 . م٢٠٠٢األولى، : البشائر اإلسالمية، الطبعة

محمـد بـن حبـان بـن        : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلـف       -١٠٢
أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن معبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي           

ـ ٣٥٤: المتوفى(  -دار الـوعي  : هيم زايـد، الناشـر    محمـود إبـرا   : ، المحقـق  )هـ
 .هـ١٣٩٦األولى، : حلب، الطبعة

أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر             : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف     -١٠٣
: حـسام الـدين القدسـي، الناشـر       : ، المحقق )هـ٨٠٧: المتوفى(بن سليمان الهيثمي    

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة              :  الفتاوى، المؤلف  مجموع -١٠٤
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،            : ، المحقـق  )هـ٧٢٨: المتوفى(الحراني  

مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، المملكـة              : الناشر
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: العربية السعودية، عام النشر

أبـو جعفـر محمـد بـن        : فات أبي جعفر ابن البختـري، المؤلـف       مجموع فيه مصن   -١٠٥
: المتـوفى (عمـرو بـن البختـري بـن مـدرك بـن سـليمان البغـدادي الـرزاز          

 -دار البـشائر اإلسـالمية      : نبيل سعد الـدين جـرار، الناشـر       : ، المحقق )هـ٣٣٩
األولـى،  : ، الطبعـة  )]١(ضمن سلسلة مجاميع األجـزاء الحديثيـة        [بيروت  / لبنان  
 . م٢٠٠١ -ـ ه١٤٢٢

ابن الملقن سراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن        : مختصر تلخيص الذهبي، المؤلف    -١٠٦
ـ ٨٠٤: المتـوفى (علي بـن أحمـد الـشافعي المـصري                    : ، تحقيـق ودراسـة    )هـ



– 

  )١٧٤٠(

سـعد بـن عبـد اهللا بـن عبـد           : ٧ - ٣عبد اهللا بن حمد اللحيدان، جـ       : ٢،  ١جـ  
 المملكـة العربيـة الـسعودية،       -ة، الريـاض    دار العاصم : العزيز آل حميد، الناشر   

 . هـ١٤١١األولى، : الطبعة
أبـو  : مختصر زوائد مسند البزار علـى الكتـب الـستة ومـسند أحمـد، المؤلـف                -١٠٧

: المتـوفى (الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقالني                   
مؤسـسة الكتـب    : صـبري عبـد الخـالق أبـو ذر، الناشـر          : ، المحقـق  )هـ٨٥٢

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢األولى : ، بيروت، الطبعةالثقافية

بكـر بـن عبـد اهللا أبـو زيـد بـن             : المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد، المؤلف      -١٠٨
ـ ١٤٢٩: المتـوفى (محمد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان بـن يحيـى             : ، الناشـر )هـ

األولـى،  :  مطبوعـات مجمـع الفقـه اإلسـالمي بجـدة، الطبعـة            -دار العاصمة   
 . هـ١٤١٧

أحمد بن عبـد الـرحيم بـن الحـسين الكـردي الرازيـاني ثـم                : ، المؤلف المدلسين -١٠٩
ـ ٨٢٦: المتـوفى (المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابـن العراقـي           : ، المحقـق  )هـ

دار الوفـاء،  : نافـذ حـسين حمـاد، الناشـر     . رفعت فـوزي عبـد المطلـب، د       . د
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥األولى : الطبعة

 الحـافظ أبـو عبـد اهللا الحـاكم          اإلمـام : المستدرك علـى الـصحيحين، المؤلـف       -١١٠
ـ ٤٠٥(النيسابوري   يوسـف  . د:  بيـروت، بإشـراف    -دار المعرفـة  : ، الناشـر  ) ه

 .الكتاب مصور عن الطبعة الهندية: مالحظة. المرعشلي

أبو يعلى أحمد بـن علـي بـن المثُنـى بـن يحيـى بـن                 : مسند أبي يعلى، المؤلف    -١١١
ـ ٣٠٧: المتوفى(عيسى بن هالل التميمي، الموصلي       حـسين سـليم    : المحقـق ،  )هـ

 -هــ  ١٤٠٤األولـى،  :  دمـشق، الطبعـة  -دار المـأمون للتـراث  : أسد، الناشـر  
 .م١٩٨٤

أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن           : ، المؤلف )البحر الزخار (مسند البزار المنشور     -١١٢
: المتـوفى (عبد الخـالق بـن خـالد بـن عبيـد اهللا العتكـي المعـروف بـالبزار                   

، )٩ إلـى  ١حقـق األجـزاء مـن    (هللا محفوظ الـرحمن زيـن ا     : ، المحقق )هـ٢٩٢
، وصـبري عبـد الخـالق       )١٧ إلـى    ١٠حقـق األجـزاء مـن       (وعادل بن سـعد     



 

 )١٧٤١(

 المدينـة المنـورة،     -مكتبـة العلـوم والحكـم       : ، الناشر )١٨حقق الجزء   (الشافعي  
 ).م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (األولى، : الطبعة

يـسى بـن عبيـد اهللا       أبو بكر عبد اهللا بـن الزبيـر بـن ع          : مسند الحميدي، المؤلف   -١١٣
ـ ٢١٩: المتـوفى (القرشي األسدي الحميدي المكي      ، حقـق نـصوصه وخـرج       )هـ

:  سـوريا، الطبعـة    -دار الـسقا، دمـشق    : حسن سليم أسد الداراني، الناشر    : أحاديثه
 . م١٩٩٦األولى، 

محمد بن عبـد اهللا الخطيـب العمـري، أبـو عبـد اهللا،              : مشكاة المصابيح، المؤلف   -١١٤
ـ ٧٤١: المتـوفى (يـزي   ولي الـدين، التبر    محمـد ناصـر الـدين      : ، المحقـق  )هـ

 .م١٩٨٥الثالثة، :  بيروت، الطبعة-المكتب اإلسالمي: األلباني، الناشر

أبو بكر بن أبي شيبة، عبـد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن                  : المصنف، المؤلف  -١١٥
: محمـد عوامـة، نـشر     : ، المحقـق  )هـ٢٣٥: المتوفى(عثمان بن خواستي العبسي     

 .ـة هـ١٤٢٧األولى سنـ: ، ومؤسسة علوم القرآن، الطبعةدار القبلة
أبو بكر عبد الرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري اليمـاني                : المصنف، المؤلف  -١١٦

ـ ٢١١: المتوفى(الصنعاني   : حبيـب الـرحمن األعظمـي، الناشـر       : ، المحقـق  )هـ
:  بيـروت، الطبعـة    -المكتـب اإلسـالمي   :  الهنـد، يطلـب مـن      -المجلس العلمي 

 .هـ١٤٠٣الثانية، 

: المتـوفى (أبو محمد عبد اهللا بن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري              : المعارف، المؤلف  -١١٧
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،        : ثروت عكاشـة، الناشـر    : ، تحقيق )هـ٢٧٦

 . م١٩٩٢الثانية، : القاهرة، الطبعة

أبو الحسين عبد الباقي بن قـانع بـن مـرزوق بـن واثـق       : معجم الصحابة، المؤلف   -١١٨
ـ ٣٥١: المتـوفى (الء البغـدادي    األموي بـالو   صـالح بـن سـالم     : ، المحقـق  )هـ

األولـى،  :  المدينـة المنـورة، الطبعـة    -مكتبة الغرباء األثريـة     : المصراتي، الناشر 
 .هـ١٤١٨

أبو القاسم عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد العزيـز بـن                 : معجم الصحابة، المؤلف   -١١٩
ـ ٣١٧: المتـوفى (المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغـوي         محمـد  : ، المحقـق  )هـ

األولـى،  :  الكويـت، الطبعـة  -مكتبـة دار البيـان   : األمين بن محمد الجكني، الناشر    
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١



– 

  )١٧٤٢(

أبـو زكريـا    : معرفة الرجال عن يحيى بن معـين روايـة ابـن محـرز، المؤلـف               -١٢٠
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بـسطام بـن عبـد الـرحمن المـري بـالوالء،           

مجمـع  : محمـد كامـل القـصار، الناشـر    : ، المحقـق  )هـ٢٣٣: المتوفى(البغدادي  
 .هـ١٤٠٥األولى، سنة: اللغة العربية، دمشق، الطبعة

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن                : معرفة الصحابة، المؤلف   -١٢١
ـ ٤٣٠: المتوفى(موسى بن مهران األصبهاني      عـادل بـن يوسـف      : ، تحقيـق  )هـ

 هــ   ١٤١٩األولـى،   :  الريـاض، الطبعـة    -ردار الوطن للنـش   : العزازي، الناشر 
 . م١٩٩٨ -

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن                : معرفة الصحابة، المؤلف   -١٢٢
ـ ٤٣٠: المتوفى(موسى بن مهران األصبهاني      عـادل بـن يوسـف      : ، تحقيـق  )هـ

 - هــ    ١٤١٩األولـى   : دار الوطن للنـشر، الريـاض، الطبعـة       : العزازي، الناشر 
 . م١٩٩٨

شمس الدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد       : ن في طبقات المحدثين، المؤلف    المعي -١٢٣
ـ ٧٤٨: المتـوفى (بن عثمان بن قَايمـاز الـذهبي         همـام عبـد    . د: ، المحقـق  )هـ

ــر ــعيد، الناش ــرحيم س ــان : ال ــان-دار الفرق ــة- عم ــى، :  األردن، الطبع األول
 .هـ١٤٠٤

مـد بـن أحمـد بـن     شمس الـدين أبـو عبـد اهللا مح       : المغني في الضعفاء، المؤلف    -١٢٤
ـ ٧٤٨: المتـوفى (عثمان بن قَايماز الذهبي      الـدكتور نـور الـدين      : ، المحقـق  )هـ

 .عتر

عثمان بن عبـد الـرحمن، أبـو عمـرو، تقـي الـدين       : مقدمة ابن الصالح، المؤلف   -١٢٥
ـ ٦٤٣: المتـوفى (المعروف بـابن الـصالح       نـور الـدين عتـر،      : ، المحقـق  )هـ

:  بيــروت، ســنة النــشر-اصــر ســوريا، دار الفكــر المع-دار الفكــر: الناشــر
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

عثمان بن عبـد الـرحمن، أبـو عمـرو، تقـي الـدين       : مقدمة ابن الصالح، المؤلف   -١٢٦
ـ ٦٤٣: المتوفى(المعروف بابن الصالح      -عبـد اللطيـف الهمـيم       : ، المحقـق  )هـ

 . م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣: األولى، سنة النشر: ماهر ياسين الفحل، الطبعة



 

 )١٧٤٣(

سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن أحمـد              : ث، تـأليف  المقنع في علوم الحـدي     -١٢٧
دار فـواز للنـشر، الـسعودية،    . عبد اهللا بن يوسـف الجـديع، ط     /األنصاري، تحقيق 
 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى سنة

أبو بكر أحمـد بـن محمـد بـن هـارون بـن يزيـد                : المنتخب من العلل، المؤلف    -١٢٨
فـق الـدين ابـن قدامـة        مو: ، انتخـاب  )هـ٣١١: المتوفى(الخَلَّال البغدادي الحنبلي    

الفـاروق الحديثـة    : أبو عمر محمد بن علي األزهـري، الناشـر        : المقدسي، المحقق 
 . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، :  القاهرة، الطبعة-للطباعة والنشر

 - دار إحيـاء التـراث العربـي     - النـووي  -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج       -١٢٩
 .هـ١٣٩٢- الثانية -بيروت

 محمـد التـوبخي،    : لبحـوث وتحقيـق المخطوطـات، الـدكتور       المنهاج في تأليف ا    -١٣٠
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، عالم الكتب، ٩٤ص 

محيـي الـدين   . د/ محمد بن إبـراهيم بـن جماعـة، تحقيـق      : المنهل الروي، تأليف   -١٣١
: دار الفكـر، دمـشق، سـوريا، الطبعـة الثانيـة، سـنة            . عبد الرحمن رمضان، ط   

  .هـ١٤٠٦
سن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن              أبو الح : المؤتلف والمختلف، المؤلف   -١٣٢

ـ ٣٨٥: المتـوفى (مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الـدارقطني          : ، تحقيـق  )هـ
 بيـروت،  -دار الغـرب اإلسـالمي  : موفق بن عبد اهللا بـن عبـد القـادر، الناشـر           

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة

ـ     : الموضوعات، المؤلف  -١٣٣ د الجـوزي  جمال الدين عبد الـرحمن بـن علـي بـن محم
ـ ٥٩٧: المتوفى( عبـد الـرحمن محمـد عثمـان،     : ، ضـبط وتقـديم وتحقيـق      )هـ

: محمد عبد المحسن صاحب المكتبـة الـسلفية بالمدينـة المنـورة، الطبعـة             : الناشر
            - هـــ ١٣٨٨: ٣ م، جـــ ١٩٦٦ - هـــ ١٣٨٦: ٢، ١األولــى، جـــ  
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  :التوطئة

 أدبنا العربى ال تكاد تحصى، لكـن   فيمعلوم أن الدراسات عن الشعر التعليمي       
تلك الدراسات التى تلقي الضوء على آداب البالد غير الناطقة باللغة العربيـة ال نكـاد                

 تلك البالد، ومـا يالقيـه مـن         فينراها؛ ألنه ال يخفى على باحث حال األدب العربى          
العرب على غزارته وقيمته الفنية، فقليلة تلك الدراسات األدبية والنقدية          إهمال الدارسين   

التي تتجه بعيدا عن أدبنا العربى من قديمه حتى حديثه؛ لتتعرف على آداب تلك الـدول،   
وتدرس حال األدب العربي فيها عامة، والشعر خاصة، والحق أن األمر لـيس سـهلًا،               

 دراسـته،   فيالمصادر والمراجع التي يعتمد عليها      فأول صعوبة يقابلها الباحث هى قلة       
 أمثال تلـك البلـدان، بـل وصـعوبة      فيوالتى تعينه على تتبع الحركة األدبية والنقدية        

 كثيـر مـن     فيالحصول عليها، على الرغم من نهضة الطباعة، وتقدم وسائل االتصال           
ثير من أنحائها هى     ك في تلك المناطق، وأنها     فيتلك البلدان، كذلك ضعف اللغة العربية       

لغة ثانوية، تكاد تكون الثالثة أو الرابعة، وهذا قلل من الدراسات العربيـة التـى تعـين            
الباحث، وندلل على حال لغتنا هناك بقـول الـشيخ آدم اإللـورى ملخـصا الموقـف،             

أليس مـن   :" - محل الدراسة  - نيجيريا فيومصورا حالة ضعف اللغة العربية وإهمالها       
 جامعة والية كـوغى     - هذه الجامعة  فيكي أن يكون تدريس اللغة العربية       المضحك المب 

 باإلنجليزية، وأن يقبل الطالب الذى يلتحق بهذا القسم على أسـاس مـستواه      -النيجيرية  
 اإلنجليزية، فيدرس اللغة العربية أربع سنوات، فيحصل على البكـالوريوس، ثـم ال              في

 نيجيريـا،   فـي  ليست بأهمية اللغات األخـرى       ، فهى إذن لغة   )١"(يقدر أن يتكلم بطالقة   
 تعلمها هو تعلم مبادئ الدين اإلسالمي فقط، مما جعلها ليـست لغـة شـعر           فيوالسبب  

وإبداع بالنسبة لمعظمهم، ولعل هذا أيضا ما قلل مـن الدراسـات األدبيـة، والبحـوث                
                                         

 .١٥٥م، ص ١٩٩٨ القاهرة، سنة -مكتبة وهبه/ ١ نيجيريا، طفياإلسالم اليوم وغدا :  آدم عبد اهللا اإللورى-١
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ثين  عزوف كثيـر مـن البـاح       فياألكاديمية التي تتعرض ألدب تلك البالد، كما تسبب         
عنها، فاللغة العربية هناك ليست لغة شاعرة، وال لغة تواصل، ولكنها لغة عبادة، تعتمـد      

إال - خيالهـا وصـورها الفنيـة        في المقام األول، لذا فهى فقيرة       فيعلى أداء الشعائر    
 أما الذى سهل على األمر، فإننى بفضل اهللا التقيت ببعض األسـاتذة النيجيـريين          -نادرا

م، وحصلت  ٢٠١٤ دبى سنة    في مؤتمر اللغة العربية     فياللغة العربية    فيالمتخصصين  
  . والدة هذا البحثفيمنهم على بعض الدراسات التى ساهمت 

 نيجيريا والسنغال أكثر من بلدان غرب أفريقيا        فيولكون اللغة العربية منتشرة     
 سـيما   هاتين البلـدتين كثـرة مطلقـة، ال     فياألخرى؛ فقد أدى ذلك إلى كثرة الشعراء        

ويرد سببه إلى الحركة العلمية التـى شـهدتها         ! ما أكثر شعراء هذه الدولة    "نيجيريا فـ   
، وقد أدى ذلك إلى وجود أدب عربى يـستحق دراسـة            )"١( صكتو فيالدولة اإلسالمية   

متعمقة، تضيف إلى أدبنا العربى تنوعا، ولعل ذلك ما دفـع الباحـث أن يختـار األدب           
ه من آداب دول غرب أفريقيا، فهى من أكثر البلـدان تـأثّرا         العربى النيجيري دون غير   

باللغة العربية والثقافة اإلسالمية، وذلك للعالقات التي كانت منذ مئات السنين، وال تزال             
بين البلدان العربية واإلسالمية وبين نيجيريا، وقد أدت هذه العالقات إلى إنـشاء العديـد    

 غرب أفريقيا، وفى نيجيريا خاصـة، وإلـى         يفمن المدارس العليا، وبعض الجامعات      
فـال  " تلك المدارس والجامعات،     فيازدياد النشاط األدبي للعلماء المحدثين الذين تعلموا        

 أن نهـضة    -الديار النيجيريـة  - هذه الديار  فييفوت من له إلمام بانبثاق الثقافة العربية        
  )". ٢(األدب العربى قد بدأت

نيجيري تهوله كثرة القصائد التي يلتقى بهـا،        ومن يطلع على األدب العربى ال     
، لكن الغالـب علـى شـعرهم اصـطباغه بالـصبغة الدينيـة       )٣(وكثرة الشعراء أيضا  

الباعث ألهل نيجيريا إلى تعلم اللغة العربية هو الدين اإلسالمي، فكان           " اإلسالمية؛ ألن   
                                         

منشورات المنظمة اإلسـالمية    /  الغرب األفريقى خالل القرن العشرين، ط      فيالشعر العربى   : كبا عمران .د - ١
 .٧٤، ص ١م، ج٢٠١١، سنة "إيسيسكو"للتربية والعلوم والثقافة 

             ، ٢٠٠٠ نيجيريـا، سـنة   -دار النـور /  أفريقيا الغربية، طفيالمأدبة األدبية لطالب العربية :   زكريا حسين -٢
 .١٨١ص 

ا، بإجمالى عدد أبيات يقترب من سبع كبا عمران إحصائية فوجدها تفوق على الثمانين شاعر. وقد أجرى لهم د -٣
 مخطوطـات عنـد     فـي  دواوين شعرية، وبعـضها      فيوثالثين ألف بيت، لكنها ليست كلها مجموعة، فبعضها         

 .٧٦-٧٣ الغرب األفريقى، ص فيالشعر العربى : أصحابها، أو ضمن رسائل علمية، انظر
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؛ لـذا   )١"(الـدين ال بد أن ينبع أدبهم من منابع الدين، وأن يدور حول أغراض يبررها              
نجد معظم األغراض تدور حول الثناء على اهللا، والشوق إلى زيارة سيدنا محمد صـلى           
اهللا عليه وسلم، والزهد والتصوف، والحب اإللهي، وطلب العلـم، والحكـم واألمثـال،              
وشعر التوسالت، والرثاء، وهجاء أعداء الدين، وغير ذلك من الفنـون التـي تتمحـور     

ف، وهذا ال يعنى عدم وجود فنون أخرى كالمدح والوصف والغـزل        حول اإلسالم الحني  
 نجـده خاليـا     -مثال–، بل على العكس، لكن معظمها ينبع من بوتقة الدين، فالمدح            ...و

من الصور البالغية والفنية المبتكرة التى ال يحلو إال بها، وغالبا ال ينـصب إال علـى                 
 من الرقة والعذوبـة، والـصور الفنيـة         رجال العلم والدين، والغزل كذلك، نجده خاليا      

  . البديعة، إال نادرا
 األدب العربـي النيجيـري رأى   فـي وأوُل شيء يمكن أن يسترشد به الباحث        

اإلمام الشيخ اإللورى الذى بمجرد قراءته يدرك أنه أمام أدب عربي نيجيـري أصـيل               
 األوفر من المؤلفات    إن علماء وأدباء نيجيريا أخذوا بالنصيب     : ووفير، إذ يقول ما مفاده    

القيمة في علوم اللغة والفقه والتصوف والنحو والبالغة، ممـا يـدل علـى نـضوجهم                
ونبوغهم، على أن القسط الذي ضاع على مر التاريخ من آثار علمائنا قـسط كبيـر، ال               

 دنياهم متعـددة ومتكـررة، منهـا        فييستهان به؛ وذلك ألن الجوانح التي تجتاح الكتب         
قتفى آثارهم، وتتخذ من مالبسهم وكتبهم غذاء لها، ومنها الحريق الـذى            األرضة التي ت  

يفاجئهم فيفنى ذخائرهم دون رحمة، ومنها الحروب الداخلية والخارجية التي تدمر كـل             
شىء، ولوال هذه الجوانح، ألدركنا من ملفات علمائنا تراثًا ضخما، نستطيع أن نفـاخر               

ى عربى نيجيرى ضخم، بعضه ضاع وبعضه فُقد،        ، نحن إذن أمام تراث أدب     )٢(به العالم 
 تلك الديار المهملة من قبـل  فيورأى هذا األديب النيجيري الكبير يعكس ازدهار األدب        

  . الباحثين والدارسين
 - عجالة يقتـضيها البحـث   في –أما إذا تتبعنا حركة الشعر العربى النيجيري     
ن نصوص شعرية كان بعد دخـول       منذ نشأته، رأينا أن أول ما وصل إلى تلك البقاع م          

                                         
 - الغوس/ ، ط"دراسة تحليلية"دانية في شعر عيسى ألبى أبو بكر االتجاهات الوج: موسى عبد السالم أبيكن. د- ١

 .٤٠م، ص ٢٠٠٧نيجيريا، سنة 

 - مركز التعليم العربى اإلسالمى / ٢ الديار النيجيرية، طفي مصباح الدراسات األدبية :آدم عبد اهللا اإللورى - ٢
 .٩-٨، ص م١٩٩٢أغيغى، سنة 
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اإلسالم، وتم ذلك على يد التجار العلماء والدعاة الوعاظ، وكان ذلك ال يتجاوز قـصائد               
 مدح النبى صـلى اهللا عليـه        في، وقصائد حسان بن ثابت      "بانت سعاد " قليلة، كقصيدة   

دحا وسلم، وقصيدة البردة لإلمام البوصيرى، وغيرها من القصائد األخرى التي تحمل م           
 فلك الشعر اإلسالمي، وكـان يرددهـا هـؤالء    فيللنبى صلى اهللا عليه وسلم، أو تدور     

 مقاماتهم ومجالسهم، ويحفِّظون بعضها للـصبية النيجيـريين؛    فيالدعاة، مستشهدين بها    
 الـدين   فـي ألن الفنون الشعرية آنذاك كانت تهدف إلى غايـة واحـدة، هـى التفقـه                

  ).  ١(اإلسالمى
ر اللغة العربية على مدى أوسع بدأ دخول المنظومـات التعليميـة          أما بعد انتشا  

 علم النحو، وغيرهـا مـن   في غرب أفريقيا، ومنها نيجيريا، كألفية ابن مالك    فيالكبيرة  
 علوم اللغة والدين، كما بدأ دخول كتب علماء العـرب           فيالمنظومات التعليمية األخرى    

عربية، وتاريخ الفتوحات اإلسـالمية، ويـتم        التفاسير والحديث والفقه وعلوم اللغة ال      في
  ).  ٢(حفظ وترديد ما فيها من شواهد وأبيات شعرية، السيما المنظومات التعليمية الكبرى

ومما الشك فيه أن كثيرا من النيجيريين الذين أجادوا اللغة العربية كان لـديهم              
من أدب عربى قـيم     الكثير من الميول الفطرية لألدب، وحب الفن، واإلعجاب لما يقرأ           

وممتع، وشواهد شعرية رائعة، فيها الحكم واألمثال، وأبيات المـدح والغـزل والتنـدر              
 طيات المتون، مما يستنفر هممهم، وقـرائحهم اللغويـة واألدبيـة،      فيوالتفكه، المبثوثة   

  الحفالت الدينية، مما توفر    فيفيبدأ أول ما يبدأ بالحفظ واالستشهاد بنماذج أدبية يرددها          
لديهم من آثار السلف من مقطعات وقصائد وأراجيز، ومن دواوين الـصحابة، كالميـة              

، ثـم تـأتى المحاكـاة والمعارضـة،         )٣(كعب بن زهير، وزهديات على بن الحـسين       
 األدب العربى، وقد أعان على      فيللنصوص المشهورة، أو المنظومات التعليمية الكبرى       

 ثـم الحـرص     - كما ذكرنا آنفا   -يين لألدب هذا األمر الميل الفطري عند بعض النيجير      
 فـي  الدنيا، وقرب من اهللا في ذلك من فخر فيالشديد على إتقان لغة القرآن والسنة؛ لما     

                                         
 القـاهرة، سـنة   -دار المعـارف / ٢ نيجيريـا، ط فيحركة اللغة العربية وآدابها    : شيخو سعيد غالدنثى  . د - ١

 .١٠٢، ص م١٩٩٣
 القاهرة، سـنة    –مكتبة وهبه   /  غرب أفريقيا، ط   فيأضواء على الشعر العربى     :  عبد الصمد عبد اهللا محمد     - ٢

 .٣٣م، ص ٢٠٠١
 .٨٥م، ص ٢٠٠٣نيجيريا، سنة /  ديوان اإللورى، طفياألدب اإلسالمى :  الباقى شعيب أغاكاعبد. د - ٣
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 إبراز براعتهم اللغوية، فخلَّفـوا مـن نتـاجهم الفكـرى         فياآلخرة، فضال عن رغبتهم     
  ).١(نصوصا أدبية كثيرة

لـألدب العربـى النيجيـري مـن         ومن أوائل النماذج التي يقابلها الدارسون       
للشيخ عبد اهللا الفوالنى الكـشناوى      ) عطية المعطى (النصوص الشعرية القديمة منظومة     

 الحكم واألمثال، وتخميس قصيدة بانت سعاد للـشيخ عمـر بـن محمـد الكـوكى،          في
، ثم أخذ الشعر    )٢( الوعظ واإلرشاد  في، لمحمد مود بن محمد      )صرف العنان ( ومنظومة
 النمو والتطور، ونال اهتماما ورعاية من المثقفين لمـا فيـه مـن نـضج           فيالنيجيري  

طور نشأة ونمو الـشعر النيجيـري، وهـذا طـور       : فكرى، ويمكن أن نطلق على ذلك     
 كل األمم غير العربية، وهو طور االستشهاد ثم المحاكاة والتقليد، ومـن ثـم           فيطبيعي  

  . طور التفنن واإلبداع أحيان كثيرة ال يصل إلىفيظهور إنتاج فكرى، لكنه 
   وإذا سرنا بالتاريخ إلى األمام رأينا الشعر العربى النيجيري قد خفت صوته            

 ذلك هـو    فيأيام االستعمار اإلنجليزي، وأصابه الضعف والفتور واالنحطاط، والسبب         
سياسة التضييق التي اتبعها المستعمر على األدباء والمثقفين، وحجب كل ما هو جديـد              

 تغيير ثقافتهم التقليدية المعهودة، بل انزووا على        فيهم، وهم أيضا لم يجدوا      ومتطور عن 
أنفسهم، وساروا على نفس نهج القدماء دون تطور أو اطالع على الثقافـات المتطـورة             
األخرى، فجاء نظمهم تقليديا باهتًا، دون أى تجديد ملحوظ، أو تقدم ملموس، حتى اللغـة     

ء واللجوء إلى ميدان األنشطة الدينية فقط، وأبعدها المـستعمر          العربية دفعت إلى االنزوا   
  ).٣(عن ساحة األدب والثقافة، ليحل محلها لغته اإلنجليزية

والجدير بالذكر أنه أثناء فترة االستعمار ظهر جيل من الشعراء النيجيريين أخذ            
ربيـة، بيـد أن     بالثقافة المزدوجة العربية واإلنجليزية، واطلع على قدٍر من الثقافات الغ         

 حالة ركود وانحطـاط، ولـم يـصبه التقـدم           فيالشعر العربى النيجيري ظل كما هو       
والتطور على أيدى هؤالء الشعراء، ومرجع ذلك كثرة العراقيل التي كـان المـستعمر              

                                         
 .٣٤، ص )السنغال وأفريقيا(لى الشعر العربى في غرب أفريقياأضواء ع:  عبد الصمد عبد اهللا محمد- ١
 .٦١، ص ١٩٩٢طرابلس، سنة/ الشيخ عثمان بن فودى الفالنى، ط:  آدم عبد اهللا اإللورى- ٢
 .١٤٣ نيجيريا، ص فيحركة اللغة العربية وآدابها : شيخو سعيد غالدنثى.  د- ٣
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 حين أن كل شىء كان ممهـدا للنـشر باللغـة        فييضعها أمام أى إبداع باللغة العربية،       
  ). ١(را، أو حتى اللغات المحلية كالهوسااإلنجليزية المفروضة قس

 فترة ما بعد االستعمار، وحتـى العـصر         فيأما حالة الشعر العربى النيجيري        
الحالى، وقد حصلت نيجيريا على استقاللها، وملكت حريتها وإرادتها، وتم فتح الطـرق             

ة العالقات مـع  إلى الدول العربية واإلسالمية، التي أغلقها المستعمر، وتم تعبيدها، وإعاد   
الدول اإلسالمية والعربية، واستمرار البعثات العلمية، وعودة الوفود العربية واإلسالمية          
إلى نيجيريا محملين بالكتب واإلصدارات العربية الحديثة للمكتبات النيجيرية، والعنايـة           

ـ         فيبتدريس اللغة العربية     ا  المعاهد والجامعات، وغيرها من األمور التي حجبها ومنعه
 نيجيريا ثوبا قشيبا، وبدأت تتحرك بهـا األلـسن،      فيالمستعمر، فقد لبست اللغة العربية      

وتنظم بها القصائد، وكثر األدباء والشعراء، وتنوعت فنونهم الشعرية، وقد اطلعوا على             
، وكان ذلك بدايـة  )٢(الثقافات األخرى بعد تدفق المطبوعات العربية إلى نيجيريا بغزارة       

انقطع الـشعراء  :"  للشعر النيجيري، ويعبر عن ذلك عبد الباقى أغاكا قائالالنضج الكامل 
إلى ذواتهم وأنفسهم، يعبرون عن كل ما مروا به، وما عاشوا من أحـداث وتيـارات،                 

، وتكون جيل من الـشعراء واألدبـاء نظمـوا          )٣..."( الفكرة والشكل  فيواشتد ساعدهم   
دبنا العربى ما يزدان به، وما نفتخـر بـه          قصائد ودواوين شعرية كاملة، تضيف إلى أ      

  .نحن العرب
 هذه الفترة، قد أصـابه التجديـد        فيويذكر الدكتور شيخو أن الشعر النيجيري         

  :والتطور من نواٍح عدة، هى كالتالى
فبعد االستقالل حاول كثير من الشعراء النيجيـريين   : من ناحية األغراض  : أوال

ا أصابها من تحضر وتمدن وتعقيد، وهـذا جديـد   وصف الحياة الطبيعية من حولهم، وم   
  . الشعر النيجيري، لم يطرق قبل ذلكفي

 الفترة األخيـرة يـستخدمون      فيفبدأ بعض الشعراء    : من ناحية األسلوب  : ثانيا
  .األلفاظ السهلة واألساليب السلسة، ويتجنبون األسلوب التقليدى الذى ألفه القدماء

                                         
بيروت، سنة / ١م، عام االستقالل، ط١٩٦٠م إلى ١٧٧٥من عام  نيجيريا   فيالثقافة العربية   : على أبو بكر  . د - ١

 .١٤٤، ص ١٩٧٢
 .١٤٧، ص  السابق- ٢
 .٨٨ اإللورى، ص ديوانفياألدب اإلسالمى : عبد الباقى شعيب أغاكا.  د- ٣
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ح بعض الشعراء يبتعدون عن تقليـد القـصائد         فقد را : من ناحية المنهج  : ثالثًا
القديمة، التي سار عليها ذويهم قبل االستقالل، من المقدمة الطلليـة، ووصـف رحلـة               

  ).١(الممدوح وغير ذلك، إلى التجديد واالبتكار
عيسى ألبى أبوبكر يتحدث فيه عن تطور اللغة العربية         / وفى بحث قيم للدكتور   

إن العقد األول من عام ألفين شـهد        : "أن نسترشد منه بقوله    نيجيريا وآدابها، ويمكن     في
 نيجيريا، ويمكن إرجاع هـذا التطـور إلـى          فيتطور اللغة العربية وآدابها وازدهارها      

 فـي جهود الجامعات والكليات التى تشجع طالب اللغة العربية فيهـا بكتابـة بحـوثهم              
ها دراسـة موضـوعية     موضوعات شتى تتناول فروع اللغة واألدب والترجمة ودراست       

 مجاالتهم العلمية واألدبية المختلفة لمواصلة المـسيرة نحـو    فيتفتح أمامهم آفاقًا واسعة     
، ثم يعرض ألهم الدواوين الشعرية التـى صـدرت       )٢"(النضوج الكامل والتقدم المستمر   

  . الديار النيجيريةفيليدلل بها على ازدهار الشعر واألدب ) م٢٠٠٥(بعد عام
 نيجيريا قام على أكتاف العلماء وحدهم، فهم الشعراء         فيإن الشعر   : لوخالصة القو 

وهم العلماء وهم األدباء، وهم قادة الفكر، وهم الـذين تـذوقوا اللغـة العربيـة ورقـة                
أساليبها، وحالوة لفظها، فعبروا بها عن مشاعرهم، مع العلم أن اللغة العربية لغة ديـن               

بداع وفن، ال ينظم بها شعرا سوى العلماء، وال          نيجيريا، وليست لغة تخاطب وإ     فيفقط  
يفهم شعرهم سوى العلماء أمثالهم، أو المتقنين لهذه اللغة جيدا، والمتخصصين فيها مـن              

 فـي األساتذة والباحثين، ومن هنا كثر الشعر التعليمي دون غيره من الفنون األخـرى              
يطور الشاعر ويجعله فحال مـا  نيجيريا كثرة مطلقة، فالعلماء هم الشعراء، ثم إن أهم ما     

 فـي يالقيه من قبول وتشجيع وقراءة ألعماله، بل ونقدا موجها، وهذا ما ليس له صدى               
 إنتاجهم شـعرا قـد أصـابته    في بقع محدودة، فال نعجب إذن حينما نجد فينيجيريا إال   

 بلـد   فـي  ذلك، بل رائع جدا أن نقرأ شعرا عربيا قيل           فيالركاكة والتكرار، وال ضير     
  .    غير عربى

 األدب العربـى  فـي ومن بين محاور األدب الكثيرة اخترت دراسة الشعر التعليمي      
 اتَّسم بالقوة على ما فيه مـن ركاكـة أحيانًـا، دون    -من وجهة نظرى–النيجيري؛ ألنه  

                                         
 .١٤٨ نيجيريا، ص فيحركة اللغة العربية وآدابها : شيخو سعيد غالدنثى.  د- ١
، بحـث منـشور ضـمن       "آفاق التطور واالزدهار  "  نيجيريا فياللغة العربية وآدابها    : عيسى ألبى أبوبكر  . د - ٢

 . ١٢م، ص ٢٠١١ نيجيريا، سنة -مطبوعات جامعة إلورن



– 
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غيره من الفنون األخرى، وأخترت منه ما يتعلق بعلوم اللغة العربية، وعلوم اإلسـالم،              
 نيجيريا تعلق بهذين الِعلْمين مـن       فيأن معظم ما قيل من شعر تعليمى        : لهمالسببين، أو 

 مصادر هذا الشعر ال أتذكر أننى عثرت على شـعر           فيقريب أو بعيد، بل أثناء بحثى       
تعليمى ذى قيمة تذكر بعيدا عن ذلك، ثم إنني أردت أن أدلل به على تمكـن الـشعراء                  

 من  - عندهم – هذا الشعر  فيهم على النظم بها؛ لما      النيجيريين من اللغة العربية، ومقدرت    
 األلفاظ، وإظهار لقدرتهم اللغوية، وإلمامهم بعلوم اللغة العربيـة مـن          فيتفنن، وتالعب   

 الفنون الشعرية األخرى، يجـد أن       فينحو وصرف وبالغة وغيره،  والمتأمل لشعرهم        
غيره، وال يشعر أن    معظمها يتمحور حول الدين اإلسالمى الحنيف كالزهد والتصوف و        

 عمـا  - على ركاكتهـا –هناك تجديدا أو صورا فنية مبتكرة، فمعظم القصائد ال تختلف           
 أدبنا العربى، وهناك بعض الدراسـات التـى         في هذه الفنون    فيألفناه من ألفاظ ومعان     

  :أعانت على إتمام هذا البحث، منها على سبيل المثال ال الحصر
/  الغرب األفريقى خالل القـرن العـشرين، ط  فيالشعر العربى  : كبا عمران .د - ١

م، ٢٠١١، سنة   "إيسيسكو"منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة       
  .١ج

السيرة الذاتية لحياة الشاعر النيجيري عبـدالقادر محمـد   : أبوبكر ثانى حسين .د - ٢
  .م٢٠١٣السودان، العد الثامن، سنة -التالكى، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية

 والية هوسا ويوربا،    فيالخصائص العامة للشعر العربى     : رحمة الحاج عثمان   - ٣
ماليزيـا، سـنة    -الجامعـة اإلسـالمية   -مجلة التجديد، العدد السابع والثالثون    

 .م٢٠١٥
، مجلـة جامعـة   " سماته – تطوره   –بداياته  " الشعر التعليمي : خالد الحلبونى . د - ٤

  .م٢٠٠٦، سنة )٤+٣(، العدد ٢٢دمشق، المجلد 
الـشعر التعليمـي    :  إلى ثالثة مباحث، أولهما    -بعد التوطئة –وقد انقسمت الدراسة    

الشعر التعليمي الذى يتعلق بالعلوم اإلسالمية،      : الذى يتعلق بعلوم اللغة العربية، وثانيهما     
فيدرس أهم سمات هذا الشعر، ثم الخاتمة التى تضمنت نتائج البحـث، ثـم              : أما الثالث 

   .مراجعثبت بالمصادر وال
  واهللا ولى التوفيق
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  الشعر التعليمي الذى يتعلق بعلوم اللغة العربية: المبحثُ األول
 فـي إن المطَّلع على األدب العربى النيجيري، يلحظ أن الشعر التعليمي عرف            

 حلقـاتهم   فـي نيجيريا قبل كل الفنون الشعرية األخرى؛ ألن أغلب العلماء اسـتخدموه            
 تلقين تالميذهم، حتى صار الشعر التعليمـي        فيمعلمون النيجيريون   التدريسية، وردده ال  

نهجا لكثير من العلماء والمعلمين، غرضه األساسي هو  نشر الثقافـة الدينيـة، وتعلـم                
  .    علوم اللغة العربية، من نحو وصرف وبالغة وغيرها

 الحق   شتى العلوم، لكن   في نيجيريا، تهوله كثرة القصائد      فيوالمتلمس لطرائقه     
أن كثيرا منها غثٌ ال قيمة له، وليس فيه من اللغة العربية إال األلفاظ، لذا من وسط هذا                  

 -على ما فيه من ضعف أحيانًا     - هذه الدراسة إال ما ظننته حسنا      فيالغث الكثير لم أثبت     
  .  غير بلدانهفيويصلح لندلل به على وجود ظالل لألدب العربى 

 نيجيريا، تلك المنظومة    فين المنظومات التعليمية    ولعل أول ما يقابله الباحث م     
آدم عبد اهللا اإللورى، وهو من العلماء النيجيـريين األفـذاذ،           : التي نسجها الشيخ العالم   

 علوم البالغـة، وهـى مـن المنظومـات       فيوصاحب مؤلفات رائعة، وهذه المنظومة      
طلب عفوه سبحانه، وأنـه     الطويلة، وقد بدأها كعادة العلماء الشعراء العرب بحمد اهللا، و         

 -صلى اهللا عليه وسـلم    -عبد فقير، يرجو رضا رب غنى، ثم الصالة على النبى محمد            
  :    وصحبه الكرام، الذين من خطبهم الرصينة ظهر علم البالغة، يقول

 المرتِجى العفو عن المساِوى  قال الفقير آدم اليربـــاوى 
ـِــى  الفنوِن فوقَ من أرشدِنىعلم   الحمد ِهللا الذى قد زادن

 على النَّبى سيِد األنــــاِم  ثم صالةُ اهللا بالـــــدوام
 في خطٍب رصينِة الصياغـة  وصحبِه من صنعوا البالغـة

ثم يثنى بالحديث عن علم البالغة، وأصولها الثالثة من بيان وبـديع ومعـانى،             
صل نيجيريا مبكرا، واسـتزاد منـه   مشيرا إلى كتاب فقه اللغة للثعالبى، الذى يبدو أنه و    

  : العلماء والطالب، وهذه المنظومة كلها، نسجها من كتب البالغة المعروفة عندنا، يقول
 بفقه لغة الثعالبى بــــدتْ  هذا وأسرار البالغِة غــدتْ 

 قرآنُنُا حديثنُا  يحويهــــا  ُأصولها ثالثةٌ فَِعيهـــــا
البالغة، وضـرورة خلوصـها مـن تنـافر          شرح علم    فيويستطرد اإللورى   

الحروف، و غرابة اللفظ، ويضرب بعض األمثلة للكلمات متنافرة الحروف، كاجتمـاع            



– 
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، أو مخالفة القيـاس     "افرنقعوا"، أو الغرابة ككلمة     "هعخع: " كلمة فيالعين والهاء والخاء    
ن يخلـو   كمـا ال بـد أ      - فاألصل األجّل، بيد أن الشاعر فك التضعيف       -"األجلل" ككلمة

الكالم من ضعف التأليف، والتعقيد، والثقل، مقتبسا بيتًا كامال من كالم العـرب، أورده               
 كتبهم من قبله؛ ليضرب به مثاال على ثقل النطق، لتقارب مخارج الحـروف،   فيالبلغاء  

 كتب البلغـاء عنـدنا، وبـنفس األمثـال والكلمـات            فيوكل ذلك النظم نجده مبسوطًا      
  : اعروالشواهد، يقول الش

 ومن غرابٍة وخلف  البــادِر  خلوص حرِف القوِل من تنافٍر
 على خالِف القيِس  إذ ال يعقِل  كهعخع وافرنقعوا واألجــلِل
 عن ضعِف تأليٍف وتعقيٍد ترى  فصاحةٌ وفى الكالِم  إن عرى

 على اللساِن ذاك ليس  يقبـِل  وعن تنفر أذى قد يثقـــل
 وليس قرب قبِر حرٍب قبــر  كقبِر حرٍب بمكان قفــــٍر

ثم ينتقل من علم المعانى إلى علم البيان والبديع، والحديث عـن االسـتعارة والتوكيـد                
  :إلخ، يقول...والسجع والجناس والقلب والطباق، و

 توكيدهم باللفظ والمعنى حذا  ثم مجاز واستعارة كــــذا
 اتفـاقثم الرجوع السجع و  والقلب والتجنيس  والطبـاقُ

واألرجوزة طويلة ورائعة، وتدل على تمكن اإللورى من اللغة العربية، واطالعه علـى             
أمهات كتب البالغة، كما يلحظ أن القصيدة متماسكة وقوية، ولـيس بهـا ذلـك الخلـل      

  .  قصائدهم، مقارنة بغيرها من القصائد األخرىفيالعروضى البارز، الذى نلمسه كثيرا 
العرب يختم آدم اإللورى أرجوزته ببيان التمـام، والثنـاء    وعلى عادة الشعراء    

صـلى اهللا  -على اهللا سبحانه وتعالى، فإليه المرجع والمآب، ثم الصالة على النبى محمد  
  : يقول-عليه وسلم

 لربنا المرجع والمــــآِب  إلى هنا قد تم ذا الكتـــاِب
 )١(ــاِممع سالِم سائِر األنــ   ثم صالة اِهللا بالـــــدواِم

وتدل هذه األرجوزة على إلمام هذا الشيخ بعلم البالغـة بفروعـه المختلفـة،              
 ستين بيتًا، وهى أرجـوزة تعليميـة تكمـن         فيوتمكنه من النظم، فقد جمع علم البالغة        

                                         
م، ٢٠١٠نيجيريا، سنة - الغوس-مركز العلوم العربية اإلسالمية/ ديوان اإللورى، ط:   محمد ثوبان اإللورى- ١
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 )١٧٥٥(

 أنها تمثل نموذجا من تراث األدب العربى النيجيري، وتسهل تعلم هذا العلـم،              فيقيمتها  
، لكنها تخلو من جماليات الشعر؛ وهذا أمر طبيعى، فلـن نجـد    واإللمام به دون صعوبة   

 هذا الشعر شيًئا محببا إلى النفس؛ فهو عديم العاطفة، اصطنعه أصحابه لنظم بعـض         في
 هذا الفن ال يسمو بنفسه إلى الخلـق واإلبـداع،           في، والناظم   ...العلوم؛ تسهيال لحفظها  

 كالم موزون مقفى، خال من الروعـة        فيا  فاألفكار ماثلة أمامه، فما عليه إال أن يجمعه       
 األلـسنة إال    فيواللغة العربية ال تستقيم     . ، وهذا من سمات الشعر التعليمي     )١(والرونق

بعلم النحو؛ لذا فالحاملون سيف الدفاع عن اللغة العربية كان جل هدفهم إتقـان طالبهـم     
 وقد كثـرت المقطوعـات      علم النحو، فبه تستقيم األلسنة، وبه يقرأ القرآن قراءة سليمة،         

التعليمية التى تبسط علم النحو وتحبب فيه القلوب وترغبها، ومـن هـؤالء الـشعراء،               
محمد األول، الذى اليفتأ يحث طالبه على إتقان النحو، واالطالع علـى كتـب      : الشاعر

 فـي األدب، وبيان فائدة ذلك لهم، وإن كانت تلك المنظومة ركيكة ومضطربة الـوزن               
  : علم النحو، وأجود ما فيها قولهفي لكنها أجود ما بين أيدينا بعض أجزائها،

إصـــالح لفي التـحـريـِر و النــدِب فـإن الـنحـو 
ـَاِني عـن الـنسـِب تـعلَّـم إنِّمـا اإلعــــرا  ب أغـن
 عبــــاداتٌ من  القُــرِب مــواد أو تعــاريـــفٌ

 لنُجــــــِبتعلَّم كن من ا مـثال زيــد وعــــمرو
 )٢(بعـلم النــــحِو واألدِب فزيــن فـاك يـا صــاِح

     تظهر هنا خفة األبيات التى تحمل طابعا غنائيا سلسا؛ ليسهل حفظها وانتشارها بين 
الطالب، وقد ألزم الشاعر فيها نفسه بالقافية الموحدة، على غير عادتهم، وفيها يحث 

  .بهما يستقيم النطقعلى تعلم النحو واألدب، ف
 صوره الفنية؛ ليقرب الصورة فيوقد يوظف الشاعر بعض قواعد علم النحو   

  : لطالبه، وإن كان فيها بعض الثقل الواضح، كقوله
 )٣(يج" في"أو " لم"عمٌل لغيرهم كـ  ولهم ككان ومبتدا في جارهم

                                         
 .١٢٩م، ص ١٩٩٣بيروت، سنة / الشعر في العصر العباسى، ط: على عطوى. د - ١
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  )١٧٥٦(

، " كان"وفى هذا البيت شبه الشاعر العلماء في قوة تأثيرهم على جيرانهم ب 
إذا دخلت على المبتدأ " كان"فهم إذا دخلوا قرية أثَّروا فيها تأثيرا واضحا، كما تفعل 

أو " لم"والخبر، رفعت األول اسما لها، ونصبت الثاني خبرا لها، وغيرهم يعملون عمل 
 وهو تشبيه -كما يرى-  الجر والجزم، فالرفع والنصب خير من الجر والجزمفي، "في"

  .  وضح صورة، وال يضيف جماالغريب، ال ي
 مضمار الشعر التعليمي، الشاعر النيجيري عبدالقادر التالكى، في    وممن نلتقى بهم 

 نيجيريا، وألف العديد من الكتب أشهرها في كافة مجاالت اللغة العربية فيالذى أسهم 
المسائل ، وقد نظم فيه بعضا من الشعر التعليمي الذى حوى بعض "النهر الطافح" كتاب

المأخوذة من كتاب المزهر للسيوطى، وفقه اللغة للثعالبى، وغيرهما من مصادر اللغة 
، وقصائده معظمها قوية متينة ال خلل فيها، وال اضطراب، نذكر منها )١(المعروفة

  :    باب الفاعل مثال، يقولفيبعض ما صاغه الشاعر 
و تَاِمر ِفي الصحاِح خَاِبز تَاِر و و ِلذَاِكـِروالِبن س 

اِرعود ماِحض و فاِرس اِفـِع ونَاِبٌل ِبد و وراِمح 
نَاِعٌل و شَاعر شاِعٌل و قَاِصر و ٢(ألخْفٍَش كَالِبٍن و( 

 األبيات وما تولَّد فيونلحظ هنا حضور علماء اللغة، ومؤلفاتهم، كما أن التقسيم   
ي الفقير إلى جماليات الشعر الغنائى، عنه من نغم موسيقى، أخرجها من النظم التعليم
 معظم نظمه التعليمي، مما أكسب فيوهو يسير على هذا النهج الموسيقى الجميل 

 مقطوعة أخرى يوضح فيها ذكر األسماء المنحوتة، فيقصائده قوة وجماال، ونرى ذلك 
  : يقول

ـَصدميِن لالخِْتصاِر جمعوا اسميِن  كَعبشَمن وكــ
يقلةٌهوح لَةٌ  ودمـة لَلَةٌ حعطَلْبةٌ ِسِجلّـةٌ وفَدعج 

 )٣(وهِذِه ِمن اللغَاِت والمعمِد مشَْألَةٌ حيهلَةٌ  و سمعال
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فهو يوضح لطالبه أن العرب اختصروا بعض األسماء المركبة إلى اسم واحد، أو   
ال إله إال "مى لعبد شمس، وهيللة لـ عبش: بعض العبارات إلى كلمة واحدة، نحو قولهم

ماشاء " ، ومشألة لـ"ال حول وال قوة إال باهللا" ، وحوقلة لـ"الحمدهللا" ، حمدلة لـ"اهللا
، وهذا يدل على اطالع هذا الشيخ الشاعر على أمهات كتب اللغة، ...، وهكذا"اهللا

 في النيجيرية وإلمامه بمسائلها المتفرقة، كما يدل على وصول هذه الكتب إلى البيئة
  . وقت مبكر

 اللغة العربية وعلومها، فقد أكثر من القصائد فيويبدو على شاعرنا أنه ضليع   
التعليمية المنظومة، والتى تحمل مسائل شتى، ففى قصيدة أخرى خصها الشاعر الشيخ 

  :  لأللفاظ التى تستعمل للمفرد والمثنى معا، ومنها قوله
 نَِظيره الخَسر أتَى الخُسران رقَـــاِنِللْفَرِق جا ِفي لُغَِة الفُ

رانالهــج هوذَا نَحه رجاله و تَ ِبِه الرتْكَانِقس إن الرتْك و 
ٍل الكُفِْر ِبِه  الكُــفْرانمجِفي م انيمِدي ِبهـا العتَه ١(نَظَاِئر( 

مقاربةُ :  رتكان البعيِر- انفالخسر والخسران، والهجر والهجران، والرتك والرتك  
  . كلها ألفاظ تطلق على المفرد والمثنى- خَطِْوه في رمالَِنه، وال يقال إالَّ للبعير

ولكون علوم اللغة العربية الدقيقة كالنحو والبالغة والعروض وغيره، بحاجـة           
إلى متخصصين من الطالب والعلماء، وهم قلة قليلة جدا، فلم يكـن االهتمـام بنظمهـا                
بدرجة االهتمام بنظم ما يتعلق باللغة العربية نفسها، من حيث هى لغـة، وهـى التـى                 

 اللغـة   في نيجيريا؛ لذا كثر الشعر التعليمي الذى قيل         فييحرص العلماء على انتشارها     
- ضرورة حمايتها مـن األعـداء      -ترادفاتها-دقائقها-ألفاظها: (العربية عامة، من حيث   

 .(......  
 من الشعراء النيجيريين، لـه      - قصيدة الوزير جنيد الصكتى    ومما قيل في ذلك      

  وهى رائية يجمـع فيهـا        -)٢(ديوان شعرى وخمس وثالثون قصيدة، ومقطوعة واحدة      
 فيكلمات من حرف الظاء، أغلبها من غرائب اللغة، مفسرا معناها للطالب؛ ليساعدهم             

ا إلى قلـوبهم، وهـذا إن دل        فهم معناها، ويبين لهم اتساع اللغة العربية وعمقها، ويحببه        
فإنما يدل على تمكن لغوى قوى من الشعراء النيجيريين، وقدرة على اإللمـام بـشوارد               

                                         
 .٢٦، ص السابق - ١
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اللغة العربية، ال يستطيعها الكثير من العرب المتخصصين، فالمطلع على آدابهم يفجـؤه            
  .  لغتنا الفصيحةفيأن يجد كثيرا من الشعراء النيجيريين علماء 

يدته ببيان السبب من نظمها، وهو تفسير ما قد يـشكل فهمـه       ويبدأ الشاعر قص  
 نيجيريا، ثم يبدأ بكلمة وراء أخرى مفسرا معناها بأسـلوب   فيعلى طالب اللغة العربية     

" ظميـاء " جميل رائق، سهل الفهم، وكأنه معجم عربى لكلمات الظاء فقط، بادئا بكلمـة             
الـذى  " ظبا السيف"جماال، ثم يفرق بين السمرة باللثة والشفتين، وهى تزيد األنثى  : وهى

:" الذى هو الريق العذب، والرضاب الجميل، ثـم يفـسر معنـى           " الظلم" هو حده، وبين  
 والظلـيم والظبـى ولظـى       - مـصر  في" السحلية" التى نطلق عليها     -اللحظ والعظاءة   

ة  تفسير الكلمـات الـصعب     في، وهكذا يستمر شاعرنا     "والشيظم والتقريظ والقيظ والظما   
 أسلوب مبسط جميـل، يقـول       في كل بيت كلمتين،     فيالتى تحمل حرف الظاء، مفسرا      

  :الشاعر الصكتى
 عليِه ورام الحفظ خذْ ما تيسـرا  أيا طالب تفسير ما كان  مشكَـال

 ولثّتها فافهم وكن ممن تبصـرا  فظمياء أنثى زين فُوها بسمـرٍة
 بأسناِن هنٍد اسمه الظلـم ال ِمرا  ذى ترىظُبا السيِف معروفٌ وماال

 عظا دابةٌ حمراء جمعا هنا جـرا  رويدك فاحذر من لحاِظ عيوِنهـا

على ذَكَر النّعاِم نقولـــه رى  ظليمحافظ الع معروفٌ فكن وظبيك 
 ظليٌل وأحسن أن تذوقَ بها الكَرى  وشَيظَمك الفرس الطويُل وظلّنـا

ـُــرى  ى ال يدن منك شواظُهاوجانب لظ  وذلك لهب ال دخان له ي

 وقيظك فصُل الحر والظما مسعرا  ومدحك حيا ذاك تقريظُ مــادٍح
، وذلك عندما تخرج لسانك؛ لتتبع الطعـم علـى          " لمظ" ثم يواصل مفسرا كلمة   
والجـاحظ   - وهى المرضعة لغير ولدها-نظير وظئر : "الشفتين، ثم يفسر معنى الكلمات    

 والظنبـوب والـشظاظ     - ظفر البقرة أو الظبى ونحوه، وهو مشقوق         -واليقظة والظلف 
  : ، يقول شاعرنا"والظفر والمحظور والحفيظة والحظيرة

باللساِن على الشَّـفه ـَّـرا  لماظُك لعى  لتتبع أثر األكِل كن ممن تدبـ

 هذا الذى جــرى جزاٍء تُسمى ظْئر   نظيرك أى مثٌل ومن أرضعتْ على
 وأيقاظُكم ضد النياِم قد انســــرا  ومن برزتْ عيناه سم بجاحــٍظ



 

 )١٧٥٩(

 )١(حواِفرها مشقوقةٌ ظلفُها تــرى  وظلفُك للبقراِت بل كلُّ دابـــٍة 
منظومة تعليمية قوية، تعكس ثقافة لغوية واسعة، وتدل على وصـول دواويـن        

يين ومعاجمهم اللغوية إلـى األراضـى النيجيريـة،         الشعراء القدامى، وكتب كبار اللغو    
لقد ترك علماؤنا من الشعر ما ال يستهان بـه          : ويصدق معها قول الشيخ العالم اإللورى     

إذا عرض على ضوء النقد األدبي الحديث، بحيث لو اطلع عليه العربى القح أو الناقـد                
ادت بها، رغم بعد الـدار،     النزيه لما وسعه إال أن يطأطئ رأسه إعجابا بالقريحة التي ج          

، وهو جهد مشكور من هؤالء الشعراء النيجيريين؛ لتبسيط علوم          )٢(وعدم توفر األسباب  
  .  اللغة العربية لطالبهم

وقد أكثر الشعراء النيجيريون من الولع بغرائب األلفاظ وشواردها، وتنافـسوا            
 التعليميـة؛ مباهـاة      قـصائدهم  فـي  إثبات الكلمات الغريبة     فيفيما بينهم منافسة شديدة     

وتطاوال بمعرفتهم للغة العربية وغرائبها، ونلحظ ذلك كثيرا، حتى يخيل للباحـث أنهـم              
 فـي يثبتون بعض األلفاظ التى ال معنى لها، فكلمات كثيرة قد ال تجـد لهـا مكانًـا إال                  

  .قصائدهم
 جمع غرائب اللغـة   فيومن القصائد التي يتبارى فيها هؤالء الشعراء بتفوقهم           

العربية، وطالسم الكلمات التى بها تعقيد لغوى، والتي تحتاج إلى معاجم اللغـة الكبيـرة     
 تفسيرها، حتى مع كبار علماء اللغة العربية، تلك المقطوعة التي وردت على لـسان            في

الشيخ محمد بن إبراهيم الخالدى، وفيها ينظم بعضا من غرائب اللغة العربية التى يعجز              
م يجعلون من شعرهم معاجم لحفظ هذه الكلمات من الضياع، وليـدللوا      معها الفهم، وكأنه  

  :  بها على مضاهاتهم  ألصحاب اللغة األصلية، يقول الشيخ
 لعزلبٍة والعزب  للكاب معــقب  تغرب متى ما لم تكن تتطلَّـــب
 كما يثب الجرهاس إن الح سلعب  واعسب إلى نحِو العساِب مقرطبا

 وال تك فانوسا وال من يجـردب  عبوسا رطيطًا مخنبسـافال تك د
 وغطرسٍة بل طغرسا ال يخطرب  وال تك ذا فحٍس ولوٍس  وحبرٍس

                                         
 نيجيريـا، سـنة   -شعر الوزير جنيد الصكتى، مطبوعات جامعة واليـة كـوغى  : موسى عبدالسالم أبيكن   - ١
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 )١(وال ضغر سابل نددا أال يكلتب  وال ما كفنطيس شريس جبلـبس
 معـاجم   فـي أبياتٌ مليئةٌ بغرائب اللغة العربية، التى لم أجد لكثير منها معنى            

 قصيدته، وقد أكثـر     فير غير عربى، استطاع أن يلم بهذه األلفاظ، وينثرها          اللغة، لشاع 
 ونحـن   -من تلك الغرائب، متحديا ومتالعبا، وهى ال قيمة لها سوى االستعراض فقـط            

 حاملة بين طياتها بعض النصائح، التـى        -نقبل هذا االستعراض ما دام من غير العرب       
 الغربة، وأن نفر منه، ومن الفواحش       فيلزنا  يدعو فيها الشاعر إلى التغرب، مع تجنب ا       

كالفرار من الوحش أو األسد، وال يكون المرء أحمق بليدا كنودا جحودا، وال حريـصا               
، وقد أكثر الشاعر من الكلمات      ....بخيال، وال متكبرا متغطرسا، بل متواضعا سهال لينًا       

 األبيـات،  فيا موسيقيا  عن عمد وقصد؛ ليظهر جرس     - ظنى في–التى بها حرف السين     
  .    حتى ال ينفر قارئ منها

ومن ذلك بائية الشاعر النيجيري، الوزير عبدالقادر مشط، والتى ال تقل غرابة             
 صعوبة فهمها، وغرائب لفظها، وحاجتها الشديدة إلى المعاجم اللغويـة،           فيعن سابقتها   

    :والتى يقول منها
 ت الهرماس ضأن وأرنــبوساور  عسا الليُل حتى اصطاد ببر وثعلب
 )٢(وصاءت على أذنيهما الليل شوسب  وزخَّهما في سربٍخ مغٍث شصلب

وتسير القصيدة على هذا النهج من الغموض، واالستعراض اللغوى، بما يفقدها 
قيمتها الفنية والتعليمية، ويجعلها وسابقتها تتخذ منحى آخر غير المنحى التعليمي 

   .المراد
 اللغة العربية بالشاعر النيجيري إلى فيايين كثيرة يصل الضلوع        وفى أح

 قصائد تعليمية، يوضح فيها فياستعراض مسميات الحيوانات، وكناها غير المشهورة، 
صفات بعض الحيوانات، وأسماء صغارها، ومن ذلك ما عثرت عليه من أبيات يذكر 

    :فيها الشاعر كنى بعض الحيوانات، يقول
 أم عريط وأبا المختَاِل واِن ياذا الباِلأما كُنى الحي

 أبوفراس أبو حمــاد أبو ثمامة أبو زيــــاٍد

 وكن بالهيثِم عن عقاِب أبو هبيرة أبـــو  وثَّاٍب
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 )١٧٦١(

الحمار، : الذئب، وأبوزياد: البغل، وأبوثمامة: العقرب، وأبوالمختال:     فأم عريط
البرغوث، وعن : الضفدع، وأبو وثَّاب: وأبوهبيرةالديك، : األسد، وأبوحماد: وأبوفراس

      :ذكر صغارهن يقول
 حمٌل وخشفٌ قشةٌ وعجُل أوالدها جدى خنوص شبُل
 )١(جرو وهرماس حوار رأُل وعفو جحٍش فرعٌل وحسُل

 - القـردة  - الظبـى  - النعجـة  - األسد - الخنزير –الماعز  :    واألمهات على الترتيب  
  .  النعام- الناقة- النمر- الكلب- الضب- الضبع-لجحش ولد الحمار والعفو وا-البقرة

ومن القصائد التعليمية التى أكثر من أمثلتها النيجيريون، تلـك القـصائد التـى      
تحمل حروف اللغة العربية مرتبة ترتيبا ألفبائيا، أى يبدأ كل بيت فيهـا بحـرف مـن                  

مثال تلك القصائد أن يجمـع منهـا        الحروف األبجدية على الترتيب، فيستطيع المتتبع أل      
العديد، ومقصدهم من ذلك تعليم حروف اللغة العربية للمبتدئين من الطالب، وقد جاءت             
معظم تلك القصائد تحمل استغفارا أو دعاء أو مدحا للنبى صلى اهللا عليه وسلم، حتـى                

إبـراز  يقبل على حفظها الطالب، وال ننسى أيضا حب النيجيريين لالستعراض، وحب            
  .القدرة على التمكن من اللغة والتفنن فيها، دفعهم كل ذلك إلى نظم مثل هذه النماذج

ومن بين هذه القصائد يعرض البحث قصيدة يبدأ كل بيت فيها بحرف أبجـدى              
 القصيدة يجـد  فيمن حروف اللغة العربية على الترتيب من األلف حتى الياء، والمتأمل   

تنسب ألي بحر من بحور الـشعر العربـى المعروفـة،            الوزن، وال    فيفيها اضطرابا   
 -وكأنها نُظمت على بحر جديد مبتكر، وكان الدافع من عرضها بهذا االضطراب، أنها              

جدة الشيخ عثمان بن فـودى،      - لشاعرة نيجيرية تسمى السيدة رقية     -وعلى غير العادة    
عربى ونظمـه    فحب الشعر ال   -شمال نيجيريا ) م١٨٠٤(مؤسس الدولة اإلسالمية بصكتو   

لم يقتصر على الشعراء الرجال فقط، بل وعلى الشاعرات أيضا، وتدل هـذه القـصيدة               
على ثقافة المرأة النيجيرية، وإلمامها بدقائق اللغة العربية لدرجة تتيح لها النظم، تقـول              

  :    السيدة رقية
ا أتـــــــاهيقبُل تائب الكريم  ا كُل من رجــاهال يخاف بخس 

 ال ينال عزا من تبع هـــواه   اِب يجزى من عصى ويخِزىبالعذ
 لعلَّ ترحم يا أخى واعلـــم تب  من عصـاه أن في جهنَّم سجن 
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– 

  )١٧٦٢(

في لظى يصفـــد ردثم من تم  ا هكذا جــزاهمن عصى محمد 
يكــــدر  عيشه ،يكسر جبره  قد عظم بــــاله ،قْتَري خيره 

 )١(قد لقى جهوال ما جنتْ يــداه   قد كُِسى نحــــوالحائرا ذليال

والقصيدة ثالثون بيتا على هذا النهج من النصائح المنثورة لكل مسلم، يتخللهـا             
بعض ألوان البديع كحسن التقسيم والسجع، وغير ذلك، فاهللا كريم يقبل عبده التائب مهما              

على المرء أن يبادر بالتوبة، حتـى       كثرت ذنوبه، وعذابه شديد ال رحمة فيه والهوادة، ف        
، وتختم السيدة رقية قصيدتها باألحرف الهجائية األخيـرة، حاثـةً           ... جهنم فيال يعذب   

على طلب العال، الذى لن يتأتَّى إال بسهر الليالى، وعلى المرء أال يمّل من دعـاء ربـه        
 لو تأخرت إجابتـه،   المعصية، وال ييأس حتىفيالكريم الغفَّار، وال يؤخر توبته متماديا      

فهى عند اهللا مدخرة، لتختم الشاعرة قصيدتها بالثناء على اهللا الكـريم، ورجـاء هبتـه                
  :          ذلكفيوعطاياه، تقول 

 أفضُل الرجاِل من قُِبل دعــاه  واسهر الليالى واطْلب المــعالى

ـِّـــك  ال تطوَل أملك كالذى عصــاه  ال تمّل قلبك من دعاِء رب
  )٢(كم رجاك مثلى لم تُجب رجاه  يا كريم هب لى من جفاِء جهـلى

 في    والقصيدة تميل إلى الناحية الدينية أكثر من ميلها إلى الناحية اللغوية، كما نلحظ 
  .   القصيدة أن الشاعرة رصت الكلمات رصا بجوار بعضا دون تماسك أو ترابط بينها

 نيجيريا، وفـى غيرهـا مـن        في القضاء عليها    فيربية  وقد تبارى أعداء اللغة الع    
 قـد قـضوا     - نيجيريا في –بالقضاء على العربية    "البلدان المجاورة لها، فهم يرون أنه       
 نيجيريـا   فـي ، كما أن وجود اإلسالم وبقائـه        )٣"(حتما على الحضارة والتقاليد العربية    

 قواعـد اللغـة     فيلماء إلى التعمق    يتطلب إتقان اللغة العربية إتقانًا جيدا؛ لذا اضطر الع        
العربية، فقصدوا بالد العرب المجاورة لهم، واستقدموا إلى بالدهم العلماء العرب لنـشر        
علوم العربية بينهم، حتى نبغ الكثيرون منهم، فألفوا الكتب، وقالوا األشعار التى تناسـب           

                                         
ـ  د( القـاهرة -مكتبة القاهرة بجوار األزهر الـشريف     / الفواكة الساقطة، ط  : لورى  آدم عبداهللا اإل    - ١                  ، )ت ـ
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 )١٧٦٣(

 فـي ظموا القـصائد    ، وحملوا سيف الدفاع عن اللغة العربية ضد أعدائها، ون         )١(بيئاتهم
  :الحث على تعلمها، وبيان فضلها، ومن ذلك ما قاله عيسى ألبى أبوبكر

 هى أنْقَى المياِه عبا وشُربا هى أغْنَى اللغاِت لفظًا ومعنى

 صنعةُ العصِر ال تقصر دابا لغةٌ حرةٌ تماشى بيــــسٍر
 احفظوها وقاكم اُهللا خـطْبا شاعر النيِل قد أهاب بقــوٍم
 إن في ذلك ما يطمِئن قَـلبا أجمعوا قولكم وصونُوا ِحماها

 )٢(ـِل، سيرى نحو التقدِم وثْبا لغةُ الديِن والكرامِة والتنزيـ
يبين لطالبه فضل اللغة العربية، فهى أغنى اللغات لفظًا ومعنى، تساير التقدم، 

 ويبدو أن قصيدة وتماشى مستحدثات العصر الحديث، وال تقصر عن وصف منجزاته،
حافظ إبراهيم قد دخلت ربوع نيجيريا، وتأثر بها الشعراء، فهو يخبر طالبه أن شاعر 
النيل قد نوه إلى ضرورة حفظ اللغة العربية والعناية بها، لذا يجب عليكم حفظها 
وصيانتها والعناية بها؛ فهى لغة الدين والكرامة، ثم يدعو لها بالتقدم واالزدهار، 

 القصيدة واضح، وفى قصيدة أخرى يعيب على العرب إهمالهم للغتهم، فيب واالضطرا
  : يقول

 وأتوا في الحديِث باللكناِت ما للعرِب لعجزهم هجروها

  :ثم يهيب بطالبه ضرورة تعلم العربية، يقول
 )٣(فخذوها بقوٍة في مساعيكم جميعا تـأمنوا الزلَّاِت

النظرة الدونيـة   " األفارقة يعانون من  ويذكر الدكتور كبا عمران أن المستعربين       
 مجتمعاتهم، فيشمئز منهم ذووهم من طلبة الدراسات الفرنسية واإلنجليزية، العتقـاد            في

وإذا .... دراسة لغة ال توفر لهم سبل النجاح       فيهؤالء أن المستعربين قد ضيعوا حياتهم       
يـارات، فأصـيبوا   كان بعض المستعربين األفارقة لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام هذه الت          

                                         
، م١٩٨٠ الغوس والرياض، سنة -منشورات مطبعة الثقافة اإلسالمية  / لباب األدب، ط  : لورى آدم عبداهللا اإل   - ١

 .٥٢ص 
                ، م٢٠٠٨ القـاهرة، سـنة   -مطبعة النهار للطباعة والنشر والتوزيـع  / ١السباعيات، ط : عيسى ألبى أبوبكر   - ٢

 .١٤٧ص 
 .١٣٤السباعيات، ص :  عيسى ألبى أبوبكر- ٣



– 

  )١٧٦٤(

، فراحـوا   )١"(لكن اآلخرين ازدادوا حرصا على دراسة اللغـة الغـراء         ...بإحباط شديد 
: جميعا يدافعون عن اللغة العربية، حتى الطالب، فهذه مقطوعة ألحد الطـالب يـسمى             

  : عبدالواحد جبريل، يقول
   لغةً تحير نهية إذ تنجـــم أغمض جفونك عن جهول يشتم          

  ويشم منها العرفُ إذ  تتكلَّـم لغةٌ تطب اللب من  أسقامـــِه
ـُّــم قولى أيا لغتى لمن بك  يـزدرى   أن لستَ إال بلبال  يترن

ـنم  احتقاٍر غير لم يولها عين ومن يتوهـم زال الحجى عنه  
 )٢(نزل الكتاب بها فصارت تزعم هل في الورى لغةٌ سوى  العربيِة

فيجب أن نغض الطرف عن هؤالء الحقَّاد الذين يسبون اللغة، فهـى تـشفى األلبـاب،                
والصدور، وهى لغة القرآن الكريم التى نزل بها، والقصيدة طويلة يدافع فيهـا الـشاعر         
عن اللغة العربية ويرد على هؤالء الذين يقللون من شأنها، وهى قصيدة رائعـة، يبـدو               

  .راهيم المعروفةفيها التأثر من قصيدة حافظ إب

                                         
 .٢٣٣ الغرب األفريقى، ص فيالشعر العربى : كبا عمران.   د- ١
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 )١٧٦٥(

  الشعر التعليمي الذى يتعلق بالعلوم اإلسالمية: المبحثُ الثانى
 الشعر العربى النيجيـري،   فيأما الشعر التعليمي الذى يتعلق بالعلوم اإلسالمية        

فمن الوهلة األول يكتشف الباحث فيه، أن منبعه الدين واألخالق، وروعي عنـد نظمـه             
غالبا ما يخِضع الشاعر فنَّه وأدبه للدين اإلسالمى الحنيف،         اشتماله على تعاليم اإلسالم، ف    

وقد يمثل شعره وسيلة من وسائل الدفاع عن عقيدته السمحة، ومناصرة الحـق، ونـشر          
األخالق الفاضلة، وقمع الفساد واإللحاد، وذلك كله يندرج تحت وظيفة الـشعر العربـى      

  ).١( المجتمع النيجيري المسلمفي
إضـافة  –ا اللون من الشعر تدهشه كثرة القصائد، ومرجع ذلك          لذا فالمتتبع لهذ  

 حلقات التدريس لطالبهم، فال نجد عالمـا، إال         فيأن أغلب العلماء استخدموه     -لما سبق 
 حلقـاتهم   فـي  هذا المجال، كذلك شيوخ الطرق الصوفية تغنَّوا بـه           فيوقد أخذ نصيبه    

وأناشيدهم، وقلما يخرج إنتاجه عن دائرة الفقه والحديث والتوحيد والـوعظ واإلرشـاد،             
 وسيرته، وقصائد تُعلـم الـذكر   -صلى اهللا عليه وسلم-كذلك بما يتعلم من أخالق النبى      

  . هذا المضمارفيواالستغفار والتوبة، وغير ذلك مما يقع 
 فـي ، فقد حاز قـصب الـسبق        ...ائلهسوره وأسماؤه وفض  : أما القرآن الكريم  
 نيجيريا، من حيث كثرة القصائد، فقد انشغلوا بـه انـشغاال            فيالشعر العربى التعليمي    

شديدا، وكثيرة تلك القصائد التى تقابلك وأنـت تتنقـل بـين مـصادر األدب العربـى                 
ـ               ا النيجيري، تتعلق بالقرآن وعلومه، وقد أخرج لنا الشاعر الشيخ عبـداهللا فـودى كتاب

يحوى وحده أكثر من ثالثة وتسعين وثالثمائـة    "  علوم القرآن  فيالفرائد الجليلة   :" بعنوان
خصصه بمـا يتعلـق    : بيتًا من النظم التعليمي، وقسمهم تحت سبعة أبواب، الباب األول         

تعلـق بخـط القـرآن،      : بما يتعلق بقراءاته المختلفة، والثالـث     : بنزول القرآن، والثانى  
: بأحوال القرآن نفسه، والـسابع : بأحوال حامليه، والسادس  : ، والخامس بتعاليمه: والرابع
، ويستطيع المتتبع للشعر التعليمي النيجيري أن يحصى أكثر من ألف بيـت             )٢(بفضائله

 علوم القرآن والحديث وأمـور الـدين        فيكلها منظومة على شاكلة شعر عبداهللا فودى        

                                         
 مدينة إلورن، مجلة أينغـا للدراسـات العربيـة      في الشعر العربى المعاصر     فيالقيم الخلقية   :  مشهود جمبا  - ١

 .٩٠، ص م٢٠٠٦واإلسالمية، سنة 
م، ٢٠٠٢مكتبة الرياض، سنة / ط  علوم القرآن،فيالفرائد الجليلة ووسائط الفوائد الجميلة :   عبداهللا بن فودى- ٢

 .٤٧ص 



– 

  )١٧٦٦(

 فـي ه القصائد، تلـك التـى يقـول         اإلسالمى عامة، وتعاليمه السمحة، ومن ضمن هذ      
  : مفتتحها

 خير كتابه لخير مـرسِل الحمد هللا العليم  المنزِل

تهنا بكوننا من أموخص دائما لمــلَّته وناصرين 
 عليه مع أصحابِه وعمما صالته مع السالِم دائما

زاخر فالقرآن بحر وبعد فلكه المواخر ١(والعلماء( 

 نظمهم للشعر التعليمي، بـأن  فيبداهللا فودى نهج الشعراء العرب      ينهج الشيخ ع  
–يفتتح قصيدته التعليمية بحمد اهللا والثناء عليه، والشكر له بأن جعلنا من أمـة محمـد                 

 ثم الصالة على النبى، والسالم عليه، ليفصل بين تلـك المقدمـة،     -صلى اهللا عليه وسلم   
 فـي ث برسالة إلى أحد ما، ثـم يخـوض          وكأنه يبع " وبعد"وبين عرض القصيدة بكلمة     

إلخ، ثم يأخـذ  ...غمار القصيدة، مبينًا فضل القرآن وأنه بحر زاخر بالمعانى واألحكام و        
 بـاب التجويـد   فـي ، يقول ...كحفظه وتجويده وترتيله:  تفصيل أبواب علوم القرآن   في

  :  مثال
 فليحسن الصوتَ به إحسانا ومن يرد أن يقرأ القرآنا

 بحقِّها أو حكمها المـعروِف طاء للحروِفتجويده اإلع

كلوك البقــر وال تلوكه بل أعربوا كذا أتى عن عمر 
)                   ٢(كمثل ترجيع ِغنا المفتوِن أما الذى يقرأ باللحــوِن

 القـراءة،   فيفالذى يريد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة، فليحسن صوته           
 النطق، باتباع أحكام التجويـد  فيرجها السليمة، ويعطيها حقها ويخرج الحروف من مخا 

المعروفة، ويشبه الشاعر من ال يرتل القرآن ترتيال ويلوك الكالم لوكًا، بـالبقرة التـى               
تجتر طعامها، فتلوى فكها األسفل، وهى صورة منفـرة مـضحكة، يـسوقها الـشاعر               

ن يقـرأ القـرآن ويلحـن فيـه،         لطالبه، حتى تنفر أنفسهم من تلك الطريقة، ثم يحذر م         
  ... .ويشبهه بمغٍن مفتوٍن بكالمه، ال خشوع فيه وال وقار، و

 فـي  مواضع كثيرة، إضافة إلى اضـطراب        فيوالقصيدة طويلة، وبها ركاكة     
الوزن كثيرا ما يقابلنا عند عرض النص، والقصيدة كلها قائمـة علـى أفكـار علميـة                 

                                         
 .٤٧، ص الفرائد الجليلة: بداهللا بن فودى ع- ١
 .٥٥ السابق، ص - ٢



 

 )١٧٦٧(

 المقطوعـة الـسابقة   فـي متعة الفنية، فقد رأينا خالصة، لكن ال يعنى هذا انعدامها من ال 
 النفس وقع حسن، وقـد هـدف الـشاعر          فيتشبيهين ضمنهما الشاعر أبياته، كان لهما       

إفادة تالميذه ألوانا من المعرفـة، والقـيم الدينيـة، أمـا        : عبداهللا فودى إلى شيئين، أوال    
قصيدة يهدف إلـى حفـظ      من خالل هذه ال   :  القصيدة فشئ ثانوى، ثانيا    فياإلمتاع الفنى   

التراث الثقافى النيجيري من االندثار، وهذه الطريقة تسهل حفـظ العلـوم والمعـارف              
 هـذا   في أن الشاعر أراد تقليد شعراء العرب        -فوق كل ذلك  -للطالب، ويمكن أن نقول   

  .المجال، وأن يثبت لنفسه ولغيره أنهم ليسوا أكثر شاعرية منه
 قصيدة  في لنا الشيخ بعضا من أسماء القرآن         وفى أحد أبواب هذا الكتاب ينظم     

  : طوية، يقول منها
 اسما كتابا رحمة مـــبينا وخمسةٌ له تلى خمسينا
 هدى كريما هاديا قـــرانا نورا كالما حكمةً  قرآنا
 )١(مجيدا أمرا قصصا بشيرا تذكرةً بالغا أو  نذيـرا

 الكريم، وهى كلها صفات     فقد أحصى على امتداد القصيدة خمسين اسما للقرآن       
بْل هو قُرآن مِّجيـد، ِفـي        :"ونعوت للقرآن مقتبسة من اآليات القرآنية، كقول اهللا تعالى        

 ِفـي : "وقوله أيـضا   ،")٣(ِإنَّا سِمعنَا قُرآنًا عجبا :"، وقوله عز وجل)"٢(لَوٍح مّحفُوٍظ
وقدم لنا الشيخ كيف نظم بعـضهم سـور القـرآن           ،  )"٤(رفُوعٍة مّطَهّرةٍ ،  صحٍف مّكَرّمةٍ 

  : الحفظ، كقول أحدهمفيالقصار شعرا؛ لمساعدة األطفال 
 بما قد رأيتَ الناس آتيك قُنَّتَا إذا جاء نصر اِهللا والفتِح يا  فتى

 لنعمتِه  واستغفر اَهللا يا فتى فسبح بحمداِهللا ربك شاكـــرا
 وال ما عليك اُهللا يقضى تثبتا ضـىألنَّك لم تعلم متى العمر ينق

 )٥(سواه سراب ال يدوم إذا أتَى إلى ربك التواب تب ثم ثقْ بــِه

                                         
 .١٣٥-١٣٤الفرائد الجليلة، ص :  عبداهللا بن فودى- ١
 ).٢٢-٢١(  سورة البروج، آية -٢
 ).١( سورة الجن، آية- ٣
 ).٢٦-٢٥( سورة عبس، آية-٤
 .٢٦٣الفرائد الجليلة، ص :  عبداهللا بن فودى- ٥



– 

  )١٧٦٨(

ينبغى أن  : "والشاعر ينظم سورة النصر، ويعلق المؤلف على تلك األبيات قائال         
نحسن به الظن، أن محاولته هذه ليست سوى شرح معانى القرآن، وال قصد له غير مـا    

 من الحفظ السريع لمعانى كتاب اهللا، وهذا ينفى ما قد يتهمه متهم بتحويـل               يجنيه الطلبة 
  ).  ١"(القرآن الكريم إلى شعر، وحاشا أن يكون شعرا

وقد يتوسل بعضهم بالقرآن الكريم، بل وبكل سورة من سوره، وإن كان هذا ال              
وره، كمنظومة   ذلك شعرا تعليميا؛ تسهيال لحفظ س      فييجوز عند الفقهاء، بيد أنهم نظموا       

 منظومـة مـن     فيالقاضى إسماعيل إبراهيم بن عثمان، فقد توسل بسور القرآن الكريم           
  : ثالث وستين ومئة بيت، منها قوله

 في دفِع كِل حاسٍد وشآِن توسلى بالسبِع من  مثَاِنـى

 رائجةٌ في كّل خيٍر ناجحة وهى التى قد وسمتْ بفاتحة
 تعوِذى من العتاِة  الفجرة ةبسورٍة يذكر فيها البقــر

 بآِل عمران ذوى  التطهيِر توسلى في طلب التعــميِر

 )٢(من كل واقٍع من البالِء تعوذى بسورِة النـــساِء
 الـشعر التعليمـي، فكمـا    فيونعود للشاعر عبداهللا التالكى، وإسهاماته الكثيرة     

ا تعليميا يتعلق بعلـوم القـرآن والفقـة     علوم اللغة العربية، نقرأ له شعر  فيرأيناه متألقا   
والسنة، وغير ذلك من القواعد الشرعية التى نظمها شعرا لطالبه، فهـو يحـثهم علـى          

  :  األسحار، يقولفياتباع القرآن والسنة، واالستغفار من الذنوب 
 ولتسترح من علِل الخبيِث فارجع إلى القرآِن والحديِث

 نا فاقرأ إلى  األسحـاِركرب وأمعن النظر في االستغفار
 )٣(لذنبك فاستغْفروا واستغِفرا استغفروا ربكم واستغِفـرا

 كل شئ إلى الركنين األساسيين للـدين        فيفيطلب الشاعر من تالميذه الرجوع      
القرآن والسنة، واالحتكام إليهما؛ تجنبـا لـآلراء الخبيثـة والـضعيفة؛            : الحنيف، وهما 

ا من بالء الدنيا، ثم يطلب منهم اإلكثار من االستغفار، سـيما وقـت        وليحتمى المرء بهم  
السحر، حيث يدبر الليل، وينام الخلق، ويظل رب الخلق، ال تأخذه سنة وال نـوم، لـذا                 

                                         
 .٢٦٣ السابق، ص -١
 .٥٦٥، ص  نيجيريافيالثقافة العربية :  على أبو بكر- ٢
 .٢٤ص : السيرة الذاتية لحياة الشاعر الشيخ عبداهللا التالكى:  أبو بكر ثانى- ٣



 

 )١٧٦٩(

 البيت األخير لفظ استغفروا أربع مرات مؤكدا على قيمتـة، وواضـح تـأثر               فييكرر  
فَقُلْـتُ  : "، وقول اهللا عز وجـل     ")١( يستَغِْفرون هم وِبالَْأسحاِر:" الشاعر بقول اهللا تعالى   

  )".  ٢(استَغِْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّارا
 الشعر التعليميى النيجيري، فقـد نظمـوا        فيكذلك نجد لعلم الفقه حضورا قويا       

قـد   تسهيال لطالبهم؛ لإللمام بهذا العلـم، و       -أحيانا–القواعد واألحكام، واألبواب كاملة     
نظما، وجمع فيـه كـل األحكـام    " مسائل العدة"ألف الشيخ الشاعر عبداهللا التالكى كتاب   

  :  بعض أحكام العدةفيالفقهية التى تخص عدة المرأة، ونذكر من ذلك النظم، قوله 
 وذى الرقِّة قَرءاِن وفاقُ األئمِة ثالثةُ أقْراٍء على حــــرٍة قد أتتْ

 كأن لم تميز فالتربص قد أتـى ٍض أو ارضعتْوإن أخَّرت حيضا لمر

 )٣(على كل حاٍل من وفاٍة وطلقـة وعدةُ ذات الحمِل وضع لحملـــها
والشيخ يعرض لعدة المرأة، فذكر أن عدة الحرة ثالثة قروء، واَألمـِة عـدتها              

مـرأة الحـرة    فعدة ال ! قرءان بإجماع األئمة، وال أدرى من أين أتى بهذ القاعدة الفقهية؟          
والْمطَلَّقَاتُ يتَربـصن ِبَأنفُـِسِهن ثَلَاثَـةَ       :" واألمة ثالثة قروء بنص القرآن، فهو القائل      

إن تأخر الحـيض لعلـة كـالمرض أو         : ، فاهللا لم يخصص ولم يحدد، ثم يقول       )٤(قُروٍء
ء مات  الرضاعة، فالعدة تنتهى بزوال السبب، وعدة المرأة الحامل أن تضع حملها، سوا           

واللَّاِئي يِئـسن ِمـن الْمِحـيِض ِمـن     :" عنها زوجها أو طلقها، وهو من قول اهللا تعالى    
نِّساِئكُم ِإِن ارتَبتُم فَِعدتُهن ثَلَاثَةُ َأشْهٍر واللَّاِئي لَم يِحضن وُأولَاتُ الَْأحمـاِل َأجلُهـن َأن               

نلَهمح نعض٥(ي."(  
، يرصـد   "كتاب الكبائر " ذكر الكبائر، سماها     فيصيدة تعليمية أخرى    وللشيخ ق 

فيها لطالبه الكبائر التى على المرء أن يتجنبها، وال يقصد بالكبائر، الـسبع الموبقـات،               
 لكن الشاعر يقصد الـذنوب الكبيـرة، يقـول      -صلى اهللا عليه وسلم   -التى ذكرهن النبى  

  :  منها

                                         
 ).١٨( ريات، آية سورة الذا-١
 ).١٠( سورة نوح، آية - ٢
 .٢٥ص : السيرة الذاتية لحياة الشاعر الشيخ عبداهللا التالكى:  أبو بكر ثانى- ٣
 ).٢٢٨(  سورة البقرة، آية- ٤
 ).٤(  سورة الطالق، آية- ٥



– 

  )١٧٧٠(

  سبعين خذْها بالتًَّوالىأتتْ كبائر تُتْقى في كلِّ حاٍل
  : سردهن، كقولهفيفهن سبعون، يأخذ 

 ألمواِل اليتَامى بالخَــباِل زنًا، منها اللواطُ، ربا وأكٌل

خمٍر، والقمار شرب صناِت بكّل حاِل وزورحوقذفُ الم 
 مشابهةُ النساء بالرجــاِل وراٍش للقضاِء ومرتشيـِه
 )١(وكتمان العلوِم لمن يواِل ِمرياء والتّعلم للحـــطا

فالزنا واللواط والربا وأكل أموال اليتامى بالباطل، وشـهادة الـزور وشـرب             
الخمر، ولعب القمار، وقذف المحصنات الغافالت، والرشوة لقـضاء الحاجـة، وتـشبه          
النــساء بالرجــال، والريــاء، والــتعلم بغــرض حطــام الــدنيا، وكــتم علــم عــن 

  . القصيدةفي وواضح تأثير القرآن والسنة إلخ،.......المسلمين،
 كتابه القيم بعضا من المقطوعات الشعرية       في وقد عرض الدكتور كبا عمران      

التعليمية القليلة لبعض من أدباء دول غرب أفريقيا، منهـا مقطوعـة ألحـد الـشعراء                
النيجيريين، وقد قارنها بأخرى لشاعر سنغالى مفضال األول النيجيـري علـى الثـانى              

ويبدو أن أسلوب األول أقرب إلى اإليجاز المركـز والـسالسة مـن             :" السنغالى، قائال 
، والمقطوعة تـدور    )٢"(أسلوب الثانى، الذى ينقصه إحكام الصياغة وحسن تخير األلفاظ        

  :  علم الفقه، يقول منهافي
 حدثيةٌ ال تُرى  بالـــعيِن طهارةٌ أقسمها إلى قسمين
 عين وأثر ماعدا مثل  الكرى خبثيةٌ هى التى لـها يرى

 زواله إال بماٍء حكــــما ولم يصح كل نوٍع منهمـا
ـَّرا  وكان من آبار أو بحٍر جرى عليه بالطهور قد تطه
ر لونـهه وهو الذى لم يتغيشم وال يفوح ٣(أو طعمه( 

هـا،  ال ترى بالعين، واألخرى التى تُرى ويبقى أثر       : إحداهما: فالطهارة قسمان 
وال يصح التطهر من االثنين إال بالماء الطاهر، الذى لم يتغير طعمـه، أو تفـوح منـه               

  .   رائحة تغير، وأن يكون جاريا ومتحركًا، سواء من بئر أو بحر
                                         

 .٢٥ص : السيرة الذاتية لحياة الشاعر الشيخ عبداهللا التالكى:  أبو بكر ثانى- ١

 .٢٥٩، ص ١ الغرب اإلفريقى، جفيالشعر العربى : رانكبا عم. د ٢-
 .٢٥٩، ص ١ الغرب اإلفريقى، جفيالشعر العربى : كبا عمران. د -٣



 

 )١٧٧١(

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -أما الشعر التعليمي الذى يتعلق بالتعريف بـالنبى       
ت، ويكفى أن نـذكر قـصيدة   فتستطيع أن تحصى منه العشرات من القصائد والمقطوعا      

، ومعظمهـا   )١(الشاعر عبدالرحمن عبدالعزيز الزكوى التى بلغت أكثر من ثالثمئة بيت         
يحمل تكرار نفس المعنى والمضمون تقريبا، لكن كثيرا منها أصابه اضطراب وركاكة،            
وكثرة هذه القصائد تعبر عن حب النيجيريين للنبى عليه الصالة والسالم، ومن ثم تغنوا              

 فـي بسيرته وصفاته، ومن بين هذا الكم الهائل سيعرض البحث قصيدة بلغت شأوا بعيدا   
 البنية والشكل والتركيب، وأكثر ما يثير العجـب والدهـشة أن القـصيدة              فيكل شئ،   

جاءت بكاملها خالية من النقط، فال تجد فيها حرفًا منقوطًا، وهذا دليـل علـى مهـارة                 
 بحـر اللغـة العربيـة العميـق،         فيدرتهم على الغوص    هؤالء الشعراء النيجيريين، وق   

 مدح النبى صلى اهللا عليه وسلم، والقارئ يشعر أن الناظم قد كلف نفـسه               فيوالقصيدة  
عبًئا ثقيال، وأجهدها بشدة، حتى يستطيع نظم هذه القصيدة، التى كان هدفه األول منهـا               

على النظم، وهى للـشاعر  تكوين قصيدة خالية من النقط كما سنرى، بهدف إثبات قدرته  
صلى اهللا عليـه    -الشيخ محمد الناصر الكنونى النيجيري، يقول منها معرفا طالبه بالنبى         

  : وأسمائه-وسلم
 وأكرم الرسل أحالما وإسالمـا أعلى سالم ألعلى الرسِل إعالمـا

 الممِلئ الروح أسرارا  وأحكاما محمد أحمد المحمود حامـــده
 كأحمد العلَم المعلوم  إعالمــا ى سرمدا أحـداما أرسَل اُهللا أعل

 )٢(أحاط سورا على اإلسالم أهراما طه الطهور الرد المحاص كل ردى

جنـاس،  : فالقصيدة على طولها خالية من النقط تماما، وممتلئة بألوان البديع من     
ها وحسن تقسيم، وتصريع، وترصيع، جعلها ذات جرٍس موسيقي آخّاذ، يسمع عند قراءت           

 اإلتيان بكلمات غير منقوطـة ورصـها     فيبصوت مرتفع، لكن جهد الشاعر جلَّه ذهب        
  . بجوار بعض، مما أربك القصيدة، وأصابها بالضعف، ناهيك عن اضطراب الوزن

  

                                         
، م٢٠٠٨الرياض، سنة   / ١ الصالة على خير ولد عدنان، ط      فيان  فتح الحنَّ :  عبدالرحمن عبدالعزيز الزكوى   - ١

 . وما بعدها١٠ص
               ، ١٩٨١ القـاهرة، سـنة      -مكتبة الحـسين  /  من سحبات األسرار،ط   سبحات األنوار :  محمد ناصر الكنونى   - ٢

 .٥٢ص 



– 

  )١٧٧٢(

أما رحالت الحج فلها صدى خاص عند النيجيريين، ووقع شديد عليهم، وفخـر       
ت تعليمية طويلة وجميلة عن أركانه،      ال يضاهيه فخر، وقد نظم العلماء الشعراء منظوما       

وكل ما يتعلق به، ومن ذلك منطومة الشاعر الوزير جنيـد الـصكتى التـى           ، وفرائضه
نظمها بعد زيارته لبيت اهللا الحرام، وفيها يعرض لمناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة،             

   :ويبين كيفية التعامل مع األماكن المقدسة، مطبقًا ذلك على نفسه، ومنها قوله
 وقبلتُ ذا الحجِر المكرِم بالفِم وطفتُ ببيِت اِهللا وقتَ قُدوِمنَـا

 )١(مرارا وهذا من مواهِب منِعِم وصافحتُ ركنًا لليماِنى براحِتى
 الحديث عن حج بيت اهللا الحرام، من بداية         فيويستمر الشاعر على هذا النهج التعليمي       

  .طواف القدوم حتى نهاية أركان الحج
 نيجيريـا، والتـى تتعلـق      في الشعر التعليمي العربى     في مئات األبيات    وهناك

 طيات المصادر والمراجع، لكن يغلب على       فيبالقيم واألخالق والفضائل، نجدها مبثوثة      
معظمها الضعف والتكرار؛ لذا فما ورد من نماذج قد يلقى بعض الضوء، أو قد يحـرك             

  .اب البلدان غير الناطقة باللغة العربيةهمم الباحثين، ويلفت انتباههم إلى دراسة آد

                                         
 .١٢٣ شعر الوزير جنيد الصكتى، ص : موسى عبدالسالم أبيكن- ١



 

 )١٧٧٣(

  أهم سماته: المبحثُ الثالث
 نيجيريا، مـن    في المرحلة الثالثة أو الرابعة      فيذكرنا آنفًا أن اللغة العربية تعد       

 فـي  أرجائها، وأن الدين اإلسالمى هو الـسبب  فيحيث ترتيب اللغات التى يتحدث بها      
 نيجيريـا لغـة     فـي جب أال تصبح اللغة العربية       تلك المناطق، فال ع    فيبقاء هذه اللغة    

شاعرة، يكتب بها شعر غنائى، يلفت إليه األنظار، وكان مـردود ذلـك علـى الـشعر             
 شعر البلدان غيـر  في نيجيريا، أن صار له سمات وخصائص، ال نجدها إال          فيالعربى  

ألـسنة  الناطقة باللغة العربية، خاصة أن معظم هذا الشعر كان تعليميـا، جـرى علـى       
  .العلماء، الذين جاءت أغلب قصائدهم محاكاة لقصائد العرب ومنظوماتهم

 نيجيريا يلحظهـا الدارسـون، هـى        في الشعر العربى التعليمي     فيوأول سمة     
 عـدة   فـي  وقد أشار البحث إلـى ذلـك         -صبغة هذا الشعر بالصبغة اإلسالمية البحتة     

، ...ة وصـوم وحـج و      ودورانه حول محاور اإلسالم وأركانه، مـن صـال         -مواضع
وعلومه المباشرة، كالفقه والتفسير والعقائـد، وغيـر المباشـرة، كـالنحو والـصرف              
والبالغة، واللغة العربية بصفة عامة، ومعظم النماذج التى وردت سابقًا تدل على ذلـك،     

إن علمـاء نيجيريـا     : ويلخص الباحث النيجيري محمد ثانى األمر حيث يقول ما مفاده         
 مواضع أشعارهم، إذ لم يخرجـوا عـن   فيقرون التزموا بآداب اإلسالم  على اختالف ال  

 فـي حدوده فيما نظموه، فعلى سبيل المثال، قد حرم اإلسالم الخمـر، فلـم يـصفوها                 
 الشعر العربى النيجيري، وحرم اإلسـالم الكبـر         فيأشعارهم، لهذا عدم فن الخمريات      

 ثنايـا  فيمن الفخر، إال ما جاء عرضا والخيالء، والفخر باألنساب، فخلت ساحة الشعر    
القصائد، وحرم اإلسالم الزنا، والتغزل الماجن بالمرأة، فكان طبيعيا أن يعدم فن الغـزل           

  ).١( أشعارهم، إال ما جاء على سبيل المحاكاةفي
 نيجيريا بتحويل فيكما أن العلماء هم الذين رفعوا الشعر العربى إلى قمته   

يادين العلم كلها، وإن كانوا اليرون أنفسهم شعراء، لكنهم هم الذين النثر إلى نظم في م
قاموا بدور الشعراء؛ ألنهم وحدهم الذين استطاعوا أن يجيدوا اللغة العربية، ويتذوقوا 
سحرها وبالغتها، ويتخذوها أداة للتعبير عن مشاعرهم، وينظموا الشعر كما نظمه 

                                         
نيجيريـا،  -مطبوعات جامعة إلورن  / إسالمية الشعر العربى النيجيرى، مشاكل وحلول، ط      : محمد ثانى باوا   - ١

 .٢٢٤م، ص ٢٠٠٨سنة 



– 

  )١٧٧٤(

 تعلموا اللغة العربية ألجل تعاليم الدين  وقد- ، فكان من الطبيعى)١(شعراء العربية
  . أن يكون شعرهم مصطبغًا بالصبغة اإلسالمية- اإلسالمى

 كثير من األحيان في نيجيريا إلى إصابة الشعر فيوأدى ضعف اللغة العربية 
 العروض، ولم تكن تتوافر في الوزن، والخلل فيبالضعف والركاكة، واالضطراب 

 البيت في اإلحساس ورهافة السمع، باضطراب الموسيقى لدى الشعراء النيجيريين دقة
الشعرى، وهذه هى السمة الثانية التى يلحظها الدارس، فالذين أسهموا في الشعر 

 نيجيريا ليسوا على مستوى واحد في اإلنتاج، فمنهم المطبوعون، ومنهم فيالتعليمي 
اء الفصحاء الذين المتكلفون، وإن كان هدفهم ال يختلف، لكن  المطبوعين هم الشعر

يتخاطبون باللغة العربية طواعية، وقد نالوا من الثقافة العربية قدرا كبيرا، واطَّلعوا 
على دواوين الشعراء العرب فتأثروا بها، فجاءت أشعارهم متسمة بالقوة والرصانة، 
 وهم قلّة قليلة جدا، أما المتكلفون فهم أكثر من الطائفة األولى، ومعظمهم من خريجي

المدارس والمعاهد العربية، والجامعات النيجيرية، وشعرهم بطبيعة الحال دون شعر 
المطبوعين جودة، فهم يقومون بمحاوالت يبدو عليها أمارات الجدية، وهي محاوالت 
ناجحة طورا، وفاشلة طورا آخر، ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة من البالغة 

  ).٢(دار مستوياتهم العلمية، وخلفياتهم الثقافيةوالفصاحة، بل هم متفاوتون في ذلك بمق
 -وقد رأينا سلفًا قصيدة السيدة رقية التى ال تنتسب إلى أى بحـر عروضـى                

وإن كان ذلك مرجعه تقصير األدباء العرب، وعزوفهم عن التواصل مع هؤالء األدبـاء           
ل، وما أحوجنـا     تلك البلدان غير الناطقة باللغة العربية، فما أحوجهم إلى هذا التواص           في

 وقـد يقـع   - أمثال تلك المناطق العطشى لكل شىء فينحن إلى بسط ديننا ولغتنا وأدبنا       
 هذا الخلل العروضى كبار الشعراء، كما نجده عند الشيخ محمد ناصـر الكنـونى،               في

 قصيدة له، يعرف    في نيجيريا، ومن ذلك ما ورد       فيوهو من الشعراء العلماء المشاهير      
  : فة، يقولفيها بالمتصو

                                         
 .٣٢٧ نيجيريا، ص فيالثقافة العربية : و بكرعلى أب - ١
، مجلة أينغا للدراسات العربية واإلسالمية، سـنة         الشعر العربى النيجيرى   فيالطبع والتصنع   : مشهود جمبا  - ٢

 .٢٨، ص م٢٠٠٣



 

 )١٧٧٥(

 المعنـى واللفـظ     فـي :  كل شـىء   في األبيات من اضطراب وخلل      فيواضح ما   
إن أول آداب التـصوف، إخـالء    : والوزن والموسيقى، وغير ذلك، والشاعر يريد يقول      

 نجـده   - وهللا فقـط   -البطن، فملؤها يذهب الفهم والفطنة، وعندما يتجرد المتصوف هللا          
ال يذكر أحدا غيـره، فـذكر    يده مسبحة من ألف حبٍة، يذكر بها ربه سبحانه، و   فييأخذ  

  . درجات التصوففيغير اهللا يعرقل ترقى الصوفى 
ومن السمات التى نلحظها أيضا، كثرة اقتباس الشعراء النيجيـريين مـن القـرآن              

 وقد رأينا سلفًا أن األمر قد تعدى إلى نظم بعض سـور القـرآن               -نصا ومعنى -والسنة
راء لسورة النصر، وآخـر يعـدد سـور    الصغيرة شعرا، وقد رأينا أيضا نظم أحد الشع      

               ا فقهية، كما مـرالقرآن، وثالث يتوسل بها، ورابع ينظم بعض اآليات التى تشمل أحكام
بنا نظم أحدهم ألحكام الحيض والطالق، فالقرآن الكريم يعد مصدرا من مصادر اللغـة              

 هذه تعكـس   الشعرية المهمة، التى زخرت بها قصائد النيجيريين، ولعل ظاهرة االقتباس         
نزعة الشاعر النيجيرى الدينية، ومدى تأثره باإلسالم، وال يعنى هذا أنـه يعمـد إلـى                
االقتباس عمدا، فيصاب النص بالتكلف، ففى أحايين كثيرة جاء االقتباس طبيعيـا سـهال         

 القصيدة الوعظية، التى تشمل نصائح للطالب، ومنها        فيغير متَعمد، ومن ذلك ما جاء       
  : قول الشاعر

 قد ربياك صغيرا غــير منفَِطِم والوالداِن فال تنْهرهما  أبـدا

هأرجح والميزان ِم والكيُل أوفهاُهللا في هذيِن من ُأم أهلك كم 
 )٢(على الصالِة ففيها كل  مغْتَنَِم وامر بأهلك يا هذا وحـضهم 

لَا تَقُل لَّهما ُأفٍّ ولَا : "بفاالقتباس متضمن من اآليات القرآنية اآلتية على الترتي
وَأوفُوا الْكَيَل ِإذَا ِكلْتُم وِزنُوا ِبالِْقسطَاِس "، )٣("تَنْهرهما، وقُل لَّهما قَولًا كَِريما
                                         

 .١٠٧، ص سبحات األنوار: حمد ناصر الكنونى م- ١
 .١٩٧الفرائد الجليلة، ص : ودى عبداهللا بن ف- ٢
 ).٢٣(سراء، آية  سورة اإل- ٣

 عند بطنٍة إذ جاء تذهب الفطــن وأوُل اآلداِب إخالء البطـِن
 وهو من أمرهم المـــــألوِف وأخذ سبحٍة لكاأللـــوِف

 في الذكِر شرك عندهم إيقانـــا فالغير أيا كانا أيا كـــانا
المريد  المزيد ألن ذاك الغير يقطع ١(عن سرعِة السيِر ويبطىء( 



– 

  )١٧٧٦(

 فاالقتباس جاء سهال طيعا ال، )٢("وْأمر َأهلَك ِبالصلَاِة واصطَِبر علَيها"، )١("الْمستَِقيِم
  .كلفة فيه

 معظم القصائد، وإن كان ذلك فيومن السمات األخرى فتور العاطفة واألحاسيس 
 الشعر التعليمي بصفة عامة؛ فهو بعيد عن العاطفة، وقِصى عن األحاسيس، فينجده 

ومن يقرأ هذا الشعر فإنه ال ينفعل من خالله، وال تُثار عنده القدرات العقلية، وملكات 
 نظٍم شعرٍي يدور حول المسائل في التعليل، فأين العاطفة والمشاعر التفكير، وقوانين

، لكن فيما يتعلق )٣!(الفقهية، أو يتحدث عن مبدأ الخلق، أو تاريخ الملوك، وغير ذلك؟
بالخيال والصورة الفنية، التى تعد مقياسا تقاس به موهبة الشاعر، وموضع الحكم 

، )٥(شعر، ودراستها تعنى االتجاه إلى روح الشعر؛ ألنها تمثل البنية المركزية لل)٤(عليه
 فخيالهم وصورهم الفنية ال جاذبية فيها وال ابتكار، فقد جاءت تقليدية وغريبة، وقد مر

 رفع في جيرانهم بعمل كان فيبنا أحد الشعراء، ورأيناه كيف شبه قوة تأثير العلماء 
 والجر، وآخر يشبه الذى ال  الجزمفي" لم وفى" المبتدأ، ونصب الخبر، وغيرهم بعمل

يجود القرآن ويرتله، بالبقرة التى تلوك الطعام لوكًا، وكلها تشبيهات فقيرة، ال تجديد 
فيها وال ابتكار من شأنه أن يجذب القارئ، ومرجع ذلك أن اللغة العربية عندهم ليست 

 حاله فقير  ومن ناحية أخرى، فالشعر التعليمي بطبيعة-كما ذكر البحث آنفًا- لغة خيال
  .من الصور الفنية

 شعرهم التعليمي، والتى ال     فيكثرة النوادر والغرائب    : ومما نجده أيضا من سمات    
طائل من وراء كثير منها وال فائدة، والتحمل أى هدف تعليمى، إضـافة إلـى بعـض                 

  :فيالسمات األخرى، ويمكن إجمال كل ذلك 
 إتقان اللغة   في بلغوا شأوا بعيدا     اإلتيان بقصائد خالية من النقط، وكأن تالميذهم       - ١

 فهم مثل تلك القـصائد، كقـصيدة   فيالعربية وفهمها، وبذلك لن يجدوا صعوبة   

                                         
 ).٣٥( سورة اإلسراء، آية - ١
 ).١٣٢(  سورة طه، آية- ٢
، العـدد   ٢٢، مجلة جامعة دمـشق، المجلـد        " سماته – تطوره   –بداياته  " الشعر التعليمى : خالد الحلبونى . د - ٣
 .١٤م، ص ٢٠٠٦، سنة )٤+٣(
 .١٧م، ص ١٩٨١قاهرة، سنة  ال-دار المعارف/ الصورة والبناء الشعرى، ط: محمد حسن عبداهللا.  د- ٤
 .٢٧، ص م١٩٩٥مكتبة األنجلو المصرية، سنة /  الشعر األوربى المعاصر، طفي: عبدالرحمن بدوى.  د- ٥



 

 )١٧٧٧(

عرضـها  -التعريف بالنبى صلى اهللا عليه وسلم، للشاعر محمد ناصر الكنونى         
 . وقد جاءت خالية من النقط-البحث سابقًا

حتاج إلى معاجم لغوية كبيرة     اإلكثار من مفردات اللغة العربية الغريبة، والتى ت        - ٢
لتفسيرها، وقد أولع الشعراء النيجيريون بمثل تلـك القـصائد المليئـة بأوابـد              
األلفاظ، فيستطيع الدارس أن يحصى عشرات القصائد من هذا اللون المرهـق،          

 فهم مـا    فيوقد مر بنا نماذج منها، وأحيانًا أخرى قد ال تجدى المعاجم اللغوية             
  : قصيدة للشيخ اإللورى، يقول منهاينظمون، ومن ذلك 

 بارحة بربر لــى بيرق بيــدق بدت
 تأتأ تابوت تلــى تبتب تبر التــوأم

)                       ١(خدرنق الخزعبلى خربقت الخرثاء عن
ألفاظ غريبة، ال ندرى ماذا يقصد الشاعر من ذكرها، وكيف لهؤالء أن يفهموا              

  . مقصد الشاعر؟
 نظم الشعر العربى التعليمي، على غير العـادة  فياء اللواتى شاركن     كثرة النس  - ٣

 البالد غير الناطقة باللغة العربية، ال سيما البلدان الفقيرة، والتـى ال تجـد               في
التعليم والثقافة فيها قد بلغا شأوا كبيرا، يتيح للنسوة تعلم لغة ترتيبها الثالـث أو               

 فكان ذلك الفتًا لنظـر الباحـث، أن تجـد    الرابع بين لغاتهم التى يتحدثون بها،    
 فـي  بلد مثل نيجيريا، والباحـث  فينسوة كثيرات ينظمن شعرا عربيا تعليميا،       

 األسـرة   فـي األدب النيجيرى تصادفه أسماء العديد من الـشاعرات، حتـى           
أسماء ومريم  : الواحدة، قد نجد أكثر من سيدة تستطيع نظم الشعر العربى، نحو          

، والسيدة رقية التى عرض لهـا البحـث         )٢(شيخ عثمان فودى  وخديجة بنات ال  
 . قصيدة

 تضمين بعض قصائد الشعر العربى التعليمي، كلمات من اللغـة اإلنجليزيـة،             - ٤
وهذا أيضا ال طائل من ورائه سوى االستعراض والعبـث للفـت االنتبـاه، أو       

يدة  قـص  فـي ربما كان لهم غاية تعليمية من دمج اللغتين، ومن ذلك ما نـراه              

                                         
 .٢٩ديوان اإللورى، ص :  محمد ثوبان اإللورى- ١
 .  ٢٧م، ص ٢٠١٤الجوس، سنة / ، ط"نيجيريا نموذجا" المرأة  والتعليم العربى اإلسالمى: محمد رابع - ٢



– 

  )١٧٧٨(

للوزير الجنيد، وقد استعمل مفردات من اللغة اإلنجليزية، خطَّها بحروف مـن            
 : اللغة العربية، والتى يقول منها
 )١......(وكُل امرٍئ ما سوف يلقاه وما الدنيا ســوى تُدى ثم يستَدى

 )٣(ولست أرى مما تعودت سمبِدى يسرنى) ٢(وليس مقامى وسط ليغس
من الكلمة  " يستدى"اليوم، وكلمة   : ، أى "Today" الكلمة اإلنجليزية    من" تُدى" فكلمة  
 ، مـن الكلمـة اإلنجليزيـة    "سـمبِدى "أمس، وكلمـة  : ، أىYesterday""اإلنجليزية 

"Somebody" شخص، أو شخص ما، والقصيدة تسير على هذا النحـو، وفيهـا      : ، أى
  . يعرف الشاعر طالبه بمبادئ الدين اإلسالمى الحنيف

ثرة القصائد التعليمية التى ال تنسب ألحد، وقد أوردتها المـصادر دون اسـم              ك - ٥
 تجنب البحث االستشهاد بمثل تلك القصائد؛ ألنهـا غيـر معروفـة             -صاحبها
 ويذكر الشيخ اإللورى أن ذلك مـن خـصوصيات اإلنتـاج العربـى              -النسب

هم عمـدا  النيجيرى، ويعلِّله بأن بعض علماء نيجيريا وشعرائها، يجردون أسماء  
من القصائد والمؤلفات، ويكتفون بتعريف تالميذهم وأصدقائهم فقط بمؤلفـاتهم،          
وأغلب الظن أن ذلك يقع عن رضا المؤلفين، الذين يخشون طعـن الطـاعنين،       
وقد حمل هذا بعض المطابع العربية أن تنسب بعض أعمال علمـاء نيجيريـا              

، وهـذا  )٤(من الـصحة وشعرائها إلى بعض علماء العرب، نسبة ال أساس لها        
الكالم يحمل مؤشرا خطيرا إن كان صاحبه صادقًا، فأى جرم أعظـم مـن أن               
يعتدى بعض علماء العرب على إنتاج أمثال هؤالء، الذين هـم بحاجـة إلـى               

  !.تشجيع وتقريظ؟
وهناك بعض السمات األخرى، كالسهولة الغالبة على عامة القصائد، والبساطة          

، وتنوع األساليب الخبريـة المناسـبة للوصـف والتقريـر،          التركيب اللغوى للجمل   في

                                         
 . المصدرفي غير واضحة - ١
 ".الجوس"  نيجيريا، وأظنها في اسم مدينة - ٢
، "نظـرات مقاربـة  "  واليتى هوسا ويوربافيالخصائص العامة للشعر العربى :  رحمة أحمد الحاج وآخرون    -٣

                      م،٢٠١٥، سـنة  ٣٧، العـدد  ١٩ ماليزيا، المجلـد    –مجلة التجديد، ضمن مطبوعات الجامعة اإلسالمية العالمية      
 . ٣١ص 

 .٢٣ الديار النيجيرية، ص فيمصباح الدراسات األدبية : لورىآدم عبداهللا اإل  - ٤



 

 )١٧٧٩(

واألساليب اإلنشائية المناسبة للتنبيه، ولفت نظر المتلقى من الطالب، وتلك أهم الـسمات       
  . نيجيريافي الشعر التعليمي العربى فيالتى يمكن أن يقف عليها الباحث 

تبـاههم إلـى آداب     وفى النهاية، يوصى الباحث الباحثين العرب الجادين، ويلفت ان        
مثل تلك المناطق، غير الناطقة باللغة العربية، كنيجيريا والسنغال ومالى، وغيرها مـن             

 فـي البلدان األخرى، ويؤكد على أنهم بحاجة إلى توجيٍه ونقٍد وتـشجيٍع، والمـساهمة              
إظهار أدبهم المتنوع للقراء، فأدبهم إن لم يرق إلى مستوى عاٍل أحيانًا، لكـن ال يمكـن                 

 صحفنا العربيـة  فيجاهله، وقد مر بنا قصائد قوية، تفوق كثيرا هذا الخطل الذى نقرأه       ت
ومجالتها، والمسمى ظلما بالشعر، وصاحبه يلقب بالشاعر، فهم يمتلكون قرائح جيـدة،            

  .وقدرة على النظم فائقة
ويوصى البحث أيضا بضرورة إرسال بعثات تعليمية جـادة ومخلـصة ومحـددة             

ليمي، من العلماء واألدباء والشعراء العرب البارزين؛ نشرا للدين اإلسـالمى           الهدف التع 
 إنـشاء كليـات     فيمن ناحية، وللغة العربية وآدابها من ناحية أخرى، والمساهمة أيضا           

  .   تلك المناطق؛ خدمة للدين واللغةفيوأقسام خاصة باللغة العربية وآدابها 



– 

  )١٧٨٠(

 :الخاتمة
د وصل إلى نهايته، وخلُص إلى بعض النتائج، التى أرجو       وبذلك يكون البحث ق

  : وهى كالتالى- بإذن اهللا تعالى- أن يكون فيها نفعا
 نيجيريا بالصبغة اإلسـالمية الـصرفة، ال        فياصطبغ الشعر العربى التعليمي      - ١

 .يكاد يتعداها، فجاء كله متمحورا حول اإلسالم وعلومه األساسية والفرعية
ن شعر تعليمى قام على أكتاف العلماء فقط، وهم غالبـا مـا             إن ما ورد إلينا م     - ٢

يتكلفون النظم تكلفًا شديدا؛ لذا جاءت قصائدهم بعيدة عن التجديـد واالبتكـار،             
 .واعتمدت على التقليد والمحاكاة

جاء نظمهم فقيرا من كثير من مقومات الشعر األساسية؛ ألن اللغة العربية لغة              - ٣
ت لغة تخاطب وفن وإبداع، وال ينظم بهـا شـعرا            نيجيريا، وليس  فيدين فقط   

 .  سوى العلماء، وال يقرأ نظمهم سواهم، أو المتخصصون منهم
 بعض األحيان، مقارنـة بغيـره مـن الفنـون           فياتَّسم الشعر التعليمي بالقوة      - ٤

 .  الوزن، أو ضعف وركاكة أحيانًافيالشعرية األخرى، على ما به من خلل 
 فـي ن من الولوع بغرائب األلفاظ وشواردها، وتنافسوا        أكثر الشعراء النيجيريو   - ٥

 اللغة العربية بتضمين ذلك، حتى يخيل للباحث أن هذه          فيمنظوماتهم التعليمية   
 . قصائدهمفيالكلمات ال وجود لها إال 

 نيجيريا باسم اهللا وحمده والصالة علـى        في بدأت معظم المنظومات التعليمية      - ٦
 . أدبنا العربىفييدا للشعر التعليمي  تقل-صلى اهللا عليه وسلم–نبيه 

 أرجـاء   فـي  هذا الشعر بعضا من ألوان البديع التى ينثرهـا النـاظم             فينجد   - ٧
القصيدة، كالسجع والتصريع والترصيع والتقسيم، وقصدوا بذلك إضفاء جرسـا       

 .موسيقيا، من شأنه أن يحبب نظمهم إلى طالبهم
 والشعر التعليمي بـصفة خاصـة   انغالق األدب العربى النيجيري بصفة عامة،     - ٨

على العلماء والمتخصصين النيجيريين فقط، دون احتكاكه بأدب البلدان العربية          
 .األخرى، وتعرضه للنقد والتوجيه، وهذا سبب ركوده وضعفه

 
  
 



 

 )١٧٨١(

  :المصادر والمراجع
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  .م١٩٩٨ القاهرة، سنة -مكتبة وهبه/ ١اإلسالم اليوم وغدا في نيجيريا، ط-
 .١٩٩٢طرابلس، سنة/ الشيخ عثمان بن فودى الفالنى، ط-
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